Sroda, 21 Marca 1911„_rT-
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.iNieda

~ dę

mi~

·podejmui~c a1myę zbrojną, me

:ny® gwar~cyj; upxzed'Za:ł fa!k.ta, gdyt budi()wal

Sir~ ~eratn pułk.
Slh:mki„ wn;l.om>nego na
Z~ X!Nt}oWf'M w W~
wie doia- 17 marea· 1917 rqku.

armię,· hęd~ wyldadnilrlam. ~ej~
państwa. A ·~00nak :i.nicy'tlfywa ta wydala .re.

aię bowiem !&&:pm~, te

1.t .'Wl1dąipja ooezwr
ąt~,ł.„~tr~e w

withń

weI1b~ęj prz~ pań„
dniu 9 ~ada. ·una ;r„ a

imęo .'tut. . po wiokląmam Państwa. ~ego
ipowstaf~óa ~a polska stalll<>wić idła nicll
mogla b~~wł.lmę. - moć'hynajmniej nie

4eey<iująą.<l• ~ięstwie, wart-Oś~. Wszak dro--1

Komunikat niemiecki.
BERLIN. (U~ędowo). Wielka
tera Główna do.nosi 20 ~=

poatadat :t.ao...

•

i~ hobłemat etwo~ atm.ił. palskiej
JtmiliimY m7JpatlYwaó m sumowie'Q. polski• i
.. mi~owego. Onunriaj~ li> mtJSliny
~ sobie 'PI'8:W~ 21 ~ te 8l1'mła ;na:rod'()>o
!Wa ·Jest na)pewnieis:zą i najmooni~ ,podwa8fu1f kaMego państwowego ustroju. ·
POOk1reślió ito·. tem więcej wypada, ~ wy~dki, .które;Qly przeżywali m'Qgły. mia łam:>
;W· tyim ~ęd.de w ~ wprow~ i -~~6 mm jasooś~ itego abyomaru.

,... .

~ł<litenie

nie
wwiprost
z tem, l,lrle 'POO'OWa!o w cllwlili tworzenia legionów ~lsldoh. Nac-zelny Kom.L1.et Naro<fowy,

boone

8

O WBrb-UD kD_I

zUIJOO,.....,. d
·.
· · ·~J ~e. Obecnie ~
mia:qy atkt ·5 ~ada u $OOą.

iwojskó,

J~ wóweza\ tallt

i tel"81! m'6 bndrow~
:nam ma~ l~ego. Ze śdsłydl 'obliezeń, ~ro~yeh. na ~ dat .._
tys:t:yicm.ydl ~ te po ootrą.eeniu pdbran.ycll :rezerwistów,\ęimigramów ~
do R()Syi i ;rQlbo.tni~cll do Niemiec. ;powstało
w kraju dlroło 800,~. Z tej cyfry można pn.y· ·

:JJ'NJ'n.t maeedońtikL
J'nż od dziesięciu dni toeąca fi~ bitwa
pomiędzy jezl00'3Jmi O c h r yd a i p :r es p a,
oraz na wzgórzach na półnoe OO. zboozów

Mo n a s ty r n, we.ze.rai również nie przy-

którzy tworzą eyrrę okoł-0\ 100)000 l~ - ma~ ten lesi atutem ipi~wsrorz.ędnyuĄ wrgrae. go dla ieell6w narodo~ ni-e tytlro wol·
nio, ~e.~r~st należy. Za:rJ\o<rci fyllro p.y.tani~

frontem na .stanowiska nasze, m:ró"W'D.& w
1'rąwoizie S e en, jaik i .na pólno·e w M .o n ar
st y r u. Wszystkie aitaki Nzchwialy się w
ogniu nrusżym, a w poszczególnych puinktaeh w waloo :na. blizki: dystans. Nasze i
sprzymierzone wojska bily się bairitzo dobrze.
Na p61noo od jezio-ra. ri o i :ran wiele
kompanij angielskich ro·fiProozoo:o pr.ey pomoey ognia artyleryj&kiego.

·pod

niosła. Frainenzom żadnych ruoosów. Ieh
k-OlUID!D.y S:IJtul'Dlująee uderzyły EV.!SroJdm

Nie uw7iględnieru ~ "\'y tej liezbie j-eńcy w-0-jieinni P.001rcy w '{JlbQzaeh \1:1ierndedki.cll i Amtryi,

-

n<a 3ailrlęJ d:rmLze, - werbWiJru ocllettniezego, -ezy xeikmtacyi Oeholl:niez)l;„zaeiąg ma wie-

°".

ro.ie armil pol$ldej ze "tvz.giędów zewnętrznyeh

d.o,brze ~ian.ą pnez.

narod'OWi>

a~e

Za.eh odn i teren walk.

d:liwsz.ą rormą :aciągu, jest jedyną. pod.stlą.wą
do.. utwonenia .siJ.net a·rm:U
·
, J
· ~

~akie są podstawy prawn-e .rekrn1:acyi w
WaTWlka~~h'l
.
Koowencya hMka o.clipowiada na to pytanie. ArtyJmly lei 23, 45J i 52 m>iewaią wy„
raź.nie, ie poWO>lywan:i-e ludności ~eirenów ?;d-oble-mat atmłi ;O'l$lće1 w pra'Sie ~egranieznej bytycli ·pod bro:ńt przeciw fob własnemu na.ro!~ mioze bardziej nerwowo traktowany, ja'k d.vwi i kraj.owi jest nied-0zwoJ.one, jak równi~
u nas w kraju. Każda nofat'ka o niej - każdy nie w-olno j.e5t pr:tyml.llSUl:Ć do składania przyinterwtew, obiega ealą eul'Qpejs:ką p~asę i by- sięgi na wliemość państwa ni€1przyjaciełs1tle
.. wa· natyclml.Ja&t obsz.ęrnie -koweni:flwany. W
go. P>owotanie pod l>roń obywateli Polski,
. mf~rę notatek~ wojsku polskiem i sama spr~-· ~m;eciw obcemu jej, kra:jowi i narodowi, _i~kim
\fa po-ls<ka staje się w znaczeniu m.iędzynaro- le.st Rosya, 'P'od par.ag.raf ten podlegać me m>0(J.owem oo?u. bardziej mu-a:lną.. ·zaipr.ieezy,.ć te. Spra:wa przysięgi będzie również i.godnie
·~u fa.ikt.owi ru.erpoid'(Jłbn.a. Ale dia nas aa- z brz:mienlem ty.eh paragrafów uregulowana.
.~fcl'l ·maezenie wewnęt'l'zne armii· J\il"O<d-owej
Tak wi~ z. pmrktu ·widzenia międzyn:aro-·
·' lest st<l'kroć waitniej•sie. Wojsko własne je~t d~wegio, pnesdtody iprawne dla tworzenia a:r.W:f.Ósemtej ofęnzywie, zaważyły ujemnie na jej
6hwilowej wartości strategicznej. Waforów poli~z.n.ycb. w;i:ta'.tly te j·ednaik -0bniiyc nie :n:mgly. Dziwne to .a jednak prawdziwe, ze pJ'IO-

n.ageyoo

~jyYa~niej.szym. aitrybu:tem państwowej budoii;y~·jem n~j.pewniejSUJ; obroną pri.E'A. zakusami

mli p-0>l&kle.j nie istnieją.
Nie usunięta doty'Chezas prawnie 'Odrębn~śe
Królestwa Polskiego oo Rosy& jest również.
preoodensem w tworz.eniu armii narodowy.eh,
pod.obnie, jak w cia-sie wojen w Polsce z:a Na;po1W11a, w Grecyi w r. 1880 prz.ez Franeyę i
Angli~; w F-inlandyd i Bułgary-i w 1878 przez
Rosyę.
· Najwatnl~szym jest ten - ze w sti>sun·
kacll mięcb.ynarodowycll """.'" nie paragrafy p.rawne, ałe falda d'Okiona:ne mają. jedynie wartość

~e.przyja:e.iól~ podnosi cenę i wartość przymie~da ~ deza.·eh sojusznik6w. Wojslro to - jak
~l'!l'by jut teraz - będzie równie-i m1j-powałr
. fil.ęjsz}'!ll atutem w ezasie rokowaii pok-0jo-·-~- ~ a p:o pieh 'taidecyd-ować ni.·oze o tern,
.ąt·~S:j nas~ bę4'Z.ie niezawislym, eey te$ z
~Iileętn~rn będzie musial przejść okres okuiPr-~ w>Qijs'kowej..,..,.w btaiku wla:snej sHy zbl'lojnf}'j..~ . . .
podnos2lO"tte bywaj;ą trudno.

:p<>żytywną.

l

l

Przykład malej, ale potężnej swit twÓ'reą
pracą - Bulgaryi mof.e być. na to dootatooz..
11.JID dowodem i do.starczyć wi-efoe pou>C'Lającego p.rzy.k.la·du. Wni-o:sek z tyicb argumentów ~aM
sny::. ~d Pol~k1 .-:- j~o wlad.za praW'owita

mewo.fi.
, Pooezas przedsięwzięcia, przep:ro'Wa<

't.. ;,

Przy obsadzaniu przez nieprzyjaciela

opns;zczrnnego terenu po obu stronath S o m- ·
m e i Oi s e szereg utarczek oodziałów pie-

!kcla. wl-ościańStwa poilsk1ego. Przeclwn·~, r&k~ooya d~je mał;erya.1 jedn-oUty, j&S>t $l)r~wie

nie do.su'O w6w-t7;lts do skutku. Od te@o -czasu
w~ uJ~gly poważnym zwianiom, walka
ł'Old.zjami podwodnen:rl, rewolueya r-0syjska, a
· • · 11 k
•A••-'
•
•
wr~reie 1a. ct, te nh,Ui!,:o'l"mowa.na 1eszeze .arnua
pól-ska nie będzie w a.fanie wziąć ud.zialu w

Powazechnie

. Z wyei&CZek: nad B e :r e s y n ' ł S ł o:nasze -oddziały wywiadowcze
upre>ftddy 25 jeńeów :rosyjsk:kih.

t h' -o d e m.

broń.

ją~ śmiało 600,000 j~ 1ldo1ny-c,h

ja..eielskfo. Przygotowa:nie pola walki, upa,
tnooego w tej ok.oliey, st&nowilo koniooz.
ncść militarną, dla której musiano uelYJrl<
b~~m wszystko, oo mogłoby pótnief by6 k<>rzysti.u~m dla oiperaeyj nicprzy·
jacielskith.
w łub y Pr 8 s wywirulowey nasi za.
braJi 12 Anglików ;.; foh stanowiska..
Pomiędzy L en s i A :r :r a s chwilo-wo
Mywila. idę walka a.rtylro:yiska.
Na lewym bi-zegu M o z y Fra.n'61Izi p&
1Połndniu i w :nooy podejmowali gweltownf.
a.taki na. stlmowiska., pozyskane prze-z nas
18 marea. Od)ario ich jednak.
U wzgórza 304 jedna Z kompa1nij na.szyeh z własnego popędu :rzuciła. się mu~
ohoo.z~eym :nieprzyjacielem i wydarła. mu
jeszcze na s,;erobści 200 m&trów odcineik
rowu, którego załogę, 25 ludzi zabnm.o do

Wschodni teren walk:

_Legi_·
.. ·•

;c~_f;ia~no „. pollty-ezn.ej natucy. pr.zy tw·orze--~~ · ąrl:p~a p0lskiej. Wado więe za-stanowić
śSł' df~l nad niemi, w przelronaniu, ża eboć
. _··.nt_:·e~.o. .ńe.··drobne, to j-ednak.mo·g···ą.'by.e po my~.
'1i ~sze.jusunięte.. Jedno je~ r~wnę.m:. --~

Kwa.~oły I arlyleryi o.bfitowat w straty nfop,rzy-

W ni-ektóryeh &dcinkaeh toczy się ifw·
sza aikeya oojowa., nii dni p&pn;ednieh..

bn.e "_·.o_~~.Q
:.·;(}ny po,
. ·. lskie. ~.·. ar.·.ty .w. Jiw Je-stro_„.n.
..u·jem:n.y-eh.- 4()JStaxeza:\m.·'ejedn<>'1iteg.o
st<;pad.zle. 1915 r. 4tle da~ąey .sdf2 ):aipn.e~yt maiezyafu ~ względ~m m.oraJ.,nym. i fiz~
ifitPJyw na eal.Q$ć QPeraeyj wojen.ny-eh. U.W:zy~ nym; iem n1esprawi,oollwem nbd,ążenfom pe..
· ~e tych kii'.lkudiiesięeJiu kil«n-etrów .f:ron„
Wl'.tjlleh warstw, my gr'tl{{>. 11.ldnoścl\na lrorzyś.5
łu nad Styrem byłio poważnym· sirategieznym inn!ch, m~f.\lj llll'rOOQW-O ~wiad<>'ri\ionye~. oo
iwypa<lkieim. W pa.dobnyeh sytuaeyaoh wiel'ł)oo _m-0ze J?r:tymeść rttei.ej szlrodę w ma~tt go-aoo llezn!ejsza armia poilska mogla:by mieć na $ip.Od~irlrl kra1owej. Ta. n1esprawied1~wioś„
preyl$Zlość tem więiksie znaezenle: mw~ cli.otnJ:ezieg'() werbttmlku Jest p:nedewsz~stkienf

:~-'·

l lilua

\

.' ~ 1· kor.· 'Ok,.
P'nłk ~-Jl.
..

Rok II.

dzooego zręcznie na. południe od kanału
Re n - Ro n a, w ręce nasze wpad1<0 20
Francuzów.
w wa.foe powietrznej "Strącono 13 !al'
mofotów nieprzyjacielsikien, za~ przy pomo-ff'! dział oohroonreh 2.
Pierwszy Generał-Kwaterndst:n

·,-

Ludendmit.

Sprawozdanie admiralicyi niemieckiej.
Berlin, 20 marea. ~ (Urzędowo). Jedna
s na.szych lodzi podwodnych, pod dowóndwem

okręt liniowy, klasy „Danton",

płynąey ' "
torpedowca. Okręt Unfo-vv7, kt6rt:
płynął eygzaldem, pochylił się silnie na bok '.I.
zatonął po uplywie 45 minut.
Szeł uta.bu ad:m.iralfoyi :marytiarki.
ochroną

kapitana. • porucznika. Morahta, aiatopiła za potorpedy w dniu 19 marca w zachodniej
części. morza śródz.iemnego ·wielki francuski

mocą

omunikat austryacki.
WIEDE~.

Urzędowo

donoszą 20-go

mttrca:

Wschodni teren walk:
:W lasach ka.rpackfoh, na zathodzie od
e
S t o c h o d e m pomyślne
na przedpola.eh. Poza tem

I

Tr Ye st ponownie stanowił cel bom'b
letników nfoprzyjącielskith.
Połud.niowo-wsehodni teren walk'
Na pólnooy od T e p e g e n t nad Vo·
jusą

Ł u k a i nad
przedsięwzięcia

Południowy

nie szc.zególnego.
Włoski

nasze oddziały wywiadowczP
nieprzyja<lielskiJ:.

Na tro·ncie d&Iiny F I e i m s znacznie
a po.zatem ws:zędriłe zwyldn
działamoś6 uplery.L

Zastęp~a

swego m.aw

międ:zynarodowem.

1

fo~a pne3śe10:wa OO·budowa~1a w-0J~ka p-ol-

skiego1 dla :uu.naez.en.ia WQln.eJ woU narodu do

genenlnegł

„

:;

u

zbrojnej i rozszerzenia istnieją-cych kam
wnj&kQwyrh polskich, równoczesne pnygofio..
wanie normalnych UZU!pelni-en wojska Polski&go i realha·eya proklama:cyi 5 list-01pada w kie-.runku - tworzenia organów ną:do0wyich - :a wkońcu, :z chwil.ą u.zyskania a.tcybutów sWeg8
R'Zą<l'll - prr;yxnu-oowa rekrutaeya. Trudn.~·
na tej drodze są bardro d·uif.e. Skladajq się na

akcyi

tl'Zllanego i utw<trronego (1815 r.),
lrtóre {'ibecnJ.e naturalnym bi-egie-m rzeczy zoetało odbudowane - ma prawo powołać swyich
obywateli pod bron, nie stają.o w sp-N.oom<>Sei
Jako dyrerotywa na. przyffi~6 mote
lm;rnioo: N~ ~azi-e werbunek o:ehotni~zy, jako

szefa sztabu

Ire?dmarsmlek „ porucznik.

pn~ Europę

z prawem

ponowni~ od~

von Ho ei er,
p

nieZależnego Państwa,

te:re:n walki

Nad jeziorem Oe hi da
parto silne ataki francuskie.

teren walk:.

wzm.o~na~

.i rodu.ma

zniosły

bandę

l

to przyez.yny zewnętrzne,
wnętrw.y

jak . :r6wniet W<t>-

bralt 1.."0nsoUda.CY,i narodow.elo

oY" 0 '

Silna wola 20 miUon<YWego na.rodu micie

Na wzgón:n 304 i w lesie

:mać się tu ~ynnUtiem decydującym. Tyi~krot· . którego
;:ne zawiody w naszej hh;it<:Jryi,

poeh<>dząee

z

'bra·ku wiary we wlas.ne sily, powinny być .nam
'przestrogą.

Musimy chwycie w I~ ·~bnoo~ ktl)ra
;się może więcej nie powtórzyć. A minie ona,

oo.obylfśm~ ;~ym ntnkił!m .;Jf(~ wwartek.

.A:voeourl, d'O

powiodło ślę wtargną6 oddzialom n1epnyj.acielskim, rozegrała się gwaU.owna wal~
·ka na bagneiy, w któr:ej :yvy;parto ·po ~ci

nieprzyjaciela ze stanowisk .naszye.h.

Po poludn,iu .wsz~tltie śil1 'throjn~ niep-~ja:
.
cieła, skfad'aJą~e Się ..z ;l'es;tfek trz.~h dyw1zYJ

. zoojd-0waly się
zy.

w odwr~e.::w .kieiUIDJ.m &mo-

Pacyf, 20 ma.rea. - UrięQ.ow-o don~ 19 ·
marca wiem;orem:
.;

na

Komunikat

Komnnikat

I

Komunikat annialski.

Front kaukaski: O

piętnaście

I

Ro~yi. ·

wiorst na

~aehód od Ognot nasze od<lzialy wywiad.owcze
iktóre wyparły Turków z teh stanoWisk, opa~
nowaly wieś Vara.bi i zdóbyly sklad z naboja-

Sztokholm, 20 inarea. (T. wt). -- Dzien- mu prowadzeniu wojny. 'Sktitkiem tego Milunik
"Sozialdemokraten" zaWiera:-opis wyda- kow byl 1mui:;zony oznajmić za pośrednictwem
mi i granatami.
rzeń
w Rosyi, opartych, jak się zdaje, na źró- "Petersł>. Ageneyi Tcl.egr„ ze to, eo rano było
W kierunku na Sakiz oddziały nąsze po- .
dłowych
informa.cyach. Opis ten brzmi,. ja.k „silnem postanowienie rządu", obecnie jest
·sunęły się naprzód w śniegu,,\!i;odrzuełly Tur=
ków pod Sovranem i opanowaly ten punkt.
W czasie pościgu znajdujących się w odwrocie Turków nasz oddzial przedni wkrocizyI
d-0 Van.
. .
'Wojska nasze· posuwają się·· naprzód
wśród · niesłyeJ:m.ny-ch trudności przez k<>ryta•.
OC'ze wykopane w śniegu; który leiy 'na ·wysokości jeźdźca. Ze względu na brak zamieszkałych miejscowości wojska nasz.e śpią w j8Jki1Diaeh ze śniegu.
Lotlłictwo: Na .~urdniowym-wschodzie. od
. Smorgoń lotnicy nasi Tomson i Rooerueld strą
cili latawiec nieprzyjacielski, który z.os~
strzaskany, a.)ofnicy ponieśli śmier6.

:następuje:

.

.

ukonstytuowały

12 marca w'· Petersbnrgn
się dwa komitety rewolucyjne z jedne! strony
komitet wykonawczy Dumy państwowej, skJa„
dający się z przedstawicieli wszystkieh stron·
nictw Dumy, a 1 drugiej zaś zebranie delegató! .robotników petersburskich 1 Czheidzem

atak wywiad·owców tureckich z

r)omocą ,ognia

lecz

zakomunikował stil.remu rządowi, że sze.

fa. sztabu generalnego, A.leksiejewa, wyszle
i walki na bagnety.
Pod naciskiem piechoty naszej oofnąl się do eetersburga jako dyktatora.. Wówczas koiz Semreb w kierunku Kermanszach <>d·dziat · mitet Dumy ustąpił komitetowi robót.niczemu~
nieprzyjacielski w sile d}Vóch batalionów, 6 a C~heidze i Kerenskij podjęli swą dzia~
dziar górskich i 3-cli szwadr9nów. Wysłane
:ność.
..
-oddziały ka waleryi naszej spotkały go okoto
Drugi zatarg nastąpił w środę, wzg. we
wsi Kamioran i zmusiły do mwróoonia w
lcierunlm zachodnim w lłezdroine góry.
ezwa:rtek. Większość l>umy dąiy do kontyW kierunkq Kermanszaeh zajęliśmy m<l'St nuowania. energicznej polityki wojennej i
o.kolo wsi Maide~d; jest on nieuszkodzony. tego pragnie m.oiliwiie najśpieszniej ·przyNieprzyjaciel usilowal utrzym,ać się w wąw,o..

cila.:

zie, w którym toczyła się walka w dniu ;t3
marca; o rezultacie walki tej doty'®.i)zru!I me·
r.iewiadomo.

Komunikaty francuskie.
Paeyz, 20 marca. -

Urz~d..,.wo

don~

wró-oić ład wewnętrzny. N.ujkrótszą drogą

j.cdynie osobistym poglądem.

