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zasięgnąc opinii Izb, które jedynie 1
prawo, obowfozek, a wreszcie moż..
na. mocy ześrodkowania u siebie mężów nauki i praktyki, oraz olbrzymiego maZachodni teren walk.
_;:-~1;J~
BERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwa~
.
teryalu statystycznego i gospodarczego, po- fora Główna. d<>nosi 19 lutego:
Na wielu punktach frontu panowafa
-stawie sprawy agrarne prowincyi i kraju
Izby rolnicze.
sta
na wlaśeiwym poziomie do· jakiego biuromgła,
która ograniczała dzfafaYność ar·
W schodni teren walk.
. Izby rolnicze znalazły już od lat dwu- kratyzm uw~dowy dojść nie może, szczetyleryi i lotników, pozwalając jedynie na
Nic znamiennego.
·estu prawo obywatelstwa w Niemczech gólniej w swych bliższych zadaniach nie
stareia oddziałów wywiadowczych. O czuj„
specyalnej, lecz ogólnej administracyjn ej
s:ą niejako punktem zwrotnym w rozwóju
ność
naszych załóg w rowacll rozbiły się
JJ·ront maced01łsld.
tej&zego rolnictwa. Są one koroną, po- natury.
liczne przedsięwzięcia nie1rrzyjacielu. Na„
ającą wszelkie organizacye ziemiań
W szczególach Izby rolnicze dążą do
Potycz,ki straży przednich i odosobni:oszym wywiadowcom powiodfo się .zabra~
e, których b~dowa .·fundamentów sięga organizacyi kredytu rolnego w gminach i ny ogień artyleryi.
.. wieku. I my w tym kierunku bynaj- powiatach, do współdziałania w zarządzie i
wielu jeńców.
l:nnlej nie stoimy w tyle, przef'iwnie, nasze , oznaczeniu cen giełd produkcyjnych , jak
Dwa latawce nieprzyjacielsk ie zostaly
Pierwszy. Ge:nerai·K\vat ermistri
organy; reprezentujące interesy rolnicze, róvmież jarmarków bydlęcych, by prze~ zestrzelone.
Lu.dendorlL
ciwdziałać ·sztucznym maehinacyom zatrzytoją niefylko na wysokości zadania~ ale w
m~ia
podaży, wykrętom spel'lllacyi i pryr
~tórych kierunkach mogą być wzorem
' \r.l,awet dla zagranicy. Mamy wspaniałą in- mitywnym formom pokątnego· maklerstwa,
operującego ze szkodą dla producenta i
~fytucyę z początku 19 stulecia, Towarzytmwo kredytowe ziemskie z jego o<ldziala- spożywcy. U3tawa izb mówi o teehnieznym
BERliIN. Urzędowo doM·SZ!! 19-go Iu- jącycll pożary port i nrz~dzenia militarne w
. ~.~· w każdej ziemi polskiej, Bank ziemlań postępie w rolnietwie. Chodzi tu nietylko tego:
·
Arenshurgu, na ~J'Spie OeseI. Zaobserwo.
#10, zjazdy ziemian,· Towarzystwo .rolni· o melioraeye i maszyny, lecz o ealoksztalt
•
•
.
•
Dma 18 lutego wieczorem, Jeden z hy- wano dollry skutek. Nieprzyjacielsk i ogień
.· ' które odświeżone obecnie, odgrywało rozwoju i rentowności rolnictwa i jego przy- 1
stosowania do potrzeb g.ospodarczych kraju drotplanów naszych zaatakował za pomoc~ obronny był bezskuteczny.
bitną rolę· dziejowo - polityczną w pierw,LJłQ!owie · 19 stulecia. · Zasługi stanu i obcej konkurencyi. StreĘ;zczając to, ~o
matervaltlw wybuchowych i bomb wzniecaIemiilńskiego są niespożyte, a najwięcej powyżej powiedzieliśmy przychodzimy do
"
:uwydatniają się on.p właśnie teraz, w cza- poglądu, iż Izby rLlnicze są organami posie. przełomowym, gdy ziemianie dają przy- mpcnfozymi rządu w kierunku rad i wnioskład pracy; staranności· i inicy~tywy, wtedy ków,. o:raz nadawania prawodawstwu cech
praktyeznyeh, a jetlnoeześnie :Są instytueya„
i gdy stany handlowe, przemysłowe, a szcze-.
'\\H~LEŃ. Urzędowo donoszą 19-go luNa Wołyniu pomyślne przedsięwzięeia
.gólniej finansowe potra-0Uy głowy. i czeka„ .mi fachowemi i drogowskazam i rolnictwa, tego:
naszych oddziaMw nacierających.
jego ostoją', sumieniem i pod'Porą.
'Ją zbawienia po' za sobą.
Wscbodni
teren
. Nasze organizacye ziemiańskie nie mawalk:
GzyteJnik pojmie z tego krótkiego szki- ·
Włoski teren walk„
ją nawet charakteru ściśle arystokratyczn e- . eu ealą :wartość i wagę izb rolniczych, któ- .
Na irontiie grupy wojsk generała fehlW ostatnicJ1 dniach artylerya nfoprzy•
.go, praca ich bowiem obejmuje i cele pod- re !l! cenfralnemi organizacyami wielkich marszałka Mackenscna i na froncie
wojsk jacieJska stała się rucbliw~ również
niesienia gospodarstw drobnych, włościań okręgów lu.b p~o~incyi i.mają
w niew~że!kie for- j generała - porm~.mika arcyksięcia Józefa,
skich. Brak im jednak formy, jednoezę.cej my wybor:ze 1 kiel"owmcze
kt6rych
odcinkacJ1
frontu
górzystego.
Ta :rlub :nie zaszły .tadnc szeze"'ólniejsze wydarze:wszystkie zrzeszenia fachowe· rolnicze w parlamentow, ze stalą radą seJmow
v
i
s
prezydyalną,
ostrzeliwano
ponownie.
.
Dziś
rano
·pae
!ki.erownicy związek, w którym · reprezenfo„ prowadzącą ich interesy, oraz z podlega- ma.
trole pułku piechoty Nr. 73 ponfflvnie spro~
wane byłyby interesy nietvlko wielkich . j~-0emi kierownictwu izb szkołami fachowe- 1Jront u:ofsl:, f'l..llf. Leopolcla
Bawar- . waidziły 22 jeńców, wziętych podczas wy·
.właścicieli, średnich i małych gospodarstw, mi wszelkicJ:i odcieni i stopni, od wyższych
slt:i(.',(JO
eieczki <lo stnnowisk nie1?rzyjaciclsldch na
ale interesy małorolnych· i bezrolnych cblo~. studyów rolniczych do na,jniższej szkoły
„
.
·•
.
•
pów przez nich samych,. t. j. przez przedsta- ogrodniczej, mleczarskiej lub weterynaryjNa wse~rndz1e od bL l p ~ 1 e y Do I n e ~ wschodzie od Mt. Z e hi o.
1\\dcieli chłopskich związków reprezenfowa- nego felczerstwa i kowalstwa. ,Jak w par" l nad N ar a J ów ką I.-0syame spomHlowah Po!udniowo-w
scb.ocłni teren walki
rie. Wyobrazamy sobie Izbę rolniczą pol- ~amentaoh, ~ają izby swoje kom!sye i swo- l wybuc11 chodnika min pod naszymi przed;ską, jako .·centrum wszystMch gospodarNad V o i n są nie zaszło nic znamien~
wh ekspertow, oraz cały urzędn1ezy aparat nimi
i w natarciu olJsadzili wvrwe.
czych, finansowych, handlowych, o.szczęd pomocniczy i wykonawczy. Dochody izb . Wk wvvami
„
dnb I'"
.
1_
.
.
•
~
nego.
nościowych, przemysłowo - rolniczych, eks- .s~ładają się nietylko z dobrowofaych, .choć j
~tr•. bK~, ~, ,,, l'ti. i...my !~ Z powrotem.
Zastępca szefa szfalm generalnego
portowych i importowych, wreszcie, emi- mepe\Y1:ych wkładek stowarzyszonych, lecz . . . .Na polu{um~ ~d B r z e z a n odparto I
gracyjnych, lb.elioracyJnych i twórczyeh in· z obow1ązkowy.ch podatków., pobieranych s1Iny atak rosy1sk1, poprowadzrrny po
von n o ef er,
teresów calego stanu ziemiańskiego Polski, przez skarb od morgi ziemi. Wogóle dzia- przed.niem przrgotow:miu za ponrne11 min.
Fehlmarszafok - porm·.z~ik.
. ()d właściciela całego powiatu do ostatnie· łalność izb rolniczych dąży do zajęcia sta„
·
··
· go dworskiego parobka, nad którym: opiekę nowiska dominująeego w kierunku prak~ łiir7
$
!%t$
e
~ I.,.,,,, ... 11 """"',,,„,,_...J'-','"'""'"'_„
_ _ _.... ,._, ,_
roztoczyć warto w nowej Polsce.
tycznej polityki agrarnej i wskutek teao
izb
okręgowych
w
stosunku
clo
potrzeb
eNif'.ch
mi wolno bedzie zwrócić nwri!?:e na
0
W Prusach powstało prawo o Izbach staje do walki nieraz z konser\.vatywną P0- konomicznych i narodowych całego kraju. to, że izby centralne, "1rnncBo\1•e, przeniyslorolniczych 30 czerwca 1894 r., jako połą lity~ą izb praw~dawczych i z indywid1.ialną, W takim zwinzku centralnym dele[1;11tami we, rolnicze, rzemieślnic?;G dn1~j akademie
. ~zenie realistycmych i idealistycznych ten- egmstyczną pohtyką rozmaitych lokalnych I zostaną przedstawiciel e izb okrvr•uwych.
poE,:::czc~:;1'ilnvch nank i zmv.PMiw W'.'zwo1o. rlencyj i mia1o na celu korporacyjną orga.- kooperatyw i związków rolniczych miejsco- '
Nie będziemv zastanawiali sie nad for- nyrh, sm1cnvnichvo i k01r:1mikri:vn,ce'ntralne
zacyę całego stanu rolniezego o t!harakterr.e
V.'Ych, nie liczących się z właśchvemi potrze. mami wyi)orczemi do i:r.b rolniczyr,h, któ- Z\vi;zkf ro1~icze ,i . n~:,~nwni1~1iw ri:ywnt~
()iicyalnym, opartym zwykle na sejmie kra- bami .cal~j PfOWincyi ·lub kraju. Istnieją rych członkowie są zwykle mężami zmifo- nyrii nheznic;:-7.om:-i i hm"r:krr"n1 r.'Tsh~:o
~owym, rodzaj. mieszaniny parlamentu i
okręg1 w1ęceJ lub mniej produkcyjne w nia poszczególnych gmin, kooperatyw i wa, ~bti.'cm w~r.y::;firn, ro
sld.Jdn Ea pra~
:Władzy w jednem środowisku. Niemieckie pewnych galęziac4 wytwórczości, przewa- związków zarobkowych, fachowych. kri:dy~
cę org:rni:r.ncv,lrą. nnrodn i s';mo\·ti w :;;wej
'ltby rolnicze, to kompromil!!I pomiędzy poQ zd',ające W Wielkiej własności lub w gospo- towych rolniczych, kól wlośeiańskich i t. p. t;czno~ci fatoti:i państwa, skoncentrownne
.trzebami rolnictwa, a ogólnymi celami po- · arstwach ehlopskich, bogate w przemysł Nieraz te wszystkie or~taniz:icye łf)czą 5ie hyć nm~i we własnych zw1n~1rnrh o1":J'P":O~
rolniczy lub w drzewo. W jednym okrę~ dla wyboru jednego lub kilku swoich nrzed- wvt>h
łłtycznymi i . gospodarezymi nietylko daKa:i'.dv zwinzek <"l''n*
nego ókresu, ale i ealego pa:ństwa Rzeszy gu jest więcej wełny, w innym więcej lnu, stawicieli. Dzierżawcy, a nawet nniYlini- trnlny itocontrn1nvch.
rodzai seimu far1,;1i.':"~''1: w<:tnnia, l!lemieckiej. Zadania Izb. streszczają się w gdzieniegdzie jest więcej drobiu niż bydla, stratorowie dóbr, w razie nieobecności wla- jacy· w stosn.nirn ·do ilości rcnrezentnwabpieee :tmd . wszystkimi interesami rolnic- k~ni lub o~iec.. Jedne okręgi slyną z nad~ ścicieli wchodzą w foh prawa wybor~:r.e. nvch nrzez siebie c:donkl'iw newna 1in:11e
twa, leśnictwa i ogrodnictwa danego okrę m1aru nabiału, inne zn6w z plantacyi bu~ Najmniejsza wartość jednostki gor:;p0d::ir· poslów do parlamentu pań:;h:•~o··, ..:;1. \Vtc·.
. gu.Jnb kraju i ku temu celowi przeds.iębra- raków lub ogrodnictwa. To wszystko izby ezej, mogącej mieć prawo wyborcze c?jvn- dy zw;ikzac'. się będą nie idee i kierun'·i
objąć muszą i do społecznych potrzeb naro- ne nie może bj·ć niższą jak Mr. 3000. Bez- nieraz ah<:itrnkcyjne, lecz konkretne potrze. 'J;l~ są środki, daiące do tworzenta jak naj·
au i państwa zastosować.
PWięcej orga.nizacyi i zwięzków fachowych
rolni zatem robotnicy, fornale i t. p. mogą br narodu i m1ń::itw11, zgodne z ewohwyinem
.. pomiędzy ziemianami wszelkich stanów, na„
Nie-wiemy jeszcze, czy ala niepodległej ,stworzyć lokalny związek pomocy ze wska~ d~żeniem doskonalenia się; wtedy h,..dzie
lWęt1 jalr rzekliśmy, robotników l'olnyeh (a
Polski będzie jedna Izba centralna w stoli- zanym najniższym kapifałem udziałowym. rzeczywista lączność i Ierlnoznarznoś6 na.;~~,; nas .. tak wainej sl>rawy emigracyi ro· cy organizacy!f dostateczną i odpowiednio
Nie chcieliśmy bynajmniej w niniej- rodu i rząiln, bez względu na polityczną
'.~f:rlików sezonowych) J ubezpieczeń spole- Elprężystą. Przypuścimy, iż kaZde woje- szym artykule wyczerpać całego planu or- formr;- państwa.
~!nyoh; bbyma,fą prawo stawiania wniOsków wództwo będzie miało własną izbę rolniczą, gariizacyjnego. Wiele zależy od tradyeyi i
Nie rozw!lam tej ideowej syntezy glę·
1;w~:y®: do sejmu i stoją bezp-0średnio pod eentralizujęcą interesy i organizapye x:ie~ miejscowych warunków, jeszcze więcej od biej, chcę tylko zaznaczyć jej ważność w
4ęn1 ministra rolnictwa, który niejako . miańskie danego okręgu.. W takim razie dobrej woli i entuzyazmu twórr.6w i kie-l prnktycznych kierunkach nrncy Rady Stanu
· elnoJńocnlkiem Izb rzadzie.. Każda w Warszawie musi powstać zwi~zek izb, rowników. Nadmienić jednak musimy, iż i prz0r1wstnwif: ją utopijr:.ym marzeniom
jest przed·stawfoie lktr ogólnych inte- rodzaj centrali, ogniskującej w sobie inte~ izby rolnicze i handlowe uznpelnia.fą. się socyr.1ist6w i zachbnnym npetytom kapitałe.sow rolniczych swojej prowincyi i wszel~ resy W.1Jzystkich izb prowincyonaln ych i re~ często wzajemnie, a zatem lącznoM między lizmu.
!~dze prowineyonaln e m:u3zą we wszy- prezentującej je wobec władz pafistwa, a ;i: niemi ideowa, a nieraz i fachowa jest

nyeb,
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P O t

GODZINA

Ka:mstm:itynopol, 19 }ytego. - Główna
d.0110;;.i 18 lutego:
Frcnt Tygrysu: Na p-oludnh1 od Tygrysu
ITT.ieprzyjaciel col'nąl gr-os swoich sil zbrojnych
-0 10 mil wstecz, pozostawiając na zdobytych
przez nas stanowisJrnch posterunek obserwa\kwatera

cyj.ny.

Dnia 17 lutego, po gwaltownem przygotowaniu przez artyleryę nieprzyjac.iel zaatakował za pomocą brygady piechor:v stanowiska
n·asze pod Felfahią. Nieprzyjacielowi powiodfo się chwilowo ><1targnąć do naszych stano·
wisk. Po szturmie został on \Vyparty w walce
na bagnety i granaty ręczne tak, iż pod koniec
walki posiedliśmy w zupelnośei stanowiska
zupełnie zniszczyliśmy

bryga-

'dę przeciwnika. Wzięliśmy do niewoli 1 ofice·ra i 60 szeregowców, zdobyliśmy 1 karabin
maszynowy i jeden karabin a1l'tomatyczny.
są nieznaczne.
Pod D9.rdanelami po-rucznik Mainecke zeRtrzelil dnia !7 luteg-0 latawiec angielski uzbrojony ·dwoma karabinami maszynowymi,
przyl'zem kierownik jego dostal się do niewoli. Latawiec nieprzyjacielski prawie nie został

·Straty nasze

uszkodzony. Znaj-duje
daniu.

się

on

w nasizem posia-

Zastępca Glównodowonzącego

Enver Pasza..

l{mmmikat

bułgarski.

So!ia, 17 lutego. - Glówna kwatera do·
nosi 16 lntego:
Front macedoński: Na p61nocy o·d Bitolii,
w -0kolicy l\'fogleny, i na pra-wym brzegu War:lfaru skąpy ogień artyleryi~ przyi'ządów do
rzucania min, karabinów maszyno'Wych, oraz
piechoty. Na p{)IZ()stalym fwn.eie dość slaba
dziafałność

artyleryj..
Poehód piechoty nieprzyjacielskiej, Jrtóra

.usiłowała posunąć się ;przeciwko sftanowiskom
naszym na zachodzie od Gewgheli, powstrzymano za po.mocą ogn.ia naszej piechoty, oraz
ibomb.
Na froncie egejskim o'kiręty nieprzyjacielostrzeliwały bez· w-yniku zachodnie i
wschodnie wybrzeże zatoki w Kawalli.
skie

Front rumuński: Rosyj,ski .oddział piechol:y usiłował zibliżyć się po zamarzniętem ramiefil.u św. Jerzego d-0 naszych posterunków, odpędzono go jednak za :pomocą bomb ręcznych
i ognia ka.rabinowego. Pozostawi! on wielu

xanny.ch i· zabitych.
1

z orcniwów

K

Nr. 49.

l.

l zacyi.

Komunikat ·turBtki.

nasze i prawie

s·

bełglfskich.

Berlin, 19 lutego. (T. wl.). - „Norddeutsehe Allgemeine Zt.g." podaje nowe ciekawe
'dowody istotnego stanowiska Belgii, będące.
~dpowiedrlą na ohvfadczenie Camilla Hnysm.&na, rozpowsze'chnfone przez depeszę iskro:wą 1 wieży Eilel, według którego rząd belgijski miał postępować lojalnie i uezeiwie w myśl
;u.bowiązków swych, jako państwa neutralnego.
„Nor<lćfoutsche Allgemeine Ztg." powolnie się na dawniej już opublikowany komunikat bar. Greindla z grudnia 1911 r., który mówi o niebezpieczeństwie inwazyi łraneuskiej
na całej granicy belgijsk-0 - francuskiej, oraz
o '\\idocznym zamiarze Anglii, która na wypaqJek woj:ny zecbce osad2iić w Antwerpii garnizon angielski i w ten sposób utworzyć sobie w
•Belgii podstawę opera.cyjną do oienzywy prze.· ciwko prowincyom dolnego Renu i Westfalii,
porywając za sobą Belgię. W dalszym ciągu
· bar. Greindl nadmienia o per!:raktacyach generała. belgijskiego Ducarne z pcnlpulkownikiem angielskim Barnardistonem, clotyczą~ych
planu ołenzrwy „armij sprzymierzonych", jak
·je nazwa1rn w raporcie służbowym generała
.Ducarne. Później wojska angielskie w ilości
około 100.000 ludzi, 2-ch Irnrpusów armii, 4
brygad jazdy i 2 brygad piechoty konnej mia. ły wylądować na ll'"Jhrzeżu francuskiem, zaś
szefa be1gi~s!dego sztabu generalnego praszono, by :ghatlał sprawę transportu tych sil zbrojnych do tych części kraju., gdzie mogłyby się
mrn okazać m~yteeznemi. W tym celu mial on
otrzymać ścisły wykaz armii ląllująeej. Wszysfkie usiJowania, zbagatelizowania tych rokowań, zostały obalone przez dokumenty, znajdujące się w rękach niemieckich, a poiljewai ententa ponownie wzięła tę sprawę pod
obrat!y, przeto „Norddentsche Allgemeine
Ztg." w odpowimlzi opublikowała Ollnośne akta wojskowe angielskie i ·belgijskie, pochodzą
~e z be!gijsldcgo sztabu general:n~go, porfaf'2{'
jednoezesC]ie przekład ich na język l1iemieeki.

W akfach tyd1 p::idano lfozc;hm:iść brygady
pied:,0f:- ang'i.e!skiej na stopie 'vojennej, Hc~e
hnośe br-yg~ay kawaleryjskiej, ·brygady piee~HPfy Jrn~mej. lf~:rpmm. armii, oraz wynikającą
:<Jłą,1I He:r:<:';!>Il(H':6 wspmmifan~j :m:nii lą{fowej
i p1lr.!::ni ~ą:d{P~11 a;;Iia 1:Tob~k tych ,,~ Calais, Bou, iognc i C'!:!.t:rbi&urgu \Hl 3 do 15 dnia mobili-

· Obydwa te dolnmrnnty pochodzą wy- rołwtników nie p.::ipełnili żad.nego czynu występnego. Aresztowanie ich jest krokiem nie:rafoie z t!ngielsidego sztvJm. genera.lneg-0.
NaGtępnie be!gijski sztab generalny opra- rozważnym, ldóry mieć b~cl:zie nader poważ
ne następ.stwa. Rezolucya bę<1:lzie prz.es•tan~ cel(l'3W[>J ;pfan PJ'Zejazcfa \VU.js-k angielskich. kolesarzowi.
i i~~ pr:rnz Belgię na 4-ch liniach kolejowych
B{mfogne -'- Rerguette - Bothune - Lille s~monzielnośc
w 1df!runku Timmyx, względnie Dinant, Ca.las~tokhoim, 19 lutego • (T. wl.). - Weis - Hazebr-uek - Lille - w kierunku Courdług cloniesień petershurskfob, Milukow podtrai - BrukseUa, Valais - Dunkierka - w
kierunim. Gent - I1e<Hlyu.m, oraz Cherbourg- czas sw<'go osfatnieg& pobytu w lUoskwie
1
prz:yją„· również przedstawicieli miejseowej
Arras, D<mai, Vafam.iicnn<e - w.· kierunku
kolonii litewskiej, którzy pwsili go, by stronl\fons, '\Yzgl. Charleroi, z uw;:i;glęllnieniem
nictwo
jego r.echciafo w Dumie wnieść projekt
dwó~h pfanów ofonzy"'lv)', po pierwsze w okoprzywróeenia
samodzielnej Litwy. Stronnilicy Bruksem, J...1eodyum i Aerseeht, następ~
ctwo katifotów · oma~ia!o w ciągu ostatnich dni
uie zaś w okolicy Uinant, Ciney, Na:mu:r i Fla·
'1'inne, na zi.H!l]~i:l od Namur. Obydwa plany tę spran·ę, oclpowieilzfał IUilukow: lecz tego
• rodzaju s~mwy nie leżą ·w programie stronza~patrzono w adrwtacyę: Zakomunikowano
nictwa.
prmu Barnar.:Usfon {w Irnńcu ma.rea).
1
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P1'zew6z wojsk mfal s~ę :i:o:iipocząć w 6-ym
dniu mohHizacyi, zaci ukończyć w 7-ym. Czas
przejazdu oblfo~~mo śeiśle oo ifo dnia i godzi~

Ztoołanłe

Dumt.

