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Piotrków, Sobota, 4

Września

1915 roku„

Rok t

wychodzi o godzinie 8-ej rano z wyj ątkiem poniedziałkow i dni poświątecznych .
Adres Redakcji: Piotrk6w, Bykowska 55 Il
l(edakcj11 otw1Jrta !Jd godz. JO r:ino do l i od 3 do 6
I święt11 lokal Hedakcji. otwarty_ od godzin.y 10 d.o 11
Adm1mstrnqa otw11rta od godzmy 8 ao 12
Ce11a poszczególnego numeru w Piotrkowie 10 hal.; na

piętro.

popoł., w dnie powszednie. W niedziele
rano .. Rękopisów Redakcja nie zwrnca .
rano 1 orl 3 do 7 popołudniu.
pruwincji i zagranicą 12 hal.=10 fenigów.
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Adres Administraq1: Piotrków, Bykowska 7L
Prenumerata miesięcrna w Piotrknwie '.1 kor. 50 halerzy, na prowincji i zagranicą 3 kor. 50 hal.
Ceny ogłoszeń: od wiersza petitem z11 pierw~zy rnz 20 h:ilerzy, za k~żdy następny po 12 hal.
Ukl:ld tabel:lryczny lub s1rnmp!Bmw:rny pierwszy raz po -i.O halerzy, za każdy następny 15 bal.
Drobne ogłosze11i11 ! nef;rologi 4 łlalerze z.a słowo, najmn iejsze ogłoszenie 40 halerzy.

