'Wydanie ,"&czorowe.
. PRE!WMER.\TA W loODZI wYNOS I:

.'

'"o

R~.6111bU,'·p~ 3 rb.> kwarWule l rb. '50 hp.,
mlesięcznie.5O Kopiejek.
: -:
• ".
,

ZIl odnoszenie do dolftÓW 10 kop.
Za granicą miesIęcznie rubIl l.

OOWSżRNIA:

'.). . shtd Bil 2 słronfcy' 50 'łoJ);"'za WJeru łub jego' miel.
lC4,łród tekstu 60 kop., reklamy po tekście 15 kop., nekrolog
Ja
20 kop. Ogłoszenia zwyezaJne·lO kop.

mi~e.

Ogłos.r;eru.a 'lIlałe

Wy<:nodzl codzien nie.'

·2.ało:ryci~l i fIIydafIJca . Jan.

o sta t n i e' w i a,d o m o śc i
Wiel ka Kwa tera

Grode k.

Główna.

i

luttgó.-UIi~dowe.

Z

~erenuzaehodnielo.

,

Z uchodllll~j widow ni woj6n nej
iiema nic l'Iow.g~ do dooielłienf •.
wnłułdniega.

.' Z nad cranic ywsch odnio -p11l skiej nic noweg o. ' ',.,
.
N- p6łnoo Oq Wiały~ 1ł' okolic y
ńapołudniowy. -:: zaohó d ,od Mł.",,,,
wypar1iómylłosjaUlz kilku miejsco,.
waści, kt6re obsad zili dsień poprz ed ..
nio "pn-ed frontem. uaszym.
W Polsce ma południe od Wł~
, sły zyskaliśmy VI dalszy m ciąiU na
tereni e. -' . -.
Na południe od PiIiey wZl1owi.
liśrny S8:u:e ataki. ,
BERLIN,· 2· lutego (llrsędowo).
Wdzi siej!z emsw ojem wyda niu zawieracbęrlzie. »Reichsan.zeiger" na..
Itępująe6 publik acje urzędowe:

za wyraz;'

Angljazabłera się do
okrętami do Franc ji

zieuia

wywi eliczny ch

wojsk i wielk ich, . zapas ów materja~
łów wojennych~ Przec iwko transp ortom tym wystąpimy z wezel kiemi
środkami wojennerili. jakie mam vdo

dyspozycji. Przes trzega my usilni~ że
glug, . pokojową przed zbliżaniem
się do francu skiego wybrze~a
p6ł
\łocnego i zacho dnieg o, ponie wat' w
.azie .wzięcia i,ch przez omyłkę .za
okf.ęty; ·służące . celom wojen nym,
groziłoby im' poważne
niebeipłe
czeńśtwo. Hamll.owi na Morz u P6ł
drogę

dookoła

Szkocji. "
.
Szef' sztabu admir alicji maryn arki
.'
v. PohI;

Za.t~J1ięcie okrętu włoskiego.
NORF QLR (BTW). Okręt włoski,
"Angela Parodi" zatonął na odległości 300
miląd przylądku Henry . Cała załoga,
składajaca się z 27 osób, _ginęła.

Ro~ IV.

-

li! 21.

sji faktyc znie nia są pozba wione ją
dra prawd y.:
W kOllserwatywnyeh koła0h szlacheckie», którYCA wpływy sięgaj, aż
do kó~ dwors kich i cara, dotychcza,.
s~wy przeb leg wojny z Niem cami i
Austr o- W~gJ'ami wywołał wi.lki e rozczarowani9~ . Wiado me ) że lIawe t
kilku wielk ich kBią~ąt, jak D. p. b.
Cyr) I, kt?ry lIIiał nawet podjąć pa-wne . krokI ,pozy tywne , przemawiaj",
za za. warci em pokoju:.
.
.
Wiado mo dalej, że hr. Witte zapatruj e si~ na poło.tenie finansowe
Rosji bardz o czarn o, obawi a się rewolu~ji i nawet podcz as swego 0statm ego pobyt u w Rł!iymie, bynajmniej . nie taił swych zapatrywań.
DalsJ Jeszc ze: ,Można nawot 1'.wa~ae za' rzeCE pewną,. je i car lam
byaaj mniej Bia wzdragałby się przystąpió do zbadaDia kwe-stji pukoj u.
Podob no po ostatnim. powro cie swoim: z frontu pozostawał on pod głę
boką depr~sią dachową, która objawiła się w ten spos6 b, ta, powró ciwszy do Peter sburg a, kazał zawołać natyc hmias l fi p.oro ka" i hypno tyzera RasplltjllS, aby Il niego szukać pociechy.
i,

DUBLIN, 1 lutego. Biuro Reu1er a donosi: Plllow iee • Leinst6l'", opuaeił wczoraj
po ·południu Hollyh ead; za Iabrnią mórską.
w Kiab iQi~Ałll g.o ·niemie cka łódź podwodna. ParOWI6a pocztuwy • Ulster" .opuścił
wczora j. o zwykłymcZlaie Kingsto wn 3 pasllŹeramI. Tow. ubezpi ecleoi oweni e U1fSbło za potrzeb ne aakazać wypłvni~oi8 okręt6w ,s LiTerpoolu.
.
.

LONDYN, 2 lutego . "Daily News·
przyznaje. te eukce:sy 'niemieckich łodzi
podwodnych na Morzu Irlandzki~m i podLiverpoo!em wywar~y gł~bokie wra:tenie.
Pisl'RO powiada dł.lej: '
Opópłochu nie"ifia-m6w'y~ nie zaeMdzi ~eź osłabienie żeglugi w poriach Merzty'u; Niemiecka łódż podwodna ścigała
w, poctr6iy z Be1fasiu do Liverpoolu' przez
7 mil parowiec pasażerski "Graphic". Po
watrzą~jącej pogon i .udało mu sie: zawinąć de Liverpoolu, dzięki zręcznym man.wromk a.pitan a.
.
,
Wszystkie osoby, uajdujące się na:
pokładzie,otrzy.ały pasy ratynkowe. lodzie ratunk owe były w pogotQwiu. .

