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1 Mk. lt fett. Knrtałnie ł Mk. 18 fen,

Za oonouenie do domu

dopłaca ii~

H fen.

Łódź:

miesięcznie.

DDDZIBłi

Cena numeru poJedynozego w Łodzi
I w Warsi:awla 4 kcp.

FIL IE:

chwHą zajęcia

chętniej

Skodaru, operaeye

spokój. Nie wpłynie ona jednak wcale na
ogólne połotenie militarne, preym:em do

zwalczania tych band Austryacy będą mogli
użyć wojak drugiego l tn:eclego nawet powołania, a główna armia generała Koevessa
będzie

mogla być przewieziona na inny
front, tam 1 gdzie okate się tego potrzeba.
Po pokonaniu Serbii zachodziło wielkie pytanie! czy operacyę będą kontynuo-

wana w dalszym

clęgu przeciwko Czarnot~ dowództwo wojskowe państw
centra1nyeh ł ich spny:mlerzon;-eh mdo..
wolni się tylko podbitym krajem serbekim,
Wypadki wykazały, ie pańgtwa centralne
natycl:unfast po sze~.śliwem zako:ńezeniu
kampanii serbskiej, pragną uiłatwić się otrtatecznie z Bałkanami i kontynuowały operacye swe aź do obsadzenia całego Czarno-

gónu, czy

górza. Obecnie uchodzi nowe pytanieJ ezy
Austro-W~gry iechą prowadzić npe1raeye
przeciwko Albanii.

Albanię zwaną dawniej DHry.ę tamie..
m:lruje ludność naleiąca do indo-Rarmanów,
naeywajęca łSi~ I!Ureiykami. Podcza21 okresu grecko.-maoedońskiego Tilirezyey byli

postrachem wszystkich narodów s~siedniel1.
Wreszcie w roku 229 przed Chr. kraj ten

zawojowali Rzymiani$ 1 "''ładali nim aż do
czasu wielkiej w~drówki nuodów. Około
r. 870 Ochryda była stolicą jednego z ksią
źat bułgarskich.

Poeeynajęe od roku 1880
si, mly !mere-g wojen l Turcy••

urowadionyeh prze1: Alhańe~yków, Słowian
Węgr6w z Turkami. W gtrasmej hitw,ti&
na pcilu K<u;ov.·em w roku 1889 rozbite
zostało najprzedniej!!ze ·t1tojsko albańskie.
Poczynajęc od roku 1479 d: do r. 1912 AJ„
bnnia zna.idowała się pod panowaniem Tur„
· cyi i stanmviła jej prowincyę.
W 1912 r. !wiązek bałkański popro.,.'adzU zwycięską wojnę przeciwko Turcył, a
wojska 'sp,rh~kie cr.amogór5kie i greckie zaj{·lv całą Albanię. Na kongresie pokojowym

i

wBukaresz~ie Rosya popierała usilnie Ser„
nastawała

na to. ab;•

północna

część

Albanii dmidala idę w jej posiadanie. Po„
niewai takie rozwięzn.nłe kweetyi groziło
intere5om A1stryi i \\r1och na morzu Adrya·
tycldem, monarchia nł\ddunajska poparta
silnie przez Włoehy i Niemcy przefor~owała
sw6j pro.iekt, polega· cy na ułworzemu nie.
zal~żnego pań~h~:a
o.
1.Vkrótce potem rządy w. Albtmił objt?;ł

kEiUŻe' wnh~lm

Wied i starał idę usilnie
nad iaprowadzeniem w nowej swej ojezy~
inie niezbędnych reform ł eywmzacyi. Sta„
nmia te jti:dnak nie odnioały J'ł"lŻ~d1mego

skutku, a.lbowiem

~·

Albanii

pojawił? się

ki!łrn innych, żądnych wlttdiy, mi\di:y inny„
mł, I·:ssad Plł~za, i na czele nowych party!
prowndzili beznl!tannie ?.·~dkl przeciwko si-

tom zbrojnym ks. Wilhelma. Walki te przy„

bralv groźne rozmiary w r. 1914, tak, it w
fluiu 2 wrześnit kl. Wied opuścił kraj i u.~lal~

z powrotem do Niemiec.

i Hfera

ł Adrninisłracva:
Płatrkow~ka

-

I

88„

w \Jar:zawic: ul. Chmielna 10.
nieiastrzeionych Redakcya nie zwraca.

DGŁ

z111czaJmh SC fen u wiersz petitowy jednoszpaltO'kJ' (na
szes~

Drol:m11

szpalt}
5 len. za wyraz,

łładnłam1

n:limniei

i!D

stron:~

fen.

(po tekście): 1 Mk. r.a wier5z petitmvy czteroszpaitowy.
t1111krulm1!: 40 fen. za wier11z petitowv cztern<>z'llłltowv.

W działa ha1unewyms 1 Mk. za wiersz petitowy cztcroszpaltowy

Skierniewice: Druk A. Zielińskic~o, oraz w Sosnowcu. Kaliszu, Łowiczu> Łomi1 I Bę1~z~1n0r

Albania dlięki państwom centralnym,
a ks. Wied stał się panującym również dzi~
kj tym pttństwom, koalicya widziala więo

skiego partyumtka drobnych oddz1alow mer
ł,e rozwlja6 się pomyślnie i trwać je3z.cze
pewien ei.ae, dopóki nie naetaniti zupełny

bie i

ul.

społeczny

mała

-wojsk austryacka ~ węgierskich przeniosły
aie już poza granicę Czarnogón:ai na terytoryum Albanii. Kampania przeciwko Cznrnogórzu mote być uważaną za zakończoną.
To co mote jeszcze nastąpić, to najwyżej
walki miejscowe z pojedyńezymi oddziała
mi, które prag:n~ walczyć dalej na wlmmf!
r~kt;. Wobec górzystego terenu ~:nogór*

rozpocz1'1ł

R~kopisów

Częstocbowa: U Aleja 22: Tomaszów: F. Gomuliński;

lb ni
Z

Rok J...

Niedziela, 80 Stycznia 1916 ·r.

Komunikat 11iemiecki.

na stanowisku rzadcy AHnmii Essa-

Paszę* które~o starała się
skać na sw~ stronę.

da

nawet pozy·

Na wfo1m~ roku 1915. Serbia i Czarno-górze od strony pć~m:ienej, a Greeya od p~
ludniowej, \\'Y~łały S'We woj5ka do Albann,

niby to w eełu ukrócenia pow!talego tam
ruchu rewolucyjne~o, faktycznie jo<lnak w
celu dotarcia do Adrvatku,

Wscll.odni

·

odzv~ktrni:'l

Wegófo

!łytntt~ya

walk:

je1d nieimie:afo:nn.

Wszędzie otMzi~ly an!łrynek\l

•

węgfor~kie

odp\trly \'ltefokr9fnie ataki

pod B e r e s ti a n a m i.
Bałk~ński

Sko-

daru (Skntari) i Beratu. ·Pafo~twa cootr.nlbęd„e odci~temi od Albanii. ni~
moincści zareagowania z powodu te.t

ne,

mial1
tikeyi.

Tylko \V1aehy ze wzgl~du na tll'\'\!e interesy
obsadziły na w~zel~i wypftdek Valonę; niedowierzaj~e

:5wym

sprzymittzeńco:m

Ser-

bom.
Dtiś

jut dla Wloehów

~erbia

i C:i;amo-

«órze nie przedstawiają

żadnego nie11ezpie-et~ństwa ni! terenie Albanii, Mtomia~t zjawił
tam nieco grofnłej~zy przeelwnik,
mianowicie, Am~tro~Wii-~ i Bnł!!,ary:t.
Obecmie okazuje ei~, ±e Auatro-W~gry
po5hmowify operraeya ~we kontynuov;ac da-

lej równie~ i w Albanii, a pierwszym dowodem tego hyfo o}:iearltenlei bez żadnej walki, Skod1u·u: będ4oego najwafoiej~zem miastem w Albanii północnej. Ponieważ woj-

ska aue1trya.eko-.węgier5kie posun~ły aięi do

Skodaru od strony wybn.:eia i prr;er.

dolin~

Bnjonu, zdi)laJy si~ przeto rm:cin~rnl';łć wzdtut
Adryatyku w kierunku połudnfol\·ym, przez
o~ięgnęły najwa:tniejs:i;e pol11om:enin wy·
brzeia z wybneiem Albanii p6lnol':flej.
Posuwftjąe słę w dnlsiym eharu ku po--

c-0

łudniu, wo)ll'ka am~tryacko~węgier~kie zraję
ły jed&n z wainiej!zych portów Albanii, San
Giovrmnł di Medua i miejMowoi6 Ale~!5io.
Zwycię~ld ten poeh6d Aue1tryak6w wzdłuż
11.'J'bneta Adryatyeklego jest dla Włoch

5frasmym etosem, Z!grlltająeym ieh ~tano..
wiaku. O ile dalej na południe po~uwa}ą
rdę Austryacy, o tyle bardt:iej wcfaierajtI sit
w !'Stref~ panowania wło~kiego.
Na odb:r-wnjącyeh się bezu1hmnie w
Rzymi!I naradMh mini11;trów, pr~wdopodo-
bnie poatanowiono, albo opuścić Alhtniif
tu.pełnie, lub t(i't wysłać do Durnno i Vało~
ny znaczne po!'Siłki w celu ~rzmocnien!a znaj.

duj,eyeh

nie~ną,

tdę

tam

załóg.

~Te~t

je:ieli Wloehy chcą

ct~'Wiśoie

to

apra~'ą

o~h•~ąć

Zachodni teren walk:
Ka pó1noeny zacMd od zagrody La Fo J i o (nn
011 NmrvUhn
woiska :nasze zdobyły szbmnem ft)Wy nieprzyj<t•'~f'l,!!(lde na przestrzeni 1500 wn"iri.,~~
przyczem wzięły do nieweli 237 jeńców, w iem 1 oficera, omz z;fobyly 1 ta1·at1iln
UYMWf.

Przed nit.:dRwno !do bytem muwfakiem
ab.ki fnrncn~kic, mime te ttdt'tł& tJf~ jednak

Jłfiti

N fl u" i 1 l

~ E'a.łltłft!HV się ponowni'!

wyrl'!·{',

łf! ed wybndrn młny.

ed 3 t. I, a u r e n t p 6 d A '!'.' r a s m:I~brano Fr:iimr1:u:nm za
cl@mtSw.

Clf'~l"f

W zachodniej

JłUH:lł ~ztur:ma grap~

J.ltł

Na polmlni.e &d S o :m :me idobyli~my
lta p@iuihdn staMWi!h. Frl:l:rmn:i Doi~n~ta,~·m
rów i 9!7 ioinlerzyt Jab :t!i6ranhmych jeńe6";• oraz
pnyrzłifY •11 rzur.a".!'łia min.
Dalej 1u1 połmlnłe, p ft il J, i h & n e j~df!n z od~tizi:~iów

gfljl!et-~o

d

rło drngh~J linii niepreyja!.'liebkif'j,

staMwbb bez ia.dnych strł\t.
l'V. S z a :m p a n i i trwajf! e!:;rwłone 1\'alki rrrtyh•ryi ł H mhly.
Wybuch miny fra:nerrnJd~j na 1\"Yg8rrn C t'ł m hr~ !'IJ wyn:ąifdł
!llZ'kndę w n.~~n;7eh rowach prze:lnieh. Nir-przyjadr.I, mdłu]ąry ob~tuhie nm"''"1.1un wyr~
wę mmdał eolną~ ~lię wśród z·1uu•1:nyek ~tr[lf.
Poił Ap rem o n t, :na w!łd16d nd 1\1 o E y n~ze di':htln obronne 111fr:!iif'ilit> Itilt::t11~'t~r

nieprzyj1u"ielsld. Kieru!~.ry rahHy, Ah:11~f'wnf~r
At..,k pewif>tnny na Fr y J) u r ir;,
d:dl tylko straty nfoznarzn~. JetlH so111u•:rz

k<r

us.

jakikolwiek sukce~. W przeciw-

nym bowiem razie posuwajnce l!!ię od pć1?
nocy ku Va.Jonie ~·ojska au5tryacko"w~~ier-

8kie1 a od wschodu bnł'l'~m~kie, moll;@ Wfo.
chom tadar kompletnQ kl<"5kę. Je~t jedntik
n:ecz~ bardzo wątpHw~, e.r.y w obecnym położeniu na kh granicy północnej Włochy są
wo~óle w stanłe ze spokoJnem 11;ercem wysłać wl~ksze oddi:~ły wojskowe do Alhanii,
ezy czują af~ na ~nach popro~·a1tić ~nne}
deeyduj~ce opto.racye na tereme Albanh,
zabezoieezyć
tmbłe konłeeme poł„czenia przez Adryaf;yk

oraz el;y, wre1'zcle !lJ w stanie

tak bardzo narafone na niehezni~czeńatwo

z~ 8h'ony au~tryacko-węgierskiej

floty 1 lo-

dzi podwodnych.
.
W kaidym razie, zdaje się1, :nadszedl
czas, w którym roze~a1ę się czę~cfowo decydu,i~ce

wypadki na terytoryum Albanii,
oraz w którym roz~trzygnąć się mote ostate~
l':f.n!to; 11.prawa rilbańska.
~~

Ntł w~t'k!ch łe~nach

Dif~ rmrn mlnfe
zachoiłzi~ oii U ś

te jest zwfoirn.mi

1nyczólck """'''""rl·n'"
e i ~ ez k a. D:i:ieln

Ro~yn.:n.

Nad ffonfom n ł\ d ~ try p e ii !Iii ki m rttJawUl'i
dra Jotnłeza. Z p~§r6d 11 ll4.bnve61'-' ""'1,;111·wi<lłri„11
gbmł artylrryi, trzy
zmuszo:ae io~bdy łn wThuin':';·~w.1~
Na~ta lłtrd polowa otlr:arłA pnd B e r ~ !\ tj n n tt m i
aeych rosyjskfob. ofldzhdów w1wbulown:yd1.
Włoski

me wydarz7ło mę nte mrn.mtenn~gc.

teren walk:

Bałkański

Wojska :na!'lze

ob~ad:db'

A hu h

teren walk:
i port ad :r y at y e ki S 1.11 Ci o"~~ n u i

d .I Me d n a. Zdobyte wiele zapa3ów.
W Czarnogórzu pcloż~nie jr;~t w nal~eym rdlJct;tt

111-u~1!(19:11~.

z rólnyd1 miejscnwo~ei kraju 1uulthed:r.~~ dtmiMi"'nfa, i~ Hrntno:~'

wkr~~

e.iaJlłeym woj~Jrnm m11.~z1m uroezyst~ przyjfcit".
.
Dostawiono dotf!d cło p;Mwnyclł miej~c zMł'lfi!y wlfor.flJf1,e r.dobyrz z J:inwer,lł:n;,
d1łal, prze!zło 50.000 karabinów f :SO karabbuhl' m~~i""'11owytk. LieleAfo

oj na.
80

nym

riycnła.

walk zapano..

Po długich wre1fzele walka.eh weVr'll~tn- wnla naraz rnsza. Umilkły działa rosyjskie
.ovch R~;e;ad PJ1&l:/\, zdo1at osięrmęc górę nad nn fronci~ he5sft;nh!'lkit;1, e~tmrnva nie zmie„
s~n·mi pnee!'1.·nikttml l utrwalić Jako tl'fko 1 nittt sit,; ~eftte w T~m~y1 ani ~v P~rsyi! tylko
S\t'e panowaoi& Ponieważ wolność otrzy„ 1na tereme zaehodmm w okol1ey Namr1lłe to-

Jettuie ukoiteion&•.
Zastępca si~k

sdaln1 ,;f'lru~rllhteget
HR il O ~ f f! r
ll'eldauułJek ~ iu1rutH.ik •

- - - ' " - · - • ..... A

ezyły się
kończyły

L,„_,.L .......... ;~_ _ _ _ _ _ _;__.;.,...:..,..;...;.._ _ _~=-;;:.._!;:_;:.__:;~;,:_~-.....:::......~...,..;:~~,,_:.;;~~~~~~-~~

walki na granaty ręczne, które za„
się wzgl((driem powodzeniem

Niemców.

A jednak elszn ta nie jest zawieszenie~
broni z powodu jakichkolwiek pertraktacy1

pókojowych. żaden z przeciwników ni~
myśli jeszcze o zawarciu pokoju, a _przynajmniej nie o tem głośnie} nie slychac•• Prz~
ciwnie nadchodzące wiadomości zw1astu1ą

wnźne 'wypadki, jakie si_ę ro:iegrają V: czasie

najbliiszym. A więc c1s:za obecna Jest tył„

ko

chwilową ciszą

burzą.

przed

Fakt kapitulacyi Czarnogórza nie
''Ph11ał narazie na stanowisko innych mocarstw< koalicyi, które postanowiły w dnl8Zym cięgu prowad~ić krwa.w~. walkę.
•
Prawdopodobnie w naJbhzszym ezatne
rozegra się krwawa bitwa na terytoryum
Vałoną.
włoskich,

Albanii, pod
ministrów

Po

długich

v.--płynie

państwa włoskiego.

na dalsze stanowisko

Wlochy od samego

początk"'ll

·wojny nie

miały możności kierować się sw~ wolf!. ~e
"'-z~lędu na swe interesa kolomalne l!l~
chciały się narazić Anglii i 5tnnęły pod Je]

Odrzuciły świetmt ofertę Ausb;i, dały się namówić An'.!'.lii, usłueh~ly
wreszcie jej rozkazu i zerwały od trzydz1e-stu pn:esdo lat istniejące przymierze i pod-

rozkazami.

niosły miecz przeciwko sprzymierzeńcowi w
eięildej dla niego godzinie. Włochy przypuszczały, ie gdy stan„ w !lzerei;ach państw
koali<'\'i, wówczas fotwiej aię uda zgnieść
państwa centralne, a one rozszerzą szybko
swe posiadłości kosztem nicdnvmego aprzymierzeńca. Lecz prawie w tym czasie, kie-

dy '\\>1ochy d
Ro.aya klęskę nad

leko na wschód.

na

chwilę)

Wlęlki sztab generalny 27 styeznła ·.a.u.:~
. _ ·.·.•._. .
·
·. _. __-•..• ·.... ·
F'ro~f Złłi. ni:: ___ tata)Yn~ niemi~Ma,
· p~n~„vni~ .• ~J'a~, ciA11: na4- <>kolicą Rr~H-·.,
slw Rumunn, ktora dotychczas za.Jmująe ezeństwo to powinna zwalcr..ać, pracuJąc dla!·. Dzwińs,ka l :ir~ucily .bQJ,;,by.. .
. . ·• . ,, ;,
bezwzględnie stanowisko ncutralneJ ~kła- prawdziwego, u·walego i honorowego pokoju.
Na
południowy~ząehód od jeziora ~~:h
1
nia się bardziej na stronę państw eentral„ Militaryzm i de.mokraeya .nie zgadzaj~ się ze. i !'"'~ wyw!adowcy .IJ~fil:starl~.się z 1Ji~P;L:~-:,:c1
nych.
sobą; kaida wolskowa sluzba_przyruusowa po- · lamelem 1 osiągn'b::pomyślile wyµ1ki.
,,,_.
~~VW„

lJojna do

I

°'"

oxtatenznofnł.

nerli:ńgb „Krlegsrlg" powtarza za „'Petit
Parisien„ oświadczenie cesarza rosyjskiego,
wyglosr.one w rozmowie % jednym z przedstawieieli prasy francuskiej.
„Nigdy nie brakowalo mi atanowezoścl mówil cesarz - ale w tej chwili posiadam jej
więcej, aniżeli kiedykolwiek. Wojska moje,
być mote, cofną się dalej jeszcze, jeżeli tak tsię
uloią zmusrające mnie do tego wypadki. Ale
chociażby przyszło cofnąć się aż do \Votgi, za~
chowam niewzruszoną stanowczość i deeyzyę".
Przedstawiciel prasy wspomniał z uśmie...
ehem, te jeden -z przodków cesarza wypowiedtlnl się w tym samym sensie, jako ie mote
cofać się n:i do Kamcwtki, bez ustępowania.

