.........._·__.......__________________......._. _____________
._________
......__________________
._:.:,.:..::;....
f1r __
72.
"ena & fen„ --:_
Z dodatkiem
nustrowanym
10 fen:
.__ J;'„_ ..• .....,...,......,.......,
·-~--E?k,„ __ ____________...............__.......
1111

? "'"'--

_

o

społeo.m1
.1 lłleraold
______________________________________........______________........________________
......,_ ____ ......_____......,..,-.________________......................................

1101ltyozny,

Poniedziałek,

~---------------------------Pruumerata .w. lodzi wynbsi rocznie 12
•rk.~ połrocznie & ·mrk., miesitcznie 1
,1
-~;,mrk. Za . odnoszenie do domu. 40 1. mies.
~;

dnia

1a

mare.a 191&

1eDakcja i

aDminfsłracja
Zachodnia 37,

,~,.,;,

r.
Cena ogłoszeń1 I-sza strona I· mrk.
za wiersz lub jego miejsoe, nadesłane I mPk.,
· nekrológi i reklamy 40 f., ogłoszenia 'llwy·
czajne 20 f., ogłoszenia drobne 4 f~ za wyraz.

~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!I

vo.tum·

które -egzaltują i niepotr~bnie pr2ie...

s·ł

. pOf łUga1··11
J %bro)fte

tycznej organiza~ji polskich sił zbrojnych. Wszystkie inna sprawy poli.
. .··
.
W kaMym razie sądzimy, ż& zatyki narodowej należą wyłącznie do
...._.-.·.:_·_t.•. Sp~a'-•.t"e_Van·
Yfa).0'·'.
przepaszczono pierwszorzędnei wagi
Nowe państwo, które wciągnięte Koła Polskiego. Komisja Polihc~.na
U
A
W'9
• projekt, ożywienie bowiem i wskrze- zostało jako czternaste z kolej w wir Koła Polskiego uzupełni si~ wza.;em.
szenie kredytu uwa~amy za bez-· wojny, nie rzuoi na szalę wydarzeń nie oo do swego składu. Wejdą do
~,' Jakeśmy jut w swoim c~asie do:- względną konieczność, a zadania tego wojennych
znaczniejszych sił, które niej także przedstawiciele Izby Panów
nieśli, uległ na razie zaniechaniu pro- ·podjąć sięmogłajedynieinstytuojatego mogłyby zawatyć w wyniku osta„ i stronnictwa socjalno - demo.kratycz~
ekt utworzenia Banku Krajowego ze pokroju, 00 Bank Krajowy.
teoznyni. Zupełnie więo inne ra~hu~ . nego. Prezesem N. K. N. będzie pre·
sgl~du głównie na pewną powściąg(es.)
by musiały kierować postępowaniem zes Koła Polskiego. p. Biliński; wioe·
·wośó sfer finansowych. Z tego po·
polityków, gdy śwfa,domie dążyli do prezesem p. Leopold Jaworski.
'.. wodu pisze p. Al. Morozowfoz pod
wprowadzenia Portugalji, jako czyn·t~;·;powyzszym
tytułem
w „Kurjerze Polz·J·.
nego
uczestnika~ do gigantycznych
i:: skim", co nastttpuje: . .
·
walk. ·
·
7
··
„Projekt Banku tak. starannie. i
Siły zbroine fortugalJi liczą w
Opuszc~one
/Umiejętnie opracowany przez Komi~Wypadki ostatnich· dni ~zueają. czasie pokoju 30 tysi~cy, w czasie
;tet Giełdowy spotkał si~, jak nale- oieka:wę śwjatło na położenie Japonji,. wojny 150, 000 i składają sił} z 24 pułW małej kawiarni .lroło dwor...
·!tało si~ spodziewa6 z krytyką ze a mianbwicia w stosunku do Stanów ków piećłrtJ,ty i 12 -pułków strzelców~
ca wschodniego w Paryżu-pisze
.
.strony sfer „zainteresowanych". I nic Zjedooczonyoh.
ętQ4}ie Jwojennet · batal]on pie~ti,p„Matin"-panuje od pięciu dfl
·
dziwnego, sfery te nie. poj~ły doni~.Dotychczas. A~eryk~ Północna
· ·. ·liczy 2--4 ·batalionów) hełY
niesłychany ,tlą.J:\!-~h. przychod!ł~"',±'"'~'
.:~ ..słośoi tej śmiałej skądinlld .koncep~Jl, ,; s,t~a. na punkcie w1dzema . _Il~lf!:al:.
'·PSS'&''Młnierzy.
. ·· · „ ·
cyoh i wyohoaz(6ych dawnyoil
·. ~:z.rozumiał.r~,.,. nowy-bank id~ nwm, wobee ezego Japo.nJa, KloreJ
Kawalerja składa się z 40 szwamieszkańców Verdunu. Władze
. ifb „krajowy , . „naczelny", godzi przY:~·zeczono · .rozszerze~1e · komp?- dron.ów (lO pułków). · Artylerję powojskowe już na początku na~
~,Jw-prost w ich interesy..
· ·.
te'.!IO.ll na Oceame SpokoJnym - me lową tworzą· trzy pułki po 10 bater:ji
tarcia niemieokiego zażądały od
r: . Nie mogąc za~~dnIC.ZO zwalczaó m1!1ła c~w~l~wo obawy' przed swym każdy (po 6 dział), nadto baterja arnich gwoli bazpieczenstwa, by
pJ:Qj.ektu, oponenąt na naradach wy- · na1powazn1e7szym konkurentem mor- tyierji górskiej (po s dział) i kilka
opuścili miasto. Jeden z „wy-'0' suneli szereg zarzutów albo błahych, sk1m. .
.
baterji kwadrowych (po 4 działa). gnańców" tak opowiada o tern
:albo takich które· a priori przesą·. Wiemy bowiem, 2'e Wpływy Sta- Ogółem armja polowa liczy 264 dzia~
współpracownikowi "Matina".
; zają sprawę. Między innąmi uległ nów Ziednoczonych na Oceanie Spo- ła i 23 tysiące koni. ArtylerJa for„W poniedziałek rano około go·
ytyce zbyt· długi termin trwania kojnym są o wi~le znac_z~iejs~e ~~ teozna Uezy 2 pułki, wojsko inżynier· dziny ósmej, po całod~iennej .kanoncęsji (do 1932). . Czy ~oż~ą. ,już wpływ~~ potęgi morskieJ Wrnlk1e1 s.kie 1 pułk. Do armji nadto nale- nadzie dnia poprzedniego, .która na·
'Oonie katego:r:yczme powrndz1eć, że BrytanJ1.
..
_
ży gwardja munfoypalna i straż po- pełniała powietrze odgłosem armat
rmin ten jest za długi? Chyba nie.
. Lecz w chw11I ob.ecn~J. Stany granrnzna.
z pola bitwy, padł pierwszy •granat
rugi· zarzut dotyczy ·. niedostatecz- Z10dnoczone., a przynaJmmeJ stronW Portugalji obowiązuie trzy- tu~ koło miasta. Wkrótce padł dru·
go udziału przedstawicieli insty- nictwo z W1lsonem na. czele zaczyna letnia słutba wojskowa powszechna. gi i trzeci. Dopiero pod wieczór