'które oznaczają na przyszłość zupełne ze r-1 maik nie. doszedł jeszcze do tego ostatecznego
w a n ie z Rosją, i że cz asy przyj a ź 11 i ro- zrozumienia, że Niemcom pozostaje tylko do
syjsko-niemieck.iej, której powrocu wyboru: <ilbo być strażą przednią Rosji w EuRosja a Niemcy
rniektórzy niemieccy konserwatyścilroµie, albo teź stać się wałem ochronnym Eu.
Korespondent berliński "N. Fr. Presse",, poci chu pragną, na długie lata mi11ęły.1 ropy przed najazdem rosyjskim. Mawiał on
orna~iając se.sję ~iemieckie~o parlamentu w ten Jestto .re~u~tat wojny, ~tóry dla rozwoju kultury j z~wsze, ~e nici .łączące ~eriin z Pe~ersbur.giem
me p~wmny nigdy byc , zer~ane 1 zdanie ~o
sposob wyra.za się o 1~0~1e Bethmarrna - Holi I europejskiej oznacza 111emałą zdobycz.
I stało się dla Jego następcow ideą przewodmą
.,.
wega: Na:1w1ększe wrazeme wywołały wywody
.w stosunku Niemiec do Rosji. Te nici stawały
*
*
kanclerza o Polsce. Słowa kanclerza nadają się 1
się jednak nieraz twardą liną, na której dyplornokazji
z
zamieścił
Tageblatt"
„Berliner
do wszystkich możliwych rozwiązań kwestji polskiej. Napewno można ze słów kanclerza tylko' cwicy zwycięstwa pod Tannenbergiem nrlykuł, rnację cara wiedli Niemcy tam, gdzie ją mieć
to stwierdzić, (co potwierdzono też korespon-' w którym omawia skutki tego zwycięstwa i cąni chcieli. I znajdziemy też - powiada autor dentowi w kołach rządowych) że Pol ac y n ie przegląd dotychczasowych stosunków Niemiec w historji polityki wewnętrznej Niemiec Jeden
wrócą do Rosji. Wyrażenie, że Polacy będą do Rosji. Bitwę pod Ta1menbergiem nazywa smutny rozdział, który zatytułowaćby można :
mogli w przyszłości „the Eigenart ihres natio- autor artykułu „punktem zwrotnym" w historji,, "Wysługiwanie się Rosji", rozdział, który zwłasz
nale.n Lebens pflegen" należy prawdopodobnie który w stosunku obu państw do siebie za- j cza w ostatnich trzech latach przed wojną zbyt
uważać za przyrzeczenie, że n 1 e będą pod- początkuje zupełnie nową erę. Jako fakt histo- urósł w treść, nad którym jednak nie dziś pora
jęte próby germ a n i z ac j i (i to pojmowa- ryczny ma to zwycięstwo w·ielkie Zilacze1ue oie-\ się rozpisywać·.
Temu wszystkiemu położyło kres zwycię
nie podzielają koła rządowe) . Polska prasa pro- tylko w historji Niemiec, ale przedewszystkiem
wincji poznańskiej wnosi ze _sl?w kat~c~erza, ż~ w historji Pr~s i. przypomi;ia jak jeszcze p1;:ed j stwo t-:od Tan_n~nbe1:g~em, to zwycięstwo, które
w stosunku rządu do 1udnosc1 polskiej nastąpi 1150 laty Rosja pierwsza była gotową stanqc na wreszcie oczysctło c1ęzl«1 atmosferę.
po w oj n ie z as ad n i cz a z mi a 11 a. Już teraz przeszkodzie rozwojowi nv\vego mocarstwa pruprotestują przeciw tej zmianie pisma konserwa- skiego. Później w r. 1806 pokonane przez „
1
tywne, będące zwolennikami dotychczasowego Napoleona Prusy, nie z własnego popędu, lecz
kierunku polit~~i. v:u?kiej wo be~ Polaków. Par- z konie~zno~c_l złączyły ~ię ,z RosJ_ą. z tej I
z. i.
spvl 1e:i wafa1 przeciw LapOieonowt wyrasfa. 1
Jt-~. • krułt, ~uy i:u ze;:,: f.C12 t t ~ ;, Tih J
nie-'
pod
lecz
ścisły,
trwający
wiek
blisko
ów
kanclerskiej
mowie
w
\Vistnić zapowiedziany
zwrost w kwestji polskiej, mianowicie usunął: jednym względem spaczony i nienaturalny sto I
Szkolnictwo w warszawie
pl.'ftóagrafy ustawy o stowarzyszeniach, skiero- su nek obu państw. Fryderyk II co prawda stał
wane przeciw Polakom. Zauważono też, że 1 zawsze na stanowisku zupełnego równoupraO organizacji uniwersytetu i politechniki dakanclerz wymienił pomiędzy krajami, .uwolnio- / wuienia, ale u jego następcy przeważał już sen
pisma warszawskie nast~pujące szczegóły :
noszą
poniżające
nymi z po1d jarzma rosyjskiego, nietylko Galtcję tyment, z którego zrodziło się to
Wydział oświecenia, któremu powierzono
i Królestwo Poiskie , lecz także Ku r la n cl j ę uczucie wJzięczności ku Rosji, nie stojące w żadi Litwę. Wogóle zaś zauważono, że była nyrn stosunku do ogromu pracy, włożonej w sprawy szkolne, postanowił uruchomić politechmowa o Polsce, Kurlandji i Litwie, natomiast waikę przeciw Napoleollowi przez Prusa:,ów 1 nikę warszawską z początkiem zimowego pół
racza, t. j. w połowie października, rów11oczen ie był o mowy o Z ach odzie. Łączono w porównaniu do pracy Rosji.
Dopiero Bismark okazał' się bardziej opdt śnie z uniwersytetem. Pozwoli to znacznemu
z tern różne komentarze. Byli tacy, którzy
s<:1dzą, że kanclerz chciał odwrócić uwagę na- nym tym wpływom rosyjskim i zaczął dążyć ku zastępowi maturzystów polskich rozpocząć studja
rodu niemieckiego nieco od zachodu i sldero- sparaliżowaniu ich. Wynikiem jego wysiłków politechniczne dla dźwignięcia po wojnie przepolskiego. Narazie projektowane jest
wać jego uwagę i fantazję na wschód. Jest to było właśnie zawarcie trójprzymierza, które d.~iś mysłu
jednak tylko przypuszczenie. Pewnem jest tyl- -coprawda tylko jako dwuprzymierze- zrywa 1 otwarcie pierwszego semestru dla nowowstępu
ko, że mowa kanclerza wskazuje na cele wojny, ostatnie łączniki z państwem cara. Ale i Bis- jącej n1Jodzieży. Grono b. studentów politech1
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niemi lejkowate wyrwy w grun· I glinianą lepiankę, koło której kręcą sie; zbiedzeni luzarosłe zielskiem, ÓW· Idzie, ci co wczoraj może wrócili do zatraconych cbat.
armatnich-tu
cie od pocisków
'[ dzie świeże zupelnie, potwornie wielkie od kilkudzie- Czasem jakieś konie, chyba w długiej tułaczce ocaZrażo11e szalouerni trudnościami dostania sie do sięcio-cc:rntymetrowycl1 dział, i takie mniejsze od lek- !one, zwożą furę przemokłego, zczerniałego żyta,
przepełnionych . pociągów, zdecydowałyśmy się - na i kich armat~k, co. wygl~d.aj~ przy tamtych. jak· Jzie~i 11- którego wojska 11ie zdąż~ły_ zadeptać. I znó~:'• tuż
drogę kołową z Warszawy do Skierniewic. O 4 ra-1 ne· zabaw10 .. Najbardziej jednak uderzają - mog11y. kolo chałup, zapadłe rnog1łk1, pola całe zrudziałego
no wyruszyła jednokonna dorożka przez ciągnące się Roz'.,iane nieregularnie, znaczone malet'1kimi, na pręd- clrntu kolczastego , potężne zasieki ze zwalonych
długo przedmieście w stronę Błonia . Pod samem ce kleconymi krzyżykami - grupują się one przewa · drzew i rozległe. łany srebrno-puchego ostu, iJad któmi<;stern zniszczenia prawie nie widać. Odprowadza żnie wzdluż gościńca - niekiedy tl114 się aż w 1100- 1ym unoszą się szczebioczące. gromady szczygrów„.
Dojeżdża iny do Bolimowa -miasteczka, tyiekroć
nas ogr•JHJ.1y Zei-ipelm, szybujący dziwnie nisko nad mokłym rowie przydrożnym . Na wielu k~zyży!rnch 1.
zwisają. czaka· pr.uskie, pr~wi~ wszystkie zrnyle pt zez j wyill1enianego w komunikatach. . Dajemy koniowi
ziemią.
Jedzie się tak całemi. milami dobrym gościń- de<;zcz 1 słotę, luz obok w1dac barankową czapę czu- wyp\1czynek. Zaledwie kiika domów stoi w calości
cem, wśród świeżych ściernisk i złotych kopek owsa kiesa, oblazłą ~ futra i wyszarzałą, trudną p awie tlo i temu dziwi się człowiek, jale cudowi. Reszta - to
i jęczmieiiia - · gawędzi się swobodnie, nie myśląc o pozna11ia.„ U stóp krzyżyka stoi czase'11 wkopana w zupel11e, l11b c2ęsc1owe grnzy albo zgliszcza. Nieliwojn12. Lecz nagle, już po za przebytą połową dro- J ziemię manierka lub menażka róż Jego ksztaltu i ko- cz11; mieszkańcy, snujący się jak blędrd, nie mogąc
