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WTOREK, 16 Lutego 1915 r.

?ałozYciel i wydawca Jan Orodek. '

Rok IV. -

Ostatni e w j- a d o mo ś c i
WIE DEN, 15iutego. Urzędowo do'W Polsce, rosyjskiej i w Galicji
zachodniej nie wydarzyi:o się nic ważniej.
szego.. Walk! w Karpi\tllch tOC7.ą· się \'fi
p,8Jszym ci"ągu w całe] pełni. \'Ii,' Galicji.'
południowo:wBchodniej zdooyIiaillY wozorllj Nadwornę i- odparliśmy nieprzyjaciela
w kierunku Stanisławowa. Na połhdniowej
wi\low,ni "wojen'nej om było żadnej zmiany.
noszą:-

POID!Dąwszy nieznac~me ,potyczki' pogrąni
C,ZUf t

panuj~ sp<tkój.

\VI~DEŃ, ' 13 lutego. Urzędo:"
wodQtioszą. pod powyższą datą:
- ' V)/ KróleStwie' Polśłd,em oraz w
Galic;'[ zacllo(hliej nie było żadnych
wydarze;ń;

_
Sytuacja na froncie karpackim,
w zachod,D1rn i i.śro<!.k9wym odcinku,
pozostaje cbezźmiany': " "
Silne kontr.ataki~ rosyjskie w pobliżu przełęczy pl.lnkla, ,zmniejszyły
się z!'lacznią."5W~e ',' wschod·nim 'odcinku odniesiono·'zwycięstwa-.:' Ró;.wnocześnie' ;z.e:·skutecznym' , naporem
Yl!Buko"wHtie" prz.~kroczyły ';'wojska

na5:ze

pO';oąparciu-'przeciwnika

Kerp.smezo;'"~rzelęcz

pod'

Jal?łonickw' i

pr;zejścht --pooh'ustronach teł

prze-

"
.,'
,-: Podczas gdy kolumny, posuwa
jąc~$ę~w::Bpk(:);winie wśród licznych
ł?-iie-w,.dotady-d6'Uitji 8ereta~ wywoal..
łęczv..
. "-- y

-

".

u

4

G~yły·soJ}ie:siły :pasże~ nacierające

w górFlym biegu, Prutu'i w:kierunku

Nadwornej, wyjŚ~i6 -z clplin gón:kich
i dosi~,gły ~i~infcY,I\i1tyeh, ~oso
qia, ,;Delafy'na',j
:~as~et~-·':'ffdt'i~
0. "" ..'
,-""H
b
.

ąecni~-;· stoją' ~o~jahie 'w"rozmaijycłi

pan1ftach: ._-: .-: - _. «:. ", .,' . ~
,; ',' S.k~tkiem nad:cbodzących w 0statnihl-:ciasie ; codziehnie"jeńt6w,

polmauych-cw,: ~dtiecfi) cIr;wal~
Raelfi ros,1jskiclf. 1eńc6~ ;'WOje'nn.fc-h
!fufi1~.

podwy;*szyłą si~
rtl"~,-iJ.·~",:·".'

:Z:l8tępca-szefa

.

d6: 2:9, f y: s~r;.ę·c y
.~ ~--~'

",

sztabu ,generalnego
r
'

:voif"Ho'f~e

dynie w ce-Iu I?miniEjlcia zbyt silmgo
sku.
Jeżeli

- Urzędowy komunikat austrjacki.

Semendrja wyleciała
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w powietrzel

strat. 26

tysięcy jeńców

naci.
nie o·

znaCZB k1ęsk~, to li teorją pułkownika Ronsae~a polomizówaó trudno. •

KOLONJA, 131u1ego. "KoIn.Ztg."
donosi: Pis"ma włoskiedowi'ldują si'i z
~ukaresltti. ,że położona nad Dunajem
~wjeTd7lł serhska SeT~f'd"~12, oS1,;zdi",<Ina
A
' .'
przez ustro-Węgró~, wyleciała w pówletrze skutkiem eksplozji Inagazyn6w z a-

"

Vlrażeniięzwyciięstwa
Hindenbul"ga.

BAZYLEA, 13 lutego. Wychodząca
tutaj "National Ztg. ~ piaze o nowe m zwj'~
eięstwie Hindenburga 'w Prusach Wschod.
nich:
:nunicją.
"Zwycięstwo niemie'lkie wywrze sku_
Ze strony austrjackiej niema llIZędotek także na pozostałą. i.<zęśćfrontu wc\chod·
wego potwierdzenia powyższej' wiad0m.ości.
niego, zwłaszcza, ze przypada" ono równoczeanie 2i naporem austriackim w BukowiPr.zestroga państw neutrałn'ych~
nie i w Karpatach. '·Pismo wyru;!.aaznaAMSTERDAM
nie dla getijalnego sposobu, w jaki Hin,
'
., , 13 Jutego~ W uzupełdenł;lUrg i tym rasem odparł inwazię ronieniu: proklamacji admiralicji nii~mi~ckiej
syjską, a w końcu dodaje~że doniesienia
don-oszą do ."Voss. Ztg.":' ,
'-'
francuskiej "Agencji'Havasa"o opuszczeniu
- Posłowie 'nietnieccy II mocar~lW neuŁodzi przez Niemców i o trudnem połoMhalnych wskazywali 'kilkakrotnie' na nie'"
nin wojsk nięmieckich w Polsce' nalezą do
bezPieczeństwo, na jakie narażałybv.. się
Qziedźiny fantazii. '
'
'" GENEWA, ·13 lutrgo., ~Journal de
neutral'n~ statki handlowe na wodach an;;
Geneve" pialle: Ostatnie wydarzenia w
gieIskich. Posłowie ponowili . upomnienie,
Prusach Zachodnich są' strategiczną nieabyolirętyńeutralne 'unikały wód angiet;..
śpodzianką; co się zowie. Podozas gdy zuskich.
pl;z~tdy uwagę ataki po-rlWarszawą i kon~
. Gdy Niemcy za przykładem Anglji l,:. eentracfa austro"niemip.c:ka-w dolinie węgierskiej, dokonywała się inna, niemniej
postanOwili ogłosićwó-dy angielskie
ważna koncentracja na najwyżej wysunię~
dniem 18 lutego jako niebezpieczny teren, " tern' skrzydle północnem~': Konoentracja
wdjenny, ogłosiła Anglja wszystkie porty
tudoprowłidziładb kontr.ofenzywy, skutswoje jako· purty wojenne i zauzu'rpowała
ki-em' której był nawrót rosyjskiej linji

