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Najprze~

:R~~ja'':'ie~ir'~eiJ(15'O .tysię:"cj, ludźi.
.,,~ .. KÓLÓN~IA~' :20 }utęgo.W~:dł~g
.• .

Ztg.~;zZurychu,

zapewnia" współpracownik~wojskowy
b~t;-neń~~eg9 .1Jundu". że: ,cp.~y~ 0gf0m,ą~~:, ;rozpiąg'ąj~tyFór.t r()syj,ski
"zgnieciony: ję~t;<fiłkty.q.~n.ie ..,~a Ri9u

'skt~ydłac.h~" Str.aty· prz~mnshL:będą
150 tysięcy ludzh ~Sprawozdaw.:ca
wojsit0wy·"Zu.fi<!hępPoliTt!wtwieuizi,
Rosjariom d!lj~.śię~·już groźnie we

z.e.

·zji"at{!

p.grQ~pa .s#'at!lmatetjału dzi~

.łOlNeg~:~:.. !Hlnd~nłl,urga.J· _~fląnje.m, je-

,go~ .,zali~zy.ó;jnalęży ,d,Q najwjększy<::h

'wodzow:,wszystkicn; ezasów;, Bitwa
'na lVlazurjtch-- możliwą się stała je,dytlie: skutki~W ,olbriyini~~ !Darszów
: wojsk. Jsilnej woli pobicia na głowę
przeciwn!k:a. .

.'ielka K';'~tera',-- GłÓwna.
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2~ l~!e~'?-V!~ę~<?~~.
,,' 'Z tę.ręp\Lzachodnle,g'o.
W Szampanj,i na północ od Pert~e~J:. ~ę; pÓ};~QC ,od~~SJIiesnils zaatakowali:', wczoraj'. F rancf!ZLRąrdzO" ~il- .
nemf
~ ,,:;Wszyst,Jtie 2;pr9-:Oy .
p'~z~0iwnikaj • ;dążące ido przełamania .
na.~zy~ł1~c)inji. rozbiły ~ię. " ,W,· kilku .
· ~ej~cacli' W.t~ło\JIlP się . . ~targnąć do,
naszych ',n,ąibar~ięj WY$.J.Hlięty~h ;ro-.
wóW''-' .,'f~~,wa1ka....jes~~i si,ę .tqq.y· ;
'Poza··te~ ··oopar,to nieprzyjaciela z
ciężkie~i_~trat3!l1i.
.'",.,
, .' ,T,alc~ę, n~ ppłqpo od Verdun od.:.
partq!a.~k.lfrąnClj§}ri·G H ' " ; ' " , , " 1

,,":woJskalni.

Z ,terenu wschodniego.

" ,W okolicy mi p6łIlocłlY zachód
'od 'Grodna i ,napółnoc'odSu
'cbejwoli '.' nie nastąpiła ważniejsza
zmiana.,',
'
.' '. Na. PołUdniówy.wschód od Kolna·odparliśiny :niepr~yja.ciela na da- ~niejsze stanowiska pod Łomżą. ,
.' Na południe . od Myszyńca, na
: PQłn'9!;nf~schÓd, od . Przasnysza i na '
~ącbpd .od Radąża odbywałysi~
>walki,o.znaczeniu lokalnem. '."
.
',. ~~>Napołud~ie .od Wisły'ńic nowegQ." _ . ,'"
,
..
Urzędowy. komunikat ·austriąęki.

łl!l

39.

wały okręty angielskie i francuskie forty
zewnętrzne DardanelÓw.Dilły one mniejwięcej 400 strzałów, lecz hiezdołały ,o się
gnąć.zadnego sukcesu. Jeden jedynyzoł
nierz odniósł lekką ranę VI nogę odłam

kiem kamienia.

Skutki .biokady niemieckiej.
ROTTERDAM, 19 ,lutego.
"Nieuwe
Rotterd •. Cour." donosi. z LondYllu: S",d pnlicyjny sl!:azał 5 marynarzy ,parowca Lap.· wiuk na 8 funty .\łzte.-L. grzy.wny lub 14 dni
więzienia, ponieważ" ze· wzgledu naniebez· pieczeństwa sfery w{)jennei~, w~braniali si~
jechać do Amsterdamu.
.'
Z Londynu donoszą: Premieubezpieozeniowe u Lloyda .POdUOBZą sf«i w' tak B.Ila.
lO1l6m.te lll pie. że rozmaite pisma handlowe
przestrzegają ,przed wybuchem popłochu. Faohoway z~racają uwage. że NieUlcytakiin
spqsobem mogliby dojść do oelu baz dobycia
· mieoza,. p.onieważ wobec stałego wzrastania
· wysokośei premji ubezpieczeniowych żegluga
musiałaby ustać zupełnie.
Kosz,ta przewozeniafrao,htów stałyby. si~bowiemwiększe,
niż płynl}oa ząicp. koJ,',zyŚć.

włoskiego ..
. RZyM~ 19:1utego.Po'd kon'iecdżisiej· s;zego posiedzenia Izby deputowanyoh o'drzucono, skutkiem opozycji- preżssa ministrów
Balandry, wnio!!ek, abyna:d budżetem spraw