Kopenl1a.ga, 19 lutego. (T. wt)". - WedJug dziennika „Ilirie-wyja Wiedomosti", rząd
rosyjski ·wyznaezył ostatecznie termin otwarcia sesyi Dumy na dzień 27 lutego. Na picrwszem posiedzeniu będą obecni wszyscy ministrowie spraw wewnętrznych, Protopopowa;

ny.

,~Norcldeutsch.e AUg0meine Ztg.i' kończy
słowami:

Gdy przejrzymy tmJą tę ma.sę ma.nie pozostanie ani cienia wątpliwoś
ci, że Belgia w roku 1906 oddala. się w ręee
te:ryałn,

2-ch miesięcy, prowadzone są z hezprzyklad•.
ną zaciętością! Nie-przyjaciel . straeil przeszło
6fJCO łudzi, zdobyto 15 dział i 15 karabiJ:uiw
maszyno,vych. Gdy nieprzyjaciel pod koniee
listopatfa otrzymał posil.ki, zwycięskie niemiee.
kie wojska kolonialne przeszly wraz z włelką
!l!cfobyezą, nie niepokojone przez przeeiwn~
na swe dotychczasowe stanowiska, na którye]z
obecnie w dalszym ciągu opierają się skutooz., ·
nie nieprzyjacielo-wi.

Wportach ·amervkafiskich.
Lugano, 19 lutego. (~. wl.). - ,,Seeo}o11•
po.daje pod datą 17 b. m. z Londynu depesze.
otrzymane. z W aszytngtonu, głoszące o p:rzepeł~
nieniu portów . amerykań·skic.h. W Minneapo.
.s.ię 4 miliony buszeli zboża, prze;.
.znaczonego na w;rwóµ. Ażeby zlagodzić kryzyg
zajęto 39 linij kolejowych pod przewóz nagrcr
mad'ZOnych trans'Portów. Pomimo to st<>ją ty.
siąc-~ n.aladowanyeh wagonów i w dalszym cią„
brak materyału przewozowego. PDszezegól•

lis ze.bralo

ne stany

pozawierały

UlIIlowy,

ażeby

stany

ża..

ehodnie przynajmniej dwa 'razy w tygodniu
mogly ołrzy:mywać mąkę. Artykuły żywnościo
we diroźeją w sposób niezwykly. Pomdm-0
w.szelkich zabiegów przyjaei<hl: pokoju, ~a„

eya staje

stę nieznośną.

koaifoyi, której charah-ter przymierza· zaczep- jednakże w razie najlżejszej ID;anilestaeyi a.nnego w nim11em nie mógł ujawnić się tak wy~ tirz~dowej ministrowie opuszczą sal~ posie1 Ameryką.
rainie, jak tylko dzięki faktowi, że jedno z i:'hien. Rząd nie ogłosi fadnego programu, lecz
Chcystyania, 19 lutego. (T. wl.}....... :Ozien
pierwszych jego zadań polegało na za.bezpie- 1rnwola się jedyni0 na reskrypt eesa.rski. Spra- niki tutejsze głoszą, iż toczące się w ostatnich
dniach pertraktacye pomiędzy towarzystwami
wę nq_wych wyborów uza.fożnio:no od zaeho-wa1 eze:niu Belgii, jako koniecznego narzęclzia do
okręt-0wemi a zrzeszeniami marynarzy w spra.
1n·zyszle] wojny zaczepnej. Belgia podafa rę nia się Dumy względem rz~du.
wie pracy i dostarczenia zalóg spelzly na ni.o
kę spiskującym. Jak to otwarcie oświadczył
.i~zem. Wszelka komunikacya osobowa .z Am:e<
poffkpuUrnwnik Bridge w :r. 1912. Anglia ,
cyką została przerwana.
Post~PV
łodzi
wrazie zatargu. pomiędzy Nieme.a.mi a Fra,ucyą
Chrystyania, 19 lut.ego. (T. wt) . ..- „Intelwysadzić miała swe wojska na wszelki wypawęgła
ligensedler11 pisze: Wojna łodzi podwodnych
dek w Belgii, nawet bez wezwania ze strony czyni postępy. Z a.ngielskiej strony zaznacza.Chrystyania, 19 lutego. (T. wł.). -- Donie..
Belgii, zaś Belgia nfo miała oihyagi ani tci do- no· coprawda, i'1 pnrezyniono za.rządzenia, które sienie norweskiego biura teleoaraficznegó: Po-.
brej woli, by głośno i wyraźnie zaprotestować w rzyezy·wistośei
"sel norweski w LOndyn.ie komunikuje, iż dla
uczynią niemieckie łodzie
Norweg.ii zn.iesdoi!lem zostalo ogranfozenie wy„
w Londynie lub wobec całego świata, jak to podwodne nieszkodliwemi
i ogra.nfozą skute- wozu węgla.
było jej obowiązkiem. Belgia z:miechała róczn.:tść nie:mie~kiej wojny p~dwoclnej do tyeh
wnież natychmiastowego ufortyfikowania swej
rozmiarów, jakie po'Siadała ona przedtem.
1
gm.nicy zachodniej, oraz zabezpieczenia się
Dotychezas jednak zarządzenia te :nie osiąg
Londyn, 19 lutego. (T. wt). - Wei:Ilug ifo.
przy pomocy zarJlą{l.zeń, mających na celu onęły żadnego wyniku•.„Pevmą liczbę okrętów
niesienia „Timesa" z Syra, sytuacya w Grecyi
słonę swego wybrzeża, by zabezpieczyć się
neutralnych zawrćc(}no z drogi do mocarstw jest znowu g.roźna, szczególnie sku1kJem tegoi
skutecznie · prze.eiwko grożącej jej ·inwazyi ze
że koalicya zażądala wydania karabinów, znaj·
wojujących i okręty te pozostają w portach.
strony Anglii i Francyi.
Pómimo · t.o, Niemcy zniszczyli znaczną ezęść dujących się w posiadaniu ludnóści. Rezerwi•
Wobec tego faktu :rząd belgijski :nie bę
ści również chcą zachować broń na wypadek
fonażu neutralnego i .codziennie niemal torpesamnobrony. Możliwość oporu nie budzi jeddzie w stanie mlowocmić, jak to Belgia twierdują cale szeregi okrętów n:ieprzyjaeielsldcb.
nak żadinyc.h obaw ze względu ina przewa~
dzi w nocie swej z,dnia 10 stycznia, że spełni
koali cyi.
ła względem swych sąsiadów obowiązki, jaładzi
kie nakładała na nią neutralność.
Znn~enoko:enie Il Paryżu.
Haga, 19 lutego. (T. wl.). - Doniesiono.
tutaj o zatopieniu parowca „Woro~stershire''
Karlsruhe~ 19 lutego. (T. wt). - Dii:ennd·
(7175 ton), o.raz parowca Waldes" z Liver- ki szwajcarskie d.ono.szą z Paryża: Pora:r.
Bem, 19 lutego. (T. wt). - Sprawozdaw- poolu {2,233 tony).
pierwszy od września 1914 r. nie otrzymano
cy wojskow:i prasy paryskiej twierdzą, iż atak
tutaj dzieruników fondyńskich. Od sz,eregu dni
Cluystyania., 19 lutego. {T. wł.)'. - „Daa nie nadchodzi również poczta angielska, gdy:
:niemieeki w Szampanii -0siągnąl zwycięstwo
gbla:det« donosi z Londynu: W najbliższych tymczasem komunikaeya telegraficzna z An_„ 1
jedynie lokalne; w·szakże niektóre dz.iennilti
Jak ,,Journal de Debats", głoszą jednoeześuie: ·dniach -spodziewają się stanowczo zniesienia glią utrzymywana jest w dalszym ciągu. W,
zakazu przewozu węgla w stosunku d-0 Norwe- Paryżu panuje wielkie zaniepok-0jenie, po:nieiż Niemcy podczas IIlatarda odzyskali znaczny
gii. Za·chodzi jednak pytanie, w jaki sposób waż niewiadoma, r:zy jest to następstwem ak·
obszar, zdobyty przez Francuzów w d.lugich i
zaciętych walkach.
lad'llnki pirzebywać będą obszar blokowany.
,
cyi militarnej, czy ież przyczynę tego przypisać
należy działaniu niemieckiej blokady morskiej.
Londyn, 19 lrutegQ. (T. wl.). - „Lloyds"
węgla.
donosi: ZatopiotD.o parowiec angJ.elski „RamsBerlin, 19 l'l1tego. (T. wL). - Na dzisiej- dalen" (2,558 ton).
Londyn, 19 lutego. (T. wt). - Biuro Reu•
szem po-siedzeniu Rady związkowej przyjęt-o
Berlin, 19 lutego. (T. wl.).-Podobu.o łódź tera donosi, iż wynik angielskiej pożyczki woprojekit prawa, dotyczący podatku od węgla.
podwodna, która w e.iągu 24 godzin zatopiła jenn~j szacują na 600 do 1000 milionów funt
52,000 ton, znajdowała się pod dowództwem
szt.
Dnmir~
kapitana Petza.
,,Koelnische Ztg." nadmienia· w tej spra.
wie: Z d·oniesienia tego trudno do-prawdf:
Sztokholm, 19 lutego. (T. wt). - „Russkownosić o istotnym sukcesie.
Zachodzi J)Tzej,e Slowo" zamieszcza rozmowę s 1ivego redakdewszystkiem pytanie, ile świeżej gotowizny;
tora z prezesem ministrów r-osyjskicJi, GolicyBerlin, 19 lutego. (T. wł.). - Na obszarze dostarczy po-życzka. Gdyby na wet w ogól„
nem, w sprawie stos•unku rządu rosyjskiego
nyrn wyniku -0sią.gnięto 1000 milionów: f. ·szt-, .
blokowanym morza śródziemnego lodzie p-oddo Dumy, Goli&yn ośwfadczyl, iż początkowo
byl jalrnajprzyc.hylniej usposobiony względem woone zatopiły w ciągu dni os1atnich wielką to i tak byleby fo niewątpliwie niepowodzeDumy i pragnął pozys.15ać jej pom-0·c w ciężkich liczbę cennych okrętów nieprzyjacielskich, w niem, ptQnieważ z pewnością dwie trzecie tej'
chwilach, jakie Rosya -przeżywa. Natrafił jed- tej lic?'bie przepełniony wojskiem wielki -sumy wpłacone zostaną w pożyczkach daw-.
nak na niedowierzanie i urządzenie tak silne, transporlowjec włoski, dwa parowce uzbrojo- niejszy-ch, w świadectwa«~h i .obligacyach skarne, o pojemnośei 3,000 i 4,500 ton, z wa:Lnym bowych.
że w.szelka myśl o wspólpracy staje się nieładunkiem dla Salonik, parowiec wloski „O.
możliwą. W zamfarach Golicyna nde leży walka z Dumąi nie chce on jej ani og11aniczać, ani ceania'' (4,217 ton), iparowiec franooski „Mont
Sfsr~la
tembardziej zamykać ją lub Ddra1~zać. Wobec Ventaux" (3,233 ton), żaglowiec francuski-Zurich,
19 lutego. (T. ~.). - Zurieihsld
jednak niemożebności wspólpraey musd my- „Aphrod1te" (600 ton.) z ladookiem 735 tou że
„Tagesalllzeiger"
podaje mstępująee doniesiela'z.a
dla
Wloeh.
śleć -O< możliwem uregulowaniu stosunków, a
nie biura Havasa z Nowego Yorku: Na pogra-:
. jedyinym na to sposobem jest oddanie steru
niczu meksykań·skiem doszło do nowych starć,
rządów komu inne.mu. Golieyn dal do zrozupodczas któryoh poległo wielu żolnJierzy ameu1
AłrycB
wsc'mdnłef.
mienia, że w razie .jego ustąpienia prawdopodonie jego naS1tępcą bylby Proto-po pow.
Kolo-ma, 19 lutego. (T. wl.). - „Koelni- rykańskich, eo. w Nowym Yorku wywolalo
(Zamieszcz{mo w \Vyda·niu :p.oludniowem sche Volkszeitung" otrzymuje doniesienia. u- wielkie wzbńrzenie.
„Godziny Polski").
zupełniające w sprawie opisywanej' przez się
niedawno klęski generała Smudsa, poniesioCłEk~~qy BPilD~.
nej przezeń w październiku i listopadzie. WeKopen!1aga, 19 lute.go. (T. wt). - Wedlug dług d~miesień tych~ dwie brygady Northeya
(WirilCZDFny) •.
da.1S'zych donie~,ień z Petersbtrrga, aresztowa- ZfJlsfały niemal zupełnie zniesione. NfodobitBERLIN. (Urzędowo). Wiełka Kwa~
nie 11 członków Dumy, należącyeh do stronld, pozostawiai11e wszelkie matecyały, rafowa- tera. Glów;na donosi 19 lutego wieczorem.;.
nictwa „trudow.i:ków", miało ciekawy epilog.
ły się ueieezlr.ą. Jeszcze gorszy los spotkał
·Przewodniczący glównego komitetu przemys:tu
Rano. zalamafo się natarcie angielskie
wojennego, Guczkow, odbył konforencyę z li- ':o.~jska pulk~nrnik;t • Pax~ndal~, 28.OO ludzi na polndnfowym zachodzie od M e s s i n e s
riznymi członkami Rady pańs1wa i Dumy i . ktorego podczas wisfodmowe1 gwałtownej
(na pólnoc.y od Armentieres). Pozatem na.
przedslawil na niej wypadek ów w sposób ·walki okrążono i doszczętnie ·wybito lub z;i,zachodzie przy nieprzejrzystej pogodzie, o--·
wyczerpujący. W konferencyi wzfoli udział m.
! brano
do niewoli. Cały park 2,rlyfocyjsltl i raz na wscn1}ilzie przy straS'znem ziimnie nfo
in. Milukow, Konowalow, Szydlo;Nski, Czhe.idze, Kerenski i Rurko. Następnie przyjęto re- , pro1\>1a:ntowy Vi'padi w ręce niemieckich wojsk znaimiennego.
zolucyę_, która oświadcza, iż 1=1rezdsitawiciele [ afi'ykańsldch. Wa~ toczące się w ciągu
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Okręty zatouione na morzu śrólizlsmiiem.

na m'Hicy meksvknfiskiei.
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1

.Komunikat niemiecki.
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l

Gar pod- kuratelą.

Pod:

powyższym
H

•

tyttiem
krakowska
·.ł!No.
.
.

w.a Rf
. e oxma. zam1eszeza bardro

e.rtyktlt,

przedstawiający

rządzie rosyjskim.

~own.te.

nej lewicy wśród socyalistów ideologia ldęsk;o..
wa zm~ ustępując miejsca pokojowej , opierają.eeJ mę jednakowoż na zgo1a (}dmiennyc.h
przeslanka cll, niż taka$ ideologia reakeyi.
Tak 'Więe spaleczeństwo rosvjskie pod:
~ględeun swego stosunku do wojny ul:ozylo
&.tę w taki sposób, źe w ealoścl swojej nie wie.·
xząe już w możliwoś6 rzeezywist ego zwy.cięsiwa, wysnuwJ! z tej swojej niewiary dwa dya;;.
tnetralnie przeehvne wnioski. I gdy prawica
z .carem na ezele, tudzież Slkrajna lewiea pra"'
gną 11»okoju, li~ralny środek w.oła o dal-szą
wojnę, ro.zumują.c ze swego pooktu widzenia
s?usznie, że jakieś zwycięstw-0 musi by6 jad•
nak o,dndesione. Jełeli nie u.dało a.ię zwyclęfy6
Niemców, to niechaj przynajmn iej będzie 'liW'f• ·
t!ężony - własny xząd wraz z dynastyą. Jedb
li zaś d-0 tego potrzeba koo:ieeznie jeszcze
:większej klęski wojennej, to ni·eehaj będzie
klęska. Sześć milionów R~yM taik <N.Y owak
auż zgin.ę!.o, lub na es.le tycie okaleezato . Przy„
szlość goopodare ia Rosyi jest już zrujnowana.
Dalsza w<>jrna b~ względu na Iei wynik nie
pr:ryniesie jui większych nieszczęść. Jeteli
więe nie ma być uwieńe7.ona zwycię::."'łwem nad
wrogiem, to :nieehaj przynajmn iej pl"Zyniesie
narodowi r.osyjskiiemu wolność.
Niebezpieozeństwo utra-ty dalstycli terytoryów nie
dziala na wrmawcó w tego poglądu.
ich
iprzek-0narniu RQSYa jest d~ć wfelką, aby nie
potrzebowała lękać Się tadnyeh amputaeyj .
drugiej zaś str.ony pojemność a.neksyjna zwy„
clęzców jest ngraniczon a eafym szeregiem bal'Idro wailnych momentów i z pewnoocią nie
wyjdzie nawet w lllajgorszym dla Rcr..j"i rańe
l>O':ta ętnografi.em;.ą granieę ir-~j~ą na M~h&-

mteresująey

stoSU!nki obecne w
Artykut ten, przyitaezamy

·

·. 1:rzes.ilenie werwnętrmi~ stał>0 mę w Rasy!
.cfuGlllczneiµ. Dokonujące się tam w meprzerwanym szeregu zmiany premierów , poszczególnych ministrów i eałyc.b gabinetów są do;ldadną miarą intensywnmicl i glębokośei tego
tpne'8iłenła. Tuttota jego jesit wielce akompliko-;!Waal'!· Należą tu w pierwszym n:ędzie wiekui•
.st& p:rzooiwien9twa między rządem a sp-Ote.
-memtwem~ które na tle nieg~częśliwie prowa„
t&t»lej wojny nabrały sreiególnie jszej -0stroścl.
Wojna r~ska wynikla z dwóch tródeł
wewnętnm.ycli. Dynaatya i tywloly :reakcyjne
;pragnęły ,w;ojny i spowodowały ją w nadziei, że

~prqw.róei im on(l wra-z .z powod·zeniami oręż..
'nem.i d~wną J!OWagę w !118.rod.rle, trtrwała}ąe
na,dlugi >0zas i panowanie. Społeezeństwo po.sżto na wojnę z niewM.zianyirn dotą;d w dz.ieOaoh ·Rosyi entnzyazm em w nadziei, te w<>jna
;la. osłabi dynamyę, a szę:rokim warstwom społe~ym przyniesie wreswie wyzwolenie z pod
ll~chozasowego

w

z

ucisku.

Ona te .stosunki do wojny wykluezają
·.wzajemni e;, Zwycięstwo w wojnie stałoby

się
się

podstawą nowej, silniejszej , niż d·otąd, poeyeyi-· dla dynastyi i il'~akeyi. Natomiast klęska
.m:oglaby stanowić punkt wyjścia do O'stateczr.
·111ej; .tym raz.epi jui rozstrr.ygającej walki spo-.
'lee.zeństwa z dynasty:ą. Tymczasem. eóż się
&ieje w rzeczywistości? Oto reakeya i przyna}mni.ej .ezę.śC dynastyi z carem na ewle nie
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sl~tę'go jest pod. doota.tkiem, -Odgrywa tu rolę
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Dzieli się z.aś. tylko na gruncie stosunku
do
przegranej . I gdy reakcya i część dynas:tyi reprezenhije stosunek pasy'WlllY d·e> klęski, to słe.MT liberalne noz.osta1·ft w ak"'nv;in.ym stoounku
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do mej. Jest to podz.ial na „sui genert·s"
pasy. wistów i aktywistów klęski... Pasywiści pra~
gną pokoju, aby nie n<owiAlkszać nien.ożąda·
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!1'1Jloh i niebez;piecznychr dla." siebie następstw
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a·by n·1·e 'dnin.
uśc1·x.u do tryumfu dą,-_
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z"eń pokoiowy··~h, ab. ~ Utr7U'.l'T'lax. R'"'".Yę J'ak na·J·<I
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T'Tf.dwanu
wo.., w „"a·przAgu
" an·g1'eł"."' ki.' emo
o
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j·ennego. Ponieważ dażenia pokoj-0we repre-

W konsekw·entoom. rozwinięciu tego Utpa- ~entują ,car i sfery re~'keyjne, prztrlo dyplomalcy·waąia niektóre, zresztą lieine i wpływowe eya angi.elska p·raeuje z niezwYk!ą eneJ'lgią
gr:upy społeeme doobodzą d<> zu:pelnie jut
p:rzeciw .carowi, papforając dążema liberalne,
t"ad(}ksalnego wniosku, że wojnę naleey pl"O- ·wojenne.
dQJ - ostaitedc1JD.ej
Bj.edo
;(łopiero Zdamie :rząd
yn,a.styę. na . na ou- w·ow„l:i'LAv v1:1 „
"
„
u....
ubiertie mu możność przeciwsta wienia .się na- mem nadmierni e wojującym. Ale :t. p.omoeą
.T-O<lowi. Rosyj.ski żargon polltyezny ~aliuJ jut śpieszy mu Anglia. A ilekroć uda się reakeyi
IU\:W>E;t specyalną nazwę dla wyzmaw·ców tego
?irobió wyłom w szeregach liberalnych , staje
„kierunku politycmiego", mialilując ieh - „po.. w nim zawsz;e Buehanan zbrojuy we wszystkie
.,-a.żeńcami, t. j. klęskowcru:n1".
środJd, którymi roz.iporządza jego państwo.
Byłoby· może za wiele powiedzłe6, że lsfl. Car br-0ni się, jak może. Ale wp.!ywy Buchaoleje w Rosyi i parlya klęskoweów. T<> jednak nana sięgają bardLo wysoko, wgląb jego naj~est :pewnem że żywio!y kleskowe znajdui!i bliższego o.t.oezenia, w sferę carskiej rodziny.
mę w kaooej' grupie liberalnej ;i że sua i.eh , Zamordow anie Rasputin.a doWiodfo tego
n~j~
wzma·ga się w miarę przesuwan ia się danei I lepiej. Prasa rosyjska snma donl-0sla, że taJilli
~py 1ru łewfoy spoleeznej . Dorpiero na Skraj· l ag.enci ambasady angieJ~ldej pilnowali domu
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_wadzić ~„
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klęsoki.