ji społecznych w Zarządzie Banku. też wyjawiać swe apetyty zaborcze; Roczny kontyn~es rekruta wynosi 12 ostrzeliwanie nieco osłabło. Ludnaś6
eż sprawę tt b. łatwo naprawić i zostają przyznane nowe kredyty wo~ tysi~cy ludzi. W rezerwie służba trwa ukryła si~ w gł~bokioh . piwnicach
o)ektuzupełnió. Obawiają si~ rów- jenne, w .d~kach praca wre.
ogółem 9 lat.
.
.. . fortecy i była tam peniekąd zabezt redaktorzy ttop'inji", że bilety
. I otóz .Japończyk o _małym wzr?·
Wojska kololl)alne PortugalJI hw pieczona przed nieprzyjaoielskiem
sowa w . stosunkach prywatnych śme, lecz. dużym rozu~ 1 e zacz!na ~IE} czą tylko 9 tysięcy: 1 pułk piechoty deszczem pooisków.
' będą miały siły płatniczej. Dla- zast~na~iaó,. cz~ pow1ęks~e~ie ·siły i 10 bataljonów strzelców.
Cały dzień. i noo przebyliśmy
Ago? W całym kraju kursu.ją bony zbro}neJ Am~ryk1 Północne) me mo!?.e
Flota. wojenna Portugalji równieź tam, tuląc si~ ciasno jedno do dru:nkowe, miejskie i nikt nie wątpi, mu ~aszk~dz16.
. . _. .
_.
nie 7est silna. Składa się z jednego giego, kobiety, dzieci, starcy, rozło 4
' o walor obiegowy dobry i pewny.
Z Ros1ą Japo~}a w 1904 r. W~Jnę pancernika, 11 krążowników, 21 ka- żywszy się na workach 21 trocinami)
zak nowe obligi m. Warszawy wygra~a.
Ang1Ją zawarła SO.lUSZ noni erek, 3 okrf2tÓ~ transportowych, które znieśli. dla nas żołnierze. A
let obecnie nie mają stempla mors.ki - przez który otr~ymała u- 1 parowca holownrnzego, 47 torpe- tymczasem na górze powietr2.ie prze·
'.~Jnego a jednak chl}tnie są na- stępstwa; w stosunku do. me~ców-:- dowców, 2 pancerników do obrony szywało wyoie granatów, za którem
·..ane. ' ,
których wpływó~ Japon1a. zmeśó n!e wybrzeża, 4 krążowników opance· nast~pował głuchy huk wybuchu.
· ~, ne zarzuty nie wytrzymuJą mogła - wystąpiła zbro)me; obecme rzonych i kilku łodzi pod\Vodnych. .
Wieczorem zakomunikowano nam
kry~yki:. powiadają nan: np., więc jedyny tylko jankes stoi na
że wobec grożf_\cego niebezpieczeń·
ich warunkach odbywać su~ ma przeszkodzie.
stwa mamy usunąć aie z zagro~onej
cja. biletów ka.sowych'l Jaka
Stosunku iście przyjaznego mięWl 8 D.dskie Xoło Pobkie a v. X. v. strefy. Postanowiono, te wszyscy
~e.c_ja? na jaką· walutę?
11
iizy Japoillą a. Stanami Z1edn~~~m"
''
mieszkańcy bez wyjątku opuszczą
łqwem, projekt Banku naczel- nymi nigdy me było.
Natomiast
W dniu 2 maroa w Krakowie za- miasto.
Wywołało to wielki niepo-nie podobał si~ tym, którzyby istniała stała obserwacja nzpodełba". padła ważna uchwała. Obie grupy kój wśród nas. Nikt nie oczekiwał
'li w dalszym ciągu spekulować, Oba te państwa ~byt dużo posiadaią konserwatystów wschodnio - galicyj~ podobnej decyzji. Mieliśmy opuścić
fdować stare grzechy. A społe„ taktu dyplomatyozn~go. .a~y sobie skich postanowiły wstąpić z powrotem domy nasze, miasto, którego nie
stwo, interes naroduf-To baga- nawzajem okazać nrnchęc, Jednakże do Naczelnego K-0mitetu Narodowego. chcieliśmy porzucić przez dziewięt- .
· koś t 0 b"dziel
·
oba wyozuwają ją doskonale.
. . Jedna z tych grup, na czele której naście mies112cyl Było to straszne!
Ja
-t ·
Konkurenc)· ~'i' morskR"1 JaponJ· .l i stoją hr. Gołuchowski,
·
.· · ·
· ·. · · i a si A że z
T ymozasem
p. Binński
Ale powiedziano nam, że· ta k· byó
·· zapom
n
·o
·
·
Stanó.w
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D ruga, k óreJ· głó wnym1· prze d · po d
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rowicz wa a a się.
sta eczme Je- poc1ągn~ Iśrny
o pociąg w, 5 07ą~
,oo.oraln1Y,,, . re Y .]a
fi.osia : czyć węzły przyjaźni. A jednak... dnak i tutaj przeświadczenie. o 1rn- oyoh w pogotowiu po za miastem, by
ka, na e-uy. coryc B.J ·. zrea izowa MiQdzy obu państ~ami .wsp6łzawod- niecznośoj solidarnego działania zwy- porozwozić mieszkańców po '.różnych
"orzy6 instytucję, która dla na· nie.two nie tylko me u010ha, lecz na ciężyło. I w ten sposó konsolidacja miejscach okręgu. A tymczasem po
,go
handlu i. p:r.żemysłu jest po- każdy nowozbudowany okręt Ame- Koła Polskiego z Naczelnym Komi za plecami naszemi wyraźnie sły·
··ć ebna;. a którą w warun~aoh odpok' „
· d J
· b d
.„._ i_e_ Qnich łatwo zamieni Slfl na Bank ry 1 oapowrn a aponJa .·u ową no- tetem Narodowym została formalnie chać było, jak sza1a Ja da l e.) b itwa.
··
wego okrQtu.
. . .
.
dokonaną. Obecnie znajduje si~ w KoPochód ten-był to dramat, któ..
, ti~rodowy".
·
·
Słowem zbro.Jen1a. idą na wy- le Polskiem Jedno tylko stronnictwo. ry nie
łatwo zatrze się w pamięoi.
• _·_.•8· ·_.1 W g.:ł:ównyoh zarysach. zgadzamy· ścigi. Lecz wie~.Y'. że .Przy WSJ?ółza~ stojące poza obrębem N. K. N., miaKilku mieszkańców, którzy 11ie
Ćt . ~ z.wywodami P· Morozowicza, ohcie"." wodnictvne rozw11a1ą s1~ uczuorn. ra- nowrnie lJ1,mokracia Narodowa, .którą mogli rozłączyć si~ z drogiem · mia·
.·.· .. ~i.byśmy jedynie zaznaczyć, że. tak czej wrogie, niż przyjaeielsJde.
. prowadzi prof, Stanisław Głąbiński. stem, próbowało. wywinąć · siti z ·pod
;' .'\'Sl~·zwykle dzieje.
Na ogół21 ~blorąo
Zdaje się więo,ł że trudno będzie
Równocześnie ustalony został sto· rozkazu ewakuacyjnego i ukryło sil}
1
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S~ałym foli zwyczajem jest, ~e prze- ~ enzbia.~!!n.oel.·1 państw Lęoą często zb.Y' ności. Nac:zelny Ko11: 'et Narodowy niej musi ich spotkać straszna śmierl'
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NOWY KURJER

