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BERLIN.

(Urzędowo).

Wielka Kwa-,

tera Glóvvna d·onosi 30 stycznia.:

WscliodnJ teren walk:
Pomiędzy

C z ar n e m

..·Szel Sztapu. Admiralicyi :Marynarki.

Myliłby się· jed~

nakże, ktoby sądził, że idyłiczna cisza zapanowała na krwią przesiąkłych obszarach

nie zwraca,

Admin. „Kuryera Płock.";
Łowiczu, Łomiv I Będzinie.

BERLIN: Urzędowo donoszą dnia 30
s1yeznia!
W dmiu 18 stycznia jedna z naszyoh lodzi podwodnych w kanale angielskim za
Stan rzeczy na froncie zachodnim nie · pomoc~ wystrzelenia ' torrpedy zniszczyła
uległ zmianie. Krótkość dnia i powietrze
kontrtorrpedowiec angielski kl. M.

mgliste, nie dopuszczające obserwacyj, po-

Zmyll'Za]mt: kop. 20 za wiersz petitowy jednoszpaltowy (~
stronie sześć szpalt).
Dr!l!Jlllłr 'Jl/1 kop. za wyraz, najmniej 25 kop.
rlar:!::s:tarn1 (po tekście): kop. 50 za wiersz petitowy (str. 4 szp.\
łłe~m1iugf: kop. 25 za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
Ul dzłal11 handlowym: kop. 50 za wiersz petitow. (str. 4 szp.).

(frywań&ka)

Płock:

wcu, J(allszu,

z· toronów walk.
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Redakcya i ·ffdminidracya w lodzi:.

Cena numeru pQJelllłv,%ągo 1fi Warszawie

I•

społeczny

n.

morzem B a I ty c k i e m a
staireia

pomiędzy

oddzialami

wywiadowczymi.

Komunikat turecki.

P&między A ner e a S om me cliwila.
mi silna walka arlyleryi.
Jlront Niemieckl,ego Następoy Tron tł

Zachodni teren

wałk:

804

F'ra:nooS1kie ata!ki wiem.orne na wzgórza
bez s·kutku.

pozostały

Pierwszy

Gene:ral-Kwaformłsłq

Pikardyi.. Artylerya mimo wszy'stko nie zaLudendmiL:
Na froncie Ar i o is lieme potyc'1d wymorderczej swej pracy, w .niekt6Konstantynopol, 30 stycmia. - Glówna
rych zaś odcinkach, zwłas~cza nad potokiem kwatera ·-O.on om 29 · stycznia:
wiadowcze ~
Ancre~ kanonada Il.abrala wielkiego natę-::
Na froncie Tygrysu utrzymywaliśmy od
żenia. W luku Ypres Angłicy p,róbowali
samego p'!,lczątku w szachu atak nfeprzyjacielnawet szczęścia w wielkim ataku, jednak ski, wykonany. w dniu 27 stycznia.
bez skritku. ·Silny ogień działowy, j~kim
W nocy na 28 sfyczm.ia nie odniósł' ·skutku
rozpoczęli swą imprezę, wywolał godną re„
nieprzyjacielski napad ogni-Owy.
WIEDEŃ. Urzędzywo donos"!! dnia 30
Na ~hodzie od Verte i y oo:dzł~
plikę artyleryi niemieckiej. Wprawione w
. .. ,
•
stycznia:
c. i k. pulm piechoty obrony krajowej Nr~
~uch ~o ataku k?1Um;11Y wc:za~_ qostrzeż?no
.
bułgarski.
2 w podobnym pr~dsięwzięcht wzięły d.tt
Wschodni teren walk.
i przyJęto odpowiedmm ;rzęsistym• ogmem
.
. · .
nieworli 27 jeńców i zdobyły 2 kmhin1 mat;
karabinów z frontu .i flankóy.r. Napastnicy . .
Sofia, 30 .styra:ma. ~T. wt). - Glówna
Na.całym ironei·e nie ZllS'Zło nic szczegół„
rye1Iło.:+•Y-wobec tegn·zawygran'ę~
kwatera dJ_!l_~_~g~·;s~~~1~: . . . . . .·.
seynowe•.
,
n&go.
Jta lfoz,ba poległych w· stronie· angielskiej
. •. FroIJ,t. m~?edenslo: Na p61nocnr:n zacho- .
Miejseorwo~i nasze pOimiędzy feizł~
pokryła pole walki. Odtąd nieprzyjaciel już .• d~~ <:>~ Bitoln sla:b~ '_Yalka a;tyleryi, ~raz o·Włoski·tereń walk„
Ga. r da a. d-oliną Ee z talie i wezM"aij zna.i!
nie odważył się opuścić swych okopów. Je- ·. gien pieclwty, kar~bm~w maszyrrowy ch i przy„
Przedsięwzięcia wojs-k naszych w okodynie patrole wywiadowcze tu i owdzie rządow do rzµcama. mrn. W luku Cerny slaby
. dowaly się w ogniu nierprzyjadelstim..
·
licy G o r y c y i ponownie odniosły sukces.
przesuna się niekiedy
-o~eń artyleryi, który stawał się. więcej pży·
~.
wiony tylko w niektóry cli punktach. W oko- P.od K o s t a n j e v ie ą wtargnęły do stano· Południowo-wschodni teren walk}
. Nad sru,ną Solll~~, .~d~rls~ s1,ę _dma 12 Uey IUogle.ny chwilami potęgujący się -0gieli
Zmiamy nie zaszły.
wisk nieprzyjacielskich oddziały pułku pieb. m. do J!Ierws~ej hD;u ,n:emrnckieJJ p~d: armatni.
clrnty
Nr.
70,
po
konaly
one
liezne
kompanie
trzrmywa11Angll:c~.og1en_Je~zcze przez. pięc „
Nad Strumą tyl'.lm w nieMórych puńktach
Zastępca szefa sztaou generalne~
d~1 następnych .. N!ePrzYJ:ae1el po~wol1! so- )'olrnlwiek więcej ożywiona dziala1ność arty- wło,skie, zburzyły rowy i powróciły z 6 ofivon H o e ł e :r,
b1e ną zbytek. S'l:arc~s.teg? o~trze.h:"am~ V: leryi. w okolicy Seresu potyczki patroli. ·
ce'I'a,mi i 140 szel"egowcami, wziętymi do nieFeldmarszałek
~ porneznill
kąt załt;~aneJ. pozycy1 memiec~eJ, ktoreJ
Na frou.cie morza Egejskiego okręt nie~ woli orraz z 2 mobytyini karabinami maszy~ałoga JUZ dnia 13 b. m. ust~p1ła stamtąd przyjacielśki dal wiele strzałów na okolicę na
nowymi.
d?browo}nie. , Dopie.rogdy. ostat1!.ie ~awal„ wschód od Porto Lag<>s.
ki ?k?P.?W zro~nane zost~ly z zien,uą, ~d·
Pomlędzy Strumą a Mestą ttzip.laln:ość owazyb s1ę,Anghcr zagarnąc Je .w pps1adanie. gnfowa. :
!'Ta dobre 1m to me wys.z!o. Zmszc~o:ie przez
Front rumuński: Pod Isaeeą ze strony
rnh arty}eryę okopy, me dawały ]Uz. osł?nY niepriyjaeiela ogień: arlyleryi i piechoty.
boluiJs~.
napastmkom, z czego. korzystaJąc,. niem1ec..
Pa.ryz, 30 .stycznia (T. wt). - Urzędowo
Le Havre, 28 styez.nia. - Główna kwatera
ka artylerya obrzuciła intruzów tak gęstym
donoszą dnia 29 stycznia po południu:
donosi 27 S'tyeznia i
opowlndnłq Rosyanłe.
ogniem, ·że nie wiadomo, czy wielu pozosta~
Ożywiona dzialaln:ość artyleryi w okolicy,
W ciągu nocy donoszono o Jircznych poło przy zyciu.
Petersburg, 27 stycznia: ~ Sztab general~ tyczkach
patroli w Szampanii, p.od Les Epar- Dixmuiden tak w ciągu ubieglej nocy jak I
Nawalne śniegi; które świeżo spadły, ny .donosi 26 stycznia~
ges i na rozmaitych punktach frontu w AJza- w dągu dnia 27 stycznia.
Front zachodni: Na froncie. za·ehod:ni:m woj„
jeszcze większe utrudnienie. J>rzY'uoszą ope~
cyi.. Na Hartmannsweilerke> pf odparto lekko
:racyom wojennym. Przez. c:ims .pewien też ska nasze ·przeszly do ofen'zywy pomiędzy atak niemiecki na francuskie rowy ochronne.
pozostanie . zapewne .nadal tajemnicą, jaki bagn·em Tyrulskiem a rzeką Aa, na ~ach-odzie
włoski.
eel miały dokonane przegrupowania .wojsk C>d Rygi, 'przepędzily ni~przyjać~ela, wzięły
Paryż, 30 stycznia (T. wl.), - Urzędowo
Rzym,
28
stycznia.
- G16wna kwatera
jeńców i w„obyly 2 karabiny maśzyn-0we, jedfrancuskich i angielskich.
donoszą 29 stycznia wie cz.:
donosi
27
stycznia:
nak z powodu naci sku niemieckiego musiały
śnieżyce n.ie ominęły oczywiś~ie i Alp
Wzdłuż ealego frontu i}dos·obnione walki
Obustronna dzialalność artyleryi i walki
cofnąć się p6źruej dio swycch stanowisk WYJ·
na froncie włoskim... Urosło nieżmiernie śeiowy·ch.
artyleryi,
silniejsze w odcinku Znbna (dolina
Na wschodnim b-negu. Aa nasi sto· na granaty ręczne w odcinku wzgórza. 304 na
skutkiem tego . niebezpieczeństwo. la\Vin.
Brand),
w
górnej Vanoi (Cismon), w dolinie
lewym
brzegu
Mo.zy.
·
Tylko w. przestworzu ~iva walczóno po obu czyli 7Ji.ciętą walkę i posunęli się -0 półtorej I
W Lott.iryn~i walka dalekonośnej artyle~ Travignolo (Avisfo) i na Karście.
~i-0rsty napr.z6d w kierup.ku w.sj La lm~en.
stronach minami J}rzy 'udziale ąrcylefYi.
Lotnicy nieprzyjacielscy usiłowali wyk.o.
.
Kontratak nieprzyjacielski zmurs:i1 ich jednak ryi.
Monotonię ożywiła nieco akcya drobnego
nać ataki na nasz teren, lecz zostali przep~
'
.
Ja
pozostałym
fro:u
cie
zwykły
ogień
ar~
. oddziału piechoty, który dnia 18 p•. m: w do powr-0tu d-o ich stan<>W:isk wyjściowych. Ra~ mami.
dzeni o~iem naszych bateryj obronnych .
okolicy Fajti-Hrl.b, w polowie dróg! do Kon- niony zo.stal generał Iwaszkiewicz, który na
General Cadorna.
przedniej linii kierował tą walką. Poiiostal on t
/.~tajevicy, wyploszyl z okopów i wz.iąl dQ
·.. ;;;,w~woli jedną kompanię włoską. .Stosuj~c na froncie.
U ltjścia Berę1yny wywiadowcy nasi po: ,{~i do otrzymanych rozkazów, kompania
prowadt.ili skute.ezne wywiady w przebiegu
Londyn, 30 sty.cznla. (T. w!.). - Giówna
iszczeniu. nieprzyjacielskich oką.pc$w„
·Berlin, 30 stycznia. (T. wl.). - „Nord
kt-Ory.ch wzięli o.ni do niewoli 23 Niemców. La- kwa,f,era d:onDsi 29 styreznla:
ciła na swe stanowisko.
I
Deutsche
Allgemeine Ztg." pisze: Na: współ~
htwce nieprzyjacielskie r.zucily bomby na dwoPoprowadziliśmy natarcie na linie nie.',.:J:~Pla uzupełnlenia i charakterystyki za- . he~ kolej0wy. w Radliwilłowie, nie wyrzą- przyjacielskie
na pó!nocnym wschodzie od zawodnictwo pomiędzy Anglią a Rosyą, tymi
. i'taae~yć wypada; że ta - drobna· zresztą ""?: <l:Zająl} z~dn.yoh sp.k6,d. .
.
Vermelles, podczas którego rzucaliśmy bom~ rzekomymi bojownikami na rzecz narodów
AA;~a, J:lrzeprowadzona z sukcesem prze;z
· Fro'nt, rumunski: Na frone1e rumunskim ~ y do <>koP:ów i zadaliśmy nieprzyjacielowi małych i slabyeh, polegają.ce na pogwałceniu,
• 'Wojs~~ ·ątt:sf;ryacko - węgierskie zapisana zo.; ntęWy~yiyt<) .Się nic 'llnaniiennego.
wielkie straty. . Wtargnęliśmy do stanowisk ucisku i obrabowaniu Persyi, rzuca ciekawe
efa.I~· we wlo~kim komunikacie jako lokal;.·
·· ~<mt ·~1f}raski: Na froncie kaukaskim n'eprzyjaeielskich na północnym wschodzie światło, znajdujący się w naszem posiadaniu
ny ~r:1nydzie, lecz świewy sukces oręża
~zly:.ża~e zmiany.
<.;ci Armentieres, uderzyliśmy ua trzecią linię, list, wystosowany w dniu 7 kwietnia 1915 r.
:wloskiegol
.··
przez posła angielskiego w Teheranie do an·
.
.__
·zburzyliśmy ok-0py i polożyliśmy trupem, znaj·
. ,P~t~rsb~~' 2$ gtycznja. - Suab generał.; dujący.eh się w -nłcb folnierzy. Równi ez w ro- gielskiego konsula generalnego w Sehiras,
. ·... ; Na/iroricle. rosyjskim nafiOardziej of,y.\·rach ochr-0nnych znaezną liczbę Niem·eów za- O'Cannera. List ten jest skargą, looz nie chodhi
wio.tt'ft iitialalb:ość bojowa trwa w dalszym . ny a<>n:OoSi'; 27 &tyez.nia:
w nim o ·Persyę, a o stratę większej części łu
Jl).•ofłf
<mii;hędJłl:
Pó
gwaltownem
o·strzeli·
hitc, i uprowadrono jeńców.
ciągu.,,ną ·fr<mcie ryskim, nad rzeką Aa. P?waniu rowów ńas,iyeh na wschodzie od drogi
pu. Podyktowały go zazdrość i gniew, że Rozał@.Jll na'Wszystkieh frontach. trwal prawie
Kalueen._.:Sz'fok, na zach-odzie od. Rygi, zaata•
D-OŚć intensywna ak cya artyleryjska toczy- sya porywa najlepsze kąski. Poniżej !llamie.·tUJWh1:Y :s,pokqj.·
przestała
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Znamienne wynurzeniu.
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lł6wpiki nio ~amiennego nie wydarzy:fo 'si~ ''it·~er~me :tureckim.

lmwali Niemcy -0dclziały uasze.

·
OO.parci

··
z .ciętltie.m:i

tak za

pomoeą

popłoch

,w liniach niewieekieh.

·

Zostali

la się na pólnoe od Somme, w odcinku Ypres

jedliak

gt.izie w linfarh nieprzyja·cielskich wzniecili&.

my pożar.

stratami.

W okoUey dt<>gido Mitawy podjęliśmy a•

gazów, który

wwęcil

Na :lroncie rumuńskim i kaukaskim
~szlf żadne z.miany;.

.-

Nasza artylerya eięika byla ezynria na
pólnoc od .Anere, oraz w kierunku nieprzyjaeie~kiei kwatery sztabowei w Lens.

duiy
·
nie

l

szczamy dosłownie tę część listu, która jest
najbardziej znamienną:
•
„Drogi O'Cannerze! Mój pobyt· w Per3Yl
szybko dobiega końca. Odjeżdżam do domu n~
urlop, którego udzielono mi w stylu jak n11;i·
bartlziej uprzedzającym, chociaż wszelako i:i-ie
ubiegałem się o niego, ponieważ Korostow1eo

„
'

Jbyly poseł rosyjski w Teheranie) :nie mogll·śmy si? znosić wzajemnie. Któiby mógł wy~trzymac z dobrym st.aeym Korostoweooi.t W
:każdym bąi.li raz;ie ustępuję obecnie i nie mam
oczywiśeie najmniejszych widoków pOltTÓcenia
·kiedykolwiek,. chociaż rzekomo wyjeżdzam
;tylko na urlop. O~ dłuższego czasu spodzie·wałem się końca mego pobytu w Persyi. A
:właśnie od eh~ili, gdy tu przybyłem, ponie;waż bylem pewien, ze przyjaciele nasi z nad ..
;Newy uprzykrzą sobie ezlowieka, który nie
isiedzi p-0 to, by się przyglądać, jak oni spo;kojnie całą Persyę rabują. Prowincya, zajęta
:przez Rosya.n na północ od Aserbeidżanu, dość
;po"'iedzieć,. oddawna już nie wystarczała. dla
apetytów m-0skieWflkich. Gdy połknęli oni
po:rząllny kęs w Isfahanie, a w planie naturalnego foh pogotowia. leżało oezyWiście położe
nie ręki na Fare. Jedyną możliwością przegzko<lzenia im w tern było przeniesienie wojny
na ieh własne przedmurze, Aserbeidian, i
ten sposób oddalenie ich od centrum i połud
nia. Uczyniłem to rozmyślnie i dotknąlem czułego miejsea, ujawniwszy różne ich skandale.
Potem nadeszła wojna, wraz !łl nią sp-Osobność
dla niej wylożenia, że w tak n.iebezpiecznej
chwili oba poselstwa muszą znaj,d-0wać się w
' ściślejszym kontakcie„ niż to było możliwe,
gdybyśmy z Korostowcem po-wstali rut st.a~
:nowiskach. Dlatego teiustępujemy ob.aj. Wojna.
posłużyła do tego, by ujawnić glębo:ką nienawiść wszystkich klas względem Rosyi. Jako jej
sprzymierzeńcy mam.y pretensy~ do pokaźnej
azęści tej nienawiści".
·

l

w

Wymłnna

depesz.

CRI . ODJH.fBD&"ł.
k.

'I

Be:rn, 30 stye:!,nia (T. wl.). "'."-" Doniesienie
Biura Wolffa: Z powodu konferencyi peteI'$*
burskiej „Corrier~ della Sera" pisze, :Łe mają,
być na niej ukonczon~ -0brirdy, nawiążane podczas kon.Ierencyi w Rzymie. Przez bezpośredni kontakt z Rosyą da się 'urzeczywistnić
organiczna jedność, którą tak trudno o.siągnąc
w dz.iedzinie politycznej, a która jest tak wainą dla osiągnięcia ·celu -Ostatecznego.

---.-

Zar1czyny ks. Roroln nmmfiskiEgo.
· Sztokholm, 30 stycznia (T. wl.) • ....:... Petershurska agencya telegrafi.czna donosi o
przybyciu ks. Karola rumuńs.kieg-0 do Carskiego Sioła. W związku ze spodziewanym
p•rzybyciem króla Ferdynanda utrzymują się
pogłoski o zaręczynach następcy tronu z wielką księżniczką Tatianą.

1

Honferencva mrosyjskiej kmaterze gldmneJ.
. Genewa., 30 stycznia (T. wl.) . ...::_ ,,Progres
de Lyon" dowiaduje :się z Petersburga, iż generał francuski Berthelau udał się do :rosyjskiej kwatery głównej, gdzie odbył ważną kon~
fereti'CYę z szefem rosyjskiego ·Szta'bu generalnego, generalem Hurko. General Rurko, kt~
ręgo zakres wladzy zos1al znacznie r-0z.szerzony, przyjął na siebie odpowiedzialność za operacye na froncie rumuńskim.

Berlin, 30 stycznia (T. wl.). - Doniesienie
Zastępca &olłcynn.
.Biura Wolffa: Z powodu rocznicy urodzin
cesarskich odbyla się wymiana depesz pomię
Sz:t.okholm, 30 stycznia (T. wl.)". -. Na modzy ministrem stanu oraz ministrem wojny, v. cy ukazu carskiego minister ·sprawiedliwości,
Steinem, a e. k. ministrem wojny, br. v. Kro- Dobr-OWolski, -0~rzymal polecenie zastępowa
hatinem, w' której ponownie dano wyraz nieza- . nia Golicyna w radzie ministrów wrazie .jeg-0
cllwianej ufności w <>stateczne zwy·cięstvm .o- nieobecności lub zaicihorowania.
ręża sprzymierzonego.

.

Hm~y związek

wojenny.

Wiede:ń,

30 stycznia (T. wl.). - Doniesienie Biura Wolffa: Przedwczoraj odbyło się
zebranie organizaeyjne austryackiego związku
tGwarzyszów broni.

