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Andr-0nikow i metropo.fta..~P,rtir1m. (Ha~~s na lewky). Bylem zagraW m. 15 .
ły
" u:kunft llmieszew~ została :fP.c,'ą, gdy pan Sturmer został mianorwany mi~~ Dl<>~ PI'ZY'WMcy „kadeitó~·~ ro.syjskieh ~S'tre:tn spraw zagrani•cznyich. Zaledwie w kilw~a,. . ra, wyg!~na 14 lis~oP_ada r.„z., ~ J~a:~~Qi po ustąpieniu Saz.ouowa, przekroczy~
P.r~esa m1mstró:V r?syJskir-?- ~ur- l• /~~ g~an.i~ę, na)przód szwed:zikie, poiniej'"·nietn:a, ~~~ 1eswze zaslugu3e niewątpliwie :ia ·r~-~ll."'.1.~e~~.~e ..1 . aust. rya·ckie dzienni.Jd daly do p·osze eg
.eJszą ~y.r~gę. Z t~go wzgl~du pom1e- ; J;nt;~a, 1ak w N1emezech przyjęto mianowanie
zamy Ją pomzeJ ~ '!YJątkacli, Jako doku- '. ~uryiera~ P.w1uchajcie panowie, oo mówily1
ment .sltosunków rosy1skfoh.
"Ql;t'Ą prz.e~ć ikilka wyjątków bez k001enta.
W dwudziestym siódmym miesiącu wojny '. r:o/: · . " ·
.
Jesteśm~ t~ samem, ezem byliśmy w pierw~. ;Na_ a~czególną uwagę zashlguje artykul
ezy.eh mies1ą.caeb. Jak wówczas ządamy i sp.o- · rstę@y „Neue Freie Presse", gdzie się mówi:
dziewamy się dziś zupelnego zwycięstwa, jak . '.„'l1°0'~e ·sobie Stiirmer stać się ile ehce Rosyawów~zas jesteśmy gotowi ponosić wszelkie o- l~~ (śmiech), szczególnem je.Sit jednak, że
tiary i dążyć do wytworzenia jedności :narodt0- . kłątownikiem polityki zagranicznej podczas
wej. Ale dziś nie mamy już wiary, że .nas ten l w'.o~zj.y; 'kt~rą spowo.Q.owaly idee pansfawisty~d może d~ zwycięstw dopiowadtić (slusz- . 1 ~, będzie Ni~miec. Prezydent minisll:rów
me~. _'~szyst\ie próby poleps~enia sp.rawy i u- , S!U:t'm~r wolny .Je·st ~ ws~ystkieh . bl~~.cf.~,
snruęc1a blędów spelz.ly na ruezem. Wszystkie.· i~ó:re ·sprow2:dz1Iy wo1nę. Nie chwahl się msiprzymierz,one 'Z ·nami państwa wciągnęły do ' . ~:;::.;(p:roę_zę panów ·zwrócić na 1-0 zdanie uwarządó~ najlepszy.cli ludzi wszystkie.h partyj, ':~!)).. i~ be~ ~onstantyn(llpola i cieśnin nie zazyskuJą-0 przez to w krajach dużo lepiej, niż . ~H~ :poko.Ju •
;na~ urz~dzon1clt, zauf~e i wz.moonienie or- /'.·~::'ził. granicą, gdzie byłem, prżyjmowano jagam~aeyi. Co zaś ucz~rul nasz rząd? Orzekł ·~'li'o fakt pewny że nrzeslanv do 0crlównei kwarozw1azanie
DumY· ·
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t„e;;')\. ll,1etnoryal
.skrajnej
prawicy
źądald szybW iraneuskiej Zółtej księdze znajdujemy fi\_ie'go · .zakończenia wojny <lla zabezpieczenia
niemiecki d<>kument, pouczający nas, jak się ! ~~yi od rewolueyi. Ale z które,j strony ma
dezorganizuje kraj nieprzyjacielski jak się ~·~ ~~m .grozić ta ·rewolucya? Chciałbym wam to
tam wzbudza ferment i niep.okój. Gdyby nasz \~yjaśnic. Zwią7..ek miasit, vwiązek ziemstw,
rząd dążyl d·o tego celu, gdyby cheial uiyć za- !;~;yć!'.fią.1 pTzemy.du wojennego i zjazdy li1)era1lecanych przez Niemców środków, nie moglo- Ił nyep partyj rhrą rewolucyi. To się stwierdza.
by być jego dzfalanie innem niż dzisiaj. (Na
\~ •memm:yale jest ustęp: ,,Lewica c-hee przelewicy: słusznie! P.osel Rodiczew: Niestety~ ?~~t1.zxc ViYijm~, ażeby się t~·mrza~:em zorganizoslusz~ie!). A teraz, moi pano.wie, :z.oba·czymy ~,1!'.?ć~i '·P_rzygotować .rewolu~yę". Jak pm~ow:ie
slrntk1. Jeszcze 13 czerwca 1915 r. ostrzegałem . wierie, podobne twmrdzen1e rn:r,szerza się J0'Z tej trybuny; już mówiłem, obradza jadCJ1wite i~ szez9 w calym szeregu inny,ch mem!ryalów.
nasie?ie ~ieufności .zbyt -0,bfitym r)woce~; już j";:P~~~ot?w~na pn.ez le;virę rewolucya: o:-0_iest
pelza3ą az po ostatme krance naszego panstwa 1\;ifdee fixe , która kazdego nowego m1mstra
pogloski o y,dradzie i od.dawaniu się wrogom,
P}'7..~J>r.a•w1a o s'Zaleństwo". (Slns.znie).
a. po~tos_ki te sięgaj~ aż do samy~h wierzcho~- 1: .. $ ·~K.iedy Sazonow .k.ierow~~ _minJs~eryum,
kow i rue osiiczędzaJą w calem w1elkiem pan- ~e&1an-0 we Francy1 i Angin, ze nasi poslo-stwie nikogo. Nie wystuchan.o tego -Ostrzeże- i '··W
tii.:e::wi.
s. ą mówić t& tylko, -00 myśli :rząd ro"-lC! ~
. mozna
•
b•y1o Jeuna
·--l k o. 1;..: •nni
·nia, jak tylu innych. ·
;;;ruue:i:.
zauf ame
l1\ S~JSiw.
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łl'.zać ·P.óslom1 za którymi ·stal Stiirmer? Oczy"
. a e J00. na c cec:e usmierzy po .e1rze.. ~~§tiie~ ,Jcitprys jednostki nie może zniszczyli
ma, gdy mala grupka ciemnych posta.ci ehce 1L·Olł·osunków wvt 0 0
h
·
d · · ·
najpoważniejsze zagadnienia pań Sitwowe pod- 1 !"1~1.r.. n.'...~ f s.' ·w: ~ nyc. w cn:ghu ~i;slęcm
- ·
dk
ć
·
· k' k
, .
b' i afh. .r:i~-a na 'Za i "rrzynuerzon\·C· mm1a praporzą ·owa .swmm ~z im, orzysm~m oso i- ; wio ·powiedzieć. ie 7.miana -osól> nie !.mienia
s~ml'( okla;k1 ~~ ~~cy) ..,....~af tutai tn~mer !~ie-w p.olity•ee 'rosyjskiej. Ale subtelnv wwód
" e-r 1 ~r ~re a St~ a:...;}
za Y.U o~a- · ·· :W.ma.tow wymaga rÓżnomdnyeh sposobów
nk~ '' dan!11 ow :-- 11:.i:ner . ;1 or n.1emS.t1:c·
~y; .eh.ok z;wyklego szy.cia ni·ekiedy lmr<>ni 3est o •3 a naiwny, iz przypui:;·~cza, ze
ur- k~e.j roboły. DeUkatna ta praca możliwa jest
mer kazal zaareszt?wać swe~-0 pry wa:tneg? se- .~ifpr,o·
specvalnem -0toezeniu. lJrzy szczególkretarza Manasew1eza-Manmfoiwa. My W1emy r.ri·f,eh ~„ty· .·~ ·eh w
k h. w·a
· l m na
1
wszyscy, że się to -0<lbyl'0 inaezej; ludzi, któ- i~~#t;~~ l.fll:1 e' ~un
t Zl~ ~ m'p..;
1
1
ny nie pytajae. Stiirmera, .zaaresztowali. Mana- 'A~· . :·· do.e:zy, Ja
iedzn. e, e a ~.e mcpi .);:u'
· ·
~l
· t
b' t M
"'1'.ol nąt<> owego pnę · iwa rwa1y s1ę w aryz.
SeW1eza-Manm owa, usumę o z ga me u. a- , "~Ld d i T · d · l St„
T · t v.n
nasewicz.Manuilow wie zbyt wiele, by gÓ mo- :f, .)J. ~ e. eg-0 ·. opią
~tr~er. -0 Jes cz„•• b
t
. . . "l M :,ęgo, N10 nada:rmo zrzekł się on K-0nSll:antyno. St"
zna·.·~1o aresz o_wa 6' · urmer me. m;ięzia. a: ; ptrla; }f 'Dardaneli. Zadawałem sobie pod.ównase~rnza·Man!11lowa, _ale go :iw1ę,zion;eoo u . c~aS' pyt.anie: po<Itucr jakiej właściwie reeepty
wolrul (-01klask1 na lewrny. Rod1ezew: ;rnes,tety, : ..tj:· :i- .•t ·
~.:;
~·b , .
. .t· y lk o panowie
. zapy- \i 'U4ia1a
prawd a ) . Mog11
yscie się
~~, ,.
.· en c7.1-0W16'.1u
tać, kim jest Manasewicz-Manuilow i dlacz~o ·. ~, :'W'yjechale.m ~o S~aj.c~ryi, dla ~rp·?ezyn
on nas tak interesuje. P.owiem panom więc, 1t i~·i.o'Pgęrwama się -0d polityki. Ale eiemny
Manasewicz;.Manuit0iw był urzędnikiem tajnej )~~,~~~·~a mną. ~ad brzegami .jezio·ra. gepolieyi rooyjskiej w Paryżu, byl -0wą 7lll~n~ ·
Jj~o .~ w Be;me przy~ommano
u,,maską", Iqgra dostarczała „Nowoje Wremia . . .... wą; 'flzrnlaln•osć pana Stur~e1:a, numst~
pikantnych szczegótów z żyda podziemnego · ~ f!iPi'aw wewnętrznych i polrny1. W SzwaJ:rewolucyoni.stów. Był jednak zarazem, eo dla ~fyi,;;.,krzytują się wszełkie nsifowania propanas jest ważniejsze, wykonawcą s:zczególnyich ~ąn;y i Mzywiście kwitną tam interesy. „spetajnych poleceń. z poleceń tych jedno szczeg61- . ff.~µ.~$ ~leceń". Przychodz~li do. mme lU:illiej może panów zainteresować. Pl'Zed kilku , ~ ;m\5w1ąe: „proszę pana, mech się pan tez
Ja;ty usiłował Manasewicz-Manuilow z polece- s~Ą~ W Petersburgu, c.zem się tutaj zajmuje
ma .ambasadora niemieckieCYo przekupić „No- -~~ńy ';tł.atajew. Nie<ili się pan u.pyta, po co tu
woję Wremia" grubą su,mą (~ówiono .0 ośmiu- ~f~~an.o n_iezna.nego mi urzędni~a Lebiediese:t tysiącaeh mbli). 1.adVi\'·oleniem mogę pa- .~,; :~apyl:a3 .pan, proszę, po oo CI wszyscy nnom zakomunikować,
wspóip.racownik „No- 'b~~«~Y, polieyi eiągle kręcą się w salonach
'W-Oje Wre.mia" wyrzuci! pana Manasewicza- , .,:'kµn~;znany:ch ze swej żyezliw-0ści dla NiemMa:nuilowa :ze swego miez;zkania. Widzi.cie pa9q~:f:_':,>l'oszę panów, zauwaźyle.m bezwlocznowie, do jakich poleceń używany był jeszcze Jbie:,·~~ pani Wasilczykowa znalazła następc:zy
bardz.o niedawno sekretarz pana Stfu·niera1 .na- ~l;;l'.l;jei IQ1boię prowadzi się :pilnie w dalszym
'·1 ·-.; .
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Qłkrzyk: hańba).

·m:1msira spraw zagranie7:nycli . (Na lewi- ,

Berlin, dnia 16 lutego donoszą:
W ciągu 24 godzin jedna z naseyeli łodzi pndwo>1.lnyeh zatopiła pfłno'wnie: jeden
krą.żownik pomocniczy o 20,000 ton pojemności brutto, dwa krążowniki pomocnicze
lub parowce transportowe 13,600 ton brutto każdy i jeden parowiec trrunsportowy o

6

pojemności 4600 t-0n brutt<>; ogółem 51.800
Z pośród sześciu parowców i jednego

faigfowea zatopionych w dniu 13 lutego Iiton brntto, i.eden pa:r0iwiec wiózł do Ang~il 1000 to.n si~na,
foOu 1'n1 pszemcy, 2000 toin O>iit'Sa, mny zaś parowiec 5000 t&n, brutto na.łty.
" ·>> ieńeów wzięto: 3 k3{[}ita:nów, 2 inżynierów i telegraliBtę teleg:ratn isltrowe.~1ośród par0owców tych, dwa były uzbr<l'jO'ne.
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Komunikat niemiecki.
(Urzędowo).

