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J)zitnnik polilyang, spnłtczng i liłua
't!P'dtat tQ

rREIUME RATAs

Kedakqa w Uama11a: Okótnrk 5.

Miestęanie 1 Mk. D

fen. Kwartalnie ł Mk. Iii ·fen.
odnoszenie do domu dopłaca się lH! fen. miesięanie.
-· . Prenumerata przez POCZb: miesi~znie l Mk. n f~
hartalnie l Mk. IO fen.
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Redakcya i Bdmhtrmauva

Cena numeru poJedvm:zego w Łodzi
i w Warszawle 4 kop.

f 1L JE:
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v

Krdlestwła Polskłema

18.

ludzi:

(na strome

B11dm11111 {po tek;(!cie): 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpattowyd
ll!IO'lila!Jłi 40 fen. za wiersz petitowy a.teroszpałtowy.
'1 dzlalll ł11utdl11lQtlh 1 Mk. u wiersz oetitowy c:tteroszoałtowy.

Ri;kOpisów niezastrzetonydt Redakcya nie zwraca.

Częstochowa: uL Panny Maryi 26; Tomaszur . F. GomuUńsłd; Płock: Admin. "Kuryera Płock. a, Pahlanloa :
Biuro dzien. A. Wadzyńskiego; oraz w SnsmJ„

O·szkoły ~la małozdolnycb.

Ło11dczu, Łnmty

Warszawie na 85 tysięcy dzieci uczęszcza.
jących obecnie do szkól poezątkowyeh, 700
- 1000 dzieci maloo;dolnych, kwalifikują.,
cyeh się do szkól pomocniczy ch.
W projekcie moim przewidywałem o..
tworzenie narazie 5 - 6 szkól pommmi·
czych, w których możnaby pomieścić 600 --'"
700 dzieci, czyli to minimum malozdołnych,
które jui obecnie zajmują miejsce dzieciom normalnym w szkołach początkowych
w Warszawie.

,............

II.

BERLIN.
tera.

dziewcząt

parła.

W kontrata.lmeh ostatniego fyg.odnła
do niewoli 22 ntieerów i 900 sze.-

wzi~li§my

regowoow, oraz
maszynnwe.

.J!ront wojsk g~ala 'kawalerlt l "',...
cykslfJCl,a Karola

0 pera.eye nasze przee1w.11.0 .uunw-m rumnńsko - rosyiskiemn rozwija.ją się w dalszym eiga według ich planu.
·
Na p6lnoenym-wschodzie od Camp°"'
Lu n g n, w codziennych daremnych a.ta.......

'"-.....:

··

:Brom ttuzced&liSK
Zajęcia nowych stanol\<isk na pMnoey
od M o n a s t y r u dokonano be.z przesliM
„„ 8 ,.__..nv n,..,.„„1·wni''·"'
UV ./ r• r.n.

:Dront wofiik gimerala- ftfldmarna lka

Es. B:upprech ta BawarsA'ie go. '~
'A-Nfelsk1" ogień n'l"fv]e......rt był wczoraj
0

.t1.lli:,•

""' J

<IV

•JA

wogóle nieznaczny; silny tylko na brzegach
A n c re ·pomiędzy S er re a Be a ut 0 ur t, jak równie.i przeciwko stanowi·
skC>m naszym na poludniu od 1\-I i r a n,,.. o n t. Podięte w ooodzinaeh wieczornveh
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ataki, nie powiodJy
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Na froncie li o g Ie ny pod Ba ho..

v e m i T u s i n e m, Bułgarzy odparli nata.rcia serbskie.

„

W

walce .na grana.ty ręczne pieebota. na.sza wy-

północnego

azalka Mackt.msmui,.
W D o b r u d ź y ! wzdłui DmutJu, u
do portu O lt i n a (na. wsehod.zie OO. S Hi<
str y i) ogień a.rtyleryi.

ka'Ch wyezerpni" Rumuni swe, w niepor·..,;;-c
"'ł"'
ku odrznco-ne, oddziały.
.
·

M ka.rabin}

Dałkat\sld teren walk:
Grupa wojskowa gmi~ała-fddmar

I.

Zachodni teren walk:

mobyli~111y

Franenzi pono"Wnie nsllowaU wtargną"
- zachodu do lasu St Pt e !"'
r e V a a. st. Odrzuoono foh pomimo, ii 8?'
tak ten wykonany został przez hieie sily f
poprzedzony był silnym cgnfom.
od

:i.

Anglik6w z mehodnieJ ezęśei Gr a n-

d e co nr t.

Przy silnem zimnie była nieczynną dzia..

?o

.,,

Wielka Kwa-

donosi 20 listopada:

Ialność bojó.wa.

I

a. .

(Urzędowo).

.I!rf>nt wojak Ka. Leopril4a Bawa,._
skłego.

na

°"'

Główna

Wschodni teren walk:

°"

!!z:tuki

I B~dzlnltn

Kom unika t niem iecki .

Względy pedagogicz ne zarówno Jak i
.socyalne, kierowały mną, gdy w sierpi;:iiu
r. z. zwróciłem się do b. wydzialu oświecenia z projektem założenia w :Warszawie
szkól dla malozdolny ch.
Szkoły te miały stanowić oddzielną
kategocyę szkół miejskich. Przy szkołach
Budżet tych 6-ciu szkół wyniósłby
·
· kt
ł
d ·
1
· ł dl
kolo 30 tys. rubli rocznie.
proJe owa em urzą zeme sa rzenuos
a
Ta stosunkowo niewielka suma, zloiod~o~~f
gospodarstw a domowego .
na ołtarzu oświaty ludowej, zaradziłaby
ProJ"ekt móJ. Pl"'7VJ·ęto
w -..;i~ale
jednej z najpilniejsz ych potrzeb naszego
;i:
•
b
·~ 01
•
".3 -.u..•
szkolnictwa początkowego I otworzyłaby
e;Wiecenia . życz1iwie. 2 6 sierpnia r. z., na drzwi szko?y dla paruset dzieci upośledzoposiedzeniu sekcyi szkól elementarny eht
•
l
nych umysłowo, a więc najbardzieJ zas U·
.zapadła w moJ"ej obecności następująca gujących
na naszą troskliwość i opiekę.
iednomyślna uchwala:
W szkole normalnej dzieci te są tylko
Uważamy za rzecz pilną i pożyteczną balastem. dla nauczyciela. i wywieraja.• ujempowołanie do życia już w bieżącym rok'll ny wplyw na swe otoczenie. W szkole poszkolnym, w różnych dzielnicach miasta,
przynajmni ej kilku szkól dla malozdolny ch. mocniezej praca nad niemi byłaby wprawdz.ie mozolna, lecz zato bardzo owocna.
~JYI1l_celu będzie powołana specyalna ko. Pned 1..:.ilku laty·· e..... r1ifono w WarszaIDisya, która łącznie z projektodawcą za}
iu
UJ~
1:nie się zorganizow aniem szkól pomocni- wie próby stwo:rZenia speeyalnych szkół
l2)7Ch.
dla dzieci upośledzonych umysłowo. Ist·ru ~. tygodni'e potem .......:r.,.1·al -"'wi'enial tu mianowicie na ul. Wspólnej zakład
\'Y 'L":f
\}?)
dl
'ł
l
l
d • •
eenia zawiadomił mnie, iż ,,zn;,u„
powodu trua m~1 ?z?o nych~ 0 :V0 any 0 zyci!1
z.P11·
d.ności finanso\.\rych w bieżącym roku szkol- watneJ _m1?Ya~wy,Pme
zdołał rozwmą~ się
nym szkól pomocniczych otworzyć nie mo- należycie l me sprostał .swemu zadanm..
ie".'
Je~~y w Wa~szaw1e zakład dla meMoże obecnie nadeszła chwila pomyśl- , d?r;>zwm,iętyeh, gmmy ewang. ~a ul. żyt:
.oego rozwiazania sprawy szkól dla mało- me1, cho.c prowa~zony wzorowo, Jest rB;t:zei
zdolnych. ~
przytułkiem dla· idyotów i chorych, amzeli
_„ szkołą..
Sprawą tą zainteresow al się wydzhu
•
.
_
szkolny gdzie powtórnie zlożylem moje
Szkoły :pomocn1cz~, . świado~e swych
projekfY.
ee16w, zdolne do s~elr:iem~.i: obowiązku spa..
Jak paląca potrzebą naszego szkolni- lecznego wobec dziec~ uposledzo:i~ch umyctwa początkowego jest powołanie do ży- sl?wo, mogą_ powstac tylko z im~vaty;wY
cia szkół początkowych, świadczą przyto- m1.asta. Wcielone do systemu szkol m.1ejczone niżej dane. statystyczne , zebrnne skrnh, będą. one deskę ratunku dla dzieci
przeze mnie w r. 1914 w 26-ciu szkołach po- malozdolnych, nsuwanycp dotąd ~a ostatni
czątkowych w Warszawie.
plan w szkole normaln~J, pę~z~nych czesto
Zbad~em ogółem 2023 dzieci, w tym ze szkoły
szkoły,, az. dopok: po latach
1 k"ch 1154 rosvj"skich 275 i ży- bezcelowe3 włóczęgi me zna1dą ~tałego
z1ec1 po s 1
'
.i
przytułku wśród brudów i nędzy ulicy.
dowskich 594.
powolane d • ·
eh ·1·
Stosunek procentowy niedorozwinię.
o. zyma w w1 i odro dze'"'•ch
l 0 wo przedstawia się w następu- ma n~rodu szko!y dla małozdo1nych będą
~.r
umy~ •
powaznym krokiem na drodze do reform)
Jący .sp.osob'.
naszej szkoły ludowej, będą świadczyly
a) dziem polS'kie: anonnaJ.nyich e~pców 6 ~
wymownie, li szkoła polska wchodzi na no„
dziew~t 4'<>%
we tory, zbliżająe się do ideału szkoły na
bj
"
chl-opi:ow :\i%
Zach,~:łzie.
„
dziewcząt 16%
Dr. fil. Stanisfaw Hamezyk.
e)
„ żyd'O'WSkie „
chłopców t8,5%

Pierwszy General-Kwatermirirl

1

LudendorlL

„

Kom unika t austr yackl .
WIEDEŃ'.

Urzędowo

donoszą

20 li- Jlront wojsk gtme-rala-feU'lmara1'afkai
k..~ęcia

stopa.da:

Wschocbd teren walk.
J!ront wojsl~ generała kawaleryl a1"cyksit:cia HaPola.

Opracye przeciwko Rum.unii rozwijaj~
się planowo. Na północy oo Ca m p oL u n g u ponnwnie OO.parto gwałtowne ataki.
na

Leopolda Bawarskie go.

Nic znamiennego.
Włoski 1 połudnłowo..wsehodnl
teren walk.
Nie zaszły żlMlne waiinleJsze wy~
j rzenia.
.
Zastępca szefa. sztabu generalne~
von H o 6 h r.
Feldmarszałek - portH:Z!Iit.

i

u

10 %

.,.n...,..,_.......,,,..„.,.,,_i11_ _,,,_,11111
..,,a11•--~.-..,,...·-•"""lll!l--...---="""--R11 i dogodne. Dla tego mało starali się o rozgłos dla swej pracy i swych zamiarów. Lecz
dłużej ujść nie mogly uwagi państw europejskich; ugoda japońsko - rosyjska, zatarg policyi i wojska japońskiego z chiliskiem w po..
eyczną i umysłową.
Pomimo, że Japonia bierze czynny udzial I ludniowej Mandzuryi, zwróciły oczy dyplo-Wśród dzieci sfer zamożniejszych zna· w wojnie obecnej, mało slyszymy ó tem pań" matów też w stronę Wschodu. I powoli rostwie. Japończycy ~'Ypowiedziawszy wojnę zumiemy, te Japonia nie ma wcale interesu
taz1em już tylko 2 - 3% a_normainrc~.
Ogromny procent. niedorozwm1ętrch Niemcom w siel'ipniu r~ 1914, ograniczyli się w czynnej walce, przeciwnie, o ile możności
nmyslowo chłopców • zydów m~ swe zró-- do tego, ie zabrali Kiauczau i zadowolili się trzyma się zdala od niej i dobrze na tern
ffio w ujemnym wpływie ch~d~row p.a roz- łą zdobyczą. Pojawiały się od czasu do czasu wschodzi. P.odczas gdy wszystkie inne pań
wój umyslowy dziecka. Wsrod. dziewcząt w dziennikach czwórp-0rozum!enia, a za .nimi J stwa wojujące tracą duto, jedyna Japonia na
zydowskich , które nie uczęszcz~Ją do _che~ także w gazetach p~ństw neutral~yrb przy· wojnie zysk.uje. Os-0bliwie pod względem fi·
~forów procent anormalnyc h byl praw1e o puszczenia, że Japonia wysyta i-0łmerzy przez nansowym 1 gospodarczym.
Rosyę na plae boju wschodni, t-0 znowu do
Po zawarciu pokoju w P-orlsmouth, Ja·
połowę mniejszy.
.
·
1
I"rancyi
i
d-o
Salonik,
oblicza:no
nawet
lkzbę
.
ponia
z powodu wydatków ogromnyich na
Badania nad dziećmi prowa~~· etp ;ve:
rllilg metod opracowany ch w mc:JeJ ksuf ~e · tye·h· posilków,. lecz os.tateeznie pogłoski oka-1 wojnę rosyjską s.tafa przed ruiną finansową.
Odszkod·owania pie:iięinego oo Rosyi nie o,,Jak badać. inteligeneyę", sto.suJ!!C do ·zie- za!y się }}tonne.
Jedyna pomoc Japonii polegała na tem, trzymała. Stan ekon-0mirzny kraju b)·l wprost
ci naszych te same normy, 3ak1e .stosowa·
nó do dzieci niemjeckich, francu,sk:?h, a!?1e- ie 'Wyslati.o pewną liczbę oficerów i żołnie- opłakany. Dlug państwowy osiągnąl pokaźną
rykafukich i innych. Może byc? J~ no1 ~y rzy artyleryi, razem z zakupionemi przez sumę 1500 m11. YC:nów. (przeszło. .3 miliardy
te .s · za w-ysokie dla naszy~h dzie~ 1 • ze. 8 e- · Rosyę działami do kh obsługi. Ale poza tą marek), a waluta Ja~onska okazywała eiąglą
ąb · · W zastosowan m do ozieci ro- rezerwą w czynnej walce, dokO'Ilywaly się w ten~eneyę chylenia się w ?~ł, tak, te :ok rory, u ogieJ.
· ·
eJ' Japonii przemfany donioste, -0 których dzien- I cz.me wysy!an.o ol:olo 8 milrnnów yeno~ zło·
dziców inteligentnych okazaioby się racz

: Tak duiy procent anormalny~h. tlo~a·
ezy się tern, iż badalem tu przewazme .dz1e:
ci s:i'er najuboższych, gdzie alkohohzm .1
choroby powodują często degeneracyę h·

Japonia w wojnie śwL towoj.

j

I

u

os l

ten. m wieiu petitoWJ jedno1Zpa.!towy
sześc szpalt}.
łł'flliłłlłl li fen. za wyru. najmniej la fen.

Piotrkows ka 88.

wmaa. Kaliszu,

i

frywań1ka

•_

OGŁ

IWJBnbHh U

·
• 'ź
Biorae .pod uwagę ehocby naJm .s~
·.
.
•
t. · . t · 2
3% dz1ec1
~ósunek. procen owy,·· l·
~
w
nizkiem.

l!UlOrmalnych, to i.wówczas otrzymamy

ni.ki nastroJone jedynie na tematy sensacyjne ta za granicę. Bilans handlowy b?·ł bierny,
1
walki wojennej, na· ogól nit, albo bardz<> mało , dowóz przewyższał wywóz o 45 mil. yenów,
d-0nosil.y. Jap<ończykom samym odwrót'er.ie J a bilans płatniczy wy każywal sal<l-0 i O mil. na
uwagi Europy od zajść w ieb państwie bylo · niekorzvść Japooii. I w następnych latach

pomimo wszelkich zabiegów nawiązania st<r
sunków handlowych z zagranicą, import cią•
gle przewyższa! eksp-0rt, a prócz tego p!ynęly
du zagranicy ogromne sumy w rodzaju odsei•
ków na udz.ielone pożyczki. Dziś widzimy o-·
braz zupełnie inny. W r. 1915 bilans handl-0-wy wykazuje 175 mil. yenów na korzyść Ja,
p.onii, a w ośmiu miesiącach r. b. 165 mil., c-0
odpowiada rocznej nadwyice 220 mil. Japonia wyzyskuje koniunkturę nadarzającą ruę
i zarabia na swoich Eprzymierzeńcach. Bo jest
tajemnicą ogólnie znaną, ie dostarcza Rosyi
przyborów wojennych; wszelkie arsenały pań~
stwowe i duź.o firm prywatnych pracuje dla
Rosyi. A ponieważ tam brak pieniędzy na
i:apłatę dostaw, więc Japonia udziela pożyczki
i ke.źe sobie za nią grubo płacić. Na ogól nie
żąda ustępstw politycznych i terytoryalnyc h,
lecz uibezp:ieeza sobie rynek dla własnego
przemyslu , rnzumując zupełnie trafp.ie, ie.
państwo posiadaj:,ce dostateczną snę finan·
sową i ekonomiczną, a mające dobrą organ.1zacyę prędzej czy późniei osiągnie decydują•
cy wpływ w polityce światowej. że do tega
dąży, Wfil-OWiedzial jasno przed 20 laty były
prezydent gabinetu ja.poń3kiego, Okuma, tw1erdząc już w r. 1896, że w prz:;;:zlem stuleciu
obok państw europejskich Japonia będzie od„

gry-wara rolę ważną i p-olity~ stulecia obecnego nakliy swoje piętno. . •
•
Jeśli nad iapoński dziś ud:z;;.ela rządo.

wi angielski~mu. po~czlti, jeśli . odkupuje
F.raneyi i Anglh papiery wartośmowe wlasne, jeżeli dosfartta Rosyi :na:eryal?W: wo-

jenm·ch i zalewa rynek rosy1sk1 swmrru

wy~

roba;m (eksport do Rosyi wynosi! w r. 1912
6 mil.., w r. 1915 - 89,5 mil. yenów), <Mia!Uje zupełnie niedwuznaczme, ze me ma o-

. . .

choty ograniczyć się jed)-inie do odgrywar:Ia
roli dominującej w Azyi, leez stanąć . za:nre:na na równi z mocarstwami europeJSkie:ni
.f de-,"•ydować fa1..'ia o polityce w Europ:e.
Wojna obeena przyspieszyła dawno uipom;
dzianą rozprawę

rasą ZóUą. Przy

z

prędzej

pPsoju, który

zawarc1:1

:później

czy

nastąp:,

Jauonia zglosi swoje pretensye do masy liJnrldacyjnej, a ponieważ si.I swoich d-0tychczas nie

roztrwoniła,

przeciwnie nagromadzila skarby ogromne u siebie, państ~a europejskie na przyszłym kongresie pnko1owym

z nia liczyć się muszą. Od dluzszeg<> lub
kr6tszecro trwania dzfaiejszej walki zaleźee
bedzie t> czv Japonia osiągnie wszystkie S\\e

U"miar'v. 'żadne z państw enr-opejskieh nie
odwaz-V się na razie rozpocząć z nią walki

Paryi, 20 listopada. (T. wt). - Urzęd<r'Wo ł na ~ •:m~ei'"t'~::!:~~-~··

donos7so 19 listopada wieczorem!
·
i pru:; e1 proWlnv„ • •
.· .""' . • .~..--...
....... $ ; - tf"CCalt""""'-. ostrrellwania
fortu ! runkach moi pn;yiae1ele 'PQ
.•. u~J'~ -.,:_,a..,.
OprV".c. 6" "w""~i:.v
·
•
• ·
ł
· · dostttikj irw""~e uJ ttl?r
t · ·onn ok-0liP'C" z calego frontu n.ie- ' ja: sobie n.a:JZ.UP.e. me1 b• -; •
D
"'""
A.
onaumon l l-:;a~. • ~n
,
. ł ~:azania
rawy polskie1. decyzyę eo. u.& ema nic do domesJerua.
· W.t ~
_: ?
•
-1.. bvli' p_;_;r-t.,....•t.# ~" i
1

.

FRONT SALONICKI.
..
Paryż, 19 lisfopada.-S:śab tU'mii wstil~

niej donosi 18 list-0pada:

Na lewym brregn Stnrmy odparli Angliev gwa1towny kontraf.ak bułgarski na BaniJi..
•

Na wschodzie od Cem:r

skiego,

zwróciły nań

bal"Znl!

uwagę. Dziś

państwa toczą walkę ekonomiczną

oba

o rynek

nveh dla nas wa~.

pÓ:tnoc:nym zaohodzie

w• u

1ts1

wn u

,

przez Serbów szturmem, pom1mo oporu Ni~

wisko.
.
Na równinie pod Monastyrem posunęli§.
mv się ku Monastyrom i doszliśmy aż do ok;licy.Kamina, pomirąo powodzi, któ.l".".lł utrndnia " rnchacll wojsk.

IDłllBiklt
W od-einkac-h
Hefsns, lekka

Zastępca Glównodo·wodząeego

·

Enver Pana..
w

· Petersburg, 17 listopada:
~, · Front 1aehodni: W okolicy wzgórz na
~chodzie -0d Lipnicy Dolnej nieprzyjaciel
przeszkadza! za pomocą {)gnia .sw:i arlyleryi
w nasz.yeh pracach przy odbudowie naszych
rowów.
W Karpatach lesistych przeciwnik atak-0-

wal na południ-Owym • zach-odzie od Vakarke
i na górze Kapnl, odrzucono go jednak za pomocą naszego ognia.
W okolicy Jakoben, na zachodzie od anstryaekiego Kimpolnngn obsadziliśmy wiele
wzgórz i wzięliśmy jeńców.

