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Cena num8ru poJedynczego w Warszawie
I w .t.odzł 4 kop.
·

f l L l E: Czestechowa&
.

;. Reda~sya w Warnawle : Okólnik 5.
:lit.'
~ · ftdmlnl1traaya
„
Kredytowa 18 (Ęrywadska)
;
Redn~GJa ł Ddminixłracya w Łodzi:
f
~

Piotrkowska I&.

Rękopjgów niezastrzetonyeh Redakeya nie

;..<

DL Panny Maryi 26; Tomaszów: F. Gomulicki·,· . Pło""..," Adm1·n- „I{uPVa....
.... ~
- " "'" ..,„...

cu, KaHszu,

Łowiczu, Łomtv

I

.&BKarz Mikołaj li .i jogo rodzina. ::;=ni~w;,.r:\;,,,:w~,::e ~

' Mik<>lłti II nfo wiele mia! chwil świetla'DY.eh
w .tyc.iu. Kiedy. .1.-:
byl następcą
tronu, .mó....,
d b
,.... 100-0 o lllm przewanwe o rze, chwaląc je.
10 ,~aooetn-0ść,. ale zarazem wspolD!in.ano 0
jego M.or<>bie wstrętu d'O kobiet, z którego
iwyleęiyta go później podsunięta przez slużal· oow dworskleh tancerka z baletu eesarskieg-0
Matylda Krysińska, eórka słynnego niegdyś w
. Warszawi~ a póiniej w Petersburgu maiurzy„
ety. Następea tr®u MikOlaj przywiązal się d<>
niej barciio, tak ze znowu mia,n:o z ndm nie.o
mal
kl tv1t
·
~' · ~-'
·
~.t'~ u, za.rum 00 iu-0 się fV'.c.d.ączy6 p~
szlego cesarza z nadobną P-Olką.
~-.:i~ k d ll ·
.'1.
Pr~ma
-0
m<>nare.u 6w :rosyjskioh
pozna? w podróży z <>jcem, cesarz.em Aleksan·
drem III, na Krym, kiedy to Zidarzyla się ka,„
~tr-ofa pod Borkami. w lromunikatacll urzę.dowyeh zapewniano wów-OZaS o .zwykłym wy„
. padku kolejowym, powstałym jakoby ztąd,
. ŻEi lokomotywa, pchająca pociąg z tyłu, byla
. ~~J~za od przedniej ciągnącej pociąg i że
rw er.asie jazdy .z góry _na skręcie wykoleiły
· SiEf wagony cesarskie. Ale na ucho mówion-o
·.wówczas wy.raźnie o iamaehu.. rewolucy-0-ni1St6w na pomąg cesarski. Wody, przyszJy m-o:narcha patr,?;~l wówczas na śmierć kd1ku osób
iz orszaku. Nie podsunęło mu to przeeid· my·
~' że dalej tym samym systemem w Rosyi
ną&it
nie m-0tna...
w eza.sie podróey naokclo ś'W'lata mia!
pierwszy przykry wypadek w Japonii. Ml ody
.gonit jakąś piękność kosooką, w której obrv-·
:nie stanął Japończyk i jatagaofJm mmił przy.:
ezłeg.o monarchę~ za oo ukarano go smlerCilAUroozystośei koronacyjne w Moskwie bY"
ły z?ym prognostykiem dla. tnlodego monarehy. Chciano lud-0wi moskiewskiemu na polu
Chodyńskiem zgotować niespodziank~, obda„
inyć go obfitem jadlem i napitkiem na cześć
,.,gasudarja". Lud ciemny rzueil gię ta.kiami
masami, że w ścisku ·zginęly setki, ezy nawet
lfiysiąee ludzi w pierwM:ej stoliey państwa.
Swiadezylo to o cl.emnooie ludu wielkomiej„
skiego, o którego oświat~ rząd earski nie dba!.
Cói się'w RQ<Syi z.:mienilo od owego czasu? Ka.o

.· ·'°

tastr<tfa na Chodynee nie pon.czyta rządu ~
potrzehaeh państwa, nie wyciągnął z ni.ej

wskazówlcl mfod.y eesan.„

Wojna japońska 1 pogrom olbreymiej Re-

8Yi. przez mate stosunkowo- pańs!'W<> bylo ei.)..

e:em dla rządu i eesarta, którego usilowan-o
:pe,ei.esza~ narodzeniem się następcy ' tronu
. wlaśnie w czasie wojny, przyeiem 11, faktu t&-

go wysnuwano wniosek, że now.onarodzony
lb~dzłe w przysilośei wdelkim l'lł"Odzem. Takie

ópuwie.ści ?l.\ZS~rzant: wśród wojska, witkzą„
,eeg<"'> 11a frone!e w g:ln1ue i ehfodiie, okrad!t•

i.a j-e k>wieJD iatendentura, ograbiali wlaśni
d-owódey. Ale t-0 woj&ku ducha nie. dodal1l.

Jak i.· po~ątlrn wołali: „s:dapami ubr-0sim",
tak .. pót11iej bard.z.o skwapliwie wykonywali
~zka.ey KurOi'a.tkina przy cofaniu Sit przed
Bacierają:eymi j.apońezykami.

J

· Cesarz nie zdobyJ się na podrót na front;
:zad'Dwom się osobis.tem pot~gnattiem kilku
~jeidfającyeh _pułków i o-b<lanen~em d-0wódeów .... o~razam1 •• Caly poeiąg ~dm1rala Ma1?1"
·Owa był .za.pelmooy obrazami, które późtu~J
·.wraz z nun poszły na dno morza W ~Poreie
Artur~ wraz z pam:ernikiem ,~Petropawlowsk'•,
iz.a.t.opiJo.nym pnet: własną min~. . . .
Na pokład'tit okrętu inajdowalt się dwaj
;iCZl'Onkowie .rod'Ziny cesarskiej, wielcy ksiątę-•ta Cy 11 Rrió<mg synowie g1,.,śnego w sw-oim
l
·. • ry · ,..."łV ' . ·
•
k wt
·flU\SJe Z hulaszczego trybu zye1a W. s.
&'
\idzimierza, hiata cesarza Aleksan<lra II. Obaj

rw e11wili, kied/ pancernik wyruszał na morze,
~~ kajucie pili w towarzyshvle oficerów i gr~tli w kartv. Utonal sdiniral Malrnrow, w kto-

1

·~·m p-ok.J~dnno wielkie nadtlejeł śmierć na
,'in.·ie.. m_ o.".a z.na.·lazło kH''"~et majtków i tot-.
;meoy„ W!clcy książęta zdążyli przeeieł
~~wie dv~ta6 iit wplfł.w d() b.rie~ l

eześć

domu Romanowów.
Wielcy książęta Cy.rył i Borys stali się
odtąd postrachem
bawiącego
się Petersburll'a,
któ
t
ul'
b
: remu częs -o ps i za awę w Aquariume> i
mnych przybytkach hulanki. Czl<>nkowie rodriny panującej, w towarzystwie kilku o:ficerów i wesołych cór Ev.ry zachowywali się tak
w!zywająoo, że zmuszali iin.nyoh do wyjścia.
Nie trudno bylo przytem 0 awanturę.
Wielki ksią:te Cyryl widywany byt ~ęst-0

w pierw~ym ro-ku obecnej w<>jny w Warszawie. JAO'.ń samochód ,z 000'N>.m 0 w1„„ ..... „ ....._,,. „
"'l'.:>~
~'t:t:>~ A'8
tóltą, (flaga -0il-0nka OO.mu panującego) mknąl
w $W.lonym ·P,,.,;i"'ie po uil.k.acli miast". „„+~„
"i!"""
<c<, """"'"'3
mując się przed hotelem Brist-01, gdzie wiellcl
~siąźe urządzał orgie pijaekie wlaśnie w ezasach,. kledy wódz nawelny w. ks. Mikolaj Mi9
k<>lajewiez polie-ikowal pdjainyeb. oficerów.
Sąmochód ten moina bylo widywać przed
sklepami Zyżyna i S.zeleohowa, gdzie wielki
książę przed wyjaroem na front zaopatcywal
się w smalwlyki, mając j-U:Z kosze z koniakiem
i szampanem w saIDQCh<J~e(
·
· I jego brat, w. ks. Borys many byt przed
kilku laty w Wamawle, dokąd przy:Jeidial
dla :rozrywki.. Mówiono nawet 0 jego roman~
siku z pewną arystokratką! .
·
WKU.U.V

1

Pło...uK.

1• ":
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Będzinie„

J111mJmrr kop. ~ za wiersz petitowy jednoszpaltowy ns
~ stronie neśe szpalt).
·

I_
I

lsmlogb kop. 25 za wiersz petitowy (str. 4 szp.) •.
W d1lat1 handlD"IVJltS: kop. 51) za wiersz petltow. (str. 4 sr.p. )

DPl!lbtn!: S kop. za wyras, najmniej BO kop.
fta!l111łi'HUI (po tełdele): kop. 50 za wiersz petit.owy (str. 1 szp.l

Pablanl:ce: Biuro dzien. A. Wadzynskiego; oraz

w StHHIDrl•

Komu nikat niemie cki.
BERLIN. (Urzędowo). Wielka
tera Główna don<Md 26 marca.:
i na

Kw:-łem

Cr o z at j w gwalf.tiwnei Thflhrezce
za.
3
• r~ 100 Te·.n'.
dałv im. tiężlde ""-"'t-w. W"'i~l1'!!.my
"
"u""bJ
u':;' l'l>
d
ców, wiele lmrabi:nów ma.szynowych i. ied·

Na
ws c h od n im t er e n ie w a. l k

no działo pieehoiy.
Na wschodzie
i~

oo oł:olfoy

O.ao"ło linii L e u i 11 y prowadził przeciwnik

fr o 11 ei e ma e e d o :6 s k t m
pny wogóle :o.i:eznaomej thialalnośei artyleryi i na.. przoop&l~ch sytuaeya. ni.a ulegla
· •
L o:tnfoy
znmm1e.
:nasi rzucali 1 dobMTm
•,;.....
wynikiem
bomby
na
obó-z
wojskowy
pod
c::.t
•
, ..:v-~-

AiIett e ł

N e n. v i I l e po·
znacme oddziały

wielu dywizyj po ogniu &riyleryjskim do a.
tab na nasie wvmmi"'e
„,,, 'i?- oddzialw,
„ które 1ł
n.fokióryeh pn.n·ktACh oopie:raly trzykrotnie
• •
•
naernra1ącego
mepr.zyfadela..
Pod Cr a 0 11 8 l na pól'nocy od A i•

n e v we am I, :na pt'hnuwuwym • wsehO·
dzie od jem'°':ra. D o i r a :o..
~

n e w wa.lee na bagnety odparto natareif
· Zachodni teren walk„
Francuzów.
Od kanału L & B a s s e e aż d:o potu.„
Dnia 24 marta wiecoorem ~kadm 1-0ił
dn • ·
t..- ·
s
......__,.
·
nic za zaaiakowafa D 11 n k 1• „ ... k ę. l'll'A A,_
. I>OWego m:zegu o a. r p e w"wWła WCZOHJ
"' „
LRWlf"'
gwa1to9a. walka arlyleryi.
serw&wan() wiele pożarów.
N-a terenie wzgórz na poJudniowym..
We!q:raj utraeil nieprzyjat.iel w walee w
zachodzie od s t. Q u e n t i n wojska nasze powietrzu 11 latawców.
uder .......
n" -:i Jt;--.„,..„ki.... u.t
. . .,.1
• 'CY 1 J '"' »uY ~1:141„ ...„
11.wre pow.n~y {
Pierwszy Gene.ral-Irwatermfsłr.1
się .naprzód prtm1ędzy So mm e a. ~
Lndendorif.

„,

· u.
· . I
nas 1 wódz naczeln~, w. mi. ~ .
kołal Mik-0l~JeWfo~. który zabr?rul sprzedlU!
~nków, aby pows-t.r:zym~ć of1cer~w ~ p1Jan.stwa, al~ sam. up11al się koniakiem l sam
spajal sw6J .mtnb. ~ó~iono wów~s, ;t,e ma.

zwraca..

t

Komun~-· 1·kat- anstry acki

!3Y~a1

•

WIEDE..~. Urzędowo ifonogzą OO-go szy po-sternnki włoskie, w myśl rozika.w~
rzy o k-0rome pol:skie1 i dlatego o~l~1l ode.11- m.atroa,:
pow:rócfły do swych stanowisk. Po polu~
w~ dć Polak~w.
k-0laeh rosyJSk1ch OP'O"'
scI1 odni trtrbn wolk„·
dnht na płaskowzgórzu wmn-0gfa się zna.oz.
wiad~no zaś~ ie ma .on tal do Polaków za to,
io v
"
nie walka. &rlyleryi.
.te xne p~i.~k.owah mu UJ. obronę ~a;s:a~
Na. ia~hMz.ie OO. Ł u ck a przedsięwzitW okolicy S t il f st e :r - J' il e li wt>i·
~ w pazdzier;ll1ku r. 1914• Ale. PTZYJet.d~ eta oddziałów naeierają.eych, które W\m.!'ł. sb, nasze odparl11 afak Wloehów na ~o ....
WJ ~'S często 1 ehętnie, spo~wa2ąe :na śnie.-„„ r "
....
danie z apetyt.em zrazy. pol~ki~
dły kMzystnie :na nas~ stronę, p<>za ~em t e S co r I u ee .:10 "·tród ma.eznyeh„uma.i
W. ks. Miko!aj MikolaJewu::z od.dawna :nfo sz..,zególnego.
dla. nieprzyjaciela.
znany by? jak-0 hulaka, któremu nie wystar.
Wło$ki teren walk„
Pohldnłowo~wsehodnł teren walk
czaly wymae:Lone mu apa~ai,e ze skarbu pań„
Nfo :n<>wego.
Na plask&w1Ą;tlrm X a r s t nasze pa1St~a .(S00,000 rubli ~o~n1e),. ani pla:ce, p~„
trole
.na.eierająfle
wtargnęły weroraj :rano
mąmne do posa:~t Jakrn ia.3mowal w armii.
Zast~pea Bzefa sztabu gsnen.1nego
Wszystko pochla~1ala. gra w karty.
.
pod Kos ta n ie vie Q do pierws·zej linii
von Ho eh r„
Z klo.potów finansowy® muei.aly wite 1'11.• nmoonień nieprzyiaciebk foh i przepędzi.w„
Feldmarszałek
- pornero'itr.
tować d~hody priypad~DWi od-. dostttw-ców
4
dla ~rm11, przy budow11 fortee. Dos iwcy
•tn t 1
w<>j$kowi ozęsto narzekali n.a „'Znchła11n-0ść"
· Cz9sto doohodzily wieśei. o intrygaeh, !llll· Mwów, praginąeyoh ęmd życie tyllM i: je(lnej
~d~u1!nlów wielkiego księ~ia, ~tórzy w jego
tycll przeciw eegu~owi przez eesarwwą- :mat- strony: cllęei p~oia :rozkoszy jego pelną czarą,
lllU$JllU tądali sum i.byt W\lelkie,lli
Tak n-p. ks. Drueki. Lubecki mutdal z gó-- k~, której ulubieńcem był w.. ks. Mfoh.1tt Cz& bez względu na dobro ojczyzny i eesarm..
ry zapłacić S00,000 rubli w zamian za przy„ sto takie w kolach rogyjrskich ua.wet opowia~
rt - t
rem4
"'
rzeczenie wyjednania kupna jego gruntów tlano o knowaniaeh Maryi Fiooorowiny przepod budowę f.orlel!y w Grodnie. Klisiąźę dal ciw .Maryi Teod-0r-0wnie.
Jut nawet w eu.sie wojny <lp-ewiadu~
pieniądze, ale tai1tdał weksli, które otrzymal.
Xtnt~t&nłynopol,
M ma.rr:a. -·- Główna.
Po mm-ordowaniu ksi~da w Teresinie wek- o iamaehu H eyeie cesarza, uknutym jakoby
sle owe znik1y z biurka palaeu, strzeżonego Pl'Z4!2! e~sarzową (siei) Rosyanie opowiadali kwatera d<0nosi 23 ~a.rea:
Front perski 1 'I-ygrysu: Syt.uacya j-eit
dlniem i nocą pn.n strat ziemską i przez źan na ucho, jakoby oo gabinetu ~a.r:r.a wpadl
darmów. Ktoi wszedł w noey do wnętrza zam„ mlody oficer z rewolwerem w ręku. Na wi· niezmieniona.
Front kaubsJd: Jadei;i z na~zyclr oi:ldzia·
· knię-tego pala<!U przez okno, otworzył biurko dok ~rza, pa.dl na kolttna i wywal, ie katów wywiadowezych wtargnął na prawem
i weksle wi&lkiego księcia za.br.al ..... a sę-dzia zan-o mu zabit moł!utrchf.
skrzydle do stanowiaka niepreyjaei-elskiego i
Najwi~ks:zem cltyba zmartw:i-enien1 e~sa~
goocey ł polleya rosyjska .nie p.oozukhvaty
zaj'1
ezęU rowu, obsadronego przez strzel~
na
byla
ohoroba
nutępcy
tronu,
o
której
móweale sprawcy tajemnieiej .krad'l'Jieiy, po1'wiono ełcllaeiem od.dawna. Pooz.ątkowo m- eów. Rów ten utrzymano pomimo ataków ni&
~nej i wlamaniem.
W u.lej Warsiawie, w związku z zaból'" -pewniano, te jest on umyslow-o niedorozwinię przyjaciela„ poprowadzonego przez batalion.
stwem w Teresinie i z Qwą krad"Zieią, wymi• ty, to znowu ze trapi 'go jakaś niemoc i.h:ycr.- Podeus akeyi tej wzięliśmy do niewoli kilkti
jeń.c6w i zadaliśmy nlepreyjaeielo'\\1 cięż.hi~
mono imi• ozlonką rodziny cesarskiej, póź.. na.
Przed
stra.iy.
kilku
Tylk-o w joony.m odcinku l~wego sl"1'Z~"
laty
przed
wojną
telegramy
aiejszego naczelnego wodza kandydata r.ta
tron polski; a ooeenie pret~ndenta do dykta- don.10$ly o jego ehorobi• w Skierniewicaeh. iHa trwa efaby ogień artyleryi. Atak rosyjski.
·.Ale pn.ybywająey do Warszawy urzęd!flicy $ skierowany w pewnym punkcie :na nasze p0otury, a podobno nawet do ironu Romnnowów.
][si~stwa Łowickiego dl)dawali, te to jakiś ko. 1 !termiki przednie - odparto.
.
Front Sina!: Nic znamiennego.
... Czr wieś!! 0 tem tło!n·:ia dó u~-zu eesa~za zak pehnąl n.oiem następcę tronu w krzyż, I
.
M1k"OlaJa II? Zapewne me. Za.wiele mus1a· leez i& dw6r fakt ten iatai6 u~dluje.
Fr&rd mneedońsk:i: Wojska iut5ze, 1.-tó1e
n-oby mu opowiadać o brudnych sprawka.eh i
Najnowsze donie-si enia telegraficzne o dnia 21 marca. w:spóMzialaly pny odparciu
b dkf b hul n.k ob. •
bli• eh i dal
pualiiu
mleeza pacierzowego u w. kt. Alek„ ataków pomiędzy jeziorami Oeb.rida a Preęa.
(). rry ~ c
·a a .. lłiiO . zszy
•
Sieja Jdają się potwierdzat poufna ZWił)n& w1dlug doniesif!ń późniejszych zdnbyly ~,
siych ku~ynów!
. .
„
.•
!roncie maeedońs1.im zajęte uprzednio prr.ei:
· Tragici?n łmie_r6 &\cyją e~a:n;klego, m~l~ :nia un:ęd>nik6w skierniev-fokieh.
Ostatnie zachowanie i::ię czkinłt:ów rodii-- niepnyjaeiela rowy :i. wzięly nif>przyjaei'Ellowt
kiego księcia Sergmsza, zablteg9 bo"'!bę, w
I Moskwie, choroba mlodszego brat~, który szn„ :ny -cesarski-ej w ezasie rewolucyi, kiedy to je- kilku l*ńe6w, u.tda.jąe jedn002'eśnie d~filtie
den po drugim slali telegramy p.owitnlue do ~.
j k_al rsi.tnnku w podróży w eieplym klima.eie - prez.esa
Dumy Rodz:ianld - to najwymow~
oto dalszy ciiw ?J'.rJ.artWień rodzi.nnych tMana
Zasł~ Gl41modewodzą~go
Di(ł!>U
dowód
sangreny, to<qc:ej tód Roma„
Envru: f&UL
~ikolaja IL
~

w

w

I

Komunikat

l

ro ·"kat bnłuarxld.
Główna

kwatera ed°"'
··
·- ·
Front macedoński: Na wschodnim brzegu. jeziora O c h ri da starcia pomiędzy pa„ ·
· •So!ia,_ 25 .marca. ......
2<> marca:

lerY:i byla więcej ozywioną w górnem Vanoi,
w dolinie Travignolo t na froncie julijskim.
Dzialalność oddziałów naszyeh -do-prowadziła
do mniejszych starć na stokach- gór<Casln-0; (na
polu<lniu od kotliny Loppio), w dolłnie. Vie-dend·o (P.iavex) i na Karście. Wzięli~y kilku

azień 23 marea odznaczył'. się. w.zajem.nem ().

stazeliwaniem o .zmiennej sile.

łl:O'SI

trolami.

Na obu brzega:ch jeziora ·Presp& .-slaby .no-

Komunikat

włoski.

:Rzym, 24 marca. - Glówlia kwatera don-o.si ·23 marca:
„
W ciągu dnia 23 :ma_-rea dtla1a1ność arty..

ień-0ów-

.
Gen-eral Cadi>:rna.

gi eń artyleryi.
.
Przeciwnik ostrzeliwal silnym ogniem axCzerveną Stenę 1 wsie 'Iarnova,
~fagerowo. Ruszyły tutaj naprzód· wojska bułv
garskie i niemieckie, zdobywając. ~erwszy
l'ÓW nieprzyjacielski,
którego Francuzi ude-

z

porost~ym

fu'oneie slaby

ogień

Komunikat ro&viski.
24 marea. ~ Wielki sztab
geneta1ny donosi 23 marea:
- Front zachodni: W ki-erunku Lidy zdobyPetersburg,

liśtny nad nerezyną w okolicy "Wsi Zaberc~
.cyna ~wY ochronne, które niedaWJ!-0 odebral

Przywrócon<> dawną

nam. ni_eprzyjacieL
tuacyę.

.

}l)'Ont

przyjac-iel

.

.

.·

nie-

arcy•

(eryi i lotników.

·

· · · w kierunku

pędziły

-

:rnmuń~ki: W kierunku· Fotsani
rozwiia energfozną dzialaliność

sy•

.

Braily 00.dzialy >nasze prze.w n-oey na 22 marea nieprzyjaeiela,

który trzymał ~ swem posiadaniu dworzee
kolejowy Haltavedeni, na południu od ·wsi
Vedeni.
·
Latawce ru-emieckie rrucily bomby na

Galae;.: -

.

· Sztokholm, 26 I;µ.arca (T. v,rł,Y•. - Pomimo
zaprzeczeń urzędowyd1, utrzymują się pogloski -0 ucieczee cara. Opowiadają, ie car zbiegł

strzeźorro ucie:cikę.

--:•,

'

..