BERI.IN.

Wi>elka Kwa--

tera Hlówna do•nosi 16 lutego:
Wschodni· teren walk.
·Jl ront woisk Hs. Leopolda Bawa1•„

r e s, na zachód od L e n s i na obu brzegach A n c r e zostały wzięte przez nas :pOO
ogień niszczący. Wskutek tego a.tatki ni«
ro-zwi'llęly się.

sl~ie[!O

:Jl'i"ont .Niemieckiego .Nastf;pcy T'ronu,

Pomiędzy morzem B a l ty c ki e m a
Dn ie str em wobec burzy śnieżnej usil~
na akeya bojowa byla o·żywioną tylim w
niewielu odcinkach.
Na.d B y s t r z y c 1! S o Io t w i n s k ą

W S z a m p a n i i, na południe oo R i·
p o n t, po skutecznem przygotovtaniu przeł
arlyleryę i miotacze min, piechota na.sza
po.prowadzifa atak z przezornością i ener·
gią. aż do zupełnego zwycięstwa. Pode.za.a
nasze straże przednie odparły na południo szturmu na C h a m p a g n e F e i na wzgó...
wy - Z:\cMd od n o h o r o d c z a n ataik ro~ rze 185 .zdobyto 4 linie nieprzyjacielskie na
syiski.
szerokości 260 m. i na 800 m. wgłąb, wzię
Na froncie generaJa-pul'kownika arcyiks. Jó- to do niewoli 21 o-iicerów i 837 żołnierzy,
zefa,
uprowadzono jako zdobycz 20 karabinów
oraz
maszyMwych
i jeden przyrząd do rzucania
1
min.
Straty
nas.ze
są niewielkie; Francuzi
w gm.pic wojsk generała - feldmarszałka
powiększyli
swe
straty
})rzez bezowocne
v. :liackensena
sytuacya nic uległa zmianie.
kontrataki, które wykonali wieczorem j
JJront nrnce(fońsld.
dzisiaj rano na wytlarte im stanowisko.
Na zaehotlnim brzegu 1\1 o z e 1i pod·
Nic nowego.
czas natarć oddzialów wywiadowezych
'.Jac l10 d m· t eren wa lii.
przy1•r-0wadzono 4 jeńców, przeważnie 2
1Iron,t u~ofslr, generala-feldniars~al1r,a trzeciej linii francuskiej.
Ks. Jlrupp1•echta Bawm·.~liiego.
W ciągu dnia i nocy trwała z obu stron
używiona
akcya samolotów. Przeciwnicy
Na północny - wschód 0 d Ar me n, •
.
1 t 1 er e s, na polu dm e od kanału La B a s- stracili w walce powietrznej wskutek dziaJ
I se e i w obwodzie S om me t:rwala akcya cwhr~:rn11ych i ognia piechoty 7 samolotów.
1 artyleryjska aż do nocy.
Pierwszy General-Jivratermistra
. ..
h ty
.
. . 1
Ludendorlt
.. gru110wanri.a p;ec o
nrnp:rzy!ac:e skrnJ w rowach na polnoe od A r m e n t 1 e-
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Komunikat austryacki.
WIEDEŃ

1

. • "

·

Urzędowo donoszą rfoia l6

lutego.

Wschodni teren walk:
Na pólnQcy od D o r n y W a t r y ogniem zatorowym p:rzeszkodziliśmy w wy-

Po1udnłowo·wsebmlul teren walk.
Pułk francuski z artylcr;rn zaatakowal
od strony I{ o r i cy. znaj11ującą się na zacl10'1zie 041 tei miejscowości kom1mni(J austryncko -•·Węgierskich strzelców pogranieznycb, oraz iormaeye albańskie. Wojslm
nasze nie

kona:niu atrukn rosyjskiego.
Nad Bys trzy e ą S o Io t wińską odparto nataroie patrolu. nieprzyjacielskiego.
Włoski

I ciągu.

en

chcę

·

wymieniać

się

do

ostrzejszego

do swych stanowisk na

Zastępca

szefa sztabu generalnego
von Ho ef er,
Feldmarszałek ~ porueznik.

teren walk„

Niema nic d.o doniesienia.
~

dopuszczając

starcia, cofnęły
·wzgórzach.

~..;~',.:"-.t...~''"thmst

da~

!Ji?rt~~

z:

Jfśtu

UJ"' w

też świeże ślady

94

Nie
mtaj
nazwiska
I gazetach. Znalazlem
jej dziamy, która prze.szla od austryaekiego księcia do lalności w Paryżu. Parj'·żanie byli oburzeni

niemieckiego barona i której salon przy Via
curva we Florencyi, a później w Monitreaux
by1 ośrodkiem germanofilstwa. Dama ta przeniosla się póiniej do Petersburga i przy uro-

.CZ.Y.:SlY..eh ~kaz.vach s1Jotyka się iej rut'Zwisk-0 w

I

germ~rnofllstwem ~ej ~a.my, a niemni.ej 1 muszę

to z zalem wyznac, JeJ stosunkami z pooelj stwem
rosyjskjem, w czem z,resztą nie bylo
winy naszego posJa. Cie1rnwem jest,

że właśnie.

ta dama otwarfa przed panem Stiirme.rem ka-."

,tl O D Z .I .N A

-~----- ···-~----

;ryerę dyplomatyczną: przed paru laty cllclala
,mu wyrobić &'tanowi.sko pO&la w jednem iz drujgorz.ędnyeh państw europejskich. Nie mogę U•
1
krywać, że p.omysl ten maledono podówczas
'śmiesznym i że gorliwość tej dęcmy okazała się
bezowocną. Ale pierwsza PQbu<lka wyS2ila od
niej. {śmiech).
W Szwajca.ryi i Pazyżu wdawatem sobie
często pytanie: czy poza nas'Zą urzędową dyplomae.yą nie sto.i inna jes~eze? W Londynie
wylonily się <> wiele jeszcze powa:lm.iejsze pytania. Pmszę izbę -0 wybaczenie, ze będę tu
mówił o sprawie najwy2iszej wagi bez podawania źródla: jeżeli to, co powiem jest prawdą, wynajd'Lie może pan Sturmer w swojem
archiwum jakieś ślady wspomnianych przeze
mnie faktów (Rodiezew: on zatrze te ślady).
O sprawie sztokholmskiej, która się odegrała
;przed mianowaniem obecnego ministra spraw
wewnętrzny.eh i tak złe zrobi!a na naszych
sprzymierzeń·ców wrażenie, mogę tylko powiedzieć: widzieliśmy w tern skutek właściwości,
na którą starzy znaj-0m.i pana A1ekisandra Dymitriewfoza Protzyp-0powa o<ldawna przyWykli
TaC'hować: jest on mianowicie zupclnie niezdolny obUczać działanie sw-0ich postępków"
(na lewicy: piękna cenzura dfa ministra; na
prawicy: by! prz,ecież waszym Jl'rzywódcą). Ponieważ deputacya się rozwiązała, :nie byl juz
Protop-0pow więcej jej ezlonkiem, a to, czeg-o
się dopuścil w Sztokholmie, sta1o się pod1m1s
!naszej nieobecności. Jestem daleki ód osobi&
sty•ch podejrzeń i nie mogę w.oboo rteg<> powiedzieć, ezy i ta rzecz przyszla 'Ze znanego .nam :przed-pokoju, przez który ProłO'P'Ope>w, jak
wszyscy inni pr.zeiść mus1al, by zasiąść na krze- .
śle ministeryalnem. (Na lewicy hałas i okrzy„
ki: bardro dobrze). W każdym razie widzą
'tam chętnie, jak się W.aje, takie rze<Yzy. (Okrzyki na p·rawiey: -0 jakim przed'Pokoju pan
,myśli?). Wymieniłem panom osoby: Manase1wkz...Manuilow, Pitirim,
Stiirmell'. Oto jest
„partya", lct.órej zwycięstwo widziała „Neue
Freie Presse" w noiminacyi Sturmera. Mając
p.o<lstawę do iprzypuszezeń, iż uczynione przez
radcę poselstwa niemieckiego Protopopo-wi
propozycye powtórzone byty później, nie byłem woole zdziwiony, gdy poseł angielski wysttąpil z ciężkiem oskarżeniem tego
sameg-0
grona osób o tajne zamiary szybkiego zawa.reia osobnego pokoju.
Opowiadają, ze jeden :z ministrów (poseł
Ozheidze slyszał to ,z ;pewnego źró,dla), dowiedziawszy się, że Duma ma tym razem móiwić
o zd:rad'zie, zawołał w podniooeniu: „jestem,
być może glupeem, ale :nie jesif:em ajraj.cą"
{śx;niech).

A czy nie jest w grun<Cie rzec:ey

wszystko jędno, ezy cierpimy od głupstwa,
e-ey -Od zdrady? Gdy Duma państwowa z· ooraz
bardziej stalem p<rzekonaniem wskazuje na
ito, ie dla skutecznego prowadzenia wojny na:}ezy organizować tyly i gdy rząd upiera się
,przy tern, ze organizowanie kraju prowad,zi
1ao rewolucyi, gdy z calą świadomością przehlada nad nie clla.os i dezorganiza.cyę: jest
:tli to gluvotą czy zdradą? (Okrzyk n.a lewicy:
,:?Jdradą;
Adźemow: glup·otą; śmiech).
Tak,
•właśnie :podczas w<>jny są te osobi&tości niebezpieczne. Zagrażają wojnie i dlate;g-0 wal<l'Z!my ~ niemi podczas wojny, w imieniu wojny,
'w imię tycll wszystkich uczuć, kitóre nas zo, !bowiązaly do jedności. (Brawo! Oklaski). Gaibinet, k.tóry nie od1p·o·wiada naszym żądaniom,
lilie jest godzien zaufania Dumy i nie powilllien być przez nią, właśnie podczas wojny,
:cierpiany. (Grzmią.ce i d.lugotrwa:te oklaski
lewicy, cen1rum i lewego skrzy-dla prawfoy).

Komo

tnrocki. ·

wal ataku.
się

nie

Zastępca glównodowodząe:ego

Enver Pasza..

Komnnłkat łnłoarski.
Sofia, l5 lutego. (T. wt). tera donosi 14 lutego:

Front

macedoński:

W

łuku

m@wna kwaCerny

~iło

wa! nieprzyjaciel po gwaUownem przygotowaniu arlyleryjskiem zaatakować stanowisko,
które mu wczoraj zostało zabranem; zostal on
jednak odrzucony za pomocą ognia karab;.nów
maszynowych i granatów.
Na pozostałym froncie dość slaby ogień.
qrtyleryi, który na wielu punktach ogra:aiczal
się tylkl> do odosobnionych strzałów <>bustronnych. '
Na południu od Seresu starcia pom~ędey .
llddzialami wywiadowczymi i posterunkami

l>r.zednimi.

·

Podzi,kOWiDIB .CEHrskiE.
Berlin, 16 lutE.i·go. (T. wt). - (Urzęclo'W'.o).
Z powodu zwYcięstwa p·od Ripont (w Szampanii) cesarz wyslał .następującą depeszę do
gtównodowodząceg-0 grupą . wojsk następcy
tronu: ,,Dowódzcom i wojskom, które. wyróź..
nily, się pod·czas wczorajszego ataku w Szempanii p!l"zez pracę planową i energiczne jego
:przep·rowadzenie, wyrażam moje uznanie i
podziękowanie. Na wspóldzialaniu W&zystkfoh
polegal ten sukees i polega każdy su:kces''.

z Sefmu

Front rumuński: W okollcy Mahmmlie
słaba wymiana ognia pomiędzy posterunkami
n.a ob'Q. brzegach ramienia św. Jerzego.

Woina l„ ·łL

Berlin, 16 lutego. (T. wl.). - Sejm p·ruski ukońezyl dzisiaj drugie czytanie ·etahi mini'Steryum spraw wewnętrzny,ch z wyjątkiem
-wydzia1u lekarskiego. Etat rostal przyjęty.
Petjcyę związku pracy niemieckiej w Rz~szy
o ograniczenie eenzury rozwaźan polifyezny.Gh
i wiadomości przekazano jako materyat

Sztokholm, 16 lutego. '(T. wł.)'. ._ Donosza o zatopieniu pięciu parowców S11Wed'likicll
na~ morzu pólinocne:m, podążającyeh z węglem k::.
z Anglii do portów szwędzkieh.
·

Znmniony torpedowi1c.

granfozeń wwozu,

I Sffc.znfu.

u w11yu
Kopenhaga, 16 lutego. (T.

z

wł.)'. -

,;Na;.

ogólnej 66484 ton.

Anftłłn
Ił

che!. .okml

urnvs~·

·

.
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·
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Przsd obrnnnmt uurlameutu Rzeszy.

ostatniego tygodnia ·styczni.a, · przyczem,

mumłucvfny

w Rotvi.

ażeby

Pods8ocHnle stnwek okrutownh.

rosvis81ef.

n

BstnwtczH wybuchy w ArchHnulałsku.

