łlydame

\vieczerowe.
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Pięćdziesiąt

c!:tery lata temu ode-

Ewa Komitetu Centralnego Narodowego
wezwała wszystkich syn6w Polski do

walki z aajeidzcą moskiewskim o woi~
mt i niepodłegią Ojczyznę. A jednocze~ ~,J;m~t~t ten; j~ko R1.:~d N spodowy,
wJdał wie~-cpcmny ł.,ekl' et, oglaszasza~cy wsz~,1'$t~;ich '",be1: różnicy w~ary i rodu, p(lChefhenia i otoCzenia równymi
obywateiami kT~jutt. Dekł"~t ten uWłasz~
czai chfGp6w. oddając im na 'łJ~asność
wieczystą .E~mię, kM'l"ą wladaH bą\~t n:a
pt'il\wach czynszu, bądź pafiszayzny·.

I

rozpoczęła si~

Rosj~.

wojna z

(hrstka. Ucho uzbr,}jonychi tie
wyekwipowanych FQwsiańców s!(}C%:1ła
tysią~ bUs~o bitew i pGtyczek z HJka- Ił
setty&ęc=nfł

regl,l!al'1'\lł armją

ro>~iską..

BOMbl"5two polskie, na nic nie

Hc~e,

a obok rozpaczy i po§:więC'enia. mające
wiarę

iedynie

w

&łusznołć

i świętość

szło

samotne na beznadziejną
drogę Gtlarnego męczeństw8. I role mogło stać &ię inaczej, nit się stalo. PollATilt.anie stJ'C,Zruowe, po dwuletnich zapasach ze s{okrotną Pl'zemOćą. zgaslo,
'im'az u:j~ ostatniego naczelnika oddziału. h~ędza Bnfu;ki.
Krew poiska, przelana tak obficie,
m~zeń.two i katusu. nie mające równych w dlriejllCh ja..~~okolwiek i.nnego
narodu, demonsh'owal, wobec świAta i
wroga, it !ywie w Poisce nie 2:a.glu5Zone prawo do wolnego i niepodległego
bytu, i że prawu temu nikt zaprzeczyć
nie maie.dopóki trwa ono w duszach
i woli 1U1~U.

8p1'l1wy.

E~~a.

na którą Uczył w pewnej

mierr:e Rr:ąd. Narodowy, tH'~rgnący uaynić

ze s.prawy polskiej S}lfi:'J.wę między ..
Zawi<Gdla. Pomimo uroczy"
$tych ~-;:;,W~ M.ap~p.a HI podczas
otwarcia płlrh:lmentu: fnncuski;e.go. za~~ kongres eu~9łd nie do.~edł do skutku.
I w6wczali stala się jasną nieśmi.er
teł.na prawaa$ że nie z daru, ale z krwi
i trudów narodu maie jedynie odrodzić
lilię i zmartwychwstać wolna Ojczyzna.
mlrodow~

l to bodaj jest
6ckną

najważniejszą spuprze~~

Powstania styczniowego,

eatlfł poiomn:ości. El nabierającą w dniu
iłdsiejszym wyjątk6weg6 znaczenia i

powagi.
.Przegranej

jest }}ćwność zupema

łld. .. chwili, gdy

naród da· sob~e2 ~~

Dręż. wytrącić" -powiedziaJ"

Czartoryski.

aomosloś6 słów tych,
~ histot;a przekazywała je przyszłym

Zrozumiejmy

pokoleniom, jako prawdę ul!':naną i oCeNoną. przez nas.
Oręt

wskrzeszoftf w r~k«I 914 prze'"'

kujmy na mieczów mHjon -,- a za lat ł czeka tych, którzy ni.kczemnie z pota
wiele i o nas powiedzą, żeśmy spełnili ł bitwy pierzchają·
.. Naprzód więc! Na P!ł":CU boju,
swoją względem Ojczyzny powinność.
wśród gradu 1<:ul, ffi{cdzieży polska, szu\ kaj sobie chwał~ - a kiedyś, gdy dzień
już wolności zabJ:yśnle',
osiwieli wbo~
dzienn~
jach Ojcowie przycisną was do piersi
i powiedzą z dum~:"Zaprawcię, to są
pC~1~tł!fitZyth, synewie nasi, praw&ziwi polscy żo~nie
rzel
Dnia 20 maja 1::63 1.'. Rząd Naro"W imię Boze! naprzód! Niech zydowy rozkazał Naczeinłkom Oddziałów,
e Palsk al zwycięstwo, lub śmiel'ćl" ._
ażeby polecili odczyhnie datowanej dn.
13 m~ja 1863 r ...'; War:izQwie następu
jącej jego do woiska odezwy:
Konstanty GaszyńsK1.
Do Wojska Narodowego.

Rozkoz
do (UoIsk

ł

Żo:nieT~ef

"Powodowani miłośc:ą Oj!!zyrny, z
jarzma rozniezwyczajni .
do trudów. nieznający sztuki v}ojennej~ 'ł· .
hez karab'ina, bez szabli, bez ~mU:li.c;i)
Sród chlodtL i głodu, ,0 obronie narodu
z gafą pra'2ie ręką, kosztem żyda ZQO- ,t My .;W7.<Jsze do bo/u gDtowi;
bywać s0bie crręż przymuszeni, rozpoCho dloń n:lm skostniała, lecz serce w
czeliście
walhe w~~ród zimy ze S!oty["'as pala,
. ~ .-.
t'
•
,~
slęczną, \VYC\'V1"czo.n. ą. l we ws.zys '·,'0, zao- 'I
.
l
l
grozim
rozpaczą wrogowi!
patrŁOiI'ł 6.rmją, zwzoną w !.:;;i~,"'S:l!e; CZ~· I
ści z wyborowego moskievJs!cie~o żot..
nierzl:l.
.
i Świat głuchy na jęki. !lie podal flam ręki
Ju,ż W pomoc nie wierzyrn niczyją;
"I walczycie trzy już m~eslące. nieugięci, niezachwIani niczem, z dniem l Lecz z słowem moalit'lP.I)! idziemy dO bitwy
haża.ymsHniejsi. z dniem każdym groź
Wołając Jezusie! Maryol
niejsi wrogom!.
,,1 walczycie szlachetnie, jak szlaBo Jezus i1tęCZOt!y, ['{"ZeZ kat6w sądzony,
chetnym żołnierzom p.nystało. BarbaZna [.os polskich mężów i dziatek rzyńskie okrucieństwa, spełniane przez
Bo Marya 'W łzach ciała/'pod krzyżem
moskali na waszyćh l'"!'l.nnych towarzy·
[omdlała
szach, rozbudzały w was tylko zapaf,
nie rozbudziły nigdy żądzy odwetu ...
Pojmuje co płacz polskich matek/
,.Żdnierzeł cześć wam za tol
N~e mogą1:: poznać was, cal' ośmie
Wróg liczny w sołdaty, bogaty w armaty,
lił s~e wam, żalnierzom Dolsldm. udzie{ z Niemcem skojarzon przymierzem;
lić anmestjH Jak na ioł'hierzy polskich
Nam własna odwaga i Bóg, coją wzmaga,
przysfaIo, daliście mu w oapGwiedzi
Jedynym
'UJ tej walce puklerzem!
nowe bitwy, nowe zwycięstwał
"Żotnierze! naród jest dumnym z
was!·
1 Dzicz sroga l cienma - bfzeg Wis0l i
- [Niemna
j,ldźcie dalej tą piękną drog~ chwa· I
zmienić
w
pustynię
dta
carów;
Chce
ly, która wam i Ojczyźnie waszej
ność i niepodległość powród. W kurzaZ miast ludność porywa-a włości okrywa
wie boju, w gromie wystrzałów, miejcie
Zgliszczami i luftą pażarów/
w pamięci, że i,ażde zwycięstwo godzinę wolności pl'zyhliża-każda pnegrana
Wróg puścił swe hordy na łupież, na
wtrąca nas w grób!
[mordy,
"Przed laty tl'Z~stu kilku, na
Wiek siardw, ·wstyd dziewic znieważa;
polach Stoczka, Grccnowa, Igt'li\HI, na
szańcach Woli, walczyli Ojcowie wasi,
Wściekłeści Mongoła !lic wstrzymać nie
a świat podzi.wiał ich męstwo...
[zdoła,
ŻoInierze!
Wy jesteście synami Cześć grobów ni świętość ołtarza I
tych bohaterów, krwią krwi i kością
kości ich jesteście. Będzieciez mieli
Kraj któryż śród świata, był afęczon
mniej od nich męstwa? Pozwolicieź,
[przez k.ata
aby te drogie ojczyste sztandary, chwaTak srodze jak Polska w tej chwii?
lą· i kurzem tysiąca bitew okryte, w
waszych rękach splamione zosta1y?
Któż .krople policzy kielicha goryczy
.. Nie-stokroć nie!
Któryśmy aż do dna spełnili?
.. Naród jest o to spokojnym, a
mJ:odzi bohaterowie Węgrowa dali do~ Lecz bronić narod!!, śród chłodu i głodu
wód światu, że Polska rodzi takich, jak
MV śpieszym. z niezlęklym orężem. i dawniej synów, że w piers'ach waszych
Kto
nie zna co trwoga, silniejszy odto samo bije serce, jakie bIlo w ryce[wroga
rzach z pod Samosierrat w nieustraszonych wojownikach Grochowa.
Zwyc;ęźem, o braciaf z'wyciężem l

nienaw!ścią moskiewss.iego
poczęliście wałkę. Młoc'zi,

I

I

wOI-I

"Żołnierze!