I:

z

sobie

prawo 'wywieszania na

okrętach

f:_~,nt0':Vej ~~,d, te.~iora,~i, ~,a~H!~~I~~i.

swoich

bąndery :tieutralnej.Obecf1ieu~:
~braja Anglj~( wieiką ilość' swych okrętów
handlowyCh w, działazp·olecehiem s-trzelania do niemieckich' łoazi' podwodnych.
Tern samem owe okręty hiłridJówe stają się'
ókrętainiwojennYmi.
' •
"
."

K,redył ańglehdd dla Belgji ..
ZURYCH. 1'6 lurt!go. Według "~~eue
ZiirichjrZtz,'; otwou):ł ,Bank .Angielski 1-z.1\'
dowib~lgiJsld(łmu dalszy KredYt w kwocie
250 mliJońÓwtr:, tak że obecnie dług "B!'l-

gii>~ :Anglji podnosi slę do. 600 milj-onów
frliUJk~w.

'

F:l'a·ncu~ c odwrocie Rosjan"
~"~: P·A RYZ,lÓ lu-tego.'StoioWIIi e
rl?ruoBi(ł~ia podl,ułko;nJk~ ROUSS,,·tti odwrótRolijandokóup,ior się według·srst9mu~
straiagicinegO,6tośówaneg$ za kazdym, ra.'
s·~b 'wob~& \\'ojsli silni_~:r3Z)'ch:· ·rj~)-razein'
~\:e':dd5ie tiię tQn'łWpt f,Q ~:Ję",ce, lecz je:

40

Miscellanaea.
L
Wojna obecna sprawiła tylenadzwyczajnych niespodzianek, iż n e Dozostaje DiuD
llicinnego, jak tyl!io ~nasze dawile utarte i
sZ'lblollowe komunaly owojni~ 'wyrzucić do
kOS3i!
z-e staremi rupfeci~mt' Kt6zbf się
mógł, IlapTZykłt\d~ spodziewać przed' wojną,
że bitwy bęct!\ trwaó po kIlka mIesięcy, ~e
kilka podwodnych sbtk6w ńIemleckich będzie
trzymać· vi szac'hu olbrzymIą; 'flotę ańgielską.'
~Le vrai peut queJqlefQhl;'e
pas'
8!:lmblabla· jak mÓWi r'riysłnwie -frau', u~kfe.
Ale najwięcej fenomenaiua źjaw'sko
w tej wojnie rozegrywa 'SIę', tu' u nlls; PFzed

re

vrai-

naszemi oczyma.
, PolE;:;:a ono na tern,' że człowiek zwyci~ży ł SW6j~ 'llatl:l~!;l' OrtIi_liz~fz:~_ł'~iężył
A.rymana.PlerwSZy raz w dziejach ludzklJśCi wzniosła -nauka. Cpryst[IStl;przestab
być ezezrm" "yrazem,
~v(;ieióna

azos'tab

w

ż:fć:e pr~ez .c-"łYtHIIóJ:' P~zy'po!i~,n:jsz
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KonstanłynOwska 16~

Symfoniczny
1523-3

sobię

zapewne czytęlniku, jak "Nasz" -"- ów
dotychozasowy gospodarz tej ziemi, podczas
ostatniej ~krótkiej gościny u nas, wśród
"swojch" pieleszy, kiedyśmy lizali jego 11Juty,
posmarowane dziegciem, on mimo to wieszał
uas, rabował i więsił; więził Sil to, ze ktoś
się uśmieohnął, He ktoś rozmawiał ze znajomym. źe ktoś spacerował na ulicy, albo
siedział w kawiarni prlly szybie wystawowej~
Nie wyszło ci pewnie z pami~ci, ozytelniku
jak "Nasz" dla rozrywki rycerzy 5'l nad Donu
Ut2!łU zU dzigitówkę na Piotrkowskiej ulicy
a dla rozrywki turystów z Syberji zorganizował rzeź

w

Koąstantynowie.