„Lokalanzeiger" donQS:f ze S_ztokholgrn, iż do Archan·
.giels.ka wyprawi-0-no komisyę śledczą celem
zbadania p.rzyczyny ustawicznych wyhuchów,
'które wydarzają się daleko ezęści-ej, niż komunikują urzędownie. W Arc.hangielsku panuje poprostu anavchia. Komisya ma następnie
przeprowadzić ~1edztwo w sprawie niebywalycll nadużyć transportowych. Podobn'ą komi.syę wyisłan-0 też do Wladywostoku, gdzie również wydarzają się cięsfo katastrofy.

Uoduiyc1n w Rrch1nglelskn.

Rosyfsltle pnygotowanla mofenne.
Berlin, 16 lutego. (T. wt) • ....,. ,,Ne.ue Per
litischen Korrespondenz" komunikuje., że w
lutym' 1914 r. władze rosyjskie rozeslaly d-o
prasy ostre instrukeye w sprawie ścisfogo za.
oo-owania Łaiemnicy -0 zarządzeniaeh militarnych, srezególnie na po·granfozu ui-chodniem.

Zakazano

podawać

wiadomości

o prz..emar·

szach wojsk, próbnych mobilizacyach i;>0wolywania kontyngensu rekrutów stanie urlopowanych, zatrzymywaniu szeregow-c.~w, o przedlużeniu prawnego okresu sluilby, o wrzesu.
waniu jednostek bojowych. Zakaz rozciąga}
się ogólem na wszystkie przygotowania wojenne, na sprawę floty, Jej manewry, ewiC7ienia w strzelaniu, reperacyaeh okrętów. Ju! w
lutym 1914 r. do Rosyi zaehOO!hiej pośc:iągano
wielkie masy wojsk na ćwiczenia ze wszyst*
ldeh części Rosyi. Powołaniem nie zostały
o:bjęte tylko gubernie .Królestwa Polskiego.

Powołanie rocżnika

1898

tv

Rosyl.

Londyn, 16 lutego. (T. wt). ~. ,;Timesu
d OW""'1' z Pet.ersburga, ie za pomaca· wie.lid.eh
"""
plakatów .zapowiedziana powołanie ..ro.cznika
.1898.
'htl! •
p· ł d·
Bfinrb ZuuH
I ID ii1 fi.

Kopenhaga, 16 lutego (T. wt}. .- „Berlingska Tidende" donosi z Hapiaran<ly: Panujący oddawna w Finlantlyibrak zboia linnych wai!nyeh środków żywn()ściowy;ch, przybi era obe-cnie roz.miary zatrważające. Posiadane mp.asy .wystarczą najwyżej na dwa mie:.:
siące.
·.
'
....._....... ;

;,

ł

RaklBID po.iyczkł DDIDB

nsutrulne.

dzisiaj

·

zaiś~!e

Berlin, l6 lutego. (T. wł.). -:- (Ur~ędowo)·.
Hydroplany niemieckie zaatakowaly poważnie
bombami M lu,te·go wioozorem fotnisko St.
Pol p<>d Dunkierką;- zaobserwowano uderze.
nia w szopy samolotowe i poi.ary. Podeias od„ ..
lotu pod Dunkierką zdaleka jeszcze widziano.
wielką . lunę. Wszystkie samoloty powróci,ły

bez

dln Prancyt

Bem, 16 lutego. (T. wł.). - Wedlug doz liczby wysłanych
stycznia morzem du Francyi wojsk portugalskich przybył.o .zaledwie pięć do sześciu bata·
lionów piechoty. Pozostałe Qkręty za wrócono
do Lizbony. Przyczyna niewiadoma, prawdopodobnie byl ·nią bunt. Odesłane wojska mają
być Jeszcze w tym tygodniu przewiezione do
Mozambiku.
niesień hiszpańskiC'.h.,

sr

Wybuch w Inbrycu prochn.
Genewa, 16 luteg-0 (T. wl.). - W sprawie wybuchu w fabryce prochu w Neuville
pod Lyonem donoszą, iż cenzura franc.uska
rlie p.rzepusirza doniesień o liczbie ofiar.
Dzienniki lyońskie pomimo to zaznaczają jed·

nak, że liczba -Ofiar musi być niezwykle vry„
soką. „Republirnin" porównywa wybuch z ka·
tastrofą w Lyonie.
Podczas wybuhcu w fa·
bryee znaj-dowafo się przy pracy podobno 350
robotników. Eksplozya była tak gwaltown~
że słyszano ją na odleglości 27 klm. Eksp}odowala również fabryka gam w Neuville~ położona w publiżu .fabryki prochu.
W ptomieniu pól kilometra domy zostały po czę
ści .zburz@e po części nmsian"O je opróinić.

w Wasi,unntonfe.

wvsfąnlBnia

us1Jkodzeń.

Posiłki pnrtu1atskłe

Bern, 16 lutego. (T. wt). '- Agencya Radio don-0si z Waszyn.gt-0nu: Korespondenta
„Frankfurter Zeitung" wydalono z Waszyngtonu, ponieważ korzystał rzekomo z rządowej
stacyi iskr-0wej, ażeby popierać plany oł>ceg-0
rządu, z którym rząd Stanów Zjednoczonych
zerwa! sto-sunki. Wilw.Q. wd,rożyl śledztw-0, ponieważ kierownictwo marynarki został-O zaatak<>'wane z tego l>O'WWU przez rótne dzien,..
ni ki.

Powdd

Afnk lotniczy.

~

Sztokhohn, 16 lutego (T. wl.). - ,;Svenska Dagbladet" donosii że trzy parowce
szw-e·dzkie, zatrzymane w Anglii, przez władze
angielskie z·ostaly zmuszone do wyrzucenia
ładunku saletry ehiJijskiej, stanowiąceg-0 oko·
lo 114500 ton, eo jest p-oprostu rabunkiem i
stano·wi wielką szkodę dla rolnic.twa szwedzkiego .

•

J.,

Amsterdam, 16 lutego. (T. wł.). - Dla .
zarekllamowania pożyczki wojennej w Landy.
nie odb~aią mę
wielkie . :ebranuv
Loro ma1or wraz z atłą radą IllleJską w~
wspanialy-0h strojacll
historycznych . P?ey)
dźwiękach wszystkieh dzwonów kośeielnyeb u..:.:
da się w uroczystym ·pochodzie ·do Maison•'!:
Square. Pewna lie7Jba ch.orów k<>łcielnycli od~
śpiewa pieśni na Trafal~ar - Square.. Zespól
mu.zyezny słynnej gwardyi Gotdstream odegra
pieśni patryotyezne. Następn~e loro maj-OT~.
glosi przem6wieni.e i ~e~w1e do wbskcybl:k
wania pożyczki WO<jenIJ!ej.

Rabun~k ,Jn~!Rłsk'.

Berlin~ 16 .luteg<>. (T. wt). -

oraz w sp.rawte roln.ietwa,

zupełnem uwzględ!lie.niem mebezf)iecze~.
'
. _
.

<0slabić niepomyślne wrażenia, spowodowane
akcyą lodzi podw-odn~h, dowóz por6wnan-0 i

Kopenhaga, 16 lutego (T. wł.). - Dzien~ dowozem w eiągu tego samego·tygodnia w r~
niki rosyjskie donoszą o a.resztowaniu 11 so- ku pop.rzednirn, nie zaś, jak t-o byto w z.wy-.
cyalistów glówneg<> kierownictwa. komitetu ezaju z tygodni'0m poprzednim.
wojennego, pod zarzutem popełnienia «fq·
nów, zwróconych przeciwko hezpieezeństwu
Kopenha.ga, 16 lutego (T. wl.). ~ „Napublicznemu. .śledztwo -wykazało, iż opraoo~ .
tionaltidende" donosi i Londynu, iź stawki
wali oni plan rewolucyi, ktńra objąć miała. caprzew-0zowe okrętów neutralnych na węgiel
łą Rosyę.
i rudę żelazną podskoezyly niebywale. Frach·
ty węgloiwe do portów atlantyckich Francyi
podni-Osly się o 50 proc„ do portów .wloski<eh
miniśtro m~rynnr~i
o 12 szylingów i 50 proo.
Kopenhaga, 16 lutego (T. -wt). - „Ber.lingske Tidende" dowią.duje się z PetersburAn~na
okręty
ga, iż na ministra marynarki, Grigoi:'Owicza,
Raga, 16 lutege (T. wt). - „Nieuwe
·wykonano na ulicy zamach rewolwerowy. Courant" wyraża p.rzypus'l:cze.nie, że angielDwaj nfoznrutl ludzie rzucili się na ministra, ski rekaz wywozu, dotyczący akrętów neuktóry był jednak uzbrojony i z zachowaniem tralnych, ma na Mlu wywarcie nacisku na
zimnej krwi zdołał odpędzić napastników, któ-- · neutralne towarzy.stwa okrętowe. w zamiarze
nakfonie'Ili-a kh doo sprzeda.ży -okrętów. Jak
ny zbiegli niepoznani.
wiadomo, sprzedaż okrętów holenderskich
pod.czas wojny został'8 zakazną przez prawo.

Zumacb na

Bo11.ar.

wojny l-Odm podwodnyeh.

tiorra1tidende." .do·.n~.· z ~hrystyanii: .Norw
. f?·
gi.a w .efą.gu styezma straeila 44 okręty >I) pojoomości

(T. wł.)'.

zakomunikował w Izbie gmin, iz ~ b„
m. .Lloyd George ziloży oświadczenia ~ sprawie zarządzeń rządu, dotyeząeyoo dalSzyeh o-

Law

torpedO'Wiee fraooUJSki „817".

11orm11nii

z Iiby pin..
Londyn, 16 luteg-0.

Lugano, ;1.6 lutego. (T. wl.). ~ no.niesienie Biura Wolffa: 28 grudnia 1916 ir. ~nąl

~· .
•
Berlin, 16 lutego. (T. wl.). :-- .,,L?lmlan~iger" przyta>CZa urzędowe ?om,~1eme ~gi.e}·
skie, wedlug którego w, W1elkie1 Brytanii me
Berlin, 16 luteg-0. (T. wł.). - Dnia 19 lu- będą oglasZi3;Ile na p:rryszlcść eY?-ry, do-t~ące
tego w ministeryum Rzeszy do spraw we- _ wyiwozu z~za. Ta]l(JM ,by~ maJą ró~iez eyfry łylgodnfowe argentyńshlch ladunków .~bownętrzny.ch odbędą się konfereneye z przywód2icam.i fralre~, będące przygotowaniem do ta. D~iennik P.ow.ol·uJe się przytem na przedwzpraw w parlamencie Rzeszy, które ro~o wezora1sze d>0m,es1ema u.rzędowe . rządu. an-,
gielskieg'°, dotyczące dowozu zboza w e1ągu
ezną się 22 b. m.

Ruch

'

Bem, 16· Jiutego (T. wl.). - Wedlug do.
niesienia z Genewy, nota Caran.zy do Stanów:
Zjednooz.:::.nych, za wierająoo propozycyę wprowadzen..a zakazu dostarczania. materyalów .~
jennic.h, wywołała w· Waszyngtonie. wielkie
zdziwienie i przygnębienie. „Herald" p~
ski, pr.z.edsfawia notę, jako, monewoc- niemieć,.

Genewa, 16 lutego (T. wl.)'.-.... Od poeą.t-:
ku wojny podmorskiej towarzystw.o śródziem111Qfil{lorskie ,,Messagerles Maritimes!' w ~rsylii stracilo 29 okrętów.
·

"'afr:atu
1uy

nrns~leoo.

Sztokholm, 16 lutego (T. wl.). - uRiecz"
d\Jnosi, iż w magazyna-ch w Archangiels:ku wykryto olbrzymie :na·duzycia.

Konstantynopol, 15 lutego. - Główna
, kwatera donosi 14 lutego:
Na froncie Tygrysu nieprzyjaciel skiercr
wal gwalto\vny -0gień artyleryi na stanowiska
nasze na południe od Tygrysu. Dwie barki,
'.które nkprzyjaciel chciał przesunąć. z kanalu
do Tygrysu zmuszone zostały ogniem naszycll
posterunków obserwacyjnych do oddalenia
się. Rano dnia 13 lutego nieprzyjaciel ponownie spotęgował ogień swej arly1eryi i ui per
mocą piechoty i spieszonej kawaleryi zbliżył
się do stanowtsk naszych, lecz nie podejmoNa innych frontach nie wy<larzylo
znamiennego.

Pod Tuleeą za :pomoeą ooosci.hniouego
ognia artyleryi rozpr-0szyiliśmy grupy niepreyjadelskie, ktMe zauważono na przeclwleglym
brzegu.

POUSKI.

Liczba ofiar i w tym wypadku nie jest wiadoP-0 pierwszej eksplozyi w skladzie lidytu nastąpiła druga w kwadrans później o wiele gwałtowniejsza w zbiorniku prochu. P.o·
tem nastą.piły jeszcze dwie okropne eksplo- ·
zye, które zmiotly oołą straż ogni'Ową wra.i
z sikawkami parowemi.
mą,

pokoio1nuo wnson1. .

. Rn granicy szwsdzkn-rijsyJskteJ.