"Jesteście mężni-bądźcie karnymi,'
nieugiętymi w znoszeniu trud6w, nieu-.
straszonymi niczem. Od waszego mę
stwa, wesz ej karności, waszego poświę:

Kraj z /landl Bóg z nami! Ojczyma i

Nad ofiar
[grobami

Wolnoś~ odżyją f

Więc naprzód da bitwy ł ze słowem
przysztość Ojczyzny zawisła - a
[modUlwy,
jak chwała i wdzięczność narodu czeka
walecznych :::- tak wzgarda powszeclma , Z okrzykiem: Jezusie! Maryot

cenie,

V;,~ypadiii ostdnie i walki wewnę"
toczące się obecnie w Rosji, zwracają specjalną uwagę na pailstwo ca-

trzne.
rów.

Uderzającym rysem waH~ wewnę~
tl'znych w Rosji jesi: zasadnicza różnica
nastroj6w, panujących w obu jej stoli..
cach. Podczas gdy stara Moskwa od
lat szeregu bm-xy się i wzdyma talą ruchu odrodzeńczego,
Petersburg, jak
zmora dusi Rosję intrygą, zamętem i
rozkładem. Cbkawe uwagi na ten temat
znajdujemy już u Mochnackiego. Ten
nieZWykle bystry pomyk polski i świe
tny publicysta już w roku 1832 tak oc&'l
1-"
R"
7 e takSię
' Qne}6
_l'·
mat
pOiozeme
osp: " .....
w RosjE. przyc~yną tego jest nienabralne, ,óyf ekscentryczne poiożenie stolicy. Petersburg mcsem, uhazem posta~
w;ony, jest pijawhą, która ssie bez uży~
thu żywotne soki całego mocarstwa.
W ~ym punkcie szkodliwa i niebezpie
czna centralizacja wszystkich w.ładz,
administracji, dworu, ho~actw sprawuje,
Ż~ cyrkula~ja "krwi w żyłach olbrzyma
l
....:_~; ,:,.,.,..,tnym i naturz'! rze(:zy przedw~
się li!erunhu) z żyźniejS:'::'Cć
od prz)JrodZenł<1- opatrzo~
nych
do pustyń i stepów, z klimatu uti.1i&TKOwanego do temperatury
Iodó,_'.' i śnieg6'.'V.
Petersbuyg sztuką odraz!S zbudowa~y•. ukazem zaludniony, całą Rosję w
sztucznym i niejako apoplektycznym u~
trzymuje staniel'.
Już wówczas trud:;ośd aprowizd'
cji, już wćwczas wpływ intrygi petersburskiej dominował ponad ws<:ystkiem
w Rosji, dziś, kiedy ćzytamy o faktach
takich, jak mord Rasputina, gO? słyszy.
my o ciągłych zmianach ministerjalnych.
krytyka i ocena Mochnackiego posiadają prawic jasnowidzącą moc. A oto, jak
I"locnnacki świetnie ujął metody rosyjskiego rządzenia: "Nietylko Petersburg
-pisze or.-ale wszystko, co się dzieje
w Rosji od stu: lat, wszystkie zakłady,
wszystkie nabyŁM fizyczne i umystowe,
wszystkie wcielenia są improwizacją
n:eogyaniczonej wtadzy. Caro'Nie im pro ..
wizowali i improwizują całe kraje, ludy,
miasta i r.owe osady. Robota gdziein.
dz~ej l-:iikaser lat potr'zebująca, tu w
jed T!nn roku sprawuje zamierzone s},utkt
Rząd mos:dewski nie ma innego
śfJdka poruszilInia własnej machiny tylko par des coups d'etat; a jego dzieje
są nieprZerWai"l.em pasmem wysk.:lków
władzy, któremi gdzieindziej szfu:l,a stad
nu w naj trudniejszych tylko okoHcznoś
ciach szuka waw:enia rzeczy publicznej".
Czytając t-.:: słowa, nie możemy nie
widzieć ja!s bardzo słuszny był to sąd
i jak pasują one jeszcze do obecnych
warun !-'
.. ow.
Do zagadnień wOjny obecnej, do
w2rurków pokojowych ze s:rony koalicji
naleźy żądanie wydania Rosji Konstanty3
nDpola. Oto garŚĆ ciekawych uwag Mochnackiego na ten temat: ~Dzisieisze gra~
nice rosyjskie tak daleko w gląb" południa
pomknięte, porty i osiadłości nad morZ3
mi Czarnem, Kasvijskiem. Azowsldem nie
stanowią jeszcze doskonale rozwinionego
systemu zaborów w tych stronach. Raczej
uważaćby to trzeba jako zarys konturowy
z gruba tylko i niby od niechcenia na..
J znaczony.
Myślą ostateczną tych granic.
d

p

OAZ.ETA lOOZKA
które już sułtana w siec zguby uwikłały,
je$t Konstantynopol. Niechaj nikt nie myśli że niema loiki w tych zdobyczach.

PtttatenJm,qu{ marrpotitifr,· eum verull!

Na Karście przed i po połudnIU
artylerjanieprzYiacielska skierowała
gwałtowny koncentryczny ogień na na'sze lin:Je w odcinku pomiędzy Tri gi do,
a drogą Oppacchiasella - Costanjevica.

potlri. Tę prawdę gabinet petersburskl
dobrzepolmuje. Zeby utrwalić wpływ po:
Przed bfenzywą na zacholityczny .w Europie,. rOZSterzony;lądo~eml
zdobyc~ami, Rosja. w tym drugim wIeka .
dzie.
swego wzrostu musi zostać taką potęgą
PLama medjolańskie dąnoBzą, że na
na morzu, jaką jest dzisiaj na stałym !ą~
kont~reneji wojennej w Rzymie postanodzie. Zeby tego dokazać, trzeba Z8'A0JOwiono wystąpie do na.roców i do wojsk . lI;
wać Tu·cję.
wielką wBpólull ndezwą koalieli •. Omc:"
Otót. droga, którą. polityka Piotra I nie zaniecnano tego za~iaru. a toz po..
naprzód dla Moskwy wytknęła. Lecz na
wodfl I rzyśpieilzenia wielkiej. rozstrzyga'tej drodze bez Polski ani jednego' kroku
ją{'ej denzywy na froncie zachodnim. g
uczynić nie można".
Ofensywa ta ma tlię rozpGGząć nieA dalej, obalsjąctwjerdzenia zachobawem, KieiowDlcy Altglji i Fran~i naj-"
du, iż są to rzeczy niemo~liwe Mochnacki
mocniej są przekon!lnl.~ 8 przynajmniej o~
p:sał ,. Wojska moskiewskie przeszły Bał
świadczają to głośuo,- że będziaona za-'
kan. Oybicz obozował pod Stambułęm.
końćzeniem -toczącej ili~ wojny po-wszech ..
Co więc przedtem zdawało się niepodo·
nej.
. .
bieństwem, .ziścił wnuk Katarzyny. Cóż
Marceli Hutin pisze wparyskbn· ...E .. ·
mu przeszkadzało. zająć K.0nstant~n?pol?
cha de PaTia": Koalicja podała jut do
,.Nasza interwencja" odpowH~dzą mlUlstrowiadomości swe postanowienie rozpaczę-.
wie francuscy iangieJscy. A jeżeli który
cia wielkiej ofenzywy na froncie franeUl~...
z carÓw uważać zacznie zawojówanie Tur-. ko~bel~ij8kim. Terazkatdą chwil~ wy''ly~
cji, jako środek wyłamania się z pod przyKaćtrzeba na ·rzecz tej rozstrzygaJlłcelblo
musu wszelakiej na przyszłość interwencji!
twy.
z- ł . Angielski wódz naczelny; gEIll.Ro..
Wtenczas to dopiero . Anglja skutkibioru PoIskj, tego naturalnego sprzymleberłson. por6z\lmiał 8i.~ już ił· frsllcuakim
rieńca Porty na Sródziernnem uczuje mominish'e:n wojny, gen. LyanteYJ· co do

re

rzu·.

Dziś koalicja pozornie czy faktycznie
chce oddać Rosji Konstantynopol. Gdyby
to się stało, potęga Rosji, jak zmora za- .

ciążyłaby nad Europą, która jeśli niekazacką to w katdym razie stałaby się Europą prowokacji, rozpusty i biurokratyc;nego łapownictwa, bo ju~ wtedy Mochnacki wołał: ,Któ! wrEszcie nie zrozumie, te

port Konstantynopola

jako stolicy carów

zostałby w kr6tkim czasie największą na.
~wiecie morską zbrojownią".
.
Przytoczyliśmy tu garść zdać wiel-

kiego publicysty naszego. . Zdania te nietylko są przykładem jego genjalności przewidywania, ale również, potwierdzone
przez wypadki aktualne, mogą być wzięte
pod baczną uwagę, nie straciły bowiem

njc

%

podstawowych swych założeń.

..

X.

KrDnlkapolltgCZDO.

=

Co opowiadają rosjanie'!

Front zac!wdni:' W nocy z 17 na
18 b. m., pod Michałowem, na pólnocny
wsch6dod Baranowicz, żołnierze jednego z naszych pułk6w wykonali niespodziany napad na dwa posterunki nie
przyjacielskie i wzięli obydwa do niewoli; przy tej sposobności wzięto 11
żołnierzy ni enńe cfti ch, resztę wykłuto
bagnetami.
.
.
. Iiieprzyfaci~l ostrzeliwał z ciężkich
dział stanowiska nasze w dolinie . pod
H

Bubno~m.