CMA.rz na lo

odrzekł

w

°"' I

słowach energiet~

nyeh:
- Prnwda, in.pomniałem o tem. otói tak,
- Chociaiby i mnie przys'llo cofać się ai do
Kamciatki, nie ustąpię. Opierać się będę. Gdyby nawet wszyscy inni zaprzestali opierać się
inwazyi niemieC'kiej. Rosya ui.ws:i:e opierać się
jej będzie do ostateczności.

Kongre1

.ma.

Upłynęło dziewięe mie~ięey wojny
wlosko • eustryaekiej, ft postąpów na terenie włoskim prawie, ie nie widać. Przynajmniej od czterech miesięcy front nie uległ
żadnym zmianom\ a Vvlochy poniosły już oII'Omne straty w materyale ludzkim podezas
pniwie bezustannych swych wielkich ofen-

ukraińxki

francuskio. ·

w Hmeryce przeciw Roiyi.

„Oświadczamy, że programem naszym w

'sprawie ukraiń~kiej jest: utwor1enie neezyPopdm.o wszystko Anglia i Francya do- pospolitej ukraińskiej, opartej na utsadaeh
magaly się ze strony Vlloeh dalszvch ofiar. demokratyewych i daleko id~eej reformie
aby Włochy wysłaly swą flotę i ar- agrarnej. Wyra.tamy najwyższe uznanie dla
Dardanelei czego rząd włoski nie tych ukraińców~ którzy waleą w imię wolno-.
uczwłJ, bo nie był w stanie tego uczynić oo ~ci Ukrainy. Protestujemy przeciw wysylnniu
•
na chu~łą potrzebę świeiy~h of~ar 'ukrnińeów do Rosyi. ZobowUizujemy się urow walce przeciwko Austry1. Dz1ę~ ezyśeie, e?:ynić wszystko, ateby dokładnie
Jd temu, być moie, iż \\"lochy urato\vały się śwint informować 0 walce Ukrniny ta. jej wolod większych strat, jakie by poniosly pod nt>ść i idee demokratyczne. Przyrzekamy uroDardanełami.
ciyście nieść :utwsze i wszędzie pomoc matePotem Anglia i Franeya V."Y.ywaly Wfo„ ryalną naszej dawnej ojezyinie, jako tet oflachów do akcyi w Snlonikaeh, a jednocześnie rom walki za sprawę oswobodzenia Ukrainy".
konaJ•ca Serbia ł Czarnogórze błagały Wlochów o pnyslanie na pomoc choć niewielkiej armii. Wszystkie te WC7.Wftnia nie popr11vxz1~ 11101·ni
1 LJ„ Ił n ma
działały jednak na rz.ąd \':Jo~ki, który zdoU U Uilu
łał slę wymigać, aby uehroni~ awe sily wojakowe od rezstrze1enia na kilku frontach.
Republikański deputowany kongresu, F.
Interesy wtoakie w Albanii \\)·ma~ały A. Briiteu, z Chkago, będący jednocześnie
tego, aieby wyslae tam załog~, oo też \\1o- er.tonkiem komisyi związkovr;ej dla spraw maoby w swoim czasie uczy11iły. Dzisiaj, gdy rynnrki, który w dągi.t 7 miesięcy bawil w Jazwydęm armia zbliża się gwałtownie ku
ponii, jest zdani11, jak zreRtfą wielu w;.-bitnyl'.'h
mlejsoowokiom uijętym przez Wlochów, amerykań~ldcb mężów, te Stanom Z.ierlnoczoptdąe przed aobą rozbitki armii serbskiej
nym w 1:11iskiej pn:y~:dośd z..„grai:1. niebezpici ezamogóni.kłej, oraz wojc;ka Es~ada Paszy, czeństwo ze ~trony Japonii. Na podsfawie,
rąd wfoski po.stawil sobie pytanie: uciekać, własnego doświadc-zt>nia i wiadomości nnbytJ:l:y ~?
tych w samej Japonii pan Britheu jest przeToczyły słę więc długie i praw1e bez- kommy, fe najpóźniej z końcem wojny świa~
uetanne nnrndył na których prawie, ie już towej, Japonia zechce wymódz dla Japończyposmnowiono w eelu unikni~·cia kl~ski Vv-Y- ków na Stanach Zjednoczonych zrównanie pod
wło1'kl} z Albanii. ZjuwiJa się wzgl«;<dem praw ze wszystkiemi lnnemi neroIa i Francya oparły się temu dowo§t'iami i w tym celu Japonia zapewniła
stMowcm. I mo\\'U \Vłoehy• wbrew swej !ut sobie poparcie ze strony Anglii. Deputowoli, na qdanie Anglii i Frnncyi posłano- wany, popnrty przez swych kole-gów polltyez~
wity ~;.rsłać do Valony po~iłki i stawić tam nych, przedstawił kongresowi waszyngtońskieem:to t:bHtnjęcym się armiom austryacko- mu projekty prawa, które zamierza wkrólce
~·ę-gierskiej i bułgarskiej. Jak Włochy wyj- obszernie uzasadnić wobec plenum ł które mada na ualuehaniu tego nowego rozkazu An- ;ą na eelu '\\<"Zmornienie zachodniego wybne1m i Francyi, wkrótce się pnckonnmy, I1 r,a, nm~rYkańsldego i ochronę interesów amekto wie jednak, tty nie hrd:de to mitateez- rykań~kil-h na oeeanie Spokojnym. Między
n11 klesk' dla nich. A tymczasem niezadcr innemi bill ten tada nowych fortyfikacyj na
v.·olenie nftrodu włoskiego z wojny wzrasta Hawtti i Manili. które kosztowat bt;'dą około
coraz bard1:iej, eze;;o dowodem byłv nieda- ·19 millonćw dolarów. Wedlng zdania Britte.
•
N'
'\\'1le mani·rest aeye w 'U.
med yo I nme.
. 1epopu~ n•..., popartego pnez fad1owc.ów prawie cała
Inrna od Mmego pneząUru wojmt, wobec ni~ Ootn morska i wsiystkle łodzie podwodne po.
Uyeh sukcesów, stała się jeszcze mniej po- winny !tanqć u u.ehodniego wybrr.eta Amerypularnę. Do kraju zakrada gię coraz więk- ki; dla obrony posiadiośd amerykańskich na
!Za n~dza. środki żywności drożeją, z pooceanie Spokojnym nalety icbudowad nową
wodu braku węgla fabryki zaprzestają pra- notę, &kłttdającą &ię z mereeb wi.elkich pan.ee. a 5etki tysi\'CY robotników trueą za:ro- eemików i 40 lodzi podwodnych.
Taki !łan rzeczy mote bardzo łatwo
że Waszyngton nie bagatelizuje wyżej
wpłynąć na przyśpieszenie zakończenia pnytoczonych argumentów o grotącem mu

ns ntHr:1·0.

mym

p.nełamac tu ~nły. au~tryaek0Mwęg1ersk1e,

mieUbr .pono\\-'11.i~ o~wartą dr?gę w~łąb

Galieyi z z21groz1hby Jednoe:zeeme armmm
~w cmltralnych, walczącym na Wołyniu.

„iółtem niebezpieczeństwie*', widać choćby
stąd tylko, fe w ostatnich eutuch zaehodnie
łortyłikacye pasu panaml'lkiego macmie wzmo·

enlono. Tarntejsią. artrleryę wy~neżną dokompletowano do. ~nly 28 lrompa:in, przyczem
ie:w.rmo o:i;tateer.m.e z dawny.m SJste~em pole..
g:lJl1..e.ym na tern, :t:e w e,;a~ne poko3u zało.gę
eięt~i~h dzial przy Mchodnim wyiśeiu. kanału
imnie1sLano do polowy.
...

l

.

.,

.

Tcotokis otruty?

ville
St. Vaast. W okolicy drogi Neuville la Foile postępujemy naprzód. Posterun·
ki obserwacyjne i wyrwy, w których opar)
Pi~ma wiedeńskie donoszą z Budapes?.tu,
te śmierć Teotokisa nastąpila nieoczekiwanie. się nieprzyjaciel stopniowo zajmujemy z po„
Jeszcze w sobotę Teotokis bral udział w posie- wrotem. Znaleźliśmy liczne zwłoki nieprzydzeniu rady ministrów, spędzil następnie po- jacielskie i wzięliśmy pe'Yną licz'fłę nieprzy•_
jaciól do niewoli.
. .·
lowę nocy w kółku swych stronników polityczW Argonach -wywołaliśmy wybuch 2-cJi
nych,. puczem udał się późno na spoczynek. i
Nagle zaniemógł; przywołany natychmiast le- · min, jedną przy Haute Chevano}\-e, drugą w
karz nie mógł juź nic poradzić. Krąży po- okolicy Van.q uois.

.

Ukraińtsko-amerykańeka „Swoboda" eglaem rezolueye powzięte rut kongresie tl·
kraińeów amerykańskich, który odbył się
pned dwoma n1iesiąeami w Nowym Jorku Ę
u:ttialem 457 organiiatyj. Z rezolucyi tych
ciekawsze przytaczamy:

'GIW·

I_

. nosi.: .. ·· :·

eiąga ut sobą służbę przymusową przemyOddział niemiecki zootał z nię.nacka za~r
słuwą.
, .
.
.
.
atakowany prz;ez jeden z naszych oddzią;.;,.
Przedstawiciele rob~tmków portowych · łów wywiadowczych i zmuszony do ucie07r
wnieśli rezolucyę, w ldóre1 konferencya przy- ki przyczem poniósł wielkie straty i pozo;.
rzelt~ rząd.owi poparcie w skutecznem prowa- ' st~wil jeńców.
.
· .
''.:~
dzenrn wojny.
. .
.
.
Na poludniowy-wsćh6d. · od miejscow~>~:
Rrur:say Mac~on~ld, powitany .żywem1
śei Kołki wywiadowcy nasi, wsparci· prze~'
klaskami, odpow~edz1al, ~e. rezoluc)a P.rzyc?.o- I ogień artyleryjski, wtargnęli do .p:rz.edniclri
d~ z.a późno, a rown?czcsUie .~ wcześme. Nikt rowów nieprzyjacielskich.
. ..
.
nie tyczy sobie zwycięstwa Niemiec, lecz trze..
•
~.
ba zbadać w jaki sposób Anglia : popadła w
· Nad Dmes~rem, w pobllzu PJ'ZYCZól~a.
dzisiejsze szalone położenie. Mimo to, jednak, . most?w.ego Uścrn~zko zaatakowahsmy wezdaniem mówcy współpraca z rządem jest k°'" ! przyJac1ela, stosując ręczne granaty.
.. .·
niecz.na.
'
Na pólnoe od Dojanu (15 kilometrów
Konferencya przyjęła 1.520.000 głosami na wschód od Czerniowiec) nieprzyjllcie'łD
przeciw 602.000 następującą rezolucyę: „Kon- wysadził za pomocą min trzy podkopy prze~:.~
fereneya porzuca opozycyę przeciw ·wszelkim j naszymi rowami i usiłował kilkakrotme za:
systemom „trwałego militaryzmu'', iako nie- 1 atakować nas, został jednak odrzucony. . '
be:tpiecznego dla postępu ludzkości; uważa
Front kaukaski. W okolicy Erzernml(
beeną akcyę Anglii l rządu w obecnej wojnie obróciliśmy w niwecz usiłowania Turkó'f'za zupełnie uzasadnioną. Ifoufereneya przyj- ! przypuszczenia ataku i wzięliśmy. jeńców;
muje robowiązanie się do popierania rządu W okolicy Mclazgertu stoczyliśmy potyczk
jaknajsz.erszego w skuteemem prowadzeniu · z oddziałami tureckimi. Wynik potyczki dl
wojny".
nas pomyślny.
l
Konfereneya przyjęla nadto rezolucyę na.. '
stępując~, przedłoioną przez kolejarzy: Konfereneya jest przekonruia, te rozstrzygnięcie
lumn~ikaty
obecnej wojny posiada olbn:ymie znaczenie dla
demukracyi Anglii i innych krnjów, i. wyraża
Paryż, 28 stycznła. "
zupełną zgodę co do stanowiska parlamentarnej Partyi robotniczej, która z innemi ps.rtyaUrzędowo donoszą 27 stycznia po pol~-·
mi wspóldtiala narodowej kampanii werbun- dniu:
kowej.
W Artois w ciagu nocy toczyła się oży„
wiona wałka artyleryjska w odcinku . Nea•

A

Wia~omośGi WDiBDilB.

lecz by-

nie w~chodnim, f:wła~1:cza na froncie _bes~arabski!_ll: F~ont te:n Jest nndzwye.UtJ • wai J~iehby. 51ę Rosyanom
P?1All°<!lo

Petersburg, ~ Sfyeznia.. ·-

wodniczyl i powiedział, że lud, powstrzyma-

Ofeuzywa na froncie bessarab!!kim mn

ło Ju! zapó:tno. eornl!ć si~ nie bylo Już mer

wojny.
Również spodziewać się należy w cza1
de niedł1lekim wii"ksiyeh operacyj na tere-

'~ ~-·~tlr

odbyła się w Bristolu. Poseł Andersen ·p.rL.e•

również wielkie znaczeuie pod wzgl~dem j~e .się od udziału w wojnie, bet względu na
politycznym, gdyż w za1eżr:iości od iei powo- jej pierwotne ee1e naraia kraj na wielkie niedzenia mog~. wpl~ąć pomekąd na sf~owt„ betpieczeństwa. Partya robotnicza nie?ezpie-

poniosla
unnjef'm i odleciała daByć moie? ie Włochy
się

angiełxcy

Itonferencyci dotocwa partyi robotniczej

częcia nowej ofenzywy.