Berlin, 16 lutego. (T. wl.). - „Vorwaerts"
Sztokholm, 16 lutego (T. wt). - ,,Sven•
. berliński w· arlykrnle wstępnym objaśnia n.otę
ska Aftonbladet" donosi z Malmoe, że na
p()foOjQWą Wilsona tern,
że najświetniejszy
granicy szwedzko - rosyjskiej posterunki ro.
interes amuni-cyjny ;począł w ostatnkh ezasae:h syjskie częstokroć przechodzą na terytoryum ·
silnie .s:z.wankować. Również finanse banko- szwedzkie ... W ostatnich dniach z:iowu schwywe, <> ile nie są na uslugat.h AngUi„ nie lute- ·tano trzech żo!nierzy. Dotychczas w &wecy!
resują się jui prowa,d.zeniem wojny. W każdym
iutenwwan.o okol<> 79 roln.ierzy rosyjski.eh.
bądź ratle, według z.dania większości Amery~
-kan, Anglia nie powinna być pokonaną, ani
tet ehoóby .tyil:ko oslabioną do tego st'Opnia, by
miala stracić swe dominująee stanowisko w
Berlin, 16 lutego (T. wt), - Na zaprosz&
Europie. Pomimo rywali.iacyi · gosJ)Odarczej
nie na.czelnego dowództwa wojskorwego do
Ameryka •. prze.z język, literaturę, poglądy po- Berlin~ ~przybyła delega~ya hiszp~ńska :ns
lity~zne i nauk.owe. ezu
.•. je. się .związaną z
~zele JeJ stoi g~nerał Rmz de Sa~tiago~ ~ócy,
glią. P.rzy,ezynia się jeszcze do teg-0, że bar- Ja~~ szef wydu~lu arlyleryi w _h1s~pansk1em
dziej uii w Europie ·myślą tam -0 przyszłej
~m1ste~ W-OJ.ny ~eszy, s.ię wie~1~em uZ?a·
wojnie z Japonią i dlatego limą na poparcie · mem. oocernwie hiszpansey rostaih pow1ta·
~oty an.giclski~j, oriaz dlatego, że pomimo mi-" ni przez generała foldmarstalka wn Ilinden·
hard.owych. pozy~zek_ , en.te.Z!ty .w A.me.ryc
... e, w · burga l generała· Ludendmffa. Delegacya w
:k -s.kich
L'ł
daje się naipierw . do Belgii, a mrstępnie nt
j· :ręk·a.eh ..amery.an
·. zna.,....uJą Slę powaŻII.···e . widownię z.aehoW:tią.
. sumy angielskich papierów wart~ciowy,ch"
__
!które na wyiJ}adek klęski a-ngielskiej .$pOW<P
dowalyby ZlUl!czne straty, Dlatego to Amery~ ·
ka pragnie cyehlego pokoju. Myśl ta ki&ltje
polityką· Wilsona. Tem ·objaśnia się równi~±
(WłeczomY).
uległ~~ .wobee gwafoenfa. prawa mOO"Sldego
BER···.L.IN•. CU.rzęd.ow.o). Wielka :Kw&
· p.rzex An.glików, bała.nsowanie pomiędzy żą„
daniami pokojowemi a popi-eraniem prówą- t~ra Q-łówna. donosi 16 lutego:
dienia wojny przez Anglię. Gdyby blizke.
Z żadnego łr-0ntu nię d-0niesieno
klęska niemiecka miala być. pewną, .ro WilsOn siózegóbieg&„ ,cJ·•· .
Die. opxaoowalbl;; oo~. ~lrojowe~ ·.
·~ ·
""
·'"> ~

Delega&yn htsinnftski.

· A n .•

1

Komunikat niemiecki.

.;;

z

Sprawy polskie.

-

lldBGi D~ PllSCB.
SpI'81Wa po]sb. w Roisyi utknęła na man.
wym punkcie i prawdopodobni& nie posunie
aię naprzód wobec tego, że ani biurokraeya
ani Duma nie są zd-01ne roz;wią:z:ać jej ~ wbi·snym zakres.ie działania. Na razie oo.la dyi~a ?~ra.ea się. około t. 7JW. autQnomil, kl:ó-

- i A :rde będzie pan ~ 'WY'Dlagal o-b~<Q.wej nauki języka rosyjskiego w mJro..

Wieą, meeyd-Owal si~ na zerwanie ;z prawicą.
Ta ofrtatn:ia znajduje się dz1ś zat~ w na.jzupelmej!rzem odosobnieniu w kraju.

1acb.. pol.9lrleh?

.
- Nioe;-podo~- Bo mam ~ !Wl'derde,. te· Kiedy ~
aeie w sprawie ;polskiej vieeydujfl się .zwróci~ oo słów do ezynów, to na porządku Ahi~

r11aq, RufDi i lnaianle przm;łw'o Rumun1m.

l

I Beybkie

~cz.en.ie to .oma~ dla R~ i j~ :pr~ mman1e wlasneJ benilnośm..
'

Wobee ~ ttunmiej ~ająeyoo :r:m
teryt-eryu.m ~e ucl:t-Odteów wojennydt.

nym znaj<h:i~ aię pn.ede~ktem óboowią:rr
kowoś6 nauki ~ka rosyjski-ego IW' Polsee, ;po-tem obowi~ ~ldów rosyjskich . w
Warsza:w:ie i"'dalej - ukroj-O:ny na lat dziesięć

rumnńSkicll,

'W'Ofnt'.

MlOO~.
Clelkawem ~
właśnie, że w Roeyi nmej poozymją p~
iłr.liezać, :iż m~ ~ .oonioq w M-t
;wycll wallkach po.n.owue :zwycięstw-O. ~

Kfo

poozezególne organizaeye ratnn·

lnlłarczy

Rnnmm ammriGyi?

Kt-o mb:roi Rmnnnów i «OS'ł:a:rezy 1m H
się pr.zesd-0 30%
wszelkieh przez nie oboonie posjadany.ch za· zbliżającą się wiosnę amunieyi? Oto pytanie,
pa.sów niEnwiooznie wydać dla Rumunów, z nad którem zastanawia się poważnie korespondent Wojeniny pisma ~usskoje Słowo".
lek~ien.iem eyfil.C>wyeh potrzeb wygnań
ców polskicll, litewskicli, rusitiskich i ormiań... · Ut.rzymnje on, że bra.k amun.i.cyi wśród liez.00.
skr-0mooj i militarnie mało ·wartościowej
skieh. Pr.zywódey ty.eh oSll:atnfob. wystosowali
z tego powodu ostry protest do ?2ądu peters- armii rumuńskiej daje filę ooraz więeej OO.czubtm:miego, mkarla.ją.e się na bratk: WLg1ęd6w wać. Jeteli nie 'Gd.a się w najbiliiszym ezasie
iwobee tycll, którzy jU'Ż pw,es-U-0 dwa lata cier- uzbroić armii tej w d-O'Sł:atoomy sposeb, to nie
nad.eiy się 21 nią podezas nadcllodzącej akeyi
pią 'WSlmtek wypadków wojennycll i wehod.zą
porurdto w s'ldad rzeszy :roayjftłej, ~ko jej wogóle llezyć. R-OSyfł. sama me jest absolutnie
podidMJ, pod.eza gdy Rumuni są poddanymi w stanie wystarać mę Rumunom o amunicyę:
Anglia 1.aś zaeh-0wuje &ię względem tej spra*
~a obr:ego. O ile władze rosyjskie obecne protegowanie Rumunów iebeą umotywować wy d>oś-0 {)bojętnię.
Wz.ględan:ri eciśle polityezn.ej natury, t-0 Polaey
ani Litwini ~ ~ Onnianami :takidl wzglę
D1ranhmmia praw robutnik6w w Roxyt
dów nfgdy n.ie mnają.