W okolicy Zborowa zaatakował
przeciwnik, po zniszczeniu ogniem artylel'p. nasr.e zasieki druciane,_ oddziały·
woJs:~ nas?ych, znajdujące się na wzgć"
l'zacn na południowy zachód od Zooro·
wa, 'pogeem zdołał wtargł'\ąć,pomimo
ognia dział naszych; na kr6tkiej przeatrzeni, do środka l'\&8zych okopów strz-e'leckich; został jędnak· niezwlocznie.pol
"przybyciu ,na miejsce rezerw, .wyparty z
.ajętyeh stanewi&k, przez co poprzednie
połQżame iWSWO przywpóaone.
Front rumuński: W dolinach Trołus
J OUoz Ostr.zeliwał niepl'zYłft.cięl słabo
podtrzymywanym ogniem z ciężkJch
dział miejscowość Oknę, o.az wieś Baganesti. Na pozostałych odcinkach frontu trwa .słaba wymiana ognia. oraz
działalność nasaych oddziałów wywia~
łowczych.

komunikał6w .

Oświadczenie

'cara.

W .,AUg.Ztg.« donosizAm~terd~'
mu: Jak donosi "Matin", francuskI adm~i
raf Fournier, który obecnie po~r~Cld
z Rumunji i RosjidoPal'Yźa, OSWla ~
czyl: Car osobi§cie dal wobeć mni,: za·
pewnienie, ~e uczyni w~z.Y5tko! a'Ze~l:
stan woier;ny na ~alka!m~ w. CIągU la.
ku tygodm zupelrue SIę 'Ztnlenił. C~r
chcc:lzwycięstwaza wszelką cene. A~la
rosyjska wykona atak na całym fronCle.

I

Gabinet Golicyna-pr2ejściewy_

.

,

• Bssełer Nachricbten II. donoszą :ze
Sztokholmu: P6lul'7;ędowe "M.osk.W1edomosti"·· dowia'duią się, te gabinet ks•.
Oolicyna jest tylko przejś<?iowym. Ksją....
zę Oolicyn pozostanie na' swem stano..
wisku tak długo, dóp6ki inne o,sobistościwśród kt6rych wymieniają Sawno,.
wa' r Kokowcewa,nie .będą mogły .objąć
misji utworzenia gabinetu.
M:eurthe et MoselIe wydał proklamaCję, ~.
Areszłowanie Miluko_a.
której wzywa ludlltlśó dOllpskoju.
,
Równia* t w· Pary tu obiegajIlB.laimU.
.B 'rlingske 'l'idende- otrzymują z Pe;'
jąlle wiadomo8ci. W kóJlUlb l.adu.oścł IłlłrJ.o:
łerebul'ga wiadomość, ze w ostatnich dniach·
skisj utrzymuje 8i~ p.rl'ltko-lla~le, l i w RolJł:
rząd rnsyjłlki w spos6bni.ebywale ostry wywybucbnie niebawem _:re wolneJ 8.
pl'zyśpieszena ~fenzywy,
stępuje j}ueciw liberalBym młonkom Dumy,
. Koalicja musi BkorzJstaó z chwili i
głównie zaś. przeciw stronnie~wn >kadetów.
Prze·śUenie. "gabinet•••
E!toczyć-bój d€cyjująey, dopól>i~iemcy
W mieBlbniach kiIkaulłtu posłów do ..
..
·w Greoji.
zajęci są w Rumunji, gdzie równoeseśllie
koaano -rewajt, mi~azy .hlBJmi u MUnkoRo~a rozpoczyna bitwę nil całym frollc'e
W8.
Krąh pogłoskJ,· żeMilukowa are~
Pisma wło-skie d6nOSZilt je o~ęcrq
i na- niebywałe -dotyc.hczas rozmiary.
.. . eztowaM.
prezes minisłr6w gJI:6Cltich, Lllmb~
Z Londynu dęno9$1} do pism am~terJakie są płiwody t~go p05tęp&WałIia~
usilnie opierał·. się· bezwarun~we~
damskicb= We wtorek i w śrOdę obradc- d{,tychczas nIe wladomo. Zdaje si(J jedDak,
przyję<;iu żądali koalicji, wy:a~ehJl
wała wielka rada wojeiula koa.licji; pOR
iż rZl}dłiwi itłzieo sbmpromitewauie ate-m
ostatniej nocie. Domagał SIę rmlhle-WJ.oprz~.wodnictwem prezesa ministrów augiel.
samem oBlabie-nie partii <wojennej. :Milude pewriych. zastrzeżeń i gwar~.
skieh, Lloyd Georgea.Uczestniezy1i w kow, jako przywódca kadetów.,Jestnajilil- ..
Wobec ułatwienia sprawy .~
niejwszyseyangie18cy j francuscy' całon.·. !li~jsl!ym tej partji filarem.
jego woli, Lambros zgłosił swą dy . .
kawie. ściSłyeh rad, wo.jennych.
. ..
"oiiwolenny nastrój
Kr61 przyjął ją· zasadniczo, lecz pl
' Prócz tego li 'Paryża pr:zybyli: mini..
F
._.
Lambrosa
t aby. jesz.cze czas jakiś pozo.i"
ster wojny Lyanteyi naczelny wódz f r a . n . . w e
pan.~JIł.
stał na stanowisku•.
cUBki Nivełle z kilku oficerami swego
Pewien polityk skandynawski, który·
Następcą Lambrosa ma być a~
po półrocznym p"()bycle .we Francji basztabu.
ris, również znany ze· swych niechęd
Omawiano gruntownie dalszy ciąg wi obecnie w Lugano, OśWiadczył tam- względem koalicji.
działan wojennych na froncie francrisko~
tejszemu korespondentowi.,BerJ. Tage~
..Corriere .della Sera" pisze z. tegg
belgijskim, głównie zaś kwestję przyśpieblattu' : Większość -narQdufrancuskiego
powodu: zCrecją nigdy nie do}dziem!
lzenia ofsnzywy. Przyśpieszenie to uzna.stoi pod wpływem idei pokoJowej i pra~
do ładu przy dzisiejszym sposobie po.
so za niezbędne wobec fatalnego ·połQśegnie. aby rząd francuskiprzyIąłpropo stępowania. W J'iądzie greckim zmie~
niaRosjj. Chwilę Ob@Cllą UZDano za najzycje niemieckie. O ideirelf.anżu lub
niają się ludzie, ale prąd pozostaje wcią:l;
nepazll·do rozpot!lIęcia wielkiej·· akcji za<> pragnieniu odzyskanią Alzacji i Lotajednakowy.
czepnej.
. ryngjinic w szerokichkotacnludności
Zdaniem wymienionego pisma,ko~
,
nie slyćhać. . .
-.
. .
Heja powinna l'f:lzzdecydowac się.ntl1
W\~dki W Mołdawji.
SłychacnatomiasŁ z wielu stron krok· stanowc'2.y i zażądac od króla. ·il~:I
a
.
II Az Eat
donosi :& Sofji: Możliwośd
gorące pragnie nit'" aby rząd francuski
na cze.le nąńów p(),,~taw1ł Venizdosa hifi:l
utracenia południowej Mełdawji nakazała . porozumialsię z Niemcami, celem wy- .
kogoś z jego. zwolenników. Tylko wtert1
rosjanom skoncentrowaówBzystkie poslarzucenia anglików zPrancji. Nienawiść
.
spos6b
Grecję doprowadzić cłQ'
dane· w rozporząd~eniu .WOjska, aby poddo niemców istnieje jeszcze tylko w porządku.można
Innej. drogi niema.
j!łĆ walk~ na, całej linji.
Rezerw] Bwojeprasie...
c.' ..
rzucili oni gł6wnie nad rzeki Seret, CasiTymczasempolozenie wewnętrzne . Król h[s~pański zwiasłuneld
. nu i Susita. Sciągnięlo równiei· wojska
stałe się pogarsza,zwlaszcza z powodu
. pokoju.
rumuńskie. Nieprzyjaciel ~lItarał Bi~ pOzupełnego. braku' roBotnika. Olbrzymie
wstrz.ymać na3Z pochód nad Beretem i naobszary ziemi leżą odłogiem.
Faryski .• Ex 'elsi<lr" donosi z Madr1~
tu~ W kolach polityoznych wywolujelicz..<
atqpnie przejśl! do akć-.}i saczepnej. Walki .S....J·aliści frałłCUSCY O cew połlldniowęj . MQlrunvji oBi~nęły Ju~
... ..,.
ne komentarze odezw~nie się był"ioprce,,:
najwyzszy punkt. . De.cyzja wkrótce zapa.
łach wojny.
m}eraDato {la bankiecie, wydanym· oaJeg~
dni~. Zwycięstwo może być tylko nasze.
Z Genewy. doaołlądQ ,. Vosaise.he
czeŚĆ przez stronnictwo ko.!Wll.rw.r.tYW1i8.
Dato poWied2iał: W nieda!.fłim Ju~
. ~n sam dziennik donosi dalej: Ar;' Ztg. -:. W >sprawie uebwały grupy pO-Słów
ty lerja nasila ostrzeliwuje z wielkiem .posocj.alisi)t6znyeb we frjlnool!l(iej isbie podaiu, oby Bóg dał. by dii~ń ten był jii
wodzeni~m pociągi odjeiGŻ8jlłca lit Gała- .aelald.ej eodo~' ceww· ~.iDy. wysaezegól.
najb1i.lJlym, król nallB okryje się wielfi,
. cn. ·Dwie linje kole{owe 81ł. zupełJ1ie .. aiGnyeh w odpo.iedai koa1iaji nano.łę
powałą, gdyż dla dQbra lud~kQŚei b9fb~
p
prl&fWan • Do. dyspeaycji nieprzyjaciela
WilsonlJ~ ..Htlmanile.pod"je.wyjaśWętlła' mógł mI} Btłl~· Bwiastl1ne.m pOkoju.
Ob",
pozo.stała jedynie liDja kolejowa z Gala..
na8tępuJą~: "arłłJa . QŚ1Viad~z.yła się w Nieh() poparło króla w jego &.złaolMinym j;
patrjotyczoym planie.
ezu do. Btrlaią. lecz takie j na tej linji w· w;~ku.ośei .1ł~ odUlletmlem proPllZlełi.Die
nieKtórychpul!ktach padajfłnaSiia poclski. .GJ,i6cklch »ie dlatego jedna.k. aby nie mo. .ExeelsifJ.r". dodaje, że .Dato snanl'
Straty roęjaJJ. którzy brali udział w wal-gis SfOrm\l}owaćagłrzeżęń lub.' iądań
jest Ze ~wego wielce. J819fWOWlulegę lIIleh~
bch na wielkiej WOłołżczyinie i w Do- .wriaelMń ęo' do Qapowiedzibali'C.jj... jeno
wania się, ałowl\ jego nałrietają tem Ba81eDł
wielkiego zn&ozQnia.
bruGa'y były nieBłyeha-nle ci~łkie. Armje
dlatege, h. doty&he.Jas wYJlowied~ieji się
f4ey)a.kie tł!wyezerpane t wobec eaego de- .ty~o spr&ymierz&ńey•. Op. prawWl.ll\Oearw6dJf'wOTo81fs-~ję mual.Mo BIlowu·Bci"gW\e stwa cen'nllnei paJUtwaa .oiemi Blm!!yre8~tki sI:mU rumuńskiej. 'chociaż rumuni. mierzone. ~8wi&deayłl'~ żeS/ł gotowe roWi~śd z Rosjt
nie:.dołaH pneprowadzte jelzcze swejko.wać u.tołem o-brad,odmówiłyji;ldnak
ręorg&,i13cjl.
dotyenc.a8.s oświadCJenia csegokolwiek o
:RoZPu*hy .. KiaaY.dowie.
Zamach rosyjski na Buł8wo-łch celllch wej.ełUJycn. Pr~eciwstaW'ieWedle donieBien dziennłkdw geDe,,•
nie . to ce-lów l którego· domag~ . ei~ . neta
ekieb, przyszło w I<iszyniowie do krwawye'
.gar,ę· c
prez1denta Wilaona i do kMrego parłp u- saburzen, ze !I.trony uohodźc6w rnmnńl!kićp~
,.SvenskaDagbladet dowiaduje si~ silnIe. stronnictwo socjalistyczne podezas
którzy wpadli do domów boga.tyoh mieH~IIA
z Petersburga ze tródeł dobrze powiadogło80walliallad kredyb~-mi wojenpemi~ oraz
ców !ydowskich i rabowali. W ózałlie t y eh:
mionycb. itI«>Sja.za'pośrednictwem je... prsez uch~~łę.. p6wzi~tl\nazrezdzie kra.
zalśd zumordówllno 20' żydów.
dnego z państw neutralnych zaeropollo~ . j9W'ym.,..,.pnZOBtaie~emoi1iwe dopóty. doc

