lfr~.

40 ( 40 lx~·

społeczny

l>ziennik polityczny,
PIEIUllERITlh
mte rb. 2.70.

Cena numeru poJadrm::zego w Warszawie
Łodzi

FIL l E: Częstochowa:

.

Powtarzamy oo dnia st-owio ,„koalicya".
Gwoli skrócenia wy.razów, skra,c.a się samo

pojęcie i

miesza się w jedno Anglię, F1'aneyę,
Rosyę, Wloehy, Rumunię, Japonię. Stwrurza
się tikcyę, że wobec sprawy polskiej istnieje
jakaś koalicya, jakiś j~oo twór o jednej woli
i niemal o jednej gł-Owie.
Czem jest właściwie wobee nu ta 'PI'ZY"'
sfowfowa k9alicya? Nad „tem pneeiętny u-

się

nie zastanawW. A jedna:k instynkt mówi nam nieraz, te koalieya
~1.. .....n_ • umowy, AJ.e
_, me
• poJę•
jest twi0rem cuw.LWWeJ
eiem jednej woli. Zwla.tszcza 'W sprawie pol·
skiej niema żadnej wsi>Qlnej woli ki0alicyi.
Taka koalfoya, 'iktóraby wspólnie 1 jOO:noli.eie
dbala o Polskę, :poprostu nie i.stnie.ie i .istnieć
nie

:mq.te.
.
. Umysł trreźwy i krytyemy rozumie, te o

P-0lskę toczy :się w.ai.Lka jedynie między Rosyą
all.:
a centralną Europą, bo nikt inny o nią Waiuu
nie toczy. Anglia i Franeya wale.tą o Belgię,
. na;d morzanu,
. o 1.
~ • e&OD:O-,_
o pan<lwame
lfi.Ol'Z,yaCl

miczne, o k-olonie, ale nie o P-OJ.s.kę, bo P.olska w ie.h zrozumieniu jest eze:mA, co ob.chodz.i prawie wyłącz.n.ie Rosyę. T.rzeiwy umysł
również zdaje sobie sprawę, ~ Wloohy walczą o Trient, <> Triest, o morw Adryi, afo nie
·o Polskę. Jeszcze mniej, a raczej wcale nie
leży Polska w sferze interesów Japonii.
Swiat wie, że Polska nie będzie nigdy ani
angielską, ani francuską, am włoską, ani Japońską: Niepodobna 50bie wyQbrazić w ża
den s.pos.ób
Polski „koalicyjnej", Piolski
anglo • fran.-cusk-0. wl<>sko - japońskiej bez udziału Rl(}syi i Europy ,centralnej. Polska wybierać może między Rosyą a państwami een~
tralnemi. Koalicya dla niej - to widz tylko.
Ni:eliczni u ;nas :zwolennicy t,Pols.ki r.o.syiskiej" wstydzą się sami tego wy.ram i zamiast
słowa

„lfosy.a"

używają słowa

;,koali-Oya", aby

Rosyi. Są i tacy, którzy
mniemają, ie na Jrongresie pokojowym koalicya w :sprawie :polskie zastąpi Rosyę, że. Rosy.a
o nas decydować nie będzie, ale że koołicya
każe Rosyi ,,stw-0rzyć Piolskę". W :rzeczywistości .zaś P.olską w razie swego zwy.eięstwa ~
p-orzą<lzala:by nie k-0alicya, tyilk.o Ro~a, jak sa"
zatuszować

pojęcie

ma zechce, a koalfoya jej wolę zaakceptuje.
Więc nie hl.dimy się i nie mówmy ,,koali...
cya", le~ m6yvmy p.Qprost!l „Rosy.a"~ jeżeli
mówimy o sprawie polskiej.
·
!Rioześ.mialby się Mefisto, gdyby mu poo

Płock:

cu. Kaliszu,
między

Admin. »Kuryera

Łowlozu, Łomży

I

syą a centralną Europą.

pomiędzy

Będzinie.

Krwawy Jroncert, rozgrywany dziś przez
Anglię dokoła okopów oentralnej Europy, jesz..

cze xozbrzmiewa glosami · pasuz armatnich.
Jeżeli nagle i niespodziani.!? zabrzmia1a w Eu-

P<llskiego, drgnęla prawie sama tylko Rl()sya. A koalicya?
Koałkya nie ezuje się 'bynajmniej zaiskDczoną. Narodom kulturalnej Europy pri.ykro

ropie proklaniaicya

Państwa

oczywiście, że ich moralne ha.st.o w tej ;wojnie:
Qbrona mn.ielszy.ch narodów - rosW-o odbite,
jak dęciem pa~asza w pojedynku - prokla-

,._
•
maeyą Państwa Polskiego; ale ws.11:.n.es:reme
Polski nie godzi w interesy Anglii, Fran.eyi,
WJ:och. Godzi tylko w ich dumę. Natomiast
Rosy a otrz.ymala efos ogromny i be11pośredni.

I

Biuro dzien. A.

.

·

(Urzęd0iwo). Wielka
Główna donosi 10 lutego :

BERLIN.

l

tera

""

Wschodni teren walk.

oo

seooh na stanO!Wisih nasze angielsJd.e OO,.
wywiadorweze, 'MŚ :na południe
s a il l y od.dzidy silniejsze; odparto Jl

działy

g~ała-p'UUwwnika

· Komunikat buło

L

Sofia, 8 lutego. - Głów.na. kwatera d<>nosi 7 lutego:
·
Fl"Ml:t maeedońsld: Nieprzyjaciel ostrzeliwał daremni•e za pom·ooą artyleryi i mdn ~ęść
stanowisk na.szyieh w luku Cer ny i na le.wym brzegu Warda.ru, jak również ;posterunku
naszego w pobliżu Pa.Imich.
Nieprzyjacielskie oodzi.aty piechoty, które

usifowaly posunąć
zostały

w

.caJ.ośei

.się

:z

naprzód lm w.si Palmf.ch

dołkliwemi

stratami od-

rz.u.cone.
ezęści frootu względny; spo.
Latawiec niepr.zyjaclelski ugodzony. wstał
naszym ogniem i. spadł w oddaleniu S klm. o<l

Na poz.ostalej

kój.

wybrzeża

Front

okolo wsi Ka.le Tsziflik.
rumuńslcl.:

Spokój.

. Konrnnikat rosyjski.
Petersbfil'g, 8 lutego. -- Wielki sztab ge--

1

oo

wszędzie.

a/l"C'lJksit;cta Jt>zefa.

J!'l'O'nt Nimnieckkgo NafttwC'fl .Tronu...

Na froncie generała - pullkoiwn.ika. areyksięcia Ji)zefa.

I.

Graz na froncie grupy w.ojS'k geineralai-

f eldmars.załka v.

Maokensen.a.
przy trwającej ~e mroź.1u~j syma,.

Na

aJrnya m1 a;r.

Poo oslooią ognia natady w wielu mi.a}

M

karaibiny maszynOJWe.
:I!'f'ont wofHk.

spotęgowab. się

wicfokrotnie

tylacyjski'0h.

Zacbodnł ter.en wall\11
fr0<~oie armil generała * feldmar-

N„
,..„„h-·,;ir-::-... .......,
V'U..lUW. br"'""il"n
--a... Mos ...
,;

oo .,,.,..)...~

pva'UI"

dnia trwal gwalt<>wny ogień fnmcu:sl:L
Przez skuteczn„e ostrzeliwanie sthrmionł'
przygotOIWUjący się a.taik na wizgórze 304.
Na -wsehodnim. brzegu neki ~ ~
em.oo WTĄ;Óir'm P o i v :r e s l'MChwi~-0 mt
u.tarcie kompanii :Mep:rzyjacle~.
W p-O'bliżu V a n x (na pómoe od st.
u:'l.~el)
1· ...„WJ.
.::1-„... „ ~-.i
TI1łW':VCh 0łl'1"nn
lTu.:.w
~r ata;ku1-A«Vd{
ay;w,;
wtargnęła na linie łranwskie i misu.zyla
"I'e.mł'„m;ki
...n.mu
,,......,, „,,, 1·„h
. „-.0 g·ń'...
IJ
<NU
„ .DGt
"17
JU

4

PierwSZY. General-Kwatermistr.t
·
LwleudG-4

-

Spra,vozda~ie admirałicyi
BERLIN. Urzędowo don0&zą 10 lutego:
Niemie„kie latawce marynarki w nocy
z 8 na 9 lutego zaataikowaly skutecznie 66

d

.

Poo

./front wojsk Ks. Leopolda Bawarskiego
Na pół,noooy za.chód
S ta n i s l a
w-0 w a na no1W10 przeprowadwne przoosi~
wzięcie oddało w nasze :ręce 7 jeńców i Eł

°'"

Nie mówmy więc „ko0alfoya", gdy mówimy 0 Polsce. Mówmy :poprostu ,,RiOsya". I
nie zapominaj:i1iy, te Rosya nie powinna pxzykrywać się imieniem koalieyi w sprawie polskiej, jixk liśc:l:em figowym. Kładźmy pr-0sto
karty wielkiej gry historycznej.

oraz w SosmJW•

r'"';;-;Zalka ks. Albrechta. Wirtemberskiego,
y p r e s i w y t s e h a e t e, przy grupie
wojsik następcy tro:nrll Rnpprechta., w Art is, oraz pomiędzy A n łl re i s <>mm~
0

I kto wie, czy sp1aiwa polska nie wyłaze
xy-.cht-0, iż "koali-cyi" w tej sprawie istotnie ' eya nie uległa zmianie.
niellla.. W sprawie polskiej ą r~czej trzy
. :Il
t
d „ kt.
strony: centralna Europa, k'°aJ.icya zach.OO-ron mace ona
Pomięd.zy jezforem w ar aar a. Do ini eh pa:ństw$i osobno Rosya. Kt-0 wie, czy na
fakt wskrzeszenia Państwa P.olskiego nie zgo- ran trwa z przerwami o·żywiony ogień dzia.łowy i z przyrządów do rzucania min.
dzą się rychJ.o Anglia, Francya, Wloch y, a R

sya wcale nie będzie chciala się zgodz:ić?

W~dzynskiego;

Komunikat niemiecki.

Rio-

.

Polskiem~
petitowy jednoszpaltowy ns

kop. 20 za wiel'Sl:
stronie ~ npali).
DrrJłntt: '18, kop. ir.a wyraz, najmniej 25 kop.
HałlBłłanu (po tekście): kop. ISO za wiersz petitowy (str. 4 szp.)
Bekrologh kop. 25 za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
W dztalB łllU'l!itm1ym1 kop. 50 za wiersz petlfow. (str. 4 szp.)

Płock."; Pabianice:

temi dwiema potęgami będzie
A Polska w.eiąt roma--

w Królestwle

łllfm)lHh

zwraca,

:zmierzchem koalicyi.

nie, jak-o wfo.Utie zagadnienie,

O8 Ł OS l E 11 A

8.6.

Rękopisów niezastrzefonych Redakcya nie

ul. Panny Maryi 26; Tomaszów: F. Gomulicki;

Koalicya i Polska.

mysl polski nigdy

Plotr~owska

4 kop.

pokoju

i literacki. ·

1 Wanuwir. Dkółntk 5.
BdminlsłraGJR
n
Kredytowa 18 (Erywadsha)
Rsdakąa i ffdminidrafiya w łodzi:

ms.

oo,

Bok IL

RedakGJa

Mieslęemłe kop. '75. KwarWnle :rb. !.!5.
Za odnom;. do domu jednoraz.. kop. 15, dwtmtz. kp.
Prennmerata przez ~ miesi~ezn:ie kop.
kwartal-

Iw

r~

Niedziela, 11 Lutego- 1911

bombami place lotnicze w P o l pod D u n-

niemieckiej.

ki erką i Goxid e.
trafność rzneo:nyclt bomb.

Zaobserw~

Wszystkie latawce wrócily bes nnk•.
dzeń.

Szef Sztabu !.d:mi:rallcyl

~~

Komunikat austryacki.
WIEDE:iq-. Urzędowo donoszą 10:..go lu-

tego:

Wschodni teren walk:
na póbl-0ooym - .zae]wdzie -0d St a n is l a w o w a przepro,wadzona przez wojSika
nasze akcya odniosła. zupełny &nbes. Oddziały, które wtargnęły do rowów rosyjskich sprowad~iły z po1wrofom 17 jefrnółr i
B karabiny maszynowe.
Włoski teren walk.
W 0ikołfoy G or y e y i wojska nasze
podczas operacyj no~nych zajęły liczne
wałki rowów nieprzyjacielskich, wzięły do

ka-1

neralny don@i 7 lutego:
Front ZMJhodni: Nad Berezyną, po gwal:townem ostrzeliwaniu stan'O'wiska naswgo w
wiedzia:DJO, że skoro -0 Polskę walczy k-0alieya,
okolicy wsi Zaberezyna zaat!t!kowal nieprzyjato o P&skę walczą też hindusi lub murzyni z ciel nasze rowy o.chrome w pobliżu tej w.si.
Pa.ryż, 10 lutego. - Urzędowo donoszą 9
Timbuktu. MOOn.a koaliicyę rozszerzali do me- P-0wfo.dło się mu opanować jedną wysepkę na Juteg-0 po p.0.1udniu:
tej rzece oraz rów oohr-0nny~h jednych .z komsk01kzon-0ści, można do niej wl.ączyć nawet :paNa .WS'Chodzie od Me>zy załamał się w caipanij naszych.; leez kontratak posiłków naiszycll
1ości arl:B!k nieprzyjacielski w -0k-0licy Va.ux i
pua·sów, 8le oo to ~.O ma wspóln~ z oorzucil przeciwnika d-0 jego rcw6w.
Piolską?
Front :rumuński: Nasze oodzialy ·przed- Pa.lamix rw naszym ogniu.
· WWoevre gwałtowne walki artyleryi i
AJ.e i t:-0alieya .sama w .sabfo, jaik<> poję :nie ·przepędzily nieprzyjaciela z rowów na po- dz.iafaln(lść patroli na pólMey od Flirey. ·
:tudniu
od
slrpmfonia
Sla.nieu
ara.z
odparty,
cie umowy militarnej, jest tworem przejścio
W Wogemch, na wschodzie od N@irm&nt,
.
_
!kontrataki przeciwnika.
:w:·m. P-0mimo wszelkie zaipewnienia w koaw
je(ien
z oodzialów na.szyeh napadł na. .po-steW eiągu ·nocy nieprzyjaciel w fille dwóch
l: . ·yi samej tkwi zaród jej rozpadu. K<>alicya !kompanij przekroczył zamarwięty Seret w <r rnnek niemi.eeki, któregroza!ogę pokorumo, lub
- nie jest to dziś tajemnicą - p'Ówstafa ad k<llfoy &n.tu, na południ-Owym wuhodzie <0d wzięto do niew-01i.
:us u m a·ngielskich land-lordów i wielkich· Foesa:ni i iaatftlrnwal rCYWy nasze. Odrzucono
Paryi, 10 lutego. - Urzęd·ow-0 donoszą 9
go za nekę .za pomocą naszego ognia.
Jkupców londyńskiej City. Koalicya ~skończy
·
Front kaukaski: Nic znamienn.eg<> niema luteg-0 wieczlQrem:
~ę z ehwilą, gdy ustanie jej glówna raeya:
W okolicy naw schonzie od Reims p-0wiodo doniesienia
,~en.aw.iśó ·Anglii .łlQ ;Niemiec. PiexwszY. bl:v.,:sk
~ :Się Wtlll ~cie~ Yiaz12liśm~ ł~.9'f'-."

Komunikaty Irancuskio.

niewoli 15 oficerów, 650 szeregowoow i Mo.były 10 karabinów ma.szyno:\vyeh, 2 przyrządy do rzucania min, oraz wiele inneg~
materyału wojenneg-0. W sukcesie tym oo.„
znaczyły się szczególnie oddziały pnlków
piechoty Nr. 85 i 87, oraz piechota obrony
krajowej z Dolnej Anstryi i Rnkowi:ny.
Południowo-wschodni

teren walk„
Nie zaszły żadne wyda·rzenia.
Zastępca szefa sztabu generalnegf>
von Bo e fe r,
Feldmarszałek - porucznik.
f&I4t'

Baterye nasze skierowały skuteczny -0gień ni
urz~dzenia ni eprzyjacielskie w odcinku wzgó.
rza SIM. Sklad z nabojami wyłecial w powie:
trze.
Na p•ozostalym fronde bezustanny ogier„
armatni.
1

-

Paryż, 9 lutego. - Sztab armii wschodniej
donosi 8 lutego:
Od dni kilku <lzialalność artyleryi byla
szczególniej ożywi·oną nad Wardarem, na fron·
cie francusko - włoskim w -0koliey Jfogiły ~
lUonastyru. Na .calj~m froncie nleprzyjaeiel wy„
kazywa? pewną dzialalność.
_
.
·
Bułgarskie od<lzialy wywiadowcze o:tn"U:J
colło p·od Kale1Hl;;ą (10 ltlm. na zachodzie oo,
Seresu) i Preseniem.
·
..}~;C?.J,l,A~"' 1..:i-i:tly \V,j"W!~H1 •J'i.W~2:e

i>-0$Ull,ętf

G
się naprzód na p-Oludniu OO. jeziora

P:respa

obsadzUy Oja.ni i stanęły pod Vesteni.

'

Komunikat bołuiixki.
Le Havre, 9 lutego, - GlÓIW.D.a kwałera
!donosi 8 lutego:
·
.
W nocy z 7 na 8 luteg<> Niemcy usilowali
ron.ownie wtargnąć do linij belgijskich. Silny
pddziat nieprzyjaeJ.elski przeszedl d-0 ataku na

[>osleruuki nasze na południu od Dixrnuiden,
[ecz został przyjęty ogniem belgijskiej piecho!l:y i karabinów maszynowycli. Atakujący zo·
~tali zdziesiątkowani, a ei, którzy poiiostali
1Jrzy :i:yeiu, poddali się. W:z.ięt-0 około tuzina
1eńeów; pole i rowy pokrywają liczne zJwfoki;
niektóre z n1ch, w tej liczbie jednego oficera,
7.d.ołaliśmy sprowadzić

do naszych linij.

Komunikat
'·

Rzym, 9 lutego. -

włoski.

Główna

kwatera if.ono-

si 8 lutego:

Na wielu punktach frontu Qgień koneen.tracyjny bateryj naszy~h zmusil prze-ci.wnika
do milczenia.
W dolinie Sugana wcz:oraj rano usilowal
.nieprzyjaciel, po począt1mwem ·gwaltownem ostrzeliwaniu, ponownie wykonać atak na jedno
ze stanowisk na-szy·ch na prawym brzegu BrenPołQczony ogień naszej pie·choty i bateryj
pol•OWJ"Ch powstrzymał ait.ak, zanim zdołai się

:ty.
on

rozwinąć.

P·o-dobne przedsięwzięcie podjęte przez
nieprzyjaciela przeciwko naszym liniom na
I<'reikoie!, nie miało P'OWodzenia.

Kmnnnikat

rumuński.

Jassy, 7 lutego. - Glówna kWatera donosi
ti lutego:
Stanowiska nasze w dolinie Snsita znaj.:.
»dują się na póln:oey doliny w olmlicy Pa.rlestri.
Na tewym brzegu Dunaju, pod Isaczą o:&trzeli wal nieprzyjaciel pociąg wojskowy. Artylerya :rumuńska i ro-syjska -0.d.powiadala
przez ostrzeliwanie wsi Volsaeeni ~ Vilna, jak
[również nieprzyjacie1s1cich wi0zów z amunfoyą
w dolinie Putna..
'
Na.d Seretem ostrzeliwaliśmy stanowiska
nieprzyjacielskie i grupy robotników.
Na p-0zostalym froncie na północy od Dorny Watry aż do morza Czarnego obustronny
ogień artyleryi i: piechoty.

1DDZ lntawce!

O

·n.

Z

I

N

--p;_

. wzniecono wiele pożarów, szczególnie w magazy.nie .amunicyj w Neriecourt i w zakładach
prz9)mysl-Owy.eh w Pom};l-ey i Neuve Maison..

laton!ęcle konfrforpe~owca /nieminckłego.
Londyn, 10 lutegio. (T. wl.). -

Urzędi>

wo). Jeden z kontrtorpedowców stars:rego typu, używany do służby .wywiadowczej, podoias
:n-0ey uibiieglej wpadl na minę i zatonąt Wszyscy oficerowie 2iostali zabici. Pięciu lud.z.i z
rzalo.gi uratowano.

m•

ł'

dI

ił

ił

la

wOJH n z P01.11lłnuOJCu.

VJycofanie roczników

Walku lotnicza.

iCeln~ uderzenia l?<J.ciskÓw zaobserwowaJł,:o i
'

Odfozd ll2rardu.
Berlin, 10 lutego. (T. wl.). - Ambasador
Gerard zlożyl w.croraj w południe pożegnalne.
wfay.ty kancler.zO'Wi Rzeszy,. <>raz . i:nnyni ·wy:?r
seym urzędnikom. Następnie ambaśad>oi'. Gerard przyjął sprawQ!Zdawców dzienników ame-rykańskich, którym oomówil udzielenia s11cze~ólów do czasu r-o:z.mowy z prezydentem Wil·
sonem.