!ko.we w Rooyi zdooyd-0wHly

'SU!lreg dalszych podobnycl:J. obowiązk<>wooc:L .
- Być może. Wtedy "!!!J będziemy wilr-eJ wlasmwie. sluzy za parawan dla pokrycie.
tzyli przeciw temu ręka ':W rękę z wami.
dążeń; 7JID.ianzająeyeh do utrzymania w pol·
- Ale panc1wi~ wa.l~e już dlugG i mo.ski.eh prowin:eyacli przedwojennego status .
teeie lW'.alezye jeszcze o wiele dbuźej. Cót nam
ti.n <>. „Dziennik pOO:ski", ·wycliodząey "obeo.me w Petersburgu, ~ obecnie wywiad s ;po takiej wa!lee, które-j Jrońea nie widać?
- To :trud.tnio-f·- Wszystko, ·o e%em iz nadwooia ZD.alllymi preyiwódoomi kodetów R-Odimej strony mov;a, dajemy wam, samo pn.ez
'czewem i Millllmwem o sprawie polski~J •.}>o.
1aajemy te rozmowy poniżej, gdyt rmeają eha- · się ;rozmnfe, wtedy dopiero, .gdy reakeya hę
~ 71WYciębma.
·ir.akte:ryst~e światto na. zapatrywanie i za- I nawet w tym. wypadku tyllm aia:boolomiary rosyjskiej inteligooeyi. ~ do ~eh
mi~ wedfug proje'ktu panów?
stosooków polsk-0, - rosyjskicll,
Za.n~
- Nie moremy pm;.kro-ceyó g:l'mrley
trzeba, .że Roo.ia.ew ~ radykalnym do~
teresów
rosyjskim... Nie m<ń.emr µnedw t,m.
ne:rem, yodeua gdy Mi1ukaw reprerentu~ typ interesom
<bwać wam broni .& YP k.,.
.ipollfylez.negio karyerowieza .i mkapturwnego
Więc
pan ~ -hG
anf.cmo:naeyoo.alisty. W.ogóle uf stromiiiet~ bdeRosyjskie ministeryum wydało w tyeh
mia
wasza
zad~? że przestd.iem1 rut
Mw p.ie ztotyło dotyclłezas żadnych dowodów,
dn:ia-l'h nowe rozporządzenie., 0.'0tyM-ące r.obotragh:ki
1
ir6
do pe)n.ej w'°ln<>ki?
. te glębiej treU po:lskiej sp.mwy :romimie i me
ników, na :mooy którego cl :robotnicy, którzy
- Owsrem,. ro w.im;e praw,o.„. Ale mam.
JWyszlo z ciasnydl granie rosyjskiegio .punktu
Do ~,Wieezerniego Wremieni" acmoszą z . ,zatrudnieni mi obecnie w w-0jennyeh zaklaruWkieję, te powoli 711yfeeie się ;r, taką auto- .
·widzenia.
Odesy, 7.e na ealem południu Rosyi utrzymują dach przemysfowycll., oraz w przedsiębio!I-'
:no:mią, jabt jest dla WM k'Orzystna, o ile oczy~
się UJ)Orczywie p-0gloski oo d.o planowanego
wiście będzie uezclwie d>0eh-<:rwyiwana .•. li!!
1 stwaeh państw-0wyeb, nie mogą zostać ezlon· Opinie RocU.czewa :przOO:sfawiają się w ten
podobno ewakuowania kiliku południowych 1 kami źadnej organizacyi mwodow-ej. Najblit.
Kogo
pan
uważa :za bm-dziej odcpioeposób:
wiedniego do kroków dalszy-eh w sprawie gubernij rosyjskieh. WszeFk-ie pr6by władz ! szem następstwem tego najnowszegoQ ograni„
„Piszę się - mówi.I - na wszelki ustrój
miejscowy.eh, pragnący.eh wpłynąć na uspoko- i .czenia praw robotników będzie utrata przez
polskiej: Sazon-0wa -czy tei Gie'J.'Sa.:?
!Polski, ale tylk-0 taki, za jakim się oświadczy
- Giers ze sprawą polską jE!st mat.o obe- jenie ludnoś-ci, nie -Odniosły P'Ożądanego s1rnt- i ni.eh ws~l:kieh dotyehma.sowyell wygód socyalwDlny glas nar-0du polskiego. Ten glos musiznany, ale. sumiennie studyuje :to, crego nie ku. Przedwnie, ludność :z.aehowu:je się wzglę- 1 ny.eh, klasowyieh, organizacyjny~h i spoleez.
my uslyszeć bezpośrednio. Ja osobiście w-0-.zna - i fadnyc,h uprzedzeń w ."JJ.1.cr·esie spuwy 1 dem wl>adz samy.r.h z oo:raz więkmą. nieufno- I nych. Wobec tego, masy robotnicze \\'YgTaźa.ją
ilałbym, aby "to byl-0 glosowanie p·owszechne,
ścią, wskazująe, że w innych guberniach lud- · masowem wystąpieniem z zakladów państw-0polskiej nie posiada.
ale w warunkach istniejąic~h może takie gloność utrzymywaną byla przez wladze w przewye.h i ogólnym strejk:iem.
11.konaniu, iż guberniom tym nie zagraża żadne
l.KIWanie nie będzie możliwe. Jak Pola-cy zadecydowaliby sami" o nstroju swoim, tego nie
niebezpieczeństwo, aż nagle ludn-0ść musiała
przesądzam. Jednak sympatye moje mialia:by
Karjenwim.
siedziby
swe .opuszczać w ciągu kilkunastu
państwowość polska tylko w tym razie, gdy,,Daily Mail", wpływowy dzJenn.ik, n.ale- 1 godzi:n, nie mają~ nawet C<ZaSU uregulować
„h ·, ;.:·c poświęcUa baemiejszą uwagę
by to był ustrój demokratyezn.y. 'to wszyst- żący do trustu Nortcliffa i p09iadający skui- swycll. spraw i interesów.
sprawie następującej: Syn byłego prezesa ga!ko1 c-0 mówię, samo przez się ma sens prakty- kiem tego in.fo:r:macye urzędowe, omawiając
binetu rosyjskiego, Stiirme:ra, byl osohlst-ością
ezny o tyle tylko, ·O ile militaryzm p.ruski bę- akcyę niemiecką, mającą na celu wskrzeszedypłomaGyi
d{1 niedawna '1.iUpelnie w publfoznem fyeiu
dzie zmiażdżony i Eu.ropa posiędzie w.a.ruinki l nie państwa polskiego zaznacza, że isitn.iooie
nieznaną. Obeenie jednak wskutek wpływów
:pck-0ju dlugotrwalego. Ale jeszcze n:adz.i-ei w Polski niepodJ.eglej byłoby dla Niemiec osloPoo nagłówkiem „Kwestya grecka - na1- swego ojca został · uunianowan.y gubernatoto nie stradlem t"
·
ną l(}d st.ro.ny rosyjski·ej.
więkS7,ą kompromiiacyą dyplomacyi ro·syirem, bez względu na zupełny bwk zdolności
„Rozumiem - oświa:dezyl w dalszym clą~
Z tego powodu - kończy „Daily Madl" gu Rodiczew - że aut·onomia już wam dziś nie można dopuścić d-0 utworzenia niepodle- skiej" pisze „B.usskoje Znamia", iż dyploma- fachowych. Sprawa ta wywola.la w Rosyi nienie wystarrczy. Gdyby, jak ehcieliśmy tego, glej Polski. Polacy muszą być zjedn.oozoo.i 1 cya nietylko rosyjska, lecz .ca.lego ezwórp.oro- ' mało hala su, bo prasa nie zamierza w Jrwestyi
nadano ją·· wam lat iemu 10, byłoby inaezej. pod panowaniem rosyjskiem, które nie dopu- . zumienia .objawiła odnośnie do spraw grec- tej milczeć i żąda energiC't'.ll.ie zniesienia tej
Tera:z ju'i Niemcy wyrwali z rą:k naszyieh ini- ·ści, aby lich sympatye kieroiwaiy się w stronę kiich OO. początku taką grunt-OW:ną ni.eudofoość, oomina cyi.
że nie można wyobrazić sobie większego pocyatywę w sprawie polskiej, musimy więc poEuwpy środkowej.
prostu
skandalu tit dziejac:q dyplomatycznych
nieść konsekwencyę tego.
Musimy nap:rzydzialań. Zdaniem pisma dyploma·cya powinna
Obawiah1 &ię zatargu japuń&ku-amerykafi&kisga
klad wejść w p.ol·ożenie tragic.zne tyieh Polajednak
wysnuć z faktu tego odpowiednie wnio"
ków1 którzy zniewoleni będą (!) przez Niem'Ski i poddać się tlumnie do dymisyi.
„Russkij Inwalid" wyraża pewne umie..
ców do walkie z nami i m.nawać kh w razie
pokojenie z powodu zaczynającego się eo.raz
w:zięcia do niewoli za jeńeów wojennycll".
poważniej wylania6 zatargu lub przynajmniej
Memoryał
w
?'I W-ogóle zakońezyl Rod.ie.zew - w 7'Unieporozumienia amerykańsko - japońskiego.
rpelnośei ulaję sobie sprawę z tragizmu o-Deorządu.
Pismo
jest wania, że jeżeli d·oidzie w blllikiej
Podług d>0niesienia „Rieczy" delegacya
neg'° pol-Oienia Polaków. Jedyne wyjście dla
czy też późniejszej przyszłości do jakiegoś istonas i dla was - zmiażdżyć militaryzm iprupow.od.u utworzenia się w Petersburgu 15,000 mityngu mbotn.ików putHowskicli wrętnego zatargu pomiędzy obu drnźemi państwa
eki".
„Klubu ekonomfoznego", piszą w ,,Rieezi", że c:zyła :prezes·owi Dumy, Rodziance, memoryal,
Drugi leader kadetów, Miluik:ow, po daw- .cały &ereg wYbitniejszych polityezny·eh dzi.a- zawierający charaikterystykę momentu dzisiej- mi pozaeropejskiemi, to Rosya wyjdzie na
nemu stoi na gruncie partyjne.go projektu au- la1mów z kół szlachty wySltąpil teraz otwarcie :mego politycznego i wskaz.ujący na bezowO'C- tern najgorzej, oo Rosya zależną jest prawie
wyłącznie od eksportu z tych -0-bu państw, i w
tanomii Polski i broni go żyrwo-:
:przooiwko :rząd<>wi rosyjskiemu. Widać fo ehy- :n:ość wszelkich prac Dumy. Z powodu tego ro· razie zatargu wajennego między wspomniane,,Jeżeili j-est on niepopulm-ny w &e:rszydl
ba jut z· tego, że pomiędzy założycielami kil.u- hotnicy w Ros}i po.ezynają odnosić się do Du:lrolach polskie;, to najprawd'°podobniej dla- bn, którego p.rógram i cala działalność ma zo- my z nleufnością. P.odobne memorya.ly lllply- j mi wyżej państwami n.ie otrzyma nic od jedD
.
. . .
. . .· wają d<> Rod'Li4:mki, .za przykładem robO'iników 1 neg-o, ani też od drugiego.
tego, źe go tam nie wa ją".
stać zwróooną przOOlWkO dZ1Sl8JS'ŁeIDU gabme- I
fl sfk" h t k• • •
h • łk'eh j h-Ar
Po.między Mi1ukowem a jego iill.terlo.kutotowi, zn.ajduja się osoby takiej wagi społecz- 1 pu 1 '0 "'Y ie ' ~ ze 1 ~ mny.c WLe' 1
a "J ..... I
:rem zawiązal się następujący dyak1g:
.
._„~ k
o"bol
k"
k
CC--·- b t w h
w
kraJU. Roozianko Jest podobno nader zde- I
Włochy
neJ,. Ju.K. s.
ens IJ
s. OLJ\/;{A;r a o 1 r.
D
•
·
•
- Twierdzę, iż Polacy galicyjscy, a więe Olsufiew, hr. O:zierow i 1t. p.
·
nerwowany, 00 uma wmy me pon.o.Sl..
iwlaśnie Pola.cy, nawykli d-0 swobód szers:zyW.,
„Kofokot" zastanawia się n.ad treścią in.
na niego się godzą (!).
formacyj, jakie dochodzą do Rosyi z Wio.eh.
liczą xię
sukcesami
centralnych.
. - Bez pań:stwowośm? I
Opiewaj<} one, że sam Salandra wyraża się pozupełnie
· - T-0 weży, jak .rozumioo pań$.tWO'W'OM.
Nader znamienny artykuł pojawi! się w ' ufnie za pokojem, i że pokoj<owe nastroje we
!Wszak wedle projektu naszego maeie swe bby
„Dień" za.zna.w.a, te :położenie obecne
„Birl. Wiedomostiach". Piszą tam bowiem, że Wfoszech coraz bardziej rozrastają się. Pismc
iustawodaiweze, stworzone, jak się wam podo- p:rawiey ;rosyjskiej jest na razie bez wyjśeia. „nawet w razie n-0wyeh suk·cesów wojennyeh .rosyjskie pyta, ezy Rosya wogóle nie pozosta· ·
ba, macie swych mi.llistrów. Ale bez w-0jska. Przeciwko prawicy wystąpiły niety~o wszy- mocarstw centralnych podczas
wiosennei nie wśród czwórporozumienia odO'sobni-0n1t
!Dziś widzimy, przeei•W komu wojsko polskie
stkie organy post~porw-o-liberalne, leez ostat- kampanii trzeba pocieszać się myślą, iż kry- wrnz z Anglią, gdyż i we Francyi obóz przeużyte;rn być może... I bez samodzielnyich stonio oświadczyl się przeciwko niej nawet i
zys żywnościowy w mocarstwach tyeh będzie ciwwojenny zyskuje~~ więcej wplywów.
sunków zewnętrznych...
.rząd centralny, który, nie chcąc zerwa.ć z lecoraz ostrzejszy i spowoduje rooniec końców
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Władysław

Drogą

Orkan.

Czwartaków.
(Ciąg

dalsey).

Tam do.szla nas depesza, przy ogn.ieku
00.c-zytana: -0 !!gonie Jerzego ż. ZmarI na tyfus w szpitalu. P.rzypo:minamy, jak jechał. z
O., ·w gorączce, i nie ehcial mimo rad lekarza.
wracać. Dopiero w K. dal się przyk1onić do
!p()Wrotu. żeby .choć na wojnie. Choć to p-0no
mtarlemu obojętne.
Rano odbyła się :msza polowa. P·oczem. ~
godz. 9 wymarsz z W.
Pnekra.czamy linię kolei: B.-W.-D. Zatem nie ·pójdzie.my pod B. Już naprzód zau~
ważyliśmy (ldcl:lyleuie kiernku marszu ku pól:nocy.. Idziemy na L.
. . Na.d wieezórem przybywamy d·o ż., mi
dużej i już przez oddziały wojsk obsadzonej.
Pulk nasz zajmuje kilka chałup i sto·dól.
'.Ko1T\enda pułku umieS'Łeza się w stodole prawosławnego bogEl!eza, który ze swoimi uciekł.
Nakłania! też sasia·dów - unitów d-0 ucie~zki,
ale ci się nie dali uwieść namowom ani giroź..
bom: ppzostali.

Spoczynek godzinny kolo południa we
wsi D&bej. Sztab pulkowy staje lrolo .cerkwi.
Cheemy wbaczyć wnętrze: dowiadujemy się,
że pap ucield i eerkiew zamknięta. Widzimy: w mur:ue nazewnątrz, w śeianie .oitan-o'WSj tabli-ca wp..rawfon.a w mur głęboko z krzyżem; napis ipołski, data 1838.
Schodzą się ku nam pod cerkiew 1udtle

starzy.
.- Tiośde wy polskie wojsk!O? - pytają
się. Ley mają w ooiach. Wspominają mę
meństwa swoje, skarżą ,się, że jest we wsi
więksoość u.nitów, a :p.op prnwoslawny.
- Ale. mamy na<lzieję w Bogu i w was,
skoroście tu przyszli. Pop już nie wróci.
O godz. 5 po południu d-0eho·dzi.my <i-o S.
Tu naz.nacz.()[ly postój no·cleg:owy. Komenda
pulku kwateruje• na ląezce przyleś1*j pobok
>0si-edla samotnego. Tu. jesteśmy .świadkami,
jak .goSpodyni z tego· domu znosi z lia·su różne
p:rzed.mkrty: <bietę z eiastem., sl-oninę, podusz..

ki,

kożuch,

zegar

k.ozakam.i w lesie

ścienny

i inne, które p.r.z.ed

pokryła..

z s„., Wyrusza.my o godz. 8 rano, oorazu
zadajemy się w las, który .ciągnie się na. wi-0rsty przed nami. Są to t-a:k zw. dobra I(., wfa~
sn-0ść P;
Przy.piominają kuiltur~ lasy Krzeezowieki e.
Gdy wyjeiidżamy ,; lasu, wita nas świa~
tJ em plasw.ip.na .ohr.uta.; :etumorgo WY, fai;.

pański.

Z prawa dochodzi śefa.na olbrzymfo„
go parkru. Na ma.pi-e: Dwór W. - Na 1ew0
zaś, w oddali - jakby jakoweś miasto wschodnie z bajki. K-0puly liczne prz-eświecają z poza oslony drzew: L.
Jedziemy na przelaj w stronę parku. Bataliony nadążają wolniej, iesz-Oie są w lesie.
Brama wjazdu .otwarta ... Pułkownik skierowal konia w aleję parkO'Wą -- my czterech, czy pięciu nas, zia. nim.
Wkrótce wylonił się z p.oza drzew p::i.lacyk
gustownie zmurowany, bialy. Pall.ska siedziba.
Przed filarami ganku wstrzymaliśmy konie: oczy nasze pociągn.ęla przestrzeń :r:ozwidniala w parku.
ścielą:c.a się od zwi.ru zajezdnego p1aeu
ziefonornn.na mmawa, której środek zajął o1brzymi klomb kwiatów, przestrzenna się w lą·
kę, sfoń>eu otwartą, r.o:z1eglą, tu ówdzie kępa
mi drzew rzadkich upięknioną, a otoczoną daleko wokól cienietą ścianą parku, Gdzieś na
lmńe11 lustmtla w-oda sfa:wu.
Iście polana
wytchnienia dlia. -01CL'U ~ po 11trwaJ.onyeh o..
buzach zglisziez.
W5zy&kim oo samo m.eptalo wmiszenie!
- Jakze tu pięknie! Jak cicho i ukojniet
Zai:ste, spa.kojne s7.ie.zęście byfować tu musi.
Zdawało się to Bamo potwierdzać i r:iebo:
pneczsmy blękit nad kwo:ną p.arloł -- 21 bi.a„

lym łabędziem, ohloku, wolno jak zamyślenie

beztroskie plynąeem.
Pojrzymy ku progom domu, ku tei szczę&
liwej siedzibie - i oczy nasze, zranione, za·
drżały.