c

PETERSBURG, 19 stycznia.

Z

koałicjibez porozumfenia :m~ ze SWymi
sprzm:erzeńcami.

koalicji.

Z francuskiego (20 stycznia).
K1"6tka a· gwaitownadzialalność
ttrtylerji w okolicy Plessiste-Roye, na
poludniu od Lasstłlny.
Natarcie nieprzyjacielskie na poludniu od Lassigny na jeden z naszych
row6w nie powiodło się.
.

wała' Bnłgarjf pOkojna
pującjlcb.

warunkach' nastę-p6ki mocarstwa centralne sallle aie pued. staWią oezom ogółu prawdziwych celów

od ~lImllnji 8 woieh".
całą Dóbrudtę at po Dunaj. z wljątkiem
Konstanzy i pasa ziemi, przez ktory przePrzed upadkiem Briaada-.
chodzi koJej z Czernawołiy do tego mfitSla...
HeiVe oświaaC2I!l w swym a~ienniku;
Od Serbji Bułgarla miała dostaćłe";. le _ jak z pewnego żródłasiE}dGwiedZiał
_ w pa:rlameuc'ettancu.1!kim palluje nflSR'ój
W Alzacji silny niemiecki oddział rytorjum, zamiestkałe przez Bułgarów at
po M-onastyr oraz wyrównanie! grauicy na.rogi Briandowi,8 to B pOwodu klęlłki, jaką
Wywiadowc.zy, który uSKował zbliżyć się
.
Bdaudtnri udał król Konstantyn greęł:i. .
do nasZJlch linji w oholicy na południo" - pĆłfi(}cnym z~she4~ie.···
Od TurCJI obiecywał oderwać całą jej
.
,.Libra Parole-, nRadic.al" i "BonJłet
wyro zachodzie od Altkirchu, zostalodposiadłośće'}r~ką i oddać _aułgarJi RIJUgtT'" donosIą. Be większość bby cł&puto
party.
Część at po lID}ę C:ut.aJdty wraz. zOan:w.anych i Senatu je;st zdecydow2.U lł obalić
poli, co uczyniłoby ButgarJE: p.ai1łą ccIe"śnt- BHanda puy piarwezefspQsobności.
. ..
Z włoskiego (19 stycznia). i
by Dardanelskiej.'·. . .
-k
..
Ne froncie Trientu artylerja nasza
Pomimo tak. ponętn"ych Rł"Ol\lOZl~ji,
PanI, a W nancy. '
lJrzeszkadzała ruchom nieprzYiaciela w
Bułgaria odrzuciła zasa'Etaiczo mySI trakZ powodnpaurki w NaneYłktóra ~ kam
dolinie Etn.
towania O pokój Z którymkolwiek z państw
łdym dt'iiem wZJ'a8~!:lJ prefek;t dep-artSmiBta

Bulgarja

miałaotr.zymać

·5przenie..iepzenie -.komiteole

W.

1(5, Tałi@"Y,

.

,Az Est" dowiadUje Bie zPetersbllrgll,

że w lHunitooieTatjanowskim,

którego głcf..

wną opiekunką jest córka cesarza.> Mi koła
ia, wykryto. SPlIOOiew.i.eł'lł&uie, doehodzłłe e

do kilkumiijoDówfnbli. Sekretąua· kOlnitetu aresztowano. W aprawletej . po ddbn o
skompromitowani s-ą liczni nl'Z~dnicy i dy-

gllHarse

dworsłly.

"r-zeciwko konfiskacie m_Alk6w
połski~h -Rosji.
-.. Półurzędowe piBID9 roayjakie.M.oskow.

sklJa Wi~d-lłJllostj· ~ydrllkowalo odpowiedj
na. ~~argl Pol~ków w pewayeh gube~lljt\eb
RO.ł!1 1 środkowej, któuyZjMoAy11 w osta.taich
dll1a~h proteat przeciWKO hnfi.kMiiilieh
majł\tków ze strony· władz ros)'j8ll:ich.KoD

Nr. 20.

GJ\. Z E TA Ł () D Z K A

iUlkata la miała nastł1pid poozęścis tego
PtfW tlllu , ie ieh właścieiele nDaili nazwiska
rzekomo niemieckjp; albo tez dlategó, że
;wogóle byli dawniej zameldowa.ni jako niem..
.by, ,bo inaczej nie mogliby nabyci majlltków
JdemslliCh. PiBmG· rosyjakieząznacża Vi
swej odpowiedzi, że skargi Polaków są je..
~yniado ttigo stopnia uzasadnione? iż kau..
tisaata nie powinna była uostąpić tam, gdzie
pod nazwiskiem niemieokiem . sprawdzono
polskie pocbodzenie i polskl\ .riarodowoaa
\yłaścieiela ziemskiego. We wszystkich innych wypadkach jednak nalezy protest polki odrzue:ó jako Dieuzasadnl0ny~
•

sfaromarchijCzycy i zachodni prusaW zakończeniu"uroczvstości·od~yJa
cy zdobyli szturmem liczne linje ro- . się -przed pałacem defilad~J poczell! .pO"
syjskie wraz z silnie zbudowa.nymi chód rozwiąz~ł się.

punktami oparcia;

.

mi~

Rnsyjski - minister ekarbowośei· ro zpoaby. ntwi.srdzQno.dokładnie ilość
·nakładu d3iennili6w peterabu1'lI.ldeb.p[)nie.
wa~istnieje przepią, aby .ogłoszenia .Instytucji kredytowych, ~ podlegającyoh .minist.ersiwu aka-:rbowości (Bank Salachecki. Bank
Chłopski itd.) umieszczano w dziennjkacb
najwięaej rozpowszechnionych. Zeszłego
ku lldlllelił minister finansów donośue· to
pra 110 dziennikowi »Sielskij Wiestnik", któ·
ry reprezentuje głównie interesy rolnictwa
i w stolicy prawie wcalei niema-czytelni-

fronf miicedońskt.
łuku Cemy, na

W
wschodiie
. od Paralova. niemiecki oddział wy..
Whldowczy poprowadził skuteczne
przedsięW2li~cia.

nlłstępatwietegowzrósł

tago pIsma

R

całkiem
niosła się

"

_Urzędowy komuni.kał:

austrjaoki.
WIEi}fu\'J, 21-gostycznia.