ŁO,DZKI-ts marctt

Na· program złożą si~ dwie Jediakiekolwiek zapa·
sy żywności. Wtedy i oi ostatni po- noaktowe operetki: "W zieJonym gar~
stanowili w -piątek rano porzucić ku" i "Węglarze", ora~ odtańcz~ny
również miasto. I w ehwili obeonej zostanie przez ~ pary „mar.ur siarw całem Verdun niema a.ni jednego czysty".
mieszkańca cywilnego(!!;„
- (a) Zwrot kart na chleb i cukier.

wyjsć 1 by zdobyć

p~erwsze

poamuchy wiosny.

· Idzie, idzie ,jut wiosenka
Ju~ ozuć tchnienie _je1,
Już w lazurach brzmi piosenka,
Słońce patrzy do okienka..• ·
Idzie wiosna, hej!

Dzień wczora)szy, to dzii~ń 1śefo

wiosenny. ""Wprawdzie z rana niebo
kryły chmury. a nawet padał det5ZO;ti
rzęsisty, wiatr jednak powiewał ciepły; a około południa zajaśniało słoń~
ce i siało ciepłemi promieuiami a!i:;
do samego wieczora.
I wnet si~ zdało, że świat powe„
selał...

Zajrzało złote ałonlro -po przez
okna: i do pałaców i do izb nędza.r.
• .h
ł
· i· do SaCZI')~
"
~li
rzy; UoIDleO
uę O SH~
~
wych i do cierpiących - wsz~dzie
z jednaką hojnością sypało promie ...
niami, rozjaśnia;ąc zachmurzone tro.

skll czoła i budząc w sercach skoła'"?

tanych. otuch~ i. nadzieje,..
.
A ptactVłO buiało z f1żyw11•n!em

i ćwierkało tak :radośnie...
Ulice, oraz drogi podm1e1skie
roiły si~- .tłumami ludzi. kiórzy

za~

roni

pomyślnte,

świad.
tysięcy rubli obrotu,
osiągni~tego w ciągu niespełna 2 miesi~oy, pomimo, iż kapitał · obrotowy

o ezom wymownie

ozy cyfra 6

składa się tylko ze stukilkudziesię·
udziałów pięciorublow,yoh. W nagłych wypadkac.h zarząd Kooperaty-

ciu

wy

potyczki

zaciąga

z !{asy Stow.

Nauczycieli ChrześQjan.
Wobeo tego, iż zarząd Kooperatywy pracuje bezinteresownie, obeo~
ne towary ąprzedaje si~ według obliozeń ceny kosztu be7' nadwy!tk:i na
jakiekolwiek zyski.
Ceny świeżych
transportów zostaną jeszcze więcej
l')bniżone„
.
Sprowadzono obeonie
większą
ilość

herbaty

Cejlońskiej

w

bardzo

wy borowym gatunkQ, w cenie 2 rb.

40 kop. za funt, ora~ doskonała

śle

dzie uorweskie. Obecny zarząd Kooperatywy stanowią pp.: Pawlikowski, Tworos Ryszelews1!j, Sikorski,
:<tan. Radwańsk1, oraz panie Osieoka,
Lti.rntars.ka> MHlerówna, Rokicka i Ro6

wińska.

zuje

Obecny lokal Kooperatywy, oka·
się zbyt szczupłym, przeto Koo-

peratywa

zostanie

przeniesiona do

obszernieiszej siedziby.
- (.k:} Z taniej kuchni dla inteli„
gen ej i

'.tiarząd taniej kuchni dla inteligenc)i przy ul. Nawrot 23 w dniu 17
b. m. urządza na .korzyść kuchni

przedstawienie amatorskie

snym· lokalu.

we

wła

pręgierz

Cześó pamięci. dobrego człowie
opinii IJ~blioznej ·przez ogła
i
dzielnego
praownika na niwie sp
szania ich nazw1slr.
łeczneJ.
·.,.;;.:_. (a) Nowy rodzaj oszustwa.
- Pomysww1 rycerze przemysłu w
Z Warszawy