Przeciwko PfBZYtlBDfDml

\VillODOwł. .

Bem, 10 luteg-0. (T. wl.). -- ,,Petit Pari·
sien" donosi z Waszyngtonu: Senator Woorks
1wafozał w Sena.efo wystą.pienie Wi~ona pneciwko Niemrom i p-owiedział, iż podkreśla, że

sferach twierdzą., iż w Ciągu dni najibli~
nastapi wyjaśnienie. Wiad-0mość . Reutera o
:Z&rw~iu mosunków poiniędzy Ameryką a
Au&tro-Węgrami jest czezym wymy\Słem. Na.stępnJe nowy ambasador,. hr. Tarnowski,. nie
d-oręezyl jesreze swyeh papierów uwierzyteI„
niająqeh,, odbyl jednak w duch~ przyjamY..Jl>:
prowadzoną konf erencyę z La:nsmgiem.

PiłfiSlwOlł.

Dnmn

Kopenhaga., 10 lutego.. (T. wty, - ,,Berliner Ti<lende" dowiaduje się z Petersburga, że .
prezes ministrów, ks: Goli~yn za~rzecza po..
gloskom, -0 dalszem od.totemu ferrnmu ponow-. ·
neg-0 rz;wolooia Dumy. Oświadczył -0n, iż na
pierwsze piosiedzeniu Dumy przybędzie os-0bi„
ście. Czy 'WISPólna praca Dumy z .rządem bęe
dzie możliwą, zależeć to będzie od 'Zncbowąia
się Dumy. Golicy:n trzymac się będzie śmśle
programu, wskazaneg-0 w odręcznem piśmie .
eesarskiiem.

Londyn, 19 lutego. (T. wl.). - Wed.Ing
doniesienia z Madrytu, w Gij-on wylądowało
13 ludzi z zalog.i okrętu norweskiego „Soll- ani prezydent, a.ni żadna. prywatna.· osoba. ani
wakken" (2n16 to.n), który zatopiony został łei koDei>Tes nie mają prawa wciągania. narodu
na wysokości Finistere. Okręt ten podąża! ~ amerykańskiego d-0 wojny lnb też na.mazać jeBuenos Aires z ładunkiem zhoża dla Oher- ·go spo.kój z jakichkolwiek bądź fałszywy-eh pobour.ga. Jeden marynarz zmanl, drugi wsW .
zabity. Kapitan w:raz z 14 ludźmi zaginął.
budek. W dalszym ciągli senator oświa.dCl.llył, ·
ii oopowieclzia.lność n wypadek ,,Lnsitanii"
mvv101ycłl.
Sztokholm, 10 lllltegio. (T. wt). - ,rRU&Londyn, 10 lutego. (T. wt)'. - Doniesie- spa.da na Stany Zjedno~one„ p<>nieważ wbrew
nie Biura Wolffa: Na pokladzie jednego z pa- ostrzeżeniu Niemiec wysłały one e>kręt 1en lll elmje Słowo" do-n.mJi 1 Irkuclm, li od tygodnia ·
rowców, który przybył d-0 Londynu, znajduję obywatelami amerykańskimi Oboonie Ame- płoną olbnymie ~:r
węglowe na drodx
się drugi -ofieer, .oraz marynarz barki norweryka musi trzymać swe okr~ty pou niełteęie syberyjskiej. Ugaszenie ~ jest
skiej „Storsk<>g" (2197 ton), t.atopiionej przez
~ą _strefą, a.i do uko:ńczenfa. wojny.
i:llwe 1 powodu br.ttkn pnyną.d6w n.tnnko.
niemiecką lódź podwodną.
·
wych. Przypuszczają, że składy spłcntą doSQ!czętnie. · Składy te sz~umją' na· ,30 milionów
Amsterdam, 10 lutego. (T. wl.)'. -. „HanWlnsnofł
delsbla-d" donosi z Londynu, okręt angielski
Londyn, 10 lutego. {T. w!.). _:,~Daily Ex- rubli Miały one zaopatrywać w węgiel pnes
"Penmouth" wYSadzil 55 ludzi z zalogi okrę press" don-0si z New-Yorku: Prezydent o- zimę ca.lą linię kolei syberyjskiej. Przypnsz.
tów angielskich „Ha~linside" i „Tirine", oraz świad-0eyt, iż na wypadek wojny z Niemcami
z par-0wca n:orweskiego „Sengal". Trzej ka- kapitały niemieekie i poeiadlości niemieckie' czać na.leży, że wskutek tego komunika.cya ko.
lejowa ulegnie znacznym. ograniczeniom, eo
pita.nowie komunikują, że. po storpedowaniu w Stanach Zjednoczonych nie· będą konfiskookrętów łódź podiwodna, która im towarzyszystanowi również :nie.zwykłą .stra.tę militarną,
wane.
ła slużyla jako okręt -do zabrania jeńców. Z
p-0.mewa.i drogą tą· p.rzewożono w~stkie tra.n„
jednego z portów wl<>skieh wYieehat okręt
~ amnnicyi 11 Władywostoku.
1
się.
wloski i ~oSita! roobyty. Nazwa okrętu wl<>skiego byla zamafowana i nie można jej bylQ
Monte Video, 10 lutego. (T. wl.)'. - Do.OO.czytać. Gdy „Penmou;ih" pojawił się j-eń·
niesienie Biura. Wolffa: Rząd urugwajski w
.ców przeniesiono na jeg-0 :poklad, a kapita- odpooviedzi swej na· notę niemiecką' nie zganowi polecon-0 wysadzić ich na ląd.
dza się z zapatrywdniem Niemiec na wojnę
&fokhoim, 10 lutego (T. wt)~ - Do:liiepodwodną.
sienie Biu.ra Wolffa: Otrzymano tutaj wiad()c
mość z Petersburga, że byly posel do Dumy
Predkaln (?), z.osta1 aresztowany i osadronYi
OdpOVJ1edź

-

Poinr m;;uzpd1

mem.o.

nl1mlHk1 w Rm1ry1.

llmgwaJ nf zgadza

nrssztowanln w Psfarshurm1..

svmnatve BrazvUL

Hiszpann.

Pa.cyi, 10 Int.ego. (T. wl). - Ageooya Ha·
vasa podaje z Madrytu tekst -Odpowiedzi rzą
du hiszpańskiego na notę niemiecką w .spra~
wie wojny lodzi podwodnej. Posiada ona .następują;ce brzmienie:

Musimy złożyć .oświadczenie, ze czyta.nie
tej noty uczyniło na.der przykre wrażenie.
Wzorowa neutralność Hiszpa.nil od początku
wojny, którą potrafiła .ona zachować z lojalnością, daje jej prawo żądać, by p;>.ddani jej, trndniąey się handlem, nie podlegali tak poważ
nemu niebeęi~eństwu życia. Rząd hisz;pa.ń·
ski musi u.esynić wszelkie koni.eezne za.strzeżenia wskutek niezapo.znawalnej odpowiedzialności, ja.ką"nąd niemiecki bierze na siebie ze waględu na straty w życiu ludzkiem, jakie stanowisko. jego spowodować może, jeżeli
rząd memiooki, ja.k głosi, powołuje się n.a. to,
ie na.ród hislpański i jego ną.d · nie zechcą
być obojętnyIDi :na. przyczyny, które skłoniły
Niemcy do fob dooyzyl, 1 spodziewa się, że my
ze .swej strony będziemy praoowali nad tern,
by unilmąć dalszych nieszczęść i dalszych ofiar
maszyn na sumę 50 milionów marek.
w
życiu ludzkiem, to rząd niemiecki winien
W szczegółach zdobycz ta przedstawia. się
jak następuje: w roku 1914 - 15 aparatów zrozumieć również, że nąd hiszpański, który
163, w r. 1916
784, w roku 1917
55. Ra.- jest gotów, gdy nadejtlzie chwila, podjąć inieyatywę i poprzoo 'W'Szelkie dążenie, jakie do~em 1002 aparaty.
prowałzjćby moiło do ooru bardziej 1 utęsk
nienfom oczekiwanego pokoju, nie może ufrnncuskłch.
znać wyjątkowego prow1ulzenia wojny .za U·
Beru, 10 lutego. (T. wt). - Minister Her-- prawnfone. Pomimo praw Hiszpanii, jako
riot p,o gwałtownych napaściach w senacie
mocarstwa neutralnego, i pomimo sumienneoświadczył, iż to on Wzialal, że pod pewn&go
spełniania wszystkich jej ob&wiązków, b~
111i warunkami mają być ściągnięte z frontu .
± rocz.niki, ażeby praoować w kopalniach, dący!ch następstwem tych praw, b.k:ie prowa..gdzie będ1ie prócz tego zatrudniona pewna dzenie wojny stawia trudności wnelkiej kolwzba jeńcóiw wojenny.eh. Anglia dla usunię:. munikacyj na m&rzu, a na:wetpneszkadu jej,
~ia trudności przewozowych przyrzekla przyeo ntrudnias ytua.eyę go-spoda.reaą w Hiszpan.li
.sbć 20,0DO wagonów. Minister sądzi, iż po'
i
zagraia powMnem niebespiee1eństwem iype\vnym czasie sy:tuacya złagodzi się. Wszelako należy otwarcie i uczciwie zakomuniko- eiu jej poddanych. Rząd hiszpański, który
wać krajowi, że nadejdą jeszcze ciężkie czaprzedewszystkiem trzymał się sprawiedliwosy. Francya będzie -0oprawda tryumfÓiwala,
ści, nie wątpi, że rząd niemioold będzie się
musi jednakże przenieść braki i ograniczekierował
przyja.memi nciuciami, łąoiąc~ onia.
bydwa kra.je, i że pośród eięikieh wymagań
tej okropnej wojny znajdzie ~rodki ażeby radość ncźynić wymaganiom, nsipriwieilliwiolhiriin, :to lutego. (T. wl.) • ._ W dniu 7 nym ooowitizldem i zmuszająeYm nąd hlsz..
i 8 lutego przy jasnej mroźnej pogodzie na
pański do f)ehr<>ny życia jego p11>ddanyeh i u<itlłym fro.neie zachodnim toczyła się ożywiona
akeya lohucza. W przeciwstawi~iu do dni trzymania. nienaruszalności jego praw zwierzpoprzednich ukazalo się również więcej sa- ehnfozych, ażeby nie było tamowane istnienie
. molotów nieprzyjacielskich, które nie zdola- narodowe Hiszpanii. Z tych pOW'Odów rząd
ly wszakże przeszkodzić naszym odleglejszym cJego
Królewskiej Mości czuje .się zupełnie powywiadom. Strąc-0no 4 samoloty nieprzyjapartym
prz~ prawo i p:ruz sprawiedliwość~
.cielskie. Porucznik Buslow zastrzeli! w pobliżu
Linselles ósmego z rzędu przeciwnika.
(Przyp. Red. Należy poezeka'6, il~Y te:kst
}'{asze eskadry boiowe zrzuciły 5,000 klg. notJ: poda:ny przez
agencyę Havasa będzie zgo-- .
homh na ważne dw·oree kolejowe, schroniska,
skfadv um:unievi i urzadzenia przemyslowe. dny we wszystkich «~zęścitlcli z -0•ryginałem).
Be:rlin,-10 lutego. (T: wl.). - (Urzędowo).
,We-dług wykazu cyfr zawartych w komunikatach niemieckiego kierownictwa wojskowego
;o la.ta.wcach znis:mzonyeh od początku wojny
~do końca stycznia r. b. przez lotników niemieckich, o:raz iormaeye C.~ronnc, wynika, li poko.na.n.o przeszlo 1000 Iata.wców nieprzyjaeiel$kieh. Do końca styeznia - dokladnie 1002
[latawce. Policzone są tu tylko zestrzelone na
froncie zaehorlnim i wschodnim latawce a.n:gie1skie, francuskie i rosyjskie. Ba.łka.n i Turcy.a nie zostały obifozcme.
Znac..zenie tej wielkiej Iiezby będzie tem
więks~e., gdy się uprzytomni, iż 1002 Iata.wce
tworzą 167 eska.dr meprzyjacielskich (Iicząe
po 6 aparatów w eskaclrze). Następnie ·wyłą
t\Zono z boju około 1700 fotników i zniszczono

Nr. Mt

POTISKI.

RotteriJam, 10 lutego. (T. wt)'...... ,,Daily
Mail" d-0n-0Sii z Rio de Janeiro, że sym patye
ludności brazylijskiej są niewątpliwie po stronie ententy. Sytuacya finansowa Brazylii jest
WS'Lakże nazbyt kcyiyczną, by mogla odważyć
się na uchwalenie wydatków nadzwyeizajnych,
zwlas~eza,. że waluta spadla o 55% i Brazylia
nie posiada już rcm~rw w złoeie.

nadzwvcnjne

p01łedzenle

Pod

Senam•.

Bazylea, 10 lutego. (T. wł.). -;- „Herold"
paryski dowiaduje się z Waszyngtonu, że senat ·zwolal nadzwyezajne posiedzenie, ażeby
pr6fLYdentowi przyrzec swe poparcie na
wszelką ewentualność.

Hlamstwn

nngielskiB~

.

Berlin, 10 lutego. (T. wl). „Nordd-eufache
Allgemeine Zig." pisze: Oczekiwania nasz.e,
że Biuro Reutera i Havasa uczynią wszystko,
ażeby prze szerzenie fałszywy.eh wiadomości
za>0ts:rzyć zatarg niemiecko-amerykański potwierdzają się z każdym dniem. Niektóre
klamsitwa Reutera zostały, już sprostowane
przez bezpośrednie doniesienia amerykańskie
'
.
oraz dane, dotyeząoo
konfiskaty okrętów
niemieckich. Anglikom sprzyjają jednak okolioz..
ności przy rozpowszechnianiu fałszywych wia·
domoścl zarówno w Niemca.ech jak i w Ameryce, ponieważ po jednej stronie niewiadoma,
eo rozpowsze.chnianem jest po drugiej. Pod
tym względem przeżyjemy zapewne jes:Lc.ze
niejedną próbę. Jednakże przez dług:ie doświadczenia wojenne nauczyliśmy się oceniać
d<miesienia Reutera. Jak , się względem nich
zachowa Ameryka nie naszą jest rzeczą.

'

.JBdYBJ

sukm.

„

. Berlin, 10 luteg-0. {T. wt)'. V-ossisehe
Ztg.". d-0uosi, iż fachowcy angielscy są zdania,
że jedynym sukcesem polityki Wilsona· będzie
zredukowanie części wytworów amerykań·
skiegio prremys.lu wojenneg-o, prz.ypadającej
na ente~tę.,. pomijając j'llŻ z.większ~jące się
trudności praewozu. Ameryka będzie musiała
obeenie pozapełniać najpierw swe własne
pró~ne

.

magru&yny.
.

w więzieniu

Baradv w Wiedniu.
z

'

Budapeszt, 10 lutego. (T. wt)'. ~
'Wliedeńskieh sf ~r ·dyplomatyc7:11ycli dmwsz.ą, te
narady pomlędzy hr. Czermnem a ambasadorem ame1fkański1:1, Pauf~elde~, toczą się w
dalszym. eiągu. Mo zna stwierd'Zlć, że :zie strony
a~~ry-k~ńskiej. żyezą sobie, o ile możności:, umknąć zerwal!Ia stosunków ·z monarchia. P<>nieważ . jednak ze strony państw· centralnyeh
nłe mogą być uceynfone żadne ustępstwa w
w~ju~e ~odzi p-odwod~ych, należy wię.e wynale-zć Jakik<>lwaek bądz pretekst do pojednania
p-0 5!~<>n!e ~meryki, M. przyezynil<lby się d,o.
umozliW1ema uirzymarua stosunków nawet
podeza-s trwania wojny lodzi podwodllych. Na
fym punkcie nie osiągnięto dotyehczas fadn€go J!<>r-Oa.umieńia. ·W dobr.re ~inf<>l'!DloWatil~

pe.tersburs.kiem. W tym. samym

czasie aresztowano również d-ra Win-0kurową,
wspólpraoownika jednego z pism robotni„
ezyeh. Skonfiskowano jeden numer QWeg"-O or-.
ganu. Petersburskie władze administr~cyjne
stosują represye względem związków meta.low-ców i-drukarzy. Zdaje się, że nąd .zamierza zgnębić związek.

pokrywką

Czmvoneuo Krzytn.

Saloniki, 10 łutego„ (T. wl.). - „Utro" d-o..
nosi, iż Anglicy w ostatnich czasach. wybud0c
wali w okolicy Likevey, -0raz. wutluz trakw
Saloniki - Orliak szereg wielki.eh magazynów
aiąunicyi, wywiesiwszy na nich flagi ~rw-0nego Krrzyża. Od miesiąca nagromadwno w
tych składach olbrzymie ilości .amunicyi. Lot..
n.icy wszelaloo odgadli istotny cel ty.eh budy.il•
ków i zbombardo·wali rzekome sa.pitale, które
wyleciały w powiebrze.
'

.:

"'

Bndyencvn.
Wiedeń,

'10 luteg-0. (T. wt)'. -.. Cesari
przyjąl dzisiaj na uroczystej audiyencyi mmcyuStZa papieskiego VaUre Bon.z.o i odehral OO:
niego ponowny list uwierzytelniający:.

Wspruwle

oluętow ntemleckiclł. ·

. Amsterdam, 10 luteg-0. (T. wt) ..... Doni&
sienie Biura Wolffa: Wed1ug wiad-0mośoi, ~
tnymanej 1. Waszyngtonu, nąd amerykań
ski zadooydowal, li kapHanowie ok!rętów 'PO"
siadają prawu rozbierania maszyn swych okrętów, j€fleli nie przeszkadza to żegludze ł
nie zagraża niebezpioozeństwu. Fakt, że si;°"
wnki dypfomaty,ezn.e wstały zeriwan.e, w m.
~ nie. zmienia tego prawa.

ProtHt

Cbłl

Amsterdam, 10 lutego~ (T. wt)'. - „Tie
mes" dono.ai I &nt..Jago ·de Chile, ie rą{ł cbJ.
lijsld doręCS17ł dnia 8 lutego poełcnvi :niemieeo
.kiemn ootę, sawierają.eą . protest 1 powodu Gr
bostrzonei wojn;r łothi . podwodnyeh. ·Na ·
pa.dek gdyby WU'UHOne sostaly prawa. Chili,·
r:.i:ąd zachował sobie s-m>bodę c:biala.nia. Odpoo
wiedź Chili do· Sta.nt>w Zjedn~illleh będlie

wr·

pra.wdo'[)o.®bnie

odmowną,.

. .1

·

„,

Komunikat niomiocki.
(włsczamy).

BEDLfii.

(Urzędowo)~

Wielka Kwa-.

tera Gl6wn.a d-0n-0iSi 10 lutego wieczorem:
Na pólnocinym. brzegu S om me,
za.·
chodnim brzegu Mo z y, w wielu odcinka.et
fronttr. ws«~hodn-iego i pomiędzy W ar dar e m. a f ~ziorem D o i r a n bardzo o~ywio-- ,
d:ziaJ:a,Jn-0ś6 airtyleryi

na

na

~-~i~!

o

';:„~

~,··~3;

'".

PODSXJ.

Sprawy polskie.
Polskll QCIB .1 P111m.
·

Kolonia pol:ska w PaJ:y7;u mefylk-0 myśli

o łolnie~ polskim we 1'"'raneyi (są tny st<>wam.ysrzema, z którycll jedno niedawno temu
woton.o), nietyJ.k{) !IJb.iera fundusze na pomoe
mjo_wi (Sto-'!arzyszenie praeująeej Polonii w
PAr'j'7JU - .dziś trzystu ezł-onk-Ow) latem ·..vut_
•
•
.
'
.
.I:'"""'
~ ~01ny Po r~ p1~ ~ dzieci
polskie na kol.orne letnie. Gromadka dziooi
drlera się równiei oo -ezwarte:k w lokalu Toiwarzystwa :artystów polskicli i uezy się, ~
dla· wykładów history,i, śpiewa wreszcie pod
~ p. ~fil Kruszewskiej pieśni polskie.
Obeeme :rozpoczął swą d?Jii,laJnoś6 Uld~et ludowy imienia Adanul Mfohlew.i.eu". Zebranie pie:rwsz,e odbyło się dnia 26 fi..
Btopada w ll'Oc;znieę śmierci: Adama Micldewicm w wielkiej sali Szk-Oly wmk spoleomych
przy ulicy de la Sorbo~ ła.9kawie udzieJ;o..
nej .~ utrząd tej prumt~ej &Jroly. Ze~
ło .się dwieście killuu:lz,iesiąt osób. Pomimo fatalnej pogody pn.ybyl:też sęda;iwy syn. wiesz,.
~ p. Wladyaław Miekiewi~ i ~ci.I

zgromadzenie tern, że objął nad mem nl"'P ....
w<>dnfotwo.
,,--..,,,Powi ęk'.SZa ojozyznę, k:fo buduje i !l."00szer.za duszę narodu" ...,,., przyp.om.nial w swojem · pr.zemówieniu slowa Adama, życząc p0o
wodzenia nowej instytu.cyi polskiej.
Odczyt inauguracyjny wygł.nsil niestrudro:ny~- na wszystkie strony ;niosący pomoc i talent, gdzie tylko tej PQmocy Rodacy potrzebują, Zygmunt Zaleski. Wypowie&zial on życze
nie, aby Uniwersytet ludowy nie ograniczył
się li tylko do tego jednego odczytu o Mickie-

wiczu.
Nie sposób bylo w Paryżu znale:źć f-0rlepianu (z powodu braku tragarzy). Zapowiedziany t-edy występ pianistki, panny Janiny
Darskiej (Nawroczyńskiej) nie przyszedł: do
Glrutku. Mimo te trndnośo:i część artystymną
zdolano zapełnić występami innymi, a mia·
no.wicie artystów pp. Jareckiego, Rosowskiego, oraz śp·iewaczki p. Ama.dei - ćwikJiński-ej.
Uniwersytet lud-0wy oglosil też już swój
pl'ogram na miesiąc luty. Wykladać będą p.
prof. Józefa Joteyko ( w r. ub. wykladala, w
College de France), oraz pp. Drzewiecki, Zaleski i P-0sn:er. (WAT.).