Ogłoszenie!

nocnem polecamy

l I J>Ółkop.

Każde ogłoszenie najmnIej 20 kop•

.ORG AN POSTĘPOWO-NARODOWY.

SRODA ,3Lnteg o 1915 r

Z teranu

Cena 8 kop.

w· .ostatnim

c~asie nadchodziły

przeważnie ze tródeł rosyjs kich do. niesięnia, które w rożmaitej formi e
i z' rozmaitemuzasadn~eniem opiewały, że Rosja, być może, pod pe-

wnem i warun kami zgodziłaby się na
zawarcie osobn ego p()koju z Niem cami i Austr o- Węgrami.
.,'
Aby zg6ry zapob iedz wszel kim
niepo rozum ieniom , należy oświad
czyć, że· donies ienia te' nie odbiły
się w Wied» iu najlżejszem echem ,
już dla tego sameg o, ponieważ' rzekomo życzenia pokoj owe Rosji po_o
łączone były -z warun kami, absolut-o
ide niemożliwemi do przyjęcia. Mimo to. warte zająć się· tym tematem, gdyż na podst awie zupełJ!łie
wiaro godny ch inform acji oświadczyć
molma, że wspom niane pogłoski o
Istnieniu prądów pokoj owyeh w Re-

Bądź 00 bądź są więc poważ1'łiejsz~ pOizlaki, ale mimo to przeceniać ieh nie należy. Wszy stkie

bowie m nadzie j t, kt6re wysnuwać
by się ehciało .z tych objaw6w, musiałyby dziś jeszcz e skończyć lię
r&zczarowaniem.
Wpływ strmm ictwa wojen nego.
z w. łl:s.YfkołajeIll Mikołajewiczem
i carową matką na czele jest dziś
jeszcz e w Peters burgu 'bezwarunkowo Iidaro dajny m. Wielki ksią~ Cyryl, który w oczac h stronnictwa. tego uchod:;i oddaw na flóą przyja ciela
Niemc ów, nie posiada prawi e żadne
go wpływu. a caf sam jesn na razie
bezwładnązabawlcą w rękach w. ks.
Mikołaja Miko lajew icza.D owod em
tego Jest. fakt, że car niepo wróc ii
dOBrowolnie z frontu do Peters bllria, lec. w. ks. Mikołaj posłał go po

2.

t

. . . . . ..-....... %a'JloIl87-

prostu do domu. po.iewat· obecność
cara ua frOIcie odd2iaływa riekomo

,burgu i katedry w~Krenllta.dlie pGmal~wuo .
na Bzary, ab)'Dio pra.dsta"jały łby t Wldo~!"

<

nego oe11I lila Zeppelinów 1 lotnikó.w me, mieckich. Na wieiaeh wymieniollych cerkwi
. Bnajdl1ją alę łbłe od.waehy i st8cje-~łlegraft1
iskroweg~.

A. . .zto • • nl

Kronlka.polltvczna.

· O aresztowaniu mllhome(ańskieh posłów

puj"ce szozegóły:

.oJnie.

korzyść Clerwonego Krsyła i Czerwonego
pÓłksięsyc~'międ!y ,janami, !ewojna ta
jest tryumfem solidarności 11ldzkiej, sięgają
cej poza granice geograficzl1e, państwowe i
narodo'we. I tak D. p. dała Chor"tfaeja świet-

'

prsykład

podnio8łem

dniu.

Każdy

prawdziwy patrjota. aUBtrjacki
jak wielką Bił~ oznacza
państwo węgiera!de w monarehji. 8wiadczI\
o tem chW81ebne czy.y wojenne, dokonane

odclilUwaó musi,
II

niemieckimi sprsymierzeńoami.

Każdy

u·

znaje tawietne ozynywojennedrugiego, k't61'e

nie uSiczupl~j~ własnej chwały. (Żywe oklaski). Naród turecki przyłączył sig do nas
i wzbudza w Das uczucia uznania, wdzi~oz
noaci i przyjaźni.. Wykład przyjęto liucznemi oklaskaUli.
.
"Posiłki

złemu.

nie

b.baterstwa i ofiarności. Je!! to
uczuciem, jeśli się. widzi trójbarwny węgierski sztanda.r narodowy, powiewająoy w braterskiej zgodzJe obok: aho,
rągwi czarnodł.Jłtej w Budapeszcie, i Wie ..

Dy

g'llbernji ka-

"ńsklej i orenburskiej udali si'Q do prenBI ministrów Goremykina, aby niali' Bit
i powoda nidllŹyc
wobec M3homebn wymienionych gubernji.
Goremykio przyjl!ił
~clł bardłO upraejmie i uznał .łul2lneść zdaleń, przyrzekaillo natychmiastowe zaradze-

BUDAPEtJZT, 8.1 stycznia. (NieurzfJdoHr. Tisza p(\wiedział W. wykładzie na.

wo).

.

M3hometańslY posłowie I

Według telegramu .T:l.gI,.Rundechau·
donosi .Nowoje Wremia-: Gubernator wojskowy Warszawy nakazalwydalenie z
miaata znacznejczęlci ludności .ywilnej.

O

posła.ie.

do Dumy wP.tersburgu' nadchodll'ł nast~-

War.zawa wprzed.dnhl obl,żenia..

Tisza

'

·:1'~1'. Itg.~·~do,,~iiuje "..1ę. /j- błyjz..
c.v,ea i:e~puł)' 'earkwi 811'•.>llaakl 11' Peter...