ierw~ze ~rzaly,

wówczas zastanowUy

Kabatnlcy

~~~~R:~~~~:~~;:~~~~~ą:ę zd~::;~

naradach

które niejednokrotnie
toczyły się pod przewodnictwem króla Wiktora Emanuela, zdecydował się wreszc!e
nad włoski na energiczną akcyę w Albami.
Deeyzya taka może być ostatnią deskq ratunku \Vloch, lub też ich nieszczęściem i kto

wie, czy nie

Wie o tern dobrze generał Iwanow i, jak

gloska,

że

•·

minister

'ia i ftota
Pn:edkilkoma

został

•. A. ....

ł

otruty.

I! rem:
'

~tfiftÓI

„

*

•

t_

-_J

Urzędowo. donoszą

miesiąc.ami

dzienniki og!cr
sify wiadomość, ie sekretarz marynarki pań
stwowej Stanów Zjednoc:wnych Ameryki Pólnocnej przedfoi:ył rządowi program powięk
szenia floty. Wedł11g tych danych, program obejm uje: 10 wielkich okręMw liniowj eh, A
krążowników wi<ikszyc!J, 10 mniejszych, 50
torpedowców} 100 lodzi podwodnych (z tych
85 przeznaczonyrh do ochrony wsbrzeża) i hydroplnny wartości około 6 milionów dolarów.
Plan ten, którego przeprowadzenie po-chłonie więcej niż milia1 d marek, wskazuje na
wielkie wzmożenie amerylrnń~kfoh zbrojeń
morskich. Zbrojenia te mają być skierowane
jedynie pod adresem Japonii, gdyż mocarstwa
europejskie, zakte w tej thwili wojną, nawet
po j:;j ufrorlt'.zeniu nie :zc„hcą zapewne wystę
pować z.brojnie prz.eciw Stanom Zjcdnoczo-

l

27 stycznia wie

·

Artylerya nasza w cią~. ~nia
czynna na całym froncie belg11sk1m.
czący ogień, który skierowaliśmy na o
niemieckie położone naprzeciw Boes
i pomiędzy Steenstraete i Ret Sas,
dzil nieprzyjacielowi ciężkie szkody.

W A1·tois, na wschód od NeuvUle .
nieprzyjaciel usilowal przy pom'9
; kontrafoków odebrać nam zdobyte wyr
Nieprzyjaciel zostal ostatecznie odrzucon~:.
Na północ od Aisne naRze dzinla zniszezrłf.:
!

Vaa~s

roboty nieprzyjacielskie pod ViHe an Bois~ :... .
W ArgonMh trwa dllle.i walka na minj"
· pomiędzy wzgórzem 28!) i Haute Chevau·
ehee, w której osiągnęliśmy pewn~ ko~y
ści. Spowodowaliśmy wybuch dwoch mm.
. Nieprzyjaciel poniósł wielkie straty w w~
nym.
I ce, toczącej się o wyrwę, której brzegi za3ę-·
Wiridomo, t.e silne napiQcie, ietniejące od
. .. _,; ć
Jat pomi\'dzy Stanami a Japoniq, ostatnio m- te są przez nas.
I
Jedno
z
naszych
dalekonośnych
dzil'!Jr
częlo się zaostrznć, i że zbrojenia japońskie na
lądzie i na morzu w latach ostatnich przypisy· · skierowało ogień 'na transport nieprzvjaciek':
wa.no jedynie p1zewidywancj wojnie ze Sta- ski, który w,izchal do :Mangicnnes na pół< ·
nami Zjednoczonymi. Podolrniei UC'bylenie się nocny zachód od Eta.in.
Japonii od wzięria udziału w wojnie europej-

I

ski ej pozwala priypuszrutć., ie rz:}d japoński
wojsko i notę trzyma w pogotowiu do wielkiego obrachunku z Ameryką.
Tern niemniej obwieszczenie programu

zbrojeń amerykańskich wywołało w Anglii
wielkie niewdo·wolenie. Gdy Ameryka przeprowadzi swój program, rząd angielski będzie
zmuszony %tu1t7.nie powiększyć swą floh;, co
hędzie wymngttlo wrtr-7.nf'go nnkln<łu środków,
któcyeh zebranie obciąży tnacznie obywateli
angielskich. Dlatego też pewien angielski mąż
strutu nn.iwal program amerykański w stosun1.
au d o A ng 1··
u bard zo priykrym. A nglia będzie
jednak musiała stopniowo oswoić się z. myślą,
że jej niepodzielne NtnO\\lanie nad morzami

zaczyna. się jut rozwiewać.

Zabienl'

arlkio

I

Atua&b.

Komunikat

włoski.

Rzym, 20 stycznia:..

Gl6wna kwatera donosi 27 stycznia::

1

: nie Terragudo

wznieciły pożar, który bnr•:;

: dzo szybko opanowano. Latuwce nieprzy··
· •
b b
t\J
d r ·
.
; Jacie1skie rzum 1Y om ~ na a w 0 ~n!e;
., Sugna,
Lagt\rina,
R(fnC.t>~nu szkód.
l Borgo W: dallllię"
nie na
·wyrządzając
4

Nasze baterye zburzyły .pozy.eye i
sterunki obserwacyjne artyleryi nieprz~
cielskiej w dolinie Fanos (Roite ), w górtl:
dolinie Sexty i na l\fa:mikn (Krn).

W okolicy miasta Goe{'Z powstrzyffi ,,'
Rzędowa gazeta grecka „Chronos" donosi ' śmy atak nieprzyjaciela. Nasze wojsk ·
na podstawie inłormacyi oficyalnych, te w ato-. , trzymały zajmowane stanowiska. Od
lity Grecyi bawi od kilku dai specyalny poseł nieprzyjacielskie, o których doniesio
brugarski. Zadaniem jego ma; być doprowa- zdążają ku. mostowi na Isonzo na pół
dienie do zawarcia formalnej ugody bułgar- zachód od Goerz, byly ostrzeliwane sk
sk„greekiej, która ~ zasadzie jest łui. posta- nie przez naszą artyleryę. Na Kar·.
nowioną i w które1 trzeba uzupełnić Jeszcze . den z naszych oddziałów niespodzie.
!I

I.

pewne

dni.ftcli

szc~e_góly ~atury formalnejw W ~ych

wy1ezdża tez specyalny p.ose.ł greelu do

Sofii, prawdopodobnie w tym samym
(WAT}.
,

.

.

<

Na całym froncie obustronna 'ożywiana'
! dzinlalność artyleryi przy współudziale Ja„
tawców. Batcrye nieprzyjacielskie w doli„,
,

atakiem odebrał nieprzyjaci~lowi w
. stycznia pun. kt obserwac.yjny Ii·a.·p.rz···

celu. . l\Iartino, poezem nadesłane szyb~
pozwoliły nam się utrzymać.
· ·
· „
„ ,·
··

1

Anułia a lrlan~va.
ff_•

Ze strony irlandzkiej nadealano do K61n.
· Volks." list o wyl<iezeniu Irlnndyi r, pod pra~~ o obowią~kowej .elużbie wojskowej. W lls~1e tym pom1~dzy umemi, dono5tą: Po raz
PlMWszy od ezasu zdobycie Irlandyi w r. 1591
rząd angielski zaakceptował prawo nie obo·
wiązujące I.rlandyl. Faktem tym rząd anglebki
1

publicznie

z.asa.tlę,

ze

łii

zboin, jttk r6w.niei koneentra.oyi 11r'Ojsk nad
gra.nicą a.uatryaeko-~·~gier!;ką i bulgar~kl'!.

lrlD.ndya jest

ni0 zi\uądtiła łfo.
tytltCZ!l.S nu)bilfa1te,-i poczwórnej, fo i rak, jnk
głosi 5prammlanie, 0,8 e1ę~ei woj&k& zna.jcluja się pad brflnią, 1 czego wir 1.;~z~ ez~6 sktntClf::ntrowano nad grr.nicą hułgtu!!lką i w~ait)r-

Pomim!I,

tue swe rząd angielski sam podkreślił, ii: in·
lerMy irlandzkie rótnią ti~ od angielekich i,
największego niebezpie-

ezeństwa,

ośmi~Ii się powofać

Anglia nie

Telegram wIMny „Godz. Pol.iii
Saloniki, 2!) stycr.nia.
tolnierze ma:ryu,rki z okrętów wojennych
angfolsldch, !:ra.ncu!'l1.rfoh, wfo3kfoh i roiJyjiJkieh,
które dotyehr1:a1 sta.ly w pobliżu ląiłu, wysiedli u półwy5cp Kara-Burrm, gdzie znajdujti
lif; fort p;ooki. Załoga fortu nie 1fawfała ~J@ru.

Telegram własny tiGodi. Pol."„ ·
Berlin, 29 @tycznia.
Sprawc!d.l\:wca "B~rUner T:itgebldtn" z &>..
don<Hd O ZMłif!f:ll\iu się sytuaeyi W !tumu-

nfi, swlaszeza. wsku.t~k t:l\'iębztmeg@ nMiisku
koa.1ioyi, napotknyeli pr!eszkócl przy "WywtU:ie

k:aiem politycznie odrębnym. Przez po&tąpio

te nawet w wypadku

.Ostatnio -tolmamv.

~

Telegram wtasny \,Godz. Pot
nerlin, 29 styemia.

~lb uznał

loałicya wirocyi.

frzesilonio wRumunii.

Ir-

landczyków do obrony wgzec.Mwlatowego pa-

łe. luttmnfo.

I

Odwrót Serbów.

równo na wyspie, jak i w Ameryce poczuwa

w~ny-:,Godz. Pol.".

ze

ł oczekiwać wielkicg~braku żyVr'ności.

Skon księcia H. ~. Woron&O\HwDaszkowa.
Telegram wlasny „Godz. Pol.".
Kopenhasa, 29 stycznia.
Były namiestnik Kaukazu, książt Woroncow-Daązkow1 im!rl w Alu st ci ei, na Krym! e.
Kl!linżę urodził d~ w roku 1837. dmłiiCgUt}l zatem 80-io rok.u życia.

Mobilizacya w Brecyt

Po z;onio Tentokisa.

Telegram własny ,,Godz. Pol.„.
,;r_Jyoner Prog:rMs" donosi z- ~>\ten, ił powołano tnm pofl broń 50.000 !urbi i'!: lat 18SS>, 1890
i 1891.

nowej wojny z. Irlandyą. W miarę o ile przy- i się w poriądku i bet żadnych wypadków. Od~
biera nacisk czwórporozumienia na .Anglię, o l bywa się on przy brzydkiej pogodzie i pod~
tyle łagodnieje nacisk Anglii na Irlandyę. czao; budowy mostów na giówni.ejszyrh rzeTwierdzenia Redmoudn, j1tkoby lud irlandzki kneh przez Epeeyalną komendę augiel5ką.
gta? po stronie Anglli, rząd angielski iaprze-- Składy żywnościowe pomnie5zczzmo wzdlut
drogi odwrotowej, a wozy amunicyjne, oraz
czył obecnie w sposób jaknajja~krawszy. Stanowisko lrlandyi nłgdy nie było dwuz.naez. amunicyę, które p•n:o~lal\'ila armia. serbska w
nem, obecnie jednak jest tak !łanowcze, it San Giovanni di Medua, przewietione zostały
l'7J!d londyński nie ważył się 1rystąpić i nowy- w gzalupaeh francutiJkkh do Brindil11i. Łado1';·a~
mi iądaniami. Ob~rne stosunki angiel~ko-ir nie oddzialów $erbskkh odbywa ei~ regularlandzkle są najwyrl\fniej:'ltym dowodem coraz nie.
Aw~tryacy, kt6ryeh główne !ily obsadziły
bardziej wzmagnjąeego si~ o~labienia wazechSkodar i Bojan~, wysłały swe odc'lda.ly pn:ed.~
awialowej potęgi angielskiej.
nie ku Snn Giovani di Medua, oraz na: wec11ód.
Wśród armii bułgarskiej jut od mi~~iąea
położenie je!t niezmienione. Jeden :t oddziałów bułgarskich trzyma w swem po~ładaniu
Dibręi. Brygada rer..erwowa tnnjduje si~ w
Telegram wbum.y "Godz. Pol."".
Strudze, na północ od jeziora Oehryd1.
Berno, 29 stycmta.
Doniesienie srwajcargk\ej Agentury Telegrafk:mej: Poniew,d 'f\·czora.j wieczorem z.no--

Telegram

wla~my

„Godz. Pol.".

2fł stycznia..
DzieHłki bertid~kie 1ami~ś1csaj, dfoi1m~
wyf~~nhmia

f'ltron po'\\-·olanyrh w sp:rA.włe ezarproposycyi pokojt;wej. ~· zakcn\ę11umiu wyjahieniA e1yt~m1: lt1ąd austryae1UID·
węgierski w7Jdnił, ii :dd11111tnrm jMt pr1yJ~f
ntgłlr~kiej

N~ctelnym wod:r.~m

Ml'Lnogórskfoh p1:1śrti>ilnik6w 11~koJowyeh po
ukońeundu umowy w sJ;łrAwi• rozhrejeaitt. Ciy

Atak

pośretlnfoy

Telerram wtar.;ny ,..lfodz. P()!
(fon~1'·a,

lomnnikat ieIski.
Londyn, 29 tdycznia.
Kwatera główna 27Mgo gtycmia:
General Towmsend 1 dowodzący w Kut·

dzłennilrów

zawierają

I
1

larady

el-Amara donosi:_ Nieprzyjaciel opuśoU rowv od stronv fortów obrmmvch nnd f,' •~t f'ł

ojednt! mili{! od

minłstrńw

!

bslgijski&h.

Br.
,'ff!k drmo..-r.~ m11!"1~1::n11t~

wła!'lny

Telegr11tm

·wi<'f'f'.1"';: 'll

r.walałn

Telegram własny "Godz. Pol.Iii.
Lend;rn, 20 atycmia.
Dcide!de:n:łe biura. Reutera: PnoTtiee Unii
Eliler-H1unpat('r~Unie „Appam" {7781 tonn),
który odpłynął 1 U~br z 1luią. Urzbt pnl'!ai"~
dw przed ~t<:tlenutoma. dniami Hsin~l. Pa.=
nuje 1 fog~ polt-·odu l'Vielki• H.nicpokojeni&.

411

riWt11'li"t~

w pol11iiu Epernay ~~rn!'!Hz~:nv<~:1•i
zepelina. O.koto
wyratnie num

„Godt. Pol.".
t~N„ ~k~uhu
Tel~gram własny „Clodz. Pol. •
l1fl1tl"lyn,
~9 f!tyrimia.
. h. m. nf'''""n'•'!"''"
naszyeh oszańcowań.
I.ie Ha:rre, 20 stycznia.
ttJ.lt.ły<l'' di\in.oai: Pru:owlec „Trt>ga.ntlfl' 1,
Wil'lł T, '11h•H-..••„„!:a•'1
General Aylmer donosi, ie położenie
Agt-neya Hnas'a dono,i: W wielkiej na- i kt6r1 r.n1h1l do Hull, pnywiód whulomo~e,
wojsk wysłanych. na odsiecz, jest niezmi6'- radtle minl!trów, która odb~fa się tu wc:wrnj
I ii dni" 15 1tye1nia pomittl11 Me.derę a wyruone.
pod prr.ewodnktwem krGla~ hraH udtit1l ws·1.:1- : bnd~m marobń1'1ldem wii11Jano ł611t l"l!.łun·
iey edonlmwie rządu. Pried :i:eilnud.em nowi ' luiw' epatrinną. naJli~em "Appam'". Uurt ła~
mini~lrowi~ dntyli pr:t;i;!!ięgę królowi.
Na dli tej był 1Unie uHk1nbu;r.
propo:r.ycyę BroqueviHe'& król poidanowil po~
Wit"rt.yć Vanderv~tde'rm:i kiernwnirtwo 1pra~
Telegram wbt5ny ~,Gndr,. Pol."".
Le Hane, 2S etycmia.
wami intendentury nrmH. Avma ma
l~'6!u'łyn, 29 liity~znia.
Gtówna kwatera donosi 28 $łycznfo.:
mowa6 tagadntv.mia!ni cknnomir1~1emi i m1le~
Obustronna
działalność
artyłeryi,
teć bę-rhie do
Bpraw r.ew:netrr.Jt~nłM dt.fft!'l1;i: T.1t:~iniHtf 'łl.„,...,.'111.„,,.,.
szczególnie na południe od Dbnnnhlen. Ilych. J)a_·'l;fgnln t~
!!'.trony Oh!"imie l'lłliŻ- r paJnn
110
Walka przy pomocy bomb trwa. dalej w kie- . b~ ji:ttniłuną, a Hymnns pozo5t1.ni& na ciel• . ehwm opuHeienia w 1tnfo 11 lllt'f1M1n11t

.Amnra i eofn'!ł się wogóle

.„

„M11t1n" dono~1 o ataku halonu ~h:•ro„q'~fl'"'

w ok0Uc1 Epimmy: W

Aostrya&J w Albanit

~prawM.dania

wh~kid1

wo_{"lk

ktf.r{"I niebl'l.\Vem odplyn~c ml\fa do
mianowany zoetał gen. Brit'\rri:-

tacy przybrdtł i e11 btni~je wla~
ib:ri1 którAby takowych wyslała, być :mołe.1 że
j4'it to dla C1arnłłgór1a. i j~gfł dynutyl s.prawl\
fnt~re~ujątą; dla An11tryi z1d jett to zup~·łnie
obe!rtnmn. CiarHgórze
p~k&ruine, w&ja
sk1. jege 5ą rHbr•Jone ł wykr~~fone ~ !ttt'5re-wu powtórzyły aię w Lozannie manifestaetye,
1'i
gu :aieprJ:1j~cidł. C1m•Mgórc:r otr1ymajt p•Telegram wtas:ny „Godz Pot•
Rada zwięzku posltmowila dzisiaj w;.-~1ać do
kój równid i b~z kr61ae, który im w najei~
Berlin, ~O styemta.
Lozanny pre:iydenta związku, Deecoppei'a, w
!
Hej
geddnie epu.Rcił.
„Deutsche T~ge~ieilung" donosi: Pochód
celu omówienia położenia i radf! Kantonu
Wa.ad. PoHeya dokonała kilku aresztowań. I Austryaków w A1lrnnil zaniepokoił w wyt.
indywiduum, które ierw.do flag~ i kowmlatu , ~r.ym stopniu W?othy. Rada mini/litrów znowu
obraduje nad 6prawą olirony Albanii. Poniiniemieckiego to!łało ujtrwnione.

mo, ie

-

rządu.

B"rUn,

OI LOZHUiB.

vdele luk 1. powodu cenzury, z tonu dzienniu
ków pólurz~dowych n10im1 wywnio!lkować, te
Wtoehy, oraz E.;;sa_d Pnsza m1tąpią Austryakom
DurtttzC'.l bez bitwy i dopiero d:llej na południu
l'lbi.willć będą opór.

l'l"łnsny ,~Godz.

Poi.„.
Atfiny, 29 :;tyrznia.
Biuro Heutera donosi: Dono~zą półurz~cfo
wo, ii ~miere 'reotokisa nie wpłynie w fadllj m ra;de na zmi1.mę dotychcta:i'o\vej polityk1