A cóz robi nasz wróg dziedziczny, nasz
,.Erbfeind u , kiedy losy wojny oddały nasze
miasto w jego ręce1
Byłoby zupełnie ludzkie, gdyby ÓW .Erbfeind" dał~ujście swojej nienawiści, swojemu
rozgoryczeniu, swojej 9bęci zemsty. Ale
dzieje się ns6CZ nadzwyozajna.
Podczas straszliwej nawałnicy wojennej,
ów • Erbfeind", jako wyłączną dyrektywę
swego postępowania względem nas, wybiera
dogmat miłości chrześcijańskiej, głoszący:
"miłuj uieprzyjaoioły
twoje ui "za Rłe odpłacaj dobrem-o
.Erbteind· robi wszystko,
co jest możliwem, - o· ile to nie tamuje
operacji wojennych, abYlllżyó doli swych
nieszllBęśliwycb
współbraci. Podczas, gdy
JlNasz" ogołooił nasze miasto i okolice ze
wszelkich produktów spożywczych, rozmyśl.
nie nie dopuścił do sprowadzania takowyeh
!li głębi
Rosji, gdzie OnE! się marnują dla
braku nabywców.
"Erbfeind" sprowadza te artykuły
pierwszej potrzeby, których brak sIę nie daje odczuwać .... Niemczeohj organizuje na wielką, skalę akcję ratowniozą dla tuteJszyoh
mlss1:kańoów.
W Berlinie zawiązal się w
tym celu Komitet, w skład którego weszli
naipr~edniejsi obywatele, wybitni mężowie
stanu, ministrowie; wezwanie do ofiar doznało entuzjastycznego pn:yjE}cia we wszystkich warstwach ludnośQL Jest tylko pewna
trudnoŚĆ z zakupem prowiantu.
Niemcy nie
mogą sprzedać, gdy A sami nie mają za wiele.
Nareszcie, dzi~ki IOErbfeindowi", doczekaliś.

my

!:lię

wolności

prasy, wolności słowa i
zwi!l!Zków. Pierwszy raz teraz, od
Cil1SU rewolucji, rozległy się u nas niellem
nie skrępowane prsemówienia na. woluych
wiecach.
wolności

Organizację życia społeOlmego władze
pozostawiły prawii3 wyłącznie
miejscowym żywiołom. Podczas gdy rosja-

niemieckie

nie, do zajętych przez siebie prowincji natychmiast importowali w wielkiej ilośei swojch policjantów, źandarmów, śspiclów, bandIany rybami, popów - i 60 naj straszniejsze - swoich wielkich ludEi (Bobrinskiego,
Eulog}usz8, Werguna i t. p.); Niemcy sprowadzili· tylko paru wyźsflycb lirzędnikó",
których obsoDośe jest potr2lebna ze względu
na ciągły kontakt JI wojskiem. Czy władze
niemieckie są zadowolone z gospodarki naszych dOlUorosłych satrapów, jest wątpliwe.
Usprawiedliwili oni-(satrapi nie nierilcy}to słynne zdanie:
.Dla polaków można coś zrobić, z polakami nigdy", które wygłosił ze zjadliwym
sarkazmem margrabia Wielopolski, ów wielki zbrodniarz. przed obliozem historji. ..
Na szczęście Niemcy zdają Bobie apraw~

z tego,

i~

jest to okres

przejśoiowy.

My

jesteśmy jak ów paralityk od urodzenia~ kto,

ry nagle odzyskał władzę w nogacb. Pler~

sza ruohy jego, !ilanim taki pan. nauczy

Sl~

chodzić, są bardzo niezgrabne l bolesne. Ale
rozpaczać nie należy: pod grubą poWł~k~
oiemnoty i ·zdiozenia gorze w naS płoml en
kultury, którą myśmy wyssali razem z I?lekiem li piersi matczynych. Ożywczy pOWIew
z Zachodu rozkruszy tę powłokę. Posłan
nictwo naSze dziejowe nie jest Bkońc~one.
Naród, który W dobie naiwiększegQ uc~sk?,
jaki zna hi8torj~ ludzkości, wy?ał.il SIebIe
~eromskie"o - iest narodem WielkIm. I w
PI'Zyt!złości, jak ongi, dorzHcimy jesz~ze niejeden obol do skarbnioy duchoweJ ludzkości.
X. X. X.

ZzIem PolskiCh.
Znaczenie Wa"5Zftwy.
"Warszawa - pisze wojskowy współ
pracownik "Berliner Tageblattu
major
Moraht-nie cieszy się jako twierdza obozowa niapodzielnem uznaniem wśród spe·
cjalistów na polu fortyfikacji. Nie przypisują przedewszystk1em podwójnej linii fortów zbyt wielkiej siły, i podnoszą, że forty nie posiadają osłony z pancerzy. Oceną
jednak siły fortyfikacyjnej obecna wojna
wstrząsnęła. do tego stopnia, te lepiej nie
wdawać się w żadne przepowiednJe. Doczekaliśmy się przecie~ tego, Ae wychwalane aelazne fortyfikacie największych za- .
chodnich fortec i fortów runęły nieledwie
w jednej chwili, Jeden tylko punkt słaby
w ocenie Warszawy, jako fortecy podnieść
nal~ży, a mianowic:e zbyt małą odległość
fortów od głównych przedmiotów, których
bronić one mają: od mostów na Wiśle.
Dopiero walka o Warszawę okaże~czy forty stałe wzmocnione zostały nale~cie utwierdzeniami pośredniemi.

u.

G

III eppawie

aresztowań

. . .apszawle.

W sprawie wiadomości o aresztowaniu dr. Zawadzkiego i adwokata Dziewulskiego w Warszawie, którą to wiadomość
podaliśmy przed kilku dniami, donosi petersburska I!Riecz a dn. 1 lutego n. st., że
według doniesień z Warszawy obu aresztowanych wypuszczono na wolność. Równocześnie wypuszczono z aresztu redaktora-wydawcę .Myśli Niepodległej" Andrzeja Niemojewskiego, a według wszelkiego
prawdopodobieństwa i
inni aresztowani
wkrótce będą wypuszczeni. z powodu bezpodstawności czynionych im zarzutów.

