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Do całego szeregu tworzących się wo
jen przybyła jeszcze jedna. Oczekiwano, iż 
lada dzień wystąpi po tej, lub owej stronie 
Grecya lub Rumunia, tymczasem prawie 
zupełnie niespodzianie w wir wielkiej woj-

. ny światowej wplataną została Portugalia. 
Portugalia stala · się nową ofiarą An

glii. żołnierze porh1galscy przelewać będą 
krew za dążenia angielskie, a temu wszyst
kiemu winien jest sam naród i rząd portu
galski. Z chwilą obalenia monarchii i u
stanowienia rządó\\ repubHkańsk1ch v.· ca
łym kraju zapanował nieład i dezorganiza
cya. ścierały się tam głównie dwa stron
nictwa republikan i monarchistów, wsk-u
tek czego, prawie bez przerwy w calym kra
ju trwała wojna domowa i toczyły się nie
MŁZ· bnrdzo krwawe walki. Rozun1fo sie, że 
stan taki doprowadził h1aj prawie do kom
pletnego upadku i stał się powociem wy
buchu dzisiejszej wojny. 

Tym razem. znów wyplynęła na wierzch 
grzeczność kupiecka Anglii, która zaraz po 
obaleniu monarchii portugalskiej rozcią
gnęła nad nową republiką troskliwą opie
kę. Przedewszystkiem udzieliła gościny 
skazanemu na banicyę królowi Manuelowi, 
a następnie, µomimo popierania monarchi
stów portugalskich, żyła pozornie w przy
jaźni z rządem republikańskim. 

Stopniowy rnzlam i dezorganiżacya;}a
kie się \\'kradły do· rządu~ or;:i..z, iż potężny 
niegdyś kraj musie] uledz wpływom An
glii, która jak wszędzie, tak i tutaj rozwi
jała SW<~ politykę zaborcza. 

UwvdatnHo sie to zwłaszcza podczas 
obecnej· woJny światowej. Gdy zwycięska 

·armia niemiecka wyparła Rosyan tiŻ po 
Dźwinę, a jednocześnie pobiła zastępy an
gielsko - francusko - belgijskie, na zacho
dzie i rozgromiła Serbię, wówczas rząd an
gielski począł s1ę obawiać już nie o front 
francuski. lecz o Egipt, a ponieważ Anglia 
nie bvła ·i nie jest 'N stanie zgromadzić 
wiekszej ilości woiska z powodu systemu 
werbowania ochotTiików, pocz~la się więc 
ogladać ta nowymi sprzymierzeńcami Li
czońo poczatkmvo na pozyskanie państw 
bałkańskicli, mianowicie, Bnlgaryi, Rumu
nii i Grecyi, gdy jednak Bułgarya wystąpi-
1~ • , t -1 ' D w. po strome ptmstw cen rrunycn, a uumu-
nia i Grecya, mimo bezustannvch pokus ze 
strom; koalievi nie zdecydowały się na po
rzucenie neutralnego stano\visirn, wówczas 
rząd angielski uplanowttł sobie wciagnąć do 
walki no swej stronie bezsilną wobec nie
go Portugalię. 

Rząd portugalski przez dfogi czas o
pierał się naleganiom Anglii i zbywał swą 
nieproszoną opiekunkę różnemi drobne.mi 
przysługami, jak dostawą amunicyi, dział 
i t. p. Wreszcie rząd angielski zażndal od 
:rządu portri.~alskiego zarekwirowania o
krętów niemieckich, przebywających od 
poczatku wojny w portach portugal5kich. 

Początkowo l'Z"id porh1galski usiłował 
oprzeć gię · iemu żądaniu, wkrótce jednak 
musiał uledz i zrzucił· ~wa neutralność, re
kwirując wszystkie parowce handlowe, 
przebywające w portach portugalskich. 
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pcslowi niemieckiemu w Lizbonie paszpor
ty, co oznacza zerwanie stosunków dyplo
matycznych. .Jednocześnie, z powodu sta
nowiska zajętego przez rząd portugalski, 
rząd niemiecki ogłosił, iż poczynając od 
chwili obecnej znajduje się z Portugalią na 
stopie wojennej. 

Zastanowić się obecnie wypada, za co, 
za kogo i o co synowie Portugalii przele
wać będą krew swoją. 

Ażeby zetrzeć się z armią niemiecką, 
wojska portugalskie musiałaby przedostać 
się przez Francyę i stan.ąć na froncie za
chodnim. Gdyby nawet koalicya wygrała 
wojnę, to i wówczas Portugalia nie zyska
łaby ani ka walka terenu niemieckiego, al
bowiem przegradza ją o.d niego Francya; ł. 

· ta zaś \Yzamian za pozyskany teren nie- ·" 
miecki nie ods!aoHaby nanewno ani ka.wal
ka· własnej zierni poł~żonej na granicy po
łudniowej, pr:zyczem wcale z Portugalią 
nie graniczy. Jedynem wyn..tgrodzeniem ja
kie uzyskać może Portu~alia od Angliil to 
są kolonie afrykańskie, zachodzi jednak py
tanie, czy Anglia będzie niemi dyspono
wać. ·wynika z tego, że Portugalczycy prze
lewać będą krew swoją li tylko za Anglię 
i na jej korzyść-. 

W Portugalii obowiązuje powszechna 
Służba wojskowa. lfażdy Portugalczyk z 
chwil~ ukończenia 21 roku życia powoływa
ny je~t do wojska, w którym nelni służbę 
w ciągu trzech lat. Roczny kontygens re
krutów wynosi 12.000 ludzi. Po odsłużeniu 
trzech lat w armii czynnej, zaliczeni są 
wszyscy w ciągu 5 lat do rezerwy pierwszej 
klasy, a ''i ciągu następnych 4 lat do rezer
wy drugiej klasy. Prócz tego do rezenvy 
drugiej klasy zalicza się rok rocznie okolo 
6000 ludzi. którzy wcale w wojsku nie slu
ży1i i powoływani są do szeregów tylko 
wrazie wojny. 

. P i e c h o ta Portugalii liczy 24 pulki 
piechoty i 12 pulków strzelców. Każdy 
nuik składa sie z 2 - 4 batalionów, oraz 
~ 36 batalionów kadrowych, liczących ka
żdy po 4 kompanie, razem 108 batalionów. 

Ka w a 1 e r v a składa sie z dwóch 
pułków ułanów i' 8 pdków strzelców kon
nvc'i1 1lczacvch no trzv szwadrony, oraz z 
jednego s~1vadr~nu kadrowego, a więc ra
zem z 40 szwadronów po 2 kompanie w kaq 
:idym. 

A r t y l e r y ę µ o 1 o w ą tworz~ trzy 
pulki po 10 bateryj każdy, pr:z.yczem kaida 
baterya liczy 6 dział, oraz z dwóch bateryj 
kadrowvcł1 1icu1cvch no 4 działa. ogólem 
30 bateryj. Prócz i:ego armia portugalska 
posiąda jedną bateryę artyleryi górskwj, li
czącą 2 baterye po 8 dział. oraz 4 bataliony 
kadrowe. 

Art v I e r y a forteczna składa się z 
2-eh pułków po~ 8 kompanii każdy, oraz. 8 
kommmii kadrmvvch. razem "2 kompame. 

Vl oj s k o i Ti ż y n i ~ r s k i a tworzy 
jeden nułk ~kladajacy się z 2 batalionów 
Uczących po 4 kompan~e, c;r~z jeden ba~a
lion kadrowy, liczący rowmez 4 kompanie, 
oraz kompania torpedowa zaliczona do ma
rynarki. ... Rząd niemiecki nie mógł spokojnie spog1ą-

- dań na ten nmvy gwałt dokonany za pod
szeptem Anglii i wystosował do rządu po1"
tugalskiego notę terminową domngajacą się 
ooinięcia wyda.nego rozporządzenia. W oJpo- i 

·.wiedzi na notę tę, r&ad porbgalski w1ęcz;fl J 

T r e n armii portugalskiej składa się 
z jednei kompanii. 

Prócz terro dr.: armii naleź~: g w a r
d y a m u n i c y p a 1 n a oraz s t r a ż p o
gr a n i cz n a 
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Komunikat niemiecld. 
BERLIN. (Urzędowo). Główna Kwatera donosi 9-go marca: 

Zachodni teren walk: 
Obustronna dziafalność artyleryjska wzru.agala się \Viefokrot:nie i dochodziła do 

v.ieHdego ożywienia. Francuzi odzyskilli znowu zachodnią część okopu kofo ws7 
lU a i s s o n de C b a m p a g n e, w której wczora~ walczono 6ranafa.mi ręcznymi. 

Na zachód Jd Mozy zajęte są nasze wojska zdolJywaniem stanowisk francuskich~ 

ma.jd.ującyeh się. w.. leiilie .Raben. 

PJa wsnhed od rze!d, w celu skrócenia p@łączeń pumiędzy nas~~m 
stan9wlsklem, nm p!lłmi~iu ml !1IB~a1~m1mt a Hr!liami w \.foev~ei po ~~"~n„ 
towr!em artfh?i:"JJsldem BH"Z!łQ~ih'Iiw~n~i!ły zdob;,rt~ zrBstała w św~~tn1m ata„ 
ku n@cnim twh~rdza ~pam:rnrzmma flamc, \illra1z z Uc:?:~ami ~PZN~e~ajal'3~m~ 
do nld szłl!r:\cami n!0przf5ja]]iółe ~md ilDinlzą ktE~um~ar1ta ~zi~il11'ię,1ej '~?;'fli~i„ 
z~s rez~nnn1mJ, generała piecSu»t!' v11>n G~retz~-tJ„mH~nUa!a~ przez ~-,tv 
i HDty poznm\ski pułk razarw~n-:;y„ 

W licznych wałkach powietrznych w okolicy Verdun nasi lotnicy pozostali zwy· 
eięzea:mi. Trzy latawce niepr:llyjacielskie zostały zestrzelone, wszystkie nasze lataw~ 
Ge :powróciły, wielu z ich dzielnych kierowników ranionych. Wojska nieirzyjacielskie 
w :miejscowośefach :na zachód i południe od Verdun zostały obrzucone ' obficir 
1>0mbami. 

W atalrn frau.euskiej eskadry lomfozei w obrębie fortecy Metz zabite zostały dwie 
osoby cywilne: wiele budynków pryw3tnych uszkodzonych. W walet powietrznej ze. 
stał zestrzelony latawiec dowódzey eskadry. Został on wzięty do niewoli, towarzys1 
jego zaQity. 

W schodni teren walk: 
Natarcia Rosyan na stanowiska naszych straży przednich nie powiodły sit ni

gdzie. Jak donoszą dod~tkowo, jeden z naszyc11 statków powietrznych zaatakował w 
nocy na 8 marca zakłady kolejowe na linii, prowadzącej do l\lińska i wojska nieprzy· 
jacielskie. 

.Bałkański teren walk: 
Sytu.acya jest niezmienion&. 

Naczelne Dowództwo WoJskow~ 

l{omunikat 
"'IEDE '· Urzędowo dono!i!zą 9-go marca: 

Nic nowego. 

Włoski teren walk: 
Nn. froncie poludniowo-wsdwdnim dzia}alność waleczną w dalszym ciągu ogranJ.. 

cza brzyi!ka pogoda. Tylko w odcinku C o I di La n a i pod San l't1 ich el e d&< 
szło wczoraj do ożywionych walk artylcryi. 

Sila zbrojna Porutgali~ w czasie poko-1 
jn wynotsi 30.000 ludzi, a w ~za1';ie wojny 
150.000 ludzi. Armia polowa liczy prócz 
tego 264 dzia1a i 23.000 koni. Na gfonie j 
wojennej batalion i..iee110ty licz„ 16 ofice- I 
rów i 888 żołnierzy, szwadron 3 oficerów i 

Zastępca szefa sztabu generalnegu 
von Ho eł er 

Feldmarszałek • porucznik. 

i 79 szeregowców, baterya polowa 8 ofice.. 
rów, 169. żolnierzy i 129 koni, kompania 
artyleryi fortecznej 4 oficerów i 86 żolnie
rzv, a kompania inżynieryi 5 oricerów i 100 
żolnierzv. 

Uzbrojenie piechoty stanowią 8 mm. 



!. 

karabiny systemu Kropaczka, a kawaleryi 
Snydera. 

· W o j s k a k o I o ni a 1 n e liczą ogó
łem 9000 ludzi, które stanowia 1 pułk pie
choty i 10 batalionów strzelcó~. -

GODZINA 

1 parowca holowniczego, 47 torpedewców, 
2 pancerników do obrony wybrzeża~ 4 krą- I 
żowników opancerzonych i kilku łodzi podw 1ł 
wodnvch. · 

" I 
Armia portugalska prawdopodobnie 

wzmocni szeregi angielsko-francuskie . na 
terenie zachodnim~ oraz angielskie w Egip
cie. 

Od.. "'Ili!· .. ·® 

1 · wotar11 po~łów. 
. BERLIN, 9 Marca. 

Telegram własny ,,Godz. Pol!~. 

F 1 o ta w o j e n n a Porhrnalii skla-:
cla się z 1 pancernika, 11 krążowników, 
21 kanonierek, 3 okrętów trMsportowych, 

I 
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· Posłowi portugalskiemu ·. wręczono pasz„ 

1 porty. Poseł niemiecki w Lizbonie otrzymał 
polecenie zażądania paszportów" ota 

Telegram wlasny „Godz. Pol.". 

Berlin, 9 maren. 
Dzisiejsza półurzędowa „Nm·ddeutsche 

AUg~:meine Zeitung" pisze: 
23-go lutego zaarcsr.towal rząd portu

galski, znaidujące się w portae!J portugal~ 
:;;kich okręty niemiecki~. Z cflwilą, gdy 
foki ten doszadl do wiadomości, otrzymał 
~~sarski poseł w Lizbonie. dr. Rosen: pole
cenie, .zaprotestowania przeciwko temu za
rządzeniu i zażądania zniesienia go. Odno
śna nota została doręczona rządowi portu
galskiemu 27 lutego. Wbrew temu fakto
'Wi rząrl w Lizbonie podał w swej urzędo
wej prasie, że niemiecka nota protestująca 
'1vogóle nie istnieje. Na posiedzeniu kon
gresu po:rtngalskiegÓ zaprzeczyl nawet mi
Hister sprawiedliwości urzędownie istnie
niu noty. Sprostowanie wia.d.omośei dzien
nikarskiej, k-tórej domagał się cesarski po
seJ, nie ukazało się. Dopiero 4 mareą zja
wił się tutejszy poseł portugalski z polece
niem swego rządu w urzędzie spraw y,agra
nicznych, aby wręczyć swą notę, któ.,.a od
rzuca żądania Niemiec. ·odpis tej noty zo
stał tego samego dnia doręczony cesarskie
urn. poslowi w Lizbonie. Wskutek tego o
trzymał on polecenie doręezcnia rzą!lowi 
portugalskiemn następującego oświadcze

nia. Wręczenie tego oświadczenia ma na
stąpić dzisiaj w Lizbonie, i.; odpis tegoż zo
stał przesłany tamtejszemu posłowi portu
galskiemu.. 

„Od początku wojny rząd portugalski 
wspierał nieprzyjaciół państwa niemieckie
go przez czyny, sprzeczne z pojęciem neu
tralności. Wojskon. ·angielskim w czterech 
wypadkach dozwolony został przemarsz 
przez Mozambik. 2'aopatrywanie niemiec
kich okrętów w węgiel zostało wzbronione. 
Pozwolono na d:nższy pobyt wbrew przepi
som neutralności angielskim okrętom wo
jennym w porta.eh portugalskich, zapewnio
no Anglii używanie l\fac1ery, jako punktll 
oparcia dla iloty, sprzedano koalfoyi działa 
i materyaly wojenne różnego rodzaju, po
nadto Anglii jeden kontrtorpedowiec. Ka
bel niemiecki został przerwany. A:rcl1iwum 
cesarskiego wicekonsulatu w Mossamcdes 
zostało zaaresztowane. 

Do Afryki przesyłano korpusy ekspe
dycyjne, l'ióra określano jawnie, jako skie
r<nvane przeciwko Niemcom. Na granicy 
niemieckiej Afryki poludniowo-wschotlniej 
i Angoli zwabion1 zost • .l niemiecki komi
sarz, dokMr Selmłtze-Jena, wraz z dwoma 
ofoeram1 i '701 n1« 1 ~1· z "a • "' 1 , ·"· i, ,,. proszeniem 
przez granicę do Naur r oµ:ioszenie t1m 
rn-go ·a:~dzier .lika za zaa ~,.. - .. ? w·anvch. 
,~. ~dy ·1silowa H Ul\;· ną'IJ uwięzfonia, zo;tali 
Ci'>f~ciowo .zastrzefopi • .., pozosfa.H ~wa.Item 

··-- 'ęzieni. Nastąp:":"" śrouid represyjne ze 
su:uny naszych wojsk kolonialnvch. Odeie
h~ ~11 Niemiec wojsko kololi„al~e pnslęp~
~„-"' fok. wnios'·nja-: ., kroku ~ortugałskfo
gu, ie Portugalia zm1,jdujo się .i nnmi na 
stopie wojennej. Uząd portugalski tlemon
strawał z powmfo oslnb1icJ1 zajść, nic wspo
mniał !ed11akźe o pierwszych i na nasze 
żądanfo umożliwienia nam swobodnej ko
nn!ni1dH\ri z naszemi władzami kofomalne
mi za !11.lmocą szyfrowanych cfopesz, w ce
fo ~Y.i:is.n1enia stanu rzeczy. wo~ii!a nie od
i.e;c;1<:,~zmł. Pmfozas h"wanfa wojny„ 11rasa 
~ 1'ł.' 'U~-'O "!: -""" 1 1 ~ , • .,. • - F'1„i\me1.t O\inosuy się z onlynarnem1 
wymyśkrnfami \VOl>ec narodu nir.mierkiel!o 

• u ' 
rerrn1'a.lle w tern, mniej lub więcej. otwar-
cie ]1!'zez rząd portugalski. Na posi~dzeniu 
bhy ,23 lisfolHHla 1914 r. przywódzca partyi 
:r~;W(<!nc.-onistów wypowiec1iiał w obecno
td Ol)!'.Trh iłypfo:matów, !akotei ministrów 
frĄJl·t;.1gdski~ił, ciężkie n1:n·azy pod ailresem 
Niemfo~~ ani prezydent Izby, ani żaden z 

e 
·l a. 

llłnsy prasy. I 
ministrów nie zaprotestował przeciwko te
mu. Poseł cesarski otrzymal tylko na swo
je przedstawienie odpowiedź, że odnośny 
ustęp nie jest zawarty w nrzędowem spra
wozdaniu z posiedzenia. 

przyznać okoliczności łagodzące. Wzrasta~ 
jące opłaty przewozowe, . coraz większy 
brak okrętów i grożąca z tego powodu k„„ 

Telegram wlasny „Godz. Pol". "' tastrofa ekonomiczna zmuszają AngHę do 
Berlin, 9 marca. .,,aanekt?wania dla sie.bie. za wszelką cenę 

Dzisiejsze dzienniki wiecznrnc zam~esz- wszy~tkich okrętuv.} Jakie tylkt znajdują 
czają dluższe artykuły z powoqu zerwania się na wodach nsutralnych. Słabość Portu. t 

ProtcstowaliśE;, .1:1·zeciwko tym zai
ś w każdym voszczeg::~:1ym wypadku, 
niejNlnokrotnie ~zyniliśmy bardzo poważne 
r~ed('tawfon'a i za. skutki C! odpo
wiedzialnym rząd portugalski. Zmiana je
CT.1rnk •1ie nt:stęp ;wała. Hząd. t:tlsars!n w u
znaniu trudnego położenia Portugalii uni
kał dotychczas wyciągnięcia powainiej
s~~cb konsekwencyi z zat'howania .s•ę rzą1in 
portugalskiego. 

stosunków niemiecko - portugalskich. galii nie uwalma jej jednak od odpowie. 