Wraienln prezesa Sobrania.
Berlin, 30 stycznia (T. wl.). - W-spólpra~wnik „Vossische Ztg." rozmawial z prezesem sabra-nia bułgarskiego, dr. Waczowem~
który po powrocie z niemieckiej kwatery gló'wmej. ponownie .odjechał do Sofii. Na żapyta
me: „jakie pan odniósł wrażenie polityczne
w ciągu -0-statnich dni", prezes powiedzial mię
, dzy innemi, eo następuje: „Wielkość i siła
naszej grupy spoczywa na jedności strategi~
!nej i politycznej, która uwidocżnia się wyraźnie
rut wszystkich naszych fr.ontac:h. Hindenburg
"jest dla nas wszystkich, a więc także dla Tur' ików i Bulgarów, ·symbolem tej jedności. -Gdy
: rozmawialem z generałem feldmarszałkiem
·rozumiałem go w zupełności. Należy mu spoj1 nec w oczy, ażeby wiedzieć co fo jest geniusz.
i' Jego pTostota idą-ca w parze z prawdziwą pewnością celu, pozostawiła na mnie i na obecnych m-0iich kolegach glębokie wrażenie. Nazwisko Hindenburga posi?-da dziś w Bulgaryi
tą samą wart-Ość, eo i w państwie niemiec:kiem. Jesteśmy szczęśliwi, że na czele -ca.lej
naszej grupy, na czele jej strategii, stoi :ijin·
denburg, którego tylko nazwisko wystarczy, a.:teby zagrzać nasze wojska do pokonania przeciwnika".
~---

Uklndy

DOfWBS~O·DłEm!eckiH.

Hu morzach„
Marstal, 30 .stycznia (T. wt)'. - Bryg „Vega", pochodzący z Kopenhagi, został zatopiony
w dn. 24 stycznia przez niemiecką l9dź p·odwo.dną.
Ładunek jego stanowiła smola dła
Anglii i Francyi.

Poln minowe na morzm

Północnsm~

Sztokholm, 30 stycznia (T. wł.). - Szwedzkie ministeryum .spraw wewnętrznych otrzymało również urzędowe zawiadomienie angielskie o zakladaniu pola min na morzu Pólnocnem~ Dzienniki wskazują na to, iż zwykła
marszruta komunikaeyi m9rskiej pomiędzy
Szwecyą i .Danią, a Anglią nie bę.dzie naruszona skutkiem min, które zakładane .są jedyw
nie w eelu p·rzeszkodzenia vv wycieczkach nie-mieckieh m<>rskich sil zbrojnych.
Rotterdam, 30 styeznia. (T. wl.)". - „Nieu„
w,e Ro.tterdams·che Courant" pisze: „Times"
dowiaduje się, iż na mocy depesz ze Skan.dy,;.
nawii wnomą, iż rząd .angielski planuje nowe
:zarządzenia na mor.zu Pól.nocnem. Między inne.mi mają być również poz:akladane po-la mi~
nowe na wysokości Jutlandyi.
Z Kopenhagi donosi :również „Times", iż
jakkolwiek nowa sfera min nie wywrze zna·
eznego wplyWU :na żeglugę duńską, to j.ednak
będzie stanowiła :nader poważną przeszkodę
dla rybolówstwa duńskieg6.
„Dagbladet" dowiaduje .się w drodze te1,egrafieznej z Kópenhagi, ie nowe zarządze
nia będą p-0siadaly wielkie znaczenie w &t-0sunku do handlu Skandynawii z Rotterdamem,
pe nie waż utrudnią g-0 w zIDa.cznym st-0-pniu. ·

Chrystyania, 30 stycznia (T. wl.). - Prelałkn
;zes Sterthingu norweskiego, Mowinckel, .o.świadczył przedstawicielowi „Afton Bla det" iż
K&perihaga., 30 styezinia. (T. wl.}'. - . Z o·nklady norewsko - niemieckie posunęły się kazyi katastrnfy l.odzi podwoonej, „P·olitiken"
: znacznie naprzód i wkrótce powinny dop.rowa- . donosi z Hammerfestu, iz w odległości 40 mil
morskkh od lądu o-dbyla ·si~ walka morska z
~dzić do pożądanego wyniku. Co się tyczy zao, ~trzonej wojny lodzi podwodnej to dotknęła ang.ielskim krąfownikiem pomocniczym. Za·
: ona bardzo ciężko norweską żeglugę handlo- l"Oga lodzi podwodnej usilowala utrzymać się
na powierzchni morza pr.zy pomocy pas6w ra~wą, lecz. z norweskiej strony należy przy,znać,
,że kierownicy niemieckkh
lodzi podw-0d~ mnkowyclt. Kapitan i :ialoga domali. preyehylw
"Pych -czynili. wszystko, co mogli, w obranie ży nego przyjęcia w Hammerfeście i dzięki' doskonałym zabiegom zdolali szybko przyjść do
cia ludzkiego.
·
siebie. 'Wkrótce nastąpi ieh odjazd.

morsku.

Honferencya koaH&Yi w Petersburgu.

Petersburg, 30 stycznia (T. wl.). - Petersburska agen.cya
telegraficzna donosi:
;Wkrótce odbędzie się tutaj końierencya koaUeyi; rządy będą rep-rezentowane na niej .przez
swych ambasadorów, oraz posłów specyalnyeh.
;Konferencya btdzie dalszym ciągiem narad,
. -odbytych dotyc'.llczas w inych stoUcach, a ma'jących na eelu przy pomocy porozumienia i uistalenia n~jener?iczniejszych środków dla kon-,.
.tynuowama wo1ny, oraz wykorzystanie naj~uteczniejszych środków pomocniczych, jakimi rozporządza koalicya.

Dnte1act nn konhnncyi 11 Petersbnrun.
Petersburg, 30 stycznia (T. wt). - Doniesienie Biura Wolffa: Dla wzięcia udziału
,w odbyć się tutaj mającej konferęncyi przy'ł>yli daty.Wczas: z F.rancyi - D-0umergue, mi~ister kolonialny, i generał Castelneą.u; z An._
·glii - lot"d .Milner, ńiinister bez teki, ford

.

ge-

Revelstoke, minister - pelno·. mocnik, oraz
nerał Wilson; .z Wl-Och - minis:ter Scialoja i
generał Laderoki.
'

Parowiec· ,~Tharnselnnd"·
Las Palmas, 30 stycznia. (T. wł.)'. - Biuro
Reutera donosi: Parbwiec hialender:ski ,,Maasland" wy.sadzil 19 ludzi parowca norweskiego „Tharaseland", ·za.fo.pioneg() przez niemiecką lódz po.dw~ną.

Pnroml1c „Jewłqton"„
Lo,ndyn~

30 stycznia (T. wt)~ - ,~Lloyds" ·
donosi o zatopieniu parowca angielskiego „Jewington" (2744 ton).

Zatopione parowce.

Londyn, SO si;y1cznia ('r. wł.)'. ~ · „LfoyiQ:S-:'
donosi, it zato.piono parowce norweskie ~,H~''
:ro", „Vidar" i ~,Don:estan". Załogi U'{a;towano. Zato<pfono rów:riiet podobno parowięe l'IJ!"
syjski „Egr.et'".
·
· ·

.„

'

Bzłnłałnośe'.· łolłlł . 1odwadń1cb.

Berlin, 51} szyeznia. (T. 'wt)~ ~· D-ori:ieSienie Biura Wolffa: Jedna z naS:Z-,·c.h' .lodzi podw-0dny1eh w -Q-ktesa~\'hezasu-0cI. .18 'i'.li~;'~'~fy~a
prócz.. wia.QDmego kontrt&rped'°w~a~~81Skie
g-0 zatopifa je.s~cze 17 o.krętów ó :P!tfemności
Dgóliiej 18,056 ton. Wśrócl. ladlliilffi,>rz.atopło,;,
nych -0krętów znajd-0wało się 5~000. fQn .zboia,
okolo 7,500 <ton · węgla, prócz tegó drzewo,
fosforany i inna kontrabanda. .
· ·

ffowo
.
.

meton.

-

.

Genewa., 30 sf'~,-icznia {T. w1.). '--:- 'Wedlug
doniesienia „IJera.Ida", admirallcya angielska
zamierza rozpocząć w lutym stosowanie no·wej
metody .obrony ·przed lodziarni podwoonemi,
uchwalonej na londyńskiej konf erencyi mor-

skie;.

Skon Cromern.
Rotterdąm,

30 'Stycznia (T. wl.)'. - Biuro
Reutera donosi ż Londynu -0. śmierci lorda
Crbmera.

Zwolnnłe

nnglel&~lego.

·porlnmentn

. H~ 30 stycznia (T. wt). - Król zwolal
:parlament angielski na środę dnia 7 J.utego••

·pozlmvłenie

naturaUzncvt

. Lon.dyn, 30 stycznia (T. wl.). - ~,Daily
Mayl" pisze w sprawie, pozbawienia natU:J:"alizacyi Qbcokrajoweów, że -chodzi nie tylko -0
naturalizowanie Niemców i Austryaków, lecz
zarządzenie ma.objąć również Holendrów, Belgów i Skandynawczyków, którzy :również zostaną . pozbawieni naturalizaeyi
angielskiej.
Trudnie·j .będzie z osóbami po'chodzenfa obcego, które staly się p·(>ddanymi :angielskimi
wskutego tego; że przyszły na świat w Auglii,
1ub na okręcie angielskim.

System

~DrtkOWJ

mAngUf. .

Ro.tte.rdam, 30 sfycznia (T. wt). -

„Nieuwe Rotterdamsche Courant". donosi ·:z Londynu: De·putowany Anderson (str.On. rob.), będą
cy :również ezlonkiem komisyi rządowej do
!spraw żywnościowych, oświadczył w przem~
wieniu swem · w Leicesterze, ze w najbliższym
czasie zaprowadzony zostanie system kartjrnwy przy wydawaniu artykułów ży~noścfowych.
·

ZmiuH a11Bnd1rza wTurcvi.

Konsta.ntynopol, 30 stY'cznia (T. wł.)·.
Jak donosi ageneya Milli, Izba uc•hwama wniosek rządu osmańskiego w sprawie zaprowadteni.a kalendarza gregoryańskiego.

Mall"

„EvendJ!g
i:lo~iadrrje się z Waszyn~.
fonu, ze przed dw'°'ma tygoomami ambasadol.!'
angielski wręczyl w deipa~mencie stanu n-Ooo
tę, w której Anglia ppćłno;& sensacyjne zarztb
ty piieciwko ~tMtQ!ll Zjedtioc.zo.nym, polli.~
waż wskutek :niedbalstwa Stainy Zjednqczon.e
·p-0zwolily na to, ie na ziemi amerykańskiej
knut-o spiski niemieckie.
Nadto powi.adają, że p-0 wojnie zglosi .A.ni.
glia ogromne pretensye o odszkodowanie ze
srrQ.lly Stanów Zjednoewny.ch za rzekome naruszenie neutralności.
Wiadom-0ść :kończy się :stwierdzeniem, Z6.
nie jest p·ewnem, ezy krok ten angie1-ski · nłł ·~
ma nbiedz ogromnych pretensyj o 00.SZ"kodo.c
wanie, z jakiemi wobec Anglii zgfosi :się A~·.
mery.ka z;a nieprawne mie.-sza,nie się do han-;
dlu amerykańskiego. Ogólnie jest znaną rz~ ·
cią., ile p:retensye te wynoszą dziś ,Pól <1'1 trzi ·
czwarte miliarda.
1•

Bngh~1s1d

·

profesor Rus&Bł do ·
lJHxona.

.Angielski 1mifesor Berlrana Russel, któ:cy ·
wskutek swego śmiałego wystąpienia za pd
k-ojem p<A.nownie został ukarany przez rzą;d
angielski, wystosował d-0 prezydenta Stanów

Zi-e·dlloc.zonych Wilsona !llastępU:jąey list.:
~·

Panie p.rezyd:eneiet
Nadarza się Panu sp-osobność wyświadc~e.
nia ludzkości przysługi i to przysługi tak wi:el~
kiej; jakiej 'l'lte wyświadczy! nawet Ab:rah.am
Lincoln. Od Pa::i;ta zależy, aby tę w-0jnę dopr~
wadzić do sprawiedliwego końca, 1."'fóryby v.ry...
kluczy! Wszelką -Obawę llO\Vy1eh W-Ojfm.. W mj;.i :
bliższej p.r.zys:zlDśei.

Jeszcze nie .:j.est zapóźno ·ocalić ~iliza.;
cyę Europy przed zniszezeniem, 1-eez moiie by6
zapóźno jeśli wojna jak nam ·grożą nasi.
militaryści

lat.

-

potrwa jeszcze dwa d-o trzscll ·

!

Mo~e

'

to

dziwić" iż <>pinia publiczna. .~

żornie

na wszystko się zgadza, c-o rząd eeym/
celem dalszego prowadzenia wojny. ·Lecz' P'°'
zór ten jest zwodniczy.
Za dalszem pr.owadzeniem woj.ny są wy!y..,
wowe osobistości i prasa, stojąca pod krnltro..;
lą ;rządu.

We wszystkfch innych warstwach sp.ot
czuje się zupełnie inac.zej, aniżel"
gfosi prasa, lecz opinia public.zna nie o tem
nie wie, a ci, którzy buntują się p!lZ'eciwk'O' ..
takiemu stanowi rzeczy, karani są tak SUJ'.~ft,·
wymi karami, że tylko niewielu _ma odwagę;; .•.,:„• ,.~12,,.„3,,,,,
publicznie protestować.
.··"··,.,.. ,.,,..,.,

'cz:eńsłt,-a

Z długiego jednak d-0świadczenia os.obi·
steg-0, które :zews.ząd znajduje :potwierdzerrił •. ·
•wiem, że pragnienie pokoju jest prawie pfl-,
·Lnga.no, ~stycznia. (T. wł.)'. - Wskutek' wszechne i widOC3Jlle j est nietylko wśród 7..flł·•·J•'_,.,,,, ..•••."'
nir-rzy, leez także u wszystkich klas prifcuctą„
nędzy i wa:burzenia, szerzących się wśród na~
rodu g.reckieg-0 posłowie ententy wydali o- eych, mimo wys.okfoh p!ae i bardzo
wszędzie siposobnośd zarobku. ·
świadczenie,
iż z.niesienie blokady zależne
Gdyby naród mógl gfo30wać nad tem, ezy
jest oo k'Oniendanta floty koalicyi na morzu
.rokowania pokoj.owe mają być -rozpoczęte, tu
śródziemnem, który, uprzednio wfoien pojestem przekonany, iż przeważają·ea większość
siąść rękojmię na Jo,
że ustąpienie wojsk
tem i to samo powt~
greekicll, oraz mat~ryalów ·z;ostanie spel'Ilione, narodu glosowałaby
oraz że -zostaną zagwarantowane pozDstale wa- rnyl-Oby się także we Francyi, Niemczech i Au- .
str-0 - Węgrzech.
runki.· ultimatum. Oświadezenie fo wywolalo
wśród; ludności wielkie priiygnębienie.
Przedewszystkiem znś wiem, ie jakkol· ·
wiek wojna może się skońezyć, wynik jej nie .·•
może być nigdy tak ważny jak pokój.
.
Bon~n
konłłcyL
Szkoda, jaką, wyrządzi nam· pokój pr.ia
Ateny„ 30 styieznia (T. wl.) .......... Ceremo- to, że nie zadowolni na·szyeh ws.zystkieh żj:<
nia ·..oddawania honorów sztandarom koalievi ezeń, nie może być nawet porównaną z nie- .·
?.<Ibyla się o godz. 3 i· pól po południu ~ szczęściami, · jakie sprowadzi na nas dal~ ··
·
Zappeionie, według uioionego uprzednio pro- rzeź.
gramu, w oberenóści ·posłów koalicyi, gabineRządzący :poszezególnymi państwami mótu greckiego i komendanta pierwszego kor- w.ią o tern, eo uważają fałszywie za inte.resa:
pusu greckiego. Nie doszło do żadnych zajś.ć. i-eh :rm:maitych państw, ja żaŚ będąc glębo~.
Dostęp do Zappeionu dla publiczności był zam-0 tern przekonany, czuje się w -O•bowią~ku W'
knięty.
imieniu Europy s?inąć w ·ohronie prawdziwe-;
go srozęśeia tych wszystkich narodów;
· ··
I w imię Europy zaklinam Pa:na,
Pan. o.bdarzył inas polmjem~.
·

WGrgcyt

0

za

dla szfHndnrów ..

Penowie do prezydenta WHsonn.

Omach

~oalicyi się
"\~,'

rysuje.

:i~~ siły, koneenttowalf je zwnlria .1 fu,lkoniee
na hont.: liraku. Dywi?;ya generula
)tNll;ebrlehten" zastanawda się· iiti~< ·.1J:'(J;Wnsheda, wy~uniętą, ź~ytnio napp;M i. zdaf itllil·e skłonily Holand:yę do'uelfX~·r·na. na własne s1Iy, mumala ~ofnąć. s:ę w.:dól
· · po~arcia proPQzyeyj J>(}k-0j<>vvy,Ch. ~gry.su, ~Y po:szukd P'UUCYJ,~kt~&: p9z.w~
wymienionego pisma,Jl0:-.· ŁfbY stawić. opór. Znalazła ~ k<Jo .Kut-~
, . . ";~ce niczem narazić się k~-ert·•. Ąm~ra, gd~~ „.budow~~ łoriyti~aeye.1 p1)tzę.. .~. ~~~1~e, pragnie nawet zyskać jęj.ąN.i#~ ..:. · t~ ~lit. bro~1e•. w na~1e1 ry!.'hleJ- o~rec-,.y c,d
: ..... ,·gdA~ toczyć się będą rok-owmila<~k~:. cwq1>~, .znaJdu1ącyic.h Się na tylaeh. Ale prób!
j;iwe;'
.·
·
·." ·• •
])'~zy1ścrn z pomocą 'Zawiodły Turcy;· wylir\r•·. ::.~0":·~s.zelkie dane, składają się~ to,~
~~ orga;iiw"'!ani p-nez Gatza baszę, u?ai~m$~;J:n rokowań może być albo Berno · ···
niL odsiecz. l generał _T'Ov,m;~~d m11~1al s1~
~akaf.bo Ha~a (Holandya). mą~
poodap, _w_yezerpa'-".:szy zywn;.iśc .1 naboJe:,,
7fYbór .'Berna Jest sprawą niejako h
<?~ę~ to byt c.ios dla ?Testi~e Anglii, ~la
O~JX>:Wladal'oby to poniekąd p~ju
pres~ge ,u, na .~ó.rym W.SP,lera s1ę w ·~· ~·
ttadycy:-0m.
, .
-cz.neJ mierze J0J azyatyelde prunowame~·. ·'Nle
.
Inaczej ~ecz przedstawia się\v.'~a91J,film fy~e bowiem silą org.aniżacyi. utr~uj~ .An;.
40. H'?'landyi. Ta ma .różne intęl!~ i!O;. %ala· glia Indy~ pod ·swą_ wladzą, ~e śmral~· im~o
~ema w splocie zagadn:i~ łtti!~~~
~y;c!ą swe1 mora:lne1 przewagi. Czlow1ek·'b1a..:
wye~ i ehcialaby wziąć utlząal ~Y w iókcr ly, a .t~n je&t .dla ~dusa. ;ównoemaezny. z
wama·eh. Nie uezestnicz.ą1'· w węj~:ie, mogła- Anghkiem - 1e~ m~zwym~ny: oto . t~,
by uzyrskać prawo głosu je<lyniejy c.haxakte,i'ze kt?rą rządy an.gielski~ wpaJaJą swym mdYJ·
.g?·spo.darza., w którego d-01itir1t6~zą się rokowa- skim pod<lanym. Kap1tulae1a ~enerała _1'ówn~
rua. Dlateg-0 tei Hóla:Rdy~t ,mira Się byc mi- ~eda zadała temu wy-0brazenm cios mema1y
lą dła wszystkich, ~bt właśni.a jej dom<'\Vy· i trzi:b!l l>yl:o matenie to zatrze6 jak najhrano 2a miejsiee ko]lferęneyi :rokowań:, • .
szybeie1.
.
.
ako trzecia .!mępl-k.ą: Ja!tZ,e · ~: e0$. -do
·
Przygotowania do of en_zywy w. k1enmko.
powiedienia w tej kW'ętyi, ą naw-ef juz ezy- K?t-EI-Amara rozpoczęły się prawie natyichnila krO'ki ku zapewrl.'imiu sobie :Prawa gl-0- ~last po ~lęsc~. Tak przynajmniej twierdzą
su w przyszłych o:bi-;tdaeh . !la<l ~ojem po- P_Isma .angielskd.e, prócz których pra.sa nie ·p-owsz~ehnym~
.
.·
·
·
·
siada zadnych ronych źródeł. Ponieważ przy~
ceyną ,k~qntul~eyi bylo nie<l-0stateezne przyHiłanl
~ ·k~ ·
gotowanie woJsk pozaforteeznyeh, przet'IJ -0d
.. .
_ . WiłDli angm l 18JO W D J.116 •
teg-0 zaczęto. Nasamprzód ulepszono p0łąezeni~ z fylami armii, wybudowano drogd i ·za. Indyjska prasa rewolucyjna w San Fran· bezpiee:wn_? je. Za podstawę operacyjną' o::
cisko „Hindustan Ga dar. 'Par.ty" .ogfosila ,,Bibrareo Basrę" z której pobieg!y ku frontowi kolans panowania angie:łskiegó. w Indyach"' któ- lejk_i polowe. Nadto W7.lllOODiono ncityllę na
. ry pll'zytaezamy w przekładzie w· calości bez
Tymsie, aby s!użyla nietylko d-0 operacyj
wszE}lkich komentarzy:
· .
· ·
.
· zaczepnych; ale do transportu w<>jsk i· żywno
· 1. Anglicy wyciskają z In<lyi i wYWOŻa do ści. General Ma.ud oibjąt dow'Odztwo li pro.;
Anglii 850 milionów funtów roeznie. Drzfęki
wa·dzi ofemywę ·osobiście.
t~mu tuziemcy są doprowacWmi do takiej n~
lJL
dzy, że ich przeeiętny dzienny dochód na gło
wę wynosi 12 i 'pól et...
· 2. Podatki grunt-0we wynoszą 65 procent.
3. Na- oświatę .ludności, wyn.osząeej 240 milionów ludzi1 wydaje rząd anglo - fadyjski l'Q:czinie zaledwie 125 milionów fr., na mpitli1e
i Ł p. 30 milionów fr„, .na armię zaś 485 mil.
franków.
. . 4. Pód rządami Anglii wzrastają, stale klę
(urluczarn:r).
ski glodowe,- a: w. ciągu ostatniego• dziesięcio
BERLIN. (Urzędowo). Wie'łka Kwa.lecia mnarló: 'Z głodu 20 milionów ludzi.
.
.5. łła dżumę w eiągU:-0statn:ioo lat 16 zmar- fora Gł6wna. dooos'i 30 stycmia:
·Na ·z a c h o d z i e - zwykła aikcya w
lo 8 milionów ludti, ·odsetek śmiertelnośd. vi
rowooh strzeleckich.
·
ciągu ostąJni®. lat 30 wzrósł z 'M na 34 pl"omille.:
Na ws c h o cf
to·czą sh~ n&we wal. 6. Używa się wsrelkich środków w rehi ki naid A a o pr~biegu dla nas pomyślnym.
wzniooenia waśni i nienawiści pomiędzy róż
nego poehodmenia {U7Jiemcami i wzi:nocnienia
.A.i,· •.

