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Czfjsteohowc

,, olność mórz''•.
Wśród przeslanek trwa1ego pokoju zamieleił prezydent Wilson w swem orędziu „wolmość mórz". Określil ią przez tezę, te ,,nieprz.erwalnie wolna i niezagrożona komunika"Y.a. między ludami jest zasadniczą częśeią po-koju i· ro.zwoju'', 1 dodał, te ,<>kre'ślenie i up~
wnienie wolności na morzach nie J>owinno by6
trudnem: jeteli tylko rządy będą miały rzeczy•
-wistą chęć porozumienia się pod .tym wzgłę....... ".
,.
d .,.,_
Aeuolwfek w~ośó món jest takte jedmym i aiemJeekicll ;,celów w-0jny" i w prMfe
długi> była omawianą, niemniej dyskuąya za·
końezyla się stwierdzeniem pnez p. Gsrlacha
w „Die Welt am Montag'\ że ostatecznie nikt
dokładnie n.ię zdaje JJobię. sprawy, ez.em ta
WQlność

ma być i. na ozem się zasadzać. . Jeże-

li bowiem sięgniemy do głębi d.yskusyi jaka o

26}.

kop. 20 za wiersz petitowy Jednoszpaltowy m
stroni& 111.eść BZPslt).
Dmbnti !•1, kop. za wyrnz, naJln!lh,J 25 kop.
fiadnłlm1 (po tekście): kop. ł>O za wiersz petitowy (str. 4 szp.)
fhittrUllllfJl: kop. 25 u wiem. petitowy (str. 4 szp.).
W dlłllll handtewym1 kop. 50 r.a wiersz petitow. (str. 4 szp.).

nieustl'zetonych Redakeya nfe zwraca,

Tcmasz6wł F. GomuHeki; Płoak: Admin. ,Knryera Płock.4"; Pabianice:
wcu, Kaliszu. Łowiczu,. ł.cmż' I lhul:dnle.

. Każdy postulat ł:alrl, tyeząey się łłtosun
ków międzynaroo-0wyeh, wysuwa na . pl.an
pierwszy. pr-0-blem gwarancyj, jaka by pąręeza
la, tę odnoś.na umowa będzie dQtrzym!rną. I
tu napotykamy się znów na wszeeh.światowy
związek państw cywilizowanych, który móg'lby jedyni$ rękojmi takiej udzielić. B-0 dxiS<i~Jsza zwlaWJC:ia w-ojna mogla dość soeptyewie
usposobić bezstronnego widza oo d-0 waqoooi
umów j układów międzynarodowych, dopóki
nie :posiadają sankcyi karnej, dopóki fob. wykonania .n:i·e poręcz.a jakaś sila, ooolna wymus.ić ich posznowanle. Zwią.zek wszechświatowy byłby nł&awodnie taką sną. KaZde. wy1?-~-- •
Q.iVl.'~me pueeiw wolności mórz mógłby ukarać rep~salLami zbr-0j:11emi, a obawa pned
tem hamowałaby niewątpliwie chęć z.fa.mania

przepisów,

ra~

uznanyrh.

W ten sposób wolność mórz stanowiłaby
gd~by ~q:stkę powszeebneg-0 układu o p0oo.
l\ój .trwały i o rozjemcze zalatwienh~ ewentua1nyeh kwestyj sporny~h między państwa~
mi~ Tak rzeez pojmuje prezydent WilsO'll, którego wyw:Qdy mogą· na razie trącić optymirr

więc

Biuro dzien. A. Wadzynslriego; oraz w Sos:m•

Komuni kat niemieck i.
BERLIN.

tera.

Główna

(Urzędowo). Wielb Kwar
donom 31 stycznia.:

~

Na wscho.dnim brzegu A a W-Ojska :naszturmem stain<>.wisko rosyjskie
w lesie i odparły na niem wieJo-krotne silne kootrataki. Wzięto do niowoU 40 ofiff-o
rów i 900 szeiregewców, OJ'a.l id.obyto 15 br
'rabinów maiszynowy.00.

sze

oo

drogi V a I e p n t n
powiodły

y.

się.

Ih\11

~'i ~{).Jlly,,~ezyna się-

.

.Il)IlY, IDQt$ki'eJ' .w ..·przyailo$ro, jako

, , ,:~nl'ęlłii,:.Pr~~:~'fNarancye między„

ł<t.i~{a.n.~~cW~~ep.uy rnię<liy paustwa„
. . lł.~W\łt;dka~ pa wo.rżach, że
·.·.· . ' ... ·a
. ·.j~ . ,b.·~~ą;cG.„e... s.t~ 11. ęm jak ;ctyby
, .,$~ie
,raz na
~'V$z&.
-:,"""':- - . ,., .
--- .
- .
- .;; - -

Na granicy L o ta r y n g H pod L e ł _.
tr e y po południu trwała. silna wan~r1 ariy„j
leryi. Wieczorem zao.ta:kowali Fnmeu&i1
część stan(}Wisk naszych, ZOBtali om ~·

Pod~

pa:rei.
Plenvs11

Lude.1ulerit

Komuni kat austryac ld.
nia:

WIEDEl't.

Urzędmvo donoszą

-

31stycz..

Wschodni teren walk.

eiego utn.eiliśmy punkt opa.rcla na połdni11
od drogi V a l e p 11 t n a.
·
Jlr<:nłt

'fl}()'jme Ji&

Le,oprif4a
sktego

,

.GJ"upa wo1skowa gfYntrrała-feUlmc.r

l lą

w dalszym c1ągu, który _c-ofa .s1ę z f)avleta-

.

,__

.

;,

Komnmiat

Dma 29,·1ty~ni~.. pr:u~ą połudmem slde~0
:rowal ~ieprz~·jaete1. s'Jny ,?.ę1e~..ar~yJeryiski na
"°tla, si: ~tyczn1a,
wl.). - Olówna
starww1ska nasze w .Yeiafi~t.: Na ;1gleń ten od„ kwatera donosi 30 st>.rzma.
. •
pciwiadaliśmy !łkuleeznie.:: •.M'llł&., elehe ataki
. F'ronł maeedońs!n: Tylk? w me~t6r_Yeh
niepr.zyj1u•ł'.' 1 a n) & zdołały .,1. ~·.· r-ozw-.inąt'!. .
o.demkarh sla. b.y ogień ar~. B.t~1 1 ~a WfJłllk1eVt
Front pershl: .Wleezore.-, :wkrr„~vllśmy 1 pólnoeuełio zachodu oo B1tolii.
.

0

.

.

•

<!·,

BaW<l/ritł'~

Na polndnfu oo Pr y 1 e e I ule 'IM~
Za.dne S1Zczegól:ni eJsm wydarzenia.
Włoski teren walk..
Połm:lnfowo•wsehodni teren walk.

s~ałka Miu;ken,ęencr,.

wybrzeży,
prieeiwnika ł

widoli(>w 15 qxcesu, a temsamem by laby, moż..

Gene-:rn1-1\W&łerm1rirc

oparcia..

I

~

Silny mróz i pada.Jte1 śnieg ~cal
dzialaJnośe bojową.

sil-

m

-

Zachodni teren walk:

trzecieg.o ataku powiodło się o·ddzialowi ro$yjskle:m11 lvta.rg~~ttt jeruu~go 1 punktów

oohrona wla.snycll

Konmnt'k·at··

-:·

wi~łu Wfo~hów.

wmi

Po gwałtownym ognlu aia.Jc~U Ro-sya:nie wielokrotnie stanowiska. na poludni Il

JM>-,

Wywładt>wey niemfoeey poprowaił~·
wycleukę w lnkn C e r a 1 i wsi~li do ni~

:Eront wojsk gmurrala-pulkow nUu&
a-rcyh's-~.a Józefa.

ne ataki nie

prz~

:JJW>nt~

zdóbyły

jak .widZJelrnmy. w. •
~iu HH~ r. - .pol?- 1111 powiedzieć, mniej inebę.caj.ącą. Phi.tego, w I bJ1.t, Kawalerya na~a zbliż.A się, do Sult;in~
w~nie na .statki ~1e1l~J1tooel5:k1e. (ł.d,.uekQl- stauowl•ska preiydeJita WiboM, jalto . pncyfi.. b!ldu.
.
wiek będę d-o})~.dm;'t:e~;/~ -~leie, :ęzf,~a ~ei„ sty ·:;,µ\~~<!niczego, w-0lnosó mórz je.st probJe-Fr.out ka.uka&ki; Nie ydarzylo. Sifd .uio
n~m morzu, ~filą się 1,d'(l!'~r~ ~~oł>y·ęzą. ehwy„ mem ijj~wykl.et wa,gi~ 00 tei w or~d.-.iu awem szczególnego.
.
•
ła.Jąoogo. A przy ogfo·~~enrnJ>fo~~dw wehbdią p0cl~reśla.
·
Front ga!ioyjslm Dn:a 28 ~!ycz.nia R~
w ten zakres „d.obreJ ~oby:~y '·ta_lte _siatki
syanie za pomorą priewaiaiąeyeh sd p-0·1owme
,neutralne, pod pewnymi wawnkarol; Woln·OŚĆ
p
.,..'%::„~'* -.w·.~ ~atakow111i Stl\UOWiska naszego 15 korpusu
k.omunikaeyi morskie) przestaję, istn;~4, wol'11'
ł·UrBpk'I.
armii. wszystkie. ataki zostały z ciężkiemi
ność obrotu t-0waram1 znik_a; . .
. ·.
... .
mu
u •
strątami odparte. Tylko na jednym malym
'fQ tei w-0lność ~órz, JMO postulat, mt.lt~
'&ot1.&Utn:trn«>l)9l, 31 stycwia ('r. wl.)", ...... punkcl~. wołali Rosynnie utrzymać t;ię na na.,,."2'.,., .•~,.;·h~7"
na raz1e tylkQ pod kątem W.PJl' Gló;w.q:ir kwatera donosi BO stycznia:
siem stanowisku które za pomocą naszego
ozasi.e pokoju nie by~a Q..a sz~ą.nk ll~!!lł• ·
. •
kpnfrataku, jaki 'd-0prowadzil nas aż do druw eiąsac.h n<>wszy:eh, 1 .ws~eune
i~m ~·
~~ 0~( Tfgrysu! Nasze dzielne oddztaly I .giej lmii nieprzyjacielskiej, zostalo ponownie
td~m obawy ~ows~awąćbY, mogly ch:y;ba .c~~~tll?°:we;e,· ~.tóre ruszyl~ naprzód. ze sta- l odzyskane. Pod wieezór, stclsownie do rozka.U g ~kOIJ<H.n:łCm!0J „w~jnle po W-0-4·:gie:•{,, .npWi~~~,~~elab!i, .d.otarly az do drugiej linii Zi.1, woj~ka. nasze cofnęły się d-0 swego dawnemeprey}a7il!Y6h sobH~ blokach, któr~ ll;rn.P.~~~l~~wls~1 clJ, zasfok i zburzyły cz~ść. za-: . go stanowiska i uprowadziły ze sobą 13 jeń·
un.ia:m'Otliwiają sobie styc~nnśó> si.ek ~.oian~rh, .Jak. rewnlei p~zewodnrk1 te- ców.
.
.
ą pnęi $amk;njęcie portów dla teglu- lqgr~fj:sz~&,J>~eciw11ik:11'. W . ria,gu 0.~szego
Na poiostalycb frontach nią wydariylo si~
jaciel$kiej~ lub pr~~i ~turdnienię kontr~~a~~ ~"! d;nJ~ ~' stycznia zdobyl1sr.ny 3 nic ważnego~
ę.tatkom strOlly prz.ec1wne1 w drod~. karallfoytµIJ:S~frWę ł 12. karabinów automaZast. gfównodowGdząeego
p.obyt w p<}rt;je i t. d. Na razie jest t-0
tyc7.Ilytdt~ ' ~
Enwer Pał~
,., ni.ealrtBalna a w każdym razie odW· nody::Z:.H.ll)2Q:.sfy<'znia na polndniu od
c~o, ~o dil~ar mówi ' się o w<>lności Tygrysu ódhywtlts si~ W! ,niana ognia arlyle. •
:,H~· b\Yć trca;to,\V!lne ~ako prób~ Ahig-1- ryi i Pi?ch.o~;:: .. „·- .,.··~ .·.· · · ..... ·. . . .
• ..
bnłoarskt

·,

się na;pirzód. Ze>staly one odparte
stenmek wojsk o-sma.ńsldch.

Leo1H>lda Bawarskiego.

_.__

'-·

W pobliżu D u n.aj u silne nlepnrl~
eielskie oddziały wywiad<>WCtie posunęły

Be1 mia.ny.
Zast~pea ~fa

sztabu gMłenlneg•
von li o e I e r,

Feldmarszałek „ ~ru.oznik.

c.

·!°...

Z ch~lą. W?'.P-0W1 ,

Mackeru~ena.