~

(T. wt). - Dzienniki
komunikują z Petersburga: Ko--

lugduńsltje
misya sp-ęeya.lna

p-0-d nadzorem Kerenskiego
podda ścislej rewizyi do-kumenty sfer dworskich. ogwiadczenie sie komitetu centra1ne-

go kadetów i czlonków Dumy za repubUką
z.wr&cilo

powszechną uwagę

i

stanc!Wi j!ll:i przeciwwagę w stosunku do krań
,co"\\;·ye.h dążeń a-gitaeyi socyalistyrczno - rewoh:t'cyjnyich. ·Rząd zamierz.a wprowadzić mo.n-opol zbożowy. Keren.skij przygotowuje prawo,
mają-ce·· usunąć wszelkie różni ee -prawne
s·owe: religijne i narodowościowe,

kla~

Zuprzis·ęzm:e .nrmu.
Kopehaga, 26 marca (T. wt.)'.

grana-

tem.

Berlin, 26 mMea (T. wt). -

I

Do BeIPlim.

P:rzyibyl dzisiaj generalissimus turecki, En.wer

Komitetv

Pasza.

'--

Obrady preyję!y charakter tak gwałtowny$ ii
rozstrz<-gr-' -eie tvC'h spiraw musiano odlof\ć na
-czas póf· ·~szy. „ W to-ku rozpraw przybył Ke- ·
Berlin„ 26 marca. (T. wt.). - Ze spr&
renskU, · . srego ·powitano z entuzyazmem: Ke-- wo-zdania· hr. Dolma z wyprawy ,„Mowe" wyr:
:remddj z:alrnmunikowa1'. i.i z.a'f}rouonowal rzą
nika, iż sprawna mu szczególną rad0ść" ta oko-

Wypnwu krijinwntka nnJ01a".

trmczasowemu~

dowi

liczność, ze wśród okrętów zatopionyeh w~i
d-owal się właśnie ten, który, będąc na usfo.,

by wszv-stkim zolnie-

rzom, kh5rv-m d-otrd::;~zas zamykano dTog~ do
lm·rye.ry oficerski ej, przyznano -pełne prawa.
Z.ebrani. pówifaii na~tęp-nie gl-ośnym ok:rzy.
kiem mf!szynistę Deria'l-iina: · nmszvnisfa. ów
pirowadzil p-ocfrg, w którym zna:.aowal się
Iwanow; p~Ml Iwanowa nie powiódł się je-dy"
nie dzięki temu, ie mas~ista na skutek wia·
domości z Petersburga, odmówił" posiu.zze-ń-

gad~

angJelskie, które otrzymab,
rozikaz bezwarunkowego pochwycenia „MO..
we". Telegraf iskrowy podczas po-dr6i-y dz:ar
lal bez zarzutu. Za pomocą niego „Mowe" m<>-gla m. in. być regularnie ?owiadamianą o _.<>r
strzeżeniach nieprzyjacielskfoh. Zasluguje przy.
tern na uwagę, ie personel po-chwyconych o-.
krętów nie byl wcale doborowy. KaP'itanowi&
byli to ludzie naogól w bardzo podeszłym
wieku i przeważnie chorzy, ze.logi niewyszkolona, nie. będące nawet w stanie posługiwać
się łodziami ratnnkowemi, po większej części
zlożone z ·hindusów i negrów. Wojna podwodr
na czyniła niezwykle silne wrażenie na ·kapi"
tanach.. -Dozorowanie blizko 600 jeńców· .ni&
·przedstawiało zbytn.ich trudności. Ra~ tylk-()
. powstal niepokój, gdy ,,Mowe" toczyła za~ięfą
walkę z parowcem „Otaki", jeńcy skutkiem
tego zpu-sieli p.rzez czas dluższy przebywać w

'

Bntnncmia EstrantVI i Rrnkozn.
Lngano-, 28 marca (T. w'!~). ....... ~,Comere
dowiaiłuje się,
w p1··ey-,.fotowaniu.
lmajduie się róWnieź autono-mfa dla Estlandyi.
Delegaci estnńscv przybyli do Petersbrr<?a, ał-0by wzi~~ udzi?-1 w-onraeowaniu p"Mfektn au.
fononili. Narody kaukaskie domagllją si~ fnk.;
ie nnfonomli i podjęły iuż agitaeyę w tym kiernnk~
.

iz

delia Sem"

.Poww·n·e

now~uo n~fn.

admiralkyi angielskiej, zaopatrywał w.

węgiel krążowce

llilrro

Froncva ostrze1a. ~ .

pomocą

znajduje si~
istotnie w niewoli angielskiej. Ciężka . rańa
wymagala operacyi. Księcia przewieziono, ~
tvm celu do lazaretu angielskiego tui za fron·
Stan księcia jest podobno póważnY,.

kompanij, bata-1ionów i pulkÓw mianowałby
korpus oficerski az do dowódcy nae.zelnego.

stwa.

energ\eznej obrony· n1eprzyjaciela · walka· by· do>ti. - Naskutek zabiegów ministra:· wojny c-ła zaciętą, leez wojska nasze, zagrzane widop:racowano plan przekształcenia dowództwa
kiem spustoswnej przez Niemców okolicy, od- na.ezelnego na wzór francuski, według kt6re--.go
r:m~Uy - wszędZie przeciwnika, który pomiędzy. kOmitet- wojenny, złożony z mfo.istrów wofny;
Somme a. Oise poniósł bardzo oięvkie straty. maeynar1d, skarbu i spraw zagranicznych, 'ora21
Odrzuciliśmy· nieprzyjaciela· poza ważne sta- · z przedstawicieli ministecyów komunika.cyi i
nowiska ·Castrez ·- Essigny ...... L~ Grand ,i rolnictwa, będzie najwyźs,;ą instancyą, roz..
wzgórze 121. _ Gwałtowny kontratak niemiec• strzygafą-eą wszelkie spra'1'J' woiskowe, wylą·
ki z frontu Essigny - Benay zruamał m~ w e7.ając rozporządzenia śeiś.Ie strategiczne, o
naszym ogniu.
krorych decydowJJ.ć będzie nieograniczenie
Na południu od Oise wojska nasze wtar- wódz naćzelny, ażeby mógł cele, wytknięte
gnęły na wielu punhiach do d'Olnej części lasu
p:rźćz komisyę wójskową, urżoozywistni-ae 0Couey i doszły do prze~ć do Folembray i Cou. bran.emi przez się drogami.
ey le Chatean. Wojska niemieckie, znajdują
ee si-ę w po~hodz.ie na Folembray wzięto pod
gwaltowny ogień bateryj naszycli _i rozproszono ·je wśród strat
Sztokholm, 26 marra. (T. wt). ~ ,;Ius..
Na póln-ocy od · So-issons powiększyliśmy skaja Wola" wyjaśnia, iż przyszłość Rosyi po..inaszą zdobycz i odparliśmy 3 kontrataki, skię
lega. na daniu wolności narodom obcym, po:rowane na front Vregny - Margival.
dzieleniu się kraju na liczne oddzielne repn~
Obustronna ożywiona walka axtyleryi to-· bliki, które winny utworzyć związek, gdyi i~ się w okolicy Crnnne.
naezej Rosya. rozpadnie się _zupełnie.
Na froncie pod _Verdun baterye nasze
-~kier-owały skuteczny ogień na .urządzenia
niemieckie na pólnocy od wz-górza 304 i na
Bem,. 26 marca (T. wl.) ...... Prasa francu.
"9óhlocnyrn zachodzie od Bazonvaux~
ska objawia wielkie niezadowolenie z powodu
Pacyt, 26 marca. - Urzęd-owoc .C.m!,ostą arąszt-0wa:nia cara, ostrzega przed nądanii
przemocy, ząda, by państwa - koalicyi uiyly.
W nocy uczyniliśmy n-owe pos·tępy na pólswego wplywu i przeforsowaly organizaeyę,
-~o·ey od Grand Serauoonrl w kierunku - St.
-odpowiadającą tyczeniom Dumy. Krytyki te
'Quentin.
.
Pomiędzy Somme ;). 'Oise noe m.inęla. wzglę.· _ dowodzą~ te wydarzenia w Ros}i po-czyn.a.ją
'dnie spokojnie. Wzięci wcz-oraj do niewoli trw_oiyć nawet sprzymierzeńców.
:ieńcy należą do 7 :rózmaitych pułków.
·
.
Na wschodnim brze-gu Ailette, na polu„
dniu od· Hanny. posunęliśmy się znacznie na'.przód i urządziliśmy nas.ze ..; stanowiska. To
Bem, 26 ma:r-ea (T. wt.). - ,~Petit Parl„
samo w okolicy. na pólnoeyf od Soissons.
sfon'' donosi z Petersburga: W eh.wili obecnej
·
Na zacho-dzie od JUozy poprowadziliśmy tworzy się stronnictwo republikańsko „ demo;:vr~iecz~ę, zajmują-c k?walki rowów nieprzy-1 In-a.tyczne. Będzie ono stronnictwem rządo
')acielsk1ch na ~chod·z1e -od lasku Malaneourt. wem i zgrupuje sily do przygotowania wybo-

ręewyieh od•parliśmy

samotzadu„

wo;ska na zasada.eh

Bern, 25 marca

demokratyczną.

doniesień, ks. Fryderyk Karolt

mnił•.

I

Pa.ryt:, 26 marca. - Unędowo d-on-oszą.. Renter.a. donosi z Petersburga, ii głów:nodcwo:..
25.marca wieerorem:
dząey Aleksiejew, oraz inni dowóilzcy zawiaPod ·somme at do Aisne wojska nasze . domil( radę ministrów, ie wszystkie armie zak:-0aj.ynu-owa,ly swe ruchy zaczepn_e! Z PO\~odu przysięgły wierność ojczyźnie i nowemu ną

Na wschodzie od Mozy za

(T. wl.) ....... Według e:
trzymanych dotychczas bardziej siczególowycl:>

· &tokhoim, 23 marca. (T. wt). - „Rus:sk.:ija Wofa'; komunikuje, iż 17 marea odbyło
się siedmiogodzinne zebranie przedstawicieli
wojsk, stoji:_eych po stronie komitetu robotni· ł
czego. W toku nader bunliwych obrad oma"'!an~ ustró~ wewnętrzny ~rmii ·• na;odow~j.
Li-tzm- :in&wcy proponowali z-organn:owame

I

·-

Rev1izva ao~nmBnłńw dt~crs~łcb.

Komunikaty franćnskiB.

lit

I

już we wtorek z Mohyfowa; pociąg, którym
mial wyjechać pod osloną wojska, czeka! napróźno dwie godziny, paezem dopiero spo-

Fnoznk Harol w nlswnlł.

Berlin, 26 marca.

· Prnieffł. to~12t nrgnnintvl

arty-

W d'Olime·Wardaru Cizialaln.-ość ogniowa.
Front :rumuński~ Spokój.
-

·

Hs.

os

r e r't

'kJi.

Na

gierski.

. 41"

tyleryis.kim

ieryi.

Berlin, 26 mam. (T. wt.).· ..... D~ po po:.I-dniu austryaek-0 - węgierski minister spraw
zagranicznych, hr. Czernin u-dal się do pala-en
kanclerza Rzeszy, w .eelu odbycia konferencyj'
z kanclerzem Rzeszy. Wieczorem kanclerr
Rzeszy na cześć ministra wydal bankiet, na
• którym byli obecni rówuleż, sekretarz ·stanu
Zimmermann i · ambasador austr:)'.:ackio „ w~

J

·

zamkńięci·u

pod pok1adem. Uderzyła również
wielka różnica w komtr11ikacyi mor~kiej w
chwili odjazdu oraz za pu-wrotem krą·iowni~
na przebie-ganyieh częsciach morza, któr-ą· przypisać nali:iy w-0jnie podwodne}.. Flaga neu
tralna z.nikla niemał zupelnie.

Petersburg„ 26 marca. (T. wt) ........ l'>oniesie~nie

Petersb1;rskiej Agem::yi Telegrafirżne.j:
fos?ow5e ·-Anglii, Frane.yi -i Vlfoeh _udali.- się
d:z;i!iaj do rat11sz3,, gdzie ra<la mi'-111-strów o-Qbywafa p0siedzenie i l){}'W"'itriU rąd prowiz-oryeiny w imieniu· S!"J'-cll rządów.

Znaml2nnv

oło~ n~ntrolnv.

Kopenhaga, 26 marca (T. wt).

lj

,$<)

zinldemokraten"
podobnie jak nłemiecki
Lue;ano, Zo marca. (T. wt) . ..,..;. Korespon- ,, V orwaerts" jest zdania, ii Niem-cy winny p0>- ·
deni ,,Corriere della Sera'' donosi: Do nowej nowo.ie wys.tą.pić z pr-opozycyą pok-ojową, tem•
rady gminnej pefe·rsbuirs;kiei zaliczono be'l bardziej, że sytuacya ich jest niezwykle kowy?o;ó_w ,szer~~ ~obiet, a wśród innych _r6- rzystna; powinny jednak wymienić warunki
wmez zonę :Milu.ko-wa.
,
, pokojowe. Okolicznosć, .te Niemcy nie przd„
sta wily warunków pO'kojowych, -d-0wodzi, ił
pewne sfery oczekują je-dynie na sposobność.
·
prezesów gabinetów, którzy w grudniu ode
· K~pe:nłiaiza. 26 marra. (T. wt). 7 ~,Natfonaltidęn<le" tfonm;j z Bergen: Prz:vnyl-0 tu· · rzucili pokój, dwaj j.ui ustąpili """." Trepow i
Briand, a prasa angiel_ska omawia illŻ burz{.
taj 20 ang1ęlskit-h w·ższyr.h urzędników kl'lle.
iowYch, J){)dąZ!"jącyc-h d>0 Ro-syłt gdzie mają przedwkn Lloyd George'-owi i enewttia1ne jej

-.HD!f't'scv nrie~n'cv ~n'Rfnmt . .

przywrócić lad

z

następstwa.

w komunika.cyi.

Komunikat anstryackt

WPinłnn~vt
marca. (T. wl)·. -. „Sven„
ska_ Tagb1ad·et'" d-onosi, ii w Finl.andyi od soboty priywróixmo cenzurę na koresp-ondeneyę
"'· zagranicą.· P-ozatem kornunikują, iż w wielu ·
miastach, jak w Wyborgu wypuszrzńnych wię
3-zfł'}'knołm, ~6

źniów

znowu ares:ztowa.no, co zaś do nowego
rządu, to w Finlan<lyi ma on być utw0>rzony
przeważnie· z elementów miesz-czańskich. Na·

·

WIEDM. Urzęd0cwe donosz~·dnfa 26
marea:
·wschodni ·teren walk:
Na północy od doliny C z o oa ny o &
·zalamal się atak rosyjski. Pozatcm _nie wai-- ·

rów do zgromadzenia konst~iucyjnEigO. Stu- · ogótsytuacya nie wyiaśniła się·JeS'Zcz.e; ponie- ncgo.-..
waż roi.porządzenia przeczą sobie wzajemnie
·łowali posunąć się ku iednemu z rowóiw w · dyowanie zagad;ień socyalnych ma ono odroWłoski l połudnlowo-wschodrd.· ~
,kierunku Apremont.
czye do. czasu wyborów,. a na Y"arle spełniać i ·nikt nie 2daje sob:e jas-no sprawy z tego,
te.ren walk:
·
Z ·poziostalego ·franiu niema nie do donie:- będzie -jedynie działalność polityczną. W .D· jak dalece obietnfoe w-0lności są S?icreremi„
sienia.
·
Nie zaszły iad.ne szezególnleisze
hecnej chaotycznej sytuaeyi polityc-1.nej Rosyi
nenia.
„
.„ ·:
· •·
\Vlzł~l
mB Władywostoku.
stronnfot'wo to odegra ważną rolę i stwony
przeciwwagę bardzo ruchliwego stronnictwa
Zastępca szefa szfallu ~euenlnegd<
Sztokholm, 26 marea. (T. wł.) • ......., Z PeT
von U o eh r, ~-,
skrajnego..
Nowe
stronnictwo
wydawaó
bę
t(llrsburga
donoszą:
21
marea
we
WladywoLonJiyn, !6 marca.- Główna kwatera. dochie
własny
organ
p.
t.
·
,
Republika''.
Feldmarszałek
„ ·porncznili.
sfoku wybuchł pożar w miejskich zakładach ·
nosi 25. marea:
1
Atak na granaty ręczne, wykonany nocy
portowych, który począł szerzyć się z niezwy.
wezoraisżej na ia.eho<lZie od stanowisk nakl~ szybkością. . Spłonęło 100.000 pudów. ba.tów

Niemców, którzy -µ'Si-

wyCfai:

·

. Komunikat. anuinlski.

-szych ·w
bray.

sąsiedztwie

Boo.um.etz -

·Belnrmv w nrma rosyf i

Les Cam•

Amsterdam, 25 marca. (T. wt). --· Lon~Poprawi1iśmy sfari-owiska nasze na za·eh-o- · dy:ii:ski ,,Times" dowiaduje się z Pe-tersburga
q:i;ie od CrobiUes i wtargnęliśmy nocy wcz,o· pod datą 22 marca o reformach, które mają
tajs:zej d-o rowów nieprzyiacielskieh na pól- być zaprowad:mne w
rosyjskie~ w przyn-0-onym - _wsch-odzie od L-oos. Wzięto wielu szleki szeregowcy sami będą się trosz.czye o
:t_eńców i zdoibyto 1 karabin maszynowy.
· < apro:wiz.acyę. W tym celu karoa kompania wyNieprzyjaeiel wtargną! do naszych rowów bierać będzie komisyę skladają-cą się z 8 żol
-

awnii

n1erey~ Komisya ta będzie utrzymywać pisarza
i sama. wyszuka sobie dostaw-ców. Oficerowie
-gtalo kilku jeńców. Kilku naszy-oh ludzi zgiv I będą jednak mieli prawo kontroli dzia?alnotltlośei komisyi. W k<>rpusie oficerskim ttsw;tlęty
2;ostanie d-otychczasowy system protekcvjny.
bBIUttSki..
starzy generałowie, którzy przekroozyli ju~
wiek prekluzyjny przei<lą _d>0 em~rytnry. _.Ar·_
Le Ravte, ~4 marca. """"" Główna kwa.tera . :mie na froncie mn!ą nawiązać ś~isły kontakt
don.o~i 23 mttrca:.
· ·~ wojskami zaloguiącemi ~ l:niastaeh.
.
- W okolic~ J>.W.Uviden i dalej ną. póln_?cy
---..
M

zachodzię

wśród

od ~ullueh~

wyparto g-0 jednak

s.trat, przyezem w .rękach naszy·eh pozo-

·Ko.mnnikot

lt

uotnr.

-

-

·Komunikat nie ·BGkL

W4}lny;. eksplodowały _naboje. wartośei 7 mllio- I
nów rubli. Parowiee japt}ński "Nagas-aki Ma-- i
ru'\ :n.a.ładowany amunicyą artyleryjską, 'Wyle-'"iał w powietrze. P.rzypuszczaią, ·że ogień podfoiyla Jandarmerya. Z tego p~wodą •resz..
towano Wielu żandarmów, któryeh--na.ra1ie-mtrzymano we Władywostoku.
·

(WłBBUl'ttfJ.

BERLIN„ Urzędowo donos~ dnia 2ł
mru-ca:
Pod L a g n 1 c o ur t, na pólnoenyn:J'
wschodzie. od B a. p a u m e i po-d R o is e l

er

na wschodzie od p
o n n e toczą się pO;.
tyczki -na. przedpolach~ Pozatfm na zachodzie, przy niepogodzie nie wydarzyło si~
. Berlin, 28 marca. (T. wt) . ..,..,.. DQJlł&sienia nic szczególnego.
:Biura Wolffa: Do Berlina· przybyl austrya-e-k:>Na frn·:trnie macedońs-kim znowu wzm•
węgienki minister spraw . zagranicznych, hr. · c:a się iłzial11Iność bojowa. na l_H}łnoelcy1D~·
Cz.e-rnin„ w towarzystwie radcy legaeyjD.ego,
wschodzie o,d M o n a. s· ty :r u,
m. Oallored-0--bfansfelda..
i'

,.l ·

.

'~

GODZtN'E.

PODSKl.
•
...__..._,,_.._......._,~.,......---..--~~__.~--------~---.:U=•----

Z Tymcz. Ra~y ltann. I

J dowy,

będą zwolnione oo rekwizycyi, i te ·"ni·eiwa w obu okupacyaeh, -o:ra& przyjęfo me.ws~ikie ofia'cy~ zaxówno w gotowiźnie~ jak i
~oryał w tej kwestyi do obu pp. genera? • gu„
i
koszt-owMeciacli, przejdą na wtasnośó ska:r- btrnatorów.
bu państwa polsltiego.
.
W dalszym eią.gu ·porządku dtiennego u·
Telegram. ees:arza Karola I do Tym-ezasow&J
Vj.ee-marszalek zreferowal''·sprawozdanie wwalono powoiać do tyeia organizacyę przy·
.. :.
.
. . Rady Sifnu..
· ·
z wydziału "'.,Ykonawezego. Wydział wykonaw· fymez. Radzie Stanu, mająeą na eelu prz.ygoto.. (0 } w d • 21 b ~
·
·
-ezy w okresie sprawov:iawezym odbył 5 p<>- wanie· mzędnikć1w dla. państwa polskiego.
·. • .
• m. o godz. 4 PP· -ódbyl'o siedzell, na. któryeh:
Kom.isya, której tytul urzędowy będzie: Ker
.
• mu .
się XI posied.zeme ty:meza$owej Rady Stanu
.a) zaakc.eprowano wnfoaek komiSyt, dofy„ misya, k.iernjąca przygotowywani.em urzedni·
pod prze:Wod~iclwem marszalka koronneg-oi w· ezący opinii, oo do p:rojekiu rządu okup. nie.- ków dla państwa polskiego - przy<lz.ieloną
(}beeą~ei 2i ezJonków Rady Stanu, obu komi- mieekiej nowego rozporządzenia w sprawie zosfala do departamentu wyznań religijn~-ch i
-~ 1 ~ zastępców.
.
języka urzęd.owego w zarządaich miast fradach oświecenia publicznego •
.· ·.. _. _Marsżałek koronny zawiadomil, ze na te- miejskich.,
.
. Zadaniem jej będzie.
łegramy, 'VVj'~lane prz.ez Tym·czasową_ Radę Sta„
b) przyjęto wniosek dyrektora deparla.1) Przyjmowanie kandydatów na kur5y
-~u-dQ .panu~ąeyeh obu mocarstw centralnY'Ch
m~nt:u skarbu, d'Oty-eząey projektu rozszerzenia
pnyg<:>towaweze dla urzędników;
!Il~~eszla już -Od'l!?~iedź tel;graffozna <>d eesa~ dzi~laln.nśei kraj-owaj polski-ej kasy pożyczko2) wspóldzi.alanie w prowadzeniu kursów i
na Karola I trese1 następnJątej:'
.
we1, .
łstnfającyeh,
i

;,Mar&zalek koron.ny Niemojówski Warsza:..
\Wa.