.::; ·;rl;ficili

zruune:m

jenteli z sępią chciwością i dusil oskarliony-Oh,
·. jak żarloezny Ma - b.oobronne królikd..„
W czwartym departamencie na.jdokumentaTu:ii>ej-sza argumentaeya obroń.eza padała w
gluchą pr6inię, nietylko nie sltiehauo tam er
brony, ale Ją beweremoniainie lekcewaion<0 .•.
Sprawy w czwartym departamencie byly
pr.zesądzane zgóry, a akt -0skarżenia i wniosek
prokuratora dyk!owaly wyroki„. Trudy -0broń
oow byly tam płOilllle i bez.owacne„.
Tlk.im był ezwa.rly departament warszawskiej •izby sąd-owej, gdzie dziś nad odbudową
naisz~go państwa pracować będą ezlonkowie
pr-0W:Izory.cme.go rządu polskiego.„
.

·W~~~ d~artam'eucfe ~a~wgkiej

jedyny Mieńszyk-c;w miałby prawo pociągać redaktora ,,Szczutka" prz.ed kratki„. Izba sądoW'8
była konsekwentną., a srogi pogromca p-0lskieb
a:rsp1rac~j politycznych, prokurator Żyżyn, d'°"'
maga~ się kcnieczni-e surowego ukarania wi·
nowaJcy, tern wjęcej, że - jak p.owiedzial ,,Szczutek" rozchodzi się szerok-0 i wierszem
podobnym budzi nienawiść do calej Rosyi WQ.<.
góle„.

Wyrok: „Szczutka" zamknąć raz na zaw-,
sz~, · ~ redaktora wpakować do kozy - .na ~
rmes1ące.„

~a wet.mee. Papieski, przywykly w ustawi·
ezneJ p.raktyce polityoonej do wyroków ezwa~
t~go departamentu, nie mógł ukcyć wzburzema ...

iiby sądowej, w ciągu ośmioletniej pracy reSprawa poszła do senatu. Po upływie 2--c:O
daktorskiej ~ ,,SzetLutku", miałem tyle spraw
pra$0wYcll, ze, doprawdy, straeilem ich ra~hu- miesięcy, -Od znakomitego <Jbroticy petersbur·
. nek„.
· · ·
skiego, Olszamowskiego, Qtrzymalem telearam
następujący: „Konfiskata numeru zniesfona.·
·
Wystaneźy p-owi·edziee, że w tycll milyeh
. <na nas „latach w-01n.ościowyoh" bronili mnie pr~wo wyda.~cl~a przywrócone~ wyrok ska~
ta:m adwokaci: Papieski, Lemański, Dziewul- ZUJący na w1ęz1erue, uchylony.
Wkirótee stal-o &ię wiadomem, że nawet
skli (obeooie cuonek Rady Stanu), Patek, Bel. mont, Kostro„. Ponieważ nie bylo prawie mie.- c:!onkowie senatu uczuli się zgorszeni wy·rok1em faby sąd()w:ej, a w paru dzienmikach rosiąca, żeby mi nie wyta.ezan-0 sprawY, przeto
byWalem nieustanme zajęty sądem i ;po pierw- syjskich wydruk:owa•no ostrą jego krytykę..•
gzyeh paru latach wiedziałem już o wszystkich
- Bazylewski'Wll~ d'°stał-0 się po n<>sie!-.
IILiemal zakamarkach obszern~go groachu Rze- wyrażali się liczni urzędnicy są<lowi gdy «
-ezyposp.olit-ej, poznałem nałogi moich sędziów, „i.Il!eydencie" doszła wiadomoM z nad Newy.„
a woŹDli sądowi witali mię zawsze juko staleP·o tym wypadku Bazylewskij mnie 1
go, tradycyjne-go bywalca sącfowego_, Na NctJwy
,,S:uczutka" znienawidzil do reszty..• I .ezekal
Rok przychodzili do mnie do domu :t sltla<lali tylko, kiedy z.obaczy mię znowu na lawie
mi żyezenia ... Starszy woźny izby sądowej, skarż()ny-eh. Cenzura posta.rafa się, aby sposo~
stW:ierclzający·listę obecn·ości, wita! mię zawsze
ność ta nadarzyla się jaktnajprędzej. .•
prze<,! każ.tlą nową sprawą:
Jeszcze surow.s:z.ym, jeswze bezwzględniej
- A pan zuowu d-o .nas! .Przyjemmfo, barszym Katonem dla przestępców politycznych
-dz.o przyjemnie!
Komplet sędziów był w najwyżs:zym stop- był członek kompletu sędziów w CTLwarlym deniu zgorszony moją nieustającą zaciekloś-cią w partamencie, Dol~pezew... Byla to zla sztuka••
w ealej rozciągłości tego -określenfa. Alii jedi.
wydrwiwaniu li ośmieszaniu rzadu;„
Szczególniejszego wr{}ga miałem w prze- nem $lówldem nie odzywa! się nigdy na g,e..1
syach sąd.owych; niie go nie obch-Odzil-0 doeh0<
wodniczącym Bazylewskim, który nie tai! swo·
dzenie i więcej jeszcze - wcale 'Ilie slucllal po..'
jej nienawiśd i pogardy dla mnie ...
Kiedy jeden z ohro:ńe6w moich, 'Po P'ewnej stępowania sądowego: potępiał· zawsze na-'
rozprawie, s·potkal się z Bazylewskim przy przód i glosował stale ~ zastosowywaniem'
najsurowszego arfykulu kodeksu. Gdy Dolap-,
wyjściu z gmachu izby sądowej i użalał się na
zbyt surowy wyrok, wydany na mnie przed ezew zasiadał w komplecie, nie było, nie ma.'
gl'° już być żadnych wątpliwości, że wyrok hę:.
chwilą, Bazylewskij rzeltl:
dzie najostrzejszy z ostryeh, ehooiaiby ałibł
- Coo? To sur.owy wyrok? I Ależ to dla
niego wszystk<> za mało l My znamy jego „dow- podsądnego bylo •P<> stokroć usprawiedliwione.!
W przytomności Dolapc;rewa obrona skracała;
cipy" !
swoje wywody d-0 mi!nimum. Szkoda byl-0 slów.
W celu demonstraeyj!Ilego stwierdzenia i ~rgumentaeyj, które musiały zostać bez i.adr
mojej niepopraw:n.ośd i odjęcia mi wszelkiej negó znaczenia.
\
111adz:i!ei na lagodny wyrok, Bazylewskij, przed
W jakiż to sposób pmewod1nfozący ~
r-0zp-0częciem · .rozpraw
każdej nowej sprateg·o dep.a·rtamentu, Bazylewskij, postanowil
wie, .zWraeal się do mnie z pytaniem:
-:-- Po raz który to staje
·przed sądem? wywrzeć rut mnie swoją zemstę?
. ..Gdy oo.siadywałem toczną f axtecę w }00..
Bazylewskij, mająey ustaloną. 'opinię postraclm ·dla podsądnych politywńycll, należał nem z więzień na pr-owm~ wręczooo -mi OO:
do typowych czarnose.eińców i byl zacieklym Izby sądowej na~az przybyeia do Warszawy„
Pl'Zęz to wply:wu angie1skieg-0.
,
Trzęsł1nie złami.
celem wys.lucharua polą.czenia dwóch wy.t'()c
wrogiem wszystkiego, oo polskie .••
·•• 7. Anglicy mogą bezkarnfo mordowa6 tuJ:la.ga, 30 sfycmia. (T. wt). :-- Doniesie· Ci-eszyl się on szeżęg·ólnymi względąmi ów- Jrów: jednego, mniejszego, popr.zednieg:o - ~!
zię1Ue6W:. t hańbić mie~seowe k-0biety. Do Odnie Biura Wo1łfo: Departament kolonialny er czesnego ministra spta wiedliwości, Szczegfo„ drugim, większym, a ostatnim, kióry właśnie
powiedzudnośei;~i~·~ch za to nie pociąga.
tr.zymal nasiępuj.ącą wiadomość od generał - Witowa, teg<0 samego Szezeglowitowa, który z odsiadywałem. Legislatura sądowa nie wyma. 8. środki> .śdąganez Hi.ndusów i Mahome- . gubernatora Holenderskich Indyj WSClho<lnicli: mównicy operetlmwej Dumy petersburskiej ga wprawdzie, aby skazany obeemym był ko--l
tam używa srę. na stibwen.cye misyi ehraęściań- . Podcza~ 4;r.~sienia .ziemi w"Bali; według ·do. rzucił niezapomniane dla nas słowa: ,,Polacy ni~czn:ie •przy podobnym almie zlewania kilku.
skich.
. ..
.
.....·
.
·.
ty>ehczaso-wych danych, zginęło wzgl. Odn.ioslo zaśmi-ec.ają sądownictwo rosyjskie[" i nietyllm WY'fOków w jeden, ale Bazylewskij wiedział, że:
. 9. WaSń między RiB,dlliS'ami a Mahometa.; riwt ok-0t<0 800 :osób.
·
by! najściślejszym wykon.awcą tajnych cyrku- odsiaduję swoją karę w -0ddaleniu 50 wiorst
nami w:miieća się i:utrzyri:lnje #EmellGemi ś:roolarzy ministra, nakazująey;ch najbezwzględniej od Warszawy, że więc muszę być d-OSl:.arczony.'
kńmi.
.
sze traktowanie podsądnych, ale nadto, w do gmachu sądu etapem, pod lwnwojem,
i,o., W fat.er.esaćh handlu angielskiego bll-:'
swym reakcyjnym zapędzie, wydawal wyroki więc taka stuwiorst-Owa marszruta zniS1Zczy mię
rz.y się i,,,niweczy szfukę, rzemiosla i wzemysł
fi.zycznie i pognębi... A pozatem - jakąż to bę
skazujące nawet w takich wy•padkach, kiedy
1omowy Hindusów:.
.
· ·
dzie mial satysfalrnyę! Zobaczy mię tna lawi&
niiewiii.ność 01skariionego byla najwyraźniei
·· · 1. za: pienią,ci1Je llmdoo6w i k&srlem ich
oskarfony·ch, zamęczonego straszną drogą eta.
srtwierdizcmą, kiedy wsitosowywanie arlykuJu
krwi Anglia prowadlila: i prowadzi swe woj(Ze wspomnlel1 redaktorskich).
kodeksu karnego było najwidoczniejszą obra· pu! Wiedzialem, jakie mnie przejśc~a w takie}
ny. w:· Chinach„ w· Afgainistani·e, w Blll"D.ahu, w
„podróży" wekają, więc postanowiłem przed'
zą prawa ...
Na
placu
KraŚiMkich,
w
pałacu
Rze~ypcr
P~ersyI i w Egipcie..· , . ..
.
.
tą {)Statecznością br-0nić się - do ostatka. za„
System
ten
~emścil
się
przecież
raz
jeden
12. Od ostatruej wi.elkiej rewolucyi w In- spolitej Polskiej; 'kędy dziś, w ~częśliwą dJa na Bazylewskim i to w stosunku do mnie.„
meldowałem tedy władzy więziennej, że jestem
dy.aoh w roku 1801'. U:j?lynęlo 59 lat Lud{l.<lŚĆ Ojczyzny p0<rę, Tymczasowa Rada Hta-nu zasia·
chory, że więc etapu znieść nie będę w stanie~
Sprawa była taka:
da, jeszeze w 1915 roku, od ostat,ecznej „rełor
)ridyi · w panstewka,:CĄ.. śamodzielny·ch wy.nosi
Zara:portowano o tem czwartemu departamen·
Slawetny
feljef.onista
petersburski,
Mień
my" .sąd·owmfotwa w Królestwie Polskiem w
7_0.milionów,··pP'dpę,ilówaniem A~ UO mitowi, który meldunek przyjąl d-0 wiadomości,
1871 roku, dzialala najwyżsi.a jurysdykeya :t"O- szyk-ow, w polak-0·Źer.czym organie „Nawoje lee· pe upływie sześciu tygo·dni ZIIlowu zą.żądal
liónów.
· · · ' •.
Wremia"
gorzko
użalał
się
pewnego
razu,
że
syjska: I~ba sądowa.
.
,,w odwiecznie ruskim grodzie Lwowie" pla- c1c::larczenia mnie do War~zawy. Wtedy
W tej to Izbie sądowej il'stnial t. zw. ,,,czwarświlt·G:czylem naczelnikowi ·więzienia, że dobro.-·
ty'' departament, w którym sądz<Jtno sprawy com i ulfoom nadawane są historyczne nazwy
wulnie nie pójdę i że mogą mnie wziąć tylko
polskie.„
sH~ ~broj:ną. I tu nac;zelnik więzienia przyszedł
General - gu.h~iil:at'<Yr w Odesie wydal.po- · polityczne.
·
ów lament Mieńszykowa by1 dla „Sz.czut- · mi :..i·.jr,iespodziewaniej z pomocą. Wezwał le.
danowienie dl:foWi · ' , w~lug kfqrego w
O(J sławnej „ery wolno§ciower, a więc od
-czterech cyrkuhtdl .. , jnyeh Oiiesy, każdy iIDńca 1905 roku aż po ostatnią chwilę panfr' ka" punldem wyjścia d-0 wiersza satyrycz.neg-0, karz<>. v.ięziemiego i po krótkiej .. aradzie p\r
odnajmujący In;.fośzkaj:ti;lę ·z!óiane ~ czter.eeh i ~wania dziczy moskiewskłej w Królestwię Pt?l- w którym P'Owi·edziano, że gdyby rząd Mień· stan,, ;1 zawiadomić Izbę sądową, iż jest::m
. . ~ ..
skiem, ów w.warty, departament prac·owal bez szykowa rozciągnął się na Lwów, to prawdopo+Vięcej pokoi, wini-en ·~>t1~rJiąinie łi'zydni-0;\'fym wyt.chnienia i niezmordowanie: dzień w dzień dobnie mielibyśmy w tero mieście ,,phi·c Pu- tak chory, że o dostarcz.eniu mojej osoby de
Warsza,.y mowy b::ć n:2 :::i:·:::i:::„. W kiL:1 ·Lr.i
dostarczyć jedną k·oldię w'ęJ:llfaną l!Qb .bawel· d · li t
· •·
nianą na wa.cie dla utytktl·raw+y!lbl.Ub ch-0- sut· ywa am na lawie oskar~onyoh przestęp- riszkiewicza", ,,bulwar Nahajki", „zaulek La- później Izba przysfoł:;i mi' do więzienia „buma~
iych ż-0lnierzy.
.·
,
·. <
cy J:H).1itycwi,. ,należący do. naj,różni:ejszych o.r- p.owniczy", „teatr Mura wiewa" i t. d.
gę"; ~ której dowiedziai-=-m się, że polącte«;e·
l'Ilde irae·- warszawskich władz rosyj- wyr·.kry1: zostalo dokonane w nieobeciności de-·
Wartość kołder będtie o.ptacą.na .wMlug ganfall'cyj podziemny·ch i jawny.eh, bojownicy
prawideł rekwizycyjnych. •. Od d-0stareZęn.ia za wyzwolenie Polski, ofiarni bohaterowje u- skich.
likwenta„. I miałem godzinę tryumfu w :eli
Numer „Szcz'utka" z wiel"szem inkryminoikolder uwalnia się wszystkich p:racow.nik;ó.w męczionejOj.czywy, co z dumnie po•dniesioneln
więzieimej!
wanym skonfiskowan-0<, samo pismo zamknię
·
·
.czołem pi'Zyjm-0\\l,ali wyroki 'n.a rnboty katodNie dałem się takiemu groźnemu morar!fi.>
,t!J.s·tytucyj rząd-0wyrh. Niewjkonanfe PO'~lanQ-: )ld.qzą w tajga·ch i tundrach syberyjskich i z m- to, a mnie wyt-0ezono sprawę sądową ... o zuwi,: jakim byl Bazylewskij! A w parę lat póź·
'\\Tłęnją pociąga za sobą karę do SOOO rl):;ł:\tb . ·. clśmętemi w p.ogardzie ustami dla rządów mo· ch.walą obrazę.„ władz rządowy-0h!...
nit:j stałem się raz jeszcze klijentem czwartelriech miesięcy wię?.ienia.
. . . · ~s~~w;sk;tcb wysłuchJwali skazania na wieloleMieńs:zyk'°m - i władze rządowe!
go departamentu„.
Sprawa ta nauczyla roję w pierwszym rię
· · tą:i~ .µdrękę w loeha:ch więifonny.ch.
1
I :mowu przewod•nic.zyl Bazylewskij •••
~ .<.~~le
yoo ald~w po dl-Ości lnd:Zkiej do.. dZie, że replikują-c publicyście z dziennika „NaI zn-0wu „ucze•pili" mi trzy miesiąc.e..•
kg:
d:gsre siiepaezy mwkiewskich - · woje Wremia" - obrażam pr.zedsiawicieli
Lecz wyroku tego wykonać już nie zdąźt»
·
.
te:n: . . .....· . !dzieć . m-0że, ld-0 się o ściany rządu rosyjskiego.„
n-o~„ Uniósł go z sobą czwarty departament do.
PQlnieważ }ednak za.den akt samow-0li ezy„~wai~gl!J\d'.epartąnientu warszawskiej izby
. są;di>wrer~ Q;(}ieril cz.ęsto i dlugo„.
· . ,nowników moskiewskich nJgdy nie · byl dla Moskwy, w historycznej ucieczce wojennej, zaw
·oiiwąm/ departament hudzil· dresiere mnie niespodzianką, prieto przyjąłem akt o-' .brawszy z sobą kilkaset rubli mojej kaucyL
Kaueyę mam nadzieję otr:zymać kiedyś z. po-.
skarżenia z;e zwyklym spo·lwjem...
·
zgr-0zy.;;
< . •.
wmtem,
wyroku byłej Iz.by sądowej, iestem
Zanim
sprawę
wytoezorio
przed
fabą
Są·
Ciwatey'~·q,,e:pa:mamem . byt beznadziej.ny
pewien, nie będę. odsiadywal nigdy, a przeA
dła p<>dsą~~c;htjak dziesiąty pawilon by! be~ . dową, upłynęło pól roku, a pnez ten czas
dewszystkiem nigdy już, nigdy nie znbae.zę w
nadziej.ny dla ;s:lrn.zańeó:w, tam po wyroku od- · „S:rezutek" byt zamknięty ...
stołiey mazowieckiej ,,sędziów'" rosyj skkh, co
Nareszcię nadszedł t.ęrmin sprawy i sądzo
praw.ianyeh,.~,. ' ,· .
.
.
·
Z czwartego dep3.itamentu ni~ byt-0 . wyj„ . ill'O mię w pamiętnym dn.iu słynnej sprawy p.od- mi jest aż nadto dostateczną nagrodą za te
danej a·ngielskiej, panny Katty Maleckiej„. ·
wszystkie „foozy", jakie kiedykolwiek z ich
ścia na woltiy. szJak0 ty.efa„. Nad czwartym deI napróino me·eenas Papieski i całą logiką, laski „d.oilem".
parlame:ntem _JnO.J' .:sw.o.ją ·dzie.rżyl napi1s dantejski': „Lasciate ognii sperant:.a Y--0i cli'entrate!", argumentaeyi dowodził, 'ie pó1emika dzie·nni-·
Adolf starkman.
karska :z p. Mieńszykowem ahsolutntie nie m·oP-0żerał -On sw~ ofiary, jak nigdy nięnasy~
eony Moloch; cllleptat krew swoiei licznei kli- . że dotykać rządu i że, eo najwyżej, tylko jeden
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· . D9 chWili obecnej biblioteka posiad11. OO. n.astę..
pującyćh :firm i osób prywatnych zapewnione .dary~
które częściowo już napływać zaczęły: .Qd IHhlfoteki · .
publicznej w Warszawie. Kaey Mianowskiego w
Warszawiie, Akademii umiejętnośef w Krak'fl•Wię,
Naczelnego Kow:ifatu NaT-0dow-egu w . Krakowie.
Ksiątniey poląikiej we Lwowie,. liill]l nfil4aduwy'e.lb
Gebethner i Wolff w Warszaw.ie, E. \Vende i Sob
w WarSMwie i Ludwik Fiszer w Wairszawie, oraz
p. inżyniera Józefa Witkowskiego w .ł.odzl.
·.
Starania w kierunku pozyskania jaknajwiękl'lzej
ilości dziel piśmiennictwa polskiego· czynione są
przez zarząd w dalszym ciągu. Jednooz~!\stosow~

Kałendarzvk.
„.„ ...
„.„ ... _ ...
„ .............