..

w ten spnsńh ~n mnuszono. do wyn;ecze-

stanowiłoby, zwycięstwo imperya.lizm:n rosyj~
. skiego, któremu robotniey przeciwstawiaj~

l

ma

I

Następnie rząd Dumy, który chciał rozbroić
wojska rewolucyjne, ażeby ~ładzę chwycić w

prawa o .swobodzie
'Cie•
•

zebrań ioln.ierzy

na Iron-

doj~ć d-o nm;zej ll~

straty„

i zad.al nie~~eyjacl&l'\'l<wi

stępujący ustęp:

"Wojny, kt6m prawie· Dd_łnech lał kąpie . ·
Rosyę we krwi, Rosya nie tli\~ .Ale z po..

wodu rozmyślnego i odda.wna. p:rczygotowane-.
go ataku, Rosya, będzie w da.Is~~ ciągu walt
trI.yć ja.k dawniej, pn~wko sajmBom za.bor- .
. C1.Ylll drapieżnej rasy, która sobie wyobraża, ·
iż może rozeiągnąć nieznośną. hegooio.nię na.d

swymi sąsiadami i narzucić Europie. XX wie-.
ku pan-0wa:nie militaryzmu pruskiego. Wier-d
na traktatowi, któFJ łączy Rosyę z je.j s1a.wny.:·
mi sprzymierzeńcami, podnbnie jak i oni, ?td&. cydowaną jest Rosya. ~twony.S światu za wszel
ką cenę erę pok4ju ludów, na podstawie organizacyi, ~tóra zabeipieezy i zape~ po-sza...
no wanie praw i wolności. Rosya aż do koń~
stu będz1e po ich' stronie w eelu,besustanne-- •
go i niesłabnącego zwalczania wspólnego ~; .
4

ga.. RŻąd do którego należę, skupi eałą. enet'- -~
gię w oełn przygotowania 1Wyeięstwa i w C9!'.. ,
łr.1 jaknajszybszego naprawie~& 'omyłek pne.·~'

sdości, które parałiźowały dotychczas
ność

o~

narodu rnsyjskiege''„

Uwaga Biura Wolfia:: Otrzymany p~~
z Kopenhagi. nie posiadał tego ll8tft' ..
pu, podi)•bnie ja:k i te1kst szwajcarski.
·::
nas tekst

· .,B. Z. a M."

dodaje~

A zatem,

ałbo

Mi•

rzą-dów sp..rzymierway.00 wys1a1 tn.
ną depeszę, za \\ierają-cą powyższy ustęp, lub
tei rządy •państw koaHcyi same ustęp powyż..

IuklQW do

szy d'0'pisaly, dla swych celów pfitityeznyoeh i
w celu o.twinanienia swy•ch a.arodów. Nie pie.r-~
wszy raz zdarza się po<l(lbna kumedya. Nal& ·
iy pnypomnieć p-Odwójny tekst odpowiedzi
belgijskiej n.a .n<rtę pofooj'Ową Wilsona.

Robotnicy

~Btłrsbnncv

zn
do pracy.

nny1fł11H11m

Petersburg, .20 marca. (T. wt). -. Wedlug ..:,
doniesienia,,.,.,2Petersburskiej Agei1cyi' Telegram·
fioznej, rada związków rnhotuiczy<.·h opowi~
działa się

za

natyehmiastowem

p~ystąpfo„

Potn~nlow1

Rosya I

Rnu~ai„

.

Sztokholm, 20 marca. (T. wt}. ~
ro-·
ayjskiego południowego okręgu przemyslowego napływają do Petersburga wy$oĆe alarmu
7
jąee wieści. Gubernator charkowski, Katetlniez, który osobiście pl"'6yrzekl ulegfo§e nowe.niu rz{uO\vi., zadepesz~ali. ii ludność robot,.;
nicza jegQ gubernii wrę-cz t>dmówiła posluszeł:
stwa obecnemu rządowi. Podobne doniesie.
nie otnymano od gube171atora ekaterynosław·
skiego, Koło bo wa. Obie te 'gubernie,· stanow

z

W czasie tej walki pn~iędzy obu nąda~
mi w Petenibu.rgu, w. ks. Hlkołaj l1ikołajewiez s nad!wyczajną pewnością siebie. wygry- · wiąoo centrum pnemyslu górniez~go Rosyi po.
wal .:s·we karty. Był on jed~ym z pił'rwsz.y.. ch, łudri~owej, Uczą około 150 tysięcy robQtników.
W środę ezlonek .Dumy Czheid.ze odbyl
1 któ.iy za~epeszował do cara, iż winien abd1·
; kować, gdyi. wymaga tego dobro krain •.. T~'m długą. konfereneyę 1 prezes.em ministrów, ks.-·
samem w. ks. przedewszystkiem postawił się Lwowem i m~istrem ikere:nskim, ktoryrii za- : .
dobrze w oezaeh pra\\i.cy dumskiej, która oo-~ komunikował, ii Kaukti rozbił t1ię obecnie '·
m go wysoce jako żołnieria i 1wolonnika woj~ pod ~głędem politycznym na dwie ·CŻęści..:
'ny, a wobec tego nominacya Mikołaja Mikoła~ Północ i północny zachód domagają się repu„
jewiesa w pC>ro:mmr'eniu I Rodzfańką 'llft 'głó~ bUkl.Uiskiego ustroju państwowego na zasawnidć:nvodżącego była rów~icż . 11 pewnością. daeh. socyałistyeznych, gdy natomiast polu· ·
oi;tatnim a.ktem· rządów us,tępująoogo cara. :Po.: dniowy zachód i Kaukaz środkowy uia.wnity
D.iewd Jednak· czyn. te,n sp.hooiwia. się· w·ou
nader sillfe dąienie do oderwania Kaukazu o<l
komitem rob0tnie1ego, aytuacya. je&& pneto łtosyi, względnie do jakna.jroaleglejs.1ej .rudo.t.
niejasna.
,nowil.
./·,
Głównadowodząey na froncie półno<mym, .
Wojska kDnstyfujące u Kaub:de słańf.
~nerał Ruzski, stoi bezwzględnie p'Q stronie
rewolueyi. Zatn)'mal on eara. w Petel'Sburgu ły tałkowicle po stronie tego ostatniego ruehu..
Podobne ·raporty otnyma.n~ w Peters:~~ . ·
i JnuisU dó abdykac;rt Natomiast głównodo
gu
od.
swa sztabu w. ks. Mikółaja, geneHłl
~a~~1 a.nllią po.łudnfową, generał Brusiłow,
Ja.n11szkiewiez~ .
. .· . · . .
· ·
należy do nal1agonals1ych. reakcy1>nistów.
Gdr Q;odzia.nko zadepeszował mn, generał od„
powfoi?iat:l~·J:pefuię swój obowiązek wzgl~
dem>M.ra.'
. .
.
10Ś~fui,~ d.~iii.esiema t Petersburga. w1b.;
· zujął-o/ze riąd dumski coraz bardziej p4>pa~ ~w tai~naśc od ·komitetu robotniez.ego.'
To tei osWi&<łezenie Milukowa
mwiel'a ,"8i-

me

eia..gu ostatnich 3 dni wynosi obeenie sto.
swą pGiitykę pokojową. Wobec· tego robotni-.
1 Na lewym brzegu Mozy pod kon.iee dnia
cy
oświadczyli:: „Jeieli powołam.a syna .car-' ~ slowa. o ,~otlbnjaeh, łscz mówi wotn4!sei
w~zorajszego Niemcy bombardowali gwałtow
·
ski.ego
na cesarza;. to my ustanowimy republi:.: wszystltie~ .na,rodów. Nięwątpliwie .~ · łonie
nie front A vocouri -- Matrwy Człowiek,. poe.zem przypuścili silny atak do stanowisk na„ kę. Potrafimy to. ne»yni~, bo cały Petersburg' ~mitrtu.~ltonawczego Dumy u wi.elu , jego
szych p.omiędzy sy~ punktami ~l-otenycb.. jost w nasz~ mocy"'. E~d ·Dumt :Ml!Sial ma.. ., cdo~ili~~'.WYt!).dza się chł6 p~wdm~Nasz ogi~ń zatorowy, {'}raz egień karabiri.ów
mas>zynowych powstr:eymal szeregi atakują-ce wu us~1li6. Dbtt,eg@.tei p~.~tan-0.~ono, ~e ~~··.,' ~.~P.~~~.;'.·.?.~~~owym.. robo!ni·~.
o~ ze przy ihyt w.n~ild,~~ N
na większej częśc.i frontu. zanim zdoally one S'f& wm.na. swooodn.ia obmc $Obie fó~~ ~ · , ..
cięik.'ie

Dzienniki

·francuskie i włoski~ za:rhieszo1ają de-peszę Mt- ...
lukowa~ wysrosowa4ą; . ~'° prz.edstawide.U ·ro.. .'~.;;~'.
syjskfoh za graną ~~ :'1.mym tekstem, anJielł· 1 ~·.:B
otńymana w kntjaeb. ri.~ą:lny~h. Depe$"m .. ~·
"

nia d'o pracy .w Petcrsburguł w mmemauiu= >T.e
si~ korony dla liobie i dla . swego syna,
w syttiacyi obecnej, grożącej dazorgamzacyą
jak również w. ks. Michała do odrzueen.ia ko-; sil ekonomicznych, zaeh w>ia!l~'.c.h. Jię ,Pr~et.„.sta·
runy, którą caf przedtem złożył w jego dłonie.· cy rz.ąd, jest to rzeczą ~ąd:an~

w

tym· wypadku było utnanie syna carskiego u
ces~ zaś w. ks. Michała za prawowitego
regenta;. To też nowoutwonony komitet ~
. stan~wil tak uczynić, a Milukow iakomunikował o tem zagranicy. Już w czwartek . Wie-

cicr6Bl Bonar Law, jak wiad<>mo, •apowłe·
'19 marca po pot~
W ciągu n:0cy lekkie odd-zialy nasze, któ- dział w w angie~skiej izbie gmin ważną no.
1re utrzymywaly kontakt z nieprzyja.eielem . win~. Jednak k'łmitet robotniczy zaprotesto.kontynu'Owały niepowstrzymanie swój poohód.
wal~ Podobna likwidaeya rewolucyi nie byObsadziliśmy ·Gutsehade i posunęliśmy swe
łaby niezem in.nem, iak tylko 'odlaniem wla
iJ.)atrola naip·rzód, wz.dluz drogi do St. Quentin..
dzy w ręce paźdz!ertrlkowców 1 kadetów, oo
Na wschodzie oid Oise O'plfnow·aliśmy drugie stan-0wisk-0 niemieckie. Liczba miasteczek
1 wi>0sek osw·Qlbod.Z-onych przez Fra:ncuz6w w

I

na "e21ełe. ()w komitet ?Obolnic.zy trzyma de swe ręce; zamia.st tego w wielkim m~nifośeie
facto w swych :rękaeh talą potęgę rewolueyi, do narodu ro~yjskiego," oślfiatlezyłt ii woj;:ika
gdyź ciążą doń wszyscy robotnicy i wojska.
· rewolucyjne nie zostaną rą>zhrojone, lcez będą
, :rierwszy .źatarg pomiędzy k()mitetem wy... _ wysłane do Petersburga dla poparcia komite:.
konawczym Dumy a nim miał jui miejsce w tu :robotniczego. żądanfoin komitetu robotni.'
poniedziałek wieczorem, komitet ·pt>stanowil czego pniypisać należy również uchwalenie

Petersburg, 19 marca. - Wielki sztab generalny don<l'Si 18 marca:
mianowicie nawiązać rokowania z filtrem, skut.Front zachodni i rumuński: Walka arty· ' kiem ezego Czheidze i Kerenskij W]Btąpili I
leryi i działalność patroli.
W oko.Ucy na. poludniotwym zacl.~e od komitetu.. Rodzianko zadepeszował do · ~ra;
Rygi Zeppelin rzucał bomby.
· _ iż Duma. życzy sobie nowego rządu. JednoFront kaukaski: W kiemnku Sivas około N:sśnie stary rząd zmusza ona do podania się
wsi Notkaut, o 25 wiorst na poludniowym-Ul.- d.o dymisyi. Car nie. odpowiedział. Rodzianee,.„
ehodzie od Kalkitu, awangarda nasza odparła

łlf Ulł lałłlłrlflO!
20 marea. (T. wł.). -

zawiera niian~wiele :p;q;ed .zakończeniem ·J11V

W ciągu dnia wojska nasze. poS11Ilęty 13ię
Le Havre, 19. maroo. .,....,; GlóW.xła .kwatera
jeśli nie utrwalimy bytu naszego przy pomocy
· .·
naprzód poza Bam nad Sommą i Chauny ńad don'OSi is marca:
szybko i· dobrze odbudowanej sily wlasnej.
Oise. Kawalerya nasza zd-0byla tt,Gny, \które
Tak
wsehOdzie bd R.amśeapell~ i, Peroofaly się na St: Quentin. Pochód nasz w tej vyse, jak równiez pod Dixmuiden i Stfren·
okolicy dosięgnął 35 klm. glębok-ości.
straete byla wielką obqstro.nna ~ ~
·
'
:.
·· · ·
Na poludniu od Chauny wojska nasze do-. tyleryi. .
bułuarskL
szly d-0 ogólnej linii Lotie - SoisBons,. którą
Na pólnocy od Di<mrniden oźYwfuna .wal•
ka na granatY ięcz.ne. i
Sofia, 20 marca. ..... Glówna kwatera d.0.. w calośoi oswobodz<mo.
Na póln.ocnym-wsc.hodz.ie od Cro.ny nasze
nosi 19 marca:
Front macedoński: Pomiędzy jezforami posterunki~ przednie po.sunęly .~ę. naprzód
włoski.
10chrida :a Prespa nieprzyjaciel atakowa1 wie- wroluż drogi do Maubeughe.
W ciągu. dnia oswobodzono zn.owu okolo
lokiotnie. Wszędzie zostal on odparty.
Reym, 19 marca. - Główna kwater.a tt&Na wschodzie oo je.ziora Prespa silne -Od· .. 20 wsi i mią.stecz.ek.
n-os.i 1.8 marca:
1
Walka przybrała eharalrter o pe.wnej
działy nieprzyjacielskie, wsparte p~rzez lic;zną
W dolinie Lugana n:ieprfyjai;iel zaafa.kngwałtown-ości
w okolicy .Bńtte .du Menil i pod wal wcroraj po gwaUow:nem przygotowaniu
a.rlyleryę, zaatakowały stanovlli.ska nasze pod
Tszoswaną (?) Steną. Odp.ario je krwawo.
· Auberive.
.ogniowem stanowiska nasze n VłYi-śma z niate1 ·
W· odeinką Briatfoodol na wzgórzu l248, i
· doliny' Coa.lbata. Od·parto go w~ród z.naw..nych
pod' Snogowem i Ił.astani, dostlo do zacięty-eh:'
strat
'
walk w ciągu calego dnia. Toozą się one w
W doUnie San. Pellegrlno BJ1ylerya nłe
Lond.yn, 20 marea. (T. wł.). - G16wna preyjaeielska ·zburzyła w n<>ef z <lnia„17 m,ardalszym ciągu.
"
W luku Cerny gwałtowny <>gień artyl-eryi 1'.-watera donosi 19 marca:
ea nasze stanowiska .obronne na zdobytooi
nieprzyjacielskiej na wzgórzu 1050.
Pościg za n.ieprzyiaclelem trwa bez przerw przez. nas w dniu 4 marca terenie. NieprzyjaNa pozostałym froncie ogień arlyforyi oraz wy, przyczem wyparliśmy tyilne straże nietpizy- .cielo:wU po:wiodlo się opan0<wać najwyższy
.·
:wymiana ognia pomiędzy wysuniętymi poste-- jamefa. Odzyskany terre:n .elągnie s}ę na gię- punkt stanowiska tego.
iunkami.
.
bokości od 2 do 8 k:t1-ometrów. W nasze :ręce
Na froncie Alp Juijiskfoh silna d.z.ialaIW dolinie Wardin-rt ożywiona dWU:alność wpa<llo znowu 40 wsL
l
ność artylecyi i przyrząd&w d.o nu-eania bomb
fot.ni cza.
Z ·MEZOPOTAMTI.
. .,,.. :.J
w okolh~y Plary. Odparliśmy Oddział ij}eprzyFront rnmmiski: Niema ni<C do d-0niesieLondyn, 19 marca. - Sitab armfi a.ngfel- jaeiela, u~iłująey zbliiyc się do stanowisk nanfa.
skiej donosi Hf marca:
·
szych pdd Palliovą. . „
.
P.odcias walk na p.rawym brzegu ~ygrysu
Na wsebodzie od Vertoiby·jeden z naszych
odipędzono w środę turecką straż tylną od
-Oddzial<}w wywiado·wczy.ch wtargną'! d~ linij
„ ·
~
wzgórz aż ~o ~ilnego stan~iska. osla~iająeeniepnyjaciel~kkh i zdooyl tam ~.mum~yę i
Petersburg, 18 marea. - Wielkd. sztab ge- go 'stacyę kolejową Muskaidie. Stanowisko .to ~teryał, WO'Jenny.
·
neralny donosi 17 marca:
.
Front zachodni: W nocy na 16 mamip<><J...
jąl przeciwnik na południu od jeziora Narocz
atak za pomo-cą gazów trujących.
Na pozostalym froncie. walka artyleryi ·i
przedsięwzięcia odd:zialów . wywiadowczy.eh.
Front rumuński: Walka artyleryi.
·

Konrnnikatv rosviskir.

.. '.Bęrn,

:.::~~=~®;.:;::;I~·.

.,.

o

w.:'.;.·,".un..

111ow11

m~~

Sy-1 i

· Tysiące ehlopow na:płynęl~ lui ifo
gan~
... ia i prze.ciągnęło tam n~ swą stronę żoł-

.we:r.ey batahonu

nmpebnająeego 179-go

p.u··.Um.„ fol.nie. rz~
ordo. wali wlas.nych o..
fi,eerów. Z okolrn pólnoc:nych Woroneżu d&nos1ą ·równie.i o rO>Zrn.~haeh agrarnych o
podkładzie ceysti> soeyalnym. WY,m-ol"dowa110 tron Jni podobno szereg obywateli ziemwym.

skfoh i administratorów majątku. Guber-nator ,w Woroneżu, który oddał się do dyspłJeycyi :rządu kadetów, we1iWał koostytu„
ją,o~ tam 00.dzi·aly mohylewskiego pul-ku
piechoty i 16--go pułku ula.nów do wystąpie
-nfa.. przeciwko żountowany.m chłopom.. żol~
merze odmówili poolnszeństwą swym ofiee\!C)m i ~ześciu z pośród nfoh zamordowali, w
:tfozbie tej l'ówniei offoera. p. o. ko-mendanta
.vn .dywizyj. Sam gubernator jest ciężko

po p~atawi&nilt eeunowt nowego p-01@.'·ie~ ndsił mu nie OO.Syła6 lrnjsk 1 ~ntu do

I

stolley, albowiem kaidy ~nien, który Ji.bliia

się do st-0liey, na.tyclunia.st staje $cf~ rewolucy(>..
nistą. „A w:ię~ e6i mam u~e?" - za:pytal
eesa.rz. "Abdykować" - bnmiała ·odpowiOOi.
Po krótkim namyiłe powiedlial eesa.n:
"Wszak nikt nie mialb:r ·siły l"Ml~iell6 się se
swym syuem, a więe aMykUję w imieniu awfim i jego na ne~ mego 'brat&". Następnie oosan podpisał p:nygo-tow~1 mamtest.

proDJłzorvcznnvo.

n.nłony.

Berlin, 20 marea. (T.

wł.). ~ Kom.~-sya

se--

ni~rów parlamentu Rzeszy przed rC>1:1poczęeiem.
po~edz,enia '.P'lenarne@O ~eibrała się dzi:Siaj na
końfer&neyę dla omówienia &taniu spraw iz;by.

Bem, 20

(T. wl.). - W ep.Tawie
maryns:rki handfowej.
„Infunnati-()n" d<0n06i, di l"'Otni~et -centralny ieWoboo niejasn<l'Ści sytua.eyii. zg-0d.zono się na
<>kre.filił straty kanruskiej marynarki
t.o, by obrady nad etatem ministeryum sp-raw ' gfogi
handlowej na 400.000 .t~ oo ;r6Wna się 1'1 %
wewnętrznyth Rzeszy kontynuować d-opier.o ·
ogd.Jnego fonażu.
I .
po uplywie d'Wóch om i wówczas r!.l~ó
I rponownie omawia.nie stanu spraw.· Według
plan:t1 tymczasowego, przewidywane sr& z poIJOfBHJ
BdllOUOllGłl.
czątkiem przyszłego ty;g-Odnlia obrady nad eta„
·
Was~yngłon;
20
mał'Ca.
(T.
wl.). - Bi'W'O
t-e.m kanr.lena Rzeszy i :j{aneelacyi Rzesz~.
Retrtera komv:nikµje: Wi1soo. npowatnit de.
pp.rta.ment maeynarki do wydatkowania 51f
:mmon6w d'O"htTów na pn.yśp.ieszooia budowy
<>lm'filtów 'W'Ojennyeh i na zakup okrętów pe...
Berlin, 20 ma.roo. (T. wt.). - Doni~&n.ie :moonieeycll. Ueznfowie pierwnej klasy
poł{litenia

RHd91

er.

„

n.ował glóW.n.odowod1ąoym

wielkiego księcia
, Mikobtjit MibłB.jęwieza., Pomimo te., wskutek domaganĄ& sił]I nM1Hln, ·nąd proWiio~•
ny UZUAl ia konieczne Mmina.cyę t~ ed:woJal,
ażeby pnetwa.6 1fośłiwą

pl"opagallii(!l. RJąd
prewbsoryez;ny wydal odezw,, w której powie.
dna.no, ii główne. dowóibltwo ~ie może 111po..
~a,;,. w rębeh ~zlO'nka. roibln.1 Roman.

wów.

. abdvkacvJ.
~~rn,

20 m$oa.

„Temps'a!~ 3bdyka~YA

wi!S. ...,..

(T.

Według

eresarza. Mikota.Ja

nastą

piła .·o pdlnoq. dnia. 10 ~arna.

W cd.ług .rela.
ezlonknw ~om.itetq Wyłrnmnv

eyi JednegP. 1
.eaego ieilen i nowyeh. m,i~st.rów udał ei~ w
towf"y~dwfo ge:mm1l~ Ru.zs_ki~o

do :rskow•

demli mruynarki · ros-tan~ awaDS(}wttm na o-fi•

cerów 29 marca, zaś uczniowie druigiej kilasy
~ w kilka tyg<'>dni ;później. Spo&iewają się, że
tę drogą korpus ołieerald mar.r.narld :powięk·
c:.iy się o 374 oficerów.
1,

Osmabrue6k, OO marca. (T. wt.~. "'""' Pe..
wie"U. j&.n.ieG ąerbski, pramxjąey u gospoda.na

Be:rn, ··~O marea. (T. wt). - Do.W.@sdeni~
miejskiego w pobliżu Leer, we Fcyzyi "W'1cllod'- Biura Wollia: W polowie 1utego r. b. torped&
:niei, u.sitowa! dopu~ció się gwattu na jego eór~ · wiec fl'.anicllSki zatop-U w za.t-0e-e marsylskiej

flłłkofaJowl.