23-go lutego nastąpiłv ne mocy dekre
tu z tego samego .„ ~ia bez poprzednich ro
kowań zaaresztowanie okrętów niemiecl kieł!. Zostały one obsadzone wojskiem, a 
załoga .vyslana na ląd. Rzą'1. <iesarski za

l prctostowal przcciwh temu krzyczącemu 
' zfamania prawa i zażądał zniesienia ~aare

sztowania okrętów. 

„Berliner Tageblatt" pisze: Wypowie- dzlalności, zaznaczyła cna bowhm jasno 
dzenie wojny jest jedyną możliwą odpo- podczas obydwóch !at '.;ojny, że sam tylko 
wiedzią na to, że rząd lizboński udzielił od- rozkaz Anglii nie wyst:-rcza, r\:iy zmusió 
mownej odpowiedzi na protesty z powodu cały naród do pos.1. ·wania w myśl inte
zaaresztowania niemiec1dch okrętów han- resów angielskich, 1eżeli pomięuzy kiero-, 
cllowych, korzystających z gościnności por- '„ nikanL narodu is'.deje rzetelna chęć· sta
t11galskiej. Faktem jest że Niemcy nje mo- \Ylan:a na pierwszym planie wł~~i:yr>lt inte..· 
gly tolerować wyzywającej postawy i ie ca- resów. 
la opinia publiczna pochwala ten krok, a „Vossische Ztg~" przypomina, że gabf. 
ministerjum Costy przekona się, że nawet net Costy wypłynął na widownię w lllaju 

w.asal. an~ielski .nie mo.że obr~żac bezkarM 1915 r. dzięki rewolucyi insceniz°'\VimeJ 
me Niemiec. Niemcy hczyły się z trudno- przez Anglię, która zwrócona była~,· 
ś:iami, w jakich zn~jdowa~~ • się Portuga- I ko Piem<?ntowi de Castro, niechcąe~łu~ 
ha z powodu presy1 Angln i gotowe były dać się bezwzględnie w służbę Angli:'it~~:2~,,,. 

Rząd portugals1rl odmówił temu źac.a
niu i usiłowal nm · ·wować ·swój gwałt Lwy
wodami prawnymi. Wychodzi on i tego 

oj n a. 
zapatrywania, że nasze okręty unierucbo- 10 marea. 
mione przez wojnę w portach porlue:al- N .... a ~erenfo wschodnim w dalszym cią-
skich, wskutek unieruchomienia nie podle- gu panu1e względny spokój, pomimo zacię
gają § 2 umowy handlowej i morskiej nie- tych walk artyleryi, jakie sję tocza na nie
:miecko-portngalskiej, lecz podobnie, jak których punktach frontu. Zapo\viedziana 
wszelka własność, znajdująca się w kraju, wielokrotnie prlez Rosyan ofenzywa wio
nieograniczonemu zwierzchnictwu, a zatem senna dotychczas nie została rozpoczętą i 

trudno przewidzieć kiedy nareszcie się roz-
nieogranfozonei interwencyi Portugalii. Je- P?cznie. Na razie wiadomo tylko 0 wiel-

i dnakowoż dalej sądzi on, że trzymał się J kich przygotowan~ach rosyjskich. Przede-
1 granic tego paragrnfu, ponieważ rekwizy- wszystkiem powoływani są pod bron wszy-
1 cya okrętów odpowiadała koniecznej eko- scy mężczyźni zamieszkujący Rosyę, bez 

nomfoznej potrzebie, a także w dekrecie a- względu na posiadane ulgi. W połowie 
resztującym przewidziane zostalo odszko- marca mają się stawić na punkt zborny na-

wet studenci, urodzeni w roku 1895. Wyni-
dowanie, które miało być później określo- ka z tego, iż Rosyanie starają się przede
ne. Paragraf drugi o.dnosi się do wszel- wsz~stk!em o możliwie jaknajwiększe wy
kiej własności niemieckiej, znajdującej się pelmeme luk powstałych w ich szeregach~ 

I 

na terenie portugalskim, tak, że może być a następnie o zmobilizowanie ogromnej ar
b · mii, któraby mogla stawić czoło siłom nie-

o · OJętne czy rzekome nieruchomości okrę- miecko - austryackim i tureckim. , 

1 tów niemieckich w portach portugalskich Wszystkim to dobrze wiadomo, iż Ro
l zmieniało ich połozenie prawne. Cytowany sya rozporządza wielką ilością materyalu 

I 
artykuł zo~tal jednak naruszony przez rząd ludzkiego, nic więc dziwnego, że może po
portugalski w podwójnym kierunku Po wołać pod broń kHka milionów ludzi. Na-

1 

. . leży . s}ę jednak zastanowić nad tem, czy 
prnr;vsze ~ie trzymał się rząd przy rP-kwi- te m1l10ny zostaną dobrze uzbrojone, oraz 

1 zycy1 grame umowy, gdyż § 2 stawia waru- zaopairzone w żywność. Przypuśćmy, że 

I 
nek państwo'tvej konieczności, pmlczas gdy rząd. rosyjski, zdoła zgromadzić tyle środ
z<iar?sztowanie nie stosunkowo hardziej u- ków żywności, aby zaopatrzyć vy nią. swe 
godziło w pkręty niemiecki{', aniżeli konie- szeregi, za to trudno jest twierdzić stano
cz b ł t dl p wczo, czy szeregi te otrzymała dostateczna i-

nem Y 9 o a ortugalii w .celu usu- lość karabinów, oraz amunicyi. Niejedno-
nięcia braku miejsca dfa okrętów. Po\\liÓ- kr?tn.ie czytaliśmy już o tern, że szeregi ro
re paragraf ten uzależnia zaaresztowanie o- sy1sk1e, występowaly do ataków prawie zu
kręt?w od poprze1lniego po1·•mrnm~n1a się pełnie bez broni i zbierały karabiny po po
z zamteresowanymi 0 mlszkoflowanfo. któ- leglych towarzyszach. Jeśli wiec rzad ro
re ma być przyz;;anc. TyIBczasem rzad syjski myśli w ten sposób zaopatrzyć w 

broń nowozaciążnych, wówczas lT~udno 
portugalski nie próbował nawet poroz~- przypuścić, ażeby te nowozorganizowane 
mif'ć się z niemit~ci„;.-.mi tovvL ąstwami o- szeregi mogły odnieść zdecydowane zwy-
kręfowemi, czy też za pośrednictwem rzadn cięstwo. < 

niemieckiego. Całe postępowanie rz~du . poba ubiegł~ ;1i.e odznaczyła się pra
portugalskiego okazuie sie zatem jako cleż- wie zadnym waznie3szym ·vypadldem na 
kie złamanie nrawa i um;wv. ~ t~renie ~schodnim. Toczyły się przeważ-

~ 6 me walki artyleryi, oraz nieznaczne utarcz-
Rząd portu~alski okazał jasno przt>z to ki pomiędzy patrolami. Szczerrólnie w o-

1>ostępowanie, że uważa się za wasala An- koli~y Rygi, nad Jeziorem Babit artylerya 
glii, który po<lporząilkowuie intert>som 

1
• rosy1ska rozwijala ożywiona dzia1alnoŚć. 

d W okolicy stanowisk rosyisklch nad Inuk-

1 
życzeniom Anglii wszelkie inne wzidędy. s:tą w d~lszyll? ciągu toczą się zacięte wal
Wreszeie dokonał on zaaresztowania okrę- · k1 o posiadame wyrw spowodowanych od 

I tów w takiej formie, w której musi hy~ do~ wybuchu min. . 
i strzeżone celowe prowokowanie Niemiec. . Lotnicy nien:iieccy zaąbserwowali oży-
' F1 · . 1 w10ny ruch kole.10wy na linii Luniniec _ 
•
1
•· .iaga. me.nuec.m została Zf1jęta z okrętów L l · ·ac 10w1cze, co. dowodzi, że Hosyanie zajeci 
! 1ncmieckrnJ1, a wywieszana naga portu!l;al- . są sprowadzaniem nowych wojsk i przesy-

1 

tika z oznaki! wojenną Hbęt admiralski łan!eo:i ie~ na najważniejsze punkta frontu. 
dał salwę. Ogolme b10rąc, na terenie wschodnim nie 

I. Rząd cesax·ski widzi się zmuszonym do wydarzyło się nic znamiennego. 
Na terenie zachodnim Niemcy w dal-

1 wyciągnięcia z zachowania '3ię rządu. portu- szym ciągu rozwijają bardzo ożywiona dzia-
~aiskiego koniecznych kons~kweneyi Uwa- łaJność szczególnie w okolicy Verdun. W , I cell! p~lepszenia stanowisk swoich wyko

! ża się c:~ odtątl jako będący na stop~e wo- :iah om ~waltowny, a niespodziew.any .atak 
l
1
. jnnej z rzaclem portugalsk1·m. · l odebrali Francuzom ws:e Fori::res i Recrne-- '11 • i· b o I v1 . e, oraz wz1ę i w swe posiadanie wzgó-

nym na zachodzie od Verdun, eo o:ma~ 
zgóry uplanowaną akcyę niemieckiego kie-· ; 
rownictwa wojskowego zmierzającego do Qo. •• · 
toczenia ważnej twierdzy francuskiej. ·. -

Na pozostałych frontach terenu franeu.• : 
slciego, oraz na innych terenach walk, w;·. 
ciągu doby ubiegłej nie wydarzyło się abso
lutnie nic ważnego. 

Wielki 
marca: 

Kmnnnikaty f rancnskio. 
Paryż, 9 marea. 

Urzędownie donoszą 8 marca po p~ 
ludniu: .. c . 

Z okolic Verdun nie otrzymaliśmy p~~~'.'; 
czas nocy żadnych wiadonK1~c; o zm{ai}?ę 
sytuacyi. Niemcy oshozeliwują w daf~in 
ciągu nasze forty na zachód od M0zy. Iile 
przechodząc do ataków piechoty. Nasze ba"' 
terye odpowiadały na tym odcinku, jak· r6r 
wnież na wschód od Mozy, gdzie chwilruru 
ustawał ogień meprzyjaciel~ki. 

W okolicach Woevre trwa ożywiona 
·walka artyleryjska~ Ostrzeliwaliśmy Blau
zee, Grinaucourt i dojścia do Fresnes Atak 
niejrzyjacielski na linię kolejową i szosę 

pod Manheules odparliśmy za pomocą ognia 
koncetracyjnego i artyleryjskiego. · 

-~---~-·~,,.. 1 
rza Raben i, Cu.mieres. '~en nieszczęśliwy I 
dla Francuzow atak zagraza fortom polożo- I 



· '"p.rzyjacielowi obsadzie fort Rardaumont, 
. ' który mu przedtem odebraliśmy. 
·) Na terenie Woevre w dalszym einru 

d:t 

trwa ożywiona walka artyleryi. Baterve 
nasze na brzegu Mozy odpowiadają sil~ie 

artyleryi nieprzyjacielskiej. 

Rodz' anko u cosarza. 
Telegram własny „Godz. Pol.". 

Carskie .„:włt>, ~ ma:reu. 
Petersburska Agencya .1.elegra:iczrn do

nosi: Cesarz Mikołaj przyj':!ł na dt1nsze1 .au
djencyi prezesa Dumy Pań!';tw11wej .. Ru1h1an„ 
kę. Rodzianko zdal sprawę z prac 1Ju.wy. 

Z Dumy Państwowej. 
Telegram własny „Godz. Pol!' 

Sztokholm; 9 marca. 
Podczas clyslmsyi budżetowej minister rol

aistwa zaproponował zniobilizowanie agrar
:nyeh i społecznych sił kraju i zaakcentował 
przytem, iż jest to jego ciągłem dążeniem, aby 
pracować razem z ludem. {Okrzyki: Pan jeden 
tylko!). Lud powinien 1>bchodzić się OSZCZf{l· 

niej z mięsem i mniej go jeść, g!lyż brak by
dła· stanowi najważniejszą sprawę dla przy
sdo~:ei R\Jsyi. Wskutek braku sil roboczJch 

· obszar ziem.i ornej zmniejszył się o 10,3 proc. 
· Z tego tei powodu po porozumieniu się z mi
łl.istrem wojny Poihvano"tl'em postanowiono 

' odkomMtlerowaĆ 257,000 żołnierzy do l>racy 
.w polu i 350,000 jeńców wojennych. Brakującą 
łh» pełnegq miliona ilość uzupełnimy prz~z 

··· 2\Dlt'.'gów. Pomimo jednak tego miliona zare
kwirowanych pracowników rolnych Naumow 
p:rzewMuio redukcye zbiorów. Wnrawdzie 
rzą1l pow'ierzył nadzó~ nad rołnfotwe~1 Ch·wo-
sfowowi, to jednak Naumow zastrzegł sobie o
stateczną dezycyę. Artykuły spoży-,,·ez;e pod
niośly się przeciętnie o 56 proc., o ty!e też 
spadł nastrój kraju, ·a przyczynn ter;o tkwi w 
zbytniem przedłużaniu się wojny. Dawny en
tuzyazm wygasł zupełnie, a wobec tego liczy 
on jellynie na poparcie Dumy. 

W przeciwieństwie clo innych ministrów, 
oświat\czrł wreszcie ~aurnow, iż uznaje on 
dzialnlnoŚć Komitetów żywnościowych, które, 
ttomimo prze~ladowań Chwostowa, przynoszą 
dnie korzyści. 
· Poseł. Go•lniew zaatakował ostro rząd, iż 
wy<laje on bez zgody Dumy pr~nva, których 
liczba rloszła już do dwóch tysięcy. Wojna jellt 
c.lła'. rządu tylko pretekstem do :mu.·uszania 
bnstytueyi. Ministrowie mają "lvięcei władzy 

niz sam cesarz, mówił Gontiew, i \\·reszcie za
pytał,· z· jakich powmlów rząd ociągał się tak 
długo ze zwolaniem Dumy, na eo cala izba od
-powiedźiala okrzykami: Goremy kin i Raspu
tin. 

Telegram własny „Godz Pol.". 

Sztokholm, 9 marca. 

Parlamentarny blok Dumy wydał nastę

pującą rezolucyę: Większość- dumsk:i, zło~on~ 
z sześciu grup, wskazuje na zna.cienie pohtyk1 
wewnętrznej i spraw ekonomicznych dla tlai-

1 szcgo biegu walki z wrogiem zewnętrzn~m. 
;gilyż walka ta '\vymaga napięcia. wszystkrnb 
1sił narodu. Zorganzowanie naturalnych ?o: 
·gaetw kraju jest koniecznością, _dlate~o ~ez 1 
~zad musi b·rć przekształcony; miast me hezą
eei się z dą~eniami ludu, nieoflpowieibia!nej 
przed nim polityki bezładu, m.usi być pr~\va
d.zori.a. inna, oparta na zaufaniu narodu i na 
witlrnzości przmlstawid.elstwa narodov;ego, o
tai na ~Hlpowiada.Jqcemu v„ ;n·ngam:;m, !~ZMJU 
'f):rawoda,vshYa. Opór rząlł 11 ,q1hN· \ł, 1<'k1 ~0-
ści {lumskiej obeiąia r~::g1 ciriką i niebezprn
ezuą dla pańshm odpowicdziaino~cią. ~lok 
odrzuci też budżet pru1stwa. 

GODZl~A 

Potlżooanle do wninv. 
Telegram własny „Godz. Pol". 

Sztokn:>lm, ", marca 

Według gazety „Russkija Wie<lomosti", 
Plechanow, który obstaje przy wojnie, po
wstrzymuje robotników od wycofywania się z 
k0mitetu wojskowego. 

Potwierdza się fakt, iż po odebramu l wo-
1 

WH. przez Austryaków, 1\fakłakow i S:H•tefloWi
bw wyslaU do cesarza adr~s z propuzyc~1ą za
warcia szybkiego pokoju i. państwam1 cen
tialnemi. 

Telegram własny „Godz. Pol.". 
Petcr=iburg, 9 marca. 

„Ruskija 'Wieilomosti" dono~zą, iż w po
fowie marca zostaną powołani pod broń stu
denci uniwersytehhv rosyjskich. Na irazif! po
wołanym ma hyć tylko rocznik 1895 Następ

n.., roczniki powołane zostaną w kwietniu. 

Krwawo walki nnd Vordun. 
Telegram własny „Godz. Pol.". 

Berlin, 9 marea. 
W sprawię wczorajszego z\vycięshva, od

niesionego pod Verdun, major Morath w ,,Ber
liner Tngeblatt" pisze: Znowu krwią splynęly 
kontrataki francuskie, a lirzba jer1ców pod
niosła się znaczme. Liczbę ogólnych strat fran
cuskich na wschód i zachód od Mozy szacuje
ID\r na 70 do 80,000 ludzi. Senator 'Humbert 
ni.e daie się zbić z tropu cenzurze i mówi 
prawdę, dowodząc w „Journalu", iż dowódz
two francuskie nmienrnjące, że \vojska nie
mierkie Sfł wyczerpane i zużyte, jest w blę
dzie. Gdyby w Paryżu postępo\yano nieco roz
sr:dnie.i i nie zabraniano ogłaszać niemieckich 
komimikatów i komentarzy, to z pewnością 
można byłoby zmniejszyć rozlew krwi pod 
Verdun. Według depesz londyt1skich, w obro
nie Verdun biorą udział wojska australijskie 
i kanadyjskie. 

Postouv N cmców. 
Telegram własny „Godz. Pol."'. 

Genewa, 9 marea. 
z powodu postę p®w niemieckich na le

W}m brzegu 1\fozy, ,,Petit Parisien'· pisie: 
Pntlezas, gtly na p&łnoey i na wsehodzi~ ocl 
twienłzy trwa wzgh~dny spokój~ szaieiąea porl 
Yerdun burza przeniosła &ię przrz. Mo1.ę i trwa 
u stóp bombardowanej od początku hitw:r wy

ż~ny C<ft:e del/Oise. Również powiodło sif 
Niemcom onegnaj opanowaf wie~ Forges, któ
m byla widownią krwawych walk. Nastęrinie, 
z1lo!ali oni przmkzef się pomirdzy Forg:<'S i 
R~gnevme i osiągnąć wzgórze 2fi5. 

,;Petit ParisiE>n" wyraża n:uh:i~j~, ie Fl'an
cuzi ztlołają na tę "niemiłą niespodziankę" od
p@więdllio zarea~o·wać. 

Telegram wlasny „Godz. Pol.". 
Kopenhaga, 9 marca. 

Dzie~niki paryskie w sprawie walk pod 
Verdun wy~~śniają, że pomimo zajęcia przez 
Niemców wzgórza 2Hn, Francuzi z 1atwośrłą 
beda mouJj hronić swego terenu. Art;.-lerya 
atist;·aHiska w walkach wykazuje nadzwyczaj
ną pre~yzyę, co wy\voluje wielkie zadowole
nia w Paryżu. 

Skubełew ·•za:i;adniał ~,iriuN'TIH" t;p;1lfrtu 
przez soevalistów tem, ii Rosya~ prewa'~z~c w 
iłalszym ~iągu lvojnr, idzie niechybni~ t~o ban
kructwa i ekonomicznego upadku. \loJna ~o-
ehłonrła dotydrnzas 12 proc. bogtu~tw, kf9re Telegram własny „Gn<lz. Pol.". 
p()siadaly łącznie wsiystk!~ narotl! k.u~tur?1- n~rlin, 9 marca. 
ne, a sześć razy wirccj, nrn wyirn:nly HM bie- Wedllw gazety „Popolo d·Italia" rzymskie 
he. 6 doehedv. po<łezu ostatnich miesięcy. :i.i.eo.- "' ł 

1 
· t 

'""" 1 u lwia parlamentarne ohiega.ią pog os \I o us ą-t.!,..ł,..4um tesknota za noko!~m1 wezbnw'I. "HO!· T 
JU„" ' i: i.. r.ieniu ministra wojny, Zuppeli'ego. a sama 

,c ..,a ai de ko11ca'" znaczy tyle, ev.,,,wofna uez " t 
.... · • rr.azet~ z.ustanawia się, kto moźe bYć nas ęp_ cą )k~nca·•. Rarharzn~i;two wystąpiło \~ Jf.osyt na. • • . . · l· I d d t 

• 1 , •• • k" I'., h k <;;nJanarv Wqmema ona, ia„o rnn ':.n 0W, 
wsiysikich pofach. Ct1rze5cQtrns 1 { 01": e_ ! c; . . . B '1r an TlttonieO'O Luzattiego i 
dwóch tysir"tf lat zaginaL Klasy rohotmcz~-. ! .".\onmne, or~. '.E\, '. · Mt"' t' : a na'n>}t>. 

