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,,Kal enda rzyk naro dow' f" Hu·
strow an,- na rok UH7.

Ogłoszenie.

S,-tua.e1a .polity czna, stworz ona
przez pro.k:lamaej~ z dnia 5 listopa da
wywołała w szerok ich kołach ludno~
śei, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej„ przeko nanie, jako.by zarząd nie„
m.iecki obecn ie nie ju~ nie miał do
roz.k:a~ywania, jakoby Polska była teraz. .krajem zupełnie niezaleźnym„
który powin ien byó w zupełności uwolnio ny od ciężarów wojny , · przy...
gniatającyeh dzisia.j wszys tkie naro•
dy. Europ y. Mniemańie takie jest
·mylne . Ponieważ polski e władze do. piero sil} tworzą, na razie więc wo---· góle niema jeszcz e zarządu polski egt
Ale i polski e władze musiałyby tak
samo nakładaó rekwizy~je i wszelk ie
inne ci<;iża:ry wojen ne, .jak. stoiące
tymcz asowo na ich miejsc u władze
niemie ckie.
Na Polsk~ nie nakłada si'l wi~kszyoh ci~żarów„ ni~ na Niemc y, które wszys tko znos3ą z ochotą. W al.czy my zarów no za Waszą Oiozyznę,
jak za. Niemc y, i to, czego sif.;i od
Was wymag a„ wycho dzi tak samo
na korzyść Wasze j Ojczyz ny, jak
wysiłki· .Niemiec.. Wasz współudział
~, .jest potrze bny dla szcz~śliwego ukoń
czenia wojny , która Ojczyzn~· Waszą
wyzwoliła. Im więcej poparc ia znajdziem y u wszys tkich, tem pr~dzej
za.kończy się wojna i tem prędzej
Króles two wasze wśród
błogosła
wieństw· pokoju umocn i si~ wewnętrz
nie i wzrośnie w por~g~ i znacze nie.
Podda jcie się zatem .chętnie za„
· rządzeniom władz niemie ckich, które
tył.ko chwilo wo
zastf)pują władze
polski e. Pamif.;jtajcie, !l.e przy~osicie
ofiary przede wszys tkiem Wasze j uko·
chanej ·Ojczyźnie, Króles twu Polski emu. i że op1eraiąc si~ tym zarządze
uiom, działacie przeci wko interes owi
. własnej Ojczyz ny i sami sobie bardzo
/ §!Z.kodzicie.
J
Z wraca m się do nczuó patrio ·
tyc2;nycłl u katdeg o z W as; niechęt
nych zaś i oporny ch ostrze gam przed
surow emi karam i, ,które na mooy
prawa · wojenn ego niechy bnie spadną
asa każdy opór przeciw.ko obecne j
zwierzchności.

Warsz awa, d. 80 grudn ia 1916
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v. Besele r.
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Jeziora Dojran . ·
Na widowni zachod niej w dniach
os~atnich rozwinęła si~ energic zma
dzaąłalno96 artyle ryjska , miano wicie
w poszczególnyc.h odcink ach Ypres
po obu strona ch kanału La Basse~
oraz na zachod zie od Lens. Równie1i
m!li~jsze

m1e7soe
Somm y.

przedsi~wzi~cia
północnym

na
·

s„

""'

za.-

ku1ąo od .południa, uczyni ono wyłom
szerołro~c1. 17 kłm. w linji bojowej
na połudmu od Rimni ca - Sarat. W
Dobrud~y kontyn uowan e są a.taki na
pr..&yozółek mosto wy Macin.

Na :tronoie

święta

W dniu jutrzejszym dołączonym
będzie do numer u dla wszys tkich

syjsko"rumuńsk1e Buzeu-Braiła

,ją'!szy wieś Filipes ti, nast~pnie, 'ata--

si~ utarcz ki na północo ~zaohód
Mona~t1;u, w łuku Cerny , jakote~

Bilety do ?abyci a w ir.uklern i Kos:a:k owskieg
o. Teatr czynny we wtorki
i w
w soboty w niedzie le i
dwa razy
•

pliętklg

-

g
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Na widowni bałkaliskiej trwa
4:) racje,
nadal posoig gen. Maoke nsena za ooM praw1~a do R. dla któryoh wstąpił,
b~dą ogłoszone pt!
fają~ymi sit) rosjan ami i :rumunami. bliozm e•„
Po silnej walce .przełamano linje ro·

miały

brzegu
·
Słow_em nadciągający rok nowy
przedn im witany
jowe pre- armatn Jest nieustającemi salwam i
które płoszą krążą·
'eh wy- ~ego iemi,
nieśmiałe gołąbka z gałązką ok miłości 11 wną,
dem wal· ·

ZJazd nauczycielski wŁodzi.
(Drug i dzie:ń obrad) .
Omawiane w ciągu dnia wozora1•
szego tematy wprowadził~ uczest ni.
ków z1!1zdu
ozysto fachow ym kie„
runku m media s res.
Komis ja Zjazdo wa w ten sposób
ws_zy.ste.k: pr?gra m opraoowała i podzieliła„ ~e pierws zym z kolei refa„·
rat.em ozy to z rana czy tet po połu-·
dnn~ :wygłaszanym, jest zawsz e praoa'
o s01śle teorety cznym charak terze
z zakr~su dydak tyki lub pedago gLkl
ogólne], .Pocz.em dopier o nast()p uje
odezy tame :rzeczy o temac ie bardzi ej
z życiem codzie nnem złączonem, zatem
pr~k:t~cznem ; .w końou zaś wy.wią4
~uJe s1~ dysku sja cz~sto nawet bar„
dzo długa i nazby t żywa.
Dysku sje daja. szerok ie pole do
spos~rzeżeń i w~iosków są one w so„
bie )akb;r l'od.saJem kazuis tyki pada.
gog1czneJ.