Qemoralizująco na wojaka.
.' .Na razie mobł. wi,c tylko stwierdzić wymienione ""żlj fakty, nie
przJtf~7~;cłcdo nien jakichś oczeki wań na dallzą •• tę.

Iłr.

.r.

!

dl. Serbji.

ATENY. "Frankfurter Zeitung- CIa-.
nOBi: Jak Bię dowiaduje pismo "He~~ion·
'z wiarogodnyoh,iróiel, armja śerbska o·
trzyma~ ma awiete pos}lki, a mianowicie
dwa transporty 80 tysięcy i 10 tysięcy indJan, którzy mają wyl~d?wae w Antinri.
Gen ...ał

DaR.łow następcą glć_no
dewodząaego Mikołaja lII'łikołajewicza.

Nazajutrz are!Ztowlno wszy at..

kiCh członków deputaoji pod IlltZutem UCI.·
IItnićzenia w spisku ralem s ·socjalistye~nymi
posłamj

ich

okręgów

wyborczyelt.

na

_

Pożyczka

_nego szefa sztabu gSlIeraluoJgo, jełt widocznym. iż obejmuje dn taUe główne dowóddwo
nad armjll.
W sprawie dymisji mInistra Makł.kow••

BAZYLEA.

Jak donosz!}

"BazeIer

Nachrichten- .!Hedjolanu, ma bye mIanowany na stallowiliko ministra - spraw wewnqtrznycb, miast Makłakowa, prezydent
jzby bandlowej w lloskw~e, Bamarin.
Roavjskie odzn.czenie JoHre'a.

Stosownie dówiadomości "Tel. Union·,
.cesars r\JlłyJski. odznaczył jenerała Joffre'a,
~rderem

St. Jers"gJ.
Ceny

.

w Rosji.
Na petersburskiej giełdzie zbożowej
llodsk(l"~yly
w ostatnim tygadniu ceny
Wf;;&l·.~clCh

z18oŻ.

produktów, bQ_ących prlledmiotem

handlu, o 15 do 20 proc~nt. Wyjątek stano;.
wiła

jedynie

miłka

iytnizl.

)fieDl.8m.

Sredki .te webe,_ oŹywi..e~o handlu;
jakI prewadziliśmys tem .p~liltW6.ł Jmaj,dla nu' olbrzymie znaoseBle.
,
Jest kwelijlł Wielkiej-wagi, bi iitwier.
dzić, jakie rumiary. obejmi1i.' rO~p'lJrządllenia
rOByj.lde j jakimi środkam~ m~2ina im prze·
ciwdziałać 'aby nie wy"fi16t'IUY zhyt z'llb ..

nago

wpł;wu na interesy: n:Jmi~ck~e. . .
Malilly W Rosji o WIele "l~ceJ nal.z..

Jloś,i, aniżeli długłW.

.

Należnośei t~ Sil

w

prmewałnej

Zllcbwine.

Niep!acł.ie

dhlgów,

cz~śei

mołe pnYBielić

knpcewi aiemieckiemu w wielu wypadkach
nieoblieulne nkody.
bltni.je możliwość, by za jaday. ze..
BlalJltem .praw" twierzyblBolci w Ruji załatwić a. mianowioie przel aed{)wanie tyah
wier»jteIuośoi nA jednego wierzyoiela rosyj a

lłW.Ć.

rUllunisk. w AngJji•.

B. Z. a. M. donosi: stosownie elewi.dom ości biura Reutera 2i Londynu na po..
życzkę rumuńskI! Jadeklaro.wano 5 milionów
€umtew .sterlingów. .
.
Angl) . . . . .t ...cz.

_

-ęata

Fr.l'16ji.

"Mat:n"a snosi: AllgielBka admiralioja

postanow:la' d ostarclIyó Jj'rancji

węgla

ka-

.

DIuinik nie moża.odn:5w:ć zapłacenia
lIaldllego c:lługu j wobeC te~o wier.ayoiel roByjski 'bldcie musbł zllilo\'łolić si, cedowa-nąna niega sumą wierzyts!ną.
Wieleprzjmusuwych sprzedaży oral
prooelów bęlł~ woba~ .tego mozły 1116 zup.łaia pomini~ie ..

miennego.
Postanowienie to jest wynikiem nader
ministerjami

długich pertrAktacji pomiędzy
fraucł1skiflłlli i angielskiemi.

Proce.

Prooes

Kwil.cki~b

bez

koń.a.

żony strażnika kolejowego

nadziemiańskim

-

była tylko jedna osoba,
która miała pr~wo coikoiwiek do powiedzenia w armji rosyjskiej, obećnie saś fl mianowaniem generała DanHewa na s.mod.iel-

Do tej pory

'redwa "r••

glo. państw . IlIył Ik~pe.apływaj, i bU
Ułigai ł~ d. Ihntrolnrlaia.
...
Sllcse,6IBi.tY.IY-~ił to aflji.
Wiemy des'kenale. ji w Rosji .,łeIIIlO
.llorat&rjum i WllbI'Ollio:oo- lliaz~nnIa" dłqó ....