Aoxtrn·WGDrJ 1 Czarnouńrzn.
Telegram

29 stycznia.

Komif~t r..aprowfantowania miasta zwrócił uwagę różnych organów wladzy na tę okolic:iność,
w najbliższym c:m~ie należy

&IHlki 1 29 stycznia.

Par1i, 29 stycznia.

się do obowiązku
wypowiedzieć wyrazy
Biuro Woma dono!li: Dzb1iejs:y raport uwdzięczności i podziwu ze strony narodu ir:
rzędowy
francuski opi5uje między innemi polandzkiego dla Niemiec~ Jeżeli rząd angielski
cofa się prted powołaniem Irlandczyków pod łotenie armii serblllkiej: Odwrót kontyngentów
bron, to c:i:yni jedynie w obawie wywołania , tierbfllkich, które pm:ostaty w Albanii, odbywa

Godt. Pol.".

i1

P~for5bnrg,

Reuter denosi: Lt1:downnie na pólwy&pi•
Ka:ra Burnu odbyło się p@n o~l~n~ ~dal @kr~
fowyeh. Komendant g:rer!J protestował. JedtHH~lll~foie ~ Ię.dl'!lwa:nii!'!m i(jłnfony marynarki
oh1e1yła pi<!du1ta fr'1.l'l~<:,Jra fort i ak~liezn•
:mieszku1ia od @trony Ją.{lil i rtn:kazAła mnmą,ł
mles1kdethv.

1k&-rumuń3k~

angiel~kiego. Dla Irlandyi jest to
wieL1':ie zwycięstwo, wywalczone przez bohaterów niemieckich i ich sprzymierzeńców. Autor listu, w imieniu 0,8 ludności irlandzkiej za-

nowania

Telegrrun

Tel~gram wl~!l(ny

,,_,~~~·-·'

lo11nnik1t bolui

runku domku farmera.

I po!el!twa lo.udyńsldego.

j

Il

liei7ł u

polda.dde 100~~

~-

--

II iodbłvsk~fo ""łmke.

hhku, chwil;>imł rozdziernly
~Wśr6d woj~ka fitJilV'illt1~r

I'

ł'hmurv

-

•

I

I

1„1:rvv

•

1

telefon dzhdl'll hez pr:r.~rwy
"''"'""'u" gi~
nrmaty nn Ince zn dvmrem, zn_n:i'.ftO ~YfH'lf_.
oknpy. 05httnie tnhory zniknęlv w la;ii:~rh,
czułam,

te dohieM:a kre3 -

w· domu

m~ki.

dwoje ludzi

.

m't

for~ leżało już beznadtlejnie.
U~my ich 1 ile możm:iiici, zupełnie
trwożni.

\V~rM

eJ10-

H~towa
o r:art1zęt

k!l§i~dr.

hnku armat
odII nie
rano -ofirerowie
znowu nM nachodzili. mumrwiajt\C do wyja„
prawił M~zę

dzień cały

zdu z nimi r1n:i"m. O!!it~lni tf!k !l'.skmfoz;;l:
- „My dziś w no~v otlchod-,,lmy na pn~
r.ycyę o wior~t nł~tnaście. Po nttti; f)r?.:yirłą

je5zez~ knz~ki,

teby lt'l'lr.y~nw ti1palić.

Nie

r.;'c;i;ymy r,a wn!f!i:r.~ życie. Hnzkttz wyn~th~ft·
nia cofnintv. tt1f' knz"lki o rnrkrn; i r.~1{-,.,?; ~i!'."
nie trm~:r:cz'ą~ Po nich juł. przyjd~ Niemc:i.
co t'I-'*"" 1""'""
1 ł~or,y if"ltu:n~m p11~r11r1~·m·~n1
WrOJ!ff\Vi nie trzeba nic W!iłtawł~".
·Tedy \\'j'Czat{>ttfo l'li'i\ wre.'<icie
ehwiHH mi~fmn r.n~t~łtt ·~i un:cf:!"mv
clernliwnśl:

•-

i

odnow!Prfah'lłam

raz i tylko fam

ezył.

mu

m~tro:

i

tak, jnk mu

pnezmt*

Moje doczt"sne dolm.1
v:ojna,
bo leży n~ ,łej i'i:r.lnku, ale m{ij h0nor lrttie

mi tu :r,n~tr:ć ·-·~ i nie p6jdl'.', nni pol~kich
d~icci di)_ Hoiityi nie dnm. Do~y{: ich Sybir
1 pc~.url. 'l\:i niech tu ze nmą zginą 1 lub pr:ro-

i tł."\\'!i.J4

nie prie14?.·an:yli --- ~mmtem
5yar1 kolegfrw bali.
po Dółnc)eV """'~~,„,„u

D\.va razy c:r.lo°"'it'!k nio umit"ra, ale

j mtmsr.u --

! tum!
1

Iowa .„.-

1--

kn':l::'!C\'
vi:11~
szopnąl

i:':o:!"-~fo<":1<1~t:1ka

ostatni, odchodzr.<:?.

(D. c. n.).
• •

...,

·o O

ł.

D

D

, nich i bezpfatnych obiadów. W minłonyin tygodniu obindów takich wyda.no około 4„000 w
tygodniu następnym liczba ta z pewno$clą

o

iwiększy się poważnie.

Z

wydziałn

tanich kuchni.

Na ostatuiem posiedzeniu Wydzialu Tanich Xuełtni Ddegaey{ N. P. B. postanowiono 7.Wl'Óclć się
do zarządu tanich kuchni, aby jednej i lei samej
rodzinie nie wydawano więcej jak 6 obiadów dzien•
nie. Większa liczba obiadów dla jednej rotlziny mo-

:th U: Martyny P. M.
Jutr o: Piotra Nolaska W.

Widowiska.
Teatr Polski. D /. i i

ro

te być wydawana tylko po okazaniu karty legity-

poi. „Gv.iar.da Syherył",

\l.iec.z. „Bęben" (wylllęp 8t. Luhirz-SnrmJw:1kiej).
Sala koneE>rtowa. J ut ro. Koneert aymfonier.ny
Ł. O. S. Dyr. Zd't. Birnbaum
Bt.ba-bo. Dz.I! koburet artystyczny.

Rótne.
D ził o godz. S ł pół po pot.
bttthalteryjnyćb I. Mantinbanda.

W Tow. krajoznuwc-{,em
Gontan!kiej dla dzieci

dziś

popis na kursach

czytanka p. Sabiny

„o Tatrach„.

maryjnej na chleb. Oprócz tego

przyjęty został

do

windom.ości

wniosek, w którym delegacya szkolna
prosi, ażeby biednym uczniom, początkowych szkół
mieisldch było wydawane
obiadów dziennie. Wobee tego że Komitet wydaje obecnie 4,000
obiadów, załatwienie tej kwestyi odloźorio do na-

to.ooo

stępującego

z tanich

Dnia OO r.1Gtr7. l'o<lpf11ano traktat Andru!'!7..owski

z Mookwą, uiekony.!ilny dla Pol·
ski.
1717. W Blois zmarła Marva Kazimiera
d' Arquien. wdowa pÓ królu Janie
m Sobieskim.
1889. Areykl"iąię Rudolf, syn jedyny
t~l'UI Fraul"il'zka Józefa, ginie
śtniert'ią :tnga1lkuwą w Meyerlingu pod Wiedniem.

kuchni dla ddeci wyznani& ewan-

Nieda~'llo uruchomiona została 4-ta tania kuohnia dla dzieci przy parafii ewangelickiej św. Jana. Kuchnia fa "'·ydaje eodziermie od 800 do 400
ohiadów. W tych dniach otwarta będzie piąta kuchnia dla dziecI przy parafii św. Mateusza. Trzy
tanie kuebnie dla dzieci ewangelików w clttgu
m-.ea lit>topada 1915 r. wydały IMS6 obiadów plut·
nyc.b. l 1,500 !>~płatnych, w grudniu zaś cyfra powyttsza pod.skoczyła do 25,782 płatnych i 1,638 bezpłatnych.

Tania kuchnia. fabryczna.

fdjctonih.

~tato w mieście paoow trn.nsmisyjnyeh do skradz~ia? Pn.yp~my, te nie wiele, skoro zl<r

Tania kuchnia przy fabryce Poznańskich,
która z poeiątku byla urządzoną z 6 kotlamii
otrz.ymala póiniei jeszcz.e a kotły, tak ie ona
obecnie wydaje 8,ROO obiadów dziennie. W
ciągu 3 tygodni mają być urządzone jeszcte 8
kotły, a liczba wydawanych obiadów doprowa-

~j' poriueiwszy fabryki, przenieśli się już do

dzona zostanie do 5000 dziennie.

Pasy
CJ.ekawem

transmisyjn&.

b:rłob;r dowiedtioo się,

~ pul A mote

fle jeszeie

wzmocniona strut ochroll'-

fabrykach &niechęcila kb do od\\iedzania
łJ6h układów. Istotnie-, tam, gdzie 10 ludzi pilnuic
fednea"O pasa, ryzyko jest at nadto widoczne.
Co lłodz!eje robią z pasami skradzionymi? Wedłttg wywłlldów ~o sylln, krają je na kawałki,
a outtPale a:p~Jti drobnym newoom na ze-

u

pr:ą

lówki.
W10brad~ sobie moina tragedyę du~ fabrygdy w lny dni po dokonanej u niego kra.~ daje buty do podz.ełowaniJL
- Kto ml ~. te nie będę miał podeszew

kanta..

s mo"* wlUWe pan?
~ J»e motei w tej mierze tadnych da6 gwa~

- Bo to

1łib1

.....

w:łeddeł.

ar akuratnie

pana zrobJ aię zelówki? ...
~j, lf.IY fabrykant uprze aię l pouukuje o~ ~OOCIO pua. Bfega po· talem mi&·~ dop~ aiQ. obiecuje nagrodę I w rezultacie
~rwa idę. itJ w eb.odieniu tem drze wltlsny
pu. peblfłey teru obow~ pode$Zew u niego, jeF> kooku.reota i paru j~ oeób, obeych mu i oba-

• uW,-

~.

~

'.tm. neca mote bolM. a

w:łte -

Sprzeda.i

Wystawa drobiu i

łóazka,

swicrąt

domowych.

ZapowiEWhlru:ta na 12-14 lutego wystawa
i u~~tenJil domowych w Helenowie obooJ.:lta wielkie zaiuterełowanie w sferach
hooowoow. Do komitetu wystawy zaproszono
jako alonków honorowych pnedstawkieli tu·
łej&syeh wł.ad& v.·ojskowych i eywlluych.
«roł>b1

W

D~Iepeyi

ukohiej.

!fa Olłamiem posiedzeniu
~tu

łódlt1dego omawiano

isaukowyeh i pomocy
~xł

Dełegacyi

Leczenie

do Hityeulyeb

Delegncyn

zdrowotności

~olnyeh, glob1~1!6w,

map, na·

doświadrl:ł"ń. ~biorów,

tablic

· S l p„ któr~ pozo1>Wy eię po byłych łódzkich rzą.do
·wy~h ultladach nauko\11tyeh rosyjiddch. Powytsze
~i ł pom.~ naukowe są roznurone po calem
m~fl. a majduj~ ilę w posiadaniu <>OOb pcywatnyeh, unuycleU i t. p. Delegacya ckotna postano-wiła
~bm~ orn odpowiednio rozkla.syfili.Qwae.
W tym ~lu \\'}'łoniono komisy~ specyalnq w os.ob~ dra Sterlinga, prof. Garlickiego i p. MUhlego.
W uzupełnieniu LW!if'jąrych jut kursów peda·
gagitznych Dełegncya nkolna unądza przy nieb
dodatkowo wykłady polonistycznf). Dostęp n.a te wy..
Ma.dy dla sluehaay kursów pedagogiemych będzie
b~~latny, miś dla osób pćstronnych Ul opla.tą jed~

,„

lt<Ego rubla wpisowego. Jednald~ : powodu ininte-.
&J.uchaczy kumów pedagogkznyeh
wolnych na kuł"Sftch polonistyeinych dla ofl!Ób postronnych upewne nie będzie. WykładJ po·~~góinych przedmiotów zostały pod:r:ielone w spo-.
tób następujący: historyę Polski v.)'klada6 będtie
prot. Remi~we.ki, gwgrati~ Polskł - prof. dr.
Mi~n.y1\ski, hłstorn literatury poiskh~j i bistory~
akolnkhn1. polskiego prof. świdwiń$ki. Wykłady
pow~ Delegacya szkolna uruchomi w dniach
llajhlitsqch.

rt'il\'.OWania wśród

Obiady tlla dziatwy ~t\o!uj.
Delegacya szkolna. :utinmje się gorliwie
apewmeniem biednej dziatwie az.k.olneJ ta,„

projektuje

urią

d7.enie w Lodzi specyalnego zakładu leczniczego dla chorych na świerzbę. W ostatnim cz.a.
sie choroba ta znacznie się rozpowszechniła
wśród ludnośl"i biedniejszej.
Zakład wzmiankowany majdowat się ma w
jednym z budynków SY;koly przemysłowej,
gdzie będą się znajdować urządzenia dla ką
pieli i leczenia chorych i gdzie ich odzież poddana zostanie dezynfekcyi.
Delegacya pragnie ustanowić zarazem, o
ile choroba ta rozpowszechniona jest wśród
dzicei szkolnych. W tym celu wrządzono ankietę, obejmującą 24.000 dzieei szkól miejskich.

Po

dłuższej

pri.er\\ie

składów
Ztu·zęd

aptecznych.

Stow. pracowni·

składów

aptennych m. Lodzi postanowil wznowić swą działalność„ ze \Vr.ględu na ciężkie po?o-it-nłe materya.łne ezlonków Stow„ pozostających bez
kondy,cyi.

k6w

Poiye1ki pod

czele.

S klasy, z których każda ma 2 odtlz.ialy równ~ległe,

daje naukę 240 dzieciom. lnte1igencya mieJscowa.

krząta się około otwarcia jeszcze jednej szkoły.
Zdrowotność w Tuszynie naogół znajduje się
w stanie nienajgorszym, przynajmniej w po.równaniu z miasteczkami okolicznemi. Dzięki wcześnie
zarząd:r.onemu szczepieniu m;py, choroby tej nie ma
w najbliższej okolicy. W szpitalu dla chorych zakaźnych znajduje się obecnie l1 chorych na. ł}~WI..
W celu walki 11 tą chorobą czynione l:lą mb1egi o
dokonanie oa szeroką skalQ .SRzepień przeciwtyfusowych. Pierwszy zastosownt to" u siebie majątek
Górki Male, administrowany przez p. Wojciechowskiego, gdzie służbę ealą pmhlano lakiem~ szczepieniu. Pomoe lekarska jest tu raŻl'!CO niedo~
tec:ina. Dość powiedzieć, że jeden lekarz tuteJSZY
po za Tuszynem ma w swojej pieczy aż 10 gmin
okolicznych. Wskutek tego śmiertelność dzieci mrosla o 20 proc.
Rozwinęlo się tu wielce pijaństwo. Przybrało
ono rozmiary znacznie ·wiQksze niż przed wojną.

Mimo, te oficyn.lnie istnieje tu jeden tylko szynk,
w przeprowadzonej niedawno przez milicyę oblawie wykryto S6 szynków potajemnych.
Odbywające się tu w każdy wtorek jarmarki
nie osłabły w dowozie. :tywności jest poddostatkiem. Rzeźnia tutejsza bije tygodniowo 10 sztuk
bydla. Mięiro kosztuje 45 kop. Niedawny brak nafty W1'iał zażegnany. Cena jej z 80 kop. za kwartę
spadła

do 40 kop.

Ja.sław biąioozek osse.1ędno

daje.

OBWIESZCZENIE.
W celu wykonania robót nad korytem rze„
mi<:dzy ulicami Nowomiejską . i
Wschodnta nalmznlem zniesienie znaidujących
~'
się tam budek,
sklepów i składów hand1owych do dnia 1-go marca HllG roku.
dniem tym lrnmunikacya między ulicami Nowomiejską i Wschodnią wzdłuż rzeki
Łódki wstanie do czasu ponownego rozporzą
dzenia wstrzymana.
Łódź, dnia 26-go stycznia 1916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policyi,
von Oppcn.

Jutro, w poniedziałek, w banku handlowym
przy ul Spaeerowej Kontłsya finansowa przy U!Starszych kupiertwa łódz.kiego wypłacać
pod utstaw k.~it!ieczek potyczko-

Spó!ki za.rne!dowaó mUS'Zą swą firmę, a Go.

prócz tego uimeldowani być mui3ą przy nich
zatrudGieni dyrektorzy i urzędnicy o ile ostat.
ń.i zobowiązani są oplac.ąć patenty.
Łódź, dnia

OBWIESZCZENIE~

Nlniejszem wzywa się wlaśckie1i browarów fabrvk octu i t. p. przedsiębiorstw, aby
do dnia 1·0 lutego 1916 roku zameldowali Delegacvi Kontroli Wag i 1\-fiar (Średnia 16) ilość
posladam·ch antałków z określeniem ich obję
tości, celem sprawdzenia i ostemplowania
tychże.
Właściciele niezameldowanych antałków
będ~ pociągnięci do odpowiedzialności.

dnia 24 stycznia HH6 r.
Magistrat.
'Vag i Miar.

Defogaeya. Kontroli

voa Oppen;

OBWIESZCZ.ENIB.

war.

Niniejszem wzywa się posiadaczy
ciętarków ostemplowanych w roku 1914-t
aby takowe prze<lł3ta wili Defogueyi Kontro

Wag i Miar (Średnia 16) du duin 1-gu maj
1916-go roku, celem ponownego sprawdzen.ią.
ostemplowania.

Osoby, które się nie zastosują do nlnleJ!.:,
szego ob\vieszcz.enia, podlegają kar~m, pri.ewt~~
dzianym Regulaminem Delegacyi Ko.ut.ro.IL
Wagi Miar.
Łódź, dn. 24 stycznia. 1916 roku.
Magistrat.
Delegacya Kontroli Mi~ i Wag.

OBWIESZCZENIB.
Wszyscy właściciele wyrobnl, kh zastęp...·
oraz w~~~cy .han•
dl~jący m. Lodzi i powiatów Ló~tf'!~o, ł,a..
ski ego i Brzezińskiego. - o il~ zirą:jd\ll~, sf.ę
pod zarządem niemieckim-:- maJą Pl'Z~~V.:.W
najpóźniej do dn. 31 styczma 1916 r. _ .
towym wydziale gospodarczym w Lodzi,,
Viktolia, dokładny piśmienny wykaz .zas_
włosia garba.nkiego
(włosy krów, cieląt, kóz, k.oni it. d.).