""-J

lIeK..akow6w jest na

świeCie"

Pytaniem te~ zajmuje s:ę czeski
"Hlas Naroda ", który pisze w sprawie tej,
co następuJe: Oprócz znanego Krakowa
w Galicji zachodniej, znajdujemy jeszcze
wieś Krakow w gubernji płockiej (w Kró'
lestwie PoIskiem), a miasteczko·· tej samej
naz.wyw Miszniu, <nad granicą .łużycką.
Tak samo mianuje' się pewna gmina nad
Bałtykiem (w okręgu wojherowskim) a pod
tern s~mem nazwiskiem znane jest więi.:sze
jezioro pomiędiy Odrą a Łabą. W księ
stwie meklemburskiem również znajduje
się miasto Kraków, tak samo jak wieś w

Z

PoddębiĆ.

W ubiegłym tygodniu ud.ala. się do
miejscowego komendanta de!eg acl a ,skła
dająca się z członków KomItetu Obywa-

telskieO'o i piekarzy miejscowych.

Delegacja przedstawiła memorjał, w
którym za2inacza, iź wobec wzmcAonego
wywOAU produ~tów

sI!0ży~c2.~ch

iii

'p~d~.

dębie, należy. SIę Spodzl~wac, IZ w k,r0tkim
czasie w miescie da SIę odozuwac brak

aItykułów żywnościowycb: ~obee .~Q
delegacja uprasza
wydame rozporz~~.,;

nia.

°

wzbraniającego

wywozu

wszelkl&g.o

rodzaju produktów spożywczych.

cji

Komendant. przyrzekł prośbie
iladość uczynić.

deleg,lio<

Kronika pollt9cznD.
o

wymianęjel'lc6w.

"NoJidd. AlllZtg." donosi urzędowo: Angielska .. ~
trał.News" pisała, że angielski urząd ...
graniczny otrzymał potwierdzenie wiado'r!
mości, iż Niemcy wzbraniają się wydac
jeńców wojennych niezdatnych do wojny;
Wiadomość powytsza jest fałsz. .
wą. Przeciwnie, Niemcy zaproponowały
wymianę niezdolnych do wojskowości jeń
ców na 15 i 16 lutego.
BERLIN,

14 lutego.

Z DUMY.
PETERSBURG, 11 lutego. Minister
spraw zagranicznych Sazonow przypomi. .
nał na wstępie swej mowy fo,co powie.:
dział z tej samej trybuny przed sześciu
miesiącami, to jest dlaczego Qosja, wobec zamachu Niemiec i Austro-Węgier na
niezawisłość Serbji i Belgji, nie .-111Ogła
powziąć innej decyzji, jaJe lylko bronić
naruszonego prawa. . . . . , .
.
. Wojska rosyjskie - mówił minister
dalej-zmierzają stale ku swemu celoWi i
zapewniająostatec~ny tryumf nad nieprzy:'
jacielem, któ~łudzi się łatwem zwyci~
swem, czyni rozpaczliwe wysiłki i posłu
guje się wszelkiemi. środkami, nawet fał-
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(}AZBTA ŁODZKA.

praw~y. Zbytecznem byłoby
powtar~ąc st~rą pIosenkę, -jakobykrąl Ed-

szowanietp:

wardylI. uSIłował był izolować Niemcy.
PrzeClwme był". to monarcha, miłujący pokój, a jezeli tworzył przymierza mocarstW,
czynił to jedynie w interesie równowagi
europejskiej ..
Niemcy natomiast wszędzie przeciwstawiali się Rosji i podburzali przeciwko
niej sąsiadów, np. wOalicjl, gdzie pieniądze niemieckie stworzyły ruch ukraiń
ski. w Rumunji, gdzie Niemcy usiłowali
zaCiemnić. poczucie wspólności interesów
rumuńskich i· rosyjskich, wreszcie w Turcji. gdzie intrygowali przeciwko Rosji.
Niemcy zerwali układ poczdamski i przyrzeczenia, jakie dali Rosji. Starali się także skompromitować interesy angielskorosyjskie. Podobne intrygi wzbudzali w
Chinach i Japonji,na szczęście bezskutecznie.
To wystarcza dla "oceny wartości
twierdzeń niemieckich, jakoby mocarstwa
trójporozumienia zagrażały Niemcom. Tę
samą wartość . posiadają twierdzenia, ze
Niemcy nie rozpoczęli wojny.
Pogłoski niemieckie .o pogromachży
dowskich przez wojsko rosyjskie są wymysłem (I). Korzystam ze sposobności,
aby z trybuny parlamentarnej zaprzeczyć
kategorycznie tej obeldze. Jeżeli ludność
żydowska na widowni wojennej ucierpiała
(a więc jednakI-przyp. red.) było torzeczą

nieuniknioną,gdyź mieszkańcyoko"
dotkniętych wojną, zawsze cierpią. Zre"
sztą świadkowie naoczni oświadczają zgo-