M

SI

rosyjską·

-

Anglic7 a R ••janie.
ski.go.
. I
Poseł B~wenko pisze vi .. Kijewla~i
Jak daleko sina morai«:'rjum rOlyjlkie
nie" o nieaawiści,pllnuj,cej w Rosji Wł
jest !illadnicztl belgnaoien~9.
.
bee An,Uków, mif}dzy innemi, co nastl2.
Za p8Średnip.twem ag.wuk~ta r'(}lyi&~epuje:
"
'
ge, ZAskoczonego pr;&ell W&Jn~ l przebYWlllll
ligo obecnie w Berlinie, dowiedział6tm się,
"Agitacja na rzecz kapitulacji 'przed
- Niemcami egarnia koła, które dotychczas
ili w znaclnej 9fęśei Państwa Rosyjskie.
szczyciły si~' swym plltrjotyzmem i uwago mgratorjum ~upełnie nie zostało oglożały go za swój monopol. Widziałem u- . sZIIne.
łoźon~ listę subskrypcyjnI! na rEec! po..
Nie wlltpię, iż wiadomość ta leli·' aukoju, ,która w Petersbur,u o8i~ga fłlktycz- . tentyclllll... Wierzyci?l. !ljsyj~kjJ które~u
'
nie wielki lIukces-.
óastlJPuje 'VfIersytelnoSCI <1łnin~ ka resyJsklePaktowanie z Niemcami jut wyr~nll
go, za.mienkujl!.łJego okolice, nie obi~te mo·
manifestac~1 przeciwko Anglji.
utarfllm, ma prawo n",yohm~&stowo zainka·

Os·
stanowil!!ko samodl!ielnego szefa Bitabu rosyj- - ćylji Mayer, rzekomej matki młodego hra- .
skiej armji polowej. Jak donoai TaegIicae
biego Kwileokiego, przeciwko hrabiemu
Zbigniewowi' Kwileckiemu i jegoaynowi
Rundschaa" zostaje generał Daniłow, tym
samym właiciwym głównodowodzącym armią
JózefJwi teczył się ~nowu przed sądem
Generał Daniłow Jlostałmianowany

.. ge.pei.arcsyth i lilie WIei

21.

• .prawie .wllgotnych mieszkań.
Sekcja SanitarDłl przy Komitecie Oby.
watelskim, jest wprost zarzuoaną podaniami

lokatorów, którzy

ż~dllją. zil~zlldlenia rewilj~

ich mIeszkań, które S'ł wilgotnemi, Ił wobeC'
tego nadar szkodliwemi dla zdrowia.
Sekcja sanitarna zamierza w najbliż.
szych dniach· pnystlłpió do rewizji mies!'

we Wrocławiu.
k.aa petentów.
Mayerowa żąda, jak wiadomo. uznania
Statystyka śmiert.lności.
hr. Józefa Kwileckiego za Bweglt nieślub. nego syna. S!id ziemiański preteuję jej
W ci~gu' u biegłego tygodnia zanotoodrzucił,' ale skutkiem zażalenia nieważ
wano w sekcji saaita.rnej przy CentralnYiil
nośoi musiaI rospatryw~ć sprawę ponownie _ K. M. Q. następujące wYpadki śmie:t:ei:
sąd nadziemiańiki, jako instancja apela28-na tuberkUlozę płuc i kiszek, 23 cyjna. Po kllkugodzinnyclt przemówieniach
na uwiąd sttJ\"czy, 23-na zapalenie płuc
adwokatów obu .tron naznaczono na 5 lui bronchil, 12-na zapalenie nerek, 12tego nowy t'3rmin, w celu publikacji wyna niedorozwinięcie, 8-na chorobę !er"
roku.
cową, 6-na chorobę kiszek, 5-na kur'\!
cze, 4-nl martwy poród, 4-na zakaże""
nie krwi, 3~z głodu i wyczerpania, S-

MatIiwość

zainkasDwania

należności

pnddanych niemieckich w Rosji.
W sobotnim nUiLar3e .Barli')sr Tagevlattu· !Ililajduj~my artyk_uł pióra nr. juLia
Gronemaaa, poiwięoony powyższej sprawie.
Ze względu Ba :lawarte w nim pogllldy, która niewątpliwie pOł\iadajll Zilaozenie dia n&Rzego świata haIidlowego, artykuł
tell w całośoi podajGm: l'0n'żej: .
· .. Bozpośrednie ZfOiUltki '. tl nieprzyja-

cielskli ugrAlłiCIł IIł pr.serwan!:r; wiad'omośei

na raka, 2-przy upadku drzew, 2-na
astmę, 7-na 2'Qpalenie' mózgu, 1 -na
epi~zp~ję, 1 z niewiadqmej przyczyny,
l-umysłowo chory, l-na uwiąd' mlecH
paCierzowego, 1, -na flegmonę, l-z zatrucia spirytusem denaturowanym, l-z
oparzenia, 6-na tyła! brzuszny, 3 - na
dezynterję, l-na ospę i l-na szkarlaty..
nę. Razem zanotowano 165 zgonQw.
Przedstawienie debroczynne.

W

niedzielę Qdbędzie się·w

Teatrze

Wielkim !i:":edstlwienie na rzeó! kuchIii

Nr.!l .
2

c e

.dla biedDy eh dlie.oi, miellzezlleeJ .ił
ul. A.ł1drzęja n.lł.

p.ul

h . p....,.. cBuiep inBaD o
Józofa ''\vo!ofećho••Jd_go,' zami~~
IIzbleg a pra,. nl.Spa oernej 18; ,lOClI prsy,
arelstó walti .. chłópak, wyrwał siO i pocsął
luliekaó. w bl.,u'.n a ul. Kośoielnej uIlCaj ..,
la parkan ,ortBl~netk~ • 2 rb. i 7',i pół Je..

.F.ł.zy. . . .agl ..

,(a) Ililieja , Obylfołtelakslkasała
na 1- rb. kary Wojci echa Oleski ego za
usywa nie fałszywych.' wag.
.

lI~fI.

.Po ,njęoiaohłopak .wyd"ł swolob wspól;'
nitów, od którjo hprlY aresztoNaniu olebrano następujlloe J1tlmy: 'rb. od Antoni ego
Btalinakiego li ul. Wróble j 9; ~ rb. 50 kop.'
od Aadrse ja Głowiń_kiego, żul. Drewnow';;
akiej 28; !;l rb. od Józef. Marcin iaka .,i,rzy
ul. U;j'oar skiej 32; 'I rb. 75 kop., od-lfła
dy8ława DrllozyD.skiego li, ul. Wązkiej· 15;
S r~ iO kop. od Jan" Pałurskiego z ul. AlekBandrowskiej 35 i 2 rb. od FrancisJlka Painrsldego, resztą 43 r~. 82 kop. odebun o W
piwiarn i Ekerm ana, gdzia je łobllzy przepijali.

w okeUo y.