I@:ądyn, 20 marea.
w?.) • ....,. .,,Times••
C.óOu,o.si
Petersburga: Ri'ł!d prowizoeyezny
1mus1ony był uezyn.ia mitępstwa. w iądamruih
:rewolueyollistuw. Po abdykaeyi ce&o.n 11Mnią...

-,
St. Zf

w-

Bhrra Wolffa: Kontisya budźetCYWa sejtnu pm"
mego uchwaliła na 'W1C'/.Oraj~ posietlzen.iu
.projekt ;prawa -0 po;Zyiezee kolej-orw-ej. Ogółem
;zażądan-0 3,126,560 ma.rek.

Odeblante_. dourodzfwn \V. ks.

mzu;ca.

franeu.skiej

ce. ·Gdy ta ostatnia

Bhumy pn,ofu. .
~okhohn,

20 marea. (T, w1.). -

pałacem Ttmryd~kim po-wtórzyły ·się
demcmstracyo
konyśe :eyeliłego

pokoju~
wśród

na

Pneil

w piątek

zawarcia
Tłumy, dochndzące do 18,000 lud:d,
któryeb ,;naidowaly się delega4'yę

zwią:Żków
wuosząe

rob-Otniczyeh, pn;eeią.gały · ulitmmi,
oknyld: „O h e em 1 p ok o i"'1f
Ohoemy, ieby zw:róeomo :nam na.- .
ny c h br a ei i m ę zów!". lrOBel Skobelew
wskoczył pr:iied gmachem Dumy na wóz towarowy i wyghndl nrnwę do demon~traut6w. Sko·
befow ohvindezy, ii proletaryat rosyjski chce.
dołołyó swych liiił,·· Aby eprow.i\il1i~ pokóh Je.
dynio tylko pokój Jn()Ż«' d~ć 111.ar0tfowi rosyj„
skienm spełnienie wszystkich_ jego życzeń i
:r~tunek przed grożącym mu głodem. Prolef.a..
ryat rosyj~lci gotów je$t uiyczyć poparcia ·no„

wemu

TZ/łd«>wi,

Q

broniła. się, poderiJlą)

jei

francuską looź podwooną
że by1a ta lód:! niemiecka.

.gaNUo. Matkę, która nadbięgla, ~kru ten
sam 1-oia. Następnie mwderea f.biegl. Na. wyeo..

ile da OU Jil".a.jowf pofrój. Je·

i:eU rztd nie ąta.nie ąię wyu1i1)ielem woli na.rodu rHyjąldęgo, to n.uńd ~ :11dobędłie po„
kój.
.

kh1m Moor eipotbl zyu past-erza owie~ K<n.1!'.a·
da Nee, którego oheial :{musie do ooda'Uia °'"
d'Zieif. Gdy pasterz 00m6wil, i jemu równie2
rpode,rżnąl garol-0.. Od~any w pla.S'4-oz paster:ul
morderca. ibiegl ku granicy holender.sklej,
gd~e ~ola,no go wree1!6ie iehwy:ta.6.

&owe 11nls1eryum

Pnrow11c HsommBrscbnud".
t11

Rotterdam, 20 marca. (T. wł.)·. - myb~
z BUJenm;. Af•res parowiec ~1 Somm.ersehad~' -i

500. trm faduil'kiu ~hoia ·przeinaieionego dla h,(;..
fondersk.i.eg.o ~tu zamorski~.

fraunskłs.

Komunikat niomioGkt

20 marea. (T. wl.). -- Donie~ienie
A·gem.cyi Havasa: Nowy grubine.t fr1uJ:euski ma
sklad n-astęp11jąey: Preze~ i sprawy iagrani~
ne - Riwt, minister sprawiedliwo-ścl - ViPa.ryż,

(wi11czamJ)„

BERLIN. (Urzędowo). Wielka KW!\
tera Główna donosi 20 marea wiecro:rem:
Na zaehod:l'iie~ prey deszczu toozyły sit

via.ni, wojny -....- Paiuleve, marynarki ...... Laeao:e, zbrojenda .,.,. . . Thomas, skarbu ....,. Thier.ey,
spraw wewnętrzny-eh - Malvy, ofwieeenia
publioinego - Steeg, .robM: puhlieznyeh -Despl,as, handlu - Clęmentel, rolni~twą Fernand David, fl:pr.owiuieyi - Vił'llette, r(lobót
i prze-uu·ności spole·eznej ...,., Bou:rg0{')h!, kolonij ...... Maginot, pod1ekretari stanu do apraw

lotnfotwa ....... Daniel Daid.

w p.r.zyipus1.ez.eni;u,

niejakie potyczki w okolfoy po obydwóch

strona-eh Oise.\;
Na wschodzie przy OO.wilży nie Y.:m:1y
żadna s71rzególniejsze wydarzania.

I
I

-

..

~--~~•t~.-.~n~
.. ~~l.•~-~,~~--.~-~-~~i~-~.»~•i•lull!.~.4~u~.;i1!11>l1111~;~.w~..~z"""'r""""l"!:~
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a)

Dr. Bertold M•1rwvm
porua;nik 1.,.

P~ .

\

li Brm~a Leuionóvi\Po:skiGb
'W"

roku 191~„

sz;ta:by i ,ialdady sanitarne, parki amunle:yjne l
stajnie.
I oto, nowy ·trud.i nnwe pole pracy. Tre.n

wym i komendantem patrolu t@l8fon.i-czuego.
Onegdaj od·wiedzile:m go w ziemiance. Ten
wypiesuzony ohfopak kr.akoiwski, oo to wy„
sylany" rano d-o szko-ly odr8'bial „pr:i.ędmi'°'ty",

„

~południu robil
pnecllad<Zał się po

a

musi mieć w;yty·ezną dobrą drogę OO. forn ~
lejowe.go, <YtY -:;h1eyi fasunk-owei ai na $.''łitl
front, m~i mdeł dla :::wego parku wozów i umęczony~ p.raieą 'kiO'ni wygodne i ber;pierm<'
miej$1::-e !J'<,l;Stoju: Fu.nkcymur()ttISz.e teg-o ol·
hrzymie;go aparatu .za.sipaka·fają fft1Łrzehy ma·
te.ryałne fro.ntu tye}l, którzy gdyby <$pitA'l\"i'!o'
mm osta<\ się mmi.ą ipr:z;ed kazrryrm narmrem
Rozpon.ąd:znć więc musz.1 wielką p~w?o~d~
ruehów, Qpanuwae wszyskie arterye, \\'100ąl."<"
i glębi kraju na front, sycić pozyeye i karmi<\
ubierać ludzi, stwarzać moiliwe wmrunki tym.
którzy ani ezasu ani movnioścl nie ma,ią, 1)y

„preperacye", a perlem

pls:nta„ch, ~at p.:rogm1ny
wszystkich bud kdnowy.ch, iuteresowa~ się A·
:sta Niels<0n, a

włeerorem

wi"damka, czy robił

kandyd·owal na ba-

grieez..'1ego synka", pociechę tatusia przy k-0·b1,cyi - w ciągu pó!tora
l"t>ku zmężniał i usamodzielnił się. Zbudował
0

§

s-0bie i dla .swego ps.tr-0-lu z!emian~f ,,w.}as.nego $1:ylu 14, echroo., kit.óry gaim zapr&jek.towat i
wykona?, budowlę, do .kit6rej mate.cy.al ~111ll i
łasu 'ZWiózl, eam go odr-0>bil, oei.osal i 'O'piło
wał liUpu-ei pa,lacyk z wyg-odnym ~!!1.ern,
im·p.onują'Cym pieeem, prywitywną u:mywałką,
dookonalą -szafą i bardzo 'lnmszt.o-wn~mti mebelkami. Wejścfo do budy uman rzędem eho-:in, ziemił'l.nkę otoczył zgrabny.w pa,r'kane.m. zaś
w.nętr~e oz.d.l()bit przeróżnymi -przę<l.miOt'ilrnmi
2bytk~ własne.go poonyg;tu i wł11sne.:,(ll(! ~"'f{l!bu.
I tu w sw~ t>ań:ste<wlrn goopoda.ru:je...

o swycll

ca,

~pie

~ maaurąa.

&tojącycll

wód po dlugk'h

Cala ta tiga.n~a praw. mfkir~-ona w ogólrn~icl! U\r~·sa..c.h w sieze.gólnioścl nie k-ońe~r
aię nigl'ły! \Vciąt jem coś do roboty, po-prawię.o
~el.tldooii-a.

zrun„ na.a,

trenr.

ufeoia <El.a

des~a<'h.

mi ęltk-0śei, senitymeritów, w tsm braniu się ta
bary i pnyro{lą, w t~i prymifywn<0ki <>fo·eien-ia
i p-!>mies?.er.enda,,.-.jakiwial inteilekt, ga~lQ
teretowanie dJa ku1tuey•
więc umi;;lśe:[~

nry.;J.oo.

mowu piraeuj-e żio?:nierz, więo buid~1·
je. drogi, przez uroe:ey$'.ka leitne i wydmy pia$7.,
<nyste i bagna zda ro~ n.:ifl!prwbyte.
R"!ut„,
•tniQMW p.opri~ 'ł".l!e-ld i !p!O'tokl.; więc ;reguluje
eri ę oowłn i 'U5U'Włl ipnesiikooy ~ wa~ków
atmos1e~yt'l1 poW'SUtł~ usuwa śniegi d No.

Oo:zywista, ni~ nltleiy oo'ble wyobrata6, j1iik'olby w teim fyc>i'll twa.Niem, ty.eh boj1.H•.h, tooi
wioowean pokooywaniu w 90bię sla~,

. \;, :-ra..zeba.
..

~trr,e.haeh

Wlęie

'

t .ÓD Ź.

dtlernika 1916 ,'r. d-0 1 ma.r>ea 1917

l'„

czarny

·

następujące

dana:

Polskie kursy <lla terminatorów rostruy o-

.· ~a~.!~!!~.~!.~Y.~.--

twarte 7

października

1918 r.

o godr.. 6 m. 04.

ski

Zacllód o ~. 6 m. 1~

składa się

odbywają się
•,

-

lłoeniee.

rDnia 21 r. 1081. Zmad w Ossyaku król
1863.

na

fono na S k"Oml}>'1ety. Kmsy miesz.czą się przy
ul. średniej Nr. 14 w gmachu b. rosyjskiego
gi.mnazyum ień...~iego.

slońea

Uczę~~zaki

n1e pioczą:f.k()WO 79 slucllaczów, Mótych pódżi&

D z U; Benedykta.
Jutr o~. Ra.ta:r7.ynf.

Wschód

pnyta·

Bolesł~w

śmiały.
Oddział

dyktatora L!mgf.ewicza.
pn.ekroozyl granicę austryacką, i

został rozbrojony.
1871.. W Berlimie zaczął obrady pierw„
gzy parlament eesarstwa nieW.eckiego.

Personel

nauezyiciel-

z 8 osób. Lekeye na kursach
4 razy ·tygoonJowo -

w pon.ie.-

d:z.ial!ki, wtorki, ez.wartki i piątki. WyJda<lane są następują;ce pr.zedmiv.ty: religiB., ·języ·k
polski, arytmetyka, his.torya ojczysta, geografia i· przyroda. Niezależnie od tego -0<1.,bywają
się lekeye śpie'W\4 a również lc.kcye głfunasty·
oobywa·jcą się ćwiczenia dykeyi, oraz. ezytame eelniejszch utworów litera-<'kfoh.
Lekcye ,śpiewu., gimnastyki,. dykcyi, oraz

łóazka.

Relmlekcya dla inteligeneyi
.
P-0cząwszy ,od niedzieli Palmowej, ania
:1 kwietnia, w .kościele św. Krzyż.a r<l0poozną
'się rekolekeye dla inteligencyi.
Prowadzić będzie rekolekcye kB. dr. Mar·

:celi

Nowakowski, prof. seminaryum met.ropo-

'.malnego warszawskiego~ dookonaly kazn'°'"
;dzieja, znany w Warszawie z wyglosronycli w
p'.famtejszej katedrze kazań w dniu 3-go maja
d na naboieństwie źalobnem za duszę ś. p.
Henryka Sien1i;ie wieza.
Znakomity ''kaznodzieja wygłosi trzy konferenc;Y1e, mianowkie: I) w niedzielę Palmo!
.wą, o godzinie 6-ej po p-0ludn.iu „O idealaeh
lud!Zkich", II) w poniedzialek wielkotygodnfo.·
wy, t. j. dnia 2 kwietriia Q godzinie &.ej po
południu ,,O odstępstwie oo ideałów'', i
III) we wtorek wielliotygod~owy, rownięź
o godzinie 5-ej po po1udniu Sek:ramencl.e p.okuty".
·
We wt.orek, po ostatniej kon.fereneyi, od
godziny· 6-ej wieczorem roop.oeznie się spe.wiedz, w środę zaś o godzinie 9-ej rano Komunia święta.
Wobec rzadkiej okazyi odbycia rek-0lektYi, prowadzonych przez tak .znak001itego
mówcę, przypuszczamy, ii tutejsza inteligen„
eya tłumnie skorzysta z nadarz.ają~ej się sposobnwci i gorliwie na takowe uc.zęsz,czać bę
dzie.
W tym eelu wiad-0moś6 ~ poda1

„o

skarżonyoh ~_.c'iynają się rut.lit~ 'E"

OO.bywają si-ę wylą:mnie
,);wiązku„mfo.dzieży rzemieślni

zebrania niedzielne
dia ezlonków

czej - zwolenników idei Henryka SienkJewi-

:ków, a powstalei.,,rro z infoyatywy Rady pedagogfoznej. D-0 związku tego naleź~ tylko sffi.:
cluwze kur.sów dla terminatorów.
.
Przy· kursa>Ch two..rzy się obeenle biblioteka SzkQlna. P'Owstala 'Qlla z runduszu U•
dzieJon-ego przez Wyidzial S©kt><lny na' ktllpno
dzieit Sierudewfoza, . z O'iiarowanych 50 rb. _
ip~z urzą<l sta:rszyc-h z.gronmdzenia piekar.zy,
m-az 20 rb. zebrany-eh za programy na uroezysilo§Ci Sienkiewic:rowskiej.
Kmsy utrzymują ścisfy kontakt z Kotem
stamych i podstarśzyeh zgromadzeń rzemieśl
niiczy-ch, które to Kolo powoialo &pecyalną k<\
misyę, mają.Cą za za<l~nie sprnw<l:z;anie, ezy
maisit·l'OWie posyła.ją t•łrminaiforów dl{) szkoly,
oraz drugą komisyę, koritrolują•cą {)boonoBć terminatorów w szili:'\~le. Kol.o starszych i podstarszyeh interesuje się dzia.:ta.J.n~cią szkioly,
.czego dowodem jest liozny udzial czlonków
Kola, oraz maijstrów w mo~ciacll S2'ikolnyeh.
.
Rada ped:agogfozna Kmsów zorgani7JOwata d-Oll:ą<l 3 uroczysf.ości, a mianowicie: obchód
listopadowy w sali Resursy nemieślni-czej, O.heh.ód styiezni(}wy w sali ~zkoln e.j., oraz Uf1'0'CIZY'"
st<>ść Sienkiewfowwską, w sali Resursy nJemieślniczej.

W dniu 28 Imeg-0 1917 r. na kuirsy
~lio,

na lromplet I -

63 uiq.., .II -

47? raz.em 1l!CZD.iów 175.

ucz.ęsz

65, ID -

·

Prywatna kmµ 11nikacya. pooztowa.
W komum.ikacyi poe:Dł.oweI dla os&b prywatnycli dmwolonym jest: wewnątrz general-

ski,

że Wyspiańs'kl

jest

szez~ółnie wielllrlm

~isl:r:zem, .gdy m~.. tri. ę .J>?S.lugiwa6 ~k?fa„
giemt k1.Pm11ą, · k{!Śeiof.rupem, pnoozumem

śmierci i

G. I. J.

t. p.

•.•·

.

·

·
. ·, ·.
. ·.. · ·.
I
Ta skk>nn~ WYSl>tań~ trama.ezy st~
Oddział III prooeś6w~nlłlnyd1 .r:.-;:_ I ·;~etyllw pewnym mls.ty~mem i 'Chęcią ~
drz.ia okręgowy dr. Ane) hęiizie ~!l'fłliPal.
„ _._{, "ia myślą 11 wielktmJ mnaN'ymi, nietyMoo
sprawy kryminalne, w któ.ry!M,ł n:azwiska o„
· .:-'ym wplywem
.peśyJnistycm.ej P<>ezY'i
oskarźon1cli zaaynają się naJit~ry K. M. N I francuski.ej i belgij&k<iej, alę p:rz.edeWSZ'\'.'Sł
L. :i W„

R i V.

·~~ .. ..

··

„

l

ldem avmosferą gró\Jów królewskich !)a Wa-

Oddzial IV procesów kriIDtnamycli (sę-- · welu i głęboką k<rntemplney-ą prze~oścl, -O.a
dzia okręg.oWy ·dr. Wolif) będizi·e' rozpittzywal której szczegl\lnie usposabia Kraków. Wy.
sp-rawy krynlinaln-e}' w których na'Zwiska ,n- spiański, Jak dowodzi! prelegent, lubuje się w.
skarronyich za.ezynają się na litery O. P. a T„ monumentach, Jest pny wszystk;kh pororaeh
U.
i ·ż, ·
,.,..
dramatillga. epikiem, zapatr11Dnym w klasyez..

z.

ną p rwszlość Po-lski, kitórą ląezy
syczną wielkością GrOOyi.'

·:.....-

ki, pozatem

eza", stowarzyszenia licząeego dotąd 120 czfon-

ronika

Oddział Il p~o-cesow. keyminś:Inyeh (sę-1

d!zia okrę~o·wy
.. , Grinin·g···) . li·.· .·.ę<i·"·m.· · ·.e ł'OZ.· patrywal
procesy kryminalne, w·.ldo„~ch ńazwiska o-

Tanie trepy.
Pozgstająee pod 0<pieką,

ks. prruata Ty·

dziecię~ w
w~rsztatach ·swy'Ch · wyprodukowaio zna·czne
zarpasy · tanieh trepów, ~tóre · doo.tamza dla tnstytucyi Ml)'fOC.ZY!l.UY·ch i osób prywamy~h po

mienieckiego Tow. echroni9k

bardzo

~iarkowanych

eenaeh.
o oowa.r fen zapy.tywać na1-eiy, w kance.:
Iaryi seh.ronis\t przy ut P1aoowej Nr. 9, lub też·
w śklęipię ~ow. spoi. „Wieniec", ?JJi.esz.czą
eym się przy tejże Utlfoy pod Nr. 3.

(}gonki
··

wtamch herbaciarniach robotni~
ezyeh.

Ta+U~ h~rba·ciarnie robotnicze.,. po. pew·
nej przerwie, obeenie ~mują większą H'°ść
ebleiba dla d-Odawąnia do porc"8'therbafy i go.rąeego bars~zu.. Z teg-0 powodu .frekwencya
herba>Ciarni-ach tY;ch wzrosła {fo ~tego stup..
ni~ iź amatorzy żurku z .-11lehe.:,r tworzą dvść
pokaźne ogonki. Po:vcyę gorącego żuru, kra-·
szonegio omastą, h.eirbaeiarnie sprzedają P'<'
2 kop., również 2 kop. k-osz;hrje ćwierć tuntowy .
ka wa!eik $1.eha. • -

w

Grecya, to d)a niego droga P-0lska, a PQ!...
ro druga Greeya. Gród Ateński, AJtro;.
pol, fo jak.oby grecki Wa we!, zaś naoowrot
Wawel krak()WS:ki - ro pol&kl Ab-opo-1. Tu
state lą>CZenie bohaterów polskich z grookim:4
nima nie wspólnegtl ze zwyk1ą S'KIDnnoścfą..
poetów di0 hellenizmu. Jest to ooś wi~ oo
wzniesienie Polski na wyżyny nafwyiszej ._.
wy sztuki, i hffi'o:izmu.
Na tle tej o-gńiln'.Cj syntezy CezaTY Je.Uen&.
T'@Z'J)'atnyl he11P.ń<:"Tde utwory Wyspiańskie1!.'C»
„Meleager", ,.Protesilas i Laod.a;mia". "'Ac.h&c
!eis", „Powrót Odys~;a'' i „Akropolis".
Public:zność, wypeJniająea po brzegi salę
wykfackrw:ą, z najwyźszem napięd~m wys!ua
~hala wy~osumyeh wywQdów, które prele-

s'ka -

gent ilustrował czytaniem najpięknieiszydl
fra:gwentów pornien: n\'fh dziel.
W. dz.isiejs.tych wykfa.dach Cez. Jellen~
rozpatrzy te dzieła Wysp]ańsldego, które nazwał wyk'Onaniem testamentu ,,Króla - Ducllaa
i któryich treścią jest tra·dycya Pia'S'towsk.a.

Teatr Polski.

1!4
Wśród

stale z ~

· D:dś, w

hod~.

dnia 21-go mimm r. b,.. o ~

mee.z. ,.,Mandacyn Wu", z p. L. Solskim w: rol!

tytuł'Owej.

szewoow.

P.fZed kilku dnlamit jak doo.esiliśmy -0
tem; istniejące w Lod.zf związld szewiCł>w i
kamaszl;lików, p<>" wspólnem pdrozumiell.iu
. się, wystooowaly dn wlaśdcieli zakładów
s7.cwskieh Ządania a po'Yiększenie im pensyi
z-pC!'w-Odu drożyzny oo 20 d-0 80%. Nieirtól"7.}
majstrowie na żądania praoowników st~· zgo.dtiJj i u nich też puiystąpiono do praey.

,
W czwartek, · dnia 22-go m~rea,. o godz. 7~· .
wlecz. krunądya w 5 aktach M-0-liera p.""t ,,Skąpiec'".
Łódzka.

o'I"kiestra symfoniczna.

Na nafl>lliszym koncercie abonamentowym E.
O. S. w nadchodzący poniedziałek. d. 26 marca.
wystawiooe-m zostanie Oratoryum · Heydna p. t.
~Czter; pory .roku" z u<lziaJem soUstów ' Wal'S'Ulo,
wy: p. Comte-Wilgoekiej, pp. D-Obosza i Munelfn..
gra. O'raz chóru mies'T.anego Tow. muzycznego „H&zomir'' i Ł. O. S. Dyrygować będził} Bronislaw
Sz.We.