.Tfront 'Woisk generala-feldmar a:eal'ka

Wojska Q6mańskie odparły silne~
ofenzywa pr.z;ooiw wył)~iom
skie
oddziały wywiadoweze o-kol' ujścia
· próby ·inwazy:i. mo~m ~a łąu ·nieprzyjaciel.;.
uajzupe:lniej. W-0jna m·orska jest wo ddsleh ski. że zaś ostatni ten punkt jest dzisiaj pia- Seretu.
szyc.h warunkach ulegalizowanem ]J:<>rsar- w],e' wyk1ncrotiy, wobee niemożnośe1 ~asko.
)'ront woj;;,k generała:'Putkownlka
stwem. Pod.czas: gdy 'Ylasnośó prywatna jest eze·nia · pueciwnilrn, posiadającego telegramy
w wojnie lądowej..,.;. w zaśadzie - nietykalną, i.aktowe ł lodzie podwodne, przeto udania
&rt'fk"lfJf.ł Józłi1u.
O ile wlaśeiciel nie f>'i'fl&fuia żadnej ezy•nno~ci
ft.oty W<ijennej W eh wili Wpl'-OWadzenia wolnuW odcinku 1\1 e s t e c a st ł Ro~anie
n1eprz.yjaznej, lub ga,~ :dany <>bjekt nie służy śei mórz, ulegają wielkiemu ograniez.eniu.
podjęli pGnowni.e swe ataki. Dwa takle ado. ~pe7aeyj mili'tarnYen:' :i J>?'8z nJe ni.e hę- ·
Wiemy, jak ważnym środkiem wojennym
ta.ki odparto w JU.pcłno.ści, .zaś pod.CMS t:re~
dzie zru.tMWDY.· . -.. · .· '''w
. '.Wó.· J·ru. e morski~J 'Yła~ Jęsi. dzisiaj blokada i w ogóle walb hąu<ll-0.wa!
•:n.n.A'.& ft'Ml'wrał...- p-·~~-f·kn -'~je „.•
db
· w~Jna
„
\...„.t.„ła~A.~
~„ t.'._,.„ Ql;Jl ·. :"""f"~;.,. „ ~
r...,.,. •n... 4
..,,1ę z o Y-""
w rJi~e jej Qi0i~m<}4"'l'1wieuia,
ZUu<.>""!
~~~··
te=ew 1@nw:rz
t:zą kaidego, -kto· Jłl, zabrać potr~fi. Na morz:t by q jeden watny śro-dek zniszczenia przeciw- .
.
wolno .rabować ~ pod·''pew~ynu warunkarn'l.. niką; m.ialaby, w niejednym przypadku m 11 jęj do Db. l{awal.erya nasz.a ściga .nieprzyjacle-

......

Grupa w()fsk gmerala-fdilmar smYea

Wschodni teren walk:

jak

militarne:

Polskłem

~f'IHb

Plotrkoypka 8&.
Rękopisów

7

z~pewnione w pa.listwa.eh cywili.zo.wa,nyeh:,'
~ociaż ~darzają się napady i rabunki.
..
Stan· ten przekąztal~a. &ię ·w . wojnie ·jak..:

u Bł. o Sl E 11 l w Królestwie

ftkd·Jniłł

wolno~ mórz. się toczy, mu$imy skończyć na
prze.konaniu, że idzie nie o swobodę k-0muni„ , mem wobec ogromu krwawej fali, w której
ka-0yi w :CZzl$ie ftormahrym, pokojowym, ho ta świał się kąpie, lecz które w katdym nit.le
mnieje, lecz. fylko i wyJąozn~. na wypadek .. mjęs1.e.zą w s.obie.
.· l~ty i.asadnjez.e, ni@. tak
'Wajny.'~.WQlnoM món,.?łląd&rul f..tegtiitan~' · '':m'Vi'e .ąiefd~filwe
.•':f'~~f7r{}~:ad~n!a, jak-Oy
wiska, ~est :problemem· 'Wojny i tylko wojny.
się .Jfaisiaj i>rze.dstawialo; Woln{}śe móri łączy
W polrnju bowieui. kQmlłj:likacya morska się""uś r. ~a,ni~eniem zbrojeń morskid1. Bo
:nie je$ł niezem skrępowaną. Każdy statek k-0- jednym .z ,n.ajwatniejnyc.b celów utrzymywarzysta ledn:ak<'> .t~ ~wobo:dy k!?enia po oeea- nia marynarki wojennej jęat nietyle walka na
nach; Kddy :ma 6.&stęp, do, WiSZ,Ystkicb portów, · rąor.zu prz&ci w flot.om 'nieprzyjacielskim w n-kaidy korzrśta ·~ '!•zelkicli mtądzeti, jakie twartej bitwie. ile oohrona wlunyeb połąewń
2W.stosowaly u &iehle•0 [tt;>łze~egób1e. państwa. roor3kfohi wlmu1ego handlu p.rze~w atak-om
Zupeluem jest takż~ beicpie'-'~&ń$tWG,-skomuni„ mal"y:narld wojennej prze-ci wnika. J eteli więe
kacyi, gdyt korsa.r$łw;O zostal<i .zupelnłe .'\fytę- . konmnilq1cya te. i hand.ęl będą l>ęz;wąrunkowo
pione i przytrafia się S·poradfcznie ehyba na.,. w·olne, 9iięki prie,pisom międ.zyuarodowym,
.Wodach p-01udniowye,h, g~zie I !'zadka ukażU- um-Oenionym przez sankcyę karną, WÓW~U
ją się statki europejskię. · A.le ta'k~ $am-0 m'°"
Iloty_ woj.elllle \lę4ą mogły ule<lz ?.mniejsze.r.m.i,·
Zn.a powiedzie.ć, iż be!pieczeństwri publiezne gdyż powstaną im tyłka zadania wylącznię

jest

i literacki.

5.
fldminlxtranya , ,
Kredytowa 18 (frywa~sha)
Redakcya ł BdmJnidranya w lodzi:

:Młesięemle kop. 75•. I{~e :rb. 2..25.
Za . odnoez. do dornu jednoraZ. Jti>p.. 152• d~ kp. ZIS.
Prenumerata prze.z pocztę mieaięcznie Jtop:. 90, kwlll'tal-

rb. 2. '10.

w \Janzavtlr:

.spałtczng

ua-_rl_
~-<-~--~
~ .,,, .......... ..,..,...........,....

l

......

•

.

•

W. okoliey. Mogteny. i dohn! "'.ard~ ~
dosobmony ogień .knra~1nów, nutraliez. l pny
rządów do rz.uc.ama nun,
..
.

Na ~ludmu oo Seretu walk1 ponu~dey
patrolamt.
.•
Front. ru~ul\ski, Nfo azcz;ególnego niema
do donię$ięma.

Komon~katv

rosvixkio.

Petersburg, 29 sty>cznia........ WlelĘi s,~t.all
generalny donosi 29 stycznia:
Front ~achodnl: Po silnem pnygotowa•
niu przez artyleryę zaatakowali N~emcy 21tano..
wiska nasze po obu stronach drogi KaluMnSzlok, na zachodzie od Rygi. Atak został o.:'I..
ptirty a Niemry ustąpili w n'eladz.ię. Pn

dwórh godzinach ponowili Niemcy ewój atak
na tym froncie, zostali oni ponownie odpa:roi.
Po przygotowaniu priez artyleryę wykonał
nieprzyjaciel atak na nasze wojska1 które ~l·
mowaly stanowisko w odleglo~ri 6 wiorst na
półn.ocnym - zachodzie od wsi Ka1ucen, Ogle4
nasi imusil Niemców do zajęcia pozycyt leżą„
eych. Dnia 25 stycznia podrzas j1$1dnego i na„
'Szych kontrataków w odcinku bagien Trrul•
skich, gdy już wszyscy oficerowie jednego ł
nasiyeh pułków stali się nietdnlnymi do dal"
szei ·walki, na ciele pułku stanął- duchowny'
pol-0wy, Mirhał Dubiekij, l poprowadził ich
nr.przód.
ra.nę

stal

Pnniewat fędnak

się

1am ou

oduió~

niezdolaY,: do dalsz.ei walki..

· :eyeh wojskowych na inną .drogę p~~ obrębem
tego terenu„ Na wf[iadek; gdyby rmdal rówm
~okb.olm~ 3l styeznia.(T. wt)'. - Wezo,.
iko1rnly atak na jed.en z posterunków naszych
Londyn, 31 stycznia. (T. wJ;)~ - Glówna nież okręty szp~talne nadużY'wane ·być mialy
dr, transportów, sp-n.ooiwiają'Cyeh :$:lę, prawu raj Po r~ pierwszy mi~a zebrać się komi•
nad Szezal"ą. W okolicy linii kolejowej B;:ra- kwatera. don-osi 30 stycznia:
sya budżetowa ·Dmny, Jl.żeby &mówić budżet~
newieze -, Łuniniee atakujący-eh -odpęd.z.oPoprowadziliśmy .pómyślne :przedsięwzięmiędzynarodowemut za'Sfu:ega się bfolowanie
ministeryum wojny l . marynarki. ,,Rus.kaja
dalszy.eh
dróg
wodnych.
·
·
·
·
·
no do kh :rowów ochronnych.
cie w pobliżu Buth; de Val~n.eourt, -0brzu-eiEś-Wolia" d-onosi, · .· iż ,przygofowan:ia prezesa:
Dnia 27 stycznia jeden z naszych lata.w- my bombami 4 ;Jkopy i wzięliśmy 17 jeńców.
.ministrów Golicyna, " d-0 Óświaderenia ~ro- .
~ów Farm.ana kierowany przez lotnika chorą~
Na wschodzie OO. Suchez wta:rgnęli~my
gramowego~
które .Dla oo dożyć Dum.i ef:
ze_go Plugma wraz z obserwatorem kapitanem również do linii nieprzyjacielskiej.i wyrządzi„
Berlin, 31 stycznia. (T. wt)~ . Komisya czynią siybkie . postępy. OSwiadezenie nie·
K1selowem w drodze powrotnej, po dokona- Hśmy duże szkody.
· · ·
budżetowa parlamentu Rzez;z,y ma odbyć po.- ł ma się pod.ob-oo róini6 · oo dawniejszyełł
nym wywiadzie, zaatakowany zostal przez la-1
.
__.
jakie . rl-0ży1l .Gore.o
ta wiec niemiecki i podjął z nim walkę.. Po
Londyn, OO sty.c:mia. ~ Sztab armii Q{)- siedzenie d·zisiaj o godz. S p0 pMq@c~u, N~ p<P • programów · pracy,
@ied.zeniu będzie obecny kancle:tiz Rzeszy, mykin, Stuermer i Trepow. Zarząłl bfoku pocobustronnej walce prowadzonej za pomocą ka- nosi 29 stycznia:
rabinów maszji10wych latawiec nasz poc.ząl 1
Z powodu dalszych póstępów z nocy Il.i 27 przyczem s-podziewanem jest, te .kanclerz zło- stępowego zebrał się na posiedzenie, na. kt6- .
ży ważne oświad•c.zenia, dotyeące -·ea.ł<>ksztalrem reprezentowanem.i byly wszystkie frak·
plonąć. Spadł on w okolicy rzeki Szezary na 1 na 2S i dnfa 28 stycznia znadujemy się obeetu
sytuacyj
politycznej
i
militarnej.
Posiedzeeye bloku. Blok wyraził życzenie, by komisya
pdudniowym wseho~zie od Baranowicz przed nie w zupelnem posiadaniu pierwszej i. lfru..
naszymi zasiekami z drutu. Zwłoki ~otnika i giej linii tureckiej na południowym zachodzie nie będ.zie widocznie posiadało srezególną budżetowa niezwlooznie przystąpiła do pracyt
należący
ponieważ niema pod tym względem żadnycli
f.l.bserwatora zostały tego samego dnia pochg.. od Kut- el~ Amaey, .na prawym brzegu "Ty- w.agę, ponieważ. posłowie nawet
do
komisy!
prost.eni
są,
by
wzięli
w
niei
u..
formaln.yeb
przeszkód.
wane.
grysu na froncie liczącym 4,300 yardów. RówLatawiec niemiecki rzucał bomby na dw-0-- nież tnecią i czwartą linię nieprzyjacielską dzial w eharakterze sl~eha~.
rzec kolejowy Zamirye, Aleksandrowskiej drir obsadziliśmy n.a froncie 600 yardów. Pocll<l"'
gi żelaznej.
wano 950 polegfy.ch Turków a inni leżą j&Sztokholm, 31 stycznia (T. wl.)', - Jak:•·
Dnia 19 stycznia, to jest w dniu św. Epi- szcze ·n.a polu bHwy. Liczba i.eh dopiero zosta•
Frankfurt
n/M„
3]J frtyemia. (T. wł.)-.
kolwiek
dzienniki petersburskie nie prze~
:fania, odwiedza -duchowny dywizyjny, arcypa~ nie stwierdzoną. Li-ez.ba jeń.OOW wzr-0sla obe~
"Frankfurter Ztg." d<>n-0si z Berna dnia 'SO dują żadnyeh dalszych zmian w składzie· g~
sten: Cholmogorow wysunięte naprzód :rowy nie na 127.
stycznia: „Agen.iia Amerikana'" komunikuje, binetu, aż do rozpoczęcia sesyi Dumy, to je<J...
orhrnnne nad rzeką S:r.ezarą okolo miejscowoG
it poselstwo angielskie w
d.e Janeir-0 o-- · rulk dziennik „Rnsk. Wied.'" twierdzi, te sta.o,
śei Łabuzie i z krzyżem w ręku blogo::ifawH
trzymało
wiadomot!ić,
t'9
krążowniki
pom>Qeni- ne>wisko Barka jest niepewne. Natomiast sfit... ·
wojska. Skierowany przez prz.eetwnika ogieir
Londyn, 31 etyeznia. - Admir.alicya a°"'. eze, opern:jąoo na oceanie- Atlanfyckim, dzia- nowi:sko Protopopowa uważane jest ta .zupet..
armatni i karabinów maszynowycll nie p0m .·
nosi: Stwlerdzon-0 obeenie, iz parowiec „Lu- łają wspólnie iz niemieclrlemi łodziami pOd- nie niezachwiane. Jest on obecnie osobisto.;.
wstrz~.-n11al ojca Chelmog-0<rowa. Jedna z ni-eśdą miarodajną w kierownictwie t!.alej poih.
pri"'jaciel:.:'kkb min zranna śmiertelnie odwaa rentis'~ zatonął skutkiem miny, a nie ~ostał wodnemi.
tyki rosyjskiej. Zarządzający ministery1.l!I} :roo:i..:
żnego duc-.h„wuego oraz towareysząeego
mu zat-0pfony przez lódź podwodną.
·nictwa Rittieh, zostal mianowany . ofieyalni~,
żołniei"Ul, który zmarl w godzinę po tern~ Gdy
OCHlłl lndytskł~.
ministrem. Ponawiające się ustawicznie pry~
tra~an.e sanitarni pospieszyli z pom-0-cą, -0,jFrankfmi :n/M.,. 21 styeznia. (T. wł.l.
Kmunłkat
watne zebrania cz1onków. Dumy zwra-eają na.-ciee Chelmog'orow wzdraga! się poddać opaLe Havrie, 30 styczni~ ~ mowna kwa~ „Fran~rter Ztg." otrzymała następująe.e do-. się uwagę rządu. Protopopow planuje lfalełu-. .
trunkowi. Rozkazał on, aż,eby przedews;.:ystniesienia z T'Oki'Q drogą pośrednią przez idąc~ zarządzenia, azeby zapobiedz dalszym
kiem nalożono opatrunek żołnierzowi. Pomi- tera donosi 29 stveznia:
Walka artyle~ w eiągu dnia byla .g'teze= · Szitokh-0lm: Wskutek wiadomości o pojawieprywatnym posiedzeniom członków Dumy.
mo silnego upływu krwi, duchowny ten udziególnie ożywioną w odcinkach Dixmuiden i niu się dwóch krążowników pomoonfozych
lił nstatnfoh sakramentów umierającemu obok
niemieckich na oceanie Indyj.gkim japońskie
Stee-:nstni:ełe - Het Sa.s.
żołnierzowi i dopiero gdy ten uprowadzony
towariystwa
okrętowe prrestaly ogłaszać roz..
biDdłowt
W okolicy RamscapelJe i :Noordschoote
został, pozwom opatrzyć swoją ranę.
Ojciec
kłady ·jazdy.
· Londyn, 31 myezma; (T·. wł.). ....,. Dzien.-:;
Chelmogorow zmarł tego samego dnia na dy= trwaki -obustronne ootrzeliwanie nieznaeznej
siły.
· wizyinym plaeu opatrunkowym..
:nik nowoyorski „Evening Sun" donosi z-... Wa••' ·
łołzi
Na południu od :Brodchv· wykonał pneei=
szyngtonu, źe departament państwowy :roz.. ·
wnik atak na nasze odd:daly straźnfoze lecz
. Chcystyania, 31 styei.nia. (T. wl.) ...... Do- waia sprawę wydania nowej instrnkeyi. dla
włnild.
za pomocą naszeg-0 -ognia i kontrataku zadaliniesienie Biura Wolffa: W :rozporządzeniu ołieerów port-0-wyeh, na mocy której okrętom ..
· Rzym, OO· styeznia. - Głowna kwatera
5my mu ciężkie straty, poczem oofuąl się ·On
królewskiem z dnia dzisiejszego powiedziano, handlowym mocarstw wojujących dozwolonem
donosi 29 sty.eznia:
·
w nie!dzie do swv-eh rowów.
będzie, ze względu na eharakter działania m~
iż rozkaz królewski ~ · dnia 13 pddziernika
Na honci.e Tryentn zbMzone rostaly na.Na lii. pólnocy Ód Kirlibab;r odparto atak
1916 r. dotyczący ł-Odzi podwodnyeh, mający mieekicih ·łod-ii podwodnych, posiłkowanie się .
mym -ogniem nieprzyjacielskie prace przy
,pieprzyjaeielski.
ciężkie.mi działami, zarówno na pnedn:iej, ja;Jt
~bowiązywa.6 od 6 lutego ;1917 r. posiadać ma
·
hcmt rumuński~ Po pnygofowa.niu arly-' wnoszeniu stanowisk obronnyOO, oru tran- następują-ce brzmienie: Łodzie podwodne, · u- i tylooj raęśei okrętu.
leryjskiem -Oddziały nasze poprowadzUy atak sporty.
zbrojone dla rielów wojennyeh i na1etą-ee do
· Na froneie Julijskim ożywiona działalność
po obu str-0nach drogi Kimpolnng - Jalrnbemoc~TStw wojując.yeh, nie p<)'V';rinny krąży~ po
ZBkońciy ~ę
ny i po zaciętej walce przelamaly umoeni-0ne arlyleryi i małe potyczki patroli, podczas któ- wodach norweskich ani też zatrzymywać si.ę.
6tanowiska przeciwnika na :froncie liczącym 3 rych wzięliśmy kilim jenoow.
Kofonia, 31 styoznia. (T. wt). - "Koelni„
Jeżeli zaś działać będą wbrew temu .zakazowi,
sche V{)lksztg." pisze, iż „Popel<> d'Italia" spo.
.wiorsty. Wzięliśmy jeńców i zdoby~z, któGeneral Oado:ma.
podlegają ni ehezpieczeń&twu, iż będą atakozy~.h liczbę jeszcze nie ustalono.
wane bez ostrzeż.enia. Zakaz nie powinien dziewa się, te wojna wkrótce się rozstrzygnie, •
poniewaz Fran~ya i Włochy z przyczyn ekon~1 •·
być stosowany względ-em tyeh lodzi podwod;.
.b. Froot buka.„ kh Sytuaeya niezmienio..
CBHłl \łlłłlhlm k-dił1Bm dO
młY
nyeh, które wskutek niepogody udadzą shi ~hnnyeh i linan~owych wkrótce będą zupel{...•,
Konstantynopol, 31 styczma (T. wt.). na terytoryum norweSkie... Łódź pod wodna me wycze;-pane.
.Petersburg, OO stye.znfa. ~ Wielki sztab Doniesienie Biura Wolffa: Uniwersytet stam- winna. wówczas trzymać się w obrębie wód.
.«enernlny donosi 29 sty-cznia:
bulski został upoważniony do przedstawienilt' n()rWeskich na powierzcihru m<>rza z wy\\ri&Fro-nt zachodni. W okolicy Rygi dziatal- ka.11dydata do nagrody Nobla. Fakultety pra- S'Z.oną flagą narodową lub dawać sygnały mię..Rotterdam~ 31 stycznia (T. wł.j• ._ Wedl~.: •.
'OOM nieprzyjaeielska ograniczyła 'Się na ·o- wa, o:raz literatury ta.proponowały następnie . dzyna:rod·owe, podające przyczynę jej obecn.Óoosarza Wilhelma, jako rzecznika idei pokoju. ści. .Łódź pod wodna winna opuścić' w-0dy nor-.
doniesień ze źródeł angielskich rząd aµie~ •·
·słneliwaniu naszycll. rowów.
kański będzie oczekiwał na wypadek hama•' · ·
weskie natyehmiast, g<ly tyllro usuniętą zosta~
Na ·poludniowym zachodzie
wsi Potu~
całny, zanim postanowi, iż okręty handlow~
nie
przyczyna,
uprawniająca
ją
do
pobytu.
·Jory, w -odległości 10 wiorst na po?ud:riiu OO.
mocarstw wojująf.'ycb uprawnione są do atae
Łodźie podwodne, uzbrojone d-o eelów woBrzMan oddziały nasv.e opanowaty w noey z
Berlin, 31 stycznia. (T. wł.). - Kor&kowan'ła niemieckich lodzi podwodnych.
dnia 26 na Z7 stycznia po ataku na bagnety sp<mdent wojenny dziennika „ V()S.'Sische Ztg." jennych, a należące d-0 obeego niewojującega
moeamwa,
nie
powinny
również zawijać na
ipie.rwszą linię r-Owów. Pomimo· ealego szeren.a i:roneie Isonw miał w ositatnich dniaeh spo-gu zaciętych kontrataków Turków, którzy z sobność odwiedzenia wojsk austryaeko ~ wę. wody nt0rweskie, jak tylko podt'Zas jasnego
ciężkiemi stratami 1...ostaU odrzuceni. Spow0o
gierekieh pomiędzy. Adryatykiem a Goryeyą.. dnia przy pogodzie, na powierzchni morza, z