Władysław

Drogą

klęs~

'",rcf~~=---idr:Aaćk;l?'ll"nnea, abbi~ruokproaracyć~aibęyzlyli~tm.ra.ilm1·~~

wyjawiły się z ot,oczy drzew biale i czerwone
mury~ piętrzącemi si.ę wtelokopulaml różnej
wielk,ośei,

Orkan„

PrzybliZ.Ony, widzSany pqpnód z dala, m>O"'

Czwartaków.

nastyr w L. •

Pułkownik iwral'.a. s1e do nas:

- Kto .chee zobaC'.iyó nlonasfyr, mo·że

podjechać;

(Dokończanie).

-

my.

Kiedy?

_,. Pozawczor aj. Był szt11b caly. Gościli, pili w pałacu.. Zabrali sto par koni, - dwa
tysią:c~ owiec. Kiedy mieli ujet~iać tak d-0
pi.na: zeby 1erbal z nimi. Pan r ,. ~i chor~ -0d.

4

bawić,

bo wkrótce rusza„

.

K'.opnęliśmy się

z rniejsea,

wypuściwszy

ko.nie. Za parę minut byliśmy u celu.
Mittsto mnisze. Wśród gmachów nowyich
i starych dziwne sprawiEL wrażenie cerkiewka ,

stara, koforow.a, nad WYJ."W~ ruczaju. Jak wy~
stawowa zabawka bizantyjsk a o krasie wschodu, W głównej .cerkwi - dawnym bazyljań~

dawc.a sparalitowanY, - '\VYPI'aszal się; i paru pr-0.sl!a... ,,Koni -:- powiada - memn .„
Tak my pioży.czymy. Nie n1e pornogio - :mu'

tylko nie

,.

sieli jechać. Kozaki zostały. - Dopieroł 11U· skim kościele - \Vll'Ota carskie otwarte. Ikolaić. Stoctoly, spi{:hlerz spamy, - nawet zbo- ny, dziwią się, widząc na·s wchodząr,yeh. W
te w snopach na polu„. · Grzec-h myśleć. Wszy„ · zakrystyi - stos zebrany~h na kupę obrazów.
stko zniszctyly, rozgrabiły~ te mury ino Z<P I ·eisut.
~aly. Ja poW!1'6.z miął i powiadam: P-0wieś· K-0Io mu:r6w· ja:k i na rynku w pobliżu
~iejuz i mnie na lmńeu, nieeh na to nie palrupią się gromad:ki eh1opskie. Przypatrują się
tr:zę .••

eze:

,
·
Zł.Jifakalo się !ta.remu.

eiekawie mundurom . Chcieliby -poro2;mawiać,
o ooś zapytać~ oo tai się we wz11oku.

Pułkownik rzB-

Wracamy

istezątki do wnętru, zamA my nap:':~6d!

· .· . ; . :.,. Zbiariefo te

BataUony jut n1sz.yly.
kl1i}eie drzwi.
Przejetd·żająe drogą przez pagórek wid7..iWjetiliali$my r.nów .w aleję ciemną my: tornierz półna·gi. sie.dzi pod figurą i prze.p:rlle:~ m-0stek jakiś. rzucony lrnlo kaplicy
z1era P'pd sfoń·re.m koszulę. Obrazek wdzięe:tr
!)wór s.zedł za nami, jak trumna olwa.1'18• · ny, w którym duto treści.
·Ptłrk :przeeh-0-dzH w fos, droga "'" tra!"1!a
Z południa, gdy pijjaliśmy las jakiś p()m~•. · "Wla~nle Mdchod·zi1y kolumny bata1ior:ów, niej~r.y, a desMzem groz.ić 7'8.ctęfo, pchnął nas
~stmy wyjed1ali na jaśnię p61.
..
.
pułkownik naprzód: bpitana B. i mnie, z
:Pułk!J'wnik dal tQZksz 1''Y1}0cty.r:tku: miM · je<lźeem ordynanse m - d·o K., -celem wyszu:uu·fdwadzieśeia. ·
.· · · ·
kania kwater.
il>r.z.ei oozym"'"2 .nk l~-o2 o jaką !frl-0rst~1 . . K. mias.teezk-0i zastali~my spalone. Je~y-
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ks. Jnsmpowa w czasie, kiedy wielki książę
Dymitr Mikolaje'IN-iez, ks. JUS'Sllpow i Pudsz..
kie'Wicz zalatwiali się z Rasputinem .
Anglia opanowala nietylko życie gospodar.cze Rosyi. Wtargnęła ona takie w gląb ad:i:nin.:istracyi cywilnej i wojskowej. D-osdo do
tego, że superrewizyę paszportów na takich
punkl:aclI gra.ni.eznyc.b, jak np. Torneo, przeprowadzają - oUcerowie angielscy„ . W .kan·
.celary;i ikredytowej państwa rezyduje komi„
sarz angielski w osobie pewnego żyda londyń~
skiego, który ma prawo ostateczneg o ro~trzf·

gania o wzsystkieh

a~ygnQwaniach rządu

najważniejsze towarzystwa okręt-Owe
zgodziły się na początku ostatniego dziesięcfo„
lecia ubiegłego Wieku, w -celu unllinie-nia zd&

stwa

rzeń okrętów i wzajemnye h przeszkód, oraz
omijania plywający<'lt gór lodu, na state dr<r

gl na ooeanie, prowadzace z Anglii d-0- Stanów
Zjednoc:&onych Ameryki Pólnoenej.

OJ;>róc.z tego miano na eelu -0<mijanie okór
licy w :pobliżu nowojutland~ldch law piasay~tyeh, w której żegludze groziły niebezpieczenstwem ;pływające kry :i góry lodU, częste

mgły i rozległe :rybołówstwo zwłaszcza w mie-i
siąca~h letnich. Przez obrnnie .stalyeh ku.r-.

ro-

syjskiego. Bez jego j)-0-zwolenia taden minister sów zamierzano też powstrzymać niebezpiecz..
rosyjski nie może otrzymać acl :rubla illa. cele ne wyścigi niektórych parowców. Wreszde
9\V'Oj&go resortu„.
przez to, że wiele par-0wców używałoby tej sa4
Ostatnio zaś nades:ula wfa.dom<J§t, ze caro- mej droga morskiej, mogły okręty, kt6reby byWi d-0dano ·P-O dwóch dorade6w wojsko-wycli i ly w niebezpieczeństwie na morzu, łatwiej i
dyplomatyczny.eh ze strony Anglii i Francyi. :pewniej znaleźć pomoc. W wielu nieszczęś
WojskoW}'lllli takimi doradcami są generafow ie efach na m0\r7ill okazało się pożytecznem obra·
CaSielanu ze &trony Frtmcyi i Wilson ze stro- nie stalej dr.ogi morskiej.
:ny Anglii. Nazwiska. doradców dyplomaty.ez,.
nych nie !ą jeszcze mane. Doradcy ei nie są
Zgod:ron<> się na osobne dro~i w tę i tamoezywiśeie .czem innem, jak tylko req.ydenfami tą stronę. Są ooe ·przeciętnie 45 mil morskich
'W rodzaju tyeh, jakteh Rosya wysy1ala {l;ngiś
od siebie oddalone i parowce, według zwyą
. do 'Upadającej Polslti, jakich Japonia utrzymy- czaju międzynarodoweg-0, wymijają się, pły
wala na dworze cesarza koreańskiego, jacy nąc daleko na prawo. Ale w miesiącach let~
działają dzisiaj przy takieh dworach, jah: np. nieh parowce muszą plynąć bardziej na polu8yrunski lub perski„.
dnie, niż zimą, aby jaknajdalej omijać góry
U.stanowienie ty.eh dorad.ców przy dworze lodu niedaleko północno~ amerykańskiego
rosyjskim jest uwieńczeniem wlelkie-go dzieła wybrzeża wschodniego. Drogi wodne latem
~alkowitej kurateli, po<l którą Anglia w asy„ prowadzą bardziej na poludni.e niż zimą. Drot;tencyd Francyi wzięła dzisiejszą Rosyę. Po- gi zimowej używały okręty od 15 styr.rnia do
111ieważ kuratela ta opiera się na rosyjskich ty.. 14 lipe„it, drogi fotniej od 15 lipca do H, stylctofach libetalnycl t, dlatego n.ie grozi jej od emia. Oddziel.one drogi, prowadząee w tę
i
.trony spolecz.eństwa r-osyj~iego żaden opór, tamtą stront;', .stykają się w p.ohliiu wyhrzeży,
ani niebezpieczeństwo. Pragnienie uzyskania g<ly skierowaują się do jednego r>ortu, i to
~a ws,;elką cenę wolnooei wsltania nawet nie- zwłaszcza linie .angielskie przy poludniow ym
.
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osyi, eoz ty.Jk··o Anglii.
Car pod angielsko·fra:neuską kuratelą _
st~rkają. się także p-0dczas wojny a oprócz nieb
oto rezultat, jaki Rosya osiągnęla w swoim nowe linie stykają się, które prowadza do AT-a nad. morzem Bi.alem.
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. ' kwestyę samego istnienia pruistwa. Analogimz
cz- I wre arnrme mors ie z prz:vrzr. <im1. ratnn·
•
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.
I kowymi wsrelkiego rodzaju, lecz do wyspy,
:;uf:izyczyny dadzą ruewątp J>Wle ~na1ogiczne I zamieszka nej tylko przez 120 d-0 150
ludzi, w
.„
I większej . .ezęś~i rybaków, :rzadko zbliżają się
~~,,....~~ par.owce. W odległości 20 mil morskich na
• •
•
•
•
i południe od pływającej latarni morskiej Nau~
l tul. C'kett yną a ·z.e "Par·owce. oTcenlmtl A!lnntye~
I! 1 nego p Iw
ę a armę morw
sk~ wymieniano w wi~d-0!11o~ciaeh o akcyi fo„
. lłU Ili!•
dz1 podwodnych. Zna1<luJe się ona pned wy·
spą tej samej nazwy na południe od przrląd·
W zwią'?:ltu t. uostrroną wojną mor&ką i
ka Cod, n::t]b:młzie.i na wsrhórl wys1inint~go
postawą Stanów Zjednoczonych, interesujące eypla kontvnent u amerykańskie.g-o w stanie
dane o drogaich okręt-owy.eh na Atlantyku da· Massar~lrns~tta, pondęd~y Nowy'TI1 J.o.rkfem a
je marynarsk i referat „Vorwarts a".
j Br,sto~em. Parowce płyr.ą najrzęśriej. na :aDo :największych dróg morski-eh na świe- . chnd. :n.e -0d Long Islan. d do p·ortu IHH\"01nrsk1e·
de należą linie żeglugi na oceanie Atlantyc-- go. Tu się 1rnntertuje rmh okrętowy, zaopa
kim. Z pow-0du ruchu, stale wz.rastająrego, 1 truj~c? Rnsyą, Anr.;!i1~, Franf'.yf,' i \Vl0rliy w t{J-o
prądów morskkh, oraz rozleglego rybołów~ l wary zakazane wszelkiego wdzajn.
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nie kościół wśród lip wysokich, dwór na ubo- \
O godz. S min. 15 po fi'Oiudniu il'g·Yi. dni~
ezu stoją{'y, plebania, kilka domów w uliczce 19 sierpnia, B1aje~ny nad nurtami B. pod N
kolo kościola i trochę bud żydDwskich po kraDzień poihnrnrnv , de~zr.zvk miv lcct
ju ocalały. środek miasteczka w okól rynku:
mdoi!1~ w r;errach. \V:::.h,'pu,ie~1y z ·K. na L.
jedna -0ehydna ruina. Na zgliszczach siedzą
Szerel~i wclrndzą na pontony mn~tu. \Vkrar-0dziny żydowskie p>11d przygni<lte m klęski i
czają na hrzeg: wysuki, na ;;,iemię G.
:rozpaczy. O kwaterach w mieście niema moA potem rozsypem dróg przez jakieś mit
wy. Wracamy więc na przedmieście .t... i gdy jane v;siP, kofn dziwacznych cerkvd, pe1nyeb
chalupy już postojem kawaleryi zajęte - wy- krzyżów, cmentarzy.„
bieramy nad staw.ami tra:wniki pag6rkowa te,
Osad7.il :SiP uuJk mar:ozp;m dakl~o od. bn&
gdzie mogą się trzy bataliony wygodnie rozfo- gów rzeki.
- •

I

żyć.

Pod n-0c wszedł w bory pnd Z.

Niebawem na·dciągnąl pułk.
Namioty
jeszcze przed z.mierzehem wyrosły.
Nazajutrz rano 18-tego .„ -0dbyln się na
pil•a·cu obok msza po]owa. Prócz. pułku wzię
ły w rlftej udział sąsiadujące z nami rnldzialy
artyleryi i ~awaleryi austr. ze swemi komPndami, równi·eż komenda legionó.w polskich z

Ekscel. D.

Tam biwak uczyniony „_ im.mioty fliff(n;pideszer. pada. n:r1fr::k:1 h·,:1°:;nją wy~
sokie - w kadz.ielnym iinlede ln:.'.'.
Whrótee }lu wieczerzy milaje gwar. Pny·
gasają 1Jgrli;c;ka. Znużenie obala żPlnic-'.·zy na

nane -

wilgotne mchy.
Uciszył

·

:;ir

Dzień zeszedł na wypoczynku. P:rzypusz..
czaliśmy nawet, ie tu star. <lluże.i nam wypad-

nie, gdyż linia B. niedaleko. Tam zapewne
się i iechce dtuźszy o-pór stawić. Niesporlzianką przeto pa.dl na nas
późną .nocą rozkaz: Wymarsz o g. 6 ra·no. Za B.
Szybkim marszem zbliżał się pułk do B.
Nadarmny po dMdze przodowni k stary, ehl.op,
siwy unita, dreptał p-0bok konia pułkownika
i, ~ruswny tą ·chwilą niespodziewaną, spo-

nieprzyjaciel umocnil

pnlku

Orkiestra uderzvla w hvmn .,.Jeszcze Polska".„ Później ,!M~rsz. Cz~varta,ków". A w
sku[Jis1rnch kclo ogr1isk potworzyły się jui
d1óry. Znużenie przeszło.
. Rozśpiewnl s1ę, :vowgral bór litewski pie-

wiadał się w odstępa·ch~
- Siedziałem w tiurmie. Byłem bity, katowany. Ciaki miałem ścięte, że od kości od·
·chodziło.„ za wiarę. Wytrwałem wszy·st1rn.
, śnią legionową.
I ot-0 doiylem chwili~ że dziec.i moje,

I
f

wnuki ..•

.inż ~;bóz, gdy Km~1cnda

odbiera tekfonicrną depeszę o upariku Mnd.Una, z cyframi jeńców i łupów.
Każe pułkownik podać telefonem rndGsną
oną no.winę komend-0m batnlłonów.
Zaniedł;ugo wyrywa :się L J,>Ośród najbli:i:
szy"ch partyj namiotów zb!nrowy okrzyk~
„Hurra!" Za nim dn1gi, trz.eci: „Hurra!"
Buchnęły w górę ugniska.„.

l
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pupis'ująe się utworami Rzepki i Sullisana, dalej

Dziś:

Leona.

.iutro: Eleonocy.
Wschód sfońca o godz. 7 m. 10.
Zachór:l o godz. 5 m. 19.

RocHice..
Dnia 20 r. 1530. Król

Zygmunt August za żyefa
ojca ukor-0nowany w Krakowie.
1826. Ustanowiony zostal w Warszawie
pod przewodnictwem ordynata
Zamoyskiego Komitet śledczy z
5 Polaków i 5 · M-0skali do zbada-

nia sprawy Towarzystwa Patryotyczmego.
Wybuch powstania zbrojnego w
Krakowie i wielu miejsc.owo~
ściach Galicyi.

1846.

Fefj e:kmik.
Teatralia..
Ol1'Zymaliśmy

list, podpisany przez „Gościa z
galeryi". Pan ten pl) oddaniu słusznej P-Ochwaly
dotychc:uasowej dzfalalności teatru P-olskiego, zwraca uwl?lgę na braki rażące w stosow801iu efoktów
fruzascenicznych. Aufor rozwodzi się gló\\"Ilie o
„Weselu" 1 wiele miejsca poświęimc kurowi.
- ,,Pia.nie tego koguta nie licuje z powagą
utworu - pisze - albowiem kogut powinien piać
z daleka, a· nie pchać twarzy w okno, przycrem
okazuje się, że to nie kogut, tylko maszynista.
W tejże sztuce rozlega się tentent konia W er11Jyhory. Twierdzę s'"1Anowez<» że w te.a.trze Polskim
j·est to kozi tentent, a nie koński. Jeśli prawdą
jest, że tentent robi kierownik literacki, ro zdaję
mi się, że ten pan nie posiada zdolności hippicz..
inych, a więc
dorósl do swego wysokiego stanowiska.
Dalej: osoba, która pilnuje księżyca, cle powinna się z nim ;przewreeać, wskutek ezego ealą
ziemię zalega mrok, oo wygląda na ikoniee świata
a nie :na 0 Wesele".
Podobne nied.olda<lności dzieją się w ,,Neklanie". Wzburzony lud 'ligroma<lzil się u dworca. księ
żęcego i wola ,;r11mbarb11:rum ! rumbarbarum !"„„
Uważam, Ze byi-0by właściwsze, gdyby lud wykrzykiwał te wyrazy pod apteką".
Tyle slów „Gościa z galeryi". Mamy nadzfo„
ię, że kierownictwo. teatru weźmie jego uwagi do
serca i mnieni koguta, konia, oraz środek na \V-Zburzellie tłumu.
·

me

Banzaj.

łóozka~
Z powodu mrozów
i zamarzania kondenzatów z gazu w guzocią;..
gach mogą zajść wypadki pękania ruir i uchodzenia gazu z miejsc nieszczelnych.
Zwraca się mvagę, żeby pod ż.adnym warunkiem nie wchodzić do mięjse zamkniętych
(piwnic, komórek, nisz, sklepów, magazynów,
i t. p.) z światłem, gdyż w wypadku
. nagrorifadzenia się gazu w takich miejscach
szczególniej, można się narazić na eks.plozyę,
skutki utraty życia i szkody materyalne.
O zauwa:?Jonym, choćby w najmniejszym
stopniu, upływie gazu, należy po zamknięciu
gazomierza bezzwloc:m1e zawiadomić gazowskładiw

nlę przy ulicy Targowej nr. 34, gdzie bez
względu na porę no.cną czy dzienną, stale dyżurują spęcyaliści, obowiązani do natychmia-

stowego

usunięcia

przyezyn uchodzenia gazu.

Ifofo samripomocy.
Przy kursach handlowych Staw. wzajemnej pomocy pracownik6w handlowych m. Ło
dzi uhvorzyfo sję Kolo samopomocy, które ma
za zadanie reprezentacyę -0gólu słuchaczów.
Między innemi, Kolo będzie się staraio zaku'PYWa11 lanie pcidręczniki, wypożyczać je słucha
czom bezplatnie, udostęp11iać niezamożnym
.:;;łuehacwm korzystanie z kursów, uzyskać ulgi
w pla!nych wypoiyrzalniae h; urządzać wycieczki naukowe do imtytucyj przemysiowych.
. W niedzielę r:d~y!o. się zebr~n_ie or~aniza
~YJ-De: w eelu orno\'nema szczegolow teJ -0rga11iz~r~yi i wyboru komitetu.

iUa stfifa;r!y.
Z;:n7.ad ?>v\~}azkn zay-;·c:d-0~1 ego nrzen1yslu
drzewnego n1rrnrnwal projeh:l urzQ,dz~nia s;koły rysunk1:T'ie1 dln ezeladzi i terminakirów stołarskir11. \V relu C•m6wicnin. projekh1, w nie~zlell'.! 25 h. ni. udbędzie się zebranie człon

kihv.

- ·wHkrih!y ·wfocz6r :rn-

:~~t:;ic1y~
tło"

Stm:.aniem zarządu Stow. o;i'l.iafo"ego ,.świa
-0dbyl się w ubiegłą sobotę w Fabia.nicach w

sali Tow. gimnastycznego .pr·zy ul. Długiej pier:wszv mn;r'"'l::alnG-wnkalny wieczór robotniczy, po~\~.rtó;zooy ;Y uie;!ziel:~ \V Li.r1zt \Y sali R~sur5y rzemieślnic7ej.
Prct;ni •n \vype1nily występy ch6rów
illiesza.nych. Siow. „światło" pod batutą B. Ulasa,

-~~~~

Obsada „Wilków w nocy" (2&-go b. m.)·, „Zmartwień pa.na Ifamelbeina" (27 b. m.) i „Eskapad)'.'"
(28 b. m.) nie ulega żadnym zmianom. Wszysflne
trzy sztuki grane są przez pierwotnych wykDn~w
ców na czele z Frenklem, Junoszą, Stępowskim,
Oweda Staszkowskim. ślhvicldm, Janµszem, Różvc1dm"' Rolandem, Lubicz- Sarnowską, Pichorów·
n"a. Ordon-Sosnowską, Sulimą, Pomian-Borodzicz
i 'i. d.
.Już same nazwiska wykonawców świadczą. jak
sztuki te są grane, zresztą ~zytelniK z pism warszin,:skich już wie, że lepszej obsrrdy w tych sztukach wvobraziC sobie nie ID{)źna.
Początek przedst~wień nazrim~zon<.! na godz. ,'l
min. 30. Sprzedaż biletów o<lhywa się w sklepi~
W-go Prądzyńskiego (hotel Victoria) od godz. 10-eJ
fa.no do 1-ej i od 3-ej do 7-ej.

Z Tow. lekarskiego.