Z iyd. Tow'. filantro!)pijnych. ·

Podrzutki.

Utw0orzyl się szereg komitetów tyd. dla r;aoOnegdaj przed pol. na schodaeh gminy eyCL
pamenia biednej lu<ln.ości żyd. w ipvn-0ść, na znaleziono podrzuconą d.zi.ewezynkę. a po poln4'0iu
nadehodząee święta Wielkanoone. Prócz produk- .. zualezi(Jl[).-0 podrzuconego chłopca. Pod.nutki ZO$\a1Y ·
t6w ·surowy$ wyda~nyeh ł:>iednym do do.mów
~.-' -ln~
~"'~i..
• d
"""•1iska.
urządzo.ne będą w5pólne tanie -i bezpłatne kuchnie.
uueS=uę na „,rv.uowanie o przJ'"LLL
.
· Przy ul.. Rzgowskiej 74. ndbylo się orga.uizaZ
Radogos~eza.
·
cyjn.e zehra.ni.ę Slow. niesie-nia p-Omocy żydom w.
t
Chojnaih i okolicy. Według Z8.l?1ierdzonej ustawy
Dzialalność spot~ i filanitrnpijna 1 ,mezynl'1
Staw. ma prawo uruehcmić tani.e ku~h.nie k!){lpe-się ujaw.niać takie i na Radogoszczu. Powstala tu
ratywy, kasy eh.orych i t p. Obran-0 w' feń-eu za-. konipera!ywa kościelna p. n. „Bratnia .' Pom-0e-.,
rząQ.
która mieszkańcom oddaje dosyć poważne uslu~
W $ollli Berlińskiej przy ul. Zacliodniei ~ 00dostarezająe ńajniezbędniejsz.ych
artyltulów eo-·
bylo się o.gól.Ęe rebranie~ Tow, „Odzież dla bied~
dziermei potrzeby po eenacli niZlkicll. Ębcr-,eratyw3
nycll". T9w. tó Uczy 1.100 ezlonków, w roku .ubie-- ta cieszy się frekwencyą ogółu m~fil,,·ów Rat
glym wydatkowalo 5J)70 rb. na o<lzia.nie biednych.
dogos1.1CZa.

gubernatorstwa warszawskiego jęzj'k niemioo~i i pQll&ki, w k<>munikącyi z okręgiem naczelnego d-0wództwa n.a Wschodzie i general ~gu
bernat-vrstwem Belgradu i Cetynil tyllro język
Ze Stow. techników.
Na wieczór wczoraj'szy wyzna·cron.o ogól„ niemiecki, z.. R~eszą, Austro-Węgrami, Bośnią
t11e doraezne zebranle ezlonków Stow. tech.ni~ i Hereegowiną i wojennym geueral - guberlia'k6w m. J;Jodzi. Spraw-0zdanie z dzialalnQŚM 'borstwem Lublina, nieipieeki, węgierski, na
koStow. za rok ubiegły wykazuj.e · 161 członków· karla-eh poc:ztowyich. również i polski,
munika-cyi
z
Lllksemburgiem
język
niemieeiki.
Sttlw ., obecnych w Łodzi, czyli ip-ol'<>wę 1k7lby
rprzedwojennej.
W,, roku sprawozdawoezym i węgierski. Przekazy p-0c.zitowe nie mogą zawierać żadnych piśmiennych dop.iesień„ Na
S~ow. powol-alo do tyda lromisyę rozpomawka.©dej
iposyke wi'Il1en być adres i;vysyłającego, Sumę zebran-0 ze skla<lek; ofiar i :ąy.slpi koopera~
~o .; pojednawczą, oraz komisyę do spraw na.Cilon'lrowie eh6ru s:urp,o.wego Pt'W kościele _N„
S. J. zamieirr.ają urządzić przedmaw1~ amatot1o
tury etycznej. Wznowione rostaty prace ]ro.. na Iis.t<tch zaś· talmwy mu:si by-O nmi.e'Szicrony tywyA Na rok bieiący Usta.no\\iono bOOtet na 3,900
rb.
W
końcu.
obraoo
n.owy
zapąd.
skie w b. sali turystów (Zgierska 150) na świętt.
misyi rzemieślniezej oraz. komisyi pośredni-o OS..)bno na kopercie i na liście.
·wietkanl,li;ne. Na odbytem niedaWllo zebraniu O"
twa w wyszukiwaniu pracy. W dalszym ciągu
gólnern wspomnianego chóru wy\')rano iwwy ~
.z korzyścią pmcpwata kasa poiyezkowo • zarzątt. a mianQwieie: pr.ezes }{raszewski, wice-Oi:ms.ki pocztowe.
preies - Galtńsld. sekretarz i ł)1hlfotekarz -.- Sw
pomog0wa dla ezlonków. W dągu roku od'byOllnook łódzkiego kom. syonistyeznego dr. I.
Używanie papieru. zapisanego, lub zadruskarpnik - Chojnacki i gospodarz · - Ku!o się 25 w'..eczorów dysikusyjnyeh na tematy :klowan·ego, jąk'O 0ipaseik przy przesyłkach pocz.~ R~nblat otnymal od centralnego kom. S)'6nisty.. siak..
kul'SkL · Pd'.rnmolW'io.no zal~wae s~ w Towa:zawc·d'l">wo - przemysłowe, odbyto również t<owyich P'rywatnych jest, ze względów ,~enzu CZJlegiJ 'W Bet'linie 10,700 . mk. d!a podziału wśród
reyst\Vo.
dwie \Vyciecilri ezlonków, a mrianiowitcie d<> ralnych, wz.brcmi-one. O.pas.ki pocztowe nie biednej żytl. lu<lno-ści w .Lodzi i okol:i;cy. Na tenże
cel
dir. M. Braude otrzymał 1~,000 ·m:k.
·
--~--~-...-.~-l!}lllłll~lill!lllll.._lillllalllllllillllllllllilllllllll!ll!i
szko.J:y rzemi·osł i elektrowni. Zwołano trzy m.o.gą zawierać innego tekstu pow. adresem a·
.I
nadzwycw.jne zebrania ogólne czl.onków, w ctresata i wy.syłając,ego.
;
sprawach epi<lemii, wyborów do Rady miej·
Wsparcia wiekanocne dla żydów.
skiej i komiisyi di0 spraw etycznYcli. W dalW poniedziałek odbyło się posifldzenie ianą.:.
Po.pisowi anstryacko „ węgierscy •
. siym ciągu .:.wocnie praoowaJa 1fomisya do
du eyd. Tow. dobroezynności z udziałem dzi!;l.nkoW mieście na~m rozlepiono roZipiarzą wych tifdl'Sw ·delegacyi niesienia pomocy biednym
spraw użyteczności o·gólnej, prowadzą-ca tanią
dzenie prezydenta poJicyi, wzywające p.opioo- w sprav.ie udzielenia żydom. otrzymującyrrl'w5par
piekarnię, tanie herbaciarnie lud-owe,
tanią
wy.ch auistryaefoo - węgierski-eh, by naj.pózniej cia z deiegaeyi. specyalnego wsparcia wielka.n-0eileiku·~hftię robotniczą w parku ŻródUska, oraz
TutejS2e ToW'a~O· PożyczJmwo- Oszczędne.
go. Ustalono 'poz.ostawić zec31.laroaną normę tego
d'O' 25 b. m. z.a:me11fowali się w Łodzi w pre- . wsparci~ a mianowicie dla rodziny~ skJ:adająeej się ściawe zwołuje w niedzielę, dnia 25 b. m. do .$all
,składnicę spożywczą. W taniej kuelini wydadi0
z. 4 osób - 1 rb., a dla rodzi.ny ponad. 4 o~by ~ Tow. „Lutnia" ogóloo rox:i;ne zehranie cdonkó:w~
no w c!ągu roku 761,651 obiadów, zaś od po- · zydyum P'Olicyi :Pokój 94a, w <Jk!Qli:cy
Porządek dzienny,; 1) Wybór prz.ewodnfoząeego;
1 rb•. 50 Jrop.
-czątku jej istnienia, t j.
26 października władz powiatowycll.
2) o<lciytanie protokulu z ostatniego ogólnego ze-J914 r. 2,117,042. Przeciętny kosz.t obiadu z
brania: 3) sp.r:n\'o7illanie za XV okres dzialal.I»Regę,stracya firm haml.lowy{}h.
Podwieezo.rki na wpisy dla: niezamomyeh śei 't-0w:i..rtysi""a i.zatwierdzenie takowego; 4) .Qd..
ichl0bem wynosił kcrp. 6,87, obiady płatne Wy· czytanie prt>t ,;,tiu komisyi rewizyjnej: 5) wyb6:r
uczniów szko.ły kupiectwa l6tfakicgo.
r,y są;dzie okręgowym Pań.ska 115 o.twodawano w eeni.e 3 kop.; ostatruo zaś podrue.
2 cilooków rJ.d) • 6) wybór · czlonka zarządu: 7)
si.ono cenę tę na 4 kop. Zazn.aczyć należy, iż r.zm!'o vvydzial ·reges.traeyjny d:la firm han<ll<OTowarzy·stwo pomocy dla ni~moźnyich · wybór zast~pey t:Bonka zarządu; 8) wybór 3 ezlo.n- ·
tania kuchnia żadny·eh zapomóg z komitetu ta- Wjicch. Regestracya firm OO.bywać się będzie lJ;eZ'Diów szkoly handlllQwej kupiectwa łódzki-e ków komis;ri rerdzyjnej; 9) budżet n.a rok 1917. ·
nich kU·chni przy magistracie nie· otrzymuje) a ·do 10 e~erwea :r. b. Zainteresowani winni go, w oolu zdobycia funduszów na oplace.nie W razie nierir:.::!ibycia oS'l:atecznej ilości członków
w wyiej tn1rna1!zony dzień. zebranie odbędzie się
niedcbory p-0krywa kasa Stow. Ta.nie herba· pri~"'tawić patent na rok 1916.
wrpisów. za bieżące pólrooze, zakU!pil-0. na mie- dnfa 1 kwi0:nitt r. b. o godzinie S po połudqiu w
:e.iarnie wydały w ciągu roku sprawozdawczesiąic kwi~ei.eń pewną ·ilość biletów do„kinetymże samy ;n toka!u i i tym samym po~em
go 1,093,663 porcyj herbaty i 141,376 żuru kwa„
Z sądowniclwa.
mat.ograf.u „Ode.ffn'\ Aby tyim, którzy zaopa„ dziennyai, h 'l względu na il-OŚe obeer;iyeh. "
szonego, .oraz chleba 182,0$4 funty. NiediJ'Mr
Z p-o'Stan-0wienia zarzą'liu sąd"Oweg'O przy trzyli się w uwe bilety, dać pma obejrzeniem
herba·ciarni wyniósl 1726 rb. 88 kop. Z ogól- sęd~e t()lkręgtfWytm zapmwadrony bę:Griie na- pro.gra:~.u., i :towarzyską r-0zryw·kę~ gron'O pa~
nej liczby 5 w roku bieżącym zamknlęfo dwie stępujący podzfal pracy:
·
niell' :organizuje w środy w poczekalni ,,Odeh~rbaciarnie.
Oddzial I procesów cywilnych (sędzia onu" poowieczorki. . Uprzejme gool"<>Sie~ ta•
Zyci'8 ·spoleezne i kulturalne w Ch"ju~
. Q!kręgowy dr. Stegman) będzie rozstrzygał pro- niość ·1. ęl~ganokie otoczenie powinny zacbę- które jes~e ruk temu wna!~ w całej pełni,. ·.
cesy cywilne, w których nazwiska pow.OO.ów . cie publietn:ość d.a blumne.go uczęszczania na dziś !akb'y ·zamarło. MiesU.tańców Cta<en. o-.·\ ·
. Ze Stow. nauczycieli ehrześcian.
. Przy sekcyi d·nchodów ni@stalych w St1'-- · za-ez.ynają slę na litery A. B. C. D. E. F. G~ środowe pł)(lwiecz.'Orki,. gdzie spędti.ć m-0żna garnęła jakaś dziwna. il ni.invytlómaezona apac.hwil .kilka na milej pogawędee.
tya. St-owarzy~ente oś~'.iat-0'>\'e hi':r>nia HM"'
warzyszeniu nauczycieli chrześcian m. Ł<>dizi i H.
Oddzial
II
prooesów
cywilnych
(sędzia
n-ka .Sienkiewicza lli@ ui.awnia tad.nej wo;.
twcrzy się kolo .literacko~ artystyczne wraz :z:
gtJle 'auałalpoś'ei~ ~bnat: J>hszerne ma pole do
podsekc_yami. c!ramatyczną. i· muzyqną. Zapi- okręgowy dr. Nueske) bęchie roipatrywal proWykłady Cezarego Jellenty.
If:racy: Za · ·
· 'awno t~mu Kolo Tow.
ey prznmowane są: do sekeyi muzycznej we cesy, w kióryeh nazw4ska powodów zaczynają
się
n.a
litery
N.
O.
P.
R.
N.
Z.
i
ż.
Wć~hjS?..e
dwa wyklady o Wysf.!iafukim f>olskiai
, Szk'Óln~j, · zap<l'wiadające
wtor~
5 do 7 wi'ecz., dramatyeznej ·w
Oddzial III proeesów cywilnych (sęd:tl.a
po§;witroie byfy .greekim drnmatom wielkiego
wiele ·k
e.łektnalnych dla mieszkań:~zwanlti od 1 do 5 wiecz. i literackiej od 4
·
·.
lo uruchomić zated wie jed•
do 5 po pol. w soboty. Zarząd postan·:iwil u- okręgowy dr. Rouanet)' będzie ro.r;patrywal poety ;kiak>Ciwskiego.
procesy cywilne, w których nariviska imwo-·. ł1Tti~~!J:t I>OIH·ze.d:tll je '°g&łn~m ;roZ'wa·
~erwą dla· dt.iecl• Poią<lanero
_tworzyć przy· Stow. specyalną kasę pożyczko.
dów zaczyna;ą s:ę na litery I. J. K. L. M. S. i 1'„ żanhl'ln.f,\ '<W· ·którem z.analizowaJ za;n:Uowa·nie
. kursów dla .'aoroslych. errat.
wo „ z.apomogową dla ozton.ków.
Od<lzial I prnee-~ów krymina~n~ (sędzia Wy~pi;fll_l'kfogo d'O fffl!la.tu ~mi.ercl. D<iWi •
owu Lntloweg('), Z dh.iem 20 .b„:rli,.
1
anowap.y J+OWJ wóft„·,p. Knczmate~
PoIŚkie kursy dla terminittO'tóW.
l okręgowy fu.. Eb_erhard) hędu.e rozp~tcy- · dra~a~h~>' ~:Bo!łe~law śmfaly'\ . ·· ,;Ka'Zimi
'
: wal p!'oCesv mmrnalne. w którvch TI8.ZW1$ka' . Wie:Jkl!\ ,,,;Prołesilafj i Laodam'i'lt'\
.
t wk;rówe iozJ)Q~:aie . sw<). ezy.n.tłtlŚm ·
Z.e giprawozdania o dziafaJn.osci polski-eh JL oskariom-e:h za~zynają, się na iil&ry L B •• C:; · wimikłlr~f·;f!lynnym witraż.em przedstawia'~
~we..
· llmrsów dła ·termlnCA.tor5w za ez.as od 1 paź.. D•.F. i H.
"· . , . ~ml~ W.iel'kiego, iak<>. ~ki~.-, '·
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im. Stasz.foa, mim-0 wytJ;neJz p~a~ ~\~~~!
~ków - zawsze
1!filUJ'-e ń . Y. .
• ~
~"J
aJmllleJsze zapoimogi. Tę sa1mą miarę stooowano P'l"ZY podziale funduszów ks. Gralewski~o, tę samą,
~arę u.st(l$0wano obecnie.. Szkoła, która ma
11ajwiększ.e wy<latk:i która wobe~ Sosu.owe.a
,tpt>lO'iyta najwięcej ~slug - zawsze jest trakłiolW:lna po maooszemu.

ot . . .

Zoo-gani:rownlo się tu „T-0waTZyStwo po..
sooey dla niezamożnych uczniów i uczenie

mół średnkh": im. Staszica, wyżs:Zej szko:ty
realnej w Sieku, S..klasowego gimnazyum żeń-

: skieg-0 p. Siwikowej, oraz szk-0ly teńs<kiej p.p.
, ~<lkiewi:i{lZ(lwej i Podkaj>owej. Przyjęcie pod
opiekę wy•chowańeów innych szkól, o ileby
. eobie teg.o ży-czylyi, zaleiin.e j,est od dezycyi Zalnf!dtt.
•
0pieka „T-w-a pomocy" ipolega na: 1) '°'"
ipłaeaniu calkowitego lub częśdoweg1 0 wpisu;
·e) na bezpł-atnem wydawaniu podr!Zczników i
pomooy naukowych lU'b na sµrze<lawaniu ich
'voe:zniom po znifonej cenie; 3) na zaQ;patrywaniu w odzież n.iezamotnY'ch uczniów, oraz na
dostatrez.aniu im eallro\\"itegio lub ezęści-owego
iu;trzymania wraz z mieszkaniem; 4-) na wspól.;
'działaniu w wyiszukiwaniu im pracy, naP'rzy~
!kład korepetycyi lub innego d'Powie.dnfogo i;a~
~ęe'ia; 5) na zapewnieniu biedn)'lm, chorym Ua
~ni<>m. P<_>mocy le~arskiej.: jak r.ówniez na Iokawa:"u 1cli w szp_ita.~aeh _1 leczn!oacli na k?szt
T-wa, 6) n~ uratwia~u ruezamoznym u:ezmom
pnepędUl;rna wakae>; w z.d.ro~ch letn1ska~h;
1~ wreszru.e, na zaofiaoowywam.u wispa.rć ~e-

m~ycl)..

b. 2;
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· Zaznaczyć trzeba, że wszelkiego :rodzaju
w naturze, wy·

I

1

"

. .

!OOeldiie.
Niedawno wybrany nowy iarzą,d 161 Kola
pog-0ńskieg-0 Polskiej Ma1cierzy Szkolnej po=
dzielił swe czynności w sposób następujący~
prezes clr. Bronisław Zil301eniewski, sekretan
IP~ Celestyn P.rzy.tułski, skarbnik p. Ida Grab:lallika.

•

wystaroza, wziąwszy pod uwagę obecne P°"'
większenie miasta przez dDląmenie przylegaj Jących
·
K
miejscowości: Milowfo, -0nstantynowa,
środul.i, Dęb-owej Góry i l\fo<lnej<Y\va.
. Uprawianie handlu domokrążnego wsze1I kiego rodzaju toWarami po domach-i drogach
' calego powiatu będzińskiego zostalo wz<bronione. Podobnego rodzaju wykroczenia będą
karane grzywną do 1,000 marek lub więzi&>
niem do trzech. mdesięcy.
Miejscowi restauratorzy ueyska:li pozw-0lenie władzy na zalo:ienie w mieście Związku
restauratorów na powiat będziński. Związek
już się zorganrrzmvat
Ogólny blok wyborczy nie doszedl do
skutku. Polski .blok wybrał komitet wykonawezy, '"Składający się z przewodniczącego, . dra
Falkowskiego, sekretarza p. Przyluskieg-0 i
-czlonków pp.: Malinowskiego, Sakowicza,"'Ku,.
charsliiego, Zdebicha i Kowalskiego.
Na s·kutek protestu polskich komitetów
wyborczyeh w ladze telegraffoznie wyraziły
zgodę na zmniejszenie liczby podpisów na liI stach kandydatów w II kuryi d-0 5 osób. Z te~ go powodu prawdopodobnie komisarz wYborf:l.y ustanowi nowy termin d·ziesięc.iodnlowy
do składa.fila wni-osków ·wyborczych.
·
•
A.u:toehton.

I

Z Nieszawv„
W ubieglą niedzielę odbyJ się. w Niesza.wie -obchód ku ez.ei weteranów oowstania 1863
roku, po-Ćhodz:tc.r·ch z Nieszawy- i ok'Olicy. U~
iI'<tCzystość zainaugtmowat tU't.ejs-zy Komisaryat
Wojsk Polskich, wes.pó:t z kiomitetermi wyliOni<r
nym ze sp.oleczeństwa, w skład którego wesz.li
k.s. Bo.ra-lyński, :panie Kuźniarska, Górska i
Lipkówna. Na 1."'0ncerl i przedstawienie przybyła d-0ść

licznie miej'seowa inteligen.cya --

(K<>respcnden.cya wlasna. „Godz. P-01.")

Pomimo cięźkkh ezasów W()jenny'tll, pra1ca
'!'}światowa w mieście i calym j>owiecie sie-dleokńm rozwija się tak, jak mo-że dotychczas

nie

rozwijała się

jesz·cze nigdy. Na terenie
siedJec.ltiego niema prawie wsi, w któirej me byłoby SZik-oly licznie uczę~zczanej
przez <lziecia.rnię wiejską. A w srumych Siedł~
each, prócz trzech ośmi'()Jdasowyich. szkół śred
nich (dwie żeńskie i iedna męska), jest sześć
szkól początkowy:ch (miejskfo prywatne i siecHeckiego K·ola Macieny). Są też w Siedlt.a·ch
zalofone prze-z; Macierz jednoroczne Kursy
Nauc.zyciełskie, przygo.t>0~vu.lące spoiry zastęp
mężczyzn i kobiet do zawodu nauczycielskiego. Mamy j.esu:ze kursy dła d-oroslych i ku.rsy
dla analfabetów, prowadwne również przez
.:ruehliwe Kolo l\facierzy, któremu dzielnie
rprzewodniezy Dyrekfor Towarzystwa Rolni·

powfo~u

mi".
Siedl

Z

Łomżvńskiego„

Woj.na, poza szeregiem

$łron 11]emnychi

tę jedną dodatnią, źe P'Qbudza ludzi do myślenia, d·o koo.rdynowania się, do tworzenia

ma

zrzeszeń i spółek. Słowem, niszr.ząc jed~rn buduje drugie, niecąc życie spoler.zne. Dow°"
dem czego moie np. posluiyć fakt, ie we wsi

Górskie pod Stawiskami, powstał& Tow.
„Bratniej pomoey". Wieś nie jest dufa, liciy
zaledwie 24 zagród, mimo to powołała do zy·
eia tę P'ożyfoczną pla e6v;kę spnłeczną. C; dm~
we jest i to, z jakich fundus.zflw zostało wLho..
ne to Tow. Oto z pieniędzy zaoszczędzony.eh
przez wyrzeezenie się palenia papierosów.
Członków lirrzy Tow. 32, w tern chlopcy i
dziewczQin. Sklndlrn wynosi od 10 groszy do
pól ruhla. Zebraną drogą $kładek sumę przeznaczono na ksią;i.ki dla dziatwy, oraz. na Z!)>
szyty i t. p.