życie polskłe w Pennie.

cyi a ·;proltlamacyą samodzielnego Królestwa
cert.u, jłtkk<>lwiek musial się odbyć w nieWiel- Polskieg-0 i -określil rozszerzenie autonomii jakiej safoe :m;uzeum miejsoow~go, ~ do- ko nagrodę :za ofiary krwi i mienia, poniesio.ehód z mego wyraUt się w <>kirągl-ej sumie·ooo ne ~ GaUcyę.
·
rubli,
Doniosle znacz.e.nie posiada równ.i„eż ustęp
U:r:ząd.'Zaj.ąea wii:ee:Wr ~ oświat-Owa przemówienia lltesaTskiego, doty-czący wspfilpolskiego KÓmitetu osiągnęla nieporównanie działania eaJ:ego państwa przy oobud-0'1\'ie kra.większe powodzenie moralne, zostawiając we
ju, zniwcz.onego wojną. •
wszystkich :niezatarte wepomnienie dźwięków
P.olftey galieyj~ otrzymali w ten sposób
naszy~ hymnów i pi~ ojioeystycli i pereł urocz.yste potwierdzenie orędzia Franciszka
naosze1 poezyt i mt:?eyltl. •
•
•
Józefa. Ostatnimi ezasy mifowan-o z pewnej
Zaclię~m powodzemem organ.rmtoroWJ.e , strony ;p~ć w obieg pogłoski, że nowy
przygo.tawu~ teru .~· jut 'W'łee:Dorów'. Ma- ru<>:narnha nie jest zwolennikiem rozs.z.emenia
<>n:e od:by<i ~~ vt hieżąeym ii ~ mie- an:ton.omii G.alieyi, a nawet te nie u7.naje
&ą<m.
•
proklama.cyi z dnia 5 listopa4a. BezpodatawOdbyla Inę itet tu inna łalobrul ~- '.OO§ć ~ poglosek wyszła na jaw już w czasie
8tośó,: ~ó;a slrupi1a w kcśclele permski~
a11dy.encyi -wybitnyeh politków po.Iski.eh u
rowm.ez hczn.y ~ rodaków, w eal.u oddania. mon'8lrehy. Dzisiejsze s?owa eesarski-e, które.
ootatn!eg? pośmderin~ OOłd'?- Hen.rykowi b~ eeybme przez ealy ogół pols~ pofożą ·
Si~nkie~~wJ.. N_~ rutbote~e, opr6e7; fita„ hes eiemnej ro.boeie ,;pewnyeh sfer, które prałe1 i{)QlskieJ pqloo.u i wygnanww, byli obeeni gnęlyhy podkopać idealny, na. wzajemnem za1J>l"Zedstawicie'l:e ·~ polsiiob i 'Wlieht :ufaniu oparty, sfosu:n"0k, między narodem :pol&syan.
skim a dynaatyą Habsburgów.
Mtody m'OO)airooa dal: już wielokrotnie wy.
n.z swoim s.ympa:tyom dla nairodu polskiego,
a j)beeną swqją enuncyaeyą zawaezył lll'OOZyśeie, te obejmuje w eal.aści
·cesarza
W .„Utro Ros:ii" rozpiwją się na temat Franeisika Józeifa <na: mtr~usympatye
polskiego i jego
,,rozpowszeclnrldia si~ ·prasy polskiej w R'O- program
poli~y :w sprawie polski~j.
syi" i ut.uważają, że Polacy na terytoiyum ~

tacy, eo przepowiadali. :f.iasoo mate:ryalille x-0n-

j'

~skiem
powagę i

znakomicie irótumieją ealą wysoką
dalek-o idąoo zrutezenie organów })l'asy. Autor doehiodzi do :teg>0 wnilQSku na pMstawie faktu, że wyeho<lzący do niedawna w
Moskwie tygodnik polski ,,Echo Polskie" wy·chodzi teraz jako pismo C·odzhmne i że jednocześnie są w toku przy.gotowania do zafozenia
nowego jeszcze organu polskiego w Rosyi centralnej. Zdaniem gazety rosyjskiej. świad•
czy .t'() o dojrzafości kulturalnej Polaków w
Rosyi. Publiczność rosyj&ka powill!lla ;pójść za
śladami

P>Olak6'w.

Rosyjski minister skarbu oświadczył, jak
,donosi „Riecz", że w blizkim e.zasie ni,e już nie
można wyasygn-0wać dla wygnańców narad(lwości nierosyjskich, bez względu na to, ez,y potrzebują oni pomocy rządowej. Piostanowienie
to umotywował minister tern, iiż na akcyę ratunkową wydano już ze skarbu rosyjskiego
przeszło 400 milionów rubli i że rząd więcej
wydać absolutnie w dzisiiejszyich stosunkach

nie może.

Ministrowie w Rosyi.
„Riecz." 7.az.naeza", ie ministrowie w Rn
syi .padają w dalszym ciągu. Kurs ministró"
w Rosyi jest >Obecnie c-oraz mniej pewny. DO<
szlo nawet już d() tego, ie nikt w Rosyi nif.
będzie w przyszłości chciał przyjąć stanowiska
ministra..

;Birl. Wied." zwracają się pr.wciwko pewnej -części prasy francuskiej, lrtóra nawołuje
:rząd :pazyski do jaknajwiękS'zeg-0 oszczędza
nia ma.tecyalu zarówno ludzkiego jak i amu:nicyi. Pismo rosyjskie zaznacza, iż nie ID'.i!żna zgodzić się M stanowiska rosyjskiego na
to, by Rosya mów miała w czasie zbliiaiącej
się ofenzywy wiosennej ponosić największe
ofiary. Jeżeli Francya eh.ce .oszczędzać mate:ryal wojenny, to :powinna ją naśladować też
Rosya, która niemniej od F:ram:yi ucierpiała
d-otąd w.skutek drialań woJennycll.

rrasa .resyjsHa

1

Doniosła
Pod

ennnc91Cya mon1r1hy.

powyższym

*1ulem donosi

,,.Dziennik rozporządzeń dla armii" ogła
sza nadanie krzyża wojskowego zasługi drugiej klasy z dekoraeyą woj.enną general-majorowd Stanisławowi P u eh a l s ki e m u, w uznaniu ·wybitnego i skutecznego kierownictwa
Legionami polskimi w obUezu .nieprzyjaciela.

l ..

:!!:

ieści

wiedeński

korespondent Iw-owskiej ,.,G~ety Wieeziornej'4
pod datą 4 b. m.:
Z depesz offoyalny.ch znany jest o.pis przy„

Z Permu donoszą do sztokholmskiego Kojęcia delegacyj. Wydziału krajoweg-0 królestwa
mitetu p-olsk1ego, co następuje:
Ga1foyi na audyencyi u cesarza. Przebieg au·
Życie pol~kie wśród mas wygnań.czy:ch za
dyencyi a w sz~zególności slowa mona:rchy wy„
czyna się budzić coraz bardziej. Polacy zbliża·
wolają niewątpliwie w ealym kraju rado.11ne
ją się i skupiają, ·choć jeszcze niema „D-0mu
IJQl'Skiego", którego otwarde obiecuje mdej- · echo. Monarcha w przemówie.niu swojem posćowy komitet.
wołał się na orędzie ś. p. ·Cesa:rza Franciszka
W końcu roku ubieglego, po kilku latae.h,
Józefa, zapQwiaidające rozszel"zenie autonomii
podczas których nie padl-0 tu ze sceny ani je- Galicy.i i ptrzyjął je również jako swój pr-0dno slowo polskie, zrobiono pierwszą próbę gTam.
koncertu p-0lskiego, który byl poświęcony naMonarcha Ul7JD.aCTllY1 dobitnie związek'. mię
szym wies:oorom narodowym. Jakk-0lw.iek byli 1 ~ mpowiedz.ią xozszerzenia aufon.omii Galijednej strony pijaństwo stróża, który ,,nie
wie, co mówi", z drugiej strony jego tajemnicze zlośliwe zamiary wpląitania w sieó niew.inneg.o, że„.
,
- Zaraz po uwolnieniu pana uformowaXIII. Co mołe powiedzi~ a.d-wobt?
no proees przeciw stróżowi? - rzekla spryt•„,,Mordercy tej nieszczęśliwej, którym na brWletka.
- Zgatlla pa.nil - i posłano go n.a 12 lat
oylem ja - nigdy nie od.kry.toi" - łrońaey
Iem moją opowieść. ,,Jakkolwiek "WSZYBtkie m. - Syberyę, jako wspólnika niewanego
ograbione rzeczy - znaleziono u mnie. Ale gpraw.ey mordru.
Męrezyini, którzy przysl'ucl:tiwali się tej
ID.a , moją korzyść przemawialo nioomyłne
opowieści, dali~ braWIO z;a ten tryumf spra·
alibi!"
- Jakim sposobem? - spytała limfaty>C:»- wiedliwośei.
Jeden :z lllicli, który miru zwyozaj !rewidona blondynka, która przez caly ez.as opowiewania sizuilad i p-0r:tnmnetek swoiieh przyjaści mojej dzwonila zębami i obwodziła prze.
-0ió1, (poozem zwolnione były .aresztowane
ll'ażonym wzrokiem . zasluchane towarzystwo.
służące) - a dlatego 'llcl:l.odzU .za wzór „mi- Bardzo prosto. Urząd:zile.m je sam lego, ale zwyrodniałego mlOOa.Jeńea" - westsprytnie. Zaraz po morderstwie zwróciłem clinął:
się do stróża i rzeltlem: ,,Bądź tak dobry,
- Szkoda, ·że "Wli.ellrl Plewako już umał-t
, przyjaeielu, i zajdz do tej pani, która mieszk.a
- Nie martw .się pani Na miejsee j~
na trze.ciem piętrze. Zabito ją p:rzed chwilą nego wielki~o Plewaka jest rzawsie ·stu ma„
jesz.cze jest ciepla. Proszę cię, umważ dobrze, ly·ch, którzy zrobią to, eo on. Oczywiście nie
ie teraz jest godzina. t :r z e :ei a. Oto mój ze- tak stylowo, .jąk on w procesie Barteniewa.
garek, naregulówany wedl'llg ratusczowego ze- Ale dowo.dy potrzebne na korzyść zbrO'dnia·
gara". Zdziwiony stróż spojrzał na mnie, jak r.za zawsze znajdą!
na waryała, i poszedł na górę. A ja.„ uda,lem
- Powróćmy d<> temam pierwotnego się na obiad d-0 państwa· Gap1S'Zewskicli. Nierzekł siwy jegomość, podiIJ!o~e glowę z nad
uiacznie .w~izedlem do pokoju jadalnego . i.„ „Kuryera Porarinego'\ w którym studyowal
e-0fnąlem wskazówkę ich z.egara o 2 .godziny.
swzególy zbr·odni, oo wmrząsnęla opinię eaA gdy .zasiedliśmy do stołu, rzekłem głośno: 1.ego mia'81!:a. ~ięc pan przypus2iczasz, że wobec
„Patr~cie państwo! już jest godrziina drug a.
talcicli poszlak, j-ak znale'Lienie u lrogoś wszyPotem udaliśmy się do cukierni, do kinema· . stkleh rzeczy osoby zamordowanej, żakietu,
tografu, do „Miraiu", do Artysty:ez.nego i t d.- pierścionków etc, ete. ~adwokat może jeszcze
slowem, nie !l'ozstawaliśmy się do ~eozora. ~·. piowi-ediziiet, może usuną~ jedyną hypoteNaturalnie, przed wyjściem a:cieiznaczme zno- zę ...... zbrodni dla grabieży?
wu nareguloiwalem foh zegar, aby szedl do-: Paniel osiwiałeś pan rupelnie t.byt001r
brze. Wobec .pewności prokuratora, że mord Die, skoro nie wiesz, że adwokat może zawsze
zas:zed! o tu e ei ej (świadee>two stróża!) i ooś powiedzieć. Ja eam, jako adwokat...
zaświadiczenia państwa Gapiszewskiph, że
- Cóibyś powiedział?
bawiłem się rz niemi oo d r u g i ej w polud·
- Tysiąc rze~yl Gdyby cllO<Wilo o „ponie do p6lnocy\ petersburslti sąd pr.zysięglych IIQwę War!łU!wy", to jej trafiłaby do przekouwolnil mnie!
·
·
nania romantyczna opol\~eść, że zamordowa- Ale przećiet stróż musiaI pana per na po WYdaniu ostatniego tclinienia jemeze
posłała. na pamiątkę wszystkie sw-0je rzeczy
znać!·
_;-·Naturalnie! Ale br.onilmnie makomity ;swemu młodzieńcowi, jako „jedynemu r;zł'()a
, ~d~kal. PlewWra i W dobxze ~uwąl. z i_wi,ekiQ}V,i, któreg<>, \t ż~ci.u na1~rawd~ kooha!a".

z Rosyi.

fraxa rosyjska o Serłii I Belgii.
„Wiecz. Wrem." :rozpisują się szczegól<>wo o obecnem pofożeniu .po1ityeznem i militarnem SeJ."bii z jednej, a Belgii ze strony drugiej.
Zdaniem gazety petersburskiej .cala. opinia we
Fran:cyi, Anglii i nawet w państwach neutral·
nyeh tro.sziezy się o prz.y.szlośe Bel~jezyków,
podczas gdy Serbom poświęcają tam tył.ko od
'CUlSU d'O czasu skromne wmrianki. Rosya Zą
da jednak :stanowczo, by Serbia w <>ezacll koa-

llimtów nie
nem,

A t:r.y nie.jest bard!Ziej prawdopodobw przeczuciu, iż będzie zabita, posy„

la mu te rzeczy, jako już jej nie potrzebne?-

spyta.la

bł-Ondyn.ka.

- Ma pani slusznośći Można liścik w
tym sens:ie sfabrykować, a resztę powierzyć
<>pinii ekspertów· grafologów i z pewnością
poznają pismo ofiary I
- Ale g;dyby cl1-0dzilo o przekonanie ,,,es.-

lej Warszawy",
·
- ot tej potrzeba inteligentniejszych wyjaśnień, zwłaszcza prasa nasza żąda glęboki.ej psycllologii. Otóż tu się nadaje anonymowa przesyłka :rzeczy zabitej przez trzecią
rękę. Zwlasroza, że to się zgadza z Uomacze:niem oskarżoneg-0.
- Jakiż powód morderstwa, je.żeli gral
bi•-'
i:wca posy a rrzertJ,,y in.nemu.
- Zazdrość - proszę pań! Za'Zidrośćl Zamordowana darzyła względami bogatego mlod!zieńca. Ubogi, pogardzony, znienawidził ·Cl-'
boje. Umyślił ©emstę· Dkrutną. 'Wciąga w zasadzkę dzieWil'Zynę, obiecując pokazać jej ooś
clekawego (np. poważną biążkę, która jest
bardzo poczyma w Warszawie) strąc.a ją po
schodach do piwnicy, zabij.a, okrada... I rzeczy jej _ jaki . Macchiawelisty{)Zily plan _
posyla uk-0chanemu, aby rzucić nań podejrzenile mordu z grabieży! Czyż to nie jasne.

-

Yojcnne wydatki Roxyf

·

pnskraGzają

gnaiGQ

JHŻli\HŚGL
,,Birź.

Wied. 44 uskarżają lldę, te nikt z t. zw.

me

wojennej parlyi rosyjskiej zdaje się
11W&o
żać na to, iż wydatki wojenne Rosy.i :przekfa...
.czają już granicę moili.wości. W interesie ealej ekonomiC"Lll.ej pr.zyszlości kraju leży, t q
wydatki wojenne zostaly jak najwięeej mmie}szone, bo .w pneciwnym razie będzie :rozebodzilo się o osta:teczną finansową minę ;pań
stwa. Dla R10syi nie wystarezy, jeżeli opera.eye na plaicach boju będą rozwijały się w ta-arim lub innym kierunk14 ani też ezy pr.zybfo„
rą ·one taką lu:b inną formę, lecz poprostu o to,
czy Rosya jest jeszcze w s.tanie ekonooifoznie
bez niebezpieczeństwa katastxo:fy.

wytrzymać,

„

1111

była lekeewaooną.

że

Ił

z ~mdere1mył

,,Die:ń" w obszernym i ooer.giiem.ie napisanym a:rtyikule zajmuje się komentowaniem
;najnow.szycll konferencyi rwsyólnyeh koalicyi
w sfolicy Rosyi i po-Określa 'Le szczególnym na~
eiski em, że am ze strony Francyi, ani ze strcr
ny .An.glii nie wy.słano na konfereneye te naj·
wybitniejszy.eh mężów stanu. Gazeta widzi w
:tem do pewnego stopnia zlekceważenie p-0li„
.tyczne Rosyi. Tego samego wania jest i ,,Ru„
skoje Słowo", które zarzuca dyplomacyi za„
chodnio - europejskiej, ie odnosi $ię ona d~
Rosyan zawsze jako do narodu mniej wart<r
ścfowego, nie mająeego prawa do równyek
praw z. bardziej il:'O'llWinlętymi wu-odami Euro-

iPY. zacllodniej.
W ,~·ow. Wr:~ poświęcono Polalrom mów
"Obszerniejszy artykuł. ·Artyilml przepelfilony
jest falszawaniem faktów i ·wypadków do tego stopnia, że autor utrzymuje wcale na seryo, iż w Królestwie P olskiem przeważa d-otąd wśród Polaków usposobienie :ruoofilskie.

nlł~zadowelon
peter~bunkicb.

-

Jakto? -- spytała rada pani

d'OmlL
zabawa trwala 12 godzin!
- Ale przecież po pierwsze: mu.siałby
jeszcze wyczekać z godzi:nę przy trupie, aby
się upewnić, że ten nie wstanie i :nie -oskarży gol Tak zawsze r·obiąl Powtóre: .ezyż nie
wiecie o tern, jak powoli wleeize się dręczony
wyrzut.ami sumienia .morderca... Stan"Owczo
Przecież

nie

'Zidążyłbyi.„

-

Panie! pan jest tak przekonany o jego

niewinności, że powinienby pan go bronić.
- Pani! głębokość przekonania obrońcy
zależy od wysokości honorarymn: Móglbym
być glębiej przekonany! Dokazałbym cudów

adwokackiej psye.hologH.

- Alboż ona różni się od innej psychologii? - zapytała naiwnie 6-letnia Halusia,
siedzaca na kolanach matki.
__: Dzieweczko 1 zaraz cl wvtłomaczę ~
"'
00.parlem. Wprawdzie ·chodzi o sprawę drastyczną, ale... d em re i n en i st a 11 ee
re i n. Otóż lat 17 temu zamordowana została
jedna z największych artystek polskich, Marya Wisnowska. Czar jej gry by! tak orygi1!.alny, że n.a scenie naszej w tym rodzaju do·
tąd się nie powtórzył. Tę gwiazdę pierws'ZO·
rzędną sztuki polskiej strącił i ?.deptał, zamorp
dowal i wydal na hańbę cnotliwego plotkar·
stwa Warszawy, mlody i cllytry dzikus z ary~
stokraty·cznej rodziny moskiewskiej, Barte.- A wie pan, że to musial<> tak być ~ mew... Zaplacila srogo za swój lekkomyślny
wyjąkał ~iwy j,egomość. Bo żeby młody ·czfo„
krok!
wiek z bogatej t. j. przyzwoitei rodziny.„ zaOto brzydkiemu mlod'Zik-owi, krtóry jej się
możnej i, można powiedzieć, nawet nabożnejnie pocfobal na kilchanka - byfa piękna i
i taka rzecz.„ w piwnicy! Jak żyję, nie by- sw-.bvdna, mogla wybiera·ć dowoli - a któlem w piwnicy I To intere.e;, ubogich mlod'Zień- ry •naprzykrza! się jej swoją żądzą - u1egla.
eówl
Robil miłość tak d-0brze, tak świetnie klamal,
'":""" I eala psychologia mówi na TZecz. tej że chce się z nią żenić, lecz rodzina zabrania.
hypotezyr - upaliłem się. Panowie! - pa- tak groził, że się z miłości zabije, jeżeli mu
nowie przysięgli! - któż uwierzy, aby mor„ się nie IQdda, tak P'° rosyj-slm obiecywał, ja·
der.ca natychmiasil: wlożyl pierścionek zabitej kie slmtki groźne pociągnie dla niej samo·
na palec i jej .agrafkę wpiąl sobie w krawat? l bójstwo mtodzieńca z rodziny zes.tosunlrnwaTak m-0że postąpić tyJ.ko niewinność, .czysta, nej iZ dworem - że i przez litość dla jego
jak Iza! Ten jeden fakt usuwa podejrzenie, milości i przez obawę o swoją karyerę, po~
i'Ż on zabil.„ Nie mówią1 c już o jego a 1 ibi i
stanowiła zgodzić się. ·Ale wstydzila się ...
przecież nie móglbJ. zdąż Y. ć na zabaw_ę do
A on postanowił wziąć pomstę z.a dlug;
~ilharmonil.
·
,~ ~ JlaigI§\{iPJi ~i-~ ;v; jeg() IUilości1 za ~rz.:eko.-.