Dziś, o godz. 8 wiecz. dramat H .. Thse~11: „~o
ra", z pp.: Rychterówną, Sac1mowską, Orlmsk1m,
Orlowskim, Nawrockim .w rolach głównych.
W czwartek, dnia 22 b. m ... Mąż z' grzeczności",
krotochwila Abrahamowicza i. Ruszkowskiego, z p.
St. Knake- Zawr..-J.zkim w brawurowe.i :roU kapitana.

Teatr Polski
Jutro, o- godz. 8% \\ieez„ -0dbędzie się zwyczajne posiedzBaie Tow. lekarskiego w lokalu wJ:a:snym.
Porządek dzienny: odczJ-i dra Siwińskiego „Eksperymentalne badanie nzd znuże,niern psychicznem ;v
szkole".

zwią;zkn zaw. pracowników iryzyerskich.
W niedzielę ubiegłą odbyło się uroczyste otwarcie lokalu związku zawodowego pracowników
i pracownic fryzyerskich w Łodzi przy ul. Space-.
rowej. 41. Mowę inauguracyjną wypowiedzi.al prezes Z\viązku p. Kaucz. Dalej przemawiali o k<mieczności klasowego zrz,eszania się klasy pracującej
przedstawiciel Rady związków i stowarzyszeń robe>tniezyoh, następnie w imieniu związh."U 21aw-0dowego robotników przemysłu włókJnistegG p. Pudlarz, związku krawców Chojnacki, przemyslu
drzewnego Kuliński, murarzy Zybert i fani, poczem nastąpilo przyjęcie towarzyskte.

Ze

Ankieta zwfo zku. zawr.·ifowego szewc.ów
f kama·s:mików.
Zarząd związku zawodowego szewców i
ka. maszników w Łodzi rozeslal wśród pmoowników
szewskfoh ankietę w sprawie warunków pracy.
Między innemi ankieta zawiera pyitanie o rodzaj
P!acy i wysokość z,arobku, warunki hygienkme
warsztatów, oraz lclasowość praoov;.'lllików.

P-0lączenie

kościelnych
~iązek.

c:hórów

w .jeden

Z inicyatywy p. Feji, p.rezesa cl:tóru ko-przy 1parafii katolfokiej św. Krzyża
powstaje w mieście naszem związek zje·dnocz.onych chórów kościelnych m. Lodzi. Odpowiednie kroki wstęime ku zrealizowaniu tegoż :zrzeszenia już ,p 1 odjęfo.
ścielnego

Nowe karty na chleb.

Z

\Yarzz:nrski teatr ~ 1R.ozmaitości" w Lodzi.

p. E. Piotrov;rska wypowiedziafo. z uznaniem „N'apn.ód" Obuchowicza i .,Stacha" Maryi Konopnickiej.
P. S. Kalinowska wraz z p. Ulasem odegrali na
fortepianie na 4 ręce utworzy solowe Szopena
Sindinga i Lfabe:rga, zaś tenor p. Rozwens odśpie
wał aryę ze .,Strasznego- Dworu" i dumkę Moniuszki. Kolo dramatyczne Stow. „światlo" odegralo
sztukę ludową „Werbel domowy" Gregorowicza,
przy.czem odznaczyły się panie: Przec.hodzińska i
Dobiel:l.sówna, o-raz pp.: H<Jworko, Poppe i Grai.
Pierwsza ta próba samorzutnych sil ro-botniezyeh
na polu krze»ienfa zamHowa.nia dG sztuki spotkala się z na1eżytem poparciem ze strony tych wlaśnie ster, "id.la których byla prze2iilaezona, 7iaś wykonawcy, jak na debiut, wyka'.łlali wiele dobrej wołi
i zamiłowania artystycznego.

Ofiary.
Mallonkowie Wroneberg, z okazyi zaręczyµ
p. Broni:s1awy Lewkowiczówny z p. Ludwikiem Abramskim na trepy dla biednych dzieci rb. 2.
Kolo matek zamiast kwiatów na trumienkę
lVI:Urusia Uley:skiego, na „Kroplę mleka" - mar. 10.
P. Henryk Fuks, wyrażając najgrębsze wyrazy
ws1pókzuc.ia przyjacielowi p. Natkowi l\farko'W;czowi z p-0wodu śmi·e·rci brata, skrada na kasę wdów
i sier·ot przy Stow. Praoowników Ha:ndl. (Spacerowa 21) - kop. 50.
P. Zdzisław R. na ,,Kroplę mleka" - rb. 2.
Prze}ożo.na. p. Rajska
zamiast kwiatów na
trumnę Luty W endlów'ny, d1a najbiedniejszych do
uznania redakcyi - rb. 3;
Uczenice gimnazyum p. Rajs1dej zamiast kwiatów ·na trumnę kaleianki Luty Wendlówuy, na łó
żeczko do domu sierot (Brzezińska 10) - rb. 15.
P. Tene.nbaum w myśl decyzyi sądu, na dom
starcćw i kalek 1 - · rb. 5.

Łowicza.

(Ko.regpondencya wlruma „Godz. Pot").
Gościfa tu ponownie trupa 'P• Szejera i
Łodzi. Wystawiono „Sybir", „Tamtego" i na
ogólne żąd.anie „Kościuszkę p.od Raclawica„
mi". Sala teatru „Eos" przepełniona byla jaij.

i poprzednio, a publimmość darzyła ąktoróW\•
dlug-0 niemilknącymi oklaskami za grę w nie..
zmiernie trudnych warunkach, gdyż dekora„
eye miejscowego teatru, wskutek dziaiań wo.
jennyeh, .· uległy kompletnemu nieomal zni„ .
szczeniu. Nadzwyczajnie podobała siię p-ubli„ ,
czności gra p. Szejera w sztuce „Tani.ten", w
roli pułkownika żandarmeryj.
W krótkim czasie nastąpi otwarcie RadYI
miej3kiej. CzfonJmwie zarządu Rady Opiekuń.„
czej powiat.owej i miejskiej us!a..Pill ·:z zajmo.
wanych stanowisk.
We Vt'iorek 13 b. m. odbędą się n-0we wy„.
bory do tychże rad i ·zarządów. .
Komisya szacunkowa miejska niedługo.
ukończy swe czynnoścd; przy· Komisyi ·utwo.
rzono oddział regestrac~ strat kolejowych t
pocztowych. Zalegalizowano Kolo Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej w Nieborowie. K-01-0

Łowickie

p, M. S. uruchomi?o bursy dla analfabetów,
grono ·osób z miejscofyOO. !IlaUQeycieli li iinteUgencyi złożone.
Okręg

Łowicz,

dzia.lalności

-Oddziału

-01bejmuje~

SkierniEY\v:ice, Glówno, Stryków i S°'"

chaczew.

K.

Z Tomaszowa·.

wa

Staraniem ks. Jana· Dratwińskiego,
wsi Kmowkach z,organiz.owano Kolo Polskiej
Macierzy Szikolnej.

Z Kujaw.

Samobójstw'll.
Do- domu przy u1. Tairgowej 30 przyszed! Fe·
liks Ofenberg, la:t 32, bez zajęcia Uu i>odcz.as nieo•
becności swego znajomego stróża, powiesił się w
jego mieszkainiu. śmierć stwierdzil lekarz Pogoto-

·wia.

Odpo1"iedzi od Redakcyi.
P. Leonidasowi Trapom. „Zejście" nie odpow.iada naszym wymaga·nfom. Nie zamieścimy.
;;:

Ziemie polsliie.

Gmina Lubień leży o 28 w;iorst od Wloclawk.a
i Kutna, przy szosie do Łodzi: Gmina ta posiada
14.000 morrg ziemi ornej. które doskonale proou- ·
kują. Ludność wynosi 7.380 duS'Z. Po,siada 4 szkoly gminne, do których uczęszcza 280 dzie.ci, 2 szkoły prywatne, dokąd uezęszcza 120 dzie.ei, a także
3 ochrooki gdzie się uczy obecnie 150. dzieci.
Na gminnem zebraniu wójt p. Hoche;rc zaprojektował założenje 2 nowych szkól początk~ch.
Będą one niebawem otwarte. Gmina posiada pnytnlek dla starców, utrzymywańy z legatu ś. p. Igua.
cego Kopczyńskiego w sumie 28,000 rb. PrzytulE>k
mieści ob'e-cuie 14 .starców. Prócz tego gmina .ma
gorzelnie, krochmaluie, 1 mlyn motorowy i 8 wia•
traków, aptekę, straż o.gniową ochotniczą i S2lpita1
Wszystko to ludność ma do zawdzięczenia czyooemu b. wójfowi miejscowemu.

Od przyszłego poniedziałku 25 lutego do 11
marea wlączmie waż,ne będą wydawane obecnie w
uc;ząstkach Komitetu roZ;dzialu chleba i mąki kare
ty .na chleb, mąkę. mydio i cukier, seryi 46, z por-- &
~~łocławk.a.
W ubiegłą niedzielę,. dnia 18 b. m. w sali retretem króla polskiego Zygmunta III. Karty te, drukwizycynej
r,zgowskiej
straży
ogniowej
ochotniczej
kowane frurbą z:ie1'ouą, różową i e.zar.ną na szarym
Odbylo się tu ogóilne z·eibranie polskie~ ·
papierze, są trudnę do podrobienia i ;posiadają 9 odbyło się piriedstawienie wlośeiańskie, z którego
·kuponów % funta, i 8 na pól funta chleba, oraz
Związku zawodowego robotników przemyslu ·
dochÓd przeznaezon:o na biedne dzieci lódzkiej okupony: :na :fuJilt ·mąki, 13 łutów cukru i 50 gr.
żelaznego, na którem między innemi uehwa·
kręgowej Rady Qpiekuńczej, oraz rzigowskiej Stramydła.
lano wysłanie adiresu do Rady Stanu. Adres
~y ogniowej. Pod względem kasowym impreza ute;n brzmi:
Zmiana rozkładu jazdy na kolejkaeh dojazdc- dala się znakomicie, zgromadzając z dość obszernej
„Wy:soka Rad·o? Zgr.omaidzeni we WlQ..
i
ze
smakiem,
chocfaż z prostotą udekorowanej sali
wyd1.
clawlru n.a Ogólnem Zebraniu -czlonkowie ··
liczną publiczność, zarówno z szerokieh kól wlo·
Dvrekcya Tow. alrn. łódzkich elektrycznych koPolskiego Związku Zawodowego Robotników
ściań::;;kich, oraz ludnóści Rżgowa, jak i „śmietanki"
łe,iek d-0jaz~lowyBh komunikuje, iż z <lufom 19 bież.
Przem. żelaz., w liczbie 38 osób~ ożywieni nielutetJ"o ostatnio Docfrrri z Łodz.i do Pabianic, -0raz w pie'l.·wszych rzędach, w osobach przedstawicieli
z P~bia'llic do Lodzi będą oc:khodzily ·o godz. 9
zachwianem, a g-0:rącem praginieniem wspól·
ziemiaństwa okolicznego, .oraz inteligencyi lódz.min. 5 wieczorem. Na linii Łódź-Zgierz ostatni podziulania w ciężkiej, lecz W.S7iczytnej pracy,
kiej.
e.iąg będzie odchodzić zaró\'i'ITTO z Łodzi, jak i Zgieskierowanej do wskrzeszenia i utrwalenia byW pierwszej części amatorzy w1'ośeianie z B:r:ona o godz. 9 min. 20 wieczorem, zamiast jak dotu państwowego Demokratyczne j Polski, wi
iychczas o 10 wieczorem.
ni&<ina, pod kierunkiem h .. nauczyciela, p. Ochędail
:Na linii Łódż-Aleksandró1v ostatni :pociąg z
jaknajszerszyc•h jej granicach, witają Radę
skiego odegrali sżtukę ludową „Wesele Zosi" DomLodzi odchodzić będzie o godz. 8 min. 40, zam~ast
Stanu, jako pierwszy zaczątek Rządu P-0lskie- .
nika,
następnie
zaś
wJ:oścfa.nie
i
slużba
folwarczna
jak dotychczas 9 min. 20, z Aleksandrowa zas o
go i WY'l'ażają swą ni ezach wianą wiarę i uf.;
godz. 9 min. 50, zamiast 10 min. 5.
z dworu vViskitno. pod kie~mkiem panny Janiny
n.ość w jej wytrwale i nieugięte dążenie, opie-.
Na liini·aeh Lódź-Ruda, Łódź-Konstantynów
i1orodyński·ej z Wiskitna odegrali ludową ałtukę
i Ruda-Rzgów-Tu. 3zy11 pociągi kursować będą
rające się na stalem poparciu· cale-go sp.oletrzyaktową p. t. „Maryśka i Jasiek", o-snutą l'a tle
podług dotychczasowego rozkktdu.
czeństwa naszego, ku urzeczywistnien iu naroobecnej wo·jny światowej, napisaną przez· pa,nnę
dowych
ideałów niepodle.gfościowy~h, oraz oHor-0dyńską.
Sztuka,
pisana
językiem
ludowym,
Odczyt o regulacyi miasta.
stateczny
roo.kwit i potęgę drogiej na~ Ojczyz..
ze śpiewami i tańcami, po·siada prostą, a wzrusza„
Zarzad Stow. techników m. Lodzi zaprosil: prot
ny".
jącą
fa.bulę
uratowanie legionisty od niewoli
uniwersytetu warszawsk~ego, p. 'f'adeusza Tqhviń
. Następuj-a 58 podpisów obeeny1ch na ze-.
moskiewskiej przez polską dziewoję· i szereg poskiego, celem wygloszema odcz:yitow w sprawie rebraniu
członków.
gulaeyi miast.
wiklaii, końeząeych się zl-Oźeniem uczuć osobistych
W dniu 23 b. m., o godz. 7% po ;pol. prot
Dzięki niezmordowane j energii zarzi;id11
bohaterów sztuki na oltarzu milośei ojczyzny.
Tolwiński. mów·ić będzie o planie regulac.yjnyńl m.
stowarzyszenia sp.ożywczego „Praca" z-0sitała
Swojski lapidarny język, doskonale ujęty przez auWarszawy~
której zadaniem jest
torkę z uznaniem przyjęty zostal przez audyto•ryum, · otwo-rzona piekarnia,
dostarczanie szerokim masom robotniczym
Z oc:l1ronki przy ul. P0Judni11wej 66.
które znajdowalo się w doskonałym kontakcie z
możliwie zdrowego i taniego, jak na .czasy owyko.nawcami. Zwlaszcza dziarsko wypadły tańce
Zarząd ochronki -0trzymal 1,000 rb. od pp.
becne,
chleba.
·
w barwnych kostyuma·eh ludowych. Na zakończenie
Maurycostwa Poznańskich, z okazyi ich srebrnego
odegrano wz.ruszający obrazek na tl.e wojny obecwesela. Za sumę tę, stosownie do \Yskazania jubine·j, p. t. „Wygnańcy", pióra p. H-0rodyńskiej i A.
latów, zakupiono c.ieplą odzież i rozdano dzieciom
Czairkowskiego, w ponurych, acz prawdziwych bar-Płocka„
ochronki.
wach malujący straszne położeni~ bezdomnych poł
skich wygnańców w sitepach rosyjskich.
Prezydyurn Ra·dy miejskiej z wyboru ukon.•
śrn.iertelne zaczadzeni:>.

Z

Z

Strasz.ny wypadek zdarzył się w .doarn przy
ul. Franciszkańskiej 38. W . domu tym .mieszka
30-letni tragarz, W-01I Brzego\vski z żoną Chają i
roczną córeczką . Surą.
Gdy w sobotę wieczotem
zauważono, że z mieszkania tragarza od 24 godzin
nikt nie wychodzi, zaniepokojeni sąsiedzi, podejrzewając jakieś nieszczęście, wezwali policyę. Po
wylamaniu drzwi zaa,leziono w zapełnionym dymem pokoju zw!nki Brzegowskiego i jego córeczki,
maz Bri,egowską, dającą słabe oznaki życia. W ezwane Pogotowi0 cdwiotlo ją do szpitala, gdz.i-0 nazajutrz zmarła; ZwJ:oki odwieziono- do :prosektoryum.

„O zadaniach harcerstwa".
Dzis odbedzie

sie odczyt ks. komęndan

ta Związku lfarcerstw'a Polskiego na temat
„O zadaniach Harcerstwa" w sali Resursy rze-

mieślniczej

o ~od.z. 4-ej po pol.

·

Wypędzeni

z pod rodzinneg<;> dachu tulacze, kości swe skladają na obcej ziemi. zdala od kraju,
pośród wrogich tubylców, którzy im dachu i bytu
skąpią, jedyną pocie'Chę zma,jdują w wizyi odrodzenia ojczyzny.. Piękny wiersz kończący sztukę, wnosi
wzniosly ton pociec.by.

z wykonawców
Horodyńs1rn

wyróżnili się:

panna Janina

w roli mofodyei, Jerzyk Horodyński,

CzaTkow.ski, Ochęda1ski, Spl:awsld, Witczak, Józef
Kordalski, i panny Ochędalska i Miki·nkówna. Swoiski ton wniosla do programu orkiestra włościańska
z Giemzowa. Po odegraniu sztuki amatorzy popisywali się wykonaniem sze,regu pereł poezyi polskiej.
Na.strój, panujący wśród„audytoryum, śwfodezyl
o rozwinięciu wśród ludzi z <Jkolic Rigowa. silnych
uczuć patiry-0tycznyeh, przejawiająeych się żywiolo·
wo w silniejszych i podn1osłych mo.mentach, co jest
zrozumialem wobec coraz szerszego krzewienia .się
wśród inlod.zieźy hasel inie:l)odleglośei kraju.

stytuowalo się tu w sposób następujący: dr.
Aleksander Msrlesza (prezes), mecenas Stefan Baliński i· Jan Swięekki (wkeprez.), dyr.
Adam Grabowski i Larna (sekretarze). Prezydyum Rady w towarzystwie radnego p. Alt·
berga zlożylo wizytę J. E. ks. biskupowi A.
J, Nowowiejskiem u celem podziękowania za
ży·czenia J. E., nadeslane na inauguracyjne posiedzenie Radv.
Odbyło się zebranie komisyi budietowef
sejmiku powiat.owego. W toku obrad zdecy:
dowano ostatecznie zatwierdzenie· zapomQg1
dla m. Ploclm w sumie i50 tys. marek. Z tej.
sumy 30 tys. marek tytulem zaliczki wyznacz-one być ma na kapitar obrotowy dla szpitala
św. Trójcy. Jeżeli przy ostatecznyeh obra.•
chunkach · bu(l.;.et.owyeh pozostaną · jakie , o-..
szczEZdno~ri. ma)ą być równie.Z przt?.11a:'zr.1ne na

!Za.po.mogę cłla

.miasta.
.,~·

PODSKl.

Z

Dąbrowv.

(K~resp&ndein<:ya własna

zać Wydziałowi finansowemu magistrafu, tudziez specyalną kasę szpitalną. Majątki szpitalne i d<J.broczynne komisya pr-0p.anuje prze..

WARSZAWA.·

„Godz. Pol."}.

Uegestracya strat kolejowych i pocztowych.-Wznowienie lekcyj. - Likwida:cya T. P. G.

kazać wydziałowi

Xronika warszawska.

Podezas"pobytu w Zaglębiu przedstawicieli glównego Wydzialu regestracyi strat wojennych przy R. ~· .O., w .Dąbrowie Górniczej,
rw lokalu Rady zJawu przemysłowców górni_.ezych, odbylo •.si~ przy licznym udziale przemysłowców gorruczych, hutn.iczyeh, .i in. zebranie, ~ają.ce na c~łu omówienie sprav."Y regelif;raeyl strat koleJowych, poezto-wy·eh i komotrowych, a
celem uzyskania -odszkodowań za
zagubi011e na początku wojny wszelkie ladun-

administrowania

ma.iątkiem

miejskim.