Ze Lwowa.

czeg-0, p. F:r. Go<ll-ewski.

Zorganiz-0wane naueiycielstWo szkól śred
ZmarI tu Józef Nusbamn ~ Hilarowicz,
nfoh p.r;twadzi pracę nad sobą w siedlec.Icim
Od·dziale Stowarzyszenia Nauezyefol,stwa P-ol~ profesor zoolo·gii i anatomii por6wnaw~zej w
skiego, zaś m:mczyriiele szkól poeząitk-owycll lwowskim uniwersy;tede. Nauka polska po..
niosła dotkliwą stratę, zmarły profesor bt>
grup.ll'ją się w Oddt.ia•le Zjednoczenia nauezywiem pracorwal z niestrudzonem zam11owa.
cielstwa elementarneg<>.
I możnruby wobec tego wszyst1dego -z ll" niem w swoim fachu, na katedrze uniwersy„
śmiechem
patrzeć
w przys:z!ość,
gdyby teekiej i piórem, a li:c.z.ne bard-z.o jego rozpra
pn:yszlo§cl tej nie przesłaniały chuiury. Oto wi i studya, ogłaszane w ję-zykach polskim l
w szlrolaeh śred·nich naprżyktad przewidywa- niemieckim, z.dobyły mu w kraju i wgranką
ny jest poważny deficyt-wskutek sfabej bar-. · zasłużone uznanie. Tytul zwyezajnego prof&>
dzo p.ła.Lr1Qści r-0dzków uczą-cej się dziatwy. sora uniwersytetu otrzymał ś. p. Józef Nu!J.o
Deficyt ten oeeywiśc'ie poeiągnąc będzie mu- baum ~ Hilarowicz w r. 1002; w Hl04 zostaje
członkiem korespondentem wydziału matemasiał niewypla,canie się eatkowdte ze swyieh ro..
ty~zno - P'rzyrodnkzego Akademii Urniejątn0=
bowią.zań. przez szkoły względem n:mczye.ieJi,
a oo za łet11 idzie sp.r-owadzi niewesole waka.· ści w Krakowie; w r. )900 mianowany z~y„
eye dla licznego personelu nauczydelskiego, czajnym profesorem zoologii i anatcJmii po..
który miast z.naleźć p'Qld·czas lata zasłużony wy- równawczej,. orai dyrektorem Instytutu wolopoezyinek,,;... znajdzie troskę poważną o .chleb gieznego uniwersytetu lwo·wskiego; wre~zcie
w roku. 1909/10 byl dziekanem wydziału fi„
ip-0ws.zedni...
lo:oofiez.nego..
Sp\)leiczeńs1w<'.I sie<Neckie cheialoby rprzyjść
samo \ pomocą swym szkolom, ale wobec <r

<;

0

I

l

"'

~ ~

przwstawienia amatorskie i koneertv na oole
dooro-czynne ohemie prnwie ie ustały, gdp
k-onc.erty orkiestry i chórów szkoty męskiej,
jak ró'V'micż lwnrert kapeli Straty O'!'"!iriwej oOOIQtnkzej nie cieszyły Bię taklem powodze.
.niem, jak ongi.
Usta!y takie odrzyty, ldóre przedtem oo
czasu do cznsu dawały Siedlcom stra\vę umyslo\}·ą. Za dh!iszy, bo półnr;.:zny prmvie okre~
ezasu zarHJti.lwać moina znkJY ie dwa od1·zyty
p. Zygm. Mirhaiowskieg-0 o "'Nocy Ustopad\Y
wef' i o ,,Wake z sz.atanern" Że-romskie~o, o.
rnz jeden p. '1"1. Skupia o „Tr·zęsieniach z.i.e-

Z Siedlec.

od Gdańska do Węgier z drugiej strony czeństwie
pomawiania wszysildch przez
te mądry Tallegrand odzywa się o nim z ko- wszystkicll o zdradę ojczyzny!
•
.r. ' i..
„ .i: b l
' • • -i.. „T en .
A "'1~r1
· ztąd, 1.:e nie J."°'"
mecznoisc1,
uul;
y o t o po 1\·'
i 1ac1ejow1callil:
v "?.UY naSiZe wyn ik aią
od wainy ezl-Owiek nie jest z-dolny do przepr-0- zumiemy i nie umiemy stosować w polityce
wa.dzenia iadnego prz.edsięw-zięcia". A Na- pewnego wielkiego prawa, którego istotę od·
Politycy bez polityki.
poleon rzuca o nim \Vzgardliwe siówko~ „Po- kryl i określil Ferdynand Lassalle.
Rozum i duch parlyi są to
stępowanie jego dowodzi, że jest pop.ros.tu
·A o tern winienem choćby słów parę ku
wrogowie, których .iad.na umowa glupcem. Nie dbam o niego!"
nauce cllwili napisać.
pogodzić nie wola.
S'Zczęśdem, że znajduje się Dąbrowski,
Prawo Lassalle'a.
•
Fr. de Ponge.
zdolny d'° podjęcia misyi cesarskiej, bo nie
„Istnieje pewne stare prawo historytttr
Jefali' nauka o metampsychozie jest pra- mielibyśmy S1.CZ)inej karty legionów.
ne ~ powiada genia}Jly prawnik- filozof w
rw1lą, to. kiedyś przed tysiącami lat w mojem
Ale Napoleon, przypatrzywszy się stasun- swojej. mowie obrończej 12 marca r. 1864 przedkoleb-kowem życiu byłem rumakiem, kom naszym~ swój uprawniony krytycyzm prawo, które stosowane było stale
w Anglii
swobodnie biegającym po stepach.
wyraził jeszcze w zjadliwej uwn<lze:
li we Francyi, a które polega na tem 1 że wszyI coś mi z· teg;o powstalo. Nie daję się
„W Polsce tylko kobiety mają rozum i
st·kie partye krańcowe e-wją swoje natu.ralnigdy złapać calą istotą na żadne lasso pa.r~ charakted".
ne pokrewiefrstwo, naturalny pocif!g wzajemfyj.ne •..
Albo inny przykład:
ny, niby chemiczną koligaayę z wyboru, któPrzewodnią ideą mego życia byfa zawsz~
Qlqbok~ uv;airę uczynił Spasowicz,
że
"'
~
ra zniev.-ala je podtrzymywać siebie wzajem
teza Ibsen.owskiego pseudo - „Wroga Lu- Wielopolski byl tym, kto po dlugim szeregu przeciwko partyi średniej". (Lassalle. „Der
du"·:·
lat fanta:zy,i „prierwal przedawnienie" i d'°"' Hochverrats-Process". Str. 41).
· ~ajmoeniejszym jest ten ezlowiek, który wiódł, ie P-0lska m0źe jes·zcze wydawać staNasza polityka nie posiada ani krzty teaest sam'\
tystów w \Vielkim stylu.
go chemicznego sekretu. Najbliższe siebie
Wszefako w wielkim momeneie dzieio-Ale gdy się z;waiy1 że ten najpolHy,..zniej~
pa.rtye drą się najmocniej, niby poldóceni
wym, doskonale ~ając sobie SIJ'rawę z tego, szy z Polaków był dumnym margrabią, nie o wspólne dziedzictwa bracia.
Drobne partyjie -najmocniejsza 'jedn·ostka musi być startą , urniejącym paktować tak dobrze z wtasnem
ki, mające jeden wspólny cel, skaczą sobie
;w wichurze walk czasu i p-ozostać bez wplyspolecz~ństwem, jak z rzą-dem rosyjskim; że
do gardła z pow-O.du r6żnicy dogmacików, o.'W'l4· że subo.rdynacya jest koniecznością - go- wyzwał branką cały naród na rękę, przyśpie- sJ:abiają się w wake - i
pozwalają tryumfo·
tów festem na pewną chwilę dobrowolnie
szył wybuch, który miał usunąć i ska zal siebie
wać niebezpiecznemu wspólnemu wrogowi,
pójść w jakimś zaprzęgu partyjnym do celów
na nicość polityczną przez resztę ż~··wota partyi, demagogkznii.e traęsącej ślepą masą, i
ogólnego dobra.
to nasze słowo o „politykach bez polityki" w t. p.
Ale zaledwo zbliżę się nieoo do naszego
Polsce zyska pełne usprawiedliwienie.
Pozwólcie, źe dam wam d~ll:ie jaskrawe
partyjnego życia1 ogarnia mnie niechęć i
Zruszrwny
Polak,
figurynka
marna,
T'ailustracye
mądrej p-olityki,
opartej na prazwątpienie.
<leusz Bułharyn, tyloma świetnymtl epigrawie, sfo.rmulowanem przez Lassalle'a. ~ jed-· Szukam :wiellrieb, potężnych; wolą, partyj. n:atnmi trafnie prześladowany przez Pusrz.kiną z dz.i.ejów Francyi, drugą z,, dziejów Nie*
Znajdpję r-0zwiane na wichq:e atomy .,_. k6na *) ~ powiedział przecież swego czasu glę- miec.
leez!ta,. partyjki, towarzystwa wza,lemnych a- boką praw~ę:
Czy znacie większego d.emokratę nad
do-racyi. ..
„Polska upadła; gdyż uczucia zawiści i
Marata?
.Szukam męiów polityki, umiejąeych ornieprzyjaźni wie~z.nie rzą<lzily
rob-Otnikami
A p.rzeciei ten Marat w Nr.Nr. 558 i 559
ganiwwać masy w imię idealu.
Znajduję
w jednej sprawie".
swego „Przyjaciela ludu" bije pewneg" dnia
:priewaŻnie ambicye i ambicyjki, pró.żnośd i
A to - ż samo m~·śfal wielki przyjariel Popokłon przed." tą samą arystokracyą, którą z
próżno~tki, spory nie Jdei, leez osób ...
laków, genfolny Hebbel, ostrzegając ne<; w czasem pośle na gil0tynę.
Jakaś d.ziiwaezna klątwa ciąży od wieroku 18:31 cudownym wierszem o .niebezpiePisze on p;0prostu o łem, że równość tak
:Xówtnad naszem życiem pubUcznern.
mita dla byle noturyusza~ któreT'lU chcfal0by
") Puszkin pisal doń:
się zrównać z księciem, nie możo być urzeczy.
W momencie, gdy Kościuszko jest najjaNie to jf'st zie. że Polak.„ Ach!
wistnioną w spolecznośei, b-rl ,,.przeczy samej
.~niej>;zą gwia.Ldą życia p')lskieg0, zwraca się
I\ościu:;zko naturze".
La<"h. ~lickiewiex. - Lach!
lloń. Napoleon, aby stanął na czele legil}nów
i
A bądź - że sobie Tatarzynem _:_
„Można pi'.'ltbawić ks!ęefa ~bntmManey '
i oto 6w 1\ościuszko stawia cesarzowi Fran~
I
t-0
nie
będzie
_
:ia..;lnym
.wsty<lem..lub Crillona. ich im'.on, trtulów, . godn~.ei,
cuzów wymaganfa tak naiwne ~ np. zapew- I
Figlarzu! bf!dż- ie nawet żydem! ··
orderów - powiada - ale nikt ltie ur.zrni
nienie mu z góry, że „granice Pulski będą ł
'to ile, te jesteś Bullm.ryuemi
.rów.u}'llli z w.mi ich dost11.wc6.wt toboi.nlków.
l'OZciągalY._ BiQ od Rygi do Odesv z jc.dnej, a.

foUotouy niefoljotonowo.

Cieszące

we

po1folać wszystkiemu.
się zaziĄ'Ye1..uJ
pow<J-dz.en!i!.ml

pros.tu w stanie

•

W mieJOOCY\vym .sądzi~ pn1m~ praca wre
na ~ol:>re. Spraw :-ak .cyw1ln~ch, Jak .ka:nyeh
p.rzyoywa c-0;rnz w1ęcą Jak s1ę o-kaz.uJe, Jeden
:rewir sądowy ~la Sosnowca j<Uż stanowczo nie

idawane

Sklafjka e.tlonk:owska wynosi najmniej 6 rb.

grotnu ·poilrzeb naJrmmnibzyeh

1

aiporuo~ ezyio pieniężne ezy

będą uczniom w formie zwmtnej.
Członkami T-wa mogą bye os-oby bez rółnicy płci i wyznania, P'rzyjęte p.rz.ez zarząd.

··1:

1\.

Na je.dnem z '{)'O'Siedzeń zarzą<lu tego Kola jedynie obywatelstwo ()'kollezne bylo sl'abo re.o
omawiana byla s.prawa uruchomienia bibll'O"
prezentowane.
tekf pó.pularnej, której ui.wiązkięm jest dar
Słowo wst~pne wyglooll sierż. W. P. Ta·
i· panstwa Grabiańskich w tormie 450 dziel Zaodeusz Zagórski, podnosząc ważkość ezy.nów do-: fiarowania mniejszych ilości książek są sklada- ik>0nanych w ruchu po.ws.tani-owym i d·ooiM~
! ne w dalszym eiągu. Jest to nadzJ.eja, te wkrót-- lość haset, rx.uronyeh pn.ez dziadów„ Następ..
<:~ iloś15 <lzi;t w tej bib~otece zna~µie się po- me ~dal me...~ poleg~ym - za wie.1ką puści·
męk:szy'. .~arz.:1~ ~m1erz?- _hrakuJ.ące ~ ·~ę i<leową, ~owsta_w1:iną mlooemu polwleplety ks1ązek n~JIP'OZYt~e7;n1eyszycll uwpeb:ue..
n~u,. kitóre dit~ reallzu1~ has~a powstańeze.
• G1>spho<la M1;s0eurnsd.rn,_ ~ragnąc obzn~:i- Sierz„„ Zagórskit, ~lclada .1~~<">ezes? ~et~.ran~~ .i
IDl.6 S'Wyc <lZ1Oll1{ 6\: Z OillOS:ego z~acze~l'.1
:J>01e.g1ym p-ows RllOOID Ol.W r. :nue~iem n Ol•
sp.rawą „Uegestracy1 strat woiennych , uuruska Polskiego - wezwal pubhcznosć d-0 uc2l·
l w swym .ron:a
' 1 1·u na t en ·temat szereg ezema
· o b ecn~peh :na sal'i we t emn 6w pp. I gna-eJowaJ.a
pogadanek dyskusyjnych.
eego Spor~g-0, Janowskiego, Jana l\fontaja
Magistrat m. Sosnowca ro:zeslat do mfe„ i Szymańskiego - przez powstanie z miejsc.
szkańców wez:wanie, ażeby w ciągu 2 tygodni
Następnie rozpoczął się k{mem..
uregulowali dohr-<)'W-Olnie zaległe podatki:
Niezm1iernie miłą była eh\vila, kiedy d-0
. '
.
.
k 1
.
,..__
,..
ó ·~
t
s porny,
mrnszk amowy
l sz ·o ny; 1 w przeciwnym l.l'U""
zevran)·~'uu prrem Wh we eran
p.
wiem Jn:zie ruc.homości dl~żników :tai~te '1f1"' Ź)"'Cząe WojsJrn Pols.kiemu pomyślnej walki o
staną prze:t. sekwestratora l podatki śc1ągruę- . Woln.osć•
te pr:z.v1Inusowo.
~

I

Me spraw o~wiatowych. - Różne..
IKomisya szkolna. \l'j'rOni<0na
rzel':
1 .
nu:m będzińskiego ~ęimiku pawi~t~weg~,
.fundll!SZU., przewictziane:go przez budżet urzędu
po-wiatowe.gti na r-0k bież. w v;1j.·so.kości 60.000
mairek, udzielila zapomóg pienież.nvch <lwóm
średnim uik!adc;n naukoWyiIIl męskim W &J..
sn-0woo: 7 klasoweJ· szkole han„,, 0 _ • •
St
'l.ll w eJ Im.
anislawa Staszka _ w wysokośc'
13 000 1
i szkole :realnej. w Sielcu w w ~~l· ~ . 16~00
1nk. Będzińska szkola ;realna air T:n.'O'S1Cl 26 ·ooo

mk.

0

żadne Zgromadzenie prawodawcze
nie uczyni pana de nla Borde .równ,ym loka~
jowi!"
I oto wid·zicie: przedstawichJ .motloclm
eyciąga rękę do arystokracyi.
Dlaczego?
Bo na razie trzeba wspólnymi wysiTiiami
rozbić buriuazyę,
która po szu.lenku p.rzyw
właszc.zyla sobie owoce rewolueyi ludowej i
zajęła butnie byle stanowiska
eleganckkh
markfaów. (Delarow. Encyklupedya prawa.

lokajów.

Tom I str. 510).
To potrafi! MamtI Bo on nie był wcalejak s~dzi wielu - prostaldem. Był on auto-.
rem humanitarnego „Plan de ligistntion cri~
minelle" i autorem świetnych prac fizyi:u1ych
o świetle i elektryrznr,śei. (L. Blane. łli.:;toire
do la revolutem III 132).
A teraz priee-Lyta.icie znakomitą mowę ~ .
hbie niż.::;zei Bismar1:.ka z dn. 15 lutego 1865
r. o położeniu robotników. \Vyda się wam
miejsi:ami, że to m6wi sam Lassnl1e, t. kt6.
rym z czasem ten~ że Bisawrck hQdzie kru·
szyl kopie. Ale w r. 1865 chodzi żelaznemu
księciu o zgniecenie partyi średniej i z mą~
drością przewitlujQcego !llfi'źa stanu idzie on
ręka w rf,'.kę z pnrtyą obrot'icy robotników.
"Wiem dobrze - grzmi z katedry przy~
szły ksh~;~e żelazny że nr,-dzu skl·Jnnn jest
do przesadzenia swego położenia. Ale gdy z
tej trybuny kto§ waży się krzyk robotników
o pomoc ha11bić imieniern „kinmstwa" - fo
1;\'id:r.ę w tem okrueie1'istw,1. I';dam was, jakie
prawo m:rnie zamykać ludovd wrofa...•
,,Na tem miejscu, gdzie sto.ii;', nie nawy .i
klem do igrania s!rnrgami n~ihy".
l oto Bismarck przedsta win królowi dt>•
putacyę tlrnrzy
śl:!;;;Jd eh,
przyrzeka im {}O<
moc prawodawc:>:~! i Z 0S<''lhi:4!y1:.h sra~!ków U,
dzieła 12,0flO l:i la rt'iw na nrzndzcnie w Wal6
d€nburgu asoe:rnc~·i r-0boluie1.~<:j, o której •••
0

marzy! Lassnlle!
W celowt~j poli!yce zarl1r~du
wrogowie umiC'li podawać sobie
szło

przysi~gt
ri;:ce~ gd:s-

o wspólny cel.

U nascną.drog:\dl dn jeonrgo ·i'Clu ideowi
prz~·jadele :zagryz.ają. się, jak wilki!

·-

Leo

Uclmonł.

~

P O D S K t
"

WA SZA\VA.

i>r.aste, piękne i głębokie S'lowa, które pn.yslą.leś · nam NaJdostojn:iejmy Pa.a.terzut

Na

PO'W·iśl.u.

W

poqliźu

pJatnej. Tam idzie

hanu~

letnisk d-0 pracy nad ®µrowa:
dz.enidm do względnego porządku wmi i damów.
Niesfoży, wobec bardz-0 slabego sezonu w :o!ro u-biegiym. v.>5<.ysey }łrawie właściciele ."PO?m!eJskkh
letoif.k "ą wprost w krytyt:Zllem polozemu l ez~o
nie maja niez.będnei g-ot-Owki na przeprowadzenie,

kartkami na „cu-

te Wijemy \S-Obie kier, oocinanemi od karl na óhleb. !fartka to pól fun:ta, d-0brei wagi. Cena Jej .x.a1e~na
sprawę z etężkicll i trudny-eh <:Ybowiązków, 2kt0..
o·d kuts6w na tamtej gieldziie, ·. za Żelazną
re na barki ~re wlneyt~ ehwila:/dziejowa. ' Bramą. Dziś cena ta W)nQSi 35 kop. Dwie
Wyzwoleni z hańbiącycll Tuufoudiów przie!Ilocy kartki, r;eyli funt~ 70 .k-0-p.., a ponieważ funt
ro.syj-skiej, pragn~&my uezyńić •za swej strony cu.kru ke>sz:tuje za kartkami 42 k·op., razem
Pośpieszamy zaptJW:ni~

List ~-~. biskupa BBB~arskieon

i

o~powiohl'

Tymczasownj Rany ~tanu.

wwiedzialnooei, jakie WMf erekają przy bu„
żowJe Państwa P-olsikiego.
. .
Na barki Wa&© wt-otono O}~ę eaiąl

Na Was zwróoone oczy ealego świata, śle-~ząeego· pil.nie, a bacznie, azali naród :pol~ki
'i-O'l'Ósl dzisiejszej di)by~ azali postawą swą, a
ii.arą g'<xbien. :stanąe w szeregu n:arotlów wol„
· 1yeh, dąi.ącycll po :prz.e'1; twa·rd·ą pracę i krwią,
l potem UZD.1ojony trud d-0. niepod!leglego bytul J

. ...
d .
.
na.Jwazru.e1szem za amem w.•
i::wiadczyć wobec caleg-0 świata, że Polacy nie, lyllm umieli e-teka6 n'8. wyzwolenie, ale i ezy\em najszezytnie~ ®'Cieli je przyśpieszy6,
lbe1Jpieezyć, utrwalił!
Od Was oozedru.jie nasla naród i srueha, a,„
~lj. wk:ró~ 1Jlbrzmi itQ'ty tóg pobuidika W<r
lenną _ pod haS<loem:
Wz.iąó fobi'\~ topór oburą;ei
i siąść mó~ u proga ,
i nie ~Qliill ni pięd"Łi ziemi!
Na ten Wasz rycerny gloQS spotętµi si~
was.zem

księga

s!yich dąieiliacll P<>laka, 0 rycerskim d'Ulchu,
który wiódł naszy·ch przooków do świętej walki 0 woln-0ść, a który 'PO shr· latach cierpień
najb-wawszyich o.dirodzil si-ę znowu w ehł'°'p.cu
polskim, ubranyw. w ~ m@<l~ si~
lee.ki.