• • ~ l ' ' j ··~~areoze UW""'Pf1(' ze ten O" a IL m ] n .., 
'Wznosi" svnij głos za pokojem, gu~·z WOJ~& t '_'i "" ~ -~ "' u-~·'; ·iazd król~ do Rzymu. kota 
grz~bie tale żyefo goit:pcularcze Rosy1. Angha · I,sz., ,,,zan~e. r ·>·. ~ . . mi ~ilitarne-
noświ.ęeUa na niA dotad 8.8 procentu Sll'ych parla 1~1entarne :v1Pza';. ::e ispiawa 
1:'. . . . 't ~ , • • •• r-· . d mo~Jos~l '· bogaetw naro;low.reh, RQS)'a 14~7. A11gha wy· m1 \"fie 1 IeJ o ::.. L • 

, .ła.tkowafa 71 procent nrniclt d~ch~tJ.ów, Rosya 
;IN p&dwn.an.ia więcej. 

n~nrzeuiu rV:otników. 
Teleifam wlasny „(Jod.z. Pol.'". 

Sztokiiołm, 9 n-:arca. 
W~r•d robotnikó'Vt' wywolafo ogromne o-

1euie odezwanie $lf Chwestowa.~ ii komitet 
ur nie powinien 1ajmawae się politykt1h 
robieniem ':rapneH i anrnnicyi. W !lfe
:robohifo:tyeh rczwi~a się ożywfonn ngita-

a. •.rroia Olli" O!)ll3!t!t"Hiem IrnmZtefu wojsk@- I ') c -... ... 
ego~ który chco jo zamienić w ma,;zj ny. i 

Telegr~m własny „Godz. Pol.''. 

Lugano, 9 marra. 

Wedlng turyń:.-kiej gazety ,,Stampn" pr:r: 
bvcf e króla do Rzymu nftmrn indnej tąrzn~scI 

.. l • łe<:f JilO rn wie; W ?. s;;tuncyą par ::imentarną. . : c. ··~- ,, .• 
pewn\·m zwLn.kn rn zda;::c:"~arm o wwlkH~l 
<lonio~iośf'i n~rorlowej, kióre wkrótce tak da· 
1ere podn1nc;a uwagę publitzńo;1·i1 że oh;cne 
zalścia parlamentarn~ .,,ejdą na plan drugi.. . 

\ 

~·---

Z nra~y włnskioi . 
Telegram własny „Godz. Pol.". 

Rzym, 9 marca. 

Rozprawy parlamentu w dalszym ciągu 
dostarczają tematu dziennikom. „Secolo" pi
sze, iż perlament przedstawia smutne widowi
sko. 

„Popolo d'Italia" pisze krótko i węzlowa· 
to, że Salandra wczoraj po raz ostatni otrzy
mal głosy interwencyonistów. W ezorajsze vo
tum nie było istotnem votum zaufania, lecz je. 
dynie zgodą z musem, ponieważ przesilenie 
jeszcze nie dojrzało. Dziennik wymienia e
wentualnych kandydatów na stanowisko Sa· 
landry i poleca w końcu rninisteryum pod 
przewodnictwem Marcory, obecnego przewod· 
niczącego parlamentu. 

Kmnonda anuiBlska ws flocio włoskiei. 
Telegram własny „Godz. Pol.''. 

Kopenhaga, 9 marca. 
,,Russkoje Słowo" donosi z l{zymu, że do 

naczelnej komendy floty włoskiej, znajdującej 
się pod rozkazami księcia AiJruzzów, przy
dzielono komendę angielską. Komenda ta jest 
również przeznaczona dla albańskiej widuwni 
wojny. Angielska misya wojskowa przybyla 
właśnie do Rzymu i .roz.poczęla swe funkcye. 

nrncya chce stawić nnórG 
!3ofia, P marea. 

Gazety tutejsze nfomal w iedna.lwwem 
brzmieniu podają im.stępujące tlonimmmif': W 
kołach dyplonw.t;rcznych p1linformowano nas, 

że rząd grecki zakomunikowal koalieyi, ii g11y

hy ta ostatnia zechciała okUJHH\·nć nfiwe te:re
n.t greckie, Jub uskutecznić dalsze lądowania, 
natenczas Greeya będzie zmu~zona sławić o
pór zbrojny. Prócz tego <:powiad~ją tułaj. że 

c:i;wórporozumienie zdaje '!lobie sprawę i bez
użyteczności ekspedycyi saloniekiej i zamie
r:ra cofnąć swe wojska z Salonik·(?). 

Telegram własny ,,Godz. Pol.". 
Londyn, 9 marea. 

nMancbester Guardian" pisze w artykule 
naezelnvm: „Move" jest p1,.,,:- ~·nyrn n1··•!1.ec
kim ok;ętem wojennym, który dwukrotnie 
przelamał nąder energiczną blokadę angiel
ska i po raz pierwszy, opuszczając kraj, a po 
ra:Z drugi, powracając do niego. Okręt nMowe" 
zniszczvl 50 - 60.000 ton ,;<1iemunf« 1!uę
tów an'gielskich, .a, jeżeli wziąć pod uwagę, ja
ka ilość towarów zniszczu11e ·iirę'r m .~1.• by 
były w ciągu jednego roku prze.wieź~ do ~~
glii, to okaże się, że wwóz angielski zmme1· 
szyl się conajmniej o jeden procent. Brak o
k;ętów jest sprawą nader poważną i wielką 
lekkomyślnością jest lekceważenie krążenia 
takich okrętów jak „Mowe". Dziennik żąda za
rządzenia szczególnych środków, które zdola
lyby zapobiedz powtórzeniu sił podobnych 
W\padków. 

• Współpracownik „Times'a" pis.ze, że ~y
lobv rzecza niemiła i niepokojącą, gdyby wie
lu fnnvch kapitanó~v mialo mieć tyle szczęśria 
co kapitan okrętu ,,Mowe". „fl.Ii:iwe" potrafił 
doskonale zamaskować się. Kapitan wyszedł 
z niebezpiecznej przygody bardzo zręcznie i o
kazał wiele męstwa, a w Niemczech pozyskał 
sobie slawęt na jaką zasługuje w zupełności. 

Telegram wlasny „Godz. Pol/'. 

Berlin, 9 marca. 

Berliner Taaeblatt" donosi z Hagi: An-» D • 
glia obecnie usiłuje wszelkie mi .sposobami. po-
większyć kontyngent swyeh wojsk, a kom1sye 
poborowe z rlnia na dzień są coraz surowsze. 
Obecnie nie będą zwalniani ze slnżhy wnj~ko· 
wej nawet etatowi urzędniry ministeryów, o
raz zarządów gminn~·ch. W Anglii przypus:r
czaia że należy oczekiwać: ogłoszenia prawa! 

~~ . . 
na mocv którego służba wojskowa obowiązy-
wać będzie obywateli nawet w wieku od 41 
do 45 lat. 

Telegram własny „Godz. Pol.". 
B<>rHn, i; marea. 

Na czwartą wojenną pożyczkę w d~i„~ym 
clągu deklŁiro\Hlły: Syndykat węglowy Nńd~ 
re1isko-Weslffll:o:J.;i 30 milionóv·,, pow:dt.iwa 
kasa osiczędnośri \\ Bielfeldr.ie 0:4 rnili(lna, 
ia-rzad Pólnoeno# W !lchodnh~g Z wiazku ilt1do
wnie0zego 1 ~ miliona, Towan;-stwo teiefo
nflw Mix et Genest w Berlinie 1 mHion, miej
ska knsa osznędno8ci w Lene-p 2 m1li.1r.y, w 
WermelR I\irrhen 2 h mili 1na i wieli Lrtuych 
dek.lara.cyi na podobną 'lumy. 

3. 

WiańonmSm wo1em. 
Mlxya wsuńłnson anstrvacko-węgisrs. mf nlstr~ 

fina~ńw na GzarnnoórzB. 
Według „Neue Freie Presse" wspólny au

stryacko-węgierski minister finansów, dr. 
lfoerber, bawi obecnie w Czarnogórzu. Zada
nie jego polega podobno na tern,. że ma o~ 
zbadać na miejscu obecne stosunki ekonomi
czne, oraz z.ap.rowadzić najkonieczniejsze re
formy finansowe. Koerber oświadczył już go
towość zupełnego zreorganizowania finasów 
czarnogórskich na podstawie nowożytnej. 

(WAT.). 

Rmnnnla a nmc~rstwa cBntrałnB~ 
Organ konserwatystów rumuńskich, "La 

Politique", dowiaduje się z kół przemysło
wych, że stosunek ekonomiczny Rumunii do 
mocarstw centralnych staje się obecnie coraz 
bardziej przyjaznym i nawet przyjacielskim. 
Intrygom angielskim nie udało się stosunku 
tego oziębić lub popsuć. Przeciwnie, kierujące 
sfery przemysłowe i handlowe w Bukareszcie 
oświadczają teraz większą, aniżeli dotąd oche
tę do zaciśnięcia blizkich stosunków ściśle 
ekonomicznych z przemysłowcami austryacki~ 
mi i niemieckimi. Wskutek tego rząd rumuf!„ 
ski odnosi się tedy do obydwóch mocarstw 
centralnych z największymi względami i robi 
im ustępstwa. (W AT.). 

Naczelny organ socyalnej~demokracyi au· 
stryackiej, „Arbeiter Zeitung"~ prowadzi w 
dalszym ciągu kampanię przeciwko autonomii 
krajowej i narodowej i posuwa się tak daleko; 
ie atakuje wszelkie mniejszości narodowe na 
calem terytoryum monarchii naddunajskiej, 
„Arbeiter Zeitung" nie przyznaje im nawet 
prawa do życia i do dalszego rozwoju. Wedlug 
niego wszelkie mniejszości narodowe są dziś 
dla każdego nowożytnego państwa poprostu 
balastem i brzemieniem. (WAT.). 

Dziennik wiedeński „Zeit" podaje, iż zie. 
mie serbskie otrzymaly obecnie tę samą ad
ministracyę co i Królestwo Polskie. Organ au
słryacki wyraża przekonanie, że administra
cya ta okaże się dobrą i celową w obu zaję
tych przez mocarstwa centralne krajach. . 

(WAT.). 

Telegram w!asny „Godz. Pol.". 

Berlin, 9 marea. 
Licsba zabitych przez pociski artyleryi 

francuskiej i angielskiej, mieszkańców okupoi: 
'"·rmych terenów Francyi i Belgii w miesiąml 
lutvm wynosi 40 osób. Ranionych zostało 7"'/i 
osÓb. W ciągu okrssu pólrncznego od wrześnL:"i 
1915 r. do końca lutego 1916 r. liczba 1.abity6f~ 
i ranionych osób wzrosła do 1,043. 

Telegram wlasny „Godz. Pol.". 

Konstantynopol, 9 marca. 

Par'lament uchwalH wczoraj projekt pra: 
wa, na mocy którego powinność wojskowa 6· 

bo\viązuje do 50 roku życia. 

Telegram wła111?.lly :,Uodz. Pol.". 
~i,nu~ -: · marr.,'(t, 

WedhJO' wieśei porlrndzą·..:~·rL z f''raiiCyi~ 
francuski 1;dnister w0jny, Ga!l:em f}Pdt.~ ~i0; 
dr dvmisvi. W . Pelit J:lmna!" ~kri::fiłn·1 ~· lir' . . ·' .. "' stai prz~z cenzurę artykuł. d"'".,.. ·)iTI"ł\ ~..i:i· 
sprawę 11stąpienia G:iliemttv Pr„.; puF-~ 1 z:~
j~ tu, że .1ako pretekst ustąi/elua., f}Od.litW 7.0-

stanie z1y stan zdrcw'a. 

Telegram własny. „Godz. Pol.". 
Genewa) 9 marca. 

Według doni~ienifl gazety lym.iskici 
„NouveHlst", skutkiem wybuehu miny w;;le: 
cial w powietrze wra! z cał~ zalogą ok1:ęt 

francuski "l\forie" (Lloyd~ poda~e trzy ekręt~ 
francuskie, posiadające nazwę „Marie"). 



f ł 
Warunki, które istniały u nas do nie

dawna, sprzyjały plenieniu się wszelkiego 
rodzaju paoożytnictwa. Osłaniane grozą na
rażenia się wszechwładnym rządom admini
stracyi, niekontrolowane przez nikogo, wy
dane na żer zgrai czynowników, nasze ży
cie publiczne rozlewało się w mętne sa
dzawki, w których łowili ryby rozmaici dy
gnitarze wespół ze zręcznymi spekulanta
mi, umiejącymi trafie do ich serc ... przez 
ich kieszenie. Nie było instyhlcyi użytecz
ności publicznej, która nie opłacałaby swe
go istnienia haraczem łapówek lub conaj
mmeJ poczęstunków, nie . było imprezy 
publicznej, w której budżecie nie figurowa

ła poważna zwykle pozycya wydatków na 
koszty „legalizacyi". Najmniejszy kanał, 
ba, rynsztok nawet stawał się Panamą, któ
ra posiadała swoje tajemnice i swoich bo
haterów. Ci, którzy umieli używać potęgi 
rubla, zażywali nieograniczonej swobody, 
której nawet wszechwładny senator-rewi
dent nie mógl, czy nie chciał obalić, ezy 
choćby tylko podważyć. 

Z okresu tego powstały na życiu na
szem, na gospodarce publicznej; na wszyst
kich niemal polach naszej pracy zbiorowej, 
że już o duszy narodu nie wspominamy, 
szpetne brodawki, bolące narośla, będą
ce widomym znakiem naszego niezt:Irowia. 
Z cza;SÓW tych otrzymaliśmy w smutnem 
dziedzictwie, coby się raczej do kategoryi 
obciążeń dziedzicznych zaliczać powinno, 
cale pliki kontraktów i umów długoletnich, 
które jak haracz twardy ciążyć by musiały 
na budżecie kraju, czy poszczególnych 
miast, a więc i na paszych kieszeniach. 

Rozmaici rycerze przemysłu, uzbrojeni 
w uprawomocnione przez rząd carski bu
magi, jak pijawki obsiedli różne arterye. 
naszego życia publicznego i nadal chcieliby 
może tuczyć się krwią naszych żyt 

Czernie jednak W}'Taźniej zaakcentuje
my nasze zdrowie wewnętrzne, naszą wolę 
do pracy, niewygasle w pognębieniu nie
woli poczucie obywatelskich praw i obo
wiązków, jeśli nie przez to, że dziś, gdy na
sze ręce rozkuto, usuwać zaczniemy z 
naszego życia te szpetne brodawki i narośle 
bolące, że jak prawdziwi senatorowie, nie z 
mianowania satrapy, lecz z tego, co nas bo
li weźmiemy się do rewizyi wlasnych 
ksiąg gospodarskich, źe to, co z mroku ta
jemniczych konszachtów wyrosło, pod .ia
sne, promiennie czyste wyniesiemy słońce. 

Nie jakakolwiek więc prywatna, czy 
niegodne uczciwych ludzi i uczeiwych pism 
gonienie za sensacyą kieruje nami, kiedy 
i dniem dzisiejszym rozrywać zaczynamy 
strupy na jednej z najbardziej palących i 
najbardziej oburzających pozostałości da
wnego systemu gospodarki miejskiej i bez 
ogródek, bez oszczędzania kogokolwiek na 
podstawie dokumentów roztaczamy wszyst
kie szczegóły publicznego· śledztwa w spra
t'vie Warszawskiej Panamy tramwajowej ... 

Prawo nasze uznajemy za nasz obowią
zek, a wrogiem jest nnin . nie ten, czy ów 
człowiek, lecz zło, które zwalczyć musimy. 

* 
8 sierpnia 1911 roku w Nr. 4136 Dzien

nika Petersburskiego ukazał się artykuł p. 
t. „Af ery warszawskie", w którym mii;>dzy 
innemi powiedziano: 

Za tak zwaną „odpowiedzialną admi
nistracyę" tramwajów, w której nikt za nic 
nie odpowiada, miasto płaci dzisiaj sześćset 
tysi~cy rubli. Za lat kilka placić będzie 
milion. Prezydenci Stanów Zjednoczonych 
1 Francyi pobieraJą mniej, aniżeli ksiąźe 
Czetwertyński, ksiąźe Radziwill, ksiaże 
Woroniecki i pan Spokorny. " 

Tamtym mniej placą wielkie republiki, 
aniżeli tym Warszawa. P. Spokorny ma 
przynajmniej pozór: on jeden naprawdę za
rządza. - on jeden pracuje. Aie inżynier 
Chorązy tak samo dobrze administrował 
trumw~j~mi -: a miał, o ile się nie mylimy, 
dwanasme tysięcy rubli. Ach - różnice: 
tamtemu płacili belgijczycy - ten płaci so-, 
bie snm. O ile jednak p. Spokorny do po
bier<1.nej pensyi ma jaki.:tald · pretekst -
pracę - o tyle książęta: Woronieckl, Czet-
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wertyński i Radziwm korzystają tylko z 
niesłychanych warunków, w jakich znajdu
je się kraj - z jego niemocy - z jego za
leżności od najrozmaitszych widziqiisie. 
Zawarli kontrakt, dobry dla siebie, marny 
dla miasta - kontrakt, jakiego n.ikt nigdy 
i nigdzie nie zawierał. Nie dają nic - bio
rą miliony. Skąd?, A oto z miasta analfa

. betów, bandytów, :nędzarzy -:-- z miasta, w 
którem, dla braku szkól i szpitali, niewolno 
czytać, chorować, leczyć się. 

Bądźmy najbardziej wyrozumiali. Przy
puśćmy, iż p. Spokornenu pobierana prze„ 
zeń pensya należy się. Nieprawda - ale 
przypuśćmy. Przypuśćmy także, że ksi?że I 
Woroniecki, do niedawna biedak, dziś już ! 
pałacowy pan - miał także pewien pozór I 
do brania o1 brzymiej pensyi z funduszów 
poszarpanej Warszawy. Ot poprostu -
jest księciem - potrzebuje. Nie zarobi-

. bo nie potrafi. A żyć musi. Niechaj więc 
będzie na utrzymaniu Warszawy. Ale cze
go chcą książęta: Radziwiłł i Czetwertyń
ski. Pierwszy za żoną wziął miliony. Dru
gi również. Nie potrzebują - mają. Z ja
kiej więc racyi wżarli się w chory organizm 
i wysysają zeń soki żywotne. 

Musimy otwarcie sprawy stawiać. Mu
simy powiedzieć sobie w oczy: zmarnieli
śmy. I to najstraszniejsze. Urzędnik cyr. 
kulowy z piętnasto, dwudziestopięcio, lub 
nawet pięćdziesięciorublowej pensyi wyżyć 
nie może: musi brać 1apówki. Cały szereg 
takich samych parygisów magistrackich za 
pobieranie datków siedzi na lawie oskar
żonych. Im mówimy - „złodzieje" i „ła
pownicy". A oni dopuszczali się nadużyć 
z konieczności - z musu. Brali - bo nie 
mogli wyżyć z marnej pensyi. 

Nikt nie reagowal: polknęli, jak ostry
gę. że zaś w ,,Aferach warszawskich" dot
knięto także generała Skalona do redakcyi 
,.Dziennika Petersburskiego" przyjechał 
pomocnik naczelnika miasta Petersburga i 
w poufnej rozmowie „poprosH'' o przerwa
nie dalszego ciągu „Afer" uprzedzając, że 
niezastosowanie się do jego „życzliwej ra
dy" może wywalać następstwa. Czasy były 
okropne: wolność prasy i stan ochrony nad
zwycząjnej, więc redakcya druk artykułów 
przerwała. · 

Zmieniły się warunki: Rosyan niema. 
Wobec tego do sprawy tramwajowej wra
camy - daj Boże - po raz ostatni. 