wywieszoną llagą narodową.
, . C~rystyania, 31 stycznia ·(T. wl.)·.~Dzieui 3
dowali$my wybuch 6 galeryj min ni'epreyjaeie-- K-0resp-0ndent konstatuje, że linia ich eyska:la
niki
wieczorne stwierdzają, iż na skutek now&··;·
la, zburzyliśmy jego rowy i wróciliśmy do na- niezwykle na trwa:.ł-ośd, oraz, że T:ryest obecgo.
rozporządzenia
norweskieg-0 w sprawie 'f()I. .
Y&Zych stanowisk wyjśeiowveh. Nastetmłe ua- nie jest zagrM.ony mniej niż kiedykolwiek.·
Płn~symman'",
1łem1rckiej.
dzi podwodnych zatarg uorwesk-0. niemieclh_<
łakowali Turcy dwukrot~ie oodziafy nagze
Wiedeń, 31 etyeznia; (T. wl.). Donie- dotyczący tyehże łodzi, zosial załagodzony. ·
lecz zostali -Odparci. P0dezas zajeefa rowaV:
sienie
Biura
Wolffa:
Arcyks.
Maksymilian
SytH~ya
!l.iepreyjarie1skieh wzięlismy do niew-0li 1 <r ·
ndal się d-0 niemieckiej Kwatery Głównej, av
ticera tureckiego i 28 ~ofuierzy.
Berlin, 31 stycznia. (T. wl}. - D-0niesie- żeby z najwytszego polecenia d-0.ręczyć cesa1
• Front rumuński: W eią15u dnfa 27 styez.. nie Biura Wolffa: W mągu dnia przedwC'llj.. rzowi Wilhelmowi pismo cesarza Karola, no. K~penha~ 31 stycznia (T. wl.). ".""' ,„Nar
..dla na pólm1cnym wschodzie pod Jakobena- rajszeg-0 Franeuzi ponawiali daremnie miło tyf'tlmją-ce Wstąpienie na tron.
tionaltidende donosi z Malmo,. że król Gumi. na polud.nfowym w.chodzie od Kim:polungu wania celem ·odbicła utraoonveh .rowów .na
sta~ szwedzki w sobotę wyjeżdża. do K'()penwzgórzu 304 panująeem nai kotliną doliny
wzięły oddzrnfy nasze do niewoli 30 ofieeró'W
h~gi, ażeby złożyó wizytę król-Owi ChrystianO-: ·
Esnes, . oraz . znajdująoemi się tam ważnemi
i p:neszlo 1000 szeregowców.
.
Wl. IUól powróci prawdopodobnie w niedzi6'
drogami komunikaeyjriemi. Po energiemej
Manchester, 31 stycznie. (T. wł.). - ,,Mrul- lę.
3kcyi artyleryjskiej w eiągu dnia, około godz.
ehester Guardian' pisze w artykule wstępnym:
5 stały się wid-0eznemi przygotowania Fral1C11- Wobee strat w -Okrętach, :{J-Oniesionyeh przez.
zów do ataku, który · rosital powstrzymany
Anglię w ciągu grudnia, straty ogólne dosięga
Paryi, 31 stycznia (T. wl.). - Urzędowo prze.z. gwałtowny ogień arfyleryi niemiee]ri6j, ją obecnie 5 milionów ton. Poda wany zazwy,
donoszą 30 stycznia po pol.:
o go d z. 7-ej F raneuzi wykonali natarcie, które czaj ogólny tonaz angielskiej noty handlowej
~ndyn, 31 sty<CZD.i.a. (T. wt)", - ,Lloyds"'·
Na lewym brzegu Mozy załamał się atak . odpa~o z fatwośeią _przeważająeemi młlłmi. wynosić na 29 milionów, . jednakże tylko .część d-onos1 o zafopieniu parowe.a angfelskiego· :. ·
na granaty ręczne podjęly p:rzeci.wko jednemu P.onowny ata~ podj~ty -0 godz. 7 m. 45, sp.o- jego stanowią okręty, n'adają-e.e się d-0 handlu „Alexandra"• oraz parowca porlugaJ.Ekiegó
z naszyd1 rowów w okolicy wzgórza 304. O- t:ral los podobny: N-oo upiynęla spokojnie.
zagranieznego, a i . z tej liczby admiralicya „For de Doure". Parowiec ,.,Arge" (1261· too)
·
·
~:rócz strat atak ten w wyniku me irineg-0 me !
Na fr:)ncie rosyjskim dotkliwe. zimn-0, do- wielką stosunkowo liezhę za:rekwirowala do wylecial w powietrze.
przyniósJ nieprzyjacielowi.
I chodzące do 20 st„ wpłynęfo zna.cznie na ak_. wlasnyeh cel.ów. Jeżeli ·w każdylJ1 najblit..
.
.
.
Na pólnocy od lladonviJfors nie powiodła cyę ho•')wą.
szyoo 12 miesięcy A~glia tracić będzie tyleż
dłD
łoanm
się w:<-·cieczka niemiecka. Wzięliśmi jeńców.
W Rumunii również obok g:wałt-0wnycll okrętów,. oo w gmdnm, to po nplywie roku
.
.
. 111•. .
.. ·
W górnej .Abacyi wykazały się bardzo -iawiei śnieżnycl!., <id szeregu dni panuje dot~
straci połowę tych okrętów, ·które obślugują [ .
Luga.no, 31 stye.z.nia (T. wł.). - Pa.r,adł\,~'<
JZynnerni baterye nasze na wschodzie od Sett. kliwe zimn-o.
· · h.andel. z ~gr~nieą. Anglia będzie mnsiala w Jaką armia ~re.eka ~usia!a odbyć W?bec sztan."'- ·
Na pozostałych C'lęściach frontu trwa chwieiągn 12 nnes1ęey wybudować 1 i pól miliona darów koaliey~ nuała, Jak d<Jnosi „Coo:'riere.,„· ·x:c .·······"'„"
ton uowych okrętów, w przeciwnym boWiem ·1 della ~?r~", pnebieg nader oziębły~. F:rzy.c~~ .· .•·. ,., .. „..., .•••.
lami potęgujące się ostrzeliwanie.
ra_zi~ gro~ jej .niebe~pieczeństwo. Parlament remonn me był -Obee1l~ ~.}eden Gre~·rąe~e:;.
w1men zaląć :Slę tą sprawą.
powszeehnem byłe zdanie, lZ eala Indn;
·· •F •..• ,„>·<·..•.;,,.
na trzymać się ostentacyjnie zmillt. ·
.
oddaniu łumorów sztandarom eI1.teńty''p~'··--.„ ···>·<··'-""
greckie pgwtaeały do koszar, spbtkall~ Wie11.' ·
]tj ~lądu.,; ~óry z wielkim e.n:t'Q~~tm'en'k
poW1tal>ilhorągwie greckie.
~. .
· ·ó
W noey na 27 sfycmfa po przygotowaniu·
<tgniowem male oddziały nfeprzyjacielskie wy~
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do ostateeznot'iei. W te.n

sposób powstal n-0wy $.łan r2e-eiy, który rów- w s • e l k ą b ro n i ą.. Okręty neutralne, któ-1
nież Niemcy un usza d-0 nowej decyeyi. Od
dwóch i pól lat Anglia nadużywa pot~gl ·swej re ·wpłyną na obsxar blokowany, uczynią to' na.
- własne ryzyko. Jakkolwiek b~dą t;Zynion&
floty d'O- samowolnego usilowania, by
stąrania również o tem, by okręty neutralne,
zmusić gloo em Niemcy
które
w dniu 1 lutego znajdą się w drodze tto'
dą trlegfości.
W brutalnem z1ekoowatl:3niu
p{lrtów
obszarów blokowanyeh, były ostn:cioprawa międzynarodo~·ego, grupa mocarstw
prowadzona przez AngHę, wi~że. nietylko pra- uc w należytym ł('orminie, to jednak usilnie jest
wny .. handel swych przeciwników. przez bez- załecanem, by wszelkfomi rozporządzalnemi
,..,zględny nacisk zmusza nawet państwa neuśroclkarni ostrzeżono je i wyprowadzono z tych'
tralne do zanieelrania każdego niem~ego jej
obszarów.
Okręty neutralne pnebywająee w
słosunk"tt handlowego, lub ograniczenia hanportae,h
obszarów
blokowanych mogą i równem'
dlu, według j.ej przepisów. Naród amerykan·
ski zna usilowania, jakie podięto, azeby An- bezpieczeństwem opuścić jeszcze obszary b1o. glię i jej sprzymierzeńców nakłonić d<> powro- · kowane, jeżeli wypłyną przed 5 lut~o i naj-.
tu do prawa międzynarodnwego i peszanowa- krótszą drogą
podążą na obszary swobodne.
nia dla prawa wolności mona. Rząd angielKomunika.eya
regularnych amerykańskie'&
ski obstaje przy ·swej wojnie oglodzenia, która jakkolwiek nie godzi w silę obronn11 prze- pa.nweów C)loJobowyeh moie odbywać się na.dal
eiwnika, to jednak kobiety i dzieci, choryeb
bez pneszk.Sd, je.żeli:
i starrów -zmusza do znoszenia dla ojczyzny bna) Fa.lmouth 11>Stanie obranym ceł podr61esnych ot?rani<.>Zeń, groźąeyeh sile ludu. W
ten SPQsób angieh;ka łą<lza panowania grob) w podrózy w jedną i drugą stronę podą.
madzi z zimną krwią cierpienia świata, nie baue
bę<lą
w kierunku SeiUys on.1 punktu 500
cząc na żadne przykazanła · Jnrłzknśr.i, nie ba·
na p6łnoe, 20• na zachód. Na tej drodze ni$
czą-e na protesty cii;>źko p.oi1zokodowanvch neutralnych, nie baeząc na nieme pra~mienie vo- będą zakladane miny niemiookie.
koju u lud6w własnych sprzymierzeMów. Kae) Parowce posiadać będą osnaki, $ZOZ&<
idy dzień, który kontynuuje okropną walkę,
gólnie
im srunym do~wofone w portach ameprzynosi n-0we spustns2'.eni~ nową żądzę i
rykańskich. Pomalowanie korpusu okrętu l
nową śmierć. Każdy dzień, o ldórv skróconą
zostanie w.oina, zarhowa po obu stronaeh ty- kondygnaeyi w pasy pionowe na trzy met17;
cie tysiarom,, walezarvrh. bPd7.ia dobrodziej· szerolde, na miłanę białe i czerwone. Na ka..
siwe~ dla udrę-czonej lud:i:kości.
:Mym maszcie "llieJka flaga w kwadraty białe I
Rząd cesarski przed wlasnem sumteniem, oierwone, na tyle okrętu amerykańska flaga
przed narodem niemieckim i wobec dziejów,
narodowa. Po.dezas ciemności fiaga na.rodował
nie będzie móid odpowiadać za to,
poma.lowanie okrętu winny być roę~Mwal•
jezeli pozostawi niewypróhowanym jakikoI·
n~ 1 da.leka, a okręt supeł.nie jasno oihvietlo.
viiek środek, atehy przyśpieszyć koniec woj:ny.
ny. Spodziewał się on, ie wraz z panem pr~
d) Parowiee odehodz:ł w tygodniu w ka&
zydentem osiągnie ee1 rokowań. Gdy na pródym kierunku, wyjud jego do Falmonth W'łł
bę porozumienia przeciwnicy odpow'ed'Zieli
ząpowiedzią najostrzejszej walki. rząd resarstępuje w niedzielę, a. odjazd 1 Falmouth w
ski, cllcąe slneyć wyS<>kiemu -pot>Tuciu JudzkJ.. środę.
śei 1 nie rhcąe zawinić WDbee pnyia<'i61 wła
e) Riącl amerykański iła.Je gwara,neyę, łtł
snego ludu, musi obecnie prowadz:lć dal·~i poparowce
te nie wi~•ł żadnej kontraba.nd:rs.
nownie narzuconą mu walkę o h::tn!enie, z
(według
niemieckiego
wykazu kontrabandy).
bezwzględnem stosowanjem ws7e1k~e.j broni.
Musi on przytem J}O'rzucie wszelkie <>!lTiłnicze
Rządom innych państw neutralnych do.rtt
Clia, jakie uwzględniał dotychczas w stosowa- czooo odnośne noty.
·
niu S'V\.1yrh ŚT"Odków walki na morzu.
"'
Ufając, że naród amerykański i jego rząd
me uchyli się od zrozumienia zasad tego posta'l<'wienia i jeg<> konieczności, rząd cesarski
spodz1Pwa się, że Stany Zieduoewne uznają
(WłHZUmf)o
nJwy Etan rzeezy z wysokiego sfanowiska
BERLIN.
Urzęd~wo'
donoszą duia 81
bexstr,.,nności i w swej ezę§c.i równie7: dr·p-Ja
styemiia:
magać będą, by zapobiedz dalszemu zniszcze.
ni11 (Elend) i możliwym do uniknięcia ofiaPrzy zimnie 1 padają~ym fbiiegn Q
rom w życiu ludzkiem.
wszystkich frontach toczy się tylko niema.o
Powo!ująfJ się w szczeg6laeh planowanej
ezna działalność boiowa.
sytuacyi wojennej na morzu na załąrwny me.
moryal, pragnę jednocześnie wyrazić oczekiwanie, te rząd amerykański, ostrzeże okręty
amerykańskie, oraz swych· obywateli przed
zawija.niem do opisanyeh w zaJączniku blok.owanyeh obszarów; i ostrzedz ieh. by nie powien.ali pasażerów, lub towarów okrętom, kursującym pomiędzy poi:.tami należącymi do ol:F
ftuwy mini&łer spraw zagraniGznyGh.

._,_ '".S'#:e~Iin, 30 styeznia (T. wl.). - Na dzisiejFront nas.z trzyma się m'Oeno na -~yst
S7Jen'f-''•yosiedzeniu ·komisyj. budżet.owej parląo. · ltich stronach. Wszęd'Zie posiadamy poh·wlj1H3
meń;tu :Rzeszy, zabrał glo'S kanclerz Rzeszy, dr.
rezerwy. Nastrój wojsk jest dobry i ufny, OB.e:thlłlailll:-Hollweg ·w następują-cem p:r;z~móg.ó1na sytuacya militarna po.zwala, by wziąć
w:ieniu:
·
.
na siebie ws:zyątkie następstwa, jakie pooią„
• ;,W dniU 12 grudnia wylożylem parła.men.:. gnąć może za sobą nioogrankzona wojna ł<0towi Rzeszy rozważani~ które doprowadziły dzi podwodnych; a ponięwd taka wojna Jvd~·;łl~OJKJzycyi pokojowych. Odpowiedź pnedzi podwodnych we wszelkich o.lrolicznośdacb
e1wn1ków naszyeh okazała jasno i wyraźnie:; jest środkiem, .by wrogom naszym zaszkadttć
i& o;drzncają oni rokowania z nami . w . spra.:: najdotkliwiej, naleiy ją rozpocząć. Sztab ·ad.;:
wie pokoju,· że chcą jedynie pokoju, który są„ mitalicyi i fl.ota wielkomorska żywią usilne
prwświadczenie7 przeświadczenie znajdująoo
m~. podyktują. Tern samem, wobec caleg·o
prakty,cz.ne ·poparcie w doświadczeniach krą
~wrnta :rozstrzygniętą została kwe.Stya .winy
za kontynuowanie wojny. Wina eiąży jedynie żowniczej wojny ło<lzi podwodnych, źe Anglia
na przeciwnikach naszyeh. Równie pewnem przy pomocy tej ł>roni, wstanie nakfoni-Ona do
jest nasze 2.adanie. Nad warunkami wroga pokoju.
Sprzymierzeńcy ·nasi w praktyce również
nie możemy dyŚkutować, '·mogłyby one być
podzielają nasze zamiary. Tak sam-O jak my
przyjęte jedyme przez naród pobity na głowę.
A.: zatem,
zablokµjemy Anglię i zachodnie wybrzeże
·•
Fran.cyi, przesikadzająe ws?.elkiej żeg.ludw do
tr.zeoa. walczy6?
kraiów nieprzyjacielskich, podobnie Austro·,'.; Jakież !łą warunki pokojowe Ifoalieyi? Węgry ogłoszą obszar blokady wokoło Wfoch.
Sita ohronna Niemiec ma uledz zniszczeniu. Wszystkim krajom neutralnym będzie pozo-Stracić Ilłamy . Alzacyę, Lotaryngię i naszą stawiona wolna droga dla komunikaeyi
wzaMarchię_ wschodnią,. monarchia dunaiska ma
jemnej~ nazewnątrz obszaru blokowanego. Aby-G rozezlonkowa.ną, a Bulgarya ponownie o- mery>ce pozostawiamy podobnie, jak już to uszukaną w sprawie swej jednośc1 narodowej,
czyniliśmy w roku 1915i pod pewnemi zastrzeTtll"cya wyparta z Europy i rozbita w Azyi. żeniami, bezpieczną komunikacyę osobową i
Zamiarów niszezy.r!ielskieh przeciwników na· -Określonymi. portami angielskimi.
łl~ych, nie można silniej wyrazić.
, Następnie kanelerz Rzeszy odczytał nastę
Wyzwano nas na walkę do &statee?Jn-ośei! puiącą natę ,(fo rządu Stanów Zjednoczonyeh i
· :Preyjmujemy wyzwanie, zaryzykowaliśmy zakoniunikowai, ie odpowiednie noty wystowszystko i zwyciężymy. Przez taki rozwój rze- sowano do państw neutralnych.
oezy prowadzenie wojny lo<lzi pnd w-0dny,eh zo'Btało przesunięte w ostatnie stadyum. · Spra· f
wą wojny lodzi podwodnych zajmowaliśmy się
,,Berlin, 31 stycznia 1917 r. Wasza Eksw~,pólnie w tej komisyi, jak przypominacie soceleneya
byl laskawym p-0d data ~2 b. m. za·
bi~ panowie. trzykrotnie, w marcu, maju i we
komunikować mj o orędziu, z jakiem Pan Prewrześniu roku ubiegłego.
"· Wszelki środek, 'Powiedziałem w maren, zydent Stanów Zjednoezouyeh Ameryki zwróeil się w 'tym sam:rm dniu do Senatu amery·
.kt6ry nadaje się do skrócenia W{)jny, jest najhu.manHarniejszym. Stosować należy na wat kańskiego. R:ząd, eesarski z ealą uwagą przyjął do wiadomości· treść orędzia, wynikaiaeą z
naj}}ezwzględniej-szy ~rodek, który doprowadzi .nas do zwyc-ięstwa i d{} szybkiego zwycię:: przed!'!tawie:ń Pana Prezydenta, przeniknię-
etwa, powiedziałem wówczas.
· .._, tycb wysnkiem poczuciem odpowi ::-tzfolnofi.l'i;
Kanclerz Rzeszy mówil następnie dlaeze- sprawia Mu wielkie zadowolenie. iż stwierdza.
go w marcu i maju r:oku ubiegłego byt prze- że linie wvtt'rzne tell'O doniosle'J?O o8wiadczenia zgadzafą się w Wielkiej rozciąglośd z za;.
ciwny nieograniezonej wojnie fodzi podwod~
nych i dlaczego sprawa ta nawet we wrze- · sadami i ży-eze-niami, za któremi oświadczają
się Niemcy. W tym względzie, na pierwszem
~nh1, PO': zgodnych orzeczeniach kiel"owniclwa
polityczneg-0 i .mnifamego, nie była jeszcze miefscu znajduje się prawo stanowieni~ o sod0;jrzalą d'<> omówienia.
W związku z tern bie, oraz
kanclerz p,rźeszedl do swych poprwdnieh wyrównouprawnicnfa wszystkich narodów.
nuxzeri:
·
·
W użnaniu ·tej ·zasady Niemcy rade .byGdy w PQrowmieniu z Najwytszem Do- łyby s:zr:zerze,
. gdyby narody, jak Irlandya i
wódz.twem Wojsfowem dojdę d-0 przekona- Indye, które
nie cieszą się b!ogośfowieństwa
nia, ie bezwzględna wojna lodzi podwodny~b mi niezależno.ści
państwowej, mialy uzyskać
,;bliży nas .do zwy.cięskiego końca,
wówczaa obeenie wolnośe. Przymierza, które pchają
poprowadieną zostanie w-0jna l<>dzi podwodnarody do wspóh:aw-0dnicitwa o potęgę, oraz
nyeh.
wikla,ią je w si~ samolubny·ch intryg, odrzu·
Chwila nadenla....,
ea rowniei. naród niemiecki. Natomiast żvn
, Ohwila ta - kąnylerz Rzeszy ciągnął <ła liwa jego współpraca zap-ewniona jest ·dla
Ief ....:... nadeszta obecnie. Dzisiaj nastąpił .mo- wszelkich usiłowań, zmierzających d1l ,zapo· ·
ment,
którym z największymi wid-0kaml bieżenia. przyszłej wojnie.
powodzenia możemy odwaiyć się n.a to pn.ed·
Wolność m6rz
sięwzięeie. Dlateg<> tet . nie powinniśmy .iajalio
warunek
wstępny do wolnego byfu I pO.te;n. wy-ezekiwać chwili późniejszej. Cót zmi&nUo się?, Przedewszystkiem najwaźniejme: kojowych stosunków narodów, PQdobnłe jak szarów blokowanveh.
Lieii'ba ·naszych łodzi podwodnych po~rięks_:!lY-· drzwi otwarte dla handlu wszystkich państw