102 - tys. do 150 tys.- Tyn::-

samem przoduje ono wszystkim dziennikom
petersburskim.
Nil drugiem miejsou figuruje "Pstrogradzkij Ustok" • bezpartyjne pisemko małe,
które z S8 tys. wzro~łu na 128 tys. WieIkle dzielmiki polit-vesna bea ~yjlitku wskaZUJ" cbuiżenie się nakładu, co zapewne wypływa 11 powodu podwyższenia abonamentu.
T .. k np. wynosi nakład" \Vls!!zornego Wre&
mieni." (wieQ50rne wydania "Nowego Wremie·
ni" 125 ty? (przed roki€ID 135 tys.); "Bir..
zowyja WiedomosU" bije 89 tys. egzempt.
{lI9 tys. przed rokiem); wydanie wieczora.
he 68 tye.(wohec 19i} tys. dawniej); ,.No'Woje Wrsmia" spadło z 80 tys. na 76 tys.;
,.Sowremielluvje Słowo" (skróoona wydanie
.,Rieczy")_ :r 75 tys. Dl> 56 tys.
Wiel,ds pisma liberalne nRieu7." i
sDit ń" równie~· wBkssnjq, zniżkę, pierwsze
fi 45 tys. na 4.0 tys.. drugie z 40 tys. ll'l
~o tys.
Zupelnie ta~partyjna." Piakagradz'hjs Gazsta" utrzyma1a sWÓj nakład 50 tys.,

e.

(Jenerał-kwaterm.istrz.

J,.UDENDORFP.

nakład

Z wioowni wschedniaj•.
Podczas zdobycia szturmem przyczółka

mostowego

Nanesti~

na za-

chodzie od Nomo:sa, wzięto 555 jeń
ców, oraz zdobyto karabiny maszynowe i przyrządy do rzucania. min.
W odcinku Mesticanesti stanowiska
nasza znajdowały się w silnym rosyjskim ognIu artyleryjskim. Natarcia rosyjski~, które nastąpiły w cią
gu ńocy, załamały si~ już· w pierwszym rozmacłm.
.
Lotnik austrjacko-węgierski zmusił
do lądowania pod Marmarosz
Szfget samolot llieprzyjacielsk1. Latawiec i lotniey wpadli bez szwan ..
naszę ręce.
Dalej na północy śród
się nie· wydarzylo.

kuw

podobna uRUEskoj'i' C~:ellje" podz 40· tys. na 52 t.P'_ Najwięlis~y

nic
Z widowni

przyrost wskaznj-~ li PrichQdskij Jistok li (" Pi~
semko Pl:ir"fjalne), piamo faenilwe dla kleru, które potroiło €wój Głłwnlejasy na.kład
15 tp. i{ównież powiększył swój Mkład
reakeyjIH~-Mltysemkl;:i I1Swiet", gorąoo popierany pl'Z-as rząd, B 32 ty~. na 39 tys.;
"Gołos Ruski", P12IDO SZOwiu1Sl;yezne, wi
docmt'e bardzo rO;ljlo'A&zeełmione wśród armji, wychodzi w 20 tys.wrbee 4300 . dl!'"
wniej. Res:l.b dzienników reakcyjnych ma
bardzo mali nakład. "ZemsBczina" 8800 1
JłGroza& 3 tys., nakłi!d dziennika .Russkoje
Znamia", okrzyczanego iako germanofilski,
spadł z )3 iy"~ na 2700.

Beprez80iabja .!hlstro.Węgiel"
• Warszawie.
,.Głos stolicy~ otrzymał wiadomośt::

c.·k# wojsk

włoskiej i południowo'"
wschodniej.

z

Wiednia, te w obsadzeniu przedstawiciel..
stwa Austro-Węgier w Warszawie nastąpi
zmiana. Dotychczasowy przedstawiciel monarchji Austro-Węgierskiej, baron Andrian
powołany zostanie rtawaine stanowisko
do Wiednia.·
. W kwestji tei wiedeńslde pisma donoszą, te będący dotąd w rozporządzeniu
w ministerjum spraw zagranicznycb nadzwyczajny poseł. i upełnomocniony mini~
ster, Stefan Ugron, ma' niebawem odejść
jako przedstawiciel ministerjum spraw zagranicznych do Warszawy, gdzie jut przedtem prze%: szereg lat urzędował.
Pcżyclitka

.

Pierwszy

roP

-W

.

o;.

lz!\dził,

ków.

Samą miejscowość

zdobyto wśród zaciętej walki po domach._ Uciekający przez mosty na
Berecie rosjanie wzIęci zostali. pod
skrzydłowy ogień naszej artylerii i
karabinów maszynowYGh i odnieśli
ci~~kiestraty.
W ręce nasze wpadł
. 1 oficer, 555 żołnierzy, 2· karabiny·
maszynowe i przyrządy dorlmcania

Dzienniki Petersburskie.
~.

3.
sprzedane, a

sprzedawane

go od godz. 5 po
Początek

.

Teałr =~r50noUlłY.

Teatr targ0nowy

Kamińskiego

przY

ul, Karowej, pomimo udzielanego mu przez
magistrat poparcia przez zakwalifikowanie
go do. rzędu rozrywek kulturalnych i opodatkowania w niższym stopniu, pomimo
reklamy, jaką mu w Radzie miejskiej u·
czynił radny Piłucki - zamknął swe po..
d.woje, gdyź nie doznał popa:-cia śród swych
ZIomków. Trupa wyjechała na prowincję,
w nadziei, iż odpowie fam bardziej poziomowi kulturalnemu zwolenników teatru
żargonowego.

nicy niemieckiej.

fłUbu

ooyborcze20

Wybory do łódzkiej

.

. ,.Polnische Blatter ll donoszą 2 Jenny,
co następuje; ,. Wraz z przywróceniem
Królestwa Polskiego pG<wstała znów kw~
stja, czy sfudem:i polskiej przynależności
państwowej . mogą 2:nów teraz uzyskać
wstęp do uniWersytetów niemieckich. Jak
wiadolOO; jako poddani rosyjscy, polacy
nie byli 'popuszczani do studiów na wszechnicach niemieckich. Według wiauDmości.
zaczer,mil!tych ze źródła kompetentnego,
obecnie niema pneszkód w dOpU8llCZal1iu
student6wpolskich na uniwersytety niemieckie.
.

-

Ręjesłll"3cJa

w,wiezion·yoh fun.-

duszów.
Wyóział rejestracji strat wo}ennyck
zwraca raz jes-zcze uwagę na kO~Zl1Q$Ć
zarejestrowarna- wywiezion.ych pUi:Z nąd
rosyjski fundusz6w miej-skicll, kościelnych..
asekuracyjnych, emerytalnych, siypendjal.nych, szpita~nych i t. p.; rejestracja ta n1i
nie kosztujE', chodzi jedynie o pl':-tj1sianie
do wydziału przez odpowiednie iusiyluc}tł,
czy to rady opiekuńcze, czy zarZądy mielski;: lub inne danych, dBtyCZąr.ych wywiezionych funduszów z podaniem sumy oraz
rod,:;aju funduszu.
Należy zaznaczyć, że dla przyszłych
naszych obrachunków z Rosją sfrawa la.
ma bezwzględnie doniosłe znaczenie.

-

Kronika

poło

przed~tawienja og~inie '1

wieczorem.
.
Wielkie .zainteresOWłlnie Ludzi bfóraey
udział. w OblIbodzie: . Chór IJegjonist6w1
oraz solowe ~ystępy legjonislów: Gjlew~
skiego, skrzypce; Furmańskiego, śpiew, BOJł
bas i Nowakowskiego, BoI!! 11111or.
Wnbec nasiej niedyepoaycji p. T<ldeu..
sza Szpotańskiego, przyjecbał z Waraza wy
na miejsce je~o Ilusny publicysta warszawo
ski pa 11 Downuawicl', który na dzisiejszym
obchodzie wygłosi "Rys bisto-ryczny 63 r. u
- $tud'l!lIłei politechniki na wszech ..

waieje!l:a.

Magistrat po~yczył na rachunek realizacji pożyczki miejskiej w towarzystwie
,. gazowem 1,000,000 rb. w zamiarze spła..
Cenia tej sumy w kr6tkim terminie. Stan
kasy miejskiej nie pazwolU na spłatę potyczonej· sumy w,)bec czego uchwalono
wyznaczyć gazowemu Tow. 27,000 rb; tytułem procentów. Uchwalono r6wni~~ porozumieć się z zarządem Tow. w kwestji
prolongaty tej zaHC2ki lub spłacenia długu
obHgacjami 5 i pół procentowej pożyczki
miejskiej r. 1916.
.

pozostałe w niewiellrlej U~iici
będ~ VI kasie Teatru melii.ia..

Towarzystwo

z2imQż~cj

Pallllłil)cy ;Ha nie",
m.tsd~i~:;iv hvi.

,;;q";;l!aeej sie
Bol!asł'awa P .... śa.
~

li

Rady miejskiej

zostały już zakończone. Wczoraj wieczorem zakończono przyjmowanie głosów wy~

..