Drwi rozwarte na oścież - szyby oki(m
stluewne - ważony z ganku i okien posirą·
cano na ziemię. Na murawie zdeptanej, p.o~
murem, walają się w bezladnej kupie: skorupy drogich waz, szezątld gipsów, kawałki ram
zl-Oconych, drzazgi bezcenny.eh mebli, książki
stargane, listy, tuż ·obok leżą: koszulka druciana, lalka znieważ.ona i ip.antofelek.
Przez drzwi rozwarte, przez wybite okn~
patrzy ku nam grobowym spokojem, latwo
zgatlniona, pustka wnętrz.a.
. Pod filarami na ganku, w w•cieniu, le~
biafow!osy pies, z pyskiem opartym na łapie
krwawią.cej.
Nawet nie pojrzy ku nam.
Gdy tak stoimy, wysuwa się z za rógu p~

laeu 'Stary, zszarzaly-czl'O!Wi.ek. SkJ.oml się p:rzec.
pulk<lwnikiem.

- Wy kto jest~ście? - ~ się pulkow~

uik.
-

Ja tutejszy. Sluga.
Pan·stwo gd:de?:

-?
- A kto to tak !:prawił? - wskazuje pll'!kownik na rozmiecie szezatk6w.
- Moskale, panie. Kt6źby.
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:poo.crt.anowiono zawiadamiać majstra n.a wypadek,
gdyby terminator opu.śeil 3 lekcye.

Z powodu oor<U częściej powtarzających się
wypadków, że majstrowie, .sawi. anal:fabetj, zabra·
~ją swym terminaitor001 u-0:ięw:.ezania do· 8*oly,
POISf.anowiono, .rosująe się do .ustawy cecltowej,
przewidującej oonajmniej 6 ·g00ztn tygocbtlow0 dla
nauki., zwxócić się oo wladzy podicyjn-ej o ukaranie
wspomn.Uinyoh majstrów•

Kalendarzvk~
... l=l ...

•1'1-••··-····-···------D z i ś: Aleksego.
J u t :ro: Koosta.ncyi.

...........
Wsc.hM sl-0ńea o godz. 7 m. 16.
Zachód o godz. 5 m. 14.

Obecny na pooiedzeniu p.rof. Kmmiexz Toma·
811ewski OO.al sprawozdanie z do;fye.hczru::10wycll ·
stępów w nauce i r.awiadomil, że od 1 kwietnia r. b.
wiprowadzone wstają lekcye rysunków. Pr-0f. Tomaszewski komU'Ilikuje także zebranym, ie uczniowie utworzyli różne 9elroye, :i;ajmująee się prwwair
nie odczytywaniem dziel 11tera.ckkh i naukowych,
urządmją wieew.ry literaekie, dramafyezne i t p.

Po-

Roe1miee.
D.uia

li :·.

"

1000. W Rzymie spalooo filQZOfa Giordano Bruna, jako heretyka.
183~. Bitwa pod Do.brem.
1863. Bitwa pod Staszowem,

na

porażką

~

Mo.skali.

a.
.

"

W ko~eu &broni deleg.ad Kola starszycli :l podstarszyeh w Zgierzu mk-O!lllunik(JIWali o rezultacie
wyborów do prezy<lyum Koła zgierskiegn: na miejsce tragicznie zmarłego prezesa Kola, ś. p. Modro
.! obrano p. S. Brauna, a na zastępcę p. Romftna

Wystawa zabytków eeenowycli.
Otwarcie wystawy zabytków ooch-0iwycll,
która miafa się odbyć w 3,QO..letnią .roezni.eę
cechową, zajmuje nadal uwagę Koła starszych
i podstarczych. Pomimo, że wystawa ta ży-.
w-0

interesuje wszystkich,

roboty

przygot'O-

wawcze - postępują bal.'ldw wolno. Wybrany dla zorganizowania wystawy Komitet z p.
:M. Bawarskim na ezele, pra~uje nad urzeccy•
wistrrieniem powziętego· prnje.iktu w jak najkrótszym ezasie. Jest zatem pożądane, a:by
nvsze cechy

zgłosiły

swe eksponaty.

Żyd. centralny Komitet wyho:r~y zwolu·
je w tych dniach zebranie swofoh wyho;rców,

icelem udzielenia sprawozdania z wyników
kampanii wyborczej. O p-0dobnym projekcie
ze strony polski.eh Komitetów wyborczycl:i nie

·

Pielęgnowanie

Ze Stow. n-anezycieli chrz.
Donosiliśmy jui, że prof. St. Lubfoz-Maje"\V'Slki
na posiedzeniu Sekcyi naucz. el.em. W. dniu a b. m~
wyglooil odczyt: "Rok 63-ei". Obecnie dowiadujemy ~ę, te dyskusp nad. tym <>dczytem poś"'ięoone
będz1'? osobne pos1edzeme sek.cyi, które wyznaerono
na dm dn. 17 b. m. o go-dz. S wiecz. Celem wszechstronnego oświe~lenia. tego .ważneg.a momentu, nietyU;l"'O prof. Lub1ez..MaJewski przed wszczęciem dyskusyi powtórzy swój odczyt w obszernem streszczeniu, ale i pmt Wamk:iewiez wygłosi nowy odczyt na ten sam temat, ujmujae materyal ze stan<r
wiska zupemie przeciwnego. "

Romme żebra.nie Sto:w. majstrów wlókni-

Echa wyborów d~ Rady miejs<kiej

slychae.

Kuntla.

i ochrona zabytków.

.Pod takim tytulem ocfozyt wyglosi!l w sali
lódzkiego gimnazyum niemieckiego .radoo. bu„
dowlany p. Hager. Prelegent mówil nader
interesująco o pielęgnowaniu i ochronie za~
bytków sztuki ojczystej, objaśniając swe wywody licznemi przezroczami. Wraz z odrodzeniem Polski odżyła obecnie i myśl oohrony i piellign:owania r01Jlfoz.nych mbytków
sztuki w Polsce, tak wysoce zaniedbanych za
ezasów ueisku rosyjskiego. Już wtedy powsta-lo w Warszawie Tow. ochrony zabytków prze,.
.:;złości, lecz natrafilo wówczas na przeszkody
ze strony wfa<lz rosyjskich. · Dopiero ·Obecnie
Tow. to ma możność należytego rozwinięcia
swej dziafalności. Pra-cę rozpoczęto już w srod.ze zrujnowanym Przasnyszu, posiadającym
·cenne zabztki przeszlości. Prelegf'nt rZJudl na

plótno przepiekne widoki starej Warszawy z
jei Zamkiem królewskim, kolumną Zygmunta
1 Starem Miastem, oraz liczne palace warszawskie. ś"·iadczące o bogatej p.rzeszlości Polski,
obja~niając przytem, w jaki sposób odbywa
się pieleg-nowanje i
ochrona zabytków w

Po Warszawie preyszla k'°lej na
rozsiane po ealej Połsce, <> których
szanowny prelegent rozwodził się ze znaj·oml'>-

Niemezech.

styeh.

,

W lokalu własnym przy ul. Zachodniej 63, one.gid.aj wioozorem odbyło się r<>ezne zebranfo Stow.
majstrów wlókntsityeh. Sto.w. U.ezy 10.ty rok istnienia. Sprawozdanie _wykazuje, że Srow., w celu przyjścia z pomocą swym ezfonk1:im
obecnej eiężkfoj
chwili, przeprowadzUo akcyę ratunkową na szeroką slullę. Kooperatyiwa przy zysku 1,453 .rib. 96 ko,p.
miata o.brotu okolo 30,000 rb. W. pólr007mej pracy
kuch.ni Qffiągnęla okol'll 14,000 rb. wplyWów. Z sumy zysku przy kuchni Udzielono bezplatnycli olbiadów nlezamoinym czfonkom.
Lie2lba eil:onków .w przeciągu roku 19i6 zwięk
szy~a się o 58. Wply:nęlo ze składek ezlonkowskfoh
ę73 rb., i l z wpisQw~o 125 rb. BibJiQtekę przy Stowa:rzysz,eniu :znac-zni-e powięksrono, urządzono też
kursa naukowe. Sprawozdanie ~du, po kilkugodzinnej dyskusyi, zatw.ierdzo.n-0. ''
W wlu obrania nowego zaTZądu, zatwielrdzenia
bud~eitu i rCkZpatrzenia wniosków oobędzi.e się dziś
dalszy ciąg zebrania.

w

Z

Wydziału zaiprrowiantowania~

Zapotrzebowania na artykuły $pozyw~e będa
prnez Wydział zaprowiantowania uskuteczniane ni:
~i w;7IUi€nfo!llym grupom w następujące <linie: pomedz1alek - grupa bankowo-przemysłowa (Piotrkows.ka 96) ; wtorek - grupa Nr. 2 (Pi<otrkowska
43) ; środ.a - żydowskie łódzkie Tow. dobroczvn•ności (Spacerowa 9); czwartek - 1) kooperatiwa
przy stow. kulturalnych i zawooowy,ch (Spaoorowa
2), 2) grupa Nr. 3) (N01vy-Rynek 6); piatek - 1)
komisya zjoon. Slow. ro-botnfozyeh (Pllsta 6), 2)
Grnpa nr. 4 (Andrzeja 3), 3) Grupa nr. 5 (Przejazd
34), 4) Grupa Nr. 6, Widzewska 23, 5) Grupa m;. 7
(Piotrk<>'Wsk.a 108) ; so.bot{l - Biur<> zjednoea.ionyeb
kooperatyw lódzikicll.

zab~tki,

arią rzeezy.

Odcz-yt zakończony został opisem
nowritzesnycb gmaebów. · Licznie zgr.omadzeni
słuchacze,
podziękowali
prelegentowi z.a
interernjący odczyt dlug:o nie milknącemi o-

klaskami.

Wiece chlopskie.
.1
W niedzielę, dn. 25 b. m. łódzka Rada !

!fa.rod.owa zwoluje wiece chłopskie w Dlut0~

wie, Lutomiersku i

Białej.

Nowe· Związki zawodowe.
Grupa wlaścicfoli zakładów fryzyerskich
i~-dów tworzy Związek. W mieście naszem
powstaje również Związek właścicieli za1da·

dów p·omnikarskic-h.

No,ve stowarzyszenie.
Władze ·zatwierdzilv usta we Si~:w. p<Jmo-

cy im. Boleslawa Prus~.

"

10-lecie cechu.
Dnia 28 b. m. upływa 10 lat istnienia techu brnlrnrsko - betoniarskiego. Z okazyi
10-lecfa na ostatniem posiedzeniu cechu per
stano'iviono urządzić zbiór ofiar na rzooz utwo t zenia biblioteki przy szkole dla terminatorów.

cać,

Zmarznięte ziemniaki.
Zmarzniętych ziemni:aków nie należy wyrzumożna je znowu doprowadzić do stanu używal

następują.cy sposób: zmarznięte ziemniaki
kladzie się do naczynia napelnionego zimną wodą
i staw.fa je się w zim.nem miejscu. Ziemniaki tracą
swój slodkawy smak i st:ają się zdatne do użytku.
Koni007lllem jest jednakże aby zieimniaki po owym
eksperymencie natycllmiast zużyto.

neg<l w

Praktyezny wynalazek.
W czas.ie O'becnym, kiedy wszystkie. artykuły
niezbędne dosięgly wprost bajońskich sum, potrze-.
ba . zmusila do szukania źródel, któreby zastąpiły
dane arlykuly, a były o wiele taiisze. Wiadomp
nam, że mydło i krochmal tak niezbędne artykuły
codziennej potrzeby są \vpwst niedostępne dla ludzi niezamożnych, a tern samem ogól musi się uciekać do wynalazków, które by zastąpiły choć w

· c-zęści dany artykul.
Powitać też naleiy z 112rrumiem nowo wynałe
ziooą pastę „Pentadą"
do czyszczenia kolnie:rzy,
mankietów i t. d., sklad chemiczny której jest zupclnie nfo szkodlhvy dla bielizny i .na kolor ta-

kowej nie oddzialywa.
Łatwy sposób uź.ycia przy minimalnym koszdc
wzbudzi zapewne zainteresowanie.

Przedstawienie

W nadehodzącą niedzielę odbędzie się pm~d
stawienie chlopski~· w Rzgowie, w sali slr~żackiej.
Doehód ż przedstawienia przeinaczono n<i korzyść
Rady op1ekuńcz.ej łódzkiej. Poozątek -0 g. 4%. P-0· p-ot

Wieczór
Iiz~mi~ślnicy a sprawy szkolne.
Onegdajsze posiedzr:nie Kola starszych i podstars:.:ych poświęcone bylo przewaź·nie .tylko sprawom szkolnym. Po odrzytanm protokulu z poprzed:Uiego po;;iedzenia. postanowiono rozesłać do wszyst- ·
kich cechów i gospód cz{)ludnic:tyeh zawiadomienie,
że na zasadzie poatanowienia Kola starszych i pod1>Łarszych. te·rminatorów. którzy nie przedsil:avdą zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dla terminatorów, nie w~·zwalać na ezeladzi. W celu kontroli

chłopskie

wes()ły słowa

i pieśni.