naszeni

mieśoie

wpadli na nowy ro„

dza1 wyłudzauia pieniędzy od łatw~A
Sta.l'e Jcarty na chleb i mąkę, ·wiernych, a mianowicie: Wys3uku1ą
serji 20, wurny by6 zwrócone do osob,y, posiadające pewne os.zczędno·
Qi:;ntrali Komitetu Rozdziału . Chleba ści w gotówce i pro~;onuJą im po~a
i MąkJ, Andrze_ja s, do dnia 14 b1eż. dy w otwieranych iakoby, ~rzez srn·
marca. do godziny 2 po pop.
bie w najblizszej ·przyszłosci. w~z~l:
.Karty ·na cukier winny być od kiego rodzaju zakładach, na1częscie1
tiane tego~ dnin JU~ do god~. l po zaś w restauracjach iub hot.elac~,
poł. do vVydziału sprzedaźy .cu1uu o ot~·qreie którytjh rzekomo oz.vrną
przy Delegacji Zaprowiantowan1a mia- atarania. Za ·warunek atoli podaią
sto: (Nowy Rynek 14, prawa oficyna), złożenie kauoji, w wysokości od sta
-- (r) Komitet Tanich Kuchen
do dwustu ruoli któte oozywiście
zawiadamia, że we wtoretr dn. 14 przepadają w kięneni przedsiębi?r ·
b. m. będzie wydawana mą.ka na cy. W nadziei st1łegv zarobku of1a-·
chleb dia tanich kucher1 w składnicy ra
oddaje mera7'
cale
swe
prz,y ul. Pivtrlrnwskiej 203
oszozędnośoi, a naEltr1,pnie nadaremnie
Osoby zgłaszające się po mq,kę oc\zelrnje na ziszezenie złutycb. gór,
powinny posiadać upoważnienie od obiecywanych przez prz.vszłego~ leca
zarządu kuchni z wymienieniom Boś~ niestety niedoszłego. szefa.
ci wydawanego chleba oraz kartki
Przed teg-o rodza'u os:wstwami
chlebowe i pieniądze na mąlni.
ostrzeg-amy nnzhvt naiwne osoby.
- Komitet T. K. 2iawi a dam i a, ~e - łh>tatki prasowe.
wypłata zapomóg kuchniom za ·ozas
Ernstyna Wenske. właścieiełka cegielni z
od 16 _ 29 luteixo odbAchie S)A we Łodzi przy ul. Wólcz1.u'1siriei J\; 21 mies;i;ka,,
't
""
iąca i handlnrz M:oses Kmr.ec z -Lodzi yrzy
wtorek od god'li. 10-12 przed poł. i . Nowo Cei.::ie1nianei mieszkający. zost.ah po
od 4- 6 po poł.
100 rubli ~rzywny w razie niemożnośei płaceni a oa r.o dni aresz~u . skazani, pon ie wa?..
- (r) Z Ligi zwalczania chorób za„ wbrew rozporzn<lze11ia z 10 stycznia 1916 r.
katnych.
węglę sprzedawali.
.
Liga dla zwalczania chorób za-- Hannlarka Złota Frumermantl z; ł.odzi
k
przy ul Wolborslde1 };!? ;4 6 mieszlmjt~ca. zo·
aźnych zorganizowała
instytuc ę stała na 30 rut> grzywny w razie niernoż
zbierania i ruzdzia!u artykułów do noścl płacenia na 15 dni aresz.tu s1rnzana,

wy- dezynfekcji i mycia, a m1a11owicie
-,;
•
mydła, soli, o.hlorku, wapna itp.
legli z siedzib swoich, aby napawać
się pierwszemi podmuohami wiosny.
l'ewna liciba członków podzielHa
Nawet wieczorem, choć iuż słońce pomiędzy siebie dyżury . 1 za.1mu1e
osunAłO Si"' za skraj widnokr'"'au. a się zbieraniem na ten cel oihr w pie
-.;
y,
-<t-<
niądzach i naturze, rnni dyżurni ob
na niebie zapłonęła kwadra księżyca h
.
w oJbrzymiem kole świetlanem, wró- C' Odl'.ą miasto, wyszukują.._-. rud.1,Hiy,
żącem, niestety, rychłą słotę, ruph ua które na1więce1 cierpią od bi udu, aby
ulicach pamował bardzo ożywiony.
zaopatrz.vć. je w mydło l środlii de!7.ynfekcy1· ne. Skontrolowano iui na)Wiosna sie.- zbliża.
brudnie1sze domy~ położone w obręJ.
b1e 2 14 uczą-itkow poJicyjnych, ozyJi w
okolic.V ulw Aleksandrowskie} i fo;koine.J. Obecnie rewidowane są dumy
w obrttbie 3 cyrkułu poiic_vłnego.
Pomeważ przy doko11ywanm de~
f I ··
·
l , ł ·
·
·kó
- (k) Kooperat)rwa przy Stow. Na„ zyn e rnH miesz rnn s oma z sienm w
iest niszc7i1rna przez spalerde, przeto
uczydeli Chrześcjan.
Zar.ząd Kooperatywy spożywczej Liga zainicjowi:l.ła zaopatry\JVanie bie"
przy Sto·warzyszeniu Nauc2lyeie1i dnej 1udnośoi zamiast słomy, spalunej prz,Y dezynfekoJ"i, w tak zwana.i
Chrześeian (Konstantynowska 5 ), ma
,jąo pozostawiony do swHgo uz 1 ;:;.nia „ wełnę drewnianą" z wiórów, dla wyczysty zysk z obrotu Koopentyw:v, pychania nią sienników. Oprócz tego
w sumie 4HS rubli, zr~ekł się wszel ... Liga postu.-nowiła w ozterech punk~
kief!o wynagrodzenia za swą pracę taoh miasta otwórzyó bezpłatne.pral
bezmteresowną i zysk podzielił na me ludowe. W -pralniach tych lud-

cele następujące: iedna.i połowę na
utrzymanie kursów poioni~tycznyeh
przy Stow. :mmczyc1eli chrześcjan,
jako pozbawionych przyobiecanei zapomogi z Wydziału szkolnego, drugą
zaś połowę przeznaczono na utwo~
rzenie funduszu stypendialnego dla
dziecka nauczyciela, nale~ącego do
grona członków Stow., które to dziecko kształci si~ w jednym ze śred
nich zakładów naukowych m. Łodzi.
.Kooperatywa rozwija się nader

.._---------------N. . 2.....;.;7~-.·-...
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.

ność

uboga

swoJą

będ:;i;

bie11z1;~,

e m1'gła sama. prać
o trzy mu ąc gorącą

wodę, oraz możność suszeuia ł prasowania bielizny w specjalnych ma-

szynach.

poniewą.ż

wbrew rozporządzenia o usta.nowieniu cen matcsymalnych z 4 gru·inia HHo
ka1tc,fie po 2 i pół kop. sprzeda\vata i p1Jli ·
oJanta, który 1ą upomniał c;,hcia.ła podauiem
50 t-oo przeimpić.
Kuoiee JaKób Liebracb z Łoih:i przy ul.
Wólczari.SKieJ .05 rnieszlrnjący został sKa;,anY
na 10 rubU grzywny, w razie niem. żuości
placeuia za każrte 2 mb·:e 1 dzień aresztu
poniewal. wbrew rozper7.ądzeń .z 12 lipca i 11
sierpnia HJ15 r ew je zapasy metalowe nie
dostarczył.
Odnalezione sprzęty metalowe
· 6 k·on fis aowane·
. zost a1ą.
..