1
\ jeszcze pojąć, co zaszło, ani poznać rodzinnego miejgi, ko11czą się pola uprawne. Ściele się w dal jakiś lont.
Widok to zwykły dla kogoś, co już w czasie sca„. prawie równie tu obcy, jak my, ogłµszeni i bezosobliwy step, ugor. pokryty chwastami, przeważnie I
ostem. Przerzynają go w_ ~oprzek dawniejsze. i do-; "'.ojny rusz~ł się po .kraj~. Wszystko to dowody, że I radni. Kościół po~?rn.ie nie .us~kodzony, gdy. pat'.zeć
z daleka . Za zbltzemem, w1dac w murze 1 wieży
p1ero opuszczone okopy, 11111ą to prostą, to fa!tstą, a się tu 10zg1ywała duza bitwa.
Lecz zdziwienie i groza przej111uje podróżnika, j kilka wyrw od granatów. Uderza przedewszystkiem
ci<1gnącą się gdzieś poza kres widzenia. Są to głęb- 1 •
sze i płytsze jamy dla strzelców klęczących i stoją- I gdy koń spokojny111 truchtem mija już milę, a nie l4is dużych; okazałych krzyżów w obejściu kościel
cych, czasem pospiesznie zrobione zakrycia dla leżą-j kończą się okopy; a pustkowie ciągnie się coraz nem - coś jakby cmentarz. Osobliwy ten ogródek
cego żo·l11ierza, przeważnie jednak gtębokie, długie, straszliwsze. Niezwykła to by!a bitwa. Od listopa- jest jakby streszczonym symbolem wojny. Do muru
regularne rowy, które długo musialy służyć za opar- da do lipca bezustannie z tąk do rąk przecltodziły kościelnego tuli się malutki domek, z wejściem po
cie piechocie. Są gauld, rowy dla rezerw, piękn;e te nieszczęsne okolice, tei·e11 kilkomiesię~znt·j zaja- ichodkach, o.zdobiony wprawionemi z chat okienkazrobione bocznice. Co kilkadziesiąt kroków ciągnie dh:j bitwy. Wieś Humin (Umieil) j11ż ?1ie istnieje. m1, rmd>łowany łilwkami i półeczlrnmi. Obok kosię taka lin ja-świadectwo powolnego, krwawego po·-·\ Wśród bujnych burzanów ciągną się zwęglone korni- i<ieteryjmi altanka, prześlicwie zbudow<.J118 z brzozony, czasem resztki murów, tu i ó'.IVdzie widać nędznq wycli gał~zi, ze stołem oiuąglym po środ~rn, ze skrzynsuwania sie; naprzód.
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niki ogłasza w pismach we.zwanie do kolegów, Warszawy chętnie zapłacą ten nowy podatek dziś inni, inne w duszy i sercu noszą idealy, innym
znajdujących się w Warszawie i na prowincji, szkolny mimo kryzysu ekonomicznego, mając hołdują celom, nic więc dziwnego, że i księża nieaby zgłaszali się, celem porozumienia się co do całą świadomość tego, na jaki cel ofiarę tę którzy (podkreśl<1my, niektórzy), bynajmuiej nie idą
dalszych studjów. Jeżeli bowiem zgłosi się składają. Ostatnia kwesta na wpisy szkolne śladami przeora-patrjoty ks. KordPckiego.
Jaskrawy tego przykład mieliśmy pewnej nieznaczna liczba studentów, będzie można uru- jest najlepszym · dowodem tego, że Warszawa
chomić dalsze kursa, rozpocząć zajęcia labor<'to- ma w sprawie szkolnej tylko jedno zdanie, a dzieli, w obecności zebranej publiczności na Mszy
brzmi ono wyraźnie i dobitnie : Chcemy szkół świętej, w kościółku Najśw. Marji Panny.
.
ryjne .
Gorętsze grono miejscowej 111ło<lzieży od kilku
polskich i damy na nie".
Warszawska „Gazeta Poranna" p~sze:
śpiewało „Boże coś Polsk'ę ", tworze.te jakby
miesięcy
„ Nie mamy jeszcze informacji o vvszystkich
nowe ogniwo łaf1C11cha tradycji i wspomnie1'1 chwil,
wydziałach, wiadomo jednak, że niektóre z praszlakiem
~tarym
dy święta narodowe, w tymże kościórku, przez grocowni uległy wielkiemu zniszczeniu. Taki los
o dzieci-patrjotyczną pieśnią czczone były. Wtenspotkał mianowicie pracownię chemiczną, gdzie
szlakiem
naszych
ojców
Starym
prośby do Boga wznoszone o „ojczyznę, wolczas
w czasach osta~nich gospod,łfowały władze wojzabronione byly przez wroga - dziś zabrania
ność"
przez krew idziem ku wolności I . ..
skowe rosyjskie. Całe urządzenie prącowni i
, ich ksiądz ka11011•k. Zwracano się uprzednio tio gowszystkie materjały ' rozgrabiono doszczętnie.
Z dawną pieśnią - dawnym znakiem
spodami kościólka w sprawie śpiewania hym11u naokazy.
W innych działach wywieziono cenniejsze
prości,
sercem
żołnierze
my
rodowego i, po clJwilowych nieporozumieniach, nie1
Znikła więc cudna kolekcja kolibrów Taczanowpozwolir, lecz nawet sam zaclięcał. I oto 16
tylko
silni wiarą i nadzieją,
skiego, wspa11iały zbiór ryb Dybowskiego, cały
sierp11i a, gdy z chwilą rozpoczęcia Mszy świętej zagabinet 11umizmatycz11y. Z bibljoteki zabrano
tam, kędyś, świty dnieją ! into11owa110 „Boże coś Polskę", po chwili potężny
cenniejsze druki i manuskrypty, 1 gabinetu zoomęski zagłuszył melodję i słowa . . Dziwnie -przychór
logieznego znikł kalalog, owoc długolelniej i
Zawolaly ku nam zdala
i niemiłego doznało się wrażenia: czyż kościól
krego
mozolnej pracy całego · zastępu ludzi. Nadto
haseł złote dzwony! starych
walk różnorodnych poglądów politycz{ereqern
jest
sta1i gmachów uniwersyteckich pozostawia wiele I
nych, a pieśń „Boże coś Polskę" pieś1Jią przez koZ aszumiafo kłosów fala ...
do życzenia. Niektóre z pawilonów są mocno
zakazaną?
ściół
nadwyrężone i wymagają gwałtownie remontu. 1 wiatr z dalekiej powiał strony,
w wysokim stopniu postąpienie
Nietaktowne
Nie wszystkie przytem gmachy u11iwersyteckie
nie obniża przedewszystldem
czyż
kanonika
księdza
Rogu
i na Zlotyrn grał nam
są wolne. Część ich zajęta jest obecnie przez
powagi świątyni Bożej, a uastępnie kimże jesteśmy
, pieśń o Slawie -- i o wrogu I wojsko.
którzy dźwięk pieśni re! igi j no-patrjo tycznej głu ·
my,
I
technicznej,
natury
trudności
Oprócz tych
1
coprędzej, aby tylko nawet pozorem nie okaszymy
Zamarzyły się nam czyny
które należy przezwyciężyć celem otwarcia
jeszcze zostało w nas coś z ducha Kordecże
zać,
wszechnicy warszawskiej, poważną troską orga·
z pod Oro.chowa - Ostrołęki I -kiego. Jednego nie czynimy, gdyż nam zabroniono,
nizatorów musi być dobór sił profesorskich ńa ~
czego innego nie czyńmy, broń Boże, bo przecież
Krwawych ojców krwawe syny
najbliższą dobę. Pewnem ułatwieniem byłoby
zabronić nam mogą w przyszłości. Jeszcze dziś nie
męki,
zapragnęlim świeżej
korzystać z tych sił, które zdołały się wyspe- ·
Lecz kiedyż ten czas wreszcie przyjdzie?
czas...
kmsac!J • bowiem w gro bacrzi J,wśct• s t are
Ila wvższych
ci·alizować, w_ykłada1·4c
.J
•
chyba na zachowywanie godności narodowej
Zresztą_
naukowvch . Łącznie z innymi mężami iuuki, '
zawsże pora, kiedyż przestaniemy poniewierać tu, co
przebyv~ającymi obecnie w Warszawie, mogliby i 'Lvciąż wolały: „exoriare" I najdroższe sercu prawego Polaka. Czas już się oconi stworzyć skład profesorski, którym mo:~na- I
lmąć, poczuć się „wolnym z ducha", a nadewszystko
by obsadzić pierwsze lrnrsy wydziałów. Gdyby \ Sfruym ojców naszych szlakiem
X.
z czoła hańbę niewoli i upodlenia.
obmyć
przez krew idzienz w nowe zorze I zresztą tworzony pospiesznie w tych wmunkach
uniwersytet polski w Warszawie posiadać miał, I z dawną pieśnią _ -dawnym znakiem,
pod wzf~lęclem naukowym, pewne braki, to '
Trójkąt twierdz wołyńskich
po wyroki idziem boże
jednak nie powinno to osłabiać dążenia organi:
Równo jest podwójnym przyczółkiem mostowym
w przełomowej dziejów chwili,
zatoró\.V do uruchomienia go z !ladc!Jodzącym
nad rzeką Uście i ważnym punktem węzłowym koktórą w snach my. wymodlili/ _
.
ro\·iern akademickim".
W Równie bowiem zbiegają się dwie