(a) Milicja Obywa telska. w Bzcler.. '
cowle wykry !a u jedneg o z kupcó w 40
beczek nafty, któr1} Bkonfiakowano.,
ZIIsm .akaw any truci ule'. "
(a) Do lriIinji ' Obywa telskie j l Gziel ..
niey zameld owano . li' przy ulioy Zgiers kiej
nr. U w mieuk aniu· prywa tnym Icsk Oryuberg aprzed aje, spirytu s aieoQz yszcza ny do
picia. po 15 kop. za butelk~.
.'
.

'&du,..

.

~ łob.z'Y~

'Taj ny wysz} 'nkwÓ dkJ.
(a) Na ulicy BraezińBkiej ujęto Gers!a

Bocian a który wiózl na wozie 50 setek
spirytus~ i 5 ezterd~iestek. W ódkę skonfiskow ano.
_ Przy ulicy ,Nowo~łlagiewnickiej 7,
w mieszk aniu AntoninY,~arniak wykry to

t.jny wyszy nk wódki. ,
_ Przy ul. BrzezińlBkiej nr. 14 w Pjwiarni Szlamy Enlirla skonfis kowan o 43 bu- .
telki spirytu su, .zaś obo~' przy t~j~9' ulicy
pod nr. 16-w mieszk an.ul Daw~da. ~ker..
manaskonfiskowaJło . poł butelk iwodkt .dobranej i jedulł czterd ziestll wiadra spIry. tusu.
.'

tełalrllll

_ I;
W

"Tllal ia".

;,Piotr Skarg a", drama.t
Bełuikowskiego.

poniedliałkowymD.umerse

zaznadi"amlltu Beleikowskiego W a,ri;yknle ,Piotr Skarg", bohate rem
dramat u".
'
Przede wszysk iem dódae nale~y,
autor niesłusznie' Ilaswał . utwór swój draIłyeny clllen tarae.
matem, gdyź w rseczywistości jest to szereg
(a) Btróże ement~~za ka~o.li~;kiegl> na
obraZÓW, na tle któryc h autor wypow iada
Dołach uj"li i dostaw Ili. do MdlC~1 O~ywa
swoje tenden cje poJ.ityc zno-nar odowe. Skarga ,
telskie jdwia kóbiety: Bert!) Ma1er l Paubohater dramatu, przedatllwiony je~t tutaj,
lin~ Sztark , p1lldrujące po cment arzu.
jako niefortunnyułopillta, który, w owym
Od hyen omenb~r~yeh odebrano.pełn~
momen cie dziejow ym, gdy d1l8j1a polska ła
worli tablicz ek d!ewm anych z mogIln ymI
mała sję, gdy to, co było wiekami ulwi~
napisa mi, zrabow anych na opał.
cone, nie wystarczało już narodo wi, a ualnow e
drógi, Rafiow e. tory nikt pchnąć nie umi~ł
WJkrJ cie fa.raz JwJch pienilłłlzy'
ducha polskie go, otói w tym momen CIe,
(o)Mil icja Obywatel~ka. I-ej dz~eln~:'
Skarga ze swą wizj~ proroez1ł, IB SW'ł ciasnl\
,ty ujęła .Małkę I<ł!tner, USIłUjącą ,zmlemć
nietoleranoją, nie umiał wlIuieść siQ ponad
, " fa.ł~zywą Awpmarko'!!cę: ~on!tę ową otr~proroka Jeremi asza) gdyś,. ,kar."a grzee~y,~.
. ma! Icei: l\utne rw plekan u, od DaWl~~
Silbers teina przy ulicy Aleksa ndrows klej . 'nie umiał wskazać nowyc h .dróg, na ktora
wkroczyć winien natód, aby nie 'zginIłĆ ••• '
15. Dalsze śledztwo· w toku, dotychczas
,
Slldzę że oałość dramllt u zyskałaby_ na
stwierd zono, iż. dwuma rkówk a jest łódzkiej
tem gdyby obraz 8~ci uBuni~ty został zuroboty .
peł~ie, obr.az zaŚ łaty rozdsielollo ~a dwa
Ujęcia szajki bi!!ldy tó ••
obrałY,
scena bowiem opairywaDl~rany
(a) ,. Rewirowy I claielnicy Milieji Obyw4.iym
obrazie, a jednocześnie namlotikró·
watelsk iej, znajdująu si~ na słnibie przy uJ.
lewski
.
-na
scenie i siedzlłca w nim nieru"
ItodolDiaBej, usłylzllł lI11 stodoł~ w1s~r.uł
choma postać kr6la Zygmu nta wras SG
z iraunilłga.
Skargą i senator em MyszkowBkim wypadła
Pobiegłszy wtę .t~en". napotkał da:
wieloe
niefort unnie; ze Bceny prsepro ssenia
rezkę, II, w niej jsdflo yeh' młedyeh ludlll,
króla i SJiargi Dalezałoby stwo~zyć oddzie lay
jeden l! nich tr.yma l w rfJku rewol wer, z któobraz na tern zyskałyby niewątpliwie obyregoatrzelał d. gorya
dwie' ol':ałony. Za najefektowniejsIle obrally
P. fhpike rmaa wydobył swój bralUliag
uznae ńale~y pierwsBY, drugi i pi "ty, trzeba
i, wyoelo waw.ay dl) bapdyt ów. obezwładnił
.
tylko wnieśó na seellfi wi~cej ruchu, życia
ioh l\ JJ pemoCil .sw.Ew anyoh milicjallłów la...
i przyspieuyć tempo g r y . .
.
aresEtował. W doroice ' znllleziono poci sie. Jest to wogóle utwór dla poollltkujlldz,nie . drur;i brauning •. Bron ta nosi ,n.~
cych artystó w niewdzięczny; brak mil jamery' 202381 i 282388 .·
czyliśinyBtrOft~ literacką