,

„Ze sze-zerem zadowol~nie.:m przyjąle:m wy„
r""o/ holQ.u, zl_ożon.e :mlpnez Radę Stanu i pro~ę. JWpana preyjąe za nie moje najserdeez..
mejsze podżiękowanie, oraz zakom'Wlikowae je
~P·. ezlonkom Rady Stanu. Gorąee slo-wa, w
Jakicll Rada Stann wyraziła swą wdzięczność
dla mego, w Bogu 'SPoozywająeego dziada, ś.
p. eesa.rza i kiróla Franciszka Józefa. I wzru~ly Dinie do głębi. Niemnie.f, nii zm'a:demu
m 9narsze,. leey mi na sereu pomyśłnośt3 i toZ:.
.woj. narodu pol!Skiego, który o.d wiek&w eta'"
nowi taki ważny' czy_nndk w hisroryi i ~"iU„
za_eyi _m9ho<lnieij; najszczersze moje iiczema
~:Wanyszą tworzeniu się p.owotanego do ty·~a przezemnie łą·cznie z ni>0im dostojnym
śprzymierzen·eem Królestwa Po-lskfogo, któregó" pierwszy organ stanowi Rada Stanu.
najwyzszem ·zainteresowaniem odnoszę się olh'ecnie, jak i dawniej do wainycll zadań, stoj'ący'.C.h przed polską .Radą Stanu przy odradzaniu się ·oj·czyzny i tl'O wysUk6w, jakie JWPan
i: Jego wspólpraeow-nicy ~zynią, aby sprostać
W.ielkim wymaganiom tego pamiętnego okresu
.históeyi Polski. w szczególności -Oceniam nafożyicie Wasze dążenia do stworzenia woj.ska
!P01skiego, którego powstanie jest rzeczą na-]-większej dla Państwa Polskiego wag.i i je.st-em

z

~.00y~owany popierać jaknajsilnfoj dzielo
t~orzenia armii. Ponieważ mój wysoki sp.nynue:tzeniec Jego Cesarska Mo~ eesari niewe_ieki żywi te same, co i ja zamiary, zarów-

nq. Iia'.l'ód p0il$-ki, jak Rada Stanu mogą miet
illpelnie pewną nadzieję, że całkowita bu„
d~wa upr_agnio.nej. przez kraj instytucyi. P'Oo
w1 e~~ się haJ!Pl)myślniej dla p:rzyszlo~cl Polski.. . .
·
.·: .. .,.,,Oby blogoslawieństw<> Boźe spoozęfo _na
P.0.Jsce'.i na Waszych praeaeb., podjęty.OO dla dohra ukochanej oj{}Zyzny".
(. d isan.o)· KAROL.
po P ·
·
·
Komisarz rządu ees. niam. odezytal pi·
9

&el.en?.-~

zapewnienie. władz oku.pa·cyjnych niem1~~~ te z'loto i mne metale, gro-madz<>ne

~?~ez TYmzezasową Radę

Stanu, na skarb

MTO-

f~liułony niofołjotonowo.

.

&)

do.tyczący ogloszeń niemieckiej centrali robotni~ej~ w ~wastyi ódżywiani1;. ro~otników, .u...
daJącyeh się na r<>boty do N1e;n1~; . . .
. d) :i>:z.e.ka=:a:1n? spra~ę, pod~ęcia starań o
roztoo_::eme op1ek1 na~ 1encan11 P~lakami w
Turcyi departan:entowt spraw po1ityczny~h;
. . e) postanowiono wyasy~nować Komend z.i~
legionów ·p-ols~ieh na trzecią dekadę ;m. nu:1.:ca,.~ sum, o.f1ag;owanycll _tymczaf>{)we1 Radz1e
Stanu;· .n~ po.trzebf W<>Js:ka pols~ieg-0,. m:-.
12~000} iako dodatek na uirzymame legiomstow. . . ·
.• . .
•
. · • ._
f) zaakceptowano P:01eld przeJ~a prze~
dep~rtamen~ sł'ra\V .Pohtycznyoh <l1.1ala:lnośc1
komitetu -opieki r;ad leńeam.i,
.
. .
.
g) Tpostanow10~-0 prz~sfa.:"1ć władzom
memo~al w s_prawie rekw1zy.cy1 t.ryskae~y, oraz wy~~ć delegaicyę w sprawaeh rekwizyeyi
do Łodzi,
. .
.
~ ~>. pos:tanowlCmo pop:zeć _poda.me. Kr~„
ko:V:slueg? To.'Y· .· Ubezp1ęczen rozszerze~1a
dz1.alalnosci na łerytoryum Królestwa Pol&kia

Wszelako przewaiy1 gfos mnfoj.szośd. A
na szali losów Rosji zaważył jeden
glo.s P.ohiedonoscewa. On to podziałał p(itęż
opinię Aleksandra III,
maj.ą-cego wykształcenie nadex

~~~·~~Ą4lf"t~

Sprawy polskie.
Wiedenskie Stowarzyszenie dla kultvwo-

dung") urządzilo -cykl odczytów pod tytnlem:
4) udzielanie sty.pendyów z budżetu Tym- • '.i!{ r~lre.}st·~·o Polskie przed v,."Ojną" (181:5 <I•.
Rady Stanu, lub też uzyskiwanie na ie:n cel za. µ;; 'ż
silków z funduszów, będących w rozporządza- '>"' Otwarcie wykladów nastąpiło w piątek, d
n.iu wladz okupaeyjny;ch,
,;,•.J b. m., a
poprzedzone zostało prz.emow:1
5) prowadzenie listy przygotowanych kan. pr~ewodniczącego · $towarzyszenia, sł'efa sek
dydatów i ocena ich kwali:fikacyi.
e.yi, dra Ludwika Cwiklińskiego, poezem. prr•·
Przewooniczy w komis:, i dyrektor de-- fesor dr•. Stanisław Smolka ~ryglosi1 odczyt
parlamentu wyznań religijn;y"'C.h i oświecenia pod tytułem: „Najważniejsze momenty w hi,
publicznego, ....... na ezfonk6w powołani wstali sto:ryl Królestwa 'Kongresowego od 1815 ,k,
ezfonlrowie &dy Stanu: Dziewrt:tlśki i Kozlcrw- 1914 roh-u".
,
ski, oraz meeenas C&lit.h„v.-ski.
W sobotę, dnfa 2-1 b. m. odbył s!ę "Ykł.·vl
Dalej · zala.twioIH> pT.eyehylttie podania prof.esora uniwersyt~tu Jagiellońskiego, <lrR
Tow. kredytowego m.- Warszawy, eo do zmia~ Li1domira Sawfokiego pod tytułem: „Kraj".
ny nieikt6rych §§ ustawy Tow.,· próez p.ropo· Wczoraj, dnia 2&-go b. m .• o godz. 6-tej
n-0wanej pirzez Tow. zmiany § 70 Ustawy hip-0-- wfoeznrem, profesor dr. Józef Buzek ze Lw.;i..
tecznej, prz~ają-e tylko ezasowy prt}"'\vilej, wa mówU „o ludnnśd w Pols~e".
zaległym z ezasu w-0jny procentom 'bd poiy· ., Tegoż dnia o godz. 7 wieczorem profe;:n
-czek Tow. na ezas 4-eh lat.
dr. St. Kutzeba mówU „O prawie i ustawodaw·
Przyjęto do wia-domości prr.ys!ane do stwie w Polsce".
zaopiniowania Radzie Stanu rozporządzenie
Dr.Ul, dnia 27~go b. m., pr.ofosor dr. ,Jó
genera! • gwbernatora warszawskiego, eo do zef Kallenbach wygiosi :rzecz pod tyiulen,-

4

wlaśei'Wie

Wy-

plat'enia pensyi nauczycielom ludowrni za
czas: str;~ku s~kolnego, -O.raz spis osób ·i insty~
tucy,i, kLore natleslaly adresy powitalne.

kierowMie prakfyeznem przyigotowa-

1

.
.
.
1) po::stanowiotio urzą-dZić ?entralne bmro
eza.su letniego, na mocy którego w dniu 16
B.tatystyez.n~ przy depa'Ńamenc1e spraw we- · kwietnia, o godz. 2 rano, wskazówki zegarów
wnętrznyeh. . . .
•
mają być przesunięte na godz. S-eią, a w dniu
Sprawozdanrn z wydz1~fo wykonawcrego 17 września, 0 godz. 3-ej Tano eofnięte na go-

przez b.rygedyera Pl?l:>udskiegQ. _
:Bud!iet .tymcza~o-w&J Rady Stanu na :in.
marzec, zre:ferowanr pr~e~ dyrektora dep_artamentu Skarbu, J?z1ęr.zb1cldego, wy~osz:icy w
wydaitkaeh ZWJ-~cza1nycll mr~ 106,2~ i w Jednor~oiwyeh mr. 60820 wstał p..rzyJęły w eafo·
ki.
..
Dyr~kfo:r departamantn spraw we:vnętrzn~h zrefero-~~ł p-rojekt .o uiw?nenm . rad
gnu~nyoo w1~1skreh w_ Kr-Olestv:i·e Pol~k1em.
~ro1ekt ten .po. dłuższej dys~sy1 zo.stał pr.zyw
;ięty z pewnemi poprawkami..
Dalej ucl:l>walono przed&tawiorte przez dy„
rektora departamentu wyznań i ośW'iooenia pu~
blicmego, J. M._ Pomorskiego za:sa<ly przejęcl.a przei tymcz: Radę Stanu zarządu szkol~

niają·cy. proshę tymcz. Rady Stanu, oo do

rzr ukończy.li kursy~

~

zostało przęz zebranie p~zYJ>ęte.
•
. Z \~l~i rze~zy pri~:_«~·~o s~rawozdame z
dzialalno~c1 lrom1syi. ,:VOJ::>~owe3, zrefęrowane

Rady
Sianu z terytoryum etapów armii i Litwą, lli!f
genera! . .,. gubernatora lubelskiego, uwzgloo·

I wania nmiejętności państwowyeh („Frei-a· Vf':o
niem kandydatów, a w szczególnośel tych, któ-- remigung filr staalswissenscliaftliche Forlbil·

c) przyjęto wniosek departamentu pracy,

go, .

war

odcz~ia! list p. generał • gube<rnatora
~zawskiego, w kwesty! kore::;pondencyi

dzinę· ~ą; . •
•
.
•
... W d~.l'Szym ei~gu~ pro/Jęto Jł!.!dnomys·lnie

f

nagly w·mosek kom1sy:i woJs.kowej, by n:uusza·
fak koronny przy wspóludzzale dyrektora df!..
partam.entu S'f?'!'a;v P?litycz~ych i i.e.dnego z

czlo~lww kom1sy:i woJ'SkoweJ przedsiębral od~
pow1ednie kroM, w ~?lu zwolnieni~ ty-eh jeńców, któr~ zg1os~. się d0:browolme. do sluźby w ttr:mn polsk1eJ.
t;:fliUpełniono skład komisyi do sprawy ko'tt!isa;ty miejscowyich fym. Rady Stanu, przez
wyibor .cz!onka 'Rady Stanu Grendyszyńskieg-0,

„Warszawa, jako centrum duchowego życi~
kraju".
W środę, dnia 28 b. m., dr. Wilhelm Petras~hek, adjutanł. geologfomego Instytutu v:

Wiedniu, mówić będzie „O pod::;tawarh. pol·
skiego przemyslu górniczeg<>''.
We czwartek, dnia 30 b. m., p. Henryi·
Tennenbaum, literat z Warsza\\-y: ,,Polityka
przemysłowa w Polsee pued wojną".
W ~obotę, dnia 81 b. m.., docent prywatn~
dr. Strassburger 2: Krakowa, omówi „Ud.zis:
Polski w !inansa~h państwowy,ch Rosyi".
Wykłady. przeznaczone są dla studentów
wyźszych zakładów nauk<nvyeh, przedstawiei.eli :rn:zemyslu i handlu.
~

oraz pp. Zygmunta Chmie1ewskjego, StaniPrDSB po1ska WHiiOWil.
s1~wa TJmgwtta i Antoniego Wieniawskiego;
m1an-owan-0 na 5ton-owisko wica ... dyre'ktora
\:Vedlug dmiiesienia pi~ polskicll w Ri·
d.eipartame.ntu wyznań religijnych i oowieeenia jcwie obeanie wyd:iodxi ogókm dziesięć ·p&
publfoznego, ·speeyalnie dfa rządzenia spra- I ry!1dycznych publikacyj polskkh. Wydawnj.
wami wyznaniowemi, prof. St. Smolkę.
ł d~1 a te M·w1;taiy przewainie w czasie wo-Iris.
Wresz~ie sekretarz Tym·cz.

Chcą poznać

Rady Stanu
deiegn~

oipinie paju przez:

„ tów? . Lecz ceyz oni ~jawi~ się. tu, jako jej
wyraZJdele?

Za·pewruam, ze met

Oni

wy~

przedw wladzy, śród spokojnyr.h i u-r.:u1.wycl\
f:u:dzi.krzewi nasi-ona sporów i niezadowolenia

rozpala

tądze,

pobudza d-0 oburr...'.ljąeyeh

gwał·

tylko. wlasne poglądy„." ·
j tów.
slaibe, W)~ą.cz„ ·
Aleksander Ill: · Myślę tak sa:mo. W
A kied3"t ro~ ee!-a.riu, doradzają, ci urz~·
nie .woisikowe, a bynajmniej nie polifyczne. Danii mówili mi nieraz minis!Tow:ie~ ze depu..: - cliić nową naj·v.;,•2:izą gadalnię na wzór obcy·?
'~ · :llXI. Za.truty lek Pobieclo-noscewa.
Morwa Pcrbiedonoscewa. na teru hi:sto:ryczne-m tcwani nie wyu-ażają istotny.eh poitrz.eb na.'l'f.1- Ternr.~ kiedy pnesr.ło dni parę ledwo po najokropniejszej zbrodni, nieznanej nigdy na Ru·"::,, ··~rze-z gęste <tttlra rosyjskiej sieci een'ttl'" · posiedzeniu zidmuchneyla p.rc;j.ekt konstytucyjny du„.
m1ne;1 rlie przedostawaly się do nas naj.b• hT. Lo.rls ;. Mellkowa. I nadała ealy następ
Pobied&n.cseew eiągną~: „I ten falsz, na l'li, kiedy z tamfaj 5trony Newy - o kr-ok od
n11s - w soborze Petropawłowskim foią nie·
dziej watkie faikty z za lruUsów ma<ilii:ny 1pali- ny rozbieg :reakcy:fny drJejom rosyjskim. .
'Wtór oodzo!ienuiki, dla nas ·ruep.rzydatny, chcą
C&r<>'Wi
mało
!ię,
w
Pob.iedo.n.-O'!lOOW
poda.l
illiw-0wej eesa'l'Stwa.
na z:gu:bę naszą, na nieszczęście, wprowadzić pogrzebane prochy poc:'l!'!iwego ~esarUJ. Ro~yi.
m.iu lek cudowny. Nie widzial na dnie eza.cy u l'l.RS. Rosya byfa potęiną dzięki „samodzier~ :rczswrpaneg0 "i.V biały dzień p.rzez ludzi tei
Czuliśmy długie 'lata gni.otęeą nas s.t<łpę
'O'ber „ pro-lrnr.at;>ra eyni"J!du tej trucizny, którą iawiiu", dzięki śei&łł>.j i nieogrankzonej wię1J .rosyjskich!... Nie będę mów il .o winie zlu
bittrokrał~zną, ale nie wolno nam było wba·
wypadło dziś wypić jego uJi:or-on-owanemu · gyp
czyńcc6w, którzy spelnm te zbrodnię, w d1jentięd.ey narod~:m. i ie·g-0 earem. W tym związ
czye .rąk, które dawaly tajne rozkazy.
· -·: Tę naszą nieświadomość hist<J.ryczńą b~ nowi - :razem z a'bd~"kacyą! Warto poznać ku tkwi nieoe-Gnione szczęście. Lud jest skarb- jacll bez.przykladną. Ale i my wszyscy. NJ
t~ „1>hjawien.imvą" mowę, która ht•k iatalnie
:pierwszego do o~tatniego, v>'inn!gmy pokuto·
nką enót naszych i u.let - mo:bna się odeli
~emy odrabiali w preyszlośeł poprośtu w i·
zaclą.fyla :na losach wscltOOn.ie; Euiropy, a stąd
wać, ii .mk lekko pa.trzyli§my na io, M ~if'
wi~le mm~eye. Gdy eelem, is!f:otnem zadaniem
.m.i.ę tej idei, że-jak rzekł Krasiński~„wie
i na na.~eyeh.„
.
nowe.go panowania, winno być poznanie po- działo wok61 nas; wsr.yseyśmy winni) że Wfl·
d.za j.e,st da.rem dar&w".
Cilawiek za-chodu, '\Vyic.howany w .warund trreb ludu, pom~>'ienie jego o.krotnej nędzy bee efr!głytl1 zamae.J16w. na iytle nasze.Il'
.. Dzi~,; gdy olbrzymi gmaieh samodzi~rlaw~
beh
konstytucyjny.eh,
nie
pojmie,
t.t
te.go
rowspólnegl)
dobroczyńcy, w bm;-czynie i ap2tyi
na.m,
zamiast
tego,
radzą
urządzić
g
ad
a
l
n
i
~
n~r óligarM.il wali się w grw:y, warto zan'Odzaju argumenty mog!y mi~ wagę i:.elaia. Wy- („goworitniu") w etylu „etats generaux". D;:ise nie u.midi§,my ochronić Cnotliwęgo! Na na!'
tować pewien .fakt z przesz!ośei - drobny na„
da mu się, że ogląda - kości mamutar A pn:e- i bez te·go eierpimy od gadalni, które pod wszystki;eh le:iy piętno Imńhy niezmyte}, ktń
pozór, a.mają.cy wpływ kGfosalny na wszystko,
cież to w roku 1M1-Y'llt brzmiały te słowa
wplyiwem nędznyich i mamy-eh dzienników roz- re padło u z.iemię rosyjską. W;:;r,yscy uden
e0 się działo z R.o.sy~ i z przykutą do nisi Pol·
'W'Sze-eh,potłżnego p-Otnie,i d-0.radcy dw6'eh ipapalajtt jeno nitmiętnoooi ludowe. Dzię-k.i puą my się w piersi f"
aką przez lat hlizko 35.
Alek8a.ndu:r III. Prawda uaji:.!otniejf:r,a 1
ł!tym g.adu·!om, w cóż obrócity się 'l\'YMkie za~
C'hodzLmi o hist-o..ryezne ptJsiedienie z dn. nowań.
Wt:ir.yscyśmy
winni. ;r21 pierwszy os:knrżi:m
miary niezapomnianego cesarza, który u kresu·
8 piarca 1881 roku, z któ.reg-0 ładen SZ'Czegól
Mowa Pobfodono5e~wa.
1Siehie.
pa.nowanła
'przyjął
wieniee
męezeti;;ki?
Dome przedarl się dotąd d-0 naszej pracy. Chwi~
"WasUJ. Casarska Mott, z o-bowiąz.ku preyI PohieifrntoS{}ew zakl'luczył: „W l11k;,-;
la wolności w roku r&Wolucyjnj7'.lli 19Q5..y.m sięgi i sumi~nifi winie.nem neri wez.ys.tko. e-o kąd przywiodla wielka święta myśl wy:Dwole...
~hwili,
carte, myśle.6 należy nie o urządwni11
n.ia
wlo~cian?...
n
dtmo
im
wolność,
ale
nie
1>0ilniosfa zaslooę z tego posiedzenja ręką ar- mam na duszy. Je.sfero ruetylko :imieszany,
Miwi-sty, a.le następna reakeya Mtyclnniast u- I leez l ~rozpaczony. Jak ongi p..rzed zgubą P.olw urządzono opieki, bez k·tórej ełemna m:u1a o.. ?Iowej gadalni <i.la mów demo:rali:wjąryil"n, ler:r.
w.nęla. fo -odkrycie z widowni.
&ki wo-lan.o: „Finis Poloniaeł", fak nieomal bej5ć słę nie m<Yte. Nie dość tego,' otwarto. o :i'ok.e.ie. Trie'ba. dzia?aćl„."
wszędy scynki, n przez ro pozMtawfo·ttY sobie
:Byilo to w tydzień po zamachu 1 ma,res.. n.am wy.pada rzee dziś: ,.,Finis Russlae!
Tak zakońccy!a się ta mowa, która w:;ffa.·
Seree .się ściska· przy rozważ.ani u projek- samemu biedny lud ją! lenie się i pić, i;;tał si~
Zdawalo · się, ze pod grozą eżynu terrorystów,
iw.16
się· inou id&alnie p:Jask.ą - ho i jest nią·~
ofiarł
kulaków,
eydów,
:v,rreróhl.ycll
lfohwia·
' , który kosztował fyeie Aleksandł'a II, nowy tu. Slycha6 w nim fałsz. Więeej: on dy~ze
alf! w skntkaeh o.ka'!ala $lę idealnie 2"1."~m~
car odniesie się przychylnie d.o przyg-0towa.- fałszem. · Mówią :nam, ·te· dla 6praemvan:ia ny!
otwario potlm'ł ziemskie i miej~kie uną~ Ten okaz tępego reakeyonizmu tram e:rrow i
nego ju.Z prze'.! Loris - Melikowa projekitu kon- praw trzeba zapros.ić µiaweów fyeia ludu, wy~
styty.Ieyjnego, który za a·pirobatą zmarlego ee-5a• sluohać ek!.pertów •. Gdy·byź -o t() zyiko ahod;i;i„ dy ...... gadalnit1, gd:r.ie .nie .zajmują się prawdz.i· do przekonania.
· Zabrano sit do dziela.
wą :ro'bo-tf!, lecz plotą trey po trey o wdnyt'h
:mf nul ·~yć odczytany w Ra.dz.ie Państw• S lo, nie przeciylbymJ
. .
· l .pierwszym czynem bylo powies:reai<'
marea. ~ nadzieja, że, skończy1y się mg„
Eksperl6w' wzywano i dawniej, ale nie „ sprawa.eh padst~9wyeh, ldóre są poza komp.
pięein
ear-OMjeów, za których blfi.gal Lew 'fol·
tiy '8J"bso-lńeyzmu;
·
"
tak. Nit! w Rosy! chcą wprowadzić konsł:yw · teneyą gaduMw: ' I kto gada tam, kto deW<r
stoj.
imlenlem
eudów ehrześeiańsltiego.0 miło
dzi?
Ludzie
bet
wartości,
niemo:rahli.
a
· .• Al~nde.r Ul, Irtóry wyrazil eię, ię p:r&- tuey~, a przynajm.niej .robi~ pier.wszy krok do

nie na

jaJJ: wia-d'O'lno,

pc1wiedzą

I

'!li

1 • „dw.ragzo sostawUen" (dobrze zr<>biony)
_r;0.Sta.D:owUgo -oddać na sąd Rady Państwa.
·l ~ w dniu 8 marea nr1 taJnem posiedze.-

ttiu:xa<reAw Stanu,utinaugurowanem p-rzez sa"
ia projektem wypowiedziała się
większoseł .. Przemawiali w. jego obronie Sol„
~; '_.!$aźa, br. Walu.jew~ v.1~1k1 kshł'Ź~. Kunstia;nty Mfkótajewiei i kilku innych.. .
.
Niegtety, mówili wszysey slabó, · jakby z
m~o-.cegarza,

pewną nieśmja}ośeią, pr6ez jedne!!'o ministra
M~ .Juin.U byla to wif,b1;0ś6.

niej.

·

.
Ale eót to jHt konstytueya? Odpowiedź
na to pytanie daje Europa Zachodnia. Jej

ko11sfytucye są orędziem wszelkiego kłam.siwa,
w5:z.e1'kfoh intryg. Przyktad6w rriett'l.
Właśnie dziś, gdy .ogarnia eatą Franeyę wal·

źródłem.

ka, mająca na celtt nie-si~ęśeie narod:tr, nie

ulepsz.enie praw, lecz zmianę· form wyl<lorezyoh
dla tryumfu ambil!yi Gambety,. marzącego -0
dyktaturze. O.to do e:i;e.go prowadzi :ko.nstytu-

e~aJ

mi.esz:kają-cy przy rodzinit, odda-ro:ipuście, my&ląey o swoim interesie, szu-

zwlas:z;cza nie
ni

kają-cy p.opularności, mH~niey zamętu!

gądy - nowe gadalN
którym nejpewniejsze,

Otwarto dalej nowe

me adwokatów,

dzięki

ru!!Jgorl§.te ibrodni-e, zaib6jeiwa

D.s:w~

nie po.-

ka.cyt
·
.. .
· Dano wreszcjer woln'l'.lłd pMSi9 ...... tej na}
o-k.r-opniej.sze1 gaoalni, która w~ wsze kresy
nieobjętej »lemi rns:!'j-skiej, na dtiesiątld ty„
m~ wiorst w dal, .rozsiewa 6'L&!gl i w1.ułl
noot~

sierdzia.
. ,Jeżeli

.„ .... , ..

1

ro

:potrafisz, jeżeli przeba:ezysr, ~
ezuję to, będ~ cl wiemy, ~k
pies, aa cale ·życie lu , ·

p1sat -. ja sam,

Pobiedono~ew odmówił T-ol:sfojowi d1>rę·
Znalazt ~i' ktoś inny, &
dwęczyl. Lecz Aleksander III juź byl pohnię
ty :.Przez l'obiedvnoscewa na poebylą dr&gę, TIB

.

ezenia tego listu.

kł61'f;j„. potk~ ei~

·· ·

dzH jego

-

~ynl

Leo Behnont

ÓD Ź.

M. Niteckiego, który z-e swej strony zapmsł
na. asesorów pp. J~zefa Szeze.śniaka, W. Osjń
skieg-o, R. Gozdeck1ego1 W. .Makowi;kiego ·itS.

Sik-orskieg-0, pióro. trzymał p. Artm Krep.
Sprawozdanie z dzia.lalności i kasy, ktQ..

..Kafendarzvk..
....

~-.„

„ ....... „.~·-·····--

re zamieściliśmy onegdaj, odczytał p. M. Bawarski, Proto~u! komisyi re.wi~yjnej ·stwierdzający, iz działalność Resursy była zupelnie
pr~wi<:Hnw~ <>~cz~al członek komisyi rewizyj.
neJ p. Marernk1ew1-ez. Sprawozdanie z bi:bUo~~ .dafy! bibliotekarz p. Mi~ Kapuściń-

D z i ś: Jana Pusfelnika..
J u t r o : Sykstusa.
Wschód slo:ńea o godz. 5 m. 50.
Zachód o go&. 8 m. 23.

Roeuliee.
Dnia 27 :r. 1782. gesari Józef. Il miósl pod~
e!two ehlo:pów w Galicji. zo,s~„
wiająe im· jednak obowiąiek ·oo,.

-~o · oi:kzytaniu sprawozdań r-ozwinęla się

oeyw1ona dyskusya; w której O.rali udziaf P'P·

bibliofeeznej i komisyi reW!zyjneJ. . Pomtem
odbędą się wybory do zarzą-du i· Jromisyi re-

wfayjnej.
'f;

dnie świąteczne nie -Odbędą się r<1zprawy•. Dg..
oosi o iem „D.eu:tsche. Lodz. Zeitm:i:l(,

-

Wśród majsłr6w łryey-e:rskicJi

sali ooozytowei.

Wczoraj w sali koncertowej ks'. ·· Arehut-Owski wyglosil ostatni z cyklu odezyt na te1llat "Rodzina i Szkola". _Prelegent w przemówieniu swem zaznaczył, :ie .miac,~enie szkvJy dla śpoleczeń.siwa jest bardzo Wielkie.,· gdyż
od niej zależy przystlość mlódyeb pokoleń ,.....
jaką jest szkola dti:?iaj, takiem będJ;ię ·społe
czeństwo Jutro. Stąd _n.ąe <lziwneg!)1 że
po-siadanie ·szkófy ·ubiegają się riądy,~ pąrtye i
gwałtem nieraz ją· w'fdzierają_nalufąlnej i wła
ściwej· opięku·nce._:_ r94zlnie.· Zasadniczo mówiąc,_ powi·nna· ·panować zupełna harmonia
· pomiędzy państwem i tod:zh1ą ·w·. kwt>Styi pra·
wa do ~ko!y, i nie tylę nal~iy m<?:wić o .prawach, ile ra~ei -0 · -0hoidą1:kac.h vn.ględem
sikn1y.
·
··
· ··
· J)iieje &;kolillfotwa polskiego w XIX w.
zasluguJą na nazwę martyrologfuiń, .nawet
po .Wywalczeniu szkoly prywatnej, rząd. rosyjskj n:e priestal prześładow.ac szkoli· polSkiej
i przesz.kadz.ać jej rozwojówi Przeloźeni wię
cej en.ergii traeili na toł aby bronić szkoły
przed zakusami urzęCnikówt aniżeli na jef bud«wanie.
Dzisiaj sikora JłGlska jest jut uwolniona
od opieki urzędnlków, ale" posiada jeszcze
niejedną bolączkę. Najważniejszą jest brak
kontaktu rodziców ze szkolą, eo odbiia się ujemnie na wy-chowaniu mlodzieiy. Rodzice,
oddawszy dziecko do szko!y, uważają, ie obowiązek wychowania przekazald. na. szkolę,
i nie troszczą się jui o dalszy rozwój swych
dzieci.. Jest to jednak pągląd blędny. Szlrnla
bowiem nie może wypełnić ob{)wi~ów wychowania calk-0wide, jest fo penaa jej sHy.
Pomódz jej w tem może rodzina. W tym celu
przy s1,kolach powininy powstać rodzjcielskie
Rady opiekmicze. Phnfil:lto rodzioo ·w domu
powinni otoczyć dzieci- swe ópieką i· dol-ot.we
starań by -zabezpieczyć· je· przed deprawacyą.
Rodzi-cę wszak są odpówiedzialrH za przyszlość dziec!, nie tylko wobec nieb syiych, ale wobec spoleezeństwa. A dziś bardziej, niż
kiiedykolwiek należy o tern pamiętać.
•
PubUezn.Ość, .przepelniająea .sal~. dlugimi
oklaskami podziękowała księdzu A.rchutpw·
skiemu ·za interesujący t pouezający odczyt.

o

.
Onegdaj wieczorem· przy. u!L Pioirlro~
sltiej 103, nastąpił<> ~yste otwarcie siedz;l...
bY.. cechu majstrów 'lfyzyerskicli. · Uroczygł.oM.
otwarcia rozri:oezęłq przeirió:Wienie śta~
go · zgromadze~a,. p. Józyfa . ~.roeki~o, PQ.-:~
ezem przemawiali, podstars~y Józ(łf R'Dlik, -:s.
Nowacki, Fiszer i inni. Po pneµi6wieniacih
odbył-O się k-0leźeń$kie przyjętj~ ·
·
·,
Posiedzenia zarządu w n<?waj .~iedzi.l,te·

odbywać się będą eo p(>niedzialek. „ ·.
·
Drozdowski,· Graliński, Łuszczyński, Erecińp
ski, Pągowski i inni. ·Dyskusya 1-oez_yla się
.
.
rabiania paiiszezyz.lly;- · ·
g1ównie w kwestyi udzialu ·Resursy·w spra~
Ze Stu.w. oświatoweo""D „§wiatlO~.
wa'ch ogólno· • .spoleeznych. Niektórzy· z mów~
1&)9. Bitwa pod Cindad Rodrlgo,
W celu zasilenia funduszów: $tow. ·oimato•
. ·,której -Odznaczyły się ptiłJd pol~ -ców starali się do\vfość, 'iż zajmowanie stan-o,,Światlo" ·dnia 18 kwietnia urzadza w sali ReSąią,
ekie.
Wiska w sprawlłch ergóln-0,. spoleeznyeh przez
rzemiefilnfozej wieczór muzyczny.
, , ~"i.
i861. Margrabfa WielopoISld ·objął u~ ~esµts1f nie ·leży w· jej lromnetenevi. Zarzutv
rzędowanie jako dyi-ektOr Kozńi te p~~z W!~ks~ość zebranych rost~1y oop·artę.
Na. niezamó.żnyeh~ nemiiów„ · '-: : ·~Kom-ecznosc
u3mow.ania
się
sprawamd
po-lity.;
Syj
Riąda.wej
WYżaa;ń
f
Oswiee&>
Towarzystwo pomocy dla · nfezallloinyeh l!Q<
w.a. . .
. .
tznemi. motywqwai;o tem, _że w chwili gdy of„
niów szkoły kupiectwa łódzkiego · pnypo.mi.na p~
blieznośei. ie we środę. w pnezekalni kiuf>rna.to~hi
czy.zna:· dąży kU: Otlrodz.eniu, nbowh1zkiem kai,,Odeon"· oli.będzie się czwarty z rzędu pOd'.\ieczo.,
:dego Polaka, w srezególnaści zas ,kaź.dej o-rga~
rek ~owarzyski. Od-·gooz.· .5 d<> · 11 órganizato'rlćł
:nizaeyi polskiej jest wspQlp'l'a:ca tl1a d-obra e&.
P:zy1~o'Yać b~dą ł~skawyeb gości kawtJ. h~rbatą" j
lu tęgo.
• . ..
·
.
crnt;tkam1. Kaidy więc po_ za sp~zeniem kllku rnłt.,
łych ·chwil przyczyni się .swoim datkiem do ~·
_ Następ:ńie ·debatowano nad- innemi sprachetnego eelu.
·
•
_wa-m4
dotyezącemi
d-otychczas-owej
dziaJalno· Ogolne iebranie Tow. scb:ronisk św'. Staniśc-i
Resursy
i
dzialal'llośei
jej
w
przyszlości.
Na
. .
sława KostkL
. . ..
·
Z chóru oratoryjneg&.
krytykę czfonków odp-0wiadaJ, w imieniu zaWcz<Yraj w sali Tow. handlowców polskich rządu, p. Bawarski, poezem sprawozdanfa
V!' po~iedziałek. dnia 2 kwie~ii!a. odb~zi& Sfł·
powtorzeme ,.Siabat Mater" Rossm1ego w tsm 8a!o
przy nł. Pfotrkowskiej 108, '-Odbyto się ogólne przyjęto, wyrażająe. "podziękowanie zarzadowi
mym co ostatni-0 zesPQle. to jest 7. udziałem soli--.
<?oczne zebranie członków T-0w. sehronisk św. ~a :go.rli wą pracę.
...
stów war·szawskich - pań Comte- Wilgoekiej I
'.t.Stanislawa Kostki. · ·
Leskiej._ oraz panów Dobosza i Munclingra. nu~.
Wybory dały wynik :nas!ęplłdąey: do. zaty po cenach ~niión'ych są do nabycia u r"riedbero
Zehrimie zagai1 ks. prala..t .Tymienieciki. 1'Zątlu weszli pp. Leon_ Koźmiński, Andrzej
ga i Kotza. ·Próba -chóru odbędzie się diisiaj p~.
Przewodiniczy1 p. inżynier Sulowski, asesora• ·Antczakows-ki, Mary'an Bawarski, Michał Ka:~1.~;:ej dla panów~ godz. 7, dla~«>~
.mi' byli ks. Alibre cht, L. Chwalbiń:s•ki i·,p. Ste- puśćiński, Andrz~f K-ono.pka,_ Romuald Kiowalfanowa Przedpelska. Pióro trzyma}-p.. F..t~jer. ski, AlekS?~der „: Olech, -:Antmii Pasiceyński,
Sprawozdanie z d'Zialalno8c.i, .od-czytane prze.z p. Józef Prasalo:wski, <Modest _Soibooińs.}{4 Loon
Z teatru Polskiego.
·· · "
Konrada Fidlera.wykazalo, iż .Tow. wtrzymuj'e ·Siko-rski i Józef Szymański. D'o komisy-i re.···Dziś-=o godz. 1 U WiMz.. na fuńdusz 'KMY ~~.:.
8 ochron, 2 przytulki sieroce, uO'bek dla· pod;. wiz)';jnej .,._.PIJ. Ka.rol Dawid.Czyński, Stanizornośei artystów teatru Polskiego. „Mandaryn Wu"'.i:
Jutro komedya w 5 akt. Moliera „Skąpiec", "t- 0P.:
.rżutków, szk-0łę dla gluehoniemycli, :kursy .dla sJa w. Kuzifowłcż i Edward Marcinkiewicz. W
1.
Solskfm
w roll tytułowej.
·. .
.;
ochroniarek, oraz pracownię d-0· wyrobu. tre- końcu P-OStanowiono czlo:nków, . nie ·(}plaicaią
· W~ czwartek: d. 29 b. m. punktualnie o ~
~ów.
cyeh ·skladek, wykxeśilić z listy. Nowowstę
7 ~ w1eez.. · prem1e-ra dramatu K, Rostworowskiegt11 ·
Dzieci w zakladaeh T-ow. :przebywa: „ogó- pują:ey C'Llonkowie korzystać będą mogli z lmw 5 akt. p;. t. ..Judasz· z Kari otu". Dramat ·tetr· jest
09tatnim występem p'. L. Solskiego, który. kreował
łem 1683. Pozatem z górą ·200 .dż.i-eci ze szkól
chni, skladnfoy i t. p. d.Opiero po trzech miebędzie postać Judasza.
· .
.~ .
miejskich otrzymuje od Tow. śniadania- i o- stąciieh przy.nalemości ich do R~lirsy•.
biady bezplaitnie. · Projektowanem jest rów„
Ko~neert Bronisława. Hubermana. · · "-~~nieź otwarcie zakładu dla dzieci upoŚ'ledzo..
w
zapo'11.'iedzianym na 12 kwietnia ·b.·r. .W.-~
nyieh umyslowo~. Op-róez tego przeszlo 2000
Ze Stoiw. Sl_)nł. ,,Łą;czność".
Koncert-Owej (Dzielna 18). · koneereie Bronislawa
dzieci umieszezono u ziemian w Sieradżkiem,
W ubiegłą '.niedzielę w sll!ll przy uł. WiHubermana przyjmie -również udział piś:rdsta O:.w~
. Kutnowskiem i· Gostyńskiem. Sprawozdaw~ 'dzews:kiej 203 -0dbylo się doro-czne ogólne że
tuoz Leopold Spielman z Wiednia,; Bilety $'! do ~~
. ipod-niósł owocną dzialalność ca.lego szeregu branie czJ-onków Soow. &pożywcz.ego „Łącz- Regesttaeya strat kolejowych, poeztowyeh bycia w Czytelni· Nowości Alfreda StraU.clia, Dzieł.
na 16.
·
'
osób, pracujących dla dobra. instytucyi z wiel· nośe" przy zwiąi;ku zawodawym, l'Obotnikóiw
·i komorowych.
kiem poświęceniem, i w imieniu Tow. "wezwał- m~i]:arzy, Nawrot 43. Odczytpne sp-rawozda-:
. Przy Radzie g1ównef opieku:ńez.ej w War·z gminy źydo.wskiej. :
:-, zęhrariych do wyfaienia im serdecznej podzię- nie rOc?fD.ej dµalajnoś~i Stow. zebrani zaak~ · sżawie bhvarty wstał \Vydzial regestra-cyi strat
N~
onegdajszem
zarządu gminy
.•ki, oo. spelniono p•rzez' powstanie··· -r poklask. eep;fowali~- · --KaoperatyWa ·przy· zwi~ku milla~. kolejowych, -pofato\Vy~n) t 'kómoriiycll. :·Zada- polecono sekretarzowi posiedzeniu
opraćówać. sprawo~danie· za
Spra w<łzdanie kasowe, ooezytane przez' p. rzy istµiej~ -od gru~nitt 1915 roku, w_ ciągu r~ niem wy.działu jest;._ 1.) -0.szacowame strat na 1JH6 rok. d1ljące ealo.ksztalt gospódarki instytueyi
Ja:rzęb-Owskiego,. wykazuje w doebodzie-: ·sulr ku 1916 obrót ogólny stanowił sumę 35 tysiępod~tawie przepisów obowiązu)ą-cych; . 2)
gminy w tym okresie~ stosownie do· r-0zpo:rządze.
sydyum od magistratu m. Łodt.i rb~ 29,770, od cy rubli, przy,ęz.em osia.,.gnięto 1490..rubli czyste.- przediięw:iięeie kroków w celu uzyskania c:Ua nfa władz. opraeow-ać budtet w rnarkae]l · i ogloslli
gazetach. że rozkład k-0-sztów lecmiezvch na ~
Rady G•. O. · z.. fundusz.u a.reybiskupiego · rb. go zysku. Kooperatywa Uczy 350 cdonków, . poszókodowanycll. od.szk.Od.owania:· be~ pfitrze- w
mę 15.350 rb~ zgodnie z nowym statutem o reU·
26,213, z k-0mitetu tan1ch kuchnf. rb; 7520~ z ora~ 200 cz:!-onków związku zawodowego mu. by prowadzenia procesów sądowyieh; 3) uw-ol· gijnych stowarzys~niaeh. będzie ·wylozony w kancentralnego komitetu berlińskiego rb. 5283, z rarzy ,,Ląezn.ość". Czysty zysk podzielono w nienie p-osz;kod'Owanych oo zajmowaniii się celaryi gminy w eiagu 8-iu d'n1 do pneJrzenia. dl&
R. O. okręgowej na kursy dla ~oniarek ~. sposóib następująiey: 200 rb. przez.na-ez-ono na kwestyą przedawnienia fro pretensyj do lro- ewenhu11nyeh .rekJamaeyi: z nadeslanyeh .z--Bedf..
na 5.187 marek dla uboższej' ludności: przeillji„.d_
4000, i dobrowołnyoh ofiar rb. 3927, w tyim kapital związku zawodowego „Murarzy'\ 50 lei.
_·
·
pofowę do dyspozycyj lódz.. iydow. Tow; dohroeiy~-~
stala rpiesięczna · zapomoga od firmy ,,Bracia . r:b. na cele wychowania i oświaty, d-o dyspo. Regest-racy! podlegają preten,sye przeełw nośet -a d-rowi Rosenblatowi podZiękowat -zą •~
Frankówscy'' z Gniezna po rb. 200. Dalej · zyeyi zarządu, stosownie d-0 jego uznania, 50 ~ ko kolt;!io!n, komorze_ 1· pocicie ~ względu terweneyę_ w tej spJ1lwie; ®kfor -~ · .~więt4 - :
· wplynęlo z ko-mitetu szkolnego przy magistra.;. xb. :przez.nacz.ono na wyda wnictw-0 bfb'lioteciki na to~ ezy straty wynikły przed, czy po<fcias sp.rzedawae w koo.peratywach i -~Je~; , Towa..
rzvstwu d-0brocz. wyasygnować Hi.OOO. rb„„lll! t• cie m. ·Ło:dzi mir. 1800, z dnia znaczka rb. 1765 4obo.fnfozej, 150 rb. pir~eznaczo:nn :na gratyfika-: wojny~ ezy byly już reklam-owane · lub byty „Kim-eh:ę" · tradycyjną na · święta Wielktiiloone·; .pa.,;
· i re skladek .czlonkówskich rb. ·461. · O:p·róct ·cyę eilonkom zartądu. Sumę. tę zebranie u„ p.rze~i'Otem dochodzenia sąd-Owego, czy też nownie wystąpić do władz z przed.stawieniem:. k- .
iego otrzymanio ofiary w naturze n~- .Sun:!ę chwalilo podwyższyć jednakie zarząd zrzekł się nie): tt.) z powodu zupelnego lub częściqwego ludnosć . żydowska . wynosi. jak wyka~ule ~
przeszlo rb. 20,000, w -czem od państwa Ąnt-o:- tej~e nadiwyżki i przyznaną :mu sumę 25 rQ. braku, uszko<lzenia, zepsucia lub zagubJ.enia cya, ~i. niż 155,000 glów. · .· > ' .; ~ · .. _
nfostwa Górs·kich ·z . Wo-li Pakoszewskiej w prz.eznaezył na rzecz s~ko!y rzemiosl. 500 rb. ladunku bądź bagażu; ....b} .wskutek niezrealiK~neentraeya. eheifer6.w.
··Skierniewickiem ziemniaków 2;000 ,kwcy: FiJ:.. •przemacwn-o na kapital żelazny i zapasowy, z-owaJ:lia zaliczeń kolejowy-eh; c) z powodu
:m.a iaś „Bra.eia Frankowscy" ofiaro\vida dWie na dywidenjly etlonko-m uchwą.1on-0 6% od· u~ nadpla~; d). z p-0wodu m:uów, kaucyi i wszel·
W pueciągu ostatnich dni odbył Się ąereg ~
d'Ojne krowy. : Od Tow. Ake. Ludwik· Gey~r- działów" o-raz 6% od sumy zakupów. W ten kich' bmycli strat, z winy kolei poniesionyich. ra.d ,.mełamedów" w sprawie .ree-rganiia:eyi. clied•
· ~chron.iska otrzymały bezpłatne pomieszczenie spost)b członkowie kooperatywy dodatnio wy~ ~ogą być również zare~owane straty do- rów. Powzięty zostal projell;t łacienf.a po-lJiniejszyeh
chederów w Jeden. ·który· byłby wlrufuosdą· kłlkn
. na een1talną składnicę iywnoścfową i lokal' róinili $:ię z szeregu. innych koO'peratyw, dają-o llllli&m.ane, iełeli wysylająey oś"wia-dczy~ fo ma .,mełamedów". Rada. szko1na prtep:rowanm oboonj~::.
dla kursów ochroniarskich. Z powyiszych.s:um d'!'lwód, iż nie obce im są szerokie cele spo-- wątP'liwość, czy '.wysłany; przę·z u:iego Uid'IIIlęk statystykę chederów.
·
·wydatkowano w ciągu roiku sprawoz<lawczego leezne. Uchwalono następnie, aby sklep z-0stal odbiorcy doręczony. Akcya ta -0piera
na utrzymanie powyższych inst}iucyI ogóle:m Stow. zam~nkać w niedzielę i święta, celem da·. się ściśle na ustawie kemor-owęij i na· prze- ~,..,.;~ w:t~· " :rb. 92281. Na 31 grudnia 19l6 r. pozostawało - nia wypoczynku niedzielnego . pmcowniko-tn, pisacih pncztowych.
OBWIESZCZENIB. ·
w kasie rh. 5232. .,,
natomiast ·w soboty, wskutek wię.kszego mchu
Zgłoszenia do reigestn1cyt przyjm:uje i wySprawozdafiie· komisyi rewizyjnej odczytal postan<iwi<mo sprzedaż towarów w sklepie-- jafoięa udziela C\d<lzial w Ło<lzi, :i>i-otrkowska
Miejscowa cesarsko-niemiecka k,asa pon: -~
p. Lenartowicz, poczem zebranie po zatwier- prz.edtużyć o jetlną godzinę, tak, aby zamykać 56· {d001 W~go Schweikerla) od godi. 10 rano cyjna, Spaeer_owa 14, .przyjmuje z.ąp{sy na VI
dzeniu tegoż, wyraziło zarządowi uznanie i sklep· riie o godz. 7, jak d-otychczas; lecz o g. d'O 1 p--0 południu.
niemiecką. pożyczkę państwową.
· podziękę za gorliwość i ofiarną pracę.
8 wieez. Uchwalono również zmienić ustawę
Cena pożyczki '?ynosi:
Do n-owego zarządu weszli z wyborów: ks. StQw. -na normalną. Sprawę 'ł:Ylyicznych na
O dos.tarezeui-e klamek i kranów.
za 5% p0iyczkę państwową przy 4pTalat Ty-mienie~ki, pp.: Konrad Fiedler, ·Mapr:i,;ysżl'°ść oraz walki ze spekuilacyą sklepika· ().d.dzial łódzki wydziału suroW"ców rozedaniu sz.tuk
. ' 98.-11..
eya. Grzybowska; J~ Jarzębowski, S. Przedpt;ł„ . rzy .referował raflny Aleksy Riewski, wy- s-Ial dq. właścicieli nierucll-omości ż._ądanie: aby za 5% pożyczkę państwową przy
· s1.i, A. Ramisz, Stan. Jezierski, Z. Ja;rzęb~wski . ;I'ótrifająe z róznych form koap-eratywy na ia- w przęciągu ośmiu dni o.d daty wezwania d\r
wniesieniu do księgi <llugów
i ks. Piotr Nowako'Wski, oraz jak<f żastępty: eh-odzie belgijską i stwierdzając, ii. racyonalnłe starczyli nie dostawi-One dotj~ehe:zas klamki:
państwowych
·
· 97,80 M.
rpp.: ks.. kan. · &mide~ Jan tęsz ·-.i A. pojęta wspóMziekz-ość jest potężnym środkiem krany wodo-cią•gowe i t. p. w przedwny.m ra- za 4Ya % asygnaeye skarbo-we (wyloJarzęb-owski. Do komisyi rewiZyjnej przez. a· _walki ekonomi·cznej proletarratu, wyzwala:- zje:-nastą.pi przymusowe _odbieranie po-OęB.ych
sowane po 110 - 120%)
98,-!~ ·
klama:eyę wybrani zostali pp.:. F. Lenąrlowici, · jąic go -0d ucisku p.ośrednika spekufanta. "Koo- pn:edmfot6w bez wszelkfog-0 Za nie wyhagro. Szczegól.rlwe warunki zapisów Jią. poty-01,.: ·
S. Łukomski, J. Stypulkowski, S_. Zieliński i·J. p-eratywa p•rzyczynia się do o:bniienia i regu· die.ni@:.
·
kę są do przejrzenia w kasie policyjne}. Z8I)i·, .
Urban-owskt
lacyi een na artyku1y s.pożywcze, usuwa rnfal·
sywać się jednakże można na ka,iQ.ą sUińę; ·
Ziemniaki. dla prowiantowa:ai8i kuehen
dzieląctt się przez 100. Zapiśuiąc:y 'się !llogą, '-·
Na wniosek ks. pral. Tymfonieeki~o, 'fllY"' , _swwania produ.ktqw) zlą wagę i t. p. Zebr~ni
brano p-wa Górskich i p.
Franko-ws.kiego, podziękowali p. Rżewskiemu go,rącym oklabezpłatnych.· · ·
począ,wszy od Sl marca r •. b. w kazi;tym i::Za.sie' ·
jako szczegófoyr.Ji dohrodiiejów fostytu-.eyi, .na skiem.
})elęgacya zaprowiantowania miasta U· wpłacać przydzielone im sultiy ~łkbwicte.
'
ezł.onków honorow~y·c.h. W kon·cu prtewodni·
· Wśkutek pirzeiprowadzonyieh-wyborów d-o <lzieli{a na: święta wielkanocne eentralnem.u
Obowiązani oni są zapł13;C~ć: -·
eząey zwrócił się do zebranych z gorącem we- zarządu weszli pp.:· Antoni Tomaszewski, RO- komUefowi żyd. tanich kuehni wielkanocnych 00% pneli!la.czonej im SlUl.lY uąjpóinlej 27[f'l'i. 'b..zwaniem o - popt11ar~zowanie Tow. i jednanie . man Ciekalski, Franciszek Zareyek1, Stanista.w 9 wa·gonów ziemniaków dla pó(faifllu pomi~ 20%
„
„
"·:...
·"MfV ·. „
jak największej liezby cz.looków. .
·: · · · . Pote~ala, Franciszek Banas?f,iewiez, Piotr Zy„ dzy waj-dują.-ce się pod jego nadzorem ~ucli.nie. 25~
„
„
-;, . c21/VL „ .
ber~· Ignacy Szwagrzak.
25%
„
,..
"'
,181Vl! .,. '
Z ehrześ_c-iańs~i~i Resursy rzemieślniczej. · . Do komisyi ·rewizyjnej-: Konstanty Derkomitetu
·· · •
Kto się taplsl:lje 'tta ·100 'muek mnźe
.W oheenó~ci okolo 200-tu. ezlonków w :&owsiki, Stefan PawUekit Maksymilian Natol'.tt: 1
.
.
zaprow1antPwama miasta.
"\\niełć ie d-upiero 18 lip.ca r...b•.. , :
gmachu wfasnym przy ut Widzewskiej 117 .
.
. , Z powodu iamknjęcia roku bilansowego
Pozyezka wojenna znown,aa~łręcza ba~
onegd~j -q ga;dz. 7. wieczorem odbylo _s~ę ogól~ Stnw~ zawod. robot. przem. wlólrn. ,~Praea". ?ędą ttieczynne w czwartek, 2~-goi piątek S? I dz:o wygodną lokatę- :kapital()~a}·:Za. perio~
tne roe~ne ~ębrame ezl.onków Resursy ne. W niedziel~, dn. 19 kwiet:aia ·-0 godz. 1 pę> l sob.<M Bl ~go_ marca wsz~·stlne m~gazy~y 1 ręczy pa~two Niemieekie.: ,:.:ć. , : '
.·
mie§lniczej.. Zebr.anie zagai! krótkiern prie.. p-o-ludniu w pierwszym , a 0 iodz. s w drugim wydział.y ... Ko-i~i.tetu zapr.o;v.iantowauia w.asta ·ł· .. Rowniei i m_aly.· ezlo····_wi··.~.·. fł.:'.·.m·. ~e swoje p~e.
mówienłem, wice - prezes p. Maryan 'Sawa:r... .terminie (w sali W-go Ceyera, Piotrkowska przy ;JPagistra..,.e m. ~
.
· mąd·ze ulokować za d(;).f:>.eytn,'proeeat.em ~ski. Przy p·owsfaniu z miejsc od~zytal_ odpo- 295). -.odbędzie si~ og&lue :le!>: :-..nic ez!onkow
lutnie pewnie.
, < :: , : ,
wiedz. TymcżaSówej Rady 5tanu na adl·ąs y;y~ St~w. zaw._ robotników przemyslu·,~.-l-órn. „Pr1.1.·
W p'OMdeh są,dach p'O-kojn.
· ·
ŁóQ~ -d. 14 ma:r-ea,i.S:fąrr~ · .. ,g.fany przez .rzęw.ieślnietwo łódzkie~
·
-~ ·.:- Na porządJ:ru dziennym nęd~ sp-~~·o:zd~
. w. pols}~kh. s.ądach ~ok.oju !er··.yl z . P:"'~. ~ .• ·
Cesarsko-~ieIJl:i~#. ,i.-~.&zy·d.łnt. 'Prilie.f~,
N.astę.pni~ na p.rrewodnicz.ąeego o~rano. P~ ' :1:'!1a ~a,r~du, k,as~, krunisyi hand.!o\vei, soJteyi du. świąt wwlkie,1n.o-cy me b~e, 3'ooy~& w .
.
' ....1H>dp~- ~~ .. c'
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_Xronika :łóozkr. ·
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_\VAR,SZA\Vi\.
.

:1~ pokrycie obniżki eeny artykułów i;ywnoscrnwreh sprzedawanych hie<lakom. Podatek
ten, popierany przez przedstawirieli warstw
robotnicz}"eh w Radzie miejskiej ma być wprov:.:adz~Jny tytułem próby i dopiero w razie wyników dodatnich wprowadzony będzie na

•..o cZBm mdwto_
'

-

~

.

.

: l~) Kataśtrofa isow~, Jaka nas ·obecnie na·
"'!~·· kata.strof~ Prtewidywa.na, ale nie do u..

stale.

n~ęe1a; wobec CJąglyeh tragedyj., jakie prŻeiywa
,'blisko od ~t trzech. świat ca.ly, zmalali!.
pr~.;
·~go, p:rawie P'~ec1ętnego wypadku. Na:tu.ralnie.
:wrażenfo fPOwierzchowne ~nieśli tylko> ci którzv
dewi~zieli się o katastrofie żywi~lowej ~ pi;;~,
l~~ idąe · na· „gapia" nad brzeg Wisły„ lub tez l;
imostów P:zyglę.daii .·się szeroko i-oz1anym szarym
111urtom, mosąeym · z szumem złomy kry. Cu:.:.ami
'.tylko ktoś westchnąt lub .ręce bezradnie zal.ams.!,
;UJ1'Z8.WSZY na grzbiecie fal jakoweś sprtęty dorno:iwe.. lub .strzechę z ubogiej cl.taty.

do

,

w

tmi.s~iem pod ·naporem wezbranych wód, o tern
p~ętny warsrĄ.wiak z śródmieścią. p0jęcia nie-

.

,'f:Ó

wf~.

jednak wiemy wszy$ey. ze setki rodzin zostało

.a.ą:śó : ;wyiywie.,n.ia się i chwilowego · sehronienia.
NJe>.wątpię, ta ofia.:nia zawsze We.rszawa pospie.1ny z :eychłą pomocą .dla :nieszczęśliwyclJ. powo-

T. K.

:ksztalci się w tych rzemfoslaeh pod kierqn·
kami specyalistów; w lokalu przy ul. Szpital~
nej nr. 10, a pod opieką o&ohnego kuirato-ryum.
1)0.bry pomy·sl wyr;tal. dobre owoce. P0 dwóch
i pól latae.h nauki Warszawa otrzyma już er
becnie kilkanaś~ie rzemf eślnkzek, kt&re o-b-ok
mitczyin będą m·ogly ·pracować priy warszta~
ci..e zarabiać więcej, aniżeli licho oplaeane
pracownfee igly. Jest to te~ potądańsizy kierooek wyk:SiZfakei.tlia iawod,o:weg-o kobiety, ie
oQ.· niejakiego .cwśu c-0raz . . mnlej clilopcąw
gatnie się d-0 rzenri'(}s!a.

wska.
Pr'eifo~ny.

·: (())· Jłepanament sprawied.llwoścl T. R.
S~::.madei' się obeenie w dom u .n.r. 7 P'IZY ul

r

0

tNf!#l~i&c.kiej w lo~ln P"Q; departamande go<spod,a:r.stwa spolecz:o.ego, ~ kt6ry · przenie~>iono
{ll.a. Ul. ZgOOa. tir. 10. Prz~osiuy biur T. Rady
,SJ.~u do b. p8.laeu spi;a"Wi~dliwoścl uzależlli1:r
n€ł są-:ad o·puszezenia pałaeu przez mies?lCząee ·
(się. :tam··Sątly, oo· nastąp!ić ma po ·w1elkiein"'ey

.

.:.„

, J'

Co

pomJes:Wzeń · nie jest prze..

Rada Starrµ, zaję1aby ealy pałac

,·

· ·

___....,.

-~

·.Podatek nll}, kart: irwnoścfowych.
:(i>).· W!·'WY'12iialą';z~?Patcywania, a na-

.

gtępifie.-W· ra~iie mi:ęjslµej poruszon·o sprawę
~odatku od kart· żywnościowych. Projekt od·

1

!

!l'O\Vif}~~i. juii opraMwy·Wai10. ·. Podatek ten ma
lbyt kilkostopniowy, zależn.ie od zamoino§ci 1

I

mieszkańców~

będzie

ze Skahkim?

(~) W9~e zapytań jakie oh'..zymujewy z ró~
nych 1>rrt'trt co do da1,5;rega losu \Vojeiecha Sk.lJ..
sk'.ego, uniewinnionego. cd zarzutu zamordowania
trojga dzieci. zaz:ni:cwmy. źe w wyrcku posfanoW~!lno wypu5dć Skalskiego· z więzienia, w którym
przehywal o<l ezasu ~pełnieni-a 'l':a bój;;twa, Skalski.
zamiast. w więzieniu, ot!<>.dwny .będzie obcenie ·na
czas dłuższy w domu idrowio..
·
·.
··O~ ile czas pokafo. że choroba psychiczna zu..,
pelnje przeszła; i w ciągu 2-ch lat nie da<lzą si~
zauważyć żadna objawy .chorobliwe. to. po ścisł<'m
skonstatowani~

tego, Skalski

będzie

wypuszczony

Karty tywnoścj.owe, przezna~ z dcnnu zdrowia.
·
·. D-.vułetr..i termi'!l. oł>senva.eyi może być skr6oow
~zqne. dla najbiedniej.Szych nie będą opoda:tny '.w. razie. jeśli okaże sią że z powodu wyputcwane,' ąpiata, zaś. 'Q.Zj:"Skana _za karty miesz- 1 szcr.euia
z domu zdrowia nie może grozić otocze~
ika:tfoów zam-0~niejszyich p~zeznaczo,na ma być niu żadne· niebezpieczeństwo.
.

l

I

1

·N
.. ·

' · .·· ·.
' ·

I

.

,, . asi l'· cenzorowie.
.

·

·

'eem."Zttrę~ .
,.
""
1
. Nf&'<jowiedzian:o ·~ię przecież na;;wiska autora „Tpwarzystwa warszawskiego". Zresztą
nazwisk-0 fo bylo fp.jem.nicą. na wet w swiede
1
;i!terackiin~. znapą· tylko. dwóm lite.ratom war•za wskim i. r-edakforoWi „Czasu" Stauislawowi
iKoz_mia110~.

· : „ ,· · ·
·
Wysz.Jo on.o JllLjaw :doJ?iero w dniu po-

11Tiebu p.rze<lwe7;Mnię · zmarlego autora.

Był

!11.im. ·AntonJ Ząleski, :wy•d'awra ,.Sfowa'' warszav..Ys~ieg.o.• R.·,ęJwp.·i·s. je··· :.p. .-.·.r. .zepisywal ró\\.;ni ei
eiyjąey już dawno Julffil:l Łętowski (Ks:ąk}, a :r·.1rze.wożono go z Wał'szawy do Kra.ko.
~a' w:S,P:Os,ób po~ie.m:ą.y~
, .· Mncya .Andfoj-ewna 4-oiwiedria.la się: ~·
t>ófoo 0 na.zwiSku gwofeg(i ~nakomitego pt"Jf·

~

go
· .

~er.isty.'" ,Tej zlość już gp'.4vówezas dosięgnąć
l1ie tnóglu. . Jankuljo ni.e · n1óg1 p~hwalić się
prze<l nią. w~·śledzertlem ~~.uawid,w.neg-o ,Jl„
ler.aLą:.

· ·

·

„

,

spożywcze.

(o) Od pewnego czastl wfoś~'ianie uoomiej!iey

S"noźyweze wprost do skle-'Mw
sr)oźywezyrll. z pominięciem targowisk i gpnedają
fo;ye.r swój ryer.att~m i>O ee.nie wyższej. nii osiaga li na . bazarach. Z tt>g-0 powodu dowói; pro<lukt6w• na targi w o-sł.atrtfoh czasach rmniefszyl się
znacznie. a ró'lvnocześnie i ceny idą w górę.
t;g;

Z sadów.

Dobry wieczór sąsiadce. A !>ką.die to?

-

Nó• .a ,, wacha"?.

-

Puściła ..•

- Gd.rlęi; pan ma? A.„ t.o dobre. Pytam si~
jakbym nie patrzyta na pana. A p:rzeriei. pan bal.'1-

La:pówki na migi.

~

..... Sv.ięta racya. Na to człowiek ma głowę na
kai;ku. aby zarabiał tta Wt•info ~a razy więOO}.
Tylko te chlopy w mias!eer,kacb stm::w.ie obdz.iera>:ją. .Ale i tak jakoś się oplaill!.

Teatr i muzyka.
!eatr Wielki.

Dziś

•.ltalka".

'X~atr R~aitośeL 1'...r.iś i jutro. „Zasadzka" Ki·
stema:ekersa.
.
·
. . .
Teatr Polski. I>dti po tu piemey ,,nady1e
i ,ąki" K. Błesz;yńskiego.
·
Teatr ..fiały. Dziś ł duł następnyeh lwmedya
Ifenne.q'llip.a p. t. ,,Szczęśliwa", z p. Mn'.lm:tsk~ na
~cla
,
'

. ~atr Letni. ·DzM ·i fa.tra ł•Wesola s,P6lb''
cey.a i A:nvium.
Teatr Nowo~et. Dziś „Tm pamiy".

Ziemie

11olsłiie8

Z Miechowa.

tł'an.~

Po1skfo · !'lttrwarzy5zenia wsp61dzłel~:i:• w lfłeio.
ebewie, pomimo t:rudriyeh v:arunków, bardzo d1»
_ Teatr Nowoe~sny. Dr.i.ś ,i jutro »Opie~L tf,ę bn:.a się rozwljają. Dają nfoty1ko zyski. ale ~kłada•
ją tzkźe znaczne ofiary ua cele spolenne. Stawa:•
Amelia".
nyszenie .handlu skór .,Z.goda". S!.ow. handlu iela.
T~tr P:tasld gra do .końca bieżącego tygodnia zem ••ivBot" i Stow. handlu t1rn-n1:1ami „Nadzi®ia'"'
$i:tukę węgierską. ze śpiewami i uuk.anii p. t.
.odbyly już. swe doroc:i.ne ·walne zebrania cz!onków.
Stowarzyszenie „Nadzk,~a" aiiarowało 100 rubli l1J'
„Cierwony pugilares".
!
ochrona dz.ie.ci, 1CXJ rb. na Straż ogniową ocllotnkz;;
i :t.000 •rb. na wpisy dla· ucimiów gimuazyum mk
cbowskh~::i;o. Stowarzyszeoie Kasy poiyczkowsj i (;<>
Wall'l.e:.,.~::u.„ 11.„
szeze-dno§i:i na zl!'br:rniu ogólnem członków. po rem
~
H7UYwy
patrzeniu sprawozlłań r.a trzy łata ubiegłe Hl14
1915 i mrn, wybrJlo nowy zarz.nd. zlniony pri.eważ..
.·(o) Na malej stacyi kolejowej o kilka god"Zin , :nie z obywateli i przemysłowców mic,isetlwych. W
jazd.Y do Warszawy do wagonu .klasy s tlocw się l skład jego weszli pp.: Figiel Ignacy, Kotasill~}{l'
" - Jt-in, Ktrcz:i.k, :Maslowski Stanisław i Sz.C'.l.ccim;k1
podróżni.„ Podąg zatriymal się zaledwie na 5 mi•
Jan.
nut, kaźdy więc się spieszy.

· W drodzn do

Jako prezes eenzury, Jankulj-o) znal dobrz.e
język polski, ale w rozmowie z reda:ktorami

Józef Worsicw starszy,
nazywany dla odróżnienia od swójego mlodszego brata, również cenzora.
·
. Byl f.o ezy~·ownik rosyjski w wyższym sty~
we, do Jankulja cho<lzHi bowiem redakto.rowie lu. ścisły wykonawca poleceń władzy wytszej.
jedynie w~.zwani.
nie. odstępował od nich na krok je<l~n. Byl
Wezwał raz redaktora "Slowa" Mścisława ~· więe .eenz-orem emrowym; ·ucie hurkowskim,
O.odle\vsk.i.ego.
j ale czlowiekiem uez.eiwym. Łapówek nie bra1,
Na .przemowę rosyjs.ką Go·dlewski odpo~ nawet,~nfa.dań w· handE!lku .A.rkusz.ew,sklego
Wiedział PO pO}SkU...
.
przy ul. Miodowej nie przyJmowal. Je.żeli uznał
. . ,. ;. Wy po czemu. po polski? Ja go·worju po · za stosowne eośko0l.wiek wykreślić, :nie odstą„
pił od. swo!ego zdania.
·
russkL
•·
·
·
.'.- Nie puszczę! Nie wolno! Panowie raz
....... 1\iówię p!:! rosyjsku· sJabo... tłoroaa:y! ·
nareszci'e nauczyć się musicie, ie :point
się Godlewski.
.
'.
. ...,_ I wy redaktor . gazety, wy sowiełnik veries-7-p-ewie&ia.l w Bogu SPfrCzywający ce..
Ziemskaw-0 Kreditnawo Obszcie:shvn! Wy doli· sarz Alehan-der II. Żadnych marzeń! To samo
·
chorusz.ogaw~rit·
ruski. Zdzieś r..~ssija! obowi~J;u:e r.a naszego obec:neg-0 na;m:loiMwszego monarchy - mówil do jednego z r~ak·
Na "to Godlew~1ki nlc nie odpowiedz.ial, torów.'
ikfo.ni! się i \vyszedt ahy nie udawać się do.
Mówil i tl"k robil. "Cenzura" (jak się w
Jenkul), nnwet na· wezwanie. Zastępu"tval g.) redakeyi. nazywało odbitkę een.zuralną~, wywówczas Antoni Zaleski (zwanv w re·dakcvi glądala nieraz, jak mapa, czerwonym atritmenę
,,Antałkiem"), jako wydawca tytularny „s10..' tern ,pokreślona. Mieli z nim piekło reda.kfo1'o..
wa", który już mu:;;ial mówić pó rosyjsku. Ani· wie,„J\t6ny nigdy o godz. 12 w połudaie nie
nawet na myśl nie przyszło Jankul}owi, ze ma wi~dzieli, jaki artykuł wydrukują o godz~ $ po
f)rze4 sobą·antora „Towarzystwa warszawskie- po?uelniu. Mu-siano mieć ?;awsze w ·pog~)towiu
goi•, w· kUlrego w~:śle·dzen!e uściskałaby g-0. kilka artyku1ów aby wykreślony w ostatniej
bn;y<lka, jak noc~ Marya A.ndrejewnał
cl:lwili wstąpić pnez puswz'O?tY dnia ·poprzeq„
Jednym. z ruijinteligentniej>szy1:'h, jeieli · rtiego. Redagujecie eywy d,.z,ienllik w takiWJ:·
warunkach r
•
.vogóle może tu być mowa o inte·l:ge.ne~i~ cen•
zore:n za. cz~?w ,.fE:..ukulja hyt
żainy"P wspt>w.11jetil _. „ .

·I

•-~~·/ ·
; . A rezufiat ,Sll)~a: .ofic.~tskiego porueznika
łefb:-gVia_fdyf eeęaq-0-wąj .rosyjskiej? Zaraz na-.
,izaju~rz· p.olicya do~ona~a .rewizyt w kEięgarni
lfoesieka~ którego nie unili:nęla surowa kara
Iza $przedat książek; •. medWWOlollyCh przez
'i',.,: .·.·

~

..... · Ja z PuUuska.
...;..;.·· AM., jeidzila pani po zakupy?
- Tak. rifby ...;.. od-p-0wiada. oglądając się ja'!ł .
by w obawie. ezy nie ma świadka ofopotrtełt:iego.
- E, niech się pani nfo boi. Sami swot Ta
pani, to z ulicy Hożej. A fon pan to- ~ \Y.spó!nt:1).
Byl · aź pod Płoek'.em.
- A co pa.n kupn?
.... Trochę s!oniny.M
· - I wiezie pan?
..... A jakże!

dóstać

8tP'l t::at
.~1Y'rg;:!Cf?'włmplp-.rA~~-+~JA
,....._..~Jd'tatLLll
. . ...-- ~.......__~~~- __.._.__...__._sJ111f'llil!1,_....."~w..,......
P"l"'""""'"'~'w.i"'w'°"{)if
.
•
, ...--..,.....
... ...- .
„
- - v ...-- · - - ;;::y::---.,~V"V""~-'P'f~.,....,. rw~~~·lł

~~~WJ'W~~

' 3)

Albo owa blondynka w karakułach ponit~
1'olan. Bfodaetwo. schodzi jak kaczka, rozsuwająe
stopy. tt gdy siada na laweezce, robić m11.lli dziwne
la.mańce ••;
Towarzyefv:o nie jest sobie o-be.e.

I

~

sk.rtY<lła-111i ..

walizka:.

I

nu }'J!lcltlonęly

.ciągu jednej nocy .pozbawionych dacllu nad glo'/Wf!. uoogiej ehudOby i· wszystkiego tego. co moglo
Im słUtyć do nędznej ehoeiaźby wegetacyi.
1 . .Pomi•mo 'Yi~ ogólnego niedostatku., wmn:iśmy
1
!WSZy8eY. ,wedle. ~oZo.o&ci dopt1módz ni~s.zczęśliwym
h~cio~:. naszym. a przedew.szystkiem dać im·. mot.-

ze

się

I

iw

.'Ją.ewe

moin-0sci. TFudno przypmki~. by pcdrótny. któr)

z trudnością przedska się przez dn,vf wagonu ltcIejowego, mógl kiooykol'IX-ick nie :uspokoić ap&
tytn.
A z-wlaszcza kobiety. Kt!ida mogłaby śmfah
pozowsć do obrazu Rubensa. Ot np. ta brunetka
W salopce. sięgająeej do :demi. Moghby ona śmia·
!o okryć dwie bfalogłowy, nie 6"1skająe ir.h zbyt·
nio. A jej' rękawy? Mogłyby nadobnej warszawian
te zastąpić szerokie mufki, w ki.óre z.m1e!cilabf

(o) W dniu 11 lutego t'. b., do rniesz:kanfa. p, dz.o uty!. To się pan dobrze urządza. Czeka.j ~ M
Ludwiki Si~rakowski-ej. wla!k-idelki dystrybuc-yi I pan ••,
·•
pn;y ul. Jeroz(\1irnskjej OO. przybyl urzędnik celny'
To powiedziawszy ręką prz€-Sunęb.t mu pl:'"
Pcrd zasiewy.
Rozenmaje?'. Zobae:zywszy przedstawfoiela. wlarłzy.
(o) Przedstawiciele n:eh."tócy-eh kółek rol- P·. S._nie wiele mówh1c. wydobyła z kasy 25 rb. f pier;;;iach, pkcnch i bokach.
....... Nic nfo można poz.nać..•
n.iezy:cb w pow. wąrszawskim :mróciłi się do położy? je w ten s-posób. ż~ wątpliwości eo do
celu
nie.
było. Urzędnik wzial 25 rb. W'ysU"dl: i zn·
"'.'- To P:!ni nie wie. Robi się kamłzel'k~. '11władz o pozwole.n.iie na sprowadzenie z sąsied·
komunikowal wll'dey o dat1m mu lal)6wkL m'ku· klórą wkl<:.da się słoninę. rok. by jeden poleć J<:i-'
nic·b_.Jl:'"'..'iató;v na z.a. si.ew,y .koniczny, se.rai'.lelli, tek c~ef!o p. Sierakow;s.ka stanela wczoraj J>rzrd
gryki l zyta Jarego. W tym celu kólka spisują sad.em. Przymala się ona do winy. tlomacząc się, ty'kal dobrze drugiego. I{amizelkę kładzie si~ pod
koszulę, no i nie-eh „wac:h.a" namaca. A pani eo
zaw~:ze za da'Wtlyrh eza.sów wzybycie uri:ędni'ka
. pot!'Zeby swych członków i wyznaczaią dele- że
ea1nego do mięszk1mia o:maezalo protok6l. 1'6ine· wiezie?
I gatów d9 wyjazdu do sąsiednicll powiatów.
:nieprzyJem.ności. sprawę sądową i ka?'ę; tradYt!Yi..... Ja takfo sloninę. Obmnęlam nią nogi.
nem lekarstwem na to byki uiszczenie bez dlugi<:h
.- Aha; dlatego pani siedzi Wt szeroko••• No,
i..
:rozpl"aw łapówki z góry.
. D
. -Oury kiernnek.
. Prokurator popiera? oskarżenie, uważając zaś, a oo w koszu?
. (o) Kiedy na początku wojny wielu o} ze, ze mględu" na sędziwy wiek oskarionej,
..... Ano ma-s?o. ser. jaja. bochenek chleba, M
cód rodzin Rosyanie zaorali do swoich szere- kar_a więzienia bytaf)y zbyt surową. wnosi~ o 100 t to wieźć wolno. To tak dla niepoznaki. Ja .tak
·
·
rb. griywny. Obrońca oskarżonej adw. przys.. Rogów wojskowych, K-omit.et obywatelski zająl bole'W"ęki uważa.I. ie. jeśli Mkarlona jest winna, jerożę co dwa. trzy dni.
się ich. dziećmi. Niestety, tylko drobna ilość 1 karę należy wymierzyć mfoimalnri 1 trzeba uwzg1ęd„
- I zarabia pani?
dziatwy dosfala się pod opiekę grona osób, 'j nić, fA'i.· oskari:ona ko.bieta starsza. moie być roe- Za każdą podróż 25 do 30 rubli. Oplad się
b ·1·1 · d b ·
'b · h
_,_
YA'7cy-eatowana; obeenie urz~<inik wszczyna sprawę,
k ł.(....
- A jak złapią?
w•e o mys 11Y o ry sposo IC wylill>OW.a- gdy mu się daje l-apówkę. nie tak dawno l.irzędnik
- Albo to raz złapali. To i cói? Malo to Ulf'!).
nia. Córki rzemieślników drobnych. i robotni·
(rósyjski) wsrozynal sprawę. grdy rapówki nie doków ·,postanowiono wykształ'cić w .rzemiośle~ . stal.
bi!;im. W hand~u., Jak w handlu. Gdyby ezlowie:I..
vyYbrano zawody·: zegirmistrwwski:i, iniroli„ 1.
Sąd pod pn;ew. sędziego Fr. ,Szymańskiego
ucz~hvie handlowa?... toby schndL jak nieprzymiegatorski {szewski. · 1'.Glkana§cie dziewcząt sknzat oskarżoną na 25 rb. grLywien..
r...:iją,~ ·adwokat. lub trn redaktor z przeciwka.

·

1 'Wiqywane.

Zimno dot!r1iwe. bidy jest ubrany, Jak gifY"
by przebył sto wiw$t kor!mi.„ im Syber;1, w domatnie futro, obszernę bekiesz~. Kobiety w k.a.m~
kula<'h. lub salopa.eh. Wygląd ich świndezy o za..

dMfarexa.1a produkty

st"o/a i aby suma 5,000 rb., z za pi.su Regelmana
na kąpiele byla przepisana na inny cel. W
sprawie tej inagisrr.atowi zlofono wn.iosek z
(rpinią, że przyjęcie na wlasnNić miasta tych
kąpieli wraz z. nieruehomcśdami .na ws~za~
nych · warunkach je.st motliwe.

pn:yodziac, grly już wróg potęż
&wemi · kolatal do eh wiejących się · dD-'.

i.r-. - b. Od:r;iawian.ie

Prooukty

°"

kt6.i:z: )W.ąiyli ·się

fale.- ·o tem nara.zie nikt jesz.cze nie

sztowaly po 1S . k<>p. !i.tuka.. dziś już moźna
po 1~ a na.we.t po 10 kop. 'Ca sztukę~

.

(o) TowarzyshV'O dobroczynności postanowUo zrzee się na rzeez miasta kąpieli lu~
dowych 'TIĄ Pradze. który.eh utrzymanie w
hecnych warunkach jest połączone ze 1'nacznemi wydatkami. Towarzystw-o zastrzega, aby
z kąpieli korzystali be.?;nlatnie raz na m.iesiąe
pensyonarze i nau"Cz~"d~le zakładów Towarzy·

nio.nyeh, z ;więzów 1.ildowYd.!..
, ' Zn~e to <?dglri.sy .dla miesz;kańców Powiśla.
:7.e:rWaH "się więe ~wszyscy na nogi, .aby mieć czas
obm~ślęó środki ·ratunku.
~późuo !„, Tego ·roku ·:rozpętane Zywioly wod~
tte działały szybko, .tak szybko, że zaledwie nie-

~łałę

.

W·sprawie·k..1ipieii lu:do1vyeb na Pradze.

i mieć. go.· nie mote.
· · .. Aie . W)'o~faici:e soh~t\ mili czytelnicy . wv
~rtjt ~c~e spokojnie w :piętro~'Ych k~m!eni~
;es.eh, przy sZklanee· gorącej herbat.Y: co tam się
działo. tam, na SoićU.· na Rybakach; na Sa..skiet Kę>
. pj.&,· w eicllej wsi Sie!ci-e.rk!.W g1uclią-. p0nurą n-0oj gdy wstystko spoko}
11ie u.łożylo się po zn_o.iaop po<lziennych na spoozy11-8.~ ,oz;wa!y się M.gle. n.i'by huki działowe, potęine
tljłgłosj pękających · fodów. W ślad -za nimi, szum
niezwykły i pCmrtt.k. .groźny spienionych f.'.l.l, uwol•

.~1ełn ~ążyło unieęić życie.

chyba nas już nie za.wiodą sł~meczne nfoi. rozeslane

l

ifi

mostw~.

pogoiły.

(o) UrzQd z:.drnwia publicznego opraco- ·, przez panią. wiosnę. Termometr wskazywał bowiem
:vat obszer;Jy me-morya.l \V odpowiedzi na ln~ w s!ońm aź ... 11° riepla, a pod wieczór. w cieniu
terpela:eyę,
Zf;{l(Htwną do rady miejskiej w .,. 5° eiepla. Nduralnie. nagle to ocieplenia eię wy·
wolało przedewszystkiem bloto na niooezys:r,czonych
spr~aw~e ~dzialabo~d u;zędu zdrowia publiczze śniegu ulicach. a wywoła. w niedalekiej pn;vnego. l Je;go wmrerzen na przysilość, oraz szioRei. · k?far i r6ine przypadfości dróg oddcehÓwych śród st~knionych eiepla. warszawiaków.
odpcwfod.ź na hrlerp;::focyę .,kola pracy" radv
mie}'skiei w sprawie opiek sanitarnvch. \V
N'abial tanieje.
tej ostatn~ej urz~d v.-yJaśnia, :Ze praca
opiekac11 ni-e by!a przerywana .i opieki działają
· _(o) W -0staLnich czasach. wstelki~o ,ro~zaju
nabiał, opr~ masla t. zw. śrnietankow~go. oo dnia
w dalszym cią!5U, stosu)ąc się do nowego re-niemal ta.nieje. Wszędy. po sklep.a.eh. wi<lnieja, kargularnin.u, "''J·danego przez magistrat,· a opra- ty
zav.iadamiające o stanieniu mle-ka.
P.ozatem.
ccwanego w pofozumieniu się z opiekami.
jajka. które przed dwoma jeszeze tygodniami ko.-

_

ny·__, fala.nil

Stan

• (o) Dziep wczora.js~y. śmiało moiiua. pazwać
pierwszym dniem przedwio~ennyni... Tym. razem

W o-dpowfodzi na bte~elacyę.

~ G.?"iednai przeżywali w tę np-e straszliwą· mietrzkańcy nadbneinyc~ ·okoijc, · jaltie tragedye roz..
grywały się w · ubogicJ;I. lepia.nkaeh pękających
0

Uwolniony z domu :tdrowia ezJo~iek winfon

byc -0ddariy P-Od o:lpowie<lzialny nadzór krewnyeh.
któp;y obowiąz.ani są pilnować go i. w .razie na}
mn:ejszyeb ob!awów powrotu choroby, przedsie-brae odpowiednie środki ostr-Ot.ności. vn,glednie odsy1ac5 go ponownie d-0 domu zdrowia.
•

~;;ąw:z~~~yjtz:;~~or~~;~;~:7{'.~z;:i~ ~;z~~

.

starązym

de re-

ny

po

Rurko kazal wyc-oiać stare, dubrze jut wytarte pofak~e zlritówki srebrne i trzygroszówki
miedziane, w lot więc iniellgentny cenzor, p.
Worszew, zaczął to rozporządzenie s·tosować pe
swoJei;nu.
A tu wlafinie w .,Kronice· i-ygodnfowej" Ja„
nowi Rutkowskiemn~ utalenfow:memu autol'!"r
wi „Pamię·tnika }lop1~insa" i szeregu nowel.
zach.cial~ się zacytować stary wiersz.
„Dnla mi złotówkę 1rnu:na,

Bym

zobaczył

pa.n<irama".

...... Co to jest? zfotówka ....... z::rwohl1 Wol:'szew i po ehwili na 1'dbitce cenzurn1nei wy.rru:
,~1,lotówkę" wykreślil i dopisał H15 kop.".
...,... Czy on si~ wściekł? - zawala! re-dak„

tcrr Olszewski, zo:rn.cz.yws:r.y
żna przerabiać

eenzurę.

stare wiersze! Jak

Jakie mo-

można

psu(

rytmt

- Do te1efonJ
-

więc:

Worszew ! zabrzmiała komenda do te.

lefonistk~.

Dzwonek.
:-"' Panje radco i pain był łaskaw w felj~,.
tonie wyraz „zlotów kę" zmienić na „15 kop'
Przed-ei. ·to· sia·ry wiersz, pow:ozechnie odda..
wna znany. Mcźe ra<łca. pozwoli.:..
4

• ·

........ Nie ni~· prnwolę,, z1otówek nie ma w,
obiegu na l'O:tka.z władzy, nie' będ21ie wi~c zlo--

tówlti

w'wier.siu..

~-·

Po n s
Z Ozorkowa„

I

~zllo

stety,
stało

„Rnzwaga" w naszem mieście stoo. na
moenych poostawacll i czyni wszystko, by z_
d.ł"Ogi prostej ni~ zboezyć. Gdy w roku ubie.

giym patryooi W- całym kraju postanowili obchodzie uroczyście rocznicę konscyiucyi 3 maia i, dla osiągnięcia tego celu pozyskali nie-mal cale spoleczeństwo, ka planów ·i lud, w Oz.orkowie „rozwaga" święciła prawdziwy
tryumf. A ch-06 rimsiano uledz „wy;brykom"
garstki nieuleczalnych zapaleńców i wYiść z ni-

sz.ereg. widowisk na ee'Ie apole,pme. looz niedzięki niesnaskom w łonie ezłooków JXł.
rozwiązane.

ono

Z Turku

z

•

~~

.

.

ZnaleźR się znowu marzyeiele; · kt6tey
wysnuli wniosek, ie jeżeli na odc.zyty-o konstytucyi 3 maja przyszło wielj sluchaezów, to
warto jeszcze pokusić się na odezyl: ńa temat:
- „Poznaj swój kraj", ~P-0lska po rozbioracli",
,,.o Mickiewiczu" i innych pisarzach polskich.
:Wtedy „rozważni" żachnęli się i powied7fielidosyó_ zabawy~
A. S.
':,

Z

Piątku.

('Korespondeneya wlasna „Godz. PolslO").
.
.
- .
. Piątek ....... to mala mieścina ·..;.::. lieząieat
wraz z sąsiedniemi wioskami, .okola 12 ·tysięcy ·mieszkańców, naletj' dlQ powiatu lęczyo

ki ~· .
Pomimo woj:ny i priySlowiowo .~ęż~icli
ezasów, praca narodowa wre na ealej ..}inii.
.

Z

·Z

Ł_ówicza. -

(K<>respondencya własna „Godz. Po.lskr-')~ .
· W dniu· 14 b. m•. mies.zkań..M:' Łowicza•
prasrueg_a

waznegq.

ln'QdU

-~„
PI')'DlaSÓW, byli

rr
momentu

w' eyeiu

,

światlkami

miasta. W:· dnfu.

odbył<> się uroczyste otwarcie Rady nUE!jw

tym

o .godz. 9 rano radni ehrześcianie w .liczbie i.2~ czterej lawnicy, prezy„

nośrii

d-0 odbudowy gmachu wol-

Polski.

·

Alt

cyjne zebranie.

·

Rybacki, . M. Tatarzyński, M.. Kisieliński, J.
So~pwski„ L. Lipińskd, J. Ęaliński~ Rpman
IQugę, St. Wardyński, W. Psfruszeński i St.
Masztan<>wicz. ·. Grapa żydów: Webtedn, żeleehowski, Wartskl, ~y,berberg, Granica; ·R~
zenkranc. Łownicy: Łagowski, L. Gol~hiow-,
ski, Newak-0wski i SkowxońskL.

chOdZić ·się

·:. 1udn-0śeią

grzee;znie, „ uprzeimie,

. Ńie

na:raiać

..

wniezem na S'tWańk go-.

.• dnóęci y;ó~icy.anta polskiego.

,4. ·trżywaThie wszelkirh napojów wysk<>-

lroWyeli~ -:rO~mówY postroD..ne, pałe,nie papier<).
~ów "' .ezasie pelnian1a siułiby ......:.. są surowo

wzh.ronione. ·

dą o skladzie wylącz.nie polskim.

5.

Na_l-efy

przem-zegać ~tkieh

,
prze-

·
Po dlugfttrwalem odrętwieniu, wywolim~ ~ · ~w roigima~
wojny. Kaliskie pndobnie jak i sam Ka·
Ai d-0 wybuchu wojny tworzenie coohów
llsz. oodzi się do iycia.. We wsi Godzłerz pod Kali.szem otworzono szkolę. do której .uez~suza 50 dzj.,_ w Dą-hrnwie, jako wówczas wsi, nie. bylio J>rze-z
tl. Zawiązało si~ tet Kolko amatoł'$kie, które~ wfa.dze :rosyjskie dMWolooe. To teł rzemieśl·

·~i:lka.Jni

Dr. :Bertold · Me:r""1n

5)

porucznik L. P.

Il Bryaa~a LBUionów Po:skic~
""' roku 1916.
Ale mm kolo zelaineg-o piecyka po-l<łW&>
którrtgo krwawy blask przedziera się prie~
cienie ziemianlci, tnym.ająe świeczkę w ręku,
siedzi legionista i czyta.~ ·
·
·
Na twarzy przejęcie._ w oezaGh ·wpa-:
tnonyeh w zadrukowany papier blym ....
Cói' go <>behodią w tej ehwiltl $trzaly pa~oli, ujadania · się placóweJ~ w pn:eapolu,
gwar .w 'ziemiance, brzdąfkanłe :mandoliny 1
g~,

clłrapuie śpiących

towarzyszy?
011 'lllecial hen w świat d2'iwów, jaki r-OfJs:auwa przed duszą Tusiąika~ lub .w . to r<>jow:1.sko interesów i faktów daleki-eh, iakłta na front
-przychodzi z gazety, ehoeby atars-zej daty~

-eh<>óby
wuj.e

takiei~ którą

się .masło....

w ,,Hinterlandzie"

()fłako.-

·

Ksiąiki i gs:iety S?t jedn!ł ~. :aafisfotniej-~ prz;-iemn-:t§ei :tycia na froncie. .
.

I dlateg<) tef „Popioly" żeroms-kfegt:t acb ileż analogii nasuwa .druga pofowa pi~r

:wszego tomi!! ....... lub ,!Pan WC>lody.}>wski"„ oo
;
.a.i •. '~....- --·

-

:

D:(Yty'Chczas oohronka rozwija

,_

Będzina.·

--

cyi.

płci oboje}.

·

Sldad rady miejskiej z wy~ 1est tu .na.etę-

puj~cy: ~urya I: Dr. Wladystaw Podezaski, żyl:
~ AntonI.. ~olarz. Do.mański Ja.kób. kupi.ee. Da-;
Widsoo ~ta.n1sla~, dyrekw Tow. ~tum. Szwaj1 eer .Cha1m, ku~1ee. Boruehowski Elta$Z. ~my-

Rec~e H~a.n., felezer,

Szmulł kupi~

.

.

·. .

GruJJ.baum_
.

.

.. ~

.

Kurya II: ~· Bo1?'fyńg~ Z~~un:. prefekt_

·

-

Dzienniki tułajSz.e oglosily,. ż.e osta.teęznie
I mlatwfono sJ)rawę int-ern-Qlwanyeh .w. Au.stcy5.
obywateli Króle:stwa POilskiego •.
Uczby _ioh
.
·· „ ·
.
h k. 'ł 'ak - ·· ·
Jednak wy1ączono nara.111e _tyic . ro ew.i ~gw,
którzy przed wojną stale zamieszkiwali w <fa··.
łfoyi. Ci będą muiSieli przeczekać czas wojny
w porzą<lnie zresztą zoodowan.Y'ch i n.alefycię
uTzlfdwny-ch barak:ach w .Oświęcimiu,,
.
- Lwów :Ciel'pi bardro z powodu ułrmlnioP
. nej k'{)munikaeyi z Warszawą. Wia.d,omośtj
ze stolicy Pn_ ls.._ki,. ehoć spq. źnione czyta. ne..są .ze..
zrozumialOOl zainteresowaniem•.. śl~zimY.. tu
z natężeniem po.stępy prae Rady Stanu fprz~
· bieg spr§iW związąnych 2ltworzenie111 ąrmilP9k.
skiej•. Cóż.,,- ki~dy wia:dom~ci są· b;ardw
_ nader. ~adko d-0 Lw-owa. _d~hod:zą.
1 ską.pe 1
Nie tratimy jiedntl. nadziei,. że i JV .fim. kie-.
1 runku ;nastąpią zmiany- ,na lepsze~ :: Jesz~
jedna SflTMVa.
kwestyj piwnei. :i;es .v~nit ad,
I: . triarfos. D<>srlo d-0. tęge>~ ~t~_ Lwów .w<:1gÓle ,pi-:
wa :nfo_ mial dostawać~. Milięjm. 0 .ludzi .J:!llel":_
1
SĆO\YYIOO ...;.:: pi nwgą sobie tej przyJemr"'ośd oQ..L
mówić-~· ale we' LW\łWfo b&Wi .i:fu.fa .wiJjsk&;:,·
wyeh, dążący'eh z. frontu aJioo na front, prze.,
wainie przymvyciajonyeh <fo „bomby", .Wfa•1
śnie ze· wzglę<fu na nieh postanov>~Ó:ui · ru.~.
wpadać wostateić.z..r1Q<Sć.- Diateg.o z :~wi>.~ żr.e;.~.
· g.o· WYbran.o mniej.gzę l piw'° we Lwowie bę-

z

z Czeladzi.

sto-wiec,

-.

Lwowa~·

·z

·

Mstówf.e.

450 clonków

Ze

(lforespondeneya wla.~a ,..GodZ:- Po1•1: ·
Lwów~ jak zreŚzfą i _P,rzeważna ezęść n~
sey~h miast galicyjskjch, tyje óbecnie iyei~
najzupełniej prowirocyc.znem~ Nikt tu nic _ni~
oblicza na. dłuższą metę, ni-kt nie pOO.eim uie
· · . zanuerz
· e • który-"'
'"'a
. uu· · wvk"n„.„łe
"" "'-~ · ..,. „
1ezru.ouy
·..:~„ '!... l'Ol.!Oeyc
_„ • n,
• na """
~ '"""'odn· "'"r.7 m1· .,._
„~er"l:r ~,;~ . l '-'-:-"
.""""
t"'•
. . """'"'y· -:~,:iun>a W17kłn81·Af!'f;
-,:uJ.
ul ·re,,.,•'y
. i:;ul. .m-0~
. .r..llil'.U .. !'t:U;11LU .. ·." J< • ;J..L~
ezyć nasze·. instytucye spo!eczne i ~. p. ·. ą11owem lm:lność. trwa. us.tawicznje ·. ~ znakiem.
bezW11ględneg{) p.r-0wizoryllin J ...... aprow;i~

go ódfywiania dzieci.
. . '
..
Dla· ezęśei pow. będzifiSlńego cl'()wmzoriiO
W. Da,ibrowie G6rn-or;re1· biuro filjalne wa.rsz.a.wski.,;,;
·,.in_~,.,.,._m.
wzaJ·emnV'C.h ube'7'T\i.e"'J
""•,p~~„.
u~
-cień"., za€ dfa części -nnw.
rM&i.Stooh-owsJBArf<>W
.r
V~'/;
"'O

Z

Rad;ziei6w faira. 15 maja: Ra„

--

filę pomy&lnie ł w zupelnoścl odipowiedziałahy swemu u.daniu, gdyby byla· możność na:byda arlykulów S'p<lfyw~eyQh. <fila iidpomedni&

&zy obecnie

P.rzybylych powita! serdecznie prezydent
miast;i p. Lerner i naozelnik powiatu p. -Lat•
ze~ w -Odpowiedzi na ich przemówienia radni
zlr.łvli '.dekl.aracy"", w którM str.e.śeiili swoJ·e i
~ó d : oś • i .vd
•
N t
.
Im
· w ązn. c.i
zyeze~. as ęP'I!1e
p. Anat-o~ Wekstein, przedstaw1e1e1 ~PY zy„
d?w, wmóel nagły wniosek w. ap.ra'!1~ wYS!a•
ma do R~<ly Stanu adresu. W1ęksroem~ wm,;
sek odlo:wno d.o następneg-0 zebrania.
skład Rady wehodzą: Ks. M. Ciebocld, Karol

'.~t

li'o Rady -mieJskiej w Uniejowie wy:brano
6 :rad:nyeh Polaków. Uniejów jest 1edynmn,
· Jak· dmyehezas, mia~em w Królestwie, z n.a.;

wa. , 14 -maja:

dziejów_7 Msza św. i bierzmowanie młodziefy
sih.'l()lnej w kośdele poklamornym. Zwiedzenie· progimnązyum. i szkól lud<0wyeh.
Nad
wi.ecrorem •wyjazd d:0 Bronie-wa. · · 1-6 maja:
Broniewo. P'° p&udniu Bronisław 1 wyjazd
do Knywoa.ądzu. 17 maja: Krzywooądz. Nad
wioororem do Byezyny. 18 maja: By~ po poludrtiu do Ko6ciefoej ~si. 19 majar
Kościelna Wieś - po poloomu do Bą.Q·kowa..
20 majn: Bądko"WO i powró~ do „Wlodawka.

dent miasta i burmistrz zgromadzili się w· kościele po • pijarskim, gdzie solenną wotyWę
. Towarzystwo gimnastyem-0-gp0rtow4', w d. 10
odprnil ks. M. Cichocki, radny miasta. Po ł k~eit:1ia u1?4<lra popis gimlliastyC?..ny,. ·"" którym
wezll!1e udz1al prz~szlo 200 ~lonków. Przygrywać
nabożeństwie · w ratuszu nastąpUo inaugma- b~zie własna ol"kiestra. iłoz.ona z 14 05Qb. Tow.

J:eoz_···:i gO.diwśeią i śttłn.o~cią.: '

- Z Kaliskiego„

rya Hoffmrui.

K-onsakracya. pn:budowan~

9 :n:;ala n_abozenstvro I b1.e:r:zm';wan1e w kosc:e-le sw. M1c~ala. (po D?'1mmkans~1:11>· ~ad Wieczorem. wyJaztl .z D~bia. 10 n:a2a. pąrue - po
poiudmu do W1fowia. 11 maJa! W1row-0 - Po
poludnhs. d'O Polajewa. 12 maja: P-olajewo nad wieczorem do Pi-ootrkowa Kujawsk. 1S ttta.:.
ja: Piotrków _ nad wieez<>rem do RS:dzi<Bjov

:
Za staraniem. R. .M. O. w &rn:o'Wie i przy
-0fiarnosei pp. d:-rr. Gwbińskiego, Z.'Steehmana, firm: T~-wa Franrask.0 - Rosyjskiego, Huty
Bankowej, Fifa.nera· i Gam pera, · T;.wa Ł. J,
Bork.owskieg<>, oraz grona ludzi d-0brej woli
zostala otworzona, poświęcona i lll'1lcll<>mfona
Óthronka im, Henryka Sienkiewieut dla. 55
nnj~iednie}szyeh. dzieci na kolonii Dębmkii.. O..
bovtiązki głównej .opiekunki przyjęła p. Wale-

skiej z "Wyboi:u.

Z

eegiellr~

maja Brześć -

kości?la. fan:~· P-:_ pn._. • ludnm hl~rzmow8:n.:~

pl'ą.

Nie ·brak niepodleg~ościowców, którzy . ideę
wolnego państwa polskiego szerzą wśród najJfozniejszych warstw.
'
Wspomnimy tu fyllro killm najwybitniejszych pi.onierów mchu niepodlegfo~cioweg:>,
jak d~ra K-0cem bę, dyr.. kasy pot. p. -J?lócienni·
.Oąbrowv„
ka, -0raz ks. Stem~skiego, którzy w krótkim
przeciągu czasu roolali zorganizowa~:caly .11.ze.··
reg Ioką.lnych in$tytucyj spolecznych,· kultural(Ko:respO'ndeneya wlasna „GOOz. Pol."}...
nych i pomoc11iczycb dla organiza-cyi-przywe-- · Regulamin policyt ..;... .Organim.eya eoohów~ .....
go państwa Polskiego i przyszłej armii.
Oehronka im. Sienkiewieza..
Czynną jest ochronka, biblioteka publlez..
Magi:S,trat m. Dąbrowy oprarowaI w ~=
na, komitet, któey wykupuje zloto dla przyreez.nej xedakcyi reguJamin <fila paUcyf miejszłego skarbu polskiego i Polski Czerwony
skiej, w którym między innemi -~y: ··
I{rzyź.
.
1. z postern:nk~ pod żadnym pc>zio:rem.
Praca postępuje. rain-0 naprzód, ehoć. bm
ro~MU, wszyscy dobrze myślący garną si~
nie w.olno schodzić a.i do zmiany}
do niej i pragną choćby w skromnej mierze
2. PodCT..aS pełnienia Sluiliy nałety ob.

<l.-0rzucie'

ntiete6 do eeehów~
zmmszeni byli. zapisywać &ię. du eecll. ÓW w mia-

.
.więzienia w ~'lm zbieg!o dwóeh je:ńoow ro- . ~ bęC:-1ie na _przeipisacll e~howyclt byłego
ayjgldeh: Emil K~, lat 25 i lllfiehal J)lezenko~ lat nam1~ka Kr~lestwa Pols!rl~ . ~ r~ 181~.
OO, orai uwięblony za nadziei ~ Gąsio.rowski 1 Stworze~1e. ~how ~Y'OZYlll Się m~izaw~111?
lat BO. Za %'biegami :roze?lla.nt> Usty goncie.
~-0 podniesi~ma po~omu kla~y r:enue~cre~,
1 dlatego tez oczekiwać nale:r'. ze rze:rui:ślniey dąbrowscy akeyę ię nalezyć1e ooruuą l poKalłsza.

się W

niema}ytn klop.ocie. aoy .W roku U•
biegłym· R. G„ O. w War'-- \i[i-e wróblla_ się
z żądaniem rorganirowar'n „. --: r .ogólnokrajowej pod baslem „R'" ,,.. _ dzieci", poprzedzonej odczytami. Zaezęto kręcM glowami
i wątpić w możliwość -podobnej imprezy. ·Raz
jednak wszedlmy na dro.gę ustępstw·. i tu musiano dożyć w ofierze. (bardzo ciężkiej) źdiblo
swych 1..asad i zabrać się do żorganfa~ania.
kwesty, która - nawiasem mówią_-c - .udaJa

nicy dąbrowscy, clreący

staeh sąsiednicll. Obecnie magistrat dąbxowski przystępu«.e do organizacyi w Dąbrowie cecliów wseystkieh rzemi-Osł. Usta.wa cechów <>.
.
.
. ·.

Wd. 22 b. m. 00.bylo się tu trzecie z kolei
mi na nlice z chorągwiami, -- to jednak miano
·
posied$emie
:Rady mleiskiej z wyboru. Na J>O-'
tyle taktu, że się mowami w kościele i ria u~
siedzeniu tęm, . między innemi, oma\Vi~no
licy nie ,,komp.:comitowano". W tym wypadku
nawet opatrzność stanęła u boku ,,rozwagi", ' sprawę_ ~prowizacyf miasta, przyczem prezydent,- w iniieniu magistratu, przyjąl do wiado.solidaryzująe się z nią w zupełności, gdy bo,.
wiem szykowano się do wyjścia z kościoła; mości fakty pobicia· publ1cmości, wyezekujtt- ·
jedyna chorągiew korpnraeyjna, Tmv. cykli· eej w „og-0nkacli", prosząc jednooześnie o
stów, z białym orłem z.niknęla .w 3amą porę .wskazanie faktów, p-o~arly® świadkami.
lnterpe1aeyą rad. Koszutskiego w kwestfi
i pomimo usilnego poszukiwania., odnafożio ·
no ją_ dopiero - nazajutrz. „Rozwaga" znala-- milicyi mi-ejskiej posiedzenie zamknięto. '·
zla

I

Jr't.

I

~oly ko_pai;ilMleJ n~ Piaskaclt, Gorkiewiez.Euge-:
musz, meyn1er górniczy. kopalni Sa~ Kara.cy
J6z.ef, prokllll'ent Tow. Sarum. Ko~ Zy~unt.~
urzędnik kop. Czeladt, . Luft Anton~ . t«1mik budo'!~a:ny kop. Saturn, Machniewski Roman. wlap
~ie1el ,: ńłe~om.~ w ~eladzi._ - Noti~" Józe~w~śefo1el .m~omoś4-Sanowsld (lrtegorz, wła-:
ściciel dćmu.
•
..
.
,
~urya In: Szymański .Jt'i?;ef, majster śl~~'.
kop. ·Ctela.dź, Ko~akkł Wla~ysław, do:ior;a. Pa.~-·
sek Anto-ni, lwwal Boni~ćwskl Jan•. ~ędnik Tow:·
Satum1 Rączaszet; ·Emilian. kowtI. Lewandowski
!;:~~uran, Siudak Jan,· gó~ Gorgol Lud-:

Z ·Włocławka„
__

i
!

w

dzie, Ieaz ~akłllwiek d:rois~. - .· __ ·.

.· • ~- ,: ~•. _

.. ny!~ teainl:P·. R.elle:r. ~ezyt gminiecn_.

two-wa spór o zaplaoenie około 110,000 koro.n. ty.;.;
·
.
·
• • ·
•
, tulem sz.eregu wynagt-0dre1i· zwrotów i innych p'.r~
Spirawomani& tuteiszeJ Sekeyi Odxł.f'IZY za ln- t tensyj. CeleJll ułatwienia tef sprawy, obie ~Y1 fr. r, b. wyka.Wo dccllód W łllmie 1,855 rb. 02 . mianowały S\VOich . sędziów
.•., Stanowili·. oni nieja.k_o_.

•
trybunat; V{pok ~du polubowneg-0, który
1. pref'ensYe p. Hellera: 26.389 kor~. i 28,785 o<ldalil
WY'd~tlti 1,828 rb. ·2? ~op.
kor.. z
. · ~aopatrrono w oduez 135 :rodmny. ~ono; _575 . tytułu zwrotu wkladek do fund1lsti1 enieeytilitlego ·
drl.ec1 ~ ~61 ele!11entarnycl1, .ochro-11
przyitll:-: arly$lów· .tea4'u, oraz_ pretensyę 24,990 ·ker•. tytu..
k6w. • •
,
•
·· 1 lem '1 p?oe. dopl~ty :do biletów. teatralinych. ezyli_
Zajęei-e otreytnywało eo tydzień 80 swaezek. ogółem, sąd nie UZQal prete.nsyi p. Hellera w kwo--

kO:P.

1_•

cie 75:604 koron.

Z Kujaw.·

·. · , . . _

.·.

.

· ·.

· .·

Nafomia& p. Hene:Ń>wf pieyzriano ~t. za u.:·
trzymanie straiy pou;·rnej w n-0ey w budynku- tea;o·'
iralnym ·w kwocie 4.278 kor. 50 hal. i zwroLwy...
- .r~· Elisoeteneya ks.· bis'lmp Stall:is!aiw· datk6w.
na opał..z powodu,.:nl.eódpow~iego -~
Uzirowieoki, :mając na względzie -d'O'bril ~ ~ • keyo:!'!(Jwania eentrilnego .tJgnewanła w kw<>et•
~aln~ i pookrzeipienie na. duclru 1ui1fa wiem.ego, · 5.724 .kor. B5 hal„ ceyli P?ZYWino ll'Uf>m k\Vo~·
zamierza 00.:byó wizytę ka-n.om·omą w blltseyeh i 9:997 kar. 85 hal.
·
·

&k'()llicacli· Kll'jaw. Wizyta
stępującym ponąddrn:

odibę-0.Lie się

w na-

7 maja wyf.a_.00 o go..

dzi:nd:e 5-ej po P<>1udniu d-o B.rrekia .Ku.i. 8 .•

iczty.
IPlBi
.i<>.

Haoda~'zka.

&tr.

ANTONINA

' . .

~ ·. W kol1e~ grudnia 1899 roku &. Jerzy
Bi~rnens, dyrektor DeUiische 'Bank J prezes „SOo'.

z

ws

PAWŁ

o

o

IC
lite:rai.a,

ICH

c.ietedu ebemln de Jer d'Anatolie" zawarl w
, ·K onst,a.n tytnopolu z tureckim ministrem. handlu
' ,Zihn.i - pasz.ą układ, na m.ocy którego pozw°"'
żona
!v-no .powyis~.emu towarzystwu kolej.owemu w
: eią.gn lat ÓŚJ!liU przedłużyć sieć k<0lei anat-ośi.
dłllgicb i ciąż~lnh
zasnąła w
przeżywszy łat
;,· lijskiej, ·aż do zatoki perskiej. Szesnaście lat
: minęło~ t. i~ dwa . razy tyle, niż: zamierrono
Pogrążony w nieutulonym talu mąż. w imieniu nieobecnych: oórkl, syna, zięeia i wnuków zaprasza kre..
' a kolei tak zwana , Bagdadzka . nie została u~
wnyc'h,
przy,jaciół i życzliwych na nabożeństwo żałobne do kośn!oła św. Krrzyta dz~ś, ~7 b. m., o godz.
' ikońeroną. Główna .linia dotyka obeoo:ie na
: iwschodzie Ras. eł Ain (w środku drogi mię-
10112 rano, a następnie na wyprowadzenie zwłok z tegot kościoła zaraz
naboże:~stwie na cmen. PowązkowskL
'
\
~ czy Eufratem a Tygrisem). Tam u podnóźa
Osobne zap?oszenta rozsvtane nie b~d~.
.
·
: gór i na równinie plantaeyi bawełniany-eh A·
dany. w okolicy pelnei wó<l dałaby się prze-. !Prowadzić tszeroka polityka koloniz.acyi.na i o..
pładłnhy się. wielce liinia kolejowa, ebociażby
Dania
167•.50
M~.; z morzem nie. polą·eroµ~ gdyby miała ezas do bagdadzką, z<l€'popularyzowae bo groziła o.na . Bagdze w góry Amanus, a potem do Biredjik
Szwecva
17~.75
114.'!5
,' rozwoju tarriego, jakim fiesz.yly się koleje a· zabraniem -e.ześei docho<lów, obecnie już an· ! nad Eufratem, lect 00. Adany brzegiem morza
Norwe(!ia
H)Q,75
1f\9.25
;" na.toliiskie i wschodnie w małej Azyi. Dotąd · gielskiemu kanalowa SueZikiemu. Z tej samej j do Ąleksandretty, a potem d.opiero przez Aę
S:i:wa•carva
.... 121J r 18 121V1 8
„ tOOO kilometrów. drogi bagdadzkiej Zi>stafo przy.czyny Anglicy nie pozwalali R<:isyanom i foppo dalej. W czasie pokoju ta nadbrzeżna
Au~tro-Węgry
M.'.?o
64.'.30
· IW2 budowanyeh, a ciężkie zadanie przebicia I przedluży6 ś:re<lnio--azyatyekieh kolei z Afga- • kolei mogla być bardzo rentujq-cą, le~ w cza„
BułQarya
79.'18
80.''f,
, gor T~urusu ·i AmartlJSu rosW-o j'll'z w ezęści nistanu do Indyi wschodni-c-h. Anglicy w r. J sie w<:>inY traci Zll'pefaie swoje strategiczine
Turcya
20.60
20.70
. , lub ;; . eal_ośei. p~eiwycięź~n.e. W robocie j~s:t 190~ przez ~is.ta mi·nisitra ~aUo~ra w hbie ni~· zna-ezenie kolei do Bagdadu i do Mekiki dlaHir,znania
.,, 1'25.50
1211."ilJ
i nkon-ezeme kolei na rówm..nie do Mosulu, o ile
sze.J odmówili swe.g-0 ws>polmfa1ału w bud10w1e • teig-61 re parę okrętów angielskich z m'Orza to
· dostateczne f~dUisze się znajdą. Strata„ Bag-, kolei' bao-dadzkie]. P.odwyiszenie cifa turec- znaczenie podk'Olp'U'je, a Cypr aitgielski. ealą
· dadu sa.me~ nie szk<>dzi sprawom ko.1eJ.0Wj'TI1, kieg<0 na.ioiykalo na między•narodowe trud~ 1 drogę nadzoruj.a.
bó, n~ razie! .Bagdad sar:i :byl pojęciem przy~ ności i gdy w końcu zg,J<l.zono się w r. 1906, i.o 1 Mez'°pofamia, kole'b<ka ludzkości, kraj mi!~
LONDYN.
211~
szfośri~ drogi ~I'o~redmeJ: Hamburg - Bag-; zgoda polącz-oną, za.stała z klau1iu1.ą, by rutd„ kiem i mioo„em ply.nąey, tar>uszez-011y i z.dewa~
211,"' Konsole. • . • • • 53.51.~7
dati, medoszl-e] 1eszeze do. swego celu.
wyike ceł obróeon11 na potrzeby... Ma;ee<lo.nii. I sfo:wany przez TuTkóiw i Arabów, mial stać
sri.2;;
5°i0 poż. ros. z r. 1905 •
• . Cztery W.Ojny przeszkodzHy normalnej bu~ W Izbie wyhzej Itirdov;ie A"le'bury i Ri·pou się n-OIWą fiazą i spfohrrem Emorpy. I mów
·i'r~ 'J)oi:. ros. z r. 19'19
51.i'!S
Pierwsza ang. poż. woj ••
86.d.owie drogi i wstrzyrny•wa1y iei ekspfoatacyę~ wyraźnie utznAczali swoją anłypa~yę dla nie-- na .gruneie starym wybuchła walka. narodów
M.Druga
,,
„ "
a oprócii tego różne Jk>lity•cw.e i finansowe mieekiego przedsięwzięcia. Niemcy zmusztiw i. dzie!o pokoju wstało przerwane. W ebwili
Goldfild;; . • • • •
1.37
trildności mocar~tw~ utrudniały wykońezenie
ne były zrzoo sie gwarancyi kHometrow-ej przy waru kotla ei.rropejskiego, w ehwili przeTWa~
. ~ ·!Przedsięwzięcia. Ęolej. Bagda<lzka nie<ŁyHrn w budowie kolei. ~le przez to budowa wstrzyma„ nia W€'lltyki be-zpieezeństwa przez rew-0lueyę
fiiBłda parys~a.
pojedynczych odd'llkaeh i kierunkach jest bu- ną z.os-lala... Wskutek jednak unifikacyi dlu„ rc•syjską warrto wskazać na przyez\"!ly ~'kuH„
; do.wana ale i. linanoo·w~ma. Niemcy chciały gów turecki-eh wmH>gly się Md:wyżki budżea sowe wzajemnej rywalizaeyi i nciązHwą drogę
p A R y LI
2313
:!!2/3
· 1Mrnteresować m'Oearstwa europejskie do tej towe i srultan Abdu;lhamid rozkaza·l myć foh kamienistą, którą eywilizacya na:potyka a z nią
3% renfa frtmC"U!'lka
SUIO
6t "il)
butlowy by i:® zniewolić niejako d·o żądania do 'l:md. 0'\\7 k·olei bagdad~kiej. W eierweu r. i <lobroibyt lu-d-rkośc:i. Czyż kolej Ba~&ndzka
5c10 pot. l'rnncuska . • • •
88.'ZIJ
S'l.20
od Tu..reyi nowej taryły eeln-ej, potrzebnej dfa
1908 m;r)ina był<0 podpisae ostafoczną u:mo- mhila być d-01brem wyłąevnem Anglików~ ezy
S° 10 pot. ros z r. 1895
!'H.li!'t'iO
fflt3 „
„ z r. 1905 4 • 1-11.- ~1.50
otrzy.mania z tego iródla. zwrotu gwarantowa• wę, która gwarant.owal-a budowę k-01lei do wnę-- tef. wej ludzkości'?
Banque de Paris
• • 10 ·5. - 1021},-..
nyeh pieniędzy ia wybudowane kilometry n°"·. trqi. l'liiewpotamii. Od tego czasu zaezęli An„
Veste:r.
Credit Lvonnais •
~ • li ·łS.- I t9~.wej d·.rogi. z. tej przy·c.zyny kolej bagdadzka glfoy interesować się !-"Oleją bagda<faką i, po.a.
Union Parlsienne • • „ • s-~~.- 62t.me·. mogla być qz.ysto niemiecki em przed-się. dlu.g planów Sir William Willeocks, dążyć
Baku . , •
• 1715.- 171"i.Gtełda war~zawska„
wzięciem i
Berlinie starano się przy-ciągnąć chcieli do.· użyźnienia . również byłego raju
Briańskie • • • •
430.- 4 50.Linnozow • + • •
3i:ł,3~.kapitały obce,· nie szkodzą-c kiero\Vlllictwu i ceziemskiego między Tygry·sem, a Eufratem i
Malcew • • • • •
. 576.- W::ł.łom n.ie'mieckim. Chciano zainteresować rosyjG
tajemni.C..Zym celem usunięcia Niemców z .k°'"
Nafta
ę
.a
„
11roeent.
TRANZAKCYE:
sklch, f.raneuskfoh i angielskk·h ka.pitalistów. leibagdadzkiej1 jak niegdyś Francuzów z Sue-Tulska fabr. na.bojów.
. 1315.- nn.~fo uda.la się to jedna-k. Rosyanorn nie pozu. ·
Lena Gold.. • •
-.-.Goldflelds • • • • • • • - . 41.d'Ob~l się bel iai!:oki perskiej, którą i innej stro.W fem leial ceil jaskrawy po-1ityki angL:;lw 69 10 OM~. m:. 'Narmy sami chcieli opanować, a ju'i o nią .rywali- sk}ej. Jeszcze 'W r. 1006 w mnowie z Rosya~
szawv z , HW>
S°1 0 Uhli~. m. Wa.r·
zowa:Ui~ Tmkąmi i Anglikami; ciwarty .kou.: .nami ia:.s.trŹ€gli s.obie Anglky iż {>O'ludnirJ:ł<a
smwv z r. 1916
kment byl
nie na ' rękę, tembardziej, a
C'lęść kólei bagda\izkiej powinna podlegać lron~
zast Ziemsk.
podejrzewano, iz nowa kolej zaszk-0dzi dro- tr-0U międzynrro<1 i)iwej. W jaki jednak sposób Lish
241~
2313
Amsterdam.
411, IJ1fJ • • • •
84.70 84.~
gam średnio ,,; azyatyekim i syberyjskim i. miafa . bxć ta kont·roła pneprowadzona w Listy zast. Ziemsk.
39.125
39.IO
Czeki na Rerlin
•
24.-;73
?;mniejszy rosyjską.· produmeyę i eksport. zbo-. · prze:dsięblorsM·fa przez Niemcy g!Ównie fi„
24.75
Wiedeń •
4: '•o ... • -.- -Listv zast. m. War·
49.175
„ !!lłlS
„
„ Szwa i carvę
u~ 'bawellny i nafty. Francya nat-01ID.fa.st wiw
nari's-owąnern, by.Jo tmrfao orzP-C. a to t-embarsiawv 5 °1 • •
80,00 80.$)
71.15
71.20
.,, Kopenhagę
dziala dJ.a siebie korzyść z.nacz.ną z połączenia dziej, iz Anglicy do swokh przedsięW'"lię6 żad„ Listy zast. m.0 War'iR.!'175
73.55
Sztokholm
„
francuskich kolei w Sycyi i Palestynie z n·awą nej 'ko.nłr-oli międzynar-0d0>wej nie dopuszcza·
szawy 4t1, •10 • , - . - - . 247.ńO
„
Nowv York
linią bagdadzką idą-cą, z Europy przez Bo·sfur,
li. Od tego czasu· Anglicy. oo·raz bard:zie;i U· Renta. . • • • - . - ......, ...
11.79)
11.79
„ „ Londyn •
-.42.1.5
42.40
Parvt
aiezkolwiek i we Franeyi naipotykano na pew· macniali i ,fortyfikowali SW<lje pozycye nad fł°lo m Łodzi •
Marki robiono 40.50 do .ro.-.
ne trudnośri nap~ niedopus~enie w czasie za·toką perską i wyraźnie dążyli, by z Mezopo..
;!'li!
n ur
l~J
Korooy 24.ll'Ząidów Delca·ss'ego d'O nofowań urzędowy-eh
tamii wabić drugi Egipt dila siebie. Podtrzy·
Redaktor odpow.: Af Pksander Bieliński.
na giel<Iz.ie paryskiej obUgaceyi kolei bag- mywa.U oiti pieniędzmi i amwnicyą powstanie
dadzkiej. Jednakże te irudnvści ZlQSta-ly z eza- przeciw Turcyi sułtanów, z Koweit i Jemen.
6iełda berlińska.
DmK i nakład: WydawnictwJ ~~ls\is ·t
sem pnezwy.eięiooe i Fran-cya posiada 40%
Wogóle, by pojąe obecne polożenie poli·
BerUn, 28 nw."e&. ""' Obroty gieldowe mfoly .
i G. ~' 1Jlt1 V'\lU.
wartości linii bagdad"Zkiej.
ty;czne tej cz-ęści Turcyi trzeba przypomnieć , dzisiaj przebieg spokojny i nie wykazały pokaźu!&iW Anglii :eo inne.go, tam nie bezpodstarwp so:bie wszystkie prze:iawy zaborczej polityki szych zmian kW"S6w. Tendencya byla przeważnie
mówiono, ii kolej od Bosforu d-o Mezopo- angielskiej. W r. 1907 prOitest-owala Turcya . moena przy kursach stalycb. Szczególnie mocną tei;+adcsl ane„
bttnii slutyć· musi więcej interesom niemiec- przeciw· r-0hoto m Anglików przy zatoce pet"· 1 dencyę ujawniły walory tureckie, na.st~nie 4 % %
&:i.Jit i austryaokim, nii angielskim a. choć g!o- skiej, z.by.t blizkim arabskiego wybrzeża; zwra„ pot. japońska 1 pot. austr.~węgie:rskie. Z poiyczek
sy: prasy diowodiiły, iż ~olej ta k<lrzyslfią też cafa uwagę piln1)ŚĆ angielska w nawodnieniu· :niemieckich pos'liukiwano szczególnie 3% 18%%.
bt'fzie dla interesów angielskich, choćby przez Mezop.Qtamii i dopięcie monopolu ieglwgi na Pieniądz na Wde żądanie SU % i niżej. 1'yskonfo
~rzewóz poo.zty z Londynu d<> Bombaju w eią"
rzekach· Ty·grysie i Eufra-cie dla angielskiego
gu d·tti ośmiu, to jednakże przeciwnicy udzia- towarzystwa „Lynch" oraz zatwierdzenie pla= prywatne 4.s/s% i niżej.
Berlin, 26 Marea. Notowanta kursów dewiz
!tu w budowte trolei z;wy"Cięfyli i rzą<ł na. sw<i.ią nu Willc-0'.:'ka dr.ogi lronkuren·cyjnej Beimt , gtr-0nę przyciągnęli. Jak w swoim ezasie zwal~ Bag<lad. Największym jednak sukcesem An~ za wypłaty telegraficzne:
tąd.
26/lII płac.
: eza.no francuę.ki kanal. Suezki, który grozH glikótw bylo przeprowadzenie u obecnego suł~
5.52
uiszczeniu sfanowiska Kapst?dtu w Afryoo
tana, żą<looia, Z.e kolej bagda-dzka nie będzie
Nowy· York
242.75
Holandva
· południowej, tak starano się niemiee'.ką kQ.Jej budowaną pd Adany przez Misis, Osmanie i

opatrzona

Sakramentami, po

Dogu dn. 24 martJa 1917 r.,
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Llcvt~~va ~n11111~s~'u.

Nłn:łejszem zaurłada.mlam, Iż

Dzielna ·18. ·
W

poniedziałek, d..

Z ltwietnia, o g. Swle.cr:.

CHÓR ORATORYJNY
I

.

t te

losyd III las R. G. O. w\Varszawio
nadeszły

i są .do wymiany u PP• koh:~ktorów.
Nadmieniam, że kolektora obowiązuie wymiana biletu na trzecią
klasę do 10 kwietnia.., Po powyższym terminie kolektor ma prawo sprze-dania dmgiej osobie.
4721-1

Antmi,i Dobrucki

Beprezen(ant

R1:1ulnłego.

ze wsti6łu~~ia:łem IÓl'JZKłfiJ DRHIESTRY &YMPO•

llHZHIU. ·oraz solistów warszawakich-oafl lf'.l;)'.J~
Ti~,UłliliOCKlEJ i bESKIEl1 r;anów JlOH&Zlł.

. .
. i ltUUłfllaUIGRA.
Bilety. vo cenach zn,żon~ch nabye motna u
Prieaberda i Kotza, Piotrkowska 90.
, szcze':' 6ły w afiszach.

4725-1

ft«i

Będzin,

Sosnowiec,

Głóurna..

· Beprezenta.cya

nowlec, Bt:dzin. !Jąorow~

1

Słow'iańf!.111.k:a.
,tGOd~:ln:y Polski" na Sos~

okolicę.

~kspeJveya

z

6-1 ~()koi~

l)

'I5

łcup.

TJ&ł unkl

tylko u

BOIZYKOWUIB60,

Konstan tynowsiia

?Q
~

uszerka
R.

o goJz.

funt. oraz tapilZB Bro:ce

Piplkowa~

-

.•

gorn!:

v

s

prz::d

poł.,

w;e$

!<;oni, 7 Kr JW;

21 o ;odz:. 11 prz;eJ por„ we
wsi Józefów; ó kró.v, 2 inrany;
3) o gouz 1 p;J pvJ:, we wsi
„vy~roda:

z kro,i;y;

4} o goJz. a po poł, we wsi
13rojce: l:l kro.vy, 1 kona;
5) o godz. o po por, we wsi

Buirnw.ce~ 13 krów, ii konie. 2 .
oarauy

z dyplomem Ces. Ak.. w Peters. i 734-1
Oa\Vidlil
burgu, praktyku1ąc:a 25 lat, przyj·
Komisarz noJ.>t.rn.vy przy
. mu1e od 12.....5.
Ces. Niem. PrezyJyum. pOe
z wszeikiemi
wygodami od
w Ienszvm
domu poszukiwane
l l 1pca
tódt„ Piotrkowska 132,
l!e;y1 w ~„odi1.
Oferty dod wA· Z\\ w. 3dmini~ w pod.w.) 1 we1&de na lewo, li p.
na prawo.~lLtl -H.\
stracyi pisma.
·
łóilO-J.

Ła~n. 8.. m·.1oszkan•ia·' ·

sHJ:adające si~

3) o goJz. 4' oo ;ut., wieś Ro~
manów: 6 kr6.v, ;; 'ó:i ie;
W piatek, dni:i o mJ.r.:a r. b••

w gmin.e Hró,cc;

p.sm do wszy~

:·tx1ch miejscowoJci na prowmcyi. · Przyjm~w.inie orenumeraty. 1
o~ksze;1 oo cenach redakcyjnych. Dostarczanie pism da domów.

0

1) o go:Jz. 11 prze.i pot, wieś
Wandalin: :i kr0wy;
W sobotę, dn. Hl marca r. b.,,

l!lllllBlllllllll:!lllllllillifJBlll

,1.

nurca r b •
r>Lóliczną m plus w ;;mi:1. Gos1ohr.r;:
l) o ~och:. 10 przej •1ot, wieś
Andrzejów i Uo5 JoJ·uz: 2 konie,
-1 krowy, ~O.OGO
2; o ~;odz. !:! w
, wieś Ka
linko: l:! krów, r. '<;;1';
licytacy~

;przeJam przez

w gminie Wiskitno:

l:,6cU ' Okręg tódzkt .l /.,ote1'yi kuu. B.

iiuro dzienników i ogloszeii'

:.n

W czwartek. d.

----

8.

TUTR rOUKI
ł.ndt11 Eie{?fł1łn!am1

&8,

9941-~1'

Tf.ł ·1 w·1"ELK1I tófiź~ Konstar.1ynowska 16~--,
. . y··
•

•

W "Piątek so marca o 8-ej wiea.

•

• • M. D.· '\~r aehsman
Dyrekcva:

i;:

4:726-1

JUUflH HDtfRi HERMHH Slf ROCKI.

instalatoró\ł

Bla

i

u

OG

lanego w odleWie $'W'Owym

własnego

modelu wzamU!ll m-0siW.nych

Tow. Akc. J11 JOHN, Łódz,
~·

Kanitał zakładowy

fdł!ttl!Pf

Jtynek 27.a

'Ważne
·

ma

handloj:1cychł
. . lf

latfajsztźróllłol lorzntmi~ Z okazJi,
Z_ t>owodu likwfdacii interesu natwt moirra bardu. faldo r6tne
ł"eugztk:i
Szewiotu. Bostonu
Aloagi oddnki na m~slde i damskie ubrania . i okrycia. takie
różne cai!{_i, ~owar na bhp:ki~ barc~any Jetm~ 1 znnowe iak rów·
n·~ chustki. łddi. Ul. Wldznrsifa
~o, m. 10, front. II piętm na
ornwo. l?env 1fał'e.
4<71-111

600,000 rubli

Członkowie zarz~du są:

Dyrektor Gustaw Litterer, Trębacka 4 i
D.Vrektor Edmund Lipiński, Danielewfozowska 12.
· VJlłłkil B~mhorsła
Do iarządu Towarzysh\'a upoważnieni są trzej dyrektorowie
wspólnie. Zgodnie ~ §§ 34 i B5 ustawy ko·
Panstwow~.
2
2
respondeńcyę bieżącą Towarzystwa, oraz czeki z rachtlb: KoTo:saine szanse wnranfa daje
ków bieżących, przekazy, pokwitowania, odbiór z poczty
: Hamburska Loterya Państwowa
pieniędzy. posyłek, dokumentów i listów podpisywać
'. której ciągnienie I odbt:dzie się
·L1·cuła. cy~
niebawem.
. ,
JUi u
będzie jeden z członków zarządu, zaś weksle, pełnomoc- •1·cvt. acy~
nictwa, umowy, kontrakty, akty bypoteczne i inne, tu„ IA
U
w
marea r. b. dzież żądania. zwrotu kapitałów Towarzystwa z instytucyj
w ~rodę, d. 28 marca r b.
stanowi ewent. naiwiększą głó- sorzedam orzez Iicytacyę publi· kredytowych, winny być opatnone podpisami dwóch S!'.lffedam przez Iicytacyę pubłi"" · d
czna in plus:

MIA MAY

Lotena

·

MIAMAY

. usuwa.

Milion marek

Srodę, d~ 2ą

. stęouipcveh-:.
'
mk. !hm.t'l10, BliO.COO, Dl:ill WO.
870.mm, łlf~.ł!iUJ. MO.OOO
i t. d., st1ecvalnie
mk. !OO
mm. SliO.OOJJ,. 200 OOD,
1dHlUO i t. d.
„ ·
kl.Loterya s k sarla s1~ z '1 as.
1
Najwyżi;ze wygrane w do 7
klas;e fP<mo"·ią ew.
mk. 50.0fiO. 60 ooo. 'IO OOO, BtUIOO,
!!'o.ooo, 100.000 I mmon mk.
. losy do oierwszei klasy wysy•
~a
d
•
0 ceme
! m t>
urze owe1:
marek 2.50 mar. ii mal". 10
·za 1.1• losu za 11„ losu ·za 111 los.
•
•
Tabele wygranych i wy!!ran.ebez.w.tm:znie oo każdem ciagmeniu. Ofi cvalne n lany będą za
łączane lrnzpta'lnh1.
'l aleca się zamawianie kilku

l1m.tw, -poniewa~ szanse

wygrania

Piotrkowska 16, Południowa 18:
1 transport. ramek do oorazów,
ramy. obrazy. 2 stoły„ ł szafę,
1 bufet;
2
d 101
d
„ 1
.. l o go z.
Iz orze oos., n
Ce~ielniana 52, Widzewska 13
1 biurko, 1 maszyn~ @ szycia,
2 szafy i inne orzechn.;
3) o godz. n przed poł., ul.
Solna ~. Wolborska 31: s szafU',
•3
l lustro, l m!Szyn~ do szycia i
inne przedm.;
·
.... 0 t, ut.
4) 0 godz. 11 s.1•a nrzed
I'
....
Północna 12, Aleksandryjska Uł:
1 krowę,· l szafę, l bufet i inne
i:m:edm ;
_
o) 0 god2i. 12 w .r>oł., ul. Mły
narska 20: 85 oude łek farby, 100
, k · yt ·
bute.e spir Lisu.

Komisarz

sa v.-vwczas o wiele znacznieisze.

c:zną.

·

SAdourv
-&

~3

i n plus:

Pańska

1.

42: 1 bufet,.

sofę,

1

s~afę, t stół, 2 stoliki i inne
pnedm.;
·
·
2) o !!Od~. 8 1! 4 nrzed pot.. ul.
Patiska ~4: 1 stól~ 6 krzeseł, 1
szaf~czkę, 1 stół;
3) o godz. 9 1 ' 4 -przed poł., ul.
Lipowa 25: .1 kredens; 1 wyty.
· 3) o i?odz. 12113 no voł ~ ul.
Rozwadowska 6: 1 biurko. 1 so~
ię, 1 toaletkę, l bufet, 6 krzeseł
i inne przedm.;
·
5t .o ~odz. 1~ 3/4 po poł., ut
Piotrkowska 79: I futro męskie,
1 kredens. 2 stoliki, l umvwalk);
5) o godz. 2 oo poł„ ui. Piotrkowska 51: 2 sztuki s11kna damskiego. ~i biurko. l stół' i inne
przedm.;
__ _
7) o ~odz. fP/9 po pot., ul.
Radwaftska 42: 1 szafę, 1 sofę, l
kredens, 1 lustro i inne onedm.;
8) o godz. 4 po poł„ ul. Wólczańska 1::;3: 9 masz'tn koronp

wŁodzi.

1

kowych.

•

4785--1

Papka,

Komisarz są.dowy w Łodzi.

1• '

. ey zapasowe rozchwytywane są
·~rdzo szvbko, zalecam tedy Jak•
: Dili&zy~sze znmawianie, naipó. .fn ie1 do 20 k"Wietn.la.. _

•
KondUP.Jl
J

na wy1azd do dz:e-

ei .p<?szukuje · nauU
czvc1elka. Łask. o-ferty pod „P. F.~ w adm. „Go-

Jłl~. DAMMANN, Hamburg

dziny~

f5.....;.19

w

Łodzi.

4674.-1

Pima założona w 1851 r.
znana ko·

:ąnjstarsza i najbardziej
lekta !'[łówna.
· Rem1towa~ nailepiei

, )mtitqvym. (Listy
' Subkolektorzy,

przukaum

ko:::ztuią 15 .f.).•

d1cący

J\IIAMAY

wz1ać

Josv na 1n•omincyę i na dobrych
! warnnka&b, mogą natychmiast
·zgłaszać sie do mnfe.
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~ kle..
Ptmkieim
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homlłnwo-Buchalłeryjne

Teo dora Grossmana
.

na. interesy przemysłowe,
rolnicze, leśne
dostarczam pod dogodn1mi warunkami„
Zgłoszenia pod 'BA. Z. 27 ", do admin. „Godziny
Polski".
_
B975-6

w .katdej

w!~loletnłegi;t
Buelulltera BimkO"łlll'cgo.

·

Bu~baUErya bt~ie ?; ·Arytmatyką luunn. I Frawzm handłuwam.
K1:1nspumlsneya handlowa. Stenagrałja. Kalł1rałj~
·
Pisanie na :rnaszy:nte.
ZbiOl'owci

OMZ

pojedynczo. Warunki umiarkowane.
nie od a do 8.

Shm!dewicza.

(Mikołajewska)

rmlm"JO

111u1h

Za~

eodzien-

ffuntowną

wysokości

handlowe~

29„

si~ od· 15/W b

r.

osoby intełigen tnef z
znajomokią ·~ospo·

1otrzobn do

a lłll\
Of. „K.'"
u~1ny"'.

wolioała

;irz\l:Sięglego.

w admini$tracyi .;.GO•
· ·
· ·· 47:::~~

WIL
A AKV ED, ]
Bad"'Salzb:runn
Slązk,-'-Feldstr„ 2,

poleca
pokoje.

słonecznet

ogrzewane

Na tyczenie zapewnJ.o„
na opieka. 4685-3

!!\.;.. 11„tetni. c~łopł_ee: f
~re, sztuczne zęby. całe
Sorząt-anta l Otwle- ł\UJJ . I połahlan'e oras szczęki
ranią drzwi. l..ódt, Piotrk'lws\a • złoto. Nowo-Cegielniana N.i 10.

I

Uf

darstwa wiejskiego. i kucht'li, do hl~ I pi~
4.l:H-2
wyręczania parri . w gosoodt.rst·
wie i 1>rly dzieciach. , · Wymagana znammost szycfa. Oferty 1
Kanka 1 1y&hnurnm~.
k poszuX:uje
po.sady . od ~a
odol sem swiadcctw' lub·· polecefl Dyba·
kw1ełf!1a. Obeznany z
B'łłOO!lft'!!tifill fram;.aise. Oncher· proszę sldaQać do acimr'liStl.'l • Il · .
UtHlU1 tlGiW che deux person- cyi „Obdzinv Polski" w Łodzi ~odc;>Wlłt kann. hadowl~ .zarybku
wielu gatunk~w fY,b 1 rakdw.
nes pourcomplct Andrzeja 17-16. sub „Pomoc„.
-· 47 l8""'-2 1Oferty
w adrr.in1strac:y1 „Oodzany
-4690-::
11
flrnwui!t znajdzie zaj~ie u aad· Polski w Łodzi pod .Ryli~;:.a

r

sztuki

maczkę;

Ponieważ zamówienia napływają zawsze bardzo licznfe, a lo•

6HńigSfl'.

Arcydzieło

n o godz. 8.1/, -przed uol, ul.

Warszawa dnia 2 marca 1917 r„ .
.,..
· · Cesanki Sąd Okręgowy Wydz. 5.

.

Plotrowskl11

4607-1

Kiiientom Jroim wvpłaciłem już
7 razy wiefkie nremie, ostatnio
2 razv w iednvm roku, następnie
równfoz wvrr?na, WVS(lKO~ei.
500.000 :ink„

członków zarządu.

nadępnynh

p

Jl

wną, wygraną lub te:i:. ·Je ną z na- . 1) o godz. 1.ó orzed '!'<tł•• ul

Dziś

I dni

Prezes Edward· Nepros w Warszawie, Wierzbowa 11,

Kto ryzykuje -wygrywa!

awa

-Rep,ezentant „Godziny Polski' na Mławę

Ł O S Z E N 1· E.

~

dostarcza

Sławy

s I,

i okolicę. Przyjmowllnie prenumeraty. Do.starczania pisma do domów.

Do naszego reiestm firmowego działu B zap1sano
dn. 28 lutego 1917 r. „Akcyjne Towarzystwo Warszawskiei Fabr.vkf Perfum Frvderyk Puls w Warszawief',
z siedzibą w Warszawie, Wienbowa 11, (fabryka Danie1ewiczowska 12) Ustawy zatwierdzone zostały przez: Ukaz
•
•
·
•
·
Na:Jwyzszy z dnia 18 styczma 1901 rqku.
· .
Ce1em przedsiebiorstwa jest prowadzenie i eksploatacya fa.bryki perfum i - mydeł toaletowych. jako też
urzadzanie takich że fabrvk w innych mieiscowościach
.
Ak . • . T
.. t
w'
sk' • ·p b 1..:
pod nazwą . CYJne o-warzys wo . arszaw ie1 a ryru
Perfum Fryderyk Puls.

ust o-we

~ żelaza

z

· Dramat w 4 odst: J. G6rdina
z udz. p. Adlera.

Melodramat w 4 akt.

Y1arsztatu\ł ślus

r
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dozwolone.

Urz~dowo

4.'ł5~....;.1:;

Mo•iJJI8. fotele
nowe. sa:onmachonio.vv,
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t 6 d t,
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sprzedam PG cenie .kosztu-. Łódt
Orła :&S. stoblrma.
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Przepiękny miłosny

mnt
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nr1J·

stóm „ mularzy w 5-cłn
czcśc:nch. \V głównał rot

Li~ia Bozolli,
pramin1HBil

ptęknou

msdyolnlskt
4

N~d

program:

Io jest·
pra dziwy
ebulski1
Brc1Smłesznn ~emedya
1 3 nktncłL