w:

intenc ie po
zyden ta Stanów Zjedno cz
llływają nietylk o z pobu
bliźniego Uyczliwoś~i wz
czących narodów~
·
W grę .,,...lVChodzą inu względy
natury bardzi ej prairty czn
;~ c.zorajszą pierwsz~ teoretyczną
•
Praw ic:a a Rad a ·Stan u. bardz1e1 pracą, zjazdowi przedłożoną
Na noty neutra lna o wiadają
dotycl lc3as tylko państwa ntraln e
był .refera t p. t. „Meto dyka arytm e:
koalic. ja milczy....
•
'
Piotrk owski „Dzie nnik Narod o- tyki , odczy tany w zastępstwie nie„
Octpowiedzi mocar stw centra l- wy" daje interesu1ące szczeg
óły o na przybył~go z Warsz awy pedag oga L,
nych są stereotypową form ą jaka strojac h, panuJących
wśród warsza w- ZarzeoJuego, prze~ p. R. Petrykow„
mo~e być u~ytą w podob n ' oko- slrich neutra listów
w stosun ku do s~iego~ dr~gą. zaś, wy bitnie pra.ktycz„
licznościach. Jednakże ,jed
nte . u1mu1ąceJ temat, - praca p. St.
spraw y wo1skowej.
·
gół Jest bardzi ej godny nwa
„Znam ienne w .tej mierze wynu- Saw1ck1~go" ,;Stanowisko społeczne'
t.y go zaakcentować!
.
rzen1a endecj i padły na zebran iu nauczy ciela , . w której preleg ent za„
· W nocie· odpowiedzi emiec „Klub u po~skiego", b~dącego
ek:spo- M~~zył, ir.. ~ad~niem nau?zy clela, jakQ
ezyta'!Ily ro.i~dzy. jnuem i: „R
...
zyturą
„M.1ęd
zypartymego l\.oła połi- takiego„ me .}est bynaJmnie) tylko
06
sarsłn }est z~am_a, ~e wielki e ziało
tyczne go". Przemawiający tam leader praca nauko wa, alej! te stoi dla:ń otwo~
zabezp1eoz~ma sl~ przed woj i w e~?-ecji ~~rsz,a~skiej w
apraw ie ar- rem ~ozlegla niwa praoy społeczne)
przyszłośc1, rozpatrywane by
ote m~1 polskl eJ oswJadczył miQdzy inne- w na1sze rszem tego słowa znaczeniu
dopier o p o u ko ń o z 6 n i u bee· m1, co następuje:
. Naucz yciel d:?;isie)szy na wsi w1:
nyoh zmagań narodó w".
men
z~kres _swej działalności rozsze ·
„S~w-0rzenie armji polski ej - to
rz~6 mep?m ierme, ciągle przyporni~
Takie postaw ienie kwasi po- wydam e womy Rosji - a my
tego n~Jąc sobie swe
tka si~ naipra wdopo dobnie j 2: o em za wszelką cenQ unikną6
obowiązki jako czło
musim
y.
za strony koalie ji, która, jak my
Z ust tefło mówcy padłteż ikom„ wieka, . o_bywateia-polaka.
,z wieiu mów dyplom atów, pr ' ie, :plement. pod adrese m
~Vm~en ot!1czająoy go ogół uświa
O. K. N., że damia~
aby obeeo y pokój ipso facto r lo- Jakkol wiek w celach lrnńco
1 to. me tylko
w dziedz inie
wyoh
mi~ kwest11 oświat
wał wsz~stkie spr~wy, w sp'. b, d~y „M. K. P." a
y, ale równie~ i dobroCKN.
istnieJ
ą
ró~
...
wyklueza}ąoy mothwośó wojn ·w mee,, ;bo zresztą og?lna
. Unia polity ki bytu czysto ekono miczn ej natury .
przyszłości.
Zatem~ co stąd wynik a, winien
'
obu von grup ;bJegDle po ,jednej
b!ć pod. każdym względem ośrod„
Koalic ja dotych czas nie dała .j _ drod~, zresztą zaś polity ka
CKN jest ~em tycia kultur
eze odpowiedzi na notQ mocar stw ·
alnego , przewodniehao ozną i niekonsekwentną.
kiem na dredze do ulepszeń przest atralny oh, leoz jak podają pi
anie mówc y oo do spraw y
ezwórpo~ozumienia nota jest .
armj J,>Olskie) pod.3ielał zresztą ogół rza~ych Jub starzejących się już form
życia .•.. Dwugod_zinna na teu temat
gotow a i.„ zredag owana w tonie S
zebr~. a, a zabierający głos w dy„ dyskus
}a pogł~b1ła przedm iot i w nie~
nino, Briand a i Lloyd a Georg ea.
skusJI , Hkakr otnie wracając do teJ
kt?ryc h mniej wyraziście wypowj 6 ...
Odpowiedź koalic ji )est rzec spraw y, wierd~Hi np.,
że „armja jest dzia~yoh s~czeg
koniec znq, aby można było sobie · sz.tuk~te , pożądaną w
ółach-wyjaśniła..•
Z kolei, pod przew odnict wem per.
przyto mnió wyraźnie stan obeon nrm .JUŻ omu, że na raziewykończa...
. Zaś Jest sonel~ nauczy cielsk iego z dyrekt
rozwo ju idei pokoju , gdyż dotych · !epo~rze . Znalazł się
nawet
tak rem Klosse m na czela zwiedz o.
czas akoja była prowa dzona jedyni e 1erp~n~ry wolen nik" niepod
ono
ległoś
ci szc_zegółowo gmach Szkoły Handlo
prz.ez państwa. centra lne i aeu... olskl~J, kt .
~
oświadczył„ ~e jeśli
tralne.
ekaltśmy . 120 możemy 1es21cze we7, I_>ark. pomoce nauko we, ekspo·
naty Itd. Przedt em w krótki ch sło.
•
czekać i 1 • pJęć I n
wa~h d;rr. Kloss zapoznał obecny ch
Na frontach* bojo;. yeh nie zaszły
Dlacze go . lmratn ie lat pi~ć _ z .łustorJą_ powst
ania i budow y szkoł-o
w dniach •ostatn ich znaczn iejsze
?sta.ło zaga ą, 0 której rozwią- Handlowe}.
„
zmia.ny.
z. ie. ~ poś!ód
. Na fronoi e macedońskim toczy s1 Dla kusił. ·brany ch nHd jakoś d ~o dwugo dzinne j przerw ie obia·
owe1 p. Wol_anowska .wygłos
si~ walka artyle ryjska nad dolnym . Na zebran iu.
naoomawi ano rów- gół może nieco Sllikioowo iła,
potrak to.
Stochodem~ Po zatem od Rygi, at me kwestję Ra~ Stanu,
do Karpa t Lesist ych wzgl~dny spo~ M. rony »MKP . ielono przycz em woną„ cho6 eh wiłami gi:untowną rzecz
informa~ „.
.J~~yku ludow ym"„ wykaz u·
kój.
cj1, e ~oło t? wst . by tylko pod piękno
l czar swoi~t~ djałektów 1 Ji~
Zaś w Karpa tach Lesist ych . u nasf u1ącem1. waru 0
mi:
prost? go, szczegó1me.J djałektu górali
wzgór za Ludow a trwa od pewne go
.
prawic a b ·e posiadała I_}o niedawna niewie le o tem
wied i „
czasu silny ogień armatn i. Rosjanie w1~k ośó;
11śmy.
Obecn ie dwa posiad amy źró~t
atakuj~ około doliny Neagr a (na po2 punkt, dotycz
l~emu :lrace ję~ykoznawców (pro;
łudnie od Dorna Watra ). Na wscho d• armjł, z porządku
pra
a) n~ows ieg~, N1etsoha i Kryńskie·
nim br7iegu Złotej Bystrz ycy rozwij a będzi ~. usuni~ty;
·
go Ja~ rów_n1et stosow anie war .
sił} d~dałalnośó bojowa , w dolinie
a) usunięoie to nast .·
ludowe } w dziełach beletry stów :spófOjtoż rozwija siłl działalność artyle - fic1ahte odwołanie odez ·
tf8sny ch ł (Orkan , ś. P· Witkie wicz
ry)skA.
kPw&j;
ll!Wl-OZV nawet na djt\l~t go:ralski

