Ńr. ł2 (40iS~

Wto:rek, 13 Lutego 1911 r!
\

l>ziennik polityczny,
dlRENUMERA Tlh
kop. '15. Kwartalnłe rb. 2.25.
Za odnosz. do domn jednoraz. kop. 15, dwura:z. kp. 25.
Prenumerata przez pocztę miesięcznie kop. 90, kwarlalflie rb~ 2. 7-0.
.
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o GŁ o s z E 11 A
(Erywańska)

Redalmya i Hdminidranya w lodzi:

Cena numeru pojedynczego w Wars:i!aw&e
Łodzi

ny i literacki.

RedakGya w Warsząwie: Okólnik 5.
HdministraGyn „
Kredytowa 1B

Miesięcznie

Iw

społe

Piotrkowska 88.

4 kop.

Rękopisów niezastrzeżonych

Redakcya nie zwraca,

w Królestwie Polsklem

Zmy~Jnłt

kop. 20 n wiersz petitowy jednoszpaltowy ru.
stronie sześć szpalt).
Dł'DDJHh S kop. za )VyraZ, najmniej 80 kop.
HlidHłiUIB (po tek<§cie): kop. 50 za wiersz petitowy (str. 4 szp.)
Hl!kl'DlDUI: kop. 25 za wiersz petitowy (str. 4 szp.) •.
W dziale łlandl1n.vym: kop. 50 za wiersz petitow. (str. 4 szp.)

Częstochowa: ul. Panny Maryi 26;· Tomaszów: F. Gomulicki; Płock: Admin. „Kuryera Płock."; Pabianice: Biuro dzien. A. Wadzynskiego; oraz w Sosown~
1

cu, Kaliszu,

Łowiczu, Łomżv

I Będzinie.

Co·fani· e 51· ę R0 s y· 1· r

W ten sposób p.ołudnfowo - mandżurska t
kolej !apońska zy;Jrnla p_olączenie z ~ólno·cnc:
mandzurską kołe3ą rosyJską, sta:now1ąeą naJ•
11
· •
krótsze p·olączenie między syberyj.ską koleją
11
BERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwa.a Władywostokiem, nad !\'{Drzem Jap.ońskiem.
Zdaje się jednak, że R-0sya doskonale zdawała tera Główna dono·si 12 lntego:
sobie s.prawę z tego, iż w ślad za tern ustęp
W schodni teren walk.
„Pester Lloyd" przyfil·6s1: wuekomo z wia- stwem będzie musiała zupelnie z.rezygnować
rogodnego źródla pochodzącą wiadomość, iako- z posiadania pół:11ocno - mandżurskiej kl(}le.i.
lh«>nt wojsk Hs. Leopolaa Bawa'I'by Japończycy objęli dozór nad .częścią k10lei RC1sya wybm:fowala okrężną kolej do Włady
sk"iego
wschodilio - syberyjskiej pod pozorem, że wostoku, wiodącą przez ws·chodnią Syberyę
NataTeia
naszych
kolumn sztm."mująeyeh
:wsknitek braku ·personelu na tej kolei bezpie- lewym brzegiem Amuru i pra!VJ'm do·pywu jena·d
·
D
ź
w
i
n
ą
i
pod
K i s i e I i n e m, na
ezeństWo .transportów japoński.eh dzial i amu„
go Ussuri. Linię tej kolei na·damurskiej zazachód
od
Ł
u
c
ka,
nfoyi jest zagrorone. La:koQni•czna :ta wiadl(}- częła Rosya strategicznie uma·cniać.
porwfodły
się w całej
Zrezymośe wszystko powstawia
d'OmysłQ.Itl. Niegnowala zupełnie :z polą.czefllia kolei tej z Char- rozciągłości. Pod Ki si e I i n e m zabrano
wiadoma bowiem, ·czy postępek Japonii jest binem, które otworzyć rnialo Rosyi <Jlb.rzymie 2 oficerów, 40 żołnierzy i 1 kara;bin maszyaktem gwaltu, · wywl{)lanym :przymusową sy- spichrze zboż.owe północnej Man·dzuryi. Miuowy.
:tuacyą, w jakiej się RlQsya znajduj e, skutkiem
mo popierania tego projektu przez komitet
:!front wofsT~ generała-pttłkowwlka
.czego 'WS7ielkle jej protesty bylyby tylko gieldowy w Charbinie w jesieni ub. r. Hosya
-czczem oburzeniem; czy też może jest tą jedna stan·owczo porzuciła ten prDjekt. Wpłynąć mia!
arcyf:,sięcia Jó~eja.
z dalszych konseĘwencyj traktatu przyjaźni,· na decyzyę w tym kierunku general - guberw , h
1>
tr
h d r
0 ~y
zawartego :pomiędzy Jap-0nią a Rosyą ubiegłe nator Gondatti, wielce zresztą zaslu.ż.ony dla
.
go:rae
~' n s · onae
go ro·ku. W tym <lTugim 'Wfpadku przyjaźń
gospodarczego rozwoju na dalekim wsc.hoozie. O I t o s, orrnz w mzmrn P n t n y odbyły inę
.
t
.
• l'
. d
drogoby byla okupiooa zaiste. Tak ~ owakt De·cyd1ijąee byly względy polityczno - wojsko- Irnme
s .a;rcia eidd zra
ow wym.a
owezyeh .
uilega najmnlejszej wątpliwości, że potęga we. Charbin i Wladywosfok są tyJk·o oazami
Grupa woJsl:. generala-fe"ldmars~Uu&
ekspa:nzywna Hosyi w Azyi wschodniej p·ogrą~
pośród kofonizacyi jap-0ńskiej, która jest 'OCzyżona jest w tei ·Chwili w calkQwity:m odwrocie.
Maclren.,sena.
wjście przygoto\vaniem tylko dD -Ostatecznej
Klęska, której Rosya doznala w Europie, wyic.h aneksyi. Po :rnwareiu zeszlor-0·cznego trakNa·d S er e t e m odbywają się ntareziki
wo.!ana jest jej niepowodzeniem wojeDlle.m tatu rosyjsko - jap-ońs.kieg.o P'ojawily się w posterunków, zaś n.
dolnego biegu D u n ana polaieh bitew w Europie. Leez klęska, jaką
prasie jap:ońskh=Jj wieści, że forty Wfadywoj
u
toczy
się
miarowa
a:kcya arlylecyi.
bez wojny ponosi w Azyi wschodniej, wywo- stoku mają być zniesione. Ze strony rosyjskiej
łana jest temsamem niepowodzeniem na wiJjront macedoński.
wyszlo wprawdzie stanowcze zaprzeczenie tych
downi wojny w Europ,ie, które Rooyę :piodalo wieśei. Znana jest wszakże rola urzęd'Owych
Nic nowego.
w ~lkowitą zależność od p:rzemy:slu amuni- zaprzecwń. Odwrót strategfozny byłby tedy
cyjnego i od finansowego rynku w Japonii. wstępem <l-0 gospodarczego i politycr.nego odDostawy japońskie płaci Rusya nietyłlro zJ<0- wrotu z Władywostoku i ·z przyb1'2ieżn:ego pasa
tem, lecz i kc;ncesyami ·polityieznemd na tere- nad Morzem Japońskiem, któreby staillQ'WHo
nie· wschodnio - azyatyckim.
tylko dalszą konsekweneyę -0dwrotu z Mongolii
wschodniej,~ oraz z Mandżuryi.
Wycofała się tedy Rosya
przedewszyst~
. WIEDEŃ". Urzę·dowo do!IlOszą dnfa 11
kiem z polu<lni-Owej Mandżuryi i z obszaTów
Wladyw>0stok już teraz pod względem go- ·
Mongolii. Ifol onizacya japońska, postępująca spiodarczym całkowicie jest zawoj·owany pl'7iez lutego:
ooraz dalej z Korei jako podstawy, d-0 wyniku Jartończyków. Tędy ·odbywa się olbrzymi Tuch
W schodni teren walin
tego doprowadzić musiała nieublagalnie. Po- haD:dfowy, za1opatrujący armię rosyjska dt()staludniowa Mnndżu:rya posfada wspaniałą p:rowami ze Stanów Zje<lnocz,onych i z Japonii.
Na poludnfo - wschód ·od Z l o cz o w a
·dukcyę Mlnfozą. Jej węgiel i rudy k·rnszcowe
W ciągu wojny więc liczba Chiń{izyków, Jaodparte
zostaly nieprzyjacielskie oddziały
będą nadzwyczajnie pożądanym
nabytkiem pończyków i Koreańczyków p-odwioifa się podJa Japonii, zdanej pod tym względem na do- ' dobno. Z Japonii zarówno, .iak i z Korei, po- wywiadowcze.
wóz. Mongolia wschodnia uważana jest
dlegającej japońskiemu władztwu,
wp1ywy
Nad do1lnym S to c h o d e m, jeden z
wszeehnie za Eldorado przyszlośd: rokuje gospodarcze !'ozpościerają się ~u Władywo
oddziałów naszych, który wtargnął do pozywielkie nadzieje na eksploatacyę zl-0ta, asbe- , stokowi. W Seul, sf.olicy :koreańskiej, założo.na
stu i węgla. Dziś jut przedstawia ogromny śwj eżo japońska ii:z.ba handl-Owa stale wysyła eyj nieprzyjacielskich, przywiódł stamtąd
warsztat dla pirodukcyi bydla i welny. Kąski do Wladywost·oku ;przedstawicieli swoich dla pewnę; liczbę jeńców ro,syjskich.
fo były dla Japoruii nie ocenione. Japonia i
badania tamtejszego rynku. Korea nadfo OO.Włoski teren walk„
Rosya szla tu ręka w rękę pierwotnie p.rze- dawna, jeszcze zanim podpa-dla pod panowaeiwlm rzadowi ·chiń.skiemu. Bandy mongol- nie Japońskie, za-0patrywa1a Władywostok w
Na froocle pod Go:rycyą · toc·zą się zaslde, licziice .częstokroć po kilka tysięcy ludzi, środki żywności. Cale fiotylle KoQ'.l"eańskich
cięte
walki na kilka. punktach o odzyskasta-czaly walki z chińskłemi wojslrnmi, w ra~ chłopów eo rana przyw.oią ryby, jarzyny i drób.
zie niebezpieczeństwa c-0fająe się poza ·obręb Poniewa1ż obszar ziemi poza Wladywostokiem, nie nieprzyjacielskich oko·pów strzclccikicl1,
kQJei jap·oński.ch. Wiadomo, że bandy.te zao- na<l m;eką Ussuri jest lesisty i nie W:r6ży na·ct: zdoibytych niedarwn0c p:rzez wojska na.sze.
patrywane byly w broń i instruktorów wioj- zwyezajnyich wi<loków dla kofonizae)i rnsyj- Dalsze kontrataki, przedsięwzięte
w tym
skowyieh przez Japoni·ę i Hosyę. Skorzystała skiej, wp1yiwy gospodar.cze mogą się w pTzycelu
przez
wojSJka
nieprzyjacieis·kie,
zostawreszcie z wy·praw tye.h Japonia i niby dla szfości· przesuwać .chyba tylko na niek1orz.yść
ly
odparte.
W
dalszym
ciągu
wpadło
znów
· przywrócerua porządku usadawiać się ·poczęła Ros~ Osady kozackie wzdluż toru ko1ejowe~olejno w ooraz większej Hości miejscoW10ści
g-o pomiędzy Charbinem a W!adywo·stokiem, w ręce naisze 370 jeńców. W spotka:niu tern
poluoofowej Man.ff.rury.i. Szla tu Japonia tylk'O istniejące j1uż od kilku lat dziesiątków, teraz odznaczyły. się d·zielnością oddziały ces. kr.
dobrze utorowaną. drogą kofonialnej polityJd, w eza.sie W ojny wyludnione ~ mężczyzn, :padały pul'ku piechoty Nr. 37.
l16rej z takierm powiodzeniem zażywala np. ;pastwą napadów band .chińskich chunehuzów,
Lotnicy wloiscy rzueali bomby na
Francya wMaroku, lub Anglia w Egi.p'Cie.
pr.zed IDtórymi nie bylo ich komu bronić. ·
Try est, Mu g g i a, na urządzenia po·rtoPQ p•ołuaniowej Mandżuryi przyszła wsza:kż.e
Tak więc żywioł :rosyjski nad Japoński.em
kolej na Mandżuryę północną, na pas wybTZe~ Morzem wypierany jest eoraz dalej ku pół we w S a n Ro c c ł, oraz na szpital polo·wy
ny rosyjski i na dalszą póJnoo aź do Ochoc:~. nocy. Pł'zyja•eieJ.e japońscy, lrorzystając z za- w O p e i n a.
Przedewszystkiem więc rprzedlużyła Japoma jęcia wszystkfoh sil bojowych sojU'sznika w ENa północ o.d Tobnino, wojska nasze,
S'Wl().ji); linie kolei poludnfowo..,mandżurskiej pouropie i z przymUSQwego jego poloienia, które ze s:kntecznej wycieczki, przedsięvrzlQtej ku
za kres zaznaczony traktatem pokojowym z r. mu każe 2a wszelką eenę trzymać się zawa:r· 1916. Z podróży swojej di() Petersbur.ga w pa- tej przyjaźni, usadawiają się illa dobre na dru- stano~isko1m nieprzyjacielskim, przywiodły
ździerniku ub. r. przywiózł następea tronu jagim brzegu „wewnętrznego · japiCJńskiego mo- ze s:obą 12 jeńców.
i?Oński uznanie dotychczasowej stacyi końco
·•
:.. 1..: US.fi.a
rza i'~ Japońską przyjaźń może Rosya oplaeić
1~-teczni&ny
•
n.tak w1oiS
na stano~
wej~ Kwang~tschin-tsu czy Kuangbchendze, jak
utratą portu, który stwowil jedyiną wielką arwisika. nasze 11 p:rźełęczy Stilles:r został
ią piszą iinaezej, za staeyę priejściową. ~ol~j
teryę, lączącą Rosyę :z Oceanem Wielkim li z
1.,-wawo
odparty.
' .
Poludniowo-mand.żurską podpriowadziła Japoszerokim światem.
nia .a:z pod . Charbin, <Jstoję wpływów rosyjPołudniowo-wschodni teren walk
skfoh, nadająe jej zarazem tor ,normalny. Na
.razie z powodu przeh·c!owy tej kdei ru·<lh z
Nfo zas.zło nfo nowego.
Chaxbinem odbywać s1ę musi na dradze ko-

Komuni kat niemieck i.

z Azyl wschodnte].

Zachodni teren walk.
Jf ront wojsk generala-jeldma:rs~ałlca
Ks. Rupprechta Bawarskiego.

Na wschód od Ar m e n t i e r e s, on.I
na polu.dnie od kanału L a B a. s s e e ~
chwiały się na.tarcia aingielskie, pop:rzedwne energicznym &gniem.
Przez cały dzień rurtylerya energiMlrle
ostrzeliwała pozyeye nasze po 0<bu stronadl

A n c re.
Podczais nooy Anglicy p& sześćb-00 a.ta..
kowali zrujnowane r~ od S e :r :r e u d~
rzeki. Wszystkie ataki odparto. N:ieJ.W.IY"'

1

P? .

me

jacie!, którego kołumrny szturmujące p:rzywdziewały często płaszcze śnieżne, po.niósł;
. ;,k' tr J.v
1. ,,.
bl.:-1..! dy....!.~,..- w.
s1ęz 10 s ai.J w wareu na
~
~
'
J
.
h
~k,,_ -~,'
naszym og;n:Lu oe ronnym na J!UUI.""' 0011
s e r r e. Opraszezenie nłe nadająooj. się d@
użytku Unii ro.wów na południo.wy wschód;
i od S er re przeprorwadrone rostał<t planor wo i w poirządkn przed wyko.naniem ata:k:tt

I
1

angielsikieg<>.
Pierwszy

Generał-Kwate:rmfstn

Komuni katy anstryac kie.
J

WIEDEŃ'.

które doszły do skutku na południu od Il a,.
l i c z a i na pólno·cnym za.chodzie od W o--

r o n czy n a,

.

.

wzięfo

do niewoli 2 oficerów~

40 szeregowców i zdobyto 1 karabin maszy·

nowy.
Włoski

W

teren walk.

południowym

0<dcinku. plaskowzg&.

rza Karst u i w dolinie W i pp ach chwi~

Iami toczyła się bardzo ożywiona walka ar~
ma:flnia.
Lotnik nieprzyjacielski rzucił bomby w
pobliżu T r y e s tu, nie wyrządzając szkód,
Na froncie Tyrolskim oddzialy nasze
poprowadziły skuteczną mkcyę. W dolinie
Lugano 1Ydd·2iial pułku pfoch:oty Nr. 14
zajął stanorrvi·sko nieprzyjacielskie na polmlniu od wąwozu Bo a. I b a, wziął du
niewoli 2 oficerów i przes·zfo 60 szeregow~
ców, oraz zd-0byl 1 karabin maszynowy, ~
rewolwerowe karabiny maszynowe i 1 przyM
rząd do :rzucania min.
W odcinku V a 11 a :r a obrońcy cesa!"
sey na.padli nooą na. przednie stanowisb
wfos,kie u wąwozu L en@ i wz.ięli do niewoli 22 jeńców, oraz zdobyli 1 karabin ma.

1

llo:W.ej.. .

12 Jtt„

Wschodni teren walk„
W dolinie P ut n a nie powiódł się atllik
rosyjski na granaty ręcmie. Po:dezas przed„
sięwzięi: patroli i Qdziałów sztnrnmjąc~

p·o-1

JU,

Urzędowo donogzą

tego-:

1

1

Lude:nd~rlt.

1li szynowy.

.

.

.

Połmlmowo wschodni teren walk..

Naid V o ius ą sytuailya me:zmieni'll"

na.

l

Zastępca

szefa sztabu generalneg.._.
von H o e f e :r~
1

Feldmarszafok „ porucm~

2.

GOlJZI~A

Zitna na frontach.
W tyeh

dnfaoh

dokuczliwyeh mrozów
P'tzewlekająeych się uporczywie, 'jakby lo<lo:we berfo nigdy już nie miał-o zimje z rąk wy„
:paść, ludność w kraju myślami zwra-ca się ku
wvjskom, w ofoopaeh wśród tej sr-0giej aury
nmszą trzymać się na swych stanowiskach i
wakzyć.

Informaeye autentyczne, jakie znajduje'my w pismach wiedeńskich, dają świadectwo
nieopisanego bohaterstwa wojsk, zarazem jednak przyn,oszą ludności w kraju pnżą<lane usp,olrnjenie, wynika z nich bowiem, że co tyllm
•W ludzkiej mocy; wszystko uczyniono, by -0krudeństwo Sl"Ogiej tiimy złagodzić oolnie-

rwm.
W armii Arza. P<0dczas gdy w dawniej(')zyc,h wojnach sama nazwa kampanii zimowej
,przyw-0lywala na pamięć zagladę armii na'poleońskiej w r. 1812, skutkiem czego też na
;czas zimy operacye wojenne prawie zupełnie
~ustawały, to -0be·cnie pod wplywem żelaz
nej koniec-zn-ości przekonano się, że nawet
śnieg i mróz dla walczących nie stanowią nie'pckonanej :przeszkody. Jeśli wczas poczyni
. się odpowiednie p•rzygotowania, to oolnierz
zimę z pewnością lepiei znosi, niż okresy desziezowe.
Wojska austryacko węgierskie mialy sposobność wyp-róbować tężyznę swą wobec zimy
jll'ż w pierwszej kampanii karpackiej. \Vbrew
w

okropnym obrazom, jakie ludności w kraju
maluje wy-obraźnia, nie widać tu w zimie ani
marznący~h ani przymieirającyeh glodem żol~
'nierzy. Gdyby tak bylo, nie 1}otrafiliby 'Oni
.zwycięsko zmagać się z nawyklem do zimna
w-ojskiem rosyjskiem. Z przesłuchiwania jeń'<;ów r-osyjskfoh odnosi się zdumiewające prze: świadczenie, że wojska austro-węgierskie umieją lepiej sprostat twardym wymaganiom
zimy, niźli nawet Sybimcy z dalekiego wschodu. W pierwszej linii boj.owej znaj.dują się
'tysiące dobrze ukryty.eh pie-ców, które -olbrzymią, rozgalęzioną <:zęść ruT zasilają '()grzanem
do wywkiej temperatury powietrzem.
W samem pobliźu pieców znajdują się
dość przestronne quasi - ubikacye, w których
'cie.plo od pieców pr-0mieniujące a.o.zwala się
;1udzi-0m ogrzać. Zresztą niemal kawy z żol
,nierzy rozsypa.ny;ch w tyralie-rce odziany jest
:w kożuch, kapuzę, papueze pil.śnfowe lub slo~miane, futrna·ną kamizelkę, ma szal na szyj,
'.welniane nakolanniki, grube welniane kama:sze, welniane skarpetki, buty o podwójnych
:gwoździami nabitych podeszwach. Artylerzy.:ście o tyle lepiej niż piechurowi, że >0 ile bez'!piośredni-0 zajęty nie jest przy ·obsludze armaty,
1m-0że do syta wygrzewać się w ziemiance. A
t;tam, gdzie są stajnie, stajnia taka ochroniona
•słomą, zagrzebana w ziemi, bez ogrzewania
:ma należyte deplo. Na siedmi,ogrodz.kim fronpcie wschodnim :nieprzebrane bogactwo lasów
1 iu:możliwia budowę wcale wygodnyich schro, nisk. Dzięki znałezfonem1J. mnóstwu :pil po, wstają eale wioski -oboZiowe, w których rozwija się nawet s-pecyalne, wojenne z<l-0bni-ctwo.
'Ciepla strawa d'°ciera aź do najprzedniejszych
.linij, tak -często, jak tylko"to możliwe, 'Obdrzie„
la się :bolnierzy gorącymi napoja:mi.
Do najzimniejszych warstw powietrza
-wzbija się lotnik, kt&ry jednak równJeż jest
odpowiednio ekwipowany tak, że bez przy„

a

krości

znosi

temperaturę

30--35 stópni.