lic,

dnie, że największe· spustoszenia w Polsce są dziełem Aastrjaków i NieItlców(I).
Nie powiodły się . także usiłowania
niemieckie, zmierzające do rozsiewania
niezgody pomiędzy sprzymierzeńcami, za
pomocą pogłosek;.· te jeden z nich. prąg~ie
na własną rękę zawrzeć pokój. SWlat
wie, że zgoda sprzymierzonych jest niewzruszona i staje się coraz trwalszą.
W dalszym ciągu swego przemówienia sławił Sazonowbohaters1wo Belgji i
podniósł z naciskiem, te wydarzenia nad
Bosforem ukończą się pozyskaniem ujścia
do Morza Śródziemnego przez Rosję. Co
do 'itanowowiska Daństw neutralnych wyhził ubolewanie. '.że państwa te nie zdecydowały się jesz~ze ostatecznie, do której strony przystąpić. Poruszywszy obszerniej sprawę perską i położenie na
Dalekim wschodzie, wyraził minister w
końcu :tyczenie, aby. ścisła łączność wszystkich Rosjan' około tronu carski~go, jaka
ujawniła się na· początku wOJny, przetrwała bel zmiany at do ukończenia wielkiego dzieła narodowego.
Po mowi~ Sazonowa, którego oklaskiwano m anifestacyfni e, wyst~pH szereg
mówców z oświadozeniami imieniem włoś
cian, prawoaławneg? dnchow!eńs~wa, Po,aków, ormian, estoncliIyków, .~ydow, ło~y:.
szów i mahometan 2; gubernJl kazańskteJ,
którzy uznali jedno~~ślnie,~że w~~yscy w
chwili obecnej w tej Jedynej royslI połą
czyć się mUSJilą" aby ~ uc~ynić w~zelk~e ~y.
siłki celem zmiażdzem8. petęgl NIemIec,
któr~ . sagraża Rosji! nieza.wah~jll się
pI'zedbdną ofiarą,ktoraby ,prowadZIła do

tego:~~KOW; . iinieniem frakcjiltadetów w
Dumie oświadCilyl: Przez wojłlę"w~zech
Ś.wiato~1ł szeregbJvDj*&~~~pDłączyly'sję:

v:

chwili obecnej. ze społeczeństwem. Woblt:czu niebezpieczeństw:a po.wsta~a. )ed~ość
narodu, kt6ry pOll\ł; ze .wolna DlmeJ~z:", Jest
jego spraw.ą: ·Wszy~tkIe narodowosclokazaly swój ~pał patrJotye~ą.y. Duma z H"a·
dowoleniem przyj~ła własme mow~ ministra spraw zagranicjmych do wiadomości.

3.

Przeświadczentjesteśmy·· Q. tem,że celem
s~łDie~ia naszego· głównego

żadariia, a

mIanOWIcie uzyskania cieśnin i Caro grodu.
iastoaowano zawczasu potrzebne 'rękojmia
dyplomatyczna i wojskowe (długotrwałe o".
klaskU· Rosja ma. pełne zaufanie do sprzy~
mierzonych. Mówca wspomina o pomocy
Francji i AngIji, podnoBi bohaterstwo Belgji i oświadcza, ze manifest wodza na;'
czelnego przemówił do najświ~tszych nczuć narodu rosyjskiego.
.,
Po Milnkowie przemawiali w dyskUSji
mówcy progresistów, październikowców,
centrum i nacjonalistów. podkreślaj/l~, że.
ROSja musi walczyć przeciwko mihtaryzMówcy potępiali
mowi germańskiemu.
myśl zawarcia przedwczesnego
pokOju..

Wkońcu prryjęła Duma jednomyślnie r~
zolucję, w której przesyła wojskom rO:;YJ·
skim oraz sprzymierzollym gor/lcepoz~ro

wienia i wyraża silne przekonanie, że "w~el
kie narodowe i wolnościowe cele" wOjny
obecnej zostan~ osil'}gnięte.·· Duma .. wypowiada nieiłomne postanowienie narodu rosyjskiego, że wojna tak długo będzie p~o
wadzoną, dopóki warunki równouprawnIenia i pokoju w Europie nie zostaną nrzeczywistnione".

Odroczenie Dumy.
Car odroczył osobnym ukazem s~sj~
Dumy aż do połowy grudn!a r. b. Na
końcu sesji przyjęła Duma nast~pujące rezolucje:
1. Rząd powinien. jak najwcześniej,
podj~ć zarządzenia w celu przyniesienia
pomocy prowincjom, które ucierpiały skutkiemwojny.
2. RZ/ld ma opracowaó ustaw~ uzupełniającą o emeryturach i wsparciach dla
dzieci i wdów o podwyższeniu emerytur
dla sierot pozbawionych OJCOW i matek,
wojownikach, którzy padli na polach
bitew obecnej wojny.
.
8. Rezerwiści wojskowi, pełnillcy sIu.
żb~ policyjną, mają byc pówobni pod
chorągwIe, a z8stąpieniżołnierza.mi, któ"
rzy opuścili służbę wojskową. ala zdatni
s~ do służby policyjnej.
.
4. N alety utworzye komisję· pr::y
ministerjum spraw wewn~trznycbJ któr<&
wytoczyć śledztwo w sprawie naruszenia
prawa międzynarodowego r w sprawie reguł i zwyczajów wojennych u Niemców,
Austrjaków i Turków i w sprawie szkód,
. które przez to ponosi państwo, urz/ldzenia
publiczne, towaraystwa i osoby prywatne.

po

ma.

Zni.sienie paazpoptó_" Rosji.

d:-

Pod przewol!nictwem wicadyrekto:-a
partamentupolioji Kafafowa odbywaJą alę
w Petersburgu rady nad projektem nowej
ustawy paszportowej. Na o~t~~ni~~ posiedzeniu omawiallo sprawę· zmeillemalpaszportów. Narada wypowiedZiała si~ za zniesi~
niem paszportów w całem panstwie ros~l·
skiem 3 zastrzeżeniem jednakże, ~e żydow
obowiązuje posiadanie paszportu w dalszym
cillgu.
.... . .
. Wiadomość o zamierzonam ZnieSIenIu
paszportów w państwie rosyjakiem P?iawiała
""-~~--w·~o~t!ł't~ich . lata~h kUkakrotme: Czy
pr!"8óbra'iemlf; jakls.wQ.Jua. z"peW"noścl~ spr?"

wadjłic . W~: pąństw~e "roB:ps~lem;·. :spo,~od~JI\
tego 21abytKU
• dlagłef'~: piZ~Bzłośoi; o Ua ohodzi o oza~y
pokojowe,trze~a~oezek~di w każ~ym razIe

iakżazniesie!lie,paSZPQftOw,

wiadomośó tę

notuJemy, Jako

znamIenną·

lIIarzeo krytycznym· miesiącem wojny_ .