Wszystkie zasoby uważane są jako.
sztowane. W ratle fałszywych doniesień
::mwane będą kary pieniężne do 5000 mar
oprócz tego towary będą ulegać konfiska.
bez odszkodowania.
Łódź, dn. 25 stycznia 1916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Polieyl.
von Oppen.
cy

zarządzający składami,

OBWIESZCZENIE.
Dla wygody mieszkańców od dnia 1 lutego 1016 r. będą urządzone przy urzędach po-

wiatowych w Pabianicach i Brzezinach miejsca
wplat !ódzldej Cesarskiej kasy policyji:ej, k~ó-
re miejscowCl są w związku z urzędami poWI?-•
towemi, będą one czynne w dnie po~ze?me
od godz. 9 do 12 i pól przed poludmem l od:
3 do 5 po południu. Owe miejsca wpłat przy~
mują wszelkie opłaty, które są należne Pań
stwu Niemieckiemu w postaci opłat celnych,
poda.tkoW)'Ch, karnych lub uiszczanych z in·
nych powodów prawa publicznego. lub pry~at~
nego, przyczem wydawane są wazne pokWl;~ ,'
wania.
Każdemu wolno wpłacać w owych miejscach wplat lub w samej kasie policyjnej w
m. Lodzi
W dniach 25, 26, 27 każdego miesiącą.
miejsca wpłat są dla publiczności nieczynne,_ ·
z powodu ukończenia miesiąca.
Łódź,

25 stycznia 1916 r,

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policyj
von Oppen.

ROZPOUZĄDZENIB.

będzie pożyezki

wo--ouctędnośdowych

rosyjskiego banku

pańgtwa.

z kroniki Pogotowia. Pogotowie Ratunkowe
l\-"eyWano w ciągu dob:y ubiegłej do <kh wypadków.
>.Sitdiy innymi udzielono pomocy dwum osobom.
które, wskutek poślizgnięcia, odniosly - jedna zwicbu.ięele1 a druga - zlmmmie ręki.
Krruhi~ie~ P!Tf ul. OUhniej nr. 62. w dystcybueyi Szai Lyskiega skradziono wyrobów tttbaez..
nv~h na tmmę 175 rh •. ~ W drukarni pt.mia •..Neue
LOdzer Zeitung" skradziono pasy transmisyjne,

Wttrtośei

150 rb.
n ;;; r

u

X. lt

iła

uu

'biednych do umania redakoyi

kop. 50.
n

n

V

u

28 styczni.a. 19!6 r.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policy:l

i

śeiowych.

nędzie

.

Kolejka z Rudy Pabianickiej jest już na ukoń
czeniu. Spodziewają się, że będzie ona puszczona
w ruch już w dn. 15 lutego r. b•.
W najbliższym C7.a:;ie mają powstać tu kursy
dla analfabetów i czytelnia publiczna.
Gmina tutejsza pomoc biednej ludności i rezerwistkom ograniczyła do udzielania datków w ratie koniecznej potrzeby. Stałych zapomóg nie wy-

Łódt,

rógPioh;k<lwa~·ij-

- nej. ·
· .
. .·...·
. . . . · ..__
· · B) Karola Peters, Pfotrkowska 100.
4) Henryka Forstera, Piotrkowska 61; _
Wszystide t.e w mieście Lodzi zamieszka~ '
łe osoby, które swe zameldowania do roli
przemysłowej oddali, które jednaki.e wykazu
o uskutecznionem zameldowaniu nie otrzyma" •
ly, wzywa się aby wykazy swe odebrali. Wyda;;.
wanie tych wykazów uskuteezruonem będzie
w następującym porządku~
./
w p o n i e d z i a ł e k, d n ia. 81 s t y e ~
ni a 1916 r. po połudn.lu o godz. 3 Lpń
od li tery A do'K,
we w to re k, dni a 1 1 ut ego 1916 l'p 0 p o l u d n i u o g o d z. S i pól o d I it e r
L do Z.
Zwraca się szczególnie uwagę na. to, że ·
wszyscy r'zemieślnlcy do roli p.rz.emyslowej za
meldować się muszą.
.

ki Łódki

Ś'\\ierzby.

Ze Btow. pracowników
książek

żydowskich.

Urząd stanu cywilnego przy Ominie ty.
dowskiej, zwrócił się do Delegaeyl a:zkolnei ze
ataraniem, aby nauczyciele początkowych sz.kół
tydowskich wymagali od wszystkich zgłasza
l'1cych się dzieci przedstawienia metryk. Ma
to na celu zmuszenie rodtieów do wpisania
dzieci swoich do aktów stanu cywilnego, co
ez<:sto nie jest uskuteczniane. Deput.aeya
szkolna, przychylając się qo tych starań, wyda
nnuczycielom potrzebne wskazówki.

sxkolnej

spra.wę

komitetowej.

W szkolach elementarnych

&uuJ.

Xronika

mąki

W przyszły wtorek rozpoe7.ną; sprzeda.i
mąki 3 nowootwarte sklepy komitetu rozdziału chleba i mąki. Sklepy te znajdują się przy
ul. Piotrkowskiej 284, Targowej 56 i Zgier„
sklej 74.
W centrali komitetu przy ul. Andrieja
gpn:edawano dotąd codziennie ml!ki za 2-2 i
pół tysiąca .rubli

boU.

(JI<'.>respondencya własna „Godz. Polski").
Tania kuchnia. -:-- Brak :sskoły. - Zdruwotność. Pijruistwo.-Jarmarki.-Kolejka. tuszyńska. - Ku.rsy
dla analfabetów. - Ponioe biednym. Istuieiąca tu od 15 listopada r. ub. tania kuchnia wydaje d:dennle 140 · obiadów, priyezem
biedni miejscowi ptacą za obiad k.opiejkę, pl"Lyjezdni za.ś 5 kop. Kuehnia powsCala dzięki inicYłtlf•
wie d-ra Lickindorffa przy poparciu obywatelstwa
okolicznego, które pośpieszylo z ofiarami w n.atune. Między innemi dwór 2.ero~in p. Mazarak~ego
ofiarował 100 korcy kartofli. Prezesem komitetu
kuchni jest proboszcz miejscowy ks. Mazurowslrl,
gospodąrstwo ujęły w swoje dłonie pMie l Łnte
ligencyI miejscowej z pp. Zwierzyńską J Link na
Jak ostatnio obliczono 200 dzieci nie może konvstać ze szkoły. IstnieJąca szkoła, podzielona oa

posiedzenia.

gielfokiego.

Rocznice.

; . 2:) -~ ~Trafice~~,

Z Tuszyna•.

Czas do zameldowania się do roli prze.
myslowej przedluiony zostaje aż do 29 lutego
HH6 r. Za wystawienie wykazu po tym czasie
za wmeldowanie pobierana będzie oplata w
wysokości 20 marek.
We wtasnym interesie meldujących się
leży przed zameldowaniem zaopatrzyć się w
fo~ularz i mlmwy przynieść wypełniony,
przez eo zalatwtenie przy zameldowaniu ~ię
pnyspiesza. Zameldowania - na . inny~h Jak
przepisanym forniular1u, tak samo Jak piśmienne dopytywania się jakiegQbądź rodzaju
nie mają celu. Wszelkie wyjaśnienia udziela
się .jedynJe przy miejscu zan:eidowania ("".:
dawnfejseym lokalu deputacy1 budowlane1
magistratu) Spacerowa 14, 1

piętro.

Przepisane formularze za 10 fen. nabyć
tnożna w Lodzi u

iL) Feilera, Orand-HoteL

OBWIESZCZEmE.
Przy ponowionem badaniu oka7.alo się, ~ł:
w pewnym otwartym· sklepie znajdo wala się:
przeszło 200 kilogr. przędzy wełnianej. St~'
sownie do § 6 rozporządzenia General-Gube~
natora z d. 18. października, dotyczącego a!~·
sztowania, tylko w tym wypadku jest wol.Ii~
nie meldować znajdujących . się w ~kiepa~
przędzy wełnianej i bawełnianej o ile wa ogólna nie przewyższa 200 kilogramów. .
Wskazując na niniejsze jeszcze raz z
riskiem wlaścicielom sklepów, chcę zani~
wskazanych w § 8 kar, o ile zameldo
nastąpi

w

ciągu

8 dni.
dnia 22-go stycznia 1916 r •.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Polic
Łódź,

v.

•

. Ołh.M1oś6

dzł.ał:i.lnośeł której b~lsle głównie byłe „Królestwo
kongresowe''. KomiH)'łl ta ma pudjąć na nowo wiel-

On.Ueył.

ltedńeya

tygodnika ludowego ,..Pf.ałr" oglos.U.a ci. U..go patdzierulka r. z.. gorąq ode-.
~w' do ludu rolninegu w GaUcyi o pomoo dla
u.ho.girh w Waraiawie.
Jut w Hstopadzle zaezęly płyną~ rJkładkl

Nadmiaru produktów rrpoiywczyeh Wal'>
suwa jes:&-cz.e nie oda;uwa. Duwodem tego
ceny, o ia kich a.ni Lód.!, ani ł.ad.ne 1.nne mwlo
w Króleat wie nie ma pojf,•da.
Ale ta to uayl1ają ruibnmfowa~ akargi
bpeów na nadmtar aklepów apotywciyeh.
Iirtotnle niktby nie uw1en}ł i. lztllą aqt>.
kością i w jakiej ilości puwstają one we wuy1rtkieb d%ielnir.ac~ niemal na wuylrtk.Jeh tdleaeh. A w11eyHtkie one drogo aprx.00.ajlł - bli
przynajmnlej twterdUJ wfaśckłele - ~...
z up1.U1ów, jakle Warszawa jeszCZce posiada..
- Ma •ię 1e-p.:suć - powiada łakl pa.n lepiej apr.redae .u pół darD:w.
A to „pól danno„ przedstawia się w ~
Die 'W trójnasób, lub w czwórnasób wytsrej od
normalnej.
Wtajemnit'lłlmf bllteJ w iprawy handloW"ei
mpewnlaj~ t• i '!ul.Wym dniem ooru wlęeej
nadcltodtJ do \Vzu:nawy najrounaityuycll produktów„ któ... 11ę potem wypriedają w posta• ,..rem;tek„.
Stary bwat Davnd&j s powodwnfem urąduuu. p ,,.w brauły btawatnej'4. dili prze..
nió&ł •ię do handlu towanuni spotywa;ymL
&dt co bądi. - ów wiadmiar„ ak!epów
trpoł.y11tcqcb jetrt pocl.esuijąey,
wtikazuje OO.
wiem., k powoli f.J\C.Ułiemy wnu·at do een
normalttyeh.. Powrót len odbywul!Jy się o wiele prędrej.. gdyby ku11ieetwo nal5ze naprawdę
rozum.lało Bli'e md.anie, którem jest uiopatry·
wa.ule ludności w towary po moilhvie ą.ajnii
a.ej ee.nic.
U nu w panuje ogólne prrekonanie, te
zadaniem kupca jtttd „dnet łyko póki się da".
Wi~ teł %.diit!rali J11kórę s mie~zkańców
W~wy wuełkiego rodwju sklepikarze.
- A eót my winni jesteśmy - słyszę
ałt>S obn:my - ie nlusumienna apekułaeya

hurtowników

podniosła

eeuy do nlemuili-

woścl?
Jeateścle

panowie winni, bo za(łlhurt pnedwdz.ill.lat 3pekulacyt, szliście jej na rękę. Doprowadzi!iśde do tego, te 1pra wą prowianlowama miasta ujęty się organy miejskie1 obywatelsJde, które ani 1u1 do tego powołane, ani
wweją sobie ~ tem radzić.
Wy ut~ ~dohyliśde się na jedno: na pro-t&llt pneełw ddabdnuśd mlej~kicb organów
iywnośclowych.
Wygł"łdn to tak jakby wam
~ „darcie łyka"' wydawa.to 1ię z.a ma.te 1
łłł01'fl"Y~jące.
Były p~oor

w sprowadzeniu fl''WIH>-

to· 11rawda - i dntycba.u je~:tt'UI nle
~? Ale WJ• umlut je pokunywać. aU10

lcl -

łnlbowaUłd.e

A

nimnotlłwnści eeny
wamywaliłde ręce.

do

albo be?:ntdnle

rorow~tn:rch.

necz
Czer--

niakowsktej., pn:ylegająeą do głównego swuka,
~ sumę 42.000 rb ... płatną w 3-ch ralad1. Deeyzy• eo do tego nastą.Pila ze wz.gl~ów zdro-

sytetu w Berlinie. Jako gN>lug okrE'lłtu i1n.ei.lhł::rtory
f.:Ule~vo. onu marfolog frlo bad.!11) poldadl}w i olm:!SU

loJuwoow~}; dr. Jeub...-..ch., duc~JJt prywaUt1 hz.yld
Pr1Y wtiwt:>r~)'tt'<'.l!i! w Gie!l:ilu\„ J>.ko gt"01i:i:yk I li•~
toorolog; dr. Sl"hul:r.., a.<!!yi>t~nt pay IW"mim1r)'um
Bprawy 1xpitalne.
it"t•grttfil"%h~nt 1.natytutu kolonfah1e6'0 w H.1uu!.mtGrono teka.ny wystąpilo do urądn miej- P. ja.ko łu<loutawca; ł'łillli dr. Htdła &huł\.J., }Jl.ko
skiegt:> r. proibą o nieogta~.anie konkursów na I }XlmOCQ.i~ rmuk.owa pn.:y badaufat'h lutfofdtawer.ydi..
stanowisko ordynatorów Mpitalnych, uu.Ma- I O;•róel t~ poi;ytdi1uH) kilku c:Uonków wnrt!U w-dJdająe to wystąpienie nioobee..nośdą wielu la--. !Jki"'W' u.n.qdu eyv. Unt-go <l!a eutl'l()wt>.gu 'it1:1J11"ilpt'ftkan:y w Wal"1'1.awie.. Zarząd miejski nie zgo.. wwnklwa w ltweiRy11d1 8P~1al.!11e.b.. dotyt"J.4('rd;
geogrutll ppodan::i.eJ I kunumllułryjue-j., a nii.'Ul()-o
ti7Jł 11, na tądanie puW)me. i konkursy na·
wide (Mnow: Clcl.nuw:a. vw l>iertl!lta. Dzi:dasa. Yvn
dal b~ uglruwui~
.,. V:
~teu--Tomt1kh~
Lur<:yr~ voo ł1.~y1u1„ War·

i pul:•kiego nJtl~
koś to
, - bo inarzej przyjdą inni 1
zgaruą w~m i pned nosa źródło zy!",ków, jakie
daje 1 da'\\·at powinno kupicf<h'•>o.
Zysków m·i;dwych~ - nie rozboju, jnldt>go

Warszawa b.>la w osiatnkh miesiqcaeh widuwni\.

Nomin2'eyL

sebauert1.. Na•Jw major

J. E. P,. ar-eyblskup Kakowskf mfanowat
na opro!uione po 7.gunie !. p. ks. prałata Mścl·
cho\\·skiego tłtauowisko profeisora. s~miuaryum
metropolitalnego św. Jana w Warszawie, ks.
Jdiana Rystera, kandydata św. teo1o~riL, d°"
tyt:hcuusuwegu sek.ret.aru kousyiił.orz.a metr.

warn.
Konfii;bta mtJ.ld. Członkowie st.raty obywn!el~
skiej okręł..TU Wi;;ły zntrz.ymują ern!z.it-nnif' na kolejre pi><2jv..dowi'.'j Js.hłonua·Waw('r 0>1ohy prt.ewoięce w wi~k1:1zych, lub runiej:,.zyeh ifośeiach mąkę
Lei poi.woll;:'uia. Teu 1u·~1:\\-ÓZ. 1m1ki od!Jy.,.,a się
,;wylde na 1.11kręeie.. gdy podąg, doeborlząry :&wykłe
do stacyi MOl'll zwalnia hi<"gu; i .,,agonów wyska•
kuje -wó'IVrus po kilim O!<ób t „tohołkami", w których znajduje •ił tnąla po 12 do 45 funtów.

bpad n miUcyanta. Na

v.Tacające-go

. Wtzo'J'1lj popołuduiu 1.fokumme :toidnło for-malm:: uthhuiie budynli.ów da:Wll)Ch kul:lZttf rosyjskkh przy ul. Nowowicjbkicj To\\Urz.ystwu
oc.hrouy kouiet. Olb:z) mie ~alt: ko;;Utruwe za~
wieuiouo na war:iz.taty, w kh'lr) d.1 t.unjtłą U\w
tkme urntl;"J>Y k•1L•ict uel!. prncy. OMkz.nuo, tę w warl>ztatarh t:r eh L\•tb:ie mugło znalell vracę 15,000 kobiet. \\' dzisiejszych cięż
kich ~t!h poruv~ 1o v;iellul..
Kapitały młej3Jde~

Jak władutno, iiusyame, 011m1:z.t'Uljąe WarfWlWt;.J~ W;\'wtd.U do Mu1Skwy wszelkie kai;italy
nih:j5ki6, oraz łegttty dubruczyuut::, ualt>i:.~rc do
inst) tueyj w1ejis1'.id1. T~n !..!'UU los spoUtal papiery wnrtmkinwe i gotówkę, tfotone w B~m~
ku pmi~twa. WoLee Utriqgau;.cb pr,-,cz n:iasto

potycz;ek, zanąd ruieji'lld pl»łlanowil i~hrać da·
ne, dtitj t•r4t>e Wiizelkkh i;trnt, pn.el. wojuę pośrcduiu, łub bczpuarc<luio s11owuduwtm~·t·h. W
t:;ru celu pvwohma z.03lab1 spcąalna k(Jw!sra,
do kt(,n:j wejdą priewuduh:i..qcy i kie.rownfoy
wszyr.Hddi aekcyj. Wsz.)'1:1tkie i.nst) lnc:e powiadomiono. eliy prz~gotowały w;y·kaiy WY*
wieliuHFll .fundwsz.ów ł strat prłez w-0i1ur po„
Di~ion) cll. ·

-

&hubmacb~r.

Z Brzezin..
(KotN!JlOndeoqa wlruma „Godz. Polski}.
~ycie u nu ~ezyna pomr1łn wracać do

kierownik 1io--

skutkiem d:dałań wojennych silnie ucforp1d. W
t;t;H „Cr.ylt•lui" u.rzątirono pogadanki tm tematy;

du •., Wnru.fi\\ it\ JH7.)'r.r.ekl ?ł!'>~l()ł!lfaeuwuktv.:o pu::iwladnycb mu l.ltl w zakresie klimatologicznym.
Zih.łanm kumi.s)i b~ miłlty ee.I dwujnkl, a
mfanowfde:
1. możenie „Podręc7.ni1rn goograflcm~go Króleshva Polskiego" (Uoogr<tpbischt'lll HamUiud1 von
Polem) Wł pt1dstnwie dotycht"UłllOWcj literatury z