munikacyjnyrn.
I
W sprawie pokrycia kosztów szkolnictwa
lin je dwutorowe z Brześcia Litewskiego przez Kowel
J. Mondalski
polskiego pisze warsz. „ Dziennik polski: „ Bud- I
i z Kijowa przez Berdyczów, jednotorowa z Łunińca
legionista.
żet szkolnictwa w Warszawie ma \Vynosić i
i linja kolejowa od granicy galicyjskiej od Radziwi1,600,000 1h., lecz z pov;odu braku fond uszów I
łowa przez Dubno i Zdoibunowo. Twierdza składa
wsi
i
miast
I
dawnej
do
go
pod11iosły się głosy, aby okroić
1się z siedmiu umocnionyct. szaiJcól!.( polowych, z któkv.roty 600 tys. rubli. W takim razie nie mo- :
j
Częstochowa, w sierpniu.
rych pięć znajduje się na zachód od miasta. Obwód
żnabY: my~ l eć o. o~~arciu. oolsldtg :> LHl_iwer:yl~ I·
Częstochowa pogrążona w uśpieniu. I widocz- pasa fortecznego wynosi 41 km„ oddalenie fortów od
tu am pol1techmk1 l musrnnohy o;.;ralllczyc SH~ I
do szkół ludowych. „Dz. polski" prup·);m_ie nie dobrze jej z tem, gdyż na każdym niemal kroku 1 siebie ·2·5--9·8 Ian., a od mostów 5-7·5 km. Wewprzeto, aoy uchwalić podatek szkolny od rnie- broni się usilnie przeciw jaśniejszym promykom sło1'l- nątrz pasu fortów rnajdują się wiell\ic składy, woj~zkań, .otrzy'.1:~110~1y 400,000 ~b. rocznic'.' co ca, .pr~edzierając~m się, mim~. coraz bardziej piętr~ą- 1 skow~ J.~iekarnia par?wa, . wojsl~owy mł~n p~rowy z
iazem z l!UI rnaliią kwo tą budzeht Il 1 szkoły cy~n się przeszod, do podnoza klasztoru Jasnogor- wiellmm magazynami zboza, wiele magazynow pro(600,000 rb.) oraz z podatkiem szkolnym od skiego. Sięgnijmy w przeszlość historyczną, a ujrzy- wiantowych oraz fabryka i wielki magazyn sucharów.
Jeden z zagranicwych sprawozdawców wojskomieszkań opodatlwwanych (600,000 rubli) wy-· my na wałach jasną postać księdza Kordeckiego,
nosiłoby wlaśnie 1,600,000 rb. potrzebnych na krzyżem i orężem broniącego ostatniego skrawka zie- wych pisze: Trójkąt twierdz wołyńskicb Dubno-Łuck
wszystkie szkoły. „Nie może ulegać wątpli- mi polskiej, słowami zachęcającego do czynu - wy- Równo jest jedynym punktem oparcia dla Rosjan w
wości - kończy "Dz. polski" - że mieszkańcy trwania. Z· biegiem czasu wiele się zmienia i Judzie razie ofenzywy sprzymierzonych od strony granicy
wschodnio-galicyjskiej. Dubno jest skrzydłowym pun~~~~!"!'!!!~!!'!!!!!!"!"'!'~~!'!!"'~,,.,...."""!'~~~~
.
1 ktem oparcia linji Ikwa-Styr; najważ11iejs!~\ fortyfikami na kwiaty po bokach, z napisem na deszczułce verboten "-że· po chwili dopiero zaczyna się oqento- 1kacją jego jest 0 siedm kilometrów od miasta oddau wejścia : Offizierslaube 6 komp. Pionier-Regiment ;'a~ 1~ ~ołnierskim _żarcie. ~odzienne życie polowe, lony fort, zamykający drogę i linję .kolejową. Jest
36.-A o kilka kroków, po drugiej stronie ścieżki, smierc 1 humor wojenny, naJiepsza podpora męstwa , on stałym fortem z podwójnym wałem, wieloma osło
tłoczą się grnby~nie bezimienne, pośpiesznie wyko· idą tuż obok siebie, więc zeszły się i na tym cmen- nami, clironiącemi przed bombami oraz sza!'Jcem dla
pane w poln-lecz te szczęśliwsze, starannie usypane, tarzu...
. . ·piechoty.
zdobione i uwiecznione napisami. .. Powtarza się
Na zachód od Ikwy jest drtgi panujący nad · sąZa Boiimowem ciągnie się wielki las sk1erme'formuła: „fiel fii.rs Vaterland!"-albo „auf ciem Ehren- wicki, !as walki i śmierci.
Bitwa dojść tu m11siała siedniemi wzgórzami fort, który stanowi dobrą pozyfeld" ... „Rube ~anft in fremder Erdel" Polegli 111 do nieslychanej zaciętości, bo okopy i siatki kolcza- cję dla większych sił wojskowych. Twierdza uzbrojo.także .fors Vaterland" żołni~rze i oficerowie: Stroii1- ste ciągną się naprzeciw siebie po obu stronach dro- na jest blizko 100 armatami. Dubno posiada wielki
.ski, Boiński, Łozyński, Kuśnierski, Popielarz, Okruczyń gi. Na dużych pr;zestrzeniach widać wśród sosen wy- obóz barakowy, magazyuy prowiantowe i wojskowy
ski, Antoszowski, Rudeński, A; Szurawski, M. Bedna- niosłycb jakby miasteczka drewnianych żołnierskich młyn parowy.
rek, ·Skry.pel<, Sławinski, K.laczkowski, Baranowski, chatek. Widać i ti1 wykwitne ławeczki ogrodowe w
Łuck jest przyczółkiem mostowym na Styrze i
Reliński. .. nazwiska nieraz nie do poznania poprze- bezpośredniem_ sąsiedztwie. grobów.
Gdzieniegdzie prawym skrzydłowym punktem oparcia linji Ikwa~Styr.
Daty rozmaite: 27.1, 5.VII„. ct~?ga zwe;:ża s15 przez o'.yglllalną czw?rokątną .b~do- Przed miastem znajdują się cztery (blisko cztery Id kręcane obcą pisownic1.
od jesieni, aż do pełnego. lata. Czasem bezimienne wę z okrąglakow - o dwocb kondygnaCJach strze1111c- lometry oddalone) nie uzbro'.one, silnie l!fortyfikowalecz niemniej ładne mogiłki : „bier liegt 1 deutscher rodzaj obserwatorjum i blokhauzu. Chwilami_ zalatu- lne szańce polowe dla 2-3 kompanji piec11oty i wiele
Kamerad" - wreszcie Oiygioalny napis: · „bier rtthen je jakaś niesamowita woń, która każe wątpić o sta- lekkic!J dział. w Łucku jest stary zamek i wiele po2 tapfere russiScbe Karneraden" daje świadectwo nie· rannem grzebaniu trupów. Po~ jednem drzewem chodzących jeszcze z r. 1854 na wpół rozwalonych
wygasłej rycerskiej czci dla męstwa wroga.
bieli się grnpa nagrobnych kamieni, z dużym na- szańców.' Obwód pasa fortecznego wynosi 14·5 km.
W kościeie spustosze11ie zupełne - ocalał tylko pisem pośrodku: „Seinem gefallenen Helden das Il Oddalenie fortów od siebie 0·9-f:d km. Południowy
obraz z głównego oltarza-ściany podziurawione ku- Bao_n ~· ~· R: 228''.-po bokach. nazw_y miejs~ w_alki: front jest z powodu bagnistej doli11y Połonki silny,
lami. Rząd dziur po wbijanych w ścianę hakach, Bohmow 1 wiele 111nych . . Dale.i znow krzyzykt, na panują jednak nad nim szeregi wzgórz, ciągnące się
zdaje się świadczyć, że kościół ten może i za stajnię których widnieje znów kilka nazwisk polskich ... Wre- od południa. Od strony wschodniej ciągną się rozNie budzi to oburzeIJia, bo wszak ludzie i sz_cie .rzedną oko~y i . zw.oje dr~1tów_ - p:ost~ z la~ll ległe lasy. Łuck ma 15,000 mieszkańców, w tern
służył...
konie musieli gdzieś się schronić w tej pustce i ru- wiezdwmy do Sk1er111ew1c, gdzie n11eszkancy zaledwie 12,000 żydów, magazyny prowiantowe, wojskowy młyn
i nie. Przygnębionego takimi widokami świadka zdu- zaczynają się oswajać z faktem, że grzmotu armat parowy i wielki obóz baraków.
A. W.
miewa !ak dalece staranny napis na brzozowej lawce już nie słychać. „
przed kościołem: "fiir Kindermlidchen und Hunde
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. Stacje kolejowe, w obrębie których wydaje się bezpośrednie i rannych. Dom Grotthsusów jednoczył wszystko, co
bilety jazdy, jakoteż ceny tych biletów są uwidoc„nione 11a tabli- uczciwie i zacnie myślało.
cach, wywieszonych na stacjach.
· Przybrana matka ś. p. Leona Augusta z ht. KraKto będzie jechać bez, lub za niewłaściwym biletem, zapłacić mu-1 sickich, Grotthusowa była perłą rzadką w tradycji na- Zapomogi dla rodzin legionistów. W pismach war· si poczwórną należytość za przebytą drogę. jednak nic mniej, niż I rodowej. W roku 1872 porwana wraz z matką z uszawskich czytamy następujący komunikat: Zony i rodziny żoł- 20 koron.
kochanego Dziekanowa w ziemi Hrubieszowskiej była
nierzy oraz oficerów legio11owyrh mają prawo do wspar.' i zapo- l