"Nene Pr. Presse"'w dłuższym arty-

kule· dowodZi,· iż vi marcu oczekiwać trtoŻJł3. decydujących, a przynajmniej bardzo
ważnych wypadków na wszystkich placach
wojny. ..Wojna w ostatnich czasach miała ehara,kter już więcej denerwujący, z czego wnioskować należy, że zaraz na po(:zątku wiosny walki z rowów strzeleckich
znów przeniosą się w· otwarte'pola.
K

Kronika mi eil[OWB i sasiedzka.
Zakoi/iozenie

dług

iJletniej

Pańamy

Ba-

łuckiej.

Znani bałuccy=działacze Jan Makiewicz. były prezes Bałuckiego Wzajemnego
Kredytu. Radogoskiej Kasy Pożycl1kowo
Oszczędnościowej i fundator Lombardu Bałuckiego wra~ ze swójemi dwoma zięciami
Witkowskim i Pietrzakiem wyrokiem Ko~
. misji Pojednawczej I-ej dzielnicy sostali usu"niQci od wszelkiego udzialu w lombardzie
Bałuckim i
w Radogoskiej Kasie Pożycz
kowo.Oszclif,ldnościowej.
Były prezes Jan Makiewicz.
zdołał
jednak dla swojego familijnego przedsię
biorstwa, lombardu bałuckiego, już poprzednio putyollyć Z funduszów RadogoskieJ Kasy
Po~yczkowo-Oszc:.:ędnościowej około 50 tysięcy
rubli, co mocno poderwało byt tej
instytueji. która obaonieniema kapitału tla

wypłatę wkładów

oszczędnościowych, ~rze

waznie biednyoh ludzi, na

Bałutaoh zamles~·

kałych.

Komisja

Pojednawczo. Rozpoznawcza
nawet ncieo się
do zaaresztowania Makiewioza z zi~ciami.
aby Ilsunąó ioh od działalności, która takie
olbrJilymie szkody przyniosła instytucjom,
w której oni dotyohozas gospodarowali na
szkodę ogółu a na korzyŚĆ
swojej kieszeni.
. , Działalność takiah panów możliwą tylko
była przy
rosyjskich przekupnyoh TZf\dach
i przy protekcji takioh organów prasy, jak
były .. Rozwój". którego protakoJ1ł stale cieszyła się klika bllłuckaz Maklewiczem na
czele.
Detale słynnej te} :gospodarki bljldą
mogły. być dopIero. szczet6łow~ . omówion~.
gdy zostanie prseprowadzona sClsła rewi~a
i kontrola ksiąg handlowych tych wSlilyltlncb
trzeoh instytuoji. gdy s my sumi j~Bteśmy
w posiadaniu podwójnych bilansów rocznych
Bałuckiego Wzajemnego Kredyt\l z roku 1913,
ił których każdy jest fałssywy.

I-ei dzielnicy

zmuszoną była

Inkasowanie

opłat

za nadzór nll!d

kominami.

Główny Komitet Obywatelski za pośrednictwem Głównego Sekret~łrjatu Ko~
młtatów Obywatelskich" podaje do wiadomości pp. właścicieli domów, że inkaso~
wanie opłat za natl3Ór nad kominami powierzone zostało zgodnie 55 uchw~lą na

posiedzeniuKo~itetu z d..2'ątycznia r,. b.
Straży~ Ogniowej OchotmczeJ: F~nkcJa

Straży rozpoczn~ pobIerame tych
tych dniach za kwitami sznurowymi Straży Ogniowej.

narjusze
opłat VI"

Sprawozdanie kasowe Sekcji aseniz.

"
Sprawozdanie kasowe Sekojiaseni;
zacyjnej za miesiąc grudzień i styczen
1915 roku.
l. Na oczyszczenie ulio i placów
miejskich, jakotez gmachów miejskich wydatkowano 2.176 rb. 14 kop., oraz z rozporzą.dzenia wład21· 'Yojskowychn& oczy~z.
czenie koszar, szpItala Czerwone.go Krzyza.
gmachU Banku Państwa, gmachu magistratu, Szkoły Prl/iemysłowej it. d. 2.011 rb.
31 kop.
.
.
2. Powi~kszenie zbiorników na odpadki i fekalje oraz na naprawQ dojazdU
do Diego':"175 rb. 17 kop.
3. Domy prywatne przy ul. Długie

~4~.______________________------,--_O--~LaD~Z~K~~~'----------------------------N~r_._3~4.~
fir:='29rw'z~lloIei:i'e'nia

te, pogoda wymarzollf~. O g9 dz. ~2Y:l.~P.~t
kałJ!i,i~" kapitan', B. ·~racał,.wł~.~nre.od
admirała oz :Middelkerke ~l;opowled:Zl.ał' na~,
że uHca, :;naktórej widZIeliśmy' 'wczoraj

·~::~,,4.~ą •.aseP;i~.ęj~ g~:fą~łlU,c~a_~o~gp
8~piJd8 dlą~,)l,lJły~~owp·tlb.9rJ,c:4, .pr~y. :.~~ę·

8zQiepolręYinYm~Ją',.tb~'J·5

Jop..

c.,.