ze

<

PrzeprowadIOue

śledztwo dało uiespo lljoto cał", szajk9· ba:ndy-

'dsiewa no rasulia iy;
łów słoioDlI 15 12 08Ó', którzy dokena h esłeg~ I1l8regll napad~w b~ndy.cki(lh: w Łod~i
i otelfey , między tnDUm !. w~ wsI Tomulu/ł
sa AJeksaadrowem 11 włoaelSnlD& Karelcz yka,
przy.I .. Wolbo rskiej 11 25, pod Ulliejowem,
w Aleban drowia i t. p.
'
NaJwis ka bandytó w
nastopujl\OS'!
Staniała w' :&.tkiowił., 18 lat, Józef Szylga '
bel, !8 lat, WładJslaw· Kozłowski, 20 lat,
htoni Wie~ł9..ki, '36 lat, Litmn Gryner.
.4:{ lata, a.lilłall
Eis8D.dler~ 40 lat, Alltpni

B'

Rybarc zyk.4.3 lata, Kazimierz Dudek , 2~ lał,
Igaacy 09f~lak, 36 lat, Jan lawora ki, :u
bt i Kazimi erz Łabędzki, 27 Id.
Ujęoi~ s:!Ea~łd ..iodoĆiaaJOh złodziei.
'. (a) :::;J, Bałll.tach niejaki emu.' Franci szkowi Pakuła szajka łobuzów skradła sakiewkę II 92 rb.

kiejśkolwiek

fabllły,
akcji, wobeo tego arnie majl\ możncicj tworse nia typów.
recytow anie zaś językiem atyl.izowanym, ja"
kim posłnguje sil;} ~elcikowskl, ,!ymag s. oli
aktora umiejętnośclj deklsllllatorslClllb, ta Test
tego. czego przeWAŻnie w~rói zespeh l w
teatrze "Thalia " na rasie nie dostrze gamy.
Natura lnie, trudno wymagać od nowo. or,.nizowanpgo zespoła wiE)cej' pón~d to, oośmy
. widsiel i" jednak już pO we::oralszem· przedstawie niu moiaa ayło dostrze li. sarysowltjllice si~ u niektó rlsh wybitu zdoblOlCi,
które. przy dłużslłem zgranlu sił, II pozytkiem.
dla sztuki napewn o nadal roawijae si\! b~dlł.
.
Biorąc pod uwag~ obeeu csasy, przyznać naleły, te Dyrekc ja wystav..lła "Piotr a
Skarg~" bardzo Btaranl?ie, a, "!I'.ebeo sapowiedzi ciekaw ego repertl Ilru głosnych sztuk,
Bigdy dÓ~il1 w·Łodzi. nie ~".'l~ycb, ~pedzie:
wae sitmo ie pal'arcI a pOISi:leJ plłbhcZDQŚCl
ł6dskiej.
(O.)

tyści

ll

•

Jak powstaje szrapnel.
-:~

Ze sCenql estrad9.
Z

z te.tr...,III'aiałuPe

Wczor ajszep uedsta wienie 'odbjto się,
jak zwykle,· przy . wypełnionej widown! •
Doskonały progra m wywołał wśród publiezności bun:ę oklask ów. Na w.yr6żnienie
zasłutyli sobie pp. Mirska, J~rticz, za~ "!'
części koneertowo-kabarętowej podob ah Się
bMdzo p. Jaroszewska i BrQniecki, którzy
wykon aIiaktu alny duet dziado wski..
.
Na: nadchodzącą sobotę zapoWledzla. ny jest benefis re~sera p. Janicza , ktory
w krótkim czasie potrafił ~obie zdobyć
sympatię publiczności. Specja lny pr~ram
ściągnie zapew ne licznyc h zwolon mków
jego talentu .
:Z-;j

Szrapn el, wynale ziony 1803 r. przez
angiels kiego oficera Slarapuell i od niego
naRwany, jest pooiskiem pękajSłcYJIII, oalł~
niooym kulami , a atał _iv jedlł2ł II uajstras2IniejlEy ch broni.
We"n~trzne urządzellje
tak lamo jak. fllbrykaojQ :lachowuje każd.
państwo" najw1ljk8,zej tajemnicy.
O ile
ZAB wiademości o wyrobie tych poeiBków
.publikować można, pOdaje .Zeitso brift fur
praktill chen Masohinenbau·" opisuj~c szrap-

nlill amery kdski.
Szrapn el musi być «,yrobiolły II udar
8ilnego materiału, aby oprteó si~ aile rzutu
przy wystrz ale i sile wewnętrznego ekapl ••
dujlIcego 'ładunku. Potrze ba na to nacisku
1500 atmosf er, Ił wytr.y maó mui przy próhie nacisk 2800 atmosf er. Uwzgl~ftnionem
byci mUlili dalej i tarcie, która nast.,pu je VI
lufie przy wystrz ale. Materjał użyt.)' mUli
znieaó wag, 9500 kg. na kwadra towy oeDtymetr i. doohodzić do elastycznośoi 7800
kS.' ni. łatwo. wi~c da siO wyrabiać.
, RZlłd amerykański wyrabi a dzi,daj
śzrapnele we własnych fabryka ob, w to karniaeh arasoału FrBokf ora w Filadel fji. Do