Z parlamenlu

zagranicznyoh 'obradowano' pó budżecie' mi~isterjum poozty, 254 głosami przeciwko 27.
WI~DEŃ. 20 lutego .. ' W Polsoe rosyj'.'
8alandra . oświadczył " równocześnie w
s1;iej .i wozOraj' jeszozt1 . trwał wzmocniony
imieniu mimstn, ~praw~z!lgranioznych 80n: nino w sprawie 'z!ldanego przezczłi;inków
ogie~~zjaiow.i- i 1{,~rabino.wy:ob 10-· zdoby;
izby oBwiaddzenla,dotyozącego polityki zaty.a~prz~z ,:uas\VysuniE}tych ..stanowisk too grsilicznej
WłoilH, iż rZl\d riiem:anic do zmieBJj~kioą.W okolicach na 'połqdnie od.'J?ar• niania w oświadozeniu. swoje m z grUdnia' i
. nowa insd Dunajoemrozw.ijająait;l 'złlQięte .
prosił posła Eugenjtisza' Cbieśę, aby nIe' ob.. '!.~Jki.. ,Kontrataki nieprayJllciela kilhkrotBtawał przy wnt~si oneiprzezsiebierezo· łucji. Chiesa odpowiedzlał,'tenia 'oDstaje
nie,knv:.~w(}"ódIt~ni.!.. Na fnmcia Karplickim
, przy zagajeniu -dyslińśji hau'lIwoją rezolnej1ł.
_ jel'lt;;:,Og,ól;\l!l<łłytU.ącjl\SŻ do okolicy Wy S '1·
która jednak'jako,wyralropinji WnOBZI\Cego,
kowa niezmienion,8. "
',; ',' _
· pozostania na'jlorządku obrad.
.
, :, prawiewBzędz:fe; toc~ą,· się 'walki.;:W·
.' Parowiec., .,.glęlski zało•·Galicji połu.duiowo-wschodniej ni e, ~dolał
•
I
,;plony.
:;,
, n,i~"r?lyjaći.el .~trzym~ćl:li'1- na s'W;oich .. Bil"LIYEHPOOL.. ·· 20. łllt9go~ ., Paro.wilło
nY(}:ę,J\Q.,yqja:ah. ~~ polnoo p,p ·,.Nadworn,ej. :
· IiGambank,\ płyńący;. Cardiffu do Livar; Unikająe,o:statnięgo, rozl!irzyg~j,lleęgo, ąta-;
po olu, . torpedowała niemiilcka "łódź podwodna
. ku,' 'cnfoął,eię- wkierUńku..., S.\anisbwowa,
· prgy, wyspie ,Anglssed ąe~praestrogi.;Trzech
"•śeiganlprzez
,kawaleri,ę naszą·
_.
~_:
~~
~
= .: p, __ :I ~ __ . _· lUdzi s za:łpgi .zgi~łQ .. podozas eksplozji; 22.
Zastępca ueefa .sztabll; •• :a~rel.eg.
któ,rzy .skoćzy}i; ;Zt pokłady, utonęło, resztę
,.~ .YO nH,O;.~f. l. '" •
".załogiiips"llfWi8.no.,,' ".,
v: ;: t,?
,'.
fsl'4marnałełr';'lejtllant.
'. i
HA)łBURG, . 21- ~~~ kngielski".tran-

·"'l.·lku:h Gomhres ~}cPtWij ł'Ję4l&1\ZL ~,
· nowjvhlłtak6w po~gJRałtawnam Pt:zf- ~
gotowaniu artyleryjskiem. Walka
jeszcze· siQ' toczy.

sztur-

ską,na wzgor~ayh na wschód od
Sulzern d. szerokości 2 kiIometi'ów~
jako tez Ręjchsackerkopf na zachód
od Miinsfer..
: ,o wzgórza na północ od MahIbach jeszcze toczą się walki~ Mełzerol i Sondernach zajęliśmy.

wle'czorem'

1el~gramu),'KohJ.

.JVWogęzach wzięliśmy

.tnept "główn~... ,PQzjcjęnieprz.yjaciel;

wielebniejsz~nlr~..,..$..r~M9iskup" Egnie.~
nieIisko .. pQ;~na:Q.sĘi; .dr., Edw.ard. Lik~w,ąki ,~marłdziś
o ,go~
d~i~ie.7.
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KONSTANTYNOPOL, 191utego.:O:łó.w" "
na kwatera donosi: Dziś rano ostrzeli-

, sport wJ)jll~owr"~cłtlU"dąi4c,t..sio:z 2 t,1l!ięay
; lq(]1i~1:~\lm ~,.plłJow.(t)ę~ trąnlporto·~m',<za-

topiono
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IIAlfonbladet", który

otrzymał Powyższlł

wla- .

domość, ręa1iy-ZB.F6WaOŚÓ

tródb..
Bilinski prezesem Ko,a~.. ".
WIEDEN" ;2.0 Jutego. Koło polskie,
po dokonaniu zmiany statutu, wedługktó~
rej nie posiadający: ehwilowo ttl,a.ndatu per
selskiego może także piastować urząd pre~ .
zesa, obrało prezesem swoim wśred ży
wych oklasków 49 głosami przeciwko 2
byłego wspólnego ministra finansów i człon
ka izby,panów, Bilińskiego.

Zdemaskowanie DOmyli rouiskiei.

niektórych_guber~jach mało ..
ru!ddch haleźJ',_~o Pola!,o..~ P!l: /.
siadłość wielka, aczęsclowo i/ ,
mała, oraz -F~.a_a ... s~wy kułł~.

7:
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:

3~ .
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raDnej. Nie jest to . wcale drob?os.tką
dla Rosji, pr~eeiwuie. je~t· .ólag?dmem~~
nadzwyczajnej poli tyczneJ -, wagi. DO~O~l
ziemia, kapitał, oś;viata, jest ,;,łasnos,C1ll
znacznego. procentu cudzozllemcow
(sicl), nie moze siE;l ludność tubylcza uw a:
żać za niepodległą. Ucisk gosp?darGzy l
kulturalny nie lżejszy jest od polItyoznego.
Obecna strasżna wojna wykazała, co _~o
znaczy popełnić błąd i do SWOiC~ g~~mc
wpuścić osadników z obszaru. sąsledmego.
Wyobraźmy sobie, że Polska e~
nograficznaprzemieni się w zup~łme
niezależne od Rosji państwo z 20 mIljona:
mi ludności. W razie przymierza PolskI
takiej z Niemc ami (a cóż si~ nie dzieje na
tym świecie!), miałaby armia polska w zachodniej Rusi jako podkład, sze ... o~ą
polską kolonizację, - kt?ra . ~ ~~ele
gł~biej jest zakorzeniona, D~~ dZlslels~a
kolonizacja niemiecka w ROSJI. W kraj u
naszym ~y?aby. z~wsze w. stanie : utajon~m
armja meprz))aclelska, l w raZie dan]m
trudniej byłoby się nam z nią w przyszłości rozprawić, niż teraz. .Jest to
bardzo powaźna prze~zko~a
do odbudowania zUlpełme Dle ..
zaKeźnej Polski. Trzeba będzie bardzo długiego czasu, aby powoli zlikwidować pierwszą i naj cięższą kwestję polską,
podbój Polski w zachodniej Rusi.
Wdalazym ciągu zapuszczasię MienBzykow w ulubione prżez hlstoryografj~
rosyjską wywody, twierdząc, że ód czas?w
Olgierda i Witolda aż do Piotra WJelklego, Polska prowadziła wzgłęden:t.Rosji. po-