4.

ón ź.

t

na.uczycie! nieraz wehodzil w k-0lliyę z potęż
nem:i jedn-0stkami niby polskiemi. Żaden za„
wód wówczas nie wyikazal więks.zej gorliwości. ·Zresztą i w ·chwili obecnej, zaledwie rozeszla się wieść, że Rada Stanu wzywa ruts do
oobud'Owy wlasneg-0 .państwa, mauezyeielstwo
szkól początkowych, zarówno w Warm.a.wie
jak i w Lodzi,, pierwsze z pomiędzy wseystki~
zawooów pospieszyło zamanilestować swoje
nczueia patryoty<l'LD.e i d'Obrowolnie -OlpO<latko-

Kał„....endarzvk.
„ ......
„_
„.............

„ ... _ ... „ _______ ...

Dz U: Satl:!xinina.
Modesta.

~utro:

:Wsthód slońta o ~ "I m. 26.
Zacllód o ~ 5 m.. 04.

R.oamee.

· ~oma. 11 :r. 1650.

„

Zmarł w Sztokholmł.e sfynny łl·
lord Renat ~ (Kartezyusz).
1831. Potyczka ~ Dlugo6Włem: put„
kow.nik Jankow5ki ~ko.
zaków gen. Rosena.
1904. Cesarz japoński ogl-OSit mmifest
'W'Ojenny przeciwko R-OSyi; tegot
dnia Japolkcyey zajęli Seul na,

Xore1.

'

-

-

noan9śc ~ nnrodown połskleuo nnnczyciełstwa
1~mentar1Boo.
Grono nauczycieli :87ikól elemen~ uwagi nastę

farny-ch illadsyla
pująee:

·

brą.

potępianie

illauezycielstwa za to, ie wychowywał-O się w seminaryaeh
rosyjskich, skoro polskich nie bylo. Zresztą,
ch~ąe by-O konsekwentnym, naleźafoby potę
pić i calą niemal inteligeneyę naszego kraju
zarówno zawodową, jak i niez-awooową,.
Rozkazy „uczebnago ok.ruga", czyli wla&
samozwań.cz.ych, były wykonywane z musu, ale
tet nie zawsze, zw1as?.'CZa jeżeli godzily w
naszą godność narodową. Jm w seminaryaeh,
:wbrew dążeniom „wyehowawców", przyszli
,:pedagogowie .zaprawiali się d-0 omylania czuj·nośei .swoieh opiekunów, i nie byto roku, teby mniej zręczny wychowaniec nie ucierpiał
za swój patryotyzm. Najjaskrawszym jednak
dowodem wielkiego poczucia godności narodowej nauczycielstwa był rok 1905 i następne.
Nauczycie,lstw-0 wtedy, nie baeząe, że naraża
się na utratę swojego skromneg-0 kawałka
chleba, na więzienia i wygnanie, gorliwie usuwał-O ze szkól wszy&tko to, eo było :narzę
dziem rusyfikacyi; nawet w znacznej mierze
za jeg-0 przyczyną lL~wano te narzędzia i z
;innych irrstytu-eyj, chocia:i. w tyich wy.pad.kach
jest

1

mar.t:anie

się kokieteryjne kobiety! Che.i.a! roz..
koszy mordu? Chcial tryumfu wobec świata i
~olegów. I niechaj ona już d-0 nikogo nie należy potem!
Ma·rya• Wisnowska umrze, jako
1rochanka Berlaniena.„
I ot.o ~knąwszy się ,; nią w gluchem
mieszkaniu, skąd krzyk jej o pomoc dojść nie
mógł niczyich uszu - żąda od niej, aby :iginęli
razem ob'Ojel żą.da zaciekle, po pijanemu.
Oto p,rzyniósł opium - sy.pie do szklanek_.
Symuluje, ze sam chice truć się. Będzie pisał
listy p-0żegnałne d{) ojca -0.skariająe go, że mu
nie zezwolil na ślub z Wisnowską, choć„. nigdy
od ojca zezwiolenia na taki ,,mezaljans" nie
'})rosilt
Wisuowska wierzy, że ".on chce się zabić.
Jest bezradna. Musi umrzeć z nim razem.
Krzyknąć o pgmoc - to wywołać skandal. Jak
pokazać się na scenie w szekspł:rowskiej Julii, którą study·owala--poieu1, gdy ją Warsza,wa ujrzy w pienioarze na schadzce z oficerem

'f{Jsyjskim?!„.

Godzi sie z koniecz11-0ścia - śmiercia. To
lepsze od sk~ndalu dla żywe{. Pisze ró~nież
'listy pożegnalne do matki, ale nie mówi o milości dla „wspólnika samobójstwa", bo jej nie
,czuła„.
Nazywa g{J: „ten człowiek". Uważa,
że stał się narzędziem kary za jej lekkomyśl~
ność, za to, że go rozpłomieniła kokietezyą i
'za to, że mu ulegla hez milości.
;
Pisze li~ty pożegnalne - może ehcą:cfwy„
ąrać na :zasie. Czeka, aż się wytrzcfwi, Jet.eh. to mozebne. .Pije napój_,z trucizną osz.dzęd
me. I... zauwaza nagle, że on postępuje tak
.san;io ~ g?rzej ! udaje,. że pije. ·On się nie
truJe. N Jego oczach e.zyia śmiech...
·
Teraz jej oczy otwuly się. Pisze teraz
irnrtki os!rnrżające, wypowiadające calą prawdę: „Ten człowiek wciągnął mnie w zasadz...
kę!"

Kartki oska1'ży~ie1skfo błdą podarte. Zna~ezione bęcl.ą w ka walkach. Mógl je 'podrzeć
który upewnił się o śmier
dopcm~gując truciźnie strzałem re-

tylko zabójca ~i

ofiary,

na i:zecz armii pol$'kiej.

·

Nieprawdą jest, j'akoby nauczyeiestwo po.ei.ąikowe w:mawialo w lud, .że :ziemię swą zawdzięcza earowi. Przedwnie, istnienie zastępów ludu uświadomionego uwdzięezae na„
łeży wylą'C'Lnie nauczycielom, bo uświadomio

ny lud istnieje tylko tam, gdzie by!a. szkola1

gdzie pra·cowal nauczyciel.
Takie napaści na ogól nauczycielstwa są
~edźwi_edzią przysługą, wy.rządzaną · naszej
O]ciyźme. Podkopuje się tylko zaufanie ludu

·do nauezyciela i szkoty, a sprawy unarodowi&nia mas nie posuwa się ani rut bok jeden i
w wysokim stopniu tamuje się post~p oświa~.
ty. Jeż.eli zaś są pomiędzy nauczycielstwem
jednostki niegodne swego sta.nowiska (a któryż zawód wolny jest od nich?), to obowiąz...
ikiem jest piętnować lch p-ostępowrnie, zamiast
obwiniać ~le nauczycielstwo. W ten tylko
sposób moina będzie wytworzyć u nas silną
opinię puhliczn~

a jednostki zfo

uczynić

szkodliwemi.

ód czasu do czasu w prasie pojawiają się
mitatki, które uwłaezają godn.OOCi narod<J-wej
nauczydelstwa elementarnego.
Wytyka się nauczycielstwu i potępia je za
to, że wychowywał-O się w ~minaryaeh rosyjskich, że poddawało się rozkax.om „uiezebnago
okruga", i.„ jatlmby narówni ze strażnikami
wma wialo w lud, że wl-Ościanin swą zie:mię zawdzięcza wyłącznie earowi, a natomiast zaniedbuje uświadamiania ludu pod względem narod-0wym i o ~iążącyeh <Stąd obowiązkach.
Wierzymy w dobre intencye prasy, ale nie
moiemy uznać drogi, po której kroczy, za d<>Niewiaściwem

się

walo

wolwerowym w serce: zabójca - cynik, który
~zostawi! mieszku.nie w zlowonnym niepo-

-

me--

Nr.

}70GSK!.

GODZINA

Ziemie polsliie.'

Ze Stllw. majstr6w fabry,eznych.

.

Na -OStatniem pósiedzeniu miesięe:mrem prt.yję-
to 16 nowych ezlonków. Posta,nowioo.o ooohy, starsze p0onad 50 lat przyjmować tylko na eif.ornków- .
protektoró\v. Dalej podniesi-Ono myśl otwarci.a przy
Stow.. kurs6w oświat0<wycll, na któcyeh ·. \Vflda<lany
będzie język polski, matematyka i :kr~joznawstwo.

Z chrz. T-OtW. d-0obroceynn-0śei.
Na wezorajszem posiedzeui.u ehrz. Tow.
1)()stanowfono myg.kaną z .odsetek od kaipitalu 10.000 rb., stanowiącego za·pis b. p~ Leoni~ Poznański·ef - sumę rozdać
w dn. 17 b. m. między najbiedniejszycll miedobroezynn-0ści

szkańców

miasta.
Zwróenno uwagę,

że

chleb, otrzymywany

Z

.Ostrołęki.

(Kweęondeneya

wluna „GOOL Pot"').

Kto znał Ostrólękę z .czasów przedwojeYfl
nycll, nie poznaliby jej Q,zisiaj. Miasto spalone,
a niemal kaidy ·za wa~ony dom, sterczący kQ..
min, kupa ruin, daje klasyezny d-0iw&l nieibyi.:
walego wandalizmu rosyjskiego. Mala tu gar.
sitka miej-soowej inteligency:i, lec:z duże tomy:
tych opowieści -0 o&atn.ich ehwilaeh pobytu i
:panowania zachodzącej kultury wscho<lu. Specyalny sposób dora~ego niszczenia mienia i •
, dobytku był dzielem kilku zaledwie godzin, ą

:przez podwladne T-0w. instytucye jest droższy
od drostarczanego przez piekarnię magistracką. · miasto - jedno .wielkie rumowisk-0, staje si~
Ponieważ jednak ta ostatnia niie jest .w mo- •podziwem. prz!bylych_. Również· .nie lepiej
żności p-0większyc swej· produkcyi, postanoprzedstawia się powiat, zwlaszcza w stronie
w\-0no zwrócić się do Kom~ rozdzialu ehleba i pólnoenej, prawie do samego Mys-zyńca.
mąki

o

urządzenie

Kurs

drugi.ej piekarni.

wspóld~iefozości.

Tow. ·oświatowe „Wie<lza" wprowadzi w
sezonie letnim w dziale nauk spoie·cznyeh kurs
wspóld-zielczości, który ma objąć teoryę ko,operatyzmu i historyę jego rozwoju ze s:z.czególnem uwzględnieniem 'Stanu k-oopeDaeyi na ziemia-eh :polskich.

c

·

-

Ziemia Ostrolęki leży ocllogiem, dom().
stwa spal-0ne. życie w -0statnfoh jednak ezasaclt
zweniło się :Gasa<lnfow. P.oprawily się ·nieco
stosunki, a w porę podjęta sanacya, obejmuje
akcyę zasadniczą, w dtiedzinie budowla.n~ ·
aprowizacyjnej i sanitarnej.
·

Nie mala praca

nych
.

przypadła

w ooZiale Ko~. Miliez..

mi'sa:ryatowi werbunkowemu.· Mimo
trudności

techni-Oznyeh,

Włnierz.

wel.\-.

bunkowy speln.ia siwoje zadanie, budząe dne-

Sprawy szkolne.

miąeą silę wlościańską do jednolitości praeJi
żyeia .ekonomfozneg-0 i :posmo
Z pow-0du braku węgla do ogrzewamia lokali
szeństwa rozkazów Tomezasowej Rady Stanu.
szkolnych postanowiono aby delegaeya zaprowianu
Szereg zebrań, pogadanek, dowodrz.i wzrasta.;.
towa.nia miasta zwiększyła ilość wydawanego szko- jącego zainteres·owania oko1foznycll wlościan.r
lom węgla.
dla spraw bieżących, wobec którycll na plan
Wniosek wydziatu szkobiego z dnia 19 stycznia
pierwszy wysuwa się gotowość popierani&
w. sprawie otwa.rcia polskiej szkoły miejskiej Nr.
R&dy Stanu i konieczności. gromadzenia wla„
55 odlożo.no aź do zatwierdzenia budże:tu szkolnego sneg.o wojska.
na rok przyszły.
Gminy: Nakfy, Troszyn, Czerwin, Dyle-W.niosek "''Ydzialu. szkolnego z 31 styeznia w
w-0, Nasiadki skupione kolo posterunków wersprawi~ przyjęcia sil pomooniczych do rewizyi kon- · , bunk-0wych, urządziły wieczorki styczniowe i
tr.aktów, dotyeząeych fokalów szkolnych, powstaszereg o<lczytów o ustalonym temacie, po któwiooo do :r,ozpatrzenia przyszlemu magistratowi.
rych wybrano wszędzie delegacye na projektowany wiec ludoWY. Uroczysty obchód styCTJO
niowy urządzono również w Ostrolęce stara•
W domu starców i kalek
przy cl;J.rz. Tow. dobroczynności przebywalo ogó- niem I-go pułku ulanów w miejsldm. teatrze,
lem 2M pensyonarzy, w ezem 154 kobiet i 101
przy licznym udziale miejscowej i okolicznej
mężczyzn. W eiągu roku przybylo 188 kobiet i 122
ludności. D-OSkonale zgrana orkiestra pulk-0wa
męic:eym. Zmarł<> 143 kobiet i 78 mężez.yzn; opustanowila
prawdziwą atrakcyę. Ur<>ezyst-0śti
ścil-0 dom 8 mężczyzn i 16 kobiet Wydatki na utrzymanie· tej instytucyi wyniosly w roku ubie.- styczniowe zakończyło zebranie w wojskowem
glym 52,000 rb.
.
kasynie, mloionem przez miejscroweg-0 komi·
sarza werbunkowego, p. M., pod.czas którego,
W ID-ej ochrooee,
zainicyowano skladkę na Skarb narodowy, a
pozostającej pod egidą chrz. Tow. dobroezynnośei
kwotę pozyskaną ooeslano do Warszawy.
w. roku ubiegłym. przebywaló 250-280 dzieci. ORównież 31 z. m. zostalo ·odprawione ża· ..
chronka miala doe.hotlu. 8,000 rb. i tyleż mniej wfo.
eej rozchodów. Komisya rewizyjna, która badafa fohne nabożeństwor za poleglych 63 roku. Piestan ezy;nuości tego zakladu, znalazła wszysUro w śni żal-Obne odśpiewał znany w p·owiecie lom„
porządku.
·
żyjskim chór legi-0nowy z Lomży, pod umiejęt.,
Na os'famiem posiedzeniu magistratu .omawia-

ronika
Delegacya.

łóDzka«

rzemieślni,ków

lód,zkicn.

'Powróeili z Warszawy delegaci rzemieśl
nictwa łódzkiego pp.: M. Bawarski, M. Kapuściński i F. Lapiński, którzy bawili tam celem wręczenia adresu do Rady Stanu. Dele·
gaci byli przyjęci przez marszałka Rady Nie".
mojowskiego w -CWecności reierenta spraw
wewnętnny~h Łempicltiego i innych czlonków
Rady, którzy informowali się u delegatów. o
stanie obecnym i potrzebach rzemies1.nictwa
łódzkiego. P.o wręczeniu adresu delegaci konferowali jeszcze ·oSDbno z cz!onkiem Rady
Łempickim, a następnie oowiedzili. między
innemi intendenturę wojsk polskich w eelacli

mwodowyieh.

Z RooniiSyi roclrefolle!roWSkiej.
Zarząd łódzkiej

komisy! roekeifellerowskiej <rlrzymał z :Komitetu rookefeller.owskiiego zawiadomienie, iż zamiast d-0tyliliCtZ.as nadsylanego mleka skondensowanego ze Szwaj.;
-Oaryi Łódź będzie zaopatrywana· .na potrzeby
dzieci w mleko sterylirowane z Norwegii. Ę:o
mitet również podjął się d-ostarez&nia dJa dziatwy łódzkiej stosownej ilości mydla, oraz odzieży.

Na wypadek zaprzestania zaiopatrywania
w młeko: w naturze Komitet ·wyasygnowal dla komisy[ lódzldej ekwiwalent w sumie
30,000 marek miesięcznie, za które możnaby
ruibyWać mleko z okolic Łodzi.
Łodzi

oo n!J.sł.ępujące spra"''Y szkoln~:

Zużytkowanie

o.zdohil

wiśniami ...

Wyszedł zdrów i ea!y pewny, że stosunki u dworu wyjędnaj~ mu amnestyę mJ.
narszą!

Ale mniejsza o to.„
ją

Chodzi mi -0 obronę Plewaki. PneezytaJ
sobie, Halus-iu, teraz... Dla ciebie i dla

wielu jest ona arcydziełem psychologii. Ale
jest to tylko psy-chologia adW'Okackal
Przeczytasz caly rozrzewniający romans
między dwojgiem kochanków, którzy postano-wili zabić się oboje, ale... mężczyzna, jak()
oporniejszy wzglę<fom smierci, wypadkiem 0-

ealal.
Albo, posłuchaj.cie państwo:
„Ona kazala mu zabić siebie ns.przód. On
spelnil straszny rozkaz. Ale zaledwie drogi
dlań obraz zakrył się - zaledwie pieczęć
śmierci nazawsze zamknęła te <>czy, w które
tak lubil: zaglądać i zgadywa~ foh życzenia, z.gubi! się: - ni.e stafo tej·tzywej sily, która kaprysem iwoim mogla pchać g-0 ·na zle i na
dobre, do stalowych bohaterstw i doo mileze.;.

nial"
Slowem, Wisnowska nie pisze o samobójstwie z miłoości, aby nie. pozbawić siebie
katolickieg-0 pogrzebu.- drze sama zapiski
niedogodne dla B,a·Memewa, bo „byla niezadowolona z ieh redakcyi" -.- i umarla w wymarzonej dla siebie atmosferze! Co może powiedzieć adwokat!„.
Psy.chologfa Plewakl odrzuc.a wszystkie
świadectwa o żywotności artystki, będącej u
zenitu slawy i gotującej się dlQ n-owych ról. A
jej teatralne -sny o;Jc śmie.r.ci w uścisku milosci
:W' zaczarowanym palacu, wwah za spełnione
'W nędznem chambre garnie offoers1dem pod
rew'{')lwerem czhnvieka, któr.eigo ona nazwala
tylko „swojem fatum"!
.
~yl to '1ielki gMt moralm>ści, ii potępia
J~'c s1~bie za to, iż je.j trU!) znaleziony będ:iie
w tak1Gm towarzymwie, pi.'!ala przed zgon&."11:
- Ten czlowieJt, z.abijajac mnie postę-

puje s1nawiedliwie!

"

'

LetJ · Belmont.

ną batutą

placów.

Na wniosek Del. nies. pom. biednym magisię do prezydyum polieyi
o wydanie rozporządzenia, aby plaoo, nieużytko
wane przez wlaśeicieli, przekaZ8llle byly Delegacyi. kt-Ora przewaeey je pod uprawę zagonków.

leg. p. Pietrzaka.

strat postanowil zwrócili

Konfere·neya

rządku, a eiafo zabitej bezwstydnie

w odbudowie

żyd.

tow. sanitarnyeh.
W ostatnich dniach w T-0w. „Esrou odbyl s.ię szereg narad z wspóludzial-em delegatów z p.rowincyi, poświęoonych sprawie zwolania konferencyi. Postanowiono, ze w dn.
26 b. m. odbędzie
wawcza w Kutnie.

się

konferencya przygoto·

Z Dom'll lndowegn.
.5 % wiecz., chór p:rzy k<IBciele '.N.