„„ ...... "" ......

„ .......

Dziś:

Lud\Yika, Pfotra Nolas:ko,
Jutr o; Wigilia, Ignacego B. M
Wschód sfo:ńca o godz. 1 m. 45.
Zachód o godz. 4 m. 43.

Die do obowiązującego. rozp.o.:rządrenia z

Rociniee.
· Dnia St :r. 1610. Poselstwo moskiewskie w ob-Ozie
pod Smoleńskiem królev;.iczowi
Wl.adyslawowi ofiarowało tron
carski.
1831. A. ks. Czartoryski objął o.~owiąz..
ki prezesa Rząau Narodowego.
1871. Gen. pruski ManteuHel zająl Di-

Xronika
Ł6dź

łóDzka.

a Rada Sta:n.11.
ostatnlcll dni w

W przeciągu
poważnJej· · szych stowarzyszemach odbyły się ·posiędze- ·
. ·nią.~ na których obradowano nad sprawą .zorga"lljzowania większych zebrań w celu przyjęcia:
'.rezolucyi co do wysiania adresów , powita!nycli do. Rady Stanu.
Między innyri:ii polscy rze:ni:ies1:nicy'; oraz
drobni przemysłowcy i kupcy z.wolują w ty.ni
celu walne zebranie, które odbędzie się w ·s~
botę 0 godz. 7-ej ·wiec~. w dużej :sali ·chrześc.
Resursy rzemieślniczej.
·
· Na przy:szly tydzień zapowiada się caly
szereg zebrań w tym celu.

Echa wyborów. do Rady miejskiej.
W cz.oraj rozlepiono w mieście afisze, o;.
,glaszające. rezultat wyborów. W dągu dwóch
tygodni komisarz wyborczy będzie przyjmować reklamacye w .tej sprawie. Po upływie
terminu powyższęg.o wy.bory będą uznane za
prawomocne.
·

·

5

z Wyd·iialu ·pllSzpopQ.~ego.~ .
Kierownfotwó·wy!Walem ~ITTtó"'wm w prszydyum polioeyi objąl -0becnie dr. ·D:~:we,rts, który
prey~muje oodziennie JI!iędzy gotk . .11 a 12 przed

po!.

gr:U~

dnia 1916 r.· biblioteka pubHc:zna w Lodzi .ma· zą
pe:wnion-e stale otrzymywą.nie wszystkich dziel d.nl-Jmwanych lub wydawanych w kraju. W ten. sposób
zapev;mionem jest za:chowanfo pri.ez Bibli<Qtekę pu. ibUczną w Lodzi eafok.ształtu ~<ytworów piśmiell!llic
twa kraj<nyego- na p~ć.

. .

Przerwa

dne.

·

w interesie -ogólu kuptująeyeh leży zawia-

damim'.lie zarówno o wszelkich przekroczeniach, obowiązujących na zasadzie rozporzą
dzeń cen maksymalnych, jako też o ,odmpwie
przyjmowania pjeniędzy niemieckich.
. . . Rozpowszechn.ione pomiędzy pttbliicznością mniemanie, iZ zawiadamiający również
będzie karany, jest błędne; przeciwnie, o
wszelkich :przekmezeniach rozporządzeń. ·win11-0 się natycllmiast zawiadamiać.
Bibliot~ka

publiczna

w·.Łodzi.

w· sprzedaty spicytnsu.

mano sprzedaż ~pirytusu dla. ·s;folli:rzj',

wl.aścideli •
aptecznych . j winiarni. Oberuńe spiryfus
sprredawany będ7<ie ·tylko p.nez preey<lyum poUcyi .
dfa celów l~czycll wlaśc.idelom aptek.
składów

Tern niemniej zarząd Tow. bibli.oteki pu~
blicznej w Łodzi uważa, że . dla należytego ii
;Jeńcy„
wszechstrcH1nego rozwoju biblioteki nieo<lrownem jest Tównież poparcie calego ogólu S:P!9łe:
Dzięki przychylnemu stap:owisku wladz
ezeństwa miejscoweg.o.
niemieckich bylo możliwem przenieść pewną
. · W tym celu IZB.rząd zwraca się doń z gorą
ilość je1'ieów wojennyck narodowości polskiej,
cem wezwaniem w tern głębokiem przeświad którzy mają, jak stwierdzono, w obrębie Gene~zeniu, że spolerczeństw-0 to będz~e poczuwało
ral - Gubernatorstwa cie:rpiąl}ych biedę kre.
się d-0 obowiązku współ!:lzialanja w dalszym
wnych, do miejsc pracy z .Wyższą r-O'bÓcizną,
rozwoju bihlio.teki i. w ten sposób stworzy.dla tak te są oni w stanie przesłać swym krewnym
przyszlych pokuleń dolnime:mt prawdziwego. zapomogi.. .
.
.
zrozumienia :wagi i z:na,czenia tej placówkt w '
Zestirwienie z. obozów jeńiców z
. astępczej
czasach Qgólnej wytężonej pracy n.ad odbudoKomendy generalnej 7 korpusu armi.i daje nawą :p,as.zej Ojczymy;
stępujący 'Obraz:
·
Łódź, dnia 29 stycżnia J917 r.
' Miesiąc
Lic:i.ba wy.syt Kwota zapomogi.
październik
174 ·
· M. 6.627,38
Zar.ząd Tow. bibl. pubU.cznej
w Łodzi.
listopad
242
M. 9.500,05.
311 ·
"B-{ 13 24135
g rud"'.~ien·
ti •
• •
'
Seweryn Sterling (prezes), Eugeniusz
.~-·---·__:_.. ____
.Krasuski {wiceprezes), Tadeusz KaSuma 727
M. 29.371,78
mie:ński (sekretarz), · Oskar Ch•oss
.(skarbńik), _.,doU Bryl, Miehal: Griin~
przeciętnie
berg, Bronisław Mfobeli~ Lmm Tocą- I·
miesi"':cznie 242
M 790 ~
"
•
'
1
tennann, .Antoni Tomaszewski,
~

Biblioteka publicina mieści się w d-Omu p.r:ey- u.1.
·Piotrkowskiej nr. 150, I piętro. KlliD:celarya biblioteki otwarta codziennie od godz. 5 - 6 po poludni-q.

Rada miejska.
· Jaik dawiaduiemy się, na stanowisko prę·
zesa Rady miejskiej wysuwane są kandydatu- .
cy pp. Leon G;rohmana , i inż. Tad.. Sulo-wskiego.

Ze St-oiw. spo1ż. „Zo\rza.".
Onegdaj, w lokalu wlasilym przy ut.~RÓkfoińskiej, pod przewodnictwem p. Górskiego odbyl:o się og6Jn·e re>czne ·zebranie ezjonków Stowarzyszenia spożywczego „Zorza". Z
odczytanego sprawoz<"ania widać, iż Stowarzyszenie robi do-slmna1e i!lteresy, osiągnąwszy
132 tysiaee rubli obrotu w ·roku ubiegłym ze
sprzędafy towarow w pięciu sklepach ktwpe:ratywy i. piekarni. Mimo, iż z licz.by tej przy.
pad.a zaledwie 34 tysiące na towar, wybrany
przez c.zl-0nków, res:ttę zaś wykupili nie· czfonkowie, jednakże przy podziale zysków zebrani
u'Chwalili wyplaceni~ sobie, t. j, ·czł:onko.m k<r
Qperatywy, niesłychanie wys-0kiej dywidendy
od wybrany ch t.Qwarów, a mianowicie 15%~ a
nie cz.fonkom trzy pro-cent.
· ··
Projekt wyznaczeni~h gratyfikacyi praeowniknni kooperatywy, oraz zarządowi, pracującemu bez.interesownie, napótka:J: !Ila zawzi~tą opozycyę pośród zebranych.
„
· !'-0 długich jednak debataoh przeiorsowa·no zezwolenie
wypfaoonie 2-tygodnipwej.
· graJyfikaeyi pracownikom knoperatywy, oraz
w.Yzna:C.~ono 540 rb. na wynagr-odzenie dla
czlonków zarządu. Na cele społeczne i -0&,wia.towe .zebranie, pomimo bardzo <lutych ·. zysków, nic nie i;lrzeznaczylo.
1

na

·

!!5prawę z wie1u braków, jakie powstają.ca w
Lodzi biblioteka publiczna na razie pns1adać

będzie. Z dru,giej, jednak strony zarząd fywi
!'!ad-zieję, ie, pracując dalej wytrwale, będzie·

:mógl braki te w. miarę sil swoich stopniowo
:usuwać, aby w··niedalekiej już może przysz:f:.ości pr.zy należnem zrozumieniu i poparoiiu je·
go usiłowań -przez· miasto doprowadz..ić p'lwstają{)ą dziś bibliotekę do poziomu innych po. waź.f:tich ·tego ·rodzaju instytucyj.

·

żonatego brata. ud~la się do kons~rcyu.m l O'
la należną poreyę węgla. Następme :k~
adnotacyę ur.zędnlli:a i udała się 1(0 ~•• rną
eyę. Ale urzędnik spostrz~gł. ,,szwmdel l .·
wał <> sfa:tszowainiu w pohcyi. Sprawa. o.pat-la:
wczoraj {}sąd -0kręg-0v.'Y.
„
Oskarż.o'.na tlómaczy się, ie winy jej m0mą. ·zq.
pełnie. To brat jej kazał swym dzie~iom wytrte6.~;
mą wspomnianą ~aię. . ~e~~~e~~
.gdżie się brat w te1 cllwih .znaJ UJ~ .
. 1e
· nmarron temu dwa lygodme. Gdy J€J pxzew-0
ey zarzuca klam w oozy. oskarżona. zmienia
nie, twierdząc naraz, że dzieci same dla zaba'WY:.~.
tarły daifę.

d0; 7 wiec2;,„r-e:m.

.

·

.

l

Ziemie polskie.·
Ze Zgierza.

na

z

,,Lutni""'

Teatr Polski.
W piątek, di:da 2 llitego, o g-O'd2:. 3 po poł., po
ra~ 25-ty jubileuszowe: fferedsfuwienie. zwycięskiej
w tym sezonie sztuki J: A~ Hertza p. t. ;,Mł-0dy las",
więcz., o godz. 8, wyśmiewa~ee łapownictwo urzęd
p.ik6w rasyjskicll, kQmetlyit· M. Gct~Ia p. t. „Rewizor Z Petersburga".
·
·
. ·W si:>hotę; dnia 3 stycznia, o godz: 4 po pol. dla
roto-dzieży, piękny drao:n~d J. Uyera p. f. ,,Neklan- · ·
Walka o. korom.ę", Wieet. o godz. 8 - sztuka historycma Bit~·na i Longuela p: t.. „Caryea Katarzyna
U". . .. .
. ·.
.
W. nfo.azielę, o godz. 3 po pul., tragedya •t. So~· ·
wińEk~ggo .p. t. „Powstańie na. Ukrainie", o go<lz. 8 ·

wieicz., .szfuka '.Birema i. Lclnguela p.. t ·„Cal"Y.ca Katarz.yń.a· li'~~·

Grono <Osób wspóiczujft,eyieih n.iedo1i ub<r
ludnośei Balut, postanowiln pnyjść jej z
pcmocą, przez powalanie do· życia st·owarzyszenia spożywczego, któreg-0 dziaialność obelmo-

walapy

przedmieście Bai'!łty:

, lni·ęyatorami stowartys.zenia. sp·oźy~·11;:r~go
na. Balutach są p]:>~: KaluZyńs:ki~ KuC'harsld, ·
Zborowski, Gro·bliiisld.
.
. . · .· .· .
· StowarzJ$zenie: nosi się. z :mmiarell1 otw}l;W„ ·

'Ci,a sklepu

i herbaciarni. .
.,...,.;.;...
\

·

·

·

m

'

St0:w. S·P<»iywcze na Bałuta<0h. · .
·giej

·

· ~rokura~o1: ~a~~' ż~ os.k~rlona · • , . •' ·
klanne. cl_lOcmz Wllla JeJ ~e ule„a wątpliw'(}$ei.
dna:k
to ze falszerslw-0 me bylo wykonane z
1 sikodzeliia
-~
·
komukolwiek, jest okolfozn-OŚcią lag~
Skutki mro~ów.
eą. Wnosi o s mfasiąee więzienia.
z powodu dlugonyalycll mr-OZów w melu ao-sąd, po nara-Ozie, skazuje qia~lllDwi~'Y"l~
maeh 2amar~y krany i rury, przeprowadzające wo„
sfałszowanie dokumentu na 3 mies;iąee Wlęz;;em.
.. dę i gaz1 co. sprawią mle~anopcm wielJń-e niedegooll'ozkazuje .zaaresztQ:'Wac ją natyehm1a~ z .sali :B;t··
ności. Do gazowni miejskiej z.wraca się duża Jicyha
we-j.
·
·
klijent6w o drtpro'1'7ll!dzenie ryr do- ponądkti. ·R©-' ·.
Be,medne morderstwo.
grzani~ rur uskutecmia:ne · jest jednali tylko w wypa:dkaeh, gdy klijent dfJ'Stareza aj.e1lbę:łriy do te=j
P.rzed sadem. stan efa Filomena Górecka, fał
czynności spirytus.
. · .·
··
· · · ..
właścicielka~ domu. Akt oskarżenie zanilra j-ej:;.
.filimQwoli spowodowała śmie.rć niejaldej St · ·.
'
w.Ci. Na śledztwie m:iano~ieie okaz.alo się,. że: G
Ze St~w. sp~iywg~o ,;.Os~ęino~ć"~ .
reĆka sprzedawała lu<lziom spirytus,. który byt" .
Podług spraw-0:ud.an.ia·za r-0k ubiegly·1916 $fościwie mięsza:niną denaturatu,· eteru i sia:r;-ki.
w:a.rzyszenie spożywcze „Oszczędność" przy ul. Gra,.
kowa byla jej stalą klijentką. Sekeya zwl-Ok
bowej nrr. i9 znaczirie wzrosło i rozwija~się bal"dz.o zala w o:rganizmie sporą ilość kwasu siw· · ..
pomyślnie.~ Lfoż'ba iCZlon:ków ·powięksiyla .się n 150.
:niewiad-0m11go pooh-0dzenja. Os.kario.na tl6ma:ez.y
W eiągu okresu spraworoawczego sprnedanp, towa.ż~ kupowała w aptece anodynę i dolewa.la dG s
!rów 1la sumę 36.571 rb„ z czego <lsiągnięfo 2,~ rb.
tusu .dla snrnlru", ale nie przypus.rezala, aiby ~.
()2 1',op. zysku brutto.. Pow.stała przy Stowarzyszeniu gto
~szlmdzić. Zresztą· wielu mi.a.la klijen~
piekarnia przyniosła zy'Skn 410 ·rb. 88 kóp. Czysty ·
'WSzyscy·są 7!drowi.
.
.
'
zysk wynosi 1;373 rb. 21 knp. ·
Pwlrnrator uważa; że oskarżona .posC
.":.'•
•bardzo- ·ie.kk:omyślnie, sprzedają.; mięszaniaę,
·Odczyty Cezarego Jellen·ty.
własności nie byly iej dokladnie wiadome. ~
Odczyty Cezarego •Jellenty· wznowione zo- mvślność ta spowodowała śmieirć jednej os&oy:
recka powinna więc być ukarana. Willooi o 6 miesi ,
staną we wtorek, dnia 6 lutę~o.
ey ~ęzienia.
·
··
·
Sąd , po naradzie,. nnie~ia Górooką,...· ~· ·
,;Walka, bo:hat.erst.wo i oręż w uatune".
jak tlomaezy przewodniczą~y, D;le został? WJ.I.
Na powyższy tem.at, .. ~k: wiatlom.o wygłosi od- nem, ezy Górecka przye,zynila Slę do śm1eret $ ·
kowej., ezy też inne przy:ezyny śmierć tą sprow •
czyt ·w języku niemieę~im :w dniw 7 lutego b. r .
w· sali koncertowej (Dzielna ·'18). znakomity przy.;
rodnik niemiecki ,WilliE!lni · Bolsclt€. Prelegent w
ca:tym szeregu obrazów nik.i:i.ących .ze śwfata roślin
nego i zwierzęcego prnedstawi ei.eka.we ziawiska,
. ja'ko początki i-ozwoju. współczesnej techniki: w<r
jennej.. Dar krasomówczy BOlschega jest d-0brze
:many i. nikt ni~ jiest. bąrdzlej, niż, o'lit powolinyrn
do po:msz;enia tematów .w d~edzinie nauk przy- ·
rodni~y.crh. Bilefy są. do na:byicfa w Czytelni No-wości. Alllreda Slraucha. Dzielna 16.

Zważywszy
e1ęili:ie'·waimikfinateiryalne. za- .
rząd „Lutni" zaniechal <lrganiwwania wielkieh kdn.cerl6w kosztowny~h i· ur.iądza · $2Jereg wi-ecz-0rów i
podWiecrorków rimzycz.nyeh; któte dawtdej cieszyły
się stafom pow.Odzeniein. Pierwszy taiki wie"Czór muLikwidaeya. Koła panien.
. zycz.no--dra<Inatyczny odbędzie.się w sopootę.dnia 3
Onegdaj wieoz. w lokalu Kola panien przy lutego- o godz.. S wiec~rem~ w sali S.to.war.zyweniił
handlówców polskicll (.Pif:1trkowska 108) i zawforać
ul~ Spacerowe·j 37, odbylo się zebranfo likwi·
będzie w programie po-pisy 'cliera:lne, mi:rz;yezne, de.
dacyjne ezfonków łódzkiego Kula panien. '.f'r:oo- klamaeyę,
oraz. jednoaktówkę/ wyk-0naną. .przez
wodnfozyła panna Maryla Snayówna, pióro
cz'.toinków. Kola di·amatyczneg!'.i „Lutni'\ SzĆ<Zególowy
·. ·
trzymała panna Przedpełska.
Na ct€braniu program będzie pBdainy wkrótoo. . .
· Spodziewać się należy, że W\iadomo-ąć powyższa otern postanowiono ostatecznie działalność: sabudzi żywe zainteresowanie Wśród ezlonków i z.wo;modzielną Kola panien zlikwidować, zaś istlenników Stowarzyszenia,·. ki-Orz.y licznie 'i. c:hętnie
niejącą przy Kole .szwa1n.ię pr:zekazać T·owapoprą zamieTZenia zarządu ,;Lutni".

w

Zarząd Tow. biblioteki publiczm.ej
Lodzi
zmuszony liczyć się z eięikimi bardw warunkami chwil! Dbec~ej, zdaje sobie dokładnie

Robienie zapa'SÓ<W~

Ni~jaĘa Pesa Chaimowi~ lat 28! wzięt~.l
maeyę swych rodziców•. u któryeh mJc~ i

„

I

Otrzymuj-emy komunikat następuj;ący:
W czasach ·Ciężkiego ~magania. się ·Cafogo
:kraju z okropnościami toczącej się jeszc:ze woj. :ny, w czasach ogólnego wyczerpania fizyezny·ch
sil ogromnej większości ws'Pol-Obywateli naS2lego miasta, pówstaje w Lodzi Biblioteka pu.
bliczna.
Fakt ten jest bezwątpienia jednym z wie- rzystwu ochrony kobiet w Lodzi.
lu dowodów niewyezerpanej żywotn-0ści nasze~ .
Temuż rro·warzystwu prz.ekazan.o . inwe·ng<> narodu, jest równiet dowodem zrozumienia tarz Kola panien, skladająocy ·się z ·całkowite· przez ogól nasz·ego ,spolec~eństwa potrzeby i . go· wyekwipowania szwąlni, maszyn do szycia
znaaen.ia p-racy kulturaln.ej, która bez wzglę i t. p., wartości -okolo 600 rubli, oraz goiówkę
du na istnieją.ce wamnki zewnętrzne posif:ępo oh"l(lło 1,220 rubli. Niektóre z pań z :zarządu
wać musi wytrwale i śwfad-0niie w kierunku
Kola WYrazily życzenie dalszej wspólpracy w.
'!lma:cniania podstaw naszego narodowego ·-0pieee nad szwalnią ląC®D.ie z Tow. oohrony
bytu.
kobiet.
·
.
Oceywisteni jesil:, że powstanie tei .n-owej·
w kraju naszym placówki kulturalnej posiada
Z polskfoh kursów pedagogfoznych przy
dla miasta naszego znaczenie dooioslej wagi,
·
wydziale s11lrnlnym.
. .
stwarza bowiem tu na miejscu -0gnisko powaZ..
Wobec ogloszenia nowycll wykładów, ora't,.~ak.
.nej pracy dla tych wszystki(fh, którzy związani, się okazało, paru .miejs~ wolnych na sali, zarząd
z Łodzią warunkami swojej egzystencyi,. nie Kursów wznawia z dniem <izisiejszym zapisy, które
p:rµyjmo-wne będzie d-o 11 lutego, w godz;i+iaich od 6 ·
mieli dotąd możności ·z podobnej mstytueyi kO..
rzystać.