Pierwszą linię tramwajową w Warsza
wie zbudowan-0 w roku 1865 między dwor
cami: petersburskim i warszawskim. Już 
sam kierunek linii wskazuJe, że cel budo
wy stanowiło połączenie kolei petersbur
skiej i terespolskiej z warszawsko - wiedeń
ską -:- wygoda pasażerów, udających się 
z Rosyi do Europy - nie zaś wygoda mie-
szkańców Warszawy. · 

Weqług obowiązującego w 1..-raju na
szym prawa, ulice miejskie stanmvia wła
sność miasta. Magistrat bruku.ie, karializu
je, oświetla, utrzymuje porządek, wydatku
je - płaci. Dlatego winien także ciągnac 
korzyści - zarabiać. Tymczasem koncesyi 
na pierwszę linię- tramwajową udzielil 17 
grudnia 1865 roku nie warszawski zarzad 
miejski - nie włnściciel ulic, po których 
mial iść tramwaj-lecz rząd Królestwa Pol
skiego A że koncesyonaryuszem bylo g1ó
wne towarzysh,vo rosyjskich dróg żela
•mych - tedy popowstaniowy „rząd" Kró
lestwa okazał sie wwlednvm dla rzadowe
go towarzystwa ..:_ rząd dal rządowi warun
ki dogodne. Więc przedewszystkiem ter
. min 87-letni: od roku 1865 do roku 1952. 
Następnie „prawo" niewnoszenia na rzecz 
miasta .iakichkolwiekbądź opłat, „prawo" 
bezprawnego usunięcie włn~ciclela ulic od 
wrc!ągania korz::ści ze swej własności. W 
§§ 17 i 18 kontral~tu-mówi mecenas Adolf 
Suligow':lki - zastrzP;trno copra·wda prawo 
wykupu po latach 20, lub w razie urz0rlze
nia innej relso\vej pomiędzy stacyalliii ko
munlkacyi, ?le p r a w o t o ustanowione 
było n a r ze cz r z ą du, jako strony kon
traktującej, n i e z a ś n a r z e c z miasta. 

Kiedy zaś w roku 1880 miasto posta
nowiło pokryć ulice siecią tramwa,iów kon
nych toi\anyshrn belgijskiego i dla wygo
dy publiczności, opłacającej podatki, zaję
ło także linię między dworcami, musiano 
oddać towarzystwu ros<skich dróg żela
:mycb całkowity majątek i tabor z wyjąt
kiem jedynie zużytej linii, a niezależnie od 
tego, oprócz umówionego między stronami 
wynagrodzenia Jednorazowego, zobowiazac 
się do płacenia 10~000 rocznie aż do roku 
1952. 

(D:. c. n.). 

P O r.; · S K I. 
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Następnie komitet tanich . kuchni zwr •.. · · .. ·. 
. się ·do zarządów tanich kuchni z prośba ~a ···~c.· 
. kuchni pod żadnym pozorem, 0 ile to ~o .1! <•'' 
v:e, n~e zamykano. ·W razie. zupełnego br~ ·::fi 
z1emruak6w nalezy zastąpić je innym prod . 
ktem. · U· 

Dziś: 40 męczenników. 
Jutro: Konstantego W. 

Zebranie. 
Dziś ogólne doroczne zebranie Stow. techni

ków. 

Rocznice. 

Dnia 10 r. 1526. Umarl Janusz, ostatni książę ma
zawiecki z rodu Piasta. 

" 

1822. W Manieczkach,. pod Śremem, w 

1863 .. 

. W~ Ks. Poznańskiem świat poże-
gna! Józef Wybicki, autor pieśni 
„Jeszc-..:e Polska nie zginęła". 
General Maryan Langiewicz, pod 
naciskiem ,,:\3ialych", przeciwsta-
wiających go. Mieroslawskiemu, 
w Goszczy ogłasza się dyktatorem. 

Nasz dodatek na,drnycznjny. 
Z powodu zdobycie fortu Vaux na fron-

cie zachodnim, oraz WY'powiedzen-i.a przez rząd 
niemiecki wojny Portugalii, wydaliśmy w dniu 
wczorajszym dodatek nadzwyczajny. Zawar
te w nim depesze zamieszczone są w nume

rze dzisiejszym. 

Z Ifomitetu rozdziału zagonków. 
W dniu wczorajszym odbyło się posiedze

nie Komitetu rozdzialu zagonlrów dla robotni
ków. Na posiedzeniu postanowiono, aby od 
dnia 1 kwietnia r. b. wszystkie place w mie
ście Łodzi,' należące do osób prywatnych, któ
rych właściciele do tego czasu pozostawiają je 
odłogiem, nie obsieją ltih ewentualnie nie za
sadzą, mają być bez wynagrodzenia oddane 
przez magistrat Komitetowi rozdziału zagon
ków dla wydzierżawienia biednym robotni
kom. Wszystkie place miejskie ·magistrat już 
dawniej oddal do decyzyi Komitetu, tak iż w 
mieście wszystkie niezabudowane place zosta
ną zyżytkmvane. Przyjęto do wiadomości, iż 

lódzka miejska Rada Opiekuńcza postanowi- 1 

la. udzielić Komitetowi zagonków swego po
parcia. Komitet postanowił zakupić pewną i
lość nasion fasoli, bobu, brukwi i kapusty; h-tó
re następnie będą rozdane dzieria wcom za
gonków poniżej ceny kosztu. Niek1óre nasio
na, kupowane przez Komitet zagonków i o'd
stępowane następnie dzierżawcom, sprzeda
wane będą za jedną czwartą część ceny zaku
pu. Ze względu na możliwość szkód w polU, 
Komitet postanowi!, że na zagonkach nie bę
dzie się zupełnie sadzić ani marchwi, ani tez 
grochu polnego i cukrowego, co najw·yżej zaś 
brukiew i fasolę. Następnie Komitet 7agon
ków postanowil, aby na zagonkach sadzić tyl
ko te rośliny, których uprawie sprzyja rodzaj 
gruntów w danem miejscu. W tym celu Ko
mitet pvwola do życia specyalną komisyę, z 
udzialem ludzi kompetentnych, rolników i o
grodników. Komisya zajmie się zbadaniem 
całego ibszaru ·ziemi będącej w rozporządze
niu Komitetu: zagonków i dokona jej klasyii
kacyi, pudlug tego zaś dzierżawcy zagonków 
otrzymają stosownego rodzaju nasiona i 
flance. 

Zadecydowano, aby nabyć nasiona kapu
sty i brukwi, zasiać je na ogrodzonem miej
scu i następnie odstąpi dzierżawcom niżej 

ceny kosztu już gotowe do sadzenia flance 
tyrh roślin. N:i początek Komitet zakupuje 10 
funtów nasion kapusty i 3 funty brukwi, a 
mianowicie ka,pusty brunśwkkiej lub magde
burskiej, zaś brukwi· mieszanej bia1ei z żółtą. 

W końcu uchwalono poez.ynienie star,ań 
u pp. Geyera i Bennicha o otrzymanie grun
tów ogrodzonych pod zasianie. kapusty i mar
chwi na rozsadę. 

Następne posiedzenie odbędzie się w śro
dę o godz. 11 rnno. 

Tanie kuchnie a zi('mniald. 
Przewodniczący komitetu mnich ku<"hni 

przy Delegacyi niesienia pomocy biednym, pa
stor Gundelach, rozesłał do kuchni znajdują
cych się pód egidą 1rnmitetu okólnik, datową:.' 
ny dnia 8 b. m., z kwestyonaryuszem, w k'tó- 1 

rym pros1 o nadesłanie następujących dąriych: l 
Ile porcyj obiadowych dana kuchnia wydala 
w niedzielę, poniedr.iałek, wtorek i, środę dui l 
5, 6, 7 i 8 marca; co użyto do pn:S·gotowania 
obiadu, jezeli ziemniaków nie b~-lo; czy i ile 
ziemniaków kuchnia . posiadała . ;v dni po wyż~ 

· sze i skąg te ziemniaki otrzythala; czy kuch~ 
nia· miała as)cguacyę na ziemniaki; czy zapla~ 
cN1ą, od ilu dni i na jaką il<>ść iiemniaków; I 
jeżeli kuchnia zwracała si"2 na tsacyę, to do 
kogo, oraz kogo \.V tej sprawie interpelowano; 
czy i Ile ziemniaków kur;hnfa nabyla z pry. ł 
w.atnych źródeł; po jakiej cenie; w ciągu ilu I 

N.alefy nat~chm~st donieść, . 0 ile taka " 
kombmacya abuidu 1est droższą,. gdyż k · · 
tet tanich kuchni będzie natychmiast zwr~~ 
sił!°a.~elegacyi ~ies~eni3: p~mocy· biedn~ }: 
o • ze na po rycie mez ędnyeh wyd.at. ~i"~t 
kow, z powodu braku ziemniaków. 

Z Tow. „Pomoc". 

Nowe Stow. „Pomoc", powofane przez pe-
Vlne kola sfe:r inteligencyi żydowskiego spoJ • 
czeństwa m. Lodzi, w celu udzielania porno: 
biednej ludności m. Łodzi, t. j. nietylko eh~ 
rym, lecz również i zdrowym, postanowiło: o.. 
two:zyć ~zereg !ankh miejsc sprzedaży arty. 
kułow prnrwsze3 potrzeby, założyć tanie ku
chnie, tanie herbaciarnie, tanie piekarnie dla 
biednej ludności, podjąć akcyę dla zwalczania . c 

żebractwa przez dostarczenie biednej ludności 
możności zarobku, zalożyć biura pośrednictwa 
pracy w wynajmowaniu tragarzy i posłańców.. 
w końeu zorganizować -biuro udzielania bez: 
płatnej pomocy prawnej, oraz porad praw • 
nych. 

Oprócz tego, w celu niesienia pomocy cho. 
rym i w celu walki z epidemią; zabierającą 
największy procent ofiar wśród ludności ży. 
dowskiej, Sbw. p.odjęlo się utworzyć ambula. 
toryum bezplatne, oraz tanią aptekę, zorgąm ... 
zować. doraźną pomoc przy nagłych zaslabnię. 
ciach w mieście, tudzież urządzić dyżury noc-
ne przy chorych przez czł:onków Stowarzy~, 
nia, dostarczać chorym w ich mieszkaniach· 
prywatń.ycb, orai w lecznicach obeZ!l,4.Jiye~ 
pielęgIJ.iarzy z pośród członków, udziel~~ · 
rym do domów bezpłatnie lub możliwie' 
pomocy lekarskiej, lekarstwa i poży • 
Poza tern Tow. zwrócilo się do Wydziału 

···~· 

\\'otności publicznej ze staraniem o zezw .. 
nie na utworzenie Ligi zwalczania ch.oróh ~<{; 
kaźnych, urządzenia wlasnej milicyi sanitar.:~~'§ 
nej i kontroli nad własnością osób iiolowa~, <'',-,;;_': 

nych przy dokonywaniu dezynfekeyi ich mie
szkań. · 

W końcu Tow zwróciło się do wladz i 
prośbą o pozwolenie na urządzanie odezytów 
o hygienie. 

Z Wydziału sprzetlazy ziemniaków. 
W dniu onegdajszym Wydział sprzedaży złem

niaków przy Delegacyi zaprowiantowania miasta 
trzymał nowy transport ziemniaków koleją, w ilo-. 
ści 19 wagonów. Ziemniaki te natychmiast rozdzi 
lone zostaly pomiędzy Komitet tanich kuchni, or 
kilka kooperatyw. Pewną część ziemniaków r 
sprzedano na ćwiartki na placach detalicznej. 
sprzedaży ziemniaków dla biednej ludności miaśta. .. 

Sklepy w nowych halach. 
Do tego czasu wlaścieiele b. kramów natł 

rzeką Łódką wynajęli w nowo urządzonych 
halach na Placu kościelnym 6 tylko 150 skle
pów. Zarezerwowano dla nich jeszcze 50, któ
re w razie nie zgłoszenia się wzmiankowanych 
kramarzy, zostaną oddane innym reflektan
tom. 

Zapomogi dla rezerwistek będą znmie!· 
szone. 

Jak się do"''iadujemy, zapomogi dle re- · 
zerwistek, poczynając od maja, ulegną zmniej
szeniu na czas miesięcy letnich o 30.000 rb. , •. , ·· 
Dotyczy to głównie rezerwistek bezdzietnyeĄ łJ,~~'.'. 

Rządowy instytut hygieniczny. 
Rządowy instytut hygieniczny wląe 

został do laboratoryum miejskiego. Prze 
zlckowano go do gmachu b. szkoły przem 
wej i z:uacznie rozszerzono. Wobec orga . 
wania oddziału policyi do badania produ.któ 
żywnościowych instytutowi temu przypadn;er 
doniosla dla ogółu ludności praca. 

Prosektoryum miejskie . 
W b. gmachu mono·p.olowym urządzona 

prosektoryum, które w przyszlym tygodniu ro
stanie oddane do użytku. Urządzono je we-

. dług najnowszych wymagań nauki i hygieny. 
Zw1oki będą przechowywane w sutereni~ 
skąd za pomocą windy będą przenoszone d<> 
pokoju obd11kcyjnego J kaplicy. Pomieszcza- . 
nia n.nją gaz, windę, elektryczność i wodocią; 
g:~ ·· Na kierownika prosektoryum powolan-0 
d-ra Dąbrowskiego. 

W prosektoryum urządzono wydział me
dycyny sądowej. Na czele Łegoz stanąl radeł 
lekarski dr. SL'S: z Manheimu, który już prq„ 
był do Lodzi. . 

Nowy zakład dezynfekcyjny. 
Wczoraj oddano do użvtku publieznego 

nowy zakład dezynfekcyjny,~ urządzony w nie
ruchomości Beutlera na wielką skalę. Gdy 
w jakimś domu st~ierdzony będzie wypadek 
choroby zakaźnej, dom ten zostanie izolowa
ny i odkażony przez aparaty dezynfekcyjne; a 
mieszkańcy jego przeniesieni do powyższego 
zakładu. Znajdują się tam piece o wvs,•kiej 
temperaturze, przeznaczone dla odkażania i 
odwszawiania rzeczy osób izolowanych. 

· dni w ubiegłych d\vóch · tygodniach kuchnia i 
·nie miała chleba; czy ktnhnia sprzedala pew- l 

li. ną ilość ziemniaków osihom prywatnym i ile. l 



GODZlNA P O T~. S K I. 

ZZe etow. handlowców polskich. 
ostatniem posiedzeniu zar·ządu Stowa

"ia haudloweów polskich (Nawrot 13) 
ywano podanie, z którem zwróciła się 
iądu pewna grupa członków stowarz,1: 
, iądiljąc zrealizowania projektu uhv~i

a przy St~w~rzyszeniu kola gimnastycz
. Po omów1enm tegoż projektu zadecydo-
o~ it s-prawa ta. związana jest ściśle z pro
m zmiany lokalu, gdyż w obecnym niema 
ca :ia ~alę ćwi.c~e_ń. Dla zajęcia się urze

Ie1;1wm pro3e1uu, powo!ano specyalną 
ę gunnastyczną, Czysty zysk z pod\\i.e
muzycznego w sali Resursy rziemieśl-

. .· chrześcijańskiej, w ogólnej sumie 207 
J.1, kop. postanowiono przelać do fundu

·. tanJej kuch1;ll przy Stowarzyszeniu. 

Brak lekarzy. 
środowem posiedzeniu Tow: lekarskie

awiano spravlę braku lekarzy w szpita-
dla choryth zakaźnych. Postanowiono 
ć ogłoszenie o wakujących posadach w 
lach, '~dazie zaś, gdyby ono nie odni-0-

skutku, zarząd Tow. lekarskiego zwala 
edzenie \Vszystkich lekarzy obecnych w 
:" w celu naradzenia się nad tą sprawą. 

saeh pokojowych liczba lekarzy prakty
~ eh w Łodzi w-ynosila okolo -260t obec
spadła do 100, 

Z placów nai:l rzeką Łódką. 

, .. dńiu onegdajszym na placach tm:gov.rych 
rzeką Łódką usunięto ostatnie żelazne budki 

· arskie. 

Nowy szpital illa cl1orYcll zaka:tnvch. " . 
Wczoraj nastąpilo otwarcie nowego sz.pi
dla chorych na tyfus plamisty przy ul. Mi
jewskiej Nr. 44, w gmachu b. gimnazyum 
kiego, gdzie dawniej mieści! się lazaret 
jeńców rosyjskich. Na stanowisko leka-
naczelnego nowego szpitala mianowany 
ł dr. Haberlau, W dniu wczorajszym do 

ego szpitala przewieziono pierwsze tran
y choryeh. 

Otwarcie preyiulku noclegowego. 
Komitet przytułku noclegowego dla bez

mnych chrześcijańskiego Tow. Dobroczy11.
.i zwrócił się do Wydziału zdrowotności 

])licznej magistratu ze staraniem o ponowne 
arcie przytulku nor.legowego przy ul. 

:mentarnej 10. 

Z gminy żydowskiej. 
Pi'ZY' gminie żydowskiej utworzoną zośta

nie lromisya, mająca na celu określenie kwali
fikacyi ·kandydatów na nauczycieli języka he
brajskiego i religii żydowskiej w szkołach.!»' 
ezą~kowyeh. 

Z ambulatOryum Tow. „Linas Haehołim". 

W ciągu ubiegłego m•ca w ambulatÓryum Tow. 
opieki nad chorymi „Lirfas Hacholim" udzielono 
pomocy bezpłatnej 4,077 chorym przychodnim, a 
mianowicie 1„207 na choroby wewnętrzne, 365 chi
fugiczne, 2.44 skórne, 646 oczu, · 22 zębów, oraz 
1,617 dzieci. Wizyt lekarskich u chorych w domu 
ll-Okonano 91, oraz lekarstwa ·wydano 3,821 cho
:.rym. W styczniu liczba chorych wynosila 3;915. 

Tajne gorzelnie. 
Niema tygodnia prawie, aby policya łódzka nie 

trafiła na §lad tajnych gorzelni. Onegdaj wykry
, dwa . tego rodzaju zakłady, jeden przy ul. Wi
. skiej 6.:S, w mieszkaniu Mozesa Blumensona i 
gi przy ul. Mikołajewskiej 20, w mieszkaniu 
lema Millera. Kotly miedziane, alembik i spi

skonfiskowar10. 

E-cha ka:rnawalu. 
Jnko rezultat statystyczny minionego ka:rnawa
. zoliu kojarzenia się małżeństw, mamy do za.

ja w r; b. w samych tylko kościołach 

ko-katolickich 239 ślubów, co stanowi mniej 
j trzeeią część ślubów, zawieranych w eza
normalnyeh. Naj·więcej par złączono w para

. aw. N; M. P. (58), najmniej w kościele św. Ka
"erza ~na Wid.zewie (par. 11). 

Fatalne ziewnięcie. 
nauczycielki Bronisławy G., zamieszkalej 

, ul.·· Ekateryuburskiej wezwano Pogoto'.\rie. 
zyua alarmu hyla zaiste niezv.')'kla, bo oto 
tak szczerze ziewnęła, ie ani rusz ust zam
ni1:) niogla; Raport Pogotowia stwierdza, :ie 

i wyszły z zawias". Ołiarę nudów odwiezio
staeyę Pogotowia.· gdzie z trudnością zdołano 

,,~asy" uruchomić i usta zamknąć. 

Zuehwała. kradzież. 

Włamania. 

Do składu win i delikatesów Piotra Komisarn 
l ;:·1 zy ul. Al.ek~androwskiej, szajka złodziejów doko

nała włamania, przyczem skradziono 70 flaszek 
wytrawnego wina, wielkie zapasy cukru, :herbaty, 
kawy, tytoniu, śliwek, delikatesów i t. p., na ogól- . 
ną sumę 3. tysięcy marek. · 

Przy ul. Długiej pod Nr. 91, szajka wlamywa
czy przedostała się na nieruchomośc fabryczną bra
ci Gliksman,. "-'Ybijając !omami otwór w mm·ze ze 
strony s~siedniej nieruchomości Nr. 93. Halas, .któ
ry nocni goście spowodowali, zwrócił: uwagę. stró
żów, którzy ich spłoszyli. 