Dziś o go<lz.
P .. urzątlza w

M.
Domu lud~nvym przy ul. Przejazd
wieczór wokalno-dramatyczny. Będa odegrane·
„Antkowe wesele" i „Chl.opi-azystokritct".
· •

W sprawie kotłów parowych~
W numerze 58 „Dziennika rozporządzeń dla
generał- gubernatorstwa warszawskiego" ukaz.a.to
się rozporządzenie, dotyeząoo Ęótlów ·· parowych.
Wedlug par. 1-go tego rozponą<lzenia:
„Wszystkie użyWane w granicach generał- gubernatorstwa warszawskiego w celach przemysloWY.~h lub .go~podarco/eh kotły. parowe, nie wylą
czaJąc znaJduJąeyeh h"lę w pos:mdaniu p:rywatnem
kotlów o~r~towych i l~k-0motywowych, podlegają
nadzorowi I sprawdza.urn Warszawskiego Stowarzyszenia Kotł-Owego.
,
• !Vłaśeidel~ kotlów są eżlonkami stowarzyszema i pod1egaJą ustawom stowarzyszenia.
Kto dotąd ·nie by! jeszcze członkiem warszaws~ego .stowanyszenfa .kotlow<:g-0, winien zgfosit5
mę w ciągu 4-ch tygodm od dnia ogłoszenia niniejszeg-0 r-0zporządzenia do jedneg-0 z oddziałów Sto-

warzyszenia. Paragraf 5

zaś

przewiduje. ie

Wykroczenia przeciwko temu rozporzadzeniu
pociągają za sobą karę więzienia do roku i 'grzywny do mk. 10.000. lub jedna z tych kar"

w

my~l powyźs;Zego

rozporząilzeni;

należy

zameld-0wae wszystkie koUy używane w cefach
przemyslowych, lub gospodarczych. niezaleinie od
tego ety kotly . te obecnie są .czynne. my też ni&e1,ynne wskufok unieruchomienia· fabryki., Nieczy.nne k-0tly są jed·nak zwolni'(łne -0d opłaty.
.
. Z3;rząd Stowa~szenfa i glówne biuro majdu3e się w .wars~wrn - Chmielna Nr. 2 OO.dział
zaś w Lodzi - Piotrkowska 103.
'

Z

-

Lubies..

Płocka.

Z okuyi inauguracyjnego posiedzen.ia Ra<!7
mfojskiej z wyboru „Kuryer Płocki", w artykule
p. t. „W przededniu zebrani.a Rady miejskiej", przy.
pomina . dzieje samorządu w· dawnej Polsce. „K11ryer" pisze:
Po '123 fatach. przywrócony Z-Ostał naszemu
Grodowi samorząd, którego w roku 1793 zostat
pm.bawiony. Samorząd ten na prawie Chełmińskim
nadany Z{)stal nasremu miastu r. 1435 przez księ
cia pfoe.kiego. Wladyslawa. I, który jednocześnie
zniósl. w~zystkie inne zarządzenia, sam-0rząd .t6il
o~ramcza Jące.
C'ha:rakter miasta poder,as tego sam()J.••iadn był
polski i kato1iekii.
~
Lm:i~ośc wszystka byla chrześciań.ska, bo, gmi..
na boWJem Izraelitów, zamieszkująca ulice Syllagogaktą i Jf'rozolimską, byla nieliczna. Grunta, na
~tó:ryeh !Mnęło N-0we Miasto (Rynek ·Kan-0,nimmy),
iego przedn;iieś:Cia wraz z otaczającymi. polami, hyc
ly grm,tam1 Biskupa płockiego, które przeszły ns
wlils!1oś~ miast~ już to przez darowiznę, jak to uezyuil biskup Piotr w r. 1327, już to przez d-0cr&iin1!
za111ian'\:,c jak to uczynili biskup Imisław r. fasi i
hi.skup Stanisław . r. 1369. J.nne grunta fulstytucyi
i kgatów katolickfoh przeszly na wlasn-0ść miasta
.,jure caduco", z poezątku wziete przez miasto w
dzierżawę z obowiązkiem plaee:llia ezynszu, później
hex czy.uszu ~ swoje uważane."
W Ploeku były szkoły li tylko kat-01ickie, .J»'
czątkowP u św;. Michała, śred·nia u św. BartlQ;mieja, wyższa, rodzaj uniwersytetu, u św. W<Jjcieeha,
a później w ogóle na Zamku, pod opieką Rapi·
tuty Katedr~I.nej, której czlónkowie, zinakonifoi nii?
tylko urodzeniem, ale nauką w zagranfoznych akademiach czerpaną i posługami ojczyźnie w poselstwach na obcych dworach, calemu. miastu przY"
świeeali".

Odbył się tu k-0-neerl . pmf. Miehałowskiego na
"Wpisy. Po<l "rzg1ędem arfystye.z,nym koncert W"!"'
padl świetnie. leez kasow-0 - slabo, gdyż publi·
czność nie dopisala. W ko·ncercie •. który zostanie
powtórzony na wpisy dla uczennic. pensyi U<lzia.
lowej, brała udział p. Irena Ruszczyeówna.

.Z Kieleckiego •
żytie w Kiel~kiem wre na ca.lej ltn!!. W
ptinie w.ela . wężykowa uruchomio-no 10 szkól., w
mnye}l gmi.na~h również daje się zauważyć wzmo·
~ony f!\C~ oswIB.towy. Jest to jeden. dowód więcej,
ze km1~e polski . odczuw.at potrzebę oświaty; jeno
warunki pn.edwoJemie me ~zwalały. na uzew:nętrz
l'lienie tei potrzeby. Dz:iś ~kohiktwo p&skie, ·nie
krępowane. przez strażników moskiewskich.. stale
!1'6Stęp1;1ie naprzód i. należy przypm;.zezać. sta'Ilie
WreSZ{'.le na odpowiednim. p<lzfomie. Redzie W tein>
w.iele zasługi i chlopa polskiego.
~
·
,'

•
UO.DZ

WARSZA,VA.

Xronika .warsza ska.
Z Wydziału bmfowianego R. G. o.
Biuro. Wy~tlu Budowlanego R. G.
~o)
.
.O~ w W.arszaw1e, nrnzależnie od wganirowa:nui wyJaz~ów del:gatów na prowincyę, :zajJ[ll'Owalo się w ubiegłym miesiącu sprawami
budowlanenli n~ miejscu. Do wainiejszy.ch z
tych spr.a.w zaliczyć należy współ.udzial ze
Slow. przemyslbwców bud·owlanych przy .zoxgan.izowaniu eyklu odczytów w WarszawiĄ w
sprawie odbu<l-0wy !kraju. Delegat Wsdzialu
bierze bezpośredni u<lzial w tyeh odczytat.:.:s..
Wy<lzial rozpatrywal też w .styczniu program pólrocznyeg kursów dla majstrów bud-0wlanyeh, u:r:ządza:nyeh star!ł:Iliem .sejmi1.ll
pow. l?lońskiego w 2y:rardoWie.
Nie1\ależnie oo tego biuro oprac.-owa!'O kil*

nadesłanych z prowincyi, spoprzez mie}soowych techników; pxxr
jekty te zarówno pod względem technicznym,
elron'{}miez.nym jak i estety.cznym nie odi)owiadały najprostszym potrzebom i wymaganiom dzisiejszym, biuro więe musiał.o przygo-

ka projektów,
n:ąd.wnych

towa-0 mpelnie n-owe proje1..'iy,

uwzględniaia

re miejseowe potrzeby, warunki techniezn~ ~i
'WYlllla.gania estetyczne.
'W-0hee zgloszenia się :proho.s'T.JC'La z odleglyeh stron Kurpiowskich z Sypniewa, biuro
:zajęl<> .się opraeowaniem pr-0jektu kościola t
plebanii, ().raz zabudowań para:tialny,eh. ,
W <>beenej chwili Wydział Bud·owlany roz'Pałruie uk-0ńczoną już, na zlecenie Sekcyi budowlanej Kola architektów, krajową ustawę
bnd1Qw1aną i zbiera. od kót fachowy·ch uwagi
ikrytyezne dla ewenhralnego poczynienia sprostowań ezy nzupelnień.
W .sprawach konserwa-cyi zabytków - d-elegat Wydziały. opraoowal i zfożyl w Tow. op.
:nad. zabytkami przeszfości specyalny memo-

rya1.
. Binro ndzie!Ho w ubiegłym miesiąeu porad technicznych w 13 wypa:dkach,

Kmnisya re:wieyjna R. G. O.
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uwa~jąe je za niezbędne wyraża ponowne ży„
··
czeme u.stanowienia tych komisyj.
P1.mleważ w wydziale gospodarczym y.a..
:rząd s.kónstafowa1 pewne niepi'awidłowóśei.,
P::zeto ~0111isya rewizyjna uważa za konieczne,
azeby 1ako p.racę przygotowawczą i pomocni·
czą dla niej dokonał zwiazek buchalterów
siczególówej rewizyi wszysthleh wydziaiów Ut
roku 1~16.