.

Z rozporządzenia władzy okt1.pat<,yjnej ·ws.trzy-

•''

Wa~ka ze spelrolaeyą.
Na mocy wydanych rozporządzeń, określo
ne zostaly ceny maksymalne najważniejszych
produktów żywnościowych, i to zarówno w
.rubla,ch jak i w markach.
Niezależnie o.d tego ludność ·oora:z -częściej
się: uskarża na nieprzestrzeganie przez sprze. dawców tych :rozporządzeń, pobieranie wyż..
: szych ·cen od ustanowionych, na ·Czynienie tru.dności przy przyjmowaniu :Waluty n.iemi:eekiej
i na żądanie płacenia wyłącznie pieniędzmi .
'rQISYjskimi; zdarza się również, iż cen.a za towar zostaje przez Sp·rzedawców oznaczo11a w
. walucie rosyjsX>:.iej, należność natomiast :Il.Il za- ·
· · sadzie wiadomyeh spekulacyj kuroowy-eh,. po. hierana zostaje w walucie niemieckiej podlug
·.d-owolnego nizkiego kursu. ·
Machlnacye te są niedopuszczalne i :karygo-

.

WJ~ępy „Mirażu€' warszawskiego.
Wcfu'ai'aj .~w teatrze Polskim odbyl się pierwszy ·
Wy:stę'P :.z~polu

kabaretu • arfysij;czno-lit~raelij;egp.
artystów, bar:dzo udatne,
·
sfę poilabaly. T-eatr byl zapelni;,o.ny. Dżi~ uttb
:ti.ięi<ln:lgi i. ostatni występ.
·· ·
,~a;ź,u"~, ;r-0pisy.

.

'

•

nfać będzie również

.

.

.

4 •

.

w sze,roldm zakresie
n~ naukowo - pedaĘogiemą: { oświatową.

mo-

Nowy
Nowy r&ktor.'
l'&ktOl'.'
(<l)
()) Na
Na miejsce
miejsce prof.
prał. Mikul.Ows'kieg'OMikul.ows'kieg{) -Po.mol""
Po.mol"-

skiego,
skiego, który,
który, wobec
wobec Wybl'.ł!.itlia
Wy:bl'.lMlla go
go na
na stanowisko
stanowisko
Wieemarszałka Rady
Rady Stanu
stanu _;_
-.:.'zrzelrl
zrzeld S'lę
mę swego
swego
Wieemarszałka

na
na :rekfora
rekfpra wyisziej
wyisMj szk-0ly
szk-olV
·.
relniezej prof.
prof. Stef.
Stef. Biedrzycltiego.
Biedrzycltiego.
relniezej

~anowiska,
~a:nowiska, powołano
powołan.o

12~to
12~to godzinna
godzinna zabawa
zabawa Tow.
Tow. ,}C~ytaj".
,}C~ytaj".
(o)
(o) Zapowiedziana
Zapowiedz.iana na
na 33 p.p. m.
m. Wiełka,
Wiełka, 1~fo
1~to
go-dzinna
go-dzinna zabawa
zabawa ww salaeill
salaeill Filharmonii,
Filharmonii. wieł«i
wieł«l oryoryginalnie
ginalnie pomyślfllila,
pomyślfliIla, p.rzyniesie
przynlesie bezwątpienm.
bezwątpienm,znaznaCzny dochód
doehM dla
dla sympatycznego
sympatycznego i i pożyteuneg\>
pożyteuneg<) T'°"
T{)oo
ćzny
warzystwa
warzystwa szerzenia
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kręgowym.
kręgowym.'

l>ostanopublfoz:nego 'PostanozdroWia publicz:nego
(o) Urząd zdrowia
saitifargg
zbadaniem warunków, saitiłar
zająć :się Z'badaniem
~il zająć:się
~i1
zdrowot„
foh<,potn.:eb ~drowot..
p:;rzedmieść, ~raz ieh,'potn.:eb
·. nych przedmieść,

'.

°"

wd&jest wd&litość; jest
sąd oo litoŚĆ;
prosiła sąd
Górno. prosila
Plaezźle, Górno,
P1aezl'le,
umyskrwe ehorege~
brata u1l1Y5kfWOehol'ege~
U.letnią ii brata
eórkę u..letnią
ma rorkę
J:'.>rOduktal:n:J
handlem produktal:n:J
się handlem
z.ajmuje się
utrzymuje i z.ajmuje
uchwalon;O prosić lekarzy kt61'e utrzymuje;
eelu uchwalo:D;o
ny.Ćh~ W tym celu
ny.ch~W
wylndzd
myślała. wyludzd
nie myślała
Bo:rowskfoj nie
spoiywczy111i; crd Borowskiej
najpilniei·SZY'Ch spożywczymi;
:przedstawienie najpi1niei'szY'ch
sanitarnych, o0 przedstawienie
pr~
istoł.riie pr~
rh., istoł.nie
500 ;rb.,
niej 500
od niej
bral:a od
gdy braJ:a
przedmieść, {)raz o 1')0 pien~~zy i, gdy
potrzeb zdrowotnych przedmieśc,
~
k.en:ysta]ąe
masle;
d.obre
i
tanie
jej
ponowa.no
asenitasy~tematyerntlj
programu
·. pracowanie
sy~tematycrntlj
ponowano jej ttlnie i d<Jbre masIe; k.en:y.staląe ~
rei.;
300 fe.;
:ta SOO
nabyta :ta
l'kt:rowskiej, nabyta
pt'IS'iada:nej gotówki Borowskiej,
pra- pt'JS'iadallej
':zanim przedmieśeia doczekają się J'lraeyi, ':tanim
eyj:,
pow.stal
przewozu pow-sta1
trake!e przewozu
w trakele
na spni"Jdaż; w
sioniny na
kanaliza cyi . wreszcie .oo nakreślenie . sIonmy
widlowej kanalizacyi.
widłowej
uciekła,
aresrfowania. uciekła,
!"ię aresrl:ewania.
obawfająe !'ię
ona, 'ObawIając
alarm i ona,
hygienicżnyeh nie- j alarm
urżądze!l. hygienicinyeh
proje1."iów innyćh urżądzeń
proje1.'iów
od:
wy!udmt M
żyd wy!udmt
jaki~ żyd
później iaki~
e słoninę;
słoninę; później
pe-rzucaj::i,e
nchwaloM. II po-rzucaj:t
Rowń1eź uchWalo:rl5.
pn:edmieśó. RQwń1eź
dla pn:edmieś6.
tbędnych dla
. tbędnych
słonin~
odzyska
ie
obieeują.e,
!rb.,
20LI.
oko!o
niej
pr:!!ez
materyal
nagroma.d.tony materyal prte,; niej okolo 20ll. !l:'b., obieeują.e, że odzyska slooin~
juz nagromarltony
'Spożytkować
'Spożytkować juz
eul:be.
:r()rl!'w<:1ń:lia eu~.
~~ób Y'()rl!'w<:lzl:m
te11. ~~ób
w tell.
ją;· w
oszuka! ją;'
lee.z (')s,;uka!
przedmieść. !1 lee.z
przyiaeió! przedmieść.
towaiżystwa· przyjaeió!
powstałe towai:iystwa'
powstałe
Bo~w-je Bo~w-zwrócić je
się zwrooić
4'!bowiązuj~ się
leez 4'lbowiązuj~
pieniądze, lee,;
pieniądze,
urobi.
tylko uTobi.
jak tylko
.skiej, jak
trzyma„
Mró~ trf/yOUI..
Mró~
.skiej,
więzienia.
r-0ku więr,ienia.
pól l'()ku
wnosił
Prokurator
pnepowiedn~. .·ie
~fóinych pnepowiedn~.
l"crmimo ~fóinych
(ó) l"ct:llllmo
(o)
ze
Prokurator wnosił titi pól
t3>
więzienia ii t3>
miesi~y więzienia
.na 55 miesi~y
Gó:rnf! lUt
skiazal Gó:tn1!
Sąd skiazal
Jia.pulnrne
w I!a.pulurne
się w
żamieni się
paru iamieni
dni paru
ciągu dni
w ciljgu
mróz w
mroz
Sąd
pre
'lll.~titinia. pre
miesią,ee 'IJI.~zit!nia.
kary 22 miesil1ee
pom;et kary
na pom;et
~ej na
liezyl ~ej
czasu 'I'I liczyl
lUZ czasu
dluiszego lUli
od dłuższego
termometr od
blotko, termometr
nas .blotko,
u nas·
11
111
----·
wencyJnego.
jasna, 1 wenCYJnego.
zera, aa jasna,
niże.i
9 niżej
do 9'"
51> do
od 51>
uparcie od
wskazuje
zera,
_--_'
.. ,',,·, ",.
wskazuje uparcie
jutro
ani jutro
dziś, ani
ani dziś,
że ani
zaoowiada..
pogoda !:Roowittda.
slon-eczna pogoda
sl~meczna
że
__
1
·
z~iany.
oczekiwać 21~iany.
należy oczekiwać
nie
.
nie należy
Wt!,
Wl!,

°""

I

!

,•

·N:orwe · ,Z!".źe'Szeni~

nMttzyeieli. · .
~ol W ij'pb. dniach zafogaliz.owane ł:OSta•

. .lo zr,ze;s~nie~ <naue~yei.eli · żyd-owskich ·.SZkól
· śred;nfoli. ·Zrzeszenie jest bezpartyjną, bezwy.
znattiową ':ó:rigahizacyą, poświęconą . sprawom
~awo.d.ti nauo~yeieLskiego i obronie intere9ów

I nauczy-eielstwa.
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zrzeszenia ogar„