.M'

'1

';~

,„~- \.~.!
.Kwiatki św. Franc. z Asytu". przy· - Odczyt„ o samorządzie.
swoione nam ·. z oryginału prze~ L.
Inż. Jerzy lUocman
wygłosi
Sta:ffa~Tetmajer- 11 Na slrnłnem P-0d- d. at grudnia i 7 styc21nia o .godz. 4
. ha.lu•). Kląsyc~ym Z!-ś przykładem po poł. w sali Towarzystwa !Uzezn~ytkowania w 0ałośm .1~zyka lud?· wienia. Oświaty przy uL Podleśnej
wego· do Uiera.tury·pięknej są „ChłoI>l" M 1 odczyty o .za.dańłach samo„

. Reymónta, ·owa
dotąd powieść.

największa i najlepsza
europejska XX. wieku.

Prelegentka zaoh~cała zebranych
do zwracania uwagi na niektóre spot-

kań si~

nad

dziećmi,

kto sam nad

sobą pano~

wać potrafi-dowodził .słusznie prelegent. O karach .i ich stosowaniu mówił, iżby je moMiwie najoględniej
wymierzano; o napomnieniach ustnych, iżby były krótkie a stanowcze.
Dy~;kttsj~ z powodu późnej pory odfo„
tono na dzień dzłsiejszy.
O g. ~Hij wieczorem uczestnicy
zjazdu w komplecie udali się do Teatru
na specjalnie dla nioh odegraną sztukf,2 "Młody !as" Hertza.
Teatr był wypełniony do ostat„
niego :miejsca.

Dziś dalszy eiąg
k<>ńczenie.

i.

obrad, Jutro za„.
Bol. B.

Gralaka, Luczki, Szczerkowskiego

Otrzymaliśmy ż prośbą o umieszczenie nastł·
)ujacy komunikat:
r • „Na murach naszego mlasta ukazała się o~e
twa Komitetu Studentów przy Centralnym Zy~owsktm Kom•tecie Wyborczym. biJą~a na alarm
~ powodu jakoby zagrożonego bytu .narodu" ży-

lt fowskt eg :).
'
Me wchodząc
.

w dyskusję o ile obawy te

~dpowiadają rzeczywistości, chcemy tylko debitlie zaznaczyć, aby opinja publiczna nie była
1J"pr:owadzona w błąd (o co szło zdaje się wspom-

że z odezwą tą nie maj~

pianemu ·komitetowi),

nic wspólnego studenci po1acy wyznania mol tofzowego. (Następują podpisy).

3)

j(aparanaę

j\łoskwę,

i Sztockholm Do f oazi.

Zbliża si~

do żołnierza, a uśmie
rzecze doń:
- No gałubo~yk, pus1'a1 brat,
eto haroszyje ludi, to awstryjcy,
ehając się. głupkowato,

na.do ich odprawlt'$

proozytaitie bu-

magu'\

Dla mienia bumaga niczewo
U. mienia prlkaz oza~td
nyoll nie puslrnt' i .kouozeno dieło.
-Ne( wsio taki, papiroslrn mo·
2.em polmrit'~
I zaczęło się dwuch kamratów dys~
kretnie raczyć to papiero.:rnmi, to spii:ytut:em, który „pan naczelnik" za-

.:nie

znac~lt.

.brał ~•dem nie„

my mokniemy już
godzmę pode drZ\t!r'iami, nie
sit} oddaiić, gdyź jesteśmy

Tymczasem
r1ob1·ą
mogąo

r1r.es6towani i pasz 1Jorty nas7.ia
stó).ko 1Ny> ani wejsc do sali„ ·bo

wilnych

tam

absolutnie

ma.
cy-

nie pusz·

czają.

P1•woH ze srodka miasta ciągną
to w lewą to w
prawą i:itronę wozy naladowane zbożem .l
najrozmaitszym dobytkiem
wie;skim ~~tyłu E<.zły u wozu powiązłme
.krowy1 delęta i ll:oz;r.
Od gromad·.?.r~c~ycti. ~1ę c0ra1~ lil.i~cej J1rzed dwurc~m lurhi, dowiudu;emy s:ę, iż dnia
vi·uztna·::,z,:uu una1JJn Keiwno i żołnie··
rze c1::.t11,na''z tóż21:veh stron absołutnie
bez ~;roili.· FauiJrri. ogarnęła całe ri1fa...
sto. 7.E\ w8z.ystmch stron niągną wfl„
w strouę fl\vorca

wycofane

:i:

.......

o-

...... Z Łódz„ :Żyd. T&wa Ochron„ Kobiet.
Proszeni 1esteśmy o zamieszczenie następu
jącej wzmianki:
cały

umozliwić

Aby

krawcowym, uJtbm

dzień

:: Rada Stanu.

Po.łączenie Anaerfłd

-

Z Warszavy. \

!?osi?dzenia. Rady Stann-Jak.
dow1adme „Nowa Gazeta" ··
waó si~ bf}dą w pałacu Kras
na pl. Krasińskim, ~li w da

róbka z

wszeohświatowoJ sławy

lermana p. t.

„Tunel".