Korzystam z 'tej okazyi, aby waszej Eksee-neutnalnych, należały zawsze do zasad wyła ·iri.~ bardzo znacznie w·obee w\os<ny p()prt.edleneyi wyrazić ponownie me najwyższe uszatycznych
polityki
niemieokiej.
nfaj; _,T:e~sall!em wyitworzyla s:ię moena podnowanie.
Tern glębiej l,lbolewa rząd cesarski,. tę
stawa -dla ·powMzenla. Na-stępnle drugi roz..
"(podp.) Zimmermann.
wrogie pokojowi zachowanie jego przeciwnist.rzygający punkt;
ków uniemoiliwilo obecnie urzeczywistnienie
Kimelerz
Rzeszy
zakończy! następującemi
Zlo żniwa ~atąwe. ,
· tycJ1_ podnloslych celów. Niemey i sprzymie- slowy:
"'·~5taWiają one juz Anglię, Franryę ł wt°'"
rzeńcy Jeb gotowi byli przystąpi6 niezwłorr.nie
„Nikt z PQśr6d nas nie będzie zamykał oeb,y wobee powa!nych trudności. Posiadamy do rokowań pokojowyeb i wzięli jako podsta· czu na powagę kroku, jaki czynimy. że chonsi1)ią nadzieję, że .trudno~ci te spotęgują s~ę
wę zabezpieczenie istnienia i swobo.dę rozw~
dzi o życie nasze, wie kaidy od 4 sierpnia 1914
do znie;sienia . wskutek nieograniczonej
ju S\\')'ch narodów. W planach ich nie leża
roku, a przez odrzurenie naszej propozycyj p:-iwojny łodzi p<>dwodnyeh.
ło jak to wyraźnie zaznaczono w nocie z dnia
kojowej, świadomość ta, została krwawo podRównleż
kreślona.
22 grudnia 1916 r., zdruzgotanie, lub znis~ze-
sprawa. węgla:
nie prz.eelwników, lecz według ich przekonaGdy w roku 1914 wobec powszechnej
jesit kw·es'tyą życia pod6Zlls wojny. Obeenie nia, zgad,zaly się o.ne z prawami innych nur~ mobilizneyi rosyj.skiej musieEśmy chwydć ia
mieez, uezynili§my to w poczuciu giębokfl
już jest vna,krytyczną we Franeyi i ."we Wt.,..
dów. Co si~ zaś tyczy w szezególn<>Ści
z.dęcydQwaoej
sily, która mówi nam: „Musisz.ech. Nasze łodzie podwodne uczynią ją jesS·
Belgii
my,
a
dlatego
też
możemy''. Nieskończone pocze krytyczniejszą. DÓ tego przytzynią się~ która stanowi przedmiot gorąeej sympatyj w
toki krwi poplynęly od tej ~ory, nie rm.zyly
sz-ęzególnie dla Anglii utrudniony dowóz rud
Stanach Zjednoczonych, to kanclerz Rzeszy ojednakże musu i możuo.ści.
Jeieli obecnie
dla fabryk, amunicyi w najszerszem teg-0 slo- świadczył przed kilkoma tygodniami, iż
zdeeydowa!Himy
się
na
zastosowa~ie
naszej
ł wa znaczeniu, oraz drzewa, '",dla kopalni wę-·
.
gla. Jeszcze potęguje te trud'nośei dla naszych
podziele-nie Bele:ii niirdy nie leżało w zamia- najlepszej i najostrzejszej broni, t'O nie powoduje nami _nic, jak tylko trzeźwe rozwaienie
wrog6w na tern polu zwiększający się brak
,,rach Niemiec
to11nażu. Tutaj czas i wojna krążownicza lodii
Niemcy pragnęły w pokoju mającym być wszy.stklrh wt'ho<lzą.cyeh w grę okolit'zMti.?i,
PQUw<>dnych przyg-0lowaly
· zawartym z Belgią zabezpieczyć się wyłącznie nie ja)(;' tylko silna wola, by uratować nasi na·.cios stanowczy.
w tyt;n wzg1ęilzie, by kraj ów, z którym rzęd ród od nędzy i hańby, w jakie spychają go
cesarski pragnie żyć w dDbrych stosunkarh nasi wr0gowie. Powodzenie leży w rękach
Wskutek braku tonnażu koalicya clerpi sąsiedzkicli, nJe. mógł być wykorzystany przez . Wyż;;,zycb. Co w mocy ludzkiej, ażeby uzyskać
we wszystkich swyeh dziedzinach. Daj.a się przeciwników, .dla wrogich zamachów. Pod!)'!).. le dla naszej ojczyzny, bądźcie pewni, mości
t111· odciuć WJ.ochom i Franeyi niemniej rui ne zabezpieczenie wskazane jest tern konieez- Panowie, że niczego nie pominięto; wszystko
uczynion-0".
Ai:t@H~
,
. .
ruęi, i:i pełnomocnicy nieprzyjacielscy w wieNastęt'nie przemawiali sekretarze stanu
~.,Jeteli tedy obecnie pozytywne słmny
lokrutnyąt . przemówienjach, a suzególnie w
marynarki,
spraw wewnętrzny-eh, spraw za,;!.ię,Q,gfanicżonej wojny lodzi , podwodnych · o
uch walach pa.ryskiej konferencyi gospooarc.,,ej
wi.Ql~ wytej sza.cujemy niż w roku poprzedwYrazHH>:ez obsłonek zamiar, by Niemcy, na- grani"7.1'~rh, porzem nastąpiło tajne posiedze1tHn', to jednoeześl1ie zmniejszyły się niebez- wet pn przyw.róceniu pokoju, nie uzńać za nie komisyi. Obrady będą kontynuowruie jupienteństwa wynikające z wojny lodzi podF
równouprawp'i2ne,· l~ż raczej, rwalezać Je t·ro.
wodnych.
.
· ·
nadal sysitematye:rnie.
·
0

lata NiemioG da Stanów Ziodnnczonycb.

··w

nie

. ~ J(anęlen _· Rzmy

~ól9wo -

roiwaial

nastwaie

,,; - :ąg61nł syhla-0yę politymią.

I ~~ąt ńastępnfo dalej:
·Feldmarsialek .fiindeHburg przed kilk~l~a..·.dttia,mi przedi&tawil mi s1tuacn jak J:Ui-

~abi~~i; pokojowe

nzw6ry;rzymi~rz~,

ro·zlnłv się u fnstynkty n.b{}reze

nrzemwn1Uw,Jderzy ehtdeH dyktMVa6 po·kój.

Pod p-Okrywką zu.ady na.rocfowośoi ujaw•
nili oni, .jako cel wpjenny rozc-zlonkowanie i
pozb.i:rwienie cz.ci

Turc;rl 1 Bulga.ryl.

]l'ieniiee,

AIH'tro· Wfi',gjer,

f ragweniu

pojednania

r. w s z e J k a k o m u n i k 11 ~ y a m o r s k a
będzie zwa.lnana be1względRie

fłlBmorvnt

BerUn., 31 Btyc:r.nia (T. wł.)'. - W merno·
rya.le ułąeunym do noty wys§4'11:4tgóhtiono ob·
szary blokowane wokoło Wielkiej Brytanii,
Franeyi, Wloeh, ;oraz we -ruhorlnie.j Męści mo.
na :lrHt1ieJnnego, na ktleyeh od t lu.~· UH1

tr,

Komunikat nimniecki.

idei z Rosyi.

-

Według. informacyi

,,Now.

Wremieniłł,

sprawa· mianowania nowego rosyjskiego mini·
stra spraw zagranieznych jeS"tC.Ze nie została
załatwiona ostatecznie, W dobrze poinformuwa-nych kolach politycznych przeważa zdanie, ie
stanowisko ministra spraw zagranicznych ro-.
stanie znów zajęte tylko tymezasowo ewen·

tualnie przez kilku kolejno

powainiejszveh

kandydatów, ale ostateczne mianowanie mt„
nistra odlot-Ono na czas późniejszy. Wszelkie
pogłoski prasy zagranicznej w tej spraw.ie' 11!4
zmyślone, albo też przed wczesne.

Roxya wobec rapieia
„Wieezern.

Wremian

1- \Jiłxona.
poświęrają

dufo

miefsca i uwagi akcyom dyplomatycznym Pa•

pieia i Wilsona. Gazeta uwaia, że między per
kojową akcyą Papieża i prezydenta amerykań•
skiego niema może i prawdopodobnie iadnej
bezpośredniej ła'Czności, lecz nie da się je-

dnMześnie zap?zeczye, ie pomiędzy ob'l,1 ak:-

cyami istnieje pewien związek ideowy.

Dl&

państw wo/njącyrh pozostanie jednak obojęt„
·nem, z której strony wyjdzie iniryat~·wa do
rzec~w 1 11tego rozpoczęcia rokowań pokoi'>'wrek, rlówną rzeczą jest, iż w,,pgóle 1'.> pakoj'Q
tit 1dwi, pisze i dyskutuje.

W „Biriew. Wiedomostiach'' piszą o te:m,

te w Anglii istnieje zamiar powołania pod
broń tylko młodszych ro~znfaów i uwolni6 od
slużby wojskowej roczniki starsze. Organ ro-.
syjski przyjmuje doniesienie to z niechęcią i
podkre~la, że gdyby to samo chdały zrobi6
RMya:, Wl~chy i Francya, wówczas wkr6tcei ti'
milioMwyeh armij koalicyi nie pozostafobf.
11ie. Z h!g::t też powodu gazeta oświadcza, tif!'

prr.ee! wkę

proiekt<>~i

angielskieuiu..

4.
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Dziś: Wigilia Ignacego B. M.
.T t1 t r o; M. B. GrQmnieznej.
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Wschód słońca o godz. 7 .m. 43.

Zaehód o godz. 4 m. 45.

ronika ·łóazka.
• „Cyrylica''·
.
Pozbyliśmy się naszych opiekunów 2: nad
. Wclgi, odzyskaliśmy niepodlegfość, rozpoczę
liśmy pra:cę nad odbudową własnego państwa,
_a jednak zachowaliśmy pewne szczątki i śla
dy moskiewszczyzny~ 1.'iórą, szczególniej w
Łodzi, sp·oty kamy niemal p.a kaMym kroku.
Pomijamy już „sympatyczny" dyalekt
; rnwaeko~rosyjski, s!yszany aż nazbyt częst-0
. na ulicach, w kawiarniach i t p. - może osobnicy, poslugująey się nim, nie obcą mówić
, inac.zej, lub nie umieją, natomiast raz już nalemloby poloiyć k:res „cyrylicy", która razi
, :na3z wzrok i uczucia, a której jednak ci i owi
nie uważają za stosowne j.esze.ie do tej pory
nsunać.

Mamy trr na myśli szczególnie tablice na
bramach wielu domów, przypominające .pneehodniom czasy Czesnakowy.eh i ieh gorliwycli
. adherentów, dalej napisy rosyjskie na wielu
· gmachach publicznych, jak nap:rzyklad na
gmachu b. gimnazyum żeńskiego przy ulicy
-~likDlajewskiej. W nie1.1:óryeh d-0mae-h, szeze..
gólniej w starej dzielnicy miasta, przeehowa.ly się, wid·ocznie na pamiątkę, listy 1-0lrat<>rów
w języku rosyjskim.
Czas już, zdaje się, byłoby zwrócić na tp
uwsgę i polecić mHoś:nikom „cyrylicy" mstą
pienie tych wszystkich napisów mnymi w ję-
·~ku polskim.
Tow. kniewien:ia. oświaty.
W uzupe!nieniu zamieszczonej w piśmie

na„...,em w tych dniach notatki o dzisla:lności Tow.
krzewienia oświaty w roku 1916, zaznaczamy ie w
roku .ubieglym staraniem zarządu T. K. O. odbyły
się następują.ee odezyty i wyklady: 1) E. Sokołow
skiego - .,Książe Józef Poniatowski" i ,,Moloch
Rosyi". 2) J. Rotsztata - ,,Pamięci profotarya-tu"
- i „ Wspomnienia z katorgi". 8) Tny odczyty o ty~
fusie plamistym d-rów Kaufmana i Rund-o, <Yra'i
i) Koriforencya zbiorowa o za~ tmiwersy·

.~ ł.etów

ludowych.

·

.I

1

•

Ziemie ·. polsl1ie.
Ze .Zgierza•

z

Z

Ze Ste>w. drogistów„

,

Zarząd

Stowarzyszenia drogistów un:ądza dla
~swyd1 ezlonków wykłady z dziedmy ehemil or--·ganicznej i nieorganicznej. Na· prelegenta. zaptosz()ono prof. gim.nazyum polski€-go, p. Rubacha. Odczyty
· .. ·odbywac się będą w poniedziaDtl i s.O'ooty o godz.
i pól wieez., w lokalu własnym. przy ul. Piotr..

e

irowskiej 56.

Ze St(łw. „Praca".
Stowarzyszenia robo!blików i roootnie
" przemysłu włóknistego „Praca", eelem szerzenia
· oh1aty wśród :robotników, wszedl w porozumie: 'lie z Towarzystwem popularno m wydawnieo:em
. „Czytaj" i otwiera filię kolportatu pism oodziennych i wydawnictw ludowych w poczekalni tram·
wajów dojazd{)wych Łódź - Zgi.eu. przy ut Zgie!'v
. sklej .ll:l'. 1! w Łodzi
Zarząd

Z Tow. opieki nad dziećmi rezel"WistiSw.
Na odbytem. posiedzeniu, zarządu uskuteezniO"
podzia1 mandatów w sposób. następujący: Pre..
zesem została p. Chmielewska, wiee--prez.esami p.
Neumanowa i Nafan No"·e:r, sekretarzem zru'ządu
p. Maurycy Praszkier, kasyerem inż. Steinhardt
kontrolerem inż. Hertz, a opiekunkami: drowa
'8.zumaeher, drowa Eliasbergowa, An.na M!nrltzo.wa
i Józefowa Szyiierowa.
!110

~

z

Organizuje się w ł.odz;i Sto~enfo zytlowiko-ortodoksyine.

Z Kursów I1andfowycJt: przy Stow.
prac. handl. :m.

wz. pom.

Łodzi.

Przy stalem"" powodzeniu, jakiem się eieszą
wszystkie wykładane r~i K'.1raach przedmioty, dziwić się należy, że praeo\vnicy handlowi tak malo
interesują się stenegrafia polską. Wszak dla ste.nografów pcrlskkh szczl2'g15inie ot\\iera się teraz sze-lroki~ pole, po wprr.n:rndzeniu samorządu d<i mstyiu~:n spoleeznych. Jeszeze v.e wrześniu r. z., oglcszono na ~ur':.ach zapisy na ten pnf'limfot, które~o
wyktady me aoszly do skutku z br,aku slmhacz6w.
Miejmy. nadzi~ję. że. l:ym razem. stenrigrdia polska
w~l:md~1 nafozy~e zmi;:~re"owame. Poc~ątek

wykla-

dow v. e wtorek. d. 1o b. m.
Wcbec tego. ie \>: poprze<lnfom półroczu zabra~
'klo miejsc na ekonom. spoi.. u:twm':Wnym rostaj-e
od polowy lutego nowy kurs polityki ekonmicznej.
· Wyldadać będzie dr. M. Grinberg.
.
EgzRminy dla nowows'tli'.pująeych odbędą się
'W porządku nui!fępująeym: buchalterya i arytm.
. "handl. - v;torek, d. ~ h .. lTI„." godz. 6. k3resp. handlowa polska - f"~OnIWZ!ti [CK, D. 5 b. lll., O godz. 7,
jęzvk angielski (kurs 2-gi. 3-d i 4.~ty)
wtorek,
rd., 6 b. m„ e. godz. 7; i"l11yk frane1mki (kurs 2-gi i

~·

z

~

~

p.

Z

Na oi!-fatniem posiedzeniu zarządu posfanowio- .
w sklad zarządu pp.: inż. Klocmaina
Przed sądem staje Kacper Małtus, lat 69, o.
i Ignacego Kohna. . Skonstatowano wzrost ilości ska.rl-O'lly o dwu.krotną kradzież u swofoh sfostrzeń
eów, Bartusiaków, o pobicie starej Bartusiakowej
spraw k-0mornianyeh, poląewny z terminem prze.
i o grożenie podpaleniem ich domu. Na rozprawie
.j)l'-OW&tlzek i eksmisyi (1 stycznia).
wyjaśnia się. ie ojeiee Barlusiaków pope:tnil w .swoim ezasie samobójstwo. Ponieważ dzieci byly nieletnie, a ma·tka ich schorzała, więc wuj Kaeper ła
Nowe Stowarzyszenie żydw.• ::,kie.
łlO skooptować

~~·

·w.

Z Tow. „Loka.tor'.

~:

.Lubi~,~;

3-ei} - czwartek, d. 8 b. m .• o godi; 6; język pol- hailzieże po 2 tygodnie,. a za pobicia na 3 tygodnie
G-rablrow<i, ·
lBohlo; K'o'wa1,
ski (kurs 1-szy i 2-gi) - środa. d. 7 b. m.; o g<idz. więzienia. ..ląeząe kary w jedną. wynosą_ą 1 mie- · <lecz. Dziekan kan,
Ziętk4'wie& ·.
· . :', ·
5; j~.zyk niemi~ki (wszystkie grupy) - ś:ri>da, d. · siąe wi ę:cien ia.
3) \Vloolawskt. Wlooła'\Vekt Duninów, Włstka.
.
·
7 b. m., o godz. 6 i kwespom:lencya handl. nienii~
Dziekan kan. kat. Feliks .Mikul!Jki. . . . .
. .
Stommłi sąsie1blde.
ka "'-- ~wa:rtek. d. 8 b. m„ o godz. 6. .
·
W powit~ie n:i.eszaws& ~. wa:rua~t·
Zapisy przyjmuje się do dnia pop~jąeego
4) Nioozawm· Ni~wa. Al~.ksa.ndrowo, ~,
W dtml.U przy ul Benedfkta M„ ft nri~
I egzamin.
cl»ein~k. K~~ Lttbanie, .. Łowi~k, Osfrow~
Julj.anna R~blerowa. lał 49, a oook męJ ntejaka paI
111i Sehulrowa. Ta ostatnia. oskarżyla swoją sąsiad Raciążek, Slutewo, . Straszewo. Dziekan bn. W~
Wsrzak.
·.
··
·
.
kę. ie wytrychem otworzyła jej . mieszkanie i wyWystępy ,,}Urażu'''wa:rsza:.WS'kiego. • kradla
5), Pi-Olr<>-wski. Pio.trowo, B~, Byt()ii,
...
karty
na
chleb~ Oskarże.µfo moty:wuje tem,
Wczoraj odbył się w leatrze Polskim drugi i
ie Heblerową często widuje :z ehlehem, na ro jef Mak-0rzyn, Orle. Połajewo, Sadlno, Swi~ ~
kia ks. E. Krynicki.
.
·
osłabli wioozór istotnie doborowego Z&-polu kabawłasne kartki 'Wystarczyć nie m~gą, a E!AA1llwwej
6) Radziejowsld ·RadrlejOw, Bądk~W'<>. Broni&ł refowego, który pod wodzą wytrawnego kier{>wniakurat zginęly karty chlebowe. Hebleto-wa. zaprzewo, Bronisław, B~yna, Kościelna Wieś, Krzywi>,":"
cza kategoryemie, jak<iby miała . kraść. Przyznaje
ka swego, p. Marldewieza, dal szereg przedstawień
sąd.za, Osięciny,. Sędz!n• Sm~wo, Witowo. ·Dzie\o
nat-0miast, że, dowiedziawszy się o··.· oskarieniu,
w większych miasta.eh prowincyon.a1nyeh. W odróikan kan. J. MaJewski..
.
·
wpadla w straszny gni.ew i obm.?;enie1 weszla do
nieniu od wielu imprez tego rodzaju, nawiedzają-.
W powiećie 1 .gub. bliskiej.
mieszkania Sehulzowej i J~Iqeze:m żelaznym skrwa7)' Kali~ki. Kal~ Dobrzec, Chebni~, Gi.fyee.
wila jej twan i rękę. .
'
.. '
eych Łódź; od czasu do czasu, zespól ten wyróżnił
Godz:ierze, Kościelna Wieś, Rypi.nek. Dziekan pn_...
Prokurator za poranienie wnosi ~ 4 dni ~
się korzystnie. Uniknięto ordynarności i pornograłat Jan Sobczyński.
.
. :
· ·.
fu. Oskarżona prosi o ·u.mirunę na kaxę pieniężną.
fi~ w stylu knajpiarskim, dająe natomiast repertuar
8) Ko-źmińsld. Kotmmek, Borków1 Dembe, .Q.o..
Sąd, po. naradzie, skazuje ją na 15 rubli kary,
bardz-0 aktualny, wesoły i ciekawy, przyezem siły
li.szew Kosinów, Przezpolew, Tlokbna, Tykadlów,
łub 5 dni aresztu.
Dzie~n ks. Ja.n Cyranowski.
·
.·
wylronaw~ byly istotnie piel'Ws:rorzędne. Taniec
Apelaeya prolrn.rato.ra.
9) Stawiszyński. Stawiszyn, Blizanów, Brn&ew,
:repr.ezentowali pp.: Gnafowska1 Mia Mara i Sohi-:
Kaliski Chocz, Dzier:zbiń. Kokanin, Kościełoo Kal}.
Jes.żeze w zeszlvm roku sędzia pokoju VI o.szewski, pieśniarką była p. Do~Marknwska, lraski . Po~ieci:n Piatek Wi~lki, Ryclmów, · Zbiers~
kręgu skazal mfodoclanego- złodzieja Henocha Reszki i kuplety wykooywali pp.: Smoteyeki, Micha·
Dziekan ks. Br. Kozankie~icz;.
·
. . · ·
dlicha za kradzież bielizny z żydowskiegn. Tow. d-010)_ Stawski. Staw, Blaszki, ~ewo, G?:ra, }'Yll"·
lewski, deklamowala p,. Bońeza, akompaniował do
b:me;:ynncści na dom. poprawezy, Prokuratory-a 1!~
n-0wice, Kalinowa, Opatówek, Rajsko. Dzi~ h
ważafa jednak że więz!enie. śledcze bylo dla. Re~h~
..Swoieh i cudzyeh pfosenek p. Wiktor Krupiński.
Aleksy Kruezkowski.
•
·.
.:
cha
dostatecmut
kara
i '\'l"tncrsła apefa:eyę, ządaJąe