Staraniem lódikieg<> Związku hareerzy :pol·
sk:icll w dniu 15 lutegr;i 1i'f sali koncertowej .odbyl
się 6-:ciogodzinny wieczór słowa Lpieśni, .na program którego zlożyl się długi szereg prodtikcyi
r.rrtystycznych bądź .amatorów nowicyuszów, bądź
znanych szerszemu ogólowi z poprzednich wyątę
pów na rozmaiite ceie dobroezy.ńne . .Oalość wieczoru, ro.o.ie nieslu;;;znie nazwanego ,,wesolyllł'' dla
braku w nim pierwiastku :humorystycznego, minęła
pogodnie. Clou wieezot-qe sianowily po<p:iisy wokal-

l

ne d-r<>wej

Wo.elilow~j,

<>iygirutln.y taniec

,,Ąrle

kinada", wykonany z powodzeniem prnęz p. ;P~'
lakiewiczównę i p. Mendelsona, oo;az 1{arykaturY
(chińskie eienie) pomy5lu art.· mal~ p. Artura
Szyka. Zbierali oklaski p. Leinweber6wna, (d~kła;..
macya). GundelaeJ:iówma (melooeklamariya mm. F.

Ifolperna), kwartet mę$:i · „LUlfui", p, DQ'f?rµoki
(śpiew), p. Gumkowski (deklama:er,a), p. K~
(m-0nofogi), p. Freudenberg (piosenki), p. A.p.d1'7.e,.:

tury" ~'Skarton-ego. którą . mu 'W!poilo . W!adliw~ · "'Wy..
chowanie.. Jego postępowanie po przywla5ZCzeniu
dowodzi, że nie posiada oo. wrodzonyeh zlyeh iii~
stynktów, ~. dzialal jedynie w ehwili ZS.IlOOlcieni;a.
Pr-0si o łagodną karę dla swego klienta.

Sąd, po naradzie, slmzuje Henki:na na 4 mie.
stąiee więzienia, .mliczai® mu więzien.ie śledeze oq

1 grudnia r. z.

Krzywoq;rzysięstwo.

Skórzewski, lait 42, ~ ~ la .· .
JH~-ed sądem gmmnym w K<>:.netan,.
tynowie świadomie dożył fał:seywe ~ i I><>-.·.
parł je preysięgł!W sądzie. wspomn.ianym • r~trywama byta
ni wstali w przepustki noene~
..
sprawa w!aśeicleła ma1ątku ziemskiego. p. Tobia~
sellego. oskarżonego o pobicie swego rządcy, p. LeC-0.nferenderem byl pan Konrad Fitller. S'.ałę
wińskiego. Wezwany w ehsralclerze · ~wiadka Ski').·
starannie udekorowano zielenią,. a na widowm licz..
rzews:ki W21nal wtedy na niekorzyść p. Tobiasellego. · _<l';
nie zebrana publiemośc bawila się przy sbc>lika~b.;
Oskarżony, pomin:no. obciążającyeh go .zeznań' ·
Kąroty nie bylo.
·
·· ·
świadków, kategorycznie wypierał się winy ·i d~
piero w ostatni.em slo;wJ-e pn.oo udaniei:i się Sądu. ·:.
na nąra<lę, przyznał się do krzywoprzysięstwa, tlo•; ,.,
Występy teatru „Rozmaiitosei" w 'Łodm.
maeząc, że Lewiński na.klonil go do falszywej ~····..•"'.;
sięgi i dal mu za to 16 rubli gotówką. Wobec tegtJ;„·Gt·
8 gooeirnne występy pierw~ej soony .połskiej
sad postanawia z sali uareszfowaó świadka Lewlli,.o : •;,,I
odbędą się w teatrze Wielkim w następującym,-P9";
skiego, jako podejrzanego o namowę do krzywo-: '\~i
rządku: 26-go b. m. dane będą „Wilki w nocy"'. koprzysięstwa.
·
·
medya 3-aktowa T. Rittnera, z Frenklem, Ju:nośzą
Następuie prokurator u~, że kara ·za łalda .~·
Stępowskim, R-01anclem, Ordon- Sosnowską~· Suliprzestępstwa. jako wp.rowadzające na blędn.ą drog~
mą i Junoozą - Gostomską w r-01aeh gl:ównyeh.
organy sprawiedJiwoścl, ~~a być .Pl'ZYlmldni.ei
27-go idą „Zmartwieni.a pana Hamelbeina" z · surowa. Wnosi o 4 lata więzieima.
Frenklem, SJ.iwfokim, Owerlą, Stasikowskim, JinuSąd, po 11aradzie,- skazuje Skórzewskiego a •
~em, Lubicz - Sarnowską, Piehorówną,
Sillimą i
lata więzi~a.
W eryho w gMwnych rolach.
Pasta do. butów.
28-go da.na będi.ie „Eskapada", z Frenklem,
Ju:rmszą- Stępowskim, Rolandem,· Ordon - Sósn<>wAkf oskarienia w poniższej svrawfe r.amioa ·· .
ską, Junoszą· Gostomską, SuJin:ną w głównych· ro48-Ietni-emu Kopekiwi Hil"S7.baumowi, ie w :r. 19119
la.eh.
f.abrykowal z wosku, potażu l .w-Ody pastę do ohuSprgedaż biiletów u· ;p. Prądzyńskiego (Hotel~
wi.a. Bezwartościowy ten fabrykat oekaTiony pakoVktotja).
wał w pudelka z marką „Globin" i „Gutalio.a" i ja.1
ko takie sprzedawal.
.
··
.
Sąd, po przesłuchaniu świadków, pl'ZfS7A'!dt do·..
Teatr Polski.
wni-Osku, że Hirszbaum winien jest' nie oszust~ ·
ale podrabiania marki fabryeznej. Prokurator wnoDziś, o godz. 4 po. poł., dla mlo<lzi.eży pÓ: · oosil o 3 miesiąee więzienia~ Sąd, po naradzie.. o tyle·
na'Cih najnitiszye.h, bo od 1-0 do 50 kop. .dramat na.:.
zmfonił wniosek pro.kuratora, ż-e skamt Hirszbau1Ila
rodowy, <>Snuty na tle W'll.lk.wwstańezyeh na Ułmti~
na 45-0 rubli kary lub, w razie nieimomośei zapta... ··
n.ie p. t. „Powstanie na Ukrainie" LeCl'n~ 'S<r
wińskiego.
·
·
eenia tej sumy, na 90 dni więzienia.
Wieczorem, o godz. 8 premiera z gośeinnym
Brat za braia.
występem znakomitego artysty teatru warsza:wsJti~
go "Rozmattości", p. St. Knake- Zawadzkiego, ijqy
Przed sądem odpowiada!· Mojiesz Heehł, z za.
będzie „Urj-el · Akosta", tragedya KMola Gutzk9'"'1,
wo<lu rwźnilr, oskarfuny o slowną obelgę, skierow której znakomity gość kreuje tyturową rólę~ W waną po<l. adresem funkcyonaryusza. poUeyL
czwartym akeie pienfa religijne wykon.a ehór :!;lli~j
Polieyant Linke zatrzyma! w swoim czasie t°"
seowej synagogi, specY'aJ!Jlie na ten wi007.6t , .7Jli.~
wa:r, k:tóry brat oskarżonego przemyeal oo mJ.asUi,.
p:ro-szo.ny. Zaznaczamy, że p. St Knake,.. Zawadt.ki
i ealą sprawę zameldował . 'W ucząstku. eelenf po.o "
jest pierwszym Urjelem w Polsee, klłóry tę !rqlę
ciągnięcia przemytnika do odpowiedzialności sąd~
gra z nadzwyczajnym po'Wodzeniem, jesbto perlil 'w
wej.
.
.
jego bogatym repertuarze. Nie dziwnego ie premi~
W kilka dni potem . brat poszkodowanego, ora dzisiejsza wywoiala ogromne . MinteresowaJtie
skario.ny Heeht, spotl,tał Linkego na. ulwy i rozgowśród melomanów naszej publiC7lllOści.
· . ~·' ;
ryez.ony krzywdą, jaką poJicyant wyrz.ądru jego bira- ·
W niedzielę po pcl., o godz. 3 komedya M"' ~
tu, :cwrócil się do niego ze słowami: ,,No, i oo na-gola „Rewizrnr z Petersburga", wieczorem.~ ąr
nu z tego przyjdzie? Dostaniesz pan teraz ord~""
cydzielo naroo1Jwej l:iJteratnry - dramat St. W.y~
do noszenia n.a plecach''.
spiańskiego „Wesele", z występem p. St. KnakePoolieyant uczul się t~mi słowami dotknięty I
Zaw:.idzkiego w roli gospódarza.
spisał protokół. Oskarżoo.y przyznaje, ie przytoem.. ·
ne słowa rzeczywiście powiedział, ale nie Widzi W.
nich· nie złego.: byl to zwyCŁajny zwrot iretofrycznJ.
Kradzieże.
bez myśli u00cr.nej.
.
·
Prokurator wnosi o 200 robili kary.
Ze sklepu Borucha Cytryna, przy ulicy No'W(lSąd skazuje Heehta na 200 robli kary lub 40
miejskieij 27, skradziono ubiegłej nocy g-Oltorwą 'c:r
dni aresztu.
dzież, farhichy, bieliznę i rói.ne rzeez.y, wart-0śęi
na ogólną sumę rb. 1,000.
,
Sfałszoiwamie · paszp-0>rtn.
Ze skil-epu foka Gilznera, przy ulicy Glównef
Glupota ludzka przechodzi eza.sami iwsżellde
67, 'Skradziono ubfoglej nocy ezaIJ€łk, mufek, koł
nierzy, skóry giemzowej i innych drobnych rteecy,
granioo. 24-leitni zegarmistrz Nattali ~piewak ~
jechał w swoim . czasie do Łodzi, do swych r~ '
wariGśd rb. 650.
'·
eów, i rządca domu przy ul Łagiewniclrl<aj Nr. 8
zameldo-wal go, kladąe na szóstej stronicy~
Z Bałut.
tu swój stempel.
Kiedy Spiewak wracał do Strykowa, wytarł
Ś\;idrn zaloźona przy kościele Wnieb. :N.
gumą wspomniany stempel, pozosl:awiająe jednak
M. P. kooperatywa chórów kościelnye.h liczy wyraźne ślady i· tak sfalszowany paszport przed•przeszfo 1080 członków z sumą udżialów. 1620 stawił w Strykowie d-0 zameldowania. Oczywiści.«
rb. W przyszd:ym tygodniu wstanie otWzj'ty został wtedy areS?Jtowany i stawiony prze..! są<l..
tlomaezy się, ie ehciał przed b-ratellłJ.
sklep w domu W-g-0 Za'krzewskieg-0 przy uil. Oskaorżony
ukryć swoją podróż do Łodzi i dJJiego sfałs:r.cwal
Rybnej 10, gdzie udziałowcy będą m-0gli ira- napis w paszporcie.
bywać produkty: pierwszej potrzeby po. naj=
Prokurator wnwi. o 3 m1esaąoe Wlę'tlen:J.a.
tańszych eena:ch.
·· : .
Obrońea Spiewaka, adw. p:rzys. I.aski, prold
sąd .o zaliczenie 6 tygodni więzi~ia śled~o, a
· ..Grono osól!, widząc nieo.dzoiwną potn,ebę
gdyby wyroik byl wyimy od więzienia śledczego,
szerzenia ośw,iaty wśród mieszkańców Baluł,
to prosi sąd o zawieszenie jego wykonania. Sąd,
postanowilo zalożyć Kol-O Polskiej ... Mać{e~zy • po naradzj.e, skazuje Spiewaka na 1 miesiąc wię
Szkolnej i urządzić cały ·eykl ooezytóW '·p.ó.uzienia, zaliezają.e ro.u więzienie śledcze, tak, że
teh~rzliwy brat już dzisiaj odzyska. wolność.
czajlłcych i kursy dla domslyich. Inicyatora;ińi
jewska (d~amacya).
.
Zabawa trwała od godziny 8-ej wieC:wr de> g<ldziny 2 w nooy, · gdyź .uczestnicy i goście za.op.a~

pp.: ks. S. Ko-walewsld, S. K. G:róbli~'.ki,
Antoni Tucholski, nauczyciel, A. Kup],{t'}~ '
Członkowie ehóru kościelnego przy pa1-afii Najs:t Sersa Jezus-0.wego :(ul. Zgiersk~) b.mierzaią urządzić drwa przedstawienia ' ru:i:iatorskie.
_:
Przy szkole k Tucholskiego, uil. B~-e;t'iń
ska 69, zostały zorganiz.owane kursy dl$; d.p"rosłych. Zapis nowowstępują;cych. -0dbria się
codziennie od 4 do 6 pb południu.

Stanilsł.a:w

w sierpniu r. z.

.są:

Ziemie polskie.
Z Rudv Pabianickiej.