"Nowoje Wremia", którego nr. z 23
stycznia b. r; dostał się do redakcji wiedeńskiej "Reiehspost"-zamieszcza znamienny artykuł znanego publicysty rosyjskiego,
Mienszykowa, w kwesji polskiej. Wywody
:Mienszykowa powinnyby wrel:lzcie upartym
naszym ugodowcom otworzyć oczy na is:
totne cele polityki rosyjskie; w obeeneJ
dobie wobec Polaków.
Oto treść artykułu J'II[ienszykowa~
• Po manifeście glównridowódzącego
rosyjskiej siły zbrojnej, zapOWiadającym
zjednocl!enie wszystkich ziem poJskieh i
zmartwychwstanie .pod berłem rosyjskiem
niepodległej Polski-pisze Mienszykowzaczęto w pOlityoznych sferach społeczeń
stwa polskiego.gorączkowo domagać sili}
jaknajszybszego urzeozywistnienia wyrażo·
nych w owym manifeście' zaBad~ Do MienBzykowa skierował też osobny list, znany
zresztą z cZ~8tych swych wystąpień, skierowanych do działaczy rosyjskioh, p. Antoni Żwan, publicysta warszawski, twierdząc, że "la qU8stion russo-polonaise prelitykę agresywną.
Z pomocąL'twy UjarZsent@ un verita..:.le chaos" i prosząc pras~
miała
stopniowo
ziemie
Rusi zaenoauiej.
rosyjskl\ o pomoc w jej rozwiązaniu. Już
Lud rosyjski (BicI) zamieniła w podi to nie podoba sięp. Mienszykowowi, że
danych, niemal w niewQlników. Wolność
publicysta warszawski, zwracając Bi~ do
przyniosła mu dopiero Rosja (!). POWitapublicysty petersburskiego, czyni. to po
nia kozackie przeciw Poisce były ludowe~
francusku. Mien!lzykow wolałby, aby pomi powstaniami, podczas gdy powstania
jednanie Polaków z Rosją odbyło si~ znapOlSKie przeCiw Rosji były tylko ruchem
ną starą. drogą, bez
pośrednictwasprzy~
inteligencji, duchowieństwa i szlachty. Jemier:zeńców.
.
śli więc pisze Mienszykow - uznaje
Co do meritum sprawy zaś, to sądzi
się prawo każdego narodu do samorozpoMienszykow, że postawienie Jej jest obecnie
rządzalnóści i niepodległego bytu to przeconajmniej nie n~ czasie. Cała Eurodewszystkiem należy ż4dać, hy Ruś zą ..
pa stoi obecuie. w płomieniach. A podczas
chodnia uwolniona zosłała od
groźnego pożaru przedewszystkiem . innym
wszelkich śladów
polskiego
myśleć należy o jego ugaszeniu. Wkłady
podboju, a później dopiero Pol ..
Polaków w wojn~ są wprawdzie znaczne,
ska wyzwoli6by się mogle od
lecz wkłady rosyjskie przewyższają je
podboju rosyjskiego.
dziesi~ciokrotnie. Jeśli pod dowództwem
rosyjskiem walczą setki tysięcy Polaków,
Wywód powyższy MieDBzykowa jest
to Mienszykow każe uie zapominać, że
tylko uzasadnieniem teoretyczoem prakty'
równocześnie takież setki tysięcy walczą
ki, wykonywanej już teraz we wschodniej
Galicji. ROSjanie sami oświadczali, .że
w armjach Rusirjackiej i. niemieckiej. Chaos, o którym pisze p.~wan, wytworzył
pierwHza ich ofenzywa przez Galicjli} na
północne Węgry miaIa charakter polityczsię już dawno przed WOlnI! i tmdno myś
leć o uporządkowaniu go podczas burzy
ny. Szło w niej o zaznaczenie,co Rosja
wojennej, szalejącej w środkowej Europie.
zagarnąć zamierza, jaKo obszar etnograNajgol'sze~aś jest, że w kwestii polskoficzny "rosyjski", Zarządzenia rusyrosyjskiej napotyka się nie jeden . jedyny
fIkacyjne w Galicji wschodniej wskazują,
prąd,a nawet nie. dwa wprost przeciwne,
co Rosja z obszarem tym uczynić zamiektóre by sprowadzić mogły tylko odwleczerza. To samo zresztą wynikało ze znanej
nie rozwiązania•. lecz raczej wielość prą
mowy generał-gubernatora Bobrińskiego na
dów, które zjednoczyć nie" łatwo.
przyjęciu przedstawicieli miasta Lwowa,
Jeśliby chodzilo tylko o panowanie
rozróżniającej czysto polski obszar' Galicji
rosyjskie w Polsce, wywodzi MielJszykow
zachodniej po San, gdzie prawa Polaków
dalej, to nie bybbytrudno) kwęstjli} J1lałat~
będą przestrzegane, ot'az ruski obszar Gawió poprostu przez zrezygnowanie z Połd
licji wschodniej, w którym zaprowadzone
ski. Usriniętoby przez to jednak: jedno
być inaj!inrusskiie" szkoły, język, utylko zagadnienie, a pozostawiłoby się
rzędowanie oraz wyznanie prawosławne.
drugie, nie mniejszej wagi. Na wiele stUPo Chełmszczyznie więc pl'zygotowaje
legi przed podbojem Polski przez Rosję
Rosja ciosy dalsze. Nie mogła dotąd straodbył się mianowicie podbój ZBchod- .
wić żywiołu polskiego, połknili}łego przed
niej Rusi pr;;: ez Polaków.. A poupółtora wiekiem. Chce więc strawić co się
boju tego nie usunięto dotychczas. VI
da obecnie, a z reszty, trudnej dostra-'
gubernjach zachodn-iej Rusi. na
wienia, 'pragnie zrezyggilVv2c w przy.' sżłości....
Białej Rusi, Wołlrniu, PodoIuJ"

OBWJESZCZENIE~
Zakupy~anie wyk~zów rekwizycyjnch p~zez trzeCle osoąy
jes ,zakazane j suro:vo k~ranem.
bQdzie. WykazyrekwIzycYJne tylko tym osobom w~pła~one bQdął' którym przez nIemIecką administracjQ wojskową ta wykonane dostawy wystawione zOlilta!y.
Wykazy rekwizycyjne .z ~n~
sta Łodzi komendantOWi 1eJscowemu,z ziemskiego powlatu
łódzkiego komendantowi etapu,
dla sprawdzania osobiście przedłożone być powinny.'
.
Papiery legitymacyjne trzeba z sobą zabrać' Wypłata n~
stąpi po uznaniu.

n::

Cesarsko-niemiecki prezydent policji.