Teiże nocy złodzieje wlamali się do składu 
towarów kolonialnych i delikatesów A.ndersa przy 
ul. Andrzeja 40, lecz podczas gospodarowania zo
stali zauważeni i zmuszeni do ucieczki. 

Nowa tania kuchnia ludowa w Radog'frszczu. 
W nadchodzącą nied,zielę przy ul. Dolnej 6 w 

Radogoszczu, nastąpi otwarcie nmn:~j tanjej kudmi 
ludowej. Organizatorzy zebraii na ten cel 3-SO i·u
bli. Jak wykazuje znaczny naplyw zapisów na o
biady, w Radogoszczu zachodzi konieczność· uru
chomienia jeszcze kilku tanich kuchni ludowych. 

Z sali odczytowej. 
Wczorajszy odczyt Józefa Rotstadta (Kra

snego) o wspomnieniach z katorgi zapełnił 
salę Koncertową po brzegi. "\iVbrew oczekiwa
niom publiczności, prelegent nader mało dal 
wspomnień osobistych, ujętych w formę obra
zów, usilując wzamian nakreślić syntezę wię~ 
zienia i katorgi w Rosyi. Przechodząc do po
rządku dziennego nad ostrymi przejawami ży
cia katorgi, buntów, głodówek, chlosty i t. p., 
„towarzysz" l{rasny namalował obraz monoto
nii 'Więziennej, szarej atmosfery ucisku, regi
me'u buntu i kajdan. System ucisku, stosowa
ny w więzieniach rosyjskich, jest tylko kon.,. 
sekwentnem odbiciem systemu, panującego w 
calem państwie rosyjskie:m. 

Kary. 
Handlarka Zlota Frumermann z Łodzi 

przy ul. Wolborskiej 36 mieszkająca, została 

na 30 rb. grzywny w razie niemożności pła
cenia na 15 dni aresztu skazana, ponieważ 
wbrew rozporządzenia o ustanowieniu cen 
maksymalnych z 4 grudnia 1915 r., kartofle po 
2 72 kop. sprzeda wala i policyanta, który ją 
upominał chciała podarkiem 50 kop. przeku
pić. 

Handlarz Hersch Bornstein z Lodzi, przy 
ul. Benedykta 14 ·mieszkający, został na 20 
rb. grzywny, w razie niemożnośei płacenia na 
10 dni aresztu skazany, ponieważ węgle bez 
urzędowego pozwolenia sprzooawal. 

Z sądów. 

Strę~zycielka.. 

Przed sądem okręgowym w Łodzi stanęli wczo
raj mal:żonkowie Adolf i Walerya Lemke, oskarże
ni o stręczycie!Stwo. Akt oskarżenia zarzucal im, 
że w październiku r. ub., spotkawszy w Slotwinach 
dwie dziewczyny, namawiali je do pójścia „do 
pewnego domu, gdzie są goście i gdzie można do.
brze zarobić". Gdy zaś dziewczęta nie chciały się 
zgodzić, zadenuncyowano je przed posterunkiem 
wojskowym, ie trudnią się nierządem i są chore. 
Dziewczęta przywieziono do Łodzi i tu okazało się, 
że denuncyacya była fałszywa. 

Prokurator zrzekl się oskarżenia co do Lem
kego, dla żony jego natomiast żądal 9 miesięcy 

więzienia. Sąd skaza! Waleryę Lemkę na miesiąc 
więzienia, męża - uniewinnil. · 

Trzy przestępstwa. 
O trzy przestępstwa oskarżono 40-letniego Pio

tra Pawlaka, a miano"\Yicie: 1) zamieszkiwanie pod 
cudzym paszportem, 2) kradzież 114 rb. i 3) u.silo
wanie przekupienia · milicyantów zgierskich. 

Pawlak przyznal. że zgubhvszy swój paszport. 
kupil sobie cudzy za 5 rb. Co do kradzieży, to 
wlaśeiwie nie byla to kradzież, ale znana „sztu
czka" z podrzuconym woreczkiem, wreszcie mili
cyantów nie przekupywał. 

Po zbadaniu świadków i st\Yierdzeniu winy 
oskarżonego we wszystkich trzech wypadkach pro
kurator wniósł o rok i 8 mies. więzienia. Sąd atoli 
surmviej osądzH trzy przestępstwa Pawlaka i ska~ 

zal go na 3 lata. 

Nożowcy przedwojenni. 
Trzecia sprawa wczorajsza stanowila echo licz

nych rozpraw nożowych. jakie kronika policyjna i 
są<lrnva przed wojną notowała. Na ławie' oskard 
żonych zasiedli Emil Andreas, 21 lat, i Antoni Bo-

Z lokalu Resursy rzemieślniczej chneścijań- niech pod zarzutem, iż w listopadzie 1913 r. w 
· przy ul. Widzewskiej 117;. popełniona została Chojnach poranili nożem niejakiego Dyzelberga, o--

,.zucl1wala kradzież~ a miaiiO\\icie W dniu je- raz dwóch ludzi. którzy przybiegli mu na ratunek. 
p_róby wyn:awiane~o przez Stow. handlow- Nadto mieli oni od D. domagać się pieniędzy. 

hkwh podw1eezorku. muzJ'eznego, pewien o- Andreas nie prx.yznal się do winy, Bonjech na-
. ,wszcdl do ;;ali bufetowej, w obecności li- fomfa.st oś~viadezyl, że wyjął nóż dla obrony wla-

. i~lirnrl»ćh obecny.en przystawił krzesełko de ~mego życia. Pmkurator żądcl dla obu 7 lat ciężkie-
, na kfórej łeiały w 1uterale skrzypce, warto- go więzienja. 
Uk,mmt ruhli. si1mo\\iące wlasność prof. Li- S<!d s1mzal Andreasa na 2 i pól rl'.lku więz.ie· 
iP.:!.Q~ ·· dyn'klora 1 · kierrnvnika chórów p:rzy ,. nia. z wlicz.enie.m czasu odsiedzianego, Boniecha 

·e. 1::dj11l je i zanfr'i>::! nn salę. a następnie w zaś na 7 lat. 
mu ulotnił się z nimL "l 

Zapomoga komitetu. w Vevey. 
Polski komitet pomocy dla ofiar wojny 

prze:1aczyl 300,000 franków miesięcznej zapo
,mogi dla ziem Królestwa, znajdujących się w 
okupacyi niemieckiej. Suma ta będzie w-ypla
ca:na G!ó\vnej Radzie Opielnuiczej do podziału 
nnędzy Rady okręgowe. 

Budżet Łódzkiej Rady Opiekuńczej. 
Główna Rada Opiekuńcza w Warszawie 

przyjęła do wiadomości na posiedzeniu swem 
od~yten; ~a 6 b. m., prośbę Łódzkiej Rady 
OpiekunczeJ o mmpelnienie jej budżetu 120 
ty~: rb. Sprawa ta zostanie rozpatrzona na naj~ 
bl.1zsL.em posiedzeniu Rady Glóvniej. 

Na dzieci katolickie. 
J. E. arcybiskup Kakowski przesłal Glów

nei_ R_adzie Opiekuńcf:ej, na ręce hr. Ronikiera, 
40,;:.;fo rb. z przeznaczeniem, aby suma ta zo
stała użyta na pomoe dla dzieci katolickich. 

Przyłączenie przedmieść. 
Vlczorai w zarząd1Je st. m. Warszawy od

byla się walna narada w spra\Vie przyłącze
nia przedmieść przy udziale zaprosz-0nych 22 
przedstawicieli przedmieść. 
· Sprawa przyłączenia przedmieść napoty
ka, o ile v;.ierny, na duże trudności, domagają
ce się rozstrzygnięcia. Jeden z nich stanowi 
regu.lacya ulic, drugi zaś - monopole i konce~ 
sye. 

Dzisiejsze prav,ro, na którego zasadzie od
bywa się regulacya, jest niedogodne wobec te
go, że dopóki m1asto nie wykupi gruntów pod 
ulice, nie może zabronić nikomu budowania 
się na s·wei posiaillości tak, jąk to mu się po
doba. 

Terytorya podmięjskie należą przeważnie 
do włościan na prawach długoletniej dzieria
y,;ry. Właściciele \Vyznaczyli sobie parcele i uli
ce dowolnie w najniedorzeczniejszy sposób. 
Tak przeprowadzone ulice są własnością pry
watną. Jeżeli więc miasto zechce ulice uregu~ 
lować będzie musiało wszystkie parcele WY
kupić od poszczególnych wlaścicieli, co moie 
pochlonąć bardzo znaczne sumy. 

Fundacya Staszica. 
Komitet Obywatelski m. Warszawy w 

sprm,vie otwarcia domu zarobkowego uchwa
m wybrać komisyę, która ma iaknajrychlej 
wcielić w życie wolę fundatora. Do komisyi tej 
wejdą: cz!onek Zarządu miejskiego, przedsta
\Viciel Sekcyi szpitalnictwa i dobr. publ., rad
ca pra'<'my Z. M., ksi~dz pra!at M. Godle\vski, 
oraz pp.: Rudnicki i Lustański, których za
danie,m będzie opracowanie konkretnego prn
jektu. 

Narady finansistów. 
Roi.poczęte z inicyaty\V-y łódzkich organi

zacyj· społecznych narady w siedzibie war
szawskiego komitetu giełdowego zostaly za
kończone. Przedstawiciele łódzkich, oraz war
szawskich najpoważniejszych instytucyj, oraz 
organizacyj społecznych obradowali nad wzno
wieniem czynności sądu handlowego, oraz 
nad praktycznern wykonaniem likwidacyi mo
ratoryum. Przedmiotem narad była również 
sprawa platności sum hypotecznych, oraz licy
tacyi nieruchomości. Przedstawiciele organi
zacyj społecznych uznali niemożliwość sub
hast nieruchomości podczas wojny i doszli tak
że w rnnych ważnych sprawach do pewnych 
konkretnych wniosków, które będą zawarte w 
specyalnym memoryale. Wnioski te mają być 
w krótkim czasie przedstawione władzom o
kupacyjnym do zatwierdzenia. 

Bezpłatne lekarstwa. 
Zarząd miejski wyznacza co miesiąe fun

dusz na zaplatę aptekom należności za lekar
stwa, wydawane ubogiej ludności bezp!atnie 
na mocy recept lekarzy instytucyj dobroczyn
nych. Recepty takie podlegają zatwierdzeniu 
przez lekarzy okręgowych, którzy w wielu wy
padkach odmawiają poświadczenia. Wobec te
go urząd zdrowia publicmego polecił leka
rzom okręgo\vym, aby w sprawie tej ściśle 
stosowali się do wydanych przez zarząd miej
ski instrukcyj. Za styczeń zarząd miejski wy
datkowa} na bezpłatne lekarstwa rb. 1,800, za 
luty wydatek ten dosięgnie 2,000 rb. wraz z 
przedmieściamL 

Udział żydów w za:rządzhi miejskim. 
W ostatnim numerze żargonowego „War. 

Tgblt." ukazal: się artykul, domagający się u
działu żydów we wszystkich instytucyach za. 
rządu miej5kiego. „Warszawa znajduje się o
becnie - pisze „ Warsz. Tgblt." - pod zarzą
dem państwa emopejskiego, w którem nia ist· 
nieją żadne ograniczenia praw obywateli i :my 
żydzi winniśmy domagać się pełnego rów:nl'}u- 1 
prawnienia. Ponie\vaż w krótkim cza5ie mają. 
nastąpić gruntowne reformy w Komitecie Oby· 
watelskim i zreorgal'izOWtlDY tędzie zarząd 

mie!ski, iydz.i maja prawo podnieść swój glvt 

5. 

i wystawić swoje żądania. Domagamy się wif;!t, 
by w każde! mstytucyi zarządu . miejskiego 
znajdowali się przedstawiciele. Żj7dów, lecz ni~ 
czión.lrnwie „familii" Natarn~onów, ·· 1ecz . upo. 
ważnieni przez ogót żydowskL, .. ży4owscy 
przedstawiciele w zarządzie miejskim .-.końd 
czy „Warsz. Tgblt." - są naszem. prawem 
i musimy domagać się mzeczywistnienia tegc 
prawa obecnie - z powodu reorganizacyj Ko-
mitetu Obywatelskiego". · 

Szkoły. 

Na skutek uchwały zarządu miejskiego~ 
dom, należący do miasta, a zajęty dawniej 
przez cyrk.ul policyjny przy ul. Chlodnei; obró
.cony będzie wkrótce na szkoly miejskie . ucż. 
ba których wyniesie 30. Odpowiednią p~erób
ką gmachu władze miejskie zajmą. ~ię zaraz 

Wyjazd do Ameryki. 
Jak wiadomo, władze niemieckie pozwa

lają wyjeżdżać do Ameryki kobiefom i · dz:ie
ciom do 16 lat. W celu uzyskania niezbędnych 
informacyj i dokumentów, należy zwracać się 
do biura 2 wydziału paszportowego w U:rzę. 
dz1e niemieckiego zarządu gubernialńego 
(Krak. Przedm. 46/48). Dla wylegitymowania 
się niezbędny jest paszport niemiecki. 

Pobita spekulacya. 
Po zasekwestrowaniu wanien miedzianych, na

stąpiła istna orgia w kierunku spekulowania cena· 
mi wanien emaliowanych i blaszanych, które sprze. 
do:wnno w początkach do 100 rb. za sztukę. Obe
cnie, ponieważ wiekszość właścicieli dpmów zdecv· 
dowala się do ur~ądzen kąpielowych nie sprow~
dzać nowych wanien w celu tern szybszego pozby· 
cia się niewyplacalnych lokatorów, ceny wanien 
same przez się obniżyły się do tego stopnia, że ca.
la sfera spekulantów, obficie zaopatrzona w ten 
artyku1, ponosi obecnie straty. 

Wystawa „wojenna". 
Dziś nastąpi otwarcie wysta.'Wy „wojennej" -w 

Zachęcie. 

Reprezentować ją będą następujący malarze> 
pp.: Kędzierski, Ryszkiewicz, Koilski, '.Jt,U"oeki, Ko
rzuchuwski, Trzebiński, Holler, AdamcŹewski, Au· 
gustyno1viez, Przybylski, Bagieński, Kolowski, Ma· 
slowski, Lindemann, Wiśniewski?· Kopczyński, Pu· 
rzyński, Pie:ńkowski Biske, Wankie, Dzierzbicki, 
Homolacz, Golębiowski, Trzeińska-Kamj~ka, Cie
ślewski, Trautman, Alchimowicz, Tom, Grabowski, 
Szygiell, Porankiewicz, Zawadzki, Rzecki, Slocim
ski, Perle, Popowski, Rymanowicz, Brzezińska"'Llr 
bieńska, Jawornicki, St~pski, Balbus, Staszewski. 
Sokołowski, Pilatti, Rembowski, Czerny, Piątkow~ 
ska, :Małkowski i inni. 

'Wystawa mieści się w 3-ch salach. 

„Familie" się mnożą. 
,~Nowa Gazeta" pisze: „Donosiliśmy już 

że v.'la<lze niemieckie zażądały zamknięci~ 
targów prywatnych jako niehygienicznie urzą-
dzonych. · 

W celu przeniesienia handlu mięsem i 

tych targów, zarząd miejski wyznaczył komi
syę, zlożoną z pp.: E. Zienkowskiego, F. Lil
popa, J. Meyera, T. Eytnera i S. Laurysiewi
cza. 

Inspekcya weterynaryjna z komisyi tei 
dla nieznanych przyczyn zostala wyłączona. 
Komisya wyjednała już decyzyę, aby handel 
hurtffwy mięsem z bazaru IDricha przenieść 
do hali prywatne! przy ul. św.-Jerskiej. 

Prezydyum Sekcyi III miało już zawrzeć 
kontrakt z właścicielami tej hali prywatnej. 

Inspekcya sanitarno-weterynaryjna, pozo
stająca pod przewodnictwem p. C. Brukow· 
skiego, zafożyla przeciw temu protest, moty. 
Vi'"ując, że miasto zupelnie niepotrzebnie pła
cić będzie za używalność hali przy ul. św.-Jer~ 
skiej, kiedy na ten cel posiada własne hale: 
na placu Witkowskiego, a nawet i w hali Mi· 
rowsltiej znajdzie się miejsce do sprzedaży 
mięsa. 

Tranzakcyę narazie wstrzymano. 
A teraz male wyjaśnienie, dla~zego ko

misya ~ryżej wspomniana tak ·sobie upodoba.
la halę przy ul. św.-Jerskiej, oddaloną od cen· 
trum miasta i z kiepskim dojazdem. 

Oto hala ta jest wlasnością spółki akcyj· 
11.ej. Jednym z głównych akcyonaryuszów jest 
p. Meyer, a ponadto w komisyi zasiada czlo~ 
nek skuzynowany blizko z panem M. przez żo ... 
nę, a jeszcze ieden członek jest „członkiem fa
milii", do której pośrednio należy i p. Jerzy 
Meyer. 

I znowu taki interes zepsuli". 

Podczas sprzeczki. 
Pan Stanisław Kosiński, ex-obywatel ziemski, 

mieśzkal od pewnego czasu z ex-sklepową, Józefą 
L\lka5zewską przy ulicy Koszykowej ~5. On mia~ 

lat 52, <'>M zaś 48, a jednak ląezyla ich r:i> Maą tyl· 
ko przyjaźń; wezoraj między preyjació11A1). 'ftY~t~~ltla 

sptzeezka tak gwałto"''Ila, iż Ko11ińflki 'JVi'J'ęil za 
nóż i zada! nim Łukaszewskiej liane 'f!°''/.J "' pie-r
si, brzueh, ramiona i glowę. ~l;;;zwana milieya :roz· 
broila, a następnie a.resztowała szaleń&. Łuka-

5zewską zaś odwieziono do ~zpitala Dzieeiatka Je-
!<.UI'(. Stan je~ je:;;t greny. -

Wystawa 'W kamie:niey Baryczków. 
Otwareie Utpowiada6.j \\y8ławy wzorów ~ 

5!;r(}ju p~kiego eabęaie ~ ~nia 11 b. :m.. t. J. 



GODZINA 

U cho się urywa„. ~ sobotę, o godz. 12-ej w południe. Zwycwjem Jat 
ubiegłych w patrycyuszowskich świetlica.eh Kamie
nicy Baryczków zgromadzi się cala Warszawa, go„ 
Acfonie na ten dzień uroczysty zaproszona przez 
Zarząd Towar1.ystwa Opieki nad Zaby1kami Prze
szłości. Pełne cb.arakforu wnętrze kamienicy, wy· 
łlane dywanami. sale zawieszone portretami ro-
dzinnemi licznych 'l\'ystawców, oraz wnJelnione 
strojami polskiemi orygjnalnemi przedstawia się 
niezwykle imponująco. Zarząd Towarzys1wa · w 
ehlubnej trosce o zgromadzenie funduszów niezbęd
nych na pro'\\izoryczne choćby zabezpjeczenie zruj
nowanych przez wojnę cennych zabytków przeszło
ści, których część wielka znajduje się w ruinie, 
przeznacza. dochód całkowity z dnia otwarcia wysta
Wy na ten właśnie drogi każdemu sercu polskie
mu cel. Wysoce interesujący i niezwykły w dotych· 
ezasowych stosunkach naszych w Warszawie temat 
'l!rystawy, Jllk również i cel jej, mający za zadanie 
w skromnej chociaibY. mierze przyczynić się do u
ratowania skarbów kultury naszej od ·ostatecznej 
iaglady, ~chęci ws:r.ystkich przeszłość naszą .miłu

jących do zwiedzenia wystawy w tym właśnie dniu 
jej otwarcia. Pozostale zaproszenia otrzymywać mo
ina w kancelaryi . Towarzystwa (Hynek Starego 
ł~ 82) w godzinach od 10-ej do 3-ej. 