. Teatr na obu pr:zedstawie.niaeh byl zapełniony.
W powiecie k-0Iskim, gub. kaliskiej:
• _.
uchylenia wywku 1 kstan~yi i ·wypuszczenia · mlQ11) .Izbicki. Izbica. Blenna, ~r~ów, Luootyii,
Wykonawców. a głównie wykonawezynie przyjmo-docianeg() pnestęI>ey na wo.tnoać. Sprawa ta ~yla
Lubstów Maknlno Modzerowo, Rae1ęewe, SompqJ:no,
wauo wdzięcznie i ob.darzano kwiatami.
wewraj 1"07,patrywana .prz,ez są<!. o:rręf?Qwy. ~wiad
Wąsorr,e: DZiekan" kap. I. ~ytrzyński.
·
'
k-0wie: Bińkowska i . Pfeil zemah powtórme pod
12) Kolski Koł-0, Białków, BrndzeW, . D~
p:nysfogą, te Redlich· skra~! bieliznę,· wyłamawszy
· Ze Sit'OIW. spożywczego „Ognisko"'.
Szlacheckie, Dobiów, Ja:niszew, Kośclelee, Osiek
nprzed.nio .'zamek we drzwiacll.
,
•
Prokurator popi~ral apelaeyę. iąpają.e Wj'.'PU- Wielki; Wrząea Wielka.
Stowarzyszenie spożywcze ,,.Ognisko", sUl:n&W powi€cie konińskim gti~. kalisldei_:
_ . ,_
miczenia Redlicha· z · domu po:rraweze.go. ·
·
wiąee kooperatywę klasową soeyafurow po1skicll,
13) Koniński. Konin, Got.ma, Gosl~"Wlefl, KawSąd, po .na:rad:Łie, odrzucił .apefaeyę prokura·
rozwija się nader pomyśkde i liczy obecnie &kolo
niee Kramsk, Licheń, M-Onyslaw, Myśli:bó:rz,. Ostro.
toryi i :r.atwierdzil wyrok pie:rws~j · instaneyi.
wąs: Ślesin, Sławsk. Stare Miasto. Dziekan b. bn.
OOO ezfonków. J>onadto okofo 350 osób z pośród
Wlodzimien: Jasmski.
pracowników garowni · miejskit>j w· tyeh dnia.eh
14) Tuliszkowski. TuUsików, Gnhlenke,. ~
przystępuje do „Ogniska", które otwiera dla nich
choWjf, . Grzymfr:zew. Kmymów, Kuehary ·kościel~e,
nową filię przy ul. Targowej. .Na Bałuta-eh za.deLisioo Russócice, Ryehwał, Rzgów, W~ D~
l klarowano rowniei 300 · no1wyeh udzialów 5-rnbfo„
kan k~. Mareyan Wlosfowski.
. _
W powiecie sie~adikim ,gub. k~liskiej:
""'Yeh; dla tej dzielnicy „Ognislro" otwiera :również
15) Sieradzki. Sieradz, Charlupia. Mala, Cho~n~
. filię•.
Dąlirowa Wielka, Męka. Zduńska Woła. Dziekan ,n
kan. katedry Wladyslaw ·Mikolajewski.
.
16) Szadkowski. Szadek. D~bin, Kami<m~
Sprzeda.Z nafty.
Komitet zaprowiantowania. miasfa otrzy- . Ko'ttZeW,
Malyń, Rossorzyea, • W1~n.ehy, Za.d:dm•.
·De1egacya !;a-prowiantowania miasta k&m.u.ni- mal większy transi>-Ort nafty, który sprzedany
Drlekan ks. kan. Stanislaw Miree'ki.
kuje, ie· sprzed.at nafty przez sekcyę iywnościow4 zo.S'tal spólkóm polskim i sklepom ~ gmin:y ty„
· 17) Wareki. Warta, Charłupia Wielka, ~rnsz..
na czas niook:reśkmy zostah przenvama.
d:o-wekiej. Nafta sprzedawana jest po kwar- t"ZYCe Tubadzin Wągle:reW, ·Wojków, Wroblew.
. ,.
Dziekan .ks: ka~. Józel Mańkiewicz.
cie na miesiąc dla każdej ;r-0dziny~ ·
18) Zloezewskt Zloezew, Burzenin, Brzmo.
Sprzedaż węgla..
.
Utworzył się klub łydo.wski,· do którego
Godyniee Kliczków ~fały, Kl<>nfrwa, Stolec, Uników,
Spm:ldat węgla, która w przeciągu mn ·. ootat.
Dziekan ks. Apoloniusz Lutcborski.
·
n1cli była prz.erwana, o.bflenie W11nowiono. Z J>OWO<- należą próez radny~ i innf żYd. dzialaeze s,vo· W po-wiecie sluneekim gub. kaliskiej:
.
dn malej ilości· węgla otrzymują po 2 koree tylko hj łeczni.
19) Słupecki. Stupea•• ~udzisfaw, Cienin, ~
o...~by, które już dluższy czas węgla nie •hraly.
powodu poWiębmjąeego Się przemyt- . broslowo
Giewartów, Kaz1m1erz, Kleczew, Młodo~
nfotwa mąki ~ na.śzęg<) miasta do Łódzi, po- W'O Ostr~wite, Skulsk, Wilezy.n, Złotków.. Dziekan
Z nad Łódki.
b 'ka'1.. Wladvslaw Ciesielski.
. _
więksron-0 nadzór :policyji:ry na krańcach mia.
· 20) Zagó~owskL Zagórów, CiąZeń, Grodzi~
Wlakieiele d-0mów nad Łódką zw:r6eili się oo śta.
Kowalewo. Królików, Ląd, Ląde'k, Pyzdry, Sa:m~
magistratu z prośbą ó zaplaeenie im za plaoo zuży
Prezydyum .po1icyi · za:lWierdiilo ustawę wo,
Szymano\\iee, Trąbezyn. Dziekan ks. kan. J$1
te pod budowę ulicy, nad Łódką. W magistracie n°'wego towarzystwa pód nazwą· żyd. dom luKabata.
·
.
. ••
odpowiedzlanil, ie dług będzi~ 'llłswrony po uir:OO.
W pow. łu:reekim gub. kaliskie]!
. .. .· ·„
d-0~ w Zgien~
ez:mi:iu robót pny budowie.
21) '.I'ureeki. Turek, Boleszczyn, Dobra,~.~·.
:OOw, Glauehów, Jeziorsko, Kowale P~lde,· lłf ·•.•
sków, Malanów, Milkowiee, Psary, Skęczmew, ~ .·.
Konęłanłynowa,
Or:łf.orimn „Cztecy PMJ' roku" Hamna..
b.ń ks. kan. Ignacy Kasprzykows:h.1..
.
·
--· ..,_. ·. . 22) Unfoj-Owski. Uniejów, .Broo)'.lia, Ch
Twanystwo śpiewacze ,,Haz-Otnik" zamierza.
W nr. 21 .„Godziny Poisk:r•
r. b., zrunies?? ee Grodzisko,· . Niemysłów, Niewierz. Pi
wyStaWić w najbliisz~j przysżlośei 'oratorynm HayS~ioo, Wielenin, Wilamów, śpieimfon . . • :~:J~
dna „Czfory pery roku" przy wsp6ludziale swoich cmna mstala k.Qrespondeiieya ~ .Koosj:antyn<>wa o
W pnw. lęezyekim. Bałdrzychów, Wańko~~~·};
sólisl:ów i ehóp}w, oraz lódzkiej·orki~ symfoni„
dziala1nnści Ligi '.kobiet P. P.
f jej powstaniu, Dziekan ks. kan. Aleksander Jędrychowski:...
_/
eznej. Dyrygomć będzie p. s„ Silbertz.
·
która .wymaga sprostow:iinia.
W pow. wieluńskim gub. kaliskiej:
.· ~
23) Boi"eSlawieclrl. ~lesławiee, ~iała, C:za.starf.t
Mianowicie Liga kobiet P •. P. W. powstala w
"Wesoły wioozór''.
dniu 8 grudnia r. z. pod przewodnictwem p. Hele. Dzietrzkowiee, Komorn!ki, Lyskorma, l\fiele~.
Mokrsko, ~komiln, Wójcin, żdiaey. Dziekan kS. nn.·
Dnia 15 luteg.o 1917 r. (w tfosfy e-zwacrlek), ' :ny BijaSie~iczowej i w krołkim, stosunk'.Ówo ·czasie
Antoni Snawadzki.
.· .·
odbędzie się, na rzecz ·toozkiego Związku hareen;y wykazała energfozną swoją. dzfała.InoM, dająe Se!b
24) Praszkowski. Praszka, DzialóSeyn, Dzi~ .
po.lskich, w sali k>0neertowej przy nl. Dzielnej, wie. d~ą pieczę . przebyWającym .w Koru.."'łantynowie
niki, Jaworzno, Mierzye.e, Oza,rów, Pąitków, ·:ąudn~ ·
ezór artystyezny pod na.twą ffWesoły wieczór".
~Mniów. Dziekan ks. Bolesław Wróblewski.
'" ·
Na pr<>gram zloią się ntwury gpeeyalnie n.a ten legionistom. Na. .Sylweśtra urżądzooo pnyjęcie dla
• 24) Wielunski. Wieluń, Chotów, . Cza;rooeyl)\. ·
wieczór napisane (aktruilne kuplety, śpiewy, mu. 40 legionistów· 7; -okolicy,· pooms Mórego żołnierze
Konopnica, K:rzywo:rzeka, Ossjaków, .Raezyn, Ru.~.
zyka, cltińskie cieinie i t. d.) w wykonaniu j:edy.ni'0 · nasi w. imieniu Ligi serdec.mtą i go:rąeą przemo~ą
Rudliee, Siemkowi.ee, Wie:rz.ehlas. Dziekan: ks. Wm
sil 6'matorskfoh.
powitani zostali przez priewodni~ p. Bijasiewicenty Przygodzki. ·
26) Wferu~wski. W!<eroszów, Ci~$n.. 'Kl'a· ·
erową, której w imieniu kolegów dziękował podaTeatr Polski.
szewiee, Lututów, Naram100, Sokolniki, Wali~
. fieer Lud. Wojeiechowskt
wy, W ęglewiee. Dzi~an ks. k~: Wlad. Gmniński. ··.
Jutro, o godz. 3 po pot., po raz 25-ty jubileµ.' W wigrJię :roeznicy powstania styczniowego u-W pow; i gub. p1otrkowskie1: . . •
~ ·
szowe przedstawienie sztuki J. A. Hertza p. t. ,,Ml~
27) Belchat&wski. Bel~hatów, CJmbieli~, Dr:,wr
dy las", wi<'lCZ.. o gódz. 8 komedya M. Gogola p~ t. :r:ządzo.ny · został kon.eert·ra:ut na cele Ligi. Po pelbiee, Groeh-0liee, Grzymalma Wola, KaneW1ee, 'Ko,,.R~r z Petersburga".
nem piltryotyezneigo zi!.Pafu ·p:rremówieniu Jm. prociszew, Lobud..zke, Palmo, Suehliee. Dziekan ks
:OOS1..CZa Gieha:riowskiego, · program •kon~erlu , wym
L~n Zaremba.
· •
.
pełniły artystycznie . "Wykonane de'klamaeye p. do28) Gorzk&wield. &rzkowioo, B~ BO«·
Udeezka z aTesztu.
danów, Gomunice, Kamieńsk, Merzyn, K~o, Roz.
ktorowej Reehtszaftowej, gra n.a :łbrtepiarue p; P.
areszm p{)łicyi śloo~ przy ul. Oigm:skiej 5,
prza. Dziekan ks. Sta:nfalmw Szabelski. · · .·
Piotromkiej
i
śpiew
:FijaJów.ny.
Okrasą
wieemuciekł: 20..letni ·malarz pokoji:rwy, Zygmunt Malot&29) ·Piotrkowski. Piotrków, Gomolln, ·Mile.jów
Mo~zeniea, Sulejów, Witów, Wolbón. Dzi~~n
pszy, oskarżony o sre:reg popel..nionyeh. kradzieiy. :ru był eMr legionisb'>w, który pod wodzą pod.of.
W ojeleehowskiego· wykorihl ·.szereg ,Pieśni żolnierks. kan. Antoni Zagrzejewski.
. ..
· 30) Tuszyński. Krzepezów, Groeko.
·
~~
.
'
W pow. łódzkim. Cza-rnoefn, Kurowicet R1;gó·~\
Co do he:rbaefo.rni. w Srebm-ej, to Liga kobiet
Tuszyn. Dziekan ks. kan. Waclaw Kokowsk:L . . ·
sądów.
P. P.
z K0>nsrantynowa była tylko p.rosze>na

w.

przez p~ porucznika W el'Sileyskiege> o zapoozątko
wanie, eo też i u~ynila, nie bfo·:rąe w dalseym cią
gu udziału w jej prowa<lzeni'll i nikogo do tego

w

swojem imieniu nie

upoważniając.

A.. Dmochowski.

~

----

;·ift

Lin-a lrobiet pogotowia wojennego w myśl ol>'~
nych ;otrzeb po-stan-0wila od 1 lutego otworeyć
„llerbacfamię dla folnieny polskich". :W tym Ml;t'
wsfal wynajęty lo'kal, skladający się w ł :pokoi. .

z

Brześcta KąJ._

· Stosownie do obliez:1;

d-0:1ronan~ dl~ ~ńJ\ ·

skawie zaopiekował się ieh goSIJ(ldarką.. Z eza.sem
eh1ebo'lh'Wh. ludność Brześcia Kujawskiego Uęzy
dzieci. podr()§ły i roryentowały się, .że będzie dla
hecnie 4,649 osób.
Wybory do Rady. mi~jS'kiej w Gombime jui sa
riieh daleko prakty~zniei, jęteU ' odbiorą wujowi ukońewn&. Wynik przedstawia .się iutstępującin S
.swoją własność: .i staną się panami na wlasnycli
Palaków, 3Niemców.i12\iydów.
śmieciach. Odebrały rzeczy:v.1.~eie swoje złemię i
Płocka.
Między Wloclawkiem, Izbicą a ·Kołem rosta!a
ebalupę. Wtedy wuj, zacząl im plah!ć figle: to um11tiłlllmiona
komunika:cya
kołowa.
Dla
wygody
pukradl trochę drzewa,. to beczki, to wórek ręczny, to
bliczności ustanowiono teraz dalszą ·komunikacyę,
parę baranów. Po Jednej takiej kradzieży Bartuma~
a mianowicie z Koła do Kali.sza 3 razy tygodniow~.
kowie po.szli z soł!ysem do wuja i .znaleźli u nfogo
W ten Sj}Ósóh między Wloelawkiem a Kaliszem jest
skradzione sprzęty. Wuj, po ich odejściu, wyrazit
ustauowi0<ąa komunikaeya k{)towa.
.
filę do niejakieg<i Wlodarskiego, ie nie uspokoi się,
póki niewdzięczni sio1j.tf'Leńi:y ni~ pójtlą z torbami.
· Dopr&wa.dzi d~ teg&•• 'ehocoy im miał: sra.lic dom i
Włocławka~
hmfowle gospodę:rskie: P~ tego pnrsz.edł ~
wne~o dnia do Banus1aków, wszczął klotmę z lCh
matka. ""'t'eszeie pobil ją i pokopał obcasami butów.
:mme. bisl..tip kUJaws.ko • kaliski ks. St.
0flkariony nie fmi'Yinaje . się do zan:ueanych
'.lldzii!b-w]et'!ki, po zasięgnięciu· opinii. duchowieństwa,
mu ~ów: Baritlshlk(';wej nie bil; · podpa.lenii!m
poe.tann~n pod:z:ielie ?yeceeye na większą liczbę de--.
me gro.ził. a to W'!>eystka e() zabral,. to. byta jego
kanamw, ,hzy ~d:nale ty.m : u~ględniano admi-.
'tdaw~ć, lrtó1"Ś. si~ńey· przy p.neJiciu .na włani•a,ey:jny .rtt>dzial na pow1aty, aby żaden dekanat
sne gospedarstW&. ,ukradli.
_
n:ie ."Wh-.a.ezal na t~ren ~rugiego powiatu. .Iei.eli .w
· . Jednak sfostni?ńey tel'.-n~ją pOO przysięgą prz&- . pą~~ .P,tmiaty b~ą inaczej rozgraniezq!lę, na~.·
ciw'k,o wujowi. i V\'W:darsld, wezwany w eha:raltt~
~ ł~ zm.1.ana granie dekanat-Ow.
·
.' : ..
rz.e 1hvi~.Uka, ptltwierdza· pod przysięgą swe pi.el'!
· . :Dętią :4>been5e ntwo-rzon~ n~ujące d~
wome z.e'!nania, ty~ ~ grotby p&d.palenia. . · t
ą .P11nf1e.
.
· . · - ··
Pl'okuratot me wątpi w winę oskari&Begl) ·i ·,. . " powie-de wł~dawskim gub. w_
wnosi! za 'Z kradził:.że po S .mi-esiąee i 'la po.'bieie"
.'- ..;1, iłneski: Brześć~ łfoniewo, .
t ·}Yiił.zień "~~fonia, łą:czą;c ws;z;ystkie kary de s;elu. ·~, Ltibranłee. Lutomin,. ~miło
m1e$':~ry w1~z1enła.
.
·
'
. ~glti1"iąezka. Dziekan ks. ·. &ą,epan
Są.tł, ~ nara~„ skbu,Je MaltU3a:
. <:. ~) ~ceki; · Chodee.t, Bµd9

·Z

. .J'.

Z

{

!?'

:'.!li>tĄara, ęlusarz; M~jd:e,:Mi~:
:t~.•.· .

'.

.
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Stemplowanie wag.
(o) Zarząd miasta wydał po1eeooi9. Którego
mprą wszystkie wagi i odważki. utywane w handlu
w Warsznwie mnją być w urzędzie tnis.r i wag,
PM:Y ul. Pięknej Nr 66a, sprawdzane i 0$łempl!P

.· .
::.. ErP,$~lf Karol, krawiec; Łąe~:
· (Korespond~nfi5'a własna .,.Gods. Jłl)llJldł«)~
t!J~~;.:1.
• ~? stolarz; Raciążer Samuei,' ku:{';
1)1ę.e; .. ' ~··ki Herman, kupiee. .
. . :~ .•· ., Ja~.slyehM, w najbliiszym eul${ą ..flflftu
wane. w porz~!dku następujęeym ~
. :· I:V'"':t1l, Iułrya. Ra,d11i: Baliń•.dti Stefan adW:c-8 · by~ (){Warta filia jednęgu z wJęks~y® 'b~ków
Wagi 1 o<lwaiki w hamHaeh w obrębit> komi'
· k~t J,>.r:?.y,sięgJi;· Beiley sttefan, wlaściei~t:aJ,te:.- wie~eilś~i~h. ·.
•
· .• . .
·
sary~tów ~nHicyjnyt'h: 5, 9 i 12-go mają być prze;l..
~!; (tałlriowski Ludwik, 'właściciel do:in:u·
. ·. . Imn1e.1f!ce prawie od początku W'OJĄY T~
staw;o:ne 1 ostemplowane przed 1 lutego r. b.; w
••.O czem mówią.••.·
'drzęjo,wsld Józef, dyrekt-0r Ploek.
warzy"StwQ i,Te:pege'1, które po'3iadalo ·teyt~
konmmryatach: 4. 8 i 11-ym - przed 1 rnarr:a;
(o) Jeżeli che.ecie uslyszeć kwintesensyę 1. 6 i 13-ty - 1 kwietnia: 2. S i 7-mv - pn.ed 1
. filedytu. ·
·
. _· , · 1ltą' Sp!zedaź węgla na c.aJą'. iJkupaeyę ttn~aemaja i w komisaryataeh 10. 14 i 15'.-ym przed t
. . Zastępcy: 1:'ewandows1d Jan Maryan,1m- 1fą,_2io-staje w~dnin ~lutego r. b. zupe1riie'zli- tego, o ezem t11ówją wszyscy i. wszędzie w czerwca
r. b.
·
.
Warszawie,
to
:przespa{'erujrie
się
mili
czy'tel. A>l~r; Żurowski Walenty, ogrodnik; Rokitlti · kw1d-owane. Obf1m1e ma otrzyma~ wył~.nzną
Sprawdzone i ostemplowane w urzedzie mia1
1
nicy
wraz
ze
mną
w
okolice
.żelaznej
Bramy,
Fr;...;c~s~ek, wlaśc.iciel domu; Szmidt Alb.e;f, sptt~daź ;vęg!a bida . k~m.enda 0-bwód_mva,
i w~g odważki i wagi b~dą m-0gły byt uiywane
Wlą#'cmel domu:.
··
, · · która udziel11edne:mu zm1eJseowych obvw~t~ Nalewek, lub. ul. Skórzanej.
w m~gu 3-ch lat. wszelkie zaś i,nne. niestł'mpfo„
·
Przedewszystkiem,
.rzucą
się
wam
w
oczy
wane. będą konfokoVi a ne i sprz<'rlawane. na ttet'Z
.
V~ta klirya. Radni! Miehafaki .Antonl·in~ li prawo wyl~!Wiietsprzedaży na eaty dany-Ofu
kasy miej;;:~dej, wfaśf'.iciele zaś pÓciagani będa de
!Yn~er; R_adoszewski Paweł, dyrektor ~ku; · .
~ak słrehać, · na obwód olkuskCHl~b'.ro- liczne grupy poważnych jegr:lmości, otoczonych odpowiedzfalno:§ci
sądowej.
•
·
. W-03tu1ams Wacław, agronom; Zaleski: Ale- wieeki ma otr~ro.a6 wyląc:zną sprzeda,It do-- sztabem skromnie odzianych, a czyniąeych i
powodu
iimna
gwałtowne
ruchy,
adyutantów.
bander, lekarz.
· · .. ·
. tyehc.zas.owy \\'1-Ce-dy;relOO:r i prokurent Tow.
Podehodzimy do je<lnej grupy i słyszymy, je<lPomoc dla ubogich żydów.
. · Zttstępey: ·Cygański Ksawery, gtówny btt• „Tepege''1 ~· R-0galewiez.
no, jedyne slodkie slowo ,cukier". w innej
(o) ,,Moment" donosi, że na ostatniem
· ~halter Banku przemy.słowego; mszański: Stegrupie naradzający się odmienfa.ią na wszyst- zebraniu komisyi pomocy dla ubogich gminy
fan, adwpkat przysięgły; ·Q!Sżo.w.slcl. Mieezykie sp-0soby tylko slowo: ,,węgiel". Jeszcze j zyd-0wskiej w Warszawie, oÓecni byli pp.: Nasla~, _na.u'eeyciel; Przybyszewski Bogumił; 11.winnej mówią o herbacie i kawie. I względ 1 tan 1 B~n z Berlina. nM6wiono - ezytamy
:rzędn:ik ·Pt Tow. Wz. Kr.
,
Od. 20 łi. m., zostaje przeniesiona Jtomora nie do tego, ezy humory tych panów są zgry- tam - o wsparciu z. Ameryki, które przesta·
_ VI-ta lmeya. Rad:fii: Graeeyk Boleslaw;'to- eełrra wraz. z 'hitrrlHn wiiiowania i Jt!ontrołi pa- źliwe, czy tez oblicze ich rozjaśnia blogi uno nadsyłać. Delegaci „Związku Pomocy"
:kan; Grnbowski Ignacy, .1rrnłarz; Lewa11dow·
szportów rre Szezak-0wy ffo Granicy, gdzie śmiech zadowolenia wewnętrznego, ceny wy·
ski. Sfa:nislaw, tokarz; NiMew~ki Zygrmmt, ws~llde ladun,.ki,jdąc.e z~I{rólestwa Polskiego :mienionych produktów rosną niepomiernie swiadczyH, ie o ile im wiadomo za styczeń
jeszcze nadejdzie wsparrie, a może tei za ponauezyeiet
·
·.
··
i d-0 Krd-lestwli Polskieg<> będą elone i paezpor~ lub ... nieznacznie spadają.