doktora do 11. Doe.hodzenie w sprawie wvkryci.a. sp.ra.wcólt
nie wzią.:f po drodw :recepty
apteki w Grójcu, za co zarobi sobie dwa :ru- kradzieży pro wadzi 5 komi.sacyat.
ble za fatygę. Chciwy łatwego zarobku wie&.
Oszuści.
niak -chętnie się na to zgodził, poczem ·-obaj .udali się do „doktora" na Mokotowską pod Nr.
(()) Zdawa~oby się, że pomimo najskrzętoiejzw. rosy}
f9 .. Zaledwie wesz.li do bramy domu, spotka.I . szego u~1:ir1ia .• zapas papiero"6w Ł ale
7.:t cza.
akfcli, t. .J. wyrabianyeh w WarS?.awie.
-0s.o~.11ik
wzrostu
nialego
któremu
1eh Jegomość,
sów panow~nia ,Hosyan_. jak .również prawdziwych
nfako się ukłonił:
petersbursk1<'.h 1 mosk1ewslnd1, powinien aię od<lawna wyczerpać.- A. je?nak, nietylko w sklepach,
- Moje usum-o-wanie, panu doktorowi! ale i u prze~upimów uh~znych. pel.no jest papieropo~a~a - oto ezlowiek, który za dwa ruble
sów w oryginalnych, dawniejszych opakowanil1cl1,
Grójca.
Nowe podatki.
zaw1.ez1e recepty do
bat nawet.~· banderolą akeyzy rosyjskiej. Kosztujie
„nokiór" wyjąl z kieszeni recepty i dal to, natura~nie._ bardw drogo. ale jest. Skąd się bio(o) Magistrat, obmyślając n-0we środki
rą owe me~msuzalne 1..ai.pasy? ••. B>ln.lzo fatwo oddów na pokrj.'de dażacych na kasfo miejskiej wywieśniak-o•vi, poyzem zapytał, 'czy niema resz•
powiedzieć. Rótni f?Oką.tni fabrykanci. skupują mad~tków. nadzv;:ycza:jnych.; wywołany-eh -0kDiic'Zlnośda-. ty z 5-0 dubli. Szpot-0wski -odliczyl 4,8 rubli i
sowo stare, looz n1e1.msv.C'wne pudelka .. fabrykują;
m1. wo1ennem1; p.ov;:-olal szereg komisyj, podkomip.rzeliczył,
pieniądze
który
doktorowi,
podal
na poczekaniu st-owwnif' stemolowane tutki i na1't
syj, oraz. zapr-0ponowal deJegacyom r6i.nvch dziawłożył do kioperty i odając,je z IJ'OWrotem wied.owawszy najgorszi'l>g'o gntnnl~u tytuniem. puswz.alów gosP:1d;irki miejskiej zajęcie się V.'Ynaiezienfom
ją na :rynek. Niektórzy nawet fahrykuja owe ban<len.o'Yych .zr&I~l doeho<lów, aby nie uciekać się dG
śniakowi, kazal mu ehwifeczkę zaczekać, aż
oblepfojąc niemi stare pudełka. Hał
zae1ągama pozyczek, jako środlm niezawsw pożąda
wróci z kasy z 50 rublami. W ślad za panem role rosyjskie,
trud.no.„ naiwnych jest tak wielu.
nego w. gospp<laree miejskiej, tembanhiej, że róż..
a
nieznajomy,
drugi
i
„~okt'?remH poszedł
in.e nalez.nośd ~ rządu rosyjski.eg{) i inne pozwolą
~~~~~~-_,.~llllldA.
wrnśmak dlugo ez.eka.J: na kh powrót. W reS'lr
n~ przywróc!"me równowagi bilansu budietowego
Teatr i muzyka„
mrnsta. KomlSye, -0raz delegacye, po rozważeniu
eie nied.ae~ekawszy się, zaJrzal do k<0perty, w
s~eregu wniosków i proje1dó\\'. zaproponowaly ma„
pjeniędzy
zamiast
ujrzał
której Ą przerażeniem
gistratowi. ustanowienie następujących podatków:'
Teatr Wielki. Dziś balet „Kaian~a".
P<l·szfoo.doowany
oo. v.'}'robu piwa, szpitalny pogłówny o{! ws:r,ystkjeh podęte kawallci starej gazety.
Teatr Rozmaitości. Dziś o gOOŁ. 3 m. OO po pol.
zwróeH filę z zafaleniem d-0 milicyi miejskiej,
~1eszkańców miasta. bez rói.niey stanu socyalnego
las" J. A. Hertza, wiet'3..orem „Pn.ed ślu
,,Młody
1 _dobrobytu w wysokości 4 rb. o<l .(lsoby roc.z.nie; od
odnalezienia.
.celu
w
ldóra e,zyni poszukiwania
biletów tramwaiowych i kolejowych. w wysokości
bem" K. Zalewskiego.
sprawców oszustwa.

docllo-1

po 5 fen. od biletu; od prywatnych kOJJsumentów
gazu i elektryezn.ości; na ten podatek zarząd miej·
ski liczy wiele, w nadziei, że da Cl'D miastu znaczne
do-chody i PQzwoli rozszerzyć oświeU&nie na pn.ylą.ezo.ne przedmieścia; wres1.de podatek od <locho..
dów~ któremu podlegać maja wszyscy mieszkańcy
miasta. Projekty tych pod.atl{ów będą oprawwa.ne
87JCZególc>w:o przez komisye spooyaln~.

S.zi}it.aina kasa przezorności.
·(o) W oolu ubezpieczenia służby szpital·
nej na starooć:i na wypadek,Lchornby ca:lonek
delegaeyi szpitalnej, p. Szlenl~erówna, przedstawiła delegacyi projekt utworzenia kasy.
przewmości ·dla służby ws.zystkfoh szpitali.·
Dele.gacya w zasadzie prl{]je1'i zaa:probawala i

uchwama . utworzyć

Chleb.
'(o) Energiczne stano"Wis1w wfadz magistrackkh w sprnwie abslrnkcyi panów piekarzy, zrobiło swoje. P-0 pięciodnfowej przerwie
w regularnym wypieku chleba, eo wszysl:k{m
dato się boleśnie we znaki, od wczoraj pfokarnie rozpoozęly normalny wypiek. Wprawdzie
nie wszystkie jeS'.llcze piekarnie stanęly d.o
pracy, w każdym. jednak razie wiele sklepów
zaopair.wn-0 już w świeże pieczyw<>.

OOdy•

•(<>).Pod t~kjm tytulem zamieściliśmy przed paru
dniami V."Zm1pnk~. w której zaznaczyliśmy. że we-

dle przepow1ed'lll, g~ta sadź na drzewach zapo-

wia<la ry~hlą o.dwilż. Jak widać, przepowiednie tego ro<lUtJU. oparte na wieloletn.iej obserwacyi,
spra~d.ząją się. Wewraj nmo termometr wskazywał JUZ tyllm 1° mrozu, a zaehnmrzone niebo i

Teatr Nowości w dalszym d::!gu „Trzy paimy",

I

y.iatr .z zacho<lu, zapowiadają s:z.ybkie oeieplenje się
komecz.ną, po tnvająeym przeszło 5 tvgodni mrozi~. od':vi!ż. ~ tyd! tei "-"Zglę-,d.ów naletaloby jaknajśpiesz.nie3 za3ąć się mmwamem nagromadzonvch
stert śniegu, gdyż wrazie odwilży utworzy się hlo'
to nie do z.niesienia.
Fałszywe

rnb!e.

(o) Zarządzają<'a sklepem se-keyi iywnościowej
przy ul. .Muranowskiej nr. 8 zawezwała posterunfoowego milicyi i doręceyla rnu 7 rb. pojedyQ.czyeh.
z których 6 rb-., według opinii urządzającej, było

fałszywych. Pieni~rlzmi

tymi

usiłowala uregulować

za produkty spożywcze. Perla Djameut,
lat 53 .{Muranowska 53), która po przypro.wa<lze.
niu do komisar~--tu -wyjaśniła, że przed .sklepem
P_O<lestla do nieJ jakaA kobieta z propozycyą nabyei.a kart na ehleb na 40 funtów, za kt-Ore Djament
.zapladia 7 rb. Po cllwili zwrócił się do niej jakiś
mężc.ey;ma i ofiarował nabycie wspomnia.nyeh kart
za rb. 7 kop. 30. Djament, n.a propozycyę tę zgodziła lłię i za otrzymane pieniądze chciała nabyć produkty spożywcze. Odpowiedni protokó!. spisa.n.o w
IV kqmisaryacie i dooho<lzenie wd:roWoo.

nalefoość

, śli nadal pieniędzy dostawać nie będzie, do- .zaledwie na. pokryde najniezbędniejs-z.y.eh potrzeb, wylduczając jaki taki dobrobyt.
prowadzi dQ skandalu.
J„
Być może, że system ten wytworzył w
Nie uląkł się jednak książę, a pod~jr:ze...
znacznej mierze ową polity·czną i ekonomicz..
wając od dlużsizego czasu srz.antaż, 1.1wieriył się
z.e swego zmartwienia zaufanemu oficyaliście, ną gangrenę, tocząc.:1 życie Rosyi~ j.akiem jest
!apowniabwo, ogarniające wszystkie sfery, poktóry p0cząl. śledzić wojow·nicrego synka.••
ceynając o<l dworskich i będące duś cechą spoNiezadługo też -0dkr;l incognito RobakieCiąg dalszy.
i narodową państwa rosyjskiego. Rufoczną
wicza, głośnego zresztą vvówezas w W arszasfowo magiezne, slowo, które ma na
to
bel,
Przyjęty przez księcia, opowieilzial mu,
wie z hulanek.
swoje usługi najs,traszliwszą zbrodnię, najgorte w pewnym hoteliku zatrzymano młodego
Kiedy więc zn:owu afe.nysta zjawił ·się w
ezfowieka z prowinicyi, posiadającego papiery apartament_a~ch księcia i zaią.ąał pieniędzy, szą ohydę, jednem słowem, zaklęcie magici.ne,
na imię i nazwisko tego, którego poszulriwal ten kazał ib zrzucić ze schodów. Oszust za- nie znające wyższej siły od siebie.
Nic też dziwnego, że i G:ri.in, pozostający
książę i dal je do przejrzenia.
przys.iągl zemstę.
ważnem i odpowiedzialnem stnnowisku nana
Daty i szc-zególy zgadzaly się. Książę byl
Czatowal też na uJi.cy na swego d~bro czelnika łapaczy, pobiera! stosunkowo śmiesz..
Dziękował serde.cznie agenuszczęśliwiony.
ezyńcę i kiedy pewnego dnia książę wsiadał
ną pensyę 2,000 rb. ro-cz.nie.· Nie umiejący litowi, przy pomocy którego natychmiast uwolprzy ulicy KrólewsJdej d·o powozu, R-0bakieczyć się z groszem, lubujący się w hulasa..kach
filDnD młodzieńca i z nfocierpliwo§cią oozeki~
z ciężką laską rzucił się na ·starca i bar- i pijatykach, przy:tem zdradzają.cy wielkopań
Wic:z
1
wal eh-wili, kiedy zobaczy swoje dziecko i choć dzo dotkhwie go pobił;
ską hojn-0ść w stosunku dQ służby i ludzi ni·
w części wy.nagroozi mu wyrządzoną forzywdę.
Powstało ogr·onme zbiegowisko, Robakieżej od siebie stojących, agent urzędową swoią
Agent sam osobiście przywiózł: poszuki- wicz.a aresztwano._ Po mi-eście jęty krążyć naj- pensyę musial traktować jako d-O<l.atek na dowanego do księcia.
rezmaitsze pogłoski i· plotki. Napad na księcia rożki i samemu sobie stwarzać źródla do·choScena powitania była wzruszająca. ,Ro- tolmacz.ono najrozmaiciej.
du, mogące pokrywać i zadawalać jego potrzebakiewicz gral swą rolę przepysznie.
by.
Sprawa miala wejść na drogę sądową.
Naturalnie, ie książę, odnalazłszy tego, Ksjążę, obawiając się przykrego dla siebie
A potrzeby te były wielkie. Jak twierdzą
I
którego uważa~ już za p:rzepadlego, nie po-ską~
wtajemniczeni i bliżej znający agenta, wydaro:zglosu, zatuszował jednak ealą sprawę.
pil szkatuly.
wał -0n okolo 30,000 rb. rocznie, a mimo to byl
Z-d~je się, że tuswwal •ją niemniej g,orliwiecznie w klopotach materyalny.ch, cierpiał,
Zaczęły się hulanki, pijatyki, zabawy.
śledcze-
wydziału
wie i starannie glówny 'filar
wyrażając się żargonem ulicy, na glód gotów~
Robakiewi.cz zadziwiał rozrzutnością. Rzucal go, Wiktor Griiri.
ki.
p1.enią<lze garściami, za najmniejszą uslugę
Sztab generalny.
Lecz genialny wprost spryt agenta umial
dawal 25-rubl-owe napiwki.
złemu i Griln siale miał złotodajne
zaradzać
Charakterystyczną zale.tą rzą<lu rosyjskieRzecz ci.ekawa, :he równ-ocześnie w tym
dos.tarc1..aly mu pieniędzy. Jeśli
które
iródla,
wynagrahojnie
zbyt
-on
lubil
nie
iz
go, był-o,
.czasie i Griin hulal stras.zliwie.
się jedno, lub zawiodło) agent wy·
wyczerpalo
najwjęksi
też
To
pracowników.
sw-0-ich
dizać
.Ki·edy pienjądze się wyczerpały, a wy~
najidywal drugie i pchał iafoo tako przed sobą
ezerpaly s.i.ę p-rędk-0, Robakiewicz, ciągle gra- na.wet dygnitarz.e, nje mówiąc już o szarym
ciężką taczkę życia.
w
pobierali
biurokraeyi,
Humie drobniutkiej
jący· rolę syna, zacząl eksploatować księcia.
Zbytecznem chyba dodawać, że zlota wośmi~
tak
stanowisk
zajmowanych
do
stosunku
Udafo się raz i drugi, w końcu książę odmówił.
iró<lel mus.fala mocno być mętną, ale
tych
da
Wtedy ko.chający syn, zagroził oi·CU, że je- sznie małe pensyjki, że ~siarczae one m-0giy

s. w.

Wirxzawski lhorlBGk.

Wiec politJTCZllY

na temat
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Teatr Nowoozesny.
la CoT'nezo".

Dziś

z

i

komisyę · międzywydzialo

wą dla -0pracowania szcz.ególów projektu.

Tentr Polski. Dziś ,.Dom otwarty".
Toatr Letni. Dziś i jutro ,.Po-lakozercy" :M. Swo-

NaTeszcfo._

(o) W protkule komisyi· rewizyjnej R. G.
O. :z. dnia 18 scyicznia r. b. czytamy: Kamisya
rewizyjna stwierdza z uznaniem,· że koszty aTowarzystwo oob:ndowy kośefolów.
dministracyjne wydziału ogólnego R. G. O. stoOzys~nie miasta..
oowni e do poglądów komisyi rewizyjnej z dn..
(-0) Z inicyaty-wy grona kaptanów organi.~
12 b. m. odbędzie się ezyszcren:l'e
dniu
W
(o)
29 .sierpnia 1916 roku zostaly w pewnej mi-erze · zuje się Towarzyshvo, którego zadaniem bę, domów i zakla<lów ha.ndlowyc.h wedlug następują
zi:hitlejswne, natomiast lrnmisya rewizyjna za- dzie odbudowa znigz.cz.onyeh w kraju naszym
cego planu: ul. Browarna nr. 26, ul. Czartoryskich
znacz-a, ii koszty administracyjne wydziału bu- Domów Bożych. Udzialy członków w towarzy- nr. 13, ul. Czerniakov:ska n:r. 60, 67, ul Dzika nr.
dowlaneg.o i wydzialu opieki nad dziećmi i stwie, mająeem charakter wspóldizielczy, będą 38, 75, ul. Gęsia nr. 63, ul. Karmelicka nr. 8, ul.
Krochmavna nr. 7, 12. ul. LeSlino nr. 34, 75, ul. Ma·
m1odz:i,eżą są zbyt wygór.irnane i z-daniem ko'"
25-rublowe. Z udziałów ma utworzyć się ka- ryaiiska nr. 3, u.I. Mila nr. 64, ul. Nalewki nr. 15,
mis)i rewizyjnej wymagają zasadniczo zmniej- pitał żelazny. Na podstawie tego kapitalu za- 43, ul. N-0wolip<ie nr. 51a, 58, ul. Nowolipki nr. 58,
szenia.
ul. Nowo-Dzika nr. 8, ul. NoW<>-Wolyńska ud. 8.
ciągane będą długoterminowe pożyczki na odWog61e ze względu n.a pożądane zmniej- budowę kośei.olów. Ustawę towarzystwa już
Skrzynka dio .zażaleń.
~zeni-e kosztów a<lministracyjnych komisya rewniesfon-0 <l-0 zalegalfaowan.ia.
wizyjna wypowiada pogląd, iż ·cala organiza(o) W biurze milieyi miejskiej (pala-c Blanc.a,
na parterze, w szatni) umieszczono skrzynkę przecya wymagafaby jeszcze większego uproszczeK.oszt-0iwna. :recepta.
znaczooą do za.faleń, kierowanych oo bezpośred
nia i jeszcze szerszego wciągnięcia d-0 pracy
(o) Onegdaj w godzina.eh popotudnfowyeh niego rozpatrzenia przez naculnika milieyi
fywio?ów obywatelskkh.
· K-0misya rewizyjna ku wielkiemu swemu na ul. Marszałkowskiej· w ok'Olieaeh dworca ·
Kradzieź w składzie miejskim.
wiedeńskiego, jakM male~o wzrostu osiobuik,
żalowi. dowiedziała się, że nie we wszystkieh
Noiey dzisiejsze.f przez spe<:yalnie uczy.nio(o)
:radach powiafowych zostały wprowadzQne w lat -0k-01.o SO, sp-0tkawszy przybyłego na targ ny wyłom. w ścianie, w sąsiadująeej posesyi, popelze wsi Ostrowia, ·pow. grójeckiego, gospodal'Ul :nfona zostda kradzież artykułów spożywczych w
życie komisye rewizyjne, o których po-wołanie
Pi-0tra Szpotowskiego, zapyta! go, ezy by ten składzie .sekcyi żywnościowej przy ul. Kępnej nr.
~fooi1a w p:rotokule z dnia 29 sierpnia 1916 r.;
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następnych

„u,.,

książek.

zeszyt styezniowy pfsma akade-

Opuśdl prasę

mkkiego p. t. „Pro arte et studio". poświęcony
w części tw6rc1.-0ści poety belgijskiego, Emila Yel"h-aeren. który 1gin<1ł w ub. roku w wojnie Ś\Via•
towej. Nadto zn.ajdujemy tam dokońeronia studyum
ltterackiego o lir;rzmie Kasprowicza, oraz pracy

p. t. „Z rozmyślań <> Anhel1Jm" i inne. jak ,,.r;;tó\'il
kilka o filofogii klnsyeznej" Rośejszewskiego, pra.
cę o stosunku Sienkiewi.cza do przeszłości i l cL
Zeszyt zdobią lic.we artystycznie wyk1;1ńczoo& w.f..
niety. Culość robi sympatyczne wrażenie.
SW

4

Re izya.
Pned

rtnvbyą..

IwMlow! Zvrolaj ntzędni.ków, t.e.1.~,
lw;ytmi i na<l1rondu1.ioral
,.sluszaju - s !„
Wymleniwi urzędnicy i funkeyona~ a
cyi Biedowka stawili się w kanoolaryi ~
„Czy panom v.ia<lomo, ie .zjeidia do DM Nr
wizor, i to nie zwykly sobie, lecz wysoka E.ksee-lencya W{l wl!l$11ej o.sobie? Slysz,eliśeie jui o tem.
prunowi€:?"
,,Ależ oczywiście r'
„Ile niewyla<lowanyeh wagon.ów' znajduje
na linii?"

si~

„1761"
„Wszystkie w

dwudziestu meree!i go..
do Crortowki Tam oo nie

ciągu

wy~kspedyowat

dzin

pojedzie".

n.A.

próżne?"'

tam.or.
.,,A towai'Owy?"
,.,Rówmież

„Za.wia<lowea ru.ehu zamówi! je, -.m ~
o nie klopotal".
„Według rozkazu. Wszystko się. zrobi. ~
się prun hę.dz.ie laskaw nie ni~p-0koić".

będzie się

wlaśnie stanmvilo jej wartość i niezawod.ność. Na sprawy bowiem kryminalne, fląero

·to

ne z nagr·odą za· uc:wiwą pomw poszkodowa-

nemu, jak {}dnalezienie rzeczy skradzionych,
lub wykrycie zbrodniarzy, Gron zbytnio nk
llc.zyl. Prawda, dochody takie Zida.-zaly się,
lecz byly zbyt sp-0-radyezne, niestale, aby mód21.
opierać na nich pozycye budżetu.
Miał więc Griin inne źródła, a byly niemi
w:;zystkie nieczyste a diQcho<l-owe, karane i
prześ1ad-0wane przez praw-o na caly~m świecie.
Grtin w zamian za złoto, umiał milczeć, ba na·
'Vet dopomagać str-0nom zainteres-0-wanym„
lecz musiały one pladć i plaeić bez końca.
Więc grubą daninę, w zamian za jego
„slużbową ślepotę" pfacily Griinowi tajne domy, nielegalne klasowe 110terye, passerzy, handlarze ŻY\\'JID tO<Warem, wreszcie oszuści kolejowi.
Ten ostatni element występku, kosztow~
·skarb .rosyiski rocznie setki milionów rubli.
Do organizne,yi oszu~t.w kolejowych naleiały
dziesiątki i tysięcy ludzi, zarabiający-eh, te się
tak wyrazimy, foofosalne sumy. Sama tranza.kcya odbyła się nader prosto.
Ta lub inna firma, będąca w porozumieniu z ball'dą, wysylnla frnchtem lrnlejmvym
paki towaru, osweowanego zwykle bardzo wysok-0 do· jakiejś odleglejszej stacyi. W drudze
towar giną!. Sle<lztwo, dochodzenia notorycz..
nie nie nie odgrywaly i firmie po pewnym cza·
sie wyplacano przmvidywnne prawem odszko..
d-0wanie. Rzecz prosta, że zawartość wysyła·
nej paki stanowiły śmiecie, ldórycll wartość
sięgala sumy kilkudziesięciu zaledwie kopie-

l

jek.
(c. d. n.)'..

ur Ogrodzie :zi:m.ow-ym
przy ulicy Karowe1 iS
" ' Niedzielę o J.2... eJ połi

W dniu l'('fwizyi.

~.~ ~t! Pow.1ecb ma .pa, M &ie nie
~~

,.,:Zamelduj naczelnikowi, gdy się o'b~ I& :na
iHnii stoją jeszcze trzy wagony. Idę teru. spe.6.
fPnez dwadzieśeia cztery godziny ok.a. nie miruiy-

.

I

Cmrtowbt oclbien ~ylną ~ I
d~~ odwrotn:ie:

~mm

me

otr:&ymalem.

-

Pozatem. wątpię, c;y wyf.sze :n.aezalstwo wdaje się
w taki.a kl'ymina.ile ~a:Wf. Potwierdzam me żą
,,Tak, karoy terai ma :ta. n:oje. Ale my łn po..
dainie. Wreszcie gotów jestem mpyta,t się osobimyślimy. jak p1-zyjął tE".go ministra. He, he, hel"
ście za powrotem .rewblora".
.
„Ci maszy>r1iśei, p:rocbwosty, na razie nie ehcle- .
.,.A to pod.lee l Du.si mnie, kamilia ! No, po87J.ij
łem".

li na:wet sluełllić. Przyszli i &e<fii na swe parowozy.
Co się :i wami porobilo? pytam. A te kanalie po..
.wia<lają: Prosimy o wydanie węgla, nie Wilmy