Nowo przekształcony wydział szpitalmiejskiego domaga się zupełnego
skasowania w Warszawie podatku szpitalnego. Podatek ten <Jkazal się zu.pelnie nieracyoreorganizacyi, -0 czem mial zadecydować zja~<l nalnym. Jest on przyczyną niesłychanych cię
specyalnie zwołany. Zjazd ten, jak dcrn-0si żarów dla miasta, bo miasto musi bez.płatnie
„Nowa Gazeta", odbył się onegdaj. Ożywiona leczyć swoich i nie swoich mieszlrnńców, ubodyskusya w sprawie reorganizacyi C. K. N. girh i zamożnych. Podatek płacą obecnie ci,
trwała od godz. 8-ej wiecz. do 3-ej rano. Naktórzy leczą się w szpitalach i dla uchvlenia
ki.
r-0d'Owy Związek Robotniczy i Związek ifopo- się od o.pła.ty zaopatrują się w kwit po·datko· . Zebranym udzielał wyjaśnień przedstawi- dleglośei (który:, jak zresztą okazało się, w vry._ Pozatem jest on polem różnych nadużyć.,
eiel wydzialu regestraeyi strat wojennych, me- Warszawie oTganizacyi zup.elnie nie posiada), 1 :ialnego podatku szpitalnego niema nigdzie w
definitywnie nświadczyly; że p-Od iirmą Ce-ntr. kraja-eh kulturalny,ch. Wszędzie obowiązuje
cenas Grosser. Posianowiono wszelkie ·zgloKo.~. Narod. działać nadal nie mogą. Zazna- zasada, że za kuracyę szpital otrzymuje oplaazenia przyjmować na miejscu, a ·po zgromaczye tu należy, że na samym Zjeździe uwido~ tę od chorego, a w razie jego niezamożności,
!l.zeniu odpowiednich materyalów przekazać
eznHy
się -0s.tre różnice w poglądach na tę
je: wichialowi w Warszawie.
placi za niego gmina, związki zawodowe, kasv
sprawę pamiędzy samymi czl-Onkarni
chorych i t. p. Według vpinii wydzialu szpi· Biur-o xegestracyi strat kolejowy.eh~ komo- organizacyj. Niezależnie od tego Polskatychże
Par~
talnego, zniesienie podatku mriżli we jest na
lI'Owy·ch i pocztowy.eh filą przemyshl górnicze-tya Socyalistyczna zlożyla oświadczenie, że sto· tych samych zasadach na jakich zostało zniego i huinfozego na ealy obręb Zagłębia znaj1
sunek jej do C. K. N. musi uledz rewizyi, jak- sione praw,o o pobieraniu podatku od widoduje się w gmachu Rady zjazdu.
kQlwiek organizacya ta uważa, że w dalszym wisk, które by1o <iparte na prawie z r. 1812.
· Na skutek porozumienia w dniu 3 lutego
ciągu będzie mogla wsp6Mzialać z C. K. N.,„: W razie zniesieni.a podatku, koszty kuracyjne
1917 roku pomiędzy nauczycielstwem a prżed jako -0rganizacyą komitetów~ wydziałów i Rad I
dla szpitali należy ściągać według prawa z. r.
stawicielami m. Dąbrowy i gmin obwodu daNarodow~fch :prowincyonalnych i tY.ch ugrupo- 1 1816 z r·ozporządzenia z r. 18ri9, t. j. ,,że kabrowskiego lekey.e w szkołach miejskich ~i
wań politycznych, które nadal w ścisłym
żdy cho,ry nisze.za koszta kuracyjne z własnych
!W.iejsltleh obwodu rozpoezęly :Się we wforek
związku organizacyjnym z C. K. N. pozostaną. funduszów, a w razie niezamożności - placi
n. 6 lutego.
""" '
Za utrzymanie C. K. N. na 50 blizko glio- gmina.".
Filia dąbrawska krakowskiego „Towarzy- sującyeh wypowiedziała się znakon:tita więk
stwa dla przedsiębiorstw, górniczych" (T. P. szość (prr,eciw 5 glosom), przyczem o<lnośna
O walutę.
uchwala zaznacza, ze działalność O. K. N. rm·
G.) Królestwa, prowadząca dotychczas na spół
(o)
Wczoraj
'Vl'YWieszono
w gminach podwinna w chv.ili obecnej ześrodkować się głó
kę z hr. Michatowskim sprzedaż węgla i caiej
miejskich
ogłoszenie
Wydzialu.
goE.podarrzego
-0kupacyi austryackiej na rachunek c. i k. woj- wnie kofo sprav.-y wojska polskiego i akcyi
mzędu :powiatowego .warszawskiego naste.pupolit:pcznej
z
nią
związanej.
We
wszy;stkich
skowego· urzędu. górnfozego, zwija te agendy,
jącej treści: „Należność za towary~ nie po.;.riniktóre odtąd '!Jędzie prowadził wojskowy w·ząd innych sprawach zostało przy.vnane prawo sana
być uiszcza:ną w walucie rosyjskiej, lecz
modzielnego <Iziatanfa poszczególnym organi·
górniczy w wlasnym ·zarządzie.
-wylącznie w mar.kach i feniga9h".
zaCJ''Om,
w
sklad
C.
K.
N.
wchodzącym. Wobec
Dzi.alalnooć filii w tvm zakresie trwala
nowej sytuacyi zewnętrznej i wewnętrznej uod listopada 1915 r., a więc przeszło rok caiy,
Nowa kasa.
illuiej zatem o wiele, niż po<l·o.bna dzialalność , znano ogólnie konieczność reorganizacyi C.
(o) Onegdaj, w niedzielę, ()dbylo się w
K.
N.;
odnośną dyrektywę w tym kierunku
!kilku przedsiębiorców prywatnych, którzy
Otwocku w .lokalu „Spójni" zebranie poświę
otrzymał nowy za.rząd; przyczem, jak.o jeden z
dzial sprzedaży węgla prowadzili od chwili
cone _sprawie u.tworz;;nia chrześciańsldej kawniosków
była traktowana prozasadniczych
umcliomienia kopalf!Ji po odejściu Moskali, aż
sy pozy;ezkowo - oszczędności·owej. Referat w
pozycya,
by
mocniej,
aniżeli <lo.tąd, zaznaczyć
do 1 list.opada 19~5 r. Likwidacya węglowych
tej sprawie od,czytal dr. Antoni· Michałowski
tnteresów „T.epege" p•otrwa do końca miesią- charakter C. K. N., jako Zarządu i Centrali dając na wstępie zarys rnzwoju kooperatvw'
na.md·owych
organizacyj
prowincy-0nalnych.
j
ea.
es.
W sklad nowego zarządu :p·owolano 7 osób z w ogólności, a kredytowych w szczególnoŚei,
oraz wskazując konieczną pofrzebę zawiazaprawem kooptacyi. Jalrn pr:zyszlego p.rzewo~
nia kasy takiej w Otwocku. Bardm lic;nfo
wymieniaM
Częstochowv.
I dniczącego ogólnie na Zjeździe
ł -0b. Stanisla!Va Osieckieg-0. Następny zjazd, zebrani obyw8:tele miejscowi i włościanie olroUczni ;podpisali od,p•owiednie podanie i u_Częstochowskim gubernatorem wojskowym na i odbyć się ma najp.óźniej dnia 1 k-wietnia r. b ..
mie1sce dotychczasowego gen. ·:porucznika Schfok- I
QX>ważnili d-ra M. do dalszego kierowania
fussa und Neudorlia, mianowano gen. - porucznika t
sprawą.
Dotychczas istnieje w Otwocku jeGersdorffa. ·
Wydział dobro.czynny.
dynie kasa dla iydów.
Gubernator wojskowy ezęst-Oehowski wydal ob(o) Uhv'Drzona przez magistrat Jiomisya
iwieszczooie głoszące, że przeslane p.rzez :nieznane.
międzyw~ndziafowa dla opra:cowania p!l'ojektu
go spraweę w dwóch Ustach komirurrzowi policyi
Km-e•spondeneyj•ne bilety tramwajowe.
r091r.ganizacyi obecneg-0 wydzial11 sz.pitalnfctwa
polnej Neu;mannowi i urzędnikowi Johnke z Wfo(o) Sprawa wprowadzeu,ia biletów trami dobroczy.nności publicznej uznała za niezbę
ilunia 400 marek uważa się· za :przepadłe na rze\\Z
Rzeszy niemieekiej, gdyż niewiadomy sprawca nadne oddzielenie szpitalnictwa od spu:aw d!o- wajowych korespondencyjny.eh, t. j. uprawniadeslal je 1rrzędnikom niemieckim, oolem namówiejących. do przesiadania się z jednej linii na
br-0czynnych. Dla sp.raw sż.pitalnych Uipriojenia ich do ezynn<Jści zawierającej. w sobie uchybie·
drugą,
utknęła z powodu trudności techniczktowano
utworzerue
odrębnego
·wydzialn.
Z
nie obowiązkowi urzędowemu.
m.yc~, jakJe. okazały .się przy bliższem rozpatryoddzielonego
-0d
sz,pitalnichya
działu
dobroPodług ostatniego . wykazu, wydruy kuchnie owanm proJektu przez wydział atlmimistracyi
czynności publicznej ma być utworzona insty~
biadów i zapomóg od dnia 5 do dnia 11 lutego
;(włąc21nie). Kuchnia nr. 2 (ludowa) po 20 fen. wytucya samodzielna, połączona :z obecnym wy- mająitków miejskich. Na razie tedy w zakresie
dala 331 obiad„ służbie - 161 ob., bezpJ:atnfo tym ~iana nie zai'dzie. Natomiast w tymże
działem IJ'Omocy <lla ludności.
5,895 ob., ogółem - 6.387 o·b.; kuchnia nr. 3 (d1a
\Vydzrnle
poruszono myśl ustanowfonia kwarW
myśl
tego
podziału
komisya
uchwaliła
inteligencyi) po 50 fen. wydala 44 ob., slużbie _,.
talnych bifotów za opłatą po 25 rb. Byłyby to
wyłączyć ze sz,pitalnfotwa wszystkie zakłady
91 ob., na kredyt - 287 -0b., 1>ezplatnie - 1,3'37
'Ob., ogółem - 1.749 ob.; kuchnia nr. 4 (ludowa)
o cliarakt·erze dobroczynnym i przekazać je znacznem udogodnieniem dla wielu osób.
slużbie wydała 217 ob., bezpla.tnie - 12,600 ob.,
:nowo t;worzącemu się wydziałowi dobr,oczynw
ogólem -'- 12,826 ob.; kuchnia nr. 5 (dla ehoTych}
ności publicznej, a mian:owicie: Instytut św.
Tow. Przyjaciół Powiśla.
bezpłatnie wydala 94fl ob., ogółem 946 -0b.; kuchnia
Kazimierza, zakład :z Góry Kalwaoryi, warszta'!lP. 6 (dla chorych) bezplatnie wydala 583 ob., ó(-0) świeżo zaloione Tow. Przyjaciól Pogńlem 583 ob. Wydano ogółem we v:szystkich
ty im. Stasziea, instytut mokotowski, dom że wiśla ulokowało się w swe.i stale.i siedzibie
i\1lchniach obiadów w tym okresie: po 20 fen. ~ braków na Woli, prz)'iulek N. M. Panny, (ldp.:rzy ul. Ludnej m. 9a. W ceremoni,i poświęce
331, po 50 fe•- 44; służbie - 469, na kredyt
dzial slug i dom starozrJrnnnyeh.
nia, dokona.nej przez ks. prałata Jełowicldeao
t"1" 287, bezpłatnie 21,360, ogólem 22,491 obiaWydziałowi dohroczynnemu postanqwiodów. W tymże czasie wydano zapomóg dla 305
uczestniczyli prezes Rady miejskie.i, p. St~li~
e-Odzin na sumę 3,028 mk.-fen.
no przekazać sprawy przyjmowania zapisów, gowski, ławnik miejski p. Lilpop, .przedstawiumieszczanie kandydatów do przytułków, ciele rozmaitych instytucyj i organizacyj, oraz
walka z żebractwem, wyzna·cz.anie zapomóg, liczni goście. T-0warzY'.stwo już się zorganizoposagów i stypendyów, wresZ'cie zwalnianie walo. Zarząd jego tworzą pp.: dr. Józef Za„
biednych od kosztów kuracyjnych. Pobór po- wadzki (prezes), Julian Billich (wice-prezes),
datku szpitalnego komisya. uchwalila p·rzeka- a<lw. Mkon ChyezewSlld (sekretarz), Piotr Gal
'(o)

ny

kas.

dniach zatwierdzono ustawt

Związku kas pożycz.kowo-vsz.czędnościowych.
Głównymi zalożycielami Związku są pp.; Alę
ksander Iżycki i Roger hr. Łubieński.

zarządu

ro

1

I

l

Z

Związek

(o) W tych

O podatek szpitalny.

Zjazd C. K. N,
(o) Od kilku dni krążyly po Warszawie
wieści, ie Centr. Kom. Narodowy ma uledz

wan, St. Gumiński, Wincenty Milcke i Natalia
Sztylerowicwwa.
,

'

„

Pol\TÓt mrozn.
(o} Po chwilowej, kilka dni trwająeej odwiIZy,
wczoraj wieczorem znów nawiedzU Warsutwę
mróz, który w ciągu nocy doszedł do 8 st. R., w
dzień nieco zlagodniał, ale w południe trzyma! się
na "'Ysokości 4 st. Dla nieposiadających zapasów
węgla - te.n powrót mrozu jest zmartwieniem nielada. Pociechą. nwże być prz.ekonll.nie, że sa to jui
ostatnie wysilki zimy
•

Napad cyganów.
(o) Wcz-0raj -0 godz. 2 po poludniu. na dzielni·
cowego 26 okręgu, ml. przodownika Kaluskiego,
który -0bchodzi! swój rewir w miejscowości zwanej
Kolonijką, pod Slodowcem, napadła banda cyganów,
Kaluski we wlasnej obronie wystrzelił kilkakrotnie
do napastników, przeczem zranił dwóch cyganów,
jednego w rękę, ąi. drugi:eg<> w bok, poezem cyganie
zbiegli. Rannego w bok cygana ugalo si9 „.a.trzymać.
Krniłzież świń.

(o) Posterunkowy 2-1 komisaryatu. przechodzą<'
nad rane:m ulieą P. SR:argi, uslysml szmer f kwik
śwh'i. Udal się na miejsce, gdzie zauważyl w parka·

nie, Qkalającym posesyę 'Nowickiej, duży otwór, przez
który wyszła .iedna świnia, 1,a nią zaś wyskoczył 2l
zabudowań Jakiii człowiek, który, zobaczywszy posterunkowego, począł uciekać, lecz został zatrzyma·
ny .•Tak się nastąpnie okazało, był to Andrzej Jaokowicz. Na miejscu kradzieży stwierdzono, że '{H'Ze?.
wyrwane deski w parkanie, Jackowicz przedostaJ
sie na podwórze, oderwał przy pomocy lomu k16d·
ki nd komórki i wyprowadził z niej 3 świnie. Przy
oskarżonym znaleziono oprócz tomu, duży nóż rz:~ź·
niczy. Odpowiedni protokół spisaM w komisaryaeie.

. Teatr i muzyka.
Teatr
Teatr
Teatr
skiego.
Teatr
enoty".
Teatr

Wielki. Dziś ,,Latający Holende.J!'".
Polski. Dziś „Czaple pióro" Baluckfego.
Rozmaitości. Dziś „Przed ślubem" Zalew!lały. Dziś

i dni następnyeh. „Stratni!'

Letni. Dziś i jutro ,,Sybir" Zapolskiej.
Teatr Nowo~ei w d~lszym ciągu operetka nTrzt
panny".
Teatr Nowoczesny. Dziś i jutro trzy farsy: ,;l>
bierz się nareszcie", „Zloty cielec" i „Bob".
Teatr Praski. Dziś i jutro komedya Przyby1
S'kiego p. t. „Wicek i Wacek".

· Z Mazowiecka.
(o) W dniu 11 lutego 1917 r. odbyt się wiet..
-0gólno obywatelski w Mazowiecku, zwołany z ini·
eyatywy p. ż. Sakowicza, na którym p. dr. 2:. Gulek wyglosil referat na temat „znaczenie Tymcia·
sowej Rady Stanu i jej zadania". Wiec zgromadzil
bardw lieznie ziemian i wlośeiaństwo z eatego Ptlwiatu mazowieckiego tak, że sala pomieścić ueze..,
stni.ków nie mogla a rozprawy były nadzwyczaj C"
żywione. Poza zwolującym i referentem zabierali
glos p. Włodek, jeden z najbardziej v;:plywowyeh
i czynnych obywateli w Mazowieckim i fo kilka-krotnie, da1ej pp.: Gośkiewicz, Godlewski i inni.
Po wyczerpującej dyskusyj. po.djęto następującą r&Żolucyę: Zebrani na wiecu w dniu 11 lutego 1917
r. w Mazowiecku ohywatele tegoż powiatu, postanowili wspierać moralnie i czynnie T. R. S., jako
tymczasowy Rząd Polski w nadziei, re ona zaMa·
jamiając się dągle

z potrzebami krajti, p<>prowar
dzi do zupełnej wolności Polski.
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Kiedy zakomunikowano o tern Gńinowi,
bardzo był niezadowolony z obiecanego pom<>cnika i wyperswadował Zacharowowi, że
tego należy wypróbować. przedewszystkiem w zakresie kryminalnym; Agent
6ądz.il bowiem, ii w ten sposób wykaże zupeł
ną nieudolność kandydata na posadę, a potem
już z łatwością g-o usunie.
Zaeharow na próbę zgodzi! się i wkrótce
potem nadarzyła się okazya, której konselkweneye okazały się bard.z.o przykre dla Grii·
rrut.
W. ko:6cu stycznia 1901 r. przy ul. Widok
22; dwóch braci Radzymińskich otworzyło biup:a fechniezne. Szumne reklamy, umeblowanie
iwpros~ luksu~owe, którego podjęły się 11a wypłat pi.erwsroriędne firmy, nadawały enłemu
Przedsiębforstwu fon amerykański~ Biuro

urzędnika

1

ciągle duze zapotrzebowania u17edników ro-

~

_ '

kaucye.

W warszawskim

·

światku

szantażystów

znano foh dobrze. Byli to lud.zie wyksztalceni,
obyci towarzys·ko i eleganccy, znali trochę zagranicę, a utrzymywali się przeważnie z głu
poty ludzkiej.
Młodszy, Kazio; byl naprzyklad wynalaz..
cą osobliwego "metalu, który mial doskonale
zastępować węgiel, i zredukować opalanie pie-

ców do kopiejkowych wprost kos,ztów. Na „wy·

mia-1

'· s~ę
·.ł~.. o.h>~i...~r•. a.·eow.
•yw. a..ć. pl·a·a.iKerowniey
y .eksploatac
..yi bu.d.ującej
.Kaliskiej.
biur
ogfaszali

pokaźne

Obaj bracia Radzymińscy pracowali w biurze. Starszy był prezesem całego przedsiębior
stwa, m1odszy zaś pełnił z.aszczytne obowiazki ... szwajcara. Obaj zaś po:uistawali w bard~o
ścjslych przyjacielskich stosunkach z Grilnem
spędzając· wolny od prncy czas na wspólnych
hulankach i zabawach.
Kim wlaściwie byli ci panowie?

dalszy.

botników i .d-osta.wców.

n-0wem

~ainteresowali się bardzo dostawcy, chętnie
składając swoje {Jferty i dołączając do nich

larizawsłd ~~erlock.
Ciąg

Rojno .bylo przy ul. Widok. Chętnych nie.
brakło, zwfa.s.zcza przedsiębiorstwem

na lazek" ten jerlen z ziemian dał 40,000 rb.,
które potrzebne byly Kazi owi na wybudowanie i pusi:czenie w rueh fabryki wetalicznego
opału.

Starszy Radzymiński natomiast sporo -0sób ponaciągał, sprzedająe ·im rzekomo falszy~
, we pieniądze, pakowane w elega,nekie paezk4

a zawierające pod warstew1ką prawdziwych
banknotów zwykłą bibułę.
Tymczasem nowo założ-0ne biuro szlo doskonale, ale przez ·C-zas bardzo krótki, wkrótce bowiem ludzie poczęli się oryentować, że
padają ofiarą bardzo sprytnego szantażu.
Kiedy zaczęła grozić katastrofa, Gri.in poradzi! przyjaciołom, aby zwinęli interes i po~
cichu -0puścili kraj. Bracia Radzymir1scy, ko·
rzystając z dwóch jakichś świąt, podczas których biuro bylo zamknięte, zlikwidowali
przedsiębiorstw·o i drapn~li do ParY'żn. Wraz
z nimi
rozproszyła się cala sfora aO'entów
i na•
o
ga,maczy.
Urządzeniem i umeblowaniem biura zajął się Griin. Wynają.,vszy prywatne platformy
i tragarzy, polecił przewieźć je do swego zna-

jomego w Aleje Ujazdowskie nr. 10, stamtąd
zaś, w miarę zapotrzebowania wyprzedawana

Pan X. wziąl się do pracy energicznie.
Przedewszvstkiem obszedl wszystkie kantocy
przewozo\~e, w których upewnił się, .ź.e iaden
z nich przeprowadzki z ul. Widok nie zala·
twial. Zaczął więc poszukiwania wśród wla„
ścicieli platform prywatnych nie regestrowanych. Przez pewien czas nie dawały one zada
neuo rezultatu, aż wreszcie znalazt Zwróciw„
szyo się do tragarzy, stojących na rogu ul'10.
Składowej i Al. Jerozolimskiej, zapytał ich,
czy kto móglby podjąć się przewiezienia for~
tepianu, ale tak, aby nikt o tero nie wiedziat
Wtedy do pana X podszedl nieiaki Muszyńs·ki,. ofiarowując mu swoje

uslugi:
- Jak pnn dobrze zap1aei, to zawiozę. A

bo to dla mnie pierwszyzna?
- O cenę mi nie chodzi, odparl pa.u X.
ale czy ty to potrafisz?
- To jui moja w tern glowa. Jeden. jm

rzeczy po trochu.
1!:ald z WidPku woziłem i pies z kulawą nogą
Kiedy (}Sf.U!Stwo \vysz.fo na jaw, szereg
nie wiedziali
firm zglosil volicyi swoje straty. Między inny~
- A gdzie woziłeś?
mi wystąpił z pretensyą p. Grossman, właści
- Ano w Ujazdowskie pod 10! Sam grociel znanego składu instrumentów, od którego
dek miasta i dobrze było .._ mówi! wotnica. z
wzięto za 1,500 rb. fortepian, krótkiego systeprzech walką.
mu, jednej ~ najlepszych fabryk, a będący
Pan X poszedl z.a śladem.
wówczas unikatem w Warszawie.
.Pomocnik stróża w Alejach powie<lzial
mu, ie rt'.e'\"zywiście fortepian taki byl przy„
Otóż odna1.ezienie tego fortepianu poleeono nowo-przyjętemu urzędnikov,ri, a pomocn.iwieziony.
1k~wi prawnemu Grona, p. X.

•
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·Sprawy polskie.

Wia wrażenie kraju bardzo górzystego w przeei· J .zapewn'ila wYtywienie ludności. Wprowadze- bramu (innego jeszcze nie mialem) mógt W'YJSe
wiensfwie do pag;S:rk~wat~j p-owierzchni. zachodu. nie kart na chleb we Francy-i - stwierdza ów powietrze. Pożyczony od OzoMona eieply koiu~
Na pólnoe od rzeki lezy S1welucz, wysoki .na 3.200 · ·
.
. · d
·
pozwalal tni jednak w kooieeznyeh P-Otrzebach
m~trów, na. południe o~ niego wznosi się potęż.na
-Organ - J~St rzeczą ill1eo zowną.. .
.
'eś P
.„ .
. .
wy.
.. .
Kluczewska3a Sopka, mierząc 4,916 metrów wysoWlosln dyktator węglowy, B1anch1, rozpo- ch odZle na w1 • o wyJsmll z m1eE>zkania w Pi ·
,
eh
·1·
-1
• k '·
T-•
.
wszeJ . WI 1 o.;u<>Wle ·1.ormai.we s1ę dusi ~ęsieer. ,
k-0śei, obydW!e okolone chmurą ?;:rn~"'. wulkaniezeząl swą. czyrurnść, a ehcial przypadek, że wy·
. t .
h ·1· d O:P1e:ro
.
nych, !1 kanciatych ksztaltach. ,Nais1lme1szy wybuc~ znaczono mu kantefaryę w tych samych aparneńl powrn rzem, po e w11
przy zasłon·zoostatm~g-0 wulkanu 2ldarzy! s1ę w T. 1737. Pć teJ
·
·
d
I
b
t
k
niu ust, swoboddile się o<ldyeha. Do mrozów sy: ·
. ,,yrankfucter Zeitung" podaje następują górze naatępna jest To.Jbaczyk, wysoka na 2.534 me- tamentar.h, w których .urzę .owa.. .~a a~e.
cą rn10rmacyę w sprawie matactw rosyjskich
skiich prędko przyzwyczaiłem się i w rzeczYiVistotrów z olbrzymim kraterem. Mały T{')lbaczylr i wie1- feldmarszalka, radca ambasady memieck1e3,
w kwestyi polskiej: „Odnośnie do konfereneyi ki t~reri ~vulkaniezny z :Iezapińsk!em, Uuan~, .To- Hindenburg. Jak „Staro.pa" 2'.ar,na.eza., Bianchi ki nie jest on tak groźnym jakby się zdawalo te
nusz1cem. 1 Usonem, ro1-e1ągaJący się d~kola 1ez10. ra nie zata~a Dlbr;r.y.mkh trudności jakie wynika· bardziej, re niema wtedy DS:jlżej:szego pod~Uehlll
w siprawie polskiej nświadczyl prezydent mi~
będncego ptawdopodo·hn1~ kraterem,
.
•
•
• -. ' · · d d . ~ h
nistrów, że do obrad dnpus.zr.zeni będą także Kromoslnego,
wypelni01nym woda. Tu sa też rom-zuoone nie:ilicro- Ją dlań z zaostrzone] walki i'Odz1 po wo nyc • wiatru. Naj;Jzejsze pi6rko moina z góry SPUścić ~
01iektórzy przedstawiciele Rady państwa, Du- n·e źródla gorące temp~aturze 52 - 85 sto.pni. Donosi dalej „Stampa", że rząd chętnie zapro- gpadnie ono p:rosto na ziemi~.
IJ:ny i ·Pofa ków,
1•tóre krater 'f sykiem i łoskotem wyn~ca; Dalej lewadziłby karty na chleb, ale boi się, by nie
. Patrząe na zlodowaeialy krajobraz, Zdawała
Wedlug dziennika „Russkaja Wola.", oba- z~ RronoskaJa Soµka z Garac~e~em i malym. d?- wywołało to wzburzenia wśród ludu. Potuetnio- si~. !ie nagza. marna wiosuzyna,, wzięta wraz
p1ero od rok11 1830 czynnym K1s1menem. Następme
d I ·
\wiają się petersburskie kola polskle z racyi
swymi miesz.kańcam1 w wszerhpe>tęiną moo mmzu
ciągną się Kispinicz. wielkj ~E>jamczik, którego wo-.wfoscy !11m.rntrow1e :- ,Pow1e~z1.an~. a e3
tej konferencyi tylko nowego skomplikowania wie•rzc.holek stoczy! się okol-O roku 1800, a od roku I - są zdama, ze Neapolitanczycy 1 mm polu- śniegu i lodu - nioodwofałnie .musi zginąć; na:
sprawy polskiej.
1850 7illO'\V"ll ~arastać po~ząl, malY, Sejamczyk, sµi~ d;nioWcy nie tdóbyliby się na tyle cierpliwo· wet widząc w kolo siebie pustkę, było m-0ina przy.
czasty, wyso~1 Supa.uow i czyni::y ;es.zez.a '?' r. 1902 ści. by w ogc>nkach wystawać przed piekarniaUdział Swzegfowitowa uważany jest za
puszczać, że już wszystko tam zamarło.
.
Koncza ten łańeuch Ktsiol 1 Kor1nka, roz..
.'.
. ~ •·
• .
•
• b'
szczególnie zty prngn·ostyk. Tak samo jedno z Awacza.
Lecz było to zluct.zenie, bo we wnętrzu tych
cilrnająee się ponad Petropawłowskiem, wreszefo mt 1 sklepamr z chlebem. W kaz<lym razie ieoświadczeń Rodzfo,nk1, Iż sprawa polska nie
Wiljurcr.yk, Mutnowskaja Sorika, Assacza, Chadut- rze się pod rozwagę ewentualMść, t.aprowa- „izbuszek", przyprósrony<ih grubo śniegjem, życie
moż'e być rozmrzyginiętą · bez wspóldzialania · ka, Ilińsk i Karnolnaja Sopka.
.
.
dzenia kart na. chleb preynaimniej w półnot>- nie zamiera.Io. Mi.mo .wielkich mrozów, prawie nie.
Poniewa:i linia śniegów leży na KatncUttce pód
, h W„1
. h·
• d· k b -ł b t kź k
·Dumy, ""Sltazuje na to,
rozstrzygnięcia na
ma taim wypadków zamarznięcia ludzi; kaidy tam
5G ~topniem pólnocnej szerokoMi. na wysokości nyc
osze~ , co ,le na
y10 Y a e e spet_ej drodze nie moinaby był-O ocze.kiwać w naj- 1.500 ~ 1,700 metrów, pr'leto wysokie wulkany rymenłem ruebezpiecz.nym.
tak si~ zabezpiecza od mromi, źe wytrzymuje je-g()
bliższych stuleria.e,h.
spowite eą do polowy. Kluczewski wulkam nawet
„Seeoló" stwierd:za, że t.apa:nowafo po- natarcia.
,,Zdaniem Russkoj Woli" odbędą się tyl- do, dwóch try;ecich wy~okości, w śn~eg. Wid-0k teg,o wszechne wzburzenie 2 p-0wodu smutnej syW mi.jwiększe mrozy Czoldl}tti 1!a·niatni odby.
lancueha sfo1acyeb w Jed.nym rzędzie g6r wulkan1- t
. · k d 'k' h d · · ki ·" Z!'.YOfo· wają nawet dalekie podróże, n~turalnie dobrze ()..
ko {lwa posiedzenia tej konfe1eineyi.
eznyeh jest niezwykle wspaniały. Granica drzewa
uaey1, J~ ą " Zl Ie . or. Y me1:110«~. e ,,,, .
merownfo~ym kolom _polskim ma być dależy tu na wysokości 300 metrów, tak, ze większa
waly ŚWla.tu. Cale zyc1e pubbczn~ utknęło, dziani w jelenie i psie kożuchy, które foh do$l\(l..
ną sp-osobność· przedłożyć carowi swoje zapaczęść gór p:okryta jest krzewami i kartowaeiz.ną,
ludność bied1na ma:rmie i nie ma nie do jedzena1e ehr.onią od zimna. W izbach zaś duże piece
try·wania równoc.ześnie z uchwalami konferen- podc~as gdy u. dołu rozcią~a się ~RIS. pastwfaka, ba- nia bo tych trochę tanieh ryb, które nabyć w rodzaju na:5iyeh pieoow do wypieku ehleba
1
gna trzęsawiska. 'l'ak więc da]'e Kamczatka pn.d
;
· ·1·
hl ib
·" .::.t d
·
CJ'i".
względem kraj-0braMwym ze swem.i dobrze nawodmozna, to sama zgm 1z~a, c ei. urn Je~ . rogi male blaszane piecyki ogrzewają należycie mieTyle ,tFranld. Ztg.'''llla podstawie prasy
nfonemi zielonemi nizinami, swoim dnewostanem i tak nie dobry, ie g.o Jeśe trudno. Ruc:h tra.mszkania, ten1 bardziej, Ze drzewa na opal w. Syberrosyjskiej.
i swymi śniegiem pokrytym! ~ier:ieholkami ~ul~a- wajowy i telefoniemy papadly w martwotę. ryi z Ja5ów moina brae, ile się komu podoba.
Jako ilustracyę do tef nowej kome·dyi ro..
nów. ko:1Jtrasty sweig? r,odzaJu 1 .m~:powszedme P1't Ludnoś~ Medv-ola.nu je.st jllk nigdy jes:tA.~r,e,
ft.Mmiea więe między nami n Sybetyą w za.
natury. W z1m1e <ltzyw1śc1e <ikrywa kra1
.
. • .
'
.
~ .
El • •
syjskiej można jeszcze dodać wzmiankę po. kności
caly powłoka &niegowa, a niegościnność ealej wse.ho- zdenerow~wna, W'Zlburzona, l p:zybita. wie'Z.0 · be~pieci-eniu się od zimna jest wielka. Ludme t;m ·
l\Vyfazeg(1 dziernnika, iż „Riecz" energicznie żą
dnio-azyatyc.kiej zimy wycd"1!ka swe piętno takie w zdarzyfo się w Palermo, t.epeW1en ml?dY ezt~
ŻY'li, weselili się, smucili i źyeie ply.nęl!O wart~9.
da, ~żeby przestano na etacie utrzymywać mv,y- lecie na -płaskie <0b~zary Kamt;Za·tki, św].:ż.e zielono- wiek zastrzem lekarza w-0jskowego, który nie Mieszkańey bowiem tych izb nie wiele robili so.
novrników, ewakuowanych z Królesitwa Pol- śdą.. i ozlocone. słonce~. ta~. ze wartosc kulturalna chciał go uznać nieu:lolnym do Sllużby wojsko... bi-e ze śniegu i mrozu. W naj\'liększy mróz ećdzień
kraJU w calośc1 jest me wielką.
.
•
·
•
· b
d k ~~
sldego.
.
z pośród trzęsień ziemi lat ostatnich jedno we3 .•Jota w 1otę p.odo ny wypa e l1Uarzy1 s:ę rano ·otuleni psiemi lub jeleniemi kóiuehan:ti, . oJąk widać, earat nie może się, mimo róż
szczególniej nabrato zoa.cze.nia naukowego, gdyź u- w Osange Monza pod Medyolainem, tylk-0, ze bróconymi sie'l'eią na wiench, wyfe.rożali długim
tnych :naw-0-lywań, rozstać z myślą wygaśnięcia
s~afon~ ba:dania :wykazaly na~hyleinJe 47 stóp an- tam lekarz padl od :Sztyletu, nie od kuli.
szeregiem do stert .po siano, lub po drzewo do la•
Str<l'llnfotwa woienne uw.ażaja za potrzeb- su. Niektórzy mów prrerąbywali trzy lub ez'feroich urzędowania. I to także daje odbicie spe- gielskie.h. A,na~og1czna część kontynentu, podpadając.a
zapadmęcm
w
morze
pewneWo
obszaru
Ka~~
.
.
.
~.
.
•
•
.
. <Jyfo:znej perfidyi caratu.
~-zatki, leży napn.eciw tego P,ólwysipu ;ia .wybrzezl!
ne cu~gle wzywać_ mm1steryum do wytrwama. l-0kciowej grubości lód i ,róilnymi sposobami I-Owili
Alaski pod Jalrntfordem. Takie zapadmęc1e pewn~l
Deputacya stronmctwa demokratyczn€gf) uda· ryby. Inni w nastawione w lesie pula:pki i Wykoczęści kontynentu tamtejr?zego w morze zdar:zylo się
Ia się do preeydoota mini·strów Bosellego, by pane jamy łapali zając.a, fosie i inną zwierzynę.
w roku 1899.
wyrar,ić Mu.fanie .do jego polityki wojennej. Ba.rdro ezęsto i my polityczni zesłańcy pomagaliś
Boselli OO.p-0wied~al zapewnfoniem, że wt~ my CzoMonom w ićh wyeieezkach, by należeć do
ożary
chy, dzięki swej dyscypłinie (1) i ofiarno{iei, spółki w zdobyezach. Wjęe, choć na zewnątrz wszy.
niewątpliWie doJ)rowadrzą do zw-ydęskiego
stko tam zimą wygląda jakby umarleł wewnątrii
Frankfurter Zei<tuilg" donosi .ze S;i;tok- końca. Mniej ufności zdaje się mieć stronnicizb <'dbywa się glośne żyeie i zaspakaja.n~ są. wszy.
ho~~:. ·Dziennik szwed1:ki „Stokholms Tid~ ctwo :radykalne, kt6re odbyto w Rzymie igro- stkiE!
je~o potrzeby.
niin.gen". dowiaduje się 1 iecnie następujących madzenie i gwałtownie domagało się stłumie
Gdy
przyzwyczaiłem się do mrozu, ulubio·ną
W dnłu $0 stycznia r. b. z dalekiego Wschodu szcze-gólów o k~tastrofalnyc.h WYibuchach amudobiegly echa straszliwej katastrofy, jakiej wskutek ńicyi :rosyj·skiej w grudniu ubiegle•go roku· na nia ruchu pokojowego, który teraz właśnie, moją przjjemnością byloi gdy ozterdziestostopniowy,
tem zuchwalej podnosi glowę".
trzęsienia ziemi. ulegl półwysep Kamczatka. W dniu
a moie i większy mróz, ciepl-0 uhrarriy .w . pożycza.
tym aparaty seismograficzne ealego świata wykaza- ·krańcach ;pólnocnyclt caratu;
ny
kożuch i cieple fifoowe buty Croldona, wychoły nagle odchylenie i tó w rozmiarach dotąd nigdy
Na początku grudnia władze rosyjskie nad:zilem na przechadzkę.
Ml~dzynarodowa
związKów
jeszcze nie notowanych. W kilka dn.i po tej <>bser- kazaly ściągnąć -0koto 600 finlandzkich podwacyi zdołano spraw<lzić, że katastrofa warzyć się
Wyszedłszy pnie<l dom, obejmowalem olde1n
.wód chłopskich, które miały być użyte do
musiała gdzieś na dalekim wschodzie, a niebawem
e.alą wioskę, wyspę i dlugl'!, bial~ plaszezyznę- 10'
transportu amunicyi. Wkrótce je~nak woźnice
11mdeszla pozytywna wiadomość, że trzęsieniu ziemi
1
1.de.gla Kn mcz.a tka. Wedlug ogólnikowych dotąd do- otrzymali na punkcie zbornym rozkaz odw·o~
„Tnternationale Kor,respondenz" dowia- du. Wszystko to bylo otocrone jak-by pie:rścJeniem,
górami i lasem, a wszędzie bylo tak pusto, głu.
'IliE,sień. katastrofa ta jest jedną z największych, jaduje się ze Sztokholmu:
łają~
'
.
kie zapfanje bistorya, gdyż skutkiem :podziemnego ·
eho,
Tie slyis.zalem nawet tętn-0 krąZąeej wla!nl~J
Za inieyatywą C8\iltrali związków za.wodo~
Obeeniie znanem już jest wyjaśnienie tego
uderzenia wielka część półwyspu Kamczatki zapakrwi.
Nieraz tylko slyszeć się dawał silny huk f
wy.eh
Szwecyi
zwrócił
się
se-kreta:ryat
Między
'.<lla się do morza. Wiedomości s·zr.zegótowe dotad wstrzymania. .
.nie. nadeszly, a te, które pneho<lzą od naoezinych
Okolo Bożego Narodzenia bowiem eks,plo- narodowego Zwiąiku zawodowe.go w Berlinie rozlegle, długie po nim eoh<J, to lód od silnego
świadków, muszą być naukowo dokładnie sprawdowaly w· Kantalak1i nagromad·zone tam zapa· z zapy.taniem 1do związków shndynaws.kicb, mrozu pękal na Anga<rze. Lub slys:t.eć · było moina
dzone, gdyż na Kamczatce mieszka bardzo malo Eu·
sy
amunicy:i, wartości 60 milionów rubli. Wy„ czyby byty sklonnee wyslat': zastępców na mię· 'llUpelnie dla mnie w początku niewytl-0maczony,
:ropejczyków, na opisach których możnaby polegać.
Jakiś eichy, miarowy szelest. Później dopiero , wy.
dzynamdową konforencyę związków zawodo..
Z uwagi, ie północno-wschodnie wybrzeże -0ce:mu bl1ch ten u.szkodził byl -ciężk10 i linię kolejo·
jaśni.ono mi, że to para oodechu. ścinając się moSpokojneg-o jest terenem wu1kanic1..nym - wypawa murmańska. Równocześnie p.oiar strawił wy>eh.
"
:dek ten nie może zbytnio zadz.iwiać. Ocearn Spokoj• og;omne zapasy furażu, nagromadzone dla
mrozie, wyw-0luje ten delikatny
Francuskie, belgijskie i :niemie~ckie kraj.o- mentalnia
ny wypełniony jest tańcuchami górskimi, których
trzask.
we centr.ale z.godxily się w zasadzie na taką
formacya jest jeszcze w toku. Dotyczy to. zarówmJ przewozru drogą kolową z Rovailliemi do E:anW dni stooeczne powietrze bywa, jak 'ktysiłs!,
konfe:i;encyę, tylko t.e stl'lony angielskiej nieamerykai'iskiego wybrzeża wschodniego, jak i za· tafakti.
przez:roczy.ste. Wszysitko oo mię otaczal-0 w nafdroehodnio-azyaty'Ckiego, aczkolwiek źródlem częstych
Rz~dowi rosyjskiemu · udalo się d-0-tąd U·
ma żadnej· odpowi·e,dzi.
trzęstleń ziemi nie są lańcuchy górskie kontynentu
trzymać te sze.zególy w tajemnicy.
.;Karol J.,egient przewodnieza.;cy Zwiąt.ków bniejszym swym szczególe, w najm.niejsze.m· za18'
~e swymi licznymi wulka!nami, ale głębie oceanizawo·dowych
niemiee.kich oznajmit Mkreta~ maniu, wyrafinie się <:l'<hnaezało, a oko sięgnąć m<>.czne.
.
W przeciwieństwie do zachodnio - amerykań
ryatowi -centrali norweskiej, że nastą]pila glo w ttaidaliszą przesmeń i tam odróinie na:weł
·s1dego wybrzeża, staly ląd azyatycki mniej jest na-·
zgoda centrali francuskiej, hiszpańskiej, wfo„ dr-0biazg'i.
•wiedzariy trzęsie·nfom, aniżeli leżący przed stałym
Angara, jakby szettika srebrna wstęga, prze..
sltiej,
belgijskiej - eo do współudziału w
Jąde,m łaiirurh póhvyspów i wysp. re·szfok zarpadlej
eudnie
lśnila w słońcu miliardami śnieżnych iskiekonfe:reneyi, którą towar:i:ysze S:i.wajcarsiey
części wschodnio~azyatyckiego kontyinentu. Ten terek.
Na
brzegach zaś widJ!ialy bardzo wysokie
Ten trzęsień ziemi pi~rwszego stopnia rozciąga się
proponują urządz.ić w Szwajcaryi.
w~gJa
Paryżu
od Kamt'zatki przez Kury1e, wyspy japońskie, KoLegien zaznacza, że nie należy nfozego ~iętrzenia Mltyeh, czerwonych ł. ;bialyeh skat
reę i Formozę, ~ż do górnego biegu rzeki Jaugaecoby p~zyczynito się do rozszerze- Wszystk.o to, P'J'Z)'l>róSt.cme śniegiem, lśnilQ się ja.o
kiangu.
·z G·enewy donoszą: Wedle pism pacyH :ponje·chąć,
nia Mel p.okoj-owej wśr6d ł'<obotników wszyst- skrarwo w pr&mieniaeb słońca i :Ddawalo się, że
s~koda, jaką wyrządziło trzęsienie. ziemi, nie
skirh, doszła do 100,000 liez:ba {)Sób, kil:óre ?;ręby i załamania skal, konary drzew i szczyty
.klćh narodowości.
jest zbyt wielką, gdyż minęły już czasy, w których
w samym tylko Paryżu - znalazły się bez pra·
K.amczatka miała większe g<Jspodarcze znacze11ie.
Nórweski sekretaryat z.e swej strony za~ gór są zl-0cone i usypane brylantami. Złote promiePie_rwsi Rosyanie, którzy przybyli na ten pólwyaep, cy, na· brtlku, skutkiem braku. węgla. W licz.. akceptował prop.o.zycyę ~wołania konferencyi nie slońea igrająee w tyeh tludny.eb. bTYlaintaeh tak
byli to ko1ary, którzy h1 z11wędrowali w roku Hl07,
hie tej reprezentowane są najmunai·tsze za. zaw>0dowej w Szwaje.aryi, zawiaidamiająie o S'ŁC'lJodrze w .około romzuoonyeh, ifworeyly pr~
pGdczas, gdy już w r. HHS kozak Desznew dosię
wody: personel teatralny, glużba kinemato- te.m 1 Legiena. telegraficznie.
piękną grę światel.
gnął wsrhodniego cy!}lu Azyi i stwier<lzil, że Azie
grafów,
laziennicy, personel kawiarń i t. d.
Bardzo piękne bywają tam również w mroźne
orlrlz.iela od A rnPryki morFika c.ieśnina nazw n
„Varwlłrts'' powiada,
iż rpowszechnem
później narwiskiem Duticzyka Vitusa Beringa. BeJeśii brak węgla dłużej p-otrwa, t-0 rząd będiie
jest oezekiwanie 1 że. konfereneya tostanie o- dini zaeho<ly slo:ńea... Wieezo:rem znów, gdy księ'iye
ring objerhal w rolrn 1728 od mona Ochockit:'."ci
zmuszony jeszcze bardz.iej za.o·strzyć zarządze„ besłaną tak licznie,
ii istotnie będzie można osrebrzył lodowatą rzekę, Pl'ZY'Pl'ósrone śniegiem
wsrli(Hlnil) strone Kamczatki, nie wiedząc, że odkr;'ł
nia wywołane tym brakiem. Wielk}m domo;n ją uważać za rep.rezentantkę międzynarodów- lasy i kontury białych gór,_ a niebo wyiskrzone mi·
drogę morFik~. -0rlflziela.iącą Azyę od Ameryki. Otowarowym zalecono 'Przygo.tować się :aa to, ze ki taWQdowej.
kręt nH którym Bering odbywał swa podróż wvbn~
liardatni, przez mro.źne powietrze ja<SD.o btyszezą·
'
dnwnl Piotr WiPlki rękami jeńców szwedzki~h, 'któ· przez jeden dzień w ciągu tygodnia będą mu.:.
eyeh gwia'Łd i n~by ogniem · za!pfonęto nad zasty• '
ry~h pn ldę>we r<arola XII ze.'lłal na Kamczatltę.
siały po.wstawać zamk<n·ięte. Rz~d nosi się
glą, jakby mklętą, a. jednak cudow.ną pny:rOOą Także z wniPa polskich liczni je:ócv i przestępcy 110~
wtedy tzl:owiek zapominał o świeeł& ł pozostałby
litrczni zsyl:rni bywali na Katnl'w.łkę, której go$pn- i 1·ó\vnież 't zamiarem pozamykaru~ zakfadów
darrze znar·1.enie polegało glównie na polowaniad1 kąpielowye.h. Zarządy kolejowe otrzymały zamoże na zawsze w tem upojeniu niezwyklegic> pię
(Wyją.tek z pamiętnika).
na wi1>loryb~. Gdy te ustały, zmniejszyła się także wiadomienie, ie licz.ba pociągów .orobowych
kna...
Ci<lha, spokojna, mroźna noo, bez najmttiej..
Tosy.islrn lndno~ć nn półwyspie. Tubylcza ludno~ć · będzie jeg:z:eze bardziej zredukowa:ns. Pary„
„.Kupieć Iwan Pietrowi.cz w ohawiej a.by ni~
szego szelestu 1 .najlżej~o d:rgnienia powietrza.
zmnie .iszn!a sie pod dohrodziejst.w(:1<m knltury l'(i w· .1
popęka! term·mnetr, idjąl go i pmd okna. Termonież sfole i wynosiła zaledwie 10,000 mieszkańców 1 skie żye.ie nocne podcięte zostało dotkliwie
Zdawało się w tej grobowej ciszy słyszee S'Zllln
mett "\Vskazywa? juz bO'Wiem 400 IL W kilka dni spadająeyeh gwiazd i łalowa.nłe na niebi:e plic)myk6W
skladaiących się z Koryaków i Henów. Główna 1 zawieszeniem rm,hu miejskie-j kolei podziemmiej<:rm\'osć Petropnwtowsk, która liczyła 800 mia-- 1 nej inż w godzinaeh wieczornyc:h. "Temps'' i
później .mówili Czoldooi, że mr6z doeb,-0dtil: d-0 45
gwidd:t.istyc.h;„
szkm!ców, spadta do polowy tej cyfry ludności. Pod-1 . Journal'* ostro wystęipują przeciwko tym za~ irto.pni.
~zas -._voiny krym,:kiej m~ejsc?wość ta ~iała ,ieszcze.
W taki6 ttOCt!I zwykle ~ tt>.Óinl wspó~
Oni naj,lepiej mali mę na stop.numh mrozu.
rnrlyf1k:1eye, kf6re Aughry l Ftancuz1 uważali za ~:zadzeinfom tak dotkliwvm dla publictJności.
ezem,
również osiedle:ńeem, Wy:najmnwaliśl'tly ta
dolegliwe oo·dzialy- nooe sfopni. o-blfoiali zwykle po pękan.iu ! wieldostalcr>1,nie w:i7.ne. aby na nie podejmować napa- / „T~mps'' z;znact.a~ ze
kilkad21iesiąt kopiejek od Czotdona. konia i ciepłe
dy·:· .ih.va. pom.:ni~i d1a ba<laczy BeTinga i Laperou. . wanie blokady n'iemieekiej, wYsl:awia mie.- kim huki~m 'śeia11 dom<istw, I><> kolorze un~el?'
„doobyi• (futra) i wyjeżdżal.fjmy na sankacli na
se a przypomrnaJ~ te lepsze 1eszcze czasy dla pól· ilzkmiców stolicy na ciężką próbę. Ma się wrago si~ prosto, jak slup, d}"ll1u z rur kominowych, kfilkuwior.stowe prz.ejażdżki. Koń pędzooy mrozem
wysnu.
"
1
",Ji:tmc.zatka. która , swoją p<1wierzchnią okofo żenie że idzie tu nietylko o wyneczenie się po eudownie pięknyeh odmienia.eh, ota.ezająevoh nas t: 11a'łni PG utatt~j drodze Angary mród lodó-W jak
2ęo.d•.)O 1:1lomi>tr6w . rowna się c>hs1..arowi całych
wygody, lecz, że. grozi juź wprost zachwianie zdala gór i piętrząeyeh się na nfoh la.sów, a i zloWłoch. li:zy 1.100 kilometrów kwadrat-owych, a w ealej komuni!kacyi i życia gospodatc:tiego, to dowaeiala szeroka rzeka Atigara i. wyspa, na któ- $t?zała, a my otulM.i deplo, puszczaliśmy wo.diz:e
s:Yym nn.1~zcro:1:ym punkcie 4z, w najwęż.szym 12z
fatalnie od'bi~ się będzie musial_o także na 1. rej bytem osiedlony, pokryte śniegieM, r6wnieź s-wym myślom i marzeniom, a =~ o.„ t~j da19"
k1l;rn1.<>!ró~Y :<zer0~ości._ O świecie wulkanicinym i
kiej ojeeyźni~, która p~iet koohańszą f ptlękiniet·
Tum1czntk1 daJe znany podróinik Siewers . skarbie państwa. ;,Figaro" kre.SH osobliwą
Mlełfifo od mtoro przybierały rótM odcienie
sr.ą była, nit najpiękniejsze krajobra.ey Syberyi.
w dz1~1~ ,:Azy!!" następującą 1\harakterystykę:
scenę uliwną paryską, mhHioWicie szturm lud,..
wska.zywaly C.zotdonom st-0pnfo mrotu.
·
ózołd:oni nie mogli u-ozutttie6 na1;2;yeh roma:a-i
„l'\a,1w1'<'k"zą CZ<;!ść. Wsd1odu, a miaoowide ob•
ności na wozy naladowane w~glem, w c7iem
Anieg pod rtogatni \V tak wielki mróz ni~ tyewye.h noeny~ spacerów, naeywali llH po pr~
~zm• okofo. PE-lropawlowska. o-raz cały kraj pomię
biorą udział mizżczyini z kobiet.ami i d~ieć~i.
skrzypi, leei przy ka.zdam stąpnięciu wydaje jakiś watyatami, a W8iee.hwladtny nad natni. ~,
dzy tern lllllts!i:m a rzc-ką Ka.mrzatka pokrywaja potę7.ne złomy Anrle;;itów. wyrzmone' tu przez' góry
„L'Oeuvre" mniema, że przepisy, ogramcta3ą glośny, tnetafowy dźWięk.
mdw .będąe w <'ba.wie, abyśmy mu kiedy. podezal
"\ntlkiltlic1.11e. One to nada.tą glówn:e wschodniej
ce ruch w cukierniach, są nied.ostateezne. '.Pi„
•.. Jezu'3, Marya„. 4.5 stopni mrozu, ooś okrop- · tyeh. wyei~e.k nie zbiegli ze Sybeeyi, · zabrt>nit'
·Knmr1~9IN• i D11lwyspowi wlaśriwy charakter. Ditdo :pomyślenia. w !naszym klimat'ie•.
·mar wyłii!ut og•Hcm BS wulkanów, w tej liczbie 12 smo to domaga się, by natychmiast zakazano· nego~
potniej CMłdon{}m wy·najmować nam ną spaeet1
sprzedaży białej mąki pszennej i wskazui~
czyn n~ di. al~ tylko 5 leży na zachodzie, 83 są na
Pnetątkow\') sa:ma myśl o lem prze:mz!la rru1ie
wsrhodti<', a ponieważ wiele z nich dosięga olbrzy- przytem na organi.zacy~ niemiecką, która straBUti~~ Siedząe w dobni!! opalonej izbi~ ni& _byw konie •. Więe my .osiedleńcy fiil\V'M t mro.·.~ów·. ·s.)"bil'-..
.~kich me mogliśmy w całej pelhi kottl6ta6. .
miej wy,;;okości, p.rzeto wschodnia Kamczatka JW<ra- w.czesn:vmi. doskonale ohm:vślonymi śrndkami lo mowy, aby,m tylko w 11wem „atre.s?JtaMkiem" µ'
~~~
..,,_
-

i;;szcze komsdve w spruwls polsklui.
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.tVłlł•. :tiita ieńców Polaków
armii rosyjskiej.

(Przedruk naw.et z powołaniem się"""' na
'·
źródło-wzbroniony).
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Jeńmiw

w Bautzen in 80.

(Dalszy

,0314:.

ciąg).

Go a 1 ew ski Piotr, szeregowiec 6 dyWizyi ę-ipit., Uścianek-Dębianka, gub.

lomżyńska.

1375. G e b e LRyszard, :szeregowiec Lejb.;Gw.
Keksh. p. 4 komp„ Warszawa, ZaJrro.;
czymska 1.
»876. G o 1 b a Feliks, "S:Leregowiec 21 p. piech.
9 komp., ·DziszcZruiów, pow. makowski,
gub. fomZyńska.
9877„ G o r t a d t Wal enty, szeregowiec 5 p.
· pieeh. 13 komp„ Smiczyn, gub. plac.ka.
ł3'18. Grzybow ski Wladysław, szeregowiec Lejb-Gw. Keksh. p. 15 Jmmp., Warszawa, Piękna 5.
9379. G 6 r ski Józef, szeregowiec Lejb-Gw.
Keksh. p., Warszawa, Grzybowska 73.
'OOS(J. Górski Władysław, szeregowiec 6 p.
piecli. 7 komp., Kościelec, gub. kaliska.
'381!. G u ci~· Bolesław, szeregowiee Lejb-Gw.
Keksh. p. 7 komp„ Warszawa, Towarowa 15.
~· Gajd ka Miehal', gełreiter 6 p. piech.
15 k'Omp., Łódź, ul. Rybna nr. 1.
938S. Ga 1 iński Piotr, szeregowi ee LejbGw. Keksh. p. 6 komp., Dąbrówka, P'u~
wiat rawski, gub. piotrkowska .
9384. G r e p. d a Wacla w, szeregowiec 3 arty1.
·
bryg. Lejb-Gw. 3 bat., Warszawa, Towarowa: 60~
·
9385; Gr z e gore k Franciszek, szeregowiec
31 p. piech„ Janowice, g. warszawska.
9386. Go liński Józef, szereg.owiec 24 p.
piech„ Kostrzew, gub. kaliska.
.
9387. G a r d e e k i Frąncisa.ek, szeregowiee 6
dyw. szpit., Kosmów, gub. pl-O.eka.
9388. Gr en t Andrzej, szeregewiec 6 p. piechoty 3 komp., Łódź, gub. piotrkowska .
0089. H r. G r ab -0 w s ki Ludwik, pod0:ffoer
Lejb-Gw. . Keksh. p. 14 k-0mp., d<0bra
Grabanów, gub. siedlecka.
6390. G ą s i e e ki Antoni, szeregowiec ·31 p.
:piech. 10 komp., P.opów, gmina Kempina, gub. wars-za wska.
t)$9J;. Gawry cz Józef, szeregowi ee 21 p.
piech.. 13 komp., Sterdynie, gub. warsz.
9392. G r a b o w s ki Hilary, gefreMer LejbGw~ Keksh. p. 3 komp., Mazowsze, pów
wiat Lipno; gub. placka.
.
mm3. G ut-0 wski Apolinary, szereg·owioo 2
artyl. bryg. 4 bat., Dmoehy-Wypyehy~
gub. l-0mżyńska.
·
9304. G r a b e z y k Antoni, szeregowi ee 31 p.
piech. 4 komp., Osieck, g. warszawska.
9395. G »ab o w ski Jan, gefreiter 5 p. ·l)j.eeh.
1 komp., Maluszyn, gub. pi-Otrkow'Ska.
0096. Go r dz i ń s kl Paweł, szeregowiec(921
p. pieeh. 11 k'°mp., Ryptos:z.nicet gub. podolska.
9397. Gry z i a k Igna:cy, szereg-0wiee S artyI.
bryg. 1 park., Gac (?), gmina Mlociny,
gub. warszawska .
0098. G o d o a Franciszek, szeiregowiee 3] p.
pięcb. 6 komp., Kalinice, gm.in.a Łykowi
.ee, gub. warszawska.
0099. G r z e go r y Frandszek, szeregowiec 31
p. piech. 14 komp., Zlaków-Bor-0wy, pod

9416. G-0 rnacki Wladyslaw, szeregowiec
15 bat. saperów, telegr. A., . Osiaków,
:pow. wieluńs1d, gub. kaliska.
9417. Gr ab i ń ·ski Konrad, szeregowiec 30
p~ piechoty 12 komp., Warszawa, ulica
Chmielna 11'2.
9418. G a w I i k Andrzej, gefrejter 21 pulk
piechoty, Kurów, gm. Wygielsów (?), g.
'Pfo.trkowska.
.
9419. G l ów a e ki Wawrzyniec , ,szeregowi·ec
5 p. piechoty 8 komp., Strzele, gm. Za·
mość, gnb. piotrkowska .
9420~ G a 1 a n t -0 w i c z Konstanty, szeregowi ee 8 p. piechoty 12 komp., Gesz.no (?),
gub. warszawska.
9421. G r z e c i ń s k ;i Antoni, szeregowiec 31
p. piec:hoty 9 komp„ Wólka, gm. Bolimów, gub. warszawska.
9422. Gr o c h o wski Jan, szeregowiec 6. p.
piech. 5 komp., Gelczyrek (?), powiat
m1awski, gub. ptocka.
9423. Gar ku 1 Piotr, szereg-owiec 32 p. piechoty 8 komp., Grewa-Kurla ndya.
9424. G a w r y e h Stefan, szeregowiec 6 pułk
:piechot 8 komp., Skwary gm. Nary.szew,
gub. warszawska.

9425. Ga e Stanisław, szeregowiec Lejb-Gw.
Keksh. pulk 1 komp., Brtrśnice g. warsz.
9426. Go ·s s Kazimierz, szeregowiec 31 P1*lk
piechoty 12 komp., Studzianki, gub. warszawska.
9427. G o s s Antoni, szeregowiec 31 p. piech.
11 komp., Studzianki, gub. warszawska.
9428. Go r z ko w s k i Jan, szeregowiec 32 p •.
piechoty 5 komp., Warszawa, ul. P.r0jektowana (?), 58.
M29. G -0 n z a w Karol, szeregowiec 142 :p.
piech., Warszawa-W ójtówka.
9"130. Ga w r y s i a k Aleksander, ·szeregowiec
141 p. piech. 14 k-0mp„ Elena, gm. Żbi„
es, gub. kaliska.
9431. G ó r n i a k Jan, szeregowioo 32 p. pie·chóty 8 k-0mp., Ruda, pow. kozienicki.
9432. Górski Stanisław, szeregowiec 194 p.
piechoty 7 k-0mp., Nochaj, gub. grodz.
9433. Gr ab arc z y k Stanislaw, szeregowiec
21 p. piechoty 10 komp., Budy, gm. Jakubów, gub. warszawska.
9434. G a i k .Micha!, gefreiter 6 artyli bryg. 1
· bat., Bielsk, gub. warszawska.
94.35. G rzym e k Walenty, szeregowiec 4 p.
piechoty 10 komp., Łosin.ki, pow. ja.n.owski, gub. lubelska.
9436. G a w r o ń s k i Józef, szeregowiec 32 p.
piech. 16 komp., Warszawa.
9437. G a 1 ę z o wski Fl-Oryan, szeregowiec
29 p. piech., Mircza, pow. Radomyśl.
9438. Gr ·Ob e 111 y Stanislaw, szeregQwiec · 5
.
p. piech. 5 komp., Skrzynia, pow. wieLtlński, gub. kaliska.
9439. He 11 er Bolesław, szeregowiec 6 artyl.
bryg., 1. park, ·warszawa, ul. Żelazna.
9440. Hub i cz Wladyslaw,· szeregowiec L.-G.
Keksh. p., 14 komp., Kon.stan.tynów, g.
siedlecka.
9441. H ei dy s Józef, ~eregowiec 13 bat. saperów, Walszew, gmina Bielany, gub.
warszawska.
9442. H et ka Włatlyslaw, szereg-0wiec 3 art.
bryg. L.-Gw„ Rydze, gub. warsz.
9443. Haj tka Józ-ef, szeregowiec L.-Gw.
Keksh. p., 3 komp., Zduńska Wola, g.
kaliska.
9414. ·H erb erg er Wladyslaw, szeregowiec
32 p. piech„ 15 komp., Warszawa, Rvz.
brat 8.
9445. I w a n "Józef, szeregowiec 29 p. piech.,
Bieliny, gub. kielecka.
Łowiczem.
9446.
Ignaczak Antoni, szeregowiec 6 art.
0400. Gum i ń ski Konstanty, meregowiec 31
bryg., 6 bat., Lńcejew, gub. piotrk.
p. piech. 12 komp., Dąbr-owa, pow. fo„
9447. ·I z yd o r ki ew i c z Julian,
szeregowicki, gub. warszawska.
wiec
Lejb-Gw.
Keksh.
p.,
3
komp.,
Łódź,
9401. G u to w ś ki Piotr, szeregowie'e 21 •P·
ul. Brzezińska.
··
piech, ·12. komp., Prz.asnysz, gub. płocka.
0402. G o l a m b o vl s k i Władysla w, szerego- 9448. Jaskulsk i Jak6b, gefreiter 13 bat.
saperów, 3 komp., Goj;yinin, ·gub.
wiec 13 m>Clirl. dyw. 2 bat., Bakuty, gub.
warsz.
wileńska.
9408. G ó r e z y ń 'S ki Piotr, szereg-0wiec Lejb-- 9449. J a w o r s k i Franciszek, gefreiter 6
artyl. bryg., 1 park, Hele.nów, gmina
. Gw; Keksh. p. 6 komp., Bochen, powiat
Karbocz, gub. placka.
lowi·cki, gub. warszawska.
9404. G a j le w i ·Cz Emil, szeregowiec 110 p. 9450. J a :r o n i e w s ki Marcin, gefreitet" 8
p. pieeh., .12 komp., Góraj, gmina Lubopiecll. 14 k<Jmp., Ba.rtkuny, gub. k-0-:tyń, gub. kaliska.
wienska.
94()5. Grud n ie wski Wladyslaw, szerego- 94:51. Ja.n i a k Stanisław, szeregowiec 6 p.
piecb., 11 komp., Wolska (?), pow. łę
.
wiec 29 p. piech. 11 komp .•
czycki, gub. kaliska.
~. Grzela. k Stanislaw, gefreiter 2 artyl.
9452. ·. J a n k o" ws ki Piotr, gefreiter Lejb, ·. bryg. 4 bat., Warsiawa, ul. Piwna 13.
Gw. Keksh. p., 3 komp., Rybna, gub.
9407. G r z e 1a k Roch; STLereg. 6 kol. r-0bocz.,
warsz.a
wska.
·· Lub el gub. warszawska.
.
9408. G x z ~ 1 a k Michal, gefreiter 6 kol. rob., 9453. Ja s k u'l ski Józef, ~eregowioo LejbGw. Keksh. p., 15 komp., Kalisz, ul.
Kutno, gub. warszawska. .
Rypnikowsk a 4.
9409~ G 6.r ka Wfadyslaw, szeregowiec 29 p.
0454. Ja r z y ń s k i Piotr, !S'Zeregowiee Lejb·
··
piech. 13 komp., Warszawa-P raga.
Gw. Keksh. p., 16 kvmp., Warszawa „
941,0. G ó..r a l e wi c z Antoni, szeregowiec 9 .
Praga, ul. Tarchomińska (?) Nr. 5.
ik:ol. robocz., Borisów, gub. warszawska.
9411. Ga n us Jan, szeregowjee 115 drui. 4 9.455. J .ur a Józef, szeregow1ec 32 p. piech.,
12 komp., Warszawa,. Wspólna 66.
, .
komp., Jabkmna, gub. lubelska.
.
9412„ G 1 i.w a Józef, szeregowiec 195 p. prnch. 9456. Ja s ku 1 s ki Franciszek, gefreiter S
arlyl. bryg., 1 park, Bod:zew, gub.
'Oddz. karab. maszynow., Zagrody, gub.
warsz•
. lubelska.
~Hl, G o go le w ski Pa wel, szereg!!lwiee 9 · 9457. Ja b lo ń s kl Wladyslaw, szeregowiec
6 p. pieeh. 4 komp., Konsta:ntyinów, pod
· .·. modliń·sk. szpit., Obidzin, gub. plocka.
Łodzią;
004. G x en'tk owi cz Jan, szereguwiec .122
'P•. pioohoiy.10 komp., Konin, gub. knli- M58. J n n ee zek Woj-eieeh, szeregowiec 96
p. piech. 3 komp., Łódź, ul. średnia l~2
11ka•.
9fti>~ Gra hk.a. Franeisiek, szeregowiec Lej·b- 9459, Ja n ce wie z Słanislaw, . szeregowiec
15 bat. saperów 4 komp. Warszawa.
.
Gw; Keksh. pułku 5 komp.~ Niechwalew,
gu~.

kielecka.

,

9460. Ja n o w ski Konstanty, szeregowiec 9

'·

PODS K1.
Za ostatnią posługę oddaną naszemu ojcu

"

st

o

ED

oraz za współczucie,

1 .wężowi

p.

I I

IELI

pomoc i życzliwość składają serdeczne „B?g zaplać"
wszystkim, a szczególnie j Szanownem u Księdzu prefe~towi Kaczyńskiemu
Iii

Zona 1 dzieci.

4'214-1

bł@§
modlińsk.

9461.

9462.
9463.

9464.
9465.
9400.
9,467.
9468.
9469.
9470.

szpit., Madelka, gmina Regimin, guh. placka.
Jar z ę b s k i Jan, szeregowiec 8 artyl.
bryg. 5 bat., Wola Sapczyńska, pow. nowomiński, gub. warszawska.
J a si ń s ki Stefan, gefreiter 9 Modl.
szpii., Garwolin, gub. lubelska.·
Jachowsk i Walenty, szeregnwiee 32
p. pie,ch. 8 komp., Warszawa, Tamka 31.
Ja w orski W1adysław, gefreit<.Jr 6 p.
pieeh. 16 komp., Gostynin, gub. warsz.
Jak ob i k Leon, s·zeregowiec 5 p. piechoty 16 komp., Ignaców, gub. piotrk.
Ja n as i k Józef, szereg0wiec S p. piech.
4 komp., Łódź, ul. Zielona 31.
J ę dr z y kie w i cz Franciszek, gefreiter 29 p. piech. 6 komp., Polon, powiat
przasnyski, gub. plQcka.
Judka Paweł, szeregowiec 31 p. piech.
12 komp., Bujwainy, gub. kowieńska.
Ja n i ck i Jan, szeregowiec I,ejb~Gw.
Keksb. p. 5 komp., Kalisz, ul. Wiejska 1.
,Jar n uszki ew i cz Stauislaw. podoficer 13 bat. saperów 3 komp., Wloela7
wek, gub. warszawska.
(D. c. n.).

Uicłd a
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PARY.u

3% renta francuska

5%

pary&ka.
16/2

pot. francuska . • •

30 10 poz. ros. z r. 1896

5010 „ . „ z r.
Banque de Paris
Credit Lvonnais •
Union Parisienne
Baku . •
Briańskie
• • •
Lianozow . • •

87.70

-.83.90

si.45
S3.45
1040. -

10-ł!>.-

1191.- 1197.• , • •

-.-

631.l731l.41!0.- 4:!0.-

mm.-

• • • •
•

4ou.-

:łQ8.

5:SS.fl55.4M.- 44:'i.13a7.- l3ii.t..-

Malcew . • • • •

Nafta . .

87.70

~

„ •

1906

15/a
62.-

6'?.-

• r:

. • • • •

Tulska fabr. nabojów •

Lena Gold.. • • • • •
Goldfields . . „ „ " •
't<

54.-

56-

-.-

e

•

43.-

6iełda łandyńs~a
LONDYN,

16/2

21! 2"' Konsole • • . • •
5% poż. ros. z r. 1905 •
4 1/. poż. ros. z r. 1939
Pierwsza ang. poż. woj ••
Druga
Goldlilds • • • • • •

•
•
•

-.-

„ . .

-.-

„

„

-

52......

•

~e-

~W/

99.11,
1.11„ .

Kursy dewiz.

Dział

ekono iczny.

Giełda

Notowania z dnia 19 Lute!1o.
W dnże'!ll iposzukiwaniu byJ:y dziś 5 % listy m.
Warszawy, kt6re osiągnęły malą zv.-yżkę. Robiono
5% łódzkie po 77 i takież 4% % po 70.50. Serye w
2laofiarowaniu. Pożycz.ki premiowe II em. robiono
po 820. ·

Papiery procent.

10 ·f. szterl.
100 franków fr.

• • •

100 kor. szwedz.
100 kor. duńsk.
10\l lirów • . .
m;, guld. hotend.
1 dolar • . •

•
• •

Listy zast. Ziemsk.
4}/ 2 C/o • •

„

•

Listy zast. Ziemsk.

-.-

89.50

-.-

-.-

5%

"
"„
„

Austro-Węgry
Bułgarya

238.75

239.25

lfifl.172.25

165.25

117 1 /a

165.75
11s. 11s

64.20

64.30

79.

80.5/s

"

z giełdy

5 fs

renta

5%

państw.

po~yczka

Poż.

„

premj.

„.

1 em..

Ilem~

" ,; • „
• • • •

...

„.
&

Akeye dr. żel. Kiiów-Woronieź
wladvl<aukas kiej
" b·ku Azowsko:Dońskiego .
"
„ Ros. dla handlu zewn•.
Syberyjskiego • • •.
„ . , Pet. Międzynar.. • •

„

: „

„ „

Pet. Dyskontowego •

Twa Baku • . •
B-ci Nobel •

" „

"

:
„
„

Zakł. Briańskich • • • „,
„ :aartmanna
„ Malcewa • • • .•

„
„

„

Nikopol·Mariu pol
Putilowskich . • •
Ros.-Haltyckic h

" TuJskie.i fabr. naboi

'

„

Leńsk• przem. zł.

• • •

171~

Wiedeń.
•
Amsterdam
Nowv York •
Londyn.

•

Banknoty markowe .
Czeki na Amsterdam
Szwajcary<'

•
•

•
•

Paryż.

€zeki na Londyn
Nowv York •
„ Petei·:;tiurg •
„ Włochy

"

„

„

„
.,,
„

:Szwajcaryę

•

.Madryt •

Amsterdrun •

DaJJ.vJ

51.60

203.50
5.0t

23.92
85.05
69.35

23.92
ąil.-

69.25

1512

1312

11.905

11375

ll.745 11. 715
2S.L7

23.17

'2131

27.::51

16t-

VH..-

1612

Hi:i.75

paiistwa Skandyw.•
Sofia
.
Nowv York
B~~knoty rublowe •

"

51.65

201.so
5.02

np

Wiede1i.

11

16f2
83.M

83.45

•

·krótkie
" Paryż: 3 mies.
"
·•
" krót:da
•
, .•„ Petersburg,
kr6t•1na

"

5.84~7

•

.Norwegię

155.75
37'l.75
184.75
258.25

373.75
185.50
258.'45
126.-

312.-

126.50
8.1$4.
312.-

16/3
27.79

1412
27.79

8.64,

ń.8::150

s:1.5o

80.-

• llt>.50

116.50
614.50

237.-

237.óO
lt>O.ldd.50

. oW.lti o.-

•

lu4-

171.50

11~.-

::-lzwecyę

5,8350

106.W

16J.50

Redaktor odpow.: .Aleksander Bieliński.

79.i/,
89.-

• • „ •

4.7'225
4.7645

Londyn.

"

petersburxldej.
612

4%

v.)
. 5.85
Londyn (60 dn.). 4.n~s
., telegraficz. 4.7645

Paryż (a

Czeki na Amsterdam, 3 mies.

„

42.275'

1612
68.-

Medyolan

„
„

11.743'1

1712
531·
• a

P~vż

"

162.50
171.75

"

11

••

Berlin, 19 Lutef,!O'. Notowania kursów dewiz za wyplaty telegrafrnme:
iąd.
19/lI plac.
ń.94
5.92
Nowy-York

Szwecya
Norwegia
Szwajcarya

„··

2!5.50
1,

42.275

na Berlin

"

Berlin, 19 lut<'lgo. - Na gieldzie panowal:i na
wszystkich polach tendencya mocna, jakkolwiek
tranzak-cye nie przybierały szczególnie wielkir.h
rozmiarów. Na rynku rent nie dały się zauważyć ża
dne szczególne zmiany. Tendencya dla pożyczek
krajO'\\'}"Ch i więkswści zagranicznych pomstala nadal mocną. Pieniądz Jia każde żądanie 4%. ifskonto :pryw~tne 4~/a i .niżej.
.

"

11.143

Paryż

„
„
„

7·~.92~

72.1.!5
216.50

Zurych.

Czeki

6iełda ber1ińxka.

Holandya

•

na Berlin (a v.)

Czeki

-.-

•
-,Mlłll"ki robiono po 43,$5, 43,82%
Korony 27 ,30.

45.- 4!'t.124.- 12!!.3.2
3.2
np.
1612
• 41.025
41.25.50
25.47')
49 t75
49.17&
67.75
67.75

Nowy York.

82.05

m Łodzi .

Dania

„

-.-

4: o;o • • • •
80.- - . Listy zast. m. War- ·
szawy 5 % . ~
81,95 82.Listy zast. m. Warszawy 482 °10 • , 76,75 - . Renta . . • . •
99,- - , -

• „ •

Sztokholm
Nowy York
Londyn

„

-,-

-.- -.-

-.-.84.- 84:.-

Wiedeń
.
Szwajcaryę
Kopenhagę

„
„

TRANZAKCYE:

88.30 - . -

„ „ "

Amsterdam.

..

4~

6/Z

14!t.- 144.-.
52.- 52.61.- 61.-

• • •
• • • • •

Czeki na Berlin

---..... ----r-- ------- --6°fo Oblig. m. Warszawy z r. 19ló
6% Oblig. m. Warszawy z r. 1916

• • „ ,

100 franków szwajc. . •

warszawska.

I

-

Petersburg

":

lOflt.-

4/2

..........

79. 1/4
89 11,

nakład:

lf'M,-

-·-

816.-

-.-

916.-

,880.- 880.-

~olskis

~mmmXl

A.

1G. ZAWl~OW&Kł.

880.915.2600.733.6HO.786.-

880.915 2600.77.5.630.786.(i·29.- 629.675.- 673.1015.- 1015.1665.- 16G5.S23.- 323.327.- 327.329.- 324.sto.- 310.150.- 150.-

lydawniotvrn

· Nadeslane.

Dr Jan AtlplN.'
111

b. star. ot'd. szpital !l'w.

Łazar:r.;;

Warmwa.
ul. KralHnll 23.
Przyjmuje od 1 PP· od 4 -1 wiecu:.
i

:>Sl 1-6,

Lek. dent. P. HELT ER
chor. zębów i jamy ustnej. Zęby sztuczne. ~a
rony. Plac św. AleksandPa 14 w Warszaw.1.e,
róg Ksiąi~ceJ. N1ez.amo1'nym ust~pstwo.
..
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\JobeG wielkiego powodzenia, program prolon1nwany. Tylko j~szcze dziś i jutro wszechświatowa &ła
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BALA KO '\/CERTO
W.A
.
Łódż 9

~
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-

·

w nief)orównanej,

„ pełne)

Dzleh'm 18„

r

Początek

5, 7 i 9 wlecz.

_... W czwartek zmiana programu.· ..._

~,_;~

WŁADZĘ
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1
\_ - - - -ZATWIERDZONA PRZEZ
111

komizmu~

· pikawtn ej faPsie

t"'

TfAT~ r~t~KI

z udziałem-p. St. Knake-Za-w-adzklego.

_.

oraz wszelkich robót ręcznych i haftu białego i kolorowego,
wvrobów z włóczki, szpa::r,atu i siatki, iakote~ i wszelkich robótek Łódż,
wchodzącvch w zakres slo1du i t. d. Po nkończeniu kursu uczenice 3941 -ao

Piątek, dn 2a lutego r. b. o godz, 8 wiee)!.
mrtałnl wuysfęp p. ISt.AKnkake·Ztawadzkle19

o R A - .~l~dz~r8zowc-~:co~~I

Cegielniana 63e

W-lorek d. 20 h. o g 8 w.

Czwartek, -dn. 22 b. m.

sztuka w R-ch aktach H.

1Jld a Ił U Ułl ilu
krot. w 3 akt. ft, Rbrahamowlcza i Ruszkowskiego.

umma.

rye

tragepya w

os a

-

*'=

5 aktach K. Gufzk1111a..

otrzymu~
świadrctwo nauczyciclk~ robót. Ceny u~ia~o~ne. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szczegółowe warunki w kancelary1 SZkC?łY .fillll'kDWSka az, m. l:?l . 1111
Zapis uczenie odbywa

się

codz1enme od 10-12.

4213-1

zpowa~~~~l~e~:~~~~ursów

•tn
WIE
Lill

fE

tj

I tódź. Konstantyn_nwska 16.

k d I , : w środę m. o
J.n~w:~::~~n o~~j ~łłZDICZ auO arow ~ Trylbl, trag. w5odst

JUllff n HDLER i HERMftn SIEROCKI.

K.

it

21 b.

•

8 w.

••••••••QJ?~!.~tKą.::Y.~.!1.~~.b:..f.~!!~: .........L .... --~----~-~~!.!?~-~~-::!~-~!??..~ ....._

'*

Dyrekcya:

4215-i

D.,

11 .

lJ czwartek oo-aj Benefis- dr. art. PODE ft MANA. ~:r~t;_P te!~ Ml&HALE!KO~

y
nL n
m uli u ::: d~p!J. ou

I

'-

~"DA gwarantowana

jakoty~~ yu. ta
Główna 47.
I

ŁMź,

DRUKERA,
I

gruby ·i kostka (bez miału)

lłł'H

PD 85

Bllil'o o~łosze"I\ „Kurve1'", H. '<11stow, Piotrkowska 60.

413'.ł -'7

najlep..o:;zego gatunku, nadający się doskonale
do pieców domowych, centralnego ogrzewania,
motorów na gaz ssany i wszelkiego rodzaju
pieców fabrycznycp_.
Sprzedaż

-wagonowa do wszystkich m,iast prowincyi.
Wiadomość:

4218-2

;1amm11111m111111111111.-„„„.
=

w Warszawie 6. HRYOER, Juna 24. ·
włodzi ft. -. 80DZRnOW8HI, WsGbodnia 78;

,,ODEDR"

·„ODEON"

Przejazd 2.

Przejazd 2.

I. SZAJA,

Piotrkowska 41
białe

~

Łódź,

Piotrkowska 132,

po ł o w a ceny. w podw., I w:ejkie na lewo, II p.
40fi8--6

na prawo. 4004.-10

IWaine dla

Że „Odeon" teatr miły, o tem wszyiicy wiedzą,

marmurowe,

Zaś

najlepszym jest dowodem, ~e tłufuami u nu siedzą.
Widno, ciepło, wierzyć proszg, przekonam was ]Fażdej

nawozowe~~

chwili,
Z pod biegana eskimosi do nas grza6 się przychodzili.
Je~ll zatem ktoś się trapi, co nie widział clou sezonu,
Niech przed czwartkiem jeszcze zdiity na Tajemnice

rę ,sm.oto-wco-wą

wagonowo i ze składu

s. .ka

R„ Plpikowa, -

~

ce:m.ent, gips, tek.tu•

K. K a w e c k i i

dzllmnłli.

mbta da 111

Mleslęczme,

4060-6 :!!':

lewa oficyna, parter.

Akuszerka
-

- (5 minut od dworca Wiedeń.ski ego) burgu, praktykująca 25 lat, nrzyj.
poleca komł111'11JWB pokol11 ad
muje od 12-:-5.

I i r-ó-żne materyały ~aJJ~~:\1 ~;;

Łódź,

HOTEL ,;CORSO"

Warszawa, Nowop:odzka 21 z dyplomem Ces. Ak. w· Peterso

'
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Przs1~::~Z144

Pawilonu.

KarzystaJcłll

z

bandloiąGJGh1

okazył.

Z powointeresu nabyć
mo~.ma b ar d z o ta n i o różne
:Pesztki barchanów surowych
du Iikwidacyi

Oferty w administraeyt
w Łodzi pod

i k olorowych letnich i zimowych „Godziny"
jak równiet chustki zimowe, od- „Z• .N2 100".
męskie i damskie ubrania
okrycia, także różne
cajgi. ldd:&, ul. Włdz1n.vska 111'.ł,
m. 10, front, II piętro na prawo.
lhHIY 11ału.
8919-10

522l-1

cinki na

Licytacy1 przy.musowa.
W środe:, dnia 21 lutego r.

b~

sprzedam, przez Jicyt3.ey~ pubłi·
Biuro Ogłoszeń .Kuryer• H. Kustow, Piotrkowska 60.

do zamkniętych
pomieszczeń, jak: piwnice, sklepy i t. p., w
których z powodu mrozów mogłyby zdarzyć
się uszkodzenia gazociągów,
Zwraca

się uwagę, ażeby

nie wchodzić, pod grozą
el{ sp Io zyi, z światłem.
O

każdym, choćby

uważonym

ulatnianiu

zawiadomić gazownię,

w

się

najlżejszym stopntl, za·

gazu,

należy bezzwłocznie

Targowa Nr. 341

Zarząd

4230-s

Gazowni Miejsk·ich w Łodzi.
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1 d • . · Lmytacya przymusowa.
~z O BC DICZH I 110uZI, Panska 9•P~.~~~p~ 11~~· p:b,~_.

a

.

s:zną,

_

m plus:
rozpoczyna 1 Marca Semestr Wiosenny. Zapisy nowych kandyda1) o godz. - 9 przed pot, ul.
tów na sem. l, 2, 3 i 4 przyjmuje kancelarya codziennie. Do klasy Zakątna 54: 1 kredens, 1 ognioprzygotowawczej zapisy kandydatów z wykształceniem początkowem. trwałą kas~. 1 biurko, 1 rolwaCaly kurs trwa s lata, dla kandydatów i kandydatek z wykształee· gE; i inne przedtn.;
niem średniem cały kurs rodożonoc na l1/1 roku. Czynne są. od2) o godz. 10 przed poł.t ul.
1. działy: budowlany, mechaniczny i elektrotechniczny. Blitszych in- Radwańska 11: 5 półek skiepofor macyi udziela kancelarya codziennie mi~dzy 8-7.
4198-n wych, 3 sklepowe stoły, 1 bielitniarkę i inne przMm.;

Zgęszczone

mleko bkondonsowauo)

zawierające 42% cukru, poleca hurtowo i detalicznie

TEODOR WAGNER,
~ Łódź,

Piot:rko'W'Ska N:r. 213. ~
Skład

otwarty od 9,_19 i 2-6 112•

4151-!Ś

tłaukn

wychowanie.

tylko zawodowa wieju 11uU i ska skromny eh wymagań potrzebna zaraz. Of~rty
pod „Gospodyni wiejska". 4145-3

„

cielka;'-

c~ynką, za1m1e .s11~ gosp<?d~rs~wem, wy_~howaniem . dz ec1 l t.
P· za P~ł<OJ z ca~odz1ennem utrz~mamem.
Pos1_ada chlubn_e
świadectwa. Oferty w „Godzinie" w Łodzi pod . „Freblanka".

nauczyciel lub na-

uczvcielka li tera tury po.st_,,.
Uit:rty pod ,,Literatura" w ,,uucizirnc" w Ło1z1.
:JJ J4-1
------~-

przedmioty.

4228-1

Piotrawsld,

Komisarz sądowy w Łodzi.

Papka,

4269-1

sądowy w Łodzi.

Blaz.vczak,

4227-1

Komisarz sądowy ,w ŁodzL

Wył,Hr!JP. i maslarkę, kupię, za- ~Jl'IH '1!1 • w śródmieściu umeJJlł Iły raz. Oferty pod lii Ul)Zl\11DJ8 blowane z dwódl
4203-B 1,Wy c;garka i maSlarka" w „Go- riokai, z' elekt; i kuchni gazowei
gimnazyum4l~o~i kowska 189-9.
tlzinie" w Łodzi.
4158-B poszukuj~ _od zaraz. Oferty VI
1
11dnbg!l
ampasprzedama
gazow~ win:ą,.ca
_,_
•
ullu li do
tamo. • • • • • • • • • • • adm._ „ odziny Polski" Jo!!_
podłóg.

li

;~:oa:~~a 23,

Sprzednż

i

knunę.

0Wiadomo~e: Łódt, Rozwadowska

salony, biurka. biblioteki. szafy, gł~bokie - kupie;._ Biefikowski,
otomany, łóżka metahwe, krze- t.ódt, Piotrkowska 41 4129-3

arszawska J\i lo.

333:?-3

sła gięte. Wobec zastoju sprze_ -_
. ·
łkDt11rof~!2 Marya Kubicka przy:1daje po cen_ach. własnych i niżej. lnH_n!tnj'_ft okazy_Jme mało uży- A1 IJIAU. m1 muje, Łódź, PiotrMagazyn Mebh Władysbwa Ro· fu11nll1 \!_ wany {perski) dywan kowsb 197, m. 8.
3$52-S
miszowskiego, Łódź, Piotrka w. qrerty J>ro~z~ . zło?;yć ~o admi- _ ....,.

_ _ _ _ _ _ _ _ _42...;2:;..ó_-...;..1 ska 116, I

\1rr,(;1 •••·
Po lli~!li
t• &.lhJ

2) o godz. 11 % przed poł., przy
ul. Dzięlnej 13, Piotrkowskiej 44:t
Południowej 29 i Widzewskiej 161
1 kas~ ogniotrwałą. 2 bufety, l
sofę, 2 biurka, 5 luster, 1 maszy•
n~ do szycia, 12 krzeseł i' imac

Ltcytacy1 przymusowa. ,_.

. .3~,' III IJ.'. front. stróż wskde.
-OODiBSiBDli' ro1mails.
1
Nmmzvc~Błka
~~~~~
zel~ie~~f~:
1ntoJinontna freblanka„ mężatka Al Al 4!Al-Ał Mobli ~~~~o~y~h: Półki d~d~he w~sta~ ~k!1:;~~y~h Aknszurka F. Morawska_ zamieletmą uraktvka ze świadectwem ł - Y
. ? 3-l~tmą dziew- okazy1nych, stołowe, sypialne, lł m. szerokie. 2 wysokie i 1 m. W
szkał'! W Łasku, ul,

rządowem, órzyjmie zaraz posadę w szkole na wsi lub w mie·
:kie. Oierty w a<.lmmistracyi „Go)dzrny" w Łodzi pod
Nauczy-

sef~;

do froterowa- n"IB z 4.·ch pokoi sprzedam,
Potrl.!lJ„ bny c~łopiec
ma
t.ódt, M
uB oraz maszyn~. Łódt, Piotr0

~osnniJyni

in plus:

1) o godz. 10 1/:a przed poł„ orZj
ul. Północnej 7 i Sredniej 67: 20
bel sukna, l bufet, 1 biurko, l

.a) o godz. 11 przed poł., ul.
Piotrkowska 115: 61 1; 3 arsz sukna męski ego, 39•/9 arsz. Bosto.
W środ~. dnia 21 lutego -r. &:„
nu, 11 arsz. wełnian.;
sprzedam przez licytaey~ pubJi„
4) .o godz. 111/21 przed poł.• ul. czna in plus:
Wólczańska 109: 1 kufer poo· godz. 10 przed ~ot, przy_ ul,
dróżny, 1 bielitniark~. l maszy- Głównej 1: 2 dl szafy sklepowa.
n~ do prania, 2 obrazy. ,
1 stól sklepowy.

Komisarz

Dntnszcnia drobno:

czną,

front. 42Z4-15 mstracy1 mme1szego pisma pod·
„B. F.".
t133-l
Młndy c~fowiek . poszu)cute ja- ·n,·1orT!1,- 35-50 włók poszu- n1-~nina· ll?We, używane, Stroje. U
k1egokolw1ek zaJ~c1a. o. ł.11.1 u 1111 , kuję, może by~ bez r u I
m~ rep8:racya; przewóz. ilnko'J" wygodnie - urządi:oRy dla
ierty pod „Młody człowiek" w in we n tarza. Oferty proszę skła- wysyłlea na, prowmcyę. Ceny nis- au
inteligentnej osoby, Łódt,
.,Godzinie" w ł..odzi.
dać w _ administracy1 „Godżiny kie, gotówka lub raty. Chodkow· Widzewska 78, m. 1.
40:>0-ti
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piętro

y

Polski"

w Warszawie,

Lokale.

_

Erywań·

ski,, Mikoła1eNska 25.

,Jl'J

_394.:ł-8

"Mieszk. umebl."
oznaczeniem ceny,

Zagubione

nadsył

:

4219.-

doluunant:r• _.

•d M 45117 Oddtiału It
n
OWO Łódzkiego Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Po-r;
życzkowego,
zaginął•.

Pasaż Majerą l ~ -,

Zastrzdenie

zrob1one.ł,

---------,~·

7lli1J;nnfy· 2 weksl~_ in bla_nco na_~.l4!!11 llq Rb. 100··.i na Rb. 150 ·
wystawione przez Wa!ent~go ~·;
tuszewskiego. Ostr:iega stt; przed.~ :,
nabyciem. Weksle są. nie ~at~! :
4216 ,,

z m_ater~a!u uznan_e_ przez.
fj!l~i:PJI!\;:' 'Hi·•f'I ~~:· :·i. --~
P. posady, mogę złożyć
r I) fachowcow za dobre, praKlflttlthiifl.llli di-!<.:iil ,{e;\CY~ równ,ci
upieblowany __ d<? wynaj~- Z!łninił ł?aszport_ austrya~ki, wt,_X_,_._,_._·_·•. _ .. Y.,. kaucyę •. Oferty - w ns 0 1 ~ garniturek damski biały, tycirne po cenach umiarkowa- f u
c1a. przy tod:wue; oSwte~ lly& ~ dany w PaJ;czyme,
pocz4th.ow !aci;:y. Andrzeja 7, „Godzmie
w
t.odz1
pod
„,N.".
fotele
klubowe,
otomanę.
nyeb~
L
Sl.mchowicz,
Ł;ódt,
Cetlen11.'l elektryczne. Łódt, Dziel- P1otrKowsk..;1. na imi~Ji-!len
-.
"U. 81 1;_0 po pi.il.
4164-2
4222-10 sprzedam. Łódź. Dzielna 11-25, g1emuma fi·. ·
- 3971-8 H_ 49, I pi~tro. m. U.
4J,9A-~ Wojdysła.v~.~~-!i.
_ - 4.141
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ska 18 dla „N. N. 505".

,muJ18,

llnko·i·

gu.,,_, :,