Prócz tego zastrzega się karno sądowe dochodzenie.
internowana w Piotrkow.e na chwilowy pobyt, bo
móg zarówno z iunduszów pailstwa, jak i Naczelnego Komitetu
Wieści o jeńcach. W Sztokholmie istnieje szwedzkiej wyrok sądu admi11islracyjnego przeznaczał im Penzę
Narodowego. Wzywa się przeto wszystkie. osoby :ainteresowanr, biur~ pa~st':o:V: Czen~onego ~rzyża, któr~ pośredn~czy prz~· wy- 11a miejsce zami~szk.ania. Wyrok ten dzięki sto~u11~om
aby zgłaszały się do biura Legionów polsktch (dep Jerozolimska szuk1wamu jencow wojennych 1 wysyła listy tam 1 z powiotem I rodz!llnym w naiwyzszycb sferach został zamie111011y
Nr. ,),), II p.), pomięd.:y god iną IO rano a 12 w południc w celu Pisać można i po polsku, gdyż korespondentem jest Polak. 'dres na stały pc,byt w Piotrkowie. Została porwana i wyzłożenia odpowiednich podań.
biura: Croix Rouge Suedoisef Comite specjał de secours ponr lcs ~ieziona, bo silnie st~ła przy wierze ojców swoich.- Z komitetu obywatelskiego. ~a ostatniem posiedzeniu prisooniers de guerre-Sztokholm, Drottninggaten nr. 86.
1 całe życie słowem i przykładem do tego drugich
komitetu centralnego przyjęto wniosek zarządu w sprawie utwo- Przemysłowcy wiedeńscy a odbudowa Galicji. W zachęcała. W Piotrkowie choć już w ci as nem kółku
rzenia instytucji stałych instrnktorów komitet 1 na prowincji. Za- Krakowie powstaje filja wiedeńska ,Baunund Konstruktio11 Ge1el- utrzymywała zawsze tradycje domu polskiefp katodaniem ich będzie porozumiewanie się z komitetami miejscowymi, scha:t", towarzystwa ·inansowanego przez .Baden Credit An-stalt" lickiego. Był to wzór do naśladowania dla młodsze
tworzenie komitdów, zaprowadzenie podwójnej biurowości i Krakowska fi!ja wiedeńskiej instytucji ma się zająć sprawą odbu- go pokolenia. Te słów ki1ka czuję się w prawie i
księgowania.
dowy uaszego kraj 1. Do Rady nadzorczej zaproszono hr. Scipio- obowiązl u nakreślić. Przyjaciółka.
Komitet centralny, pragnąc jaknajprędzej przywrócić dzia- na, dra. Ungara, dyr. Banku galicyjskiego dla '1andlu i przemy- .,...
• -·'!"• _
łalnosć innstytuCJi wzajemnych ubezpieczeń w Królestwie Polskiem siu, oraz jednego z posłów polskich. Na czele biura miejscowego
~
- ZZ±&&L
powalał do życia specjalną komisję ubezpiec_e:1iową, do której stanąć ma dwóch budowniczych, między niemi p. Hand. Dziara!anniel~k1·ego
weszli pp.: Dzierzbicki, Wiet:iawski, Wierzbicki, Strzeszewski, ność nowej instytucji rozpoczyna się w najuliższym czasie.
U lti
Y Ił
r;
D_iekoński, Grendyszyi\ski i Karszo-Siedlewski.
- Uwolnienie zakładnika hr. Aleksandra Wodzickiego.
Konstantynopol. Urzędowo dbnos;ą pod datą
Komitet centr~lny projektuje utworzenie następujących o- Zabrany przez ustępujących w Galicji Rosjan jako zakładnik Ale- 3 września : Angielski kręt transportowy „ Sawsland"
0
kręgowych komitelów obywatelskich; suwalskiego. którego dzia- ksandei hr. Wodzicki, internowany dotychczas w Kijowie, został
t ł t
d
·
·
E · k'
zos a s orpe owany 1 zatopiony na morzu ge1s iem
łalność rozciągnie się IM powiaty: suwalski, sejneński i augustow- za poręką hr. Sobańskiego z Podola wypuszczony na wolną stopę. przez Hiemiecką łódź podwodną. Znaczna część znajski oraz wyłkowyskiego, którego działalność obejmie powiat):
- Na polu chwały. Dnia 31 lipca zginął śmiercią bo~1a- dujących się Ha pokładzie źołnierzy, zatonęła.
wylkowysko-marjampolski, kalwaryjski i władysławowski.
terską w jednej z bitew w Galicji wchodniej kapitan piechoty
- Ożywiepie ruchu osobowego. Warszawski zwiąi.ek Feliks Lorsch, brat majora Legionów polskich Napoleona Lorscha.
Olbrzymie ofiary w Dardanelach
giełdowy zwrócił się do zarządu miejskiego z prośbą o wyjedna- Zmarły liczył 32 lat, posiadał zdobyte już poprzedniqza dowody
uie zniesienia lub ztagudzenia wprowadzonych przepisów co do niezwykłej dzielności .Signum laudis" i cieszył się zarówno u
Konstantynopol. (w. wł.). Według dalszych wia·
ruchu osobowego, a ograniczających ten ruch tylko w pięćdzie- przełożonych, jak u podwładnych powszechną sympatją.
do!llości straty, jakie Anglicy i Francuzi ponieśli w
sięciowiorstowym promieniu od miasta.
- Z żałobnej karty. We Lwowie zmarł w 56 roku życia. o:;tatnich walkach pod Anafdrtą . są olbrzymie. Na
Ogrank.:enie mchu w tak małym promieniu od liczącego ś. p. Adam Krajewski długoletni współredaktor .Dzinnika Polskie- pół li OC od Armakciere, gdzie atak był stosunkowo
miljon mieszkańców miasta, powoduje drożyznę, gdyż uniemożli- go• członek .Tow. dzienuikarzy polskich", autor wielu obrazi<ów słaby, naliczono 3400 poległych. Stąd wnosić można,
wia dowóz produktów spożyv.iczych z dalszych miejscowości.
z życia podmiejskiego i prac na temat dawnego Lwowa.
że w ó~lcinkach, gdzie atak był zawzięty poległo wię·
- Kościół Bazyljanów. Unici warszawscy, którym swe- Śmierć Payera. Z Lublany donoszą poa datą 31 sier- cej Iudzi.
go czasu skonfiskowano k"ściół Bazyljanów i przekształcono go pnia o śmierci znanego badacza okolic podbieg11nowych, Juljuna cerkiew prawosławną - czynią obecnie starania o zwrot zra- sza Payera. Zmarł w Veldes.
Na froncie francusl<im
bowanego kościoła.
ś. p. Payer odkrył-jak wiadomo-wyspy cesarza Franci- Początek roku szkolnego. Wydział oświecenia podał szka Józefa V: o~olicy bieguna p~lnocnego..
.
,
Berlin. Urzędowo donoszą pod datą 2 wrzedo wi~domości, że rozpoczęcie roku szkolnego w szkoiach uledz
- Dz1enmkarstwo czeskrn w czasie WOJny. We wsc,10- śnia: W Woaezach na północ od Miinstern nasz atak
musi kilkodniowemu opóźnieniu z przyczyn formalnych.
dnirh Czechach przestało wychodzi.ć w czasie wcjuy 2~ czasopism 1doprowadził"' w dniu do odzyskania części okopów,
- Kradzież w zamku. W ostatnich dniach popełniono w Pomiędzy niemi zawiesiły wydawmctwo cztery dz1enmk1 I1arodo- wziętych nam przez Francuzów w połowie ub. mieZamku Królewskim kradzież. Śledztwo przeprowadzone przez m1- wo-socjalistyczne, trzy socjalno-demokratycrne, dwa postępowe siąca. Grzebień górski Liugerkopf-Barrenkopf jest
lirję obywatelską dalo nads 1:odziewanic pomyślny wyuik. Skra- i jedno prawno·państwowo-µ,.„stępowe: .
.
.
.
tcmsamem w naszem posiadaniu. Kontrataki odpah
cl..ione rzeczy znalezion 1 11 \Vielkosińskiej (lamieszkalej w domu
- Znaczna defraudacja. Pol1CJa w1edensk.a nad~!l:al~ do to. · Wzięliś:ny do niewoli 72 strzelców alpejskich i
nr. 6 na Nowym Zjeidlie), u Bratkiewicla (Sowia 5) Anieli Wa- dyrekcji policji lwowskiej list gończy, poszukuiący 111ejak1cgo zdobyliśmy 3 karabiny maszynowe.
worowej (Grodzka 3) oraz u Paciorkowskiej i Urbańsk'ego (Bugaj Pawła Dobrowojewicza i jego kochankę Józe_ę Ko~1ine~ za. zbrnN 3 t1 Avosourt (na północny zachód od V.erdun)
5). Straż obywatelska wszystkiclJ wymienionych pociągnęla do dnię spr ·cnie\1·iarze~ia. !OO.OOO k . na. szko~i: jednej. z w1cdenslmh jecJ 1~ 11 z naszych lot n i !ców zestrzelił aeroplan meprzyodpowiedzialno~ki sądowej.
fabryk żelaza, w ktorej Dobrowo1ew1cz za1ęty był Jako buchalter. jacielski, który runął w płomieniach.
Brak znacznej gotówki wykryto dopiero wtedy, kiedy Dobrowo- ·
jewicz znikł z Wiednia. Sąd wiedeński za schwytanie defraudanta wyznaczył nagrodę 1000 k. oraz 5 proc. z kwoty przy nim Anglj:i zezwala częściowo na wywóz towaznale.donej.