~ajdClst-0jniejszy Pasterzu! Troska o stw{)o
nenie wla;gnei siły 11brofnej o p.r7.ywrócenie
należnej czci imieniowi polskiemu, bronionę..
min ~ez liiezn.e hufce oręine,, stoją.ee na straży h<m-oru Zll1art.W1Cltwsta.jąe.ej Po-Iski, troska
o w-O'jSko polskie ~jglębiej ser4.}e nasre prze,.
nika.
W prraey, ktfu'ą wtdztmy .przed $l().bą, i»ę.-

trzą. się t~d~'O'Ści. ~i~ us;a!~my. P1:ooież w
swq1m dązem~ a nai·of1arn.1elSZY. l naJ-czysts~

ipatry:rt:ZJm, ~gry p:l>0nie w TwGJm s·e:reu NaJw
.~-os.t0>1·mesey Pasterz.u, będzł:e n.am «litąd ip.crykładem.
·
, Jak P'Ol~ka druga i s~~ka, roił:n:'mli(?W'8
dz1ś ~~zęd'.Z-1e ehwa!a !miema Tw-0~ Na.jw
diosto3meszy Pasterzu!
Jesteśmy dumni, że Jego mooam-e, fp.i~
we słowa <lo na.a 'W'Staty skierł'lwane, te Jego
wzru~ająca, pateyotyczua O'!iara. na nas~ :r~e
&

zostala zlożona.
N.aj<lo0sitojniej$zemin Pas.tenowi, Bi~
wi B'll!ldurslrlem.u~ Wl~emu P'°lakilwi, Plrr.
mi€1lllemu PatryOOie, TymtrLaOOwa Rada Sta·
:nu p:l"'tes~a WSJ:a'Cf najglębszej e7Jei i h'Ołdu.

.skargą tedy PQwtarzam, prosząc n:oga.
)Ua Was o dary „wielkiej mądrości, biegl-0~

rODllłka
w'
.. · .
.
. .

tu

diwignąć

naród z legowi$:a gn.u6Ilego,. leni-

• $twa, wy1Qdnes10 byi'()Wruiia i próinego

ęieka"
mękęgo fłta·rnia się z. od„

arsza'·'S
.

..

Z Tymciasowej ltady

ft.

Stanu~
c

o gifi<h. 10-ej rano

OO:b.ędzie filę
k~m:isyi W.0-j~kqw.ej,. {I god~. 6 i

ku:po-:nów za.paso;Wyeli.

(o) Rozdaną obecnie karty na ehleb 1 <m·
kier nie mają, jak to byl:o dotychc.zas Wt( r.:wy„
czaju, kuponu zapasowego, . posiadają nato.

miast na miejscu tern btm na en.kier~ Bardzo to
slusiina ZiIIliana~ bo dotychczas owe kupony
zapas-o-we istnialy tylko dla formy, gdyż nikt
i nic nie mógl za nie dootać.

Z To·w.

~·

'.P'O"

siedzenie
1:&1
~ ip'Ot ...... pos1.edzem-e lronum rol:nieJ. W 11ną.·
telł; du,. ~ h. m„ (I g001.. 4--ej po po!., oobę.
d~le ii~. POl$iętlienf.e ·wycfaiaJ;u wy1lronaw~o1
a o go.dz. 5 i !Pół ....... PQłi~ie ®omięi roi..

nej,.

· nia d.<0 Qdwrumego, "'
: wie-m;nym wrogi-em 1 uibę21Jlieez.ema rai na
„ iaw~e wydartyoh mu nied.awuo dziedzilil

wia-dJo.mości1

macll

te

w!aścidelę

.rzeez Skarbtt powstającego Pa.ń$łwą Polskiego,

na Wojsko

: cel: K·nyt

Przema.eza.ro n.a ten
?lt>ty ~ nmaragQ.ęm j bry-

'Piolskię.

bis~u:pi

łantaµU

- iloty ipodwO-jny łańeuio.h weneckiej
r.oboty i bislnrpi pierśe1eń.
'
P.l'-0$Lę gorąco o pnyj~eie tego 'iłaru, który
.· ;l}ynie .z ochotnego i Tadośeill przepelnfo111ego
.~ca. z życzeniem:
·
. „Niech pod n-ogi WaSjt majr:fu'Oki i wowie ktadiie NuódJ~
Sie~ '&!et
,
Z blogioslawie~m,
niem

ze ~cną i "d.Q:~

Biskup Władysław Bandurski. '

Ił-Oboty·

·

publien:e.

~ci<lWO · ~ ~~u
n'lTMÓW wooty PUil>-1fowę p~djęte ~~ w
krMkiJn ~Scie. Główną pwiltawą tych ?10.bót

"(o}

Po~zymane

b~dzi~

dl()prowardzenia d~ poi-2:ądkii dróg :pod„
miejtilcl·oh ( d,Q Wilanowa, Drewnfoy i t, d.) .
~nm.ieisiona w eiągu tygo&li · o&tahtfoh d'O
ezterooh tysi~y, lle:i.ba rohl)t~ów pod.niemo.

kuna$tu tysięcy ru:bli. Roboty niezbędne. b~
~ P'~$łm-owal wydiial ~ud01Wruotwa.

(<>l

Nię

ltaw&mu

szawię istnieji!ł giełda

cukrowy~
wiadiemi't~ · tD·

enk!'O'Wl;

się ,stale t.rudn-0ści przy

tych zakladów. kfóryeh byl nadmiar w Warszawie,
utrzymy»·alo się wyłącznie z handlu produktami
spoży·wezymi. lub wydawaniem otia~ów. O~uni$.
wobec zbliiająeego. się prz~nówka. l Ul"?~ny~~
przepisów o w'®'-0z1e, \vszeliil dowóz zmmeJsiyt s1~

zna.anie.
~"'""'~~··

Z

~łosy.

b~u.

'
nie ustaiilo jednak, a.by !:o.breyń.5ki bral U<bial w napaści; obeen-ośe jeiQ .w
Pobliżu miej$Ca zajścia iloma~yta. !łę ·tam, ~ szed?
on o<lwi-edzlć ~ajomt?go.
Sę,<l wydal wyrok uniewinniający.
śleidzfwo sądowe

·

·

w Wa:r-

A Jakie. Za

Żelaiaą Dramą. Tam to odbpll ~! tak iwany

handel ~fańeuchowyir, gdziei leden. gięldzian
o,d.1lię-puie drogiemu „to\Vfl1•" na IJ.iewidzia.u•
Wa.rsUlwą, dn. 15 marca rntfr.
go_ i pwbija ;o w. ~cle.. W -0cstatnich oia~aeh
N11-jd<>$ł<>jniej$zy :Pastei;zul
.Jm.My'f postly tam b.af.d~ w górę. A l~tiłię ,
·~'Wtłją się, Ze {}Ukit't:t' pou kart~owy taki 1~
Ze mJezeirem uczueiem wdzJęcznośei ooezy- <bogi. Prawi~ 1 ;d). 90 k.Pp~ Z!\ funt, ·
tal.a Tym.czasowa Rada Stanu · i)n.edziwnie
Ale iest 1 j.M~ długa gieMA :•m..

Ska1anie sutenera.

·

(o) 28-letni Aleksa·nder Karasiński. z r.awo4,u
k'irt1an. skazany wstał w-ezoraj pr.wz sąd o.kręgt)W!
na G miesięcy więzienia za to, ż.e ciągną! zys'li I
nierzadu zawodoweif prostytutki, przyezem bil Ją..
jet.el( ta nie mogla 'ltifskae S1Umy. uwaumej p:r.i~
niego a :ą:i:inimalną.. Ska.Uł'Jlego O'Sadzono w wi 't

oo

iteJJiu.

skla-dów żywn{lśei<>wyCh. zakl-adany®. p~-z speku„
lantów. llagdlarzę ei rekrutują się prn~watn~ z
podmfojksfob włościan. posiadają.eyeh k<mie. Je:b.
d~ą oni dQ pqbU:Wdeh powiatów, gd:zie po cenie nW.
·ldPi ~nabywają żymi-0ść, a pirzt1w8'ż.nfe · zi-emnfaki i
z~....1 ję do wwyeb ł!kladów. upatrują,>e dogodnej
'ńry,

Spraw.a

w mieście

(Q) W sprawie Earloszewfoza, który w mies~

zaroordt:Jwilć sit ·
tem dla i-abunku inka$&nta ba.nk<>węg-o, śled ~
jest na ukońei.eniu, i sprawa ~ajdiia fię na "W&
kanrh;ie l!ąif.owej w piat'wsweh. d.niacll kwietnia.
.Tak się okazuje, BarlQS7Jewie.z na tydzień przed

dostarczenia towaru dQ w~„
handla:rne wey, w charaktęne wl{!<dostare~nia

ziemnWrów

~

paS?'JJXH'łill'.Jli po Clil'tłie 2S ..... 26 rb. ~ ko~. ł1 f6w„
niei za:lmuJą się .P:u~m f)Mzportów !l!). ~i'*m.nfw,
plMąe po rnblu · ia pd@elny past;porl. .Aby ludn~ć

zbrodnią ukoń~I

· prędrej :p-0zhyla się paiiZJX>rtów handlarz$ ei wma..
wiają i ro~iewają wie6ci, że wyda.no tera'Z paupol"
ty będą w kwietniu u11iewaini.q~, f kio nie ~01»\'"
o~a. w

mmm:iJaki, we otrzyma

i~h

17 l11t.

Spmwa Kempnern.
(o) Pooana ~ jedinq z :pism wia<l-0rooś!S, .la·
ko-by termtn l'OO}lraw ·w $~ra.wi~ o zabój$fwo F~
rensówny ~naewny został na dzień 26 b. m., ni~
-0dp.owia-da ~srośd, W sprawię Ęęmpnen
t~. się jeszcz.e <łoeho<lze9ia prewene1fne i t~flllin
ro~raw dopiero ~ i@ llltcń~ooin b~ę 'WYm8r

I><r

„

więo wie.n;yó falSlZywym poglosl\om, :ro1i!'iiir
wimym przez spekula.ntów, ~<llar~ ?;aś, wiod,ząe
brak połtupu, będą zmu.szeirl d-0 dal~go ~iżania
e~n. P.r.oduktów- nie brak. je§lt i®, ~ uadttt.ial', .

Barlosze"icża.

k:miu µny ul. Zloter usHowal

m-0żno'ici

ścian podfljmuią się

sądów.

(o) W
jeehs.~
platforma, wioit:.ea demufaki sekeyi żywnołełowej.
Gdy platforma zblifyla się ku u1foy Nilikfoj Uum
lud~ Q'l:oczyt ją i l"oiebral przemocą ziemniaki•.W
pobliżu miejsca zajścia milicya aresztowała Lud1wika Kobnyńsldego. z zawodu furmana. i wczoraj
·staną! ~n przed są.dem pod iarzutem udzialu w l'l"

SpekulMye ziem:nhi~zme.
fo) W okolfoaeh ~'1tkowy.eh
WMU do
eiasu doki>rryw'Ują $if · rewfan w c~lu wY'Sry'Cia

ehwili i

nabywll.Diu proouktów SJXl"

iywezyeh. e1>raz wieeei dro-htryeh ml~mrenek i ka.
wfarene.li .ulega likwidacyj i zaJ?1kni~i11. WieJe

Stawki i D-iikiej. Osoby, imiguące ·ĘCT.rzystać
i tycll kąpieli otrzymują od swego -ople1runa

·

Cł\ODy,

Jeden z obri'nicdw

~pag-Q,

1

Teatry o god~. 1„ej.

(Q).

Rlf>zpo~idie:nie, ipa-l~j~ięe

ni~ l"e&tawącyj

l

:r~da

i

lrnwatt.rń

zamyka„

9

o

je, ie na wystaranie $!~ prupustkę do Wan5'fAW"j
pet~ebay jest ty.dzień e'U1'$U. Wedlu.g tnfonnaeył Zfl
sfer są<low-0-prawnk:z:yeh sprawa Kempnera majo

dzi~ się na wokandzie sądowej j~ pn;ęd !wię
Więlkięj1DOOy, llllb mra:.g po lwi~

taw.i

'.;

• ..

(o) W głośnej sprawie o mieslawietti4' ~
erol'}e pnm. bank d~k~młowy w Wal"!PA'wie· ~ ·
ciwko Ił. Srebrnemu, sędzia l3ftuerfil1' wyznaczył .
t,rm!Ii · mącytoeyf.ml.yeh. r<mprł..w ~ @'1!11.\ 4 kwłęt.

mA.

12

·Sp~w~ Slralstdep.

w ~ey · odbif!O się na

>0ne pnewainie (I gad.ft. 1 wtea ~~ 9 godz, 10. ~ublicwiOŚć, w
razfo przyJ.ęeia tego pl'()lj~ktu, miałaby W'iitC

~ją si~

e~crr~~

dwię ~wy cza$-u .na sipotycfo wi~~zy w
resmura~yi, l~b kawiar:ui. MU:lł~al-O'by
~
ciet P«i~ć ia S.{lbą takie i w~zę\in,iej.e,złl
zamykanie S'hleip6w już o godz. 7 wiee7.-0rem.
Ale.przecież pub-U.em.ość pr~yzwy<iuie si~ lll'O'ie ·~}·9·hiel1.ia utku.pów :przj(l ttt gfXI~§...

to

<iw. M.am't"O'L

nadeslal: z; Wroelawia d$pę:gzę, w kMl'ej km:puuikll-

nal$h

doohodaeh fy w.kła~
dów, :na'.fwięb~ą, bowie.m' Uośó goooi miały onQ ~w~ ~iwwe~ai d>01Ji.ęro N u.koJi.czeniu
na ma być do 6000. W myśl u.chwały ma~· pn~awieó . t~atra;lnycb i kin~matogrdi·Q'Z
stratu wydatki ~~cyi robót pubUcin.ych mają nj"C~ ··p'<>u!ewai PQdmawą l'Q1J})orią·d?1enia je$ł
byó ()O niiedąe ~paiowo 't>grani·eiane, a w . ehęó zaQIS.ii~ęd'zimią. węgla ....... wla~ciciela zai.wiiąik:u z tei:rn Ztll.lti~.mua liiQzOO. roootntMw. · kladów ~wytazyi'b e zmlao.ę j.ęgo wyist~p'O'
wać l\i~ llltGJą.. ·P-e-::r'lliZOn-o tedy my-śl rozwczę
Bud~t łei~eyip. W}11a<>S~·cy w r. ub. ok-Oki SOO
cta eiła;rań o wą:&ęśniejsze l"o~ooiy:n~ie widO.
tysjęcy TQJ~it. ma być w 'Ciągu roku t. j. do
kwietnla :r. · 1e1s d'O~wadiony d-o m:llllly kH- wi.slf t•:tralnycll,, na wzór Wiednia, g~lt YQ~

Ne. gieldaoo

(.o\ Od pew11~go ez.asu.. wohee wmiag~Jąer~

Zrabowanie ziemniaków.
dniu S czerwi:a r. z. ulieą. Dziką

szkolne•.

(o)' Przy sekeyi. ką!I!iefowej, obecnie- oddanej pad b~e<lni kie>ronek. mię-du zd:rir
wia puhllemeig<J, ig,iDJeją n.astępująoo be?:Pia~w
:µe :kft'pierle dla łudn()Ści i dziatwy szk-011'.ej.
Przy ul. Mylntd Nr. 11, PTZY u:l. Dzi~si Nr.
67, wra-z, i ką(piehimi dla dzieci &zkól, na Pra„
die priy ulicy Eslanadowej i Jla ro-~ ul.

bezipia.tnie

M~zowte~ldęgo d-011<>5Z\
już w ubiegłą niedzielę ~1dmi.no !:am kił·

Likwidowanie mieezarensk.

tegorocznych wybora.ch reprezentantów Tow.·
Kredytowe~ Mi-ej.skiegio, z powodu nieureguu
}owania utleglyich ra~, m-oigą sądownfo u21„
skae zaehowanie na.dal tego p:rawa i t d.
Wiadomość ta wywołała pogfoskę, te· obe(me
wylJ.ory będą uuiewai:uiron~. Poglóska ta j-ednak <l'PieTa się na blędnem pojmowaniu wy„
jaśnienia prezesa sądu. Prezes boiwiem u..
świa-d.czył tyl'k>o, że .Q ile kto są't'.lownie }tli u•
zyskał pra1,or11gaJę raty, t:o nJ9 tra.ei prawa glioft
su,. Nie odn>0si się ro jednak do ·tycll, którzy
pmlo~ooatFJ są.a.ową uzyskają j'Uli po ooibytych
wy:ooracll i ~iętlu lim wy;borreeyah. •
Kąpiele

z nkolfo Mińska

kanaście :sziuk lkzae.e. stadko ooc1anów. Dow-Odzi·
lobv to. że w-krotce" zawita de.pła i trwała pogodi
wiosenna. gdyż, jak wiadomo. ptak! te dookon.ale
przewidują zmiany aim-0sferyez_ne. l Vf. ~a~ie ~
drlewanych jeS.2J1.,""Ze przymroikow, -OflCZ.'lllaJą sw61
przylot.

domów, któ-

1

l{;o~iusz'ld.

te

rzy 2iostali pozbawieni prawa uezestniclwa w

tqy fit
tem.

portret

(o)

nam.

mi efskiega.

(o) Z powodu roeurlcy igonn T. K<>~ciu„
....
si.ki, pr~yirn1dfł:ją~ej w ~W.Mierniku, T<>w. mi•
hoiiJ:nkfy SIP(lfyweie tairleję;.
.
Na ten wieiIDrl, ostatni~ pnelom-owy ez.as ł-0.śni.ków· his:t>0ryi u-eh Wali~Q ip:reystą-pi~ do
. (o) !t'ztnilY ~e1nu~ utrqd~htją ko·muuika~yę.
.a.tech· B6g Wam t>d<d.tt tak.ie dusz jadynąwladz.,.. przy;g0it<:iw~ mających na. ~elu ~e~nl-e tet ~lM~ na drogaeb. !)~yeh w o~liey W~s1n!
wy. W wi~lu miej$C-Owośeiaeh za~py łniezne wpr'?J'l!t
: 'tw'O, byście jailro sł'U!f>. 'O'glP.sty sili pn.oo sz.erę. · rocmi·ey zgod.ni.ę z za1łaniami T-owa:~itwa. unlttmeiebniają,
pl;'ll~jafid WMÓW wlośel(ll\$ldeh.
Między !l!:n~mi zamiarz.eniami, zanąd ·urząd'Zi
,greim zwartym 111\ pl'1iediie dla wa.towantą, w .$weij siedwbi-e wystawę w.bytk~w k(}ścil.l5i" Utrudnia tt) dowóz a:rtykulów sp--0iywczy®,, których
mimo to· spada. Wczoraj ia jajo ża<lano Jut ,po
'P>0Wa gi i maezenia Narodu w świecie, dla d,(). kow~Jrfoh, wydą P'Q!Jl'Uilarny fyeioeys Wha.te-ni cena
1i k-0p„ za funt masla poniżej 2 rnbli. Tauieją t,ak. hr-a, zwycięstwa i ehw.ąlf. Wolnej i :Niepo<ltlę. ru,iJ'()d'\>W~gQ, ora~ .ill!!:ł puhlikftcy~ ~wią~e Z te 2iiemmaltl• Wczoraj tądaM u k(ln;~ 18 · tnbli,
gdy j~ p~ tygodnlł® pttioopo 24 rnbie; Nit
roczmeą, w:resz·eie 1'0f!POW$Zecli.1!.i a,ut<m1~y
~łeij Pał.ski!

'Pf1..y te',f s:po;gobn~m sldad:am fl'krO'ID'llą o-. ?:tarę, na któ.rą mnie &ta.6 w 'Obecnej OO.wili.
Gdy Oj1m.yina w pofuiębię największej, uie
priyst'Oi biii;kuip-0wi ·polskiemu shxlić się w zł<r
te łańouclly; krzyże drogie i kosztowne :pi:ę;11aeienie. S'tloohefny ten knts~ nieeh idzie :aa

Bociany.
·

(o} W ty'<lh dnia~h za:miiesZJcwn-o )V pjs-

str~

(o) Kolejne, jedenaste pełQ.~ posiedwnie Tym!:'U1$0Wej Rady Stanu oobędzi.e tiię
dziś o god1+. 4-ei }>() µol. Teigio•t dni~ o !!godz.
8-ej wiecz., odbędzie się posiedzenie rady de.
ipa:rtam~ntu polityie.znago. W czwartek~ dni~

22 b. m'1

{o) Wezolfaj, przy s!abym wieme iadi-odnt:a.
i femper.at:urM 30 do .4° wyżej zera. rano pada)
drobny de:;;uz. W gO<lzinaeh po1uanfowyeh nieet1
się -'\\'JPCgoozHo, pod wi~r j~nak ;wiatr się
zwiększy! i niebo powl-Oklo s1ę cllmuram1 d~<>
wemi.

wy<l,aj-ą również niektóre insil:ytucy-e dOi~
czynne. Kąpiący się oiproez be2;1plat11ej kąpie:
li otreymuj:i lu~ mydła, oo <>hecnie k>Qmuje 10
kop. Przy kddej ką•piell jest fryz.yer, Wtóry

""":-r

Za

.(łez

Stan pogody.

okręgowego bezip.fatny bilet; bony na ką.piele

.Podpiiani: Marszałek Koron.nr
·i f!!ektetan T. R. S.

r<>mera kar.ty

t umiejętńośd, których ustanowienie p.raw i
bpamenie wykionanda ieh potrzebuje, aby się
1f:prawiedliwości i w potytka<'h po8politycll i
w doohowaniu e ato ś ei Rz e ~~ypospo
·.ii t ~ j :pje :poohylilo".
Tego Wam .fy.ci.~ i 'O fo się moillę, aby w
'Was ·byl ów d'UICh, ~o się oorolad.Ut, $$1.l!ka. byi prawdy szuka i sprzymfoneń 14 owymi
:. ~ucliy, oo sti wi-elikie, niebosiętnie oo są m<»U'ę n.ad mooe światów, a. potętne, jak leg-en.da.nie Króle .,..,... jak 1JI1Ócane, byście mogli

wolności

w-0bf}O ca.lego świata zaświadczyl o niewyga-

wróżą~ lepszą d'O'lę!