Treścią. tego.,aroydzida
ficznej jest p:rótił"' połąc'l.enia

prze-

Teatr Polak! (OogełułAD:!& -

romansu B. Kel-

Dziś

sztuki Jdnematogra·

t..

Teatr I Sztuka.

z Eu•opq„

Na ekranie .Odeónu„ demonstrowany jest o·

hecnie nadzwyozaj clekaWy kinodramat -

"

„

premJera znakomitej T.ró}ld ht:d~
graJ~ p. Samborki
ski-Wcskowski, p. Klońska, Korczak. Orw:fd
całe towarzystwo.
Sztuka otrzymała nową

w której tytutowe role

my

-

X

.„

-

Z targu.

ner, Herm.n Henselman i F. 8tenze1.
J'ako r.andydaci: K Hermans. O.
Langkofl;,K. Hesse i K. Graliński.
Do kmisji rewizyjnej po.: A.
Hermans, S. Kopozyński, Oz. Sza-

niawski.
Kand"daci pp. G. Gabryel i K.
Ol petar.
X Z Stow. ,.Praca''.
W pnrndziałek, d. 1 stycznia
1917 r. cgodzinie 5 po poł. ks. Albrecht okona poświ~cenia nowej
herbaohni przy
Sto~arzyszeniu
„Praca i. mieszczącej si~ przy ul. Li·

Bilety w dniu widowisk w kasie teatru od
g. 10 r
- Z powo:lu Jubileuszu. lOO·letnleJ Ustaw,
Cechowej Komitet obchodu w po.rozumieniu się z
dyrekcn fiOatcu Popularnego urządza jutro t. ~
w niedzielę, 31 grudnia o go1z. 1 i p6ł wieczorem przedstawienia galowe. O:iegraną bl}dzł~
sztuka w 4 akrach pod tytułem „Tr6jka httlta. „
ska" ze Spiewami i. tańcami, gdzie główny n!
wodzą Szewo Szydełko (p. Szejor). Krawiec
lgielka (p. SmiafowskiJ. Stolarz Wiorek (p. Wrotski).

OBWIESZCZENIL

Na pierwszy przedświąteezny targ wobec
niepogody dowó~ był bardzo nikły. Z produktów powej. f.
Wyrok:em sądu polowego przy Cenrsko-.
rolnych - tylko warzywa, buraki, brukiew, wło
· X .e Zw. Zaw. Szewców i Ka· Niemieckiem tukowskietn Gubernatorstwla WoJ„
szczyzna etc. etc.
skowem zostali skaz.ani na śmieró · połsOJ kra•
maszn~ów.
Z owoców - Jabłka.
,!owcy.
Za~ąd
Zwh1zku
Zawodowego
Na straganazh równiet nęcą jeszcze oko nie1. Rolnik Stefan Kolasa z WoJcluzkowa_
wyprzedanQ produkty świąteczne, i aft orzechy Szewc.v i Kamaszników zawiadamia.
2. Robotn;k Wacław Ban.ach z SJedlców.
śliwki, grzybki suszone i Ł p.
swoioJ ezłonków, iż z powodu sytu.
Drobiu, jak :lWykle, poddostatkiem.
ponieważ należeli do zgrai band7tów. która pro.
acji \lborczej1 walne zebranie odZ nabiału i edynie w wiekszej ilości masło będzi, si~ dopiero w dniu H·gO cederowo dokonywała łuple:tldch napadów ne
kra1 owców, utywając broni palnej.
i jajka.
•
styc3-a 1917 r., o godzinie 2 po
Ceny średnie. Otyw:enie niewielkie
Wyrok wykonano dzisiaj rano o godxlnle 'l•e.ł
noL
m!o. 30 przez rozstrzelanie.
- Nowe pocztówki„
Mie. sca sprzeda2y 1111arek povi.towyoh zaopaLuków, dnia 25 listopad& 1t16 r.
trzone z-ostały w nowe karty pooztowc z 1 ~ pół
Gubomator wof•Jmf•
fenlgową marką pomarańczowego koloru zamiast

zy,

Z Wilna przez

zoataną

Amoryltl z Europą
za pomocą tuneli podmorskiego, przedsięwzięta
przez. kilku mil).rderów amerykańskich, których stawę.
.
fortuny topniej ' pogrątai ąo ich w nędzy ~ cała
W n·e::lzielę, dnia 31 grudnia r. b. o~" ,
impxeza, będ
przyczyną wielu dramatów 1 3 po pot przemiła sztuk.a fantastyczna .0%iadzłl
nieszczęśc k
y się straszną katastrofą.
Piernik-babcia Bakalja". która podczas 4wiPJt
Wobec t · ciekawego programu spodziewać doznała niezwykłego powod!enia. Wieczorem 4
sie można,
„Odeon" znów ści~gać b~d&e du- godz 8 Pożegnanie starego roku, na lr.tón te
dyrekc a przygot·:iwała bogaty program w P~t
publiczn
W dniu dzisiejszym w kościo
pieśni, tańców, deklamacji i t. p. pod tyt.. .wi.,
ozór Sylwestrowski".
łach rzymsko-katolickich, a okazji
W poniedzia<e!r, 1 styeznła cieszące al~ nf&
za.kończenia Starego Roku, rozpoczzwykłem powodzeniem „Krakowskie zuchy". Wlonie się czterdziestogodzinne nabo„
:wiązków i słovarzys?eń.
czcrem pe raz drugi ,;&rójka hultajska.".
żeństwo, z wystawieniem Przenaj.
fł:e lgrom. Majstrów PiekarTeatr Popularny (Konstantynowska.16).
śwl~tszego Sakramentu.
W poniedziałek, 1 styczni~ od· skich.
Sylwestrowy, t. j. niedziela. dnit
Na osutniem zebraniu członków 31 b.Wieczór
prawione będą uroczyste nabo~eń
m st. rok.u, zapowiada się jako -wieozót
stwa w porządku zwykłym, jak w Zgromadze:iia maistrów piekarskich prawdziwego humoru i niewątpliwie na widowni
każdą niedz.ielę: o godz. 6 rano pry" postanowhno utworzyć kas~ zapo- bez prz.erwy trwac będz10 śmiech homeryczn1 i
będzie się bawll doskonale, patrząc na. wy.
marja .z wystawieniem, o 8 msza. dla mogową da czeladników i dokona.no wid;:;
stawioną ania teg;i „ rró;ky hultajską•, N es tra a,
tołnierzy, o 9 msza dla młodzie~y wyborów.
urozmaiconą śpiewami i tańcami. Po pot zaś o
Na st~szego majstra wybrano godz 3 ej ludowa sztttka ze śpiewami .zaarod111
szkół średnich, o 10 wotywa, o 11
suma i o 12 i pół msza zwyczajna. p. E. Meioera ponownie, na pod- Sobkowa•.
Również Nowy
Rok będzie przywitany
starszego ), S. Kopczyńskiego.
Nieszpory o godz. ~ wieczorem.
fKlłO W featrze Popularnym, O g. 3 po pot wy„
Do
zaządu
weszli
pp.
Rudolf
- Piekarnia robotnicza.
bornym wodewilem C. Oanlelewskiego „Jak si9 .
Centralny Zarząd kuchen robot„ Trenkler, iarol Ulbrich, .R. Bejenke1 śmiaią i płaczą w Warszawie", wieczorem „Na
niczych pr2iyst~puje do otwarcia na Fr. Miohe, Karol Brzeziński, R. Wer- zawsze•, Rydla.