d~
powrotu d~
rychłego powrotu
iyczą,e rychłego
$i~, iyczą,e
ZegnZtmy $i~,
er
grzmiący o-drogę grzmiący
oa1ą drogę
przez oalą
ZegU2lmy
irm~t, przez
Huk il'm~t,
Huk
:nagli.
na.spiesza, :nagli.
D-oklór naspiesza,
zdrowia. D-októr
kle- zdrowia.
się Idewyrywa się
Natomiast wyrywa
przydooa. Natomiast
krutnie, przyodooa.
krutnie,
wredobijamy wrepnesikolrami, dobijamy
P.oomacku, zz pfliesEkooami,
Poomacku,
karabinów.
kot karabinów.
kot
pod·
kotlinie
w
rhalup
do
Pfonsrowie,
do
.sz.eie
MS?i
Pulk
sz.cie
do
PlonsZtOwie,
do
chałup
W
k-otlinie
pod'
Motyeza.
strcmę
w stronę Motyeza. Pułk MS"lI
Skręcamy w
Skręcamy
opatrunkowa
stacya opatrunkowa
si~ stacya
mieścI si~
gdzie mieścI
lasem, gdzie
lasem,
Plonsz'Owicaeh.
w Plonsz'Owicaeh.
bvć w
ma
.·
ma bvć
paę
KoUątaj z'Z pa
dr. KoUątaj
por. dr.
tu por.
Pra·cuje tu
pułku. Pra'cuje
4:-go pułku.
ę
lunami 4:-g-o
potęgowa·na lunami
Ciemność, potęgowa,na
B1ą,c1zimy. Ciemność,
Blą,c1zimy.
znos:ią,.
a
znos.tą
Rannych
sanitaryuszami.
ru
tajemruca
jak
się,
fU
sanitaryuszami.
Rannych
znosU!
a
znos'Zą,.
kladzie
oślepia, kladzie s.ię, jak tajemI1ica
pożarów, oślepia,
pożarów,
do
.w.oza·ch do
na .woza,ch
odprawią na.
-opatrwną odprawią
partyę opatrwną
Co partyę
Co
stopami.
pod stopami.
nieodgadniona, pod
.·
nieodgadniona,
za„
Bobrowski
Dr.
:nadpływa.
n-0wn
Motymm,
bi„
kara .. Motyctlt, D:OWtl. :nadpływa. Dr. Bobrowski zamfocka karabi
nerwowa mlo.cka
ta ·straszna,
mial!!ta:,
II ta'
straszna, nerwowa
mial!!ta:,
Zostaroboty. - Zostado roboty.się do
Y-ahral się
rękawy, 'ZabraI
ka.sal rękawy,
okrzyki: kasał
Zmieszane okrzyki:
Wybłyski ..rakiet.
nów.....• Wybłyski
nów
rakiet. Zmieszane
Ko-do Ko-lag do
prze~ la@
górę prze~
ruszamy ww górę
go, ruszamy
wiamy go,
wiamy
eiszy.
momenty eiszy.
Nagle momenty
„Hurra!"„.
"Hurra!"
... Nagle
pulku.
mendy
Pulk mendy puIku.
dz.iej.e.„ Pulk
stras:mego dziej.e...
tam stras:tuego
się tam
Coś się
-- COŚ
prędzej!
Byle prędzej!
~asz.„
-nasz
... Byle
.' ·
IX.
IX.
~ierpnia.
1·go ~ierpnia.
śwlt.1·go
Wzeszedł świt.
O·świet1o
Wzeszedł
okna o·świet1o
dwór -- okna
~ dwór
Motycz ~
Mijamy.Motycz
Mijamy·
, .
wezora~
(Id wezora~
oczom: (Id
się
wyjawił
Odkrył,
pola.„
przez pola ...
dmgą przez
Krótszą drogą
Odkrył, wyjawU się oczom:
szpitalu. Kr6tsl,ą
jsk ww szpitalu.
jsk
Jastkowem".
,.,pod
teren
krwawo
wslawiony
wslawiony
krwawo
teren
"pod
Jastkowem".
blizko„.
Już blizko...
I·I·Już
.·
pod
Si~ pod
mieści Si~
pulku mieści
Komendy pulku
Namfot Komendy
jedzie?•••••
Namlot
Kfo jedzie?
jakieś -- Kt-o
Fury jakieś
ff
Fury
polnd·
od
wzniesienia
~ofa
samego
u
dębem
pułku.
ezwa1'tego
Ranni i i ezwal'tego pułku.
.· -- Ranni
dębem 11 samegę')~oll'i wzniesienia od połud
.ro:z:loiyma
dębu rozłoiym
Korona dębu
ścierń. Korona
Wokól ścierń.
nia. Wnkól
zeskakujeiny.
~ zeskakujeiny.
Kt-0? ~
Kto? Kio?
nia.
-- Kto.?
rzucone
za.chód :nucone
wsebód j i 'Zachód
cho:r. prl:enosi
Na wsebód
Uz.doWĘki,.chor.
grzbiet. Na
...... Ul-dow$ki,.
prl:enosi grzbiet.
Bończa ......
P·oruc~ik Bończa
.._ P'oruc~ik
__
prawie
wschód
na
T-o
plaskowyżu.
.
ramiona
Otto.„.
podchor.
Krajewski,
Kraj
ewski , podchor. OUo... .
ramiona .plaskowyżu. T~ na wschód prawie
którem
Co?
na którem
Jak? Co?
..- Jak?
p0igrzbieciu, na
prędkie: ..Pytania prędkie:
szerokie:in pogrzbieciu,
. · Pytania
równe,·oo 5zerokie:pl
równe,'
pl'>
pierwszy i i calizny
la1sku i i Pl)
ez.ub 12li!;ku
.Bataliony pierwszy
owsa, e1:ub
platy owsa,
atakowat. Bataliony
Pulk atakowal.
ścierni, pIaty
calizny ścierni,
-- Pułk
Na~
lasu.
ścjenia
sp·oro...
dalsze
Strat sp·oro.
:r.bói
.
trueci. Sirat
świa1lem
I1med.
.·
.·
,;.a
,;,a świallem. lrrbói dalsze ścjenia lasu. - Na~
Boń-. . ,miot
mówi Bońkompanią-- mówi
byl zzkompanią
sn~
jużem byt
ie&t sn~
'OSlonii;;ny ieeŁ
-- AA jużem
północnej ~slonivny
stwny północnej
od stro'ny
. miot od
kiedy parni,
drut-Ow, kiedy
od drutów,
kroków {Id
d.0 8() krolrow
:eoś d.o8()
e~a -- Mś
z.boża.
e~a
pami ·'liboia.
.·
dwa
knl-t dwa
kapi..........
!I-gi kapi
dostalem knlot
batalion lI-gi
eho1era" dostalem
namiotu batalion
ktiść - - cholera"
poniiej namiotu
„psia kiOŚĆ
Tui poniiej
"psia
Tui
rezer~ie.
w
oko.pany,
Sikorskiego,
ta.na
1azy.
!!razy.
mna Sikorskiego, oko.pany, w rezer~ie.
telef?nis.tól\l'
wut ·i i telef?nisiól\7
prócz; WllTt·
śpią, próoz;
dąe dr<lgą;
.ą 'Aa:,~Mehód:.
tt -- Gdzie?
Gdzie?
Ludzie śpią,
Ludzie
zwy- Sen
mówi zeze lWynogę -- ' ·mówi
w.crorajszego,
dnia w.crorajszego"
S'llca:ęśliwie,.ww n?gę
pnezy~ia{;h dnia
po pnezy~iMh
ciężki. po
Sen ciężki.
,~iemll?,. ~:r;:,gdy diliez.a.zamy do wsi Ko~ II .. -·- S'llc.zęśli~~,
to- 11,i.i n()eyubielllei~
lurze tona lurze
jęc.{ją,cegó na
ucisza lęc1llicego
humoreml i UClSLa
klym humorem
nopmc.r': : . .
l l klym
n-0ey ubiegłej~
.N{ s1±ollie.~6b:l(),ćnej ·pozar6w kilkanaście. j ! War7..V~.
warz..v~.
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ma - przemiany
na
e lfoiji, _oo
lat 18, poezem odjeżdża !Z: dru-· cyi i Turkiestanu, aby stamtąd": łfib:i!a~ ma:s-ł-0,
żyną no-wpsądeeką do Krakowa, stamtąd na
mięso i 't~ p., Jak() pakm\00. !rta dlu,~ą ~6ż koWęgry wprost na p·ole krwawych zapasów II· leją. D·owiezfone w te1isp.QsQb'm~!i:~inne
Brygady Legionów polskieh.
__
_
go sposobu niema ;_ ko-szttlje }!O Jtlillłi za ki. _Przechodzi z II Brygadą wszystlrje hoj~ aż !ogram. Chuda, -niefuc.zn~ _ku~ra k~Je' _7 ru
do czerwca 1916 r., ostatni.o, jako starszy ŻOl· bli, świeże jaj•o -,... -ogrom:El:y ratmS"~" 00 kop.,
III.
_n.len 3 pulku, 1 batalionu, ~ kompanii. Okro- 'liche, łykowate mięso wo-lo:We :z ko.~t.~ 6 roTrzy
są
-Spos'Qiby
obrony
wla.sności firm~-~
pne walki czerw.e-owe w 1916 r. nabawiają go bli !Za kilo.gram. Nafty wogóle· Mf.~6 ,hi~ m(}i;. cho ro-by serca, która zwala go na loże szpi-.
rie. Cukru tygocłniami· si'ę nie" -spr2l.~da1e,~ a: gdy 1) kara kryminalna za nieu~zciw? ko:-zystame
z firmy 2) dochodzenie cywilne, ządaJąC z:vro-fakte, a po kilku miesiącach powstaje zgon. przybędzie noWy transport, o'każdylnnteuk:ru
tu strat za podszywanie się· pod obcą firmę
Pogrzeb ś. p. Schneidera, mimo 15 sio-pni lud-zie przed skle.pami na ulicy irlema'l"sfę biją.
m~o~u, ?yt ~anif~słacyin~m p{)żegnanie1:1.Pol- _ Wy.seyd·Źa'ne ni€gdyś, pr~~z, ;R~~~~;-JJłarty lub 3) przerwanie k-Orzystania z firmy bez
wyna.grodzenia; Co do punktu pierwszego,
skiego zolmer.za i zlozeruem mu holdu l id~i, na żywno-ść za:p:ro·wad.zono ;;~~ W, Pe~fsł,l-ur
za którą ~alęzyl. Prze~ kara~anem, ozdo1;no- : gu i wogóle w -calej Rosyi n:a wś.i.y~tkie niemal kary kryminalnej;· bywają rozmaite ~oglądy
prawników czy i -O ile :inoma zabronić han„
nym_w kwieeia _Prz~z L-1gę kobiet, ~ro~yl plu- art-yklily spQżywc:_z~_.i ::ajwa~p.iej·&z_._•._._e;_ _ P:fif_.~yku-I~
•
ton h'()?-l()r-Owy zolme!Z)' austryackie~ l muzyużytkowe, leez karty ~1e ma.Ją_ p~aw1e ,zad!ile1 'dlująoemti pr:iybłerania- i używania łirm~,
k~ .wo1~k?wa. . Za ~kara wan~m rodzma, cilon- _ wart'IJści, ponieważ bogaci ·płacą za, wsizysiko przez kog-O tnneg-0 jui n-0-swnej. Praw-o franeu..
skie powiada, że jeżeli ktoś używa już swegt)
k1rue Ligi.kabie~~ c~fo?kowie P_
Kom. Na-1· b-ajecżne ceny, a lm:lnoSć uh~ż-śz_ao_di
__ ·c_h?dzi rod., od&z1a~ legion1st?w z del<~ga~em D~parz kartą w ręku; Sklepy z··pieczy-wem otwłlrte są nazwiska jako firmy, nie może istnieć zasada
do zabronienia -- innemu czfowiekowi, noszą
tamenil:u WoJsk?weg? 1- tłu.my pubłic.ZJn?ści.
_ w Petersburgu tylko od 8---do :to·:ranę. Ogónki
cemu takież same nażwisk-o k-0rzystania z taP-0 egz~kw:aoo I .salWJe honoro~eJ, to~a-. nieraz dlugie na kil-Ometr, są stalB-m .7,jawikiej samej firmy. Ustawa niemiecka i au_ rz.ysze brom pozegnali zmarłego odśpiewaruem ski-em we wszy-stkioo glównych miasta.eh rosyj„W mogile ciemnej", a na trumnę_ obecni po- skic-h.
-stryacka mówi: każda nowa firma ma_ 'l'ótnić
sypali zmarznięte· grudki ziemi.
No-wy prezydent ministrów, ks. Goliey.n.,
się wybitnie od wszelkich firm na tern. s:a_;mial poWiedizieć; żff sik<lro· w!eśniacy nie chcą -mem - miejscu lub w tej samej gminie już: ist·
niejacych i do regestru handlowego, wpisa· ·dostarCULć środków Zywńośei, :trxeba we 'wszystkich miastacrh, cierpiących glód, 11nowu: otw-o- nych: K-0·deks szwajcarski uzupełnia: Ąe Jednoimienny z już istniejącą iirmą nowy :handlu':'
reyć "'lawki" (skarbowe sklepy z 'wódką), a,by
jący, obowiązany-jest zamieścić w sfej firmie
chlop·om :za żywność dawać wódkę. Byloby to
t:fodatek, · który wy·datnie odróżni firmę- nową
· zniesieniem ,zakazu .sprzedaży ,.alkoholu, ·
-Od juł wpisanej. Kara kry'minalna bywa tyl~
ko stosowaną w niektórye<h wyjątkowych wypadkach umyślnej zlej woli; lub korzystania ze
Pewna Os<>bisto.ść; k!tóra dlużSfbY ezas baCzytamy ·w „Dzienniku Kij-o-wSkim": Wo- -znaków i .marek firmowych. Podług praw nJe„
wiła na Syberyi i trzy tygodnie tero.u wróeila bee tego, że ludnoś6" wysiedl-ona prusi często mie~kich znaeze:Iiie - towarów, listów, rachun·
·stamtąd drogą prz.ez Finlandyę d-o Szwe-cyi, pi- zwracać się w sprawach Ul'IZędowjcli do .ewa- ""ków i t. ·,p. obcą firmą i :r.ozp-rzedaż tych tosze ze Sifokholmu:
_ -_ kuowanyc'h w!adz administracyjny.eh, p-odaiewarów pocią.ga
- za sobą:- karę -Od t50 do 5000
Syberya jest ealkiem wyludniona. W
osJ'a..i
marek
·1ub~
zamknięcie
w więzie-niu do 6 mie,my adresy _gubernat<>rów e-w:flknowa.11y~h:_
wfonym Narymskim kraju, gdzie d-o poprzedW arsza-wski: Moskwa, Clierny:szew per: 20.
sięcy~ .
ini·ego roku jeszcze rz,Jiajdowało się wiele tysi~
Wileński: Dzisna (gubernią· }Vileń~J~ _Gro.:
Kodeks francuski z r. 1824 -0 obronie fil'l_cy .reslaliców · rosyJskich, iniern-0wanyeh, jest dzień:ski: Kaługa: Kaliski: Moskwa, Wokh~.:rr- · my nakazuje karę od 100 do 5000 franków; l-ilb
teraz już tylko killrnset Niemeów i Au&tryakóWi - ka, K:niaiyj Dwor. Infla-nckf: 'Do.Ppat (Jurj-e-w).
W,ięzienie -0d 3 do 12 miesięcy z moznością
~ ui~h ~eszka tam jeszcze sto do dwieście Łomzyński: Riazań. Lubelski: M00:1{wa, Pie- pO!ąezenia tych kar. Te same przepisy _kar·
24
anyc ko iet rosyjskfoh. Ro.syjskic.h zesłań- trowskij bulw 9. Ploeki~ Połtawa,. MonastyiSka
ne obowiązują w- kodeks.ie austryackini, przy.
eów b-ez rMnic-y, -- ay zesłani byli na Sybir' z 26. Kowieński: Mo-hylóyv lub }fostr-0ina, gmach - ciem nawet drobna zmiana firmy już uważa„
powodu :z.wyklej zbrodni, ciy z powodu p:r:ze- instytucyj rzą'doWy;ch. Ęiirlar;nizkf: _ Dorpat na jest jako postępek kryminalny (nap. uży„
stępstwa po-litycroego, .Sprowa.d~ooo p·o-d. eskor· (Juriew). Kielecki: Moskwa, Strastnoj~l)ulwar - wanie ala „Maria tarjna" rt. p.). Prawo rosyjitą p0<licyi z miejsc ~esłruiia ieszeze przed wiel- 3, nr. 4. Pi-Otrkowski: WhµlicJI, Ra<lomski: Mo-' skie również uważa używanie obcej furmy (§
ką oferuz.ywą 'B~itowa, _p-Os!ano d-0 centrów skwa, Nieglinny projezd, pak ·umebL „Tim·bi". ·161 5 ) ia naduzyde odpowiednio karane, ale
wojskowych i po killrnfygodiniowę.m cwfozemU: ·
chodzi- tam głównie o tak zwane marki fad
wypchnięto
na front. Pierwsi zeslańcy, nie
wierzą,
h~dzie
'bryc~ne;
jako wlasn-0ść i:ridywiduałną danej
1
wiedąe 0 eo ehodzi, &llli ehęitnie UL policyą.
't
firmy, przez którą · rozpowszechniony został
Gdiy jednak po:tem grnchiię:t-0, 2ie to jest Pl'ZY· ·
~óblub towar. W naszem nn3"ęciu bądź :fjr„
mU"'·"·we m.,.~AM""- w
~~ldaty'" ..,.,,.,'T.TVl-ęła m·ę
w.. ,.Rriisski'ch Wiedomostiach.~' ulilieszczo„„_._
r
....,~r"" '
· ·• · h d' · k f
· ·
1d
masowa u.ctec.zlm. :Wielu, ID.ie mając innej dr-0"'. - no .cie-kawy artykuł wstępny, w którym: utrzy- :1'a~1!~~~.0:n~u { ~t:ya ka~ramw'°7tz'1"emnnoaze~J1·n:
m uciekło w borv g:d~e po w:ięksre1· części -- mu3·ą., że r-0k 19f7hędzie z·pewnośeią rokiem
.
_
r"'
"'-~
• - ·. - .._"''
· · - - - na być st-0<sowan_ ą..
Niedawno skonstatowano
zmnęli
·
-pok-01·u~ W ekónomiezn._ych i. nnlltyczny-eh_-k;,o-o~
.
r
·
W -- - - . f 1 yf"k- t h. - b +u- . -k
•
Te zajścia powtórzyly się we ws.zystkich
lach ros]jskichj1aD.uje ~godne pnil:l:kdp.anie; i i w. arszawle as i- a er a~, pa owaner\'\
mtejscaoo zesłania n& Syberyi: W jednej z tych żadne ,: pań·stw f3Jlr-op-ejsldch .życzyć: sobie nie -: etykiety żnanej moskiewskiej firmy Wys-0c-kie·
- kolonij W]?adli ze:Słań-cy na. szezególny p-omy.sl. będzie dalszego 1eszcże przedlużania wojny, go, a nazwisko to jest tak częste; -że wlaści- Bylo to w -0kręgu malczibń-owskim, Gdy umarł która dla calej Europy ,oznacza riiemalą klęskę eiel. falszowanej herbaty może się także Wy~
jeden -z .zesłańców, towariy.sz.e zanieśli j-ego
po-d względem g-0spódai'ezym. .z pow-0dów sockim nazywać. 'Kar-a winna dosietmać za
iłrumnę do gr-0bu, w pochodzie 'I. .czerwonymi ekonc;imi•czny;ch wojny ta w groocie rzeqzy z.o- podrabianie etykiet moskiewskiej fi~'i'ni, cewtandarami i pfośniami reWX>lućyiSnemi. WkrO..i stala zapoczątkowaną, pow-ody natury g-ospo- . !em wprowadzenia w bląd publicznoś-ei. Nato·
:-y'ła poli'"ya i· """""yscy, w 11",,,;..b1""' k1'lk""·o.-J,-dal1' date"ei przyczynia s1'ę też d-0 1·eJ· O"tat/:>cznego miast są dwie w Warszawie fabryki ~zeko·
,;ę~a.resztciwać j:i_tran.spQrt~:C do ;i~~ienia zlik~d-0wania•. "
' „ y
lady i mikru p. f. Jan Fruziński, ·które jedna,k
w Tomsku. Tam, musieli wycie.-..-meć w=stkie·
t6ź~ią się wyrobem J -etykietami, choć firmy
~J:'~
~UJ
są 3edna1 ·owe No
. kt - . ki
k
męki śle~twa rosyjskiego, ale 9siągnęli zaCar namyśla_ się.
.
l!.
__.
wy proJe I'OSYJS ego omierzony cel: na razie unikn,-ęli silużby .na frondeksu handlowego o firmach (§ 1191) mówi
cl-e.
o karze Więziennej do 6-ciu miesięcy dla tych.
. _ W miejscowi0ś-ciae1;1 i osadach sybtrskicll,
Kore<Spondent „Birfow. Wied-0mosU" do- klórzy gwa1cą przepisy firmowe. Projekt ień
;pofo~onyw zdala
kolei, nie można kupić wiaduje się
źródeł poselskich, że c-ąr nie zn.ów jest zbyt bezW-zględ:riy w abee braku w
ani śr-odków żywności, an.i ilfainie-zbędniejseych
jest podobno zasadniczym wrogiem ug-ody Du- R~syi regestru firmowego.
p;r.wd:roiotów eodzienneg-0 użytku. Wszystkie my z rządem. ;Jednocześnie nie ehce c-ar jednak -.
.Posz~wanie na drooze ~ilnei· -szkód
póczynie
na rzecz Dumy taltj.qh nstęp~tw, któkl
~.1-"
sklepy są ruunknięte, bo kup-cy wogóle -nie m'O. b .
- d
wym. ·yc~ z przyswojenia sobie nazwy lub
-gą dostać towaru. Poz,ostali j'6-szcre zesłańcy, a re zaipe:wm1Y y Jej u ttz.ą u i)ewien konieczny zn__ akow_ fITmy, ma.'Ila celu 1Dli0<t-ulko iwrot szkód
- reS;pe,kt i powagę. Car podóbno- namy~la' się,
v•;r
zwlasizeza niemieccy i austryaccy jeńcy -cywilni
na p-rzvjak to zr-obić, żeby W'plywow-e dotąd w R-0syi za czas.p:rz~zly, leczi zabeznieczenie.
r·
.J
:zwią~li się w sl:owareyszenia konsumcyjne i z kola_ binr-0kratyczne,·_oraz·patężną p~artyę wiel- szl~ść- ~ nad~y_ć, -oraz.-P.rzerwanie t-er_aźni~ip-omocą r-0syiskich
-władz policyjny.eh starają kich książąt zadowollć, i.fe przy tern nie na- .- sze;J .dz.ialaln-0_s_e_ł fal~_
. eJ firniy_. Straty prz.--e"'
""''°3 ~.
się_ ż Tomska, I_ rkuek:a i ł. d. sp:rowadtzać środ-__
szlo.ac_:i m_US7-~ być pokryte _ptiez po'T-nY__aneg·"'
raz-łć kraju !Il.a po-wsze
__ eh_I}.Y_·.. WYbucli rewol.ucm.
~
... „
v
ki --żywnooci L"k.-oniMZne prnedmioty. Zresztą
.J•
·sumą _od_po.wi,edn
___ :_ią, -które.J_· ozn_aezeriie -_ J'est
żywią się glównie rybami, które k'O-Sztują t-ę-raz Jak długo _będzie się on nąmyślał i z jakim rzecz.ą naJtnrdn.ie1·szą._ Dzi_alanie zaś_ ter_a_z_"ni_l'l_1·C
-rezultatem_; _k-oresnnndent __ nat_uralnie nnwie..
·'!'\<
10 razy tyle, oo podczas pokoju. ukru w.ogóle.
r
r~
sze. I przyszłe na szk-odę musi być przerwane ,
d t z. • .
•
h :w.. ta __.__„ •
.u- .! •
· dzi.ęć nie m:oże.
p
d
.
d
os a" rue mozna, erua 1'uu-a się; :rz8u.H..(}tte1ą,
rzez rozl"Orzą zen\e są -ow-e. Firma poszko.i jency -cywilni·muS"Łą"'_:pić gorącą W-!>d-ę. Talmę · · k . ł
dawana d~ć Powmna ·gwarancyę, że pozwa'na Syberyi pod-0bnie
w ltosyi ~prowa<Jma JH najnowxz~
ny nie wróci do praktyk-poprzednich i tu, po„ .
no cztery dni bezmięsne w f;yg-0dniq_, ale p-<>dlpg zdania naszego, musi hy6 akeya cyWilna "
pieważ w-0jsko-wość rosyjska rękwfruje ·prawie
Os-tatnie_ lfYPad:k.i. vt" polity.czn.ych kolach P-Olączona z karą kryminalną._
w:szystko bydło z Syberyi na własny Użytęk,
petersburskich stwierdzają donieisienia, _ po..
• ·w poszukiwaniu strat. pow-Od =inl·"'n-. d·;,._
__ dla lminośei.cywil:n-ej w-ogóle nie pcmJ$je ri.ie dług których r-ola polityczna. bylego premjera
ść )
„ ....... '"'
„1
mięsa. Zboża jesit jeszcze dosyć, ale wskutek ro-syj~kieg-0 S~mera. jesw_z,e nie zositala . =~!,.ego i!oęddstawy :z~ó~, 2 ) fi~wią~ku pny!'!..i,,y~,,_,,"-"
zlego dowozu, nieraz tygodniami -panują znpel;;. zakoncz.ona am "Zlikwidowana. · Przeeiwnie, „ - a) - - - _ •zy na uzyieiem rmy, ·~
ne braki; 1-.Wla:!;!fl.eża w gubernia& saratowskiej został .(}n po-noć przeznaczony do odegrania - · _wyso~ośei .s~kód: Łatw:o .możn.a. _,
i samaTskiej- - prredtem spiehrzach Rosyi ·_:_ R9a·czais wojny jeszcze zn:acźnej roli, jeśli nie ':t~eJ. -woh w uzywan1n obce] firmy,· 1e~z
~tan ten jest' chroniczny:
d,ecydu_ j,eej, t-o w_ - każqym razie p<0wa~ei~ Ja- m~J wykazą.6 :związek pnyezyn<)-wy,;: · ·
$_będzie ostateczna .ftinkcy:-a ~ego wply'Wowe- nasladgwaną -firmą może być nap;~±':Wśród sybirskiej lud.n-ości panuje zmęoze-. g-0 męża stanu, na razie jeśz.cze nie wiadomo .bry, a nawet droższy, niż~f:i-- -·- --·
- nie woj'11ą, wahające się między apatyą a roz- i pewnośCfą, jest już jednak obecnie pewnem
już najtrudniej oznaczyć -0
paczą. żotnier:te, i. którymi ma się ,sporol;>.no-ść te peJnomocnictwo Stilnne.ra ·będzie ·daleko i~ a.went ubytek w z:wyklydr~
rozmawiać, ska-rżą .się na okrutną surow-ośe d a-ce
kompleks prawny J"uz· . --przełożonych~ zarruea_ją im rozpustę, żarlocl.w-o
- -~ •
tywnym _poglądom sądu,
i t'Ch6rzostwo. Ciągle mówią: Wielka Rosya .,,..~~
<ikolfoznośe-i, warunków
krwawi się i staje się coraz nmie!s;zą.
-- wa. Sądy_ rooyjsk,ie „pod
N w Pa_~_:rsb~ baowi~ee:m tylkto ~wa: a~~
- _.„
s:zyly ogro!Jlni~ :w-skutek
a z_ewn"'w.::r.. wywiera n l szeze- e-raf. wraz...-_w -•
handlowego wY"ks?:taken"
nie wielkiej, oeywi-on.ej stolrey. _Rugh uliczny
dają, iż. w·.;Ręteisbur.skim
jest prawie normalny. UderzaJą.oo· wielką jest
s:- -k'
k. łi.
· · :byla Śpra\Ylt:il>-ęter$burski&j
liczba samochodów, pędzących ·P·rze:t ru1asto ~
.1 flnlilłl le mar I PU nOWB.
bryki· <Yl>uwi'a·- Skoroehoo~f
w-oi:sk<>'wym-i. Restauracye i lokale >n.U:blieiile są
„ ;
--·-·
;. - <" ...
· _t
"
~ u__ c1.--- f']
t __ -us.
-1 ~ 'tóW d :0110="': Fll'aine„,...,.~ ...„.....„d
mu; '. _ -.--~_·.-.__ -OW1,' ,.kl_Ó'l'V
n-e~'ł~~,.,,
;,:1·oc·a· ,,,,,„. "' m·J:' ·m--ał·n·~,;i,,,,._
·_·;_ -_-_ ~__i_ia-:e
-.,, ., -'
.!:'"'"' y~muvne, ~ l z -"'~Y „ą
~
-_ - 1 1'.;'U'""
.
....._
••
···-'ki
---::
.....,,.li.l ,...._..""'!!
eh.an
__
·•
lfwi_-- e_ : ,,Skoro:ć'li
stępne dla ezlowieka; który ni-a 11-aleey dn ty.;
P<>~~ :tl.P'()'w8:z.m1 P~ : ~zące na :frQIIlciie, do -uży•
·
·
•
h
·u
6
"'
b
.
wallla
dla_
zolmel'skich
-OiSQb_nvcll
m·.-""'~
""'-'- zn:ą- -tt~Y:~kf
__ ._ . _.w~eniu
tyłl.O
siąca nowo-upieezonyc m1 onei: w pe>iers ur.
c:1i 1i'St_ów
h.
~...... „. . , uu _
_
-~Wiadków
skie-h. Zaopatrzenie miasta jest bardzo nędzne. nn,ę,ooy: - 00 -01 ieigaJąeye w kraju. Wobec t~o ~-~.s't!lfi- w bląci w~6'''
Zamożne rodziny posdy za pr.zyk:ladem miast lq~~!11,,p~k ma własne mairki wartOśei oil 5. cieńt;
prowincyonal<Ilych i kolonij-sybirskich i ml-Oż.y- , do ;~':tt.}?omewa'i marek tych m<>ina m~:
6 ; ~'~S1rl6; . _ - .i~a, chcąc: :w
ly towarzystwa kt>nsumcyjne . w grupaęh pt> .w_ ~ie rw-0;ny, będą oo-e należeć d-0 l'.2la.~ •
••
~·.~;No_we P;raw_~· ±~risiqe,,
dwi:eści.e, trzysta osób, -Ale ponieważ d'Ow<izy .J-aź fzi5iai mają _waczny poktip_.
. o;Jtpę.tn.ie Wyra-żnie m<ó • ~-~ d1:1-pisują, ezlonkoWie •tyieh towarz,ymw
~
~"lili'(l~iwem OZzla6zellie
w k1>misafyacie werbunkowym p-odaje,
ukońezonyeh
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Staraniem Po1°'n.ii
się

w Hamburgu

odbył

kościele św. Michała obchód Sienkiewie<zowski. Uroczyste nabożeństwo ze śpiewem

_w

polskim i sztandarami celebrowal ks. Józef
,Antosz-, kapelan emigracyi pol~łtięj. P.odnios!e
-kazanie wyg1osil ks. prałat Kłos, p-osel do
parlamentu. Kaznodzieja w porywających slo-,wa-c-h skreślil >01br.zymie zaslugi zgaslego mistrza dla Kóści-0la i narodu polskiego. Na
program wieczorku - złożyły się deklamacye,
oraz p:rodukcye , muzykalno „ woka1ne. - Arty"
stka teatru p. Zbfia A:ntoniewska odśpiewała
kilka p:rześlicznych partyj ze „Strasw.ego
dw-oru" M-on-iuiszki. Clou uro~sfości _była
przemowa k!S. Klosa: Sienkiewicz jako pisarz
katolicki i nar.odowy. Mów.ca zakońc.zyl apel.em, aby młode p-okolenie, urod:ron.e i wy,ch-owane na obczyźnie, prreehowalo iako najdroż..
szą spuściznę po wieTuim pisarzu pielęgnowa
nie i u1ro-cilianie mo-wy po];skiej .- ks. Antos-z.
vd.c:zytal kilka najpiękniejseycli fr.agmentów z
dziiel Sienkiewicza i w.ezwal UC2'!Ilie· zebraną
puhlkzność do skladki !Ila bezdrnnnych.
P.odobna m-oc.zystość · oobyla się w Wil.- helmsburgu. Sumę odprawil: miejscowy Jlll'O: ,bo-szcz, a mowę żafobną, na tema:t_ „K:0gośmy
_,· utracili. w .Sie~kiewiezu", -wygl-0sil ki&._ AntQ-sz.