Wczoraj o godz. 3 po poło w Sa~
pusiedzeń Zakładu Naukowego pod kiBrow#
nictwem p. L. Rubacha przy ulicy Długiej
Nr. 90, odbyło się Organizacyjne Zebrauie
roająćego powstać Tow. im. Bolesława

borczych w VI kurji, poczem w biuraeh
Prusa dla opjeki nad niezłlmożną młodzie
wyborczych dokonano obliczeBez zmiany.
ma głosów, które padły na poszczególne
żą w tym z~kładzie się kształc3.r8..
Zebranie .zaga ił p. Alei{!.and~r GerE!~
listy i rezultat ostateczny przesłano do
ZaMfJJCa szefasztalJa g.eaeral!rega
}i o ef:?r,
dorff, poruszają\; w przemow.ie swej cięli
komisarjatu wyborczego.
tr.nrszalek pol:z'} p~rflez,.,.li.
kie czasy szkolnictwa poisRlego za c~aB6w
Podług dotychczasowego obliCZenia,
z ogólnej liczby głosów w VI kurji
rosyjskich, kłady to "wychowawcy" szkol17,659 zło20no 14,437 ważnych kartek ni młodziez nasza od~traBzaH od ławw
wyborczych, a zatem nje głosowało wyszkolnej, siar~iąc się wbijać w głuwy jej
borców 3222,
wiadomości. 2 Uowajskieh i innych.
Na»
stępuje
p.
Gersdorff
prl!esasdł
czasów
Głosy wyborcze podzieliły się po==
obecnycb, łrledy polska mlodzt&i m05e
między poszczególne listy w sposób naR(ilI (;ześć Rady Stanu.
śmiało "ten chleb powłlzedni'", j~kim łest
stępujący:
.
Zgodnie z zapowiedzianym progl'a~
nauka-pobierać w szkole lodsimej 11 przemem, wczoraj o ~i)dz. 12 w poł. nastą-, Lista n 1 (Komit. so~ja1.-demokr.)- 525,
szkod~ tv nauce może być tylko Jnek t1m,
,,2 ( "
lewicy socjal. )-1838,
pila zbiórka manifestantów w Alei 3-go
quszów. Lee~ i temu uradzić nie trudno,
"
n 3 (Jf
socjalist. polsk.)-1430,
Ma:a: Po pr-zem6wieniach, o godz. j ..ej
spełec.geństwu bowiem IX>lskie jS!t ZaW8:le
"
,. -4 ( .
"Bandu·)
-1654,
po<;:hód ruszył przeż Aleje Jerozolimskie,ofiarne-zwłasscza jeśli chodzi o kształ
II
,,5 ( tł robot. Poajle·Zion)-2545,
f-1arszałkowską i Kr-ólewską do pałacu
ceme młodzie4y i to wbśnie na Wjględztl
#
,.
6
(polski
narod
..
komitet)-2345,
Kl'onenherga (tymczasowej siedziby Ramają-::.....gHmo osób niniejowało 'l'owauy:~
"
»8 ( .. centr.
" . )-2967,
Unędfn.y komunikat
dy Stanu).
stwD im. B~kf5ława Pruss, którg mieć bf.}...
"
13
(Niem.
ko.młt.
wyborczy)-1133.
Uczestniczyły \V pochodzie głównie
niemiecki.
dzre 118 teht opiekowanie si,! młlldziaiii
Wob~ powyis.~gO· wyniku lista.Nil 1
Ol'~ani2acje polityczne, wchodzące w
niezamoiną, dAwanie pomocy lliif-Jalnej j,
(S. D.) nie otrzymała . ~dneg.o mandatu.
skład C. K N.) "tudzież stowarzyszenia
21.;go stycznia. - Urz~dow().·
ma~rja.llłej samej szkole, by jakJ~ajrycb]0j
Lista H!! 2 (lewica socjalistyczna) otrzymasportowe, Sok61, Skaut, P. O. W., a nadać mg,gnoŚl! jej przekształcenia Bięna
Zwidewni :zachodniej.
ła mandat 1 (Gralak Ignacy); lista n 3 stępnie. częściowo młodzież SZKolna i
kbd S-klasowy, dający wątęp do wyalfzycll
.
Oprócz ożywionej miejscami wal- w poważnej nczbie-uniwersytecka. MIG- (P. P. S. frakcja rewCll.) mandat l-{IUew- UCl'elni.
ski Aleksy); lista ;M 4- (,.Bund") mandat 1
dzieł i robotnicy maszerowali sprawnie,
Po zag$mu zebrania, obecni wyllra.ki artylerji i skutecznych przedsię· . jędrnie,
(Lichtessztajn Izrael); Usta Ne 5 (,.Poajle- li na przewodniczącego ks. Szcupańskie
1=0 wojskowemu.
wzięć patroli, dzień minął bez szczelian) mandaty. 2_ (Holenderski Lew i dr.
Qe6łem w -pGchodzie uczestnicżyło
go, na łrzym&~ego pióro, p. GUidorffa
gólniejszych wydarzeń.
Rozenewaig Daw~d); lista N!! fi (Na rod.
około . 12 sztandarów i tyleż banspaDl! a-&Ql!orÓw: p. Józefa Wolskiego. Fran:
.związek Robotn.) mandaty 2 (Kaczmarek
rentów.
cisd:s W{)l~khg{) i Henryka Zyltersteln8.
Z witlowłli wet.'lodmej.
MHirzej i f>okorski Błażej)i lista n 8 '.
Poch6d !!atrzymał się przed siedziPo odcAJ'mniu IHulzi>[Mwuej prz~~
front wojsk §entrnłiHe1dmłff3l/1łka
bą Rady· Stanu, oczeKvjąc na ukazanie _ (Chrześc. demokr.) mandaty 2 .(Harasz Ani;)iejfl~rów Uliawy T.~a-}lrzedYlllmtowa.
toni i Wolczyński Józef); Usta Nr. 13 {nie
R~cta f!fOpołda·· Bawarskiego.
się członk6w Rady Stanu.
Diu pOSJczególnych llUnJdów-Zebra.uie umiecka) mandat 1 .(Fiedler Herman).
.
O
g.
2
na
balkonie
ukazali
się
z·
chwaliło pued$.tawić takową do z"llwier~
Na wschodzie od Baranovlic3
Wynik wyborów we wszystkich szedzenia
władzom.
odkrytemi
.
głowami
członKowie
Rady
atakujące wojska niemieckie· wtarDo Komisji OrgauiEaCJjnej weszli
Stanu. witani entuzjasty~znie przez u' ściu kutjach przedstawia si~ zatem nastę
gnęły do TQ1lI;ÓW niepnyjsc~l~kich i
pująco. Radnycb, wystawionych prze-z koprzez tajne głosowanie wybrani: Ks. Szcz.e:
czesinik6w pochodu i tłumy publiczności.
uprowatłziły z nich!7 jeńców.
mitety polskie przeszło 23, przez korni. pański-jako przewodniezlłIcy, Aleksander
Brygadjer Pilsudzki dal znak ręką,
tety nie polskie-37.
Gersdorff-jako aekretarz i pp. L. Rubacb,
wzywając do uspokojenia się, poczem
frOlłt wojsk generaiu-pnłkouHłłłła arcgksfęda
Według przekonań politycznych radniF!aDCiuek Wolski, M arja Macberska, StaMarszałek Niemojowski mocnym glosem
Józefu.
polacy dzielą się na:
nisława GersdGl'ffoW8. Henryk Zyłberstein
zawołał:
zwolenrików narod. demokr. 15,
Józef Wolski, Zygmunt Krzyżanowski.
'
- Niech żyje wolRa i ruepodległa
.. W Karpatach wschodnich upla~
Iiiepodległościowców
7,
.
KomiSja
ta
ma
na
calu
przeprawa
..
Polska
I
Niech
tyją
budowniczowie
szcze"
JloWall1 atak nieprzyjadelski na dra1.
socjalista międzynarodowy
śHwej przyszłości wskrzeszonego Pafl?zsnie fori::u~lnGŚci co do legali zacji Tow.,
4l~e Valaputny nie zdołał rozwinąć
Z-~·W radnycl nie polaków przypada
lioo~t(twanle ezloIlków, S"twotsenis nroiek.
siwa Polskiego f Niechż)tje Warszawa,
Ilę \V ogniu artylErji naszej. ';
na żydów -29,
która była UlWS2:e sercem kraju i na~
tów dla pr:tyazłego Komitttu DQĆhOdów
Małe natarcia rosyjskra odparto.
" niemeów- 8.
rolu!
Nieitałyeh i 3wfJlanie Ogólnego Zebrani",
Na wezwanie to odpowiedzialo sze~
v, nlO}króts~:;m czasie w celll wybrania
Z widowni bałkałisldej.
reg okr:tVlrow:
.
3tałege Zaril.ldu, jaki kierowl'ć będzie fil!
&&pa. WOJsk ~Uęrała-feldmarszałk;J
-Niech iY1e!
Instytucją.
macRtn5enil.
.
Następnie poszczególni członkowie
Po WN2~iyanin porządku dziennego,
wznosili ok.rzyld na ćze~6 odroprzewodniczący goqcemj słowy podzięko d
Ze zdobyciem :Nsnesti wpadły Rady
- Uroczysty obc-bód reolitnicy pa ..
dzonej Polski j młodzieży, na które od- wstald.,
wał oiH~cnj'm za zainteresowanie się tak
etJ~znhnllfęgo.
WIl~sZ'e ręce dnia 19 sŁyc:znia całeJ
powia.dano z ZApałem.
PQ'i'liailł~ ~ll-'awą, jak również wyraził sła·
.aciekle bronione przez rosjan o~
L'raWiG wSiystkie bilety na. dzis:ejesy
W końcu odśpiewano IIMarsz, marsz
wa Dodzięki kierownikowi Uczelni panu
cuchOd w Teatrze Wielkim zostały już roz.. in-i. L. RGDachowi za jego gorliwą prlfcfi.
bańcowałlia mostowe; Pomotzanie,
Dąbrowski" .
0!rr~gowycb

M

.z

Warszawy.

do

Telegramy.

Za.

f

c

ts
Teątr

~ol.sk.i.

Cł3GlELNlANA. ~
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- '.Jhlł.
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.;POWmUnełłl OUA'I~~"

Tr~edja

.

w5 akt. (8 odst.) L. SowińsJ!:iego.
.
23 Stycznia r. b. o gOOz. 7 i pół. wiecz.

"Tr6j.ka
hult~~~"
w 5
ze
taw.-aml.
s~Utka.

obr~!l;;actł

.~. I

Sroda dn. 24 Styun. c. b. {} godz.. 8 wlecz.

,,~J:<>dy

1as"

Sztuka sztuka w .( lIkt. A.

R-erłza.

Ze 2!wi~ł!I E . . .e49wege pll"a"
~o'llln1:iiików prIII:~ -ącz&UiMi.llo.
(*) WesQł'~ o goollinie a·eJ po. P?-

łudniu 'Ił' łok&lu Towsnys;t'Wll Krli!6\nema
Oświaty przy ul. Podleśną

Nt? l, Gdby!o
się ogólne rQCMle zebt-anłe
e~ronków
Zwiąaku sawOOOW&g0 ~raeowmków prze..

mf!lła mlłc.n@gO.
',.
Z&gaiłzebrałl~w OOe.cnoael 90 ~z.ł~~-

włeCZerSm aebl'ałli~

ieg9's .domu. 1~etniege

za-

Ibsn:deł r:rnłuaw:r.

<

przy Wycbia:!e finaołSowym magłSt.Nlt~ ZO~
stały mwiardzeae: nf'r.6oli1 w~r!;:ll J .Plą~
jliJditłłb.ń ryokowy łl9l'3talłY ma być TO-.
włl:ie'~ i \Hłnioedzi.alak.
Na BtarymRynlrn ttHłJi mają, odbY"lić
się nadał. - ZY{!Zl;>uie handlll~CfClt. W! bil··
my ieb. iilb.ły siale Da rynku, ~'e, mo ze by~
lłwaglę1lnrona Z pr;.;y[:1.yo hyro€nlCJ,nych I
li~ml1llik8efinyel'l. Włiacieie]e tc-ł'g'i~>lsk p--#.~
watn~ win ni wyjeduaó pOłl9l0!SU.i'.8 m.ag'-

:il;'

stratu i Ilpł~cić us~u'ł-wiUny )Ml:btek.

goi odbf1A>a6

co L

się mogt'i

tylkO

w tyf:h duu'leu.

UH'"

DIL

p1.rilłoda.e

wsłaniemepr.a".1 ny.m .-.. ';
. i
Zawezwany iekan dWli!xdzlł otru.ole

zabrani zostali' cfu sznitata. Przeprowadzo·
n 1 joot śledztwo w 'celu wyjaąni :nill, Cly
jest to s'amob.ójatwOG'i;f teł zatruole.
.:.... Kradżież.
W no:,y Z 27 n.l 28 grudni:!. r. uh. gospodauov<j Stanistawowi F{)Ty~iowi -'Ił Wy~a:
HowS, I):m. Wierzchy, aia!'sdzlOM IUJ staJni
konia maaBtano.wstelto ht S, śłndy pr.wadzą,
.

-

fil (I Pn;eąęiJiC.

.

.

'.

.•

~~Y. któr~ ID~~1i, d051tarczyó ,,!II'''P~O
Q trP'Qz:;ei:y Mciwą n~isyład do \Vjdz.

l,k
g'ym. Kom. I: dQ llktów 275/17 b.

odbywać siQ

Górny Rynek

lm

eodzje~~&v

moge je n;k

zoatałusuany jako targowllu:O.,

Ryuko.mprywatnym llQl\ielallebę.d~ b:lOłlQ6~
aje na jeden rok, z w.y.szo2laęó~enlCm pnsd-

wstania

wybu~hu po.
styctniowego,. wkośelele ŚW.

Krzy~a odbyły się' uroczystenaboteństwa
żałobne ku czci pam i !iC1 poległych bonate-

rów narodowycb.
.
O godzinie 9 rano odbyło SH~ naboieństwo dla dziatwy połski'Ch szkÓl el~ ..
mentarny<:h miejskicb. Mszę ~w. odprawił ksiądz piefekt Czesław StaI1cZ1l~k w a.
systencji księży prefektów: K:oc.z~ns~'eg<?,
oraz Izdebs1dego, w Ohe.cnCSCl hczme

zgromadzonych wychowańc<?w gkół z Il~U-

czycie1ami i nauczyciel1ram1 na .czele, pk

również z własnymi sztandarami narodo-

komplecie.

Mszę św. ojpraw ksiądz.. pre~e!rt
01esiński ~ asyst~n~ll k~lęZy
pref~któw:: Stańczaka l K.uczyns~\ego,. na

w~('('l1al~.

Radwańskiego..

Od dziś d. 22 Stycznia do Poniedziałku włącznie
JI~JW5p.nialsze BrGydz~eło szłtlł~d!

nastepnie liga kobiet p. p.

Obwieszczenie .
Wieśniaka, Ignac€go Bergiera skazana 4 tygodnie aresztu, ponieważ wbrew
kilkakrotaemu w~xwanju z 27 centnarów
żyta, . które p0dczas żniw zebra!, jak
stwierdzone. zostało prz€z z:nawcow rolnych, .dost~rczył tylko 4 centnary.
Karę
przeciwko Bergerowi kazałem
zaraz wykonać.
Przy tej sposobności Z\łTracam jesz..
cze raz I1wagę wszystkim wieśnia.kom, że
prieci:wiro tym, ~tórzy nie spełnią o?Q.o
wiązka dostarcZe1U& zboża pa::tępować oę
łem

z

d-ę

całą

sur Jwoścłą.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji

Lo e 11 r s.

Obwieszczenie.
Go gpG4arzil

JÓzefa

GołęhiEłws' j\<,~v

Wrono wit', wybl'ago i zatwiert1zoiJo
trSs. wsi Wronowice, gminy r~Mk.·

ilE!

Ił

cO:-

Celł.-Niem. Pra;;ydent P()H~ji.

Pielegnownfe

włosów
Pixsvónem

Szpalery i straż honorową twor.zyiy
harcerstwa poIskie!{o. l(ościół był
na podstawach nauko~
Cena butelki
udeKmowany emblen:ataml żało~y naro~oMk. 2,2;;,
wych. Najleps3Y środek
wej j trumuą syrnbohczną w lm SpOWItą
wystarczy na
na katafalku, krytym szkarlau:m w otocze..
wzmacniający włosy i ulellka miesięcy.
nin zieleni i jarzącyd1grommc.
O godz.
trzymujący je w stanie
11 kościół zapelniły tłumy. wiernych, zdązdrowym.
żających .złożyć hołd pąmięd b?haterstwa,
ł a "' ..a AU
poległych za sprawę wyzwc eOl n<u -t !
w ogólnym hołdzie walec~nym
zn~leźh.
t
M'_
g 63
się dostojni starcy-we eram pow:s~ru .
roku, jeszcze żyjąc.y ara. z ~ol?iiterzy c:hWk
t
l
Ś
lsc-,.r za
li obecnej W~heCZIl1' ,i'g]om Ct po I 1 ' ~t~ry P. O:l'L~~~'9"~~,?~~;!'!;,,~h~0{~1~QR~ro~\~V~ą~.~~~~~~~~~~~~~~~::~~~

zastępy

We wtorek, dnia 203. stycznia 1917 r.,
będą sprzedane·' przez licytację za . ilotó~vkę:
l) o godz. 8 rano przy ulIcy p.otrkowskiej nr. 26: szafa do gsrderoby;.
2) o godz.8m. 15 rano, pny ulIcy
'Zielonej nr. 34: zegar-regulator, lampa
wisząca, stół rozsuwany, kredens kuchenny, kanapa, szafka do wiader;
..
3} .o godz. 11 rano przy ul. Sredmej
nr. 3: lustro toaletowe;
4) o godz. ·11 m. 45 r., . przy uHcy
Podrzec:znej M. 29: lustfQ, biurko.
Urząd Sekwestracyjny miasta Łodzi.

~
.r[itc::§~~~u
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. Z .Oia
r 'f'IIWU
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l\lIal'ił

Wilkoszewskiej
ul. Widzewska 3.6,
Lekcje śpiewa solowego,
dykcji deklamacji, oraz
pianie z wykładem
Zapisy od godziny 3-6

zbiorowego,

gry na forteteorjI. /
po południu

Na żądanie lekcje w mieście.

nłos"onie
O. ::I
&\J!

Dr. S. Lewkoltvicz

**. w
""

thomb~:_ne.~tf)
Koastam,.nol'.lt'ska
Prz~
Ił

P2.00W
dg 9--ł' t ad -6.,-8

c.zęt ł: Cień w

parku. II: Gt-sstracony na za,:~z~. III: Matu~ moja matuś!
IV: Niewinnie posqdzony. V: Szczęshwle _połączenI.

waźneo

Początek przedstawień o godzinie 4 p. p~ w nie.dzielę o 3,

w. łf od

ł2

P.!Illle
gOOz. 5-6.· wioor.

DIwa um

mS;:",,$11JI Im>;:SSliO

d'la szpitala,

kiej" 'fi roku 1915:-4, 5. 6. lQ. 11. Kwilltniltj 8, 20.'
23, 24, 31, Maja;. l, 13, 30 CfI6rwcaj l, 3, 10, 14.'
24. Lip~a; 9. 10 Sierpm.a; 16,17,19. 00 Września;
3, 4, 22 Faździemilmi l, 6, 9, 11, 15, 24, 26 Listopada; 5, 6, 8, 17.22 i 29 Grudnia. Adres. Weltkriegsbiicherei. Berlin; W. 35. Potl"damerstr. 121.

. Rntynowa>ła nauczyeieika. udziela

tanio

lekcji

muzykI na; fortel>ia.nie. Przędzalnill.na. 31 Dl. 33
nl.nu"'~ł·a wydaje obiady na porcje. ~u-
. ut ... mr-u
pa 12 kop. Rosół 15 k'()p. PleCzyste aiakaue z. ja.rzyn1lt 35 kop. Pięczyste krajll.łte !li: j<l!.~ 45 hp., legum.i·na 15 kol>. Wydaja FÓwnieś do domów. Miko&jewska ~ 88 I p.
frant róg Ewangielickiej,
at"ja Janina Kotowicz zgablŁa. paszport niemiecki, W'$"dany przy n1 •. Spacerowej 14.

St

~Łgorz~ G<>ł"bska.zgu.bH:a paszpO'rt nicmlę.o..

odpO·.v~ma dla lek~~a
restauracji I t. p .. okazY1nte

~ tanio· do

.Kupię
następujące brak1!łą--'
ce. numery "Gazety Łoa.z-.

M

zwodociągiem,

sprzedania

Wiadomość wadm~(listl'a~

Redaktor i wyGawcaJAN UROOEK(m p. Przejazd 8)

iLubicz,

OGłOSZ

b) Originalna scena z Paja.c6w lA1 wykonaniu artysty opery
połączeniu Z orkies trą w ak~ fi.
c:) ZastosoVłm1e gramofonu koncertowegO" Vi akcie II i V.

Ce:ny ~'VVycz~j:n.e!

w, delegaCja

Na cmentanu przemawla!t: p. p. Do..

~Oirg;s-s:m

Do obPtIzu zaslośowaRa będzie:
a) Opr.aco\l\Pana iUusłracja muzycma pod dyrekcją R. K1\NTORf\.

partout i bilety ulgowe nie·

-.,

P. O. W" cechy ze sztandarami, repreze~:
tanci P. P. S. i N. Z. R. ze sztandaramu
tIu my pu'oEczności.
. .

,

Współczesna wzruszająca t-ageda tyciowa w 5~ciu wielIrch c~ęśdach,
w głównej ro:i znakomi.tyartysta aU_Vis\) NEUSS.

Passę

p.

zespoli

zz

UWAGA:

.

gunnaz;um pro!.

,,=-a

zmluim prOAl'IIMU! Sensa.Cja.!

batutą

Otwieri'!łpochód oddział iegjomsto~...

Walerjan

chórze. pie:ria r~igij~
śpiewacze ucZ:mowskle

chory su...

poq.

nikom o wolność.

nabooeństwle żałobnem .,in corpor~
. wszystkie polskie zakł~y Thl!ukowe ś~edme,
również z sztandaramI narodowY;IDt właSlJ..ymi i ciałem pedago.gic:ztlem w pełnym

wykunały

polskie św. Cecylji

K\:ii eszy.
.'
.
l~
Po ski>ńczonem nabożeństWIe na s.a- ry cmenrarz katóHcki wyrr.jszytpochó~ dla
. złożenia hołdu, poległym w 63 ·r. bOJOWI

wymi szkolnymi.
O godz. ro rano zgromadziły się n!

~~~~~===~~~~===~~==
-=
=- Przy~us~;;=~::WiaiDj.a!l

D;łŚ

biady, piema religijne

mOlVe

obchód St.yczniowy.

..

Sensa.cj at

Mszę św. celebrował proboszcz. ~
ścioła Św.. · Krzy ta ks. kanoniK K~r<Oł ąznń
deł w asystencji księży. Izdebsk!eg~ l. L.e.

wnarowi~z, Rżewski

ryttkaeh publlcdlinyoll. Jako fyi\",k
IJWaHAne Sł!a rówBh!i targow!Slia W kra~lł.eh
podQbnych do sklepów, ~9liewa:i knpuJił..c~
Dli~ieJ'Sly
lokują ili~ red gołem I.lw"e~. Na hMH1,G
ten natriv r6wniei wyj,<na \ pOl!WOłe~8'Dziś. jakQ w rocznicę
111).

ków prelas Z-W1 1łsl:!ku p. Jan KIlemsID,
pt'OpGnując n.ą PfW~nłetiąeego, -p. FCAn... miotów targu. Właśeici~l6'wi rynku pnI
eilUlta Wfridarezyka,. nA agsesorQW pp.: A:
ej. Br:r.elllińsk)ej p. Gillahergowi, po~t:nadolfa Ryskiego, 'Pomll8za Troczyńskiego l
'Wio-no ud.skllić pozwolenia 'na targ e'Hlz~jł'!
J9zefa. Rueińfdriego..
UY; iii wł!liŚcicielam rynku, p.LntWoheńaldm
P. Włlldtllf'ezyk ede~ytał sprawozdeni,e
zaś postasowiono pertraktować co do pr%e~.
k~E'9Wa .:!la rok ubiegły. S którego wi{}~c,
miottlw tsrgn. O{łot~h Wy·zu,,'zon3 będz:o
iś ZWil\SM za oltre-a Bprawvi:dawezy miał
po ukończeniu troo l'e rtrs Ma'Cfi . Jalło ryll:dochodu 588 re. 60 ke<;!., rosenodu zaś
ki prl w ..be u~ne są: I) rylHlk Leo52'1 rb. 85 kap.
. obardb, lł) rynek Tanfaniego, 3) r9't;~k r.yWpms,ło aifl 'ił 'J)t'a8ei !łg ll roku 85
bny W~BBk«go. q rycek rybny Fiebłg~ł 5}
ćzłonkó'R. Obeesie Zwill;zek Uczy 153 rynek Ber MfQtza (handel librym, meblarn',
ezłenloów.
.
.
6) rynakrybny L Latocheń.alaego. 7) rylisk
Sprawoziaaia te ?l'~lJQt{J. N~s.t~pme
rybfly b-r.Głowińsll:ig,p, 8l hulle iarg 1w9 Zazeuu1lie rnwaKło Wiiloee:: 00 Jl.fotHe l na
rzewa:kieg.o i Lewk"6wloz3.
fiild ceł ebrtiele Rb. 16, offsfOW'lUl6 przez
_ M&mII P!i:.tnoor.ej Rumunii (MGłdfiWji).
6,.,ni~ KOf'ezyńską·
Wobec' rozgrywających się ważnyeh
Uch walono, by !!llmę tfJ przezflac:o:yć
wydarzen w Pólnoc.nej Rumunji, wielce
nil. b,bl!Gtekę·
Następnie zd.oo1Qowano jest na czasie wydanie przez :zakład
pęmieoo alt ła-d ki członków 3 10 na 15 k; kartogranczny Q. Freytag· & Beroot w
Wiedn1u mapy, obejmującej Północną
Dalej zebr~:łje 1l~~'Wlłliło otworzyc
łłili'bmil}. wliip4id4ieleslł~ 3 wklllll1stn Rb. ~O· Rumunję (Mołdawję), . Unję Se:efu, ł~:
oJ. nsoby. Co zaś łi~ . t~~Zl u.twor~ll;a
ne Karj)ttty, Bukowinę, Prut l tę cz~sc
ka~y chorych, Il,(JiltanOWl'6!Hl z~r&e~ Olę- do Bessarabji, która przytylu1. 00 terenow,
pr· majstrów, by w!Jłac~H na k~!;~ chory eh
objętych' obecnie walkami: ~la każdej:traeo~nikó,.." oraf) wybrąć iOInilSlę w tym go, kto pragnieorjeniowac Się dolcl'act<lu.
dniegJ przebiegu toczących się walk,
W końcu z~hnfti~ dokofi3UO wybn..
posiadanie tej mapy okaże się bardzo
rów li! wylli!dem !HH~tępul~!m:
.
pożytecznem.
.
.
.'
Dl) ZarąQu we~zH pp..: Jan LOę~f
Nahyć można bezpośrednio za 1 rok.
J~kóu 8t,;nisl§ewlfki, LSC!1urd Gertnsr, tlO~ 60 fen. !ub 2 kor. 10 hal. u Freytaga
"ef Lb~;'.. ~V;8kl- Franciszek W!od~rskj, 11:ieB
d
W' d' VII (S h ~t.=.r.feld
;_·" .. "ł,..·.~:" K""·'.!li!!1>l·i. JaDKueilillki. Jai;óh
& ern ta w le n1t~ .
C OL "., ł Frie')e, Llpsk,
K~i~ki, PiOk J...ewy.~ Józef Kempiński, Gu- Itasse
c- b 62),L.. albo-Robert
96
'k
N
,;,ee urgsu-.
.
R
s:taw Weaceł i Sl$niabw
adm.
a
_ W!fpadlld.
"'ien"sz~m 'pooiadteniu noweg!} Zar::;ądu_ ':1-.
~hWi410łlO m.indatypawyźsze pOdZlel!c
fł') W piątek w domu przy ul. RQldm;€<dzv !l.ab~.
dńH"l; 50 Z:l»;e7.1r;110 VI u11r;azK"ni1lE:trói:,.
..

J •. P. i łOllę tegoś

7'3>oIe.tnill &tarllf1a.ę. Jei:ąeY®

'.

Uchwały ko.misji ryu.kow.ej, ~worzonej

powalania Sty·

Ozniow91łO

lUiro:dll.

O'-god,ginie 'l

onCZOOł).·

Stycznia o golU. l i pÓf wieC%.

_.~~"I"'ł(ul!ahły

.. , , ,

Nr. !O•.

GAZETA 1.0 DZKA..

" Gaz. Łódzk"

mkł.

S

wyd81fiy przy ul. Zgierskiej.

tanisła .... a. Stańczyli.:

zgubHa paszport niemieOki, wyda.ny przy ul. Suwalskiej 6.
.
anda. W.aas zgubna: pasz.port wydany w Łę

W czycy.

Barezewska zgubiła pliszport njemiecJd"
Zoafja..
wydany przy ul. Ewangieltckfej 10.
__