Łódź, dnia 20 lutego 1915 r.

Kronika politYCZna.
Protest przeciwko warszawskiemu
komitetowi narodowemu.
»Gazeta, Radomska" ogłąsił~ list ksi~
cia Aleksandra Druckiego~Lubecktego, pro-

testującego przeciw "warszawskie~!1. komitetowi narodowemu". W protescle pow:edz.iano, że d:vóch redaktorów ~Iie. ma

,<';iwa do samodzlelm:gorozstrzygll1ęcla O
losach wszystkich części Polski i całego
narodu.
Widać-daje do zrozumienia ,.<!a~e.
ta· - ze tak pomiędzy demokratam1, Jak
pomiędzy 'konserwatystami nie ma zaufania całkowitego do narodowo-demokratycznych "ugodowców".
Oświadczenie soCjal .. demokratów

w

Dumie.~

Pismo sztokholmskie ,.SGcialdemokra·
ten" ogłasza oświRdczeni~, które poseł SQojaldemokratyczny Czeheidze złożył w Dumie przeciwko rządowi, a które c e n z n r a
r o s Y i s k a s k r e ś l i la we wszystkich '-lfićjalnych sprawozdaniach z dnia 9 lutego,
aby na zewnątrz wywolać pozór zupełnej jem
dnomyślnóści w łonie Dumy.
Oświadczenie posła Ozebeidze brzmi:
.Juz podczas wybuchu wojny partia socjaldemokratyczna oświadczyła, że n i e m oż e lU i e Ć z 8 Uf a n i a d o r z ą d u, a szeŚĆ
miesięcy, które od czasu tego min§ły, pokazały, że part ja wydała sąd słuszny. Straszliwe wszędzie SKutki wojny obostrzyła jeszcze w Rosji polityka rZl!du. Rozpoczęła ona
się prób!ł utwierdzenb swego podkopanego
stanowiska przez zarządzenia reakcyjne. Jak
zwykle. uderzono w obca narodowości. Podczas gdy Polakom ezyniono ebiatnice, nacisk
na Filllandję stał się jeszcza Qstrzejszym.,
żydów prześladowano, a w zajętej Galicji
wyst&piono nawet ptzeciwko Malorrisinom.
"W innycu krajach ozyni się wszystko, aby złagodzić nędzę, wywołaną przez
wojnę. W Rosji natomiast rozpędza Sili} zgromadzenia socjalnodemokratyczll9, chcące obradować na t nędzą i konfiskuje się pisma
socjalnej damokracjl._ Szozytem tych prze ..
śladowań jei:!ł Are.sztowanie pi§oin
c z ł o n-.kó w D u ID y i ieb . 'towarzyszów.
Protestuj e m y p ne d c a ł l! E fi ropą
. p r·z e c iw k D t e ID n p r z ee; l a d o w a ..
n,j ul
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c1ODumyiylIo':'aia-

tegcH",p01!)~ą';leat. ~prz~ke:ąany •.. ' że:'?"trzymll

~8~Btk.~,Awedłllga!oj~j ,!o!L,' foĄycrikf}-'WPJ'h

Je~łl~bZ;8 łłłltll0cą ,wy.pUłlz.c.2ienla~pienj~diy~pa~

r~en)\~ycb j. pom~ożellie·p()da'tl{Ów llośred~
mch~pr~epr:?wadzóno-'ń.kaze!D;;a num.1 wca-

le Dlepytail? 'So9jaloemnkiiieja, jak' dotych-czlis,

na~olywiuS··bf.ld.zia;;do;

warki zs ·wolnoŚ-Ó

wewuęttanlł .Rosji::P&~a-tem' oświadcJafrak
cjil, ze':zgodniez';p~8tano~i8iiiamrkonfer-en_'

cji kopenhagskIej możliwie .najp:rędzej zacznie
pracowae-nad ukończeniem· wojny a zawarc~em po~oju! b~dąeego w.yrazem won wszystkIch wClągD1~ty.Ch W w()}n~ narodów".
'. ,~Soe~aIlieni(j~raten· d?daje do powyż
szegooś.wladczema następujące uwagi: 0-

czy-yiśuiej przyjęto mowę tę zawziętemi pr~';

t.stamina· prawicy, której zresztą nie udało
sięnakłonIćopozyeji obywatelskiej do zupełnego zgIiiecetIia swobody słowa iodt;braniaeocjaJietomglosu.Nazajutrz, gdy chodziło o uchwalenie .budżetu, oświadczył' soojalist::orrul~3kow, że. węwnętrzna polityka
rządu .~ . wyjątkowe stanowisko, w jakie dostała ~I~ pnez to partja, wymagają, a b y pa,rtJB temu rządowi admówiła
ka ż d e go bu II ż e t u. W komisji budże
towejrozwinął popuednio. Czeheidze te samepoglądy~. Dodać należy, iż cenzura rosyJs~a zakazała ogłaszania i tych· oświad-.

czen. -'

.

Próba socjał-demokratów, abywuieść
interpelację,·z p~wodll- aresztowania pięciu
czło~ków partji, do cz:=-gopotrzebne', były
podpISY 3e posłów, rozbiła .się o stanowisko

kadetów.
,,2:apał' .o!~nnyURosjall!.