wcale i nie nmżemy go policzyć na taką drogę 1
wykluczeniem jt.. woośeL Skąd dostaniemy węgla w
Biedowoo! Cót było robić? Telefonujemy na
'WS'.t:ystkie siroiny, w:reszei<>;. dzięki Bogu, majduje
się wyjście. Obieeujemy im pieniądze, i, ;natura.lnie, ci bezezcl.ni r.n.ajdują węgiel. Czy to są ludzie!
Pomyśloo ty])ro. jak potrafią podejś6 ~ współ
braci".

mu pm 173 ruble :.... tytle wydusil ,;e mnie".

W Rosyi s dawi!en daw.n.a jest tab moda, łe
ikwestye lllOeyalne wrtw.ana.Ją nie dorośli, lecz
dzieci.
~.

ją~ bm tcl:m,

lrola telegraf:isila. „Trzeba

mm

n.aezelni:ka. Biegnij, ezego tu
bą?~

~nią mi się

w ubogiej

~udzi4

nie ogofilr"
miinut p:rr,ed nadejściem okropnego
pociągu ws:t;y&tkie wladze ste.cyi Bi~awka nszere·gowaly 1<ię W'td1ui u~.il N~Lnik .mchu S'!;anąl na
pięć

'.platlormie pr:wdnlego wagonu :1 spogląda! BZel'l'r
·ko <>twartemi oozyma, :na mwiad-oweę ~wyko

Lęka się sl<>ńca,

przytem jłlkie§ gesty :rękoma, poniewai
moe śmial wid001.nie ust otworzyć. Zawiadowca

'wąsy,

$lę.

Wszystko pręży się i poikręea

(Brody zgolono. Rewizor nie lubi brody i

Wmem,

Mpuśefl

scble tylko wąsy).
Je~ rewizor.ska mQŚe wy.siada, obrzuca ba-.
dawezym wzrokiem ea1:ą .shl.eyę, .n:ilromu naturalme nie po<l~je ~ki, jeno l~ zapytać raczy:

„ne

:nicwy~W&:n:ydJ. ~

·bJ!j

mwme, nigdy
~-or'

,,Nieeh pain bti® :tamówit

Naczelnik

~

~

śniManW",

się

„ZamówMI

}
(

mme się lmmi .tlą ooą
I jak glm dętki, snmtek pleri ftoor.y'!,
,wszak na Hre. takich patrzą.e zamętcie,
Dla~

.„ ·
1,

~

raz00niego wa.go.u.a:

dla ust anielicll-

biesiadników. ubogich gro~
Gd7.fo pieśń pie.śń goni, ee.bo nie ko:i:m,
Jak 'llŚmiecll jasny porannej zorzy,
Kochanie :d.emski~ wita Syn &ą;
A przy Nim M.uya lfiepobhma
Kkitnie ~ł! m!1SZ1 i Pana.
I blogo.sławi <Doń.mi s:mWdem.i
M'karle, t ~ i kw.ia1iom ziemi_

ma.cie obeo-

więeej, ~ ~.
„WOOług ~ ~ Wyso~

łloownem

Wśród

·me?"
„'fi7:[,

~wysoka ~~r'
,,Pnepi~ io :ro:mmieml TU ~iooo

ro liezy plamy;

To S71C7.ęście, które nam cllyli ~
Jest żalem: w jutro stracifo wiarę-.
Leez bywa rndość, jak il'anek śUezna,
~ jak w gaju. w.OO.a :krynicma,
Co limie be-Ł trwogi napelniaó kielieb

zrozumlal wre&uie. Oblicze wysokiego :naerelinika

sam

oblubienica ·

O w:lem ł.... Ta rozk<>SZ, którą my znamy"

:nywując

Pociąg stooąl.

ludzie cisi i prości:

. Z F:ra - Angeliea wzięte .ma ltca;
Jej oblulbtień.ea o.m.;y. radosne
W Głodkiem zdumie'Ilin. witają wiosnę,
A w icll obojga trwożnym uśmieebu
Tai się SZC"Lęścle bez elenia gI"LeCłm...

,„Ma~ ~ :!idę

mchu roz.promienUo

o cudzie.

ooacie święto mi!ooci;

hiął-a

Jak lilja,

s otwartą gę-

.

Na

marzeń

Z

,.,.Prędzej, p~j, jut minąl Tarlclówkę, m.
dwa~zieścia m.inuf bę<lz:i-e M. miejscu!", ...,,... wpada-

.Oói:bym ~ dojrzał, id ~e?
Ad!, me pytajclet-. z pod m-0Jdl powiek
Spogląda inny, d:dsiejmy. cr.lowiek -.
A oto seree drpy pokusa
ian ~ M godaeh 'W'łMD.yeh...

~.

Rewiz.-0.r ~ ~ do ~a Prq
nefy i wiOOleów pociąg l'Ulila. ~· ~

fłtwiękacl:t

~m•«nm~itłmm~

~

h~

~

.,Niooh 1*8- ~ do ~wkł, ~ '"
odeslali nasze w~cy, bo dopn;wdy musi tam pe.
oow.a~ straszne '.llamieszanie".
,,SlUSU1.jn - ff' odpowiada ~ i ~
u ude:rzać w kła~
Z C:rorlowki odpowiadają~ „Za ~
usługę spodziewam się po rublu od wagoou, odjnd,
~ bezzwlocmłe po ~ w~".

.

„Ach, ez.ort pobierU A

~

Dna&!

nagle zabnt'łdo "'rina-:

Najświętsza. spojrzy na Syna;
się uśmiechnie pod tem spojrze:n.f.em

Matka

I

w -

~

•.-Lec= olO

Ten
·Z p<mtnem, sfodkiem porozumieniem.....
l oto W'Od.a, w ka<lziacll stojąca,
Mieni
zlotem, jak w blaskach ~ońea;

si'

Woń się

przedziwna

To z woli Pana :wino

w izbie ro7JC\hodzi:

się

rod!.d I„

Nr.
Chryste!-. G.r.iech w

~

łO.

sie, ~ ta p:roWiincya ~nat-0rska" zn.o.wu
d-0 rozkwitu i przeży:wala błogi czas sp.ok<>jlL
Lfome budowle, pawst.ale w tym czafile,
świa~ dobrze o zamożn-0śoi i duchu obywa~
telskim mieszkańeów. miasta Attalii. Byle
wówczas, jak zapisują .kr-0niki, poddostatkiem
cltleba, ·oliwy, nie braklo -igrzysk i pieniędzy.
Ro.zw<>jowi miasta sprzyjało położenie jego w :samej głębi wielkiej zatoki a<lalijsk.iej
która tworzy mniejszą ntokę, w obrębie kt~
irej majduje się port Adalijski. Port ten na
tyeh ~b:rzeżaeh bezsprzecznie liczy się do naj- \
Jepseycll. Na skaJ..e pozostały z dawnyeh eza.
sów dwiie wieże morskie, które mialy .bronit

ubi? nam
'Wiiarę,

Niewola smutki ~ S'Z.ar'e;
Godów eąd<>WID.ycli niepomni cllwili,
Myśmy od wieku hy gorzkie pili...
Dzisiaj, cb:oć młoda krew z ran· się leje,
Wracasz nam wiarę, wracasz nadzieję.„
WsPQmnij n.a gody w~lne w Kanie,
I tę krew - w win<> przemień nam,
Pa.nie!
1 Leon Rygier.

Adalia.

miasta. Por:t posiada warsztaty okrętowe, d-om
filii banku otromańskiego, agencye, magazyny
port-0we, kawiarnie. Z portu prowad-z.ą schody
Ja1i-0 jeden ze swych celów wojny podała
do wYżej po1.000nego miasta. Samo miasto sta.
koalicya w znanej nocie: rozbiór Turcyi i pore jest :zamknięte wokoło murami, zabudowa„
dzial jej ziem między państwa ententy. Anglia
ne
szczelnie, ulice cdasne. Pojedyńeze d'Zielnitrzyma fuź Egipt, a chętnie mięłaby Mezopoee oddziefone także murami. P.aza obrębem
tamię, R<>aya wYciąga ręce po Armenię i dziki
E:urdyst:in, F.rancya pragnie posi'ść Syryę. staryeh murów 'rozpościera się nowa dzielni.
ea, weselsza; tu znajduje się piękny, cienisty
Pozostała.by Mała Aeya1 kąsek nielada, o ·któ.ementar.z;, leżą pelne bogatej zieloności· -0grorą gotowiby się poczubić sojuszniey. Bo wszyd:yi, odżywiane szeroko rozprzestrzenionymi
scy mają tam swe interesa, cli'Oć Wfosi ehcieliby zawładnąć przewatrią ezęścią Małej Azyl, kanałami wód Dudenu. Na zachód oo miasta
ciągnie się nagi p-0klad trawertynu, który doQo
!Zd<>ł>ye bogate ,,targi Lewantu".
Ale droga do :tego dale'ka. Jak dotąd, nie piero dalej zaroślami się pQ1."l"YWa:.
W przechod:zie po ulica.eh miasta napaty.
prób01Wa.1i nawet sojusznicy poważnfojsz.ej akka
się praw.ie na każdym ~roku ślady staroeyi przeciw wYbnei.om Małej Azyi. Za fo czę
żytnej a.rchitelrtuzy i rzeźby, które w przeważ..
sto w komunikatach naC'lielnego sztabu turec.kiego, podawanych p;rze'l.i agencyę ,,Milli", ezy- nej części zużyto na ozd-0by rogów ulic, stu.
dzien, murów. Jedno tylko pozostafo na miejWiśmy wzmianki o lupieskicll ,;wyprawaeh
scu.
To mury dookoła miasta i najg·odniejsza
band zbrojnych na wyibrz.eia malo-azyatyekie,
uwagi: brama -0 trzech wyjściaeh.
o wtrze1iwaniu Smyrny,· Aleksandretty i AAdalia U.czy dziś 25 tys. mieszkańców, w
dalii.
Adalia, dawna Attalia, miasto to już tern 3 tys. Greków. Polbżenie ma malownicze,
śli~ną zatokę. Nfo dziwnego, że plan \'\'Yeie.
przed w<0jną bylo wymieniane w pismach euczek wakacyjnych po morzu śródziemri.em, U·
. rope~ldch. Adalia należała d-0 ,,sfery interesów" królestwa Wloeh, które wYJOOglo na rzą rządzanyC'h eo roku . przez międzynarodowe
dzie turecltim fi:rm.an (k-0neesyę) n.a budowę T·owarzystwo Cooka, obejmowal zawsze zwiedzenie Adam. Miasi-0 ma iza sobą dlugą histo.
kolei z Adalii d-0 Konia, by w :ten ·sp.osób uryę. ,Już wmJeśnie ibyilo stolicą biskupa katolil}o
~a6 połąerenie z wnętrzem Malej Azyi i li~
kieg.o.
W swej podróży misyjnej św. Paweł
mą kolel bagdai:hki~j. Wł-OS!i chcieli po opanowuiu wyspy Rodos stworay~ sobie ptm.1.-1 o- Aposfol p.:rzechodzil przez to miasto, jak zapisał w „D.ziejaeh apositolskich" 'św. Łukasz. Z
parcia w Adalii
miasta
Pergen zawita! św. Pawcl ze swym to. ·
Adalia bud:Ji ~nie jeszeze z in·
:n.ego W7ględu - dla nH Polaków. Może nie- warzyszem Barnabą dtQ Attalii i glosil słowa'
wielu wie, że Ad.alia w pewien Spt>sób jakby Boże i zalożyl gminę chrześciańską. Mieszkań·
ey Attalii by1i giol"lhvy:mi wyznawcami wiary
zwią.mna :z nami. A mianowicie ar-chiprezbyter
Chrysil:usowej, co poświadcza .dekawy dokukcściola N. M. P. w Krakowie, wy"gnany z Rosyi arcybiskup mohylewski, :ks. ·Franciszek ment z ezasów cesarza Leona VI, filozofa, któAlbin Symon, nosi tytuJ: arcybiskupa Adalii. ry WTaz z· synem swym Konstantynem Porlyrogenetem opieką tl'oskliwą -0taczal Attalię i
Jakże przedstawia się hist-0rya stolicy tydla -0hrony przeciw częstym napadom Arabów
tularnej naszego czcigodnego biskupa-wygnań
i Sar.aoonów murem obronnym oto.czyt. C~rz
_.?;
nazywa w swem piśmie Attalię jako „miasto
Załołyeielem miasta byt władca Perga.
mam Attałoa II Philadclphoa. Późni~j gras·o- mil<ujące Chrystusa".
Któż przewidzi przysiz.lość i zamiary Opa·
wall ti.;i korsarze pod Zen.iketesem, którzy w
A.dalii obrali glówną si.edz.ibę i opanowali zu- trxności Bożej? Wojna wielkie sprowadzi
pemi.e morze, aż pokonał ich i miszczyl wódz zmiany wszędzie, a może i dla ty.eh krain,
PompejUSUl Seriw:ilius. Odtąd Rzym wykony- niegdyś tak kwitną,ćych, nadejdzie czas r-0-z..
•
wał wladmę nad Pamfilią., w Qbrębfo której le- ' kwitu i .mowu Bi<slrnp, już nie tytularny, ale
mla Ada1i.a, a za cesarz.a..· Hadryana, który w jako -0rdynaryusz zawita do swej stolicy i bęswych :tromy.ch 1)<>d.róiach po rozległem eesar- dzie sprawował rzą'Cly w Attalii.
stwie odwiedzi! Attalię w r. 180 po Chrystu-
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Niech ptm idzie dlo »
~i ~iw! ndmnli Potr:r.ebu
Ama ~e panu wyplaoou. Istotnie, be&
Ko, dobn.et.„

łodzi. pod~j obecnie się

~~

-

skfoh.

Cóż

lł61ri.t

'l'ak, panie redaktorze!-

A gdzież pańska lódź podwodna?
Oczekuje .w Jednym ~ portów eu:ropej-

- ·o - to

:m-Ow" ~'

tajemni~ wojńował-

-

Nawet przedemną?

-

W tym wypadku nie ~ by4 ~

.'W)iątków„..
~

któż
być tak

A

~.

~

- aielilt piękniejszej
w W
:podwodnej.
Oto .pr.;ed d1wilą ~em do kuclmi i
~ się !Z kndl:arzem w następującą :roz.
podrróły1 iD.łi

ro, .mniana tytułu!-

- w jakim

me

-

·

za tę łódź mpłaei? Czyżby pan
hojny dla naszej red.akcyi?

-Ohcia:l
Na słowa te przybrałem postawę jaJmaj-

. wyraźniej „defell2ywnt:&"·
- Panie redaktorze, - ru>ktem z
clrwiany.m spokojem. t.ódt tę obstalowałem
,n.a koszt redakeyi
- Któż pana d-0 t-ego upmvdnil!,
- Moje poezueie obowiąUnl
Redakt-0r spojrzał n~ mnie py.tająoo.
- Tak!.„ Moje poczucie obo~ powtarzam !... Czy pan reda..lrtor zeehee poslnehać mnie cier.pJJwie?
- Slucham uwainie. Ale daję panu pl!ęłi
. minut czasu. Mam ważne sprawy na gł-owie.
- Niema ważniejszej nad moją. Jak pan
.sądzi - czy „Godzina Polski" winna podąża6
ut wypadkami?-.
- Ja sądzę, że wi.i:.ma je nawet ~tl
- Ja również... A teraz jedno je.suz.e
:pytanie. Czy w1dzial pan kiedy kurę, st-0ją
eą nad stawem w chwili, gdy wylęż.one p.rze:g
,nią kaczęta plywają sobie wesolowo p,o ~
dzie?
- Mój panie!.. Nie jestem ową, apisaną
iPl"Zez Mickiewicza Jędykowiezówną z Soplioowa. N:ie zajmuję się hodowlą drobiu.
- Ani ja!... Mimo to, wobec waiki memieckfoh lodzi podwo<lnycl:i stalbym się za to
kokoszą, gdaczącą w rozpaczy na wybrreiach
:wszystkich mórz ealego świata. Ja m~
mieć obetnje na usługi łódź podwodną!.„
Redc.ktor .spotta:l na mnie z nam1stem.

meza.

lf:llOWę:

-

Koebany mlstml bli.namej m.tWd J~ tam siów abrldł„ ~ mi
,pan hpitan wymyti1a?
- W'Cflle nie ~ Ah m.e o ro
dlodzL. ~ me mógibyl§ mi pn.. ~ eoś
pr.zetrąclć?.
- Pan b:pitan ma, widzę, dobry~-

Isto.tni.ę„. D-0§6 wygt<>d.ziłem. si~ :n:a. ae.-

ropłanie: musiałem tam tfwi6 Się ·~-e
P<>wietrzem.
- TM, ło przy.kret... A lflllllelm; pmm bpi-.
tan-owi mogę sl~?Uiąlem Jrneharza pod brodę i mf.rWem.
mu mUośnie w oczy.„
- Jak ;pan myBU?„ . Czy me nwżnaby m
złapać w m<>nu tej eyhki, tej nńłej :rybki, z
iktórej 'Si~ robi... kawiorek a.straehański?.„ Tak
dawno go już nie jadłem_
Kne.han mla:sn.ąl: jęqldem i obliw si.ę.
-- świetny pomysł.„ Ale llli-e :wł-em, ~
nam się uda polów-.
·
W tej samej ohwili u&U moidl ił'Obłegl
j.akiś podejrzany

S'lIDler.

PQcbieglem do peryskopu. W pierwszej
dlwili n.a widnokręgu ni-e d0$b'zeglem 'nic,
próez rm.hukan~go stada grzebi~ni·astycll bal-

wanów morskich, :przegąuiaj.ących się ''W dz.i„
kicli ~podskokacli.
111'ut miałem powrócló dt> knicha:rza, gdy
nagle w dali mm~jaezyły mi imponująee
mtałty jakiego§ naiwinegQ parowca.
.
Spiem;yl w naszą strQ'Ilę, jakby ni.gdy nfo;
z· JtlęMw dymu, mionących się .llad mm, wyw

wnioskowałem, ·że z ealą lekkomyślnością pali sobie :J)O'M!:eiwina smaez.n.e cygarko.
- Chodź, koehanku, ehodt--no tu bliżej-i
nA]i •

I;'-

•

•

~z.no ~ swo1ą

ł1

ł-1·

1,.....;..,.;,.,.,

ag~ - szepwa em :11'-':"'Ll<flW•
!P~rowiee W.lHal &ę ooraz bardz.ieJ.
Ujrzałem trójbarwną flagę rosyjską.

- T~& - ~qlem na załogę. P.ó

ebwill
rybkę.

-

~

oo wooy

sp:rag.nfon.ą

figlów

.

.

Biez ·eHeh

łolk1uow, gosp0e
:lm.yknął ~ Wbę ja.kiś glos „urzę-

·.~'}~

- Obwala ci, Panie B-Oże l.. • A więc ~ 'i;.
my i „whislcyf!-. ~"'·

dat śniadanie byl-0 ~ałeL,
dowy", - ale natyehmias.t zginął w hlrlru :laik
Po niedlugim czasie Wfos·i d<>starczyli
piekinym, jakby między ·Dim a nami kicll- do :kawioru świeżutkich cytryn,. Francuzi w.:w•;•_,,,,._
niąl nagle wieloryb, 'Zaiywszy tabaki.
fil, które kueharz pr.zyg-0tował w czerwcmein i:„;:'·
hro'Wiee zatańeeył „h e :pak a", lecz · winie, - a wreszcie cala koalicya
:naiOCJ'Jfwiśeiej ta mewczesna. wesolość wyszla na takie menu, jakiego nie pamiętam od s:;Jv11.;·:;..;i·.::
mu bokiem, gdyż załoga epuśeila. szalupy i za- nej. bibki, którą urz.ądziłem lat temu dwa:diH&• ;:i_.;;:,.>
ezęia ~o uciekać w kierunku pólno<mym. · ścia, ~ając 'W dobranym gr-0-nle moje ś. p;
. _ GdD.e oni mę tak ~eszą? _zapyta~ C'M'SY ka:walerskie!.-„
łem sternika.
· .:.stym.ę, ie ikt~ 7. Sza.n-ownyich Czytel· ·
_ Pewno po policyęl
ników nnwal mię otwarcie ·cynicznym iarlo·.
Ifiotnie _ w -Od.dali ;ryknąi ikt.OO ,IS i e r· kiera ·i moczygębą, a na d'O:miar .zlego - U 1 m b as o m":
pozba wlionym resztek hl:dzkiego sumtienia ·e.
G OTO d OWO]•t„.
goiStą.,
My fymtv.asem plą<lxowaliśmy jll'Ł w S'pi„
Jes:t-fo mpehrie nieslusma inwektywa.
żarni moeno niezadowo.fonego parowea.
P!l'Zeeirwnie: nawet podczas'lukuillusowy ch

a.

-

Panie)mpitaniet

ł
Pnedemną stał knehan i. k<>lysał w ol-

- Co talci.ego?

bn.ymicll .łapach śliczną, okrągłą beezulkę.
- OO tam takiego?

-

Kawiorek Mh'aclwlskt!.„

I wskuująie na rozdarty kad~ub tonącego

okrętu, szepną! z ·grymasem smakosza:
- oto jest ta eyb~ 2i której się irobi ka'Wiwekl..

_

_.

Nowe nieszezęściet..
Mamy prnekąskę, a.W przed pnekąską dobrzeby ,byto wyspi6 kieH~oozek 'C'Wgoś smaemiejszego oo slonej wody m-0rskiej. '
Mój Boże!.. „ teby ehoo butel~a „whl,„

sky„:-

b „. Ledwien.11jl.wyraził to .tyczenie, gdy .trzeba
· Y'':l:O na gw'"'~ pomy~.eć o drogiej torpedme.
- Kto tam? ~ krzyknąłem po polsku
przez mbę.
.
.
.
Z m'OO"ZS. nikt nie odpowiedzial,
- W h .o i st the r e? -.... po1\'.łórzylem

.'P?·. angielelm,. p!'Zeezuwająe, te przyjazne losy
m.e zeebeą .nuę skaz.ac na przymDE!owy antyall«>holizm..
Gnał B ·ii- • !
b
•
..
.
. -. ·
n am - za rzm1ała dw:nna
()!d,powH'lli.
.
- JWćbarzu. sl1?\$zysz? ••• Wielb :Bryta;..

I •t-

·

·

n~, wyprawianycli :nam uprzejmie przez skoll:'
soUdow.ane floty entente'y, !D.'ie zapomniałem t
względacli, naletnycll Szanownym Czytelni
kom - i ~em dila meh.„ w,gzystkie
ją<ll<>Spisy.
·
,
W dzisiejszym 1e1jetoni.e podaję na ·P:O'"
czątek S})iti potraw z. wystawnego biadu, jakiro
koalfoya uMJa na naszej rodzi podwodnei
-mój... jubileusz pisaraki (iim.ypominam, te
dziś właśnie izapeln.Uem w „Godzinie Poliki"
plęMz;i.esiąfy :1 mędu ooeinek).
Ot-O ów jadlospis:
, 1) Zupa a la juUenne.
~) Paszteciki w koszyczkach.
S) Łosoś 1. ~.em rakowym.
4:)' Polędwica z sa;rdcl"Owem masłem
5)' Pasztet z kapłonów.
6) Sarna.
8) Kiremy, gala~~ blan~.
9) Lody, ow0<:e, en.kry, kawa.
...;,. Jakie wina, :pymcie? _
. ·Był ·~ maderka, ~-- ;& •
szampańskie. Prey deserze _ stary tolafj..·
Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników ~

I mu
~ się, .te dd stę k<lłacyą ~ć w u~
to OO.powiem ml'ł. :na to:
..
jak

jubilata T .o-n:·...: ~
•• • :d y ·
- ~~J '.t-v_..u, mz mg; y
. . .
Apefył słui:Y. mi rówme d~ ·na; ~.

na mf»l'LU•••

POUSKI.

Dz· ł ekono iczny.
Giełda

urno.-

Tulskca. fabr. nabojów • • . 1310.-Gold. • • • • • • •
55.G '1.dfields • . • „ . •

Leną

„•

warszawska.

56,-

-.-

4-t;~

4% ·rent.'l państw.
5% potyczka •

Poż.

Listy zast Ziems!<.
48, ll/0 • • • •
Listy zast~ Ziemsk.
4 o,o

-.-

89.50

$9.45

• • • •

B. p.

Kij6w-Woron1e:l!

Władykaukaskief

„

„
„
„

-.-

.,.
„

„

„

Szwaicarya
Austro.:. Węgry
Bułgarya

„
"

przeżywszy

633.6P8. 1025•..;...

sn

Zurycil.
Czeki na Berlin

1fiA3...;..

„
„"
„
„
„

ii22.-- 310.soo.- 291.?4~.-.BJ7.- 302.166.- 168.-

•

Wiedeń.

„

.Amsterdam

Nowv York

-.- __

Kursy

de-

162.5()
171.75
1fl5.25

111r1$
64.20
79.5/11

64.30

f. s:r.ter1.
frank6W fr. •
franków szwaje.
kor. ~zwedz. •
kor. duńsk. •
1on lirów • . . •
10R gnld. holend. •
1 dolar . • • •

SO.'/,

Czeki na Berlin

PARYLJ
812
T/2
6?.25
62.~5
S°lo renta francuska
•
87.60
87.llO
5% pot. francuska . •
53.75
54.25
s0 'o poz. ros. z r. 1896
1>°10 · „
„ z r. 1906
,;.3.50
83.50
Banque de Paris
1045.1200.- 1200.Credit Lyonnais •
Union Parlsienne • • „ • 6'9.- 639.~aku . . • • „ •
1755.- 1788.447.Briańskie
• • • • • „ • 445.;!80.Linnozow
• „ ••
Malcew • •
5:?6.-44ł.Nafta.. •