Odznaczenia -m-L1gtonnch..
Ostatnim rozkazem komendy Legionów
polskich, komendant 2 pułku u!anów, rotmistrz
·
·
1mię 1e:-Ostoja, mianowany zostal maJorem.
go (względnie pseudonim) nieznane może, al'bo znane bardzo mal-O, stanie się glo_śnem gdy
po krwawych walkach WTócą ei, co z szablą u
·boku i karabinkiem w ręku 'przejechali z nim,
ezy przeszli, calą PQllskę prawie. Wtedy -0-p-o..
, 'Wiadać będą o mm, jak dwa razy przed.zieral
się .z Ameryki na wfad-0piość o tworzących 6ię
Legionarch polskieh, w końcu dostawszy się, <>trzymal najpierw s~adron, wkrótce dywizy-0n,
.a wreszcie pulk -caly i stal się godnym następ.cą mańskim szpady :rotmistrza Wą-sowi-cza.
życie jego -peme przygód. Syn powsta:11ca,
potwierdza zdanie naszego wieszcza, że „walka z -chwilą, gdy się r-0zpoc.zyna, z krwią oj-ca
~rzecltodzi
ną- syna·". - P-o ukońezeniu e~
mmr
nazyum w Krak-owie, wstępuje do akad~
-woiskoweJ· w W. Neustadt, zosta3· e podT\l'lruez..
J
- r
nikiem, a wkrótce porucznikiem i ad1·utan_t_em
12putkuułan6w_- •. Lep<? 1·emu._ur
_ _ - odzo;_ne__ mu_ -Ołi-

V„

·

-

~erowi, sprzyk:rzylo się ·życie wojskowe bez

wojny, z wyg.odami bez przygód, więc podcżas,
gdy młodszy brat, Włodzimierz (późniejszy
szef •sztabu, a obecny komendant :! batalionu
6 pulku piechoty Legionów' polskich) JX>Z()Staje nadal w armii, Qn puszcza się w awanturni-cze podróże po świeyie. Wojna zastała go w
Ameryce, skąd natychmiast wyjeżdża, ale
ko podejrzanego zawracają z drogi. Ate on
'J·eszicze raz p'_uszcz.a się' w podr:6ź i tym razem
- udaje mu 'Się przejść przez granieę. Po zgłoszeniu się w Legionach polskich, -otrzymuj-a
pod komendę 5 :szwadr-0n i zatrzymuje szarżę,
jaką mia! 'W armii, to znaczy: porucznika. w
oddziale odrazu, jakoy jednem dęciem szabli,
pozyskq.je dla sie'bie wszystkie serca ulan~,
zdobywa dla siebie i szwadronu slowa, pełne
.
uznama. Pamiętne są słowa, które powiedział
do niego przed :frontem generał La Gaya:
- Sie konnen auf Ihre Truppe stolz seinl

ja-

-

--

We wrześniu obejmuje komendę nad dy--:
t · t tak·
- :1.. „ - · ·
· ..-.izyonem, o les
·ze nad przyuy:i.ym
sWJ.eio
1 6-t
- d
·k p
_ w po e
ym·-szwa ran.em poruczm a· ryzińskiego i zostaje rotmistrzem. W kilka mie:sięcy póz'n{e1· kom· enda Leg1·on6w polskie""_- w·
~
·
· ~u;,
. uznaniu jeg-0 zaslug, polożon·.n~h nad dywizy:o- nem, oddaje mu w ręce ster 2, pulku ułanów.
Wnet podbija sobie serca i starych karpa:tceyMw z po-d chorągwi Wąsowicza, świetnie organizując pułk, złożony ze szwadronów: 1-g-0
p;por. Tyczyńskiego, 2-go por. Roleckiego, $.;.go
por. Ra:bińskiego, 5-go por. Borkowskiego. i
6-go por. Machnickiego. Czy piąty szwadron,
ezy łącznie z szóstym, czy pulk ealy, zawsze
prowadzi swoich lianów dzielnie major Ostoja. On to pierwszy wjechal do Lublina, a zabrawszy klll'cze od zamku gubernatorskiego,
1:awi6zt je eksc. Durskiemu. W lipcu ub. roku_ osłania major Ostoja krwawy odwrót z nad
Styru po S~ochód, zasłaniając padającą z nóg
własną piechotę, -a wykonując szybkie kontr- sierpnia
a t a k i,. os1ab"ia nap ór Mosk a 1i.. ')u-go
wykonują -ulani brawurowy i świetny, a w
trudnych okolicznościach dokonany, atak na
bagnet~ -pod R. M., który. prowadzi Osto-ja, o..
trzymu3ąc 'za to od niemieckiego generala
Be~hardi'ego żelazny kryz pruski.
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l'lnia 21 b. m. d:Uga w tym mies~ą.cu przy-

.była na nowosądeckiem cmentarzysku legionowem mogila. Spoczął w niej wiecznym snem
mlodr,iufki żolnierz polski, Wilhelni. Schneider

niespelna 18 lat życia liezą;cy. Z ~i.ca Niemca:
matki Pł>IM, [f.',5-1-etn.i praktykant elektrow.ni w
·Gorlicach, :z -chwilą wy<huehu wojny -0puszeza
bez po7Jegnania matkę', ()bawiając .się, by_ ~
me zatny.ma-la, przyeY:Wa d& N-Gwe.go Sącza i
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·fiar .

~ólfycll; to.
awniają,eyic.h,

~~· ł!viand~. :il~ ~{l~i~~~J, } .„.
Yl• Kamnlzi~ i StainarJl. Zj~. pia- .
,po&.
·. ug w.lasnego· . widz·e·m··.a rze..
. •, ·;ł: ''tt.~.{lyę
żyta w r.o.... ku, i916
szaeu:j.q,.. n..a.... ··.·.·: ... ·. · A'·:
·.()Z~~ ,t>Znaczye wrsoko.ść strat. w kW·es:tyi pr~~.;..
m.., eo odp(>wiadakiby
95,2 _%c pr<tdak'6 ."·.
'~
P,\RYŻ
27/J.
,wania ujemnego działania w teraźniejs~t ):12% produlroyi pmooięb,l,ej.. pi~~leł\1\ie,J
:
$&/-0 reni:a franeuska
• • „ .6" .2ii
i. i'QA ~-0ść, prawo rosyjski.a nie ma ~·:: Jttajów.
.. . ..·
. ..
<
51% poż. francuska , • • •
iS.70
·iyeznyeh przepisów, stosuje, się ono do tego,.
~o wie s. W ArgMtYni~ plón .(Jw.$!. ~~fil w
3"f11 poz. ros. z r. 1800
.54.B()
1/
'fl
·
,,
.;
z
r.
: @~się już stało, a nie do faktów, które dopierl) r. 1916 tylk'° 4,878,000 e. m„ porlcza,ą gdy :'\\'
190$
0
.::z,50
.5
Ban.q.ue de Paris
1fl40."~ się mogą. Zakaz, który pr.2'Jestąpa-0it;Q, .P~. fHJtoWan,Q 10,972,0oo, a w okresie ~ pn ·· .
.1
Ci:edit Lyonnais •
J 1.90.-::~~a m sobą z natury rzeczy, odpowt' ·
.1913 :roku ~ecmio S,480i~ e• .m. W 1rr8.tjti..~.· po.Union Parisienna • • • • .6!.0.::!l~"Bć karną, a nie -cywilną za straty, nf
:~przednio. jilZ wymi~nfonych, z wyj1rtkiem %iPh1~
Baku • • . • • • •
l'H0.ce się określić. P.raw-0 niemieckie w
Briańskie
• • „ • • • „ 4/15.' zbiól' Q'WSa w :r. W16 i>:Jłnaew:o.o n.a -:'ił9~;pl'l,O;, eo
Lianozow • • • • ~. • • 372.-.
!r1li1ku jest zna-Oznie bogats.z~ i wię"ej e
:Odpowiadruoby 8tM% zbi.o:rów 1915 roku, a l~,2%
Malcew • • • •
r.i·:;f)..!Fodlug § 890 niemiee:kiego cywjl:rr&go ·
r:biootów pneei~triycll. ł.ą<:Z<J:la :zaś suma Viyproduk6'- ·
,Nafta. • . • • • •
435. g't]. kaMe konkretne .n:ieposluszeń$two
'\Wlll'ego owsa' w :r. 1915 wynosi ogółem 46B\270~00Q
TulSka fabr. nabojuw •
1316.:irządzenfom i wy.r-0k-0m sądu, p<>.ci~a,1
Lena Gold.. . • • •
.
~.· m., czyli 85,7'.3 prod.tik.cyi poprzedniego rolti:i: ·
NS.Goldfields • • * • •
\karę pieniężną do 1500 marek; lub::.· . n do ·
48.Kuk ur yd u. We Wfos~h, łt<>~. S:invalta. 8-eiu miesi~ey, a nieposlwszeńst"W'9~ ~altiot- ty'l, Kanadzie,. Stanach · Zjedrif!czon;yich t .JaJl9nii
inie wykazane, nie powinno pr~onzye kary ·:zbiór kukuru.thr w r. 1916 Wiezyt5 1utleży rliW.O:iez
lnwuletniej więzienia, przyczem sijif"pray pier... do niepomyślny.eh, ~yż wyniós1 zaledwie eetri. m.
. wszym już wyroku ma prawo zaf>etpieczytr~ 697,126,000, oo w Jl'M-Owna.nili do rt11m _1915 $fan~:wi
· sobę szkodnika, lub skazać ·go i góry na twrot SG'.9% pfonu.
P etera'Jur3
11ł/1
'.strat poszkod-0wauemu. W ans:]:ogiemyin ki&:runku idzie prawo austrya~e· z :r. 1:,896. Kó10 f. s.tterl. • . • „ „ • • . 141t.Giełda warszawska„
100 franków fl'. • • „ •
59,neks francuski dawno. i~ za~Uisc;)<Wał, ptawó
lOO franków Ęzwaj~ • • _ •
6!~ioznaezenia kar -0dtlzielnych. za .nadutywanie
Notowania z dnia SO Stycznia.
100 kor~ siwedz. „ • • „
90.iobeej fumy w }><>'Staei Ji:ar.źa. :niOO..otrzymanie
Tendeneya dla. pap:i~ł'Ów prooentowyeh · byltt , 100 ker~ dnńsk. „
84.1Im.owy, jak istnieją kai:y ·ui. . ni-edptr:zymamie·· dziś o odcień :a!apsza. Uj.a'Wnila się dfiźa pod.at 5
100 lirów • • • • "
4!>.terminu dostawy. Z góry są<l RQwia,da, te je- :pr~ ·Li.stów m.. Wa:rsrtawy. Slaba tendeneys. była 10Q wild. hołend. • • „ „ • • 124. 1 dolar • • • • • •
;J.2
teii szkodliwa dzia'falnośt n1idal bę4z!e pro- w d'atsZy:m ciągu dla l:l proe. ~i m. Wamawy.
:wadzona,· to :pozwany pódłegać ·będzie ltiłrz~
A.m@iłerda.m.
2'1!1.
na mocy jednego i tegoż sara&gę 1'Yroltin~. Ta- Papiery··· 'pro' eent.(
41.37n
Czeki na Berlin
•
TRANZAKCYE!
·ikiej procedury prawo rosyjskie nie ma ~ni
„ „ Wieden •
26.S25
IW teoryi, ani w prakfyee. W proj-e"kei-e <tylko
_ ...........................__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
48.90
„ „ Szwa.icary~
!I.owego kodeksu ~est mowa o k~e.d-o xb .. 30(), · 6% Ol:Jlig. m. War- .
„ „ Kopenhag~
67.275.
Sztokholm
72.4:!:)
~a niewypelnienie :r-0zporządz,eń sądu.
J~st.
szaw:v z r. 1915 · 8SJSO - . " „ Nowv York
Jednakie jeszcze jeden środek obrony przeciw 6% Oblig. m.'War„ , Lon.dyn •
11.6'.-11 4
szll'lfY z r. 1916
nadużyciu prawa firmowego, stosowany na zaUsty zast Ziemsk.
42.075
" Pa.ryt
iehodzie w bardzo szerokich rozmiarach~ mia48„ t/9 • · • • •
89.25 - . ·Zuryoll.
27!1
:nowi.cie prawo pubłikacyi w gazetach wyroku Listy zast. Ził:msk.
Czeki :na B~rlin •
~ądowego. W Królestwie juz :ni,ejednokrofnie
~4.!'S
4: "l" • • · •
„
Wiedeń.
z tego prawa korzystano, aczkolwiek sądy ro- Listy zast m. War5425
szaWY 5 °1 • •
82.25
82 ,_40 82.SO
„
20i.50
Amsterdam "
syjskie niechętnie się doń stO:Sują •
.
ListY zast. m.0 Warl'l.02
„ ,,, Nowv York •
Jak widzjmy, sam fakt 'Wprowadz!mia. u
szawy 4,,1/~ 8 1a • 1 75,75 - . „ „ Londyn.
23.93
nas regestru firmowego jut ściśle ląezy się z Renta • • • • •
„ P...,.-yż •
86.10
-,- -,.·obowiązującym obecnie i mającym obowiązy• 1>.•1. m. l,odżi • •
„
Mf!łdyolan
70.50
-,iwae u nas w priyszlości kodeksem, nietylko
Nowy York.
Marki ro-b-i~rto po 48.65, 43.70.
2'111
cywilnym, ale i 'karnym. Uderzono w tak ezuI{l)l'()ny 27.65.
Cze ki na Berlin (i'i v.)
69.50 ·
ly i bolesny mrrw naszego ekonomicznego ży
„ Paryż (8. v.)
.
5.8437
„
„ Londyn (60 dY"t.) . 4,'12<?5
ieia, iż ealy 'organizm spoleezny wykazal swój
,fiidda
berlińxka.
„
.. telegraficz. . 4.7645
stan chorobliwy. 'Uzdrawiając przeto zasa-0lterllii, ·SO. stycznia •. ;.... Dzisiejsze obroty pryWiedeń.
niczą podstawę .warunków istnienia i rozwo271 l
ju firmy, musimy jednocześnie dbać o wszyst- watne na giełdzie berlińskiej ujawnily brak zainf.e- Banknoty markowe •
ll'i''.75
kie gałęzie, z kt6remi owa podstawa si~ lą- resowa~ przy tend.eaeyi niejed~ostaJnej. ~ożyeżki Czeki na Amsterdam
371.75
„ · „ Szwajcary"" • • 1134.75
.c.zy. Regestr firm-owy, to pierwszy krok re- 1 pfomieek1e moc.n.a, S % w pos:ruldwan1u, akeye ban„ „ państwa Skan.dyw. • 25'3.7:)
1komvaleseenta po 'Cllugiej cilorobie, krok ten ków l'osyjskich i renta austry.aelro-węgierska m~e„
Sofia
•
• 125.:?5
niej,
poży.
pro·w.
Buenos ·Ai:res również wyżej. Piemusi byc poparty i wzrriocni-0ny odpowiedni„ „ Nowy York
8.6;350
Bią<b
~a
karoe
żądani~
3U.
"".'
3%,
~ultimo
5..,.. Banknoty l'Ublowe •
.mi ~ś.rQdkami .~wyczaiowyll)i i źyciowemi pra• 325.- ·
.· wami i przepisami, h1 organizmowi spoJ:ecz-. 4% %·· Dyske•to p~'tn." 45/8 % i niżej.
Paryt.
26Jf
nemu przyniósJ zdrowie i korzyść.
Berlin, 30 Stycznia.. Notowania kursów . de€zeki · :na Londyn .
27.79
wi:i ·:m wypłaty telegxafiezne :· ·
• 5.8350
• Vester. '
Nowv York
30/l płac.
tąd.
11:)7.:)0'
„ Petersburg •

nJe

·cf ·

I

1ooz ·~ ' '

t:ąaa. •'' '
,·ni.Q...t,en. $.~

:iotł
~~;?5
~lł.65

M.70
8:?.00
10.J0;-

1204.-'

-.-

-.-

-„-

-.- -.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-.-

N°QWY· York ·
Holaridya
Dania
S:zwecya

Statyityka .~wiatnwa. zbiorów w1916 ro1m.
Zeszyt gr:udniowf, .1916 ,rokn 1,Nae~ehten ~
landwirtsehaftliclien .Pr.odliktions-und Handelsstatistik", wyi;lawnfotWa . m:iędzynarodtnvego

„
„
„

Norwegja

:f9lniezeg~'w Rzymie, zawiera między ninemi. dane .
staty&tyezne, odnoszą.Cs Się.·t;i<>. ptoo'tlkeyi waźmej
szy;ch zMz w 1916 :roku, które wykazn~ą:, ie iiaogół
osiągnięte plony w· porównaniu do roku 1915 i osat„ .
ciego ptęei-01ecia.zria<ęznie imala1y i tak:
·
P .s z en ie a. W Argentynie ~no zbiory

. Austro~ węgey
:Bułgarya

,..
'

f>.94

239.25

„

163.......
172.2,5

„
"' „
" „

7950

'

· Zjiełdy ·p~tersburxkiej.

il

•

' •

•

„·

„ ,. .

.„

„

„

:1msz!-Oroe2illego._~-
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„

„

'· ,

,

885.-

a!ło-

~ww.-

2460.-

-.-
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-

~

•

'

„
;

:

c.

;

•
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•

-·

'

~

'

-
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'
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82.-

116.50

•

Madryt.
Atnsterdam
Danie •
N~rW'egię
•.
Szweeyę

•

621.238.160.50
l33.50

• 173.-

„

·krótkie

ll.663
28.17 '

Paryż,

3 mies.
krótkie
•
Petersburg, krótkie

„
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Ce$a1"Sk~Niem:iooki Prezyden't P.olieyl ..

Loehrs..

OBWIESZCZENm.
Zlliesien-e jU?ż 0grani~lrla

w Gsn«-a?-Gu·
Warszawskiem, na :zasadzie ~
rego dep.a~ prywatne nie mog?y zawien..6
'Wi~cej nad 15 WY!'azów, znosi '5i.~ obeanie r6wM
meli w ilepeszarib do Niemiec i d<O obsurn po-.
berlłatl!Jr'Stwie

li/1

144.52.61.-

cztowego,

podlegają.cego Głównremu

na Wschodz.ie.

11fnl i

Cesarsko-Niemiec'fd
Zarąd Poezt.owo..'!'el~llficn1

4:'i.-

w General-Gubernatorstwie wa.rsn;wskiem.

124.S.2

2ójl

OBWIESZCZENIB

4.1.375

Znosząe treść ()bwieszcienia a; dnia 17-go
grudnia ~916 roku, postanawia się niniejsizem,

2G.~2!"i

4890
~7.~5

72A5
21.'5.11.695
Q.1)5

:,?fi(1'

S4.70
M.60

W1!l0

n.M

23.93
SS.10
70.4.0

26ll

oo

następuje:

Tyg<>d!lrl~we targi będą sit odbywa?y ,w.
mieście Łodzi za. opłatą targowego w
działki, wtorki i piąfki karoego tygodnia, <Xi
dnia 1 kwi~trtia do d. 30 września włącznie, od
godziny 6 l'81110 do 4 po poł. ; -od d. 1 paźd:zi&!')'
:nika d:o d. 31 marea włą.omie, 'Od godziny"! ra„

pome-.

n-o do god!Liny 3 po poi„ na niżej wymienionych rynkach: 1) na Starym Rynku, 2) na Tar-

gowym Rynku, S)

63..'>.9417
4.n25
i.7645

2611
1');J.7.5
n7:1.7!l
l84.7'l
258.75
12;"i.2f:i

8.6350
325.25/1
27.79
:i.8350
163.50
8L50
H6.ó0
62~.-

23).50
1$0. J115 50
172.50

11.805
lt.635
28.11
27.·I l
HO.-

nakład: l~iawniGtwo

149.~

-.--..