WypaDki i

kra.~zfez~:

No~va 12 1 pół m1l1onowa ł·p
centowa oóżyczka m. Warszawy 2l
stała już' w całości zr~aHzowana

19 bankaoh warszawskrnb, 10 milj
nów ulokowano już

rą.ohunlrn

Mś

w

bankach n

bieżącym .mi~sta.t 2 ł

pó

miljona pozostaJe .Jako ka:uc]
dia banków niemieckich na zaku
produktów spożywczych dla War
s;i;awy.
.. ,..,,
:: Muzeum Polskie w \Varsza.Jit
-"--=~et'4-,

WlL

•

Na onegdaiszem posiedzeniu Zai~
rząd Mi as ta przyJ ął regulamin tym,„ 'ie
07.nsow.v Muzeum („Zbiornioy") Po·
skiego - w Warszawie„ zawierając
nast: punkty: do czasu usta.nowien
stałego

Komitetu

Muzealnego

wybudowaniu . specjalnego gmach
bezposred.nie Mwiadywanie sprawa ·
l\fozeum należy , do Zarząd.u teg~
przy Sekcji I :Liarządu stoł. m. Wa
sza~1y. Zarząd Muz"'mn składa ,s
z Rt1dv i D.vre.ktora Do praw i ob
wiązirów
Rady Muzealne} . nale
między innemi: przedstawianie ka
dydatów na dyrektora, opracowa
szczegótowej instrukcji dla teg
powoływanie

specjalnych

komi

rzeozoznawczów do pos~czególn_
spraw Muzeum, pobieranie opłat

zwiedzame, przyjmowanie darowi2mt
ofiar i depozyt61iv od osób prywatnych
i instytuc)i.
·
Na stanowisko Dyrektora Muzeum Pol'3kiego w Warszawie za,„
twierdzono p. Bronisława Gemba:

rzewskiego..
:: Wystawa wzorów do ubioru
polskiego.
rruw. opieki nad zabytkami prze.
szłości urząQ.ziło pouczającą wystaw~

wzo.rów do ·ubioru polskiego~ Wysta:
~ (k) Wielka kll".ądziież.
Do maga:z;yuu blaw;atnego Rosenberga wę tę otwarto onegdaj o godzinie 12,
prz.y ui Piotrlnnvskie,j o2 one;;daiszej nocy Na otwarciu byli obecni: ks. prezy'.'

do1wnano włamania. przyezem złodzieje unieśli wszystkie towary jedwabne i gotowe
ubi0r.y damskie, bluztri i t.. p. na sumę z górą
1 tysięcy r11bl1
- (lr) Kr.ad:i::iiex wozu i koni.
Na Zielonym Ryn1rn niewykryty złodziej
uprowadzj:t włościaninowi Walentemu Niedi

dentowa Lubomirska,

ks. biskup

Ruszkiewicz, hr. Hutten-Ozapski, ks.
Lubomirski, hr. Szołdrski, hr. Racżyński, St. Dziewulski~ Edwardowa
Natansonowa, oraz przedstawi(}iele
prasy. Gośoi po salaeh domu Bawiedzkiemu konia 2' uprzężą 1 wozem, war·
tośei 350 rubli, pozostawione chwilowo bez ryczków o prowadzał hr. Ed. Krasin·
dozoru
ski i dr. Wł. KłyszewskL
.
Wystawa ta powstała dzięki ini·
- Z Chojen.
c_jatywie
i pracy pp. Stefańskie.i i U
Komitet Obywatelski Zaprowiantowania Chojen, widząc brak pomo- mińskiej oraz pp. Gem barzewskiego i
cy lekarskiej dla biednej ludności w Kłyszewskiego. W szeregu kartonów
Cłlo}naoh, postanowił przyjść foko- odtworzono Unie charakterystyczm
wym z pomocą i zaprosił na swój wzorów, jakiemi posługiwali się nasj
koszt d-ra Osieckiego, zam. w Łodzi dziad·owie w kroju szat swoich. Dano
Piotrkowska 130, dla udzielania bez- też kilkanaście oryginal.nyoh stro·
płatnych porad lekars.\.dch dwa razy jów ludowych, poka~ano na portre·
tygodniowo t. _j. we wtorki i piątki fach dziadów i prababek, jak ubie·

Maszyny do suszenia i prasowaLid.z~ dla
przez kilku od godz. 3 do 4 p.p.
w specjalnie
fabrykantów miejscowych. Lokal Liu~ządzonym ambulatorjum przy Dziel·
gi dla zwalczania chorób zakaźnych
nicy XVllb W. P. B. Rzgowska 140.
mieści się przv ul. Wsch.odmej 66.
- (a) Wyzysk sklepikarzy.
Ze związków i stowarzyszeń.
Chęć łatwego i nazbyt szybkiego dorobku w ozasach obeone,j dro X ('k) Ze Związku robotnikow wyzżyzny i
braku artykułów spożyw nań chrześcjańskich.
czych pr~eradza wielu właśc1cieli
Związelr robotnik:ów i robotnic
sklepów kolon;alnych w Harpagonów wyznań chrześcjańskich otrzymał
i Sbylocków.
oneg<laj z Wydziału sprzedaży ziem·
Nie mówiąc iuż o tem, że pod- niaków 1 wagon ziemniaków, które
czas gdy kooperatywy sprzedają cu- roż;;sprzedano członkom w ciągu 4 gokier np. po 29 lrnp. za funt, to w tym- dzin.
.
·~e czasie nasi sklepikarze w drodze
W halach sprzedaży chleba przy
Jaski sprzedawać raczą ten arty kuł ul. Zar~.ewskiej 13 i Aleksandrowtylko po 34 kopie1ki za funt - lecz skiej 62 wstrzymano sprz.edaż chlezdarza.ją się r9wnież ceny, zalrrawa~ ba, który obracany jest całkowicie
ją.ce wprost na absurd$ a mianowicie: na potrzeby tanic.h herbaciarni przy
Gdy mała kooperatywa „Metalowiec" tycMe halach. ·
(Widzewska 136) sprzedaje funt kas3(r) Stew. Zwole1mii~ów Go:tb:i.wych
ki manny w cenia 29 kop., to jedno- >::
R~zrywek iromunllm.}e, ;z po za.legahzowa~
cześnie wjelki skład kolonjalny H. mu wznowiło swę dziahilność
Kuka, włascioiel A. Druse, przy ul. rola.Lokat t:>tow. mieści sie przy ul. Ka~
8.
'
Pjotrkowskiej 93, .każe sobie płacić
za f_u~t tejże .ka~21ki 50 {p1ę6dz1esiąt)
Z karty żałobnej„
kopie}e.k, za ówierć fonta zaś kaszki
dwadzieśeia szeSć groszy.
Onegdaj zmarł w naszem mieś„
Zgłoszono się do nas również cie, szanowany i bardzo· ceniony dr.
ze skargą na jednego ze skiepika· S. Gerszuni w wieku lat 48.
~zy przy ul. Zielonej 15, iż sprzeda.zmai:ły, urodzony w WHnie, po
Je karto:fl..~ po 10 groszy za funt co skonczemu studiów uni wersyteokich
by za ćynartk~ czyniło a rb., z~ ko~ w P3:q1żu, ptzed 18 laty osiadł w
rzeo zas 12 rb.
Łodzi. 1 tu cieszył się rozległą prak. Osta~niego faktu lichwy żywnoś- tyką 1ako zdolny i sumienny lekarz
01owe1 me udało nam się stwierdzić
o.statnio zmarły był lekarzem
dowodem, lecz aby uin·ócić nadmier- moowym Delegacji N. P. B. i nadziel:
stane apetyty. naszych sklepikarzy, nowi~ku. tem padł oliarą
grasu;ącei
zwracamy si~ do publ czności o ko- w m~eśc1e cho:roby zalrnźnej.
munikowanie nam faktów zdzierstwa
z.:gon d-i'f-' Gerszurnego 'obudził
i lichwy ~ywnościowej, aby dać nam
w_.
szerolnch
xołach mral:>ta ~al sermożność stawienia
zostały zaofiarowaue
użytkowania bezpłatnie