nowo kuchen robotniczych, które
z przyczyn technicznych w przecią
gu
ostatnioh tygodni były zamkni~te.
Dookoła wyborów.
Zakłady fryzjerskie
TermH1 składania list kandyda„
w nadchodzącą niedzielę, dn. Sl·go
:ów kończy sii:z ,w poniedziałek, dnia b. m. z powodu uroozystago obchoL stycznia 1917 r. o godzinie 1 po du lOO"letniej rocznicy istnienia ce~
chów w Polsce - bfidą czynne tylko
poł.
do godziny 12-ej w południe, . gdyt
Komitet vtjborczy lewicy soo· a1isty0żnej zarówno wszyscy szefowie jak :rów?rzedstawił kcmisarzowi wyborczemu listę swych. nie~ pracownicy golarń, przyjmą , u~
):andydatów do kurjt V~-ei, na którei m. in. f!g!l· dział w obchodzie.
.
tują nazwiska:
i Pudlarza.

które

w pracowniach. nattk~ kroi tt damskiej i
dziocinoej garderoby, fl\kotd kopjo'Wmia naj·
rządn'\
świeższych :urnali. otwiera Łódzkie Zydowskie Senaoi e„ a uprzednio leszcze
Z :przyczyn od zarządn. T. K. O. Towanystwo
Ochrony Kobiet w własnym lokalu. pałacu R~eoz.vpospolitej.
jakotet prelegenta niezależnych, od„ (Andrzeja Na 16} tnymiesieome kurse..
~
ezyty. te były dwukrotnie odkła
Uczenlca mogą sit zał~ oodzienie od g.
12 do 1.
·
.
dane.

dające objawy gwamlejscowośo1a.ch
Zarząd zaznaoza naukowo-infordalej' od miast położonych, objawy maeyjny chaukter odozytów, nie
ta prosiła notować i jako przyczynki mający nic wspólnego z akoją wy·
nadsyłać kom. 1~zy koznawczej pod bor czą.
przewodnictwem prof. Kryńskiego - li ga piekarnia miejska.",
temu si~ o.ddająeej.
Komitet Rozdziału Chleba i Mą
Ostatnnn referatem p. t. „Kar„ ki otwiera w przyszłym miesiącu
nośG szkolna"..,-p. rr. KHański zakoń· drugą piekarni~ miejską. która po·
czył wczorajsze obrady. W skazał na cząt.irnwo zaopatrywać b~dzie w pielwnieczuośó karności ale umiej~tnie czywo kooperatywy i instytucje do„
stosowanej. Tylko ten .może karność broczynne.
wśród uczniów ufrzyma.6 i panować
- Wiadomości kościeh1e.

nie.kiedy

ry, szczególnie w

detyohDZUOWyeh,
błttga.

naładowane

dobytkiem i

ko zmierza ku dworcowi
zrozumiałem,

wszyst~

Wówczas

sprn~.

powziąws3y spóźniony
siet samiar „drapni~cia".

ni.e-

te rozka?; policyiny
- Wpusti ich tut!
dlatego niema waloru, gdy~ władze
„I pan naczelnik" z miną guberwojenne postanowiły wyprawić :prze- nara raczył nam drzwi otwol"zyć,
dewszystkiem swoje tony i ro„ ja.JY nas stawiał :Ę>rzed oblicze oodziny-.
nmniej jakiegoś mmisterjalnego dyl zaświtała nagle w mej głowie g:tarza:
myśl "drapnięcia" z rzeczami napo- Unteroficer was prizywaiet wrót do miasta, gdy zobaczyłem. po- &a~. objaśniająeo.
.
" .
licję i oficerów biegających tam i z
.sierżant począł na.s idagować, Jak
powrotem, jakby niewiedząc. ych, do- · bmrze śledczem,. poc~e~ wr~czył
kąd mają si~ udać: panika zawrzała 3.111: „pr~ohodne b1l~ty . 1 papiery,
w całeJ pełni. Na moje nie11zcz~śoie, św}adczaJ~C ł~skaw1e, I~ moze~y
do raczących się jeszcze fp,Tytusem ,obie ku:p1ó. bilety ~raz że ,P_oc1ąg
mego cicerone'a i żałnier~ podszedPl~że odeJdzie vy czasie własmwym
sierżant żandarmski i pocZłł się roz.t. J. o godz. y. wieczór (była to godz.
pytywa6. „ Pan naczelni~", ledwie 12 w połuąme) . .
.
trzymający si~ na noga;h, roztwo
. Zffi:okmętym i. ZZH~bm~tym si:nrorzył księgę, pokazał nas:e „proc.hoc dhwa i p~z.epe.łmona naJrozma1tszą
nyje bilety" i począł crJ ·gorąco th ludzką ~bieramną sala klasy 3-ej
mae.zyć sierżantowi.
wydała się nam arcywygodnym apar
Ten ostatni przede:s~ystkiem s.- tame~tem.
·.
_
.
nie ręką odepchnął wc1IeJącego mono
.l: ~dszedłem do . kasy 1 .kupiłem
alkoholem „pana .npzel~ika~, że 3 n ~rzy b1letypasaż?r~kie, okazu3ąc przyo mało co kozła me~vrwrnął, a wlą- i::em „pr,ocJiodny.Je .
. .
wszy „J?rochodnyjr bilety" wy.janił _ Mncstwo.. ~zasu, _Jakie 12ozos~a
żołnierzowi ~e !l>e~y nas wpució wało do odeJscia pociągu zmewohło
do sali.
'
mnie do rozejrzenia si~ za. iakiemś
- Ty pjanu, posłysz! - zvr6- wygo~niejszem miejscem. Zmierzałem
c;ił si~ do' „pan nacze1nik'.l~· .
t~dy do klasy druĘiej, łączącej. się
1
fen, wyf"stowany Jalr sruna. memal z klasą t~zemą lee.z szw~_Jcar
stanął przed .erżantem „pod rnzy- podszedł do mme, pytaJąc o b1lety.
rok".
'
Pok3;załem mu bilety klasy III-ej i
GdieJti awstryjcy~ - pyta procnodnyje".
.
sierżanr.
•~
ł ·
- Jeze~i choe pan mieć spoko.j~ W1,e Wysokorodje_, :wo~t~tam ną dr?~1ę, ~1ie~h .P~m tych .~prochod
stoiat - odpa.r1 „pan nacie} ik'" ~1ych t111etow"
me pokazuJe nigdzie
~sirnz~j~ na ~zklanna dr~wi,, z ,POZ~ l mkomu, aż po prz~netdzie na miej„
.któ:.ycr:sleda.Ałe.w baczme e"' ą t.~ sc.e -- zauważył s~wajea::