820."".""

datkowy przegląd koni z miagta Łodzi.
Konie należy pr.zyprowadzić z: uzdami als
bo z wędzidlem, lee,z bez uprzęży. . ,
. Prośby o uwolnienie od przyprowa\hen ia
koni nie odniosą skutku i'po:wsŁaną bez odpowiedzi.
Dla kontroli, przyprowadzon e konie oma~
ezone zostaną wypalone mpiętnem.
· Od dnia pierwszego ogloszenia niniejszego
koni z miasta Łodzi wyp.r-0wadzać niewolno.

. '648.-

26/l
61.75

81.75
74."15
8«.87
119.1ar1,
J•.3/a

4) na

oznacroM:mi miej.scami.
O, ile na wyznaezony <bień targowy przy•
pada święto, uznane przez wladzę, to targ M•
bywa się pop11zedniego dnia powszedniego.
W dągu mech dni przed świętami Wiel·
kiejnoey, Zielonych świąt i B-ożego Na.rodz&
nia, jak również przed żydowskiemi świętami
Wielłfojnocy, Zielony-eh świąt i No'Wego Ri>ku
targi. odbywają się oodziennie w wyiej ozna„
wonych god.z.inaeh.
Dla prywatnym targ~wisk wymagalna jest
-osobno neysikana -Od magistratu ko.noo-sya; w
której będą wskazane µrów.no dnie, targowe,
jak i d-0zw-0fo:ny rodiaj rowa~ów.
~lnośej.
na ta'rgowiskaieh ty.eh wofao jedynie, .o ile
~yskan;o specyaJ:neg-0 pozwolenia magistrat~

w

odbywae

me

targi w dnie, pr2iemaozone dla tall'-

gów na publfoznych ry,nkach.

Do targowisk zalicza się tet handel, odby.
w miej5cacih ni·e .zupełnie zamknię
tych, a ?.atem i hantfol uprawiany na straga•
naeh i w budkach, upodobnionyrch do sklepów.
Dla opłaty targowego po:z;ostaje w mocy
oglosiona w d. 17 grudnia 1916 r. taryfa.
Oplata targ.owego winna być pr.zyg-0towana
w dr-0bnej monecie.
·
ł,ódź, dnia 25 sty~a ~917 r.
wający się

nolskin 1. IUPiaRlLSU

Z rozkazu General-Guber natorstwa warszawskiego, w czwartek, 1 lutego 1917 roku, o
g·odzinie 8 rano, odbędzie się na podwórzu
rzezni mfojskiej; przy ul. Inżynierskiej, do-

3~3.-

Ryn~

N1~dopus:ziczaine jest -od:byw~e Wgó'fł

•

OBWIESZCZENIE.

219.-

ZieJ.onym

Magistrat

271.-

280.-

rui

W-0dnym Rynku; 5) na Balookim lfynku..
p-o;ta wyżej

i G. ZAWltDWSKI.

!:'l97.-

·

90,-

611.. 633.-

1500.-

Dowódzcy,

Warszawa, 27 styeznia 1917 r.

St.-

25[l
łt.t52~

Łódź, dnia 28 stycmia 1917 1".

Redaktor edpow.: Aleksander Bielinski.

londyllxka

w•

•

„" . „
„ „
„
"

110.- 710.:645.- 645.70&.-: 790.-

, ,
,
Nikopol·M~rinpol •
· „ . „ Putilowskich . •
Dania, HisZJ'.l!'!Jtlia~ Franeyai Anglia, Wfio.ćhy,
„. · „ Ros.-Baltyciq.eh •
Norweiria, H:olandya, · Rti;inm,tia,, Rosya · etiropej"ska.'
. ~ Tu.\skiej fabr. naboi . ·. •
800.i(48 guliernij),' Szwaj:cmcya,. ·Kanad~ Stany Zi~~ ·
„ .I!.eńsk. przem. d~ · . .
655.'czone, lri.dye, Japocnia, Ęgipt, .Timis wy~.ą. '~oiór
ps71ooi.cy w r. 1916' W; :Jj~p;ef sumie: 67.4,497~000. e:
1
6fBłda·
m~, podczas, gdy·
r~:c1915 ·. ~<>sjl; SQ9,Są!ooo e.
m., a przeciętnie. z 1909/1918 r(lkti 741,819,~ e. m.
. L ó Ń D YN, ,
2.7/I
Ogólna zatem pródukieya. ~i~ ~~ienfo.:
· 21f,{".. KQnsole. • . • • • 51.87
nyeh 16 krajów północnej i 2 kmi<>w fM?ludaiiówej
•5&1~ pot. ro_s. z r. l90S .
82.12
pólkull ziemskiej. wYilOSi e; m. 735,%0~()00, ezyli Za_„
i 1[2· 'f>:oż. ros. .21 r. 19.09
\
~wie 74.7% pro<lukcyi 1915 roku.
·. ,. ·.. .
':bterWszil a,ng; pot. woj. „ •
.
••
F..,..._....,g.
Ti.:.1'"'-'-d. •
„UJ,gli " '1 .· "
"
• •
~ y to. W Dain.ii, HiszpanJ.4 Lł•"w~ u-m:u :YJ; ' ~ldfilds. •· ·• • • • • •
:'-.,\

„

1'1/l
. 7R3/ 4 J9h4
1
89. /2 ' 89 1i2
1040.- 113•'.8e7.- ' 840.-

609.650. JOti5.1fi3 ·.27fi.285.3'J2.284.-141.-

Wl:ochy

Szwajcaryę

i.anuyn.
Czeki na Amsterdam, 3 mies.

•

l~rl

4t.lti t:fjĄUt paĄ$ł,W. • • • •

• _· „ .
„ .. ,.,. . .

„

80:50

.

1916 roli:u 21,063,000 cetnarów metryczny~ podoo/o pąźyczka ...• • . • • ·•
·• •
ezas, gdy ·w r-0kn .1915 zbiory J>~ey , ·~"ywfa~l;y · Pot. pre!l!lj. . ł em.
~
»·" JI cem~ '.
46,008,óOO e. m.,· .a w stOSllllku do pię<>folecia z
Akeye ck ~eI. iKijów-Woronież
kresu 1909/10 do 19l3/14 ioi.."11 40,526,000 dl).. m.,
W'ładyk aukaskiej
ayli zaledwie 44.8 % .zbiorów zesztoroeznych, a 5a%
• . b•kti A:z;ąwsko-Dońskiego •
,,. . .; Ros ..(!fa handlu zewn..
,; lit prieciętnych. Australia ~kreśla ·plon · pszeniey
„·
Syęeryjskiego • • •
na 40,480,000 c. m. w pr.,zeciW'st.ą.wieniu do 88,3111.0t}O
„
„
··Pet. ·~n~dzynar„ .. . :.
z roku 1915, ezyli 104% i 24,630,000 ~. m. z ~cięt
Pet, Dyskontowego •
nych zbiorów pięciolecia, ~ylin.64%.
Twa Baku . . • . • „
„ ~ B~ci Nobel. • • • •
Razem zaś Arg~nty,zia l A\lstra1ia: jakó j~~ z
Zakł. BP,ańskich . • • • •
-ważniejszyeh krajów:• ekswrfowyeh pstenky, dają
H~nna'< w • •
xbiór w 1916 rokµ· ~1,543,ooó, · cZyli 71.6% ; zb~oru
„,
„ Malcewa ~ • • .

o-

165.75
118;1111
6'.1,.30

Sł.20

„

·

. 1' . . '

„

5.9~

:238.75
162.50
171.'75
1G5.25
117. 11,

$iwajcarya

Instytutu

'lł

'Wyprowadzić, albo nie przywfodą j-e d-o ogl~
dzin dodatkowo wcale lub. nJepunktualni~
.spodziewać się mogą w kaźdym poozezeg-Ol:J:iynl
wypadku ska::mnia na grxyw:rry dco S;OOO ma:fek',
a konie mo~ą by6 mjęt:e.

~Hn.-

436.-.
JG!J.536.43').12t'n.5446.-

me '

i p-OZOSbulą b~ ~wi~ ·1
Osoby, które wbrew obwiei.s:zcz0J;Liu ~'
wadzą k-onie z miasta, albo będą usilowaly je:

l72~L-

Kursy dewiz•

4

Wnioski o uwolnienie od tego ~R'Zll

odnj,051ą skuUru

Sehoppen.

OBW~ZCZENIE.
Duża ifosć platników podatku repartycyjnego jemcze zalega w <>płacie.
Zawiadamiamy niniejszem, re z d.11!em '1.
luteg-o r. b. rostaą podjęte i bezwzględnie
przeprowadzon e środki przymusowe, przyczem
będzie dolfozony doda:tek 15% do sumy podatku.
Wobec te·go rtiezwloome wplaeenie nalet.
ności do głównej kasy miejskiej wiin:no się d0<
konywnć ze w.zględu na wlasną korzyść platn1'

ków.
Zazna.e?;a się powtórnie, ~e podane rekla•
maeye w sprawi~ wymiaru podatku me dopu·
s-zc:zai,ą opóźnienia wplaty•
Łódź,

dnia 26 !fyemrla 1917 r.
Magistrat'

Schllppen.

··· d. 31 st1 cznia
o g„.8-eJ wie cz„

. QWit9 ' zmi

i~uuo
·~,Nowości" uu, I1.
.

. rogram .u..
IA .A A II
slYJ!M art. kinemal.

..

.. WJknnawcy:
~na~~.~sk~
w.,.„.,.,,

pnmabal.,,„ Opery 1n1eis1Qei w

··'łi:~p·i:Ji·s·k1~··i ·······'.··:·.·····ohi~~~ws-·~::·r·····~·-·······1c1J:"aiow·sk1~
.
ilillllll•••• .,.

1

1

kompoZ.j'-l:<)r .
.
baleb:l:ns~ .· 6pery Mie3skieJ · w ·WJ'l!'Szawie
m~JWlogi
.ncałltL~:rogram um.yślnie napisany U 11~55~=-, Bilety wci;eśniej :nabyć ll1oma· ccikierni ·w-go Roszkowski~go oraz w teatrze Polskim. 4am••••~;lllllllll••••P'
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I

w

,l

•.

s.

I

gl. roD.
Wstrząsający

dramat

akłach

w 5

.czlu. inka sztucznio' Dro~zonBUo
1) .lak przlszedł na ś_lat stucznl ozłowiek.;
2) ZW!I"odniónie· Homanculusa.
3ll!1gadkowa śma.erc.

Ceny Z'UTyezaJne.

41 -Noc poślubna.
5) c;złowiek nie człowiek.

lfAIR PO UKIW.

ATLASHISTOR. POLSKI kon.50.

na woj. z r. 1770 rb. l,
APY• POLSKI zPpodz.
(, k u l kp. 00,
.

Kl'. Polsk. kp. MI,

J M B R-ZEWIOZ ,
lilii

rb:}ł.EuroPV

kp.GO,

laGb. kp. 60. Wsch.

kp. 45

b. duta

Ter. wojny: Sałk. Itp. 80,
•

Ł6dż,

ł

IJII

III

tragedya w 5 .akt.,.

Tnatr

SCALAł
.
. . ' ł.

-.-

Dyrekcya S. KlIPERHAN
dziś

o g. 8.wi:cz.:

SQwMskiego.

. Piątek, d. 2 Lutego r. b., o godz. 3 po
. po raz 2e.i. ..JubUeuszour8 prz
Młody
Sztuka w

las

, •.... --~-- _... _...... -_.... _....• _.... _... ~:•.P::.. ::.e.:~:i
Piątek,dnia

2 Lutego, o godz. 8

wi~~cz(,reli

. Rewizor z Petersburgak.

Teatr i koncert"tańce i muzyka, humor i
BzU" jfcdQ

•

p.

Cegielniana 18. U1@~":::i5.

Na

~ 1 Lutego,

PowstaolO naUkraml8
:r..

Cegielniana 63.

191łO-OO

Warszawa,
Chmielna
25
1 w księgarniach.
~

czwartek;

151.SfJllzn11ł

ulubieńca p.U01JlC~Ein!
Z.. ' .E L ·E W·
. . I CZ A
. .•

poz.e. on
... alny 'OTiec.z.

F I·.
..

epecyalny noury program,.

Wejście

l,

Telegram!

O~ rożouio friuorinP:~loiór~

ó.

p ..

dla dzieci wzbronione.

O·rze. ł" (A

Maszyny
.
do pisania " .

IItywaul maszyny wszystkich sysfBmllw.

.

Ws~elkie przybory
szyn. Warsztat reparacyjny.
N~u.ka pisania na. m.a~i~YJ:laeb

ARNOLD C H A S III S,
BiW'o

ogłoazeA

Łódź, Piotrkowska.

"KUl'ye"". H. Kustow, PiotrkOWska liG.

Sprz;eda1 we wszystkich· aptekach i skladach aptecznych.

Cena tuby 30 kop.

3842-10

_ . . "". . . . .8

.~i Kurol!,atwy

czarnej czysto wełnianej do·
brej (sukno) satyny firmy
Karl Else::rt na damskie kostyumy i suknie bardzótanłu do nabycia Łód~,
Iltdzlwska M, m. 10 front,
II piętro na prawo.

polecają

s.

\l1li

]1
Piotrkowska 114·

Łódź,
P.S. Załatwiamy wysylk~ do Niemiec z:! zwrotem kosztów

I

B926-2

-pocztowych.

lam

•
l

do

,.

,;wKUKIIUA
LUiE '
c ni e stenografia

ZWl

łą

~ oraz '
pisanie na maszynach

H.Polcuch

najmniej 3/8" ang. w zamku, dostarcza ~5
na czarno emaliowane. • • ~ po 85 koP.}
za
szlifowane, lecz nie emaliowane ,,70 ".
komplet

ARC.

Uf

liudzi RadwlU'is ki 1'l'

rozpoczynaj~ si~

s-go lute~
go 1917 r •.
~PiSy od 1-",3 i 7-9 wiecz.

. , pi:!rg:k:m.

J.

Z

polska i niemiecka

łatwe do założenia przez kogokolwiek bez żadnej
ślusarskiej roboty, przy kwadratowym otworze co..

Tow.

Biuro ogłoszeń "Kpryer", Piotrkowska. 60.

(I

Ogł08z0nia drOBnO:~I

11'l1l'I_______
-,

~

olTCy'l rosyjskiego. ~ d z i e l a !fi:
L
ul\
także wzamlan polskIej
konwersacyi. Oferty do adm
dla »nauczycielki rosyjskiego".
S\102-,l

nn{liJnk·lw~n~· pani lub pan, kt6la II rz.yby mogli udzielać lekcYl języka. polskiego w
tarni an za niemiecki. Oferty pod
1',L. E." wadmitl. "Godz. Polski"
ł:.Ódt t Plo.trkowska 86. 886~3
fuIJI.ł

,/ykwałiftkolana ~~~~~i:a ~g:

sauy jako wychowawczyni lub
echraniarka. Oferty do "Gogziny Polski" w Łodzi pod "j.
W·..
2905-8

li, P,rijCB.

Pos2du

colPZOf

"

sub "T. M."
pisma.

VI

~kromnem

tic~acJa .prZJIIIBSOWR.

Blny

stałl.

Dnia l-go lutego sprzedam
przez licytacyę publiczną ~ in .plus:
1)0 godz. 8 1/ 2 przed pot, ut
burgu, praktykują.ca 25 lat, przyj- Pańska 54; 1 stót, l stolik;
2) o godz. 10 'Przed pot, ul.
.
muje od 12-5.
Lódź, Pio~r~owska 132,.
Benedykt~ 41:.2 lustra, 2 stoły
w padw., I weJŚCIe na lewo, II p. .fryzyerskle, 1 slllaf~ aptecznC\ i
na prawo. 3641-1:0 inne przedm.;
I ...
...
I S} O godz. 11 przed pot, ul.
Konsulent pr.awDY I. RO. z. w.ado.wSka. 27: 1 sof~. 1 ze., A ACKERBERG
gar, ~1 bieli:tniark~1 1 lustro i ione przedm.
I "dd:~, Południowa Z, I li. . 3923-1
Papka.
...~.. ..
Komisarz sądowy' w t.odzi

_.-.- R• P.paROWa,. -

z dyplomem Ces. Ak. w Peters-

t

·,·

administracyj nin. ców do sprzedania. Wiadomość Papierbucha, Warszawa, Marszal- II
•• '
dany. VI Łodii.
8917-8 VI Wrzeszczewicachpr~ez Łask. kowska· 11 t m. 8. Sprawa wy- .
5870..-6 stępów.goScinnych.
3913..,.,.1 Heleny Lenga.

Pomocnik :r~;~~f~~i~ d~~3~~~ M..

do szycia tanio baw
~ieczore!U Z~giną.ł. ,/.Jn·I·n~ł paszport
mieszkaniu prywatnem .
U j ~ pres myS!Jwslo, maO' ~IIJł ą d~ny w
posady w aptece. lub 2iatZi\dza~ SP ...
Łódź, BrzeZIńska 10 JąCy dł.ugą. białą. sżerśC z .bruO' 'Iml~ Uro1uslawy
.
,
J~.cego . składem... o fe. rt,t. POd P1a~ek. ':.
8851-20 natneml plamami, wabią.cy;~ill
"Nero'. ~)dprowadzić,za :wypa~
'1.,Parmaceuta"
'
W .Godzl nie" •w
.it;odzl.
374.6-3
~kir~g:.enlem, Lódt,.· : ~'3~\~.;ą,ZaDiRłt ~:;p~rt
dzący własny

interes.pos;I;ukuje

za

wynagrodzeniem, 0lerty .. Praca'" w adm
GOclzina
Polski" w Warszawie' l~edytowa
18 (Erywafiska).
..
'.

W·.0·1'°dzfo· lp.

am.

tODU: Dudól ~i::?ó~ J~olnyeh

n~nn!l iąt~Hlten~na poszukuje ja-

Ił kJejkotwlek prac.f

Akuszerka
· - ....

z' ukazyt. Z
du likwidacyi interesu
mo:2lna b a r d Z o t a n i o
resztki barchanów
i kolorowycllletnich i
jak równieź chustki
cinki na męskie i
_ _ I brania
okrycia.
cajgi.. Iddt, ul. Wlilulll"
m. 10, front, II pi~tro

1rlJ1t~nt z minimum 4-0 klas. V·I"· ,. fJud6w p o w i d e ł: Unl'kl" humorys~ Ludwikowski
Zagubiona dalku.ilat
lU ilu. wyksztąłceńiem po- nł ftłDaSGłBśliwkowych, kilka rU 11 we LWOWIe raczy pOdać
. Pra
trzebny zaraz do. biura. Oferty jabłk;o:wych i suszarnia cdo owo- spój adres do Biura O~loszeft Z!lo'łnął paszport "iemiecXi

lub pOn1ocmk felczersk!
fUli
obeznany z praktyką, l
fryzyerstwem (chrześcianin). może obiąe miejsce. wyrol:>ione w
zaludnionej wiosce orzy kościele
W . bogatej okolicy. Utrzymanie
p!,:wne.. Oferty z podaniem koPII śWJadectw. pod ,.Felczer" w
a~m .. "Godziny Po.lski", . Łodt,
PIotrkowska 81),
··S$la8 ....Z

fam

I

IWaz08 dla

KOł'zystalcil

. daQla,i PiótrkQwska 199.

wskate.
o

AJ Al AJ AJ Al

lobU ~~:~o~~h:

•

'

,o~,

,,"

'

..

- - - - - -. .IIIIIiI"II·"II'.'~iI"c. L.eona Bikiewlcza.RZg:oWie.

LokaIEj",~,·~'Z'~;

,-

'~ BUDIBSiIDiarozlaItB.

okazyjnych, . sto'łowę,sy:pialne, . " .......... ,..
•
~łtlonDW!l
samodzielna z dobre· salony
..., .b.iU.ł'.ka,
.. biblfbteki,. .·. s.z
. a.fY•.
o.
n
.
~.
B
.. p. . .rzYmała ~rzy]mu.
I.lliiUłJRU mi kwalifjkacY;i1rtipo~ otomany, ł6tj<a metaIo~e. krze:'.. ~1ł1l~~!'IlU J?- t.ódt, PIotrkow:
tr~ebna do prowadzenia sklepu sła gi~te~ Wobec. zastOju spr~ę" ~ka~l rn. :.!5.
361O-2a
bran~y spożywc~ej w., Łodzi. ,daje pOccenacn wtasnycllJ' niżej. c " ~'c
. . . .....~
Ofer!y .. prosimy nadsyła\1 pOd .M!lgaq.n.MebH . "Yładysł!iW!l,R
.. o~ A.·łt.U. ..~łI. ".. 011.. ll Marya. Ku~icka ptZYł~
adresem M; Wi~niewski. Żelaz. nllszowSk(eg~, ł.odŹ,]:>fOtrkowit AllN14Uł, łł mUJe, todi, Piotrna 50.
.
~914--a ska 1.16. I Jl1etro"front. ~9l2,..;..:lO ka'f,s,kal97. rn. 8.
36ó2-S l. ~~!A~ &~~~~.}J

·A'.:.II.''.

k

j