U armii Kovessa. Tu mrozy dochodzą w

ostatnich -czasach <lo -

24° C.

Musiano też

' poczynić jak najdalej idące zarządzenia, by
, wojsko uehronić od fataln~ch następstw tak
. surowego klimatu. Wszyscy żołnierze otrzy' mali bieliznę welnianą. W miejscach, gdzie
wojsko trzymało się już -czas dlu:iszy, :pobudo„
' wano rozlegle ziemianki <Jgrzevrnne piecami.
' Tam, gdzie wojsko diopiero wkr-oczylo, kilka
' >dni mija oczywiście wśród wielkiej mitręgi,
1 ale też szyhciej pracuje się dla utworzenia ta-

.l"'

Na koncie Ison:w. Także na froncie najbardziej zbliżonym do morza, cieplot~ .opadła
do - 70 C. Na Krnie utrzymuje się mróz 15
stopniowy. Silniejsz.eg-o nie było dotąd. Również tutaj żoinierze zaopatrzeni zostali w zimowa odzież. P{)Iladto każdemu dan-o dwie
dery ~imowe do nakrywa:I1ia się w aasie snu;
Piece w ziemiankach bardzo są ehwalone.
Dniami calymi dymią się koUy z herbatą (ka·
wy o 10 litrów pojemności). Herbata <Jkazuje
się wprost nieocenionym w takiej sytua:eyi napi.tkiem.
W Tyrolu. "\V grupie wojsk feldmarszałka
arcyks. Eugeniusza utrzymuje się wyborne uspos•obienie mimo~ że mrozy dochodzą do 24° C. Liczba chocych jest mniejsza, niż .w
piorze cieplej. Dz.ięki mrozom lawin w ostatnich dniach wcale nie był-0.
Na wyżynach
2000 m. n. p. m. śniegi d-ochodzą do wysokości 5 m., na wyżynie 3000 m. wynosi śniegu
9 m.
W Karyntyi.. Tak:?Je na tym froncie panuje od potowy gnl4'łnia niezwykle smowa zima,
Już w lisbo.padzie spadly wie1kie śniegi. Zadymki i lawiny w wys·okim stopniu utrudniały wojskom ich ;:udania.

Najsilniejsze śnieży
leżąeego waha się pomiędzy 4 a 9 metrami wys·okości. Termometr- -0d czasu do czasu spad.al
dQ - 24° C. Dzięki poczynionym staraniom,
mimo wszystkiego, d-0wóz i transport nie doznały żadnej prze-rwy. Na podstawie doświad~
-ezeń obierano takie stanowiska i tak budowano ziemianki, by wojslw jak najslntteczniej '°'"
chronić od wpływu niezW)~klych stosunków
atmosferycznych i ·o<l lawin. Gdzie mimo to
Jawi.ny zasypywaly ludzi lub <l'kopy, oddi:>:ialy
ratunkowe spieszyły zaraz z p•omocą, najczę
ściej skuteczną. Wypadki ciężki·ch odmrożeń
byly tylko melfozne. Wytrzymalość wojsk zasługuje na 1wdziw..
W Albanii. Zac11'Cld'nie ·Części Albanii mają klimat zdecyd-0wanie oceaniczny, p·o<lobny
jak Dalmacya. Tu o r:w.ielkieh zimnach .nie może być mowy; tylko w ok-01icach góTskich trwają mrozy d-och-0dzące niekiedy d-o 15° C,
nigdy jednak wyżej. Wojska są doskonale zaiopatrz·one w cieplą >Odzież i wcale też n.ie ska.rżą się na dolegliwości zimy. 1.iasy obficie do.starczają paliwa. Najpirzykrzej dala się tu od·CZUĆ jesień, pora -0.e-sz,c-.zowa. w cza:sie której
pobyt na powietrzu i w zaeiekająeyich wilgo'Cią ziemiankach byl w isto-cie bardzo nieprzy-

ee

panowały

w styc.zn.iu.

Wys·okość śniegu

jemny.

O r;

B K

1.

bę,

która w.acznie p:nzewyfa.za rutSZe ogólne
straty.
.
Noc.a wfargnęliśmy do l'owów nieprzy3a-cielskkh~
polu-dniowym zachodzie od La.
Bassee i na · poiud.niu od Fauquissant i zadaliśmy nieprzyjacielowi ciężkie straty•. Zniszr,zyliśmy .okopy i wzięliśmy pewną Uczbę Ni-emców.
Z MEZOPOTAMII.
Londyn, 12 lutego (T. wł.). ;..._Sztab armii
angielskiej donosi 11 luteg-0:
.. . ·
W nocy z 9 na 10 lutego n<lparłiśmy 4
ataki tureckie na nas.ze prawe skrzydło i rozbudowaliśmy stanowiska na:sze na · lewem
skrzydle. Rano, dnia 10 lutego, rozciągnęliś
my zafogę. rowO.w niep:rzyjacielskich za· pomaca ataków na bomby. Później za pomocą
g~altownego ostrzeliwania wzięliśmy sztmmem 500 yardów nieprzyjacielski-eh na zaeh~
dzie oo fabryki drzewa i ~dobyliśmy tą fabry·
kę. Budy:n.~k ten utrzymywal generał Town·shend podczars c.alego oblężenia Kut-el-Amary.
Również na prawe.ro skrzydle uezyniliśmy
waime :postępy.
· W wykorzystaniu operaicyi z dnia 9 i 10
lutego na froncie przeszło 6DO yardów (}bsa-

na

dziliśmy nową linię i wyparliśmy niep.rzvjag!ębokości 800 do 1200 yardów. Tur-

ciela n.a

ey ponownie

ponieśli

bardz.o

eiężkie

straty.

na morzacb.

lądowi.

WofnH

<łonie-sie·nia,

Anglicy o-

łodzl poa~o·1 ny~h.

Londyn, 12 lu1eg.o. (T. wl.). -- „Daily Telegraph" szacu,ie ogólną s'!Tatę fo.i:Jażu okręto
wego w ·ciągu dnia 7 lutego na 2S,947 ton.
Ten sam dziennik do-nosi o z.atopieniu. na,,Clifonian" (a•ng1elski)
4,303 t-on, „Explornr" (angielski) 7~608 to.n,
trzy male s-ehonery, parowiec angielski „Pala
Leaf", parowiec „St. Mi:nianus" (2,026 ton),
parowiec rybacki „Adelaide" (133 tony),

stępujących okrętów:

Zamiary WilsonD.

Komunikat

Berlin, 12 lutego (T. wl.). · - ,,Vossis·ehe
Zfg." pisze, iż widocznie na skutek upoważ..
nienia ze stmny rządu amerykańskjego, WU-

turocłd.

z x.oku 1799.

I

Prowokacvn.

Berlin 12 lutego .· (T. wł.)". - Doniesienie
Biura Redtera, .iż dwa nieuzbroj•one amecy..
kań.s•lde .parowce frachtowe udają się na ob-.
s'lar bl-Ok-0wany1 niezaopatr.zywszy się 1 nawe\
w usta·wione przez rząd niemiecki pomalowa,..
nie w pasy białe i czerwone, cała prasa niemieć.ka uważa za rozmyślną pwwokaicyę.
.

Hafa! hlszpunskn.
Amsterdam, 12 lutego. (T. wl.)'....... Depe..
sza iskrGwa e. k. wiedeńskiego biura kore-spon<lencyinego: Nota z odpowiedzią Hiszpa„
nii zarów~ pod względem jej treści jak i oo
d>0 formy zosta?a przyjęta i:rZ?chyffi!e .przez.
dzienniki wszelki-eh zabarw1en :politycznych.
Kilka z dzienników podkreśla fakt, że z pOJWodu zapowiedzj blo-kady angielskiej nie ;podni&.si<>no an.i J'ednego protestu.
Dziennik "A. B. C." pisze: · Dzienajk od
powiedzial krótlro, z uprzejmą ene.r~ą,
odstępująe

Szct&kholm, 12 lutego. (T. wt.)'. - „Aftonbladek" donosi z Be·rgen, że dwa k'O-ntrtorpedowce angielskie ścigaly na wodach terytocyałnych Norwegii paro-wiec norweski „Sor-tland", rozkazaiwszy mu wyplynąć na pełne
morza. Kapitan sprzeciwi! się i zawrócił ku
W edlug innego
strzeli wali par.owioo.

fiarowyrwać jej mają rokowania w celu za.i» ·
bie~enia wojnie. Ze źródeł mia:r:odajnycli ker
mUJlikują, ii niema w tern ani si.owa prawdy.
Temat do powyżS:zego · d10niesien1.a ReUJten.
dato widocznie zwrócenie się Niemiec d-0 rzą.:
du szwajcarskiego, by zapytał rzą-du waszyng..
tońskiego, my U1'naje za ob-Owiązujący traktat

Konstantynopol, 9 lutego, ....... mówna kwa, son zamierza ist®t:nie przcfamać blokadę nietera do.nosi 8 lutego:
Front Tygrysu: Dnia 6 lute-go i nocy na- miecką. Następstwa tego postępku Amervka
będzie musiala przypisać samej S•obi-e. Z fakstępnej na p-0ludniu od Tygrysu toczyla się siltem tym trudrno pogodzić a:rty-kul nowojorskiena dzialalność a.rtyle·ryi.
Dnia 6 lutego na południe od Tygrysu za„ go „W-0rlda"; wed1ug którego Wils-0n przystę
lamaly się w ogniu naszym usiłowania 3 kom- puje d·o dzieła z nadzwyczafrną ostrożnością,
panij niep.rzyiacielskich, usilują·cych posunąć chcąc calą -Otlpowiedzialność zrzucić na Niemcy.
się ku naiszym stanowiskom, poc.zem Kompanie te musialy się oofnąć.
Front w Felahii: Na frnncie Felahii oPes~m;zm
źy\1.1iona dzialalność oddziałów wywiadowBerlin, 12 lutego (T. wt). - „V-0ssische
czych.
Ztg." don-0si z Chrystyanii, iż wszystkie -otrzyFront rumkasld.: Na północy od Bitlisu mywane tam doniesienia z Londynu zgadzają
ochotni·cy nasi przepędzili kompanię nieprzy- się eo do tego~ iż w Ameryce panuje nastrój
jacielską. Na lewem skrzydle odparto atak silcoraz bardziej pesymistyczny i nikt juz prawie
neg-0 nieprzyjacielskiego oddziału wywia:do w- nie liczy się poważnie z utrzymaniem pokoju.
ezego. Na pozostalych f:ronta~h nie zaszly żad
ne ważni-ejStZe wydarzenia.

ani na

jotę

Jilpon!a I

od neup-alności.

nie

ftmery~1.

Fra.nl,,'inrt, .12 lutego. (T; wt)". ;,.,..... „Frank„
furler' Ztg." w artykule p. t. „Japon~a i Ame-ryka" wy.glasza następujące zd~e:
wa:eszcie Japonia nie może patrreć się ob0Jętn1e::
gdy zbroi się najpotężniejsze pańs~o w Ameryce. Japonia liczyć może ~ C"4aSie z:ita.rgu
na p-obi.cie niezmilitarywwaneJ ·Ameryki; g<iYt
jednak Ameryka odda obecnie na usłu~ WQj•
ny swe siły finansowe i przemysł, wowcza~
Japonia stra>ci wszelkie wid·oki na przeciw„
'stawienie się kiedykolwiek Ameryce; z dm·
giej zaś str-0ny Japonia j-est zwią:mna .p.r.,,-yc:
mierzem z Anglią i nie zlamie J?rzym1erza,
cliyba wówczas tylko, gdy wstame do teg6i

„1\

zmuszoną.

z Rosvt.
Kopenhaga., 12 lutego (T. wl.). - ,,Bid.
Wied." k-0munlkują~ ii p·odczas OiStatnie.go pi)'.
siedzenia· k-0misyi budżet.owej Dumy .uskarża„
no sie na wprowadzenie t-owarów niemieek:kh
do Ro.syi. K-0misya doszła do w-nh::iskn, re "·
przyszlości równ.ieź . część wwozu rosyjs·ki~g:o,
. będzie musiala być cLostarczaną przez Niem~y.
Na ogólnem zebraniu akcy-0naryuszów I'Y"
skieao banku handlowego ilchwalonl() prze-nieśĆ siedzibę zarządu do Petersburga i zmienić famę na petersbu.rsko • ryski bank handl-owy.

Przec!w8o

carm~ł

i

carafowt

w nmrrvce.

Berlin, 12 lutego (T. wl.). - W doniesieniu z Rosyi, otrzymanem tu tar drogą okólną,
powiedziano o osiatniem posiedzeniu Dum~,
co następuje: Był tak wielki tumult i mówio..
no tak okropne rzeczy o carze i ea:ra,.eie, ie P°"
słowie francuski i angielski opuścili swe loże.

Yor~u.

Rotterdam, 12 lutego. (T. wł.). - Z P&.
tersbu.rga do-noszą urzędownie, te 11 eztoiikó~
grupy pracy, należący·ch do komitetu central•
nego dla materyalów wojennych w Peters'b1.l;r.o
gu, areszfowano pod zarzufom należenia dó
parlyi rewolucyjnej, zamierzającej przeks:lJtal•
cić Rosyę w rzeczpospolitą .socyaino- demokratyczną. Aresztowano również innycll r-0>o
botników za usiłowanie zorganizowania manilestaeyi masowy-Ob.. i bez.robooia.

1

Zastępca

glówn..
Enver Pasza.

Komnnikatv francuskie.

Paeyi, 12 luteg-0 ('r•. wl.). - Urzędowo
donoszą 11 lutego .po pot:
W lesie Apresm()nt wtargnęli Francuzi do
linij niemieckich i wzięli 9 jeńców, wtem 3
kich, jak wspomniane wyżej, ziemianek. żo1- pod-0Iicerów.
:nierze stojący na posterunku -0trzymują oprócz ·
W Argona.eh i Lotaryngii podejmowali
normalnej -odzieży zimowej, płaszcze futrzane
•z wysokimi, podniesionymi w górę kołnierza Niemcy wycieczki, które nie powi-Od.1}' się1 w
ogniu naszej piechoty.
' roi, jakoteż -wysokie slomiane papuea.e. Jak
, skuteczne S.'! zabiegi w tym kieTunku, <I.owo-

Pae!k1 w new

Berlin, .12 lutego. (T. wt). - ~,Lokalanzei
ger" donosi na mocy wia<l-0mości, zaczerpnię
tych z dzienników angielskich, iż w dniu 7
lutego w Nowym Jorku zapanowala panika.

Przybywający do Nowego Yorku zbiegowie z
Long Island twierdzili, iż Niemcy bombarduw
ją juź wybrzeże. Wśród ludności krąiyly po-

gloski o inwazyi -niemieckiej. W rzeczywistości ealego zamieszania na.r-obHo próbne
strzelanie am:-erykańs.kfoh f<>rlyf.ikacyj nadbrzeżnych.
·
W bankach amery1kańskich publieamQŚĆ
podniiosla 10 mili-o.nów funt. s.zterl

Paryż, 12 luteg-0 (T. wt.)'• ._ Urzędow.o
. <lem okoJkrność, ie w ealej armil Kovessa
donoszą 11 lutego wiecz.:
~<le:rzyły się dotąd tylko dwa wypadki cięż-.
ndziałóm
W nkolicy Verilun ogniem naszych dzial
kit-;. .) ridmr()i.:mia. Na.id·otkliwiej ,odczuwa ziChrystya.nia, .12 lutego .. (T. wt). - „Fi<rbr-0nnych zestrz.eliliśmy latawiec nieprzyja;.
mę ob.:;Inga furgonów i .oddzialy robotnicze,
eielski. Rzuoon<> bomby na NancJ:: i na most nan'Cial Nieuwes'' d{)n<>Si z N.owego Y.orku o·
rnrn.;;znne pracować ezas dłuższy na w-olnem
ttstawicznycll likwidacyaeb. na giełdzie . na
poo S~. Vinoont.
'
powidrzu. Zresztą potwierdza się to, oo wia'!'acllunek zagranicy.
. domo już z dQświadczenia. Jeśli wojsko doRóżne amerykańskie ·czasopisma finanso-brze jest odżywiane, a można mu dać jeszcze
we wyratają niezadowolenie iZ powodu, że poprócz teg-0 gorącą herbatę i t~ioń, ro przy najLe Ha.vre, 10 lutego • ._ Główna :kwatera sia.dac-re niemieccy udzial6w amerykańskicll
silniejszych nawet .mrozach file o.pusz.cza go
w amerykańskich przedsiębiorstwacll, prze..
., ,
. .
J.ninmsz, <> ezem !.Tesztą Rosyanie P'!'Zekon.y- don·osi 9 luteg-o:
Dzialaln-0śe rpatl'>a.li na ~'froncie belgijskim. roysłowyeh i finao.n&owych zdołali w 'Ciągu o·
, wają $!ię nieustannie.
sta.tnich oomiu <lni .w większej częśc.i za.bez..
U grupy W<Jjgk Bnh..,..Erm{)llego. D-otj-eh- W ciągu nocy na ir-0zmaityc.h punktaeh obustronne ostrzeliwanie, :zwlas:ocza na ;południe pfoczyć swą własność. Zdaniem foh, c tleko
. ~imwe zimno daje się we znaki wojskom
lepiej by:tOby odrazu wyp-owiedzieć wojnę lub
.
tej grupy od 20 ~tycznia. Najumniejs.zym d!Q.- ad Nienp<trt.
p·r~aJmniej .wstrzymać przesyłanie kapita, tąd du.iem byl 21 stycznia, z temperaturą łów, o;f":rzymywa.Jlyeh z większy.eh tranzakcyj
„ !0° C. Przeciwko zimnu przygotowano się na1 bankowych. Poszczególne dzioonik:i szaeują
i.eiyeie, nazr-0mad7Jws2y dostateczną liczbę
wysokość kapii:al6w memieckfoh, przekazaciepłych -0kryć, kofochów, wełnianej bielimy,
Londyn, 12 Iuteg-0 (T. wt)~ ~ .,Główna . ny-eh do Ameryki po.fodn.i.Qowej, na dwieście
~ i!'ękawie, papu~iy i t. d. Wszystkie ziemianki~ '-"'"'watera don-o-si 11 lutego:
. ··
. . milionów dolaxów.
'
·
1 !TI.a wet w pierwszej linii są tak urządoone, by
Wczoraj wieczorem :na pólnooy iod Anere
.można je było .opalać. Pa.liwa nie hrak. U~ poprowadziliśmy ba.rdzo skuteczne <i.p-eracye.
'.sposobienie wojsk wyśmienite. .Jednostajne
SiJny system rowów na IJ'Oludnfowym stomrozv i śnieg ułatwiają ruch poza frontem. ku wzgórza 'P'OO Serre został zaatakowany i
Berlin, 12 lutego. (T. wł.). --... Bim,o. ,Ren~
,'\V-olf';~le tima jest mniej dokuczliwa i mniej j zdobyty ~ .fronci:-. o sz:e3~k~ś~i prze~zlo tyzy te.ra rozpowszechnia wiadomość~ według któ-_
o
<
•
}ko
(il!'lPf.llO.si trufu1-ości, ·rut \W~O>Pl\ l S fl.•.J_• ·
! ie.zwwrte JfJ.li.li Wuęto 21o len~_ow, to Jest hczrej Niemcy w nowej nocie do Ame~ki .za.o,..~,

wvcolvurnn!e
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ZES1HB1ony hydropl11•

.. nlemI2ck!ch.

Komunikat beloiiski.

ksląci?.

Londyn, 12 luteg-0 (T. wl.) ...... Książę~~
foJku·a:mad. "
· _ ~· . · ;_. '

Berlin, 12 lutego (T. wl.). (Un:ę(łOW'o}:~.....;
Jedna z·naszy.ch lQdzi podwodnycli w d.liiu 10
luteg-0 w H-ooften zestrzelila hydroplan frano
euski, znisze.iyŁa i<>, a. załogę .wzięła do ni&

woli.

Brak SIP1Bm Ul .Bngln.
Londyn, 12 lutego. (T. wl); ....,.. D-oniesił> ·
. nie Biura Wolffa: „Times" komunikuje, -~
wskutek braku papieru, o.raz -ograniczenia jego dowozu dzien.niki albo muszą 'Wychodzić w
Zil1lnieisizonym formacie, alb-o tez . musiano o..
grari.tctil,ć lich sprzedaż.

Komunikaty anuiolskio.

lowe Uamsflo RHferil.

· Amisterdam, 12 lutego. (T. wt)'~ .._ D<0ni&<
sienie Biura Wolffa: Według wfad.rymości ·otrzymanej z Las· Palms, ia:mtejsze firmy a•nrgielskie oomówiły -wy.lania węg\la parowoom
norweskim „Slorstad" ii „U.riaf.l", wiozącym "ta·
.ą:un-ek zboża, poni-eważ parowce te nie zawijB!'
ją dn Anglii.
.
Il

:-..?"~

..

morzt

Zamamlłtl

k:ommł'w w L~nie, Bordeaux i Le Havre :u,.
stąpi

Kopenhaga, 12 lutego. ·(T. wt.)'. !* „Oere-~nd" zamam. Skagem-ak: i Skattegat; oraz za~
tokę Botniclrą pokryła gruba wa:retwa lodu.
Lody mvięzily przesu,lo 200 okrętów, Bełt .pomiędzy Niemcami a Danią już prawie zamartl.
tegluga parowa po.mi~ Szw:ecyą i .Danią
~ostala wstrzymana.
. .

r

n ił n BISZPHłł.