liejsly ch 1,5 centym etrowy ch

dział

tocs" je

na automa tatyczn ych tokarni ach Clavel aodu
i Grindleya" do 15 om. na wielkich tokarniach
rewolwerowyoh
Steinlego.
Cały
plalll'lłlll kHje sił lS jedu9j IIztuki i na~tqp.iEl
dopiero wi&rci i!i~ w nim otwór Z jaknajwi~kBz!ł dokładnośoią, do czego Iliywaj~ osobnych przy rJllldo w.
.
Nast~piiie na tokarn i przygo towuje
BiQ powierfiChnifJ do umoco wania długiego
miedzi anegop anoerll la. otaczającego cały uabój, który silnie musi być do uieco przy-

prasowanym. ..
AntomlltyozKa tiłkarnie potrseb uj, ua
wygoto wanie takiego panoer za 25 cio 28 mi·
nut do ssrapn elu 7,5 om. działa, wi,kllz e
:Izrapn ele potrzeb uj" odpólwiednio dłuiazego
czaiLt•.
Ale w tem nie WliOZOll6 jtlil' wykonc.enie oałkowite, które dość dużo CSalll
zajmuje.

UrZfłd!enie wewaętrliue·

fykańskieh

szrapn eli ams ...
jest natlltal nie tajemniclit.

Walki w Lasach

Argońskich•.

I.
Z Wielki ej Kwate r, Głównej dono, sZ=l: .. Po~cz~s ·wojny w 1870. rok? Lasy
AfgońskIe mi odegrały żadne] roh.
Górzystą i le~istą. ok?licę !,ojska
niemie ckie przechodzIły, Clerpląc WIelce z
braku wody, walk jednak na. tym terenie
nie było tadnyc h.
Walk rówr·:t 1; :nie było tam wówcz as,
gdy na początku sierp.nia UHł r. armt a
Następcy tronu pruskI ego posuwała Sl~
naprzó d w kieJl1nku Marny , pomiędzy Ar-:
gonam i i Verdu •.

Nr. 21.
w

:R.6wiet· E we' wtze§niu . Lasy' Argoń
Były zn;płłnie 'od nieprzyjaciół.~ woln«
~ytuacja dopiero %mieniła~ ',UW:' ,gdy,
ni początlru COlaz bardziej, rozwijającej się,
walki, pozycyjnej, nie-mieckie, wojska za..
chodniegoterenu zaję.ły· linję~:ictóla, po-<
cząwsly od 'Reims, ,w kierunku. -zachod.
nio-wschodnim ,do rzeki Mozy przy Con-.
skie

senvry prowadziła. ' ',',
'
"
: Jedaakfe, i teraz nie oczekiwano walk,
lesnych-wojska 'niemieckie bowiem kierowały

się

przewatnie na Vinarville , po
:stronie' zachodniej. zaś, na Chate! postro..
nie wschodniej, a1 do samych krańców,
lasu; wzgórza natomiast zatarasowano jedynie przez mniejsze cddziały.
Gdy-jednakźe Francuzi posunęlido
Lasów Argońskich znaczniejsze siły z zamiarem otoczenia jednego ze "skrzydeł
Iliemieckich, opierających się o las, wówczas nadeszła chwila, w której Argony
musiały
zdobyć nowe znaczenie wojskowe.

Slmudt . Pavilłou, St. Hnhrt' PaYt11cm i
, -, Oc1działy ·te c', .łnacznie li~ Jaa ou,'"
cowały i pI%yspasabiały .do,akcji obronneJ.

leśny

rozpościera

klm•. w kierunku

się

na

około

40

północno-południowym

ze zmieniającą si~ szerokością od 8-12
klm.
Dolina rzeki Biesme dzieli go na t
równe (północną i południowo- zachodnią)
czę~ci; również zostaje podzielony, przez
linję kolejową oraz drogę Clemonten Argonne - St. Menehould na mniejszą część
południowl} oraz na wi~kszą północną. Co
sifil tyczy walk w Argonach, to należy tylko północnl\ część lasą wziąć pod. uwagę;
po za tym dwie drogi, a mianowicie Cler~
moht - Flevi1le i Clermont~Le Four de
Paris- Vienne le CbAteau. Pierwszaprowadzi poza Argony, drug i zaś w dolinę
rzeki Biesme. Jako lepsze poł!\czenia poprzeczne są, prowadzące przez północno
wschodnią część Argonów, drogi MontblainvHle - Servon i Varennes - Le Four de
Paris; Pozatym jt'llt jeszcze dużo innych
dróg, które posiadają mniflj~ze . lub większe
snaczenie wojsko\\e. Znaczenie ich jest
w ścisłej zależności od stanu pogody.
Przy wilgotnej, dźdż)'stej pogodzie,
zamieniają się te drogi, Zg względu na ich
gliniasty grunt, w bezdenne bagna.
Teren leśny jest średnio-wzgórzysty.
Na wschodzie zbliża si~ stromo lm rzece
A:ire; w części środkowej posiada_ głębo
kie doliny i wąwozy: tu również dajl'} si~
cZEZsto zauważyć nagie skały. Argony eą
typowym lasem francuskim, który przewaznie :a:arośnięty jest buku mi, olszyną, dę
bem i brzozą. które co 15 lat wycina si~.
Całe masy roślin powojowych zaście
la znaczne przestrzenie lasu.
Argony @ą mało uczęszczane. jedynie
w~glarze, drwala i strzelcy znajdują tam
dla siebie zajęcie.
Wnętrze lasu, jest przez ludność omijane ze względu na to, iż truduo je
przebyć. Nazwy "Ruisseaude }(ourissons"
,,111. FilIe marte", Mou 1in de l'Homme mort,
Sl} dowodem tego.
Tak wygląda las, w którym od 4-ch
miesięcy nie umflka szczęk broni i który
przez roboty ziernn' żołnierzy i zniszczenie przez pociski armatnie, przybrał zupełnie nowe oblicze.
Gdy Ha końcu września oddziały
wojsk niemieckich zostały z doliny rzeki
Aire w kierunku zaehodnim Argonów wysunięte naprzód, Francuzi, którzy począt
kowo zostali wyoarci z wschodniej części
lasu, zajęli leżącą na południu od Virnarville część lasu Argońskiego i przerzucili

znaczne

siły

Przed temi -tamami.. rrnc•• ly,w1.1ce

~

(m.

cveRRR, ~VTONlf, PR.PIEROSV~
E!iILZV i MACHORKĘ,

E!tamtąd ~yyprleć:

łaaio .oż •• d.słaó

- ..- .

.
Jednakże i J'rancuzi śei!)gal2li pOliłki
do lasu, rozwinęły si~ wi~c ożywione
walki. które po 'obydwućh stronach przy-

u -

HERMAnA, Piotrkowska 35 ~
m.

jEli:y charakter walk pozycyjnych.

W . środku lasu powstawały rowy
strzeleckie,- które były pOłąCZ01U~ Z sobą
t.z. przykopami.
Przy naturalnych przenkodach równiet znacznie utrudniały wrogowi dostępą
slańce oraz zapory zdrufu, Poczęła się
wa.ka o każdy rów, częstokroć -.a odległość kilku kroków.
(d. c. 'tf.).

MĄKA

PSZEIINA

0000.1\,
RajJeps:.y gatunek, -

-

1.- kop.

tylko
runt..
oraz wszelkie inne artykuły spo~ywczę po
najniższych,-

- cenach
nabyć można

w restauracji"
,

IUatni~ DIWli[i

Konkurencja tabaczna
.

=

widoków

hurtowSl

wszelkie wyroby tabaczne - -

rosyjskie

jakoto: m:Qcborka, tyte"ie ;aapie.. oay
i t!lllaka do zaży::~ania po cena.ch
nizkich do nabycia:

m. Łodzi i o,kolic

Cegielniana 43, E. Lipszyc.
w Sklepie tabacznym

w doborowym gatunku,
są

do nabycia:

MACHORKA, TYTONIE,

w Składzie Obrazów

TABAKA do

Piotrkowska 100•.
Sprzedaż

V EGET A" , ,.

ZIEUUI1A. III! 3, z frontu.

.

.

zażywania

I VlWleros9 wszelkich gntunków,

HURTOWA i DETALICZU.

po cenach

przystępnych można dostać

ulica Benedykta MQ 21-23.
D.Z A K L ł K O ViI S K ..

Ulica Południowa .M 2.
róg Piotrkowskiej.
Telefall ~ 13-59
SyphUis, choroby skórne, włosów,

CZYTELNIA NOW OŚ CI

(kosmetyka lekarska), weneryczne.
moczopłciowe I niemocy płciowej.

ul. Dzielna

Leczellill syphilisu salvarsanem ErIich-YatlL .606" '::::'914 (wśródżylnie).
Leczenie elektz-yczlI.OBCią, elektroliz
(usuwa:l1ie sZl'ec~cych włosów) chorób

WJ:OS9W

.N'~

16"

: poleca. wielki wybór książek :
polskich, niellllieckich, rosyjskich
i francuskich.

i' skóry przy pen:eoj'

sł••na. wysłlkogórskieg
(ąua.rzlampe) oświetlenie kall.a.łu {lI.-

sztucznego

retreskopia). PrzyjJlluje od 8-1 r.
od 4-9. Pa.nie od 5-S p. p.
Dla. pai sddzielna poczek"blda.

Pomamlli

ntekanka,

2 1/ 1 roku praktyki w łódzkich aptekach,

Bilety iuto

e

i karty adresowa

Wił'

wielkim wyborze
wykonywa szyb~o i tanio

DRUKHRnlil

J. GRODKfI
Przejazd 8.

w eoliny rzeki Biesme do

:a.edakt"r i wydawca Jan Gredak

bezp~.tnie. u ,Duty.ty,
PIOTRKOWSKA: 16 a:r. .--.;..

-

przy' końcu wrJ9śnia :11 ':.trzelcaDii niemieckiemilmacuie slą; opierali.· Wobec
tegopoIłano tam . ewieio liły, b1 wroga

Opisy walk chcemy poprzedzić krót-,
kim o p i s e m L a s Ó W A r g O- ń s k i C ,h.

Teren

~!!~~~~~taa~~~!

Bagateli. 'Pavlllon.

p. FrHjll.llcl a),

poszukuje posady.
przyjmie posadę na prowincji. Wymagania skromne. Oferty w Alilm. Gazet yul. Przejazd 8, pod A. B.
Chętnie

I

lEIUA DROBnE:
""2'....-..-.-_ _ _ _ _...."..,- _ _

K

upuję

kwiły

Q-

i i_

5:i%5#&WG;

wszystkich

ii::::i:::i::::

S.r;mbal·dów

i zaliczerai .. kelejg\I\U!s płacę najlepszli

ceny.

Cegielniana 51, Goldin, od 9-g pp.

zaginął 17 letni chłopiec nierozwinięty umysŁowo, mówi~ł:y maCo. Ciemny blondyn, ubrany w popielaty damski żakiet..
Upra.sza się o odprowadzenie za wyna~rod:r;e
niem na ul. Radwańsk~ 48, do Piotra. Uiecha.-

Dnia. 23 styeznia

nowskiego.

3001-1.
zgubiła kartę

Himmel
Eugenja,
wydanli z fabryki Willklera,

mana.

=

I

Redakcja i ailllllltiatracj&-PrzejaH lł i. -

od pas~portn.
Gsrtnera i Bor-

3102-1
W t.l:eezll.i Jau G-rodka, .Przejazi 8.