" Front rumuński: Na fr-0ncie siedmfogro..
nikim podjąl przeciwnik ponownie szereg ataków w d{)linie Tirgului i na rumuński Cam-

odparto.
W okolicy Alty i Jiu, otrzymawszy znaczne posiłki, nieprzyjaciel podjął n.ową zaciętą
ofenzywę.

wieś

Tirgujiului

Front Dunaju. Nie zaszly

ładne

w

do-

zmiany.

Front kaukaski: Na frontie kaukaskim
nie zaszło nic g-0dnego uwagi.
Petersburg, 18 listopada:
Front zachodni: Na calym fronda wymiana ognia pnmiędzy oddziala·mi. wYWia-dowezy-

mi.
·
W Karpatach lesistych, w okolicy na póf..
noc od Chibeni za pomoeą ataku naszego odparto oienzywę nieprzyjaciela, który miejscami wypad nasze mniejsze oddzialy i przywróeon-0 dawniejsze po!oienie.
śnieg uczynil drogi trud:nemi do przeby~

·~--.ił •
1. W Siedntl„e.~vuZU!

da.

Front rumuński:
trwają zacięte ataki nieprzyjaciela

w doThnaeh

Alty i Jiu.
2. Na froncie Dunaju nasze wysunięte na·
przód oddziały w dalszym ciągu posuwają się
na południe.

Kmr:unikatv franGuldo.
wo

Pa.ryz, 20 listo.pada. (T. wt). donoszą

19
Na eruvm

ęok-0-jnie..

.·
"'

Unęrdo
listopada po południu!
froncie .noc minęla. w.zględn!e

·

-

{>

-

••

działalność

Glówna kwa-

Steen.straete 1

arlyieryt

am1Iskil.

B;;lo :"1ń, 18

listopada. .._ Gl6"tra!t kwatera dono~i 17 listopatla:
Fl'ónt póln.oeny i pdln&MO „ ~dni:
Na froncie zachodnim liultau rozpoczęte wczo.
raj dzialania wojenne przerwano -s pow<Xfu
niepogody. Wzięliśmy jeńców.
•
Na froncie pólnoenym od łlnntenie aź do
P:redelns nie tooey!a si~ żadna ważniej§za ak-

eya wojenna.
W dolinie Prahll'TO gwałtowne ataki artyferyi i piechoty nieprzyjaciela
lewym

ru: .

brzegu. Wojska nasze. odparły ataki 1 ntnymaly stanowiska sw-0je„
W okolicy Drngoslavle nieprzyjaciel atakował gwałtownie w ciągu dnia i w ciągu
nocy. Mieiseami dochodziło d-0 walki na bagnety. Przeciwnika odparto z duzemi strata-

mi.
W dolinie ,Aliy 'nieprzyjaciel ponownie
i zmusił nas oofnąć się
nieco ku Jeneiulestt
Nad Jiu cofnęliśmy się nieco w kierunku

zaatakował gwałtownie

Zaatakowaliśmy

i odparliśmy nieprzJjaeiela
tami.

na

skrzydłach

z wielkiemi stra-

. Na~ Cerna slaba d?ialainość artylecyi.
Front pol~dniowy: Nad Dunajem potycz..

ki piechoty i artyleryi.

Artylerya nasza ostrz.eliwala
skut~~ie
Ru:s11:-0zuk.
W Dobrudiy - nie nowego.

~pran

polska .ws

Berlin, 20 listopada. (T. wl.). -

Przy stQ-

Ie ministerya1nym: v. Loebell, dr. Lentze.
W izbie deputowani zgromadzili się ll·
eznie: Trybooy przepel:nione.
•••
Gló"'"lłJDl prz~dmiotem obrad dm1eis~eh
w myśl po.rządku . dziennego jest wspólny

wniosek k<>nserwatystów, wolnych konserwatystów i liberałów narodol\'7ch w sp.rawfo Polski.
Po zalat\\-ieniu &:zeregu mniej ważnycli
przedmfotów zabiera głos. motywując wnio.
sek dep. dr. T. Heydebrand (k.ons.): Pro.klamowanie samodz:einego Królestwa. PoLc:dtlego
posiada isfotnie donioslą wartość pnlityCllllą i
ogólną} oraz wiąże się z interesami państwa
Pruskiego iak ściśle, ie wedlug poglądów
mych przyjaciól polil:yez.nycb s_ejm ~ruski nie
przejść nad
rządku d'Zienneg-0.

mote

niem w ~~:zemn ~o ~
Moi przy1aeiele P?litywru

wobee istn.iejącyeh warunków rezygnuJą WS'zelako z bliższego dociekania motywów, które
doprowadziły do postanov:ie:na króle~e.

gu

rządu

pafu."iwowego._ Jeżeli. to .omaw;alll!,

to zakładamy przytem 1 siporl:newamy s1ę, w
przy uldadaniu warunk6w politycznych n-0 "\'e-

go

państwa nwzględnionY_tIU ~ostan~ _niezwy~

kle w~ellkie, interesy polityczne, militarne .l
gospodarcze Niemiec, oraz kh trwale zab•.z.
piet:ienie. Nasi niemieeey żolnienei któny
zdobyli Królestwo Polsid6! ~rzel;twali swą

krew w imię interesów mettneckieh. ~
stnsunków państwa pol~ik!~o może i bQ-. : i~
WJ:Wittal niezWY,kl& :w.lelki wp~ '"?6~
•

'l

.,,

'!,Il

li

"<

.

"'"' · ..1.~'>C"""'""i!!" ""':

I cyi, zarówno pn~ względml! rze~~~ak. i

o$00istym. Jestesmy zasadnlew.
·~ me
damy zaehwiać charakterem mem!ecldm ~
gzyeh pruskich prowh:i,cyj ~odniob;. ~. me
narazimy interesów l~~ :i16mieckie1 Pr&
mncyj tyeh, clll"Jtby &ę meWle~ oo stało..
Pod temi warunkami FroslltlY. <> P~
cle naszego wniosku.

•

Minister SJl?W wewn~ycl! T. ~Moi panome! Za~wn1~m, a „ Mr.Mem
wniosek oddany pod obrady Jll i lego umD"tywowania prz:z p. dep. _v• .ffeytt.e?ihnda. Jletwierdza.ją to, ze ogól tej ~01rle1 faby, P°"
mijająe wszell.'ie skrnpnly 1 troski, stanął na
qnmcie faktów, \Vj'tw<irmnyr.h przez manifm
~bu sprzymierwnyeh nronar:h~w. Królewski

Buy}~ 20 list~pada {T. wt.)'~ .__. ~&Sin
Jfachrfohten" piszą: Po oglQ!ielim aktu <'
w~krzeszenin Królestwa Polskiego przez pal).;

rząd państwa ponosi oczyw1~e sw~. część
ódpowied:zialnaśei za krok t~ o dZJeJ<l~vem

d~ państwami i na:odanu ~~1eyi. • Przyp~
sczenie nasze potWlerdza s1ę w cale} pebli..

znaczeniu, oczekująe i ufności"!, te obecme w
kh przyszlośd będzie on i korzyścią dla Rze-sey niemieckiej. W nowopowstającem. pa'li-

ciwko wskrzeszeniu Królestwa Polskiego J
protest ten jest najz~pe1!1fej zrozumia'!· °:.

s!wie polski em otrzymują Polacy z •rąk zwr
cięskich państ'lll" <'enłralnych samodZleln~

na-

rodowe życie państwowe, Jakie~ pragnęI: i do
~akie!ro dąivli

Lnnnyn, 20 listopada. (T. wł.). - Glówna kwatera donosi 19 listopada wieczorem:
Pcloienie jest niezmienione. Liexba m.ię
tvcll w~oraj nad Anere do niewoli jeńców
~osi 20 ofkerów i ~52 szerego~w, oo w
ogólnej 1it"7bie od 13 listopada dale 6,002 ludzi.

Stephaneski

I

ma1ąey\t,U

pr"~~3t.a~"'"lemi do :roo:stnygmęeut U.f'l'->4 i ~4
yciityrniyrh, dotyeząeytll lndności tej pr:mn·

daremnie

przeszło od Wleku.

~rlstwo poiskie związane jaknajśeiślej :

Londyn, 20 listopada. (T. wtj. - G!ó'W'Ila kwatera doo.<>Si ;19 listopada po ~
niu:
Pclozenie jest niezmie.nion:e. W dalszym
ciągu trwa dżdżysta i burzliwa pogoda.

po Lung. Opanował on wieś Liresti. Wszy:
\'ltkie ataki nieprzyjaciela w okolicy Albesti

Rumuni -0puśeill
linie rzeki Jiu.

Dixnmiiłen,

lo11111ikłfJ

Konstantyn{}pol, 19 listopada. -, GlóWna
kwatera donosi 18 listopada:
z front&w nad Eufratem, Tygrysem, jak
rćwniez w Persyi nie zaszlor żadne watniejsze wydarzenie, oprócz dzialalności wywia. dowczej. Część naszych sil zbr-0jnych wysłana
z Bama.rumu a która poslPllę!a się na polożony w odle~lości 150 klm. na Jloludnie -0d
Hamadanu, SultaIJ.abaeh, prz.epędzila kawaleryę rosyjską na którą się natknęla i d-0tarla
na odleg!-Ość 15 k1m. od Sultanabadu.
Atak, który wykonali Rosyanie za pomo-tą części swoich sil zbrojnych na pólnocnym
wschodzie od Revanfl.nr przeciwko naszej granicy odparto ze matami dla Rosyan.
Front kaukaski: NieprZ}iaciel, któremu
powiodlo się wtargnąć pod osłoną gw~fov.."lle
go ognia karabinów maszyn1:WJ·ch do Jedne~
z naszych stooowisk przednich na szerokośei
100 metrów, wyparty zostal ponownie za pomotą kontrataku. Stanowisk<1 pomstalo w całości w naszyC'h rękach.

BBl1llm.

L:) !lane, 19 list-0pada. tera donosi 18 listonada:

10

Komunikat tnrocki.

Wzgórze 1212 na

oo Ivei:: zdnbvte zostaro

rów i Bulgaraw, którzy ponieś1i krv"<twe straty pod(':i:as wykon.ania przez nieh ~ielu bezoworoych konirataków na wspomman-e ·sbm&-

w wschodniej Azyi.
a:r

zaję~ Semwie

rów nieprzyjaclel&ki na głębqkości okoł&OOO
metrów.
•
w luku rzeld tocey się walka w Jroreyst-

na śmierć lub życie, gdyź wszystkie będą
wyr.zerpanA do o3tateczności. Jed~4\ konkureneva rriebewieczna, to Stany Ziednoei;one,
któr~ poznawszy donioslvść rozwoju japoń

. ..

· wentuauue

.

Rze-

szą niemieekt. jak równiei i mon!reh1ą
stryaek-0 - węgierską, będziet spod7Jewam

ansiQ
tego z wszelką pewnośeią, ntw:ierdzalo 1
wzmaeniał-0 bezpieczeństwo i stanowisk:> m,.,.
earstwowe Rzeszy niemieckiej jako mur od
wschodu. Niemieckie i polskie interesy zy..
eiowe odnalad7 się wzajemnie w tej woinie
światowej.

Zostały

one związane manifestem

listopadowym i powinny być nierozd?iełnY_tni
na przyszłość. , Fakt ten dziejowy zosta1. 1ut
potwierdzony krwią, jaką przelały Legiony
polskie 11 bob beha.terąkfoh !oisk niemi~
kich i austryaeko • węgienldeh (ok~ski).
Spotęguje się Oll jeszm:~ gdy 11owo11tw6?o'm~

p~lskie bata~n.1 oehotn1'CS.e n boku tworców
ndbud-0wy państwov."eści. polskiej, u. boktt

·--~

st:.Va centralne, wypowiedzi:Uś~y przrpu~
tzenie, ie akt ten wywola. rótn:ce. ~u n:nęt
Rosya

urzędowa wys~piła ~

pro.testem. pn&o

hecnie dowiadujemy &ę, li rotdy włoski, ~
gf elski i francuski, stosująe się do ttchwiił?"•

powzietej na. konferencyi paryskiej, wystosu;f
-Od siebi taki sam protest. z jakim Rosya iwr&cila się do państw zaprzyjrini-0nye.b i neutralnych. Rozumiemy dobn~ te jest to krok ~~
eznoścl, dQ jakiego uczestnicy konfereney1 P~
ryskiej zobowiąumf byli względem swyd~
kolegów rosyjskich. Niewałpliwie jednak kroli
fen przez społeczeństwa Wloeh i Francyi nie
będzie ehętnie prz.yjęty, eo niewą!J.?Uwie musi;
wywołać pewne tarcia między naródami a po.
średni-0 mię-Ozy rządami koallcyi.

\VJRU

flilm

lrDłlf.ł w„
&tokho~ 20 listopada (T. wł.)'. -

I

:r~-:-

kładniejsze sprawoi~ o ognmnym

~
b

w.r

U•

chu w Arehangielskn dają pojęcie o ~.
rach tego strasznego wypadku. Wskutek wy.i
bncha u siedmiu pa.row.ea.dt utnieono prs8'1 i

sM·cli oswohodlicieli, tlołoię m~stwa polskie·
łn
~
g;) ·w obronie nowotnySka:aei priysdo~ Peł- demystldem 27000 t&u eg& · ej pojemn
,
ski pneciwko nie'be1piecseństwu,, giwąeemu Mały pannviM angielski utonął w ems~ n-,
ciągle jesme od ws~hadn (oklaski) .. Znaeze- cieczki pned pożarem s powoou Id.sed&
nie wydatten~a 't~ w r:r~iązkn '!' pnM:yeznemi się 1 innym paroweeni. Liczba nkrę~w~ kiłi-;
zagadnieniami WOJiiY świat<nve1 1 . 0~1ną po• d
adku poniosły nsllodlenia I
lityką europejską wyfofył szczegofowo p. ł
s po-qo 8 wYP , • .
. •
kanclerz Rzeszy podczas -0brad poufnych ko- J rue ~ą mog1y op113eii Arelutngielska pned
mtsfi gos~arczej p~~entn> }tzeso/~, Z • samanmęeiem por,tu, wynosi eona.jmnieJ dwllF;
hli:Zej wiadomych llrzye.eyn: ·wska~1:em 1e~ a dmeścia. Penfowa.i w kilka. minuf po wyblliil'..
sątlz~ i~ równi~~ w fyin wzglę'd?.ie posią~ę chu fibunnną ~ostała staeya. 11trniy ogniowei.'
.
leiał
.
zgode tei wvsok;e1 hbv, gdy powstnymam się
& • uwazn6.
00 d.ilszych- i ewentmtlnle sze:teg&l-0wyeh d-0- ~"szelkie praoo ratunkowe na
ciekań polityki \lgólnej. Będę w z;godz.ie riJ: prawie zupełnie za, wyłduesnne. Liezba ~
wnież z panami wnioskodawcami i z. wami bitych i rannych jeazese na dragi Mień n1e
wszystkimi, panow~e, i~ieli uznaję i glos~ę, ie 1 była ustah.>ną, pomimo to Gticyalna Uaba 7~0
nowe uksz.ta!towanie się rzeczy po tamteJ ~ro- I
.
.
. .
~
nie granicy wsd1-0dniej najściś~ej oddziaływa osób uJntych i ramonyeh iest śmienrue ~:t.·
na s.zezeg6lne i dziej-0ws zadania panstwa łą. Drogie arządze:nia pert.owe, które pm:mlopruskiego. Podczas obrad minisłe~m pa~- nęly miliony rubli, przedstawiają dziś ruiny„
stwoweg-0, które pqpriedziły wydanie mam- Znis:uztuia amunieya wyladilwa.na na ląd, ca
festu rozważeniu srezególnych interesów pru• •
.
t.-.. ó
kt.ó
,
skich poświęcono naleźrle miejsce. Było to próe1 zawartofo1 sierhmu O=~t w,
re wy.
:&Uflełnie ~rizumfale. Podobnie zrozumie.Iem loolały w powiefne, pne-Jstawiala war.:ś&
jest to, ze królewskie mini~tecy_um państwo- SU milionów rubli. Spiehlene 'iedn~:lyeh
we uwafa za nagle~ obowiązu,!ąee za.dan!~ moskiewskich fabryk bawehiy, któ.re mie<~il1,
by w dalszye~ ~br~dach ! ueh!a!a~ w te1 0koł0 9ll ooo ·bell hawetnv spłonęły dosR4ęśsprawie pośw1ee1e Jak na}powa:i;rue1 uwagę
....,.,
•
·'
•
\\'"S'Z-e1kim możlrwym oddzialywaruomjej na mo- nie. Fabryki gnmowe „Treugolmk" i ,,Pro.o
narehię pruską, na speeyalne stosunki we wodnik" oceniają swe straty na 15 miiionew
wschodniej prowincyi pruskiej, oraz by po~ rubli. Cały tabor samochodowy nowej linii
każdym względem wziąć. pod uwagę .pruski sam<>el\.ndowej z Petersburga. do Moskwy, :.q>!°"
interes państwowy, i to metylko obeeme, lecz
•
.•
równieł w przyszłości, a s:z.ez.ególnie przed unąl Ostateczna ocena sh'at :aa ru1e jest n1eksztaltowaniem warunków ostałecznye-b. Na moiliwą.. Wiadomość o nieslyehanej katastrem
fo niema pot~eby tr~cić •an.i sJ.ov.-J4 ti: d!a fie wywołała wśród petersburskich sffll' nnę
państwa Pn:5k1~ ś'!r~tą 1 nie d.o ~mąp.iema tlowyeh oiylYiony ruch•. l\linister lllJU"rnarki,
jest każda piędź z1em1 1ego pr-0wmcyl wsehod.
• .
.
:
.
nich, p-0dniesionych w ciągu dziesiątków lat Gr1ge>rowicz, któremu podlega wybrzeze me..
udailiwej i owoe.nej pracy administracyjnej do na Jłiałego, zawezwany" :&ostał przez cara na
wysokiego rozkwitu i kultury (oklaski). Ina- front południowy. Mówią tu o zwolnieniu miczej nie moie myśleć Za.de.n. Prnsak: •
nistra marynarki. Niesze1ęścle w Arehan,..
(Przyp red. Do chwH.i zamkmęeia nn.
•
•
• .
meru dalszego eiągu sprawozdania. me otrzy- gielsku Smwa1ew określa. l~ etęzką dla R6oł
maliśmy).
syi klęskę. Pnzatem jest wiełte cliarakttrT•

n:

Kacl~rz 1

lnw .&łnI.

Berlin, 20 listopada. (T. wI.). ~ ~Jl. Z.

am Mittag" czyni następuiąeą uwagę w sprawie podróży kanclerza Rzesz.y <io . wielkiei
kwatery g!ówinej: Przy;pnS2lez.ae m-0Zna, ie poby;t kanelerza Rzeszy w wielkiej kwaterze
głównej posiada pewien związek 'Z ostatni.ami przygotowaniami rządu dil projaktu, d-oty„

eząeego

„kraj-0wej

~Y

PQnloOO.ieiej". Nad

pwjektem komisya rady ZWifF,kawej obradować będzie jutro, Ulś plenum rady rozważy

g-0 jutro jeswze, a

najpóźniej w

czwartek. Ste.

rv dyplomatyczne sądzą, ie komisya budżeto
~a parlamentu Rzeszy będt.ie m<>gla zająć się
odnośnym projektem prawa w ei:::gu oatatnicll dni tygodnia bieżącego. 'Bezpośredmo
po -0bradaeh kotnisyi ~st~p;: obrady plenu~.
tak it :projekt hyc tl1.®e JUZ w ciągu najbliiezego tygodnia siani~ się prawem.
.
~

20 listilpada. (T. wt). - Donie&Umi& Biura fi~: ~en~ uda!~

słyesnym.

faktem -O.la polityki angielskiej to, q

:poseł angielski w Petersburgu nłąilał włar
ś~e w imienin swego nądu,

a.by .mę sgodffnd

na to, ii Anglia obsadzi port rosyjski w oo1u.
przes1kodze:ąia daillym następstwom ielde
pooiągnąe

moie u.

na rosyjska..

... „ ,

......:

sobą: nie~ecsna arłrre-

.....____,_

IDllllDłl łlulłłł J1łbl1Ielfm.
. Genew~, 20 listopada (T. wł.). - Paryski
„'I'emps" donosi t Peter$bttrga: Jak gło4
„Riecz", ear uwezwa!,wielkiego księeia ~1
kotaPi MikolaJewieu. do wielkiej kwatery g»
wnej.

I pJJlułl ronJ1iłła
R6itdam, 20 listopada <T•·w?;;)~.··~.•~.

woruj~

sie na jedno 2 pism Jo~~
,.Neuve Rottefdamscbe Cooraut" d'GJl~ $ P..
ter&l1l1'13.: Po zajśej.Mh V~~·~

.Nr. 824.
r_udn~ przypuścić, ~y. stanowisk~ . gabine~
rue .mm~o. uledz umame. . Dla. mm;~tra ~01·
ny 1:. mimstra maryn~r~1 men;,0ZJ.1wą iest
wsp_olpraca ze wsz.ystk1:n1 inn~m1 ezlonkami
~abmetu. Będą musieli ustąpić oni lub kto
mny. Wszyscy prawdziwi przyjaciele Rosyi
i koalieyi spodziewają się, że Szuwajew i Gri15orowiez poz-ostaną na stanowiskach.

l ofeneywa, która mogłaby przynieść ulgę dla t MDeutscliland« zarzuclla obecnie kotwicę w
I wschodu: stała aię ona poważnY"m celem sama . tem samem miejscu z. którego odJecha1a. Rada

'ł
ym
Reym, ~O listopada {T. wl.). - Doniesienie Biura Wolffa: Przybył tu francuski min!ster wojny, Roques.

pobliżu

przychodził przez
/Archangielsk, gdzie dzięki działalności nie-

1te:K braku surowca; który

m.reckich lodzi podwodnych 1mmunikacya z-0stafa niemal zupełnie przerwaną, stanęły liczne fabryki. Wiele fabryk zmusza do zawiesz·enia· pracy brak węgla. Z pośród sfer r-0bótniczych wychodzące niezadowolenie udziela: się wszystldm warstwom ludności. Osiat:nJe rozruchy w Petersburgu, 1\foskwie i Charlrnwfo uważane są powszechnie dopiero za
początek zaburzeń na daleko większą skalę.