".>9,~T

•

„
„
„

„
"
„

„

„

„ • • • .

-.-

"

6l.90.-.
84.-

61.~

~

„ ·

125.-.
8.61.
312..-

12>.-

.'
York
•

Włoehv

„

Szwa.icaryę

•

Madryt .

•

619.-

fl21.50

•

237 .50
159.50

237.50
160.-

Amsterd<un •
Danię

•

Noniegię

• 164..• 171.50

Szweeyę

„

612
lt.13.:f:.5
1Ul35
2'3.17

krótkie
•
„
• 21.V
Petel'Shu~, krótkie
I fi5. 5'.J
Plll'Yż,

21.n

ń,8350
!'i.8350
109.165.8250
80.50
116.5')
llG.30

•

•

8.~i

312.·-

3/1

5/2

27.79

Nowv ~ork •
Petersburg •

3 mies.
krót!de

~

C.

49 (I)
67.375

11.705

42,175

42.15

Schoppen.

'

.5(3
11.8.55
ll.695
23.17
27.-l ł

:rewizyi na grant.
publiem-ości cywilnej, aby brała ze sobą pieniądze papierowe możliwie tylko w kilku papierka.eh,
ewentualnie w papierach wyższej wartości.
Zabieranie monet zfotyeh i srebrnych ~
państw neutralnych jest wzbr-0nione.
WarM.awa, dnia 2 lutego 1917 r„
Cesarsk-0- Niemiecki~
General~ Gube.rnato.rstwo Warszawskie.

ZUll~DWSKI.

.
~
Tygodniowe targi będą się odbywaly w
mieście Lodzi za oplatą targowego w poniedziałki, wtorki i piątki każdego tygodnia, od
dnia 1 kwie.fnia do d. 30 września włącznie, od
gOO,ziny. 6 rano d-0 4 po poł.; od d. 1 paździer-

69.-

5.8450
4.7250

4..7045

przyśpieszenia

W celu

Bieliński.

oo następuje:

OBWIF'..SZCZIDrm

cy, usilnie zaleca

t\5.'10

Znosząc treść -obwieszczenia z dnia 17--go
gru&nia ;J,916 roku, postanawia się niniejszem,

7/2

8f2

dnia 25 stycznia ::t917 r.
Magistrat

10350
17.1.50

OBWlESZCZENI]jj

72.40
245.50

oznacz.onemi miejscami.

Łódz,

i układ: WydawniotwJ iolskia A. HPIBllLUI

40.6.li

11.715

telegraficz. 4. 764:5

7!2
1?1?>.75
'?,T!.Ti
l'=l4,7)

wyżej

O ile na wyznaczony dzień targowy przy·
pada święto, uznane przez wladzę, fo targ W.$
bywa się p-oprze<lniego dnia p.nwszedniego.
W eiągu: trzech dni przed świętami Wiel~
kiejnocy, .Zielonych Swiąt i Boiego Narodzenia, jak również przed żydowskiemi świętami
Wielkiejnocy, Zielonych świąt i Nowego Roku
targi odbywają .się ood7Jennie w wyżej oz.na.
ezonycb godzinarh.
Dla opla.ty fargowego powstaje w mocy
ogfosznna w d. 17 ~rudnia 1916 r. taryfa..
Oplata targowego winna być przygotowana
w drobnej IDQnecie.

25.025

245.50

na Berlin (a v.)
69. 3 ·4
„ Paryt (a v.)
. 5.8450
w Londvn (60 dn.),
4.U.

Czeki

llł'lłk

'1f2

4!ł.30

•

pooa

2!5S.25

Redaktor odpow.: Aleksander

3.2

3.2

67AS
72,55
•

71.-

4,l},-

41.55
25.40

Sztokholm
Nowv York

„

00.84.-

69.Hil

1~4.75

„
„
„
„
„
„
„

„

23.77
Wi.61}

258.25

Czeki na. Amsterdam, 3 mtes.

124.- 1211.-

Nowy York.

-.-

52.--

2:3.7S
s::;.60

37~.T5

Ł.Oottyn.

2811

.52.-

6j2.

•

Londyn
Parvi

"»

"

4n.-

„ • „ •

Szwaicarvę

„

"

1.8/1t

• • • • • 14!!.-- 144.-

Kopenhagę

„
„

99.87

Vis

• ~ „ • •
• • • • •
•
• • •

•

Wiedeń

„

»

dęwiz„

Amsterdam.

6iełd a parysłu1.

74.-

Wodnym Rynku, 5) na Bałuckim Rynku.
Niedopuszczalne jest odbywanie targóv.'

n.-

•

Sofia

•

gowym Rynku, 3) na Zielonym Rynku, 4) na

20~.-

Szwaiaary„
,
•
państwa Skandyw.•

„ Nowv

$4.7!)'.

80/t

10
1M
1M
100
HlO

Hln.75

118. 118

-.847:)

Pełcrtburg

239.25
lRS.172.25

81.-

50.-

i:;;_7"j

Banknoty rublowe •
Paryz.
ezeki na Londvn

5Uł2

•

„
„

„
„
„

•

„ . .

fi.94

5.92
238.75

„

~1.'25

51.203.-

Bil

nika do d. 31 marr.a wlą-cznie, od godziny 7 :rano do god:ziny 3 po pot, na .piżej wymieni{;
nych rynkach: 1) na Starym Rynku, 2) na Tar·

71:!

83.n.Ol

Ił Lo11dyn •
" P„:::'V:t •
Medyolan
...,,,.,,_,
Wiedeń •
8"!5.80!'J•.- .
790.- 760.Banknotv markowe •.

6/.ł

•

lCZ

Wyprowadżenie drogich nam zwłok odbędzie się w niedzielę, dn. 11
Lutego, o godz. 2 po poł., z domu· żałoby przy ulicy Cegielnianej Nr. 7, na
cmentarz izraelicki.
4097-1

6iełda londyrtx~a
LONDY.:;,
ZSl<J" Konsole • • . • •
5% pot. ros. z r. 1900 . •
4.1/2 " poi. ros. ·~ r. 1909
Pierwsza ang. poz. woj. •
Druga
„ „
Goldfilds • • • • • •

o

ar o

lat 87 a

Czeki mi Amsterdam

RerUn, IO Luter.ro. Notowania l.mrsów
wypłaty telegraficzne:
10/ll plac.
żąd.

"
"

7{1,'i.--

Ros.-Raltvckich

wiz za

Norwegia

74!').-"-'

fi37.700.1025.--16fl5.-

.,. Tu'skiej fabr: naboi
„ Leńsk. przem. zt.

Berlin, 10 lut-ego. .....; Gielda berlióska. ut:rz,...
mrua · dzisiaj na w-szystkieh pola.eh. mooną tenden-eyę z,a:sadniczą. Ogółem kursy utrzymały swą wczo..
r.ajszą równię. Tranz.akcy~ mialy pr:rebi~ spe.kor
ny. Omawiano żywo ekspansyę· bain.ku niemleckiego na wschód, co spowodowało peWlllą zwyżkę jego akcyj. Na rynku rent obr<Jty byly spok-0jne przy
kursach moonyeh. Pieniądz na każde żądanie 4%.
Dy.slmnto prywatne 45 / 8 % i niżej.

.„

!HO.9iO.2n21.72R--640.-

Putnowskich· . • •

„

79/ł/4.

9-W.MO---'
zr,4ri.140.64D.-

Malcewa • • •
Nikopol·Mariupol .'

berliń11ła.

Nowy-York
Hotandya
Dania
Szwecya

• • • •

„ „

-.-.-

.

sg 112 89.1/2.
F75.- 1050.-

b•lrn Azowsko-Dońskiego .
. . Ros. dla handlu zewn..
Syberyjskiego • • •
„ ., Pet. J\fiędzynar„ • .•
„ „ Pet Dyskontowego •
.,, Twa Baku . : .
~ ·~
"
B-ci Nobel •
19
„ Zakł. Briańskich.' •
„
Hartmanna

81.85

. Renta • • • • •
-,- -,. li% m. Łodzi . •
,
IM.arki. rohfono !PO 43.ó5, 43.60.
!Koro.ny 'Z! .35.

żeL

„ "

Jak

2811

79.1/4

„

-.-

Listy zast. m. Warszawy 5 °Io • . •
81,70 81.80
Listv zast. m. Warszawy 4:1/2 °/o • ł 76,50 - . -

6ietda

,;

-.-

-.- -.-

rr. em.

'li

Akcye dr.

-.-

-.-

. • • •
• • • .•
l em. • • • • •

premj.

„

-.-

81');.- - . -

Po krótldoo lecz ełęikhih cier~hmhrnh zmarł w piątek,
m„ nasz najukochanszs; mąż, 11jcif'c, stn i brat, b. huplao

Z ·giełdy .paterxburskiej.
30/1

t,°fo Oblig. m. Warszawv z r. 1915
6% Ob.lig. m. Warszawy z r. 1916

T.

I
1

Dnia

+o

św. Krzyża

b. m. odbył się śb.~p w kościele

panny

j

z panem

się podróżując.ej

Eugenii Hrzywlchiej

Mtah8ymilianBm

Skrudziń&kim.

łfl5dź, dnia 11 lnlego 1917 r.

ll!~=======IR======~~=4076-1

o3, 5, 7i l

yczajnB. Pocz~tek

-

~

sztucznie urodzonego

Dramat

z udziałem

TEATR ~~UKI
Łódź,

czło'1Vieka w 6 aktach.

St. Knake•Zauradzkiego.

p.

Niedziela 11 Lutego, o god~. 8 wiecz.:

Niedziela, dnia 11 Lutego, o godz. 3 pop.

Na mocy pozwolenia, oddajemy fabrykantom
obuwia i warsztatom drzewnym, wyrób naszego zastrzeżonego prawnie i opatentowanego

Dramat w 3 aktach, St.. Wyspiańskiego. ·Dramat w 5 aktach (7 odsł.), W. Szekspira.

o~u ia ojonno~o

Cegielniana 68.

894ł-30

BIURO;
D6ł08ZEH ''

''

ł Wnino

dla

bandlnłąnycbl

~ ho ~rzowo n:~
dJ~!f:z:- ~- llo!dknrna; ,

Ktn•zygtaJt:iB z ołtazyt. Z powodu tikwidacyi interesu nabyć
możria b ar d z o ta n i o różne w najlepszym gatunku, które
resztki barn han ów surowych już od kilku lat się suszy,
Łódź,
1 kolorowych letnich i zimowych
; przyjmuje zlecenia do. wszyst~i~h µism miej~co.wych. i ~ag~anic.z 1ak również chustki zimowe, od~
nych na warunkach i:a1dogo4meJSZY,eh. Tamze, wynaJmu1e s1i; fil. cinki na męskie l damskie umy, aparaty i ws,zelk1e części dla kmematografow.
·
. brania
•Md:&, Piofrlmwska 35138.
okrycia; także różne
40'97 . 1
cajgi. id!lź, ut .Włtłzewska 40,
m 10, front. .II pi~tro na prawo·:

Piotrkowska 82

męskie

damskie i

TREPY i PANTOFLE połBGa fabrymy skład T-wa

KLOSE i GEC

H

A"
L llt:Tliill.
u
n

urządza

a1ny statu.

niedzielę

8919--10

SZTKI._

czarnej czysto wełnianej dobrei (sukno) satyny firmy
Karl Eisert na damskie kostvumy i suknie bardzo taniri do nabycia Ł6iź,
Wt!i:imliska M, m. 10. front,
n piętro na prawo.

.Lekarz-Dentysta

4089~ 1

ł..Ó DŻ, Nouro-Cegielniana
.Nr. f 9 • ·
Biuro ogl. „M.erkury•, Piótrk. 82.

TOWarzy&tWO

,

Li\..iw,

Jtulllll

o Dl
TI1u1ł't!lntyll!lm~k!l B.

,

1.

.l!.Urll 1111

ia

1111'11111

li

3E-~!llll!l-8m&.:li

w
dnia 11 "1Parzyj!iimn oll!ldllli10m·E1imilie!llld
.b. m. o godz. 8 wi,eczorem 1
llli
11 9 11

w sali Stow. Handlowców Polskich ·tP1otrkowska 10:-i) .

2--~ pokoi u~~~:w~-

j-

Wieczór.. muzycznu-~ramatyczny.

dre"Wnian

iii

Zel6wkl i ołu1as1 1 które u nas nabywać moż
na, dają się zmieniać ręcznie bez użycia przyrządów,
skutkiem czego trwałość obuwia jest bardzo znaczna•
Obuwie wojenne jest już w użyciu w wielkich ilościach i okazało się . praktycznem pod k a ż d y m
względem.

Natychmiastowe oferty

wysyłać należy

pod a-

Deutsche Werkstattem A. G.,

Hellerau b. Dresden.
o

Pipiłunr.Ja, z dyplomem Ces..Ak. w Peters·
burgu, praktykująca 25 lat, przyj·
muie od 12-5.
Część I.· P. !Hnńska~ artystka teatru Polskiego (śpiew), p. li;, Tes:Cb•
z kuchnią poszukuję zaraz.
Łódź, Pfotrkowsi;;:a 132,
n21 (w10lonczela) chór . t:iutni". Część· II. „Z dołn'EJO H!'t:a , obraOferty· nL· H."' do adm. „God.z w potiw„ l wejście na lewo. n p.
zek scen!czny L! Rydla'~ :wykonaniu czlonków koła dramatycznena prawo. 1!004-11}
Polski" w Łodzi".
4025-5 ·
go „Lutm''.· Bilety po 80 _1 ·Sil kop.
Zarząd.

R„

zgln~Jącą slą

dresem:

Akuszerka
-

ze

WE ANIH DO

P.P. f

O ile ·towary Sz. Pp. zostały zwolnione, proszę o zwracanie
się w celu eksnedycyi do znanego i sordnerw domu eksoedycyjnego Szla.iny GoldkoPna,
Łódi, Piufrłuiwska

36138

Warszawa, FranBiszkańs!m 22.

Biuro ogloszefi „Kuryer", u, Kustcw,

ll'łct„kowsl~a !XI.

4.090-J:

8

D D ·'I I

W. 9 .

P

yróżniający się swą dobrocią

·proszek do prania bielizny
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11,lałrłłr
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lufJ1u CulDHHllJ
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111rsz11i1

i Em. WER
poleca hurtowo firma:

z..&U,· Dzł•m Nr. Ił,
, k•I Bta.łn,
Ed m llD d. B Og d.8 OS·
Słewldska Nr. 41.
(ikład tmnril knłlniahaysh, ;ukilmdczyth, k11s1r1 i mydła).

Prm11td1ć mdlił

Paczka 22 IL

mo~pała s

oyd

Paczka 22 k.

g

·w· shlt
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ag Ou i

II

koncert.··owej przy ul. Dz1sl·ne·f

odbędzie 11~ w d. 15 iutego o s w.

ttust:r czwartek)
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Przedstawicielstwo Ake. Tow. transportowanht towarów „HANSA"
Ł6di, Piotrkowska 58
ninie.fszem zawiadamia swoją sz. klien tełę, te otwo-

.

01011składać1uczor
się będzie
Program

UWAG~. Bile~ !V•i~eia słdą. jedn.oadnie u przepustkę
nOCJl4 po godzuue poheyJneJ.
4081-2
B~~ty mezwrócone do l8 lutego wł. (pod adr. W-nej paąi J.
KrasuskieJ, uł. Tyłu li pom:. 9-12 płd.) będ~ uwdane u pn:yJ4=te.

-

.

aak-15

11

nnm1
llJJB

· ·

-

•!lir
•sm,„ ••
wu S u wd 1u

Towarzystwo
.·

n .n.ataw

.

PDQGZkOll

ruchomcło

1

niap1róna1a

Oddziały Łódzkie:

1111 ft'OWftDll

lnkasse.

· l Zaabednla Ir. S1
D Pud llln 11

~k,!r.U.utego, og:sw.

JedJ'llJ'. wieczór · · ·

as3 i-3
(llkołaJonka

23

zawiadamiajĄ. it I-gu IHł'la 1911
r~ I dnł 11utqpnJ11b odbywać si~

ple,nl I aryl , rBIJ~b
eo

·
I b~zie w sali licytacyjnej przy
f. .
al llGIHJdll(IJ nr. H
.

Ce111arsktlkróle'W"&kl śpie'W'ak:
n.ad'W"orneJ opery w Wiedniu.

celem sprzeddJ' nstawów nie
prolongowanym we włdcl.wym
czasie, a zastawionych w Oddziale I, Zachodnia Nt 31 i w Oddziale U, Pasat Majera Ma 11 (Mikołajewska ., Na 23). Podczas licytacyi prolongata zastawów, wystawionych na Iicyfacyę, przyjmowaną nie bt;dzie.
Wykaz nu-

~UYTA~YA

PROGRAM: Pieihtl Sclumum.a, Brahmsa, StralUllM:
Arye oper<rwe Verdiego, Pueciniego, lleyerr
beera i innych.
Bilety od 60 kop. dOl Rb. S.90 kop. u Alłreda Straneha, ul. Dzielna 16.
5990-5

JA

PRJ·
gpg

. ~mbard Akcyjny)

w111.zystkich miejsoowości Królestwa, Litwy i Kurlandyi~

Asekuraqa„

„.!!!Pl'~~„

111

dyme s1ł amatorskieh.

· ··

mo~nm11

pa nnach

z aktualnych utworów,

rzyła w Warszawie przy ul. lalawkl 25 własną
filię. W szelki ego rodzaju ładunki przyjmuje się do

mamie„

·

ua 1p1osn~ I•~m~i~ tI

speo/~ie na ten ~eczór ułotonyeh, w wykonaniu je-

·

kino tograncznoj
!
.

dolska nl1Jlta ldtllfll
roł1 1lóv11ą mpolilQI ·.

dram.atu
W „Gil GZ
pod

ile' ·

~t1ł11;

merów zastawów, podlegają,cych
sptzedaży, będzie 9głoszony w
„Nowym Kuryerze IAódzkim".

wagi od 9 -

metr.

Pnmt l11łlb Jlł IJlHi.

12 -kg.

bieżący.

Oferty z-podaniem ceny prosimy składać w Tow.
Akc. Ł. J. Borkowski, Łódź, Widzewska 60.
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niem.
maszynie po
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rb. kurs. u
MILION KORON

.

na
Zatwierdzone karsr buchaHartJna

H.

4092-2

@J1! 1 tym tnod1i1 ~

Lubińskiego, Udf, ri1!fk11lka 79.

rlJICJJH lit Gii!JllBllB
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1eszczen1e.

Naitani

7 gdyt ,

dwórzu 1

Cesarsko „ niemiecki sąd okręgowy w Łodzi
KAJ ET y SZK. O L m
E ••..„~~!~"-•1110
tłomacza, który władałby gruntownie
n
....„
'
językiem niemieckim i polskim, a szczególnie
I gat &1 11, kop., II gat. 48 kop., IIl pt. 11 kop. :ta tuzin
mógłby swobodnie tłoma~zyć ustnie i piśmiennie
~~=-~~etóv „P OLO NIA" ~~?..~o::;; 42.
i języka niemieckiego na polski.
Osoby reflektuSnrzstld lmrtewa TYLU 1 POlińZD oztatlis nJścia (Jrawa m.ł.
jące na tę posadę, winny przedstawić opis swego - • • • • • Btut-0
..MIR'kvr'". PJohol&. as.
4
życia w języku niemieckim i polskim do soboty
Dla uryg<tdY publicznej
dnia 10 lutego 1917 roku. Reflektanci muszą się sprzedaj~ codziennie.' K
ę •t4 ~unta 65 kop., oraz wszelkie
poddać egzaminowi, który odbędzie się w ponie- ś~etą,. mieloną
. &W 116spotyw.cze artykuły po c:.nac. h
naum~ystępH e.-batę ·ao kop.
tun. O
RU IE· 0R, d111 2•
działek o g. 12 w poł. w gmachu. sądu okręgo„ nie1szych
wego, w pokoju nr. 37.
. . . . Uwaga: MY D ł. O 70 kop. funt. , _

6-~J

(od 1U111t1g11do11 Plam r. b.)"
lł'dftl

poszukuje

-.a.

40·11-1

(podp.) Gr I n i n g.

..

k. '1•

Ilf

Oułoszcnia drobno:

Ma• ny

P

f&fPzrma

Pl·an1·a1.

1

ndz .

Z

l

• .

. .. P&•J
ewiartka..
·

WHl'HI

Milion

koron; a.ooo, U0,000
- - · 100.000
i t 10.555,000
d. 13,000
wygranych
w sumie

koron. KaMy 2-gi los wygrywa.
Gt!DY lDIUiW lfDHJlklHID nizkhf.

G

Samuel Weinberg,
l.ó~,

Piotrkowska 58.

Konsulent pr.awny

.

A„ ACKERBERG,
liddt, Potudniamal, 1 p.

4.08&-3

o zdolnej panience udiieli lek·
D
mch1iwych kolz kh pokoi sprzedam,
I\ u cyi franeuskiego lub poDlu 11 Y. porterów i bi~oras masZ}'n~. Łódt, Piotrczątkowej gry na fortepianie bez.. garzy z kaucy1\ dla szerzenia ak„ kowska 189--9.
4087-a
płatnie? Łask. of pod „A. A.• tualnyehwydawnictwwoiskowych.
IB!illi!l!B!i!il!!llliili'i~llilil.lillllllllllllillllll!llll11111mll!B!11ll w administracvi.
4052-1
do uyeia tanio bo w
Rlllllilllllllilliiliiiaiillmllll!illllllllllllllliririilllllll Zgłoszenie u portyera hotelu „Savoy4 od 2-3 po poł.
4.066-2 .. mZ111 mieszkaniu prywatnem
sprzedam. t.ódt, Brzezifłska 10
Placek.
4028--3
ftt1zu)l'n~n s:.ę inteligentną, fre·
lub felczerkę . obezn. z
Uli ulhUl b ankę z muzyką do U U ~I praktykci szpital~<\. P.°"
lepszej izraelickiej szkoły fre- szuku~~ sit; do iydowsk1er mnowe, utywane, strojeblowsk!ei. Oferty sub ..,R. s. T." styfuCJ.l pod Łodzą,•.Ofertf ~
z 8000 zadat\ Chan·
. li .nie. rep~racya, przew~z,
do admin. „Go:lziny Polski" w PO~amem warunków t kop1am1
kowskieg· 0 sprzeda· wysyłka na prowmcy~. Ceny msŁodzi, Piotrkowska 86.
4091-2 świadectw należy skła4ać w ad· •
.
.
K 61 -1~- kie f\otó wka lub raty. Chodkow„
ministracyi „Godziny" w Łodzi 14' ba~~mue.
autor
r 88$2-4
ew~ "'"ki"
.. • t'.kołaJ· .......
„„„„k:a .25• gn.1"'-S
.,......
pod literami „N. N.".
40H-3 łó. Warszawa.
Dnfi;s!~ nauczycielską mieiską. 66
, · Ż
·
• .
f mlflUą.i f~b. miesięcznie ria 'PO- l
yd. To~. Opie~t nad
·z materyału uznane przez
dobną w Łodzi, Zgierzu. Pabia- ln.t • ?1erotam1 p~sz~kuJ~ go- n"łłl Il gat 9 sł. P•
11 .. fachowców za dobre, praknicach. Czestochowa, Piękna 11 spodym ·~ odp0Wiedmem1 kwa1 al
Łódtf Pańska 39, w tyczne po cenach umiarkowanauczyciel. •
4085-i hhkacyam1: Of<:rtY proszę. slda- podw<!rzu, skład.
4093-lł nyeh. I. Symchowicz, Łód:t, Ce·
dać w kancelary1 „Domu Sierot"
gielniana 56.
3977-:-S
Północna 38 obok Helenowa.
• '
k' d
.
.
. 4026-3
wy .a em udziests-50 włók poszur ~t''''fkim
łfaf i~ ll lam, lekcyi w za- titrńz" d!Jmowy s~mienny, ener- Z111111IJ, ·kuję, może ltyC bez
kr~sie 1 . klas. Specyalność rą- ~ u. _g1czny, świadectwa stró• inwentarza. Oferty proszę skłaS~JSkI. .Oferty. „N. ~.~ w adm1- zo_wsK1~ wymagane, potrzebny. dać '!I administrac;ri „Godziny
I? rzy!Jlał a ~rzyjmuJ11stracy1 n1me1szego pisma.
Łodt, Konstantynowska 57.
Polski" w Warszawie, Erywafi- ,@lUi.llfJ
Je. eodź, Piotrkow~-ll
~8ą-~. ~k:..a l8_4J~ „N. N.- óOf>".
ska 228, m. 25.
36l0-2t>

-

kiny ł1t1ryi 'UęgierzkiBj

-

ur!Jw·10G

1t

.

.

damski z powodu kry-

u zysu s21y1e elegancko
kostyumy od tnk. 10, palta od
mk. 8, suknie od mk. 2•. Szyje
karc;ikułowe żaki~ty. filtra i przeli

N~;;~ ż~:nal~ai~o:sdee s f~łnl,
Pracownia E. Rudzkiej. Łódź,
Piotrkowska 17, parter. 4086-2

WsPaniala WJ&taw~
liobywała gra!

Lokale.

PJiawieu11 si1 tego obrazu

------·-,
pij·J mem
umeblowany
. · . . ; ··z

oerr ewa
.. • z po. ~
1 oświetleniem
trzebny. Oferty: Łódź, Mikoła·
jewska 6, m. 20.
4088~

MB'J"· · wygodnie

rn

urządzony dla

i nteligentnej osoby, Łó dt,
Widzewska 78, m. 7.
4050-o

I ·ma

AltnHJlrkl

'JJJl•lnsJ
Mi Ufł

.wyna imi~

paszport niemiecki,

dany w -Łodzi
Zygmunta Grzybowsk\ego.
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