rów niemieckich
Zakład oczyszczania żołnierzy od pasorzytów po. ---: Po.grzeb Leg1omsty. Dzis O godz: 3-~J .PP· wstaje w Opolu, wzniesiony kosztem miljona marek. W z:ikładzie
Wiedeń (T. B. K.). Z Waszyngtorfu donoszą,
od~ę~z1e się ze szpita.la . w gmach u b. g1mn~ZJll111 tym może poddawać się procedurze równocześniec 20.000 osób. że rząd angiel.s ki zezwolił na wywóz chemikaliów,
żensk~ego pogrzeb leg1omsty VI-go pułku ~eg10:.1ów Zakład funkjonować uędzie za jakie IO tygodni.
farb i aksamitu z Niemiec do Ameryki przez RotPolskich Władysława Kopacza, profesora g1mnazJUl11
_majątki carskiej rodziny. Rodzina carska wyciskała z terdam.
ze Lwowa.
Iudn rosyjskiego olbrzymie sumy, toteż jako zamkniętą zJpcłnie
- Lud podhalański o li Brygadzie. W ostatnich dniach całość i wspólną własność posiada rnsyjska rodzina carska nieRosj~ potrzebu.ie pieniędzy
wplynęla do Il brygady Legionów polskich następująca rezolucja: przejrzany wprost majątek w nieruchomościach, a nadto przyłą- j
Dla Ekscelen~ji Durs~ie~o, Marszałka Polnego i Brygadje- cza się do tego osobisty majątek według naszych zachodnio-euHaga. (w. wł.). Z Petersburga donoszą: że mira II Brygady polskich Leg10now.
·
ropejskich pojęć, posiadający bajeczne rozmiary.
nister finansów Bark wyjechać ma do Londynu w
Zebrani w dniu 15 sierpnia 1915 r. w Czarnym Dunajcu
Naturalnie, że pierwsze miejsce zajmuje car, który sam je-' tym celu, aby tam doprowadzić do skutku wielką poku uczc~eniu rocznic_y stwo•zenia Naczelnego Komitetu ~ar~do - den posiada w Syberji 4 i pół miljona posiadłości, po nim zaś życzkę rosyjską w jakiejkolwiek formie. Gdyby się
wego. o~ywatel~, l~to~zy z okręgu sądowego czarno~unaFc~1ego różni wielcy książęta, których już tylko z tego tytułu· nazwać mo- ta londyńska konferencja finansowa skończyła równie
oddali 230 Leg1oms~ow walczącyc.h od poc~ątl~u woin.y dzielme ina .wielkimi".
I 11iepomyślnie, jak p.aryska, wówczas Bark da rządowi
'!' Karpatach. z odw1ecz~ym wrogiem naszej Ojczyzny I poci
I
Majątek rodzinny, zarówno w nieruchomościach, jak i w a11gielskiemu do zrozumienia, ze Rosja zamierza pójść
jem, Wodzu 1 EkscelenCJ~,. wytrawnem d.°"v.ództwem, sk~ada.F\ na kapitałach - do którego podwaliny położył Paweł I - obejmuje dalej własllq drogą.
Twe ręce wyrazy głębokiej czci dla Ciebie EkscelenCjo 1 dla prawie 8 miljonów posiadłosci, 900 przedsiębiorstw przemysłopodh~lańskich. polskich Leg.ionistów, s~ł~d~ją .dalej. wyrazy p~łne w~ch, 1500 młynów, 120. warsztatów i najlepsz: w całej _Rosji
Gr~a Serbja
podz1:"'u ?la 1c'.1 w~trwalośc1, walecznosc1 1 d~1elnej obrony ziem wmnice. Jeszcze przed kilkunastu laty zarząd ma1ątku rod~i~ne-1
.
"
.
polskich 1 węg1ersk1ch.
go carów w jednym tylko sezonie sprzedał wina za 3 mlliony ,
Lugano (w. wł.). "Cornere della Sera donosi z
Wyrazy te, pochodzące z serc ludu podhalańskiego, racz 1 200,000 rubli, a z pewnością, z biegiem czasu, dochody lego źró-1 Aten, że Venizelos miał oświadczyć posłowi serbskieprzyjąć, Ekscelencjo, jako nasze ojcowskie i chłopskie uznanie, dla wzro 5 ły. Obliczono, te w latach od 1707 do ld97 czysty do- mu w Atenach, Bulac1'emu, że układ serbsko·grecki poktóre po wieczne czasy niechaj żyje w pamięci ludu polskiego.
chód rod.7.!miego majątku Romanowych wynosił I miljard 200 mi- I z.ostaje nadal w mocy i że w razie napadu bułgarCześć Bohaterom ll Brygady polskich Legionów!
!jonów rubli. Obecnie wynosi przeciętny roczny dochód około sldego Grecja stanie po stronie Serbji.
W Czarnym Dunajcu, dnia 15 sierpnia 1915
50 miljonów rubli. Gotówką posiada car miljardy, pochodzące z
' (Następują liczne podpisy).
czasów wy1.wolenia włościan.
Usunięcie z urzędu prof. Masaryka
- Wyjaśnienie. W odpowiedzi na notatkę, zamieszczoną w kronice nasz·ego pisma p. t. „Ze sfer kupiec- ~·~ - . 2!'..!§E2!2!--....~... , -·· „
._„,,"""""'
Praga (w. wł.). „Narodni Listy" donoszą, że
kich" Komikt ratunkowy nadsyła 11astępujące wyjakolegiurn profesorów uniwersytetu czeskiego postanośnienie: koszt · wlas1;y jedne~o bloczka wy n us i 20 hal.
wiło jed1Jogłoś11ie uwać prof. Masaryka za pozbai tyle komitet ratunkowy 11ooiera1 od każdego kupca
wio11ego mzę<.111 profesorskiego, ponieważ wydalił się
do czasu wypuszcz{'nia 111a1ek.
.
bez odpowiedniego usprawiedliwienia i przez rok nie
PoniewHż koszt prodLtkcji marek Jest dość znacz- I
26 Sierpnia zakończyła życie w Piotrkowie ś. p. wykonywał swycli ohowiqzków.
ny, przeto dla pokrycin tego ko:'zt11 komitet posta110 Leonia Baronówna Grotrlius. Rok 63 uczynił z niej
(W rzeczywistości u:-unięcie prof. Masaryka nawił pobierać od bloczków o JO hal. więcej.
'.>iostrę miłosierdzia, mury szpitali w Lublinie i Hru- stąpiło z powodów politycz1Jyc1J. Był 011 bowiem
- W sprawie ustanowienia terminów pogrze- bieszowie są świadkami jej poświęcenia dl.a chorych uważany za przedstawiciela Tow. neo-slawizmu. Red.).
bów. Z powodu niewlaściwego postępowania niektó •
rycll osób, upoważnionych do oglądania zwłok, Komenda obwodowa rozporządziła, że ci oglądacze tylko w tych wypadkach mają oznaczyć czas pogrzebu,
Rosja~ie bronią. się
w których powodem śmierci był gwałtowny wypadek
lub choroba zaraźliwa. We wszystkich innych wypadl'(liederl. B. korespondencyjne donosi urzędowo pod datą 3 września:
kach teimi i pogrzebu oznacza właściwy duszpasterz,
przyczem baczyć należy, by pogrzeb odbył się naj-1
'J~ Oalicj.i .~1ieprzyJaciel cof~1ął s.ię :1vszędzie na linję Seretu. Wojska nasze sc1gają go.
później w 48 godziu po śmierci.
Na wa111cy OahcJ1 na połt1oc od Załoz1ec 1 . na wschód od Brodów tudzież w okolicy na za- Ruch wojskowy na austrjackich liniach kolejowych , chóJ od Dubna i w trójkącie twierdz wołyń'skich nieprzyjaciel ponownie sit; ustawił na całym
w Królestwie Polskiem. Wedle ogłoszonych rozporządze1'I wa- froncie. . Wojska nasze prowadzą atak.
ruukiem uzyskania biletu kolejowego jest okazanie legitymacji, a·I
mianowicie 0soby cywilne, podróżuj<\ce w obrębie jednego terenu
okupowanegr, m8ją wykazać się kartą tożsamości osoby, które
wydaje odnośna Komenda Obwodowa. Dla podróży do i z le.re- '
nu okupo\nncgo do innych terenów wymagany jest paszport, 1
Również \vojslrn nasze, stojqce nad górną Ja.siołdą, wajdują się w walce. Rosjanie
potwierJzony przez Naczelną Ko:nendę armji, Ministerstwo wojny, rZUCCll zostali z ldlirn oszańcowanych olwpów, założonych na skraju obszaru
bagien.
naczelną komendę etapów lub wreszcie przez stację wizyjną w
w Krakowie ll1b Granicy.
Zastępca szefa sztabu generalnego von Hoefer.
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3 baon. Lebidowicz Jan, 3 baon. Blauer Zygmnnt, oddz. kar
masz <:fomczy:"1;ki Stanisław, 3 baon. Lęgowski Czesław, 3 baon.
R·Hra'l Mi~,zysł~w. oddz. ka·. masz. Brzeziilski J.1n, l baon. Poło znaczeniu Wilna pod wz.ględem strategicznym pisie ko- lerji. Szczególnie ,;rtcięte byly ataki na pólih>C qcJ czy1'1<ki J111, 3 b~on. frk :n E·.!ward, l baon. Dziertęcki fl.Jrjan,
respondencja ,I-!eer und Politik' co następuje: Jak:e znaczenie Złoczowa. W okolicy Pom0ża11 i Zborowa, j;ilrn też 1 bao;i. Kr."i!ewicc Wrn iysła"''• 3 b3011. '.:>pytk•>wski Jan, 2 b3on.