J\fadryt, ~·2 lutego (T. wl.)'. ~ Dzioonik
~Naeion". do-nosi, ii sfery po-liif;yM>ne obiega pogłoska, ja.lmby Anglia miała zażądać od Hisz..

panii, by ta ostatnia. pnyląuyła sif1 de noty
:Wilsona, wystosowanej d:o Niemiec-

- nnu!ełskle.
Zatopione okręty

"' · Chrystyania, 12 lutego. (T. wt). - „1\łor
genblarlet" donosi z Landy.nu, iż w dalszym
eiągu zafopfono 18 okrętów angielskiclt o pojemn()iści

60!000 t<>n.

nnunn

1

:·

·
Berlin, 12 luteg.o. (T. wt.). - „VtOSSische
Ztg." pisze, iż nie należy dzirwi~ się p:rzyję-
eiu noty Wilsona przez pań:stwa neutralne.
Nazbyt dobrze wiedzialy ooe, iż Ameryka nie
:przoosiębirala nie przec1wko ciemiężeniu maly~h narodów Europy przez Anglię, lecz że
pozwalala nawet na morzu na gwal.cenie praw
zwierzchniczy.eh Ameryki p-rzez samowolę. angielską. Naprzyklad gwalt dokonany na „Bairalongu", byl pohań:bioo.iem plagi amerykań
sldej. Anglia ustawfoznf.e p-ozwalala sobie na
rewidowanie poczty amerykańskiej~ wy:syian·ej do krajów neutralnych, czego byfo można
dokonywać jedynie po zlamaniu amerykań
skiej pieczęci państwowej na amerykański.eh
workach pocz.towy·ch. Państwo, które zezwa•
la na to, traci prawo -odiwolyiwania się do zaufania mały.eh państw, ktt&e daleko mężniej '-0pieraly się męczeniu swej n.entralności, niż
kolos amerykański. Niemcy uczynily to oboo:nie pod względem polity.cznym, oo zwykly zawsze .czynić p-od w~1ędem milita·rnym, a mia~
n<0wiCie podyktowały przeciwnikowi prnwo
działania, zmuszając go do pow.zięcia deeyzyi.

lłemiec

z Ameryki.

'-'

Berlin, 12 lutego. (T. wl.). - Niemieccy
trrzedstawiciele dypfomaty czni i konBularni
1

wraz z ealym personelem

odjadą

z Ameryki

13 lnrtegó par-owcem „Fredeirfo VIII".

Torpedowiec

5r.

.~v.

Berlin, 12 luteg.o. (T. wt). Doniesienie
Biura Woilla: Torpedowiec V.59", który zer
stal uszkodzony pod-czas bitwY z k-ontrti>rpe-dowcem angielskim w dniu 23 styemia w pobliżu Schouwenbank, poczem zdolal jednakie dotrzeć do portu w Ymuiden, opuścił go
ponownie po dokooamu najniewbędniejmycll
reparacyj. Okiręt p.rzybyl do ujścią Em&
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Wśród fortów i k:azama·t byłej iwangrodz~
świad·cza, it rząd grecki poozynil juź rządO'Wi
niemieckiemu prz:edstawienia, pragnie wsze- • kiej twierdzy - stworzono obóz ćwicx.eń dla
lako zaehować w polityee swej ś-dslą neutral- 6 pulku Legionów. Dla wojska, mająr..ego u·~ć się, Qrgain.iwwać, ćwkzyć i tworzyć nie
ność, szczególnie w warunkaeh, w jakiem znajmożna bylio wybrać stosowniejszego parnie..
duje się oheenie Grecy.a.
szczenia. Odcięty od świata Dęblin, mający
mafo styczności :z ludnością .cywilną, nie rozpras.za uwagi oficerów i żołnierzy, nie paciąPittsburg, l!2 lntego. (T. wt)-. - Biuro ga ich ku rzeczom i sprawom „cywilnym", a·
Reutera donosi: P·ożar misz.c-zyl fabrykę ma- le pozwala im po,święcić się w oofoś.ci nauce
szyn, która do niedawna wyrabia!a granaty. w twardej szkole żołnierskiej, jaką jest nieSzkody szaooją na 2 miliony dola·rów•.
mieeka szkiola militarna. Niewątpliwie dla
pulku, który miniony miesiąc grudzień spędzi.I .częściowo na. urlopach, częściowo zaś w
.
przyjaz;nyeh stosunkach z ludnością cywilną
Bern, 12 lutego (T. wt). - Wedlug do- I Naięcrowa - to zamknięcie w dawnej twierniesień miarodajnyc~ wbrew o§willdezeniu dzy dęMińskiej milem, przynajmniej w pierHavasa więk-szośe Brianda podczas ostatnie- ! wszy-eh d!Iliach nie było. Offoerowie i żolniegp gfosowania nad kredytem podsek:eta·ry8.tu ! rze wyrzekali też poezątkowo na dębliński
stanu, w związku .ze sprawą zaufama wyn-oi- j „kryminał". Wkrótce przecież e.iągla nauka i
s.ila nie 329 głosów, leez 290. ,~Le Hav·re" z,wra· praca zajęła im cuis ·caleg-0 dnia tak dalece,
ca na. to uwagę, :że Briand n-tema już prawa że zabraklo bogdaj -eh-wili na ... nudzenie się.
przemawiał w imieniu kraj:R.
Przeciwnie brakować mn7.e czasu na spelnienie wszy;::tkich obowiązków, jakie tu na pulk
~
nal'°żoow. Oto, jak r-0zlożony jest dzień tolnier11fpę iOll ID~.llf.
rza i oficera w dęblińskim obozie ćwiczeń:
Berlin, 12 lnteg-0 (T. wt). - W ciągu
O godz. 6 rano pobudka. Od 6-7 śniada~
stycznia mone przypędziło do wybrzeża ho- nie, ubieranie się, mycie. Od 7-8 3pel, gi·
lenderskiego 2~7 min. W tej liczbie 230 jest mnastyka 1 przegląd broni. Od 8-11 ćwir:zenia
angielskich, zaś 6 niewia{J.omego poc.hodzenia. w piolu. Od 11-12 raport w kom9aniaeh, baTylko jedna jest niemiecl1a. Ogółem wył.o- talionach i w komendzie pułku. Od 12-2 po
wionr; d<ltychczas 1877 min: 1200 a.ngiefakkh, południu obiad. Od 2-3 ćwiczenia w polu.
258 njemieckkh, 64 francuskie i 326 niewia- Od 3-6 wykłady w koszarach, prowadwne
dvmego pochodzenia. Ogóln.e straty koalicy! przez oficerów legionowych i instruktorów
w <•kręta.eh wojennych wynoszą dotychczas niemieckich. Od 6-7 wie.czarem naprawa bl812,535 ton. W sumie tej nieuwzględnfono nierskich rzeczy, umundurowania i t. d. O g.
krąż·o•wni:ków i okrętów pomocniczych. P.o- . 7 kolacya. Od 7-9 wolne, o godz. 9 ukladawyi:sza liczba -0- 100,000 ton przewyższa pio- j nie się do snu. ~
jemność całej iloty francuskiej w początku
Przyzna kaZdy, że przy tak pracowitym
wojny, przyczem flota francuska, pod wzglę-- I rozkładzie dnia nikt, a'lli oficer, ani żo.lnierz
dem wielkości, byla trzecią z rzędu potęgą ! nie ma czasu na rozmyślanie o tem, Jak to
1
morską.
dobrze byloby w jakiem:ii większem mieści~,
gdzie i ludnlQŚĆ cywilna jest i niejedne zna1
chodzą się rozrywki.
Na skreślonym wyiej programie iolnierBerlin, 12 lutego. (T. wl.). - (Urzęd:owo). ski·ego dnia uie kończy się bynajmniej szeroI T<>rpedowiec· niemiecki „V.69", pirzywróciw· ki program prac, jaki już w Dęblinie wproj szy sobie wlasnymi środkami zdolność odby.
wadz.ono '" życie. Zt0żyly się nań bardz•o licz·
wania podróży, wy.ruszy! nocy ubiegłej z y. liczne szkoły.
Wewnętrzne urządzenia kompanijne
w
muiden i dzisiaj rano prz:ybyl pomyślnie do
wojsku niemieckiem ró:bnią się od :Systemu w
niemieckiej podstawy operacyjnej.
armii austryackiej st-crsowanego. Przedewszy~
! stkiem
postarano się o powalanie do życia
Poiycz~n Wł'OSłłB.
tak zwanych „matek kompanii'", zwanych po
Rzyiµ, 12 lutego (T. wt). - Wedlug dio- niemiecku „etatsmassiger Feldwebel". Nadto
ni-esienia agencyi Stefaniegl(}, na pięcioprocen wyz.nacrono w każdej kompan.ii spe·cyalnych
tak zwanych pod-oficerów fUJnkcy_i, określonych
tową pożyczkę subskxybowano d-0tyehc.zas 1200
mmonów li.rów, w czem pneszlo 600 milionów w recrulaminie niemieckim naz\vami: „Kammeru~terofffa1er", „Schies·sunteroffizier'', „Fopla·conlQ w g.otowiiuie.
uri.erunteroflizier". Po polsku nazwa :podoficera broni odpowiadałaby ściśle nazwie
„Schiessunteroffizier". Zres'Ztą nazwy polskie
ujawnią się zapew11e w regulaminie polski~,
\
(WIECHł'ł!Jl).
który niebawem ma się ukazae. Dla podofiBERLIN. Urzęd(}wo donoszą dnia 12 cerów broni urządzono specyalny kurs, którym kieruje dotychczas-owy oiieer 6 pułku lutego:
p-0dpm. Matuszczak.
l
Na północnym brzegu S o m m e rówRzuoony tu w grubych liniach obraz twórnież p-0 załamaniu się noenych ataków an- czej i wielkiej pracy, prowadzonej w obozie

d

'

wyśmienicie.

Obraz obozu ćwiczeń w Dęblinie bylby
nie2up-elny, gdy nie wspomniano -0 t. zw. k>Qm·
panii
chodzą >0oobn-o i od.razu na modlę niemiecką, a
wed!ug ogólnego wyżej podanego rozkładu
prac i zajęć. Lfozba :rekrutów wciąż wzrasta,
jakkolwiek dotąd do szere~ów wojska polskieg-0 tylko ci byli weieleni, którzy poswza..·
gólnym ofioor-0m werbunkQwym objawili chęć
natyehmiastowej slużby. Wielu z nkh jeszcze
• w ubraniach .cywilnych odbywa musztrę,
wkrót.ee jedlilak nastąpi nmundurowanie ich i
przeksrlakenie w :rzeczywistye.h żolnierzy.
Wsp.omnieć wreszcie należy o tak zwanej
komendzie stacyi, ezyli komend·zie placu w
l obo7je ćwiczeń. W zakres jej działania wch:-1i dzą sp-rnwy kwaterunkowe (urządzenie mieszkań i baraków, opat, światło), .czuwanie nad
j porządkiem .ealego obozowego rejonu, illawią1 zywanie kontaktu z ludnością cywilną i t. d.
I Komen<lantem stacyi - jest kapitan P., który pełniąc też same funkeye w Nalęcwwie zyska! sobie pełną pochwalę Ifomendy pułku.
Nakoniec w ohozie ćwiezeń rozl-0kowała
sie Kome>Jlda 3 brygady Legionów. Korne:n<la-ntem brygady jest obecnie pułkownik Z.,
zresztą sklad Kom~ndy bry.ga<ly pozostał ten
sam, a więc jest kapitan K., po{lpor. B., eh-or
D. i inni.
Tak dzisiai wyglą<la Dęblin. Od świtu du
n-O{'Y kwa tu regnlarna, df2ika praca nad tw0'rzeniem polskiego wojska. Dziwnem zrzq.dz!:*
niem nemezis dziejowej - f·ortern, która 1831
roku ai do niedawnych czasów - była sym~
boi.cm więzienia Polski, obecnie sfala się ctozem ćwiczeń zawiązku armii polskiej.

rekrutów,którzywszysŁkiećwkzeniapne-
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Rosyi

zależy głównie

Czwarta
l.{ÓW
.

9

na

danovJi&~U

Związki

miast, ziemstw i lmmifof ótu wojenno'
przemyxfowyGh w opozycyi.

„Russkoje Slowo" donosi, że zwiąiz.Ia
miast ziemstw i wojenny-eh kom1tetów przemysl~v.'Yich w Rosyi p-rzylączyly się obecnie ?.
ohvartościa do obozów opoey.cyjny.ch. Postanowienie swe umotywowały <me tern, iż niema
absolutnie żadnych widoków, żeby w rządo
wej polityce nastąpić mogla zmiana na lepsze, do władz zaś obecnych zwiąe.ki zaufania
mieć nie mogą. Wskutek tego należy je od dz.i!5
dnia za\v.:;ze zaliezać do żywiolów przeciwrzą·
d-0wych.

I
I
!

(Ciąg dalsiy)-.
W szeregach batalionu II-go, po boku
swego plutonu maszeruje z tornistrem na ple-

-

cach znajomy mi jeszcze z „cywila" podchorą
ży B., przyrod·nik, docent un!we.rsy:t.etu •. Nikly
fizycznie, slabej konstrukcyi, zda1e się: padni·e pod ciężarem tornistra. A ou uśmiecha
się, gdy go mijam, i - gdy po! spl_Ywa mu z
e?Jola, a nogi z trudem przesypuJą . p1ach-~e~y
niebieskie z poza światel: okularow wyrazaJą
jakaś radość rzec można: sz.częśliwość trudu.
. Prz~byl cal~ kompanię jako żołnie.rz, ukończył
szkolę podchorążych, i kie·dy jego ~ol~dzy a:
wansowali już dawuo, on z-0stal w.c1em~ swe3
skmmności z tornistrem maszerUJ·e. Nie narzeka na t;ud, nie skarży się, w ra-dosci peb:ti
swą słuźb<2. Ile razy go mijam, .zawdy ten uśmiech jego we mgle kurzu w1·dzę. W trud-zie ·ja\Vni się idea legionowa: radosny se.kret wytrwania.
Ława pościgu na chwilę wstrzymana.
Nocleg na póla·ch pod, M. K_·, Dodągly
kuchnie - ludzie mogą się poiyw1c. Jak zVt17ezajnie z wieczora i <lo późna w noc rozchodzą
się· po sk!onie nieba, szeroko, na lulku pó!noeno .· - wschodnim, li.tny pożarów.
Na drugi dzień przychodzi wieść o da~szem
ieofaniu się nie.pxzyjaciela. Zarządzono tez dalszy pościg..
Idziemy na S. Po dMdze napotykamy
między stawami .spusziczonymi dopalaiący :Się

most na gr0<bli, l'ióry ponierzy nasi odbud-oSchodzimy w narożnik rowu, slq·d biegwują. Ob-chodzimy i podążamy dalej drogami nie skrótem dla oczu linia orrnia:
postaci opar0
pias-zczystemi wśród spoty~rnnych niedopalek te o ścianę gliny, klęczące, po lufach karabizgliszcz.
· nów na wschód uparcie wpatrzeni.
Przechodzimy p.rz·ez
droZa
zjawia sie kolo nas w kraju
gi W. K. i docieramy do D. Tu
zerwapor.
ny most na rzeczce kok> młynów; staw mlyn- ~ kompania jego jest tuż za nim gutowa do zlu'
ny, jak i przyko-py spuszczone. Około kla-dki zowania.
ścisk. PrzeprawiaJ·ą się honwed·zi.
Z tm·
Pułkownik, ostrzegając, by się nie wydem przeciska się nasz batalion II. Oddział chylał, daJe mu jakowes• d yspozycye, d o tyczą„
· z powro t e m
.
karabinów maszynowych . przeprawia się w ce zmiany. P oczem zab ieramy
Blę
·
·
· post ac1e
· 1e 0Q1. on1·bród przez wndę, która tu jak staw rozlana. i· widzimy
przesuwa3ące
się

leśnym

się

4&.

Padł

odpocząć!"

z.

I

w

t

Lekarz pulko·wy, kap. dr. B. z pomocą lekarza
batalionowego opatruje rannych Przynoszą,
mu też kilku żolnierzy węgierskich do opatrzenia.
.
. ,
. .
Z,ja.wia
:l!an z I-eJ brygady, Belm;ak,
wozu.
bowiem na .drndz: lesne)
ich komendant ppor. W., gdy się pod~u..'tląl ,.
patrolą. Wozy niestety, jakie były, odJechalr
z rannymi.
Ku· wier:wrnwi przt:darZ'.:ł
się epizod cie·
J
kawv.
• \Vidzim'.'·' sześciu drabów w szynelach
z karabinami prowadzi nasz telefonista bez·
bronny. Ująl ich, a raczej zdali mu się, gdy
ich napotkał w lesie, znkladając druty. „D-ość
.
h
J"uż - powiadają - mamy WOJny, c cemy

ch\vilę
Ż. melduje~ pułkownikowi, że ~ądając

I dalej w górę p:rze.z wieś, gdzie stoją komen- stów.
dy węgierskie, później ·prz.ez pustać odludną,
Nie uszliśmy d-o czterdzhetu kroków, gdy
nas wstrvrmu]'e walanie kap. S. szuka pulko- drogą piaszczystą - w las.
•
Bataliony I-szy i HI-ci z.ostaly. Batalion \Vllika. Przyszedł tą samą drogą za nami. WyII-gi ma podejść na pofyeyę pod K. Tam nie- cho-dz.i ku nam na przerzedzie lasku.„
przyjaciel pr-0buje -oporu.
Znagla przeszywa powietrze charakteryDlugą ulicą wśród ścian lasu posuwa -się styczny, znaj-0my świst - pęka szrapnel.
nasz batali-On naprzód. Dochodzi do skrzyżo~ Musieli zauwaiyć ruch - ktoś mó·wi.
wania dróg leśnych, gdzie się ma oko.pać, j•ako
~wist znowu - i odgłos pękania: jeden,
rezerwa pierwsza uddzialów węgierskich. Je- drugi, trzeci.„ Ponad nami.
dna kompania, p-0r.
ma zluzować honwedów
- Kryć się! - Komenda do chlopców.
na prawem skrzydle p-ozycyi.
Znajdujemy się ·wśród kęp sosene1>. na tra1
PulkOWIIlik tt:d·aje się ku tej pozycyi i bie- wniku, przez który biegnie rów leśn;·. IUonirze mnie ze sobą. Idziemy drogą leśną o wy- my się do onego rowu.
locie na w.schód.
,.
świsty i detonacye rozlegają się raz po
Na praw·o laś wysoki - na lewo sośniane raz na.d nami.
zalesie. Gdy fo się ucina, biegnie pod kątem
Jęki - wzywania smiitaryuszy - ze st:von
pr'3stym do„drogi rów pozycyi naszych.
kilku.
Przed oczyma .otwiera się na wschód przeWywlóczy się z krzaków ranny jeden,
strzeń widm.a, o nb.kich rzadkich knakach.
drugi...
<>ddali wieś K., .czubami drzew wzinieWreszcie ulewa poeisltów minęla.
si.onych rysują.ca się.
. .J
Ostrzeliwano kwadrat leśnv., na któl"Vm
Przed ta wsią rosyjskie p-ozyeye. Stamtąd wlaśn~e komp.ania por. Z. się znajd·owala.
pukaią .gęsto karabinyi nadlatuią śniewająre
Dziewieciu ludzi nam raniono.
kula.
·
Wraca~y k11 skrzyżowaniu dróg do lasu.

8zwgn y

„Moskiewskija Wiedomosti" · zamieściły
obszerniejsze sprawozdanie z przebiegu d'°"
tychczasowyc:b :rokowań rosyjsko ~ szwed:&
l~ich. Rokowania te toczą się od dluższegc>
już czasu i posiadają charakter wybitnie ek<r
twmiczny. R·osyi niemalo zależy jednak na ekonomic:znych -~vlaśnie stosunkach z Szwecyą.
która dla eksp-ortu rosyjs1dego może w przyszłości posiadać bardzo wysokie znaczenie js.
ko czynnik pośrednkząicy.

I

r01~loioną wzd1uż
także

$

z Rosyi.
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Władysław Orkan.
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Amsterdam, :1(l lutego.· (T. ~.)'. -

sienie Biura Wolffa: Jeden z dzienników tntejszy.ch komunikuje, it „Time$" otriJmal
w.iadomość z Atoo, że rząd grooki wy\S!tosowal
Mtę d<> Ameryki, w której między innemi o-

Komunikat nimniockt

Venlzeloso.

Bem, 11 luteg-0 (T. wl.). - WOO.ług
"Tempsa" nąd franeuski rozka.zal swym u.nę
dom, aby weszły w kontakt z przedstawiciela.mi Venizeiosa.. Konsul generalny nądu aa..
loniekiego w Marsylii został uznany. Umanie

.,,.........__4fllZZSJp-~.-.pt~ljr
.-- w
-· w

daje przecież pewne pojęele o jej ogromie. Zorganizowanie i wprowadzenie w
życie tej potężnej maehii11y wymagalo od
Komendy pułku wielu sil i dużego nakladu
l'Oboty. P<ldpulkownik N. za-danie to spełlllił

ćwiczeń,

ma do doniesienia..

I

mnls Hrody.

·. Odjazd przedstawicieli

gielsldcli utrzymywał się ogień o znacznej
si.le.
Z imlyth frontów nic znamienne.go nie-

wkr6ree

I

l

Zarządzono pod wieczór przesunięcie b11talionu d·o B. o jakie dwie wiorsty na lew~
Wśród strzalów gęstych przy zapadzie zmier1t
chu przesunęły się oddziały na wskazane mie!·
sce.
Komenda pułku stanęła kwate~rą w stod!n
Je na wysuniętym folwarku. Batalion II-gi za
jąt pozyeye przednie przed folwarkiem. Ba·
ta:rnny I-szy i II-gi, które nadeszły w tym
czasie, zajęly stanowisk'D, iako rezerwa, w
kraju poblizkim lasu.
Noc ciemna przeszla st-O'sunkowo cichr.
Zwykła sJ:rzelani.na liczyła się jako rzecz no:
malna, jak il:p. tykanie zegara, które nie pło~
szy snu. Rano mial jednak lekarz kilku raP~
11ych z batalionu II-go do opatrzenia. Wyrr:
sla 1ei mogiła czwartacka z krzyżem bialytt°L,
brt;('Z'.JWvm u wejścia dróg pod lasem.
(D e. n.)·.