W,OZj;," iaurami

przybrane; jest tera.z'- wP.oważnym niebe,zpieezeństwie, albo:W1em ~Il
kagranatówpoczy nHo tam SptIstoszen~..'.

. ' 5~, N.a,.~akqp in)Vęnta,rz,~ ~raz koszta
adminiBtr::1~yjne ;_...: ,99rlJ. 95" k9P.; ra~eIll

4.569 'rb. i18ĘOp., .

"
J)Ispą:Wyź8zych robót użyto robotni~
ków z
po~~ę~~i~~:~~, pracy.
Od 1llł cłanie przedstawienia.
Pr::ed:;tawienie' amatOl'Bkie, które mia-

<

" Wojsku zabroniono uka1..y'!'ać si~ ~a
wybrzeżJ1,kapitan B. radził:ml ud~c s:ę
w miejsce bezpieczniejsze", OdWledg;lć
adm!rała W. w MiddeJkerke lubkwa.te~
H}łwmpaoji 'morskich. Półtoreikompanji
rozlokowału się w teatrze. Przed gma~
ćhemBtały t. zw. armaty okrętowe" ma~e
lekkie armaty tego samego szarego koloru,
co ipancemiki.'Wozy amunicyjne stały
na śćie~ce obok,Znaleźliśmy się, w ślicz,
nym foyer. Wzdłuż ścian stały łóżkaźoł
nierzy. Materace i, poduszki zarekwiro~ał
dla uicbburmistrz Ostendy. Na krzesłach
lsżała broń i odzież, ,na stole t .. lerzeifi-

Biura

ło się odby.ć.4zi~iaj,w;.Sll1iFrie4walda.
pny uL ZawadzĄiej5, ,zJ1stafu odłożone do
dnlii28 l'. lli., 'z powodow cd orgaIiiz!l~o~
rÓ"1 niezależnych.
Koncert symfoniczny.

Popyt na' bilety przeszedł wszelkie nadzieje organizatorów.
' ,
Złożył! się zapewne na to czynniki, o
których wzmiallkowaJiś!llY wczoraj.
W programie znaldu;emy. między innem! takie. perły' muzyki, jak Ka.liDDiko~a
Symf"lljaG:mol, Beethov6Ułl uwertnrę "Coriolilll", R. Wagnera wstęp do op. "Lobengrin" i /rristau i Izolda" i wiele innych.

liźanki.

Loże pierwszego piętra zamieniono
na syphtJnię, również przecllowl.lje się' :tam
} amuniCja. W :ni'ektórych lozach ,C1<yszczą

marynarze swoją broń i mundury. ,"

Z "Casino" i .Odeonu"ó

Dyrekcja teatrów "Casino" i "OdeJnu" z<tw& ..e stała na wysokości aktualnych
wydarzeń chwm, wi~c i obecnie powraca
do pJprz~dniej tradycji. wystz."J/lając najnowsze zdjęcia z zachodniego i wschodnie-

Nie mogłem oprzećs{ę pokusie odwiedzenia kllchni w teatrze, Tu panują
jowialni otyli ,marynarz€', kuchal'ze w białych fartuchach i czapkach. W, k'f!,tłach
skwierczało, .kuchnię wypełniały ap ety ę;.r. Q,e

go

zapachy ~!p,h!2~: f'~:'2!'.d:L'ieBkosz.to
wać potraw, Otrz'ymał~r~olhrzymią' 'por~
cję gulaszu, mięsa goto wanego, kartofle,
jarzynę i rosół ~ wszystko bylo wyśmienite.
'
Takiego po~ywienja' nie' dostanle w
hotelu, pomy .. lałem sobie, i najadłem się
do syta. Nic dziwnego, że przy takim po-

",~"1 (Li,:ł?c]

lvr,ie;:"ycn.

Od dnia (hisiejs":J,j fia ekranie teatru ~Casino" i "Odeon'l" cglądać będzie
my 2 serję ~ Woj nyu, której część I tak
mocno zainteresowała łodzian,
W uzupe1.;;ej'~" pro~ramu, oprócz
"Wojny" demonstrowany będzie lakte nowy i ciekawy program. ,
Qenefis

żywieniu. żołnierze

MiCińskiego.

zdrowie.,

Bi:'zsprllecznie jednym z naj;.dolniejazych
artystów ,,,'featru' Zjednoczonych" je;;t St~.
nisław Micii1.s1d, któryjui,od szeregu >I at
wydtępuje uaseenie JÓd~lde.i.j s~cz.s.rą [Ją
s'!voJą,

i,ako

\

aktor :,ch8TakteIystyCil:DY"ży8~u

je zawsze sympatię ps.bliczlJOści.
, , W. D&dchpdzącą: nieg.zielę odbędzie się
w TeairząPols!d., . przedEt:'W:enje, ben"flBowep. Mi. ińsldego. Odegralląilostanie wy';'
Qoroa sztuka,w3,~ch aki,,\dlA. )~ar~e 'go
p. ~.~SzpjegBOll:?partego~ pod reżyrerją
heUrLsanta. "
. . , J;t~:eży ,s'ię SfiOdz ewać,' iż przedRfllwienie !lie;lZieine, śeiągaie liczną' publicznuśc,
i
kt6n ty~ da wyraz flwej 6) mpatjI dla St.
]\l I ~i.ń.s~ i

,:go,:' ':

'

-, Bilety' są do nabycia

·.:"
l

"',

Vi

kasia teatru.