~tr~tegicwe ma ten obóz zbrojny, pokazała nam niniejsza wojna; na iro11cie !Z•~ki Strypy i rn:ędz. 1 J\.1kj<.1 ~:11 prowaiizq- Salo:no;~ i.nt.Jni, 3 lJao.1. tiłażC\' icz Artur, ::i baun. Kozłowski j;1 11,
tut.1j !iowiem gromadziiy się poza bezpiecznym wałem fortecznym cemi do T<.rnopola i Czortlwwa podejmov.ał niepuy-1 :1 baon. ,\\oryn Polikarp, 3 b:wn. Z~l!, ka A11:'.r.:cj, 3 laon. MJszeprzy wyb ichu wojny o\\"e armje miljonowe, ażeby przez wrota, jacie! ośmiohot11il." ataki, którE'Śtliy ud parli, zad·1jąc -.;:;ki Leon, :3 :.i~ 11. l nicz) '1sk1 St2r.isL\', J';lJI. l ,)<Jon. frJJ1;·aa
j:ik1e stanowi;i fortece, udać się w pochód na blizlq granicę mli wielkie straty. (Mimu to \',o.;ska austrja1~kie za- f.111, 1 l :1 u. C.ije:; .hn, 1 bJ:J1l. Bra11i;1 WuJ,. c 1!, 1 bao.1. SmJRet1.). !ei'1ski Stanis aw, I b:iou. Kamiński Boki;lal'.', :3 baon. l\~ty11:-d\i
w:.c!H,d11io-pruską. Znakomite połączenie Wilna z Pekrsb!lrgiem jęty j:1ż Brndy i wyirndy i(llsjan natl Seret.
l\~uuor 1 t"J011. \Va';„"i~wic._ \'/ik.or, 3 b,; ;11. ut1!;Dowski Stda11,
przez li1.ję Warszawa-Bialystok-Wilno-Pderslntrg, ora.z przez dalI.; b11ou ~zl.!l'gowski Bohd.m, 3 udon. Jabłońsld Konstanty, 3 baSL.e drogi komunikacyjne z Kownem i Libawą i na południo-zaon. Leszoyi1ski Ju1:cf, 3 baon. Bieuiak Władysław, 3 :aon. Hara
O
ępca
c ·ód z twierdzą l(ówno, czynią z Wilna doskonały obóz zbrojny
. . Wawrzyniec, 1 baon. Bojdyr ·Jan, 3 baon. Tomiczek Józef, 3 bap t·e sb g d ,)· t!OS
Wi'eden· (T . B . K).
dla silnej armji. Dzięki sil11emu pasowi fortyfikacji, zbudowanych
„ . ,_. . 3 b P
3 b
.ł
• ' . St
u
- Z"\.
e r, ur a
.
aon, ••1a1er 1 ehks,; . ao~, luta Kledla obrony połączeń kolejowydi i miasta, zapobiega się niespo- Według wiadomości „Birżewyja Wiedomosti" prezy- on. uuszyns,.;1 an1s aw,
dzie11 anej napaści wojsk nieprzyjacielskich. Dane są więc wsze!- den Iem mini ~trów zamian owa ny zosta ni,· IIl i ni ster rol- I mens, 3 baon, Berezowski Karu!, 3 baon. Urbas Wo1c1ech 3 baon.
~<ic warnnki, daże~ytWi~no zamitcn ić naś wakżny punkt strategiczny. nictwa, Kriwos7.ein, albo prezydent Dumy, Rodzianko. Kwk~snAic wsdki Wblady~ł~w , 3 baozn. Szcz_yg icł Jan, 1, ~aon. WJiś.niet.:ion. 1\usmierski ozeJ,
10n
_ b ... ws 1 re_ ,
. 'te .
-e
,
, ·e z 1,,1z
ocze
a <że o rod iem całego rosy1skie20 Ro'"'
to
u ies miasto
ego powo
01 " ztaice
, .•. ,a sman ygmunt,„
111 m minis .qum ma )C
1
. :; 111
.vl.1
.
.
.
3 baon. Piskorz Sta111slaw, 3 baon. Main:owski Benedykt, 1 baon.
.
. . t row
o!,ei11m1ące&o poważną część wojskowej Rosji I wprowad z0 IJa 0 d tI) OWI· e d z i· a l 110 s' ć lll!niS
woiskowego,
ukregu
.
. .
.
.
. ..
Lucki M1c.1ał, 1 baon. Kurczyk W1adys1aw, 1 baon. Krochmal Jan,
zachodmcJ. Do wo1slr.owc~o okręgu wilcnskiego bowiem należą P r z e d D u m .
3 baon. Malarczyk Józef, 1 baon. Marszałek .~.ntoni, 3 baon. Koą
gubernie: suwalska, witebska, mińska, mohylowska, kowiei1ska z I
Wiedeń (T. B. I<.). „ Times" notuje pogłoskę, towski Adam, 3 baon. i~yszawy Antoni, 3 baon. Brzeziński .\doli,
twle.-Jzą Kowno, oraz cała gubernia wi!ei1ska. Dalej należą do
tego okręgu z głibemji grodzieńskiej powiaty grod;,ieiiski i sło- krążącą w Petersburgu, ie następcą Gor1·111yhna ina 3 baon. Barniak Stanisław, 1 baon. Szkodziński Józef, 1 baon.
Pniak Jan, 1 baon, Winiarski Kazimierz, l baon. Lachór Roman,
.
zostać prezydent Dumy Rodzianko.
nimski, Kurlandja i mała część Liwlandji z Rygą.
1 baon. Klekowski Franciszek, 3 baon. Szymczykiewicz Jan, 3
Okręg wojskowy wileński obejmował dawniej 2, 3, 4, 16 i
Rosja modli się o odwrócenie katastrofy Ibaon. Sawczyński Ed1 l' nd, 1 baon. Krasnodębski Marjan, 1 ba. 20 korpus, dalej 5 brygad strze!ców, I brygadę rez. art., 2 bry- J
on. W111icki Jan, I baon. Adamczyk Antoni, 3 baon. (został w
2ady pionierów i 1 brygadę wojsk kolejowych. W ostatilim czaZ ~etersburga_ donoszą: linji). Oleksy W!adysiaw, 1 baon. Spilczyński Wacław, ppor. 3
Wi~d~ń. (T. B.
sic p;·zeprowadzono tam podobno pewne zmiauy, które jednakże
nie zmkniają fakt:i, że Wilno Jest jednym z najważniejszych ro- Sy.1:?d sy~1ęt):'., zarzc1d~1ł. trzydmo:vy pos~ .1 ~Jodły W baonu. Kaczor Franciszek, 3 baon. Gal Aleksan~er, Bielecki i\\isyjskich okręgów wojslrnwych i obo;;ów zbrojnych. Obok swego caieJ. Rosji_.. Synod mow1 w ?c!11osne111 p:sm1_e, że_ lud chał, Hola Stanislaw, Zamkowski Jan, 3 baon_ Kędzior Jan, 3 bakorzystne6o położ:nia nad dns:rnn:1k rozbudowaną sieci:\ !,olejową, l111hl czyn1c pokut~, po111ewaz jest za skąpy i leniwy on. Zieliński Frandszek, 3 baon. [ianke Alcksancjcr, .'3 baon.
mającą znaaenle tak dla odwrob, j:ik dawniej dla o enz:;-wy, ma~ slniti:'.iern_ czcgu pow:;tał~ drożyzna. ~y11od spodzi~- I Stuglik Konstanty 3 baon. BorsukJan, 1 baon. Wala Antoni, 3
1
Wihw jcsze tę zaletę, że Jeży nad ujściem Wilejki do Wilji, pr.~cz w~ s1ę, __ ze przez po!rnt~ I modły o<iwrocona zosta:lle baon. Łączyński Ryszard, sanit. 3baoa. (został w Jinji). Weyers
Tadeusz, 3 baon. Bara-n Jan, I baon. (został w linji). Bielawski
co rozwinięty handel Wilna stosunkowo silnie posiada doskonałe od Ro"JI lrn1;istrofa Jak przed 520 laty.
Franciszek, 3 baou. (został w Jinji). Kamiński Edward, 3 baon.
warunki. Miasto ma mniej więcej 200 tysięcy mieszkaf.c0w i po- I
(został w iinji). Horoszkiewicz Roman,isierżant stt. pułku.
siada naczną ilość fabryk oraz ożywiony handel drzewem izbo-,
(Ookoficzenie nastąpi)
żem. W latach od 1803-32 mieścił się w Wilnie także u11iwersyWiedeń . (T. B. I\.) L'. Petersburga donoszą:
tet polski. Podpada nieproporcjonalnie wielka ilość kościoiqw,
kaplic, synagog i domów modlitwy wszelkiego rodzaju, rozrzuco- Na posiecLeniu Dllmy dnia 26 sierpnia w czasie onycl. po całem Wilnie. Naogół Wilno nie trobi wrażenia wie! brad 1::,1d przedłożeniem o podatku dochodowym po·
OGŁOSZENIA
kiego miasta, lecz stanowi typ rosyjskich miast ·:a-..~dnich o wąz- sd socjalistyczny Skobelew wypowiedział nadzwyczaj
kich i brudnych ulicach i nicpo :ornyd1 domach. W ct„iejach wo- ost~ą mowę przed w rządowi, w której kryt; ko wa I
jen Wilno niejednokrotnie jut o..lcgrało poważn.ą rolę. Wicika zwłaszcza poiitykę finansową paóslwa, która polega
Tylko przy
część historji tego miasta wypelniona jest wali.ami z Hosj~1. któ- jedynie na puszcza11i11 w obieg cen not.
ra ostrqła sobie zęby na księstwo litewskie, którego stolicą/ pomocy wł: s11ych sił może lud wythbyć si~ z tej
jest Wilno. Dnia 12 ~icrpnia 179-ł miasto zdobyte zostało przez mat11i, w jal<<l wpro\v'adził go rząr1, który wy fał i«•kich
l<usjan. W roku 1812 zajął Wilno Napole,Jn, który stąd podczas fe11ome11al11yclJ rl.::zorganirntorów l zl0Llzie1 pie11ięJzy
swego odwrotu z J\loskwy uciekł w przebraniu. l'ófoicj Wilno pat'i.;;twowych. S!:obelew zo.:;Lal irzy razy Wl'.7.\Vany
, do porządku. Przedlożei1ie o podatku do:::l!odowym
odegra!o rolę w powstaniu r. 183L
' Śródmieście. Pokoje słoneczne, ciche na d1 ie, tygozostało przyjęte. '
.
. .„ilill'.lml!!~-i~=--imi!!l!li~
l'!!!!llll!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!i!!W~.......,..!'!ll!!!i!!!!l•D»+l!!!!!!l!!!!!!!„me!liLll!!ml'!~Hgnie, miesiące z L1tpyma11iem lub bez. Ceny od 11pauzie podj~ły w dniach 29 · i 30 sierpnia szereg
Ofonsyw<;
gwałtownych ataków na całym froncie.
poprowadził gwałtowny ogiei'1 ciężl·iej i lekkiej arty-