"',ad Narodem,

eyjnych i łatwo zt'(}zumfałJ;j masowej wędr-Owld .ns
W.eś. interesy wlaśefoieli podmiejskk1f-Ietn1ak po.
winny się zuafznfe ~prawi!S., tymbardilej. ie wielu
ź nkh poU!k1adalo vnęksre ogroay warzywne. a.bf
módz obsluiyć ch-0eiaiby ja..-rz.ynami nieitbędnem:
~wy.c.h fokatorów seronowyeh.

ogarnęfo zbi.orową duszę ~lego Narodiu, aby

łueh, podejmie fos:

· Z Wami dziejów

najki:łnieezniejszych y.enowa.eyj, nie .m~'\\iąe ~ c
ul€'D5zeniach. Obecnle. wobec ułatvnen komuniką..

więc .nabywca ka.riki nabywa 90 re 1 rb. 12
kop. Różnica o 18 kop. od -ceny sklepowej.
Ubodzy sprzedają, ~hętnie owe kartki, bo po·
najszersze kola naszego s.poleezeńsrtwa zrozu- . wiadają ie .35 k-0-µ. ma dla nich większą warmiały wartość i wagę 'Cey'll>U ipo1ski4>go, aiby na„ tość w d.zisiejszycll warunkach niż pól łun.ta
culiru.·
s1..a wlasna w-01a zawa.iyla na szali losów na·
B"hych: a'by :rozblysnął Z!l!OW'U miecz ;polski i

wszystko, aby niezlomna pragnienie

Dostojny Prurle Y..a:rszalku Kownnyt
. Wysoka Rado!
(o) w tym samym miesiącu, w którym nie-.
gdyś pn.erl 54 laty pGW&fał tajny Rząd Nal'Od'Os>
wy, Wypowiadający Watkę p:rzemooy eariskiej
i ohrotiom srogiej niiewoli, wfta eala P-0lslta po <llugim o.kresie okrutnego ucisku i zaramowania narad-owego żyda, jawny najwyższy
Rząd Polski w Tymiczaoowej Radzie Stanu w
Warszawie.
w karnym:t Md~ :stają wsey&ey prawi
Syn-owie Pol:ski p.ny Was, Se!laiborowie nowobuqującej się Rzeczypospolitej..
. Na Wasze barki w~oo(Yn:o pnrogronmy clęm ob.owi~ów, o1brzyroie brzemię pra<O J 00·

-

~ównięi wlaścicJeli

Imc.lmi taniej .ezy bez-

(fl) W ęmwi• Skabkif>g(), Wy7Jlułęmtf M. .J'IC'·
jutrze, nfo~lełnif! od lelJ.arzJ. · &ądow~ d~ l)łp ·
wi<la, oraz leka.na więziennego, dra Swiooy, ~d 1lOf
wolai na bieglych jędnego 7. psyclliatmw n.ł\lm.fę&

kicl.t,

(l11tZ -.znanęgo

dra Bol'™'!teina.

w

mieścl.e n~ . psye~

_ , ___-....
-~_:t_._n
____
• ------------------=n:.....~o~n-:...--!::.-z~1~N!.-~"'ll"_.;.__'P

Dział _ ekono
Drożyzna.
_

!Mo&ikiewSki dziennik „Utro R:osyi" ipoda<fe zajmująoo zestawienie da•t o dr-oiyinie w
·~stwa-ch k.oalicyjny·c-h i neutralnych.
, •

We Francyii naogóI ceny. poduios?y .si-ę
o 50 procent. li-fleka np. w roku

'przeciętnie

je, natyd1miast usiluje spr-0wadz.ić go w więk
szej ilości z Ameryki.. Obowia:rn'a tal{;.e w
Szwaj.caryi zakazy -wyw-orn niektÓn·eh produktów, np. sera i masła, bez osobnego ze~
zwolenia, lecz środel( ten nie oka-zal się skutecznym,
Ameryka, g<lzie wielki naplyw pienięd;w
z eafogo prawie świata sp-owo-d·nwa! niezwykh
ich tanfość, dotychczas nie stwmzyla organiz:icyii do walki z dvoźyzną. Ludność -przet.a ucieka się do iście amerykańskie.g-0 środka~ a
mianowicie, gdy produkt jakiś zbytni-o drożeje,
ogłasza się j-egio b-ojk-0t.
Niedawno te.n. los
sp--otkał jaja. Obecnie de>partame:nt rolniictwa
opmc-owuje środki zaradcze; w ich liczbie wy„
suwa na pierwsze miejsce zakaz wywm.u pr<>dukl:ów sp-0-iywczy·ch.

{lt914 kosr.t-0wa1io 70 cent. za litr, z końcem zaś
'iroku 1916 kosztowato 1 ir. 40 ce·nt; mięso w
'lym samym ezasie podskoczył-o z 2 fr. 50 cent.
'm 4 fr. w kil., iaia z 1 fr. 20 oont. za 12 sztuk
2 fr. 80 cent.; na:tomia:st mąka i ehleb pold:roiały bardro mało. We Wł-0s2ech za czas od
(d} Waluta papierowa. W Anglii rząd
„paźdŻiernika 1015 r. do listopada 1916 roku
prawdopodobnie zmuszony będzie wprowa-dzie
·nao()gół eeny, iak stwierdza min. handlu w
obieg banknotów, zamiast nbie-gu złota, gdyż
,~oUeUn>Ó <leiil Ufiido de Lavoro", wz;roslv
'w-ri-eeiętnie o 25 do 4-6 procent. Przy niektÓ.. -p-ol'Oienie źeglugi, wskutek lJloka-dy, znacznie
się pogorszyfo i wfościdele o-krętów ządalą za\iryich p-I'Odukita-ch naturalnie zwyika jest więk
łożenia banku -państwowego, któr~~by na do.f!U\ nii p:rzy innych. Ceny mięsa np„ wzros-ly
1
·m tym okresie o 24 do 62 procent; węgiel, któ- brych warunkach 1-omhardowal pmyczki pań
1!ry w roku 1914 koszt-0wał np. 40 d-o 50 lirów' stwowe o ile rzą<l angiel<::ki nie zdecyduje si~
:p-rzyjmować pożyiczlri w-ojenne jako prawny
tonnę, teraz kosztuje od 160 do 170 lirów.
1a
środek piatnkzy, ezyli, że w ten lub inny
:'fW AngHi z powodu dobrej m-ganiza.cyi handlu
\przywowwego, drożyzna rosła bardzo pow{)li sp-osób wej<l-z.ie w obieg papier, 7Jotem n.ie zali dopiero w trze-dm roku w-oj:ny -eeny szybkio be--.cpi-e-czony.
poszły w górę. Obecnie w porównaniu z okre'({I)' Tow. Bracl Nobel w Peterslmrgn.
~se-m pned wojną p-odnfosly się prz~ciętnie o
S]"rawoz.danie przedsta wfon-e ogólnemu ze~f18 procent; są jednak produkty, które p-odro~
braniu za rok u•biegly jest mniej kmzystne,
;!iały tylko o 10 do 15 procent. Jedynie ty•Ik-0
niż zwykle. Dyrekcya ob_laśnia zniżkę brn]aja i _ziemniaki vdroialy o l OO p-rocent. W
'Sz.wajcaryi, <lfo.czonej zewsząd przez państwa h"'iem rnaterya?ów opak1wych, których sprawozdo nie Jes~ e-oraz koszt-r>wniejme o.bok podro\rw-0jująe-e, kryzys żywn-ośdowy daje się silnie
'ewe znaki. Podrożały tam ws·z~~stkie produkty żenia znarzne-g-o artrkutów sp-ozy-w~z.ych. Wvdat-ki uitem w rnku hieią-rym muszą się o 30
· t: wyjątkiem soezewfoy, herbaty i miodu, któ'lt'Ych e.eny w roku 1916 byly na-wet nier..o niż miH'l'lnow r-ubli powii:kszyć. Nowe inwens.ty~
.me niż "9' roku 1915. Naogół wzro-st een wy~ eye zaś ko-Rzfować mmza jesz('ze r.ały 'mi1io-n
:mooi około 15 procent. Oo do Ameryki, fo opróc:z konii:"r:zn'()RCi powi ęikszenia kapi:talu asi:;lmracy_inep--o z 3-eh na 5 milionów i fun,!Wbrew OtgÓ'Lnemu twierdzeniu spraw(}zdawc.a
1
duszu ro ootni r:z-ego z. !4 na 1 U miliona rubli.
.,,Utro Rosyi" twiel'dzi, ii wo1na nie zwiększy
(!a, stopy dóbrobytu przeciętnego lu·dnośDi Sta· 11ów Zje<lnocz-onycli, przeciwnie „ooraz trud·
Giełda warszawska.
iniej jest od-dyichać przeciętnemu obywatelowi
Notowania z dnia 20 marca.
'iW aitm'O'Sferze szalenie rosną.-cY'ch een.",
We FTancyi, gdy po oln1powani•u przez ar,mię niP1mie-eką 10 ży'Znyeh departamentów
Papiery procent.
TRANZAKCYE:
wraz z sdee1ą ważnych k-d1ei że-Jaznyeh, oraz p<G
'. odenv>aniu od roli mili-onów rąk roboczy-eh,
.w ślad drożyzna, rząd i samorządy miejskie 6°to Ohlig. m. Warszawv z r 191!1
87.- -.-'r'oz-poczęla- się go-nit wa sipekula-cyina, a za nią
6"1n Uhli<', m. Warc
\IJ.'(11Zp·oczęly z nią walkę początkowo z pomocą
szawv z r. l!llfl
-.- -.'cen stały1d1. Kiedy jednak próba ta zawiod!a,
List\' zast Ziemsk.
41,~ % . . . .
88.50 - . ; ceny sta-le zniesiono, pozo.sil:awiając je tylk>0 na
Listv zast. Ziemsk.
-.eukier, wydawany „w -0gonkach" n-p. po 1 kłg.
4 ·;i,11
•
•
•
•
-.- -.-„na osobę <lwa razy tygodnfoWló. Następnie raListv iast. m. War(ly miejs.kie posz!y famą drogą. Tak np. Rada
• 80';60 80.55
szawv 5 {1/0 • .
S0.50
Listy zast. m. War, miejska w Paryżu uję!a w swoje ręce za0w
siawv 481 °•e ,
i (Pa•tnenie ludn«foi uoogie1j w mlek-0 i ziemniaRenta . . • • •
- , - ..-,iki. Wla~ticie1om mie-sz.ka1i 1 opla-r.aią-crym mniej I%
m Łodzi . ,
,
: mi:i. 500 franków rocznie lromornPg-0 - a taMarki robiono 42.30 i 41.80 .
. ikfob w Paryżu okaz.a~o się 600.000 -.: mia-sfo
Korony 24.30 ..
-'wydaje· eo-dzień darmo ld·tr mleka i 150 gra-

-na

I

-.-

I -,- -.-

-.-.-.-

1

. mów ziemniaków~ Rada miejska zakwpiła tel!
dolb-rz;.rmie zapasy węgla i rozdaje ubogim olro'ło 100 tys. kig. miesięC'Ulie dnrmo, a ni eza~
" m-oinyim sprzedaje po 4 i pól frall'ka za 100
lklg.

We WJos.zech- dla walld z. dr-oiyzn.ą utwon:-0n-o komi-syę centralną. Komisya ta począt
, !kow-o wyrma-czala ta.kie ceny stale; następnie
'~ednak pod presyą lu-dności utworzy In rz.ąd-owy
, monopol zb-oiQWy, który przyniósł duią ulgę
fodn-ości: ceny zboia spadly

natychmiast, a jerieli później podniosły się znowu, to bez k-omisyi wi.l'OS<t ten byliby jak zapewnia sprawor&dawca ws1pomnia.nego
dzien1lil:a jeszcze
· iWiększy. Takie rady miejskie rmwinę-ły ak' cyę. Prym pod tym wzglli_'dem wiedzie Medyo'lan; cen.y tam są b-owiem njższe niż w calyc-h
) iW!oszech. Za przykładem Me<lY'olanu i<lą inne mia.sta, jak Thp. Bolonia, która o&iągn"fa na: iwet wiikę droiy'zny o 30 procent. Obecnie
: przedsitawieiele miast wypraoowali plan walki
ri d.NYiyz.ną, polegający 1 na catfoowitej rekwi·
, reyeyi produktów żywn-oś~ i organizacyi rrodziałU foh przez rady miejskie i kooperatywy: 2)
• 1Da rekwizyeyi ziemi uprawionej i przekazaniu
1

Pcłen"-urg

;eyi sieci lroape-ratyw

w_ calem

pań$ltwie.

we

613

10 f. szterl.
•• 144.100 fr1mków _fr.
• • • •
52.100 franki'iw i::iwajc••
• at. .....
100 kor. szwerlz. • •
• 90.loO kor. duti.sk.
• „- 84:.-

100 lir6w • . • • • „ • • • 4'1.10!:.1 vuld. hołend. •
• • • 12'i.1 dolnr • •
R.2
d

•

•

•

Amsterdam.

„
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„

Ifonenbag-ę

S?:tokbolm
Nowv York

'1'-ł,70

73.~o

• 2!1.-

Londvn

11.811114

Parv;l;

42.50

.

na Rerlin

Nowv York
Londvn •

"
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„
„

"

w

Parvż (a v.)

..

li>

telegrafiez.

79.'!0
!')0."15
21'.J.I')
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n.O';
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M.~5
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„

1213

9/3
21.n

Nowv York ,

!'i.'1350

,.. Petershurg •

• lt-i •."O

.,; Wtof'hV

„
„
„

Szwa!caryę

/Dani"

75.7.0

• Jlfl.-

•

• ffl/"ł,• 2~1.'iO

1rn.-

•

• 16"'.• l~~.• 172. -

~zweevę

191 ~

Wiedeń.

Bahknotv markowe.
Czeki na Amsterdam

„
„
„
"

„

l!lf-i.75
• 87!-l.!50

Bzwaieł!ryp
•
państwa Skandyw.

„
„

1~<\-

•

" Norweg'ię
»

fi.G;f)O

7">.50

Mndr\lf ,
Amsterd~m

4.11-1".0'

• 21.1ri

Paryi.
Czeki na r,ondvn

!71'3

80~-

4.71

Londyn ('10 d11.).

11:".\1 314

42.50

51.203.-

.;P-

Medyolan
Nowv York.
na Rerlin (a v.)

"
"
"
"

11r~

4CJ;l25
7oJn

Amstenfam

,..

4!'!.124.3.2
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. Wiene.'1.

Czeki

84.-

•

"

"
„

90.-

•
•

Zurvch.

Czeki

52.61.-

39.l'l()
2·.•015
49 25
70.55

„ !l:zwai{'ttrve

„
.,
„

14'-l.-

19J3
3981

.,, )Aliedeń

„

3/3

•

Czeki na Rerlin

• 187.' O
• 251.50
• 1~7.-

o1<:;.5fl
2Ti.51
HH."10

17l-

1n17!)
l!'i:i.75
37'i.5f1
P~7.n0

8.6i
• 308.-

261.50
127.8.54
3M.-

l5j3
12.......

13l3
12.-

ll.B~5

11.83

2~U1

2'3.17

27.S3
,
„ Petersburg, krótkie 169.-

170.-

Sofia
•
Nowy York

Banknoty rublowe •
1..ondyn.

Czeki na Amsterdam, 3 mies.
„
„
krótkie

Paryt, 3 mies.
.,,
krót!de

•
•

27.82

XLVlll. Lista iońców Polaków
armii rosyjskiej.
(Przedruk nawet z

powołaniem się

16. Obóz

jeńGów

na

wBautzen in 8a.

(Dalszy

ciąg).

9875. Ogi ń -ski Franciszek, szeregowiec 10
Berlin, 20 marca. - Tendenc:ya zasadnicza na
dzisiejszej była. naogół dość mocna. Z pożyczek krajowych 3 % pożyczkę Rzeszy notowano - 9876.
nieco -wyżej. Walory rosyjskie - słabi-ej. Pieniądz
na każde iądanie 3% %· Dy"'ko-nto prywatne 45 / 8
9877.
i niiej.
giełdzie

E'ernn, 20 Marca. Notowania knrsdw
za

wypłaty

dewiz

telegrafkzne:

2C/lll ptae.

fi.:;4

240. 1,ł

240. 51•
l M.11 2
174. 1/4
169.11,
119.1;8
64.SU

Nowv-York
Holandya
Dania

Hn.-

11

,..

SzlĄ(,ecya

„
„

Norwegia
Szwa;carya
Austro-Węgry

„
„

Buwarya
Turcra
liisipania

»

~ąd.

5.92

17.1.a/,
l1i8.•'
111:1/ Is
6-UW
W.&ts
2U.45
125. 11,

8iJ.1•1„
20.55

126. 1/2

~zeregowiee

6 p.

pie~

8 komp., Klewciki, gub. pfocka.
9893, Or ze! Grzegorz., szeregowiec 6 dyw.
szpit., Rypin~ gub. pfoeka.

9894. Ols z a k Jan, szeregowiec 29 p. piecli„
4 komp., Swinice, gub. pfotrk.
9895. Ogr od owczy k lgua-cy, l\ze.regowiet

5 p. pieeh., 16 komp„ Jewlów, gub
warsz.
9800, O s o w s k i Jan, 13zeregowiec 30 pułk
piech., 13 komp., Re.go-lin, gub. radomska.
9897. Or z y ń ski Stefan, &Zeregowiec
p,
pier.h.,

11

kvmp.,

1\adziejów'}

gub.

warsz.
9898'; O p o r e k Adam,

$zeregnwiec 6 dyw
sipit„ \V ólka, gub. pfocka.
9899. O 1 i k Kazimierz~ szert!guwiee 1 puł'k
piech., 13 komp., Pod-orówka, gub. lu·

belsb. -

·

9900. O k t a w a Jan, szereg-0\viee 1 artyl.
bryg. 1 Cholm,
9901. O 1 s ze w ski Wacław~ pod'..)ficer 6
dyw. szpit, War~:rnwa, NriwoHpki 81.
9002. Ostasze wski Aleksander, gefreiter
62 p. piech., 15 k-orrip., Białostok, gub.

gro dz.
9003. O 1 e si ń ski Szczepan, szeregowiec

e

.artyl bryg. 1 park, Iłaszyn, gub. warsz,
9004. Or z y k Teofil, szeregowiec 29 p: pfech.~
8 komp., Warszawa, Praga ul. Kępna 6.
9005. O str o w s ki JVimenty, szeregowiec 31
p. piech., 16 kcmp., Gnatko-wo na Podolu.

9006. P e p 1 o wg k i Jakób, szeregowiec 23 p.
5 komp. piech., Jastrzębki, gub. phdrn.
9D07. Pi et ras i k Józef~ szeregowi ee ~1
piech. 7 komp., Naszkowice, po\viat
czy&ld, gub. kaliska.
9908. Pl u czy ń ski Jt'iz:ef, szeregowiee 6 p.
piech. 8 komp., Łódź, Nowy-Ś•viat 9.
9909. Pi et r z y k o w ski Franciszek, szeregowiec 141 p. pieeh. 3 komp., Sieraków~
gub. warszawska.
9!J10. Per tak Władysław, szeregowiec 2 p.
pieeh. 15 komp., gmina Opole, gub. lubelska.

9011. Pa w lik Jakób, szeregowiec 6 p. pie
eh0ty 11 komp., Lódz, ul. Widzewska 11.
9912. P-o dziad lik owski Czesław, szeregowiec 141 p. piech~ Raków, pow. ry·
piński, gub. plocka.
9913. Po d st a w e k Józef, szeregowiec 32 p.
pierh. 7 komp., Nowe Wrzosy, gub. radomska.
9914. Putki ewie z Tomasz. szeregowiec fi
artyl. b-ryg. 6 bat., Borki, gub. warsz.
9915. Pa w 1 a k Jan, szeregowi se 23 p. piech.
l3 komp., Srebrnn, gub. kaliska.
m~rn. Prycz Walenty, szeregowiec 31 'p. piechoty 8 komp., Józefów, gub. piotrkow·
0

ska.

iródło-wzbroniony).

6iełda berlińs~a.

Mool. szpit., Lipicze, powiat turecki, g.
kaliska.
O w cz ar Franciszek, szeregowiec 228
p. pi ech., 3 komp., Braci-owice, gmina
Kamieńj gub. lubelska.
,.
O 1 a k Antoni, szeregowiec 141 p. piech.,
3 komp., Winia·ry, p-owiat grójecki, gub.
wars-z..
9878. Orlowski Józef, szeregowiec 6 dyw.
szpit., Nowa Budka, gmina Komorów,
gub. lomi..
9879. Ostrowski Feliks, s:zieregqwiee LejbGw. Keksh. p., 4 komp., Warszawa,
Czerniakowska 52.
9880. Ogonowski Czeslaw, szeregowiec fi
dyw. szpit., Balbogi, gminą Zaręby, gub.

9917. P 1 ew ka Ja:i, gefreiter !5 dyw. artyl.
e.iężk. 1 bat., Warszawa.
9918. P a n t o w ,Jan, szeregowfo~ 6 p. piech,
1 komp., Bogosla wice, gmina Naruszew.
gub. warszawska.
§~
0919. Piet ka Jan, szeregowiec 122 p. piecb
10 komp., Zabieslrn, gub. siedlecka.
9920. Pak ul a Piotr, szeregowiec 6 p. pieeh.
l komp., Stętlzin, gub. warszawska.
fifJSL P r z e w o ź n y Jan, szereg-::rwiec 21 p.
pieeh. 11 komp., Orzołek, gmina Prosty:ń, gub. lomżyńska.,
0822. Pi w -0 w a r c z y k _i{ndrzej, szereg'-'
wiec Lejb-Gw. Keksh. p. 7 komp., Kiel·
ee.
9023. Pa c 11 ols ki Anb:ni, szereg,:;wiec 6 p.
p-ierh. 4 komp., Chojny, pod Łodzią, !!

piotrk::i1,·ska.