1)

Staranit'm miej,;rowego KomUE"m

W ostt'ltn1m tygodniu
czynniej..,zy„h n.Jonków
lek:!auJe.r 1W:óz.

wi:11.anłe

ktoryeh pru-s kutnl~ę kralo:u1awe:ą jelit
przev. hJzlane. $"l natury i:w.ukowej Ę mają &lużyć do
ożywienia I pogł~bif!uia okupowanych ohemie z.iem
polskkh. w.rówuo w interetde świ21.ta 1mukov.ego,
jak ~ tmi~ oraz nersxej pul>iicum&Li. iuter~l'luJąi.*eJ
się krnjem I ludt.mi. Byłoby leJy wiełre po:tątiant-._
by 1mtce komi;;yi spotkały sift z molli\\ie najwi\.•k

der w YUJU

W R'"gowte.

od.u.;.;&ljcll

M~)m"'.

Z Xalisza.

Teatr l muzyka.

Prz) i;t;:puj~r do phmma h.•go p1erw!>zego
listu, kt6ry ma duć czytełmkom ph.1ma ~1e\\-.oe
poJędo o uhccu) m ilauie ł\ahsut, i góry u.mm.ę t:."1zm1.a.ył, it• w raiŁ•uie opisu uwgo me

W łł'AłtM Wit-tldm ddł dwa pn.l"di!blwłl'!nł11.:
popolmhdu: ,..Ja.i i .M.nlgo;.iaM Humper\11111.a, wi"'°
C"tort>m „Hrabina·· Moui~i :& p. Roiu.-Hakowiocką
w pttrlyi tytulowt"f.
W punittd:dahik u dochód puzhawfonyeh pracy r~kotibiclnkuik pny SWw. „fit>!. ii&uia„ dnue bę
dzie pn:t-Jsltt\\ lei.ie operowe. łtłll kture złotą się:

v. iule

larh

~lltu1.zy

p.

Mttr~ot6 Kaftali.'hH1y

w ro-

i Nc<1hly.

każdy nastrój trngkzuy 1 więc cz~ lełilky urn...;zą
l!lię i tcm pogodzić, 7e dla p1;-;z;~n·i.;o te slo\\ n

RmunaU;}iłt"iMłt ddś

trngeuya l\a!i;,.:1.a statu
rą stmwą

Ruiny

się

czuośd

jui. cudzit:lilltk

w

nu.:;:<pują
jmmą

u1:1talnie, v.·nbt-'t"'.

sh:,

są

noe

mh·~i~'.rtmh

ale bt·z."por-

w~dli<'jdl

su,· :te

11\~:t.:. i.lł;,1d1

h\·ło

prtt:dnają główne

arkr} e L.omiwikacs jue w

i

uowe Źj de. Ludnoiłf\ ruz.pic-ttxhla t:i~ w pier~

wszyrh duiarb ptrnild na wsz~stkie mrony,
uaor,;;H t p•1w roh~m, tak, tł.' mot1m
już
lit"r.yć
miet.\·d.;.mków
Kulisza mt jakl1;; :~1,(K.IO.
symfonkwy p. Wladyidawa Keulł:a „Kazimierz
co
wobee
(i;') ty!;ił,.'<'V prled wujuą id.anulhi już
Wielki"'•
prawie połowę. Mttgistrut z poruc:z.nlkfom
Prqdzyńbkim~ jako prczy1.fontcm, l
f><'Uwm
Mkhlem. oo, \vateiem miasta, jako wke·preHamłsya
z:n.lentem, na rzele. dokfatin slarnń, by utr1y~
mać w:wruwy pot'lą<lek w mil,.;de. Grnzy dawno jui t ufo: uprzi:1tnic;to. MHkyarid (z f)O..
Pad powy~zym tytulem znml'-'sr,eza ..,Doołtche , śród ludnośf'i mif'!j"lrtrwej), stncg:t ponądku
i be:r.pier1,e1istwa. Ua1.own'a wun1>;1.·ita t?.yu~
Waredim.mr Zdtui1g· artylml ruu1ti:i~ują~y:
nof.d. Niestf~ty 1:1a v.•i<•łn odrlidun)cb
tell·
ł'>i'n::y ~euc1u.l·t;ULe!uuluNŁ\\ ia WfU'"7.aW1>kiem
io1'tnht i.afotuua. na wni<lliek J. E. Oenend~Guberun„ trmn tlł!('tH'h hrak instalnr.yi gttzuwei, ...... więc

Na jutn:~j~ym włt>Udm kone~rde eytnfonł~
nym wykonany zo;;bmh.• po raz plerwi;zy p1wmał

ś,·i~i:;n1;ła

KraJcznawcza prZJ Uaru. 6en.
filibl!rnatnntwie.

oo

~rtll'a

..Komilły.11.

K1·ajoznawcza„, poJem

'

sin. H:wdei.
pinie,
W ohupnryi

l.

otwarto nł~młer-tde

i Skiernh"·wkarb.
adtiej otwarto m1wfl'!
Rrn~niku,

coraz mnh•j !itrteH-

puwu!uie ua i;zwu11k 1111rn·
żom~. łemłmrdzh!j 1
i~
l.tiłBZt"7.m1c dl.id11ice

stron rr;urów,

Lor ta.

CZ."\!'!Arh

dtiia.

mieikie. T11 ki aie
!u się u mu1 Lez J.•u\\Hi•
nvl"b na km tle w:padht1w. Pn:.t;dt•t 111JtlK,re-Dr.ił teatr ktni daje ptzt-1h1tawir·nie popołu.
ślić tr1.eLa r. u1.mu:iem pra<·~ mngi:;tratu, nie
dniuwe. Wypełni je „Szop1Ul war~w:;ka"" K. l'olla·
~u·zędz:in~go wysiłków, h~', i;:rotąre urnalea
eka ł C. Danie!ewsldt•go. l'tą·1:!it>k o gmiz. 4-ej.
'!'t>atr s„wntkł. Dziś „B:\ron KimmeJ·•, jutro niem mury u~tm:~t. :5zkmla, żt~ lmrzukjszej nie
operetka Offent.arha „I'iękmt Heh.:ruc, 1. pp.: llcl- zwrnt!3 :5i~ uw:1i;i m.1 eonu, rv;l'itsr:e próby Ml++j «'f>,nia w ruinndt uliik(u·;..! skh!lmWFh: hwd
larl i Grmr.1.r:r.yń>'kim w rolach gli'•wnyrh.
at
'1'0Atr W<;półnt·i<ny (pr7y ul. 1\!olwtowskiej) da- ~ świt:tami midif\my wypadek urnalt'.l!U\
je w d{ll.;;zym eiągu fanię „ W okopm:b". Nuwoi;cią j 2-d1 sklcp6w 1irzy ulky Wiej~kh~j, prz) aPm
tn:odula. liietą,cego bt2fl:de ,.,~1uularm'', Heuryka i uważa~ nnh·i:v za wi1•łkie s:z.1·z.f.•~ne.. fr ::;J,;oń·
; l~)"łu się- l~ l!=;l na pokrtlerT{'UtU ~;iHrn ludzi.
lleim,ma.
OgMmi chttrakt~rp;t:, i\ę d:ril'tt'j":.r'·;.:ro Ka~
Z J,.'Uhanmmll. :Program 1Msb·J'·:n·go pornnku
HST.a~ moinu w Jt...J.1wm 1>kreAl1ć zdaniu: ho\\'1}1t!hiią utwory młodt>J nmz.yki po!"kiPj. P. Wiu·
kołtt, a mtwd wśród n1in huj nie kn.t•v. i ~i~·
crnly śiiwmwu wykona koflcerl kontrai.nurowy Al·

lora '-

W mdatukb

hUl·

uie ityskuje ł>t.·zpi1!rll':1Ht'.VU miesdrnńtl•w. Tu

i jutro sztuka Ołdena
„t~~ov.a tomi··. ln.iś JIU pul„ o godz. 4, „Ko~iu~
ruo rod Hadawfoami" Am·zyra.
W te11.tn~ w ogrod:dt- Sn11kim dziś f jutro w
d1lftym dągu wc:roła farsa M. Tatnrkicwicza „Pupa
papy".

około ~JSOG

urn~dy ponh1wt:< w na.!!h,<pująeyeh mieJ1!1cowo-łiri:wh: Briezimu·h, Cieduu:wwi~ O~tyninie,
f:md:r.iielrn, Grbjru, Kutnie, l~ę~zyry„ Lipni!'.
I.owirzu, Ml:iw.it~. Płod;.u, Płońsku. Pruumy~

Ojcobójstwo.

ste, muiej diil.;ie. Trl!ci na Lem u.rok rmmmty-

dziś

llezącam obeenłe

w otlt·zuJe kutJy
o inia:.;~ ua.:.z.e vt

pierw:szy do kgo wielkh:!Ju rmenittrZjt1ka, ja$
kim oLcrnie na 1•icrw;;;1.y r.imt oka w~ I.łaje t>ię
Kati!'"!7 - hletluie i kaida
dnl-::n·go w
midide puh~ tu, W,,,rnk p\iWti:t.ednio~ć rn!1ijn

05u1tnie w tym sezonie
pn.cd:otnwfouic „Nory Li&topado\\t'f Wyapiań:.kil'J:;O.
W łutrr.e Puil'ILJm dz.iś i jutru „lfordyWl" i;;fo...
waddego.
Ddr•iejm:.~ poptiludniowe pr'OOl.istnwienie w t~
tn~ Puh1kim wyvdui tidll MaeterHneka ,.Nitbi~ki
W

łt<go,

z

nagle Jt'-dt'n 11 ns}Ku.miletu 6. p. &.

notvwrutla.

przeJCŹllz.ie zaw1Hb:ł. Poł•:ltft gruzy, fi. ~ra uiie-FL} ć niu~i knt1i1_•go wje;hi1.aJąn7g1l po raz.

iA"OlH'.ttvalla .,.l':tjare" l Mm1e;1gni"f'L!n „P.ycerskośó
vdeśninł'u:· i ud1inłem

!Jędiie miało

JH7.el'i1:tuy ob} wa!d, ktory

zmarł

~o

mieszkaticów, niema weale taniej kuchni, a
podnie..~ioay niedinvno projekt ot'i'\·arcl.a taniej
herhaduni upadł.. jak.o nie m3j~ey raeyi b~ tu.
Z powodu tu·aku nauaydela iltnieje lu
tyfko jedna in.kola ~t.ko'ł'ła, mająoa Wił cte-•
le p. Bystrę. W H.kole tej uczy n_, t«> d.deei~
Rigów nie mA dotąd Wt".ale le.kana. ani
apteki. łbu w tygndniu pN:yjetdb tu doktór'
& Tui'ltyna.
Z powodu brah intwigMe)'i nie
widać tu ładnej pracy spułt„-anej.
W lhgowie i okolky B;x>kój, nf& ~kM~
ny otlrluwna ta<l.nym 'łl)lJAJ..klem. i~.m za.·

8tmll1
tnUit'lyi. Do patrolu nomero mm~
eyantów pner.łw<l:t.ąrugo ulicą tik!auov..ą Wł Nu\lfe.tn
Bródnie dano 11.ZeTf>i stnałów rewolwerowych, któ--

„

Xe Rzgowa.

8

"*

po-

nierJlwo<lną kon.yśt.

nym PBdtdige xur l..f111de.1Jkm1de von f'olN1". (Przy·
ciyrlld do kraJ0u1ttw1:dwa poli;,kfog:o). Za1.huda, ruz..

wiu.~liitkicll

nłeirienła

mory biN:inym ur·ządzono r:ztery przedmawie11i11
tt111~·J~lde: ,••fairelek"". it udziałem mif'~'\H1go <"hóru śpiewar.7.ego. CałoM wywołała 'iliiełkłe r.ninte.
reoowanic, d:r.ię>ld ~mu nu! biedni b~ tlii~H

J;UZytkowanfom "'Yników włmmych
ba.lań erl11nków komisyi. l!zec:i: ta ma ~ć pnez
pruf. dr. Fri~1łrkh:<1ena or1raruwruUL
2. Wytiiki pob"2A"l.ególny<'h badań edonków komisyi mają wstać z.eiJrane w zbiorze., Uit)1ulowa--

m.em popar!'iem ze sll'un1

..-yglo;.z.1mą

„Pne1thistory<:ZI1e dzieje Polski -

przez p. W. Waltera., 2) „Tadetlb'Z Czacki ·-pn~1:
pann~ H. Ba.lwif'..n:zyk., S) „O cl:torobach z.a.rlliliw;ych" - ka. J. Lebiodę.

jedn0t-ze.snem

do domu

no?"

ma.lnego st.anu. Wu1owtono ("l.ym:m§eł w mfoj~
wej „Czytalnl ł BibHolere", której bir,gozhiur

lowe1 f'.61ltmhi~J tĄUtr-yi mt-U.Orulugiei.zieJ dla wsdm-

m!lfryanta ll l olm:gu :Stnti:y Ouyw. J•neia Grunbauma (Nowolipie 25}, nap1ulło około har.aru na
N<rnolipiu nr tl9 dw1'.id1 upry,;:t.ków mających wr
sunięte na twarz. CZ.'tJ1ki i, f'l'.1biv.;ny Griinha.uma l.a~kaml w plet<y i ręce Zhi<'gii. Poa:twtu1kvv.any udał
się na stncyę Pogotowia. gdzie lł"kan dy.tumy opałri.1l mu rMę M 1vkciu lewej ręld.

W tntne Malym

lmblete.

Hbciu.

I

vtat"'.

war~>:;taty

LHlj ru

j

.

% tradycyą

Fabryki koronek i hafhJw :rurnl!ól nfo.
czynne z. powodu rekwizycyi p.rz+;dz;.~
robocza ezt:śdowo wyjechuła za prneą do Nic~
miec, częściowo 111ajduje przygt;dny zar\jli1:5k
na miejscu. Karta istnieje tylko nn chleh i
mąkę. Drożyzua pnecii:tua: rr.h~l'$O 4ii l..:c.p.,
masło 1 rb. 10 kop., cukier 30 kup. z.i fmit.
Sp~kulnnci, którzy początkowo m·1ł..r:;11.\\':•
d:dęki zarządzeniom e11ergh•n1:. m wfa1:1„ ;>.c.,
'\\iedli si~ w swych radrnintd1 i
wlele.
O iłzfat!11lnl1śd minjseuw'";:!'"' Komitet:1 ~·
bywatt:h.;kH:gl1 !•tHllUt'Y biedn:. m. ri akr\ i kr~!"'
odbudowy mfa~la i o sz.kolnkt\',iO w

wutuycb.

duśł

„darcia łyka''.
Wetdd
tutre1zrle do roboty~ do wa~
seyclt prawdiiwyrh i naturalnych :uułań, zer·

~u)w, prółiująf'yeh 6ZCZf2Śd<t.

prae.

jowym unfweraytt'<'ie gwłogit-m)·m. oras olu1.d..,mll
góruk-tej w Berlinie, obeenh.1 deternettł neta urą
flu cywilnego pn;y geuerał-gn~rna!ornhde waru.awskłem, jako g"Olog; dr. Wumlerlich. asyi0hmt
i•rzy lu1dytude geografirznym krółe'11<skil!'go unlwf!r•

ł re rui n.~~!e chybiły. Z powodu eicmno!ri. nieł MOW było &tv.ieriii'.ić km był gp;av.rą tf'!(O ZJ.UlUleJ:ta. Za.rądwu oWn& uie dala wynikow.
~tek„,

Do W1u·aawy uceynają nadcbod:dl! ca?e11'1 w.agonami produkty natisyłane priM ta.„
kich, eo umiej4 pokonywać trudmJ§d JH?•.ewo-wwe, a w prowiantowaniu miasta widz~ dobry
interes. Wy iaś ;r.uów t~ lko pot.rafirie 1kttrtyć się na .,.nadmhu"' sklepów epoiywrzyeh.,
bo czujecie, te to ~t~k końca w ay!temie

1\'ijcie

r.arułerwnyr.b

Opr('ie& l~J."O do ~M'J komłsył tillt'tą w ehl'lniklt>ru współpracowników panowie: prof. dr. Mi·
thet, geolog kraJO'WJ' pr&y Krółt""wslui-prwr.kim kra-

Komfteł Obywatelski m. st. Wa.nzawy pottanowil pl'ZMlae 86rdeezną podtiękę rodakom.

Dla oel6w

Wobee tegot te spalone zostały gldvn:ie
dzielnice handlowe, od sklepów za.roiło
ohe('nie w dzielnicach, obcyeh przed wojną
\\>szelkiemu zglelkowi k.upiPC:demu. Finn,:
pnewniuic s\nre, jest jednak sporo .aowk:ii'~

którym $J)OCZywa obowląu.k gromadHnl.a ! rella-

gowauia

llcyL

la.n.ęd · miejs.Jd postanowił nabyE na
młota· nłeru~omuśt p. Si.terna. przy ul

gą naftą 1..aradzić.

Kierownikiem nie<~mu~i ·toroili)'! będzie głów..
ny kwatermi~~ major c.tabu generai~go HeJ..
frlt7„ p~ w ns11kowci powstłlwttł będą pod kierunkiem rw"fl"2.. p~t. ~fit pn:y aniwWll!ytec1e
w Grelfiłwaldzi&. d:r. m. Maka fl'riooerldisena, na

o!iarnokł ludtt
poiogą wojenną Ga-.

w młszcwnej

r:o gonej, nosy sobie roz.

po riemku. Magistrat winien stamJw1:w
w sprawę tę wejrzeć i złemu, chuciażuy dro-.

ktaj07.tlA Wt"7.6,

koron. jako plerwsiy dowód

błocie, łub,

bijają

ce podeut8 rządów fUłlyjskid.t anłedLaue badania

se wszystkich u.kątków GaUcyi. wczoraj w
Komitet Obywatelski rn. st. Warnawy o'trey·
mal od r&dakcył ..,Płasta„ 1 Krakowa 12.400

pol8kiego

ltte w

nielortu.rwi

mle&kańcy p~ryieryi

aubi1t. kalo-

W

ły"'h

dnłarh

v.·e

l\!i!i Chru~l'%.ewł,"f',

I'i:-><Li>\\ kf'. J>m" i.ilu h,·nydd<"gu. dokun.1uv1
~traiumt ?.hro•hlia ojn1Mj~h.a.
.,.ło~da·
11h1, :iO-lf'tui ~·rm1rii"lek ~tu11ę1~k., 'W 8
f>O śmierl'i iAmy J!C>J!mo"'ił pti9.lómle aięi oi<>nit
Na pnijdd1n\1rne nrnłl.t<n~t"'o nit-rh•,'lnl"lll ok•rnr
pittn:yły
dzie«i j~go. obił\\ bijąc •it rąd6w ma~
<1wl1y. Wre„1.rie JWl\llf'!.{U 1hm1 1;1laty Stope;r.yk
lrnął z
dziefi uaś 11Hfbtt ~~~im:lów "Yił·
tJ.1Jy lll,M\ 'b riy ojri6e nie ;iostał iunofl.hn,iuiy. flt>"
ni~\ll;1t

i dnmu. ~tmd zt:

rn~

Mi Ni~··Hn~ puh•m i"'lold ~O'th1hfow1.n?~U t:m'1~
:t.i11no w p11lu„ :Jli 'fody na roli "'*"k!lip\1ły.
t;\\ h1ki :'.li:'
nn tlu:1.ci;o„
ne nuC'.lły !\lę na dr.i~f uinmr•im.\S~'"C:O, otai 1u1
rlll.r/'.f't"/,HJi:Vdl J\\U ("Ótt>k llit<h°"'1.r1.)'"ill,
~o w„~.,li :mi u1uc:<Wi>'>a111 J,'Vll
ni4 OJtvl.:óJ,;twa.

&iłtmlem.

in:iych pis

Z żyda

-

wygnańców.
·. ltt~Wwlld ,,Napuód''

Droiyzna wPetersbnrs1.

W anie o pomoc.

Nigdy j~e, w ta6lych okolicmościa.eh,
W dziennikach kijow$kich zna!duJemy o-..
P!"Zed tygodniem jut podaliśmy wlado-- dezwę Polaków i Żl tomierza: „Do was się drozytna. w stolicy państwa rosyjskiego nie
mo!ć o wznowieniu wydawnil'lwa „Tygodnika
udajemy, obywatele miaam Kijowa, by zwró- do.szla do Ut.kich rozmiarów jak obecnie. PiPolakieg1f' w Warswvi:ie. W pierwszym po cić waszą uwagę, źe od pól roku pnoaz?o za„ sma zaznacxaję między innemi ,,Dzień", że
1
przerwie numerze redukeya tego czasopisma łożony oddział Petersburskiego Towareygtwa produkty iywnośclowe, o ile tylko o 100 pre.
przypomina ri.:, h~luikmn swój program i ......., niesienia pomocy ofiarom wojny pracuje bez podroźal1, czyli kosztują dwa razy tyle co da•
konystając i motnośd kreśli go jasuo.
reklamy, ale intensywnie, bez ustanku t lak wniej, zaliczają się do tanich. Przewamie jed~
cicho, iż vdelu z was nie wie może, ie Towa~ nak w dziale przedmiotów najpierwszei po.,...:.~aleiątl do tyd1, - płisze ,..'l'ygodnik Polrzystwo to wogóle istnieje. Sądzić tak mogę, trzeby cena wzrosła S lub 4 „ krotnie. To