Bnmbardoooanie Ostendy.
,

-

Opowiadanie 5wen Hedrin'iI.
L
P~\\'nef!o poranku oLudzit mię Dr. K.,
proponując wy.cieczkę do latarui hlorskI ..j
i do starego fnrtu. Z !,ownitem \\:rac:.:.iiŚ

my kolejl.ąelektrrcz!Ją· W :\Vągon}ę I.n.aj~
dowali się ,żo:llJi~rze ,1 pu blicznośćcywil1\3,., ",MędzYJpnL był ps;wien,starszy_ już
• landszturmlsta", który, miał trzecl! synó~
n,a,~\o]lli"',A';;ie pQS,:adał,

przyteI);! żadllyt'h

o pich.,ydad0J119~~j,~l\l~ wiedzinł, gthiesię
LJu}dują i.,Cl.V".i:;;,F~·ze ży~ą., .>Iogą, ,z:.iIląr _,rpówił "rlh ..DjczyZlly ,n.deż)· ''po~wię.,.

c, e ,\ sz,\;:t,Ii;9"~ '"

,'o,

,I,"~

: '" : ';Od~·~n1Y~.ię JUŻ znaleźli

C,"

~"

..

,

na wybrzeŻE.

z ięIi~l~)~' tf-"Ykęna ~pro~enarlzie, _~ką(i
przez lunetę można było obserwować, es~
kadr:!. a"oieli\ka·
,, ...., ;"
'.," ' "
.-:
P,.;: ...
-.0
'~~

/~.:

.Z4Slatnlel· ,Cbblllt:

Powieirzebyłanadzwyezaj przejrzys-

'Centiialiiego'Ito;.

mitetl,l , AJilic.ii9py.w.atel~~iej;oę:Lf~~, 50J.

niemiec'~yzacll'owują

; .'.',. ,

,Pa-żywiellie w armji niemieckiej jest
świeże, smaczne J nader, stra-n'nE'., Zahez-_
piecza, nawetchoreż'Jłądld od niepotrzeb-

nego balastu,
Dobry stall zdrowia w armJl memieckisj, należy w piel'W8Zem rzedl!ie'zawiizię
ezai;l doskonaJemn ,zaprowian~owąniu. '

• Brakło Jeszcze 5mlnut do pierwszej,
my zaś musieliśmy; być~punktualnymi co
do obiadu. Posz}iśrnyp-rzez Rus du Gerf"
Przy' zbiegu lllieyDigne duMar, wielkiei
ulicy nadbrzeżne;,miesci s-ię hotel.:.• B.ue
dt!' C't!rf, leży o kilka metrów niżej, aniżeli Digne €lu Mej', która . ,opiera ,s'ę o
lirzeg~ morza. '
N:~;końcu ulicy przy L.... stała grupa _ficer6w, ~tórzy, zHjęci by li QŻJwiona
rozmow:.t,. Co chwila ,w;;;ka?y'.\'ali na ,~ą
chód i dnśćczęsto, UŻS wa li lornetki. Z!!Iiżyliśmy się do nicbciebwi, co właścjwfe
zaszło,
" ,',,'
• Flota angielska zr.ajdowała się na
swym miejseu na:Z9<chodzie J połud[jio-za
l;hodzie; moie' n';Bcobliźej niż -zwykh', na
(~dłl:lgłości 7 da 8 kilollletró'Y
Jedóll jednak tJrpeilowiec, ocldzieliI
się od I't'S'l.ty i w
pełnym biegu /zbiżał
~ię do Ostendy.
d. c. n.

, KrzYJt ,:razpac.., ,

"NęwoJe'
, "Nowoje

·'.re_i""_

W,.amia" ~plSZ;ell

"Oby Bóg miłosierny "ńile
nadal s.ej ,pbmocynaszym dzielnyrmlJoHaterem.. Straszliwy ałak-.i.e...
przyjaciela rozpocza'fłslę,
przybierając)! rozm mary ,h~.
raganu... 'Będ:iue' to pra.,dop~.dobllie os!aini VJI tej_ojole.
,
'
- , "Jak psł.Etżną Iswina, jak
petworny rOJ szarańczy ..,Qz'"
odmawiał

lał,y się~_o.iska niemiee~~e

lunl z3«lhodnią Rosjąa ęarii,
cie'naprzód ,dc~ony.a - ~ę
z'ń~esłychanie g_ałtown.~
rozma~hem,'2!' łaldem w~łę~
żeraiem sit, że bardzo mOź.fi,lt

wem
Eikie

'jesł,iż "woj.~a rO~.JJ7'
nie'będą WIJ st. nie' Jia(XiiI

trzyaać,

," lecz

,
rzucone,..
,

za:u6tańą

'p~;"

-:, c i , "

Arłykułk.ończy się 81'0-

wamhNiechej B6gbędźie

łaska. HaSąat ,mę*o.'-'ból.o

hateroml "

Ur.

.
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Ulica Po.fudniowaN! 2róg PJotrkowskiej. .' Telef·;n MI H~-59

Syphl1iś, chóraoy,skórnej włosów,
(kosme1ykaJekarska), • weneryCZl,le.
moczop!ci~w~ I niemocy płeiowej.'i
Le9~eAi.~,sYP.1itUsu ,śalvarsauelli, Brlich;Hata .6013" -9l! (wśródtyjnie)

Leczenie efektrycznością" el~ktroliz~
,(ttąuwąuie S2:p;ecących :\"\jłG<iÓw) ChEL
rób.włps,ów, C~kór.ypTzy, JlO~9CY;
SZkuczPć!gq ,1~łonca;, wysolłQgor.~kteg
. {quarzlamp-e) oświetlenie kaIJsłn (U; ,
retrosKopia). Prżyjinuje {Id ,H-1 ...
od 4-9., Panie od 5-6 'D.U.' t
Dia' pań, ()ddz~i~ poczekaląia. , l