Do Debreezyna przywieziono' 50 wago~ów z. jeńcami rosyjskimi z Bukowiny,
pOjmanych przez honwedów

węgierskioh.

Z

transportem jeńców nade'azło takZe wielu
oficerów 1 -rannych rosyjskich. Wielu szeregowców miało. rany postrzałowe z tyłu
poniewai oficerowie kazali do własnych
ludzi strzelać z karabinów· masllynowycb
aby ich zmusie do ataku.
'
~fJGwałtyU

niiemieclde.
Członek Tadypaństwa KrakowiclI uło·
zył protest . przeciwko rzekomym gwałtom

niemieckim w Rosji i

przedł(jżył

go kole-

Kilkunastu ~ nich,
pomi~dzy'łlimi . hr. Witte i prezydent Go- .
luba odmówili podpisu. Ostatni niepozwolił także na odczytanie protestu z trybuny

gom. swoim do podpisu.

'lIDiaJblebiwlljjieHlIa J"nbonrr.- --!'!~~~~~~~h:;;~=~)(d;kl!~~~~
;~ .~<
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.~
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•
k~órB już chiś tldradza :powainy talent. pc..
'.Ielltre zelirante robobaicze.
Siada dóskouałą dyk6j~ i wywierA gł~bokie
na które wstęp ~ają .. wsz,y~.$cy bez róźnicywrażenienssIricliaczaoo. Wogóle ;'ałośó
-

przekonań,_ odłJędzie ·śię~dzisiaj o godz. 3
po poło w;, sali Binra. pośrednictwa pracy

programu 'aoiid składiliebyła; ułojonai.wypadła ku zupełnemu zadowoleniu liezuie ze-

brauejpubHozności,
rze nieażcżędziła.

przy ul. Spacerowej nr. 2 1 . "
... II ,gi.d dla ZwiąZków.

Zarząd Związku Zawodowego Robotni-·
k6~ przam~· Wł6knistegopodaje do wianom~sei ozłonków ·swoich.· że w pcmiedziahik, .
dnia 22 lutego, 'fano o godzinie· g·ej. naleZy
sięsta'Yić

na

do biura ZWIązku po asygnaty

..
Wymiana podartych bonów.
Po dwutygOdniowej przerwie wy;..
mIany podartych .. i ~znfszczonych bonów,w
nadchodzący wtorek należało wznowić wymianę, jednakże Bank handlowy postanowIł
wymianę. tę Odłożyć nadalszn dwa tygodnie,
t. j. dódnia 9. marća r. b·
. ..
węgIel.

o

()

Z komisji prowiantowej~ .

Komisja zaprowiantowania miasta zakuplla'
w ostatnich <!niath znaczne zapasy produktów spozywczych. Ze względu na to,
iz istniejące. 2 składy Komisji okazały się
za małe, wczasie najblizszym otwarte zostaną· nowe składy, VI celu umieszczenia
t.am zakupionych produktów.

oklasków..

która

pobżdy.m ·llumerzęsistych

wykonawcom
. c,

Pęknięta

struna.

Przy powołaniu francuskiego pospolitego ruszenia, zawezwano do szeregów
także męża znanej paryskiej artystki-skrzypaczki Eleonory Fouret. Mąż, imieniem
Remy, odchodząc wkrÓtce potem na plac
boju, w te słowa odezwał się do żony
przy pożegnaniu:
.
- "Jeżeli zginę w boju, jak najusilniej będę się starał zawiadomi e cię
wprost o tem, wcześnIej, aniżeli otrzym~sz
urzędową wiadomość. W jaki sposób to
nastąpi,· nie wiem jesżcze; .w. każdym ra, zie w sposób dla ciebie zupełnie· zrozu. miały i niepozostawiający .ładnej wątpli.wości!"
.
Po odjeździe męża, artystka bardzo
mało

zajmowała
się muzyką, jednakże
czując, dziwny jakiś wewnętrzny popęd do muzyki, schwyciła za
skrzypce, chcąc zagrać ulubiony przez

pewnego dnia,

",",ydawanie pożyczek Iba książeczki
..
oszcz.dnościowe.
nieobec~ego męża utwór. Zaledwie jednak
W Bankuhaudlowym przy ul. Spapociągnęła smyczkiem, z niewyjaśnionej
ceiowaj wydawane są pożyczki na książe
· na razie przyczyny, przy pierwsze m dot.
czki oszczędnościowe. Banku pa.ństwa i
knięciu. pękły równocześnie dwie strul;ly,
~filjipocztowych •.. Posiadacze tych kaiąże
D i E, zwane we fraucuskim języku muczek.zgłosićsię p{}winni o godz. 10 rano
zycznym "Re- i "Mi".
przed gmach banku, gdzie każdemu z nich '
. Artystka do faktu tego przywiązala
wręczony będzie numer kolejny z tht'ł,
· g~ę};3-=ł.::ąacrenie. tem bardziej, że nazwy

kiedy

się· należy zgłosić g ksiq,zec;.:k~ ;.;i>Z'·

czędąośoi9wą

i paszportem.
.

Czyjawł'asność1

10kalu milicji· B-ej dzielnicy przy
ul. Piotrkowskiej. 297 znajduje się torba
podróżna oraz 2 zegarki kieszonkowe,·
które mogą być odebrane przez prawnego
.

W

właściciela.

Teatr" Thalia" (Dzielna 18).

DZić,og. 4 po południu ukaże się w
teatrze "Thaliu"pełna arcyzabawnych sytuacji, satyryczna komedja W. Perzyńskiego

p. t.

"Lekkomyśluasioatrs".

;;~!.,

::::;jchstrun

I nie

zawiodła

tworzyły imię
jej męża.
.się niestety; w trzy dni

późnej otrzymała urzędową wiadomość, iź

mąż.

jej

właśnie

w tym dniu, w którym
ze stru-

wyd~rzył się ów dziwny wypadek
nami, padł na polu bitwy.
AmerykańSki pomysł.

lubują
źródła do

Amerykanie, którzy
mysłacb

sensacyjnych,

dzie skwapliwie

się

W po-

nich

wszę

szukają.