·
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G O D

:Kalendarzyk„
'"'„ ...„
__ .., ___________ - ,. „ -- ... - ...... ....

Dziś: Juliana i Katarzy.ny.

Jutro: Walentego..

Rocznice.
małżonki

królowej
Kazimierza

Eli.biety,
Jagiełloii

czyka.
1820. W Paryżu zamordowano syiriOW·
ca króla Ludwika XVIII, księcia

Berry.
1831. Potyczka pod Liweem,
dla Moskali

się

peratywa K. E. Ł., Ko·ope:ratywa „Łączność"
t. d., na ręce Ifomitetu l"oz<lzialu chleba i
. mąki w Łodzi przeslaly memoryal w sprawie
odczuwaneg-0 oo pewnego czas.u braku chleba,

opatrz-0ny lk~nyini podpisami~
Pierwsza c-zęść memoryalu wymienia powody tego braku~ druga zaś zawiera projekt
zarządzeń, dzięki którym, zdaniem autorów
memorya!u, brak ten możnaby u.sunąć. Pr-0je1.-t ten brzmi d<Jslownie:
~,Każda instytucya otrzymuje taką tylko
:racyę mąki, na jaką pr:uedsta:wi legityma:cyi

Delegaeyi

następującej treści:

„Czcigodni Panowie YRzemieślnik polski w L<>dzi nieraz już przy nadarzających się okoli~znościach
publicznie wyraża! się z uzna.niem o działalności
Delegacyi szkolnej m. Lodzi. o tem, że dzięki Waszej W. W. P. P. usilnej pracy,. stan szkolnictwa
polskiego. w naszem mieście podniósł się do wy"i.yn
dotyehc1..as u nas nie znanych. Niebawem W. W.
P.P. Składajcie swe mandaty i z tego powodu my.
rzemieślnicy cechowi. zrzeszeni .w Kolo starszycll i
podstarszyeh. na posiedzeniu w dn. 1O lutego 1917
roku, po.stanowiliśmy przeslać'wani wyrazy uznania
i podzięki za waszą pracę nad szkolnictwem Polskiem
wogóle, a w szcz.egól1J1ości za otwarcie szkoly dla
terminatorów rzemieśiniczych. Jak my, starsi.a ge,.
neracya, na których prośbę szkoła ta została -0twar·
tą. tak i ta mlo<lziei, która z niej korzysta zawsze
ze czcią i naleinym szacunkiem będziemy wspominali te czyny Wasze, ]ak i nazwiska Wasze. Cześć
Wam, Pan1Jwie !"

-::r--""

Gimnastyka a mboinicy.

Ze Stow. „Praca''·

i

().dbędzie

Kolo sta.rszyeh i podstarszych przeslalo do Delegacyi szkolnej przy magistracie podZiękowauie

Przy łódzkiem robofniczem oświatowem Sto„światln" powstalo Kolo gimnastyw.ne.

W sprawie ohleba.

rzemieślniczej

wielki k-0ncert.

· szkolnej.

waxzyszeniu

Szereg lódzktch. instytucyj robotniezych,
jak Zw. zawod'Owy „Naprzód", Zw. zawodowy
· robotników przemyslu drzewnego, Zw. zaw.
szewców: i kamaszników, piek&rnia współ
dzielcza „Ognisko'<, kuchnie robotnicze, Zw.
wlóknistów, St.ow. spożywcze „Ogni1sko", Koo-

Nr. 4'?.

K I.

Podzlęko.warue rzemieślników

sprawa utworzenia regulaminu centralizacyi,
oraz prnktycznego jei przeprowadzenia .. Z dn.
15 marca postanowiono przenieść siedzib e Rady z;wiąq,ków z d-0tychezasoweg-0 lokalu -p.r.zy
ul. Pustej Nr. 6 do domu Nr. 11 przy tejie ulicy. Jednocześnie przeniesione Z'Osta:na tamże
wszystkie związki zawodowe riohotnkze: miesze:zące się przy Radzie.

!)<Jmyślna

O L t=i

[lied:llielę w sali Resursy

ganizacyę robotni.czą. Na następny.eh posiedzeniach Ra·dy związków omawiana będzie

Wschód slońea o godz. •
Zachód o godz. 5 m. 06. ,

13 r. 1454. Koronaeya

P

·p;_

Z Rady ~iąz1~6w 1 stow. robotniczych.
Na ostatniem posiedzeniu Rady związków i
stowarzyszeń r-0botniczych (Pusta 6) omawiano sprawę centralizacyi związków zaw<ldowych robotniczych lódzkich. Ze względu na
korzyści, wypływające z lączenfa się związków,
Rada związków za:decydowala polącz.yć wszystkie związki zawodowe w jedną centralną or-

t ÓD Ź.

J Dnia

Z T N

Zarząd Stow. robotników i robotnic przemyslu
włóknistego „Praca" otwiera filię kooperatywy spożywczej na Bałutach pny ·ul. Ciemnej nr. 4.

Ciekawe oifozyty.

spoż. ,,Uinośc".
Na pforwszem · posiedzeniu Stow. spozywczego
„Ufność" <loko.n.ano podziału man.dafów czlo.nków
za.rządu w sposób następujący: prezesem został p.
F. Jaranowski, sekretarzam Kostowski, skarbnikiem
Musialczyk, gospodarzem Władysław Adamek, oraz,
kupcem Jakubowski.

Ze Stow.

W auli gimuazyum nieinii;;ckiego, przy u1. Rozwadmvskiej ra(lca bud. Hager wygłosi dwa odczyty
dla .słuchaczów kursów admi.niśtracyi (dla średnich
urzędników) i Kursów magistrackich. Pie.rwszy odczyt, na temat •.Opieka nad zabytkami" odbędzie się
w ~i;wartek, 15 b. m., o godz. 8-ej ·wieczorem; drugi - 22 b. m.• o tejże gD.dzinie, na temat „Br.dania
miast i urządza'!lie mieszkań". Odczyty będą ilustrowa.ne przezrotEami. Osoby, interesu,ią.ce się tymi
o<lczytami. mogą ntrzymywać bilety wstępu w prezydyUm polfoyi.

Wicez-O·r dyskusyjny.
W :nadchodzący piątek, d. 16 lutego, o godz.
8 % \Viecz„ w lokalu Stowarzyszenia (SpaMrowa
m. 21) odbędzie się wieczór dyskusyjny na temat
„Co pracownicy handlowi po·winni żą<lać od Rady
miejskiej". Reforentem będzie p. Leo Epstein.
Czlo.nkowie Stowarzyszenia proszeni są o lieme i
punktualne przybycie.

Norwy

związek.

P.rezydytlm policyi zat\VierdzBo ustawę Związ
ku zawodowego majstrów hafciarzy. Usfawę Zwią:u
ku, j.ako zalożyciele, podpisali pp.: H.. Tordowski,
L. Weisberg i L. Taub. Zadaniem Z\Vię.zh'U jest polepszenie warunków ekonomicmych i kulturalnych
swycli członków.

V{arsz.

teatr

,,Rozmaitości"

w

Łodzi.

W dniach 26, 27' i'. 28 b. m. Qdbędą się w tea„
trze Wiellilm trzy gościnne :występy pierwszej sceny w Polsce, warsz. t.eatru Roimaitości. Dane będą ·
trzy komedye: 26 b. m. „Wilki w nooy", 27 b ..!XL:
,.Zmartwienie pana Hamelbcina" i 28 „Eskapada".
Udzial w przedsta\\oieniach bforą.. między i.nnymi.
najznakomitsi artyści polscy, jak lWioozyslaw Frei:tkiel Jun-0sza Stęp.0wski, Roland. Owerll{}, Sta&kow.<
ski,' Paliński; oraz panie:' Szylinranka, Lubi~ '
no·wska, Ordon Sóenowska, Piclulr6wna, He1'!3'na
Sulima.
Bilety od 16 b~ m. do nabycia w sklepie W~
Prądzyńskiego, hotel „Vietoria".
Celem odpowiedniego urządzenia .seeinY teatra
Wielkiego na te widowiska ;przybyli d-0 ł..odzi pp,

Owerllo .ii Bieroaeki
P&żar.

Wczoraj o.. godz; 7 ranoo, w zamknięfym ·za!kła:.
cl.zie grawerskim J<Jska Aberstei.na, Poludnifowa 2,
powstał pożar. Pi·2iechodnie wezwali straż og:o.:io.
wą, która w ciągu killiu godzin ogięń ugasiła. SŁra-
ty znaczne.

Ziemie polskie.
Z Brzezin„
· Staranic'!;n tutejszych dńalaezy spotemiych li!&
ezelnik powiatu, Jakobi, ofiarowal 100 mtr. drze;wa.
dla biednej ludności żydowskiej. P-OdziaJ: drzew.r
nastąpi w tyeh d.niach.
.
··z powodu mrozów otworzono. tutaj dużą herba·
ciarnię i salę ogrzaną, w hiórej setki ludzi eh.roni
się o<l zimna.
W ubiegłym tygodniu odbyto się posiedzenię
tutejszego żyd. K<:imifetu lud-Oweg-0. Po odczyta.ni.i'
ustawy omawiano zad8!Il:ia radnych-żydów.

Z Kujav.?.

W Dobrem i Krzywosiąd;m d:n. 17 i 1S b. Dl,
wielkie uroczystości narodowe eel®!
uezczenfa roczniey potyczek, st-Oe?'onych pod temi
mąemych. żądanie instytucyj, reprezentują
miejscfrw-0ściami w roku 1863 przez powstańców t
.eych o0kreś1oną ilość .członków, aby im naleina
Ze zwią?Jlrn Io;aweów - żyd.
Pod biegunem.
wojskami rosyjskiemi.
mąka byla do rąk wla:s.nych wydawana, jest
W
lokalu
w!asnym
przy
ul.
Piotrkoiwskiej
20,
Dnia 17 b. m. odbędzie się w Dobrem przedDziś na jarmarku ,,pod Biegunem", urządzo
. rz.upe!nie slusme, .przedstaiwienie zaś legity-0dbylo się na<lz\\ryczaj.ne zebranie czlonków Związ
.stawie.nie z udziałem sil legio;n(Jtwy-cb. Między inny
nym na roocz Ł. żyd. Tow. opieki nad sierntami
ku krawc-Ow-żydów, na którem o.bradowaino nad
mi odegrany będzie prGlog z ,,Dyktato.r.a" J. żulaw
ma:cyi wyklucza dowolność w określeniu ilo(gmach Siemensa:, Piotrkowska 96) - kabruret liti? projektem przeksztalce.nia Związku z czysto zawoskieg-0. W przl"'dstawieniu wezmą udział •chóry le-ści czlonków i ich rodzin. Jeden jeszcze czyndowego na ogólno-spoleczny. Z powotJ:du róiinfoy
gionowe. Na urozmakenie programu zloźą się je"
, nik odgrywać mógłby rolę utrudniającą przy- racko-artystyczny. Po.czątek o godz. 8 wieezorem. zdań nie powziętn konkretnych uchwal.
' szeze: gra na skrzypcach. deklamaeye i t. d. ·
Bilety służą zarazem za przepustki noooe. Pozosia. jęcie naszej pr.npozycyi: członek instytucyi spo·
Dnia 18 b. m. w Krzywosiądzu, na .mogilaoo
powstańców tam poległy.eh odbędzie ,się msza po.
· lecznej bylby uprzywilej•owany może za baor- la niewielka liczba biletów świadczy wymownie, iż
Z wieczorn w Domrn ludowym.
ława, którą odprawi jeden z kapelanów LegionóV"
, dzo: miałby wydaną dla siebie mąkę na .chleb, :wieczór zaIJ<>wiada się dobrze. Cena biletu 1 rb.
W ni.edzielę, d. 11 b. m., staraniem chóru Mapolskich. Honory wojskowe oddaw.at będzie osobz której niezrzeszony korzystaćby :nie mógl,
rayńskieg<> (sumowego), przy kościele W.nieb. N. P.
ny pluton. honorowy Legionów.
Spraiwo!Zdalllie
kasowe
L.
R.
O.
za
sty.
sam zaś dopuszC<.oony byłby do sklepów z pieDnia 18 b. m. po poludniu w Kirz.ywosiądzu,
M., w Domu Indowym -0dbyl się wieczór wokalnoc.zeń
r.
b.
dramatyczny. Na program złożyły się: śpiewy, deodbędzie się wielki wiec narod-0wy, na którym ~ ;
' ezywem, przeznttczonym dla rwszystkkh, tył
k\amacye i dwie jednoaktówki, wyreżyserowane
gloszą referaty· oficerowie legionowi i przedstawi" '• ·
Nadesłano nam sprawozdanie ka.Soiwe lt O.. w
.. ko nie dla niego.· Ten Jednak czynnik usooąć
przez b. autystę scen µro;wincy-0>nalnych, p„ Bolesla- ciele społeczeństwa kujawskiegó. W ur~yst<>Śeiaeh
Łodzi,
kt-Ore
opiewa
co
następuje:
się da przez następujące zarządzenie:
wa Mierz·wińskiego (Wierzbę). Jako deklamator,
weźmie udzial kilku plonków Tymcz.a.rowej Rady
Przy.chód~ P.ozost~l-Ość rb. 1,047.90; Wply·
Karty ehlebowe na przedstawi<Jne legityStanu.
.
wyróż.nil się 4-letni ehlnpiec Gerard Fruziński
Bardzo pięknym i pamiętnym duiem dla Brdomacye otrzymuje dana instytucya wprost z nęlo od Rady glów.nej opiekuńczej rb. 28,000.-;
wa był dzień 29 stycznia. Paraiia tutejsza, mając ·Q6
. iteentrali. Czlonk:owie stowarzyszeń ;p-0wierza- ZwTot pożyczek rb. 334.50; Drobne ofiary rb. 4.-'•
Z Ce«~fo1 ma.Iarey-czelmlników.
swym ememtarzu mogilę poległych oohaterów ·za
Razem d-0ch6d rb. 29,386.40.
, ją reprezentacyę swoich interesów zarząd<0m,
w-01ność z roku 1863, postanowila UC2iCic ich pamię6
W sobotę oobylo się zebranie ezlooków cechu
R o ze h ó d: żywienie dzieci i nauczanie rb.
·:które przeprnwadzaią wymeldowanie ich z upublfoznie i jawnie, bo gdy od lat zgórą pięódziei
małarzy-czeladników,
na
którem
dokonano
wybo.
12,830.-; Tanie kuchnie rb. 5,777.-; Zasilki dla
siędu nie wolno byłn mo.dlić się za tych męez.en:nr
oeząstków K. R. Ch. i M., 'Otrzymują za nieh narów. Do zarządu weszli pp.: Franeiszelk Gluz (starków wólności, obecnie śpieszą tłumnie pobożni· :n4 · ·
schronisk rb.635.-; Pożyczlri dla inte1igencyi rb.
lemą ilość ka:r:t, czy zresztą w.p.r-0st odpisimie
ST.y), Jain żalejda (p-0dstarszy) i Antoni Ant-Osiak
naboieństwo i zapełniają świątynie pó brzegi. W
5,989
.
...;.;
Dr-0bne
pożyczki
i
zapomogi
rb.
1,084.50;
danej ilości mąki ze swego konta, stowarzyczasie uroezystej m5zy św. proboszcz tutejszy wany
Co
~wartek
w
sk!adzie
tapet
Adolfa
(sekretarz).
szenie zaś u siebie przeprowadza regestranyę Wydatni administracyj.ne rb. 361.42; Zwrot II raty
szer-0kiemu -0gókiwi, ja1m gorący patryota, wygtosft
Bnitsch:kata, Piotrkowska 113, p;rzyjmorwane są zapoż;vczki
z
.:funduszu
aprowizacyjnego
rb.
104.50;
przepiękną, na.cechowaną gorąeą mdłością Ojczymy,
wydawanego chleba. Wystąpienie czy
pisy nowych ezlonków. ·
mowę, w której wykaml, jak wielką jest i powimla
fanie się danego czlonka Zanąd stowarzysze- Zwrócono fundusz-0wi rezerwowemu rb. 2,000. Ra·
być nadal milość względem Ojczyzny naszej i ehęt.
"nia drogą meldunku p:rzeprorwadza w odpo~ z.em rb. 28,781.42.
ne dla niej poświęcenie.
.
•
.
Powsi:alość kasowa rb. 604.98.
Pomo·c le·karska.
wiednim wydziale K. R. Ch. i M.
P°' mszy. św. wyrus.zyl pocliód na cmentarz M
mogiły powstańców, gdzie po żalobnych .pienia~
Wierzymy, że ie.żeli w Lodzi jest ok<0fo
Celem udostępnienia swym czfonkom taniej i
zlorone wstaly przez 1egio'1'1istów miejsoowyeh i
bezpłatnej pomocy lekarskiej zarząd Zvriązlro zaawustn kooperatyw; a tyl~o <Jkoło trzv~:destu
Ziemn.iaiki dla Łodzi.
kolimmych wieńoo. W pachodzie uczestniczyły S?.ko,.;·odowego pracowników krawieckich, C.egielniana
posiada własne konto mą'C;z;ne, to przy tym
ły miejsc0<we, straż og,nfowa z -Orkiestrą i lietnie ~
54ł zawarł umowę z lekarzami i apteką.
Dzięki zmniejszeniu się Il1roz6w,. dowói
•s.posobie określania wysokości otrzymywanej
prez;entowana młodzież nawet z innych miejsoo~
ziemniaków do miasta będ~ie wz.n.owtony. Ce, ści. Nastrój panowal nader podniosły i urooeysfy·
mąki, prawie wszystkie nie omieszkają slrorzy- ·
lem ·przyspieszenia dostawy ziemniaków DeleDrobny handel żyd.
Wielu z parafia.n zrozumiało w.reszcie, jęk dr.ogi~
. stać z mnżlhvości dost<'xczenia SvV)7iJll .członkom
agcya zaprnwianfowania miasta wyslala kilka
prochy spoozywają na ich cmentarzu.
W lekaln wlasnym przy ul. Zaw:acb:ki.ej nr. 213;
taniego ehleba. Wtedy zaś tnk znaczny ·odse- osób do powiatu rawskiego, gdzie d·ok<0nane
odbyło się zebranie Stow. właścicieli sklepów kotek -chleba będzie poza spekulacyą; i·ż uwzglę- Yiosia1y uprzednio zakupy ty.eh ziemfopfodów fonialnyeh,
na którem, między innemi. postanowio~niwszy je2zcze -dzialalność miejskich piekarń,
no v,;ybrać komisyę; która zajęłaby się pozys1dwadla Lodzi. O ile mrozy nie 'Pneszfoodzą, jest niem
człoTików.
Umożliwi to Stow.
wystąpienie
wierzyć trzeba, źe uregulowaną z-0stanie s.pranadzieja, .że pierwszy transport ziemniaków
do wladz komunalny.eh z prośbą. o ulżenie cięihiei
wa chleba <Ila miasta, co z•nakomieie przyczy. przybędzie w przyszłym tygo.dniu.
Zmarl tu Gustaw Mie:rz.an0<wiski, :pre~
doli handlarzy kolonialnych. W tym celu upoważ
ni .się do walki z drożyzną.
niono zarząd do przeprowadzenia ankiety wśród straży oehotni·czej radomskiej, b~ fo.lni.erz od•
D-otyehczasDwa dzialaln'Ość K. R. Ch. i M.
;.;. drobnyc.h handlarzy co do ieh wanmków materyaldzia!ów Langiewicz.a i CzachowsTuiego w· il,BOO
Nowa tania kuchnia.
nych.
d.aje zaś gwarnn~.yę, że Zarząd nie cofnie się
;roku.
odbędą się

wyoo-

°"

Z Rado.mia.

;przed ewentualnemi tmdnośeiami, na jakie
natrafić może reaU.zacya tej reformy".

Zatarg.
Sprawa nieprzyjęc;ia kooperatywy spoży
Gczej pracowników służby ruchu i warsztatów
tramwajów miejskich przez komisyę zjednoezonych robotniczych -st·o'Warzyszeń wsp6ldzielezycl1 wywołała wielkie roz.goryczeinie nietyl„
ko wśród zainteresowanych, lecz również zna. łazla <Oddźwięk w szerszych kolach r-0botniPonieważ zarzut ten nie ty.czy się
wspóldzielcwści, t. j. kompetencyi te'J'~3 kD'llli·
syi, lecz wkrae.za w dziedzinę polityki, pnet<Q
sprawa eala przyjęta dość poważny obrót.

'Czych.

Zarzut nieklasowoś-ci, doty~zy wlaśeiwie
Stowarzyszenia „Nap,rzód", które na sztandaVl'y;pisało niezależność Polski i tworzenie ·polskiego rządu i wojs-ka, czego nie m0w
gą wybaczyć lewicowcy i esdecy, fors.uja.cy swe
h.asln p~lityczne w komisyi kooper;cyj.nej.
Oprocz kooperatywy pracowników tram·
wajowyc.h, stron.nicy niepódleglościowego „Na-

:rze swym

prz.odu" posiadają większość w dwóch innych
· koope.ratywaeh, a mianowicie w „Ognisku" i
„Łącznościa. Obecnie zatem politykomania Je,„
iwfoowców dop·rowa.dza do nowej konfigu.racyi koop·eraływ robotniczych, gdyż naprz<'Jdow~

"Y postanowili p-0ląc.zyć
~ iw nddziełną .całość.

swe trzy ko·operatywy

Sta:raniem

zarobkowych

Związku

zawodowego tkaczy

w przy.sziym tygodniu zostanie

Nowa Talmud Tora.

uruchomiona tania kuchnia p:rz.y ul. Aleksandrowskiej Nr. 26.

wieczorem, w domu m. 40 pr.zy ul.
na Balutaeij., odbylo się uroczyste otwareie no•wej bezpfatnej szkoly :p. n. Talmud Tora.