krwę lute~o. Czlonkowie komisyi wyjaśnili go· ··Zastępcy! Dąbrowski Antoo.i,.tókan; Barty podr6iny.eh będą wizowane. Wszyg;tk<l więe
I my mówimy stale o tv-eh samveh ściom z BerUna stan dziesiątków instytucyj i'
mow~ki Franci':Szek, drukarz; LiteW:sld. Rooo dotycb.·hr..ttis -0d:bywa!-0 .się w Szczakowie bę rzeczach, ale niestety nasze roz~owy na ·6w dziesi-ątków tysięcy osób wspieranych piemuald,. tokarz; Szczepański Franmz~ • st-0- ®e $1~ dokonywa6 w Granicy.
wys.oce aktualny temat, nie mają wpływu nie-- niędzmi ame:rylrnńskimi i katastrofę grożącą
-~
'
'
.[
tylko na zniżkę een wymienionych towarów l w razie przerwania wysyłki pieniędzy z łs.·
t;odziennej potrzeby, ale nawet na humory u- meryki. Uchwalono, żeby „Związek Pomocy~•
wych panów urządzających stojące posiedzenia wys.lal depeszę do Nowego Jorku o zastoS<>wanie wszelkich środków dla dalszego przysyła·
Zmatt tn na zapalenie płu'C m.S'tępea. e. i na gieldzie iywnośriowej.
: · We wsł .Żagórkł w gromie foboła, tn:eeh bit'n~
. Chodaż, bywa czasami. ie o ile t o ut nia ws.parcia".
li.
wojskowego
geńeTal-gubematora,general~
i/fytów napa& na mieszkanie Sianf.sławy Jagieło.
V ars o v i! zbyt glośn-0 i zbyt energicznie sar=
Zrabowali oni 540 rb. i 50 mk. Nadto jeden z na- maior (hzesieki (b. k-01nendanł III Brygady
u*
ka
na wyzysk spekulantów, to w odpowiedzi...
pastników dopnśeił .się gwałtu na napadniętej.
Legionów)~
ceny
skactą wzwyż o 15% - 2:5% względnie
;Wladże ~aceyJy 500 pik. nagrody za ujęeie lub
,tD.zienriik !'O.ZJ)orządzen administracyi
wkaza:n1e. złoczyńców.
"WOj,slmwej ··w Polsce" · og?a'9'Za nm-0-wę z ną· d? przejęcia się panów spekulantów urąga=

ronika warszawska.

Taw:. ·

;f

W?d·

z: ·Granicv.

°"'

I

.z·

Z Kalisza.

Z

Częsłochowv.

d,em niemleckim oo. do nowego uregulowania
spraw clo;wjeli ·w .obszaraeh polskie.h, okUJX)-

wanych przez
~

Z Zawiercia.

Lublina.

AnstrcrWęgry

1 Niemcy.

Z ~liaeyi r~n:\ey ·powstania słyezni-O'wego

odbyty się w katedrze i w trzeeh irmy.eh . ko-śeioła·eh Lu}}lina nabożeństwa żałobne za poleglyicli w powsfanin., po~zem ··odbyty się gJa
mtodrl~fy 'Szlfolnej od~, wykazująee hist~
:rye:ane znaezenie l'Oe"Lnicy. Po p-0ludniu -0dbylll
się w teatme .· u:roeeyste przedstawienie dla
mtodzieźy, a. :w)oo1i0rem drugie przedstawieni.a
dla r.esmy·· fodno~ei.· Pr:zed przedstawieniami

W'fgJ.oszcmo. sł-0wo. wstępne o paniiętmyeh
dniach· sfyt:znioOwy-.eh, roku 1863.
.
„Ziemia Lubelska" na naezelnem miejscu
Wł.jmuje się $prawą skaf!bu państwa polskiego
i wyłumeta trzy. moźliwoecl wyd-0stania .· zł.ota
na rzee~ tegp $karbu~ 1) składki, 2) oddanie
monet zl-OtyOO. i :przedmfotów zl-0tyeh za banknoty, G) rozJ.)isanie pożyczek; które pó~n'iej będą
zwiróoone ·w ztooi~. ·

'.Z Krakawa„

mem publfomem.

To i

-

OW'Oe

Pociąg Lw6w-Bełźee-Warszlł1'rn.

{<>) Pis:na lwowskie d<>noszą:

Od pewneg{)

~su kursu1e ze Lwowa do Warsz.awyi .t p.owrot.am
pociąg przez Bełżec, kt6ry w porównaniu z podró-żą przez Kr::ików i S:ooza1H1wę skraca odfogłość o
,255 kilometrów. Oezywiśeie i ezas jazdy jest wa~
cznje skróoony. bo wyjeżdża się ze Lwowa o go<lz.
5 po pot, a p:rzyjeidża do WarszaVli-y nazajutrz o
godz. 10 m. 40 ra'llo. Roillad tego p<teia~ je;;t

Na podstawie obliczen kas i towarzystw
ase1mracyjn)r.ch, „VossisBhe Zeitung" przyta~
ciekawe informacye <> nst·osunkowianiu 'Ulrobfoowania w dzisiejszych warunkach do kapi=
talu, jaki V.')'foźono na wych-owanie jedn.)3tki.
!Ęlastępujący: Odjazd z gl6wnego dwo::rea we Lw°'"
Z dat, które,mi operuje ten dziennik, wynika,
wie o g. 5 po pol., przyjazd do Rejowca o g. 2 m.
źe niajbardziei upośledzO'Iłe są warstwy inte45 w nocy, stąd odjazd pospi~nym pociągfom o ligencyj, gdyż za.robek mlodycb ludzi z tych
g. S m. SS w nocy; do Lublina przyjnd o g. 4 m.
warstw jest niepomiernie nizki w ·po:r6wna50 po pal.. odjaz.d o g. 5 m. 05; przyjazd do Wnr-lm!.wy o g. 10 m. 40 przed pel. Z Rei-0w<:a· do Dę
niu do zuacznyeh nakładów na ich wy.chflwa„
blina kursuje· prey tym pociągu wóz sypialny.
nie i naukę. Tak np. ml-Ody prawnik, pr::>feOdja?Jd z Wa:rszawy na Belżee o g. 9 45 ra.no, do
sor
lub osobnik, poświęcający się karyel'ze
Dęblina przyjazd o g. 1 m. 20 po pol., odjazd o g.
1 m. 32; do Lublina przyja?Jd o g. S m. 07. odjazd nauk-owej, w 30 roku życia, musiałby, aby kao g. 3 m .. 82 po pol, do Rejowca przyjaro o g. 4 pitał vvjlożony na jego wychowanie, ledwie
m. 37, o<ljaz<l. o g. 5 m. 26; do I.wowa przyjazd
zacz~l . ()!lpowi.ednio procentować, zarabiaE
o g. 4 m.: 40 rano.· Z· Dęblina do Rejowca kursuje
roczriie 15,000 marek O). Jak niewielu z tyeh,,
przy tym pociągu {posJ'.) wóz restauracyjny. Prze=
którzy obrali sobie któryś z tych zaw„ldów, ostrzeń między Warszawą a Lwowem przez Belżee
wynosi 454 kilometrów.
· siąga w 30 roku życia podobną stopę zar-0hkt\
wszyscy wiemy. O wiele lepiej rzeez się przed·'
stawia w klasie robotniezej, gdyż tu mfod,,
Zjazd delegatów P. M. S.
(o)", Zapowiedziane pierwotnie na dzień ~ezłowiek, który zarabia w 15 do ~8 roku ży
3 lutego ogólne zebranie członków P. M. S. cia 6,300 marek rocznie, oproeenf.owuje modlozone zostafo do 16 b. m. i odbędzie się w pelnie koszta swego wychowania i nauki.
sali $tow. techników. N~ zebranie przybędą
delegaei kól prowincyonalnych, jeden na 50

••
"

członków.

Na porządku dziennym jęst zmiana ustawy i wybór głównego zarządu:

,,,

I

tffl

pierś ~~~.QkĄtoFa • 'litwina. Jedni mówią, że

i wierna jednostka rządowi, kiedy jeszeze pra. Tajemnieza ruuna.
cowal w ochranie petersburskiej, otrzymał no„
w parę miesięcy po aferze z arehitektem
· mina~yę na pomoenika komisarza W· Warsza- K-0zlowskim, bo w grudniu 1901 x. Wiktor
wie.· Od początków policyi warszawskiej du Griin zawarł .oryginalną znai{)mość, która wy.
roku 1905 byl to jeden jedyny Polak na tak wada dość duzy wpływ, na stosunki służbowe
wysoki em stanowisku. W niedługi czas po .i dalszą kary erę agenta, zaczynającą się
przyjeździe do Warszawy z.ostał zabity.
chwiać dzięki sprawie z Rogozińskim, o której
Gwalt(iwna i zawierająca W sobie .WYJ'BŹ..
Zabójcą jeg-o byl P-0sn.er, o czem G.riin do- JUŻ wspominaliśmy.
ną gro~bę .śmierć przyiaciela, tak podziałała skonale wiedział.
w Aleksandrowie, M komorze eelnej I!•
:pa Posne:J:a,.ze ~piekl do WYdzialu śledczego,
Do aktu oskarżenia doląezono i askarze- reszt-owano, młodą, przystojną dziewczynę,
ia zadną eenę, me, dając się skłonić do wyjścia nie o zamordowanie Kowalskiego. Sprawa przy której waleziono ręczną walizkę z setką
na miasto~: Kiedy stan ten jął przeeiągać ~ięt była jasna, dowody niezbite, wyrok łatwy do rewolwerów małego kalibru i sporą ilością
Grlin jako dobry psycholog i znawca dusz prze'\\"idzenia.
naboi. Były to już te ezasy, kiedy. poezynal bu*
· ludzkieh wyc~nl, it Posner dla dalszej roboty
Tymczasem osadzony w więzieniu i ska- . dzić się ruch rewolucyjny, pooziemne potęgi
jest bezifu:WT'.ótnie stracony i żadnych już na- z.any już na śmierć pewną Posner. ani przez dawały o s.obie znać, to też aresztowanie
dal usług ni'.e o,dda.
·
sekundę nie przypuszczał, że grozi mu niebez- dziewczyny, byle bądź· co bądź faktem dla
Mlcig.y ,czlowfek byl więe zbyteczny.
piecz.eństwo. Wierzył święcie w opiekę i przy- wladz df)ść znamiennym.
Inny 'J!r'zędnik, przekonawszy się~ że rola jaźń Griina, calą więc sprawę uważal za jakąś
Aresztowana zeznała, że nazywa się MiP.osne:rl! jest jnź skończona, w nagrodę polo- nową grę agenta bynajmniej nie mającą nic rhalina Zaborowska, ma lat 19 i służy u p .
żony.cli ~rtlg postaralby się dla mlodzieńca, wspólnego z jego osobą.
Jankowskiego właściciela domu przy ul. Maró jakiś spokoifiY urzędzik, nie koniecznie w
Ten i ów z towarzyszy więziennrch mówił szalkowskf.ej 77.
·
Warsza · l~iiz gdzieś w głębi Rosyi, byłby mu:
Odesłano ją do Warszawy i oddano do
go us·.· . ·'Wiid'owni publicznej.
Pojedziesz, pojedziesz niedlugo.
dal~zych dyspozycyi ochrany:
.
Gnfa nie byl przeciętnym urzędniP.osner ze śmiechem odpowiadał:
T;rrnezasem dom przy ul. Marszałkowskiej
~~"iem/ .P:psner wielidal za dużo i m6g1 z czasem
_,,.. Jeszcze zobaczę, jak tobie będą kładli Nr. 77 był policyi i ochranie dobrze znany.
stać się nie]j-ezpieeznym. Jednem słowem za· koszulę śmiertelną.
Mieś::ila się tam redakcya · „Wolnego Słowa"
· :.Wadz.at[Jf}~-Owi, a·Grlin, pragnąc osiągnąe cel
T;~n:nrzasem sprawę ukończon-0. Sąd wy- wydawanego' przez p. Leo Belmonta i miełalti;g/Bl,~'liłilUy~l·Się długo, w wyborze środ- dal wyrok skazujący Posnera na $mierć przez szkal w nim znany wladzom rewolucyonis~a
k&w •. ;.„;.·
.
powieszenie.
dr. Zaleski, wkrótce więc przekonano się, ze
Ma '~:~~c niezbite dowody, ze Posner,
Obwiniony wysluchal go z uśmierhem na zeznania dziewczyny są wierui:nem kłamstwem
· przyjadelem byl organizaforem ustach i w najlepszym humorze powrócił do i nikt jej w tym dDmu nie znal.
'o,eharakterze czvsto bandyc· celi, uważając calą sprawę za urzędową korneW da1szem śledztwie nre:::rlowana zezna~~;.a.by aresztowa'fio go i wy- dyę i wierząc, że Griin jest jego przyjacielem. Ja że walizkę z bronią oddal jej jakiś żydek,
femu śledztwo.
Z uśmiechem tei. szedł na plec kaźni, do którego nie znń.la! prosząc 0 chwilową pieczę
)ikladaly się nader pomyśl- ostatniej chwili nje przeczuwając, ze na jego I nad bagażem. żydek znikną!, a walizka zosta. .
Ji1t~\Vy' ]?osnera z departamen.; uśmierhniętyrh. ustarh już śmierć połoźyla la. Kiedy wykazano jej, ze na Marszalkowskiej
tu poli(
;' 'ffurga 'ptz~rsżlo rozporządze- chłodna. kośch:ta dł-0ń.
nigdy nie sluzyła, opowiedziała znowu, i€ jest
nie, aby
ą e,ęnę .wykryt iab.6jców, czy
SzBtłł z uś~ieehem na ustach,. który d~ sfalą mies.7kan1l:ą Petersburga i sluiy u ge.netei z~bófcę"S~~łiislawą, Kowalskiego pomocni- piero kurcz ag0nii wykrzywił...
I rala I't1 SY};;:,kie~o na New:;Idm - Pros.pekcie.
ka komisah.a }[II cyrkiil'tl..
A w parę dni po egzeku<'yi Wiktor Griin !
Dziewrzyna mówiła akcentem silnie
Kowalskl..bvl Polakiem U.rodzony; i wy- otrzymał nagrodę i poehwa?ę za wykrycie zu- syjskim. Kiery wydzial nic z niej nie m g
chowany w Peter!ihuriru · .· i.vstym język;em eh walego terrory:;ty.
\vyd»:ibYć. c..U.eslano ią do Petersburga.
nie wiadal~ Dawszy się
l.ilś.Ć jako oddana
I wladz.e i ?!~' ·t umieli być wdzięczni.
(C. d. n.).
l)ył t-0 ~~1a.elt; inni ie d-0sięgnę1a go spraWiedllwa·ąto6,.. piu1Yi. Zdaje się, te to ostatnie p.rzypus~~Uie jeist slusz~i~jsze, w kolach
bowi~m. „pa;pl):jl:lyeh zaezęto lUZ od pewnego
ezasu śled:i;ą00,m. okiem patrzeć na obu mlodzieńeó,w. ,
·· ·

Cią~

dalSzy.
'". ·, ,Zaczęty się napady bandyckie. ' 'Th1 zabił-O
'I o~rabiono takiego;
irabowano kasę, ów· dżie d0konano w1ajqania, a w:s.z~Jto·"ro .dzia.. iio się z ramienia Parlyi.
•
· ·.
•·.
Mfodzieńeom udilo się znaleźć w poszczeg6lnych partyaeh )ednos~ld, podobne sobie,
Bandy dobrze wrga'ri'fwwailyic4·sznmo"win,pod
płaszczykiem partyi, do:pusznmły się ,aktów,
terrorystycznych, :rabunków i napądów ban-

tam

oye1r,ich.

..

." · Naturalnie, że sprawców kaidegcr napadu
. momentalnie aresztowano. Wszakbyli QRi°t(}i. ~warzyszami i niejako wspólnikami Posnera f,
mł'°dego litwina. Ci zaś tak ~ęsiq widywali
lię .z Grlinemt
. . . . _, Agent zaś prarowat Sprawność,:szybkooó
.•. ,.~·t' energia, 1: jaką dokonywal wYehwyfy\vania_.

· :tr ''~ewolu~yonistów",

zjednywała mu Wlad®'6 j.
·;"~:-::utrwalała sta:nowisko. Z drugiej zaś: strony
:,:.~~:~eesów swoich policya nie .urywa1a. Prze'~·!:f~~nie, powiadamiała> o nich ogól, z pun.ktu
·t~"#eg6 wfdzeniapriedstawiają!!, ie rewolueyosni:ści są zwy"Idymi bandytami, eo w spoteczeń,stwi_e-niepoio.Stawa;fo bez eeha. Szerokie ko-

łi ,~~tłll»litykóW·, 'mając przed oczyma niezbi·c~'fe·'?ła~, ;p;o~wolftraeiły gympatyę i zaufanie.

J>O. rew'<llneyonistów i qchu wolnościowego

.

,rrdn:ósi~ 'się coraz ńieprzychylriiej, driacia'i m1eriie:' Zarazek rozkfadowy rósł
„pfaea tfriiaa poczęli wydawać er
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Pewien plutonowy fali się: "?d~był·~~- ·.
'.dal, by .to. sko:ńe.zylo si~ :raz !' 3ak1kolwie~, ·. sp<>sób. .Dość juł; te~ mszezerua. ludu Yo kil:" .
.- Czytelnicy gazet zadają eobie ttłeJedoo
walku. On (nieprzyJaciel) pono~1 ma.le. ty~-0 ~
iłtromie ipytanie, w ja.ki $p086b ł. jaką drogą Q..
straty1 on. zdąje się na. swe .dzial~ pi-a:JI1e
.tr.eymują info:rmaeye W!i.eHd.e dzienniki amery-:
swemi bateryami, a nasi padaJ~ i ciągle titd' ::
lkańskie o tern, eo się ddeje w państwaob. eensię" nowych posilk6w. Tera~ le:t. w nas~;
tralnyeh i na-odwrót, skąd ~ią wiad'Omośei
·batalionie 150 .,.._. 200, eo na;wyze1 ?OO lud~:\
. biura prasowe ty.eh mooarstw o ~k:ieh wy..
a było· przedtem 1200.. Taki nasz zysk z ~<>h'
daneniaeh, rorzgrywającyro lię poza · liniami
:ny, a gazety ·piszą, te wygrywamy".
_
!Zamkniętych frontów. i· poza wybrzeżami. bloz
Ęlizawetgradu pisze syn do ·oiea.~ „!;!L
k-owanych mórz.
mówią, ze· wszyscy uez.niowie . pierwszego i
Wiad:omości, p.rzejęt:e 11 dzienników słt<>
·drugi~go roku wyższych zakładów naukowycb
ny przeeiwnej lub z prasy neutralnej, preyzostaną powalani Wobee tego wszyscy zglochodmly ze .znaem.em opóźnientiem. P-0zatem
,
siliśmy
się jako tokarze do f.abryk, kt~re<J?ra„
U.chodzilaby bardzo często potrzeba sprostoeują
dla
dw-0ru. Ztąd zaś me wezmą• . .·.
wań i_ kor-ektury inf-0-rmacyj, nabywanyoh z
Rosyanie czynią gwalt~wn~ wysilki, . by_
drugiej lub trzeciej- ręki. Wydawałoby się, ze kierowniczą władza ea.ł~o tego ruchu, spraw- .
Podczas pr.zedsta,wi.-erua zrozui;n1cliśmy. W1eez-0rem
przygotować się do przyszłe~ wlosny: P.ot:~ner· _
·państwa środkowej Europy są utrzymywane w
ność aparatów jes~ więoei spotęgowa.6. Jest na prnedstawieniu miała mioo strój o podobnym
dzają te doniesienia pra·sy l zeznam.a Jencó~„; ...
iz.olacyi i te nie mogą ani przesylal! am· otrzy- fo wia.d-0mość którą przyjęli z md<>woleniem
kroju, dlatego więc i na P.r6.bę up.r;ata .się w taki · Rosya
chce raz jeszcze spróbowa~ s~częśc1a1:.
mywae ·wieści pewnych, szybkich, niesfal.szo- także „zamo~y" sprawozdawcy wojenni.
D-o- strój, aby utnymać iluzyę i na$Qj, a. glównie ·ze Ostatnie roczniki ściąga
się pod bron, a ro.
wanyeh, czyli te z wielkiej eenit:rayzmów tąd posługiwali się telegrafem kablowym anwzględu rut,:ruehy i po.zy. Wiajziah bowiem dobrze,
botników zechętą 1 nahajką· pędzi się do pra-cy,
światnwycli są wyłączone".
·
gielskim, a ich sprawozdania podle-galy często- że każdy ~j sukni wym~ a ;a.~ ~~ ~o
Rzecz jednak ma się inaczej.
kroo „skróooruiom" lub „poprawk-0m" angiel~ odpowiedmeh rnehów; nal~o Się 1e<Iyn16 dziwić. Moskiewski komitet indu.stryi wojennej. wydal 1
do robotników odezwę, aby skrócili. wypoczy. ····.·
AngHa, zaraz po wybuehu w-ojny, prze:rwa- sklej ~e~.
że będą_ti u ~ytu a:ktotskiej -sztuki nie zaniedbał.a
nek wielkoświąteczny, w Boże Nar-Odzenie i ·
. -la :kablowe przewody Niemiee. Bylo to oddaJaką wartość polityczną posia<Nlją dla
nawet taki-egQ śro;tka }i'Omooni-ez~., .
na Wielkanoc. (Robotnicy bowiem rosyiscy
nie swobody słowa Anglii, a odebranie jej Ni-emiee postępy . teehni·ki w tym kienmku
o
Jej Lady Makbeth cel&wala wielką dtrehowit
zwykli świątkować w tym okresie 10-12 dni).
Niemoom. W ehodzily w grę ważn..e względy tern iwia.dezy najlepiej fakt, it urzęd-0we
biu- przewagą-nad mężem. Nierozdrażniala się blUUllnie.
W ndezwie powiedziano między innemi: • _
w<Jjsk<>we i handfowe, ale takte i polityeme. ł.efyny naozelnej komendy 8.I'IMi