ski" - którzy zaraz plern·szej chwili wybuchu
oo kosztowało rubla, dziś kosztuje c.ztery .....
przeglądając kwitaryusz i rubrykę ofiar. Wiewojny, a raa,ej nnwrt na długo jeszcze przed jej
..,.yhudii>m, wyi;ł;jpili Amłnlo i ołwareie i łwór lu, wielu bowiem nazwisk waszych brakuje. a nawet i pięć rubli. Dodać należy, iż w cza·
ezy m prugr:anH'"i państwowym PQli;kim, którzy Ale gdybyście chcieli zadać sobie trud i zwie- !ach riormalnyeh Peter~burg był „najdroż„
dzili jndlodajnię1 ialotoną staraniem towarzy„ azem" miastem w calej Rosyi, f jeśli się mówi
drogę do jt'go ur:rnrzywistnienła widzieH f wlą
stwa, gdzie bli:r.ko sto osób dziennie otrzymu- dziś o wzroście cen, to oblicza gię ten wzrost
du.i jedynie pnei nleubłnguną walkę z Rosy~
je posiłek, dwie ochronki dz.iecinu• i ezpfta„ w stosunku do cen dawniejseych petersbux·
a uitem w d•.it.ie wojuy oliecnej pn.ez niedwu·
smu·i:ne i, orzy\\ iści~. obu:stronne f)Orozumienie lik dla chorych maleństw, z takiem staraulem eklch.
Oto parę przykładów z pism zaczerpnię
!. piu'i8twami cenlrnlneml, wołelihyśmy necz prowadzoną ,,Gospodę" i schronisko, gd1ie
prócz dachu nad głową serdeczną opiekę o. tych: g<,:ś kosztowała dawniej 2 rb. 50 - do
Hturalna - ażeby dtielnica ntt!Wl, l J. dawny
· Utuór ru"Yl"ld - v.;ynifo!e i otward+> stanowh1ko trzymują wysiedleńcy - gdyb~śde zaglądnę 8~ch rubli. Dziś "t trudnością mo~na ją dostać
to pn:.yj1;la i uwy<lntuila. Nie uwni.amy 111.ułmier li do sekcyi duratnej pomocy, gdzie radę, cie- za 10 rb. Mulo z 50 kop. doszło do 1 rb. 50.
pty przyodziewek i zasiłek pieniężny otrzy„ Mię!o sprowadza się tylko z Syberyl i najezę-
n~j „rezerwy"° t.'l t'nu!ę 1mlityez.11ą, a rucz1:1j za
~koi!t:, w mudępatwach !l!wyd1 wysoce niebez..
muje kaidy proszący, idziwilib~·ście się mo- śdej wcale dostać go nie .można. Piekarzom
„----·-,,· Niemniej jednak pra~'l1iemy gl~boko, by le, a może i zdumieli, ie tak wiele si~ robi, dotkliwie daje si~ odc:wvlać brak mąki.
mając środki względnie małe. A jednak pie- , „Wieczern. Wrem." pisze, że 184-ch piekart.y
decyx)la mi.rvdu plym,la ;: pubutkk prawdziwogo p~tekurnmia i zroz.umi~nia, ł.;y się opiera.la niądie być muną. Poprzyjcie nas, nie zapo- wniosło do Dumy miejskiej memoryal, z wy„
minajcie o nas. ZMteie maty chociażby poda- kazaniem, jakie rozmiary przybiera i jakie
na
~uli dotueia do celu,-a nie była przemijająt·ym nastrojom, błahym w swych podsf.A..
runek. Z tych malych datków urosną sumy, wyniki daje spekulaeya handltt.rzy mąką. Jed„
WAch. pndomym w 1wyd1 objawach".
byleby wszysey Polacy iamieszkaU w ż~ to- na z firm „Czernak", zarabiała po 25~000 rb.
mierzu i okolicy, a głównie w Kijowie soli- dziennie na 11t~ śrubowanych cenach, - ale
Zn1m1c1> W;)zy nmsiępuie milczenie kraju
darnie jak je<len mąt stanęli do czynu. (WAT). zn to dla ludności ubogiej zabrakło ehleba.
w zakresie st1mowczego powzięcia tej decyz~},
· „Bid. Wied." domaga.ją si~ wprowadzenia
oraz. przyt'zyny tego milczeni~ „Tygodnik Pol„
kart na ·chleb ..ia wzór niemieckich.
3.ki„ plsze dalej:
„Zau!m mt1lejllzie chwila upragniona,

Z ku:~nii polskłei

fldy

Do pism kijowlłkirb dmH'tBU! z Charkowa~ „ty„
de polf'lkic bije Maj tętnem tywem. W ositttnkh
rz11~.arr mamy do 'lfil'lotowania uroetysty pari.nek.
ur?ąd:<ony 29 ub. m. w nomu Polskim, ku uczc;:e--

po1111J>i,ecłmyw aktem woli narodowej, •twierdza..
be2 w~:ia:lkkh ws!ne.żeń pohlkJ
pań
~woYi)'. emu jako drogę do niego bea:wzgll!<}ne

em

pn:.eeiw~tAwhmie 11ię

Rosyi i ołwllrt& porozumienie się i py.rhitwarni eentraluemi - zanim ta
&iallO\\'C:ta ch,,.ila imdejdz!, nie możemy ani na
dlwHę U${av;,a6 w staraniach, by wakuywać, jak
Jut bibko tei'O momentu iet>te!imy"".

nfo nil.'dl'l'>vno zmarłych St. Witl\fe\\·fru I
~ako hryl;y ka i literata.
twór~y 8f.ylu ~.f!lkopi1u'il!lkft>fo

eza

ezekftł r;ii:: plonu ~
pośwf~en{a pmq.

w

z

swej

mozomt<>f,

pełnej

zapalu

gendzi~ cudnie opowie<liianej przez poet~ di.leje
Ludowy 1'iiei Marya.ekkh, robaezyć dramat rod:i.in-

111. subtt>lnie odtwon:ony. mimo pomroki dlugich.

minionych ltd._ t\zluk12 wystawiono oigromni~ st.11rtmnie, z pietyzmem, podług osoufatyc.i wska:tówl!'k
nutora. Całoić wypadltt, jak n11 amatorl'lką seenęc.
nadzwyczaj udatnie. Ni~ stcz~dzono tef: okluków
nrtystom i autorowi, któremu po druKim akcie urządwno ~erdec:tną owaeyę. Dziś wygnaricy, ldecly
znowu ujrzymy ów gród Wawelski, kośdół Panny
· ·~ryi i strzeliiste wieiyce, to przypomną l!lię nam
i "Wawrzyny·· jitko jedno z najmiliazych wspomniel'l

program "Tygodnika

śdsJym

w

mego autora. Z wielkiem zainterescnvaniem oczekiwano rozpoezęda przed5tawienia. Już słowa prologu słlne wywtirl1 wrdenie. Na ch\l;ilt~ Utpomnie-.łi!imy o wojnie, o bólach wygmmia, by w zadumie
ei!~llt14ć myśią w odległe wieki i uslye.ieć w le-

slę słowami: 'ltnasą trot1k~
je!lt Woiunśó, - \\' olnn!ć

naddcją

dal

Nied:deln znów Aastępna byta prnwdd"ą uczh1
artystyi~zną dla tutejszego „Kółka drnmatyeznego"
i kolonli polskiej wogdle, '"t:rsmwiono bowiem „WaWTZyny" Leopolda St!tUa, pod kierownletwem u.-

nleubl~pnym„.

m:u·a\11i'li!'itHh1rn

arch~łe-ltta.
wyezerpują~o

mttlitrin t

i

..Ntl:ród na..~ tyje. tyć pragnie życlem pet.
nem, organle1nie Bpojon~m. na trwałych opartem
podlll~Wat'h. •re podstawy dać mun tylko mot.e
Wcina4e i waty~tkie z ttieJ wyr.ikające atrybueyo.. Wolnoiei takiej Rol'lya jest to.'rogiem bes!Str·~nu~ei<m'!f powyżej

Pawlł

r1fereeft1 dr. L. 'l'.'roter. \V ~~ki b.once>rtow.,.J t~ły,,.,ullśmy kwttrtet prof. C6r:skio..,. f\asttpnla ·lr. Młanowekl mówfl o '!'n.de:nsztJ P<rn 11.
kov.·i-kim, krdlą.r żywo ddeje teatru ł olint'11fo dob' Oi'tatniGj ł ~'}t!iUd Pawlikowsld>!go ku odro<h:~
nlu sttul<ti pol111dej, wśród których 'starga? swoje
zdrowie I po~trl'!dltl: nlnjętek, sam jednak nie do-

,,..T}'goduik Polski" pisze:

ł

·r.

\\lftkfowi·

01C"r!ł"uwar1~m

Jako dowód blizkośd tego momentu
Polski" wskazuje przedewszyst~
1uem coru l\rydatniejsze zbliżanie się ku sob!e rói:nych ohoz.ów w kraju naszym, zbliżanie
eu~,
mute - i na.pewno - ib~1 puwoU,
ale
po jednej linii polsldch dążeń padstwowych i polskich te.nde.utyi zacbodnio-europejiddch. Tegot samego stanu neczy dowodem jetłt e011\1 lidlilejsi.e porozumienie pomitr
dxy dawnym Ml.borem rOtlyjskim l Galicyę,,. o1ue:fUJłłC'l•m! w ulej tywiołami ł instytueyłl
łylko wyra.iem dojrzewania pol~
akfej
pai1stwowej, jej bezwzględnie opornego v•iględcm R01yi 1tanowiska, i - o czem
bynajmniej ui.pominae nie należy, poczucia
je<Woś~J i 1Hy narodowej.
Stwierdziwszy następnie, te pozorna w
kntju dsui uie jest bynajmniej dowodem sla.

Wi:głędnym

Wyrnii11tą charakterystykę

kow!!!kiego.

tt~ygoduik

bo6cl, -

w Cbarkowin.

tymi, .którzy

osl4.inlęei.a dopom~··„

:t tej !!mutnej tulaezk.L (W AT.).

Sprawy ·Dumy.

rraua
wojny znaei.ente

plnno'l\'ei opieki nad nkołami
oh~u1ru admlnl$hftC)'f odbe:d:rie się
Hł16

r.

rów. zorganizowała oridzlal Pll.'terabunkiego Towany!dwa P. O. W., który obecnie rozwija !'!ię bardzo pnmy$1nle Obecnie Towanyatwo utrzymuje w
Radiowce I okolity t gdrą 500 tulaczy. którzy uiale:!U pracę w tutejszych kopalniarh. W kr6Udm

$łaty15tyczne zeti!tawhmłe

obecnie otwartJch z.a.
li.') t.5zym od
l\ierownicy (kf e-!!Zkół tego roch.l'ljU, gi·
reałnyd1, bandlo\\'")"cb1 prie-

eza$ie to!'ltanie

'1l. 1 ·li'·11ntd~

rządowych kwestyę zużytkowania pracy
wi~:iniów. W tym celu przy głównym mrzt;;dzie
więzień utworzono komi!S) ę specyalną, której

uidruliem ma być dokładne pizygotowanie odnośnego materyalu. (WAT).

rrzssłlenie

młm:faieiy męskiej

i

żeńskiej,

gol!lpodarczy bez strat, a nawet cz~tokroć z do-

brym zy3kiem. Mini!teryum projektuje zarzą
dzenie środków dla za.opatrzenia większych
gospodarstw rolnych w ż:,wtt $tlę roboczą.
Przedewezystkiem zwrócono uwag~ na wysiedleńców l zaprojektowano przymusowe pocią
gnięcie ich do robót rolnych. (WAT}.

ksttał<'aevch na nauezn~ieli i
""'''''"''.'''"d 1..i i t.rmych z.~kładów naukowych te:-t111p111,;i.

nrniejszem sq

ohowią:umi

do

zloże-

do dnia 8 lutPgo 1Hl O r. naczel·
nikowi powilltu, (pr~zydentowi polkyi) spra·
\\u1dftii w dwu t::g'lemplnrt~ch ?.t!~tnwiou:Th
podhi~ prrl'pisl'!nyrb wzorów. Na prnłani~. doir•11t" wl" w!~!l·.·i\'l.'Ym <''ln:i'I~ pn.ez kle-rowuikńw
(kh•rownir:· 1;i} ezkr;ly t1at•zetnicy powiatu {prezydt•m·i poHr:;i} (ldttadzą Im do dyspoi~ cyi od·
druki w :ilemieckim f. poll:!kim ję--

-papieru.

Bralł

WCzelabiis~u.

fmi;ranya Utwin6w.

odbywali'!

sł~

ro <lwa

Powiatowy komitet fJOmocy dla '9."YSiedled~
ik Kijowski", po~luniJ

wil wydawać zapomogi iywno..\rluwe wszystdrukowane sprawozcht· kim bez wyjątku wysie•He~icnm dla unilml~"l'ia
r.:a u!-:ół w rie1Pirr::kim lub puhlkim języku~ tasłabnięć głodowych. Według prz~·hliżonep1>
ust11~nfo wydane w dwu egzemplnnaeh
t.bra.chunku zaledwie 1(, proc. wysiedl~Mów
<hiłat"Z~·ć do spraw1,z1łania stat,,st:•cz.negot to
jest zdalnych do pracy. W Czetuhhli;ku wiasamo odnosi się do drukowanych ustaw, ·pro-- 1
1.
minn
zywnoscl w natun..·.e. ta. częt> W)'dawać za1pelł.tów i plhzów miuk.
pomogi piłl1d~tu.e. {WAT).

l

dokonanego świeżo apisu ludno-

Odesa liczy 604,605 mieszka:dców, w tem
mężczyzn 276,852 i kobiet 326,753. Według spisu ludności z roku 1880, w Odesie zarejestrowano ogółem 327,725 oeób plci obojga - również bez załogi, w. tern mężczyzn 165,000 i kobiet 1132,083. Spisy poprzednio wykazywaly w
Odesie prze>vagę liezebną mężczyzn, obecnie
td liczba łtohiet jest w tem mieście znacznie
większa. (WAT.).

W ptsmach petersburskich znajdujemy
te naczelnik głównego zarząclu
rosyjskiego do spraw pra:'lowych, ks. Urm1ow
roieslal Usty do wydawców gazet 'zaleca~ą;
im oszczędność w Uź}tkowaniu pa~ieru. ks.
Urusow doradza poslugiwanie się petitem i
zaniecha.nie W)<lawania numerów w pouiedz.ialki. (WAT).

Pn!!-dsundenł11

eów, jak donosi „Dzier

znajdują się

w Odesłe.

tygodnie w mlejscov.,ym klubie. Wkrótce ma byr
wy~tawiona sztuka l'Ciedn.yń1kfogo „Gra eerc". po
niej zaś „!lamy t Huzary" Fredry. Wypada jeS'T..ctt>
nadmienM.
tutejsze kółko dramatynne rOS!ff<llktt!
,-rywa 'll!i'Yłątznłe na rzecz Towarzystwa Pomo!'y ofiarom woj!ly i na rzecz !Ulnczy poh1kich. (WAT.)

ze

·n1Yn... ,„,

C'

Według

ludności

śei,

or.hronka. szkoln dla dtieei

11erem je.gt p. \V. lt0$0wieekf. art1sta dramatyczny
z Kró!Prihva.

a..

w roinintwl~.

Wedlug najnowszych danyeh ro$yjskiego
ministerj um rolnictwa, stan ekonomiczny prywatnych majątków rolnych w Rosyi w 1915 r.
zawiódł nadzieje. Na obniżenie rentowo~ci maJątków wplynęla znacznie droż~ zmi r2};k roboczych, co utrudniało często sprtęt zbiorów. Pomimo to dogodny zbj t roL11yeh zapasów na potrzeby armii pozwolił rolnikom zakońeeyć rok

uwalnia dla ddewe:r~~t. Pny &ekcyi dochodów
nie3b1yeb powsU:lo kółko miłośników lłł'en)'. fteey-

jaku lei innych szkól

dln

porusiono w kow

lach

ł

cb i :ta\'\"t.ldowyeh. wytsz~·ch az.kół dla

,..h,,,._„".''·„ I.

otwarł.n

paii8twowe~

'ńindomość,

Organ litewski „ Uetawin Bnfaas" donosi
w korespondencyi z Władywostoku, że eodtień
przy bywa tam okolo 20 do SO rodzin wygnań

ców z Litwy, przyczem z.naezna

pcwęilru grudnia

roku ub$1';gl
'1c> · 5t:Wajeary1 z Peter5burga
Lóttd1J'l. i ·Pa.ryt. pp. Roman Dmo · ·

priyb~U

na

K. hr. Plat~r. W Londynie zatrzymali 81
czas dlnuzy, Jett zrutiefli tam poparcie
nie w domu pó!lt\ ro$yjmego, hr. Benk
in, do któregó zreszttt mieli urzędoWe

menda.eye od pp. Gorem.ykina 1 Siuonow
nł.8tr6w rosyjekieh.
Skończyło się na miadanitt n p. B
dorfa, natomiast przedstawiciele rządu

skiego, choć do niektórych z nich pró ..
pukać cl dziwni pielgrzymi, zachowali
względem nich z lodowa.tą obojętnośei+
Pobyt w Paryżu byl jeszcze krótszy f
fortunniejszy, ograniczył się na wizycie
Izwolsldego, bodaj nawet bez śniadania,.
Przybywszy nareszcie do Szwajea.cyi,
Dmowski i ·Plater w ciągu kilim tygo ·
jęli się agitowaniem tutejszej kolonii po
Cel byl zrozumiały: wobec oplalrnnyeh
ków cę.lej ich dot; chczasowej p~lityki, •
było pokryć doznaną komprom1tacyę 1

nieść zachwiany autorytet przez rzekom,ę_,:

morskie sukcesy londyńskie i paryskie., .
Chadzając więe od komina do kominę'

wśród Polaków tutejszych opowiadali nie

rzone rzeczy o nadzwyczajnych powodz.e
nad

Tamizą i Seltwan3,;.
Głównvm celem tej „roboty" było o

ecie aby iq drogą wiadomości o sukc
dypjomatycznych p. Dmowskiego przen
mogły przez Wiedeń i Kraków do Ware
i aby ~am wzmoenily zachwiane stanow•
naszych statystów".

Rozmaitości.

Znacznn:o Skodaro.
Pe zdobyciu Cetynii Skod!)" zysknfe

więźniów.

Wobec dającego się odczuwać braku rąk.
roboez) eh dla wielu robót, ma.jącyeh podczas

Uzrod

(fo:r.t'ty peterabunkie zamiem'Ul.ją opł!'!y z tyd:a rolakt"iw 1amltii:tkfiłyeh w Kadlówce., która nald1 do więk!l:tych kopalń w Zaglębłu Donieckiem