f

~

W zruszony życzliwą radą olaka.
szwajcara, wręczyłem mu pó rubla'

za co mi i miejsce w II .kla.sie dał odpowiednie i poprzenosił rzeczy.

Nadeszła wreszcie godzina siódma.
ale o odejściu pociągu nie było mowy. Wręcz wyrażano nawet W!\tpllwoś6,

czy wogóle dnia tego

pasażerski

odejdzie, natomiast

gi wojskowe
ły

ło

pocią

i odchodzi-

oo oh wiłę.
Na. dworcu tymczasem gromadzisię coraz więcej uciekinierów z

miasta,

zili ze
że

przybywały

pociąg

prze\vażnie żydów. ·Przywosobą coraz trwożli·wsze wieści, .

niemoy ze wszystkich stron coraz
bardziej nacierają, że słychać ooraz
bliżej gromy strzałów armatnich lecz
że mimo tego z rozkazu władz pa- . .
kują w dalszym ciągu najspokojniej
„Katarzynę" 1 „Murawjowa"" ·
O godzinie 12 w noc.y nie był@
jeszcze śladu pociągu. Upłynęła godzina piąta rano. Zacz~to prze bąki
wać, że o siódmej moźe pociąg i od&j.
dzie ale w każd:vm. razie wsz:vstkich
pasażerów nie z~bierze.
"
Szwajcar~ który czmvał nademną,
nie wiem, c2y za te pół rubla, czy
też z istotnej życzlhrnści, podszedł
do mnie o wpół do szóstej i szepnął
mi, źe pociąg o siódmej istotnie odej-

dzie ale o tem, Ż(~bym dostał się 2'
córkami do wagonu nawet mowy J1i\"
ma, gdy~ miejsca trzeba będziQ ?.do
Qy\vać przebojem i kto będ.z.ie inia.i
silniej5zą pięsć ten miejsce so bił, wy.
walczy.
I~ K •

i.

t

ariyle-ry,ski . ·był wczorat ··en ergi oz. njejszy, nit ·dni. poprzedhtoh. ·
W doli.nie Wippnehu jed.en .~naszych samofotów bojowy.eh strącił
samolot nieprzyjaolelski.
z t ·
v
t b
l
as ~poa szeitl sz a u genera nego
·
T. Ho ef 8 r.
muszałek polny P'oru.oznik.

p„

.Tomasz Ncwacz91{

&11

Maradv w

pr:ir:1f flillbryc:e Tow. Ake~· 'lillyll'. Baweł11to

I-

„

Komunikat niemrnckia
BERLIN.

(Urz~dowo).

Wielka Kwa.tera Główria, 29~go grudnia.

W

se

h -d
O

nia

·d
WI

flront wojsk ks.

°.

own 1 wojny~

Leopolda Bawar•·

skiego.

Nie zaszły żadne szczególniejsze

wydarzenia.
F.ront wojsk generała
arcyksi~cia

.w fobt

~południowych
stokach
Człowieka" natarcia na

„ pułkownika

Józefa..

Południowe skrzydło grupy wojJkowe1, zna,jdu.jącej si~ pod rozkaza.mi generała piechoty v~ Gehroka, w
~wiązku z operacjami w Wielkiej Wołoszczyźnie równie21 posun~ło si~ na~
przód w górach, ,w ~derunku wschod-

„Martwego
~
·
stano wiska

francuskie.
Staranne przygotowanie przez
artylerję, oraz wyprób~wane przyrzą ...
dy do rzucania min, które z powodu
swej skuteczności stały si~ niezb~d·
nemi dla piechoty, utorowały atakującym wojsko in ·drogę, at do drugiej
i trzeciej Hn.)i stanowisk nieprzyjacielskich, z któryoh uprowadzono 222
Jeńców„ w ozem 4 oficerów, oraZi za„
brano 1 karabinów maszynowych.
W zdobytych rowach odparto liczne,
także i w ciągu nooy powtarzające
si~ kontrataki francuzów.
W lesie Cheppy i Malanoourt
czujni wttrttemberczyóy i badęńczycy uprowadzUi ze stanowiska nieprzyjacielskiego wielu jeńc6w.
Pierwszy. Generał-Kwatermistrz
. L ~ de n d ort t.! \

" ···nim.

Komunikat· a·usłryjacki.

Wojska niemieckie i austrjacko·~giarski~ zdobyły sz~urmem. liczne,
WlJ;DEN, (Urz~dowo) 29-go grusobą pofo~ona stanowiska na dnia:
. wschodnim froncie Siedmiogrodu.
Wschodnia widownia woJ119.
Wzięto przytem do niewoli i,400
Na północny-wschód i na wschód
rosjan i rumunów, oraz zdobyt<l 18
karabinów maszynowych i trzy ar od Rimnioul - Sarat armja generała
v. Falkenhayna wypiera nieprzyja·
maty.
ciela ze stanowiska na stanowisko.
,Bałl(ańslta widownia woJ.n!>).
Na terenie ·górzystym,- na pół
nocny
zachód od wymienionego mia„
Grupa wojsk g"nerała feldmarszałka
Maekensena.
sta, został on ponownie odrzuoony

póza

4

armji przez wojska.