Brzezińskiej

W szkole ·dziatw.a 1 prócz .nauki,
obiady.

Z tanich kuchni.
. W -celu prowa.dzenia ścislej i dokladnei kontra..
li nad wydatkami i przych-0dem w ta.nfoh kuchniach
Komitet tanich kuchni pr.zy magistracie polecił kierownikom podwladnyeh mu kuchni sporządzanie.
szezególowych zesta'\Vień miesięe;my.ch o przych~~
dzi-e, liczbie wyda wanyeh obiadów, otrzymanych i
zaktlpioo.yeh na swój rachunek produktów i t. d.

Ze

mvią11Jm

,Ze

ZWląz.

Z gminy

do Rady

mąki.

W .celu uregul-0wania rorozialu .mąki i uni·
knif,'eia nadużyć komitet t::izd7ialu chleba. i
mąki postanowił wy<lawa.c mąkę piekarz.om
grupami. Dzięki temu kaidy piekarz moie
'°trzymywać mąkę tylko w ·tym dnhr, w kt6~
rym ołrz.Y'ffiuje ją jego grupa.

ze

żydnwskiej.

Na, ~negdajszem pooiedzeniu

i Stow. robotniczy.eh.

Z centrali ro•zdzialu chleba i

stow. gimn.

Związek żydowskicfi sfowarqszeń gimnru;fyc!i-

szewców i kama.s·zni'ków.
pr.zyląezyó się

~ią,zku żyd.

otrzymywać będzie

no~sportowych w Królestwie postan<J\\'il otworzyć
w Loozi szkolę. celem przygotowania zastępu nau·
czycieli gimnastyki - żydów,

Na <)Statniem zebraniu e:zkmków Związku
zaW".;dowego robotników s~ewskieh i ka·masz..
.n ik0 w pe stanowi<0no

Z Lublinm.

Onegdaj

1

Stow. ,.świaflo•~.
J
. ~W eelu zasHenia fund1~szów kasy, które umoż- '
lnY1lyby r?zsz~rz.enie działalności rohntnkzego Sto- )
wanyszenm OSWUttowego ,,światlo", w ncadchudzą.cq.

za.Tądu

gm1nyfy"'.

dew.5kiej uchwalono: pndziękówttt5 Radzie opiekuń
czej za. ro7 sztuk odzieży; uwzględnić w części SO
:rekhmacyj w sprawie skladki. gmin.nej; na skutek
listu prezydyum komitetu amerykańskiego przy
To1\', Dobroctynnrmei wydelegować 2' ramienia gmi·
ny p, Siegirfoda Landego na miejsce ustępują.<eego
p. 5. Bialera; wobec powiększająeej się Ikr.by pogrzebów (do 20 dzioonie) ustanowić dyżury lromitetn pogrzebowego w kaneelaryi gminnej; wy.n~jąć
óbszerniejSty I-Oka.I na kaneelaryę gminy; zgodnie
z pr~dstawieniem komisyi egzaminacyjnej wydać
d~a, zaśw~~dezenia (dwu kandyd~tom), że posia7
da.Ją; kwallflka:ye. na. nauC'Z.ytieli religi żydowskiej
i ;ięzyka hebra1skiego w szkolach elementarnyeb;
r-

Zar.zą.Q. lwowskiegio T-0w~twa powSZiechtnych wykładów uniwersyteekieh, W PCJv

irazumieniu z tutejszym lokalnym komitetem
urząd.za w Lublinie sezo.n. wykładów .powszechnyieh oo.iwersyteckich. Wykladać ·będą;
pro&esotowie: Weyberg, Semkowi-Oz, J~ HorIiows.ki, ·E. Romer, K Zakrz.ewiski, St. Zakrzewski~ Br. Guhrynowicz, · Br. Dembiński~
Wykla~y odbywać się będą w sali Resursy
kupJeckiej w czasie, od 17 lutego do 26 ma~
b. r .. Czysty zysk, ooiągnięfy z po\vyżgzyoh wy'·
kładów, 21ostaje przeznaczony 'Ila -Od:nowiMi& ·
staróźyłnyeh fresków w kaplicy królew'5ltlei
na Zamku lubelskim. Prócz wyklad-Ow

w Lu-

gro.no profesorów zamieirza rówqrieł
rorganizować po kilka wyktadów w Ch•ie .

blinie,

· ;i Za.mośt..iu.

Celem

pqozyspie-s-ze.nia.

odbudowy

w#

'S'reZ-Onych prZietZ dzialrunia wnjerune Pia$k; Pu.:

cliawowa i Cho<lla, :prz.ezna·ezyla komenda ob~
W'(l{Lowa dla każdej 2'i t~ch miejsoowośei l'"'
10,000 koron w gotówc~, ponadto ofirurowala
bezpłą.imie poradę
śc.iD~"O bezpla:tnie

i nadzó~ .technic1inY i t?J~'.'
a ezęściówo. po fl,lliżo.nycb

cena.eh m.ateryaly

hudowlane~

POTJSR 'f.

WARSZAWA.
·to} W niMzi~lę o godz. 12 w p.oludnie
w sali „Ogrodu zimoweg>0", w gmachu p.ano-

:ramy !}my ul. Karowej, odbył się tłumny Wiee
polltyiemy, zw.olany przez KJ.ub państwowców
·poJ.ski,ch. Tematem obrad byly: „Sytua:eya po
, wystąpieniu Ameryki.'.', li „Sptawa armii polskiej".
; Pierwszy mbral głos red. Makowiecki, <0t;.
'Wierają.e dlu.i.srem p:rizemówieniem '°brany
wiecu. Wspomniawszy pokirótee o zmien.io.. 111.ej nieoo sytuacyj. ogól.no - . p·olityeznej, z powodu wystą.p.ienia na widownię Ameryki,
p.rreszedl następnie d;o sprawy armii polskiej,
ikt~ jak zaznaczył, dotychczas znajduje się
w fazie projektów. „,Naj~zy już ezas1• mówił red. Maikowiec:ki „oby ealy naród polski
wielkim głosem domagał się oo Rady 'Sta!Il.u
• )Wezw.ainia oo powszechnej slużby w-ojskowej.
Rada Stanu nie powinna tra.cić czasu i jak najprędzej wezwać wszystkich d<J spełnienia <>b-Owiątku. Uratowae ;nas mow tylko silna armia i wystąpienie w otwartej walce. Mamy
a;>'rawo i obowiąwk, w imieniu pnyszlośei Ojceyrmy, w-0lać gł-0śrno d-0 Rady Satnu o armię
z .przymusowego poboru".
Zakońezył swe
przemówienie red. Makowiecki.
Następny mówca, p. T. Gruże\\"'Ski, rozpocząl przemówienie przeglądem .stosunków
filemieek-0 - amerykańskich w dągu ostatnich
2 lat. Następnie zastanawiał się, czy i jak
odbije się .obecne wystąpienie Ameryki po

stronie k-0alfoyii, na przebiegu wypa<lków o. gólnyeh i pr.zyszfości naszego kraju.
Rozwijająe. myśl swą, mówca dochodzi do
pr:z.ekonauia, że ac:zlwliwiek jest rzeczą wysoce
pr-0blematyezną, aby Ameryka W.ecy<lowala
się na wystąpienie zbrojne, to jednak, gdyby
nawet d-0szfo do tego, nie zawaźyfoby to prawie w.całe na prrzebiegu toczącej się w-ojny.
Wpr-OSt przeciwne, skutki będzie miala bezwątpienia ogfosz-0ne przez państwa -0entra1ne
riaootrżona blokada brzegów Anglii, Fran.cyi i
Wloch. Będzje to, dla wymienionych państw
:Imaliicyi ei-o.s nie do odbicia. Jednakże wplyw
bezpośredni, być m<Jże nawet paraliźująicy,
wywrze jedynie na fr.ont zachod.ni. F.ront
wsc.hooni, nic p.rawie :na tern nie ucieTpi. Z
tycli też względów nie p-0winniśmy z.ap om1. nać, rże na:jgrioźniejszy nasz nieprzyjadel od, wieczny, R-Osya, zawsze :zagraża naszym granioom i .chcą-0 zabezpieczyć się -całkowi-cie Qd
'ewęntualnyich ni>espodzia.nek,
winniśmy jak
· naj:szybciej sformować wla·sną, silną, liczebnie
1

·i dtfohowo, armię nar.odo.wą, ścisle jednocząe
· isię z naszymi sojusz,nikami, państwami oontralnemi.
·
r
W przeriió'\\1eniu swem, p. Grużewski

wsp.omnial .również, że Ameryka, już ·drugi Taz
. występuje przeciwIm nam. W pamiętnym r.
63, w .cza.sie powsta-ni,a, Ameryka wyrainie i
mzędorwo oświadczyła się za RQ'Syą, a w odpowiedii Rosya wyslala swą eskadrę na w.ody
a;merykańskfo, gidzie -odbyło się manifestacyjn.e rzrbratanie :r-osyjsko ;,. ameryka:ńskie.
:Po tern przemówieniu, red. 'Makowiecki
:proponuje przyięcie prze.z zebranych rzeolucyi
następuj ą.cJ11Ch:

1) Wiec wyraża przekonanie, że akcya pokojowa Wiis.ona byla daleka od szcze·rych .j
hezstronnyich zamiarów skrócenia wojny, zaś
j.ego wypowiedzenie się za niepodległością
P'°lski nie byl{) ·ezem :i.n.nem, jak grą, .oblicz'()ną na -osłabienie związku, '!ączącego nasze nadzieje· ze zwy.cię.stwem mo.caTstw -centralnych,
na zbałamuceniu !llaszej opinii i na utrzymanie narodu polskiego w polity.cmej bierności.
Wobec tego wiec tern wyraźniej stwierdza
Jmnieczność śdsl.eg-0 sojuszu z mocarstwami
. oontra.lnemi i zwTaca się do Rady Stanu, iżby

do utworzenia

, armii I>Olskiej, która jeszcre w obeenej w-0j1Die powinna wafozyć przeciw Rosyi i przez
swój ud.zial obronić i utrwalić dzieJ:-0 odbudowania P-0lski.
2) Zważywszy, że armia polska jest warunkiem zapewnienia bytu PańlStwa Polskie-

g-0, przy.czyni

·Się· do

rozsz.eµenia jego tery.;.

foryum ;na Wschód od na:szy~h

naturalny-eh

granie.
Zważywszy, że

.powiolanie do życia armii

polskiej, godnej wielldeg-0 narodu może się
odbyć tylko drogą przymusowej rekrutac;yi,
rowaiyw.szy, że Państwo .Polskie ma Pl'.awo rozkazywać, a nie p-0fozebuje pr-0śbą wzyl wat do spełnienia obowiązków względem Oj·

' . czyzny,
· ·W1ee

·--iak<>

uchwała zwrócić się

która siwą milionową
fosy w-0jny.
Ni.a daj Boże, aby ·p.okój zastnl MS pned
zorganizowanie m silnej armii, wtedy byliby..
śmy~ .być może, zdani na łaskę loou, nie m<>gą.i} woli swej Poprzeć żadną realną silą.
Kończąc swe przemówienie, ruee. Ifos.zut"'ski przypomniał, ie ,,Legióny", które po dlu;.
gichi wyczerpujących wallrach, wres:ucie zn.alazly przytułek. i WY·P-Oezynek w stolicy Polski,· są przez społeczeństwo zaniedbane. Już,
zdaje się, bylby ezas naiwyższy, abyśmy sami
wzięli na mve bll!rki utrzymanie ty.eh przyszłych kadr wojska polskiego.
W tym miejscu, mówca przyp-0mi:nal, te
;przed kilku dniami, magistrat -odmówi! 250
rubli, jedno,ra.wwego zasHku, na herbadarnię
dla legionistów, motywują·c odmowę swą brakiem pieniędzy. Wiec zakofrczył się o godz.
1 m. 45 po pol.
K.
armią moźe rozstrzygnąć

Wioc polityczny K. P. P.

iła jaknajp:rędzej dop:r.o·wadziła

Piwnej leży trup mężez.yzny, c.a1y ?;bToeu:my krwią.
Wedlug zeb:ranycll w1admuośei, ustalono. i.e w nocy kilku złodziei usilowafo okraść skład ze skórami przy ul. ś,.to Jańskiej Nr. 21. Sploszeni jedq
nak złodzieje przez miejseoweg-0 stróż.a domu, poczęli uciekać, a 'Widząc. fo są łt-0pieni ptteiz fun·
keyona:ryuszy m. m., starali się ukrye i jedein t nich
wmed! na dae.h od U!l. Ryeerakiej, przeszed! na
stronę ul. Piwnej, poezem usil-0'\Val zejść po rynnie. Rynna w trakcie tego oberwala się, tlOO.ziej
zawisl na komi.nie domu Nr. 41 przy ul. Piwnej
i spadl na podwórze npomnianego domu, ponosząc śmierć na miejscu. Dziś okolo godz. 12 w
pot przyszła na miejsce "'"'fl>adku, siostra zmaT·
leg-0 i poznała w nim brata swego Jana Kuleszę,
lat 28. Dalsze d<Jehoozenie wdrożono.

steśmy ową wartością,

do Ra<ly Stan.u

piel'lw.szego organu powstającego Pań·
siwa Pofakiego z d.Omaganiem się uchwale,'1ia przymusowej rekrutacyi do armii polskiej
t Pf>W<>fania roczników z 1913; 1914, 1915, 1916
4 1917 roku.
· · ·
·
·'

Po odezyfa.niu powyższej rewlucyi, którą
:!Zeb.raru przyjęli grzmotem oklasków, na móŁ~ę wystąpi! adw. przys. St. Koszutski, kt61'Y w swem przemówieniu :zaznaezył mię<lzy
·mne.mi, że obeen.ie na,deszJa. chwila sfanoweza,
abyśmy kiorzyetają.c z sytuaeyi na fr-antach,
PriyiezyniU się do .ostatecznego powalenia· naszego od wie:eznego wr-0ga, Rosyi. W chwili
oheenej, ·W plonąeem kolisku w-0j.ny2 my je-

:Kronika

warsżawska~

Zaezadzeinie

Z

m. Wars1..awy r-0zpoznal

sprawę

skarżonego

250 rb. od 1.11pca Abrama

Mach-Owera,
W

IXJSiadająeego

'

żebraków.

(>0)

Termin wynajmu lokalu na schr-0nisk.0 przeriwżebracze dla ehrześcian na :rogu
ul. Wolski.ej i Syreny ubiega w r. b.. Gma•ch
wynajęty okazał się niedogodnym i .za drogim dla ill'stytucyi, te:m bardziej że opraioowano projekt ro.zsze.rzenia schroniska. Wobee
tego wydział d-0br-0czynny magistratu wystąpil
z projektem wynalezienia i.nneg-0 ;pomiesz-czenia.

informacye.

(o) Gazety żydowskie, rozpisu].ąe się obecnie o nad·chodzących wyborac.Ji rep.rezentantów w Tow. kredytowem miejskiem, in„
formują mię.dzy innemi: „Wfa.dze (w -Oryginale „Verwałtung") T-ow. k:r:ed. miej1skiego
zwróciły się do ży.d.owskiego Związku wfa„
ścicieli d<Jmów w spTawie :mkowań o Uczbę
reprezentantów - żydów". Inf:ormacya ta jest
wręcz fałszywa. Władze T-0wai;zy1Stwa bowiem
nigdy nie zajmowały się agitacyą wyborczą i
oczywiście ·obecnie również się nią 'Ili-e zaj„

mują.

d-0 nr.zędu zdrowia publicznego ze
niekt6re -opieki sanitame bez p.orozumienia z
wfa<l.zami szk·olnemi wydają r-0z.p-0rządzenia o
zamykaniu. szkól miejskich, ponieważ w domach, w który·ch mieszczą się szk{)ly, z<l.arzyly
się wypadki chorób zakaźnych. W edlug opi„
nii seh'1Cyi, .sprawa zamykania szkól a więc
rozpusz;czenie kilkuset uczniów jest tak p•oważna., że powinna być decydowana po porozumieniu się ze stronami i.nterersowanemi. Na·
.skutek powyższej reklamacyi urząd zdrowia
po:stan'OwH, aby na przyszfoąć -0pieki sanitarne
wydawały p.odobne zarzą<lz.e.nia po porozumienju się z władzami szkolnemi it urzędem .zd:J:.cr
wia.

trzyma

uwagę··

narl najbardzitij zagadkowemi str-0·

nami niepospolitego dzieła Wyspktń~kiego „Wy·
zwolenie". Mówca rozwiąie pytani~, ezy Wyspiań. !!ki był Konradem, czy. Hamletem.
Traę;iezna śmierć zlo11lzi eja.
(o) Noey wczorajszej za:wiatlon~fono II kom]!;a·
;ryat mil~$; że na podwórzu dt::nu Nr. 41 pu.y l•L

przy ulfoy

Skargi posrnkodowanego sprawa
jak niżej. Dnia 5 lipca - skarźy
się Machnwer gdy byłem w kawiarni pny ul.
Dlugiej 39, zglosil się do mnie Plat, mówiąc, ie
kupił tanio 3 skrzynie mydła; pzynieważ brak mu
na dopłacenie 250 rb„ proponuje mi więc, bym ja
dołożył .brakującą sumę, o-n zaś tanio odstąpi mi
my<llo. Dalem 200 rb. i 100 marek i ehcialem zaraz z Platem pójść po mydło, leez Płat wymó:wil
się, twier<lząe że j>OOt poważnym kupcem i że nie
wypada abym go w ten sposób jakby kontrolovtał;
obiooał ie za 4 godziny o godz. 7 wiecmorem, będę
mW mydło :w sklepie. O go-dz. 7-ej mydla nie było po·bfogłem więc pod wskazruny przez Plata adres,
Pań.S'ka 84, leez p:rzetkonalem się, że Plat tam nie
mieszka; dopiero później dowiedziaJ:em się, że
prawdziwy adres Plata jest Pańska 78 i dotadem
się

łą wojsk>0wości w ścislem S>l-Owa tego :tna.eze..
niu, lecz też, eo iest wrrrunkiem sine qun.,

non jego wysokiej wartości - szkołą poczu--.
cia obyw.atelski.eg.o i narod-0wościowego, to 1
ostat·n:ie z kolei - poe.zu.cie własnej g-0d~
ności ludzkiej .za trwaly :fundament mieć•
musi .
By tak być mogfo, byśmy w tym kierunku pożądane rezultaty osiągnąć mogli, s.truk- ·.
tura wewnętrzna .armii polskiej winna by6.
u.igodni-ona ze strukturą nasz.eg-0 s.poleezeń
stwa.
Tradyeya, wieki nie :przygni.atają nas w ·1
spr.a wie twmzenia armii ciężarem róv.r.nym
:temu, który przytJa.cza analogi·czną twór-.·
ie.ziość innych narodów, armie któryeh Pf.la.
wstawały w ciągu stuleci.

w

do niego; Płat obieca!, że mydło dostarezy rano.
Na drugi driień rano zgfosilem się do Plata, proponując, byśmy raz'f}m po.szli po mydlo; Plat uehylal
ffię, po.częstował mnie herbatą, gdy zaś zac-Ląlem
pić, naraz szybko wybieg! z mieszkania; nueilem
herbatę i pobiegłem za, nim; oo "WSkoezyl w tramwaj, ja ia nim ; na rogu.· ulicy Foksal Płat wsze<ll
oo sklepu „lactobacylina", pobyl tam parę minut,
poezem oświadczył mi, ż.e mydla jeszcze niema,
leQ> o i-ej będzie na pewoo. I o 1-ej jednak mydla nie otrzymalem, naf.omiast dorwiedziaJ:em się
że Plat ma opinię oszu.sta, który „handluje" produktami, jakich w rzeczywistości nie posiiada.
Stawiony przed sąd Plat nie przywal się do
.oszustwa, twierdząc, że Macllorwer sam eofnąl się
od nabycia my.dla, gdyż spadl-0 ono w cenie; m~rdlo
miał i sprzeda! komu innemu ze stratą; spór jego
z l\fa.ehowerem jest ezy.sto cywilny.
Po zbadaniu świadków, którzy potwierdzili
skargę Maehowera, sąd '.P<>d przew. sędziego· Ła
bęckiego uznal Plata za winnego o-szustwa, i skazał
go na rok więzienia i 40 rb. oplat sądowych.
Po wyroku skaUhllego U'Więziom> do czasu zlo-f;ema 500 :rb. kaucyi.