„Jesz,·ze przed wojną tutej11u kofonia poł!'!!ut
tkladnhea się pn:eważnłe i mi{ljseowyrh iniyniC>

"'W

Jeden z dygnitarzy petersburskich oświad
czyl korespondentowi uRieczy'\ że stery wyt.sze ujnwniaJą wielkie zainteresowanie sił
prtH'nmi dumskf.~j komi!!yi budfetawej. Co się
zaś tyczy czasu trwania sesyi Dumy, to Gore·
m~·kin nalega podobno na konieczność sesyi
krótkiej, wylącznte dla roz,ważania budżetu·
paiustwowego na rok 1916. (WAT).

Z żYria polaków nad Donem.
rf'ripon-1tdzeń•\ tycząeych
w Polsre (Srhuł~ Verordmmgogłoswno eo na~tt:puje:

.

p'UJe~

ezęść

ich e-

rnigruje przez Japonię do Ameryki. To samo
pismo. skarży się na rozpon:~dzenie gubernatora smoleńskiego, który nie poiwolil wy.
gnańcom nadnl osiadać w mieicie; wielu wyM
11.auo z.nowu. do guheruii środkowych.

i

maczeniu bez względu na rzeko,me zerw
czy dalsze prowadzenie rokow~ po.koj9
z Czarnogórą, gdyż utwierdzo11~ t~f ,mf
tworzy brrun~ do Albanii. Jut
niu swemu posiada Skodar to SAJ,.
nie dla daltizego roiwoju walk na ·
jakie miasto to mialo w wojnie b
w ?. 1913. Skod.ar poloiony jest w po
bardziej na południe - wschód gięga

azl

ści majqcego t~ im.m4 nazw~ i.ezioraf
48 km. długie i 6 km. szerolde. Poił),;
daru :i morzem, oraz z wnętrzem
rz.y polożeńie z Bojaną, stano" , ..
jeziora skodarskiego i wpadającą ,tl
Adryatyckiego w odległości 22 km., ... ,
ną, która przez Starą- Drinę lączy. ~
portem albańskim San .Giovanni di M
w poblifo prawego dopJywu Driny K .
Drinat!ia). W dolinach rzek tych, wpad'a
do Adryatyku, prowadzą dobre drogi,
rych droga Starej Driny prowadzi dą s
kawo znacznego miasta handlowego
Dzięki e;p!awnośei rzeki Bojana komuni.
z 5kodarem znacznie je8t ułatwiona. P
waż rzeka Boiana tworzy część granicy
dzy Czarnogórą a Albanią, cały ten paa
posiada dla Czarnogóry wielkie. ma«?Z

zwłaszcza że Skodar dzięki góne Tara
dominuje nad. jeziorem skodarskim. Gó
rabosz, wysoka około 570 m. ł poł
przeciw miasta na lewym brzegu D:
jeziorem gkodar!'lkiem, jest dla Skod
dzajem stworzonej przez przyrodę t
górskiej i pozycyi obronnej, której zna
w r. 1918 podczas obrony przez Tutk
jawniło się w całej pełni. Tarabosz dla
daru posiada mniejwięcej takie samo
nie, jak Łowczen dla Cattaro. Bez zajęda
Tarabosz posiadanie Skodaru byloby b"
tośeiowem, ponieważ. Tarabosz panuje Il
lą okolicą i za pomocą dzlal dalekonoś
mieni<my być może w niebezpieezny p
parcia sily zbrojnej. Jakie post~py u
fort~ fikacye tej na demi albańskiej zn
eej się góry w czasie wojennym niew·
Należy wszakże przypuszczać, że pocz
rozmaite !Ulrzadzenia dla wzmocnienia
cyi obronnej t~j naturalnej twierdzy.
Skodar, jedno z nttjpi~kniejszych
Albanii, już za czasów rzymskich grał·
rolę historycmą. Praetor Anicius zdo
sto w r. 168 przed narodzeniem Chry
Diole$!ittn uczynił je stolicą nowej pr
Praevali!. Później przypadło w udtiał
stwu w!chodnio-rz.ymskiemu, został~
nie przez Serbów, a wreszcie w r• ta
wenecyan zajęte. Suitan Mohamed Il
oµróżnienie Skodaru i Wenecvi wl'i
najnowszych czasach, w których Al~ ·
knkrotnie wysunęla się na pierwsey
darzeń dziejowych, Skodar odegrąt
rclę gzcz.ególnie z powodu prete~
Czarnogóra kilkakrotnie w ft:m ki "

noslla.

-

1„

•Ja~ '11 km. kw„ pow{CWJł.m.i
-~Dłale -~~wu„ Ał 00
w ~wu vn>~• Grett)'t, _..
pu~u1tt.

,..Central News"" donosi z Nowego ,Torkn fei
.,Natiun.aJ City Bank„ ogłosiło erprawozda~ie

Jako ,,.,._

sweF oddtlału uigranicznego. z któregQ wynj„
ii wywóz St. Zjednoewr.rwh do Rosvi hrl
prawie ~ razy więkst~\ ~it w eza~ch M~~

ti..lUk&ł)~'t.Wl O p~j aepłfr
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Gdy b<rwiem w roku 191& wartr:~
w ro'l11
1915 łi~ała jui 30 mil funt. szt Towary \Vy~
wożone były pnewatnie do Arrhtu1gie~ska, w
tt~śei mś puaz kanał Panamski do Wfudvwo-

w~ tw wiej-.

~Mll!U ~., ~;aluw•

.__.„
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v.1·,vozu 'ftynoaiła 5.4 mil. funt szt.,
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rudMi.ifa „~ wind:_ kuU»uhttCw
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ltu~h osobowy pomiędzy

Europą ł AmE-rvk12,

Pólnn:ną w ciągu trwania wojny zmniejszył ·się
bartłro. co z.resztą jegt objawem najzupełniej naw

Pob.k6w
Ki4'lmt'ÓW

turałnym.
uuważyć

Zmniejszenie to szczególnie da.Io sie
w roku 1915. Najlepiej widać to z
ponifm:ycb. przedstawiających ruch osobowy z Enropf i do Europy:
1'915
1914
1913
Z EuroPJ
203.000
953.000 1.811,000
Do Europy
294.000
673.000
·698.100
Razem 491.000 1.6'.l6,000 2.500,700
Z wykiuów s.zezegótowyeh widać, ie stosunk.,..
najbardziej zmniejszyła się liaba pasażerów
pierwszej i drugiej klasy.
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Targ w Bydgoszczy.
Unędowe ~awOlduie

~

Nhimm«'

lht<lłlf.tYem)'dl

limy dl:

--„

Związek

warszawskich spółek kredytowym orgrutizuje się w Warszawie i ma za
1.adanie zjednoczenie moił.iwie wszystkich
4pólek kredytowych w Warszawie i okolicy.
Cel~m Zwitrzltu jest podtwignh:de ino;t)rtucyi
.iłabyeh, ich podtrz1manie i rozwój.
Z'\\·f~z,ek ma jut Utpewniony t1d?.h1ł trzech ,
·iajwiękMyeb Towarzystw pit-rwszego potyez1;owo-08Zttędnośrfowego, drugiego i warn1.aw-

..iklej Key kredytowej.. któr)'t:h irnpitnl mkła1-to~· z m:.erwami wynosi przeszło miHon rubli ł których wkłady i· lokaty pnekraCUiją
tn:r milkmy rnbłi4 golo"1.1mą zaś w chwili
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w Niem-

~r.ie instytueyą kre-współ

tow41 projektowany Uti prtei. Bank
:UietJOkUJ-e i ~a Rti•~'.Y
a d~mokmeyą,, rhwiluwa im~rut\:n płmtów
DU..rnf:l1l1:$l!Ocltl.. pot~~ i grabitde fM"l~tiieuUy w
pwlko~·te upł) \\llająą dawniaj w ~ill łi&lai~

Feaków.

W r. 2Zł 1U:yiu ubjął władanie. Bywali m
OenMnlkue l Nero, który bu.\~~J pmił olla~

new
Pu r.iymianacb pn:y8ill giermanowie i h.u-

, :nowie„ oolb.arius: ł Nu~ee spust~> li res&tę;
aa ru.b•d1 •łam~U w t Od1 r. uuruu1m.•\\·ie pod
Utd~Juuda
h

i

Uoo~nnmda

.~.„ł>'i!i~łf.,.
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we..1ścia
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i dzfori;.li tf
du AJ.l')ał)łrn
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ł~JJ
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Oaadufo z 48
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Ja\\i t:1it;'

1~>ti7

Anluu-.

r. doku„
t3'Sł W~

~tdełay Zwią%ek ma ogart:U;f ealy kraj. jako
~~niueya patronacka. Obejmując spółki kretowe w Wars.~wie i okolicy, Związek stasi~ dla nieb lokatą kapitałów i udzielać
:m będzie potya.ek. Zwiąr.ek :.dt~:f.ać również
1
1.-dtle do usuni~ia wszelkich u:.1erek i 11·ad,
nki6 się daję spostrzegać w dz.inłalnośd licz..
•tyrh spółek, Sflrtl\V&dr.ająe je na dro~e z.drcr
\\·ej 01ganhaeyi i jednolitej dz.ialaluoścl.

u}-

na}'

wyższa

niźsza

„
25.50
.dla. •browarów
. • . •. „„„ 100„„ kl.„ 2UO
... 81.na
.
ro.•
•
o\ti·ies . . . . . .
„ "'„ oo,Groch do gotowania . " „
120.._

25,21,36.-

paAę.

29,50

.

Jęmnłeń

.lecz.mień

„ „ ...„
...

Zle-mniaki • •

„ . . . - 100 q.
.
. . . „ „„ • „•
praaowana
Jafa
. za "
Mleko Diemierane • . za litr

8mno

"

Słom.a

•

Z

•

li

kopę

•

głełdy

1b.-

&.- .

5..'11

5.50

11,-

-,26

5-1

~

1°'40
-,24

17.00

ł8JiO

88.50
619,00
516,00

łtS,00

Moskiewsk.-Kua:d.

ll20,00
427,00

Muskwa-Woroneł..

827.00

M~wa-Rybińsk

280.00

\\'1.adykauluudde
Bank Az.-Don.

2125,00
475.00

„

B. ros. dla han. zagr.
Syberyjak.i handlo'W}'
Petersb. tniędzynar.
Petersb. d7skontow,y

21-1

16.75

3 proc. pot. 1005
I poi. premiowa

n „

14.5.75

petenbursk:leJ. . . .
Waleą"

nen-t. 4

5,00
4.56

5.00

Słoma

"'

29,5(!

110.-

6.40

u 1 kg.

Mnsło

~ją z górą 800~000 rubli.
Zw~k •a~wskit"h ~półek kredytoOO"l'-ltałe aiealemi~ od Zwia:dm„ prt'.F
<!'t:liOW~HH~ p~ &Bk 'WSpółddefo~, i bę
eentrałnydi

styomła..

ee na

~.....-.........

Psze.niea
2yto

lllbet-neJ

dlatntktt:tf kas

a da. 36-go

'"'

325.00

Baku

526.00
821.00
84-0.00
624.00

Nobel

1000.00

"27J}O

ft2.00
200,00
475,00
827,50
520.00
820,00
MO.OO
624.00
1005.00
142.00

Mrurowsld&

248.00

Mariupol

165.00
87.00
163.50
524,{lO

Pumowskie
Sormowo
Zlote Lena
Waluty dnia !2-T.

10 funt. mer!. - 160,50; 100 ft. - 157,50; 100
dolarów -

BS8,SO.

Giełda

warszawska.

Notowania z dnia 29 stycznia.

6'14 1rotyrn!.ka m. War~
szawy 1 r. 1005 • • 101,fiO 101,00
4111 o10 po:f.ycxka m.
\VRr:izawy. • • •
5~; 0 lii:ty ut.id. Tow.
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4 1/i • O' „
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1 Warnaiło:
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o parzo z kamloniuU
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częstocho

4' 4

-~'t---A bogato Rultrowany, dla ludu kafafiA\isąa.,~·. rwu11 ---·•r;~•~
BIH li kap.
na ·1Hlo.
Jcmi·D up.

Najzdrowszy, najhygieniczniejsey sposób utrzymania czystośei
ciała, 1~ecany przez lekarzy, zwłaszcza wobec szenących Bi4'
chorób epidemicznych.
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dla lumdlu,
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f

adwokata Alekaandra Medallaa,

w SOSIOWCU,

••••••••

He:rm.ana
w Zdua\skleJ

ł!ząey biegłe

na maszynie po polsku
po niemiecku potrzebny od 1 lu•
tego. Zgłoszenia z podaniem warunków

I rolnictwa

Komun'kaoya kolejowa

tł~

i krnJów neutralnych bezpoUmlWIL Srednio z pierwszorzędnych firm::::::.::.:::::::::~~:.

łHtt4 Cejl
3merykai'lskfl.

D"m'
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i:i 1 •
IU!ł

rutynowany (jeden łub
dwóch), obznajmiony z
maszynowym i rEp:nyrn
warsztatem, potrzebny
z a r a z na w y j a z d do

~rn~a
·ia A.Ziulińskiogo
·
w

Slązka
Zlłaszać sią

Górnego

Skiernlewloacb.
•

wsn11ząc1

..,- Ceny

do

ad„

ministracyi dzie. n, ,1G od z i n a P o l s k i'\ ulica
Piotrkowska &6.

PrnJmnJa wszełkll umatmlnC.. \I nkrl!I

ttmlun•atwa

dojazd.

Intro Iii ator Paulina tytn·

CnkllP hoilłUllflkl. Mydlit szare i do
prania. iwlnt kompoz.ycrjne. Hl. Hn„

linumd szwedzkie. lh1rllld szwa1carski. ~ł'anłnq
rzepnkowy. UU\lf1 sztuczni\ do jedzenia.
Pal»łr łnłilnd1nld do pakowania w najlepszym gatunku i inne
towary.

ułatwia

···~····Lokarz-denusta

fnrnm'Jttlf!t• wsr.elkie towary
i.Jp
fJt

Woli

kriepostnych". Wymagany Jest wykai hipoteczny. lu
~statni akt nabycia.

„

Adres dla depe~ N1i1U1-h1nnf1:1.,

Fella~

motna ząwierać akta kupna. nieruchomo~cl bez op

pod „Stenograf$ w administracyi dziennika
Godzina Polski".

ul. MikołaJewaka Nr. 9.

Il

U rejenta

tenograf

IK''

(ltłl IO .tan.)

Cl ;

war&ZłHllllt· IL. lllblna. L. u,· .

Ił Łodzi. Ił. PłntrkDIJll

nJ. Il Dura 11r. Ud, łtzlsłoiszJGłł CIQtklGłl czasa1.
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Da llbJ;łl I uatmfnGJł ~GBUZIIJ PQLSll" •
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o misowe

. .. ,

umlarko"łlVane.

Dla zbiorów prywatnych pomi·
kufe się dokwneutów, dotyczących

lłistoryi

nt Łodzi,

jego przemysłu i miesikańców1 zwła·
szcza roczników gazet i czasopism,
kalendarzów, pamiętników, pism ju·
bHeusz.owych, druków Stowarzyszeń,
itd. z czasów najodleglejszych do
n&inowS?:ych.
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Wyc,ierpnj~ee oferty pod „Bb.it>eya m.
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M. 8ZPĄilROWSKA
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ICT
Zawiadamiamy, że „Godzinę Polski" prenumerować moina na wszystkic.b pocztach tak w Niemczech , jakoteż na całym terenie, okupowanym przez woiska niemiec~
kie. Poniżej podajemy wzór kwitu, który po doldadnem wype-łnieniu złożyć należy
w najbliższym urz~dzie pocztowym i uiścić należność abonamentową.
Prenumerata wynoei bez odnOBZenia do dornu, 1 Mk. 50 miesi~cznie, lub 4 Mk. 50

kwarlaluie..

Uprasza się odciąć w tem miejscu..

Unterzeichneter abonnierl hiermit bei dem Kaiserl Postnmt hierselbst.
Podpisany zamawia niniejszem w tutejszym ces. Urządzle pocztowym.

Titel der Zeitung:
Tytuł

~ Utf Ń~Krn~~

Ersch. Ort:

dziennika:

•

tło ina Polski

Uwara:

la~atwirmie czvnno~ci tran~

Królestwa.

Bezugszeit:
Czas prenUIIleraty:

La~z

kwarl:alnie

ViertelJ.

Mon.au.

miesi~e

Preis:

Ab:sDlwent uniw. fran

udziela iekcyi francuskie
wersacya. Wfadomość= Łód
na 9 U pit;tro, front - .
Korenpondent-~uqp

poszukuje posady. Chlu

rencye.

L

ferty w

ądm1
h

niniejszego pisma poa

4.50 Mk.
Poszukiwana cti>C>b.

1.50 Mk.

i11c:a co~n;~ j~zy~iem "
w mowie 1 p1Sm1e, or:
biegle na maszynie O

„K" w aclministracyi dz.
tizina Polski". Warsiawat
na M 10.
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sportm.vych rlo okupowanych miejsOO'*
wo~ci

Miejscowość:

Łódź

w Toma~z ·u.

rrzyjmuje prenumsratą na malklB pixma
kraioive i zagraniGZllB.

Potrzebni zdolnt

na prow1zy~ Wiadomoś.ć

nistracyi dzien. nGodzina
Warszawa, Chm!ełna Nr.

Kwit do zamówienia „G od z i ny Polski''.
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