Jak bylo do przewidzenia, firma technicz.. 
na „Drzewiecki i Jeziorańsld", wciągnięta w 
orbitę rewelacyj adw. przys. Łypa~ewicza o 
działalności p. Piotra Drze\vieekiego, ia1·eago
wala przeciwko postawionym jej zarzutom w 
formie listu otwartego, w którym na uwagę 
zasługują trly zapewnienia: 

Teatr i muzyka. 

'feano Wielki.· Dziś koncert kompozytorski H. 
Melcera z udziałem solistów Opery. Jutro „Hugo
noci" Meyerbeera. 

Teatr Rozmaitości. Dziś 0 Rewizor" Hohola, ju-
tro „Mezalians" B. · Shaw'a. 

Teatr Polski. Dziś i jutro „Pygmalion" Shaw'a. 
Teatr Mały. Dziś ,,Nnsi nie u nas'' Mira. 
Teatr Letni. Dziś i dni następnych „Fruwająca 

dziewczyna". 
Teatr N(nYośei: Dziś i jutro ,,Królowa kinema

tografu". 

Ze Lwowaa 
(Korespandencya wfasna „Godz. Polski"). 

Odbudowa Galicyi. - Nowa plaga wojenna. - Per 
-w:rót je1iców cywilnych. - żądanie Ukraińców. 

Sprawa odbudowy luaju przebyl{l. już o
kres przygotowawczy i zaczyna coraz bardziej 
górować nad wszystkiemi sprawami Iuajowe
mi. Utworzenie centrali krajowei dla odbudo
wy gospodarczej Galicyi, wniesione przez Kolo 
Polskie w Wiedniu, jest blfakie urzeczywist
nienia. Nowa instytueya zwać się będzie „I..an
deszentrale fiir den wirtschaftlichen Wiede
raufbau Galiziens". Na czele jej stanie namie
stnik galicyjski. Będzie ona się składać z 3-ch 
sekcyj: 1) dla przemysłu, handlu i rękodziel
nictwa, 2) rolniczej i 3) technicznej. 

Bezpośredniflm następstwem wojny jest 
groźne rozszerzenie się chorób wenerycznych. 
Choruby te, według opublikowanego memo
randum prof. Lukasiewicza, po wojnie mogły· 
by dać wyniki katastrofalne. Do czasów osta
tnich, oprócz kilku powiatów w Huculszczyź
nie, chorobom w~nerycznym podlegały tylko 
większe centra spoleczne. Dopiero w ostatnim 
czasie choroby te objęły caly kraj, co w zasa
dzie jest zwykłym objawem, towarzyszącym 1 

wojnie. Główną jednak przyczyną, dla której 
choroby te w Galicyi przybraly odrazu tak 
wielkie rozmiary, jest - zdaniem referenta -
przejście przez nasz kraj armii rosyjskiej, w 
której to armii podobnie jak w angielskiej, 
znajd.uje się największy procent żołnierzy, do
tkniętych chorobami pkiowemi. Blizko dzie
sięciomiesięczny pobyt armii rooyjskiej w cen
trum Galicyi spowodowal rozszerzenie się epi
demii chorób w kraju do tego stopnia, że ol)ec
:nie już zarażenie się nrnże nastąpić nawet ek
stragenitalnie, często przez zwykle dotknięcie 
gię przedmiotu, lub zetknięcie towarzyskie. 

środki zaradcze, według prof. Łukasiewi
cza, są następujące: walka z tajną prostytucyą, 
która jako niepodlegająca nadzorowi wladz, 
jest o wiele niebezpieczniejszą od jawnej, oraz 
leczenie chorych systemem szpitalnym i labo
ratoryjnym. 

Jak donoszą· z Wiednia, jest nadzieja ry
t!łale~t> uilatwienia · sprawy osób internowa
:11ycli, t. j. obvwateli austryacldch i węgier
skich, których wybuch wojny zaskoczył w Ro
syi i obywateli rosyjskich, których wojna za-
1ko~yla w Austro-Węgrzech. W sprawie tej to
ezą się już oddawna pertraktacye między oby
dwoma państwami. Osoby, obowiązane do sluź
. by wojskowej, nie hędą mogly oczywiście wró
eić do swego kraju. Powrót będzie oczywiśrie 
€1.obrowolny, a nie przymusowy. Jest to waine 
~ osób z Królestwa Polskiego, internowa
nych w Austro-Węgrzech. Nikt uie będzie zmu
szał tych osób, aby wracały do Rosyi, przeciw~ 
me, władze austryackie zamierzają ulatwić in
te:ruowanym Polakom powrćt do Królestwa. 
Część znaczna internowanych Polaków otrzy
ma.la jut pozwolenie powrotu do Królestwa, 
wkrótce zapewne nastąpi uwolnienie wszyst
kieh internowanych Polaków. 

Dnia 22 ub. m. ukr.a.ińska młodzież akade
mieka zwolala .Zebranie, na którem uchwalono 
rezohl':i.·ę, domagającą się od rr.ąrlu zalot{mia 
v.niwersytetu ukraińskiego we Lwowie. 

il. 

1) ie takt, iż p. Piołt Drzewiecki osobistą 
swą pracę poświęca dla· Komitetu Obywatelskiego 
i zarządu miasta, pełniąc czasowo obowiązki za
stępcy prezydenta i to bezplatnie, - nie moźe 
tamować dzialalnoiki Tow. Akcyjnego, szczegól
niej, gdy z chwilą objęcia tych obowiązków, p. 
Piotr Drzewiecki całkowicie się usunął od zarządu 
interesami 'l'owarzystwa i od sierpnia 1915 r. 
zrzekł się z tego powodu uposażenia„. 

2) Upatrywanie jakiejkolwiek zależności To.
warzyshva Akcyjnego ,,Drzewiecki i Jeziorań
ski" od pp. Natansonów, wkracza w dziedzinę 
farsy i humorystyki. 

3) Publikowanie szkodlhvych, a niezgodoych 
z rzeczywistością przypuszcze1i o jakoby poważ.. 
nych trudnościach pfatni~zych Towarzystwa Ak
cyjnego Jest wprost niedopuszczalne i· karygodne. 

Jeśli jest „karygodne'', należaloby pocią
gnąć p. ł.ypacewicza do odpowiedzialności są
dowej. To samo powinien uczynić p. Piotr 
Drzewiecki, nie mówiąc już o pp. Natansonach. 
Ci ostatni zresztą na radzie „familijnej" wy
brali, jak wiadomo, formę sądu - ,,honorowe
go". 

Zbliżamy się ku sekcyi żywnościowej, a 
zbliżywszy się, niep-0dohna wprost pominąć 

milczeniem p. Pietraszkiewicza. P. Łypace
wicz zaznacza, że nie będzie poruszal rządów 
p. P. w sekcyi wzmiankO'\Vanej, nie może się 
jednak powstrzymać od zaznaczenia, że 

„w ei:;igu pierwszych kilkunastu dni swej 
prczew.ry wyprzedał spekulantom towarów coś 

za kilkaset tysięcy rubli po względnie nizkich ce
nach (ścisłych cyfr nie mam, bo mi zajrzeć do 
ksiąg nie pozwolono), a zaraz potem ogl11sznl w 
pismach, że gotów kupować zapasy od hurtowni
ków". 

Działo się to podobno z wiedzą Komitetu 
Obywatelskiego, czego nie nwiua narazie 
stwierdzić wobec niemożności ~·-„nin oił
nośnych protokółów. Faktem :est tylko, że 
za towary, sprzedane po cenach normalnych, 
Warszawa zapłaciła potem conajmniej milion 
rubli więcej. · 

„W owej krytycznej chwili - pisze p. Ł. -
kiedy p. Pietraszkiewicz wyprzedawa! zapasy. 
niejaki J. Natanson zakupił w sekcyi żywnościo
wej raz dziesięć, a potem ośm worków mąki. Za
pewniano mnie. że tym przewidującym obywate
lem, nie chcącym naśladować Aleksandra Mace
..iońskiego, co to dla przykladu, kiedy żołnierze 
cierpieli pragnienie wylał wodę, przywiezioną w 
hełmie - był sam prezes wydzi2tłu finansowego. 
członek Komitett11 Obywatelskiego, p. Józef Na-
tanson. 

Sprawdzić tego, niestety, nie moglem, gdyż 
nie dopuszczono mię do przejrzenia dokumentów 
sekcyi żywnościowej, ale póki specyahia komisya 
rewizyjna nie przekona, mię, że mój inform n lor 
się nie mym, jestem przekonany, że ktoś nadużył 
namviska glówuego kierownika komitetowej ak
cyi zaprowiantowania Warszawy". 

Tutaj pozwolimy sobie zwrócić uwagę p. 
Łypacewicza, że 18 zakupionych przez p. Jó
zefa Natansona worków m~ki nie jest znowu 
ilością tak wielką, aby ją warto było ujawniać 
w prasie. P. Natanson napewno mąką tą po
dzielil się z resztą „familii", co jest bardzo mi
łvm obiawem harmonii i solidarności rodzin
;;.ej. A· coby było, gdyby głównym kierownf
ldem komitetowej akcyi zaprowiantowania 
Warszawy hyl np. Tadeusz Eytner? 

P. Łypacewiez pisze (Nr. 66 „Przeglądu 
Porannego"): 

.,Jakkolwiek byl bf!rdzo niewlaśehvym na
jazd ,.Cyrkonu" p. Pietraszkiewicza na sektyę 
żywnosc:iową. jednostronne zapełnianie biura Ko
misyi rozdziału mąki i rhleba. prze:i; pracowników 
zelazuej firmy Krzysitof Brun i Syn, a sekcyi ó
p::tłowej przez redziuę kierownika biura sek1•yi. 
to jerlnak rekord buku wszelkich skrupułów 
pod tym w:>:ględem zdobyl pan wice-prezes Komi
tetu Obywatelskiego przedmieśria Pragi i dele
i•t tegot Komitetu do Komitetu Obywatelskiego 
Ul. "\.Yarszinvy, r.rlonek zarządu sto1. m. Warsza· 
wy, czlonek sekryi handlowo-rzeźninnej przy i:a

rzadzie st. m. WP.rsu.wy, prezes l5ekeyi żywno

ści~wej Kom. Obyw. na Pradze, prezes sekeyi 
too.tralnej na Pradze, członek Komitetu dla zba
dania sprawy drogi Poniatowskiego i gorący tej 
drogi-wbrew interesom mlasta i rodzinnej Pra
gi - obrońca, nauczyciel rysunku w szkole Miite
g'o i właścidel biura kanalizai.cyjnego, technik p. 
Tadeusz Eytner. 

Ulokował -0n w „podwładnych" sobie instytu
cyach podobno d dwa tuziny swych krewnych i 

· JX>Winowatych na posadach płatnych. Brata swe
(0, Kazimierza, mianował p. prezee sekeyi żyw
nościowej na Pr:ldze · inkaMntem. szwagra maga
:tyn~erem, ciotecznefo brata kontrolerem, jedne
W>~. kuzya bsyerem, a· jege żonę zarządzającą 
skl~pem, drugiego kuzyna mas:r.ynfatą teatru. ku· 
:r.ynee oddał bufet teatralny, siostrze szwagra po
wierzy! za~d hurtownią. W dobrocł swej nie 
za.pomniał nawet o teściowei swee;o brata i jego 

PO"LSKI .. 

wanie ::Pposobów zarobkowania dla czlonk' :~· 
partyi .Niek~ól"zy znaleźli zarobek prz.y ek! ~~ 
ploatacy1 lasow. Nadto zakłada się w Atk 

szwagrze. Dla uwieńcze.nin dzida, zapewne na 
prośby rodziny, żeby i siebie nie krzywdzil, wy
najął p. prezes Eytner pomieszczenie na biura i 
magazyny dla swej sekcyi - zapewne b. tanio i 
jedynie, żeby mieć lepszy dozór nad towarami
na parterze, pierwszem i drugiem piętrze swego 
domu przy ul. Kępnej„. 

Zaiste p. Eytner potrzebowalby dla swej 
„familii" więcej worków mąki komitetowej, 
niż p. Natanson, a więc kto wie, czy nie lepiej 
dla miasta, że nie zajmuje stanowiska p. Na-

slru w!asny warszatat koszykarski. . :Nie z !U'· 
. mniał komitet i o pomocy duchowej dla ap0.c 
wysiedlonych. . Misyę religijną w rejoui!zesz 

.ratowskim. pelni ks .. ~azim~e:z Zagroba, k!:~\ 
pelan gorliwy w sluzb1e BezeJ i niestrud·· ·. ;~ 'k . . . , zony.} 
pracowm . na mw1e spo1eczn0Mobywatelsk' ;;;:~ 

tansona? ·· · 

Jl 4;;L 4 

Z żyda I !J ygnancow. 
Nowa uczelnia eolska w Moskwio. 
W tych dniach odbyl się uroczysty akt o

twarcia, nowej uczelni pol5kiej w Moskwie. U
czelnią tą jest . czteroklasowa szkola ogólno • 
k:;ztnlcaca z kursami technicznemi, których 
zadanie'"m jest. prz.ygutówanie odpowiednio 
wykształconych niższych funkcyonttryuszy 
technicznych. W lokalu, gdzie odbywać się 

będą w godzinach popołudniowych wykłady 
nowej uczelni, zebralo się grono osób bliżej 
interesujących się szkolnictwem polskiem, o
raz licme zastępy młodzieży szkolnej. ·Prze
mawiali przewodniczący wydziału szkolnego 
inż. Waclaw Liebert i dyrektor szkoły realnej 
Waclaw Jasiiiski. Przy szkole istnieją kursy 
techniczne, na które przy,jmowani są ucznio
wie, posiadający dostateczne wiadomoścL Kie# 
rownictwo szkoły spoczywa w doświadczonem 
rę1<u prof. Garczy11ski ego. K ur~y same rr.ają 
dwa wydziały, elektromechaniczuy i budo
wlany. Naczelne kierownictwo kursów spoczy
wa w ręku rady specyalnej przy Wydziale 
szkolnym, pozostającej pod przewodnictwem 
,prezesa v.rydzialu szkolnego przy Komitecie 
Polskim. Na wydzinle eiektromechnnicznym 
wykładane będą przedmioty specyalne: me
chanikn, technologia melali, budowa maszyn 
(ostntnie dwa przedmioty wykładać będzie 
prof. Kacprowsld), elektrotecb11ika {prof. Po
fa:ry~ki i inż. Hem:::!l), szkicowanie maszyn 
(Sławiński!, krcśl.enie (Dubik). W orga'liżacyi 

'kiir«l"i~ ()i)ł'~"'T, "'ryrdenion:v4'h o-.·~b z r..;oikód 
, :)et:crtMeil, u.ii<..::&;. cidtik.iego brali udzial dyr. 

Jacruiski, inż. Rakowski i arch. Oosfyński. Na 
kursach technicznych wykłady będą prowa
dzone praktyrr..nie z uwzględnieniem poziomu 
umysłowego uczniów. Lekcye na kursach od
bywają się wieczorem, słuchaczami kursów 
przeto mogą być nawet osoby dorosłe, pra
cujące w zawodach technicznych, o ile posia
dają elementarne wiadomości z maten:af~'ki 
Do nowej uczelni zapisało się 150 ucmiów, 
z pośród których przeszlo 40 kandydatów na 
kursy techniczne. Na wydziale budownictwa 
wykładane będą przedmioty specyalne: bu
downictwo (arch. Wiśniewski), miernictwo 
(p. Franta), ogrzewanie i wentylacya (ini. 
Bąkowski), lrnnalizaeya i wododiigi (inz. Go* 
mulicki), mechanika budowlana·, rysunki rę
czne i kreślenie (Dubik). (WAT.). 

Z kolunii polskiej w ~~r~tewift. 
Dzialalność C. K. O. w odległym fejouie 

saratowskim rozwija się sprawnie i pomyśl~ 

nie, dzięki energii pełnomocnika p. Alek~an· 
dra Jnworskiego. Oddział C. K. O. w Sarato
wie zorganizowany zostnl 19 listopada r. i1b. 
i w krótkim przeci~gu czasu dużo zrobi,~ po
trafi!. Pierwszem zadaniem jego byto rozpro
szoną po \Ysiach, ·wysiedloną ludność plllską 
skupić w liczniejsze gromady i zorganizować 
z nich partye. Zad.nnie to nie było latwem, 
gdyż gubernia sarafowska jest rozlegla, a wy
siedlńców polskich trzeba byłe wyławhtc'.' ze 
wszystkich dziesięciu jej powiatów. Dotych
ezas zarejestrowano w gub. saratowskiej 5.600 
osób i sformo\vano z nich 45 partyi, rozmiesz
CZ'lnych po większych wsiach i miasteczkRch 
gubernii. Najwię.cej wysiedle1\có"1 zaragesfro
wano w pow. balnowskim. Rege<11lrac.va nie 
jest jeszcze skończona. Wedlug przypuszczenia 
pełnomocnika Jaworskiego niezorganizowa
nych w partye będzie jeszcze ze 3000. Do gub. 
saratowskiej tramo więc prze.s~do 8,000 wy
siedleńców Polaków" Na czele każdej partyi stoi 
mianowany przez C. K. O. przewodnich ,i 2 ła
wników, wybieranych przez partyę. W razie 
potrzeby do każdej partyi do}eżdża instrukt· •r. 
C. K. O. lrnrmi partyę, odziewa i obuwa. Na 
obmvie i odzież wydaje on kolo 15 rubli na 
osobę. Najipoważniejszą sprawą, nad którą u
stawicznie czuwać musi komitet saratowski, 
fo pomoc lekarsko-sA.Z1ituna. Saratowska 
gubernia leży na pograniczu Azyi, wystawio
na jest więe na znane w medycynie niebez
pieczeństwo przenoszenia chorób zttkaź:nych 
p:rzez pasorzyty. Każda też partya zużywa o
gromną ilość mydla, :posiada la.foie i· po 2 -
3 mHzynki do strzyżenia. Obecnie w Komi
tecie ezynią się przygotowruiia do walki z epi
demią, przewidywaną na wiosnę. W krótce 
każda poszczególna party.a· ótrzy-ma. apteer.kę 
domową.Instruktorzy notuią. ~iekawy .szeiegól, 
że lud polski z Królestwa jest daleko odpor
niejszy na choroby niż wysiedleńcy z Litwy 
lub Wolynitt. Zapoczątlwware je.st wyna.id''" 

Na za~ytanie, jaki odsetek wysiedlonvch 1 
·"' 

zostanie prawdopodobnie na uciaiu 
drogach . masowej . emigracyi , polskiej Wf 
wschód i nie powróci do porzuconego zag 

• f d . d.. o 
OJ;z!s-~go, o .powie zi~no mi, że grom 
wie3skl.e. tęs_kmą za .kraJem i wyczekują g 
co chwrh, kiedy mozna będzie doń powr· 
Pozostać mogą na obczyźnie tylko niek~ó 
el~menty ':'ielko:niejskie, o ile znajdą w R 
sy1 zabezp1eczeme materyalne. Zresztą rn 
o powrocie do kraju ustawicznie gości w s 
eu i umyśle ·każdego prawię \VygD.ań~ 
(WAT). ,: 

Wieczór M:cklewiczowski w C~arkowio. 
Pisma kijowskie donoszą z· Charkowa, it : 

dnia 24 lutego urządzon.o tam staran1e.m pok 
sldego „Kola dramatycznego" i przy wspól•' 
udziale będących obecnie w Charkowie na ·tu..····· 
foczce artystów scen polskich wieczór Mirkie.; 
wiczowsłd. Slowo wstępne wypowiecfziaf 
prof. Belczyk, przedsta wiająe pięknie r trafili~"· 
nie, choć może nie dość przyst~pnie dla sfoN;· 
szej publiczności i mlndzieży, genezę W(•InQ..'.;:; 
śri - :volność ducha _u Micki~wiez~'. jako naJ~\. 
wspamalszy wyraz Jego tworczosci. Niemt'.'::'" 
zaiste nic piękniejszego, jak du sza ludilra, ona~' 
ogniskuje całą wartość człowieka~ .Duch jest 
wolny, ::idczuwa potrzebę wolnośe,i~~„.To. nkO<i 
chanie wolności, natchnęło pols · i~ 
cza do najwznioślejszych utworów: · · 
Konrada Wallenroda, trzeciej części 
Król duch doczeka się ostatecznego Wfti"lll~ 
nia narodu. Po odczycie odegrano „Dz.iadU:w~l~ 
czę~ć 3 i 4. Co się dl)tyczy gry artystówr~t~1 
trieba zaztiarzrć, że tak amatorzy, jak· i ajrf~ 
rzy zawodowi wywiązali się z zadań SW}rb 
dobrze. l'o też dla wszystkich obecnych byl 
to wieczór podniosły, krzepiący ducha nrucxio. 
wego na obczyźnie. (WAT). 