Przyszly wewnętrzny regulamin armii
polskiej winien się ~p~er~c !la funda.men:,
cie zasady naczelneJ, ze zolmerz musi byc
czlowiekiem uobywatelnionym, pelen po..·.
czucia obowiązków narodowych i spolee1nych.
W-0jsko p-0lskie musi być wojskiem spo~e-cwństwa

demokraty-czneg o.
W niczem nie naruszy jego istoty, w ni„
ezem nie przeszkodzi sprawności i d-0skonalości militarnej - przeciwnie tylko i-0lnierz
o wysolrn rozwiniętcm poczuciu godn'°ści
rwlasnej, świadomy swego cz!-0wieezeństwa,
rolnierz w którym ta .godność ludzka bez.względdie szan'Owaną bi;?dzie, tylko Ł~i ż~
m.ierz mo~e być naprawdę dQbrym rolmeMlodzież

akademicka, która w ezęśe1
przynajmniej w niedalekiej przyszlości. ob?i·
mie szarże ofkerskie, która w zn_aczne1 mie-

rze współtwórczynią armii polskiej będzie,
zważyć wimia starunnie wyżej przytoczone .
wyw~dy~ a plynące z tych r{lzw.ażań WD:ios- .
ki za normę swego postęp·owama, .za miarę
swej twórcz.ości przyjąć mu.si.
·
Rozumiemy dobrze, iż nielatwe będzie U•
skutecznienie żądania nieskaziteln.ości mo- ,
iralnej w wojsku, stworzon.cm prze.z społe
czeństwo, w znacznej swej ezęści spaczone
i zatrute prze.z stuletnią niewolę, QducZ?ne:
poprostu od wszel1dch c~ót obywatels.k1ch, ·
:przez s.poleezeńst,v·O - luzną gr·omadę mdywiduów, sw·oje li tylko jedr1ostkowe e.ełe
mających na wid-Olrn, sp'Oleczeństw-0 1 ": kt&. .
rem choćby 01:1ecnie, powszechna prawie ')f„
gia spekulacyjna n.ie możne zna~eźć na.leży·
tej od.prawy, nalezytego przec1wstaw1em a ,
się jei zorganizowanej opinii publicznej.
,Widzimy tez jasno ogrom pracy, bezmiar
v..-ysHku, konieczny dla .otrzymania pożąda„
nych przez nas rezultatów.

('°) Wezoraj sąd okręgowy rozpoznał przy
drz"'iad1 zamknięfydr sprawę Bolesława Aftowicza osk. o sutenerstwo.
Po Ukończeniu rozpraw sędzia Fr. S.zyma:llski
.oglooil wyr:O'k sądu skazujący Aft-0wicza na rok
więzienia.

O zanmrdo wanie Ferensówny.
1

(o) Wc.zoraj
no-ści śled<!zyeh

sędzia

.

n~.

Za sutenerstwo.

Szkoły

,,Wyspiańakj, jako ~ror<ik N:iepfrdlt\ło~trl".
(o)· Dz i.ś, o godz. 8-ej wi~1:z., w sałl T.ow.
B'.ygienfoznego (Karowa 31), p; L. Belmont wyglo·
si drugi, stan<>wiący odrębną całość, odczyt po<l
porwyższym tytulem. Odtworivwsz~ w p.oprzed.nim.
tut:der serd·ettLnfo. pTz.ez słuchaczy 'przyjętym o<lczy.cie, fizyónomię. wielkiego poety, jako Wfosuz.a
cdro<lLenia narodowego, obecnie·· prefogent za.-

Izaclra Plata, o-

mydlarnię

'

Sa rzeczy w armii niemierJdej, h'"fóre bezd
waru~kowo przez nas winny być przejęte.
Sa niemi w pierwszej linii, poza techniczno..
10;ganizaeyjnem i zaletami, przedewszystkie m
obowiazkowość i stanowcze podporządkowru
lllie się ·woli jednostki, woli -0gólu, respekti~
ve, woli tych, oo <0gólu tego są uosobieniem
niejak-0.
·
Zolnierz polski ma bye karnym nie
przez bojaźń wladzy, nie :z. musu, lecz z poezucia <lbywatelskości i patryotyw:m, które
w ni:m silnie rozwinąć należy.
.
Wojsko nasz.e p.owinno być nietylko mo--

świetle

przedstarwia

Podateik iloelrnd&wy.

się
skargą, że

żna.

Pokornej Nr. 6.

(o) Opracowau-0 projekt ogólno-krajowego podatku państwowego na potrzeby Królestwa P>01skieg.o. P>0datek taki ma być pobierany -od d-ocho<lów mieszkańeów wszys.tki eh miejscowości. Zarządy miast miałyby
prvwo ustanawiania do tego podatku pewnego
dcdatku n:a. k-or,zyść miasta, jak to dzieje się r;
państwvwym podatkiem
mieszkani<>wym w
Warszffwie, do którego magi.strat us.tanowi!
10 pm-cent dodatku na korzyść miasta.

w dom.a.eh zaJratnych.
'(o) Sekcya hygfony szk-0lnej zwr6eila

wszystkiem armia niemi~cka. Zgodzić się
te-2 musimy, ii wzór ro pod wieloma wzglę
dami, może najlepszy, jednak .bl~dem ~yl\F
hy bet zastrzeżeń wzoru tego im1t-0wame.
Armia niemiecka, zresztą niemal i wscy.
stlrie inne, to wytwór wielu wi~ków, ro bu~
d-0wla, w której niejeden. styl -Odóinić m<>-

{o) Coraz cz~.ściej na wokandzie sądoiwej znajsprawy o wyludzanie zna.ezniejszyeh kwot
pienięimyeh pt:id pretekstem dostarczenia towarów
$p()Żywezy.ch .i t. p.
Na ubfogl-ej sesyi sąd pokoju XII okręgu st.

zarówno przez władze okupacyjne, jak i przez
magtsfrat. Kwestya koszt-0rysu będzie r-0:z.ważana w bieżącym tyg-0dniu przez wydzial bu„
downidwa. P<0trzebne materyaly na zlecenie
zj"dzialu budownictwa są już zbierane.

Fałszywe

Nietrudno p1'zewidziec, wedlug autora
artykulu, że
wzorem dla armii naszej będzie pnede-

sądów.

wyłudzenie

opie-

kając ślepego naśladownictwa.

śmierleln.e.

dują się

o

konieczności

stronności. Z kazdego wzoru nalezy . brac
to, co w niem jest bezwzględnie dobre, uni-

O mydfo, którego nie byłę;.

usunięcia :p.omnika na Zielozostała jeszcze zdecydowana

musimy z

się na wzorach już istniejących, unikając jednakie w. naśladownictwie. jedn°:

rac

qr

Pomnik na placu Zielonym.

SchTo!Jli1sko· dla

własna armię,

(o) Za!krystyan 'e.erkwi prawosławnej J>T'ZY ul.
Miodowej, Nazar żu~k-0w, Ueząey lat 67, napaliwszy w pi.eeu, zruweześnie zamkną} zasuwę. Czad
węglowy pr:z.yprai\Vil sta:rea o śmieli:.

(16-go b. m.)
zebranie ogólne P{).lskiej Maeie•rzy Szk-olnej, w d.rughn terminie, t. j. prawom<iene bez wzgl'ędu na liczbę obecnych. Zebmnfo zacznie się o g<Jdz. 10-tej w gma•chu
Sfo·w. Techników, ut· Czackiego {Wl-O<lzi.mierska) nr. 3-5, a poprzedzi j-e naooteństwo w k-ościele św. Krzyża -0 godz. 9 rano. Wszelkich
informacyj, doty.ezący•ch zebrania, zasiągnąć
można po jutrze (czwa,rtek) w biurze zarządu
· glówneg.o na Krakowskiem ,Przedmieściu nr.
7, gdzie też· będą wydawane karty wstępu.

nym Pla>cu nie

nowski szeregiO.in trafnych uwag, które P°"

winny obudzić szersze zainteresowani e.
Autor wychodzi z zaiożenia 1 że tworząc

wiązującego.

nadchodzący piątek

Sprawa

. Na pytanie to, wagi pierwszorzędnej,
odpowiada w „Gońcu Kujawskim'' p. Tar,

Ja:k placić u komorników?

odbędzie się

(<0)

Jakiem winno być wojsko polskie?

{o) Zgodnfo z ostatnim rozp-0.rządzeniem wszelkie kwoty egzekwowane obecnie przez komorni·
ków, przyjmowane są markami według kumu -0bo--

Ogólne zebranie P. M. Sz.
"(o)' W

Teatr NoWQ4;Zesny w dalszym .ciągu „Lola C-0?'nero".
Teatr Praski. Dziś i jul::ro „Szpieg Napoleona.n~
w próbach „Plan str.ategk.zny" S. Herbacz.ewskiego.

dr. Krosta d'Okonywal czyn-

na miejscu mordu.

Jako obrońca Stanislawa Kempnera os1rarwnego ·o zamordowanie Ferensówny, z1ożyl plenipotencyę, wydaną przez matkę oskarżo.nego,
adw.

przys. SobQlewski.

Teatr :ii :muzyka„
. Teatr Wielki. Dziś „Aida".
Toat.r Rozmaitości. Dziś ,,med ślubem" Zale'W'Skiego, jutro „Eska.pa-da", na ooooie teatru
Wielkiego ,,OteUo".
,
Teatr Polski. Dziś i jutro „Do:m otwarty'', w
oobotę po :raz pi~I"Wszy „Powrót wios.ny" T. Kon-

WysiJck taki jest konieczny i juz pod„

jęty przez ludzi, rozumiej~cych, czcm jest
armia dla państwa i - co ważnieisza jaką być

czyńskieg.o.

Teatr .llfa.ly. Dziś p'.t'emiera komedyl S. Ouitry'ego p. t. „Strażnik enoiy".
Teatr Letni. Dziś w dalszym ciągu „Polako·
żer.cy" M. Swobody.
Teatr Nowości. Dziś i jutro .,Tr.cy panny' T..
Szuberta..

powinna.

Da Bóg kwestya ta spadnie z porządku
dziennego trosk naszych z chwilę ostatec~- ·

l

.

nerro utrwalenia się podstaw · naszej
o
"
stwowości.

Dziś należy pracć.iwać dkl -

-

lutra.

J?a!l::.

,
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Bel

••
n.

(Korespotidemcya w!asna „Godz. T lski").
. Przedruk moze nastąpić tylko
po porozumieniu się z redakcyą
„Godzi.ny Polski„.

Edmund PIHrd o pokóJu.
Bruksela;" w lutym 1917 r.
Prasa belgijska w obszara-ch okup.owanyeh nie \Vyichodzi za ramy banal1I1ych wiado·mości z życia ·stolicy i prowi..u.cy.i i w sprawie
wojny ogranicza się na zamieszczaniu przekladów komunikatów i depesz niemiecki.eh.
Dzieooika..rze belgijscy z ok.upa-cyi wolą powmrzymyiwać się od wyrażania swoich osobistych opiinij, nawet w ty<ili. wypadkach, kiedy one ni-e stoją w sprzeczności
..z polityką mocarstw centra1ny·c:h i oenzura nie
::przeszkadzała by i.eh wypowiadaniu. Czynią
oni to tern bardziej, że wśród napięcia rnamięt
!iności w Belgii uważany jest za roraj•cę każdy,
'kto nawet przypadkowo majd<Zie się w
·sprzeczn-ości z rządem z Ha'W'I'U. Nigdzie
•liczba osób, mającyeh
odwagę
swoich
:p.:rzelmnań nie ·· j-est wielka, a w Belgii
jest ona jeszcze mniejsza, niż w i111ny·ch kra.jach. Poglądy t. zw. „niepatryotyc.zn.e" są bardzo starannie ukryiwane: obawa dostania się
'na „czarną listę", układaną w Hawrze, po.wstrzymuje najoowaimiejszy<ili..
Belgij·czyk
'prędooj odważy się dostarczać \\"fogowii broń i
amunieyę, bo to jest przynajmniej intratny in1
: teres, ale wypowiadanie idei „niepatryotyoz. nych" nie nie przynosi. Tak rozumują nawet ci
'·nieliczni Belgijezyey, którzy cenią moralne i
; umys!owe dobra narówni z ma1eryalnemi. Ta; kich, którzyby pierwsze cenili wyżej od ostat. nfoh w Belgii rzadko kiedy zma1eźć można.
To też, jaka objaw niezwykly uważać musimy rozmowę Edmunda Pfoard•a z delegatem
· „Asso·oiatien pour la propagande du Theabre
Be1ge'', która ogtosmna ~ost.ala w „Belgique"
d. 8 grudnia 1916 r„ jako Olbjaw fenomenalny,
'pomimo, it osobistość Edmunda Pi-eard'a
wznosi się bardzo wysoko ponad poziom prze.
ci.ętny.

;

nies2iezęśliwyc:h., przeznaczonych
poniekąd idlstytucyą ·namdową.

na ofiary,

zako:ńe.zenie prz~widuję?

Co moim.a

n<J

Jakie

przypus·zczać

p:rzeraźliwem zamięsza

.niu, j-eieH nie dalszy jeszcze ciąg glupfogo u- ~swego źydal"
poru, który eodziennie mocniej zaciemnia
Picard, zezwalając na og1oszenie swofoh
przymlość.
.,,.
,.
poglądów, okazal niezwyklą na stosunki belNapróżno ogląda!ll się dooJwta, napróżno
przebłysku światła poprzez gęstą
mglę i ozarny dym strzalów .armatnich; widzę

szukam

jedynfo poszarrpane ciafa, sączącą .się krew,
dzieci cierpiące, kobiety plaĆzące, ginąee bogactwa społeczne. Piękna robota! I wciąż mówi.ą o doprowadzeniu tej roboty „do końca!"„.
Przeraźliwy żarli Gdzież jes.t ten koniec, na
drodze do którego złożono już tyle trupów i
dokonano tyle zniszczenia? Zgni•ecenie Niemiec? Nie usuwa się z kuli ziemskiej 125 mi-

lionów lud.ii;

niepodohieńsitwo zd!awić

kh

ży

-cie p(')liiyc:me, handlowe i przemyslowe!
I nie widzę wśród tej calej rzeszy, wznoszącej wy.s·oko mie•cz do góry, nikogo, ktoby
odważył się powiedzieć, że dość już zabitych,

dość znis.ziczeniaI A prraginąłby.m gorąco, by
roalazJ się cz.lowiek, któ:ryb)T na podobień
stwo Dantego, przebiegającego ziemię fiO'renCką, prrzebiegal Europę, WQiają.c: Pokoju, pokoju, pokoju! Czy te dwie grupy walcząeyich
bez sku.tku już od. dwu przeszło lat, nie dowodzą beweiowości samej walki? Czy to jes·z,eze
za k.rótki ezas, by otworzyć oczy zaśle·piony:m .

Jaki ja sobie

wyobrażam

pokój? Trudno

ścislą odpowie&i.. W każdym razie rozum
sere.e wskazują, te P'Qkój ten będzie musiał

dat
i

uwzględnić

ustanowić

prawa

wszystkich narodowości,
rórwnowagę, która umoż.J1wi każ.de

mu swobodne urz.ec,zywjs.tnie.nie his.fory.c7Jne..
go jego zadania. Pokój ten nie będzie móg! zawierać, ja.ko warunki koniecznego, ·wykreśle
nia kogokolwiek z listy żyjących, ~~ecenia
kogokolwiek; z d,rugiej skony będzie on musiał stl11Ill1ić uies'llczęsną rnanję imperya1izmu,
do której nleMórzy roswzą oobie pretensyę,
będzie mursial wykluczyć wszelką w:swchladzę
wojskową zarówno na morzu, jak na lądzie.
N:iec:haj ten pokój również wrgan.izuje ligę
narodów· ro·zsą<lm.y.eh przeciwkio temu lU!b tym,
którzy dątą do przek.roczenia grani{\ mkreślo
nyeh przez rozsądek.

Czy czas

Edmu.nd PiiC8lr.d jest be:zwM'U!Ilkowo osohi-

w tem

cześnie ohydą owo dążenie d-0 z?amania za
wszelką cenę <J'poru tych ludzi, którzy z godną
podziwu wytrwalością łm>nią przeciwko całe
mu świa-tu wmgów swej kultury, swego. kraju,

już

gij-skie odwagę cywilną.
Kto iy}e w Belgii, w tej atmosferze, falszu i c.hciwości, kto wie eo grozi. osobiście katr
demu, kto się ośmieli tutaj po·chiwalić t-0, eo
ws.zys.cy jawnie ganią, .cho-ć tajemnie c.zęsto
kroc praktykują, ten po przec.zy1aniu slów Pi·
card'a lżej odekhnąl.
Picard'owi nie zarzucą, że jest przekuptony; nawe1: nie ośmielą się przypuścić, że na
starość :rozum j.ego s.lab.nąć zaczyna. On jeden
móg! w Belgii stawić ezolo ha1slom, które ogól
p·rzyjąl, wystąpić kategorycznie przeciwko
nim i znaleźć pioslrnch. Nadto swojem wypowl edzeniem się istotnie otworzyl <>'Il drogę
tym, którzy w dusznej at-mos.ferre falszu i bezmy-śln-0ści tubej•s•zego ży.cia męczyli się w ooze- ~
kiwaniu ch\1/iJi: kie<ly poglądy, pr:zez ogól dotyeb~'!as bezwzględnie

za

zbrodnię

poczytywa-

ne, Mreszcie będą mog.ły być oitwa.rcie i szczerze dyiskutoiwane.
Zaledwie pierwsze wcr.-atenie inteTWiewu
Pica.rd'a cokolwi•ek się uspokoiło, 12-ty grud·
pą:zyniós!

nia

nam

wieiść, którą, gdybyśmy

nie

byli pewni, że Pfoard nie mal j-ej wcześniej,
musielibyśmy uważać za matkę jego myśli.
Rzą<ly pańs1rw rentralny.ch, p-o wzaj.emnem po·
rozumieniu proponują swoim ·pirzeciwnikom
rozp'l!ezęcie dyskusyi w sp-rawie pokoj-u.
Upór i zaślepielllie kierowników enteni:e'y
są nam za dobrze 1.urme, byśmy wąrtpió mogli,
ie uczynią ooi ws·zys>tlrn, co będzie w kh mocy, by piropozycyP mocarSJ!:w ce:ntra1nyeh żad
ny;ch pozyty1WI1ye.h wymków nie" da!y.
Dlatego też musimy wołać ~ Pi.eard~m:
„trzeba konier,·wi·e, by gl'OS ludów zmusil dyw
pfomatów do .:Lebrania się i . porozumlenia'f,
Niechaj kaZdy z nas ·pra·cuJe w~ tym kit.
runku, a stras7ma zmora eurl}pejskiej wojny
:sta.nf.e się nare.'l-zei-e tyilro .bolesnem w:spo-.
ronieniem.

is.
$

n

$

?"02Jpoc:ząe dz.ie.to
Rozwiązania, które wy-

obecnie

Dział

ekono iczny.

przywrócenia pokoju?
na stosmtlci belgijskie. Od dawaly się jedynie senne.mi mameniami, sta·
'.kilkudziesięciu la't jest on najlepsrzym a-Q.wowały się !nieraz :rzoozywisiością z ehwilą kie•katem brukselskim, a jedń:oeześnie najkryty- dy dyplomaci. zasiedli przy stole . obrad ze
czniejszym lromentat.orem i Uomaczem prawa. szezerem pragnieiniem usunięcia plagi„ jaką
.w swej niezmordowa!D.ej praeowitośei, po!ą jest każda wojna, i doj-ścia d<> porozumienia
i ezoo.ej z bajee:z.nemi wproot zdolm.ościami, Pi·
n.a podstawie wzajemny·ch ustępstw. Na tego
· eard n.ie ogranfozyl swej działalności na ad- oc-odzaju k0ingresac:h panuje za•wsze duch powokaturze i piśmienru1ctwie
prawniczem; jednawczy, który lm.Osł się nad obradującymi
Pierwsza instytucya krótkotermin-0wego
pnzez dlugie lata w parlamencie, później w se- i potrafi natchllląć iich srozęśliwie, a nieraz zu- kredytu w kraju - Ban:k Handlowy w WarMcie razwijal działalność polityemą, jako je- pelnie niespodziewanie. Niechaj wszyscy szu- szawie - oglosil w kiłku uprzywilejowany.eh
den z [lajrwybimiejszy<ili. przywódców socyali.z.. kają drogi dla dojścia do takiego pokoju, nie- .pis.mach stan. swofoh racch'llllków prz.y końcu
mu belgij-sltiego, i olśniewał swą .krasomów- ehaj wyrrz.ekiną się wszyscy mrommiałeg;> 1916 roku. Dane saine przez się nie wieJ.-e
orością. Ale wi·elostronność Pieard'a pozwalaprzypuStZczenia zupe-lnego zwyeięstwa, kltóre
mówią, uplastyczniają się dopiero w po·rówła mu jeszere i w :innym kierunku ;praeować• jest .niemo źli wością. Niechaj oozywist:OM pr.zenaniu z dawniejszymi rocznymi bilansami i
:z niemniejszem powodzeniem: w literatune kona i niech duchy odrważn.e WY&ląpią, by wo- tak:
belgijskiej Edmund
Pfoard jest gwiazdą łać wsi.ędzie i zawsze: Pokoju, pokajn, pioko-Kasa w koń·eu 1914 - Rb. 1,610.800
·pierwszej wielkości, ja.ko powieściopisarz i jnt"
"
'1,915 ~ 8,570.311
krytyk literacki i artystyCilllly.
Tak mówił 8 grudnia 1916 roku Edmund
„ 1916 - „ s,1rn J5.'27
Dziś, pomimo 70 lat, pracuje <>n nadal
Picaro, a dwa dni później, gdy reporter „Aw porównaniu zatem z pogotowiem roku 1915,
nie'ZDlordowanie, o-toozony szaeunkie.m wszyst- genee h-0llalfldo~helge" spytał go, ezy w ,,Belgotówka
zmniejszyła się o 5 milionów.
kfoh, zaróWn.o zwolenników jak i przeciwni- giqu;eu, gdtle ogloszono i'Uterwiew, wiernie
W
k
I
ad y (przeka71owe i lokaty) ·
ków. Z sądem jego lic:zą się wszyscy. I ezfo„ oddane rostaly jego myśli, do<lal jeszcze:
w końcu r. 1914 ~ Rb. 43 miliony
w:iek ten, który podczas nawałnicy wojein.n.ej .,,W.szystkie myśli, które wypowiedziałem tam,
nie uciekl trwozliwie po r-a. granioo okupowa- rwykladam nieustannie mojemu ofoozeniu.
"
1915 - " 42
"
1916 nego kraju, jak to uczyniło tylu inrny-ch, któ. Między niesz;częściami, które na nas zwama
,., 36,6 "
rym środki matezy.al!ne na fo pozwalaly, lecz wojna, majduje się też pewnego rndzaju go- · sp!acono zatem wltladów o 5,4 milionów, oo
wytrwał na stanowisku, w Brukseli, w prnekorączka, która paczy ~drowy rozsądek. Nikt nie
na razie, objaśnia zmniejsrenie gotówki.
nanin, że w maju mwsze będzie mógł być po- śmie glośn-o wypowiedi:iieć, oo po -cichu myśli.
Bony, wydane na raehu:nek -O'S6b trzecich
fytecznym, a :mWtaniem obelg z ;poza węgla, z Kawy obawia się sąsiada, boi się zarzutu pow kQńeu r. ,;l.~5 - RJb. 6~2 mdliony
p<>za linii franoo.skfoh lub aingiefa.kicll na oku- stępowania niepatryozycz.neg-0. A ezy istotnie
"
1916 " 4,7
"
panta, żadnej sprawy, żeby nawet byla najlep- ·takie życi·e wśród ulud, z oiczyma, zamknięte..
sza, nie rozwJąze ani do rozwiązania nie zhli· mi na wszystko oo jest :rzeczywistością, j·es:t są to bony gl6w'nie wydane w Częstoclt-owie
i ,Sosn-owfoach. Dług ten zmniej-szyl się o 1 ~
ży, -ozł-oiwiek ten okazal się pierws:iym z wynaprawdę objawem oob<rego pa'ł!zyotyzmu?
hitniejmych synów Belgii, który ośmieli! się
Mówitem i powtarzam wciąż: trzeba ko- milfona.
K-0resp-0ndentom „Loro" na1eialo się
publiczmie wyrazie swój pogląd, o<lwenny <>d nieczinie dojść do zakończenia tej wojny, tego
~ficyalłll~ belgijskiego na paląeą kwestyę
straszne.go moloeha, który pożera nam o<l d'Wll
w końoo r. 1914 - 45,S miliony
w<>jny.
lat kwiat mloctzieży; trzeba -wytlomaczyć upar- ·
,.,
1915 ..;... 44;4
"'
· sta!o się to poniekąd niespodzianie. De- tym mężom stanu, że obe·c:na wojna nie m<>że
"
l:916 - 32,6
"
legat jednego z niezliczonych stowarzyszeń doprowadzić do urzeczywiJS.inienia zamierzo- otóż i tu zmniiejszyly się zobowiązania banku,
belgijski-eh, które zna.ne są z tego, 2'e wyrasta- nych .celów, żie musi utknąć na przestępywa· bo -0 12 miłionów.
niu z nogi na nogę b~z poruszania się z. miej...
ją jak gr.zyby p-0 desZO'LU i fÓWTI.ież szybko zni~
Na raclmnkaeh „Nostro{( korespondentów
sea, na p·rrestępywaniu, któreby bylo śmies-i bylo:
mają ~ powier:zehni ziemi, uśmiercane zazwy.maj waśnią wewnętrzną, mianowfoie delegat ne, gdyby nie było tragiczne. TTZeba kioniec.z..
w końim r. 1914 - 21,S milfony
'. st<>ścią

niebywałą

-

Bank Han~lol}' wWarszawio
w koncn Grudnia 1016 roku.

•

. stov.rarzyszenia narodow-ego dla propagandy
:na korzy§ć „teatru belgijskiego", zwróci! się

do Edmoo<la PłeMd'a z prośbą, by położył
swój podpis na wezwaniu, w k!tórem siowa. rzyszenie prosi ludność Belgi!i o popareie au1 tm-ów dramatycznych
belgijskiieh, by w ten
!sposób ulatwić rotwój teatru narodowego. PL'tmrd cliętnie p-0l-0żyl swój podpis; nawet n.ie
wystąp.il z zarzutem, którego oczekiwano, że
ehwila jest nieodpowiednia. Delegat już mia?
·się usunąć, kiedy nie wytrzyma\'\"SZY, spytał
mistrza <> jego zdani-e w kwestyi, która obecnie wszystkieh trzyma w bole;nem napięciu,
'w kwestyi woj.ny.
·
I mistrz równfież nie wytrzyma! i, odpo..
wiedział: „Nie wiem !!lawet, ezy mi: wolno j-etJZcze eoś wogóle myśleć o tej woj.nie, tak nie. sly>Ghanej, tak potwornej l Ten szal rzezi, to
·-straszne marnowanie krwi, pięknego życia
ludzkiego, przyporni.na mi poniekąd stosunki,
które w swoim ezasie zasł:al Ferna:nd Cortes
w Meksyku, gd.zie codzienna ofia.ra pewn~j
ilości istot ludzkich byla prawie, że ZwYCzaiem na-rodowym, a kofo.nia, w lct.órej wypasa-

nie, by g!os ludów zmusil dyplomatów do zebrania się i porozumien~a. Każdy w swojem
o.t(}czeniu powinien nieustannie powtarzać to,
jak ja to czynią.
}; ·, · dążylem do te.go, by poglą<ly moje zostały i'1;zgloszone przez pisma; ale dziś, kiedy
się to S!l:ato, nie jestem daleki -O<l radowania
się, że to nastąpilo. Ktoś musi być pierwszym.
Iluż j.est takieh, którzy myślą tak samo jak ja,.
a których pows.trzymywala dotychczas . atmo-:

„

zmiany

"
"
zatem

1915 - 16
1916. - 15,7
"
ostatniego roku są :niewielkie,

przyczem "Mpo.minać me należy, iż Rosyjskiemu Bankowi. Państwa p~adafo

w

koń·cu

gdy

a

„

„

r. 1913 zaledwie 3
1914

JU'Z

10

miłiony

„

1915i1_1!}16 po 20
.,,
w każdym 4}azie Stan Bierny Banku Handlo·
sfera nieufności i p-Odejneń, zirodzona ze źle wego spadł (5,4+1.%-12) o 19 milionów, a
:z;ro.zumianego patryotyzmu, O·d wypowiedze- · biorąc pmytem :różnfoę, ciągle nie wyraźnie
nia się. Ja otworzyłem driegę i spodziewam sterc:ząoeycll, sum przechodn~ch o 5 mili<>nów i
się, ie to nakłoni wielu do pójścia za moim
inny.eh rachunków o milion, otrzymamy
pw;ykJa<lem. Ta droga może doprowadzić w · z;mniejszenie ogólne drugów banku o 25 mi·
najkrótszym czasie do p<>koju".
li-0-nów rubli.
Stowa Pfoa.rda określają jasno bezceloNa znaczną tę cyfrę z.Iożyla się przedewość wysiłków aliantów i calą · 01'.ydę uporu
wszystkiem gotówka· jak wyżej 5 milfonóW'
ich kierowników, którzy nie wzd·rygają się dalej ~ealizacya portfelu wekslowego, k;f;ócy
przed roz:1ewem całego mocrza krwi w gonitwie wynosił
za chimerą. Bo chimerą jest ich <'1żenie do
w r. 1914 - 511 milionów

unicestwienia owoców wie·kowej pracy 120 miU?'nów ludzi; owoców, które tak dobrze zaslu~
tyły się <"..ilej ludzkości; a ozyż pie jest ·""dni)-

.

"

1915.- 497'
,.,
19:!6 ~ 45,4
,,
·
.
czyli w ~orównaniu z :r. 1915 o .4 miliony.

w ko:d.cu

„

Pożyczki

pod zastaw papierów on eaD:rr

we wY.noslily:

w

końcu

„

r. 1914 -

15,2 miliony

1915 - 13,8
,1916 ·- 12,9

'1

."
"

czyli i tu milion prawie rubli spłacili dlużnfoy.
Korespondenci „Loro" byli winni
·
w końcu r. 1914 - 73,7 milion-ó"WI
"

„

?;a'Ś

1915 -

76,8

"

„

19!6 -

'

66,S
splacili zatem 10% mili-on.ów w ostatnim rob
i w tem głównie należności. zabezpieczo.ne ter..
minowemi :wbowiązaniami handlowemi i hy„
potecznemi, które z 42 milionów w r• . 19U
spadly na 32,2 w roku 1916. Inne kredy.ty~
między innemi, kredyty ,,in blanco" (12 milj.)
nie wiele się :;mieniły. Spadly rówruiei korespondenci ,,Nos>tr-0" z 6U na 5 czyli o 1% mi,.
lionów i -0 2 m11iony tak zwane•.. „Sumy Przec:h(}dnie" (?). Mamy wdęc(5+4-1-10%-3Y,)
24 miliony, do których znów mili-0-n d-oli.ezymy
otrzymać

z inny·eh rachunków, by

zmniejgze.

nie stanu czynnego o 25 milionów.
Splacil zatem Bank Hand.J..owy 25 mili.o.
nów w r. 1916 nie zadłużywszy się więce)
wcałe, kosztem tylko realfaa.cyi swoich. akty„
wów t. j .. wyplacalnością dhiinik:ów. Jestt-o w
ezasac:h wajny, objaw dodatni. W końcu. r<>ku
191S Bank był winien
na wk!adaich
55~ miliona

Bankowi Państwa razem
z redyskpntem

7

Korespondent-Otm „Nostro"
70~

i „L-0r-0"
Sumy

7

Prze.chodnie

--.---

Razem 140 milionów,

na oo posiada!:
w gotówce i Banku Panstwa
w portfelu wekslowym
w pożycz.kach na zastaw
1

2,7 milionów
48,7
18,-

„
„

„

w papierach publiczny.eh

w

dłużnikach „Loro"
nieruchomościach

w
w sumach

12,3
i „Nostro" 84,-

przechodnich

1,5

„
„

S

,.,

170
Przewyżka aktywów

mi'lfonó~

to 30 milionow ks·

pótalu zakladowego i rezerwowego (20+10}
P-0 trzech latacth gf;anu wojennego rach.unJU
w końeu r ..1916 przestawiają się tak:

na wldadacll

36,6 milionów

Bankowi Państwa razem
z redyskontem

Bony

26,7
4,8

Korespondenci. ,,No&tm«

i „Loro"

48,2
4;5

Sumy przechodnie

"
"

,

Razem 120,8 miljonów.
Stan czynny zaś wyn-0s.il
w gotówce B-ku Państwa
4 miliony
po:r.tfel wekslowy
45,4
pożyclli pod zastaw
13,2
papiery publiezne
12,8
nierucllomości
1,5
korespondenci ,,Nos;tro" i ,,Lor-o" 71,sumy przechodnie
S,5

„
„
„
„
,..
„

151,4 miliony.
czyli znów różnica hpLtab! 30 milionów st:&
nowiąca majątek banku. Stan czynny (nie li·
iezymy w~le weksli protest-owanyeh i(,3 roilio.
na) zmniejszył się w porównaniu 21 r. 1913, .a

20 milionów.
·Prawda, te. poty~no w Banku Państwa;
niie zapominajmy jednak, ii wkłady w •po- · '
·równaniu ~ r. 1913 mmiejszyły się o 20 mi. .:;~
lionów a korespondenci o 22 mili.o:ny czyli,· if;·· >}~~
długi Banku spadły w czasie wojny o 42 mi':. ;~~
liony, a gdy odliczymy redyslwn:to, to poą..;, .;;~
czono w Banku Pamitwa 17 milj„ czyli spta... ~:i\~
co.no jak wyżej wykamlihny 2.5 .mili0n6w t. j.
1 /e aktywów.
::':';
Kry:tylrowa!Wny działalnośt Banlm, ·ja]W • ,,~
instytucyi, krótko.terminowego krędy:tu,
uniernch-omiająooj aw<>je ikapitały

wsze

zbył · ·"'

<>bee S'14ególll.ieJ

w kredyty długotermm-01re, :nie r.a-0·
d-0stałeemie za~eerone. · Pn.yznajemJL

„

.· ;3

jednak, iZ rezultat realizacyjny pódeuis wj. · :-~
·ny św~adiczy dobrze o żyw<>tno«:i ban1m:.
.~
Bd. Dntiblpr.
' ' ;~

..·

Giełda

•

} ·,~&1

warszawska.

Notowania z dttla 12 Lutego.
.3
Papiery procentowe miały dd do'brf ~.·.
Duto. obrotów d{)korunw 5 proc. ·Lłstand ·m. Wit-,. ~:;
S'D.W'f P<> kursacll mootlej:szyeh.
Papier, p:r<>eem.

f\

GODZTN~

P

t.

O C S K

6i8łda bsrłiń&ka.

:t2/ll

Nowy-York
, H!!landya '
.,,rDania
„'5zwecya

płac.

.,,"

238.75

'.,,

171.75
165.25
117 '18
84.2.0

; Ilf

.Nonve~a

li>

·~zwaicarya

„
...

•Austro-Węgry

~a

DŁ

parafii· Tuszyna, Straży ogniowej i Miejscowej
za okazane. współczucie i życzliwość składamy ninieiszym

serdeczne podziękowanie

Żona

i Svn„
.,

Hnral!a nrnekker
~· J. R. &hm!dt

\V dniu 13 b. m„ Jako w rocznicę śmierci

b. P•

lM.""".'"
172.25
165.75

Powołując się na 1.owyższe zawiadomienie, nświAdrzam niniei~zem. iż z dniem
9 Lute:ro 1917 r. po Z'Yodnem porOimmie„
niu się z fi:mą „ARNEi\1\E}I{ & Comp.w Łorlzi~ przestałem być \V:::pólnikiem
tejże firmy.

i j
południe

odprawione zostanie w Synagodze Szpitala o godz. 12-ej w
nabożeństwo, o czem zawiadamia

118. 118
64.30
80.5/t

79.1'/8

"

RadzieOpiekuńczej

po· oz11micnin się z nami, wyst ą.pił w dniti
9 Lute(.rn 1017 roku z firmy „AHN!i:KKER
& Conip" rniesz<"'Zące1 się w V'Hfai w do„
IP u Nr. !J 1 priy uL Piotrkowskiej. vVobec
powyższego p. Szeerszmidt ·przestał by6
wsnólnikiem wyżej wymienionej firmy~
którei aktywa i passywa obeimujemy
w całości.

Księżom

n.94
239.25

162.50,"

Ninieiszym 7.awiarlarniamy, te 'Pan·
JULIUSZ SZEERSZMI! ;T, po zgodnem

A
a szczególnie WW.

iąd.

5.92

Za'ł1laDomienie,

Wszystkim, którzy przyjęli udział w
wieczny spoczynek drogich nam zwłok
'ś.tp.

Berlin, 12 mrego. ~ Na calym l'yllku ujaw.nila się .nieo6 .eilabml tendencya przy przeważającym ·
0((6Ime braku zaf:nteresowainia. .Akcye banków rosy:-ik:icll tnymaly się dob~. Na rynku rent - P<r
iyc:rJld krajowe spok-0jinie, renta· austryaeko - wę
gierska mooniej, pod<l'hnież WM<H'Y rosyjskie, sreiególnłe zaś poi. rosyjskie z r. 1902 i 1905. Pró~
·łego · pł.aeono wyiej za rosyjskie <>bligacye k<>lej~
'ff, Prioryiefy argentyńskie i anati>1ijskie - ela'biej. Pienią& na :kMde żądanie 4 %. Dyskom.to
~tne 411/s%•
Berlin, 12 LutE-~o. ·Notowania kursów dewiz m wyplaty~ łelegrafforne:

Zarząd Łódzkiego Sz~~t1Ga StarozaluumJoh
fund. Bzr~i".!~ I Lf.mny ~*llłź. Pozn~nsldch~

Juliusz

a123-1

8zBcr~zmidt.

~

6iełda londyńska
~

8/2

51.62
80.50

51.62

Draga
„ " „ . .
Gold fil ds • • • • • • •

84J'.0
99.87
1.s18

poo.

ros. z r. 1909
Pierwsza ang. pot. woj. • „
41/i·

...,.

-.~

itutelkl
Mlt U!
11'y$J~.
- .i,tłk.11

Bieliński.

Redaktor odpow.: Aleksander

80.87
73.110

Druk i

84.50

99.87

iiiilłBil: Wyńawnictwn nolski~
i G. ZAWlbDl8Kł.

l.

H?IHllL~ll

Nadesłane.

Dr

1.łfg

woilek, w~mac
. niafący włosy l utrzymujący .i6 w :dlnnvym stanie.
.Nafleps~y

1

2679-9

%

rplus:
1) ul. Piotrk..,.wska N.r. 120, o godz. 9 pl':lled
pat: 1 kredens, 1 kredens z sześciu krzesłami,
1 sofę z gz-em.sem, 1 biurko z taburetem;
2) ul. Pi-Otrkowska Nr. 179, -o go<lz. 10 przed
pot: 1 gzems salo.nowy z lustrem, sofa z gzemsem, S taburety, 4 krzesła, 2 małe salonowe sofy
z lustrem, 1 stól salonowy, 1 :forlepia.n, 1 szafka
noo:na, 1 podstawa d>0 kwiatów, 1 lichtarz salonowy,
1 dywan sa1onorwy, 1 skilik salonowy, 1 obraz saIoo{)lwy i inne rze('a,y w tym rodzaju;
1 biurko, 1 stół z 6 krzesłami, 1 sofa z gz-emsem, 1 dywa<n, 1 lustro na słupkach, 1 l:iehtarz, 1
stól, 1 sofa z gzemsem, 1 kredens z 12 krzesłami,
1 regulator, 1 dywan z pokoju jada1nego, 1 lampa,
plakaty ścienne i inne rzeczy w tym rodzaju;
3) 111. Pi-Otrkow·ska Nr. 192, o godz. 1 przed
pot: 1 szalę do garderoby, 1 lustro, 1 sofa z gzemsem, 1 . biurko z 4 krzes~ami, 1 kredens, 1 szafa :z
drzwiami lustrzanemi.
Dnia 15 lutego 1917 r.:
4) ul. N-0womiejska 10, o godz. 10 przed pot:
1 kredens, 2 duże szafy do garderoby, 1 lustro, 1
kredens z 12 .krzesłami;
5) ul. Nowomiejska 15: 2 szafy d-0 garderoby,
h-ft.t!
d
a b
d
· ·
1 lustr-0, 1· =-ua
() gar ero Y z 1 . tzWlallll, 1 sofa
z · gzemsem, 1 lampa elektry<:ZUa;
6) Stary Rynek Nr. 7, o godz. 11 przed poł.:
1 kredens, 1 lodownia, 1 stól z pokoju jada1inego
z 4 krzesłami; .
7) ul. . Podrzeczna N:r. 29, o godz. 12 w pot:
1 pulpit, 1 szafa do garderoby, .1 lustro, 1 kredens,
1 regulator.
Dnia 16 lutego 1917 r.:
8) ul. Mikołajewska Nr. 4, o godz. 9 przed poI.:
1 czarny :fortepian, 1 szafka nocna, 1 sofa, 1 taiburet;
9) tamże: o godz. 9% prz~ pot: 1 fortepian,
1 szaika z roalet'ką, 1 biurko, 1 zegar stojący, 1
kredens;
10) ul. Mikolaj.6wska 18, o godz. 1074 przed
pot: ro:iine meble ia:Iro to: stoiy, krzes1a., szesion-

„

O·głosz· eni"'a

Biuro .Ogłoszeń

„

Łódź,

ryer" wt B. Knstow

Piotrkowska ·eo.

4128-1

1

z

kl.'7Je.Slami, ~ szafę z lustrem, t Uchtarz kryszt.alo-- J
wy, 1 gobehn;
maiąteczek. wielko~ci l~ei
20) o godz. 10 przed pol. przy ul. Qlgjńskiej
włóki ze stawem, na nr 114: i futr-0, 1 biurko, 1 s-ofę;
wach szlacheckich. BJ ·t,sze
21) o gooz. 10U pn.cd pot przy ul. Dzielnej
szcze~ółv nroszę na,lsvhtć:
50: 1 kredens, 1 stól z 12 krze;;lami, 1 sofę;
I tódt, ~ium1 orrł. „rflerktU'Y"
22) 0 godz. 11 przed pol. przy ul Węglowej
. Piritr .:nw~~„ ""
10: 1 kredens, 1 stól z. 6 krzesłami, 1 azfifę do u-. i!W913Jło,!\iJ'iłślik'i„§W@ 4034-1
brań, 1 szafe z lustrem i r6:1Jne drobnostki:
23) ?
11 u przed pot przy ul._ Nowo Targo1we1 12: 1 fo1»letkę, 2 szafy do ubran, 1 ster
1 J 11 !
lik nocny, 1 lustro, 1 sofę, 1 kre<lens;
Dnia 14 lutero r. b., srirzedam
24) -0 godz. 12 w poludnfo przy ul. Targowej przez licvtacye publiczna in olus!
10: 1 kasę ognfotrwalą, 1 fortepian ;
1) o Q'or.Iz. 8 przed nnł., przy
2-5) 0 godz. 1 po :pot przy ul. Nowo. Targowej ul. Renedykta 36: l bufet i inne
4: 1 szafę do ubrań, 2 srza:fy, 1 lustro.
orzedm.
Dnia 20 lutego 1917 r.:
2) o godz. f\11 przed noł.. przy
ZS) 0 godz. 11 ;przy u1. Lipowej 33: 1 kredens, u1. Wólczańskiej2 IGf.1.tl,;8: 3 wier·
1 lustro, 1 szafę do ub.rań, 1 gramofon, 1 komplet towni•>, l tokarnie. 1 maszynę do
16źek;
kra ania blachy, I motor elekry27) o godz. 12% przy ul. Lip<Jwej 83: 1 kasę czny 5 P. S„ 1 transmisye i inn~
o~fotrwalą, 1 fortepian.
przedm.
Dnia 21 lutego 1917 r.:
3) o godz. 9 przed pot., prey
28) o godz. 9 prze.d pot przy u1. Zat>J:wdniej u!. Andrzeja 4Z: 1 biurko, 1 sof~
1 ZC!!!nr i inne przt>iimioty.
75: 1 lustro, 1 fortepian, 1 duże lustro;
29) 0 godz. 9 Yz p:rz.ed pol. przy ul. zachodniej 4126-1
Papke,
54: 1 szafę do ubrań, 1 stól z 6 krzesłami, 1 lustro,
Komisarz sądowy w Łodzi.
1 zegar;
30) o godz. 10 p.rwd p-01. przy ul. ZachCHbiiei ~(lł_,llf1l.lllfl••••
42: 1 lustro, i serwantkę, 1 h'Tedens, 1 stół z 4 łJl

I

0

Mcnfuua nrzvmnsowa.

godz.