i fiDty, oraz lee2(d ehl-Odnego, niep~m9ionego wionęło z jej
Chodziio o ulatwiende pracy pr.ey ustal-eniu o- sprawozdania z mów
,,Jut zbliżają się s~ra.szne dni s~dn, dni~-niemieckich mętów sta~ słów. Szla ta·k pewni-e do swego celu, że było przy ł
.pinii w państwaC'h neutralnych. Niemcy straci· nu i ~brad w parlameooi.e
na.tężenia wszystkich s1I Pl zesla wneJ naszej
ukazują się obeoo.ie niej ciasno. P-O'd~ przyjęej.a byla tó wla.dc.zyni,
ly mo~ność porozumiewani a się i możność w wielki.OO dziennikach
Stanów Zjednoez<>nych któ-rą imponowala, a goś~i swych odprawiala mAje- armii dla pokonania nieprJlll!ł!faciela. Znajdu·~
działania w kierunku dla siebie pożądanym w
jemy się w priededniu n~-ych, rozs~rzyą-ąr
;równ-ocreśnie z publikaeyą ty-eh komunikatów
.$1.atyeznie i dwornie, lecz gdy tylko odeszli, na tw-apc>2aeropejskieh krajach neutralnych.
w dzi-ennikaeh ruemieeki.eh. w ten sposób sta- :rzy jej wnet. widzialo się <:<> duszą jej :miDtalo. ~ eo jących bojów, w kt6ryeh potrzeba będzie n1e-_L
Pozostał tylk<> jeden sposób utrzymywania
rają .się Niemc:y zabezpłeezyć przed ewentualbylo w, tym gl<>~i,e. Cq za :rozpa.m. zmęczenie 1 b~ zmier.nej liczby armat i innyich narzędzi wo.~
.stosunków z dalekimi krajami świata: telegraf nenrl poprawkami,
jennych. W tych ciężkich czasach wJtlki o
które w wiadomości.ach na<lzie~oś-5. Prżyszla scen~ gł-OW:na. Stałam za kult.bez drutu.
dnia wpr-0wa&afil>y mog1i ich przeciwnicy. Or-- sami i słuchałam. Seree mi bll-0; eo ~,tony wyd°"' najwyższe nasze dobra narod?we,-••byloby
Nie od.ram jednak można byl<l g-0 uży~. ganizaeya
pcmpiesznej służby informacyjnej bywała z sie:b!e, jak ten gfos jej lkal. :Wstrząsało to grzechem świętować, byleby memozhwe do
'Niemcy miały wprawdzie w chwili wybuehu
pomy~lenia ani dla. nas w kraju, ani dla ar:rozwinęła się ta:k. potętnie, te niemal natycll~ą duszą.
.w<>jny dwie wielkie staeye telegrafu bez drutu:
mii na froncie". Także duchowieństwo, z
miast
po
Odejściu kon:mnikatów do Ameryki,
Zask;na
spada,
_przez
chwilę byla eicllo. Wi~
Nauen i Eilvese. W obu jednak eeyniono d-oambony, stara się krzewić chęć do pracy, a,
piero próby porozumiewani a się na bardzo są one prietelegraf-ow ane do w-szystk:ieh, naj- me musięlt się 0parritęła6 1 oehlonąó z w:raienia.
mnriejszyeh nawet państewek Ameryki połu- Modrzejewska, ~taezatąe się, zeszła 7ie soeny, hra- wśród mlodzieży budzi~ zapal wojowniczy.
wiełlcie odlegl-ośei. Rreezywiste polączenie Ni~
miec ze stacyami istoitnie daleko poJ.ożonefil.i dnfowej, tudziet do Azyi wschodniej. Dzięki , bia ~sunąl przygotowane k_tz-esło.: f J>Oi!ał flakon Archie.rej kiszyniowski Platon, źolnier~ od„ ,
nie byt.o jeszcze gotowe. Dlatego to ·w pierw- temu mogą państwa eentralne posyła6 na caly z CU,cą-ćym plynem. P-0wącli~ ale cySJ jej ,t:war;re. chodzących na pole bitwy, żegnal prz_emową, ·
ezyeh miesią~eh wojny z.dolano. wysyłać z świat i i całego świata otrzymywać SW<ije wła- były jeSZC7Je skamieni~le; Za M.V1-1lę powstala i j)o.. w której mówił m·iędzy innell1i: ,,Moje "dzie.o~
szla na soonę dziękować zą aklaskJ; mumata. dzię- -ci! Już nieraz Rosyanie walczyli przeciw .
'.Niemiec zaledwie po paręset słów do stacyj - $tle· inf-ormacye.
Niemcom, a zawsze ich pobiliśmy. Ale Nię. ·
kowd wielokrotnie, g-Oyi oklaskom nie było końca.
amerykańsk:ich w Sayvillei w Tuckert-0n, przym_ ięe dzis.iaj, to nie· ten sam, eo dawniej. Na•
Tymezasem
po
raź
4rugi
osłabła.
'pódano
~m na,potykan<l na wiele trudności f bardzo
j'ej znowu
wet l,agodny Austryak zmienił się. Uzbroili
flakML. Widzieliśmy, jak powoli &d%ysknje władzę
'.imęste prze.rwy połączenia. Skutki.em tego i:n"'się
oni wszystkiemi sztukami dyabla, wszyst• ·
.nad
sobą. Jednak os4ibien,i~ bylo tak wielkie, że
łmmaeye posylane do .A.mery~ dobierano
kiemi wynalazkami techniki nowoczesnej.
usiadla na poda.nem nUśle, i musiała odpoezą~ u.ba.rdzo starannie i ogranie.zono wytą(iznie do
Trudno z nimi walczyć. A jednak to koniecz..
,.Narodnł Listy" podaj~ przedruk z cstatnlego
nim ·m1>gla przejU do garderoby. Była wyczerpana.
najważniejszycll.
W miarę jak wojrul przedlntała się, stara- numeru „tenshego Sveta", urywek ciekawej ksiąłr Nie dziwnego. Później w rozmowie wyrazi.lam zidzi".' ne~ Zajęli oni bowiem najcieplejsze miej~a
.no &ię w Niemczech jaknajwięcej wydoskona- ki ~j, poświęconej w ealośei Helenf.e Mod~ wieniie, jak moi<na gra6 i taką intensywoości.ą uczu-- naszej ziemi. Są oni na Wołyniu, Podolu, w
Cliersonie, w Jekaterynoslaw skiem, na Taujewskiej, a napisanej przez p. Ludimllę Damerową. cia i tak niszczy6 Zdxowj.e•. ....;. · ;,Wfom, czuj~ fo lić .sll1Zbę korespondeneyjną zamorską i oddat
telegraf iskrowy na m~lugi polityki i handlu. Xmążka ta. ttka.że się rueba:wem jako na.jb~ tom . odtl'zekła, uśmieehająe 'się _.... I~ nię potrafię ina- rydzie, nawet w przestworzu Wolgi. Ten po..
twór, Niemiec, łapy ~we roz:postad nad iał~
wyd-.wnfotwa. „Ceskeho Cterulre". Za dziennikiem
'Poląeronym wysilk<Jm wlach cywilnych i w<ljczej; J>9IYWa mnie to".
Rosyą •.·. Ale oni będą wytępieni,· gdyż gol"si' są
czeskim
przytaczamy
naetępująey
~
poświ~
.sk<>wy.eh, <>raz praeująeyeh na połu techniki
od pógan. Wy;' moje ·dzieci, dokonac!e tego
telegraficznej speeyalis:tów - •Pówiodlo Się d<r eony Opisowi -wy.stępów M~JewskieJ w Pra@a
w 1891 rokn.
wielkiego dzieła was:tem męstwem". Wysoki
\
prawadzić do tego, że w ciągu roku 1915 zaczę
dostojnik kościelny rozplynąl się w .obelgac~
to 'przyjm:awać ooraz liemiejsz.e depesze hanW roku 1891. za.witała do ńaS po łrymnfamena
które nawet rosyjska cenzura uznała jako zbyt
dl-Owe firm, a nawet osób p.rywatnycll.
toumee po Ameryce i Anglii, wielka. 'polska a.rtya..
. ,. . i.r, 'niesmaczne, by je można bylo ogłosić drukiem •
Wtedy teź ustalono zasady ·i warunki ka dramatyczna, pani Helena Moqrzejewska. Sztuka
Wlokąca. się .od la~ . t:rzeeh prze~zlo wojna
przyjm-owania depesz - oozywi~e.ie me OO\ jej wzhlll'Zyla nas, a my alltyśei przeżywaliśmy be>
Co do ludu, to jest on apatyezny, śmief'o
- pisze J. Weber w nN. W. Tagblatt" - spropewnych ograniczeń, podykfowanych waran- 8eDD.e ooee, cllodziliśmy jak odurzeni. Wrstępowała wadziła w Rosyi wy;czerpanie śrqdków ekono- telnie- znużony wojną i nie chce dać się za•
.kami wojny i odrębnemi wła8ciwościami ·tel&- wó~ w „Damie Kameliowej", „Lady M'akbeth" micznych i "\Vojenno • teehniezt1yeh. Znany grzać ·pięknenii stówkami. Jut tylę racy mi.$-. _.
grafu bez drutu, które w ndektóryeh wypad- l „Wiele hałasu o nie". Nie była imponującą, wzro- sta~ty-]t Szb~ow ogłasza , yi. ,,Rieczy''. sz.e-- wiono:-: Trzeba tylko jeszcze j~ego, ostąt.
kach la.two dopr<>wad"Zić mogą do niebezpiecz. stu raczej średniego (?), ujmująca., z twarzą o pięk reg artykułów, w których na podstawie dat U- niego wysiłku, a. potem rże ezy rozpoczynały sit· .
nycll nadużyć.
nych rysaoeb i niezrówna.nie ~. 6los jej
na nowo. „Nie chcemy dłużej cierpieć wojny„
nędowych wykazuje, te. wi,ęeej nit ~ uprawDepesze wolno odtąd oddawać za osobi- , dtwięezal chwilami tale slQdko, jak muiytka.; np. w nej. ziemi w RosY'i leży odłogiem_ z powodu mówią jeńcy i' dła ·tego daliśmy się wziąć 4o
Gl:em zgłoszeniem śię n-a.dawcy w dan-ej Izbie ,,Damie Kameliowej" jej wyk:rzyk „Armandzier' brakU tą.k do. pracy. ,;Wiiłolti tni'W przedsta- niewoli". Jesuze większe przygnębienie, nif
handlowej i .za j.ej pośrednictwem. Językiem, . dźwięczał długo w uszach. A ileż &i1y, e.neirgii było wiają się bardzo pooępnle, wywodzi on, gdYź wśród ·tolnieizy, panuje w kraju.- W wielkfob
w którym redaguje się tekst dep~y może być w tym głosie w „Lady Makbeth !" Grala.m wówczas z powpdu ciągłych powoływań Lrekwizyeyj, miastach dem<mstraeye są na porządku dzientyllm niemiecki lub angielski. Tekst stylizowa- jej powiernieę i pokoj<>-wą w „Damiie Kameliowej". katastrofalnie odezuwać daje się brak zarów- nym. Polieya tylko z trudem je opanowuje.
ny być musi jasno, wyraŹDli.e, b~ ogólników i TuzyjecJ:J.a1a do teatru na próbę, zrzuciła s siebie no ludzi, jak ~yd.la. W wi_e,1,u. miastach Rósyi Wielkie :rozgoryczenie wywolala wiad-0mo~6,
izdań zrozumiałych tylko dla ad:i-esata. Adres
~ Z8.clwwywala się bardzo ąiilo. i prosto, ale
te polieya w IIJ.iastaeh dooala <fo swej dysp&prz~ szereg miesięcy nie ,~oŻJl,'. dostać ani
zawierać musi - dla uniknięcia nieporozu- · -- z ehw.iilą gdy wyszła na aeenę, w Ęnpelnośei od.. debgramu
:iycy.i karabiny maszynowe, by módz łatwiej
mięsa, ani j~dn&j kostki. cukru".
mień - oo najnm.i-ej -cztery, podpis oo najmniej . dana była.swej :roli Mówiła wprawdzie pólgł-ośem,
·Brak ów cierpią takte:,!Olnlerze. Wedle dawać· s<>bie radę z demonstraeyant l. W MO:
dwa wyrazy.
ale grała tak, jtl.OCby na pnedstawietrlu. Nie marko- · zgodnych opowiadań jeńeów wojska zapasowe,
skwie utyto Jąt karabinów maseynowyeą pn&.
Z chwilą, gdy ulepsrono poląezeni.a z Ame- wala gry, i.eez. oszczędzała ty&c> głosu. Stala.JP kolo znajdujące się, ną trop.cie; iywl;f ślę prze~ ty„ ciwko tlunrom~. Pn.yszło do straszliwej;
wrukf,
eyką i uprzystępnioo.-0 -- r. powyżej wspommaniej; patnę na nią~Boże! :zsiniala, je$t Jej :napraw- I godnie~eaJe rybami, wcale- żaś nie widząmięsa.
w której· lud:·k:rzyezał: „Nędzni tchórze, wrpnemi "Zastrzeżeniami - ruch telegraficzny szer- •dę niedobrze. Wołalam na reżysera,. Aby po$.rąl .
Dobitnie odbija się. nastr\5j lu®ości· w U" ga nie umiecie pokonać, ale na nas macie m'Cfrszym kolom interesowanych , problem WYSW-O- się o w-Odę. Ten zrazu nie zrozumiał, biegnę więe stach żołnierzy 1 do żohderey.
dercze narzędzia"!
bodzenia państw centralnych z pod kura~ll ku _niemu: „Pa.ni jest n1ed-0b~ - wołaJn. - Pręd.
W liście n.p. znaleiio:nym , tt -k1>zaka kuJeniec pewien, zapytany, jak ~'~-~tę ..
Anglii i ~odzyskanie rJuehu i mowy„ w st-0-- ko pl"ostę dae wody i może trochę koofaku!"'
bań-S1tiego etjiać mpttJa: · ,,Nowin u na'S żad
to -w.szystko, ze smutkiem rzekł:.
·
c
• "'
sunku do krajów p-o;zaeuropejskieh - był roz.. cilam do nfoj, a ona mówi po polSku, abym prZynió- nycli ..;..... tyle tylko, te. eiągle
bio-rą ludzi. w
·
.
·
•
T-0
fle
się słonczy~ bo lud zaeąna·~·
wiązany. Odtąd stacye niemieckie przyjmują
sta wody. Objaśniam, że jut posł.alam po wodę; pro- 'łutej'Szef &tanicy .pozostały· saime prawi.a ko- e1era6 oezy:ł
• , , . . ·~·
telegramy do wszystkic):i części świata, z któ- S%ę, aby przez ehwilę odpoczęła, te zam. wodę biety i fJłarey".
- remi Stany Zjednoczone .Ameryki pótn-ocn-ej
poląmxme są lrablem łu:b .aparatami iskr0<wej

· pnynfiosą. „Ach, nte, mam ptT;@>Cfe ło -w :):Oli; proszę
tył.ko szklankę wody". ZmieszaJani się.
telegrafii.
W ··ostatnim .akcie, kiedy clW<k-th;'cOOTil: .spogląOplaty za przesyłane depe&ze ~ wYi's'ze. . dala w zwi-er.Oiatllo- i przestrasza ~( ~a siebi-e,
od dawniejszych kablowych, aJ.e w-yg6r-owane , Moorzejewska z taldelll mi.s!N~wstwęm ~gra?a swonie .są, ro -oczywiście oddzi.alywa d-odatni-0 na ją rolę, ż-e ni-efyiko ja, al~ i reżyser :za:nie~lmł się
mmagamie się ruch:u z miesiąca na mieyiąe.
i podbiegł do niej, aby ią p0dtn.ym.a6. Zwatmy, ze
Z wiosną r. 1916 -ot-warto-jeszcze jedną li- , rol~ i~ grala Ml;l nie PQraz dzi-esiiity lrib. dwudzienię telegraflezną przez Hiszpanię, a ulepszenia ! sfy, leez wię11ej aniZeli sto razy„ a :pneeie.i .nie od·
techniczne W'JSo'ZYS'tkfoh obecnie pzynnyeh połą· rab~ jej ni~bale, musiał~ więe .or<kzu.":a~ rolę
ezeń postąpiły t:;tk daleko, że obe<mie, z po.eząt- . oozwiednle. Nie był<> ł.o obliczone - . ~ J"eJ byla
kłem zimy b. :r. il-0§e stów wymienionych tel&- . nawskroś naturaln.ą,.
·
· , , ·
graf.em bez d,rutu z samemi tylko amerykań·
P~y próby z „Lady Makbe~"· ~~a:a
skiemi staeyami -0dbfo.rczemi dos.z.ła w m.iei;;i.ą- . MOW11,. MJęla. dlugi plMzcz, na ł0b1~ m~la 1ak1ś
en październiku d-0 800,000 wYrazów mdesięez.:
specyalny strój, eo-ś w :rodzaju żu~ .naWpól no-nie. W najbliższych mfos.ią~eh spodziewa się woozesny, na-wp61 kostyum._ Łam.aliśmy wszyscy $0niemieeka admiralicya, która jest najwyżmą , bie giowę, eo to
st;'ói i dlae7:6~ tak .sf~ ubra.la.
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„ markować
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„
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I

Holona Modrzejewska w Pradze.

lastrojo -wjró~

In~neści Rosyi. ~

w*

15)
Władysław

Drogą

ny lew-e.j,:a prawie w promieniu pólnooy, więk·
Pułk 4-.ty, jak było naznaezon~ &tal kw,a~
·Już o świei-e teg.oi dnia podprowadził
sze skupiskp drzew, wyeh-odi.ącyoo czolami na terą jako rezerwa w nocy.
kownik Roja. iOddziały 8Wilje na ~lesl
światl-0 mieba: Ja.sitków. A zasię z prawej
Dyspozycya ogólna na dzień S1 sierpnia - między Stawką, a Barakiem. Tu zal<>''
wkramająca na horywlit linia szosy Lublinopiewała: „Korpus · rozpoemie <> godzinie 7 . .na WYniosloścl pod dębem kwaterę Kom
Jastków, .znaczona pochodem drzew.
przed pol. dalsze posuwanie się. O He na linii pułku, skąd łatwo można byłe obją.6~okJ:
Na wy.niesieniu tem d-0ininująoom, od znajdują się tylko tylne straże nieprzyjaeiel· teren boj~ zarządził dals-zą akcyę:.
:
Jastkowa wzdłuż srosy, Jm.echOOząee p~ skle, zaą1akuje .je i odrzuci. Jest ,Przeto rze•. .szy skierował na pr.awe skrzydło, ba:.
nią w ukos, ledwie dla oka iz.baezn.e: poi.yeye ezą najwyższej wagi \Vywied'Zie6 iłę-~ er.y na „.ei na lewe, zaś bataU<>.u. ••:.gi za.trzY,in.aJ'
r-0syjskier:
stanowisku tem znajdują się glówne siły nie- rezerwę pulkową. .
.
. ·. .
Poniź ty-eh pozycyi, naprzeciw Jastkowa,
przyja<Cielskie, ezy tylko' tylne -oddziały. Wy- .
K-0mendant bataUonu. TII„go kę,p.
n.a l~wo -od las~ brzoz.owego ok<J.pal się nasz wiady. te zarządzi br~gada 1·s.za i pułk 4-ty raue ro~inąl <>d.ra'1iu swoj-e kompru:iłłii
batalmn III.
Leg. P-01. Przestrzeń ataku Legionów Polskich które wiedli pąr. Nowakowski, RutkpWs~,
Ną prawo od tegoż lasku, na potibylo$ci
(Brygada t~sza, pulk 4-ty) na wschód: Barak- -czyński Lpodpa-r. Kamiński, i ~t( : '
mród zbóż u straży ~-Ot.n.ej gruszy przypadł ' wylot zachodni, na a:a.ehód: wylot zachodni. si_~ po t~~ty;m, opadającym na. ~QA
ku .-iiemi batalion I.
Na lEZ~O Legionów-Pols kich brygada, na· pra- me, z dyr::eką'_.ą_ na J. Mi_·al pri,ed_.'S-O_·_b.·.·· .·•_:.
W~naczają · się rdzawo rwane linie za.
wo dywizy-a'.
.
b
d
b
· .-c · k 6
n.n& • ecli
.
. 6
-O. SZ?J; • o .prze ycia, grunt. f>d1Słonł~łj;
~p w, w Y"""_Pl . u poc~one.
. ."K ~~t,,ra K-Qmend y Le
. ,IP'on
w~ Pl.; bryga~m~on:~ ..PQZYeyGm. ;rosyjskim.
l~dę po śeiermsku w str1>nę wschodu; roz... dy J7 . lł;tralt,. pu~ku 4-g(}; Las.ek na polu<,Inie .Ztnalą:lei})1ą.ty zbóż na .caliznach śei ·
waża1ąe soenaryę przypuszczalną dnia wez,o.;. .ód J.- Zakład san1tar.ny: w M. na folwarku". t~ n:i;ęJiezule na.trafiane SU<>PY :
.· rajsoogo., Kule bzykaj~ jak muchy w dr.leń .u...
.DI.},ia St·.g-0 o godzinie 6-ej rano Kom-en.da
1. ;o_m-o"''Y. d_aó O:SJ_ on. ę pr-~g-_..,.._.,_.·_. .·
··'".... , ·
tr
Na poltrdllie
· ··.. niepnyjaeiels:k
~
~ .,,,..,.~ ~
, paln
. · y.
.
PW4\'u „.go o zyma la ·tozk at:
im, 'lUóry sial
~ -aó~
Pr.zejeż.d.U;l mimo ~ ko,niu ·pulk.ownik, ja- Qd pQ-tOku C., na wzgórzaeh, ;majdują $ię .rti~ to w pnebiegq krótkim
zesunęly 1fę ~
. ko Ul.zwyczaj_ w ?sępie mm:umym ~myślenia, : Pl':_·. .:i.•y.: jaei_e_is·k.ie _Pu.ok.ta oh.:r,r."'.ly,. ~.. t.?. w_._!'__n~_-.·.·,·.i .nie na~e daleko po grzbietaoo łń-untu i
którego treśei rue przeZlUl~. . .