nia

:: Potyczka miejska.

lichwiarzy pod deczny.

rały si~

nasze panie.

Swietne rysunki, odtwarzająm:
wzory pasów słuckich, wystawił p,
Wł. Stolcman.
Wzorów na wystawie nagr-0ma·

dzono z pietyzmem

wielką

ilo!ó
dla ilU··
stracji rozwoju mód polskich.

i umiejętnie wykorzystano

Z bUzka i z Daleka.
§ Odczyt Erenberga w M.ą,
skwie.
W ubiegłą niedziel€} K. Erenherg'
wygłosił. w Moskwie odczyt pod tytu·
łem: „ Wielka księżna Elena na. tro·

nie polskim". Na szerokiem tlewpły·
wów rzymskich i bizantyjskich od·,
malował prelegent postać żcmy wielM
ki~go księcia a następnie króla pol·
sk1e~o Aleksandra. Wzruszająco pi~k,.

ny łlst królowej polskiej do swego
ojc~, którego błaga o zaprzestame
womy z Polską., wywarł na słucha.·
ciaoh głębókie wrażenie. Kontrast
pomi~~z.y Polską, znajdującą

sie w

rozkwrn1e humanlzmu a Moskwą,
świeżo dopiero uwolni~ną wówczas z.
.J>od Ja:rzma tatarskiego podany był
.Jttsno l plastycznie. ·

Xronika

sąaowaa

Dzieciobójczyni.
~r~ed sąde!ll okręgowym staD~ła
oneg~aJ ,~o łetma M. S. pod za~2.mtem
dz1ec1obo.7stwa. Ze' skruchą l pła·
czem oska1.·żC\na przyznała si~ do
winy,. opowiadaiąc dzieje popełnione)

zrodm.
.
Hiatorja jakich wiele, niemni&i
przeto smutna.i nastręczająca p.ow~~

~ r2. .
.._,:;....;.,;.;;-----------------------------~~~:.....:!!~~~~~!
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................

Lan~en b-0gen (na półnoen-0·wschodzie

od. Paula.ro); do walk· piooho.ty nledoszło nigdzie.

Po krótkich lecz df6żkich cierpieni ach zmarł w dniu 12 marca 1916 roku.
-·
·a. P.
.

.

Zastępca

L

szefa sztabu generalnego
Ho ef e r„
marszałek polny pO?uozntk.

I

,

dold:ór medycy siy
lekarz Tow. ~olonii Letn3ch d~a dziiecll j:ydows ldch m. Lodzi.
Zmarły z n~dzwyeza.Jnem poświ~cenie.m, praoował dla naszej instytucj i. Pamif&ć. o nim
zacho~
we my przez ·długie. lata.
.

·

Cześć

Jego

Komunikat rosyiskL

PIOTRO GROD, 11 marca.

Sprawozd anie· urzędowe z·dnia 1Q
marca:
F r o n t z a c h o d n i: Wywia·
dowey nasi rozproszy li nad górną
Stry pą na · wschód. od. wsi Kozłów
(18 kim. n~ z~ehód od ~arnopol~~
Dleprzy}~o:els~rn posterun~1 sti:ati;i1cze i wz1ę1l Jeńców. N1aprzy1ac1ai
wykonał znaeznem i siłami kontratak ,
został jednak przez działalno~ć a.rty: ·
lerji naszej odrzucon y ~ cn~tk1em,
stratami.
F r o t ka u k a s ki: Kontynuujemy pościg.

popiołom.

Zarząd Towap zystwa Krlonji Letnich
dla dzieci żydowskich m„ Łodzi.

I

do.kt6 r medyc yny

Przed kr7zys em we 'Wło-

szeoh.
.
LUGANO, 12.a. Według dziennika "Stampa" kryzys. ministerj alny
we Włoszech jest nieunikni ony. Spo-

po kr.6tkich, leoz cię~kich cierpieni ach zmarł w dniu 12-go marca 1916 roku~ przeżyws
zy lat 48.
. Wyprowa dzem_e zwłok ~ domu prz~d_pogrz~bowego prz.y cmentarz u żydowskim nastąpi ·
w dmu. l~ mar<?a ~· .J. w~ wtorek o godzime 2 eJ po :pcrndnIU~· o czem zawiadarnfa. kr~wnych,
koległw i przy,Jactół w m~tkim smutku pozostała·

ne refleksje. Była narzeczoną. Kochała go. On ją uwiódł i - porzut ł
kt
Cił• Zos a a sama 2i
ywą
macierzy:ństwa, bezradnaperspe
.
.
· .Utlała się do · d·ra Trenkner a o
JlOradę, co począć. Doktór odesłał
przytu. Urn. Nie przyJ·ątodo· jakiegoś
· · d ł
d · · d ·
ję Je] l o es ano g z1ern 2il6l. Wresaoie n jakiejś znajomej powiła dzieokó - nieszczęście.
·
Przyszłość panny z dzieckiem
·malowała. jei się czarno. Usiłowała
stą otruć, ·pr.zes2ikodzono ie_i. Postano
.
"
wiła otruć dziecko. Wlała dziecinie
do ust dwie łyźki octu. Skonało,

Nie naiezy wątpić; iż pówtórae wykonanie „Requiem"' wywoła wśród naszyeh miłośników muzyki. żywe zainteresow anie
Udział przyjmuje cały liczny chór Towa~
rzystwa „Hazomir" i odpowie.dni solista przy
towarzysze niu Łódzkiej Orkiestry Symfo11icz~
lllf
nej i dyr~ktora Tiimera (harmonju m),
Doehod obróc~ony będzie mi, ::>towar;;ys;;;i:;..
nie subjektów handlowyc h („ Wzajemna: Fo~ BEI<UN .
moe"). Bilety wcześniej nabywać mO"~na w

(Wólczańska

księgarni W-go Stra11oha (Dzielna
Wieczór Satya~e

21) i w

JO).

We wtore.k. c,in, 14: b. m, w Teatrze. Poiski:in członkowie Koła dramatyozn o-.literackiego odegrają tryptyk satyryczno~ humory.styczny, złożony z utworów Gorczyńskiego,
Sohnitz1era i Czechowa. Wybrane utwory!
·Przywiązała do szyjki kawał wę~ „Frania"', „Poranek weselny Anatola" !
do ust.,,pu
„Oświadczyny"-stanowią każde z osobna pe·
g· la i ·zwłoki rzuciła
·
"' •
literatury scenicznej~ prqczem zawie„
Jako świadek, zeznawała matka rełki
rają najbardziej charakterys liyczne
cechy taoskarżonej. Opisała córk~.· .jako do- lentTiI każdego z wymienion ych pisarzy. Bę·
brą i pracowitą dziewczynę.
dzie to więc '•w całem tego wyrazu wieczór
Prokurat or wniósł o półtora roku literacko-d ramatyczny .

WiQZienia.

Sąd skazał ją na 6 miesięoy z

Jallczeniem więzienia prewency jnego.
· W dniu 21 kwietnia M. S. b~dzie

:Wolną.

Zabójstw o„
,

W lipon 1914 r. w domu przy u-

lfoy Niecałej

zamordowaną !?ioŚtała

,31· letnia Walerja Moraczew ska. Za
bił ,ją uderzenie m noża o-letni Ed.
Ward Filipiak.
. ..2
.
:·. Okoliczności tej sprawy tak przed·
stawił 12-letni syn z~bit~j..
. W pamiętnym dniuir gdy matka
zaj~ta oyła jakąś pracą, zapukano do
d~zwi. On je otworzył. Do mieszkama .wesz]I· stams
· l aw J ac k ow1a
· k I· Ed·
·..
Ward Filipiak. Pierwszy z nieh uder3~ł ruatke w twarz, a gdy ta, saę
s:.ł. a.ma.J·.!ł.~
•"' s1·A.
""· "'"'kłon1·ła.. głowA.
-.:. F1'l1"p1·ak
~ągł~bił
jej
nóż
w
plecy.
Matka
padł....·~ martwa.
..
··
/.Inni świadkowie zeznali~ że w
·u "'a·b·ó·JS t wa
·
k anm
· uiuoraw miesz
skiej bawiono się oo.hor.zo. Byli
zyźni, dziewczęta, wódka., piwo..
Hipfaka ękazano za zadanfo rawy nikiem śmietelnym na 6 lat
iego wi~ziema z załiozeniem 10
: lęcy, więzienia prewency jnego.
.

,f,J,

·

Teat r i Sztu ka.
.'Teąltr Polski (Cegielnian a 63).

. . .- Reżyseria od dłuższego czasu pracuje
ll~d Wystawianiem „Zygmunta Augusta „ (Złote
więzy). sztuki Lucjana Rydla, któr~} premJera
r1znac;i;oną znstała na nadehodząel!! sobotQl
b, 11!.
.
. b Całkowicie nowa stylowa wystawa, oraz
owgate kostjumy część których nadeszła.. już
z arszawy 1 pnedstawiają się wspaniale.
w Ł- ~ainteresowanie, ja1da sztuka o budziła
od:n wróży pr;rnclstawieniom długotrwałe
Powodzenie.
W- .Bil~ty ;ut. są do nabycia w Cukierni
. go tiostomskiego.

„Requiem " Me.carta„

kWobec powo.iżenfo, 1aklem si?} cieszyło
on~ne przez 'l'owarzystw o „Ha.~omir" eydz1eło Mozarta i ze wz'7lędu na zaintereq
sowanie szerokich wa1·stw ~arz.atl Towarzys~wa „Bazo~ir" _ . post~nowH • pow~órzyć
~e 0(ulem" dma lo·go marea r. b. w Sa.ll Kon·
r owej (Dzielna 18).
li

J

---

nawet można, i21 pomimo
sobotnieg o oświadczenia . Sa1andry ,
gabinet dziś jeszcze poda się do dy_„.
misji przed rozpoczęciem nawet ses11
Izby. Decyzia zależy od interwen·
cjonistów . Jeśli bowiem me zwrócą
się przeciw rządowi, tru_dno ~rzypuścić, by Salandra mógł I ohciał rzą~
dzić wyłącznie przy pomocy wi~kszosci stronnikó w Giolitti'eg o,
Per·
·
B' l t• •
traktak01 om między isso at im l m~·.
żami zaufania interweno jonisów, a Sa~
landrą, przypisują tu ':powszech!lie
poważne znaczenie. . 'vVczorajsze 1oh.
narady nie do1"\rowadziły do porozu„

li

r\Omunn·~<m

lokalu Stowarzyszenia.

dziewać si~

w

,
•
„
nrnmi8C~1ł1

(Urz"dow o).

t'
ł
Wjęlką. Kwatera Główna~ 12 marca. mienią, gdyż interwenc,
joniści k adą
najwię1rszy nacisk na bez3wględną
Wschod nia \iVkiownia wojn9. jednolitość działania Włoch z pali·
stwami czwórporozmmienia w spraNiema wydarzeń
Y.

ważniejszych.

wach wojennyc h.

3ołł{ańsl{a widown ia wcjn9.
Niema wydarzeń ważniejszych.
'Zachod nia widown ia wojri~t
Na północno wschodzi e od Neuville, spowodowaliśmy udane wybu~

chy i zajęliśmy wyrwy.

W okolicy
ua zachodzi e od Mozy, nuży się nie~
.,,.
„
przyjacie l w całkiem daremny ch na~
Uprzejmi e prosz~ Szanowną lle- tarcia.ob na nowe nasze stanowiska,
dakcj~ o umieszcz enie następującej ponosząc duże straty. Na wzgórzac h
odpowied zi mojej na list Za.rządu na wschodzi e od rzeki i na równinie
Związku Zaw Mularzy Łączność"
(1ui a
" ·•
· ·woevre ograniczała sit;: czynność bo6 · N 17 Ł~. ")
2
"" ji:Hiy~ąi.~pra~dą w Uscie Zarządu jowa do więcej lub mnie) silnych
·
· k" h
Zw1ązku Jest to, że Zarząd· 27·2 za. wa lk ar t y 1ery1s
"W •
wiadomH sekretarj at Komisji Między~·
Podane. w doniesien iach z dnia
związkowej. o swem postanow ieniu
.
.
przyłączenia si~ do Rady Związków 29 lutego i 4 marca, hcz bY jeńców
1 Stowarzysr.e:ń Robotn., wprowad za- i zdobyczy za czas od początku wyj~c jednak świadomie w błąd Komi· darzeń w obwod:?Aie Mozy, . powięk·
sję. Mi~dzyzwiązkową, gdyz Zar2iąd ·szyły się tymczase m do 430 oficerów,
w w i.,, ks z y m skład z i e ("'. 0
ł
-.i
v
nieranny ch żo nierzy, 189 dział.
to znaczy1).
podpisało 10 osób, z któ· 26.042
·
rych ty l k'o. dwie są w Za:rzą. w tej liczbie 41 ciężkich, 232 kara··
d ·
d
d
ł
i
·
d binów maszynowych~
z ecy owa
o s ę więc
nezie;zebranie
złożone·
z o'ie"'przygo
syna•
Pod Oberse•Jt em ni.a udało si""
'
·
' ..., innych' francuzom
t
szwagra, brata
,jego,
dwu
usadowić
ani wczoraj w
braol i jeszcze 4 osób.
dawnym . stanowisk u,. mimo kilkaw liś.oie z dnia l'l-Z, w którym krotnych
natarć: odparto ioh krwawo.
3 związki lwmuniku ja. Komisji Mię·
dzyzwiązkowej, jż na zebranie w d.
Naczelne dowódstwo . wo;skowe.
18_2 . delegatów swoich nje przyślą,
znajduje Sl~ tez pieo!l~Ó Zw. Za wodowego mularzy "Łączność" z jedynym podpisem . Sekretarz a Zarządu, WIEDEN , (Urz~dowo) 12 maroa.
gdy inne związki są IJ_Odpisane przez
kilku członków Zarządu. Nieprawdą
~os'9jsl{a widown ia wojny.
jest, it sekretarz był do tego przez
Nic się nie wydarzyło 0 szczegółZarząd upoważniony~ Będąc delega.
tem Związku w Komisji Miedzyzwuiz- nem znaczenm.
kowej i mając rękąsekretarza w dn.
l?ołm:infowo=wschodnia wi18 2
wystawio ne pełnomocnictwo,
downia wojny.
zlożyłem w Komisji Międzyzwiązkoft
wej oświadczenie, i!Ż Ziw1ązek nasz
Niv siQ nie wydarzyło o szczegółpozostaje nadal w ,Komisji Między. iiefil znaczeniu .
związkowe).
.
Czy występujący be z p r.a w„
\~łosl{a wirfown ia wojn9.
n i e w imie:µiu Zarządu Związku
Zawod. Mularzy sądzą, ż~ przypisyArtylerja u]epr21yjaoielska zaozęła
wane, wbrew prawdz;ie, Komisji Mię- wczorai ostrzeliwać silnie stanowis ka
dzy2wiązkowe1 postępowanie, 11jegoa gorycyisk iego przyczółtrn mostowego~
dne robotnicz ej i klasowej orgamza~ południową część miasta Gorycji i
c]i, jest godne Zarządu Związku phiskowz górze Do berdo. Ogień trwał
Zaw. Mularzy „Łąc~.3ność"'J
· O tem pomówim y na walnem w no_~Y· N~ f~oncie . kar:rntyjs kim •.
zebraniu.
rozw11_ała ro~met ?rtylena włoska
. t! t.fłr?U'ft t.
.iałi\ ~:r\1\

a

(łg

Ji ~fQVi)„

'f,

Komunikat austr1· acki·

___Piotr ..Zibert.

wzuwzona

dz1ałalnos6>

.n

•„

Odmow a !U!'reCJll.

szczególnie na

ATENY. 12.3. Grecka rada mi„
nistrów postanowiła odrzucić żądanie
,..,7wórporozumienia eo do opu. sz0z.enia,
va
kolei macedońskich, usun!ęcia wojsk
greckich z Carelli i Floryny, iak:równłeż co do oddania dostępu do oieś~
niny Koryncki ej. Gdyby ozwórpor ozumi en ie usiłowa~o pomimo to spełnić
swe pragnien ia, Grecja byłaby zmu"'
szona uważao to w stosunku do sie„
bie za czyn nieprzyja zny. Według
urzędowego dziennika „Embros " komendanci greooy otrzymal i rozkaz
oprzeć się energiczn ie dalszym usiłowaniom za.J·mowania kraJ"ów czy wysp.
Kryzys polityc zno „ miłitarnJ
we Frarm:::ii .
„
GENEWA , 11.3. Podług łdonie„
sie:ń pism lugdunskich zebra a się
woioraj w Paryżu Rada Narodow a
Obrony Ojczy2my pod :przewod nictwem prezyden ta Raymund a Poiu„

care.

,

.

(Najwyższa Rada Narodow a Obrony Ojczy:imy (Consu1 Supesiur de,
la defense nationale ) .jest nawyższym
urzAdem we FraneJ'i we wszystki ch
-.:
kwest1·ac
h dotvczi:tc ych obro,ny OJ··

ezyzny. Składa sit}-i stale 21 prezesa
ministrów , jako przewodnieząceg<>,
ministra spraw zewnętrznych, finan"

sów, wojny, marynark i oraz kolonjL
Szef sztabu generalne gQ armji, szef
sztabu marynark i oraz szereg wyższych oficerów i dostojnik ów państwowych przyjmują udział z głosem
doradczy m. Podozas wojny genera~
lissimus armji ma głos decydujący. '
W niektóryc h · wypadek pre~ydent.
rzec3yspo litei ma prawo zwołać tę
Rad~ i jej przewodniczyć.
Zwołanie Rady Obrony jest naj~
prawdopo dobniej obecnie w związk1.?
z oczekiwanym ustąpieniem· Gallfeni'ego).
(Voss. Ztg.).

Howe podatk i w Anglji

LONDYN. U.3.. ~Morning Post"
donosi, ~e kancle:rZi skarbu Me Kenna zamierza podnieść podatek od
fortum. wojennyc h. o 10 proc.
Dymlisja . rządu portug al.
fiU'llego •

CHRYST JANJA, 12 marca. Do·
l!oszą z. Lizbony: Rząd portugals ki
:formalme .:podał się dziś do dymis1L
Powołano
pod broń rezerwist ów
wszystkic h roczników. Parh1men t
z~iera ~ię dziś na :n.ą!fzW;JWią.,].p.e po

_s1ed~ęJlł9'

..

''·' · .• --