Hołdujllo aktualności,

wpadli oni obec-

nie na dziwaczny projekt urillądzenia rozprawy publicznej na temat wojny. Rozprawa
owa odbyć się ma niebawew W Nowym
Yorku, w jednej z największyoh sal teatralnych. A tematem jej ścisłym będzie zagadnieuie, o hamletowskim nieoo zakroju: .Czy
dla ludzkości bardziej pożądane byłoby z~y·
cięstwo Anglji, czy Niemiee?~

Sztuka ta, w której przyjmują ndzic:ł
najlepsze siły Stowarzyszenia Artystów Pol....
skichz p. Zofją Sławińską na czele w tytuSłokadb Anglji.
. łowej roli, doznawała wyjątkowego powo"Koln. Ztg." donosi z Cbrystjanji: Z
dzenia na scenach Warszawskiej, Lwowskiej,
Dra~men nadohodzi wiadomość, że załoga .
Krakowskiej i Poznańskiej.
Jako obrońca Anglji wystąpisłynuy
barkI "Meran" wzbrania się wypłynąć na .
W antraktach przygrywaj} będzie ormówca. dziennikarz londyńskiCsl!terton. 0Morze· Północne, z powodu ogłoszonej przez
kiestra..
· brony nian1ców zaś podjł}ł się redaktor gaNiemcy blokady Anglji.
Teatr Polski (Cegielniana 63.)
zety amerykańskiej The Fatherland, ···Georg
Nieudany napadlotni.ków.
Fireck.
. Dziś odbędzie się w Teatrze Polskim
Korespondent. "Dt. Taaesztg." donosi ,(Cegielniana 63) benefis utalentowanego
Jaki będzie wynik tej aktualnej dysa
z Rotterdamu:
' . . ... .
puty, ~iewiadomo. W każdym bądź razie
artysty St~ Micińskiego.
We wtorek po południu wzbiło się w
sensaoyjnością pómysłu amerykanie celu nie
Oraną będzie wyborna sztukaKarre'go
powietrze 40 lotników angielskich -i 8 tran- .
chybili, bo Dagena Nyheter zapewnia że
"Szpieg Bonapartego" z benefisantem w
cUlskich, aby zniszczyć zakładypcirtowe w .
wszystkie .bilety na to dziwowisko z miejsca
roli. ministra Fouche.
.
Ostende,Middelkei'ke· i·' Seebrtigge. 'Atak
. rOlchwytano.
. Pociątek przedstawienia o godz. 5-ej
Swoją drogą dodaó należy, że pomysł
nie powiódłsię,·s·'powiidu celnych . st!'zapo.pół.
.
tego rodzaju rozprawy publicznej nie jest
łów baterji ni~sL~f;,~,i,()h, które. ()dpę(l.l/ijły
3'.. koncertu na cel dobroczynny.
lotników cnieprzyjacieIskicb.
.. ..
.
zupełnie nowy; przypomina (ln bowiem roz·
DniaiS' B. m. w sali Stow. Komiwo~.
prawę "sądową"zprlled kilku lat, jaką urzą
Nowe be2pra_ieAngHków~
jażerów z inicjatywy osób prywatnych odbył.
dzono
w Warszawie nad bohaterką powieści
sią na cel dobroczynt'y koncert, połąQzony z
Korespondent ,.Voss. Ztg." z Zuryćhu
Ż,eromakiego "Dziej e Grzechu", Ewą Pobrapodwieczorkiem.
.
otrzymuje autentyozIie·doBiegienia~· ze wielki
tymską. "Rozprawa" ta narobiła swego cza.. . Nader u.rozmaicony program składał
JrabeI:· frimcusk.iej, ... kompanji. Telegraficznej
su w Warszawie dużo wrza-.vy.
się
z
deklamacji
(p';'nny
Ireny
Strauch,
pp.
przecięto na linji P -.Q od Ęrestu d.J NoAdler, Olędzkiego i KaceneleQogena), scen
wego JOl'ku,;. Obecnie mll.SZ~ wszystkie teie·
mimicznych (p-na Łęczyckiego), śpiewu (p-nny
gramy kontynentalne Me pr2J8Z Anglję. iKalisz; p-na LewHinaprzy .akompaniamenprzechod zie'iattrtęj azą··· oe nzn t'fil~
w "Myśliniepodległej" zwraca Anete prof~ Nireneiteins)i gry skrzypcowej (p-na
drzej Niemojewski uwagę na fatalne na-łlęczyckiego)•. Z peśród wykonawców występstwa wojny dla inteligencji polskiej,
różilić należy p-na Lewitinai(ś.piew), p-n~
parlamentarnej.

Z ruchu inteligencji polskiej.

f

.

J

która.wciąt··, się.,.po.ś\yię~ 2d~,jnn'ycłt"
wciąŚ;rt{oStczy, się ·ą·ror;~bY.~fłąlęśc clJlęb

Moił kplej{)wY;,"'Pl'ledto.tł."eY:·'poD&tl

d1a,głodnych;j wynagwd~m~

4Ia .po~ko:-c

i.to'SąfTozbity bylI' iMtje:i(Jlł1~'~'1zynY"'P9"
łamą!le,' k:amj~~ieIagra~lIIałynam dren•..

więcej materjalnie•... ,,, . .....

.'.

.; ..... ~ ,

ga łSpierw8zych dOlBÓ'\lt.przQdmiaBtem~·

I

. "ined; prl[echod~iiiśD1;'

dowanych,ale ;samapodupada coraz.
" . ,.Gdy ,komuś

dom,~ spą1ą..lub"stof;1ołę:

zburzą liczyć moie na

ta;,iestrata i jego

,,;, ,'Na tPr;ze;ciwległycą,' ;bx:zegach . je:iof!'-,

będzie oceniona i wyrównana. Aleinik~
nie dba o to, te intęHgęg!;;ili tiaCi . śwofe
zarobki, te się.'proleta~yztiJe.: :.~:;.
.. , Ą pr,zeci~ fnfeIigenćja' fest rdzęniem
k~Jtri.ry. na~odowej .. 9na'.. · d?statcz~ Polsce
.'w:ychowąwc6w. Ona podnos1 plem1ę dowy~
żyny narodll.
' . ."
..
.. ,,,JeŻeli.,,-pisże ,;Niemojewskf ;:ip,teli-:cie;
g.ę,n~ja zostanią zag'rożoua·. yv sWYIP.
Teżeli nie bęazie mogła .~pełJI.~aĆ. .~yc:h
za.dań:. historycznych,. jeżeli się zmniejszy
ilośc;o~ąJ jakości0w.0' naród ,cofnie .s!ę
w,.kultlfrzą, cofnie Slę w swym pochodz1e
dziejo)Vy~: .:.
.',~;,
.. ,'.' .'
.' '. Kogo to me . przeraza,' mech?L od~
'M~ó~i medaLi. wrali,' z ,n~llni spojr~y na
drllgą jego ,s.tronę~ i Gązi~:k91wiek następo..
wało zdeklasowanie inteligencji, tam bu~
dJ:iły ,c się., \V"niejl\~jgorsze \ns,Wnkty. I>lę~
ską społeczpą.,· narodoW'ą J .paftstw )wąjest
prpletirjaf inteligentQYI .,skłonqy .d~ an~r
chizmu, ".tęgo anąrcł).izmu, ,k.tQry tak. Dle,daw:no"jeszqe" njepokoił . Europę. ',Gdzie
I!~stępuje, rozkład,:. t~~:.zja:W~1ł ·.s~ę .",st,an
.gn,nn~., lato klasa. J?aJ.bard~letw.aftosclO
w~: możę. wydać zs\ebie ,,<;ą!e. giomatly ~u·
d~b ,ZbOCżOl}y~ht? w,y\vier~J~lC;Y~" !laJfą!~l..

Qd,da~onycb

znacznie,

qiebyło..

wldac me

pQdejrząqegQ".Szliś'n:Y : sw()ba~~~.. ·piłląc

.C'.

papiero:;y,.,śmiejąc SU~ 1 rozmaWiaJąc na.
temat s'podziewanef bitwy.. ; ' "
'. '.' Nagle usłYszeliśmy.w: blizkości ,\Viel~
ki huk-cała kompanja stanęła, jak, Wry7
ta!~ą ,s,z.osij:!,,:. w .odległości Illoże .jakic~
25 .metrów przed nami, tlderzył granat l
pękł ,z wielkim łoskotem, wyry~ając. zie~
mię i ,:wyrzucając ją wysoko razem z ka~

br

mieniami.

..

.'

. ,. Jęszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia, a
tu już uderzył drugi, . b~iżej. nas. Na to
cała kompanja bez komendy skoczyła ::
szosy 'pod ściany rozwalonych domów 1
tuprzyczzaiła, się. ; Okazało się, Ż.e:zade
zlorem ,usadowiła się rosy}sk~: ,i arty~ęrja,
zahaCzywszy
nas, przywitała granatarni. ',;,:~, . ....
: ,: . ~'..':; ., :~, ~:.
' , ; Granatypadały..Jlłk:gęstO;J7 ze ~iłno~
wisko;:,n.asze pod domami stawało si~ cp~
raz niebezpieczniejszem" p.osunęli~my;.• się
wię,c na'1ewo .włos_ki .~ •.tu, w ,linji. :tyralier~
skielp.okład1iśmy-"się za wysokim brzegiem· łączki, . po .lewej. stronie której prze~
chodził. tor kolejowy.
.
Na. tern stanowisku przeleżeliśmy trzy
godziny•. Granaty biły naokoło nas. Leżąc
. bezczynnie, mogliś,my obserwować .straszne skutki. pocisków.
.
Jeden uderzył w tor: sĄyny wygięły
się w gorę jak drut i pękły, drugi zbur~ył przej~cie pod, torem, inne uderzały w
drzewa,: łamiąc je jak zapałki. Czekaliśmy
. z' trwogą,·aż bw>nąs'straszny pocisk uderzy, :lecz Bagoszczędzil, nas." : ' . '
,: Otrzymaliśmy:-rozkaz'przejścia; poza
toriposunięc~a. się naprzód; . ażeby wyjść
z ognia artylerji. Przeszliśmy ogr.upami
P~flęI!L,: bęz.,strat~ Za torem rozwinął się
był caty bataljon~
Zobaczyliśmy tu pierwszycłl rannych,
pokaleczonych· strasznie, leżących pod .
wałem kolejowym! Powiązane .mieHgłowy,
ręce i nogi oandażami.. Widok ... ~ch wywarł na n?~ 'p'r~gnębiające wrażen.ie.,
Posl,lnąwszy się naprzi5d; wyszliśmy
wprawdzie z ognia artyleryjskiego, dosta~
liśmy się jędnakw. ogień. karllbinowy.
Posunąwszy się jeszcze dalej,znaleźliśmy
się wreszcie w pierwszej linji' bojowej.
Tu leżeliśmy a:2: do wieczora, str:ehljącz

melszywpływ, zlJfłsłabych,ąby Slac Zl~r
zdrowe, ale aż ,ną.dto r mgcnycb,. aby
na.gleb~ .dusz ludzkich miotać kąkol peł~

no

~łmGo iedne~

wyprowadzano %, niego właśnio_ ~oło tO!>
r.osyjskich ~źoł~i'lrzy#kt~rzy ~!lm_'~8cll.ro~
niłi. "w~ięto Icb: do D1ewoł~." MIny, mIelI
wesqłe mOże·.' radzi byli, że taki. spotkał
iC}l.!o; i. że skończy atf} teraz ich niedo·
la W O J e n n a . , <,,".
W Ełku stwierdziliśmy wielkie spu;.;
s-toszanie. ćWiele budynkówbyłozburzo
r.lVtch:Lspalonych. inne i!tały w ipłoIllieniacb.
j~k również kościół,.wieża k:t?rago by~a z,w~
lona.: Z ludzi cywilnych mkQgo D1ą,było
widać na ulicach,: dopiero później/poka ..
zali si~, powychodzi~szy z. kryjówek. w których siedzieli w czasie bitwy.
.

Poza, sferą bata, "najbiu;dziej P9;
zytecznym był dl;:t nas,.zawszę tep,
kto w nas wmawiał przymioty, jakich zgoła fIle posiCldamy. Zdaje się,
że to zawsze tak będzie.-Pochleb~
~fwo zda się najbardziuj nas b~dzie
:zawsze jedpoczyło w naród.
S. Źeromski.
o

SZTUCZNI!