I

krzesłami;

31) o godz. 11 przed pot pr.i:y ul. Zaeh-0<Lniei
21: 1 serwantkę, 1 kredens, 1 czarny fortepian;
32) 0 g.o<lz. 12 w tx>l. przy ul. Zacho<l!Iliej 11 :

u1artt1J?:iml'łri1J1
R
111.1 im ua rn

Akcyjna Towarzystwo PniJCZkDWD

1 fortepian;
na zastaw ruchomości
33) o godz.. 9 przed P-Ol. przy ul. Konstanty~
n'()!Wekiej OO: 1 czarny fortepian, 1 garnitur salo(Lmnbard Akcyjny)
nowy, 1 sofę, 1 okrągły stól z 4 krzesłami, 2 tabuOddziahy· Łódzkie:
rety, 1 dywan i rótne rzeczy salonowe, 1 szafę om:kfoną, i t.oaletkę, 1 lustro. 1 sofę, 1 kredens;
Zachodnia Nr. 31
3831--3
34) o gooz. 10 pr2ied pot przy ui. mugiej 1s:
Pasaż ~laiara 11 IMikołai·awska 2f
1 kredens, 1 stól z 6 krzesłami, 1 sofę, 2 szafy do
1
ubrań i róime drobnostki;
zawiadamia la, iż 8-go mar&a 191'
35) o g-O<lz. 11 przed pol. przy ul. Długiej 31.: li'. i dni nasi1nmycl1 odbywae sie
1 sofę, 1 biurko, 2 szaiy do ubrań, 1 kredens, 1 bę,dzie w sali licytacyjnej przy
stół z 9 krzesłami, 1 lustro, 1 sofę, 1 regulator, 1
ul. Zaalu1dniej Hr. 31.
dywan i r67,ne drobnostki;
•
36) o godz. 12 w pot przy ul Dlugi:ej 31a: 1
~
~
stól, 1 sofę, 1 lustro.
1
Dnia 23 lutego 1917 r.:
37) o go.dz. 9 pr:zed pol. przy ul. Sz:kolnej $:
.
1 bialą sznfę, 1 umywalkę, 1 kredens, 1 szafę, l
'
..
e;of~, 1 stolik, 1 szafę do ubrań, 1 lampkę elektry-1 ,1,.,..
~-• •
~ t •,
n'e
cz.na 1 dywai!l'
ce"-m sprzi;;1,azy zus awow. l
godz:
10
przed
poł.
przy
ul.
Szkolnej
14:
prol?ngowanych.
we
właśc1w~w
0
1 57..afę d-0 ub,rań, 1 szrnfę oszkloną i inne przed- czasie, a zast~wiony~h \1(' Oddzia~
mioty;
le .I, Zachodn;_a ~ ,n 1 w
39) o godz. 11 pl'7,ed pol. przy ul. Szkolnej 25: dzial_c Il, Pasa~ M~1era M 11 (M!~
1 gramofon, 1 szafę do ubrań, 1 komodę, 2 kanar- kołaJc~vska J'"<ll 2'1). Podczas h·
ki z klatką, 1 tt;gulator;
cyta~y1 prolon;;~ta zastawów„ wy•
40) o godz. 12 ~ po pot przy ul. Szlmlnej: 1. staw10ny.ch na li~ytacyę, przy1mom
biurko 1 kred·em.s 1 niebieski garnitur skladajacy waną me btidzie. Wykaz nu~
się z ~iy, 2 tabur~tów, ~ krzeseł, 1 szafy z lustre'm, merów .zastawó~, podlegających
1 stolika, Qb:razy §cienne i inne d:rohnostki.
sprzedazy1• będzie ogłos~o~y w
dd
Komisarz Podatkowy
„Nowym KUrye:ze. ~ódzk1m •

n

t

I
l ·

yT y

·oo)

04$

ou

e,

przy Ces.-Niem. Prezydyum Policyi.

~ziś promiora nie~ywałoj sonsacyi!

Po 1az pierw...
szy w Łodzi

Dramat cyrkowy· w 5 aktach· głośnej

.

unnszłoścł

PrzyjmUJ6 od 1 pp.1od4-7 w1ecz.
3!!11-6.

11) ul. Mikołajewska 69, o godz. 11 % przed
pot: 1 czarny fortepian;
12) ul. Widzewska 16, o g-0dz. 9% przed JX>l.:
&4*&it4kWWW 1 kredens, 1 sofa. 1 biurko, 1 lo<lQ>w:nfa, 1 lampka
stołowa. 1 wieszadło:
~
oryginalny flakon Marek 2.2 5.
14) ul. Widzewska BO, 0 godrt. 11 I>~ pol.:
1 bsa ognfotrwała. 1 szafa d,0 garderoby, 1 lustro;
flakon
1.25.
15) tamże: o godz. 11 % przed pot: 1 ezarny
fort•epian, 1 ozafa do ga.rderoby, 1 kredens; ,
16) ul. Widzewska 40, o goili:. 12 przed J>Ol·:
1 zegarek zloty z łańcuszkiem, 1 lustro, 1 stól okrąg!y, 1 szeslong, 1 krzesło, 1 sza:fa do garderoby
z lustrem;
.
17) ul. Widzewska 45, o godz.12% po .pot~
1 kredens, 1 kredens :z 9 krzesłami, 1 lustro, 2
do :V~zystkich ~iSm•mi~jscowyeh,
lic.b.tan:.e, .1 szafa do garderoby, 1 stół, 1 sofa, 2
zamieJsr.owych 1 zagramcznych taburety, 4 krze.sla, 1. szeslong, 1 fortepian czar.ny;
18) -O godz. 1 % po poł. przy ul. Wid.zewski·ej
załatwia
65: 1 szafę do ubrania. 1 futro, 1 regulakl:.r.
Dnia 19 lutego 1917 r.:
19) o godz. 9 przed pot przy ul. Olgińskiej 9:
1 szafę do ubrań., 1 serwantkę z książkami, 1 biur-

„

vapomnten

przeiyt9ch ~rzgz nas u1szvsliiich wra!ei
• J~n
u łtl"IN
r , ia;~!~t ~t~;M;w~;;~;3: Hn tlB cytansu, ~resztom i In w11arzefi.
41"1-1

Igi;

!o'it-11

stałvch QUśCłr

n~ 14 1!: 1:~:~ li~~~t m~~~~~=~:„ ~M , GIK U I

włosów

1/t

Wvst~ml u1krót~e ZR

nSlUY~b

DHA~

tacyę publiczną in

Pi.xavon~m

Cena:

·

1

Pitt~gnowanit

hl•

dbały

nODEON"

LONDYN,
.fJ!f1'-' Konsole • • ·• • • •
·5'110 pot. ros. z r. 1906 • •

medyolańskiej

Procent nniBZY łllZ mpłacat

ser
seryi

·'

w głównej roli słynna artystka włoska, premiowana piękność,
a:rtyśei

Częśc
4120-1

teatru

rządo"Ql'ego 'W'

Leda Gys

i

ario Bona:rd,

Medyolanie.

I. Arabska diva cyrkowa. Il. Ro wa ofiara miłości. m. W szponach zalotnicy „ IV. Kckieterya i zaz~rośó.
V. Pantomina śmierci.

Początek o godz. 4 po poł:, w sobotę i niedzielę o godz. 3 po pol.

Ceny zvvyczajne.

GODZINX

, ,

DZIELNA 18„

s

''Io

Łódzka

1brm i p

·Orkiestra Symfoniczna.

z udziałem p. St. Knake-Zauradzktego.

THTR POt~KI

Wtorek, dnia 13 Lutego, o godz. 8 wiecz.

ążz grzecznoś~i
Xrol w 3 akt, Abralumiowieza i Rnszkowskiego.

ELKI
4110-1

tódź,

Konstantynowska 16. ,

· I. ZandbePg i
M.D. Waehgman

bł'Uu

pFOlłimy

W. &:ekspira.

.p. dyrygBnfa L. Selma.na

żydowska

Korona

operetka z udz.

z.

Gol«bde:t:n.

Prolog: TrzJ' podarunki.

Schillera.

,,

te~ a:m.ołowco"W'l!ł

,przejazd 2.

składu

rm1~~ 1 a

lim okyzyjnie do sprzedania.

_ , _ _ ł d.łwgołenninoweJ dost&-

o l u b - IPJChle

O ile towary Sz. Pp. zostały zwolnione, proszc; o :wracanie
'! celu ekspedycyi do znanego i solidnego domu ekspedycyinego Szlam.y Goldko:rna,
Łódź, Płllrknmska 86/38.
Warszawa, Prancł:czkai\sb 22.

nadsyłanie deceń.

.W sali koncertowej
odbędzie 11się

odsł.

odsł.),

W SrodE: 14 lnte~o o 8-ej w.

łitmdla

•

Tragedya w 5

K. Ka wecki i S-ka
..,.

Dramat w 5 aktach (7

b oJe

SłCROCKI.

wagonowo i ze

Jm. W8llNtellt

OT LL

·

białe marmurowe,
nawozowe ~4>"'1

ap no
eement, gipll!I,

dnia 14 Lutego, o godz. 8 wiecz.

Dziś o 8-eeny popul. od 15-75 k.·
y 9

Dyrekcya:

JUllftn HDLfR i HERMHn

I Sroda,

.f

przy

si~

ul. Dzietnej

w d. 15 lutego o 8 w. (w th1sty czwartek)

a karzyid tÓDZKIE60

RESZ
ezysto

Z ADA 'W A pod nazwtii

cza~nej

01oły ioczór ~ą i piośn~

wełnianej_

1do-~ 1 Kto' r,a·

breJ (sukno) satyny fmny
Karl E1seri na dam~
skie kostyumy i su~nie bar-

dzo fanfo do nabycia Łód:t,
Wtdz1wska 411, m. 10 ·front,
II piętro na prawo.

· .

.u.u.en.

.

HOTEL

. 403R-3

-

CORSO " •1·c~acy2 przymu\1oW~
I.I
U
i) ffU

-am•••••••i•••••l'!!I

ryb

kajetów, notesów, ksiąg buchał·
teryinyeh. kasowrch bloozk6w, kwitaryuszów, kopert, papeteryj, albumów, różnych piśmiennych i pakowych papiar6w, a takie nuiteriałów plśmlen• b
I n.. t
a.. n..ł d h
DJO h - tylko w ul rJOO
nUr OWJOu Slllł. 8 80

i największy wybór

T

d

•

HE NERA
.

Karpi 1,200 kóp - wagi do
5-ciu funtów kopa - ma do
snrzedania Fybołóstwo

•
W Warszaw1e

r

(:r. frontu) dawniej Nalewki 35 RliHDka 5
Na1ewk l• 49~ PI
Ja I lt 1!11111111. Krak.-Przed:n. 25) Hotei

"'

Sar-

•

nów pod Łodzią.

"

Zwracać się: Łódź, Południowa
Nr. 26, p. adr. W-nej p. FiBzer.

1YO i I

4103-1

"""Ulllllllllllllllllmllllllll'llllllll!llilllllllllllll!lllllllll-llllllllllllllllllli!ll!lllOllll!il71
111111

Ukwidacył

t

11

fimf,

111

u„ r•

~

1-

ź

11 .. ,

·

I

'

JA

Biuro osłoRel\ „ł\uryer", H. Kustow, Piotl'kowska

Onłoszonia
I

I

lllillllllllllillllllllllllllll!llm!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!illlllllli!llllllllllll!illlllllllll

-

.

'

łtauka l

IJIHIUIL

l~Ilfl'IVCio)kB szkół de~ent~rl'łu u1.11 1m
nych, z 1nedm10letnią pn:ldyką, ze Swiadectwem
rządowem, prz.yjmię saraz po~d~ w szkole na ~1 • lub "!' m1eśc1~~ 9ferty w a~m1mstracy1 ,God~my" w Łodzi pod .Nauczycielka •
·

Polczora
~

oo.

4078 -· 2

4046- 2

r

Sprzedii i kupno.
t
k 3000 d ń Cb
a· mu
V 8 kowskiezrr~ asprze~n:
·
·
.
:"Kr
a

'Posady' i PflCI..
lub

fek:zerkę

obein. z

praktyką szpital~'!.. ~o-

szuku1e sic: do zydowsk1e1 mstytucii pod Łodzi.v Oferty z Ją księgarnie. autor
podaniem 'warunków i kopiami 35 · Warszawa.
świadectw należy składać ~ ad-

ministracyi „Godzi11y 14 w todzi

pod literami „N. N.'\

PO"'11.aDkUJ•B ··S·IP.I),

4054-3

ruchliwych. kol~

porterów i ksif;garzy z kaucy~ dla szerzenia aktualnychwydawnictwwoiskowycb.
Zgłoszenie u portyera hotelu „SaSifJ inteligentną fre- voy" od 2-3 po poł.. . 4066-2
U blankę z muzyką, do
.
.
-

lo
poflJilkU'
lłli

lepszej izraelickiej szkoły freblowskiej. Oferty sub „R. s. T."
do admin. „Godziny Polski" w
Łodzi, Piotrkowska 86.
4091-2

Potr'l:ebna praczkaCegielniana
w p r a 1 n i.
2.

po•ad'-

v/ średnim wieku niez~leźnego poszukuje
kobieta mtehgentna do interesu
handlowego. Łaskawe oferty w
„Oodz!,nie Polski" w Łodzi clła
„W. R. "
4.108-l

nau~ciełską.. miejsk. ą 66
ił
'ł Rb. m1es1ęczme na . po~
dobną w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach. Cz~stocbowa, Piękna 11,
. n.auczyciel.
4005-1

•m

.

KA

Łód.t,

4124-1

WIlt1po'. 1In·1k!B.u

4) o godz.1i 1 1, przed pot przy
ul. Długiej 8: 1 szafę do ubrań, l
serwantkt;, 2
i inne przed.

Komisarz sądowy

Łodzi.

Nieodwołalnie

d~ł i ilfrl

2d

Niubpała su

rcydzielo
sztlki kine1atuuratiHDBl.

A. ACKBRBERG,
Mdt,

PDł1111111an1,

f,O nura·fiB

I p.

Myotl
. ..

ARYi

60 kop fUnt, o-

raz mydło B1n•m1•
na I S1hicn1a u

, Ber1Jknnki1uo

ŁMź, Kunstanty101ska 20&'
4069- ')

Lokale.
ł'B
~~.~a:~~.~.:
ŁÓ~~~p~.·~.
rr~.
kowska 189-9.
4.087-a nu· ko1·0 do yn~itl~ia z
',w.

oddziel-.

ska 83• m. 3 •

4115 - 2

' ' r '
nem we1sc1em, opałem I
ośw tle ·
Łódt M'kol
·
1 a1ew. z materyału uznane przez
ie mem.
•
',

'

rasy
fachowc:ó'w za dobre. prak~
tyczne po cenach umiarkowa-

nyeh. I. Symchowicz, Łódź, Ce- noko'1' um.el>!owany z oddzielnem
spodni i: kortowt: od gielniana 06.
3977-s r
we1gc1em ;z ełektrycznem
4 . rubli, spodnie z
oświetleniem jest- do wynajęcia
„Amerykańskiej skóry'', które
motna nosić 5 lat. Resztki na - - - - - . . . . - - . . - - zara,;. tód:t, Widzewska llii~:,_5Ś
ubrania tanio. Ł6dt 1 Piotrkowska 145, m. 34.
4,0ll-3
z ·?grze.wa·
PoIlłtU'J' ui;iiebl~wany.
mem i oświetleniem po·
Drzymała 1m:yjmu- trzebny. Oferty: Łódź, Mikoła
~wu 35-;-50 w~ók poszuje. Łód.t, Piotrkow- jewska 6, m. 20.
·.. 4088:-B
u. 1, ku1~1 moze być bez ska!llli.IUl
'42B, m. 25.
3610-20
inwentarza. Oferty proszę skła
dać w administracyi „Godziny
Polski" w Warszawie. Erywań·
ndmnt Techno-Dentystyczny" Zagubione d okumentr.
ska 18 dla „N. N. 505".
;,, 1111.lJl!' ZE:bY stuczne bez oodJ paszport niemiecki, wy- - - - - - - - - - - meb1e~1a ood~U!J wymagafi now?- agmą' dany w Łodzi na imię
.
.
czesne} tech_n~k1 ..Jedyne w .kra1u Zygmunta Żuchowskiego.
!Bt1zvny do szycia tanio bo w kursy techniki dentystyczne] pod .. · .
.•
Ull. JH miesz,°k;!,niu prywa,tne. m ,kieru. nkiem.. lekarza•tec·h·n.ik. . a, lek-. z!l.ft•ln' :Ił paSzl'!. Or.t .nie·m·.· iecki, wy..:
sorzedam. Łódź, Brzezińska 10 Jora z~boleczrictwa. Łódt, Krótuv lj dany w Łodzi, na imi~
Placek.
4028-'-3 ka ó.
i96'1-~ Anton1ęgo Szymańskiego. 4.04.7-1

'·

awystawa~
ała gra!

IlO'likOD u2J8

Donia1i111a rnmait1.

Bzl·orz·

Aknnorika

l

M

ya!

M'ob'

ólewska I\
8832 - 4

i

1 ·

szyka. 1. s.zkoln,ej H: 1t'bufet, 1

1

Konsulent prawny

·
·
'. ~
~I~
w
czwartek, dn•. 15 lutego r. b„,
k~p.
sprzedam przez 11cytacy~ pubhczną in plus:
·
.
1) o godz. 10 przed 'poł.. przy
ul. Pasa1'·Szulca 4,38,.53il5, Lido pas~po:rlów
powej 20l Dzielnej 86at 2 bufety, przy ul. Długiej 4, z frontu
3 zegary ścienne, 2 kozetki, z
Il piętro.
4119-1
biurka, t pianino, 1 biu.rko. duże,
157 spodni mc:skich, 3 · skrzynki
mydła, S3 flaszki wina, 22 tomy
leksyk. Meyera,. duto elektrycznych lampek, 4 hchtarze, 3 stoły,
6 stołów nocnych, 2 czerwone
kołdry i inne przepmioty·
2) o godz. 10 1/ 2 przed poł. przy
uL Podrzecznej 8: 1 długie i 2
krótkie futra męskie; ,
.
B) o godz.11przed·pot, przy
ul. Konstantynowskiej 18 Pasa~-

-.'3
lill111•••••nllll••••••••••mdi'I'""Z powodu
dctałiczn.a aprznt
';.~) i DG .
j;::,ar:nz
o;;~aa Y~tl dai
PB CEHGb ~~~~ f i~U:!r~r:e~~i1Jty: szafę,
„„ ...,.„ „ ~lol
tylko u
burtowych ..,,
„„ „
Ód •
dł {ił O.Jl' W Il a X'.7
·
krzesła
ORu RA Lg' u„
·
. ~
•
Piotrkowska
25. wpodwórzu nartsr. 4125-1 Maniewski,
I
w
Saski), llałyrlnll, Mikołajewska 11.

Akuszerka

.

dl:loi;i-lO

UWAG.A. Bilety we~eia slvł~ jednoae!nie za przepustkę
.
n
.n~ po godzinie polieyjnej.
4081-2 Warszawa, Nowogrodzka 21
,
Bilety niezwrócone do 13 lutego wł. {pod adr. W-nej pani j. (5 minut od dworca Wiedeńskiego)
:Krumłtiej, u!. Tylna 12 pom. i - l i j>łd.) b~dą uwdane za przyj~te. poleca IUBmlłlrfUW!I! JUikD!U !Hl.
·
rubla d111 10 dzł1nnł1.
M.leełęcznte połowa ceny.
111111
"
4058-6
tańsze ź:ródł0
lllilllllllmllllllllilllillllllilmllllllllllilll

4109-3

StO·l-·arU'IB ~m~m'~~~:·;;:;;;;:

NOWOURZĄDZONY

'

p.p.

burgu, prakfY.kuj~ 25 łat. przyj.:
mu1e od 12-5.
może mi dostarczyć mieŁódt, Plotrkowun 181.
sięcznie 40 d.użvch tru- w podw., ł wejście na lewo, Il p.
~• .. 11
na prawo. 4004.-10
· ·

Bh.-gha:n, talilryb frumhm,
Program składać się bę<hie z aktualnych utworów, •lllllllllllllllllllllllllillillllll!~lllllllll'8
Klntgshłttlł o. &

speeyalnie na ten wieczór ułomnych, w wykonaniu je-

3-ł

.tylko jeszcze .

4118-1

ZUłQZKU HHRCERZY rDUKICH

'.dynie sił amatorskich.

· W~adomość łódt, Długa 67,

· m. 6, od g.

Z· •

Poia111~11

111 t110

obrą~t

H BkrllHh RDPBDhBgt,'

<

Berlina, Bndnpesztu oraz
ostatnio Warezawv, ,
było sunsaćyą dnia! .
Początek 'PHktHl1ł1 ogodz•.
5, 7 i g w.