Przez m·iasto syberyjskie Nowy 
jewsk· przechodzi!y w różne strony f 
gnańców polskich. Pierwsze partye 
zatrzymane i znalaz!y schro.nienie w ba 
urądzonych przez miasto. . Później 
polska miejscowa wystarała się o za. . 
własnego towarzystwa dla wysiedleń .. • 
Obecnie otwarta została tu także szlrola ~~la 
dzieci tułaczów, komitet miejsrowy zaś nfa 
dalsze jeszcze projekty, bo nie tylko urządza· 
nie zgrupowanie wygnańców, ale i powrotną 
drogę do kraju. (WAT). 

Polacy na Wołyniu. 
Z Wołynia donoszą do pism petersbuio 

skich i moskiewskich co następuje: „Rok no. 
wy zannaczyl się u nas niebywałą dotąd droży• 
zna i brakiem niektórych produktów, które 
wr;z ze zbliżającą się wiosną stają się corai 
potrzebniejsze. żelazo np., za które placono 
dawniej 1,80-2 rubli za pud, kosztuje dm. 
10 rubli i dostać go coraz trudniej. Ryb, ~! 
dzi, oleju niema wcale. Smary. do wozów f 1lĄ> 
rzędzia rolnicze należą do przedmiotów . 
tku. To tez z uznaniem podnieść t 
cyatywę ziemstwa, które ma otwo~, 
siednich miasteczkach wla:ąne skle:i;i:~( ,, . 
tam sprzedawać mąkę, sól, cukier, ~:rot' 
dlo. (WAT.). . . . 

Bdczvt Eronberua w. Moskwło.', .. · 
W ubieglą niedzlelę K. Erenberg 'Vgl1> 

sil w Moskwie odczyt pod tytulem; „1łile1ka 
księżna Elena na tronie polskiem". Na ~z$:°" 
kiem tle wpływów rzymskich i biZantyJSki~ 
odmalował p;elegent postać żony wielkiego 
księeia, a następnie króla polskiego .AJeks~n
dra. Wzrus7:ająco piękny list królowej polski~i 
do· swego ojca, którego blaga o zaprzesta~ie 
wo'ny z Polska wywarł na słuchaczach g ff 
bolde wrażeni~. Kontrast pomiędzy Polską 
znajdującą się w rozkwicie bumaniz~u, . a 
Moskwą, świezo dopiero uwolnioną w?we~ 
i pod jnrzma tatarskiego podany byl 1asno 
p1astyemie. (WAT.). 

W ostatnich dniach dokona.n@ w BOIYi o
statecznego ustalenia . wyniku apisu ws~~ 
kich zbiegów i wysie4leńców, ki:órzy . oste ta• 
jut w państwie lub tei świeżo p~ybyli. u~aJ.. 
lenie to zostało ukończone staram em . cen 
nego .biura wszechrosyjskiegodo spraw r~f:i 
etraeyi zbiegów i wysiedleńców. p05~ieg~ • ~ 
gubernaiorz;r nadsyłali do biura .~daąe, d ~ 
c~ce iclt P"''.'J~tó;v, z o~ólne~o ~ś. z.~t~~bł 
ma tych domes1en wynika, iz . ogolp.tl U 
zbiegów Wylloli. 2,252,537 0$Ób. (W AT.). · r> 



ieSci z Kosyi. 
Reforma sprawy wojs:lmwej. 

·w ministeryum petersburskiem toczyły 
. d cUuiszego czasu narady nad wprowa
~ em nowych. ?rzep~sów od.noszących się 

ustawy o sluzb1e WOJSkowej. Według no
. . rozporządzeń ministeryalnych, dn woi
mo~ być odtąd przyjmowane także osoby, 
taJące pod śledztwem i sądem lub ska
za występki, o ile ie ostatnie nie pozba
ich wszystkich praw stanu. Wszelkie 

prawne osób wstępujacvch obecnie do 
a iawieszone bę'dą aż do~ Ćzasu demobili

i armii. Odnośna uchwala w radzie· mini
iapadła podobno jednoalośriie. Prasa· 
burska i moskiewska kl:dzie na prak„ 

e następstwa ·wydanych teraz nowvch u
wojsko\vych niemały nacisk i spodzie
S.ię po nich poprawy ogólnych stosunków 

nych w państwie. (W AT.). 

Sprawa xtudentek roxyjskh;h. 
>Rosyjska Liga równouprawnienia kobiet 

Ha swego czasu w ministerstwie oświa
ania w celu dopuszczenia na uniwe:rsy-

rosyjskie studentek narówni ze studenta
becnie minister oświaty oficyalnie zawia

il ligę, że osoby plei żeńskiej, posiadaj~ee 
fWiedni cenzus wykształcenia mogą być 
jmowane na poszczególne wydzialy uni
vteckie, ale tylko za osobnem pozwole

ministra, wydawanem za pośrednictwem 
akademickich i jedynie w razie istnie-

wakansów. Ograniczenia te pozostają w 
zku z nowym projektem ustawy uniwer
kiej dla całej Rosyi. Postanowienie mini
polega na opinii rektorów uniwersytetów, 

owiedzianej w tej sprawie podczas ostat-
wspólnych konferencyj. Ministeryum sa

wyraźnie podkreśla, że . w danym razie o
ra się o autorytet rektorów, a więc fachow-

(W AT.). . 

Pm.vięlłxzenie pożyuzki. 

. :Minister skarbu Bark poczynil: - wedlug 
oniesień dzienników rosyjskich-starania w 
lu powiększenia pożyczki dwumiliardowej. 

.Z tego powodu zwrócil się on do poszczegól
nych ministeryów z prośbą o wydanie odnoś

, nych rozporządzeń. Rozporządzenia te mają 
mieć na celu ostateczne uregulowanie ·~rarun
ków dla· nabywania papierów projektowanej 
p~życzki ·wewnętrzna-rosyjskiej z rachunku ka
pitalów żelaznych, należących do gmin wlo-
ściarisfilch i, towal°zystw dobroczynności. 

(WAT.). 

Supcrrewizya zwnłmnnych od wojslm. 
Gazety rosyjskie rozpisują się szczegóło

wo o zamierzonej superrewizyi osób, zwolnio
nych od wojska. W sprawie tej zwrócil się .o
becnie do władz wojskowych główny pelno-
mor.nik Czerwonego Krzyża rosyjskiego, który 
żąda, żeby przy przeprowadzeniu tej superre

, wiz;yi były uwzlędniane interesy najważniej
szej· humanitarnej instytucyi wojennej; 
, {WAT.) •. 

Zmnfejxzenłe liczby świąt. 

Wed.Ing zgodnego doniesienia prasy ro
Syjskiej, między projektami praw, które roz
:,waźane będą zaraz na pierwszych posiedze

.ach Dumy, znajduje się także projekt 
niejszenia w Rosyi liczby świąt. Projekt ten 
al eoprawda opracowany już przed 7 laty, 
le był jednak odkładany ad acta. Liczba 
roboczych ma byó - wedlug projektu te-

OBWIESZCZlli'iIE. 

W uzupeliil.1eniu rozporządzenia mojego z 
a 14 Iufeg<> 1916 r. tyczącego się oddania 

etali1 przedlużam termin odda wania aż do 
boty, dnia 11-go marca 1916 r. 

Jednocześnie zawiadamiam, ie odtąd wza
ian -dotyehezasowych cen za jeileu font poI

prz.y kasie powiatowego urz<idu gospo
. cz.e~, Benedykta Nr. 2, następujące ceny 
eone będą: 
· pnedmioty gospodarcze zdatne do użytku 

metalowe: 
z miedzi M. 1,10 
.,, mosiądzu „ 0,70 
"' aluminium „ 1,50 
,. niklu· „ 3~25 
". eyny „ 1,25 

. ' przedmioty gospodarcze nieużyteczne me
:. ta.Iowe, ze starych mefaii i odpadków: 

miedzi M. 0,55 
mosiądzu i białego metalu „ 0,40 
bronzu , „ 0)53 
alpaki (nowego srebra) " 0,55 

, alumm!um ,; 0,80 
niklu „ 1~25 

" 1,25 
'4.90c 

GODZI~A 

sr;o - ustal-ona na 305. Przedstawiciele wszyst
kich wielkieh grup poselskich Virypowiedzieli 
się już za projektem, który uzyska wobee tego 
absolutną większość głosów w plenum Dumy. 

(WAT.). 

Rozmaitości. 

R1mznh•a zdnbyGia Janiny. 
Pisma francus1.'ie donoszą, że dnia 6-go 

marca rząd grecki urządził uroczysty ob
chód rocznicy zdobycia Janiny przez wojska 
greckie. Na placu koszarowym w Atenach ma 
odbyć się wielki przegląd wojsk przez króla 
Konstantego. (WAT.). 

Ust otwarty kardynała Mercier. 
W „Gazette de Lausanne" czytamy, że 

kardynał Mercier zamierza po przybyciu do 
Belgii wystosować do swych dyecezyan list 
publiczny, dotyczący stosunku Stolicy świętej 
do Belgii. Ojciec święty ofiarowal kardynalo
wi, na kilka godzin . przed jego wyjazdem ar
tystycznie wykonany metalowy .pulpit i mo
dlitewnik. (W AT.). 

Ofiara krwi. 
„Journal" donosi o pełnym poświęcenia 

czynie kaprala Karola Vincent, który, aczkol
wiek ciężko ranny w nogę, zgodził się na 
transfuzyę swojej krwi ciężko rannemu towa
rzyszowi b.roni1 któremu grozila śmierć z po. 
wadu upływu krwi i słabego działania serca. 
Transfuz: &. udała się a skazany na pevmą 
śmierć żolnierz został dzięki poświęceniu się 
kaprala uratowany i znajduje się obecPJe na 
urlopie u rodziny w Havre. (W AT.). 

OdznaGzenie posła Wettcrle. 
„Temps" zamieszcza następującą wiado

mość: By!y poseł do parlamentu niemieckie
go,. ksiądz W etterle otrzyma! od Komitetu li
teratów francuskich nagrodę imienia Bonapar
tych. Drugą nagrodę otrzymał znany historyk 
wloski Wilhelm Ferrero. (W AT.). 

Stnaunki roxyjslrn-amerykańxkia. 

Sprawy rosyjskie zdają się coraz bardziej 
zajmować Stany Zjednoczone. Pisma amery
kańskie poświęcają Rosyi dluższ.e artykwy z 
powodu nominacyi nowego ambasadora w Pe
tersburgu, Dawida Francisa. 

„New York Times" powiada, że Ameryka 
jest goto-wa do zawarcia specyalnych układów 
z Rosyą, o ile ta zmieni w kraju prądy poli
tyki wewnętrznej, oraz swe stanowisko w 
sprawie udzielania paszportów poddanym po
chodzenia żydowskiego. 

Te same plsma dopatrują się w fakcie 
zwiedzenia Dumy przez cara zapowiedzi no
wego systemu i poczucia sprawiedliwości dla 
narodu. (WAT.). 

P O L S K 1. 

Dział ekonomiczny. 
Urzędnicy pryw i. 

I znów musimy stwierdzić, iż nie się nie 
robi dla doli bezrobotnych urzędników pry
watnych, oprócz papierowych protestów, o
prócz gadatliwych ogólnych zebrań i mniej 
lub więcej udatnych filantropijnych, ratunko
\Vycb i t. p. koncertów, teatrów amatorskich i 
b.-west, które stanowią zaledwie 1 % potrzeb 
wyrzuconych na bruk subjektów, bankow
ców, buchalterów i t. d. Wprawdzie stowarzy
szenie subjektów w Warszawie zadeklarowa
lo, iż jest, czy też ma być bezwyznanionym 
związkiem fachowym na gruncie klasowym, 
lecz nie zmienia to zupełnie postaci rzeczy, 
iż nic się nie robi celem skonsolidowania 
wszystkich związków i stworzenia jednej cen
trali wspólnej dla poszukujących pracy w kra
ju lub zagranicą. Podkreślamy slowo „zagra
nicą", bo w Niemczech szczególniej, są posa
dy w handlu dla znających język niemiecki 
i tylko trzeba by poczynić odpowiednie stara
nia u wladz okupowanych i wejść w kontakt, 
przez ogloszenia, lub listy z towarzystwami za
granicznemi. 

Wprawdzie Komitet Obywatelskim. War
szawy stworzył sekcyę pośrednictwa pracy 
dla inteligencyi, ale biuro fo jest bardzo nie
ruchliwe i ma wszelkie cechy śpiącego, biu
rokratycznego posterunku. Przytem nietylko 
ludzie prywatni, poszukujący pracowników, 
nie zgłaszają się prawie wcale do owej sekcyi 
ale i sam Komitet Obywatelski wybiera i wy
bieral np. do sekcyi żywnościowej ludzi, pro
tegowanych przez „familię" lub innych człon
ków Komitetu a nie zwraca! się wcale do 
swej sekcyi.„ 

W tern polo:ieniu odzYWamy się do wszyst
kich w kraju handlowych stowarzyszeń wza
jemnej pomocy z projektem stworzenia w 
Warszawie z filią w Łodzi centrali, dla po
średnictwa w pracy. 

Jako formę tego związku można -wziąć 
zrzeszenie w kolonii, które składa się z przed
stawicieli związków handlowych, izby han
dlowej (u nas Komitetu Gieldowego) i Zarzą
du miast. W naszych warunkach należałoby 
przyciągnąć jeszcze: Stowarzyszenie Kupców 
Polskich, kupców m. Warszawy, afentur, wo
jażerów i Zgromadzenie Kupców. Przedstawi
ciele ci wybierają zarząd, który zajmie się wy
szukiwaniem pracy dla bezrobotnych, oceną 
zdolności i kwalifikacyi. statystyką pozbawio
nych pracy i ich rodzin i t. p. 

Dalszem zadaniem związku byłoby tw-o- . 
rzenie domów czasowych dla noclegów i po
siłków bezplatnych, wspóldzialanie w sk1onie
niu pracodawców do wspólpomagania wformie 
stalej subwencyi lub jednorazowego zasilku 
i t. d. 

Po za praktyczną stroną zadania, stawia
my i teoretyczne, mianowicie przygotowanie 
na przyszlość formy odpowiednich umów, by 
nie dozwolić wielkim firmom i b~mkom na 
pozbywanie się pracowników, szczególniej --- "' 

n oni xię żenią. 
' długoletnich i starszych, bez zapewnienia im 

przystlości. Chodzi tu o wprowadzenie obo
wiązkowej emerytury i zmuszenie firm do 
przyjmowania po wojnie wydalonych praco-

Według obecnie opublikowanych obliczeń 
lwowskiego miejskiego urzędu statystycznego, · 
zawarto w roku ubieglym małżeństw ogółem 
aż 2,074, przyczem rz.-kat. ślubów bylo 543, 
grecko-kat. 157, ewangielickich 10 i żydow
skich 1,364. Najwięcej ślubów zawarto w mie
siącach lipcu i sierpniu, a mianowicie: 862 
i 619, najmniej w marcu - 9. Lipiec i sier
pień były miesiącami - przedpoborowemi. 

blachy cynkowej starej 
olowiu 
a:ntymonu 

dla amunfoyi: 

" 0,12 
" 0,15 
" 0,25 

miedź M. 0,55 
mosiądz „ 0,35 
aluminium n 0,80 
cynę ~' 1,25 
cynk ,, 0,20 
czubki ołowiane z pocisków 11 0,13 
pociski z pokrywami „ 0,18 
naboje ostre karabinowe „ 0,25 

Z:a dawniejsze odstawy metali będzie, po
cząwszy od polowy kwietnia, wydana dopłata 
w wysokości róinicy między dawnie!szemi i 
nowemi cenami. Bliższe szezególy, w jaki sp-o
sób .takowe dopłaty uskuteemione zostaną, po
dam jeszcze do wiadomości. 

Łódź, dnia 6 marca 1916 r. 
Cesarsko - Niemiecki Prezydent Polle~i.. 

podp. wn Oppen. 

0Błii1ESZCZENIE. 

Za zezwoleniem Pana Naczelnika Zarzą
du przy Warszawskim General - Gubernator
stwie, Towarzystwo Ubezpieczenia Ww.iem'l'.1e-

wników z powrotem. 
Wspominaliśmy poV11-yżej o statystyce i 

ciekawe byłyby dane kto mianowicie i w ja
kim stanie zamożności i z jakich bezpośred
nich przyczyn wydalił swych współpracowni- · 
ków. 

Rzucamy myśl do dyskusyi. 

siedzibą w Warszawie, sw-0je czynności na 
nowo rozpoczęło. 

Interesy Towarzystwa będą w dotychcza
sowy sposób dalei prowadzone. 

Jako urzędnicy Towarzystwa następujący 
panowie zostali przezemnie zatwierdzeni: 
a) w powiecie Łaskim 

1) Jeometra Leon Banaszewski, jako taksa
tor, 

2) technik Zygmunt Gibaszewski, jako po
mocnik taksatora, 

3) \V:ladyslaw Gruszczyński, jako sekre
tarz 
b) w pov.iecie Brzezińskim 

1) Inżynier Vlladyslaw Dobrzycki, jako 
taksator, 

2) technik Apolinary Tarczyński, jako po
mocnik taksatora, 

3) Aleksander SzczutDwski, ja.ko sekre
tarz. 

Premje asekuracyjne muszą być nadal jak 
dotąd do kasy polieyjnej za pośrednictwem 
wóita wnoszone. 

Łódź, dnia 6 marca 1916 :r. 

Cesarsko-Niemiechi Pre.zydent Policyi. 
Y. Oppen. 
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Frnjekt Banku 'Krajuwego. 
Jak się dowiadujemy, projekt nie znalazł 

nznttnia w szerokich kolach społecznych, w kt6o 
ryeh był dyskutowany.Główne zarzuty dotyc.zy
ly tego, że instytucya podobna powinna być 
przystosowana tylko do przemijających warun· 
ków obecnego prowizoryu.m,zaś bank krajowy, 
w prawdziwem tego slowa znaczeniu, wymagal
by oparcia na szerokich na.rodowych podsta
wach. W kołach tyeh wyrarono przek€manie1 

że, o ileby kon.iecznem się okazało powołanie 
do życia na okres wojenny instytucyi emisyj-
nej, należałoby zastosować w tym względ~ie 
typ kas pożyczkowych (Darlehnkassen), któ
ry doskonale funkcyonuje w Niemczech. Do 
tego ostatniego poglądu postanowiły się przy· 
stosować kola giełdowe, które w tym duchu 
opracują nowy projekt. 

UkwidaGya moratoryum i podatki miejxkie. 
Instytucye spoleczne powzięły zamiar wy· 

stąpienia z memoryalem w sprawie stopnio
wej likwidacyi moratoryum, powołania do ży
cia Sądów Handlowych, oraz pewnych ulat
wień w komunikacyi kolej-owej, pocztowej i 
telegraficznej. 

Ponieważ w projekcie likwidacyi mora· 
toryum przewidziane jest zwolnienie prote
stu od podatku miejskiego - Zarząd Miejski 
zastanawiał się nad tą sprawą na wczoraj.. 
szem posiedzeniu i, wychodząc z zasady, że 
dochód z protestów wyniósł w r. 1914 prze-. 
szlo 200 tys. rb., oraz ze w obecnych ciE2Ż= 
kich czasach Zarząd Miejski nie może zrzekać 
się dochodu z tego źródla, zgody swej na zne
cz.enie się dochodu z tego źródla nie wyraził. 