992-!. Po n ich ter a Stnnisfa""'• gefreiter E.
nrtyl. bryg. 3 bat., Zawoszk (?).
092<l. Papis Stanisław, szeregowiec 29
pierh. 3 knmp., Warsznwa, Ok'ilhlWa
9926. Pa v-.1 ie le c Marcin, szeregowiec 29 p.
piee11. 3 k•)mp., 7.d:dnrki, gmina Góra.
lomż.
!rub. piotrkowska.
9881. Owe'Lar-ek Jan, szeregowiec 32 p. 0927. I>orębski Jan, szeregowk'-C 6 nrtyl.
piech., 2 komp., Brody, gmina Barbahryg. 1 park., Zawady, g. warswwska
ra, gub. radomska.
1 0028. Pr ze piórka Feliks, szeregowiec 30
9882. Ok ras a Piotr, szeregowiec 31 pułk
t1. pieeh. 16 komp., Warszawa, Kroeh
. piech., 7 k-0mp., Krzeiniowfoe, gub. I
mulna 75.
warsz.
"
I 9921). Pi et r z a k .Tu1ian~ szeregowiec S arty!
9883. Os t r owski Antoni, szeregowiec 29 · ,
bryg., Za klak, gmina Kortnfoa, gub.
p. piech., Satjewsk, gub. mińska.
fomżYńska.
9884. O r z el Franciszek, szerego.-.:iec 21 p. 0930. Po
e l a r z Józef, szereg<1wiee 15 p.
piech., 13 komp., Rachajka, gub. pl°'"
piech. 3 k1imp„ Myślaków, pow. lowirk1.
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4

Hiełda hmdyńxlrn

·~ aej k~peratywom rolnii.,-zym i 3) na organiza~

'·
W Anglii, któ~ej połnienie pod wr.ględ.em
aprowizacyi byio naj<lra:Wwszem i która od' ldawna karmiła się produktami, prcyw>0fony; ani, gdy-". przekonano się, ie ustalenie cen przez
'ipaństw-o nie daje p-0żądany-ch vryników, zwró-. CL;no się na inną dr-ogę. Prze<lew-szystkiem
iwięe dbają Angli.cy o rac:--"'Onalne \Vyiyskanie
!!egl•ugi, tak, aby okręty cl-owo-ziły P'rodukty
najbardziej p.o.trzebne; nast~pnie wprowa-dz.onu ś-eislą kontrolę zapasów; wres11cie postan-oiwiowo wyzyskał i obsiać wszystkie grunta
l\'!J\Olne. W Szwajicaryi walkę ~ drO'żyzną za- .
eięlo zawczasu. Pańg,tw-0 poszło tu odrazu
~rogą m-onop-olizacyi zalmpów, przywozu i
resztek 11boia, cyżp., cukru i ziemniaków. Kup-ców P·l'YWatnych zupełnie odsunięto ·Od importu i sprzedaży hu:rio-wnej tych produktów. śro
dek ten okazaJ się nader korzystn;:m: pszenica n-p. kosztuje
Wloszeeh dwa razy drożej,
an iże.li w Sz wajcaryi, do której Wfochy ją
przywożą. Poza tem walkę z dro·iyzną pr-0- ·
'Wadzą ra-dy kantonalne i municypalne. NajQl:lergiemiej dzia·ła, hmisya kant-o.nu genew·
skiego, ·.k.tóu, gdy jakkolwiek pMdwkt dr-oie-

9892. Ok r a -s a Piotr,
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LONDYN,
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51110 poź. ros. z r. 1(106
4 1t 2 poź. ,ros. z r. 19"!9
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Wincenty, gefreiter 31· p.
piecb., Golińsk, gub. warsz.
9886. Ols z ew ski Antoni, s1,eregowiee 31
· h ., "'15
'n.r.
p. piec
- k-omp., B~1.0VW,
gub .
9885.

warsz.

renfa· mmruska

p
'f!Of0

16/3

470.-

Tulska fabr. nabojów.' •. 1~-i9o.Lena Gold..
• • • •
bi>.- Goldfieids ~
-.-

-lfrn:o.-.-

-.-

993L Pis tal ski :'lfary:rn, szeregowiec 6 art
bryg. 5 bat, Budy Żt'la:rne, gub. lomi..
9D~2. Pogorzelski Wawrzyniec, szeregn·
wiec 23 P· pie-eh. 7 komp., Naczocltów,
gub. kaliska. "'
11
· h
!:033. P ę. czek Józe!, ge1r0iter •31 -p. p1ec „

9887. Ole i ar z Antoni, gefreiter 32 p. pie.eh.,
16 komp., Gn<lzinnów, gub. warsz.
a komp., Łuciechów, powiat Kozienicki, 1)934. prze id z i e ck i Jan, SZ€reg0w-iee 2a
gub. radomska.
p .. piech., Janka, gub. warsz.
9S88. olek s y Ignacy, szeregowiec 30 pułk 9935. Pęd zie ie wski Tomasz, szerego.
pieeh., 17 komp., Korneiska, gub. sied~ "
wie 31 p. pieeh., 9 komp., Wiszkieniea,
lecka.

o1 bry s z

Józef, szereg-owiec 6 arty I.
bryg. 1 park, Karwa 1 powiat przasnyski,
gub. płocka.
9800. O w e z a r e k ?\Ucha!, gefreiter 6 artyl.
bryg. 1 park, Nowa Wieś, gmina .Bn:eź·
no, gub. kaliska.
{}891. Os n eh owski Konstanty, szeregowiec
31 p. .pim„ 5 ko.mp-. Tomasz.ów, gub.
9889.

piotrk.

gub. warsz.

9936. Pierz c b a 1 ski Józef, szeregowiec 2o
:?· piech., S komp., Gielogów ('?), gub.
warsz.
m. c. n.).

Hedaktor odpow.; AMrnander Hieliński.
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Łódź, Pioł~f(owslla 39

Od Czw-artku prześliczny obm
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sezon bpgaty wybór

lll~SkiBBO, ~HlllSkiBBO oraz lłzioc' . BD obuwia

znani e
r ińs iej_
111111
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nadchodzący

poleca na

ę7-1.

naj~eµszych

w

gatunkach po cenach

przystępnych.

wyborną,

IKto

. •wygrf~

Kolosalne szanse wygrania· daie .
HambuJska Loterya Pahsnrowa
któręj

ciągnienie

odbtcf.zie sit

niebawem.

Milion marek

stanowi ewent. tH1:iwięk~ gł6c '
wną, wegraną h1b td jedna z na.r
·· stęouiacveh:

IOO.ooo. iw.ooo. m •

mk„

KONCERTOWA nztelna., ts ..
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w-,·01•foziiiii:···ii;·2~·.·-m·1·r;a··r91·f-;;:;·iiiinkiii~irii8~-.-a~-·iri;-·;:~
XX•ty Koncert ·

(Abonament owy)

.,

t.

~ooielniana 4~.

i

Sprzedat 409/e tan. n. C; iw. Towar wełny z jedw. i bat. na bluzki
od rb. 1.50 do B. Szewmtu, Boston, M;lanże, czar. z biał, w kratki
Monślm-dlen, Alpaga i 'L d. na. damsk. i. męsk. kostyumy praz pal·
ta od ~- 8 20. Materydy balowe, tałobne, na fartuchy
1 chust'lo. towar bawełn.
Od 2 do 5 zamknięte.

.Bronisław
Oratoriu m

· . . (Abonrunenlówy)

w 1-211

BZQintaałt

10.ęom

mk. 100 B. IDO.GOJ,

lt'IUuu,

Najwyts!!'le

~ygrane

s·ano 111ą ew.

lik. 50 OOO, tiO OOO.

90.ooiJ,

Szulc .

,,;;-.

~oo.ooo

w 1 do 'f

'11) OIM,·

Im.a.

1 mmun

mt.

Losv do ~terwszei klasy wysy•

łam

oo ceme urzedowei·

'
mar.
tl
za
Tot

mar~k 2.50 ~at<. IS

za 1. losu za /1 !()su
1;1
Tabele wygranvch i wvarane
~H\lll'Df!Zi'lłB PO k11tdem cia~nie-o·
mu. Oftcyalne "tany n~d<\ U•

J. Haydna.

łączane ba~płam 11.

· ·
'· a!eca s;ę zamawianie kttU
tiuilW~ ponieważ szanse wvt:?r?inia
są wowczas 0 • wiele znac7.nieiszct,
Klii ento~ m?'m wvołaciłem iui
7 razy wi~lkie oremie, ostatni o
~·razy w Jednym roką 1 ńastępnie

Ch6r mieszany Tow. Muz1oinego „HAZOK IR"„
Bnlłśsł: C~łe-Włlgocka, A. Dobosz, Munclingr 1 UJarsn19.
~ 1 lety w cenie od kop. 5 O do rb• .a•. Lo!e rb. & i l• d-0 .nabycia. u Friedberga i Koca,

CeglrlnlalHJ 43, w podwóttu., 4 dom od Piotrkowskiej.

850.00I.

i t.. d., soecvałnie

kłas:e

o

r

i""d~1al biorą:

rb.

cena. -.

Dyrygent:

1mum1.

'.hOOOO i t d.
Loterya sklada si~ ~ 'I klas. \

.Łódzkiej.' Orkiestry Symfonicznej

Stała

llł1,111lł L9tlfJI
PiłltlRl ·
~

Wi&lll

P1ntrkowl'ka QO.

·

45114-5

rówmet wvrtl""'nl\, wvso1(ogci

500.000 :m.k.

Licytacya lfl'ZJJBBSOWł.

Sw.e.to

O~łosz.a.nie.· !Li

cyrn

mn~oma.

.

Ponieważ zam6·.vienia nao~
wają zawsze ba~<l zo licznie, a l°"'

sy zanasowe rozchwvtvwane są
1·
bardzo szvbko. zalecam tedy łll•
Dnta 22 b
ap
d
Kom1sat'3
Sądowy
lt.
Hyklll
.
il
li
1uU~
il 11 naJiz)'łą1z1
111
.7.a-.i~awianie, na}1)4licytacv~ pnllcz"It
inrze 1;:: pnez 7amieszkały w.Łodzi orxv ulicy
W czwartek, d•. 22 marca . r. b.
1) 0 ·godz. g ~p poi" pn.y Nowo-Tar1towe1 1i1. ogł~s~ą. it sorzędam o~ęll!i licytacy~ publi„ źniei do 20 ~urtetnla...
Ł6d.Z11 Piotrkows ka 213.
· uL Konstantynowskiej 5: i b'ur- W)'.'zna.czona z oubJ·czne1. hcyta- cną in plus:
E1e1tł!?e:ma r-lenda 1m_,. ł 11kl11d towarów koloniamych. Spnedai
hurtowa ł detaliCMl.!i.
ko Z tabu;retem, l SU!f do ub~ cyt Sp~ZiłQd ruchomQ ~CI Od~y~ .1) O god;t• 91/2 prze~ l'.)Of., Ul.
4563 10 ·
=:=a:.:r=:= Skład ott!IQty ed ł do 12 ł od s do l'f•.
lłHniqsff. 15-19
1 sofę. 1 :re~ulator, 2ęko:mody 2 51 ~ n:a ~cych • m plus . pod mżeJ Zielona 3 1 Now()-Cegre1niana 7;
Firma założolia w 1851 r „
stoliki nocne 1 kredens·
'
wym1emonem1 adresami:
40 sztuk płótna do pakowania
/
2) 0 godz. '911, p~ed poł
rz
l) .d. 5 kwietnia. o~ . godz. t O 10. sżt. sznurqw do bieliz~i, najstarsza i najbardziej znana koc
lekta
~łówna
nt
Konstantynowskiei lS: 1pbu: I rano-Kątna 17, o•anmo 400 rb,; błlsko 100 łoket dł., , 6 oaczek
•
Magazvn
;. emitowa~ nailepiei prz1IUllln'I
. fet, 1 kredens, 1 stół, 12 krzeseł•
2) d. 29 r:iarca r. Q.. od go~z., s~nurów roletowych bi. 100 łok)UJ,Zfl.'mytn. (Listy kostłtuią ló f.),
R) 0 godz. 911 przed poł pn~ JO rano-Zielona 17, fortepian ci dł;
ul, Konstantvno~skiej 30:
fot\. 5 oo rb.;
• •
;ł} o g~dz · "10 ~rzed pot, ul. - Subko t-ktorzy, chcący wziae·
lńdl
tepian 1 bufet, 1 sofęSzeiblera}.
3) d. 13 kwietnia r. b. ad godz Zachodnia 81, 3! 1 23, Długa 14 lnsv na pl'owlncyg i Bil dobrysł!I
4) 0 > godz. 1<> przed. 'poł., przy 10 ~ano,-Patiska 29, meble !45 ~awadzka 9: B s:tafy.. . <Io 4brati} warunkach, mogą. natycbrniast
poleca na nadchodzący sezon bll 'JlfJ
MH~ -11
wybili' iWszelkiego rodzaju męskiego i
. ul. Konstantynowskiei .46: 1 kas rb1.,
• •
2 .maszvny ;do szve1a, l forte· z~łasza«! siE: do mnie.
ogniotrwałą. 1 kredens 1 biurkoę
ł) d. 15 kw1etrua r. b. od~odt. pian, 1 pianino, 2 bufety, 1 Iam- Rllmiflllll!llllllllilllllllDll!lllllli
d;unskiego
1 futro męskie, 1 lustr~;
tPv.rałego
' 10 ~ano-Piotrkowska 119~'50000 pę, 8 stoły. 3 sofy, 1 łus~ro, 12
I
5) 0 godz. 10114 przed pot, pńy oaDierosów monopolowy<:h 400 rcrzeseł wyściełanych 1 inne
P. s. Kolo:roure bok.Bo 'W'& obu-wie na 1ktadzi1.
M•;/-n
ul Konstantynowsk iej 56: 1 sza· rbI.
Dnia 27 marca, 1917 r - o<!
" · przedm.
fę do ubrań, 1 lustro, l stolik, 1 5.) d. 27 m:irca r. b•. 0 ~ god9ł. 4645-1
l!Ddz. 10 rano orzy ul. Milsza\
Maniewski,
10
stół
l G krzese?;
JM
rano. - N?wo-Cegielniana 71
Komisarz są,<lowy w Łodzi. N! 5'1 wyznaczona surzedat rtJ•
· 6) o godz. 10•/4 przed pot, przv m~ble 230 rb._, •
chomości, należacych do Abra~
.
ul. Konstantynowsk iej 78; z Mi6) d. 11 kw1etn.1a r. b. od godz
ma Parzenczewskiego_.. składai<J.·~
ka, ~ szafy, 1 lustro i inne prze· 10 rano~yiotrkowska 5: 80 skócych się z maszvn a m1anowi.J
1 dmfoty·
·
rek „Elki 400 rb.;-,
cie: 2 rnaszvny do skręcania ni~
I 7) ·o 'gods. 11 przed pol. przv · 7) d. 20 kwietnia r. p. ed godz.
.
-"" c.i „Zwirnmaszvny" 2 do nawi:1
Nadszedł świeży trans.port
ul. Długiej B: 1 sofę, 1 l~stro ·z 10 rano-9grodowa 5: 40() arsz.
iania nici ,,Treibmaszyny• i •
szafkami, t szafę do ubrań;
barchanu i fi!ebl~ ~20 rl>.
łn śOlJó .
uęm
do krzytowego nawijam a nictt ~
8) o godz. J 111 przed poł przy
8) d. 3 kwietnia r. b. od godz m 1anłnt fłołrknmttł•
„Kreuzszo1.dm'lszyny"'
oszac~
ul Długiej H4:
komody .,1 bu- 10 rano._ Cmentarna s: meble i1tlłpi1
unlłna u • o wanych na 530 rb.
't\l
fet
i
inne
przedmioty;
'
,:230 rb.;
od lQ-1 i oc!. 4-7.
,
.
"' .
~
Komisarz Sądowy
~.
9)
o
godz.
1121„
przed
poł, przy
9} d. 28, ~arca. r. b. o~ godz.
Składy i ogrodnicy korzystają z rabatów.
46!9-l 4644~1
K„
H~ldel,
4
ut Długiej 148: 2 sza.fv do ubrnń 10 nmo-Z1elona 7; mebie 410
Nas~en& eebull staniał() o -40~/o·
1 biurko, ł sofę, 1 · zegar, 1 kO: rbl.~
..
• •
. .
modę l inne przedmiotv·
f0) d. 2\l kw1etrua r. b. o:i gi)dz.
białe
10) o godz. 12114 w· pot, przy 10 rano-P1otrkmys ka 121: .· ma- .
lVłdzu1sk1
ul Luhy 15· l st6l, 1 sofę s teryaly aptekarskie 33! rb;
nawozowe~
krzeseł, 2 słupki, 2 stoły 3 1:is11) d. :J5 kwietnia r. b. od godz.
cement,
gtpe, 'taktu..,
tra, 1 bufet, 2 szafy do-~bl'afl. 1 ~O rano.:-Now;r Rvnek 7: meble
paloną

tanio

TEOD OR 11V AG NER,

JUS. DAM HA l I. Hamburg

obuwia;

M.Fei e:rtag a

'i

Zawadzka ·1 tnmae•

o b u w '"' a.

Ltcytac ya. .

p

TOWłHZY~łWO ROtNICZE, Wi~zowska ~~.

bolon~mkich

d

nasion ·mo~oWJcb.

Tower:vstwo Rolnicze,

sofę,

1

etAźerk~

1 zegar;

12) o god.z•. 11• po poł., przy
nL Targówej [)6: J1 szaf~ doubraij.,
2 gramofony z płytami, J stól, J

pod „A. Z. 21a, do admin.• „Godziny
Polski".
'
aa15-.-6

lustro, l regulatpr, 2 stoliki.
Łódź, d. 20 J;nal'Cli 1917 r.

ł.

. drobno:-,

Ontosznm!ł

~

u
ę!lllllll!l'llli!illilllllllllll!lllli

T&imy

do

maszyn

piszących,·

.

4515-4

lilllki l

·

wychOWHłl.

, nnde
bardzo korzystną otrzy1:mU, r.na maturzysta filolog.
PPierw~zeflstwow
ycnowaticomgim-

464'1-,-l

- t nwno
I' •

AfAJAf U łl Mobil"

Nadszedł-Swieży

I .

...

tan10 se

lł
znakomitego gatu11ku, po- _ im•.
lee.a Adolf Goldberg, Łód.t. Roz·
111

smednł

zdług~Ie!nią praktyką,

marmurowe,

K K a w e o k i i S-ka rna1~t1:·n

.„
e ló w ki

Komisarz podatkowy

Posndy 1 pra11.

•
OgrOifD"lk
!ll!!J!lill!lllllllllllilill!ll!lll-

I

a.

Lamlch,

4606-1

wadowska 6.

·

·
Nr 3n

ręBDl.OłO'\.VOO'\'lV~
ubrania dł!ec.nne ·UO rb.
12) 4. 21 kwietnia r. b. od ~odz.
wagonowo i ze składu
IO rano -Długa 31: meble l forteplan, 22·1 ft>_;_
.
..
111
13}
13 kwietnia r. b o:l godz.
,}O rano .... ~.otrkowska 47: mebłe łil!ll111111111111lllllll!illlllllllll!-~------!ll!llllllmmaillllllllll-l!l!!lllllllilllll!!ll!llllll!lllllllll!llllllllllllill\lllllllll!illlllllll!ill!lllił
1 urz~dzeme sltjeao we 429 rh.
1

11) o godz. 1 po po?., przy ul.
Targowej 26: 1 szafę do ub~ 1

Zgłoszenia

ornz dla

a•

I

regulator;

,handlowe, :rolnicze, Jeśne
dostarczam pod dogodn:tmi warunkami.

--

2

50.

w każdej wysok;ości na interesy przemysłowe,

.

transp or"

-_· ~

100

~leju rycyn9wego w' proszku bez zapaehn i smaiml
Sprzedat w aptekach i składach apt. Skład fłówny
skdry. Fib[a i Gumy u
puyilHH.• ll"ltfnl'il IY. l·-ERlilCH ł ·8. · i.UXEłłBIHU.t. ut Sbmkl11włcza.1r. 1 " WamlQlfC
n llmnn. & u uu
48ól-6

ttora•ola

llllilllllli!llilllll!ilB!Dlllli!llll!lllllll!l!llllllil!lllllllllil\llllll!li!llD.-„l!\lillilll„llllllB~4l~~~s

uan".

nasienna. - tanio do
V""tol·k!lIl •.·
.k.~adaiaca w za.•
Ilu il
s przedania, 100 eent· li Ull u
Kresie 'szkoły śreolbrzymiwy· n~rów~ Wi~dom9ś~:Tow. Ubezp„ ~nie1 p,oszuku_ie pOkoiu.u. inte·

ll
w kra1u 1 zagramc<i w
, lłl
u bór nowych „;,nop , M1koła1ewska 81.
·1gćntne1 rodzmy wzam1art za
Jterwęzorz~dn\ch zakładach o· okazyjnye~ . stołowe. sypialne'
4fl:3:i-~ !ekcye. Oferty prosz~ składae
grodmczych handlowych i pry• salony. biurka. biblioteki, sz.afy:
w ·adrninistracyi dla „s. Z.".
wat~ych. Obez~any z hodowlą otomany, łótka metabwe. 1m1e;.
'
·
41>'?4-~

nasi~n. warzywnrctwe_m,. . PJPWS.· sła gięte. Wobec. iastoju sprze-

dzemem. szkółek, og~oąow J>w<>= daje pa cenach własny~h i niżej.
cow}cl,1_1 hodowlą.kw1i:ttS'w, pro· ~gazyn .. Mebli ·Władysława Ro·
U· Yladtem~m . szklarń l parków, m1szowsk1ego, Łódt, Piotrkow

DonlHlłDłi

rozmaite.

'

• .i1f·· paszpQrt .niemiecki, W'/"1
~
dany w ŁodJd, na iml•

P1U'oneli
'\.-

Z.ielid$ki~j.

•9-li
'

'

łódzkiem Zagubiona dmkU!tUłllłf•
. ~azyum rosyiskiego. . Będą
Uuąu żyć, trzeba gustownie u- Z 11•
w~ględnione tylko oryginały ma- poszukuie posady w Wt§łksiyrn ską lł6 I piętro front. 42~4-15 branym
być•. A gdzie~
UlnJDBO .w .ma·g·is.. t ta~1e. ..ci n. 1•~ Z. . .·.·.·.p.·.s.··...~port· 11ierniecki, WY""".:
tur. Nactsyłac pod adresem: Bę- ~a1ątku ziemskim. \Jf. Qgrod· ..n..;--'- - - - - - - - - zamówu! ubranie.·. dobrzegustowne
'Skroio·.
· . ?· m. portfel z pas~J)~r- ·
.· "' . -, dąny ~· ŁoiUi; na imitf
cl;in, Obeirealschule, Ro~ow::;ki. mli" w „Godzinie".
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