ZĘBY
też

w celu reklamy 'bardzo" ta.nio,albo
.
bezptatnie n Dentysty,

'-.- " - ·PIOTRKOWSKA·.]'& 83.
nemi garśc~ami ro"zpaczy.,
....;
A kogo taka perspektywa ,nie.przerazi, .ten ,w polityce jest bardzo krótko.wzroczny..."., .... , ::,-:::i:-: . ".
'.'
. . DziwI.1a:· niekonsekwencja . uderzan.~s,
· jeżeli rozmawiamy.z.ludZmi(lprzyszłości.
Z jednej strony. powia"a, :się"ż.e. niema
sposobu .ulżyć .VI tej ; chwili inteligencji i
nieść jej' ja}{ąś pomoc, . a 'z drugiej
· strony żąda się, ,aby. ta inteligencja doby· ła z siebie ton otuchy optymizmu, wiaty,
nadziei. Obawiamy się, aby próby doby~
w~ln,ia takich tonów fałsiywych, ,które nie
tylko ,n,ie ł;lędą . brzmialy optymistycznie,
ale zbu<;t,zą pieo"c,zekiwane r,ezonanse. .
.. Nię ,chcemy tu wchod,zić vi S2:czegp.
łY~'Roło~enia,nClszel ~nteligericii" ale baF~
dzą ·Ęię·obawiamYr aby nie rozp~częła SIę
je~ jakaŚ def1uksja, jakiś odpły:w,·. jakieś
zczezanie. Obawiamy się, że. fatalne poło d ,
żepie inteligencR naszej odbije ,się, wysoce
niekorzystnie ,na' przyszłe m p9koleńiu.
. .,Zdaje nam się, ze inicjatywa obywate\ska, nie ,k(,ępowap.a ;kó~cepclamJ praw~ . karab~I1Pw.€lo ;,nięfJrz,yja~~ełskiej~\linji ty~
upuję kwity wszystkich
lombardów
nemi, miałaby wdżięcznepole do działa~ . rałi~\~kiej. PrzyjeIT!nje . "tllm; wprawdzie nie
K i płamr najlepsze', :ceny. Sprzedaję złota,
nia, gdy~y chciała zająć się poJożeniem
by'ło~;I<ulk\gwi~<iąły nam koło. USf;U Jak
srebro i .różne zegarki z ustępstwem 25%. Cenasiej inteligencji.. ,
, .;' .
' , . ". ; bąki, a wysoko ponad g~owamL_świo;zcza~
gielniana ól, Goldin,-od 9-13 .pp.
Ruszyć trzeba,zasoby nagromadzone; , ły, groźnie granaty i
szrapnele. To obie
w instytucjach specja,lnych, ,O,taczających
ygara; tytonie, pnpier0sy, gilzy i machorke
, a!t~l~rj~:;;;,~:,:io> ~:-tn~cckJ ! :(:0}~;śl,:;:) :v/~I(:8.ły
opieką naukę, li~erktur~, s2:~ukę, oświatę;
.tanio moż'na dostać u Hermana, l iotrkow~
S1ę zawzlęCie.
',;'..
,t
ska .35, ID. 33.·" .
313.'1,
utworzyć i uposażyć trzeba~nsfytticeJ;1,0~1
.: .:.Wr.eszcie, naó wie~zqrem;",rosj~ńie'da
we,.które ,dałyby pracę, Ji,cznym: sferom,
.
"...
achorka. tytonie; tabaka do,xaży;wania i.pa.inteIigencji.,.Jrzeba dQbrz~ fQzwaźyć,)e, li za wygraną i cofnęli się pQ"za Ęłk"
"{sk1:1Je.k ,C;!:ęg~ z~prze~tą1Jś~y ,strzelaniny.
". "pierosy wszelkich gatunków po cenach przygdyzmri~eJszyła ~ię ~fera zarobkov,rani~, w,
. Us~ykowawszy się' na szosie. w ,kolumny,
stępnyćłi możńll. dostać ulica Benedykta 21-23.
formie di1ą.n tropji wzięli . się Ao p'racy lu~:
D. Zaklikowski.· .
3116--l{),
ruszy
liśIIlY, ku lpię.Stll.
dzie", którzy . dawpiej ni~ pra<,!Qwąli, .ro biąc:
: ',I'oholówisko; prze; które pr~~chfJdzi'
bezpłatnie ~Q.. ,zac;p się w warunkachn~r~,
liśmy, przeJ:!l a "dało Btflls~liwy ~pr,az."
; pO~idła śliwko;we i miód. hurtowo i detaHcz_
malnych p hu:; i , Sl-?wem, prac,~' otrzymtl;ą·,
,
Ule. Oeny przystępne. Pańska .39, Mleczarnia.
";' WS1iędzie leżaly"trupy inumi, mniej~
.....
.
. 3.134-2
syci, a głodni ,jej Ilie ,0trzYp:1ują; mogą:
Niemców,-wię!.!l2j. RosjQD.-;"Cia~a po.rOZfYnajwyżej, gdy się··unitąj;dostać jałmużnę •.
Wszystkq t9 tr!V~ harmonijnie do Cz~~u. . wan,e,.gr~natarni.J~dziebez ngg", bez,flłk', ' 'p?tr~~bn:f ~ela~nik do wYrabiania makaronu.
, W"6lczanska 130 m. 1. Tamże .kUpuj-eSfęłój
bez;głów~'iwą~iie; krew·I,.,k~wałN> .ęiała,.
pÓki ' shu'na~' zhyt· mip'rę~nal nie pęknie.
na.pndy. .~.' .,...
. . . , , ' . . . . 3138.,..;a
pou,q~.wane,·~t,;c"f nogi." strmpy skr.wawio~,
nyeQ-.•muqdurów,., :reS;Zlg~ ..b};p.ąi, i ... ~unicjLi
Francis~ek Borkowskizgubił paszport, wydany
'Odwrae~liśmy się ,ie IgrQzą od tego str.as~ ..
z gromy W olszyc, pow. Kutnowski gub
ll!}gf! wiEl\iku, ,
.
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