IBM H zac~n~1!~.
: ~e:rlin, 20 listopada (T. wH. - Spra·
.(l;nzdawca wojenny „Vossische Ztg." pisze:
Dla· Francuzów popołudnia wczorajsze nie
przynioslo nic inneg-0, jak tylko, że czterokrot~
nie z kolei sto-czyli oni krwawe walki w pobliźu lasu St. Pierre Vaas i pod Saillisel. Ten
5am los spotykał w ciągu całego dnia Aglików na calym ich froncie. Nadzieja ich, że
. kawal~ryą, naszyko-waną w pobliżu folwarku
Signy i w p-0bliiu Auchonvilliers, będą mogli
zużytkować dla · wyk-0rzystania
przełamania
frontu, spełzły na niezem. Front biegnie obecnie .przez Grandcourt, które po większej
~ęści znajduje się w naszych rękacłL
Na
·'.Wigórzu 132, na plnoc od Courcelette, przy
drodze z Les Sars straty Anglików są nie-zwykle wysokie. Wzgórza w Serre znajdują
. slę w posiadaniu Niemców.

pod broń trzecia· kategorya i-ocz.n.ików 1876 1
1877.

te

zwqln;i. wraca do zdrowia. Ale nigdy nie
mów:il ó przyszlości. Mówił w-ogóle mało: Slu.-J:iał jej pieśni. I jeno ~zasem odzywal się do
niej dziwnie pieszczothwemi slowy:
- Ty jesteś aniołem ... Ja przestałem wierzyć w niebo.„ Ale anioły są.„ Cud'iJwne
anioły!

·„
· ;;(
,._
'.t.e

1 dodawał dziwacznie:
-. Ale po oo są anioły?!.„
·J. oczy jego zachodzily łzami..
.
·-Raz. przyśnił się jej sen trag1cz~y; śm!a,

OPEracyg

....

I

Olłirzymfo burza, która na·
wiedzHa "1"SPY Brytanii, wyrządzHa ~pmito-

I

a~omości woiunnu.

l

une1Uen11 Jitilisfena1Bill

~ę,e że r:;~l~~!~!: tamtej~r.~~~~ą ;:ai:ę~ ~m:~

teionr!lmyy

n~1!1tn1" o

Uli

Komunikat niumiockt

!
I

I

mYJnftn J. o. DHfschland"„

·j

Strumą

*

•

*

Nazajutrz, gdy śpiewała mu, jak zwykle weszla nowa siostra mil-osierdzia z posługaczem:
- Chcemy przesłać l6iko choremu. Niech
Pani się odwróci do okna. Może Pani śpiewać dalej.„
Chory jęknąL

Darja mim<Jwolnie odwróciła sJę„.
Ujrzala rzecz, od której mrok padł na jej
oczy i niby sfo dzwonów jęknęło w głowie. Z
krzykiem upadla na podłogę bez zmysłów„.

*

"'

•

Leiala w domu ze zwartemi rozpaczą
zameldował slę lekarz naez.elny.
· - Jeżeli Pani ma w sobie odrobinę mo-

usty, gdy

cy, to pani przyjdiie do niego - błagał doktór. Nasz chory zn-owu szaleje. Nie chce
jeść.„ Przeklina nas, gdy g-0 karmimy sztucznie... Trzeba go ocalić:.; Jest dumą naszą cudem sztuki chirurgicznej•
Przed jej zrozpaczonemi oczyma zaryso~
wala się owa rzecz straszna, którą ujrzala
przed tygodniem - która zmącila jej zmysły:

Na

rękach

pos1ugacza niby lalka -

g~

rzej: korpus i:ywego cztowieka. Zwieszoria
piękna glol!:a o '.bujnym włosie, rzuconym na
czoło m~ ślące - przyczepiona do owiniętej w
kołdrę bezkształtnej masy.
· Ani rąk -- ani nóg!...

*

l

Jednak poszlal
.
Głos jej .drżał oczy podkrątone cieniem nocy nieprzespanych, opuszczały się wzrok p.adl w próżnię~· Lecz śpiewała mu.
Wreszeie gt.os jej się zerw al.
. Padła ·przy jeg-0 łożu na kolonach, łkając
spazmatycznie.
Chory mówil: .· ·
- Tefoz zrozumfola Pani. eo te totry zrnbilf ze _mntl: Rat~watimniet Jakie oni pr::

ogień~

trwa energiczny

Bez~odstmxrne unułnsll
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-_„,z,--~--tak mnie ratować! Bogdaiby le- sila się ai do podłogi i rozpostarła niemal ał
piej kooie zdeptaly :nnie na krwawą miazgę!.. do jego łoi;i„.
*
111
Tak dobrze?
•
- Tak, nare:m:ie!. .• Dzię1n1ię cl... Tera.i
Przez tydzień trwaly zapasy śmiertelne mozsze ode~śt~... Zasnę!...
między nią a nim.
·. Zamknął p-0wieki. Slyehać byto cichG
Gdy bywali samotni, mlooy oficer tloma- westcbnioo!e, podnoszące nierówne; jego pieri
czyl jej, ie jej obowiąz!<iem - obowiązkiem :r.oola.ią.
aniola opiekuńczego - jest przynieść truciWy;;unę!a si~ na palcaeh...
znę i włożyć mu w usta.„
*
*
Odpovdada1a mu eodzień, przyszedlszy
Malnma otworzy! oczy•..
d<'ń, spojrzeniem wymownem, w którem ezy~
W pokoju n.ie bylo nikogo.
tal:
'
Gdy spal, wstawiano g-0 cbwi1amr bE!'i
-:- Nie mogę!
Raz przyniosła truciznę, ale nie miala warty. Ale co godzinę zaględa!a doń w ia·
odwagi otruć go wlasną ręką. Wy.sypała pro- ki.eh wvpadkaeh siostra miłosierdzia.
. - -~iarri godzinę1 - pnmyślał.
szek za okno„„
I twarz jego przybmla wyraz straszliweWidział to w lustrze.
go
wysiłku.
Usta krzywily się. Pierś dyszał
-- Jesteś podfa, tak samo, iak oni la ciężko. żyly nabrzmfaly na skroniach.
rzekł. - ldt preczt
I gęsty pvt perm mu rzofo.
$
•.I naraz korpus ;at'ząl się ruszać ..• i przs·
suwać ku krawędzi lóżka„.
Lecz zaiądal znowu, aby pn:yszla doń.
- Idzie dobrze, jak w pułku! - szepn~l
Mówiła mu, że iycie mu p.oświęci„. Bę
dzie kołysała go do snu pieśniami.„ On bę de: siebie kaleka.
I przypomnia!, jak budzil podz1w koledzie każdą jej myślą ..•
- Gd~·by to było możliwe - sądzisz, że· gów pułkowych sztuką, którą wystudrowal za
tu jest życie? - zapytał gorzko. Jestem tru- młodu, znrrną tylko specyalistom - gimna~ty
kflm - wprowadzaniem w ruch mi(;'śni ple-pem, ale nie uczynię z ciebie trupaL.
ców i podnoszenfom się bez pomnr? mięśni
Zdawalo się jednakł ze się uspokoH.

I w-0 mieli -

~ośó.

śpięwata !nu pieśń. miłosną, której kaida
nrrotka lpoń_czyla się. refrenem:
·: :,,-· "Nie ro'zsfaniem się nigdy!'•
: . A skończywszy szepnęła:

Bitr4'

w 1 Reulera donosi:

I

je;it Salome· tańczącą z głową św1ę~ego.„
· Obudziła się przerażona. W d1ugic~ ~
:myślaniach postanowila wyznać mu swoJą m1~

_.

--

Lf>ndyn, 20 fo:tGpada. {T. wł.)'. -

nie Biura Wolffa: Do Dobrudży przyby?y manne posilki rosyjskie, które po ez.terodnio·
• ~:rsty~nia, 20 listopada (T. wl.). - Dowych utarczkach przeszły do ataku, zostaly 1 m:s:eme ~mra \yolffa:. T_on prasy norwewszakze. ódparte latwo i zupelnie. Podczas 1I sk:e~ pr~yb1era w1doc1m~ kieru.n~k e?rat..bar..,.·
~·
_
. . 1 „ .
• k
•k
· • k" h i b „
•• h dz1e1 po1edna wez.v. Z w1ek!;:UJ>=c1 dz1enmków
Pnrys,~rn wp:!nuie •"-'• 1 urK uera.d do
k on t ra1a
u WOJS
mem1er 1-c
u1gars1,Je
..
. ~ „
• •
.
. .
1 ~·
N •
J ~"• ·
„ ·d ł \V:1~
nieprzyjaciel 'zóstal odrzue-0ny ·0 kilka kilo- przebiła ?berm? dąfnosć ~o os1ągn11~'l'1a p.;,.. ! !::"1 z • O\'\.eg~ o;;-.,~, ze pdr~h~ en. : „on ,i:;
m t6
rozumiema z Niemcami. Na szczególne u- 1 "'orzy se;,>J ę Knngr~u orf,' m:~, w sprav; l'li'
e r w.
względnienie zasluguje stanowisko dziennika j przyv;r&ccni.a pok'?Jll w Europie.
1 n'1
n
łl
„l\forgenbladet", który we wc:z.orajszym arty-1
--- rOm 11 a·D~
Wntt'!ltllft_.
i kule naczelnym przyznai~ obecnie, te zaróffri~łia ł nnrwegia.
Berlin, 20 listopada (T. wt). - „T,n1l"ahn- wno for.mę, jak i chwil~ na ogł?szenie roz.p9... 1
_
-ielger" pisze: Postępy kolumn na:<zyr'h wd7.il"- J'?.ą?zenia dla norwesk1:h. ł;,~z1 podwodnych 1
,.Nafionnltidend~" donMI ~ Chry:;fyanU.
ra!ąeyrh się jednoe7elinie ró7T>Pmt drogami moma byfo obrać szczęsliw1e3.
Pom.ięd.zy Anglią i, Nr-,rwegią doszlo do ~orod<> doliny woJoskie5, otwierają i'lln ofooz'\""Wf
---I zum1cma w spra'.\·1e nnwo:m zhofa, mąki. tlP
niE>miecko - austryackiej wid,..k1, 1•tóre zupelI warów knloninłnyeh i Huszezów. Dtiwńz pro.
nie słusznie budzą obawy w prasie kąalfoyi.
. Obav.a
I duktów do Norwegii bi:dzie WfH:wn\ony•
To, co tutaj na Woloszczyźnie {1•isgnę1y W·:"jBerlin, 20 listi:tpads (T. wl.). - .,Vosi;i- ! ~"'"'o4J'~
ska sprzymierzone mo~loby nie d0jść dn !l'trnfh z
zL
d
d ·
I
1
ku jedynie wobec skutecznej ofenzywy armil
1'
~n::ilkJi. w Salon~kaeh. .Teieli dopięto teg'} niediil"'.kim czasie nasfapi prz.e:>:ileme mim- 1
U U ~dJy U ~ 9
J_a~kolw1ek wszakze z równorzesną sfrn!~ nę- l c;t(.'ty?lne. Mowa tym r~zem 0 zupełnej zma- 1
sr1 ~ukeesów. wywalr~o~zch ~ M_aredoni1, s*a- ! nie gabiDPfu. Obecni ministrowie, stnjąey u
nt~~\!? ~omekąd ~dzismi w P~~'e gwaraneyę ! steru, od szeregu tygodni objeZdfają kraj i
7\\J'CI-.:~.twa mocar'"tw eentralnJch.
1"e wszystkich większych miastach wyglasza·
(mi:r::imrny.)
ją przemówienia, w których zgodnie o~wiadl'Ułją się przeciwlw pokojowi i za da!szym
Jm.HLIS. (ł'r:r.c1lowo). Wielka. Kwa~
j
prowadzeniem
wojny.
Mote
nawet
nie
jest
tera
Główna drinosi 20 listopada. wieez.:
Berlin, 20 listopada (T. wł.). - Koretponj
przesadą,
oo
opowiadają
sobie
dyplomaci
z
Na
półno.c O•l A n er e trwa. walka af\<lent specyalny „ Vossigche Ztg." pisze: We1
najbard;:iei
~uf~ny~h
sfer
rzą~o~ycl'l!
że
mi:
I
tyleryjska.
dług doniesień z Londynu, rotterdamskie efe.„
~s.atmem1 przem?w1emam1 swem1
Wojska nasze zbliiają się do Cr a i o• ry rybackie gfoszą, iź w pierwszej pclowie I mstr~w1e
sami sobie grób wykopah. Sytuncya zao•
.
r
••
listopada zatopi-OM 165000 tonn pojemności
strza się wskutek podrożenia środków zy- w e J, .stohcy "\\ ofoszczyzny zaeh~dme!•
fJo~y handlowej koalicyi 1 krajów neutralwno!iciowych w calej AnglU.
• U dolnego brzegu Dn n al n i nad
nych.

(Dokończenie).

Daria zakochała się w tej glowie, która
ńiby słonecznik lrn siońcu, zwracała się do niej
modlitewnym v.'yu.uem oczu głęboko smutnych i głęboko wczięcznych.
.. · Chory teraz nigdy nie kląl. Zdawałó się,

I

Ton JDIEduwm• Pi'itf 1om&kl1J.

Sofia, 20 listopada (T. wt). - Doniesie--

1owale .~uia ~ioż~co10. l

n-0cy.

mieliznę

1

-

Walki . 1 PobmdiJ.

,,~cha

cezy

na

.również o puwoozi i huraganie.

sienie w żegludze, szrzegrHnie u wybnci.a
:irlandzkiego. Znaczna lkzba parmwów iatuLondyn, 20 listopada (T. wH. - „Lloyds" nęla lub ulegla rozbfriu. Liczne nkręty u~ko
donosi o zatopieniu parowców wlol51dego „La~ J dzone s.:z:ukaJy srhrnnienfa w portach. Ofiar~
la", angielskiego „Lady Carrlngton" (3920 \ -Orkanu padlo wielu ludzi.
tonn}, oraz parowca portugalskiego ,,Sarrieo-1
l'l e~
lo".

Berlin, 20 listopada (T. wl). - Sprawo,,Berliner Tageblattu" pisze:
Minął dzień ciężkich i poważnych walk. An·.
g!ic;y; kfór~y przy pomocy artyleryrswej i mas
Ro1łcr{fam; 20 listopada. (T. wl.)." - d Do· · B"mra W olffa: ,,N.ieuwe R-Ouer
am:piechoty usiłowali wedrzeć się naprzód, zo- n i esieme
"
. • .„ d , . . l d •
stali odparci z nadzwyczainą energią. W mor- scb e Courant zamiesc11 omes1eme on vnh" N
Lo d
lrt.6.
D ·11 '" 1
.0.erczych walkach dnia wewrajszego nieprzy- sk rng-0 „ a1 y .ie egrap z ew
n oo,
•
·
·
·
--"
1
d
·
·
h
I
·k
'-'t
. la-ciel został pobity. Bitwy caleg-0 dnia sta- re g1os1, 1z vusz rn owanie za o own.1 rozu1
Y
•
hl
d"
·
l'
d
·
•
· d
1nowily szereg nieprzerwanych ciężkich klęsk. przez „D eutse. an , ia nego omagaJą się o
;5traty nieprzyjadelskie są wprost olbrzymie. właś~icieli lodzi podwodnych, wynosi~ będzie
Nad Ancre i Sommą niemożliwą stała się juz 50,000 m. (!) za ronnę zatopioneg-0 okrętu.
-~
- To d-0 Ciebie!... Zrozumiałeś?
I zdumiona ujrzala, i.e twarz jego wykrzy- ·
wUa się . wyrazem nieludzkiego bólu, który
przeszed! w uśmiech piekielny!
Co to było?!.„
Nie rozumiała!

śpiewała mu eodzień - przez tydzień i
.przez dwa.
A on upojony jej śpiewem zwracał na nią
wdzięczne, straszliwie smutne.
I staló się tak, że ta przepiękna gfowa
,młodzieńcza, niby g!owa męczennika, rzucona
XI.a biel poduszki, p-0ruszająca w ślad jej kroków po malym pokoju - gdyż rusrola się tyl·
ko głowa; cala postać leiala, skrępowana nie:nioca, bez ruchu, pod bielą koldry - ta gfowa
wryl; się w pamięć Darji. I szla za nią nieodstępna we wspomnieniach dnia i w snach

"·padł

Doveru i 1.llajduje się w niebezpie-

czeństwie.

Rzym, 20 listopada (T. wł.)'. - Doniesienie Biura Wolffa: Organ wojskowy. gJo...
si, iż na dzień 1 grudnia zostanie powołana.

.Jgawca wojenny

Czyn kaleki.
~lotto: Chirurgia dokonywa
dziś cudów. (Z gazet}.

Genua - Spe1.ia. Z Genui i Rzymu donusz;:

il mllUDll!I•

Haga, 20 1isłopada (T, wt.)". - Doniesienie Biura Wolffa: Otrzymano tu wiadomość,
ie parowiec amerykański ,,Siberia" {11284

tonn regestr. brutto)

I

u•11

. llllJ ty

I

Bnnugs I Rzumte.

w Rosyi

zupe!hą zmianę ~ytuacyi. Wiel1'ie nadzieje, jakie przywiązywano do wypowiedzenia wojny przez Rumunię oraz wielki
zawód, jaki spotkan-0 w tym względzie, a zarazem zwiększający się ustawicznie brak waż
inyeh ·produktów zdają się być tutaj ezy11ni!kami miarodajnemi. Dzisiaj jui -0dczuwa się
,do_tkliwy brak materyalów opałowych. Wsku-

:rzyly

l!eznrntht

U\ .
związ.kowa zarządziła przepr-0wadzenie śledz-1
Bern, 20 listopada fr. wt). - Z Gemd
twa w sprawie wypadku. Zdenenie ru1:stąipUo d?Jlnszą, ie u wybrzeża liguryjskiego &zalał
pny świelle księzyca.
nie4wykle gwałtowny orkan, który wynądtil
olbrzymie szkody. Między innewj w trzech
n~ lMM!Ui!I
punktach u!egia ll11->rn.~(':liU Hnbi kolejowa

dą:iy do osiągnięcia sukcesów z
ea1ą nienaw. iśeią i naj-0krutniejszą ofiarnością,
1 dopóki szan&e poz'Ostaja te same.
•

. w sobie i

Berlin, 20 listopada (T. wt). - Korespon•
dent specyalny dziennika ,,Tagliche RU>ndschau" pisze: Ostatnie dwa miesiące Wjiwo-

I

I

*

Raz rzekl do niej:
- Będę dziś kapryśny. Pozwolisz?
- U czynię wszystko, co każesz.
- A więc dobrzet... Jest mi bardzo smu~
tno zawsze, gdy o<lejdzlesz. Chcę abyś ·mi
zostawiła 00!1 po s-0bie przed oczyma..•
.. - Co wstawić?
- Te barwne wstąiki mojej drogiej Ukrainy. Zawieś je ot, tam!.„.
·
Wskazał oczyma rączkę gazowej rury,
zwieszającej się od sufitu.
,
Rozwieś je.„ ot, tam„. szerolw... Abym
je widzial wszystkie razem.„ Nie, nie taki
Kaprysił mocn-0. Nie mogla dlugo zrozlr<
mieć, czego chce. Musiala ulegać jego dziwactwu. Wreszcie porowmieli się.
Związala wstęg kilka ..,. za wiesila je na
gazowym kurku - o"'inęła go kilkakroć -

(f:ak kazal) - 1·wstęga na jego !yicz.euie i.wie-

rąk.i

nóg.„

·„Cyrkowy figiel" - jak go sam nazywa]
..,.. teraz. mial być jego wybawcą„.
.•
•.

To trwa!-0

dziesięć

minut

cięzkiej

pracy.

ż~~wy ulaniek człowieka, stoC'zywszy si{
na podlogę - ciąglemi naprężeniami mięśni
ko1ysa! ·się i przysuwał do środka pok-oju.
Wresz.cie znalazł się obok wstęgi, zwieszająrej się az ku pndlodze.
Usta riatramy na wstęgę i ucało.waly ją~

- Dzięki Ci, Darjusza!
Potem zpby morno szarpnęly
Rurek odkręcil się.

Twarz

wstęgę.„

męczennika zajaśniała uśmieehem

bf.ogim ..•
l· jadDwiiy gaz

ją! nape!nia~ 'komnatę...

Leo llehnont.

V

~

t OD Z.

.I

wyłącznie intormaeyine,
żadnej rezolucyii zresztą by?a ooa
zbyteczną. Każdemu bowiem wiadom~
na
iera:z jedyną reiolucyą mote być dążenie do
uzyskania moenego i władnego rządu ;polskie-

--„ ·-------·--·-----'""-------ś:

Ofiarowanie N. M. P.

Wschód

słońca

te

żadnymi

o godz. 'l 111. SS.

Zachód o godz. 3 m. 58.

ronika

Jł002niee.

fundll5ZÓW„

Z inf cyatywy Koła łódzklegc> Polskiej Macier.z.y Szkolnej urządzony będzie uroczysty of>.
ehód pawstania listopadowego w sałi keneer-

łó!zka.