.
pra~_op.od'Obnie przez tylne strazę -0bs~t:"Jtl,)~-e,•. khęly się od lewa z oddziałaml,..nierwseoi(·
...,,..
!:tak ..na tę p~ycye rozpooznie si_ę gQ<iz: 7.._ej pulku brygady, który ,ró-wlliei mi
miał" rz~i·
Akeya dnia popr.z~ego tak sit w świ~„ ; przed połudruem. Pulk •••ty wraz0 z bUiga<Ią oone czoła
,
h. ręla.cyft. i meld;unk.ów ;p1,Jl.kowyeb. prz.e_ds:ta? •• .Z:f!:ć:. w śc:!slej Zł" SGbą. lq-em<>ści w~m.-ą: u.u;•ial 1
..
rn „ „.\.
1
wia;
'
w. ~ ataku''„
!
"'Io".„ .... ._.,..

1

Orkan.

Czwartaków.
(Ciąg dalszy).

~wit jasny wstaI. Mimo to ezuje się przy~
gniot minion:lich wydarzeń - jak w domu po
nieszczęściu. Idzie z pobladłych twarzy, z oezu

przymierzchlych, z tajemnfoy pól
Leniwe pogłosy strzałów, jak krople,_po
bu_rzy przeszłej, donoszą się :t blizkieh :pozyeyJ.;

Przechodzą grzbietem wzniesienia Jro
przechyleniu pólno~.nem, sknd roz.~era się
·•wi
widok na teri:m boju.
Falą .długą, przegiętą staczają się :pofo„
gim spadem ku pqlnocy odslonio.ne pola, na
których calizna eeierni z potraconymi s-n-(}pami
i przy-ostały w przegięciu Ian zb<>ia. Nierówne
3foeza pnejmuje dbiga wązka łąka, nad którą
lasek brzm.-owy. A z prawa i 1ewa la~lrn wy;_
dźwignią się opadłe pola, wychod;z.ą-c płatami
zbóż, koniczyn, w pcxlobnie napr~ciwlegle,
jeno na oko .wyższe wyniesienie.
·
Na wyb.rzezu -0nBgo ~niesienia, oo stro"f;

I
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_
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"
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Ił-
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~łkónomiczny.

ilnia il

:Styt:&liJał

pmi1Wsz;r lat H . ··
!Jf111V. Koruiol~ • ~ • • •
5°/<t lJOt. ros. z r. 190A •
4W' pot.. ros. :v.. r. t91J9
Pie'M'l'Sza ang. pot. woj. •

„

Drqf!e ..

~ldfilds

„

74~i5

.. -

s~

•

~-', ~~:f~;.~;

warszawska.

N~

„

...........,

i dJJfa 81 'Stycmia.

$8.70

54.R!S
.82.50

flł.lo

-.-

~ 01ft

. •

•

•

•

Listy zut. m. w~-

uawy 5 •1. • .
Lisfy zut. m. War-

„

--,.

82,~o

su•

Słó•.!...
1740.-

457.384.-

44.'Si-

.58.4S.-

. : . I 76:7..: =:- =:=

R~=
~ .I~ •1_.
fl'(• m. Łodzi •

,;<:-t,§0

4Hf).-

13~ł.-

·K~~y

.S!."aO

io.in.- ·

-.-

-~~:

6~~~
8S'J'i(l

-.mm." 552.-

-.-..

--:·-

1190~~

:

6i8łda berlłńlka.
B.erlm, 31 styeznia•. - Dzłsiejae o~ .FJ!Wafne. :na giełdzie berrmskfoj były niejed:iiomjn&
~ wykazały . tendencyę wyez.elrująeą. POtyezkf nłe

miedde bez zmiany. Renta austryaclro-węgie:rs'b
.rtrzyniała się, potyezki rosjjskie w ~~ili,,

f ęł6rlfllf1

.
100 franków ft. ..•
to

Nowy&York

Dania
Szwecya

Norwegia
Szwajc{lrya
Austro-W~ry
j3ułgarya

...

i.

d

52.6t.90.-

A

13ts..-.

n5.-

48.-

„

2911
41.315

.

26.!'\5
489;;.
67.?75"
72.R7.5

•

„

!li>

.., S~okholm
.., Nowy Y°*

..

\Ili

, Lond}'!l
~

!Ili

•

2ł~.'?5 .

„

Jłerlin

,,.

Amsterdam

„

Nowv Y~rk
Lo~dvn.

~

„

„

64.30

•

•

Wiedeń;

:

"'

89,1/t

867•..:.;;. ~o~~
885.-..;.;.-· 880ali20•.o:.- 246o.--

71i:>.-

'710~-.

10.rse

6ł5.:...;..·
"105~-

Mlii._
700•.......:
'609•...;,..; 6ll.:.....
~50.-

1005:_:.

2911
. 68.37

. 5.8450
4.1225
·.. :....·•. ielegrafiez. 4.7Sł5

27!t"
•

.szwą:tearjie

n

'li'

,

BmknotY. mblowe · • ·

:1f15•25

.• · s1 i.ao
•

. • .1 &.U!'J

„. . ;, Rmstw:a S~andyW".
~l)fi~
,•,
"
„ . 11••N'~ww Yo~

~

•

251.75
12:'i.-

~

8.SOSO
317._,..

683.~'

smr•....; ·

~~11

163t}.;_ .1500.-..,..

·27.'J.9

27;J- 27:1•.:-.
285~-- 280.- ·.

·s2!J„284...;... 279.-

5.83~
lt)(.-

a~-

:

147•..;.... 149„-;

• U6.50

-r-

-·-

800....... 820.6".- · ·~"".""•

8~......

•

622~50·.

•

160.50

„

-.......

U.69•1•

ł!.075

20Ui0

l'i.O~

•

67.'Z75
72.425

204.40
23.92
BS.05

Ban:boty markowe •
Czeki na Ąmstel'Qtim

ł&.90

M;l'iO

79~•1.
891]9

nsn.-

26.62~

ł'Tlt·

LcndYJ't (60 dn.).

!!I

2111.'
4Ut7!S

5l'ł.25

p~-yi

„

oo.-

84..-

M.40

•

N11Wf Yłłrk.
Cseki · 118 Berlitt ~{i v;.)
.., Par~ (a v.)
...

52.61.-

54.15

„

"' Medyolan

00.óO

1040.-

4~!.0'15

2911

na

, us.111

'19.•f.

u.00•1.

larycłł.

Cseki

11/1

144.-

4!'>.- 45.12!.- 124.....
3.2
iU

• Szwafea!'Vt
.Kopenhai:w

li!

19/l · 17/1

'

'" Włedeti

19

li!

U4
239.25
163;_;·
172.25
165.75

„

19/1

. . Uti.„ „ • „
.. „. ." .
.. . . u..
"·
.„ .. ." „. "
-

o

~·

1 iurr:go, na cmsman
.

MĄŻ ł

.

~··

RODZINA.

238.-

• 167.50
•, 178.-

„ .·

. krótki$

Pa:ryt, 3 mies.

krótkie
Petersburg, krótl;:'i~

jak i dozwolony rodzaj towarów. W og61nośei
na iargowisk<"·eh tych wolno ]edynie, o ile nie.

2811
11.855
ll.685

uzyskano specyalnego pozwolenia magistratu.
odbywać targi w dnie, przeznaczone dla targów na publieznyeb rynkach.
·Do targowisk 'l.alicza się też handel, odby·
wający się w miejscach nie zupełnie zamknie-o
tycll~ a zatem i handel uprawiany na stragad
:nach i w bll<lkaeb, up-odobnionyeb do sklepów"
Dla opfaty targow.ego pozostaje w mocy
oglosznna w d. 17 grudnia 1916 r. taryfa.
Oplata targowego wirma być. przyg-0towan1P
w drobnej monecie.

28,17
27.lłO

no.-

<

Bieliński.

.Uruk l nakład:· Wydamictwn nołski~ l. NA?!BULSU
i C. ZA WILOWSIU.

Łódz,

OBWIESZCZENIE.

550.4~!';.-

dewiz.

Amsterd,itm.
Ozeki na. Berlin

ł.ąd.

5.92
288.75
' 162.50
·: 171.75'
•
165.25
„ 111.y.
.„
64.20
„ 79.00
-"--

„

Holandya

Ił.

1 ·dolar ••••

: .Berlin, 31. Stycznia. Notowama Jmndw de..
wiz· m wypłaty teletnfieme: .
~·
płae.

~

tm> gnld. holend.

!)~~%~ Dyskottto 41/1%· ł ~.

3111

f. szterl. ·

100 frank&w 'SZWąje. · •
100 kor.· stwedz.' · •: •
100 kor. dnftslr. • •
100 lirów • • • •

akeye bank6w. :rosyjskićh uległy zwyiee. Pieniądz

poza· ulfuno

2511
11.825
11.655
28.17
27.80
HH.-

l{edakto:r odpow.: Aleksander

an~

1

•
- -,,-.- .
Marki robiono po 48.95, 43.00, 48.85.
Xoroo.y po 27.00, 27.00.

„"'
..

2711
62.~5

l

Oblig. m. Wvsżawy z r. 1916
88.- - ~Io Obli!?. m. Wuaawy z r • .1916
Usty zast. Ziemsk. .
4 11, .,. • ~. • ~
BQ.li ~'"Listy zast. Z!emsk.

„

Ili!.
Io

~ :mdi. był ddł·w i)apieruh ~;.
~o tde'wiel:ki$ mmy 5 ·proe. Listów :m•.W'llr- ·
~. Zł"1mSlde bez mdlu. 6 proc. S~& .~a-.
bo. ~'ezłd premiowe n em. ~wmiÓ po 615.

hpiery proeeut.

cfę:&kiel'I cierpłunlaU,

1.•1,

Czeki na. Amsterdam. 3 rn'ies.

-----

pa 1u:ugtnh t
·

artysty muzyka.

Londyn.

·.Giełda

·

99.75

„ • •

.• • "'

zmarła

drtrą!ci1 n~m zw.tok 11trhędzi1J ~tę Cizi&, ńnta
!!!UBkl o ~oliz. 1 i 11iit po pDł., li: domu Pr.lY ul. ~rl!dnhd !lllr. lZ.
!la i:mufny fen o~n-zęd "nłJł'łl~ia krE'Jtl1f1.;;1 I naitnnycl'I

WYPmwadzimi!

81;50

„ . .

a sonz. n: w p.ał·mtnia.

~2-11

• . .5t75
•
•

.

Augusta :Henrieta z Lewinsonów Kopp, ·
lli:on.a

~

Z· rozkazu General-Gubern atnrstwa war$Zawskiego, w czwartek, 1 lu:tego 19.17 roku, o
;g<>dzinie 8 rano, odbędzie się na podwórzu
~ miejskiej, przy .ul. Inzynie:rskjej, dodatkowy przegląd ~oni z mia&ta Łodzi.
.,
Konie należy prey:prowadzić z uzdami albo :z wędzi<llem, leca: bez uprzęży.

Schoppen.
OBWIESZCZEN IE.
Dufa iloM

Prośby o uwolnienie od przyprowadzenia
<Xl:niosą skutku i pozostaną bez .odpo-

wiedzi.

Dla kontroli, przyprowadzon e konie oznaczone zostaną wyp:afone mpiętnem.
Od dnia pierwszegn ogloszenia niniejszego
koni z miasta Łodzi wyprowadzać niewolno.
Wnioski o nw<>ln:ienie od tego zakazu nie
odniosą skutku i pozostaną bez M.powiedzi.
Osoby, które wbrew obwieszczeniu wypro-

podatku repartycyj-.

Wobec tego niezwl-oozne wpłacenie naleł>
n:ogm d>O głównej kasy .miejskiej winno .się d0i;
konywać ze względu na wla~ą k-0reyść płatni
ków.
Zaznacza się powtórnie, te podane rekls
macye w sprawie wymiaru podatku nie dope.
szczają opótn1enia wi;laty.

wadzą konie z miasta, albo będą usiłowały je
wyprowadzić, albo nie przywiodą je do oglęv

Łódź,

lub

niepunktualnie,
spod11i.ewać się mogą w każdym pooizezeg61nym
wypadku skazania. na grzywny do 3,000 marel4

a konie

płatników

neg>0 jemeze zalega w -0p1aeie•
Zawiadamiamy hiniejszem, te z dniem ?
lutego r. b. wstaną· podjęte i bezwzględnie
przeprowadzon e środki przymu~owe, przye-zem
będzie doliczony dodatek 15% d-0 sumy P6'"'
datku.

koni nie

dzin dooatk&W:o .weale

dnia 25 stycznia :1917 r.
Magistrat

dnia 26 &tycmia 1917 r.
Magistrd

&hoppn.

mogą być zajęfe.

~Ł6dź, dnia 28 · styem.ia 1917 :r.
1

Cesarslw-Niemiecld Prezydent Poli cyi .
Loehrs.

Zniesione jut ograniezenia w Genenl-au..
bernatorstwie warszawskiem, na zasadzie kt6".
rego depesze prywatne nie mogły zawiera.I
więcej nad 15 wyrazów, znosi się obeonie rów-niez w depeszach do Niemiec i do obszaru P°'"
cztowego, p-odlegają.cego Glównemu Dow~
na WschM.zie.
"*
Warszawa, 2:1 etyeznia 1917 :r.
_.„

OBWIBSZCZBNIB

Znosząc treść '()Dwieszczenia z dnfa 17-go
grudnia 1916 :roku, postanawia :się niniejs-Lem,
co następuje:
·
\10.60
Tygódniowe .targi będą mę .odbywaly w
2711.
mieśeie Lodzi 7Jt opłatą targowego w poni~
CHanko-Niemiee ld
d'Zialki, wtorki i piątki każdego tygodnia, od
69.SO
Zanąd Poest&wo-'l'elegr afimty
5.94:J7
dnia 1 kwietnia dó d. SO września włącznie; od
w Generał-Gubematorstwił' warsu.wskimi.
4,7225
god'Z.iny 6 ran-0 d-0 4 po poł.; od d. 1 pddzier4.7645
ńika do d .. 31 marea wląeznie, od godziny .7 rattQ d-0 g-0.diziny· 3 po pól., na niiej wymienio27)1
nyeh rynkaeh: 1) na Starym Ry~ 2) na Tar155~75
gowym Rynku, 3) .na Ziefonym Rynku, 4) na
372'!7'5
· W<}dnym RyWrn, 5) na ~aluekim RY'nku.
·
184;75
Niedopus~ne jest Qdbiwanie targów
258~75
125.25
poza. wyżej oznaez<memi tniejseami.
8.83S~
Niniejszem komunikujemy D.UZ1Dł.
O ·ne na·wyz.n.a,ewny dzień targoivy.przy325.--. ·~
pada świ'ęto,. utnarie przez władzę, to targ.·oo- · Inserentom, że pana
bywa $ię popt'Zedniego dnia powszedniego.
26/1
W ciągu trzech .~ przed świętami .WieJ„
st/.7'9
kiejnocy, Ziek>nye.b. świąt BożegiJ Na:rodz€..
~fk8350
· nia, jak również przed źyd<>wskiemi świętami z dniem 27 grudnia 1916 r. pozbawlltśmJ.
163.50
Wielki'ejnoey, Zielonyeh świąt i Nowego Roku · prawa przyjmowania ogłoszeń dla naszego
targi odbywają się codziennie w .wyżej· oma- wydawnictwa.
116.50
fMH,.;..,.
.. czonych godzinacli..
Adminłstraeya
238.50
Dla prywat·nycli ła.rg-0wisk wymagalna fest
laO • ..;..
„GODZINY POLSKI"
oeobno uzyskana od magistratu koneesya, w
16"1.50
której będą wskazane arówn-0 .dnie targowe, .
173.--w ŁodzL
!'i.02

23.93
SS;lO

od A~ mi ni stracJl

Jana Ruszkowskiego

_,t
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w głównych
rolach:
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we truice
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C:eny

lil:Ary·· DŁO
· i Lli-UG. ·Mydło
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z udziałem ąałego zespołu artyst?w. I
oraz gościnne występy subretki-, J..WJI.
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w~~~1~;~lt. bumorystJ Hotszeina ~e~?u~r::n:eod :UJ kop• do 1 rb ...

P~;czątek

o godz. 8.ll
Teatr ogrzany.

li Hil
n:1nvrotkacli. "'wJecz." Dzieci~;m wst~o.wzbromony'.
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"też różne mydła.
gwarantowana
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uczucia

łogtego
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doznaje · się po obmywaniu głowy Pixa.vonem.
łagodne, płynne mydło dziegciowe do obmywania głowy,
pozbawione przykrego zapachu dziegciu za pom~ spe-

cyalnego, patentowanego

sposob~

~

P"t:$

~
=

Cena bntelld .Pixavo--

na kilka miesięcy M. 2.25. Dostać
można we wszystkich odpowiednich sklepdh. Wszystkie
lepsze zakłady fryzyerskie uskutecmiak obmywanie głowy

nu,

wystarczającej

Pmvonem.
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2873-4
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~~mroźonio ·~iUoriii:~MOfór~
Sprzedai we wszystkich a_ptekach i

składach

Cena tuby 30 kop.

ające i

r::t
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~

"t:S

apteeznydl.
3842-10
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Kuropatwy

~

4.)

~

polecają

·•
1

(J

fi\
41\
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Ł6dż. Piotrkowska 114.
P.1. · Załatwiamy wysyłkę do Niemiec a nrote~ k~stów
pocztowych.
.8926-2

i
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ITmioJętna

bn

reklama itst dtligniq ~num1stu

$
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. .
•ta samlej,1eowyeh
do.
pism .Uejscowyeh,
O.g·f··oszen
l zagraniemyeh wszyatldeh
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Diun Ogłssioń „ nryer" wł. l l.nto1

~

bidi, Piotrkowska 80„

~

I· 3„ NEUFELDA

CXł

·nfBHDn'll, hłl, · lmbllfl!lllDI (
111k1Bł'll1Hl'llll poleca f~bryka .

-

Warszawa-Praga, Brukowa 4,

Skład: Zgoda
.

~

3815-,-2

.•

„a.

pować be.zpośrednio w naszym nowootworton)'m skł'adiie

przy ul. Płot:rk.o~ek.leJ NP.
Sprzeda.i! Sacharyny marki. d-ra PUIB!BU.

UC K

Agentów i woja.terów

'

_„KDKOnounn1 KROLOBOJCY

ROSYJłCr'

.! Krn• rege~tka.-Po tnrpach do samowładstn.-Antyc:łu:)'sł -

A.
{

le\,-'Piotr synobójCL-Piotr w szponach carycy. -

Zamach s

M eńszykowa.._Rozpustne dziecko na tronie. - Wałka. d:cciq~
Ił. 1".obłecycłL-Dałsza serya zamachów .stanu. - ZdetrontSOW#Diłi.:
t- mówlęda.- Dwudziestolecie trwogi.-"Smiete Piotra IlI. - M~o
Ei ayQI i rozpustnica na tronie.-Smiere iwana. - Smiere T
~· we.j,;-S.yn.. przecjw .matce.. , matka ~rzeciw synowi. - Zabó?s .•.
·s:

wła.-Głos sum1ema.-Zakończeme.

,.:. . Do nabycia

.łf

w ksi~garniach

Broszura.~

Cena :ł

i kioskach. Skład główny: W ·

ksi~;unia. Muowiedal. Senatorska ,26.

&

I

KoDBułent

prawny

A. ACKERBERG,
141ti. Pahulnlan I, I '.

I~!~a~~ o~!zt

11111111111111111111111111i1111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111i

kwietnia b. r. do WJWlj

Akuszerka

Piotrkowska 91.

Wiadomo~ć

11

móia

.

ta

15.

Wobec pojawienia si~ na rynku Sacharyny shldnie pQdQbnej
, w opakowaniu do nas11ej oryginalnej - prosimy przetó ku„

L. G L
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"IAGHARYIA ·:.=·::u:,r::= CUKIER'
392S-t
UWAGA:
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i S•ka

nie posiadąmy. · -
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Biuro

· Gersdorfła·
Konsulenta rrawnsgo
pr,11a1. xurgł, uamnnanla.

tHl. Pialr ~11ska Ił.

··tS1

ATLAS BISTOR. POLSKI lq. 1.

APY1 POLSKI ·i~o~złnkw~jl·~~!0ut~l~
Kr•. PoIsk. ~P· &>Ot b. duta rb. s•. Europy ltp. 6(),.1
Ter. ~ojny: 8ałk. kp.

eo, Zach. kp «>. U11b; ·tp~ ~1.

J. M. BAZEWICZ, w~~!::~n1~!:i~·~1

'1)klBPO'.nu"' samodzielna
I dobremi kwalifikacyami ·po"'.
prowadżeiiia
spożywczej
'ff

trzebna do
branży

. iklepu
to'1zi.
nadsył.•4. · .".od

Oferty prosimy
adresem M. WiSniewsłd. !tła.zn.a f>O.
.aS>i'-3

Mh,1lndnU

sympatyczna, -polka, lubią.cą dzieci. · przyjmie
po sąd~* bony. Łaskawe oferty dla
„Ante11.
3938-1

iOS'.U•k.1·w~n!ł pani lub pa!', kt~-

~ · łłli U rzyby moglJ udzielać .łekcy1 J,ęzy.ka .polskiego w

iJ!t~ligen~ria pos.iuttuie ;aP u~nna
łł _ kteJkoiwttk p :r a ęy za

skromnem wyn<ł.grodię·nięm. O-

ferty „Pracai. w edm.: „Qodzina
Polski'" w Warc~a:wie Kredytowa
18 (Erywańska). ·

u.mi an za mem1ecki. Oferty Pod
ęL. E'" w a<imin. „Gad~. Polski'\
.t.ódt, Piotrkowska 86. a~a...,,,a
~--~-~"'_>

łlfytr
ł'J"'iL-r.J!!lt!ł freblanka poH
i.Ułil $ZUkuje_ PO• "łndiil paniepka. tnają.aa aii;: de
:;aay J~ko wych.owawczym lub 1V1 u a brze na gospodustwie,
oc~raniarka~
Oferty do „Go- POS$ukuje poaady: Of. pod M.
gzmy Polski"' w todzi roo .J. O.„ w admin, „Ciod~miy Polski"'

n . .inu

C.Z·"

.

~l:łO~li Ł.6łJ~

P1otrk. 86.

'

~*<:

