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śród tekstu 60 kop., reklamy po tekście 15 kop.,
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Rok IV. Zajścia
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pograniczne.

SOFJA, 31 stycznia. . Agencja Dułgarska don<;>si: Częste zajścia na granicy

dalej, odpierańo kilka- serbsko-bułgarskiej, podczas których zoł
A
taki
nasze, podjęto na- nierze serbscy strzelają do nieszczęśii wych
1 lutego.-Urzędowo_
stępnie W celu odzyskania przełęczy, zbiegów macedońskIeh, wywołują w opinji
publicznej głębokie obllrzenie.
Z terenu żachodniego.
doprowadziły wszędzie do zupełnePodczaE! ostatniego zajścia aresztllwali
Na zachodniej widowni w'llk go sukcesu.
.
żołnierze eerbscy dwóch zbiegów na tery"
żadnych
zmian zasadniczych me
W kilkudniowych walkach, u- torjum blilgarskiem i zabili dwóch męż
było.
trudnianych przez teren i. nie po- czyzn. Skutkiem zajścia tego przesłał rząd
d b
. bu 'garski poselstwu f'erbskiemu stanowczy
myś l ną pogo d ę, z O ywano pozyCję ~roteBt, żąrlający jaknajostrzejszych środZ terenu wschodniego.
po pozycji; mimo ściągniętych po- ków, a.by zajicio!'D pograniczny m raz na:
Na granicy Prus Wschodnich sUków rosyjskich i mimo licznych zawsze połozyć koniec. Rząd bułgarskI
sytuacja pozostaje bez zmiany..
kontrataków niep:rzyjacielskicll do- domaga się wydania :tbiegów i surowego
Na. północ od Wisły, W okoli- tarlismy· W kolicriwszędzie d. wy- ubrabl3wlhó\vajeóvi prazprzy:lnania wynagl'odzeń dla rodz:n ofiar pudczas zajśoia
cy na południo-zachód od Mławy, sokośei przełęczy.
zabitych.
wyparliśmy wojska rosyjskie z poPrzez objęcie w posiadanie
Wojna na morzu.
zycji, które były przez nich poprzed- wszystkich przesmyków,fronł karPARYŻ, 31 .atycznia. Według urzę
niego ania zajęte.
packi, odparty cokolwiek w drugiej
do W·ego do niesieniu francuskiego ostrzeliW PoJsce na południe od Wi. połowie grudnia na wschodniem wab w sobotę przed południem niemie(;;ka
sły, zdobyHśmy nieco terenu.
skrzydle i w średku od czasu kontr- łócti podwodD<l na wysokości przylądka
Na. południe od Pilicy wznowi- ofenzywy ro,::yjskiej - jest obecnie d' Alltifer parowjec angielski i zatopiła gu.
Torpedowce francuskie uratowały załogę.
), liśmy ataki.
Dowództwo Naczelne.
znowu przywrócony.
Na. tych IiIsmyeh wodach ostrzeliwała tego
}
WIEDEŃ. 31 stycznia, Z głóWIEDEŃ, 1 lutego. Urzędowo samego dnia niemiecka łódź podwodna.
wnej komendy donoszą:
donoszą pod dniem 1 lutego w po- drugi parowiec angielski, który jednak nie
\Jyjścia w lasach Karpa:kich na ludnie: W Polsce rosyjskiej i w Oa- zatonął. Pod osłoną torpe dowców fral1południowy wsch~d. od ~iodła łUJ?- Hcji zachodniej była wczoraj ożywio cuskich.zdołano ,go przyholować do
kowskiego byłY-JUz kJlkakrotme na działalnośó wojenna. Pomyślne H·"vru.
widownią najzaciętszych walk. Two- warunki atmosferyczne,
panujące
1 rosyjscy
rzyły one dla przeciwnika stałe pun- prawie wszędzie, stały się przyczyną Socjaldemokraci
kty przyciągające, aby przez nie w"Y- licznych potyczek rekonesansowych
a wojna"
walczyć sobie otwór do wtargmę- i mniejszych starć, przez które w
-:cia na Węgry. Zwłaszcza teren po- niektórych okolicach osiągnięto lukPrzed kilku tygodniami aresztowano
łożony przy wąwozie· Uszok, przy CEJsy lokalne ..
pod Petersburgiem pięciu socjal-demokla~
przełęczach pod Ver6ke i Wysz~ow
Ogólne położenie w Karpatach ty01mycb członków D UlLy, w chwili gdy
skutkiem licznych walk poprzecma- jest od czasu ostatnich wydarzeń zgromadzilI się w celu zrp,dagowaniare=
ny jest rowami strz~leckiemi. . Gdy bez zmiagy. Nowe ataki rosyjskie fentn dla konfere!' cji socjal-demokratycznej, zwobnej (jo Kq,penhagi. Dzień pned
wojska nasze w koncu grudma, po na zachód od przełęczy Łupkow zwołaniem konfe\"encji przybył do Sztokholczterodniowych walkach wydarły Ro- skiej . odparto.
Podczas potyczki mU prliez Flnlandję odJLny delegat z Pesjanom wąwo z Uszok, musieliśmy leśnej stracił nieprzyjaciel jakójeń tersb;!rl!:1 i oddał tllID towarzyszom szwedzdnia·1 stycznia cofnąć się ~n?wu ~ ców 5 oficerów j 800 ~zeregowców kim Wtlpoilluillny l't!L·.!rat, aby przedłożyli
linji bojowej przed przewaza]ąceml oraz 2 karabiny maszynewe.W Bu- go U!l. konferencji w Kopenhadze. Niżej podajemy najważniejsze ustępy z referatu SOM
wojskami nieprzyjacielskiemi.
kO'llrinie nie wydarzyło się nic wai- cjal·demokracji rosyjskiej.
. , Nieprzyjacit!lowi udało ~ię w dal-niejszego. Na południowej wid?wrii
. MQbilizacja powtlzechna i wybuchająoa
szym ciągu zyskać na .tereme. tak~e wojennej' położenie jest· bez zm.:any. w kró~c c' potem w oina zaskoczyły zupełnie
soojalde mo\;rację rosyjską. Strejk powszeohł
w dolinie Ung i przy mnych przeJZastępca szefa sztabujenera>nego ny w Petersburgu w początku l;poa 1914 r.
ściach.
.
któremu towarzyszyło kilka starć z policją,
Usiłowania nieprzyjaciela, aby
von li o f e' r
krotnic.

się

Grodek.
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i wojSkIem; 'ltltłiiędłlit,!lłdhptzyc~yriii wr8Jąc WIęC Bobie h~ pierwszy pIali kweśłje siył równiez sprawę stosnnków Rosji d,
PQllj,~.i!ł Jlte~+~ol!'ł8Q. , tłliijlilićh, i" zgniecenia ~emokratyczne': jfłl{d 8ezpośredn i E> zad:luie Japonji i Chin~
l\Iinjater spraw zewuętrznych, Bazoiir~B1ro~.otni~zej! 8kóro :~i~~ ponąd świ~~ Polityki wewnętrznej, nlt1simy my socjaI ..de-

mokl'aći rosyjśJvprawadz'ć walkę przeciwko nowośwIadczył, iż musi uzyskać zezwoszowinizmowi, wspi9ranemn rir.ez WS~vgtkle lenie pesarskle, ao" na pOSiedzeniu- nIenarpart je obywatelilkie, :. przedewszystkiem nem Dumy udz:el,ć wyczerpu'ącej' odpowiedzi na nosz~zegoil!e zaf/ytania.
przeciwko nienawiści do Niemców.
M,lukow zaovtał, czy nie zachodzi
Na sZl>zęście śtwlel'dzió możemy, że
rosyjska klasa robatowl'lll, a ZWi88ZCZa odłam obaw~, ze ROSJa zawrze nu:korzyatny po..
jej,poczuwaia.cy się dn kiasowoścl, trzyma, !rói, na co minister odpowiedział, iż rząd
si~
zdaleka od tego krzykU we go patrjo- pozostanie wJem" manifestowi cesarskiei że pokÓj zawarty będzie w porozutyzmu. W końcu uważamy za konieCzne
wskllzać na to, że rosyjski ruetJ. robotniczy mieniu ze sprzymierzeńcami,
mimo straszliwel!o ucisku bynajmniej nie
Gwałty rosyjSkie.
nmarł. I pad tym samym względem pro ..
WIEDEN. 31 stycznia. Z wo,iennej
wincja ucierniała mniej, niż PeterstiUrg.
W kilku miejscowościach zdołano utrzymać kwatery prasowej donoszą: Według wi~
legalńe orgal!ii!acje robotnic~e. Usiłnjemy damości urzędowych rabują, i plądrują kei·
wydawać pisma robotnicze. Ale rząd prze;' zac! w Bukowinie i wszystkich okolicach
śładujo wszystkie te organizacje. poniew&7. rumuńskich.
Tak naprzykład. złupiono . kolebk~·
wie, że w najbliższym 'czaste zanosi się
szeroko znanej i poważanej rodziny bojana czynne powstanie klasy robotnicŻej.
rów, rozbito wsźystk:e sprzęty, zrabowano
przedmioty wartościowe i suknie. a administratora dóbr c:ężko raniono. Kilka innych dóbr spalono i zrabowano, po zgwał
ceniu kobiet i dżiewcząt przed oczyma roWłocławek.
"
Przed kilku dniami-jak dorlUSi . Ber- dziców i mężów. Pewnego prcboszcza takliDer Tsgeblatt" -niemiecki sąd woj;nny~ że objh) 1 obrl1bowan'o.' Deputacjom gmin
rumuńsklch, ktćre przyszły 8j~ zazalić,
~P?łecze:n~twlł. które . odgryw~ły ,prry:te~ polowy we WłQcławku, rozpatrywał~prawę
wśród obelg pokaznno drzwi.
Bal~~żnI~lszą r.ol". t~ Jednak ~I& ulega naj- aktora, 'Jana. Windyka, występują:ego ua
w
B E R L I N. ~Miincbner Augebllrger
mlll?]SZ~) wątph 08Cl, ze p~m,Ję,dzy ,mauife. scenie pod pseudonimem Reckiego, oskarża
IIt~cJaml, ówczes.n~ma teraZnl6J8zemI zacho- BegO o szpjegostwo~ Windyk był poddanym Abendzeitung" dowiaduje się z Petersbur..
d~uła WI6P{8r~~I!.'''~.austrja(lk;mJ nrodził 8'ę w Krakowie.are od ga, że do połowy ubiegłego miesiąca pa_
Tylke krok za 'kroHi m', w l!tosunku tlo trzyd~iestu lat wystę-powal na scenie w Bo- nował w Petersburgu nastrój optymistyczochładaanf. aię 'gorączki patrjotyzmu wśród Clzj, Kutnie i Włocławku. OJtatnio był ny. Komunikaty z Królestwa opiewały o
Uiufiów i 'pojawianiaaię cor'a-zcześcfej za;' nauczycielem tańców i śpiewu. Arel1zto- zwycięstwach. Z chwilą przybycia mła
'powiedzi nt'stróju trzeź.vego j zaClIyna socjał- wano go, gdy WłocławElk powtórnie zajęty czy z Warszawy nastrój zmienił się. W
demokracjI' po:inm:ic si~pó ot, zymanych został przez wojska niemieckie. Windvk kołach n:lcjonallstycznych traktuią bardzo
rl,uBach.Jeipjerws~ym wyetępempnh1icz- oczywiście !,rzeezył zarzutom szpiegostwa. scep~ycznie wiadomości :li placu boju,
iJym po \'. j powiedzeniu w'ojńybyła man:fe- O powiadał OD, że po ust<łpieniu niemców z Urodzin, ces. Wilhelma w Księstwie.
stacja lIocjaldemokratycznych pOBłóww Dn- Włocławka, wkroczył tam pułkownik ko.. Dziennik Poznański" poświęca uromie. Trzeba, znać stosunki, ~śród których zac ki v. RelIer. Ten ostatni zażądsł od
frakcja ,musiała odoz)tać. swoje oświad- Windyka, aby dałS'~ereg przedstawień dla d7.inom Cesarz:l Wilhelma na ~iiel'wszej
czenie, abyżl'ozum'ieć gńilezeDietego~ystąpie- oficerów. Wobeo braku materjału dekora- stronie ółuższy artykuł, w kŁórymmitadz.f
nili, jako też odmowę kredytówlwojskowych. cyjnego i rekwizytów, posłano go do War- innemi pisze:
"Cesarz Wilhelm II ob;!hodzi dzisiaj
Czyn ten wobec liidłowań Dumy, aby dopro~ Bzawy, wręczaiąc mu list polecający na ręoe
wadzić do pat,:.tJ':cznej jednomyślnośd, prze- głównego sekretarza związku oświaty' In- (dnia 27 stycznia) rocznicę swych urodzin.
Obchodzi ją tv chwiJi, w której Bzale;e nad
ciwd2iałał demoralizacji,
wywołanej
przez dowej,
wojn~ 'Il'Śród1Ieuilkr.ltyćznej części lndnoOwym sekretarzem był jednakże, jak światnm straszliwa burza wojenna i w któści.PrezydjumDt:my mogło osł~b~ć skutek to stwierdzono,
sekretarz głównego biura rej waża się losy jego pańs· wa l je2:o naCewystępnsoo. dem. tylko w t~\1sposób, ze nie szpiegowskjpgo. Tutaj bawil Windyk trzy roriu. Z uwagi na obecne położenie,
sarz
wyraził
życzenie,
a
by
tym
rllze~
zapozwoliło na ogłoszenie oświadczenia frak- tygodnie, cbociazprędko poznał cele pracy
cyiDego VI tejfol'mie, w jakiej je złożono, biura. Był on wta~emniczony w sprawy niechauo wsźelkicb grośn"{'h i uroczystych
i kazała sfałszować sprawozdanie z od- binra. Windyk przy7.uai, że seKretarz biura. obchodów, jak równ;;:,.; aby nie składano
nośnego posiedzenia Dl!my.
rroponował mu udz:elauie IUformacji o sile mu osouistych życzeń w listal:h, kartach
Referat wyraza w dalszym oil\gu zy. liozebnej niemców w razie powtórnego wkro- pacztowycn i telegramach. Ale i bez tyen
czenie secjaldamokracji rosyjskie;, aby wajna czenia ich d{) Włocławka; w tym oelu on;ó- zewnętrznych objawów przywiązan;askil ..
niebawem się skończyła. Co do przyczyn wili oni między sob~ tajny adres. Wyko- piają się dzisiaj wpańslwie nie ..
wojny %dania były '10dzielone.
Pewnego rzystllć tego adresu W. nie zdołał, gdyź go mieckiem myśli i seJica więk
uprzedzenia nacjonalistycznego zaprzeczyć w porę ujęto. Został on ska.zany na śmierć szym niż kiedykolwiek zapałem
okologiowy i najwyższego
nie można. W każtlym razie połowa partii, i rozstrzelany.
przedstawiciela władzypaó
do której należy, także większa część członsiwowej a jednocześnio i n<:lczelnego
ków komite~u flrganizac:}jnego, jest tego
wodza. w którego ręku spoczywa w ZDaRosji
cznej m;erze dalszy los i rozwój Niemiec,
jako !Jlerwszorzędne~o mocarstwa i lud·
Rząd rosyjski nie rozszerza praw ludu,
,
ność RZ-lszy niemieckiej w skupieniu dułecz bez proteetn społeczeństwa nadużywa
W Dumie Rosyjskiej.
cha obchodzi dzień dzisiejszy, jako urostanu wojennego w celu wznowienia rzą~,
PETERSBURG, W komisji budżeto ..
czyste święto·.
-dów przedkonstytucyjnych, Weelu zlliw~- yiej Dumy zażądał poseł Kowa.lewskij wy-cżenia swooody prasowej l towarzyskiej, Jaśnień w sprawie stosunków Rosji z WloJak powstają "gwGłt, niemieckie"'.
'jakoteZ,\\8Zelkiej inicjatywysliółeczneJ de- cha~i, Rum~~ją, Bułgarją Szwe6;ą i staW półurzędowej ,.Nardd, Allgem. Ztg.«
-mokraoji,'aprzeaewszystkiem pro16tarjatu. n?wlska ROSJI do Palestyny,Persji i Afga- wydano osobny dodatek pod nagłówkiem
W celu 'oBiągni-ęcla skatku pomnaia Jząd llistanu. ,Poseł zapytywał również, ..:zy "Dokumenty kłamstwa". W dodatku tym
prześladowania zydów, crganiznje i poprera rzą~. skłonny jest wye,luchać ::dania insty- znajduje się. 6 fotografji, któreumies~C'zo
pógr'cmiy. Wzńowienie ruchu demokrat"cz- tU~Jlprawodawczych l organow opiuiipu- no w gazecie argentyńskiej_ "Critka'"z d.
nago w Ró"sji włlrś~iew :e~asreobecnymjestbheznej, zanimprzjstąpido 'opracowania 24 listopada, z napisem B,arbarzyństwo
konieczne,' p-Ońiew'ażapetyt klas posiada;ą-warun.~ów ,?okojow!ch, ,gdyż jest szereg niemi!!ckie, dokumenty graficzne dla h:,
cychna 'ću:dze -krz.je się wzmaga irzą,d oązy k:v~et~l,< k~re lu~zle ,teJ kompetencji, ja~ storji." Według oświadczenia pisma .Crl~
do tego,.; aby",: żajęt!ch dzielnicaca prze- klm; ,są 'czł?n~OWle Dumy, mogliby z ko- tica ll , które bttzymalo obrazki te 2e~trony
prowadzlc SWOJlł pohtykę reatcyłną. Sta- l'zyscllł omowlć. Poseł Krupenskij poru- rosyjskiej" miały obrazki przedstawiać 0-

fem cywilizowanym rozlE!gł się pierwszy
grzmot .t8rcia8us~rJackiego ,z Serbią, zapow!adajl\c'ynaM-i:Jodząć'l ntlo;v~Hiicę w postatU wojny europejskieJ. socjaldemokracja
rosyjska była poniekąd zdezorgamzowaną i
nie zdołała przygotować żadnego rpchu prote8t~jącego przeciwko nadcbodzącym wyda..
rzenlom.
,
'"
RówDoeześriie ,z mobilizacją i ()głosze.
liiem stanu wojennego 'Y Petersburgu zam"ii~łr:iląd wszystkiEi orga.niżaojerobotnicze
~I!Z Wyjlłtku, wszystkie zwiaski zawodowe i
~~WilrzY8twa oświahwe. , WtęzieniBiiapełnili sięprzywódoami robotników, a proJetar.
jihpetersbllrski, zajmujllcy wśród rosyjsk:ego
luoJaa rohótniczego stanowiako kierownieae,
pozostał beB żSdnej organizacji i bez organów pruuwyeh. ,
" Ale, p,O_za uciskiem .ze Btrouy rsądu, na
trudlliało, 8tlino~i8ko sqcjaldemąkracj! rosyjskiej takźeuipośobiEmii~ wojownić-z-e ivszerokich
warstw$cb !udJlości. We wszystKIćh mlaa
stach un;ąlłztU10 obchody ,patfjDtyczne. J$kbJwięk i,tiicfatywa do tychlllanitestacjij;ak
podczaa "ejny Japońe'~~cj, taki terażwy~
'Cbodziła.:aEL strony reakcyjilychżywiołów
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. Widzimy tam mężćżytńę, któremil MdlClI dla. ukrócenia nadużyć.
l:. bcięto obie ręce, zamordowane dzieci 0-
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,Licytacje 1Rf lombardaCh.

j~1'a1eczone kobiety i t. p.. W rzeciywi~to. . Ze~"o/zelędu na czasy wyjątkowe ja~i jednak są to wizerunki pogromów, kle )Dfzezywamy, .. Centralny Komitet Mili11i przedstawione okrucieństwa popełnione c~i .9. byW[ telskiej w celu przeciwdziałania

LI' pfzei bohateróW .pog·romów tos11iskick m
- oZl1wemu, wyzyskowi na licytację w lomb
. źydiic.
h 'Wszyscy njestcź~śIJWi.
'.)'J
;:~ia
któ- t-~rd.ach nIe zez. wal.a~ . Organy MI'Ił"CJ"1" o-

~':',cb spostrzegamy na obrazkach; są ży- r~ymały ~dpowIedl\1e lDstrukcje, aby roz"Owi rosYl·sCV.·' żołnierze, zmasa- łP~rząd~eD1e ~o pr:estrzeganem było w cliej swej rozclągłosci.
,owani przez Teńfonów-jak pisie» Cri-

"l;.ami.

~",nakryci Są jeszcze żydowskim pł~sz. semmodlitewnym.,-Udah się stwierdzić
::tU'1łi cie, że fólografje pechodzą po części
,~j.'((~eła .• Ostatnisamo'dzietżawca rosyjll~dfl, do którego dodano je osóbno dla ilu; .' .
;':::racji h:2lIiebnych pogromów.
",
Jeden· zobxazków n, p. przedsłlłwia
.:;ipgrom w>Białymsfóku w r.1905. Złatono
~'.\.ięc dowód; że Rosjanie zużywsją·obrazki
"<Ctvoichwłasnyćh niegodziwości, aby zohy!::',dćżołnierzyniemieckicb. Dodatek nadlarycżajny;,Nordd. Allg. Ztg."jestedpar:'i!.em po.twornycbkłiłmstw tosYJ'sk.icb i Z

.

Z sekcji rekwizycji kOllłi.

,Z .1'OŻpo~ządzenja

władz wojskowycb
wSZystkIe hn!€'. dotychczas nie stemplowa.ne, mają, być I f7yprowaczone w środę,
dlłl~ 3 ...~O lotpgo.o godz. 9-ej rano-do gmach a
..C) ~ku przy ulICy Targowej do ostemploW!ln18.

. "

Zebranie, .npo'\WaZDiło

nQwow~b.r:~gy
n:a rQk
bieżący.
' .
P .. SalamQnQwic~ Udziela" bezinteresownie kantoru swego przy nI. Południo.
wej nr. 20 na tymczasowy l&kaI Stowarzyszeuia właŚcicieli nieruchomości.
Na ze b ranlU
. zl'lpieulo się Ba ezłonkó,w
do U'lwego Stowarzyszeaia około 188 osób.
Pierwsse zebranie zarządu odbędzie siA
d . . .
d
.,
'"
ZISl!\] o go 7.. 4 po poło w lokalu p. Salamonowicza przy ul. Południowe: 20
.
Nie chcel1y również pomiuą~ d~ilÓW
k~lk.u z o~ecnycłł na sali panów kargieniczn~ko~v, kt?fZY wprost w natarczywy BIlOsob ządall, by nie. ud2iełać przedstawicieIO?l prasy żadn~ch \\ yjaśuień, albowiem
z~l~ła ona Wr?gle,. wzgJędemkamienicz
m~ow. stanOWIsko l... 8zykanujl} ich na.
kazdym kroku (!?)
.
. Ni~ chcemy w .tej sprą.wie dzisiaj
zabler~c głOBU, albcwI6m uW'lżamy to za
z':lDełmeznyteczne. bo ta!d pan kamieniczmk albo ~Y nas nie zrozumiał woale, albo

zarząd., dg 0l'rą.cowania bądżeta

.". Rozpó;zl}dzeni n to wywoł!!oe jest braklem pod won dla potrzeby miastl1 z jednej
strony, a ~ drogiej strony, .aby obronić dotyohczaB Ole stemplowane konie od rekwizyćj~ przez wojska, poniewa~ p~zy stew plowaDIa .dla ,wszys~kich kOili będą, wydawane
odpowIedole glejty i blaszki.
.
-fałszvwle.
: l)'i!wność1ą wyWrże on W państwach neu.'
VI kazdy~ razie fakt ten notujemy
.
Z Komitet.... pałowego.
Jest on b~ wiem wielce charakterystyczny~
::i,alnych zagranicy należyte wrazenie.
r~i:pnslawizm końozy się na .... b~a.
. Ni1!i~js2Y!D z,awiadamiamy, że wszys- dla nl",;~orych panów członków Stowarzy.l:; )Y Według pism rosYl·skich,. składki tbie~ tek węgIel ~al{UplOny przez Komitet opa- szenia wh,ścicieli domów.
łowy 7::lstał .'UZ T02<;nfzedanv.
.' O "
d·d·
Nowe łanie k.uc. OA. nie'·.
llle w Rosji na Serbów nie cieszą się po:!1;ulamością i całej akcji Składkowej zagra- ..
. I:e na ej ą ~owe transporty węl.
;:a wielkie fiasce. Jest to dowód jak Ro- gla,. -ogoł naszago mIasta zostanie zaw~a'" (o) Trzy nowe f~I!-ie kuchnie pod egidą
;"a pojmuje swoje obowiązki, jako wszech- domlOuy o tem przeż miejscową prasę.
K. O~ N: P. B:.dz!s we vvŁorek otwiera
.:1.owiańska protektorka Serbii. Prezes mi~D~Ze::""i; ~wiiów w tym wypadku Ocl- pa:af la sw. Trolcy w punktach następum
L oistrów Goremykin n. jJ. z!oźył 50-dos;0- bY'Y ac SIę b!'i GZ1e • na placu straży ogni 0- lących:
I-a. przy ulicy Cegielnianej 75
;:l.nie pięćdziesiąt-rubli.
weJ ptZ'y u\I.} Mll;ołajf:wskiej n:• .':1.
n-ą p'":,.yuhcy Zgierskiej Nr. 63 i 3-chi
li
"
. .W cel.u. uni,knięda na.HoKu przy ulicy przy ul. Bicha Nr. 5.
J/i
Co kosztuje dzień wojny?
PlOb{0WskleJ bIUro Komitetu opa:oweo:roKażda kuchnia ma własny zarząd i w
Znany' społecznik ang!elskiF. W. nie pnyjmuje żadnych zaoisów ani ;;e s~osunkudo K O. N. P .. B. ma zapew. earst oblicza. k,szty jedynego dnia woj- l1 dz1 e1a infoJ..nac;i, co do.> czesu 'nadejścia mon~ zupełną autoń::n;ę.
.
III,V Da mniejwięcej 200 Illiljonów marek. węgla.
.
Zarząd kuch.e~ stanowią: w I-ej pal:j, sumy tej przypao::. na Rosję 50 milłoZebranie kamieniczników.
me,. ze . Stow. spłewaczego parafji św.
;,)w, na Niemcy 50 miljonów, 'na Frację
W lo1.a~u Tow. Krr.dY't,owego Miej- TroJc,y, 1, pp. W. ~ethner J. Wagner i
:z;>mIljonów, na Austrię 35 miijonów, na skiego uubyło się wcznraj zebranie vrga- ~a.dwmsb, w II pame ze Stowarzyszenia
. ngl!ę 80 milionów ruk. dziennie.
nizacyjne nowozałożoliego Stowarzyszenia sPlewaczego w Rada2;oszczu i pp, Weniio
Na. podstawie tych obliczeń wynosi- właśc'.;ieli niel"uchomosci.
de, l(.. qfft. Linke i inni, w III pp. I<arole·
::i, 'by koszty dotychczasowe wainy europejZebranie Z8g,1ił z ramienb tvmc&aSO- stwo Huhle.
;Fiej, licząc 170 dni wojennycb, 34 miljar- wego zarządu 1'. 8alomonowicz, który po. I):uch.nie te rozpoczną rozdawnictwo,:.J. -Jtlarek, z czego przypadałoby na Auglję rrllsił D. Leop'.llda Zonera do stołu pre- ob~adow hcz~ą po 2CO dziennie, a nastę:,. I
jedna dZI&siąta miljardamk.
zydialnega. A~eBorami ojli Pp. Ciesielski I?m~ ~tosowm~ do potrzeby i posiadanych
c:.
i Hil!pr, sekretarzem zaś p. Kuperman.
sroakow pOWIększać do 800 dzienie w
~IOnił,~ mrnJ"l'[O' W!)
P •. G@fewiczwcLużazymreferaciekażdejkuchni, ponieważ niewiadomo ja.1: ~ . II II a ~U, 80
zapoznał zebranych z poglądami Sekcji ka liczba biednych głodnych z tych 'kum
prawnej pr'lyKomitecie Obywatelskim na chen korzystać będzie.
~hIO-leCie szkół polskich.
sprawy właścicieli dQmów, którzy w ostaObiady składać się będą z litra pOa
th,
Wczoraj w kaplicy przytułku dla star- tnichcz8sacb często zwracają się ao Sekcji żywn.ej. zupy wartości 3 kop. i z jednej
U'IW i kalek odp"awione zostało nabożeń- prawnej. Dyrektor Gajewicz wyczerpał w trzeCIej
funta chleba w cenie około ·2
a, wo z powodu lO-lecia wskrzeszenia szkół zupełności kwestję powyższą, za co zebrani kop., czyli razem obiad kosztować będzie
k. )lskich.Kaplica i korytarze przytułku nagrodzili go l'ucznymioklaskami,poczymPO 5 kop. za porcję, lecz oonyna obiady
m'zepełnione były młodzieżą szkolną.
przystąpiono do wyborów zarządu.
obliczane będą tylko po 3 kop., chleb -zaś
!D. Po nabOŹollstwie odbyły si~ uroc~ys..
P. Salamonowicz proponuje listę kan~ będzie dodawany bezp~atn;e
ń. śpiewy okólicznościowe._
dydatów, opra('owan~przez prezydium.
Z .chwilą zmiany cen artykułów żywgu I
Nadzór nad kominami.
Projekt ten zostaje jednogłośnie ucbwalony. ności ulegnie zmianie i cena obiadów.
:~'I)Dla uskuteczn~enia należytego nad- Inż. Furnhe~m zaznacza, iż przy opraco.
Każdy obiad ma zawierać tyle części
'~I )i:U nad utrzymamem w porządku komi- waniu listy kandydatów, prezydjum kiero- pOZywnych, oraz tłUs.zczu, aby konsument
::' jw: Główny Komitet Obywatelski posta- wało s:ę tąmyśh, iż do zarządu pOWinni rzeczywiście mógł się najeść.
". lWlłprzekazać nacJzór nad komirJmi wejść ludz~e najr02.maitszych poglądów,
Z tanic~ obi.adó~ korzystać będą
re- ra~y ogniowej ochotniczej, za co ma być by uniknąc antagonizmu narodowościo- przedewszystklemblecłm K. O. N· P.B.,
)blerana oplata od właścicieli nieruch 0- wago.
któr2y otrzymują z komitetu skromną tyo~ci po 40 kop. od komina i piętra roDo zarządu wybrallo p: Zon era na godntowązapomog~,wynoszącą po 40
.1 :me.
stanOWisko prezesa. cl'azna cz!on<ióW pp.: dkOp. kna dorosłą osobę i po 25 kop. na
;,
O ł ty
. b
.
Ciesielskiego, Ryba~a. Krasuckiego, ·Salo- Zlec o.
.
;l'!
P a mają yć pobierane kwar- ~~n0:-vicz!i, Markusfeld'l, .d-r~Kamińskiego. .
:: lnie.
2a.21 kQ;p.~ym sposobem,dorosły
'w
. .•
..ć_..
lDzymera ~ul'Dh~lma, MaJbwlcza, Kli.plana, otrzyma7'obJa~ow, przyczempozostaje
:J"
. ,•
•
Kon.t~~~a mięsa.
-P?gonowsklego l. Heuslera. Na 'kandyda-mu 19 kQp. na mne potrzeby.
d, •• -Centt:alny ~Komltet~lhcJlObywateI- 'tow wybra:Jo pp.: . Kirchofa" Fajtlowicza, . Z tanich kucl1en będą ;korZYSiać rów:,) rte:J:P?staoowl~na o~tatn~eł!lsweJ?l .llo-'Metner~,ZimowBkiego,·Li8m~na, . WOjcie-niet. i "biedni, nie liotrzebujący zapo: ~dźenfU, pośWladczyc zaswIacicreIP'1 -wy- cchowsklego, Rozensztra.ncba 1.Pa.J~sa.
łJ1logt. .
.
li' ~tl'~ k?~t~()lerom. ~~eźn~ ;Miejskiej ~prtez .
Dokomisj i rewizyjnej .weszli .,pp~: .W:najh1iższym (,czasie.~J~~taDą ·otw:.ar~ a:JlStrat'-l!-po~łl~JlJaJą~ Ich ;d~pra~y ~lład!Heł.Lap!~-olski,Jezierś!Li.. Wołkowski,,~ .. j~zcze,d~ietakie .kuchnie Winnych
v' )zorem MIęsa; w ra7:1e potrzeby .kontro--. RutsztEun l S.tark.
. dZIelmcach mIasta.

r

,:..:.,' mli

1"'a'l"nlzM.

GAZETA

w dniu przedstawieJlia od g. Trwllłgs przed człowiekiem odbiera
dwagę... I to cndne t różnobarwne
sztuk kupować D1ot~1 albo " pastorów 10 rano do kcńca przedstawienia.
nie
napełni więcej lasów swem p1enielU:iI
Gund1acha i Hadrjana, lub też w samych
Bony na obiady w blokach po

100 i od 4-7,

kuchniach. (a)

li

tapi~k:na smukła
więcej kniei.

SIOla IBiny a iJlie Iwi2flat.

Spekulacja koksem.

sarenka nie

jnz

Ceny koksu, którego znaczny zapas,
bo 80 walonów . przywieziono do Łodzi,
wytrubowano sztucznie w górę, tak, że
Wiemo "'&ljny, rzucając cień "rziradosięgają one wysokości 4 rb. za korzec. żenia Ba ludzkość, odbiera jej spokój ku
Konabillllcja
nie udała.
któremu duch dąży, a raniąc serce ustaMilicjant 8-ej dzielnicy nr. 806 na wicfną trwo~ą, :i;atrt1wa chwile życia.
końcu ul. Piotrkowsłdej zatrzymał furę,
Niepokój ogarnia ludzi na samą myśl
naladowaną artykułami pierwszej potrze- o zblitającyclI się niewygodach i niedostatku - niepokój zupełnie uzasadniony:
.
by, wywożonemi posa obrf} b mll~eta pnel l
d
l'
. t k' . t .
kupca Lasamana.
..
eezr~ y CZU l na. swoJe. ros l Jes es my.
Zgodnie z rozponądzauiem (1. K. M. z\Jro~my . wzro~ .nasz 1 kll ty~, co w uO. milicjant wóz zatrzymał nie pozwala- stawlczn~l g:oZle 1 stra~hu ży~Ie sw.e pęjąc na wywóz.
dzą,-weJfzYJ-y na ZlneI:Z~ta l ptak!.
Wtedy LaBsman usiłowal przekupie miW najgroźniejszych chwilach życia,
li ej a nt:l, dajlłc mU 10 koron i jedną markI:!. w najwyiszem niebezpieczeństwie, gdy
Yilicjant jednakże pieniądze wziął i wojna grozi nam zatratą lub śmiercią gło
oddał do dJielnicy. wóz 2:aś zawrócitz dową, wzrok nasz zwracać się może z
powrotem.
.
utęsknieniem ku· tym krajom, kędy pokój
Za karę, łapówkę skonfIllkowano, i cisza panują i dla uniknięcia nnstępstw
przeznaczając na korzyść biednych, zaś mi- wojny możemy tam zwracać sw. kroki.
licjanta nagrodzono w wysokości jednej Pozostałym w obleganej krainie, przyjdą
czwartej odmówionej łapówl i.
w pomoc instytucje dobroczynne i ludzie
Kradzieże.
dobrej woli-wreszcie ku łamiącym się w
Przy uL Andrzeja 24 z mieszkania bólu, ku tymf którym wojna odebrała
J. Janieca niłwykryci złoczyńcy dokonali naj droższe istoty, wyciągnie się :nwsze
kradzieży na lium~ 100 rb.
dłot przyjazna t a słowa współczucia ukoją
Przy ul. Milsza pod nr, 640 oli:radzio- Choć w setnej części ogrom bólu.
no jednocześnie 2 mieszkania, .SrocayńInaczej ze zwierzętami i ptakami.
skiego i J, JÓŻwiaks.
Bezustanna trwoga, ciągła walka o byt,
Na tramwaju pabjanickim Emme Gra .. ukrywanie się przed ludtmi i przed drawer skradziono portrrcmetkę z 60 mk.
pidnemi zwierzęty, cierpienie bez najZ teatru "Miniature:'.
najmniejszej osłody-oto ich życie.
Znakomicie bawi(>no się w ubiegł!ł 80Biedna mała ptaszyna ~muszona jest
BO tę i niedzielę w tea1rlle "Miniatura". Sta- wywalczać sobie wszystko. Sciele gniazdfIlonie dobrany program i wykonanie bez ko ubogie, utula '\IV niem swe maleństwa
zarzutu sprawiły, se publiczność obdarzała i czuwa nad niemi. Uśnie ptaszę na chwiartystów niemilknącemi oklaskami, domaga- lę, drży nawet i we śnie z obawy pr~ed

przejechanego przez

.i.

mochód MicluUa BudzińskiegOJ

ry

był

podobno naocznym ;YW,~UU.IUP.11f:6';ł
wypadku, proszony jest o
do biura Centralnego Komitetu '''''I/'''" .. "
w własnym

r

jąc się ciągłych bisów.
Teatr, jak zwykle,

jest wstanie. Dokl:hd pójdzie? w jaki spoilób O okróch zawoła, jak się uskarży na

repertuar.

gród i

Teatr Polski (Cegielniana (3).