Na lewem skrzydle I.X ej
wo}ska bawars~de

I

w górach silny opór

austrjnoko·wQgłerslde

ienetała hrabiego von
Delmensingen·a. Nale~ąoa doń grupa
bojowa feldmars21ałka·poruoznika Lu·
dwika Goldingerł\ toezy walk~ pod
Dedulesci.
Pofodniowe skrzydło
frontu

austrjaoko-wę: i bawarskie

gierskfo pod dowództwem generata
Kra.fit v. Delmensingen przełamały
spr~ymierz,nyoh

przeciwników i zaj~ły .Dumitr~ati, o
·20 klm„ na północnym zachodzie od
Rironioul - Sarat.
Prawe skrzydło armH uderzyło
naprzód pomi-ędJjy .odcinkie.rn Rimnicul a biegiem ~m~aulu, w kierunku
północno-wschodnim, zajf;)ło wiełe zaciekłe bronionych wsi i nie dało u.
ehndzącym rosjanom chwili czaęu u-.
sadowić !lię w przygotowanem sta·
nowisku w odcinku jezior. W wal·
kach tych wyróżnił si~ zachodnio·
pruski pułk piechoty N2 148. ·
W dniu 28 grudnia wzif}to do
niewoli przeszło 1400 jeńoów, oraz
zdobyto 3 armaty i wl&le 'karabinów
rnaszynowyoh.
'>JV Dobrudty wzięto Rachel,
„

wojsk; znajdujących .si~ pod rozkazami generała-pułkownika ar-0yksi~
cia Józefa

przyłączyło si~

równiet do

ataku.

·

Sll:f' austryjacko„węgierskle i nie~
mieokie odebrały nieprzyjacielowi
w dolinie górnego biegu r~ek Za.bala.
i Naruja Putna szereg silnie ufor~y„
iikowanyoh stanowisk, oraz zdobyły
lin1e nieprzyjacielskie pod Harja) na
północny-wschód od Sosmezo.
Podczas wozorajs!Zych walk na
Wołoszazyźnle i w górach na zachód
od It1oosani' nieprzy1aciel pozostawił
w naszy.ch r~lraoh 3000 jeńeów, 6 armat i pr.zes~ło 20 karabinów maszynowych.
Pront macedoński.
D'aJej na północ ni~ stoczono
Nie zas~ły iadne szczególne wy· ~adnyot1 wntniejszych walk.
darzenie"
Eskndra samolotów austryjackow~giersldch obrzuciła bombami w
lśucho , nia widoumia tiVojn~t
driiu 27 b. -ro. dworzec kolejowy
Front Niemietlciego Nast~pc:y
w Onesoi, silnie obsad21ony wojskami
Tronu"
nieprri:1ytaoielskiemi •. Wiele zubudow
"/'\a zachodni1~1 brzegu Moiy od- wań sp!~męło.
·
1
•faird.; fuhr.i w piechoty M IS i l55,

· M &7. ··znane
lfł"8.7.it"'1.w1łf 4nbl\"16 z na.d Somme, wy~•YW..~f łl'~~'.ll!':I'} , \ł'Zgó>~~a -80,ł l
l~~
t.iI'i..~~ · pu·':iitr.l :1~„'4'ł}1:>ruw

Ulłosł(n
.

i

ł?ołuduiowo„wscho

t,iJH~ widowuio i.11ojtJ9.

N.!t

phskow.:ią-órzu KarstJ~

"'.m

kw.8 „
·

terze gl6wnej...

Oddział'

Poznańskiego

rosv'skł.ej

Jl

&ódn:klel Stra&y Ogniow;e) Cc:hatnlezeJ

:J. X.

tosnvch 'OłruoieńsirwaołłJ~nil8Jł(
beo spoko„nej l'ttdnóśoł~łla.· ob
przez .nich ok.u.powany.·eti,. ·P'Cil
stopniowo przeciw.ko. :ł>ll .. ·.. . . . ~· ...
sprzymieJ:>zoneJ z niemtr ..Alli!tłtfł ·
wszy.stkie wi~ksze mocarstwa:; . ·te
Pod naporem a:rm)i nłemłeo~i~11S
niezwykle sHne) dzl~ki ·jej śt()dlfo~,:
technicżnym~ ząr-ówno ·.Rosja Jaw 1~0
Ftancj.a; w oiągu · pierwszego ~kresu
wo.jny były zmusz-0ne do pooosta„
wJenia przeciwnikowi ozęM. swych
krajów. To chwilowe niepowodzenie
nle przygnobiło jednak ducha na·
szych wierny„h
sprzymierzeńcó·w,
j d i l · ; k
oraz waszego, mo e z e ne wo,s a...,_

Ros.j!!fiit., a pOL6J...
ft
...

starszy tópomik VI Oddziału Lódzklej Straży· Ogniowej
Ochotniczej przy fabryce Tow. Akc. I. :K. Poznańskiego;
, W zmarłym tracimy wiernego i szczerego kolegę;
. pamięć -o nim. zachowamy zawsze.
Niech mu ziemia lekką b~dzie!
VI

lekoewatenie.··zasad ,rtlw~
rodowego, CZefgO Niemo~ zt<
w~dy, ·a wyrazufącH~ sł~··'Vt
niu neutralnoilol belgl}ąkiej

ogjAfl'

.