Dnfu 21 r. 1815. Wjazd llroCeyS{y Aleban<ka. I do

t-0wej V-0gla, w dn. 29 i OO lisiopada, za bile.
tarni platnemi po renacll dnatępnyeh .dla wszyNa ostatniem posiedzeniu wydzWu szkól- stkfoh.
Na program złożą się śpiewy chórów To-.
w Pacyru uchwalooo poląei:eni.e nega magistratu, przewodniczący tego! p. WU- .
wszystkich grup w jedną Polską . helm Hordliaka w gorącem przemówieltln wanystwa .,,Lutnia<t i Sfow. handfowe~w polParlyę .Soc~ty('Zll~ . {P. P;. S.). . podkreś!il donfos1ość ciosu, jaki poniósł naród skich, odczyt okillfoznośeiowy, muzyka. {sk.r·zy1894. Znęcani~ się Mo~~ ~ ~roW;h p~lshi przez śmierć swego Mistrza. Pamięć pee-fortepian} i deklamaeye.
m.d ludem. bro~~ ::fl'iego ko- ! wieszcza uerezon-0 przez powstanie. „~
Wstęp w dniu 30 listopada od 10 do 30
mola.
·
. .
, · ł mono urządzić obchód uroczysty w 5 ł~-0- kop. Byłoby ba.rdzo poiądane dla uniknięcia
1
ścisku przy kasie,. aby Sfowar:eysreni~ pra.gna.
lach miejsoowych katolickieh.
ee korzystać z nroezyst.-0ści tego dnia, ieellcia-

Po skonie Henryka. Sienkiewicn..

Warszawy.
1892. Na z;jeździe socyalistów polskich

Zebranie 11olityczne

Wązcrai po

„lomqy Pat.shł".
Gdyby sala koncertowa

była

większą, zdołałaby może pomieścić

m!odzi~~.~
. •
.-~ sali aktoweJ gi<mnazymn nsur9nooo

trzykroć

Ze Stocw. praeowników

łiamlle~Ji.

11

Pod pi:m.,.-i&ym tytułem on~ ~ 1f
Stow. pracovmfków bandlo.'l\')'M mlfita ~ ~
obeenośe! około 200 iebru1ych, ~ ~· p..
Adolf Bryl. Prriegent IDÓWil o pomtan&l ~
kó:w uwodowycll. ich ~!u dla kłMy ~
jącej, oraz roz11.-oju kh w ostatnim ,-~..;e.
O zadaniach n-iiµków ~ow::~ll p. BlJ( W1"c
gloai w ,następny piątek dr•·gi ~yt.

ty najpóźniej do 21 b. m. do 6 wieczór obja&.

uroczy:stem na.boiefo:tw!e1 w ldó-

brały udzia1 szkQly polskie. odbyta się ~
st{)ść szlrolna na część ś. p. Hen.cyka Sienkiewfoza.
W uroc.zysfośei brały udzial rada pedag<Jgiczna i

rem

W~a ~z odeieią. ~ ł ł. p. n~

at,a;rki odbywa fdę M' ~e. węjłde ~ ult."1 .w;.
d~kiej. wj!S:tlka natomiaaf p.aaek hm.W~ J>
tywno&eią ia opłatll 40 L. .odbyv.'ll ~ w ał6~
aaI1 ~wej. we~ n.amia&

funduszami, wybrano k001isyę z pię

ciu kuratorów, ldGra .zajmi& .slę wystttltaniem

go, oraz silnej armii własnej.
·
·
W tym też duchn przemówil pnawodJd..
aący, zamykając. zebranie.

jutr o: Cecylii i Marka.

C S K ~

Z Kurał&rymn szkół iy«lJWSkftib mie~
z przeprowadzonej' ·nód fu:ied mól
źy<lowskieh ankiety, okazalo Si\\ te wię~
nie posiada odzieży i obuwia. Wobec· tego, ie
Wydział szkolny nie rozportądza na ten cel

Zebra.nie, jako

nie powzięlo

n

P

skalohlstwa - endeeyi. Pooziękowann mu
za to długo niemilknącym oklaskiem.

Kał endarzvk.
Dzi

O O O Z 1 ff ~W

nić sekrełaryat

ilości

Macierzy o potrzebnej

biletów, któreby U>Sła_ly im następn\e bezpo-

I

śrein.io

dostarcrone.

·

.

te llumy
wśród f
Karty n przywóz ziemniaków.
.
k\viatc;w marmurowe popiersie ś. p. Henryka. Siec.-•
:
publiczności, które onegdaj skupily się n wej- Jrlew:!cza, pnyb.rane kreną..
~ drua w~raiszego w ~cząstkach lrom.
ścia, daremnie usilując dostać- się na salę.
Zebran~ sfojąe, wy~luUł mar.m. żal.obnego Mrdzi~Iu w_znowiono wydawan:e .k~rl nap~
O~ie :nowej tanfeJ pfobmL
Łódź, niestety, nie posiada lokalu tak ob- Cl:wpin'a w W:rlmnaniu orkiestry głtn:!łazyaJ • pod wóz ziemniaków. Karły zaw1eraią 5 odcmWcroraj nastąpili> otwarcie nowej ta~
.szerneg~, by jakiekolwiek zebri:me; na wi~~- baiuta prof. Teofila Goetla. Nast • nie ~:::. gl08 ków po 50 rontów ziemniaków. Pny oobie-- piekarni ti;lasnej przy Sknvarzy&u:miu wufemszą za~1erz-one s~~lę, mogfo się odbyć, me prof. Czesktw PI.'ZYb wski • w ~ęk 00 -~ · .
raniu kart WW<lzowych oddać należy poprzed- nei ru'\n'l.ncy pracowników handfow:reh (SM>,..
wolu3ąe sarkan i wyrzekań ze. strony tych, ora
.,,,)i . J· ~t~ . _:.... _!~. ny ""<rnacli
cio omrmane karlv za okres 38 i 89.
' !"~·-•
r„
kt •
tali
b
· •
· • ·
shll
z w yvumDS ym nas ivJU IWWU4l>!.ery1..0wa1 twóra
•
cero.wa 21}. Piekarnia mieści się w f.Pec)'aloo
o7 zos. poz a wiem moznosci ucze - I czą działaln-OAf: Wielkiego Pisarza od pierwocin je~oby! któ:e clieą otrzymać _kartę. na nie w~·bud.owanym gll'UlOOU przy ul. Spaeero.czen.a w ~em:
.
.
.
·• ! go pióra do -OS!atniej doby, po<lkreśkijąc jego żas1u- P:zyw z :iemniakó:W z 6 kn~onanu, P0'!1nny wej 11, nnądzo.na pndlug najllOwszYth wylll8.. Tak m~lkie ~n:e~esowan1e . sprilwallll gi na polu piśmiennictwa polskiego i na ttiwie oj- s:ę zwróe1e. do kom1te~ roz?z1ału chl~ba l mą- gań hygieny i wypiek.at będzie po 1500 00.
poht~cznemi <:h~ubme sw1~dezy o t~zyz!1~e spe; aystej dla rodaków.
ki
ulicy Andrz_e1a 4 1 tam zlo:eyć. ~rty chenków 4-rnnkrwych chleba dziennie. Sprzeleczen~t~a m1e1scowego,. Je?'° pr~zs:os<:1 po~Na zakończenie nroczyst-Ości za::.'-póf ~ na .o~:esy. 36; ~~' 38 1 39•• KnJX>ny ia mlestą.ee dai chleba uskutecznianą będzie w lokal&
tycznej I gorącem pragnieruu wzręma 1aknar otleg;a1 preludyum Ch~pin'a..
październik i list-Opad wazne są oo 1 grudnia. piekarni rooę ustainowiono 35 kop za. boebeszerszego udziału w pracy nad <:>dbudową oj: nek 4-ro' funtowy. Zarządzają piekarnią z m.
<tzyznpy. króti.:
ó i .
~A. •
;
Nabożeństwa.
Polskie semmaryum n&nezyeie1slde.
mienia Stow. pp. Weinstein, Tempelh<iff i Sra.
o
.iuem . pn.em w emu. przew..,...m·
W
•
.
brna ara.
czącego d-ra Mi er :z y ń 5 k i e g 0 zabrał głos
•
. ~raJ o ~ 10 rano, w kościele_ pa::aLekcye w seminaryum roip-0e:zną się w
g
red. ster a n G a e ki. Dla mówcy akt wy- fialn~~ sw•. Knyza, z PO?r"Od1: skonu Wielkie- czwartek 23 listopada. Dnia tego wyeho~.ań-·
:zwalenia Polski jest dz.ielem sprawieqliwośei I g:> P:sai.""Za I Oby~atela Polski. Henryka Sien- cy i.biorą się o godz. 10 raoo w kaplicy domu
Detaliena sprzeda.i mąki i euha.
dziejowej. Nieznacznie lecz konsekwentnie· k.iewieza, odpra,:vi-0~e wsbl!o na~ ża.. starców, przy ul Dzielnej, gdzie ks.. prefekt
7..a okres 37. od 2.3 prid.ziernika do 5 ~
przesuwały się skazówki dzieJowego zegara. lobne z egz~k:w1am!, Siarall!em Koła pnełoOO- Wielicki odprawi na ich inteneyę nabożeń.. , w .9 sklepach detałi!lmej spmdaif komitetu rollNie postrzegaliśmy prawie I._,_ ru.chu.· ""'e n.yeh_ polski. oo. szkól śr.edni. cih Pz::ey lódzkiem stwo. P-0 nab-Oźeństwie wychowańcy ndadza ~ma!u ehł~ i mąkhp·t.zedaoo 47.'175 hmtów m~
t;U
.ne
St
· .:i~ 11~-1„
•
·
•
•~
fytmetj. 323.852 Ittnly mąki. ~nei eulrnl ~
d-0cenialiśmy wartości tych drobnych, pow-01- .. 0 !ar:eyszemu nauceyaeli ~an. Nabo- mę ~ OA4W senunacyum, gdzie roz~ą &ę wego 96.180 i pal funta. i faryny 2.~. Iun!ów.
:nyeh zmian, jakie przynosił nam czas. A jed- zeń:itwo .eel~bro:vał ~· kanon!k Smll~el ~a- lekcye.
Ot.!6Iny obról sprzed~ d~J ~ do
:nak dla nieuprzedzonego umysłu, dla czujne- sysieneyi kSięi_Y • Stańczaka I Olesińskiego.
Zgloszerua nowych kandydatów W"pfyWają 8!lln1 l51$02 marek 16 fenigów.
g-0 ucha język ieh byl wym-0wny. Uniwersy. P<0środku kośe10ta, przy<rblecwnego, w kir ża.. nadal i nadal jeszcze będą prayjm(}wane, u
tet, politechnika, uroczysfości Trzeciego Maja, 0 hay, .stal~ :ia ka~u ~ w _otocreruu d-0 od~~ania, w .kaneela.i:y.i se~, T~- .Nowe karty :na tilileb7 mąkę, mydło i Odier.
Rada miejska w. Warszawie-oto kw ad ran- Jarzącyeh swie.e, kwiecl.8. 1 .sztandarow cecho. gowa
I
Centrala komitetu rozdziału chleba ł mald
'S e, poprzedzające dzwon go d z i n y P-0lśki.„
wyeb, i:a zi:ak tak>by ~tych w krepę. W
·
·
· ·1 rozsyła oo ~ów n&we kartJ: u chleb.. inąkl}.
Przechodząc do wskazań na najbliższą met~ ~~bore~~wze ~rafy n~al m co~ wszystellrz ś61·ański
T
i 0h
. Ś'.mydlo l .cull:ier, seryi .ro. na okres eza.su od 4 do 1'1
mówca podkreśla konieemość uzyskania silne- kie P?ls~e ~-0~y i:auiowe śred1:1e, zarówoo
~
. ego • OifV. • roo.zynnc ut.
grud?ia.. ~arty te są k.-0lom brotrz?wąo, z wiYb
go rządu, 1-fóry nntrafi zgnieść kaM~ Taran- męs.ki~ Jak l zenskie.'t oraz orgaru_ zacye. skanW piątek odbyło się posiedzenie Rady za- runkiem Mreezyslawa I, k..'15!a pol&tlego.
0
r
>t
fowe l mal peda
...,.chi
kó!
rządmjącej. Ze względu na malą 'liezbę przywfoę, bez względu na to, ezy zwodzi ją złudna
o
gogiczne „J
e sz. _m oor- byłych członków nie uznano za moiliwe d<1.
K:raibieia.
tęsknota do wschodnich rynków, ezy zwykły, ~re, wr~z z zarządem Stow. mtUCZ}"e1eli cline- pełnie n.'ldziału pracy w 7.<łM'11dzłe o""'ln:.vrm· i
swojski, nieodpowiedzialny... kołtun.
ś~iar:- Piękną pnem<n~:ę. poświęconą parnięr
~....,
E>" •
Z mies.kania M. Ahram<twba ·przy ulicy Pl>
.
.
ei Mis!rza na.rodu polsktego, wyglosil ks. pre.
postanowiono za5tosowae się pod tym wzgłę- lcrdniuwej 7. skradWu..a oditls i bie&nę. warto• Następnym mów,cą. byl Le~ B e Im -0 n~ feld: gimnazyum polskiego, Romuald Brzeziń- dem do zatwierdz'<lnej pnez ogófae zebranie ści rb. 1.500.
k!ory w d_osad;iy a sm.1aly _:;po~ab rozprawił ski. Podezas nabożeństwa pienia iałoone wy- insirukcyi. Podział pracy ostatecznie dopetnioZ fabryki Wolfa Kil.rea przy ulicy Cymen 12,
5!~ z tymi,. kto:zy p 1 ema1ą,. ze P;zę~ akt 5 kany.wal chór uc:w.iowski progimnazyum pol- ny będzie na następnem posiedzeniu. Pp. dr. ~duooo 9 p:isów transnusyjnycll. wartości rb.
lbtopada me Slę w P{}lsce me ZIWemło. W skiego Radwańskiego
Gajewkz i A. Urbański przyjęli· mandaty do
· · z rem~ FraneisMa. Rendzelewsldego pny n'L
mowie swej, przerywanej często ·oklaskami,
.:..._
delegacyi szpitalnej, a ponieważ żosłą)a ona Aleksan.drnwskiej 26. skradzia® Skómme pnyk:n'Belmont polemizowal, ies1i to się g-Odzi tak
.
.
.
ukonstytuowaną, to naleialoby · zaprosić ową ~ o:!.ala.· gronowe i różne inne l'ZeCZ1. ~
0 'Odz. 11
nazwać, z głupcami wszelkich odmian i rodza.
~ •~
P~ po~~e~ stararuem delegacyę na przyszle posiedzenie rady.
"'... "'-'V
1~J;:. ~
jów, głupcami, którzy nie godią się na tezę · du_ch?Wienistw~ ~:k<J-ka.nliclti~ miasta
W sprawie pnyfulku dla starców i kalek Poln:l. ~1=!:cn!;~~~.
:prelegenta, źe wskrzeszenie P-0lski jest eudem I..-O~t ~ tym~~o~ele odp~a?-'1-0ne zostalo uchwal-Ono poprosić komitet tegoż 0 szttęgó0
dziejowym, dla·tego rodzaju mędrków nie się l na oze W. _. ?'0 za spo ~l duszy ś. P· ł'C!we piśmienne spraw<ndanie ze w52:ystkfoh łllir•7••R11u~-..u--lllllllllll1112Aii:l111o:-,,,._1m11:r:lill!llrllloll!lll111-.i--.n--~·-1 •i••
nie zmienilo - „rozlepion-0 tylko nieco afi.. j H~nry~ Srenkiew.eza. M>Sz~ sw. eelebrowa1 środków, jakie fenie komitet przedsięfo·al co
szów i rzuoono w świat wir slów takich, ja. wr~cy_u"'z. gen:r~y, !t:-~fi'?al ~en.ryk~ do walki ze świerzbą i środków ochronnych
OBWIBSZCZBNIB
kie się rzuca na wieeaeh pubiie:i:ńveh. Slowa ?.ziecki w. asyscie księzy. ka1:0 ?1ka Sznn~Ia, przeciwko ehorob-om zakaźnym, .fako te! 00 do
są SUachetne, piękne, nawet czarujące... Ale JSkQ a::~dya~ona,. ~~~a.z księ~. ?refektow: zaopatrzenia przytulku W wodę i filrt bfologiLi~t gonczy Z8. robotnikiem
h n is r p"..v en'&
s!owa nie zmieniają nic..." -~ie zasifo nie_ Ku~ynsk1ego i Izdeb;~ego.. Kosmol b!l prze- emy.
Makowskim z Piąt.ltu, wydrukowaay w „r.-eufl.
ipowiada pólglówek z obwiązaną szezęką-'- bo pei.ruooy: przedsta~icielami ~zysbki~h sfer
Następnie rada zarządzająea uwzględnila sehe Lo<izer Zeitung" Nr. 311 :z; dnia 18-go grudnia
wczoraj Polska nie byla niepodległą, a mnie sp~łeczen_:twa pols~ego ~w ł.:00~'. a WI~ .de- prośbę Komitetu I ochrony o asygnowanie 1915 r„ zosta1 zalatwfony.
0 1
bolaly zęby, dziś jest niepodległą, a zęby jes~ le„acya~i. Rady .P .e~~C2e'l ~e,lSoowe1 1 C:- jej na wydatki budietowe '.jeszcze fysiąea rb.
Ł~ 7-go listopada 191G r.
qe mnie bolą". Zwłaszcza mocno skany się k~~W~J, Ra~y. i:ue.iski~l'. ~~y N~r-0dowe1,
Do przyhtlku dla starców przyjęto 21 osób.
na nicość dziejowej zmiany ten, którego zęby Ll_,, .1;anstwowosm polskt~J, Lłgl ko!}1et, Sto'!.
Cesarski sąd ohęgoWJ
dzisiaj rozbolaly przypadkiem m.oeniej.
t:OOników, !ow. lekarski~ Tow. prawrupadp. Corwegh.
.ków, „Lutm , Tow. mUL im. Szopena,. TIYW.
A P.rzecie ~-0 i:ie _jest rażony ~r~o~dz.. śpiew. im. Moniuszki, Stow. handlowęów pcltwem, kto unue w1d~eć. rzeczy n:,ew1dz1alne skfoh, Resursy rzemieślniczej chr..eści~kiej,
dla gołego. oka, ale v:idzialne dla ~yweg-0 du- Kola starszych i podstarseyeh cechów lódz,.
clia, kto. ~1ęga wzrokiem duc:io~1dza w d~ kicli, wszystkich e.ec.hów in corpore ze szhmprzys~osci,. te~ dostrze;:iz ~us1~l i -Odczuć, ze darami, delegaeyi Stow. rob-Otniczycli cl:u-ze{Koresponden.cya własna „Godz. Pol. j .
staio się cos meslychame wielkieg{>) cud-0wne- ściańskieh i t. d i t. d.
.
Zarząd biblioteki poolicmej projektuję 1lio>
go_poprostu. T-oć j~cze nie tak dawno slowo
· Podczas nabożeńfilwa poląc:rone . ehQ?y
rządzettle dnia znaczka w Lutomiersku i ·Qoo
„mepodleg~a P-0lska bylo zakazane przez cen- k.ośeiol6w św. Kl'Z}'ia, św. Sia11islawa Kostki
Z urzędu stanu cywilnego.
ko1icy w dnie 2G i 29 listopada r. b. na kor:cyM
:mrę, sądy 1. J>rtlW~- .za.t°'? slowo gro~ly pa:a- i św. ~ny, pod batutą prof. Fotygo, wykonafy
. Na ootafnfom posiedzeniu u.rzędu c.J!"'Wilnego
tejże biblioteki,
. ~afy kod;ksu w1ęz1eni:m, kator~ i szubie- Mszę za!ooną Hallera, na Off.ertoryum zaśpie nnędruli tegot rządu. p. Szwareman. referowal staNauczyciel C. Kowalewski ttzyskał
m.cą.. TaK, za ~lowo tylko! . I to m1_aloby być wan-0 hymn „Duszo, cu-ij Boga" Dębińskiego, tystykę fo.dnOOci żydowskiej· z kilku lniesięcy roku
ip cz.em? Czyz tak strasz.me za ~ 1 e by ka· zaś na za'k-Ońezenii.a wykonano hymn iałół>ny 1916: W trerw<:n zaregestrowan-0 216 · utotlze1t 47 zwolenie na otwart:;e kiuematografu1 kiaty
śloo11W, 200 ~onów, wyciągów z regestrów dokpnarano?
,.Salve Regina" Vatter'a.
Pamięć mnarlego M 9ł1; w hipeu - 218 urodzeń. 47 śluilów 298 będzie dawał pneds!awienia stare w sohelt,f
Dr. fil. Ha in czy k w treśclwem i glębo- · Mistrza narodu polskiego uczdl z kazalnicy ;;gonów. ~i~gó.w 763; w sierpniu - 245 ttrÓ<lzell. i niedrlele wieczorem w sali strataekie~
.kiem przemówieniu wskazał na okropne spu. prooos~ z par. N~ M. P. na Starem Mieście, 37 ślubów. ZIB uro.lzeń. 746 wyeiagów • we wrze. Pierwsze pnedstawienle odbędzie się w na~
- 157 urodzeń. 43 ślubów. 191 ~nów~ .005 chodząą sob-Otę 18 listo~adfL
·
stoszenie. poczyni-One przez szk-0lę rosyjską. ks. Popławski, omawiająe twórez.ose pisarską śuiu
wyciągów; w październiku - 199 urodzeń. B5 Mu,.
Nn szczęście w oczach naszych wzrasta mlode Sienkiewicza, który ukoehal sercem calem na· hówi 221 2'€'0ttów i 470 wye;iągów.
W Bechcieach wsi' ~blizkief wladze ~
p<.ikoienie, które system m-OSkiewski pośre- ród połskL ·
dzily ładny ementan Elia ?C~egłyeh w obeoąel
wo=Ji!3 iolnieny nlem1·eckieh. W calej okou;
W:iio tylko usilowal znieprawić. Dobitnym wy•
•
.
Pensye emerytalne dl~ nuezyeieli.
ey zwroki tolnieny 'aą 'wyimpywa:ne i Pl't&razem tęiy·my tej mlodzi - {)rganizacya harZ pols~eh lrnnów peiłagogieznych,
Główna kasa miejska n;a~l'l!tu rirzymtią:>Ha woione na cmentarz; ·.Na środku ementa:M
-cerska. Od wzrastającego nowego pókolenia
Ohvame t-0kn sz.kolnego na kursach od- I ~o~! do wypła~:ta pensyi. emerytalnej aa kwar- ustawiono pumnik !l -Odpowiednim aa~
mówca spodziewa się wiele d-0brego dla przy- będzie się dziś o godz. 6 wieez. Na treść wy„ ifll {Jipiee-:-w!"les_Hm) n"u?~~ szkól mie~
szłej Polski.
·
·
na cześć poleglyeh.
.. ~
kladów wieczoru inauguracyjnego złożą· się kfóny znejdUJą 51ę na s!nihie ponad lat 2-0.
W święta Bożego. Narodzenia urządzlltt~
Ostatnim mówe.ą by! sędzia . S z y m a ń przemówienia, umczemie Wielkiego. Jahnutniski. Przemówienie jego, g!ęboko odczute, ka Narodu, R. Sienkiewicza, <>raz. v.7klad prot
było .':Yrazem uczuć i pragnień gorącego ser- d-1a M. Stefano\lioki<7j p. t. t,Cele i zadania
kilku
• •
zabawa.
Graną
będzie
~~'
·.w.,.,..,.wadzotr"
.
. • do
.N.ieJvnn..t
miee.._...nn
. • na . ttner
·.·.· .. tcrsk1e
zosta.
·.r·.#<···.nf.om.
ie.
..• prz.
ed
t-·~
„ "'""...t
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.ca, bijącego szczerem dla Polski tętnem. Mó- szkoły ludowej - o samonztaleeniu naut:ey- seo.w•i ~eroi~ otltl:i:.ia! przyjmowania paezek· dh . ;iue.ze , ł A~CJcreJ re„.rseryą zaJlnU~ inę
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Bylby to wielki, niespofyty i naprawdę
najodpowiedniejszy ho!d uznania, oddany zgaslemu w dniu 15 listopada 1916 r. Wielkiemu
Duchowi Ojezyzny.
Taka fundai:ya bylaby Panteonem riaju.·
cniejszej, najroiumniejszej i najsympatycz-

Cukier a wódka.
(o) W ostatnich kilku miesią<'.ach bylo w
Warszawie mnó.:rtwo wódiki wyrabianej przeważnie w pofajemnyth gorzelniach. Obecnie
wódka ta nagle zniknęła. Gorzelnie owe pę-
dzily wódikę z cukru, który unaCTJllie podroial,
wobec czego fabrykacya juź się nie oplaca.

Xronika warszawska,

niejszej, bo

Z powodu reorganizaeyi gmin.
· '(o) "W. Tag." donosi: "Dla czionków 'j ""'~~~~„

zarządu gminy iyd':lwskiei w Warszawie nowe
_rozporządzenie o reorganizacyi gmin żydow_sk;ch nadesilo niespodziewanie; przez cały
~zień piątkowy rozmawiano w gminie o tern,
ie nadchodzi czas, kiedy dawne zarządy będą
illmsialy ustąpić miejsca nowym, bardziej od;11owiednim ludziom. Spo-strzewno się też te'Taz, ie gmina jest bard:1:-0 uboga w materya'ly i dokumenty historyczne, które mogłyby
'!Przynosić wielkie korzyści nowei żydowskiej
.radzie zwierzchniezej~ Wypowiedziano też
ópinię, ie obecny budynek gminy nie będzie
ndpowiednią siedzibą dla
nowej Wielkiej
Gminy, i W"'kazują przet-0 na budynek syna:gogi przy uL Tiomackiej, gdzie się też znajd12:1e i::ak .bogafa bibiloteka żydowska. Z nai. większą niecierpliwośrią oczekują dalszych
przepisów wykonawczych szefa zarządu, który
·Wyznaczy termin wyborów i ordynaeyę".
Zwi~zek

kolekt0<rów.

W .Warszawie organi:uje się nowy
!Związek żydowski, d<; którego należeć mogą
!Wszyscy handlujący biletami loteryjnymi, zarówno - jak piszą - „hurtownicy" - koiekiforzy, jak i subkolektorzy, oraz w1aśriciele
sklepów, w których .sprzedawane są bilety
_lvteryjne.
fo)'

żydzi na kolejacli.
•· "(o) „L. Vo-lk." donosi, że na stacyach kolejo~h w Krófostwie Polskiem zaczęto zatrudniać
Jnlo-dzież żydowską. W Ostrolęce pracuje kilku uJrzędni-k6w kolejo'\\'Y~h- żydów. Żydzj pracują teź
~ako konduktorzy .na pociągach pasażerskich i towa-

irowyeh.

' ·
Ż'ydzi a Sienkiel\iCZ.
~· (o) . Zarząd Związku literatów i dziennikarzy
łydo"l\'Skieh postano"l\il na osiatniem zebraniu
:l;la~ do Vevey ~epet!zę ·kondolencyjną. „Wars.
Tag.". dał. we~raJ arty~uł ~ ~rtretem p. t „Henxyk S1enk1ev.-1ez (Czkiw1ek i pisarz)". Ąutor J. Per. . „Odszedł jeden z najle.pszych synów Pofaki. Na
·twfoią mogilę, nad któ:ą k_raj polski stoi ~e s~u-

~ną głową. - II!Y: zyd_z1, skladamy ~kże wie1111ee i wyrażamy na1c1eple.)&e wspólaucie narod<iIWi polskfomu'·.
·
•
·
-

w-„Tr1Io1ii" ~ionkiowicza.
(Ciąg

dalszy).

Zarówno jednak Witni-0\V'iecki, jak i Kornecki są ludźmi, którzy ~ bądź dzięki swemu
iwysakiemu· ur-0dzeniu i niezwykłym majętno
$ei-0m, bądź tei dzięki osobistym kwali!ika·
eyom i wrodwnym · tal_entom - potrafili w
~p~l,ecze.~stw~e ówcze:nem zdobyć ~łanow~ska,
rz;ezwalaJą-ce im stanąC' u steru pohlyczneJ nawy państwowej. Rzecz prosta, że sytuacya
społeczna osobistości tak Wj"bitnych, znie::walafa je poniekąd - w chwili niebez..
piećzeństwa powszechnego - stanąć na czele
tych, którzy z samozaparciem się poś?ieszyli
bronić zagr-0żonej placówki i rycerskim tym
szeregom świecić przykładem szlachetneg-0
męstwa.

To

byli hetmani. -owych hufców dostojprzypatrzmy s!ę jednak zwykłym ich
szereg-owcom. I oto ujrzymy ten sam święty
riapal, nakazujący walkę do koń·ca za szlachet':ną sprawę; ot-0 ujrzymy toż samo oddanie się
'3ej, z zupelnem poświęceniem własnej osoby
d własnych korzyści; oto ujrzymy ową odwagę

nych, -

1

bezprzykladną i pogardę śmierci, która po.zwalała znieść im z uś!_Ilieehem na ustach truwojenne wprost nie do pD!lDyślenia i niebez.:
';p,ieczeństwa, prze,d któremi każden oczy boja-

dy

, iliwie przymyka. Jest 0V\3ch rycerzy bez
·skazy.i zmazy łańcuch dlilgi i krzepko zawarty.
. · Talent Sienkiewiczowski wyzyska! świet
nie ów temat, tak bardzo dl~ pisarza. wdzięcz
ny i przesuną! przed oczyma _naszem1 szereg
i.Postaci rycerskich, przykuwaJąi;ych d.o. swych
:pancerzy i uczynków .naszą na3baczmeJszą urwagę. Wysuńmy na ·pierw·szy ~Ian postać, do!Ilinującą w powieści i pozostaląc~ na na~zel
inym ·planie w okresie jej części· p1erwsze1.
· · PostaCią -0wą, narysowaną przez autora ze
szczególną pieczołowitośc.ią, będzie osoba mlo'dego ·. pułkownika książęcej husar~i, _Ja:ia
Skrzetuskiego. Postać to - rzec mnzna smia,lo - ulana wylącznie ze .spiżu i szczer.ego. zło
i fu.
Kochany przez towarzyszów, mnelbiany
·przez podkomendnycih, wysoce ce~iony przez
.r'tli•odzów, jako o-ficer, rokujący na.ilepsze na
!Przyszłość nadzieje - łączy w sobie S~rzetu:
:ski przymioty p.Jerwszorzędnego źoI~1erza I
.!Wzorowego obywatela kra,iu. Pozhawwn,_ p-O·
:iw.szechnej szlachcie ówczesnej, lekkomyslno-

dla Wl!Lystkich, zdro-

tysiąca ruhll 1 a miannwid" rb. 500 na fundusz
Otrzymali§my list na<i1ępujący:
jalmuini"ey i rb. 500 na fundusz Inątytooyi
Naród nie mniejąey godnie uczcić w;,,.1.
i ideowe1· imienia Henrvka Sienkiewievt.
kieh Synów swoich nie zasługuje na mkM '
un
narodu.
Te slowa wypomedział Sienkiewicz na
Teatr I muzyka.
czele odezwy, wzywającej do budowy pomni·
ka Mickiewicza w Warszawie.
Tt1~t- ~~~m„ifoścl. Dzi~ „Ofeflo" Szebptnt.
Na wieść , śmierci Mistrza Prozy PolTe11tr. Polski. Dziś i jutro ,,Man~kin" <hvaulta,
skiej poruszą się napewno serca wszystkich w próbach •• Zuzanna" Beylina.
jednosiek k~lturalnych świata calego, naj'u„~ ł
Teatr »Wy. Dz.'ś i dni następnyeh "Firma mę
leśniejsze jednak echo smi:tkJ. i ialoby rozleg- l teni".
nie się w sercach polskich, w sercach roi.LaTeiotr Lc""ti. D;;iś i ju~r:> „Familijka".
ków Wielhiego Artysty, Wielkiego Poety i
Teatr Nowości. Dz.iś wimln'.ienie <>Pt>'"etki Le1 Wielkiego Budziciela Polskiego Ducha Nru:.,·
hara p. t. „Hrabia tuxemburg''.
dowego,
Teatr Now<l1'Xf'~n:r gra w da.Iszym ciągu ,,P>
Po dziejQWej burzy wojennej, przyid:2~ o-- gulki Her'kulesa" H~weqL!:ta.
i kres pok-0ju, a może i wielkiego rozkwitu
Polski wolnej. i niepodleglcj, - wtedy bę
dzie czas myśleć o p-omnikach z broni.u i spiżu; w tej chwfli naleźy myśleć i działać, aby
pamięć Wielkiego Mlsirz:a Polskiego uczcić w
sposób taki, . kt6ryby niechybnie najmilszym
był Jego Wielkiemu Duehowi i Jego WielkieCzęstochowv.
mu Sercu.· Zorganizować, obmyśleć i ustanowić polską fundacyę
narndową,
narazie z
Z !Ji'WOdu skonu Henryka Sien'kiewteza,
p-odwójnym charakterem; a mianowicie, mawczoraj
o godz. 10 i pól rano w kaplicy M. B.
jącą na celu: ·
Częsłor:bowskiej, w obecności nieprzeliczonych
1-o. Ratowanie ginących od glodu i wszel- rzesz wiernych odprawiono żałobne naboień
kiej niedoli nieszczęsnych polskich wspólbra· stwo.
ci naszych, a
Niehióre sklepy umieści!y na wystawach
2-o. Gromadzenie funduszów z termine11l portrety zgasłego mistrz.a, przybrane krepą i
nigdy nieograniczonym i do wielkuści sumy palmowemi gałązkami.
niczem niezakreślonej dla stworzenia Wielkiej
l Narodowej Polskiej lnstytucyi Imienia Henryka Sienkiewicza, mającej na eelu p-opieranie i rozv;.•ój wszechstronnej umysłowości polski ej a więc popieranie koryfeuszów litera•
•
'
• .
•
1_. •
1
W Dobrynin nad Wislą do kupea p. LeI tury, nau~1 1 sztmn
~olsn.i:J? oraz i. coroczne
1 nagradzanie tych na1godrueJszych Jednostek, wiego zjawilo się dwóch niby włościan, propo; które pod względem sp-olecznym, naukowym, nując 111u kupno 100 funtów nafty. Dokonano
' patryotvcznym lub humanitarnym najbardziej próby zaofiarowanego towaru; nafta okazała
się kompletnie d-0brą. Zgodzono się na aumę
się przyczyn1ly do powiększema slawy Ullle165 rb. Kupiec wyplacil 100 rb. odrazu a IX>
nia polskiego.
.
.
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Ziemie polskie.
Z

Z Hujaw.
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prawie JX>Wai.ny, w żadnej,
naitrudniejszej dla siebie okazyi, nie
odstąpi m!-0dy pulko~nik od zasad, raz przez
siebie uznanych za słuszne i szlachetne.
Mawiali o nim w przyjacielskich pogawędkach towarzysze broni: „To kato!" W sa·
mej. rzeczy - granitowy, niezłomny prawie
charakter Skrzetuskiego snadnie mógł przyrównanym zostać do wspomnienia wielkiej syl·
wetki owego wzorowego obywatela rzeczypospolitej Rzymskiej.,. jeno że - pominąwszy
szczytne zasady i szerokie owego senatora gesty - mfal jeszcze ów młody rycerz to, oo
rzadkim bywa udziatem człowieka: mial serce
wielkie i tak szczere, tak silnie czujące, że jeno cześć nasta, a podziw, a szacunek ofiara..
wać możemy tej postaci, zasnutej .w szlachet·
ny plas·z.cz ryeers;kij:l-j tradycyi.
Serce Skrzetuskiego bilo w pierwszej li·
nii dla społeczeństwa i ojczyzny, usuwając na
plan drugi glosy krwi i obowiązków wobec
swych najbliższych. Na tym szmacie drngi ie·
go życiowej karyery, jaką w „Trylogii„ zilustrowal nam Sienkiewicz, przyjdzie mu nieje-dnokromie stanąć wobec trudnego, ach jak
bardz-o trudnego dylematu glosu obowiązku
spoleeznego i popędu krwi serdecznej. Z o-wych konfliktów wewnętrznych, tak chętnie
obieranych &ohie za temat przez dramaturgów
pseudo-klasycznych!) niezmiennie wychodzi
Skrzetuski obrnnną ręką normalnego zwycięz
cy. Jest pt:'d tym względem przykładem klasycznym dla charakterystyki bohatera, zarazem zaś nader artystyczną kartą w powie..
ści, scena, gdy otrzymuje Skrzetuski miażdżą
cą, wiad-orriość o wzie>du przez czerń kozacką
Baru, a wraz z niem "o niebezpieczeństwie, jakie stanęło w ealej grozie wobec, przebywają
cej w twierdzy, umif.owanej narzecz.onej ry•
cerza, kniazianki Kurcewiczówny.
Okrutna wieść ta dziala na Skrzetuskie·
go w sposób Wrft'cz druzgocf)cy: ma przed oczyma znane swym żołnierskim oczom ohydne
sreny wzięcia twierdzy i miasta przez rozhestwioną czerń Nifową, seeny. hańbiące · świą
tyń i niewiast, rzezi ludności, grabieży i podpalań, w tej za~ gehennie wojennego rm;pasania - .ona, fa n.ade:wszys-tko, ,,nad szepty i
slawę" umilowana Halszka!... I czuje ryrerz
nieszczęsny; te nierhybnie pomóc ·by zd-0Ialo
jego natychIT'iastowe na mie]s·ce przybycie,
znajomość lokaln:n·h stosunków, która mogła
by mu w'ielre okazać się pomocną przy wyna1ezieniu umikiwanej dziewrzyny w ilalobnych szere~ach pochańbion:1-·ch branek, ie
wreszcie własne„ skowyrzare niemal z bólu
serce uspokoilahv przecie droga fmudna i daleka - lecz, mim-o wszystko, zostaje na swym
choćby

mieli się owi wloscianie zgfosić rrnut•
jutri. Nabywca nafty cbernJ ją przelał do innych naczyń i vrówczas d0piero przekenal ;;ię,
że kaida z blaszek posiadała rurki,'. grubości szyjki, która była wype!i:;iona 1wf:ą. Pozostała zawartość bańki nie b\ła Mf1t1, Ierr.

wodą. Ch~ąc zrobić d-0bry int~re& kup·i~c L.
ofiarą oszustwa.

Z Hrakowa„
Z ramienia Tow. miłośników zabvfków !
hisforyi Krakowa odbywa :oię tbecnie' in\\ en~
taryzacya, oraz spis wszystkich dzwmitiw w
świątyniarh krakows:.:irh. T\; niezmle!:'n1c dla
historyi sztuki w Polsce doniosią
przeprowadzają pp. dr. Tomirnwkz,
Ropera I St. Cereha. Z okazyi tej i!rn.::nt:u~··
za.cyi wychodzi na jaw wiele e.:nny•·h >:t:'zt"'
gótów, które dotąd okrjie by!y tnj~mn;rą. r
tak przed kilku dniami pp. dyr. Ko~era l St.
Cerrni>, opisując dzwony na wiei.ad1 w l;:::edrze M Winrelu, wykryli na tak zwanej romańskiej ·wiefy, obok zegarmvPj, rlzv. nn, )n·
chodzący jeszne z rokn 1271. D:t'•·-0n tr:1, o
wysokości 85 em., jest bez wątpie!iia
szym w calej Polace. Jest on ozdnb\;~;1;;
knemi literami romańskiemi i orn:imenla
w postaci smoków i li:łci. Odeyfrn'\\:rno n:i.
nim następujący duiy napis: „Ecce rehr•ntt·
vit me nunc Hermannus et auxlt. - 1:!7T'.
Okazuje się, te kanonik krak{lwski
który w roku 1271 fundował także oltan: św.
Małgorzaty na romańskiej wieży, lrnul 1hwcn
ten przerobić ze starego i :rnaez.:iie _p-0wi;~;;:.
szyć,

Na jednym z be;:imiennych dzw1E1ów na
wieży zegarowej w katedrze Wawe)sk:ej, pr~
chodzącym ~ roku 1519, \'\"Jkryto \\:::]Jani:iią
płaskorzeźbę, która pn:edstawia
kr6la Zy·
gnmnta Starego, skdzące;go na h·onit:.

Również w ko:kicle św. Katarzyny zrw.·
lez.ion<> bardzo cenne, zabytkowe dzwony.
Wspominając o tych
wyrazić żal, że nie::tety, u

zabytkach,
nas jeszeze nle spi·
sano i nie zinwenfaryz.owano wszy:;tkirh zabytków sztuki w Polsce, z wielką stra!ą dla
tych cennych pamiątek. W r:z:asie wojny obe-cnej zniszczeniu uległo wiele pięknych z.'lbyt.
ków, wiele zaś przedmiotów cennych zagra~
biono i często nawet nie będzie kh mo:ha.
de>chodzić z. braku ich dokładnego spisu. Czesi i Niemcy już dawno inwentaryzacyę foką
przeprowad;;;ili. D;;;w.ony krakowskie dopier~
teraz doczekały się spisu i opisu.

e

$

żołnierskim

stanowisku, bo go w tej chwili
przyzywa - ojczyzna!
I wie, po trzykr-0ć szlachetny, że ehętnie
by udzielH swej książęcej na wyjazd premisyi
ulubieńoowi swemu wódz Jarema ale zostaje z własnej woli, z wlasnej chęci służe
nia sprawie umiłowanej, z wlasnego p-oczucia
swych wobec niej obowiązków; pasuje się i
lamie się w oobie rycerz nieszczęsny, lecz zostaje. Ofiara to· wielka, ofiara to tak bardzo,
tak ogromnie "iellra i tak bardzo od pojęć
w~pólczes;iych f>dl~gla, ze dla ~as dziś pra-

wie -

resztę

padl

W razie powolania oo tycia podohnei instytucyi Imienia Henry.ka Sienkiewicz\ deklaruję pierwszą ofiarę w sumie
jedneg<>

List do Redakcvt

-~ści, nad wiek

.Piurwiastok. ~ohatorski

najukońsz.ej

wej myśli polskiej.

v.-y-1

le końCT.y artykuł' jaik następuje:

t.

niezrozumiała.

Niezrozumiała

tembard'Ziej, jeśli zwafyć

silę uezueia Sienkiewiezowskiego bohatera do
dc.mnięimanej ofiary kozackiej nawalnicy. A
bylo to uczucie niecodzienne wcale. Dla nas,
zdemoraliz.owanyeb tanim cynizmem sa.looowego flirtu, nasiąkly-ch jego stabetyzowaną er:if-Onnmią lub· - w najlepszym wypadku mistyeuno-marzących o „milości, która prey"{jdzfo" - wyda się niewątpliwie romans Skrzetuskiego z kniaziówną naiv."llym wiefoe, jeśli
już nie wręcz dziecinnym.
Była t-0 jednak
mifość wielika i trwała, płonąc.a jasnym i dostojnym ogniem rzetel•nego przywiązania, k<>lysana ·do snu przedziwną, niewygraną melodyą Stepowego kwiecia. Tę mil-ość swofą,
stanowiącą jedyną najistotniejszą treść jego
przeżyć wewnętrwycll, składa Skrzetuski na
-0ltarzu: -0fiar<ności ludzkiej. Cześć bohaterowi

ducha!

·

Jest zarazem Skrzetuski bohaterem w zerycerskiem tego sfowa pojęciu.
Obdarzony potężną siłą fizyczną, jest pMtrawnętrznem,

ehem lila najgroźniejszego wroga w ręcznym z
nim sp-otkaniu; jako nieprzeciętnych zdolnoścl
dowódc.a, jesł jednocześnie powatnym przeciwnikiem w otwartym· boju dwóch walczą*
cyeh armij. Czyni blyskawk:mie podchody,
ważą.e się na przedsię,v2ięcia niesłychanie ryzykowne; w otwartym polu walety, jak lew,
pędząc na czele żelaznej lawy · swej hu:z.ars.kiej wiary.
Ma przyjaciela duchem, ma przyjaciela,
którego imię: czyst-Ość ryeerska, choe dokumenty, skrzętnie w iupanowym zanadrzu
przech\>wywa•ne, 0ipiewają - Longinus Podibł
pięta, herbu Zerwikaptur. Olbrzymiej postawy j. na<lprzyrodzonej prawie siły, jest ów ryceri litewski uosobieniem dziecięcej łagodino-.
śei, Ofiarnym swym serce.m miłujący kraj
swój i j.eg-0 spoleczeństwo, jHt dla nicll pan·
Longinu$ skl-0nnym każ<lej chwili do abstrahowania z wla9llyeh korzyści i amibicyi, pod-0bnie do druha swego, Skrzetus.kiego. Różni
się o<leń tym chyba, że nie jest, jak tamten,
wodzem i - na swój sposób - statysią-ie&t

·-w.

tylko 1 wyłącznie rycerzem, któreg-0 męstwo i
odwaga nie znają granic, gdy przepa~ze slę
otrzymaną z figlarny<'h rączek szarfą i szerQ-o
kim pasem swego olbrzymiego "Zerw.ibptu~

ra".

Ma

zaś ów miecz

gigantycznych rozmiarów, odziedzicz-0ny po sławetnym przodku Sto.
we.jce, wraz z nim odziedziczoną tradycyą rodową. Tradycya ta przodków, tradyeya ryeer·
ska ścięcia trzech, za jednym zamachem,
lbów nieprzyjacielski eh, .trzyma biednego pa·
na Longina na uwięzi ślubem, wlasnemi u::ty
uczynionym. $lób ów, gwarantujący czystość
cielesną łagodnego wlaścieiela okrutnego mie.cza, rzuca na przemiłą postać jego uśmiech dobrotliwego poblażania.
Zżyć się nieco należy z ią p-ostacią dz.iecięc~go rycerza, aby zrozumieć faktyczny ko-

mizm

sytuac~i,

S:'>iuacyj,

wytwarzającyd1, peł

ne niemycli trage<lyj, konflikty pumiędzy za·
kercJ:v iem a wielc.e czułem sercem pana Longina a zobL.wiązaniem wobee pamięci pr:wd·
ków i własnego sumienia za~iągniętym. NQ.
domiar złego, niegodziwiec Zaglcba drwi naiwyraźniej ze ślubów szlachetnego
rycen,a,
drwi wobec l•.rszysńkich, drwi swym ziadli=
wym, wszystko ośmieszającym językiem! ...
Aż wreszcie, gdy pewnej nocy ciemnej
uderzyły do szturmu falangi kozactwa i t.atars:oozyzny na nikłe okopy Zbaraża, owego sz~ui·
r.a cbwaly polskiego rycerstwa - udalo się pa~
nu Podbipięcie spelnić ślu:b, otwierający mu
dr-0gę do wyśnionego szczęścia pożycia z uk0<
chaną dziewc.zyną.
I wówczas niebo otwarło się w piersi rycerza, a „Zerwikaptur" szalec p-oCU!ł, śmierć i zinisz-cz.enie szerząc w0:

kofo.
Lecz nie poprzesfal na tern ów rycen
szlachetny - wzamian za ziszczenie marzeń
wlarnego sz.częścia, ofiarował się raz jeszcze
na ołtarzu dobra ogólneg.o.
Ofiarowa1: się
-Ojczyźnie, wodzom i towarzyszom, w. Zbarażu.
zamkniętym, pnedrzeć się przez niezliczone
zastępy okrązającyeh go armij, przedzeć się.
powiadomić króla i w jego szeregach pospie~·ć z odsieczą tym, 1..-tórzy naonczas wfośnie
przeżywali w Zbaraskich murach a bagnach
nęd:zny początek rycerskiego końca.
I choć to byla nie do przebycfa droga, najeżona legion-em niebezpieczeństw, w większo
ści ukrytych poszedl. Poszedł i zginą1
śmiercią bohatera, za świętą walczącego sprad
wę.

Takim by? mąt ów, z Zerwikapturów

statni.
(D. e. n.).
Es.
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to już !om HI-ci~ obejmujący czasy porozbio:rowe, z w-yj4tkiem WielF-.iego Księshra P-0znańskiego i Galfo)i; te dwie dzielnice filnią
być -0prac:rwane w nastepuiae>'"in tomie IY-vm
Już pierwsze dwa ~io~y ·były przyięt~ ;;
swoim C"Latie z powszeehnem uznaniem i podziwem dla ogromu pracy, jaką w!ożył w te
dzie!a ówcz.-esny docent uniwersytetu Jegiel-

f

I
I

lońskiego.

Historya ustr<iju państwa polskiego

i!ZU·

pe!nila dotkliwą lukę, jaką pod tym względem przedsmwiala nasza literatura historyeuna. Podręcmiki hlstolj'i ds.ją w tej dzieqzlnie raczej zbiór wiadomości, a kwestye ustr-0ju traktują ubot-xnie, tymczasem podręczniki
Kutrzeby przedsmwiają catoksztali rozwoju
życia p-01.shiego i jego form, Uómacząe jeg-0 ge-- ł
C-Leść

trzecia

w

Jego czę_sć.
•.
• • •
Zmiany w z~rząd?;ie kraJU, ~alne p-0tem
wprowadzono, dązyly do tego, aby Krńleetwo
jak.najbardziej zespolić i uzaleźnić oo eesarstwa.
.
.
Utrzymano Jedyme odrębność prawa eywil~ego i handlitwego. Królestwa, gdyż o;irę
b:oosć prawa karneg<> Jui w r. 1~7 &11męfo.
_P_o. ~;itownem <:praoowa?m sprav.7
w!csc1ans1.•e1, ref~rm W1;~opolsk1eg-o (1~11863), nwl~~~ma wfoscian {1864. r.) l ;;a:morządu wie1sin.ego; autor przystępm~. z Wlelką erudycyą malu1e aasy usuw!łma w!adz
~entralnycli K:&Iestwi: po l1D:V:tamu _186314 r.

1."tć:rych

ży!y -0d rozbiorów do r. 1915 poszczególne ezęści dawneuo państwa polskiecro i dzieii przed-

mfot na s;-eść niejako mon~afij: rządy pruskie (1772-1807) wraz z rządami Napoleona
(1806-1807), Księstwo Warszawshie (18071815), Królestwo Polskie (1815-1915), Lit.va.
i Ruś (1772-1915), Rzeczpospolita krak-0-w~ka
(1815-1846), a w zapo'>\iedzianym tomie IV:
Wielkie Księstw.o Poznańskie (1815-1915) i
Pm,,-y Zaehodnie (1807-1915), wreszcie Gali-

i ':p~owadzeme

cya (1772-1915).

Autor w tej części suzeg&owo opisuje
kraju z jego posliCZegóinymi urzędami
i instytucyarni.. A dalej zastanawia się nsd
sprawa.nu Kośeiola katolickiego, prawami na:rn<lowości

polskiej, stan.em miast, położeniem
i sądownictwem.
Krótkie
.rządy Napoleona (od listopada 1800 r. do 7 lipca 1807 r. (ukl:::dy w Ty1ży), kióry powolal do
życia władzę naczelną pod nazwą Komisyi
r.ządząeej, obejmowaly te ziemb polskie, które dostaly się Prusom przy drugim i trzecim
włościan

1915).

rozbiorze Polski, z wyjątkiem Gdań.ska.
Komisya rządząca pozostawiła w-ladze 1-0.kalne prawie bez zmiany, natomiast cale są
downit'tw<> zorganizowa:no na nowo.
W Księstwie Warszawskiem, któreg.o księ
dem z woli Napoleona został h'Tól saski Fry-.
deryk August, wprowadzono ustrój, oparty na
konstytucyi, ogloozonej przez Napoleona w
Drezn.ie 22 lipca 1807 r.
Księstwo :wstało pniąaone z Saksonią tylko unią osobistą i żadnych wspólnych instytucJi państwa te nie mia!y. Charakter polski
księstwa byl zagwarnntowany.
.
Co do ustroju parlamentarnego, prz.episy
konstytueyi powoiąły senat, sejm, sejmiki 1
zgromadzenia gminne. Prócz tego, utworzono w Księstwie warszawskiem instytucyę, nieznaną dav;niej w Polsce, opartą na francuekfoh w-zorach: radę stanu. K{)mpetencye tej
rady byty bardzo szerokie, stając się. jedną z..
najważniejszych władz w państwie, chociaż
postanowienia je.j n.ie mialy mocy prawnej, ·
do.póki ich nie

zatwierdził

mooarcha.

K{lńcowY wreszcie rozxkial Ulwiera hlstoustroju wolnego miasta IL'"1lkow-a z okrę
giem, jego konstytucyę.. wla<lz.e, sądy i prawa.
Jak widzimy, dzieło SL Kutrzeby obfituje
w bogaty materya~ d-0fycrlący ustmjn dawnej
Polski i z tego względu jest c..ennym nabytkiem dla nasz.ej literatury hi~toryeznej, a jakn
podręcznik przy nauoo o państwowości polskiej, niez.em nie zastąpiony.
ryę

l(ról
aa:

neez.y będzie w dtw:lli dbeeneI
zna>tZeniu króla w :pnedrozbiorowej Polsee.
Król P-0 grecku basi1eus, po tamie :rex,
'PC' niemieąku :Ę{onig, po czesku kral, po serlJ.
sku kralj, po rasku korol, po madziarsku kiraly, po rnmuńsinr krajul. Zdaje się nie ule-gać wątpliw-ości, te jak od imienia rzyms.kiewładcy Cezara pow'stały rrazwy: czeska
cisa~ polska cesarz, slowaeka i rusińska cygar
i rosyjska car,· tak samo z imienia Karola
Wielkiego, (:po niemiecku Karl), będąeego ·w
swdm czasie uosobieniem wszelkiej potężnej
wiadzy, po-wstały wyrazy: król, krals korol i
t.- :p. Kiedy wyraz ten wszedł do języka polskieg-0, wiedzieć dziś niep-odobua, to jednak
pewna, ie Boleslaw Chrobry, gdy otnymal
w pi:·darku od Ottona III tlotą k-0:ronę, jak<>
znak władzy królewskiej i w swzególnym upeminku knesfo Karola Wielkiego, jako symbol tronu, ruizywa·ny byl królem prze.z PolaNie

przypatrzeć się bliżej

go

Zarząd

ustroju admm~stracyJnego r~

ByJskiego.
Konstytucya :rosnska z r. 1005,
Rada państwa, praw-0 -0 stowanz:y5zeniaiili, tolerancya .reHgijna i kwestya praw jęzJ~lta polskiego stanowią dalsze ustępy tej mezmiel'nie ciekawej i pouczającej książki.
W rozdziale „Lftwa i Ruś" autor kreśli
pydzial i zarząd kraju, daje historyę prremfan
w tym zarządzie, ograiniC"".ueń stale wprnwadiz.a. nych i wreszcie okres konstytuqjny (1905 -

.zarząd

±<;dów,

„- ,..., .

··:-ry

~mwa .rO;.)JSh"lego 1 s..anow1e meroz.dzielną

Histom lb-troju P°'Iski"

fod; ~-tro}owych,

za:ządzie „K:ro1es.twa

trt:ebom ;rego odpo:viedn1 rząd, nie .PX:esbi.ki
być pol~czi:ną ~ęśe1ą cesa~wa rosnsl"'Iego.•
Zm1emony ro~ał charnkter p:rawn<>- p;mstwoweąo p-0lączema Królestwa z Cesarstwem)
hióre mrnlo :"!~wsz~ być :in·o/1ąc:one d? ce-

nezę.

podaje"" rozwój

w

przez Rosyaa; na
ezele rzę,du vridzu:ny dy ktatorn j Zn'Olany przez
.
. k~"' na P.OSI=en~~
'-..ł•
:rn~go se,;m,
~ „<;etn1a
18?:- r. U('.~v.-alil detromu::yę .M:.tiołaJ~ I, ':raz
~mos1 arty.;..tdy konstytuc)4 tyczące się zw1ąn.
ku z Rosyą.
„ Po ~konaniu powsta~~ król :sunwwil
.1.6 wi:ei!UHL 18?1 :r. rząd tJ;n._z;asov.~, a w wku 1s.32 zorga:i1Z<>w~l nowe wladze Król~a.
Urządzenie Krolestwa -0glaszal manil:st
cara z 26 }nt~ 1832 r„ :; kf ó~ posfa:oow10n.o, aby ~rólesiwo P:risiu_e, ma1ąc .osobny, }'.k:)v,...""

e".

Lata pow~tan~a -~830/1 r. stanomą :pner-

naczelny Księstwa oddany byt w
ręce sześciu ministrów, ldórzy tworzyli radę;
księstwo podzielono na sześć departamentów;
a te -0sfatnie na 60 powiatów; na czele depar•
romentu stal prefeh"i, na cze1e powiatu - podprefekt. Wladze samorządne lokalne należa
ły do rad municypalnych miejskich i wiejskich.
9 czerwca 1845 osiem państw, biorących
udział na kongresie wiedeńsh'im, z.godzi~ się
z przeważnej części Księstwa Warszawskiego
utworzyć Królestwo Polskie i oddać je carowi Aleksandrowi I, fa.ko królowi pohkiemn.
Konst:Jiucya Księst'ńa Warszawskiego po- · kaw.
·
xostala nadal w mocy, a wszelkie ewentualne
W pierwszych czasach Polski, gdy n.ie byuniany miały dążyć do teg-0, a.by przepisy iei
!o jesreze mowy o koronacyach, seimach i stojak-najbardziej zbliialy się do ustawy 3 maia sunkach ui stoli-cą apostolską, kaidy wladea,
llJ91 1'.
książę polski, byl po.prostu wodzem sily zbr-0jTraktaty z 3 maja i akt końeov.'Y kon..,.ll'fesu nej, pierwszym wojewodą swego kraju i iak~
-wiedeńskiego z. 9 czerwea. 1815 ;r. tę e:r.ęść
taki musial być samowladny. Przez tysiące lat
Ksiestwa Wars-zawgkiego; z której utv."Orzooo
bytu po1ifycmego Polski histocya przedsta·
Królestwo Polskie; oddały pod w:tadzę carowin, w miarę mi:wijania się na.rodu, stoip.niowi Aleksandrowi I i jego następcom
trówe przejście od. władzy pan.ującej rueograninie rosyjskim; Królestwo miało być według
ez.@ejs d-0 króla, będącego tylim reprezentantych traktatów połąezone z R-0syą puez sw-0tem Rzp;litej, cieniem wladzy królewskiej, jedją konstytucyę. Stosunek prawno-państwowy
nym z trzech równych sobie Stanów, z zachoKrólestwa do Rosyi określała bliżej konstywaniem nazwy królat ponieważ ten. nie prze..
tue~·a. Miały te państwa mieć zawsze wspól•
stal nigdy być naczelnym wodzem. Jak na
negv panującego. Następcy Aleksandra I oprezydenta RzetZJ\POSPOlitej, król polski dość
bowiązani byli, jako królowie polscy, korono-.
miał ·wiadzy, ale za.malo, aby ta jego Rrecz..
wać si~ w sło.fo~y kraju. Stosunek więc Krópu~polita wśród tnecJl pot~g militarnych, ablestwa do Rosyi przedsfawfol się jako unia
Sulutnie Mrtądzanych, niezdolna do rozbratu
osobista tylko; żadnych w5pólnych instytueyi
z wolnością, wobyią tysią-cem lat pracy dzie;państwa nie miały.
jowej - <>Stać się dluzei w tej formie państwa
Jako król polski, by! e.ar m-0narchą k'!m- mogła. P-0l<Ska, je<i;yny naród w SfowiańGzczyź
stytucyjnym, konstytucyę też zaprzysięgać .p-0- nie, który przez lat tysiąe posiada? b~ przerwin!en by1 przy korona cyi; konstytucya Kró- wy n.iepodlegl~ć państwowlh w rozwo3u swolestwa przewidywala mianowanie namiestni- im, na podstawie ezyslegQ pierwiastku sfo„
ka. Wbrlz.ę n::miestnika ogranie;:nla kon.~ty wia.ńskiego ziemiańl.!twa, przedstaw!a _obraz
tucya pnepisami, ii każde je-go zar.ząch:eriie zupe!Iie odmienny od inny-eh mtro1ów s.p-0musi być wydane w ·~!'adzie admin1straey~nef' . lel'z::iych w Europie. ~dy na Zachod~e stoi zaświadcz.one podpisem ministra~ naczelnika 1
1 PJ&ioW{) uplł.dala średm-O'Wi@e:t:na Iennosć, a z
,odpowiedniego wydziału, oru mU3i ~adza-ć ! l!ią potęga .a:cystokruyi na kon;yść w!adzy
się z kouslytucyą, prawami i
pelnomoenfo„ monareihica'lej - w Pohree1 gdzie lenności
twem królewskiem.
'flie by1o) rttało si~ przeciwni&. Pierwotnie
Szczególowy opis nstroju sejmu i hby po- gmintiwladztwo wykwitło w potężny swobc.:!a&el.skiej, a następuie rady sianu~ rady admini- mi i liczbą stan rycemk<> - sz.lachecki, a po.-

na

I

„

nad tą pólmilio:m:iwą ne.s:z:ą kilkadziesfąt rodzin najmoi.nfojs'Z)'eh stwonyfo ~ czasem iakhy

klasę panuj~c~,

h.1óra

w n.eezywi$!-Oki

rzą-.

Rze("Ząposp.omą ograniczała w imieniu
szlaeMy w?adze króle~!tą i upokarzała 05')bę kr61a. Król polski znosi! wiele p:reykrośd
od magnatów, kfóny się w jego prywame iy-

dzi1a

no

zgromadzenia kaptanów n;ym;st.1eh
fakze westaiki, t. j. dzięWiceł po§trlę-
oone ~ us.fagi ~..:igini \Vesty. Bogi!lł ta u Greków nosi.la miar..o Hesty1. Poo jej vpieką ~naj..
dowal-0 się -ognisko do.mnwe, poniewai zai
doknla pgniska gromadzi się ~:a roo_irn~
należał\.·

de mie.:;.zali 1 pub!foimif! pnyrnóv.-kami dotykeli. Zafo caly lud miejski i "Wie~~ki, zarówno
jnk ubc;;;a i średnia $Zlacllt!, manowal ~ne..
rze króla. w!f>;:ei niż w innych narodae.h. Jle
razy ci:lrazę króla roz,gloszo:in i pod 6~d oddnno, zaw5Ze większ.i;ść byla za królem. Z
tbh1bą mawiali królowi~ polscy, 'le ~ się
her,p!et?:!lie w:rspae w domu bmego mlad1cka. Kró1a ~i.ano rJejako ?.a nieśmiertel
nego, bo dopiero gdy n:::st~pea był zam!ana..
wany i koronowany, g:-dzifo się chcvrnc zwla..

pnero

-

w ·k:rajn.

bogu:uę roozHuH~J

palaJa drzazgę u oweg<> ogni~ka* aby ją dtl
nowej oje:z.ymy zswieić i w ten sposób oo-w&
życie polą0zye

z d.awniejszem.
·
Hestra stosunkawo mafo pofiladata €wią
tvń ale ~też ich nie potrzebo waTa. żadneJ!O

bo~iem bóstwa, chyba jednego Zeusa (Jowi·
pov.~Jr.nie1 iak Hest:p~:

sza) n.is ezczono tak
każdy

d<>m, ksidy ratll'Sz był jej świątrn~!f„
świątynie wszystkkh bogów i ł::"°giń
rozbrzmiewały jej e.hwalą, albowiem przed
ka.idą ofiarą i po niej, ezy ją w domu, czy w
świątyni jakiegokolwiek boga skladano, pa.o
mietano o Hesfyi, jako bogini ognia oiiar„
nego.
P.oefa grecki Romer o He~yi wcale nie
'\\"Spomina; móWią o niej d<>plero póf;liej
pceei. Poda.ii -0 niej niema iadnyeb. O tym
jednym szezególe wiemy, ie cl:!odn.i POile~don
i Apollo starali się o jej rękę, Hestya ślubo-
Nawet

wala wieczne pa/nieńshvo.

Sztuka prz.edsta„

ją jako powainą niewiastę w łaldz.bieJ
szacie t.rzyn::ająe,ą w ręku poohOO:nię albo la~

wia

-

p~

Przemieniona w Rzymie na Westę, była
tam boginią ognis4 które ma!iiowalo się w
ałrlum, t. j. w głównej sali donm, m!eiseu
zebrania ca.lej rodziny. Ogien i woda są niejako podstawą kaźd~-o gospodarskva9 ogień
i wooa, prze:ma~na n.a ni}iek domowy„ na..
leżały do zakresu wiadzy Westy. Ogień i wodę zaoosila mężatka z domu rodzfoów d-0 domu m~ który ją na progu przyjmował
gniem :i wodą ze swego d-0mu.
W świątyni Westy, ma!ym, okrągłym b-1Jt.
d~ bylo ognisko największej :rodziny _.
państwa. Arcykapla.n. który imieniem państwa
spraw-owal w tej świątyni obowiązki gi:>spodarza domu, mi~al tuż obok w t. ?;W. Regia, który byl przed utworieniem rzeczypospolitej palacem królów. Jemu powierzony był
:nadzór nad czcią w Ś\\.jąt)-ni Westy.
_
Król Numa Pompiliusz ustanowil do s'łut
by Westy sześć kapłanek, zwanych westaJdm„
mi. R.0<2Jpoczyna1y on~ sluibę w S'Z6stym roh'tl
życia, a zobowiązywały się d'IJ niej na lat 30..'
Prz.ez. lat 10 uczyły się~ pn.ez drugie 10 pel- ..
nHy sl;użbę samodzielnie, a przez ostatni dzie.
siątek lat uczyły ~e następezynie. Sluhowa•
ły przez owe lat tnydzieśei iyć w stanie pa-;
nieliskim i sum.lennie piln'()wać świętych
brzą'!:lków; po· upływie teg.o czasu wolno im
był<> zaprzestat &luiby i wyjść zamą:i. Do
bfrwiąz.ku westalek na:leia.fo: przynoszenie wody, potrzebnej do czyn.noki religijny~ prey..'_
gofo-wywanle ofiar, obmywanie glinianyc.h na.czyń, używanych wyłąew.ie przy tym Irulde,i
prz.edewszystkiem zaś utrzj'mywanie świętego
ognia, który pk>nąl dniem i nocą i nigdy nie
powinien byl zgasną~

°"' ·
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wszystkimi

uwaia.no u

na.i' smrannie utnvmvwany. wie~y ogień; 'wt
liÓrym widziano ~SJ~b..rl świętego węita~ ił"
eiącego ezfon.ków takiej szerszej l'tldtiny w
jedną całość. JeteH np. azęść obywa.ten, szu-.
kajaca no'Jvyeh siedzib, zaldadająe! gdzh~ii w
da.I( O"~dę, cpusz~...ała mfasfo ojczyst-=, to za...

k! po-przednika. Książęfa: i krćł-OWie po mia.
ezu lub ką-dzieli i krwi Pla~, !a'k'O dziedzic-z..
no· obieralni, panowali w P-0lsce do r. 1386,
jaJrn 1~n:nky królów pohkicli. w :Mawwszu d-0
r. 1526.
W epoce jagiellońskiej, najświetniejszej
dla Polski, trw.a;ąeej od r. 1386 do 1572, utem lai 186. królów dziedrlczno *obieralnych
z tej dynasf.yi panowało 7: V.1adyslaw Jngiello, syn jeg.o Vnadys!aw Warneńezy3r, syn dm-gr Kazimierz JMfollończyki inech synów Kazimierza: Jan Olbraeh~ Aleksander i Z~rgnnunt
I Stary, wr&--:rei~ bezdzietny syn Zygmunta.
Stal-ego, Zygmunt August.
W dobie elekeyjnej, trwającej lat 223 z
Uezby 11-tn królów koronowanych., ezterooh
yochodzilo tak:i.e po kądzieli z krwi jagielloń
skiej. We wszystkfoh ~h elekcyacl:i uważa..
no, aby obrany król byl katolikiem lub prz.y!ą1 pned k-0r-0naeyą katolicyzm. Stefan Batory i A~ II Sas, jako protestanci, zanim
koronę polską wfoi.yu, przesili pierwej na fo„
no lrośd&a kafolfokiego. Nie mogfo też być
inaczej w kraju przeważnie katolkkim. 'fytul
ostatniego króla Stanislawa August brzmiał:
„Król p-0lski, wiełhi książę litewski, rns>kii
pruski, mazvwiei:ki, żmudzki, kijoW.Ski, wołyński, p1xkdski1 inflanłski, smoleńeki, sie.
wierski, cierniechO'W-ski".
Davmiej po tytulach bięstw dodawali
królowie „Dtiedzie'\ ala Po śmierci Zygmunta Augusta, ze względu na zasadę elekcyjności, nsunięto ten wyru. Dopiero konstytueya
3 maja 1791 r. po raz pierwszy w Polsce usta·
nowila dziedzictwo t:roou. Nie darn:l<> mówUo
się do króla pulsh'iego nMUośclwy Panie!"
Bo tei króklwie polscy od:z.naezall się prawie
wsu:yscy miłosierdziem, uprzejmością i mi!-0śeią ku poddanym. Kazimierz Wielki kazal
przYt>uszezać d-0 siebie karoego kmiecia, który przyeh-Odzil do niego z prośbą. Nawet gdy
Polska była większą od innycli paMtw europejskieh, każdy obywatel mial ułatwiooy przystęp do jej króla. Królowie chętnie gośem u
podwładnych. Kr6lewiet. Zygmunt I w gości
nie u zaooego mieswz.anina krakowskiego
Kaspra Bara „z córka.mi jego wesol-0 pląsał"
i grajkc~ który pnygr:rwał, dal dukata. Jan
Kazimier; z kr6iową Maryą Ludwiką nawiedza. dworek stlacltciea Sułkowskiego w G1uehowsku pod Rawą. T-0 mowu u pana Krasińskiego Jan.a ,,król hyl wesól, ta!łoowal ea
lą noo; ja.kot rz:adl«> on się ui:smucll i w szczę..
śeiu i w niesiezęściu zawsze jednakowy byt
Na podskarbiego wolał! Goop-Odanu. czyń
przynukę folnierwm, niech :pamiętają tw<Tią
-ochotę t Nas animowal: ,,Pijcie u skąpca?" pisze Pasek.
Dzieje królów polskich są pod-0bnymi
przyJtladami prrepelmone. Skarb królewski
nie byl oddzielony od S!ka:rbu Rzplitej i razem
slutyl na potrzeby dworskie i krajowe. Gdy
dobra królewskie 20'Stsly P-O'Utmieniane w starostwa i porozdawane, wyznaewno na stół
królewski za Zygmunta. III w Litwie ekonomie: Grodzieńską, &awelską, Bneską, K<r
bryńską, Olicką i Mohilewską, oraz dochody
z cel.
W K<>ronie zaś na sejmie r. l,500 wymacrono „wie1koraądy krakowskie", iupy solne
krak-OWSkie i ruskie, miny myli kopalnie ol~
kuskie. elmnmnie: Sandomierską, Samborską,
Malborską, Rogozińską i Teze"\\'Ską, cla koroo..
ne i ruskie, tudzi~ dochody z miast: Gdań
ska, E1bląga i Rygi. Prócz t-ego porostaly królowi pnych-Ody z mennic i opłaty za pod w<r
dy. Dochody te dl>trwaly do pierwszego roobioru kraju t. j. r. 1772. Później~ gdy Smnisław August z odpadaniem prowincyi ubożal:, sejm wyz.naezyl mu roez.nie, ja.ki) listę
cywilną 4 miliony zkityrch poiskicll.
W przemówieniach do królów llfywano
tytułu Najjaśnie}szy lub Wasza Królewska
Mość. Królewiczowi~ nie m-0gli nabywać dóbr
ziemskich, ale je !llO&'li przyjąć oo Rzlplitej, a
w fu.kim razie musieli przysięgać na wiern-0śł
Rzp-litej 1 królowi. Na sejmie zasiadali miejsr.a
cbo11i, tronu. Królewie.z Władyslaw IV d-0wod.zil
wojsku, ale z zastrzeżeniem, że na tem nie ueierpi wladza hetmańska. Dwaj drudtysynowie
Zygmunta III byli bisl"ll'pami i senatorami.
Potomstwo króla - z dóbr odpowiadało w
sądaeh wlaściwY'Ch. ze spraw zaś osobistych
tylko przed królem i sejmem, W herbie uży
wało białego orla z pogcnię. Król wyposaia.1
krolewne w1unym · majątkiem, Krewni królewscy uważani byli za równych obywateli u

Hootyę

zgody, u opiekunkę i orę(lown~er.kę ®mt: ł
rodzinv. Czernie je...~ gmina, p:n1stwo, n1.ród,
jeżeli ;ie rod.Unfb tyilm obsrerniejS'J.ą i licz..
niejszą? Dlaczego w staroiytno5d niełyl:'\o
każda rod:dnat ale kaide miast-0 1 rćwoiei całe oaristwo pcsiadalo ognisko, na którem pło

o-:
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Westallki

wielkie} czci. Kiedy w.
bialyeh, purpurą obram-owa•

używały

swych długich,

nycli szatacli, z przepaską na cz-01e i z długim
welonem, wychodiily na ulleę, poprzedzali je;
tak samo, jak najwyiiszyeh dygnitarzy Pań•
stwowycll, liktorowie (służba państwowa),
Gdy przypadkiem spotkały skatanea,. prowa•.
dzoneg-0 na straceme, mogty się za nim '\\ista.
wi5, a wtedy musiano go ulaska.wM. W tea-r
trze i na widowiskach publiC!Z.llych zajmowailf,
najprzednie~e miełs'ce.

Straswa kara e:z.eka?a

!

w~lk~,

jeśll

pnekroezyla ueiyniooe śluby. Wtedy gneba··;
no ją iyweem.. Wynoszono ją p<>ut obręb m!asta na noozaeh, tu, za bram11 Kolińską. s1e- ·
c.zono ją rózgami, następuia spusi~no ~o ·
podziemnego sklepienia, a zosbiwtwz; leJ
palącą się lampę, bochenek ehleb.a, trochę.°"'
liwy i dzban wody1 przykrywano gr~ um:eniem i UJ.murowywan-0, przeznaczaJae meszezęsną ua pastwę naj-0kropnieiszei śmierci.
Wypadki tego rodzaju zdarzały się bar.dN
rzadko. Historya tylk.i> o dwunastu wspomma.
Rok, w któcym taki wYPadek się war,z.yl, uwa•
ta.no u bardzo niep<u:nyśłny dla panstwa..
.
Jeżeli zgasł ogień w świątyni Westy, .nie .
w<J..lno było g-o upalić na n-0w<> w lada ·JS.ki
sp-0sób. Brano wtedy kawal drzewa owocow&go i wiercono go świdrem ielaznym dopó~y, ·
dQPóki palić się nie uci.ą1, albo też. r.oznieeano ognl3ko za pomocą szkła. Sikt.'1)1a1~c~g& .
promienie sf-Oneezne. Oprócz nadzwyeu.rnych
wypadków tgsśnięeia świętego t>gn.la, odn:i-. ·
wiano go w taki sam sposób ooroczme w· dnJu
1 marca, gdyż w tym dniu ro;:ipQGYnal aię U
fuymia.n rok n.o.wy.

l

GODZTN'A'

~ ~ z każdej
ołie~ef składanej l'tóremu~ów, wspominano .na końcu imię

jak

IH'.<llWlek

iWesfy, bogim ofiarnego ognia.. w dniu
9
;czei:wea ~prz~adalo święfo Westy, t. zw. Ve,stalla. Nrnw1asty· zamężne piel0'1"7Jmowalv z

""b .&
•
,,,.-„
•
;"' na„ooem1 stopami d-0 jej świątyni, ażebv dla
;g,)spodarstwa siwego uprosić laskę bogini i
1skla~aly w. ofierze gliniane misecmri z potra1\Vam1, lrtóre w d•niu tvm rodzina spożywała
1·\Na pamiątkę zaś
um:b czasów ki·ed t ·. ·
0 ".1~.
I '
·
!
Y -0 le;szeze każda rodzina sama wypiekała chleb
,potrzebny, było święto. Westy uroezyśeie obchodzone przez mlynany i piekarzy; wień:~z!l~. oni mJyny i piekarnie, a każdy m?ynarz
wnenezyl też sweg-0 osla, lub zawieszał mu na
szyi wieniec z -Obwarzanków.

Dział. ek°"nomiciny.
-Donacyu w Królestwie Po!skiom.
'i ·

t11jąeycb

na polu naukowem im. D-ra Mia.a:tuwskiego ukazała się pod trtulem: „D<r
vaeye w Królestwie Polskiem" ·bardzo cenna
praca p. Józefa Kaczkowskiego, prawnika
który nie idzie wzorem utartym naszej pa~
lestry i nie traci czasu na kaznistykę pra~:ną, nie bierze udzialu w jałowych sporach
i referatach; tylko szuka i znajduje ,drogi no,;we i sprawy dla kraju ważne, niev.3jaśnione
f odłogiem leżące. Nie poruszam prawnvch
~tudyów i prac p. Kaczkowskie"'o ale ·już
rprzerl kil~u laty zwrócHem U\'~~ę na jego
.:rzecz.owe l z erudycyą opracowane· artykuły
~,o bilansach Towarzystw akcyjnych" w Gaizecie Sądowej" wtedy, gdy dla przecięt~ego
naszego prawnika, wbrew praktyce zachodu
;,bilans" jest rzeczą buchaltera ...
„nonacye" aczkolwiek n-0sza rok 1917
'W')~szly z pod tłoczni w chwili ·prawie :;głu
szenia nowej ery dla samodzielnego Królestwa Polskiego, czyli, że praca wyszła w czasie najodpowiedniejszym, a przvtem wvdana
~ostala z d-0.kla~nośrią u nas d~fad nie~nan:!
.1 we wspamaleJ szacie typograficznej. Nie
b;·Iiśmy w naszych wydawnictwaeh
nauk:,.
iwych przyzwyczajeni do wykazu źródeł i ...,..
:pracowań, podanych tu na 9 stronach, ani
tembardziej do skorowidzu nazwisk i mi€.j-se,1wości, a oprócz. teg-0 na 120 stronach szcieg~lowo
podane zostaly wykazy, donacyi
pi erwszep.o okresu, rozdanych po pow;;tanht
1863 r. Maferyal ten ogromnie cenny zaw1e:r.e: nazwisko i rangę C'bdarowane"'o
nazwi0
Eko w1ascfoiela aoriacyi W r. 1909, ohciążenie
pożyczką z chwilą ob<larowama, suma dochodu, przestrzeń, data ukazu 1 t. d„ slowem pocbo~zenie każdego majątku donacyjnegn, okreslenie jego znarzenia i charakteru nowych
"l'.'laśdcieli

i ich działalności.
Powstawanie donacyj w Królestwie Pol-

skiem związane jest z najsmutnie)szemi kartami naszych dziejów, bo kiedy Polska stracila -swój byt samodzielny; kapiłal narodowy
nie mógł być uź~·ty na p-0trzeby krajowe i słu
ży I niejednokrotnie dla celów ~lih-czn~·rh.
ze szkodą ludności miejscowej. Podług źró
del archiwalnych, które autor w licznyrh od. 1wśnikach ods!ania, przesuwa się przed eie:knwym czytelnikiem barwny obraz tworzenia
się dóbr królewskich i stołowych w Po1see,
które stać się mialy źródłem odżywczem dla
. państwa, panowie jednak stół ten objadali,
ziumrniali dzierżawy, korzystajac z hojności i
; lekkomYślności panujących, choć rozdawni, dwo dóbr królewskich prowadziło do licznych
, 'Waśni i nieporozumień. Kośdoly i klasztory
, b·dy bogato w Polsce up.osaźone, tak, ze za
·Z~·gmu·nta III duchowieństwo pflsiadalo prawie % rałego kraju. Po dokouan,'m rozbioxze P-0hki w zaborze pruskim z dóbr królewskich utworzono jeden zarząd, w zaborze austrq:iekim majątki te uznane zostały za wfasnnść monarchy a dobra duchowne zabrano na
;rzecz skarbu. W zaborze rosyjskim maj11tki
stołowe królewskie wraz z puszczami zajęte
izustaly na rzecz skarbu a dobra klasztorne
zaliczono do własności rządowych. Kongres
:wiedeński znów zmienil granice ziem p-01iskieb. Królestwo Polskie przylączone do Rosyi obejmowało dobra koronne, narodovt·e i
!Skarbowi przywrócone; którym następnie nadano -0g6lną nazwę dóbr rządl')wyrh, ogólna
'.Przestrzeń których w r. 1835 wynosiła w przy*
bliźeniu, 5 X milionów morgów„. Gdy Paskiewicz zabiera! się do reorganizacyi kraju,
jednym z,e środków walki ze społeczeństwem
JX']skiem miała być konfiskata majątków osób, które braly udział w powstaniu i nadanie
tych dóbr zasluionym wojskowym i urzędni
kom dla ugruntowania elementu rosyjskiego,
5ednakie amnestya. udzielona. przez cesarza
Mikołaja po wojnie 1830/31 roku zmniejszyła
lirzbę majątków, podlegajac:;-rb konfiskacie.
Należalo szukać innych źródeł dla tworzenia
donacyi, a historya. dawała gotowe wzory w
oonacyach pruskich i francuskieh, więc. nie
;robiąc sobie skrupulów zwrócono się do dóbr
rządowyc"1. ·Jeszcze· za Królestwa autonomiczneg-0 darowizna przez cesarza Aleksandra
I-go bratu, wielkiemuksięciu Konstantemu
dóbr łowickich i $kierniewickich, oraz plabyła

niezem Innem,

dz

rozporzą aniem się własnością narodo~ą. Rozdawnictwo donacvi mialo bvć środr
kiem politycznym i państ;.,ov.'Ym, skierowa·
ny:n P!Zeeiw rdzennej ludnvści polskiej i w

go intra, wtedy nrkt nie powie o polakiem go-

spodarstwie i jego nieprodukeyjnościl
Potrzeba nam warunków - kończy amor
-l do
rozwinięcia v.iedzy, karności i enenri~
•
•
"'
.
t KWH1re1 w narodzie.
. Praca ta zaszczyt przynosi autorowi i to
merhaj będzie jej najwsuzą pochwa?ą.

„

dzienmku praw ogloszono ukaz o daro"·i.;"i"'
.
n ..,. "
1'.1a}oratów _16 dostojnikom, przyczem wysokosć stopma woj:;kowego lub urzędniczego
~rano pod uwagę przy okr('~htniu dochncJu 2
~onaeyi. Przeważały donarye z dochodem
v:OOO zlp
m'
"•
I ·
· "' ianowwie:
$
1.
donaeya z dech. 30.000 zlp. razem OO.OOO
n
40.000
"
t1
20.0GO .,,
1 '""
40.oOO
1 ~
.,,
„ 1~.000 .,,
9
"
„ <:>.OOO „ '~ 45.000
---16 dona~i z do~hodein lą~mym 155.000 zlp.
• Pierwszym obdarowanym bylbaron Cypcyan
Kreutz, general kawaleryi, który -0dznaezyl
się w smrrmie WaMa'l\-y. Dobra nadane mu
składały _:;ię z licznych folwarków, należących

Z zapomogi kasy pomocy dla <isób pra-

m>w w Warszawie, nie

'POtlBXL

VMter.

n

Giełda

!

poprzednio do dóbr rządowych Kolo. Drugim

obdarowanym byl Sivers I-szy generał - leitent i t. d. SprawY jedn:itJ' s~lv dalej: w raporcie do cesarza Pa-skie~h:z rhaI, ie do
s:erpnia 1837 r. rozdano juź 86 dóbr z docbo.
dem 1.030.000 tlp„ pozostaje zaś jeszcze do
rrzdania według zamierzonego projektu 94
dóbr z dochodem 500.000 z1p. Wobec tego, że
dJa otrzymania dorh-0du netto z donacyi nale„
żalo nadawać dobra z dochodem
znacznie
-;:-yiszym, z którego potrącano raty Tow. Ziem·
skiego, podatki i inne v;1·datki-wartość ma~
jątków w stosunku do jego fokt·;t.-zm·ch dochodów była znacznie wyższą. WÓgóle w pierwszym zaraz -0kresie do r. 1845 <uzdano 140 donacyj z poręczonym dochodem łącznym pra~
't'. ie 1 ~; miliona zlp. Niezależnie od r.ozda.nych donacyj ks~ Paskiewicz., jako namiestnik, otrzyma! na · wlasn·ość nieogrankiu.aą
Dęblin, należące w XV wieku
d<l rodziny
Tarnowskich. Majorat Paskiewiczowski. według danych Zarządu dóbr państwa z 1009
obe~mowal 16.625 morgów •
Rozdzial V ciekawej prazy, którą w g!ó-wnych zarysach streszczamy, zawiera tworzenie się fideikomisów w Rzymie, stan ich w
średnkh wiekach na zachndzie Europy, ordynacye w Polsce i pod zaborami trzech morarstw w dokladnem wyliczeniu i objaśnieniu •
Nie będziemy rozszerzać się nad bardzo -0hszernemi kwestyami prawnemi, w rozdawaniu, spadkobraniu i administracyi poręczają
cej, przewainie dewastacyjnej donacyi i majoratów i o różnicy między temi formami,
nie będziemy ui. autorem prz~·taczali str011nyeh wyroków senatu rosyjskiego. Te sumiennie i źró<l!-Owo opraeowane fakty i szczegóły trzeba przeczytać, by mieć pojęcie o calem rabunknwem g-0spodarstwie Rosyi i o po-.
lityce rosyjskiei w związku z uwlszczeniem
włościan i serwitutami.
Rozdawanie do·nat'yj po powstaniu 1863
r poa:zlo odmienną drogą nii za cut·sów Paskiewicza i zasługi urzędników w-0jskowych
przeciw powsfańcom nie były tak duże, jednakź.e \V okresie drugim rozdano nowych
donacyj 67 z dorhocem 157i.OOO rb., oprócz 34
z por.nnielszvm dochodem, rzdi razem 101 donacyj, skfadających się z 547 folwarków. Komitet statystvczny w 1006 r. wykazywal obszar maioratów na 677.185 morgów, wraz z
dobrami Paskiewkia.
Przechodząc do czasów nowszvch autor
charakteryzuje panowanie Aleksandra III-go,
którego wszystkie Vi';;siłki skierowane byk ki1
powstrzymaniu rozwo.iu snoleczeństwa. Pomnik, wystawionv na NewsJdm ,,carowi mirohvorcowi" mial v;yobraźać zabam-0wanie p(}stępu Rosyi, kierowanej przez Pobiedonosce·
wa. Drnnitarze przeję.ei byli jedyną ideą samnwlachJwa i narafrazufąc słowa Heinego:
„byli zlymi ludźmi, ale zna•komitymi muzykantami reakcyjnymi".
Pomimo wszystko okazało się niepowodzenie majoratów, jako środka politye:.mego a
przyczynę widzieli Rosyania w rozdawaniu
donacyj „nadbaliyc1dm luteranom", w administracyi polskiej, a nie w obojętności i braku
przywiązania d{l ziemi ze strony donataryuszów. Autor przychodzi do przekonania, ie
donacye miały i mają wyłącznie ujemne znaM
czenie, ie idea rządowa zbankrutowała, ie w
porównaniu z ordynacyami polskiemi, w których nagromadione zostały przedmioty kultury polskiej i ob.cej, stoją Rosyanie tak nisko,
iź czas najwyższy na ich ostateczną likwidacyę. Nie przesądzając an:i sposobu, ani formy likwidacy! donacyj, zwraca p. Kaezk-0wski
uwagę, Ze do ziemi skarbowej jedynie prawo
przyrodzone mieć powinni włościanie miejscowi w poeie czola 01brabiający glebę. Rze-czywiście, jakkolwiek uloią się stosunki przy.
szle, prawo do ziemi donacyjnej ma wyłącz
nie lud polski, bo uposaienie w ziemię bezrolnych jest w Polsce kwestyą nader ważną,
a udzielanie kredytu na kupno ziemi nie jest
dastatecznem.
Wytrwalość.
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Szwaicarya
Austro-Węgry
Bułgarya

;;_51

~23.25

228.75
157.-

15\1.75

16 '.25
16-0.107.12
69.05
SO.-

159.fO

10!'\87

68.95

„

79.-

z glsłdJ allmb•rsMB1.
4% r~ntę pailSlwową 80% i pożycz.kę wojenną z
1914 I 1!H5 r. 89.50. W€kutek polereń kupna z
pro\\ineyi ujn.:wnilo się wielkie zapotrzebowa.ule na
roi: premiowe tak, iż j}OŻ pre.mj. pierwszej em.
dos1ęgly 980 (940), drugiej 755 (714), a s:Uad100kie 630 (602).
• Z pośród akcyj kolejo\\-yd1 Troickie poduk~ly
się na 11:0 (147), gdy natomiast Moskwa-Windawa-Rybińsk znajdowdy nab~-.c&w ""l!ko "" '100
{293) •
>
<;f
,t'V _,
W grupie akcyj ban1wwycll akcye b-h."U Azowsko • Dońskietro notowano 645 (643), Wolisńsko.
Kamskiego 10;}.5 (1057), R!lsyjskiego dla handlu
zewn. 436 {436). Rosyjsko· Azyatyckiego 344 (346},
Ros. Handlowo - Prze.mysło.wego S65 (366). Syberyjski.ego 730 (720). Międzynarodowego 512 (513),
Dyskontowe.go 617 (617), Prywatnego 190 (100),
Zjednoeronego 270 (270).
Na ryndi:u akcyj nttfiowycli ujawnił się mę
kszony poipyt na miziały T-wa B-i:i Nobel Zt>"'25-0
(~) i ak-cye 1480 (1450). Kaspijskie również
os1!!gneły 289 (2EO), Mantaszewa 176 (175), Nafta

210 (207), Tet-Akopow 174 (172). &ku notowa-

no 829 (829), Lianozow 170 (172),

Kau'kaz 862

(368) i Petrol 114 (116).

Z

pośród

akcyj meWurgicznyeh i przemv:slu

wojerrnegn notn<\\'SM: BogMio'Vi~kie 336 (332) ·Ko·

fomna 255 (250), Baranow'Skie OOO (298). Bo~eker

66 (64). Briańskie 26.'3 (259), Donieeko - Juriewskie

3!8 (317), ~fale.ew 407. (405). Pet. zakl. metalurg.
3.'i3 (351), N~kopol- Marmpol .283 (282). Putilu•wslde
132 (131): r:arviaini'n 186 (185), Feniks 142 (140),
Kolc:rogmskie 606 (004}, Treugolnik 590 {580), Pet.
fabr. wagonów 125 (128), AS!Si'ry,na 235 240).
Złoto leliskie Ir0t0<wano 525 (518).
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-:sin

Petersburg, krótkie 15~.-

„

:i.•w.o
4.7! ~5
4.7•'15

4:Mt5

Londvn.

m

Petersburg, 9 1il5t~ada: Norowano bez ~miany

i samorzutność

stwa polskieg-0, które pomimo
stkich porywów i poczynań kulturalnych zac~owalo swą samo.bytność, . są niespożyte. A
kiedy przy swej pracowitości, trzeźwości i
uczciwości lud polski, który wykazal w tei zawierusze wojennej hart duszy, uprawiając pod
gradem kul ziemię, pociskami zoraną - sta- ·
nie do wspólnej pracy dla odbudowy lepsze-

5.49

2'1.'l'5

47!)5

Londyn.
lil11
Cr.eki na Amsterri1m1, Smte"l. H."'05
„
„
l:rćtkie 1l.!318
"„
„ Paryt, 3 mies • 2B.'.l0
„ „ ~ krót'<ie • 27.7if
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płae.

156.fO

„
„
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Norwegia

.

„
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3.02

25.775

4.7 ll'l'i

Banknoty rublowe •

FerHn. 20 listopada. Notowania knrsów de
wiz za wypłaty telegrafir.T.ne:

„

Londyn (OO dn.}.
„ telegraffoz.

Wl&lleń.

Berlin, 20 listopada. {T. wt). - DtJ;;:ejsz;e o..
broty prywatne na giledzie ber!ińs1iiej wykazaly
niewi~lkie zmre.ny klli"SÓW przy tran:zakcyach spokojnych. Poiyczki niemieckie - m0<:no, S% -i S7,f %
w txisi.ukiwaniu, renta rosyjska spoh."Ujnie, akere
-bimków rcsyjsi1dch, moono, renta rumuńeka lepiej;
walory chińskie i meksykańskie mooniej. Pieniądz
na każde żądanie około 4%. Dyskonto prywatne
4 5 /s% i niiej.
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Notomnia r tl"n.i11 'ZO listnr"~"·
US})OO!'MeniE> dla Liató"ll Znta:wnyeh Ziemskieh
jest wciąż l"oc:ie; maiery:ilu niewiele.
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OBWIESZCZENIE.

Pomimo m-0icli ogłoszeń w ga.zet.aeh z dnia 80
13 f :!7 1meśnia r. b.. duia e~rść pneudf"
b1orstw obowiłzanyeh do pnblicmegl> składania reli~

chunków nni nie zaplaeiia. pDdatku od dochodu imtrudnionyeh u nich praoowników 113 I półrorni H/16

r„ a.ni nie

przedstawiła.

rui.wet obrachunku. Ter..r.iu

odnośny upłynął

jut 3-0 września r. b •
Niniejszem wzywam opieszałych obliczyć najpóźniej do OO.go b. m. podatek od dochodu :imt;:udllionyeh u nieb praenwników podatek osobht1:
za. I pókooze 1916 r. i należność wpłucić do lms~
podatkowej Pre1ydynm Polieyi I pi!:tro: okii!nk~
Nr. 26.
Do tegoż terminu v.inien być podany do Wy·
dzialu podatkowego Prezydyum P()lityi obradm.-

nek.
Przedsiębiorstm1. obowi~za.ne
składania

do publicxneg(}

rachunków, które niniejszego wezwania

nie ·wykonają, ukarane zostaną grz,fWU.1: do HJij

1"U•

bli.
półrocze

Podatek osobisty za II
b!ldzie 11> stycznia. 1917 r.

1916 r. pfatny

Lódi, dnia 16 listopada 1916 r.

Cesarsko - Niemiecki Prezydent

Połicyi

Loelm;.
ROZPORZĄD'liENIB

POLICYJNE

Na zasadzie rozporządze.nla glównooowcdzace..
go ~ w·schodzie z dniia 22 marca 1915 r. w pÓb.·
~1u :z: ro7JP0rz~<lzeniem pana Generał· Guberna·
tora w Wan.zaw1e r. dnia 28 wneśnia 1015 :r. dn·
tye~o wladzy. policyjnej urzędów powiatowyrli
pohCYJ'llYCh wyda1ę w porozumieniu z Gu!Jernato;rem wojenn~ d.la miasta Ło<lzi .następujQ':e roz.no·
rządzenie polieyJ!Ile:
-

§ 1.
• W 1Jit1iani~ rozpol'Z:'!dZ7nia dotyczącego wyrobu
p~eczyrw~ z dma. 7 kw1~ta 1915 r. i w dopelnie.

mu obwieszczenia z dnia 5

"''Tześn.ia

eego Zill!kazu używani~ kartofli
pre~a~atów przy 'IV~1eku
z~ru 1 pszenny wyp1~kać

lub

r. b. d:itvern·
kartofo1"n;;d1

nnknzuię. ehleh
tylk? z mąki, wydanej
piekarzom przez kocntet rozdzuilu maki i ehlel'a
w m. Łodzi i bez innyeh domieszek. - •
· v
§ 2.
Zabrania s!ę piekartom piee chleb w bry'c:w:m•
nseh. Do wsun1ęc1a chleba do pieea mają być n/,vwane tylko równe blachy
brze<>ów
§ 3. bez zag.i<>+ych
'<'
„ .
Pnekroezenia przedw'ko ternu rozpon...ądzenfa
karane będą grzywną do 3,000 rubli lub '\1.ie?:a,.

chleba,

niem do 6 miesięcy.
Rozporządzenie niniejsze

·

obowiązuje

·-·
od dnia

opublikowania.
Łódt, dnia rn listo1>ada 1916 r.
. . . . ~'&ko·;Niemieeki Prezydent Po'lfo:vi
1 ''
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nia f ódzka.

ln~m.

1 l!cbtan. 1 stółt
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B"W"iatło elektryczne

sbl~:n::!bi ~ ir:k!d~ f1~:

jest wobec niebywale wysokich cen nafty~ spłrytusn,
stro. 1 dVWJ'łn;
r
·
~
n
·~~ń
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f
5) o ~ 10
'f'?7.ed '!'Ol„ Kcmo 1wy 1 p na1 epsze~ na1U1 szem 1 na1pewme mufynt>'ll's'!m
~ 1 Sl'.afa, 2 ,l<olszem oświetleniem. Dnje się to wyjątkowo odczuć
dry pfn117:owe, 6 m-ehmvch llchta·
w Łodzi
przy urządzeniu małych mieszkań.
rxy t wtela innych tte~
ma Zttszczyt zwołae
Zwracamy jeszcze uwagę na ogromną wygodę.
S\ o J?Odx. 1-0I', przed T>Ol., R'rmktórą stanowia naczynia kuchenn~ aparaty do su•
stanivnotVBklł 18: 1 zegar llr.afko-27-me zwyczaine ogólne zebraniet
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ł • •
l ·
f wy,7} 1o stół
sklepowv, 1 drabina:
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)?001. 12 w twl zawadzka
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w gmachu przy Manufakturze.
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f ·skie i inne ml"bfo w dobr. stanie;
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Posasy '

damski z powodu kry-

mk. 8, suknie od mk. 2. Szvje
karakułowe żakiety. futra i prźe

rabiam na nainowsze fason\'.
Pracownia E. ·Rudzk1ei. ŁódŻ,
Piotrkowska 17, parter.· 28lH-2
~11lifn
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prSZ<t..:ego na masqme
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Zagubione dukumentr„

Glińskiego poA• A• AtrIl'!lmintf
Ulł. leca .skład fa-

\'11trad"·1mm

IBiało iliatł~ aH.tJłiąiJl I iłfoti
Ir •
mm11laftDłR

R-.:11. 15.

paszport niemiec~
1~r'łmr gl'l!rńi cieoł'v. ~ gazo.
11;tluJ UllOJ, wem' oświetie dli · il Ul.UJ wydany w Konstan•
bryczny Łód.t, M1koła1ewska 34. n.iem. przy ro.dzifi1e, do wynaię· tynow;e, na imię Agnieszki Kłos,
na prz;:.vobnie
c~a zara_z. Wiadomoge w atlm1- pozwolenie
mleka na to samo nazw;s!<o i
mstracy1 „Godziny„ w Ł.ojzi.

małycll

~!0-l

z Z-dl
PO·
kojów z kuchnią, z
oo~zechme znane z~ swe.1 do- przedpokojem, 1\lozetcm i balko- 1:fninaf paszport n!e".1~ecki, :wY.•
hroo. oraz latarnie r~czne i. po- nem, światłem elektrycznem. w ll11yłll!J dany w Łodzi, na 1m1~
WOZ<?We zasrosowa~:: do świat la oficyn e na I piętrze, od Grudnia Fab.ana ,oz~aganena. :.11)6.!-1
~arlndo~e.go; w~rao1a: 1~akł a a lub Styc~ni~ na Ewan~iełickiej 7
o~achar~kl Wł. Ł}czkowsiu. Łójt. do wynaJ~Cla. Wiadomość u sttÓ•
Piotrkowska 188.
1181-3 ża.
~793-:!
lffił•lł~ł paszport niemiecki,. W"f"
uu łłl{ dany w toJ'1, nl 1m1ę
Cnru .t.tdelstem.
235a-l
•

Z

nl 19 b m

P

Panelu da JasJłBi imGZtBIJGi.

W 10 r<nm!.ioradl. od 6 kop. Htuka.
Adl'. Hurtowy sld11d pocztówek.
t.ódt, Piotrkcwskll ł1, front, l piętro.
........... _ __ , ..........................__,_ _d

Lokale.

pne111tłrif!lłUI dwa pokoje sło. Ulł~UlU iłllU, nerzne z kuchn ą

•

.

- •·

;ub ]eden duzy. z gazowem U• zanp1:11 paszport me~1eck1, .VfY."
rządzeniem. Oferry z poJanie;n
!I lllJ .. dany w todu, ~a 1m1~
ceny składa~ pro5z~ p:ld „Gaz „ Apvion11 Mazur.
Zl)U-l
w adm. .GoJzmy Polski'" w
Łodzb
.
2854.--2 z ~
2 pasżp.orty niemieckie

______.;. . . ,___
-

11

1

Ulfy
Wlfdane w ł.0.1211 tu t•
m1;; n.nny Ku.k.eika i Wo,cie:cha
nowoczesnym l<.uK1ełk.a.
~'6-1

llnH11łtnJ·B w domu
nych kupu1e A. Tuwim, tóJt, f UJUtW y dWC'cll pokot z kuch·
2830-:.l mą 1 prll!dµokojem, wann<i I eta•
Bł'!ln}·H nowe, ut-ywane tanio, zawadzka is. m. 10.
ktrycznem oświetleniem; Prom"'r Wl mt motna na raty. Cho.1naua, .Zielona_ do Ułil~t,. Uiae11~a
t\ow.;Ki, Łótlt, M1koła1ews~.a 25.
·
2-fi~- 0
oo. W1dzewsk1e1. S. 8ietikowsk. 1 onm~tntmom dotkn:ętych- s& PiomwwMa 41.
UJS-1
RJM lekki jednokonny tylko ihntWUlJll!IU · iat pra1uyki. Ma„
u Uli w dobrym stanie, kupi~ ~Lży.:;ta, W ars~ a w a. lwarda
zana. Uieny w adm. pvd „Po- .;5-10.
~Mi-1

----------~r.trn damskie poµlelice i móf- wo.t.·.

łlfwnim-<i poszukuje depe!i:iexta

Aihiuliu

1,nttlrtu·mJy nowy garnitur mary1
uuailumz.
narko"'_v. "wurz"dO·
"
u
-..

J

stare

1

il piętro.
283il-ii
l!n[l'.r::.lifi,:!l!1'~ potrzebna na sta- - - - - - - - - - -

w następ." obrazach

,

~
Łódź, Novvo-CegielnianaNr. 19„

z 4·ch nokoi sprzedam
ilłull u oraz maszyni: do szycia,
prz~hodiąc ulr·
t.óJi, Piotrkowska 18?-lł. 2831-3 U
.
•.
•
cami A_nny. Oło·
f I M~~lfVH~ dSJ szycia naita
.
wną, Piotnwwską Z,{Uh1ono koraif~nr-zur- :R}lr!l gimnazyum (niem- IL H. lłilllJ 1111 me! bo w pryle. Znalazca zecnce zwrócić za
Duuu J IJ u fiu ka) z wyższem watnem m.eszkamu kuoić można
wynagrodzeniem !.6.:tt, Piotrv.ykszt;.keniem przyspasab1a w Łódź, Brzezinsll:a io P;acek.
oł·an·inn w.iedefiskie do sprzed~- l<owsl<a 16~
236i-1
kompletach i oddzie;me do ma614-20 r u IJ ma. Cena 200 rub.t.
tury tii. z zakresu· literatury _ _ _ _ _ _ _ _..;;..;..;..,_;;.;.;. tó~ Spacerowa 41, strot wska- ----------~--~........~klasycznej niemieckiej. Zgloie. Umówił 5,~ możn:i Konwszelkiej tresci, w rói·
.szema „Godzma Polski" w 1:..o· ł Uoiłls i futro męskie snrze- stantynowska 19, m. 6. 28!9-i?
Mul.!
u
dam
tanio~
Łójt.
Piotr·
nych 1ąaykach, encyklo·
':!zl ~BUU".
27tl8--3
Ko1Vska 163, m. 12, iewa o,;cyna - - - - - - - - - - - - pel.iye 1 roczmK1 pism ilustrowa-

a.

-

2i66-lł

K. KLAUSE i

Potrzebny ~~ł0l1:fag~ fr~~~~ _d0_z_w_010_n_e.______

dotych- - - - - - - - - - - fran- llnn nłfn·1~ ajentów z małą ka u.cuskiego nie uczyły. Urzadza r U!.U1 un 9 cyą. Łódź, Nawrot 54,
komplety francuskiego (Języka i m. 17, Od. 12-2.
2813-1
literatury) dla uczenie i uczniów
klas wszystkich. Littauerówna,
Łódź, Andrzeja 37. Przvimuje

czas w

Łódź, Południowa 8.

ze skóry i to-w-arn w najlepszem wykonaniu poleca skład T„wa wyrobów obuwi-l drewniane o p f.

lt lift•IJ zysu szyje ele~anck.o
UJ p mlhmiluu cielka francusk;e- stol, Zawadzka 11, B Iski.
go przyspasabia w krótkim cza2796-2 kostyumy o:i mk. l<l, palta od uwaranto"".a..1e Iam!}y Karordo.v.?

s;e uczenice, które

fBB~f

SZHALEWICZ,

Trepy i pantOfl

10. m. 18, przy1muje od 10-6 po
pot Micha! Kohn. Urz~owo

if!illr°DG

~.D~ŁJ!.~1!~ f

'-I

stałe.
W1adomosc: Uu H ~ztuczne zęby, całe i poŁódź, Brzezińska e6.
28-'.>5-3 łaman~ Ul. Nowo- Ceg elniana

sk;ego chrzeScijańskiego. wyso·
naum- kiego wzrostu. Łódt, hotet Hry-

~TUART

alt~~_, do fofo'U:afil i do E Z I A.
Wszelk;e p śmie1me materyałv, hurtownie i detalicznie
po cena.eh przystępnych.
M. D. WIENER,
. . - NOWOMIE.JSKA 10, --~ ~

Pierwsza Warszawska fabryka mięsa jarskiego i innych
produktów jarskich, Srokowskiego, ul. Wilcza 62, mając trudności w przewozie towarów sw'Ych na prowincyę, proponuję zakładanie na prowincyi
filijnych fabryk swej firmy. Kaidy reflektant prowincyonainy za paręset
;rubli otrzyma rejentalną licencyę na określony okręg kraju, · zapas etykietowanego opakowania firmowego, oraz nauczenie wyrobu. Poźądany osobisty przyjazd reflektantów.
2746-5

dotnktywum

lQII

Komisarz !tlirlowv w todzi

odnawianie

dla przedsi{ibiorców tniast polsliicb:

subjekt feii:zerski

0

nt~~ 1ł°f-_m;~
a ~i~~~~
1
~i~1pap ~rvo1ews1<!,

Fabryka

Potłf!iBbnJ
u li n

Hł1łlililny intHi I ł-U
1łelkłcl aęfłlaó 11 lłłt'

m !> llOdr.. 2 po p-,ł., Nowo-Ce-

do nabycia

u w Berlinie.

Na miejsce orv;;;inalnyc i. akcyj mogą byt nadesłane nai·
t16fniej w oznaczonym terminie, kwity depozytowe wyżej ozma·
czonych instytucyj z oz~czeniem numerów akcyjnych,
W razie gdyby zw--0łane ogólne- zebranie nie doszło w tym
terminie do skutku, takowe odbędzie si~ dnia 30-go grudnia r. b
o godz. H-ei przed pot, bez uwagi na iloSć zgłaszających sii;
akcyonaryuszów.
2851-1

(~tra1zy~ło)

Uź · aici1 oświatlBHia oloktmznauo. ~:~~tr~~~·.1::~

1) Sprawo,.;danie Zarzaou za rok 1915, zatwierdzenie bilansu
i rachunku zvsk6w i strat za okres snrawozdawczy.
2) Zatwierdzenie budżetu wydatków za rok 1916.
.
8) Wybór członków zarządu i kandydatów na miejsce, padł.
par. 2f ustepuiacvch:
4} Wybór ezłonkóvi komisy!: rewizyjnet
~) Wnioski akcyonaryuscy.
·
Akcyonaryusze, zamierzaiąq uczestniczył! na zebraniu,
Winni nrzedstawić swe akc:ve mlin6tniei w dniu 9-l!O grwfo:a r. b.
w kasie nasz~o Towarzystwa. lub w następuf'lcych intytucyac:h:
w Banku Handlowym w Łodzi,
w Niemieckim Banku w Berlinie.
w Dnzdefiskim Banku w Berlinie.
w Dyrekcyi Dyskontowego Towanystwa w Berlinie,
w „Nationalbank fur Deutschland' w Berlinie.

w Banku dla Handlu t

fatydau