Polscy artyści zjednoczeni dają dzisiaj o g. 5 po poł. tylko 1 przedstawienię.
Odegraną będzie "Banda Podpalaczy"
sztuka w 7 odsłonach, Dugange w tłom.
W. Olechowskiego.
Bilety w kasie teatru od godz. 10-2

łódzkich aptek
poszukuje posady.
Chętnie przyjmie posadę na nrll.",;.,,.;;
magania skromne. Oferty w Adm.
ul.
A. B.

2 roku praktyki

Dr. L. PRYBULSKI
[;lica Południowa N! 2.
Piotrkowskiej.
Telefon ~ 13-59
SYPhilis, choroby skórne, włosów

róg

(kosmetyka

lekarSka),
i nielnm:v
Leczenie syphilis 11
moczopłciowe

lich-Rata .606"
Leczenie e 'eK'~ry'uZll'&S(nl1o. eleKtl:'011.z91
(usuwanie szpecących =r"~,,.~,
rób włosów i skóry
sztucznego słońca. wyso~[Ogórskie~OI
(quarzla mpe) oświetlenie kanału
retreskopia). Przyjmuje od S-l
od 4:-9. Panie od 5-6 p.p.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

ii,I

do źródła.
Ptak i zwierzę pożyw'enie musi zdobywać z wielkim mozołem, a s=,- dni, w
która wygrzebać nicze~o zpod śniegu nie

idy

tylko

hurłolllf3

widoków

m.
w

Łodzi

i okolic

dob(llro"J~ gatunku,
są do nabyCia:

W Składzie

Obrazów

Piotrkowska 100 ..

~lI iIs.p~rZmel ildil!l ail!l żI I I iI!I HiI I UIl l 1R.TI IlI10WI I I Ii I Al l l il!l i_D.E.TiI '!AiI I Uil l tmlil l ł .AiI!I 'd

....

..

wszelkie wyroby tabaczne

rosyjskie

funt.

artykuły

żywcze po

cenach nejniisz:Jch,

-

nabyć można

w restauracji "

VEGET A

,

ZIELONA.M 3, z frontu.

~===============~

(VGRRR, TYTONIE; PRPIEROSY}
GILZY i MfKHORKĘ,
łanio można dostać

BERłUl,

Konkurencja tabaczna
=

.

'j

10112 kopili

oraz wszelkie inne

K:o.-

ktÓM
rym błagać może o litość, ma sposoby ujawni ania swych potrzeb wobe' drugich.
Biedne, głodne. pn.cziębłe stworzenie ani
mówić nie potrafi ani jękiem i wołaniem
o litość dać znllć ludziom o smutnej swej
doli... A pójść - dolqdżeź się ośmieli?

nfiilepsz" 3natunek.a •

.WIII

Zwierzę drży przed szelestem liści,usycha
nieraz z pragnienia, a wyjść się obawia

niedolę swoją i swoich dzieci?
c7.łowiek najnędzmejszy ma głeB,

A PSZ E- N

. . Ą·K·

wrog-iem, a najmniejszy szmer je budzI.

wypełuiony po
brzegi.
,
Nadzisiejszepnedstawienieprogwmzapowiada" Wesołego Nieboszczyka" operetkę
. d .
S t. Kle rzynskiego. grBn~ z ogromnem powodzeniem na scenach warszawsk:cb, pOliatern krotochwilę St. Koźmiana "Gramatyka«,
~!lŚ w części koncertowo-kabaretowej nowy

m~mj[a waJte~~

1
/2

u

Piotrkowsku 35 m.

lek[ji In f~

=

jakoto: machorka, tyto ie papierosy
i tabaka do zaży'lf.1ania po cenach
nizkiich do nabycia:

Cegielniana 43, E. Upszyc.
w sklepie tabacx!I1Il1m

MACHORKA,

ONIE,

TABAKA do

zażywania

i Dupierosy wnelkich gatunków,
po cenach

przystępnych można dostać

D~li~ le~e~~k:; :~ 2~ -ii'p.

'l...i..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _ _ _......!

Redaktor i wydawca Jan Gl'odek (m. p. Przejazd 8), -

Redakcja"l administracja-Przejazd

K

kwity wszystkich
i zalicxenia kolejowe,

tlpu ję

ceny.

A•

Bu

Ceg-ielniana 51, Goldiu,

Me ble solidne z trzech pokoi s1Jr:~edlllll
bezcen. Mikołajewska 40 ill.· 2.

SP:e~a~d::r!~!f:'Y
r~:~tez~l~:ni~
giewnicka N!! 9, rrig

z

Krzyżowej.

~

8. _. W

J Ilona Grodka, Przejazd·