BERLIN, 29 . 12 • Kopenhaski kó·
respondent „Lokalanzeigera" d onosi:
W rosyjskrn1 .kwaterze głównej odby·
wają si~ obecnie bez przerwy narady, .które już ze wzgli;idu na wzrastaiąoą cod:i'lień liozbQ wzywanych oso~ Jednocześnie dzięki wytężeniu wszyst·
bistości budzą wiMJde zainteresowa- kioh sił kraju, wyrównano rół.nicę
·
pomi<;a<hy naszemi środkami tech~
nie.
Jed.
W plątek przybyli. fam Sazonow nimmemi a ~środkami niemeów.
d
i Stuermer, w sobot~ zaś
Ks. Mi„ nak~e na daugo ju!t prze . tym eza·
kołaj Mi.kołajewioz, które.go powstrzy- sem .przeciwnik jut .je~ienifł 1.916 :ro·
ku nie zdołał zawładnąć ,jut ani kamywała przez ozas pewien przerwa wałkiem ziemi rosvjskiej, natomia~t
w komunikacji.
.
"·
1....„
ió ł
w nast~pnyeh dniach przybyli
na wiosn{J i latem 1916 rou.v. pon s
dawniejsi ministrowie Kokowoew Ctl.ły szereg okropnych klęslc i na•
i Goremykin oraz obecni kierownicy całym froncie przeszedł z ofensywy
polityki rosyjskiej r11repow i Pokrow- do defensywy.
Widocznie wyezet"
skij, który zresztą od pewnego ju~ pują si~ _jego siły, gdy . tymcza.sew.
czasu prawie bezustannie, z krótkie· stale wzrasta potęga Rosji j .jej dziel·
ml tylko przerwami. przebywają nych sprzymierzeńców.
w wielkiej kwaterze głównej.
Niemcy czujq, te blizką jest goRówniez Protopopow, który. od dzina odwetu .za. wszystkie pogwał
dłuższego czasu złożony był jakoby cenia praw i popełnione przez nie O·
oi~tką chorobą nerkową1 wobec zbb„ krucieństwa. Dlatego też Niem(.}y,
żającyoh si~ wielkich wypadków na• czując, i!2i słabną, tak ~amo nagle,
gle ozdrowiał.
jak swego ozasu podjęły walk~ pr~e·.
Pisma piotrogrodąkie dono.szą oiwko swym wrogom, p:roponujązme·
o .!lieustannych naradaoh od wczesno- nacka mocarstwom sprzymierzonym,
go rana do późnego wieczora.
które zjednoczyły
si~
przeoiwko
Cesarz podobno przyjmuje mi- Niemcom, stanowiąc nierozdzielną
nistrów po Jdlka razy na dzien.
grup~, by rozpocz~ły wst~pne rokoZ posłów państw sprzymierzo„ wania pokojowe.
.
: '
nych trzykrotnie już w tym tygodniu
Niemcy chcą naturalnie .rozpo"'
wzywał .Buc!umana, Paleologa i mar... czą6 pertraktacje zanim zostanie zugrabiego Carlottiego.
pełnie ujawniony stopień ich słaboś„
Od osoby. której dokładność in- . oi, oraz przed ostatecznem W'J czerforma~ji nieraz jut. dała si~ stwie:r- 'pani em ich odporności„ Jednocześnie
dzić, wymieniony wyże.j korespon„ ażeby wytworzyć mylne 1 wyobrażą„
d"ent dowiaduje· sh~ co nast~puje: nie o sile swe) · armji, usiłują one
Przedmiot narad iest dosyć widooz- wykorzystać swój chwilowy sukces
ny•. Idzie o kwestj~ pokoiu, która w Rumun,ji, która nie miała Jeszcze
.w kol.ach rządzących rosyjskich wy... czasu, by nabyć dośwladozenia we
wołała wielkie zdenerwowanie.
. współozesnem prowadzeniu wojny•
. Znamiennym objawem wahań Jednalnte, ponieważ Niemcy miały
w kołach· rządowych .jest fakt. że motność wypowiedzenia wojny Ro.sji
wieść o kroku Wilsona przez całe i jej sprzymierzeńcowi, Fra.ncji1 i za.~
trzy dni wstrzymywana była przez 'Btakowały je w chwHi najbardziej
oenzur~, ·gdyż rząd nie był w stanie dla. nich niepomyślnej, :przeto al}anoi,
dodaó do noty amerykańskiej odpo„ wśród których znajdują si~ obecnie
wiedniego kom.entarza.
· tak potężna Anglja i szlachetne Wło
Koła. rz4dowe straciły całkiem ohy, wzmooniwszy sIQ w eiągu wojlinj~ kierowniczą, a z równowagi ny. mają obecnie ze swej strony
wyprowadza je wzrasta,4cy ooraz · możnoś6 rozpoczęcia rokowań poko·
bardziej gniew przeciw stanowisku ,jowych w ohwili, którą uważać będ>
Anglji, o której mówi się wyraźnie, za dogodną dla siebie.
~e . wciąga sprzymierl-ieńców na :ró·
Chwila ta nie nadeszła jeszcr .
wm~ pochyłą.
Przeciwnik nie został jeszcze wypę·- ~Jakk?lwiek ~ koła~h ki?rowni: dzony z okupowanych· terenów, któczych m~ po~de1rzewa1ą loła~~ośo1 rymi zawładnął. Zadania Rosji, wy~
rz~du nng1elsk1ego,, wśród opm11 ~u; tworzone przez wojnę, posiadanie
bhczneJ toruje sobie C0l"a2i. ~ardz1e1 K@nstantynopola i cieśnin oraz stwo~
drogę przekon.anla; że AngłJa 1edynie rzenie wolnej Polskił z trzech obecnie
ty~k-0 · '?ła~ne mteresy ma na. w,zglę„ oddzielonych jej cz~ści, nie zostały .
dz.ie, Dl? !1cząc się. wcale z mteresa„ .jeszcze spełnione.
mt swo1~h s~rzym1erzeńc6w_.
Zawarcie obeonie pokoju byłoby
Rosy~sk11 roz~az dz1en'!'Y·
równoznaeznem z :piewykorzystanleni
.PlOUWGR.Ol~,1 28.U~ -- P1otro- owo.ców nieprzebrzmiaJych ezynów
g.rodzka. Agenc)a I~legrafrnzna dono- bo.hatet'atwa rosyjskiej armji i ma"
si, !Z ~~ó~nodowodzący w~atosował ryna:rki. Wysiłki te„ a bardziej jesl'l·
do. ar~Jl I maryn~rk1 lJ!.. dnm ~5-go cze święta wspomnienie o dzielnych
grud~ta rozkaz dzienny następuJącej synach Rosji, poległych na polach
treśCJ:
bitew, nie dopuszczają ani
oh.wil~
· Wśród·,_gł~boklego pokoju Niem~ myśli o pokoju., at do ostatecznego ·
cy, htóre od dawnego czasu przygo- zwyoi~stwa nad wrogiem, .który miał
towywały się w ta;emnioy do . tego odwag~ twierdzić, ~e je~eli odeń za.
by .pod bió weizystkle narody w ·Eu- le~ało rozpoaząć wojnę, to odeń. rów.
ropie, )UŻ przeszło dwa lata temu Diet zależy zakońc~yć ją, gdy tege
z nagle natitlrnwaly Uosję, oraz jej zapragnie.
1
.
sprzymierzeńca, Francję„ oo zrn usiło
Nie wątpię, te kaMy wierny syn
Ang!ję do polączenia się z nami i świętej Rosli, zarówno ten~ który ~
wzięcia udzialu w wojnie. Zupełne or~~em w dł.oni wstąpił w szeregi
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