Nadmienić tu należy, że wobec projekto
wanego zwolnienia weksli od protestu, nadzie
je Zarządu Miejskiego na tę kategoryę do{}h~ 
dów zdają się być złudne. 

Rush . złota w HmsryGe. 
W ubiegłym tygodniu przywieziono do 

Stanów Zjednoczonych 523,000 dolarów w zfo„ 
cie i 111,000 dol. w srebrze. Wywieziono w 
zlocie 1,002,000 dol. do Wielkiej Brytani4 
500~000 do Kuby, 65,000 do Venezueli, 950,000 
dol. do Argentyny, 215,000 do innych krajów 
południ-owo-amerykańskie~ 110,000 do Ame-
ryki środkowej, 1,419,000 do Holandyi i 40,000 
do pozostałych krajów. 

Giełda warszawska„ 
Notowania z dnia 7 Marea. 

Papiery wartościowe: Żl\d~o I 0.::::::; I Za1.atwiano 

ff' Io pożyczka m. W m:-
sza.wy z r. 1905 • • 102,50 101,50 

41/a % pożyczka m. 
W a::rszawy • . . . 

5% listy zast. Tow. 
Kred. m. Warsz. • 9-2,90 91,00 92,35 92,~ 

4:.1/, o o „ „ 
. 4:1/i 0/ 0 lisy zast. Tow. 

95,76 96,5 Kred. ziemskiego • 96,75 
4 ''Io lP „ 

Kurś mbla. 
Berlin, 9 marca. Giełda notowała dzisiaj 

następujący kurs rubla: 
ll,00 rb. - 178 mk. (oo odpowiada 56.20 za 

100 marek). 

Naczelny Redaktor: Cezar Zawiłowsld.. 

Druk i nakład: WydawniGtWO unlskla. A. HPIWLSKI 
i G. ZHJltOW8KI. 

ROZPORZĄDZENIE POLICYJNE. 

§ 1. 

I 
Odmieniaiąc swoje rozporządzenie policyj4 

ne o cenach maksymalnych z dnia 1 lutego 
1916 r. ustanawiam podaną w§ 1, cyfra II te
goż rozporządzenia, maksymalną cenę na kar„ 
tafle jak następuje: 

Najlepsze wybierane kartofle jadalne w 
cruym obwodzie zarządzającym Cesarsko-Nie
mieckiego Prezydyum Policyi w mieście Łodzi 
po 3,25 mar. - 2,16 rb. za centnar niemiecki-
50 kil. - J.,20 funtów polskich. 

§ 2. 
§ § 2, 3 i 5 rozporządzenia z dnia 1 lutegC> 

1916 roku znajdują odpowiednie zastosowanie. 
§ 3. 

Niniejsze rozporządzenie natychmiast 
wstępuje w życie. 

Łódź, dnia ~4 !nfogo 1916 r. 

Cesarsko.Nion:i ~··ki Prezydent Policyi 

w z.a.si. 

von Zitzewitil. 



ROZPORZĄDZENIE 
dotvczaco ruchu wozowego na drogach pn· 
blicznych Generał • Gubernatorstwa War 

sza wskiego. 

g i. 
Wszystkie wozy, które nie służą wylącz

&ie dla przewożenia osób muszą być oznaezo
:ne imieniem i nazwiskiem wlaścir.iela, oraz 
Jiniejscem jego zamieszkania z podaniem po
wiatu, o ile są używane na drogach publicz
u.ych. 

U wozów należącyeh do firmy należy o
znaczyć w miejsce nazwiska osoby, nazwę 
firmy. 

§ 2. 
Jeżeli właściciel lub firma posiada kilka 

wozów wymieni{)nego w § 1 gatunku, to tako
we muszą być prócz tego oznaczone numerami 
bieżącemi. 

§ 3. 
Powyżej wymagane oznaczenie ma być w 

ten sposób umieszczone po lew·ej stronie wo
za pismem wyraźnem, trwalem odznaczającym 
aię od koluru woza, wysok-0ści przynajmniej 
5 cm., ażeby zawsze bylo widocznem. 

Można także umieścić oznaczenie na 
przymocc.rwanej do lewej strony woza dre
wnianej lub blaszanej tablicy. Jeżeli wóz jest 
w ten sposób naładowany (np. sianem, słomą 
i t. p.), ie ładunek zakrywa oznaczenie na 
woziet natenczas należy umieścić tablicę na 
zewnętrznej stronie uprzęży lewego zwierzę
eia pociągowego. 

§ 4. 
Przepisy §§ 1 - 3 nie dotyczą wozów woj· 

ekowych. 
§ 5. 

Kierownik woza mu.si zawsze w czasie 
jazdy znajdować się na wozie, lub na jednem 
ze zwierząt pociągowych, albo też w bezpośre
dniej ich hlizkośd, ·ciągle musi trzymać w rę
ku i bezustannie baeżyć na zaprząg. Przy po
stoju nie ·wolno mu oddalić się do woza nie 
odprzęgnąwszy koni, lub nie zastosowawszy 
innych dostatecznych środków dla uniknięcia 
nieszczęślhvych Wypadków. 

§ 6. 
Wszystkie wozy muszą zawsze jetdzić po 

prawej stronie drogi. P:rzy spotkaniu nrnszą 
się wozy wzajemnie, równomiernie i, zawcza
su z prawej strony wymijać. Jeżeli jeden z 
wozów (zwłaszcza przy spotkaniu ciężkich 

OODZINA 

wozów Iado\vnych z lekkimi wozami) ·nie mo
że wyminąć z prawej strony, natenczas drugi 
musi skręcić na stronę wolną. 

§ 7. 
Jeżeli jeden wóz chee drugi prześcignąć, 

to musi gr, minąć po lewej stronie drogi a 
wóz idący przodem musi odpowiednio z.bo~ 
ezyć na prawą stronę. 

§ 8. 
Wszystkie inne wozy muszą kompletnie 

ustępować z drogi przed zwartymi maszerują.:. 
cymi oddziałami wojska, przed samochodallli 
znajdującymi się na usługach wladz wojsko· 
wych i cywilnych, przed wozami straży ognio
wej i poczty, dalej przed pogrzebami i innymi 
pochodami publicznymi. Jeżeli zaś okoliczno
ści na to nie pozwalają musi wóz tak dlugo 
stać w miejscu dopóki te nie przejdą. 

§ 9. 
Wykroczenia przeciwko powyższym prze

pisom karane będą, o ile nie nastąpi na mo
cy ustaw karnych wyższa kara, grzywną do 
100 marek lub w razie niemożności zaiplace
nia odpowiednim aresztem. 

§ 10. 
Powyższe rozporządzenie wchodzi w ży

cie dnia 1 kwietnia r. b. 
Naczelnicy powiatu (prezydent policyi) 

mogą wydawać dla ruchu wozowego w mia
stach dalej idące ro:ziporządzenia. 

Z eh wilą wejścia w życie powyższego roz
porządzenia znosz..1 się wszystkie inne obecnie 
obowiązujące przepisy dla ruchu wozowego. 

Warszawa, dn. 1 lutego 1916 r. 
General - Gubernator 

podp. von .Beseler. 

OBWIESZCZENIB. 

Mieszkający w Łodzi, omz w okręgu łódz.. 
kim, a roszczący pretensye co do prawnego 
wsparcia familijnego krewni służących w woj
sku niemieckim lub wysłanych przez Rosyan 
poddanych niemieckich, mogą się zgłaszać ra
no od 9-:-ej do 12-ej w Prezydyum· Policyi, wy
dział VII. 

Zglaszający się muszą udowodnić sw6j 
niedostatek, oraz poddaństwo niemieckie wy
slanego. 

Lódź, dnia 6 marea 1916 r. 
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Po!icyi. 

. v. Oppen. 

I I Jetlyna w War&zawio 
:: łaźnia:: 
u parze z kamicn~au 

Najzdrowszy; najhygieniczniejszy sposób utrzymania czystości 
ciała, zalecany przez lekarzy, zwłaszcza wobec szerzących się 

chorób epidemicznych. 

Łaźnia świeżo 
gruntownie odnowiona. I n h 11 (j h 'Gony zastłlsowanu do 

n . Dura nr. ~- dzisiejszych ciężkich CZa8ÓW. 

iel • I al dar 
częstochowski, 

-~l!llll'llJIJ bogato iłuxtrow~ny, dla ludu Kafolicldego w Polxiie, ~--
cena ll3 kop. na .... ok 1 1 
(lub :m f1m.) A - • 

cana 33 kop. 
(lnlJ 50 ten.) 

no nabycia w afiministrasyi „GODZINY POLSKI'' w Warsz~wie, ni. Ghmisina, I. tn. 
w Łt\'dzi, ni. Piotrkowska 86. 

Restauracja „Louvre'' 
Piotrkowska 86, 

mme1szym zawiadamia swych konsumentów, że 
·z dniem 7 b. m., od godz. 7 do 12 wiecz. 
koncertować będzie codziennie T R I O„ 
Piwnica zaopatrzona w krajowe ; zagraniczne 

trunki. Ceny przystępne. 
Z szacunkiem Zarząd„ 

•••••••• 
1J rejenta 

Maurycego TYLMANA 
"al Ozo:rk:o-w-ie, 

można zawierać i"ł.iżne akta. 

tlGiiill!i!~;&-

U DENT 
wYŻSZJGh 8omcstrów noJ 

nni,mrsyt szwajcar „ trancuskieuo 
przyjmie chętnie zajęcie w szpi
talu w Łodzi, na prowincyi lub u 
lekarza. Warunki do omówienia 
Oferty składać proszę w admin. 
„Oodziny Potsk1" dla „ T. B.". 

W Koluszkach 
„6odzina roJski'' 

o pół do ósmej rano, 

116azeta Swiątlmzna" 
w czwartek po południu. 

Ksiggcruia l. CHAIMOWICZA, 
vis-a-vis Komendantury. 

161-..1..:1 

OBWIESZCZENIE. 

Na mocy § 9 postanowien wykonawczych 
do regulaminu wódczanego dla okręgu .. Cesar
sldego Generał-Gubernatorstwa Warszawskie
go z dnia 10 października 1915 r., udzielę na
stępującym m~obom i domom handlowym od
wołalne pozwolenie na handel drobny niemie
cką okowitą monopolową w myśl § 2 pQstano
wień Wykonawczych. 

;;!) Tylko do· drobnego handlu okowitą w 
pelnych butelkach - a więc nie na wyszynk.
dopuszczone osoby! 

A. M i as t o Ł ó d ź: 
1) Jilngster J., kupiec, Krótka 12, 2) Wit;l

ter Abram, hurtownik spiryiualii, Piotrkow
ska 18, 3) Dering Bruno, handel win, Brze
zińska 48, 4) Gent Adelheid, sklep kolonialny, 
Zielona 12, 5) Ulrich Antonina, sklep kolo
nialny, Piotrkowska 92, 6) Gaganaszwili Mar
cin, handel win, Konstantynowska 13, 7) Ko
miSar Piotr, handel win i towarów kolonia!-. 
nych, Aleksandrowska 70, 8) Rotholz Micha!, 
handel \Yin, Górny Rynek 2, 9) Jaskólowski, 
reprezentant Towarzystwa Akcyjnego rekty
i'.ikacyi i sprzedaży okowity, Rozwadowska 2. 

B. P o w i a t z i e m s k i: 
l) Bukowiec: Egler Aleksander, restaura

tor, 2) Górny Wionczyn: Schendel August; re
staurator, 3) Kaly: Hermann Lucya, restaura
cya Aleksandrowska, 4) Górka-Pabianicka: 
Buchholz Teodor. 

II. Tylko <lo wyszynku - nie do drobne
go hanrllu w· butelkach niemiecką okowitą 

monopolową - dopuszczone osoby: 

A. M i n s t o Ł ó d ź ~ 
1) Freigaug Karol, restaurator, Inżynier

ska 1, w neźni łódzkiej, 2) Rabe Ferdynand, 
restaurator w rzeźni Baluckiej, Łagiewnicka 
53, 3) Seide W., restauracya, Konstantynow
ska 11, 4.). Komisar Emilia, restauracya, Ale
ksandrowska 75, 5) Mtiller Franciszek H., re
staurator „Zum Deutschen Kaiser", Konstan
tynowska 136, 6) Dessau Pinkus, restauracya, · 
Piotrkowska 36, 7) Dereczyński Rafał, re'stau
racya, średnia 23, 8) Wieder Gustaw, restau
racya, Rokicińska 10, 9) Meyer-Ettinger,restau
racya, Piotrkowska 64, 11) Wiiusche Ludwik, 
restaurator, Długa 113, 11) Druszyzki Wlady
slaw, restauracy.a, Helenów, Północna 36, 12) 
Rosner Adolf, zarządzający restauracyą lódz-

kiego cechu rzeźników, Milsza 46~ 
sld Stanislaw,. restauracya, -KOn~taft 
13, 14) Radajkin Anna, ~estauracy.ą, J{ 
cy"D.owska ?5, 15) Maurer Jakób l'eSlaU~j(i'';' 
Nawrot 16; 16) Bernheim Salo~on ' llo~ ł~~i 
B:dstol, Zawadzka 11. ·1 

· ·. e ,. 

B. Powiat ziemski: '•;' 
1) Bukowiec: Egler Aleksander reMań.t", ~. 

tor, 2) Konstantynów: Mfiller Jtillu~z· reaft\ ~- '" 
rator, 3) A~dr~pol: Roth Jan, restaural:„, ,~, 
4) Ruda-Pabiarucka: K6nig Magdalen"' t r~ '"i 
. . 5) G • w· · „, 01Je11> za, orny 10nczyn: Scheudel August, re. . 
staurator, 6) Kaly: H~rmann. Lucya, oberia N/ i 

leksand~owska, 7) Z_gierz: _Z1ppel ~erman, r,~:.·~~"~ 
·s~~uracya, 8)_ Krzyw1e, gruma Łagiewniki: Je,.> 
m~olo~ Fr~~ciszek, ~estau:acya, 9) Tomaszówt;'~ 
Hontke Vnlhelm.' i:1wi~rma, 10) Aleksandrówf 
Send~k _Herz, p1w1.arma,_ 11) Cyganka,· gmfut 
Rombien: Krasuski Stamslaw, karczmarz. ' 

. III. Do handlu drobnego i jednoeześ · 
do wyszynku okowity dopuszczone osoby! 

P o wiat z i em ski: 

1 ! B~kowie~: Egle~ Aleksan~er, restaur.11;, 
tor, 2J Gorny W1011czyn: Schendel August, re-. 
staurator, 3) Kaly: Hermann Lucy~ restaura. 
cya, Aleksandrowska. .1 

. Osoby dopuszczone mogą rozpocząć · dro
bnym lrnndlem i wyszynkiem dopiero po·. wy. 
kupieniu świadectwa zezwalającego, 

Wykupywanie świadectw dokonywa .. śi 
w P.~ezyd~m Po:icyi: Spacerowa 14, pa:rtęr~ 
pok~J Nr. '.l codzrnnme od godz. 9-ej rano dn 
12-eJ. . · ·. 

Za pozwolenie na miejscach sprze.daży .o. 
płata musi być w wysokości 50 marek,. a za 
t~lde na wyszynk - W wysokości 100 ·Jllareł 
uiszc.zona. . .. ·· · .. 

P o z w o l e n i e m u s i b y ć ~fpJi ~ti n & 

w z·locie. • 'i~• · .. ······· Przy zmianie osoby upoważ ,t;.,;;J.·,y·· · 
ta roczna musi być powtórnie za :n~·; 

Wszystkim p<rwyźej nie wzmiankO:Vł.~it 
osobom, które w piśmiennem podaniu o 1ośt~ 
ubiegały, pozwolenia na handel drobny Nb·na .. 
wyszynk okowity monopolowej udzielone· · ·~ 
n i e m o g ą, osobnej odpowiedzi oni nłe 
trzymają. 

Łódź, dnia 4-go marca 1916 r. 

Cesarsko-Niemiecki Prezydent P<i 
v. Ofulen;' 

Lekarz-Denty 

HURTOWY SKŁAD ·p AP IE RU . S~ O Dl 
Domu · Hanńlowouo 

Hayden 
Łódź, Milmłajewska Nr. 3. 

P<?siada na składzie bo15aty vv-ybór. paple· 
row kajetowrch hnh:nrmn:vch, oraz 
wszelkiego rodzaju innych papierów od 
najtańszych. Wszystko po mmacn' U• 

mia.rkowanych„ 
Niniejsze ogłoszenie poleca się szcze-

gólnie kłijentom z IH"O\Yincyi„ · 

172-ll-1 

Konstant111uwska 
Przyjmnia od tll -11 od 3 

Ogłnszonia drobno: 

Pierwsza W.irszawska fab~~. 
'' pro~uktów jar,sk eh" SrokQ.. 
wskiego, Wilcza 6l, sprzedaje ~.; 
batowo tuzinami torebek następ;!h 
ią,ce artykuły: " 

ZU UL'K Ma~owiecki~ 
I\ !.'.,. · (barszcz w prosi· 

k~1). Najtańszy. pokarm śniada• 
mowy, o b 1 a d o w y. -

(,?=-~~"""} l!l.lllU•· w \:JAJ( A prażona do óbsypf;• 
lf ~ '' i't '- t\wania ko tle t ~JV}' 

j ., ~W(fll.zla ";A" i ?~q~J dwoj1nue w Gyta&oli" !(ASZ:~'~;1m;~~·k~'9 ' 
„ ~ J.d łll~n :::ia ~ są,r owa - Proc~du_ra s~du trawę i do k a p u s t 

WOjennego.-Poszczego!m kaci.- r . • 

Szubienice w cytadeli - Egzeku- ZlJ p A iarska {barsz, Mleczarnia 
I 

Kuchnia jarska 
Warszawa, Nownsanatorska B. 

Przypomina z nadejściem 
„ Wielkiego Postu" o obia
dnch i lrnlacyach jarskich 
zdrowych, tanich, smacznych, 

Sprzedaż detaliczna: 
śmietanka, 
śmietana, 

słodkie i kwaśne 
mleko, 

maślanka, 
ser, 

twarog11 

jaja I 
świeże I gotowane. I\ 

~_d\ 
. 17J-l~ 

Przy ul. lawrot Nr. 1, 
otwarto na nowo 

SKLEP z RYBAMI 
gdzie sprzedaje się 

eye żołnier:skie.-Szubie.nica pra- · wy· . 
c..ije.:--Kat Kurakm . .;_ Sm ::rć o. \Ir•~so 1arsk1e orygt 
krzet.-Torturowanie wię.tniów. - . 1t tlet~we na k 

Krwawy Satrapa. · pierogowe na p1eczeJi rz ~, 

Broszura. Cima łB grnszy. UWAGA: Unik:ijąc naśhtao"!riJ„ · 
Do nabycia w księcrarn. i kioskach czych mięs roślin~ych, lq1pi!)qe; 
'kł d O'łó "' .• . tyiko oryginalne pierwsze w)l:ra:. 
~ Pra . .'' „ wny ~la Łodzi. Bmro ju mi~so i.arsk;ie Sroko_wslne.~ 
„ . omr, ti , ~l. P1.otrkowska N!l 81. Jedynie posiadające właściw.ą kOłl"•; 
w Warszawie: księnarnia Mazowieo· S)'StencyA i wałJA 158-,-hi71f 

ka, ul. Senatorska 32. "' „.,,. 

HOTEL- KE~TAUR 

JrnURIA" 
M. SZPlDROW~KA 
Pułtusk 

Maszyny do szycia,. m~Ws 
dębowe sprzedam. Łagiewnicke' 
.Ni 27, rri. 8. 

Tanio sprzedam maszynę 
do pisania Hammond. Piotrko, 
wska 209. in. 1 C 168--'J-f 

Ażeby obznaJmió się z ~
lanteryjnyrn interesem poszukuje 
praktyki solidny męźczyzn!i Y" 
większej chrześcijafi5k1e1 fir~1e · 
bez wzajemnego wynagrodzenia. 
Konstantynowska 86; m. ł\. · 