\Vilno jako obóz zbrojny
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Rewolucyjny nastrój w Dumie

J

\J Warszawie, ulica Hortensja N'2 6
Pensjonat Anny Brykczyńskiej

Na froncie

HobrińSki przeszedł

włoskim

na stronę opozyGji

11czącej się młodzieży ceny tańsze.

mowy. Dla

Wie4etź. (~:. B. · ~-) ~ Pete~sb11rga do_11oszą: I
Wiedeń B. korespondencyjne donosi urzę- ,
dowo pod datą 2 września: Sytuacja na wło- 32 ~złonkow pa~'!i _nac10.ial1styc~11e1 w D~m!e pod\
. woozą. hr. Bobnnsloego \~ ystąp1ło z frakCJi 1 ntwo, ,
.. .
~
.ł . b · t I ~
·
s lrnn jJ acu OJ_U a \Ze ~czorclJ me. uległa zm~a- rzyło grupę liberalną, :łby w·az z opozycją pracować I
me. Na froncie tyrolskim artyleqa 111eprzy1a-1 dla d1Jbra Ojczyzny i zwrócić się przeciw llOWOUtwo-.
I
cielska ostrzeliwała przełęcze Tonalskie i płasko· rzonema czarnemu blokowi.
.
wyż Lavarone Folgarja oraz forty, stanowiące .....
nasze punkty oparcia 11a Monte Maronja i Monte Gwałtowny spadek kursu szterlinga
Coslon. Na pograniczu t./rolskiem odparliśmvJ
Wiedeti (T. B. K.). „Local-Anzeiger" do11os1 1 I
słabsze ataki włoskie na Monte Pevalba i prze-. Rotterdamu, że ~·padek kursu szterlinga angielskiego I
łęcz Blodnerską. Na froncie Pobrzeża toczyły je~t tak waczny, ii kola finansowe obawiają się kry- 1
się niezbyt gwałtowne walki armatnie. Na kilku zysu. Istnieje obawa, że wobec takiego spadku kur- ,
punktach zniszczyliśmy techniczne prace nie- su, k11pcy angielscy będą się musieli trzymać zdala '
od targn amerykaóskiego.
przyjacielskie.

·

SPRZEDAZ'

ech anI• cz nego obuwI•a
nai}epszej wiedeńskiei marki

„DEL~a1isk.a

Dla jednych jasne, dla drugich ciemne

Komunikat rosyjski

Opieka,

towarzystwo.

''

1
J ózei Piasecki.

Z prawami

szkół

publicznych

prywatne Gimnazjum realne
XX. PIJARÓW

Bazyleja (w. wł.). „Idea Nazionale" przyznaje,
Rosyjski sztab generalny do- że w miarę jak polityczne koła rządowe zaczynają
nosi pod datą 31 sierpllia: W okolicy Rygi nieprzy- wierzyć w L.awarcie układu między Bułgarj;\ a Turjaciel w nocy na 30 sierpnia przedsięwziął atak na cją, sytuacja na Bałkanie staje się niepew1.1ą i ciemWysiłki czwórporozumienia celem skłonienia
odcinek linji kolejowej Ecka11-Neuguł w kierunku ną.
w Rakowicach pod Krakowem
północnym. Atak ten powstizyrnaliśmy nad rzeką państw balkat'lskich do powzięcia decyzji 111e pozo·,
Missą. Na północnv wschód od Friedric!istJdt nda- staja w żadnym stosunku do skromllyl.'.h sił mditar· p_olą~zon~, z internate1Wn l?rzyjmuje z~łoszenia. Nauka_ rozpocznie
p1sy odbywaią się w Krakowie w Kolle. się JUŻ ::i wrześ111a.
..
.
.
· ' · · · ·
!
· - I
~
b
T·
rem n 1 ismy pro y n1eprzy1ac1e_ a _Pr ze 'ro cze 11 i a nych, 1a.k1·~ panstwa t~ mog:łyby ~zucic na ~zale WOJ· gium XX. Pijarów, przy ul Pijarskiej, cod.ic.nnie od godz. lO
Dźwiny. Niemcy, którzy J u z pt zek ro czyli ny. Dz1e1111•k rzymski radzi czworporozu111ie111I1, aby do 12 przedpołudniem. Zakład liczy obecnie klas sześć. Bli.ższych informacji udziela się przy wpisach. Na żqda11ie dyrekcja
r zek ę, zostali wyparci z prawE·go brZ'·gu. Pod przcstalo nH,czyć sie I1acl alclJenrią bałkańską.
wysyła prospekty. - Korespondenqę adresować do Kol!. krako•
Friedriechstadt podjęli Niemcy w diiiu 29 sierpnia j
wskiego ul. Pijarska 2.
'i
•
" oz
z • Sf44+Fw•
następnej nocy przy pomocy. prawdziwego orka11u !!19WWW ...
ognia armatniego zacięte ataki na nasz przyczółek
mostowy. Wszystkie ataki odparliśmy. (Z kr;muni1
na wszelkiego rodzaj·1 miynarslwo, przyjkatu rosyjskiego wyli i ka, że !Jad Dźwiu 1 t( czą się
mie obowiązek, powięk~zy produkcje mlebardzo zażarte ;valk1, w któ.ryclI Niemcy usi}nją przesile. Moze przeprowadzić rnmont
sa.nej
tej
przy
wa
kroczyć rzekę, aby następnie zaatakować Rygę od
od dnia 13 czen\"C;; do I lipca 1915 r.
Wiadomość w sklepie
gruntownie.
!nb
częściowo
Psl(ów-Pewschodu, skądby mieli otwartą drogę na
1. pułk.
Kaliska 68 w Piotrkowie.
tersburg. Red.).
Bazyleja (w.

wł.).

I

Lista strat I 8rygaóy Legionu ro Iski ego

MłYNRRZ

i-----------------------

z ab i ci: Ryszkiewicz K„ kapr. 3 baon. Janikowski Boi„
Na prawym brzegu Wilji przeszliśmy do ofensywy, która się skutecznie rozwinęła w dniu 30 si er- 3 baon. Miodoński Jan, 3 baon. Zabochnicki Paweł, 3 baon. Malski
DuicJ 31 sierpnia 1915 zgt11.>1ono 11a L1licy Ropnia. Na froncie między Wiljq a Niemnem powstrzy- Władysław 3 baon. Słowik Jan, 3 baon. Górka Michał, 3 baon_
-Pocztowej-Bykowskiej-Szerokiej- Szklakszyckiej
mujemy skutecznie ofensywę nieprzyjacielską (mimo I-lofman Franciszek, 3 baon Gibek Alojzy, 3 baon, Łucki Jan, (Pokę złotą z ru billem.
nej-spin
Red.). Nad dobiński) 1 baon . .Markowski Eugeniusz, 3 baon. Klimek Karol,
to Niemcy stoją 28 wiorst pod Wilnem
oddania w Ka11cdarji wojs!,owej DepartaDo
baon.
3
ppor.
Karol,
Niedźwiecki
baon.
3
podo:.
niemieckie
ataki
znowu
górnym Bobrem odparliśmy
Ra 11 n i: Wię. ik J, I baon. Fiirst J„ 1 baon. Krupa St., mentu Wojskowego N. K. N. w Piotrkowi: za wyw okolicy Lipska i Sedry w dniu 29 i 30 sierpni::i
(Niemcy zdobyli już zewnętrzną linję fortów Grodna. I baon. KostRński Jan, 3 baon. Letko Julian, oddz. kar. masz. nagrodzeniem 20 koron.
R.ed.) Na froncie n11ędzy Grodnem a Gródkiem na Wiewiórski Zygmunt, 3 baon. Knapczyk Francislek, 3 baon. Da·
ogół nic ważnego się nie siało. (O puszczy binło- rawski Stanisław, 3 baon. Zajączkowski Stefan 3 baon. Warnicki.A=================== ====
Michał 3 baon. Koza Ignacy, 3 baon. Haszir Andrzej, 3 baon.
wieskiej i bagnach pit1skicl1 nie ma mowy. Red.).
Wydawca i redaktor odpowiedzialny
W okolicy Włodzi111ierza Wołyńslci<>go wzit.:liśmy Rnchlewicz Michał, 3 baon. Płaszewski Jan, ·ł- baon. Kmiecik
o koto 200 jer'1~ów, po odparciu ataku nieprzyjaciel· Aleksander, 3 baon. Pomerański, ppor. 3 baon. Kapłon Regimiusz,
skieg-o pod Swiniudiami w dni11 29 sierpnia. (Wia- 3 baon. Petrycki Kazimie1z, 3 baon. Schmydt Tomasz, 3 baon.
domo, że Łuck zostal J!lŻ rnjęty i Rosjanie wycofują Goneja Stanis!aw, 1 baon. Niedzielski Franciszek, 3 baon .. Bog;.cz przyjmuje od 6-? wiecz. w R<"dakcJi przy i!licy Byk•)WSl<iej Nr. :J5 li piętro.
. , Wojciech, 5 baon (koutuo:ja). Borończyk Wincenty, 3 baou (kon-1
.
się z trójkąta _tw.i~rdz :volyI1skicl1.. Red.) .
a I 1 c J I WOJ Ska sprzymierzone po dłuzSZE'J tuzja). Chadzińskt Wacław, 3 baon (kontuzja). Szysdak Kazimierz,
W

?

Or11J<arnia

Państwowa

pod

zarządem

Depa.rtamentu Wojskowego N. K. N.