Dnia 2 lutego, na 'Skutek znanej -Odezwy.
zjazdu Tow. Zjeduoczouyoeh Ziemianek W·
Warszawie, urządz'Oiiy zostal w Rudzie, stara•
'niem tutejszego kółka ziemiianek, dzień
wst.rzemięźlitw0ści. Po nahożenstwie w Irilei-.·
Z sądów.
s.cowym kośció'lku, odpra wi'Onem przez opiekuna kólka ks. T. Swiniarskiego i przemóNie w swoim fachu.
wieniu do zebranych panie ziemianki rm;poPrzed sądem okręgowym stanął Zu·tlet Hf}izczęły kwe-stę. Zebrany fundusz. w sumie rb •. ·.. ·
kin, Jnt 32, z zawodu artysta dramatyezny, oskaJi1:my
30 rudzkie koto prześle do Warszawy d.o ro~. . ,.,.
o sprzeniewierzenie większej sumy pienię<lzy{ 0::.karżony Ulprzyjainil się w sw-0-i:m ezasie z jiloile-poxz~z~~~~zi~~:· ;~:d~iczf:i~~~ ~~~i:n~{: ~:';:f~
rem Peschesem ~. zapro~owal mu następtj:jącą
tranzakcyę: będzie on. b1orąe pod uwagę jego .rozlegle stosr!Jl'ki .w sferach a.rtysilycznyeh i f1nan$owye.h. brać w komis od Peschesa różne ko's'Z;fow·n-0ści i otrzyma pewien proceut od osiągniętye.łi ze
sprzetlaży zy~~~w. Pesches ~godzil się na pro;P,ozy~
cyę. Rzer.zyw1sc1e przez pewien czas Herzkin pracował sńmiennie i. sprzedal wiele kosmown-0śtL 'Ale' z
czasem ~yślił się, że mo.ina przecież pred~j ·i
więcej zarobić: sprzed al pierścfon eJt . z brylan tel:n:. i
foną biżuteryę ogólnej wartości o}\olo 450 rb:, \a" otrzymane pieniądze w całości sobie przywfasiczyl.
Oskartony przyznaje się do winy. Tło'mhczy. że
już w dzieciństwie przyz'\yyezajono go d{I , ,.S!'erokieigó" życia. Natura wyszla teraz na wier-7.ai: -;vzfa.l
pien;i.ądze, ;vyjeehal <l.o Warszawy i }l<tzebul~t~'>w
towarzystwie szanso.mstek. Teraz prawdzh'Vie'"uboJewa nad ~W_YID postępkiem i. prsgnie g-0 Uf\'Jl'f~"!ić.
Oddal on. JUZ Peschesowi 55 rubli. a nę. P9~of]falą:
sumę ~r.o~ył gi.varaneyę ~-ra Gu?d1ac.ha~ że .cnaji:Jalej
w 3 m1001ąoo po zawr.reiu pokoJu takową. z:yuóci.
Prokurator wnosil za :przywlaszczenfo··.9 · miesięcy więzienia.
··
· , . , . , .. ,
Ad w. przys. Aska nas; obrońca Herzki:na; . ~o~
dzil, że czyn jest wY;llikiem ,,szerokiej.roSyjs:ldęj

na•

.

tufaj .ogólne zebranie Polski ei Macierzy Stkol.;l .. ,
ne~ na którem po odczytaniu ~prawozdanµlt
kasowego i z działalności kola za rok ubie~ly'!.'·
wybrano kilku delegatów na zjazd kół Macie-~
rzy Szkolnej w Warszawie, oraz zaprojeld<Jo:'.. ,
wano szereg wykładów z dziedziny rolnictwa, >·•
i warzywnictwa dla tutejszy.eh oby\Vateli wł~· ··••··.·
ścian. Tej'ie niedzieli miejsc.owe Tow. muzy.cir:
no".' śpiewaeze··,;Echo" dało w domu Lud-0wynl · :~:
w Rudzie k-01icert, na który się zloźyły wystęil~·
py chóru pod dyrekcya prot P-0wiadowskiego1 „
z ·łiodzi, występ skrzypków amatorów mięj·~ . .:.·L.}
sc-0wych pp;: E. Pjtde i F. j K. Ober.manówj .• '"
oraz· odegrano 2-ak!:ówkę ,«Majster i ezelad·
~·
nik" tforzeniowskieg-0 .Pod reiyseryą pp;~· .&~
Szczygielskiego. Między amatorarqi werwą
komizmem odznacz..yli się ·pp.: Hubert i S~'.i
Dzieniak-0wski •.

!is

--

'P

GODZIN!;.

l . Otóż,

ey~
.n·ie. Bfile.fy U<lgowe ~ują u nas·
aey, bez. ··wyjątku wszyscy, którzy mają stosowny
zapas tupetu. Dotyehczaa wystarezalo .pójśł! d9 kan·
eela:ryi danego teatru· i zażądać kartki ulgowej, powiedzmy na... piętnaście ooób, A otrzymywato .· się
..
"\VS·

·

j4 naityehmiast.

n.

' na

~(o)" Wez.0<raj o godz. 9-ej rano w k'Ościele
Krzyża oobylo się solenne rutb-Oieństwo
in.ten.eyę pierwszego ziazdu P.olskiej Ma-

cierzy Szkolnej.
Po nabożeństwie delegaci prowineyonalni
1W1'8Z z przedstawi-eielami kól warszawskich,
IUdali się do gmachu Slow. t-echhików, gdzie
w :pięknie udekorowanej emblematami pa1istW.c>weroi polskimi sali, rozpoczą~ się mialy
ob.rady zjazdu.
O go<Iz. ;J.O m. 20 rano, przy :ealkowicie
r.aipelni-Onej sali zagaił posiedz.enie dr. Al11-00. Sokoi-owski, w pięlme:m przemówieniu
podnosząe kolo.sal.na .zaslug4 jakie d:Ja kraju
· polożyla w ciągu· :Swej :rocznej, od:n:owionej
,!ll"acy. Pr;y końtiu, mówca przypomina! -0 nie-

te

kif'.j rózniey amatorom teatru, więc.„ za kru-tkami

uroczyste

• ronika warszawska.

nabożeństwo pamiąikowe.

w

rocznicę ś1u~

bu JagieJly z królową Jadwigą. Organfaacye- spolec1Jlle i szkoly wezmą wdzial: w tym obchodzie.
A~itacya

Piocwszy ogólny zjaizd ogrodniczy.
Wczoraj p-0 nabożeństwie w kościele
w sali Tow. hygienicznego przy
uL Kar-0wej, rozpoczęły się obrady pierwszego ogólnego zjazdu ogrodniczego, który zgra.
madzhl: okolo 400 osób z różnych stroo kra(Q)

wyboircza..

(o) „Jud. Worl" donosi: ,.Na ostatniem po.siedzeniu .,Rady wielkkh talmudystów" istniejącej
przy ,.:Zwią1Jn1 ortodoksów" w Wars1.awie P°"''ia~
nuv..iono zwrócić się do \\mystki:ch najwybitniej- .
szych „cadyków" i rabinów w Krófostwie Po-Iskiem

glosów !Il:a pierwszego prze..
·l'frodniieząoogo pow-Olano inż. Radziszewskiego,
·na drogiego zaś pnewodniezą<eego, p. Kożu..
z odezwą. ażeby zv.-"Tarali uwagę na.i~zel'S'Zych
eb.O'WSkiego. Do prezydyum w.es7lli p<J'Ultem ju.
Obrady zagail p. Edmund Jankowski, za- warstw lu<lnośei żydowskiej na wainość nadrho~
'Roger hr. Łubieński, dr. Sokolowski, kura;tor P. M. S:z.. Olgierd ks. Czartoryski, Ignacy . '.l.naiczając, że jest to pierwszy tego rodzaju dząeyeh wyborów do zarządów gmin i rady naj"·y7.11laliński i pani Kretlmwska. Po ukonstytucr
zjazd w Pols.ce. Następnie, przechodzą-c do szej, ważność <lfa judaizmu religijnego. Wszystkie
'iwanf.111 się prezyd~ zabrał glo.s 1przedsta- hi·storyi o-grodnictwa w naszym kraju, pod- kłótnie i stareia povtinny ulcdz zapomnit>n:iu. P-0=
'.iw:iciel departam~tu · w}rznań i o'wiecenia, kreślil, że przy oonawiicielskei praey w Pol- winien ustać rozłam między różnymi chasydami i
J;ymeuLOOwej Rady Stanu, p. W1adyslaw W ój- sce, ogrodnictwo bezwątpienia będzie szlo w opywatelami. W:::T.yscy żydzi nabożni PM\inni przypie.rwszym n.ędzi:e, żywiąc nas swą wytwór- Stąpić do no-wych '11'Yborów w masie zjednoczonej,
~ w krótk:iem, a serdecznem przernów:ieażeby ich zwycięstwo byli:> pewne".
,!!OO witając rozpoczętą praieę pierwszeg-0 zja- czością.
Następnie, ;po iprzemówieniu ks. Czeczota,
ł!ldu P. M. Sz..
Z kolei wium :zjwd przedstawfoiele Tow. ldóry ,oznajmił, że przynosi blogO'S!awieństwn
Wsparcia dla 26.600 dzieci.
arcypastersl;;ie, zabrali glos pnedsfa'\",1ciele i
_hygieniieznego, C. T. R. i Tow. kursów naukoprzy ''''Brsz.awskiej gminie ży·
(o)
mych. Następnie przewodniczący odczytał po- delegaci. x~żnycli :instytucyj. A więe: W i- dO'wskiej Istniejąca
Sekeya W<;pierania dzieci szkolnych. w
nąd-ek dUenny obrad zjaUiu., który brzmi, jak
mieniu miasta, pierw~zy burmistrz inż. Drze- przeciągu r. z. wspierała - podlug gaz. żyd. „prinvi.e wszystkie szkoły żydowskie. orhronki.
mutępuje: 1) Zagajenie; 2) wybór p:re-L}"- ·Wiecki,; Ód Tow. krajoznawczego p. Aleksan;dyum zgromadzenia; 3) sprawozda:nie za,rzą der Janowski; od C. T. R. p. Kirriorski; oo przytulki dla dzieci, razem nk;-0lo 200 takirh instytueyj. Ogólem Sekcya "-'Y{lnla' na ten c-01 w r. z.
.G.u glÓWnego; a) z działalności <>rgankzaeyj- milośn.ików przyrody - j. Sempolowski; od 270,956
mar .• z c:ze-go za 116.523 mar. kupiono o' no-administracyjnej, b) z dzlalalnośei peda.; T'OW, hygienistów - dr. Bą-czkiewfoz; oo buwie dla 9,618 dzieci. Razem kmzystalo ze wspar·
gogieznej, e) z dzialalnośei finansowej, d} związ.lru ogr-Odników - p. Szenfeld; od wyir eia 26,609 dzieci w wieku lat 3 do 15.
1.llPTA'Wa mp:isu ś. p. dr. M. Lendsberga.
4) . SZT;j szkoly ogrodniczej - :p. Goriaezkowski
.spraw-OZ<I.and.e i wniow Rady nadzorczej; 5) i oo b. slu-chaezy sz.koly .ogrogruezej - p. Rośmiertelne po-pa,rzenie.
·
t. t:atwierd:l.enie prelimina:n:a budżetu zanądu go.wfoz.
'(<>) Wczoraj rano na Freta Nr. 44, 3-letni cMoNa sali był obeen.y ~.ek tymczasowej piee, Antoni Ba:rfoswwicz, bawiąe się zapałkami
łlównego; 6) SI»'awoodanie d-0tyeząee kół
Rady Stanu Janieki.
lmf.e~eb.; 7) wnioski UU"Ządu glówtlego
za.palil na sobie ubranie. Zanim spostrzegła to
matka dziecko stanęl-0 w plomienfach i wkrótce
Następ.nie -O<lby~y się wybory do prezyii rady nadwrerej, tyczą ee się zmiany statutu;
'8) 81)raiwa regiuilammu P: M. Sz.; 9) wni-Oski . dymn. Na :przewoClniczący.c.h ziazdiu wybrano zmarlo. Zwl.o.ki odeslan-0 do prosektoryum.
;pp.: Jankowskiego, Hosera i Szaniora.
:u 4
·,~ne pl'2'leZ w.rząd główny; 10) wy...
Po ukonstytuowaniu się prezydyum, prze1bory. erlonków 2.MZądu głównego i rady nadsądów.
wodniczący przeczytał uchwały zj·azdu -0gólwrez~j.
Przed ~ąipienierq <i<> obrad wedle 'PO"' nego znaczenia, które jednoglośnie przyjęto,
·
nądku dziennego, jeden .z obecny.eh zwróeil · poczem, w zastępstwie ehorego p. CeHehoiwO weksle książęce.
, ro.wagę, te nieścisłą jest liet.ba ipodanyeh czlon~ sldego,. przeczytał referat "O warzywnictwie"
sędzia PJ'?eW. Kierski oglosit ;,vyWr:.zoraj
(())
\ków, gdyt ni-e 14.000, a bezwątpienia pod- p. Skawiński. ·
. r-0k sądu w sprawie. wytoczonej przez Szyfrę Blau'iwójną lfozbę ezlonków Uczy, P. M. Sz. NieOtwarta dyskusya przeciągn.ęla się
11iclsfość ta opiera aię na wadliwości obliezeń,
przerwy obiadowej, t. j. od godz. 1 m. 30, po- sztajnową przeciwko mężowi swemu o zwrot 2
k'Omuni'iwyni.kająeych m trudnycll wmunków
ezem przewodnfoz.ący oznajmi!, ze posiedz.enie weksli, wystawionych na jej zlec~nie przez księ
rbeyjn~.
zamyka, do goo:z.. 4 :p. p. P-0 prze.rtWie odczy- cia Zdzis!awa Lubomirskiego.
Przypomi·namy, że. według twierdzenia BlauPozatem, p. Ignacy Baliński rozpo.. tane byly referaty:
,eząl referat sprawozdaWC'Ly. Przedpoludnio„Slldownictwo" - referował p. E. Jan- sztajnowej, pieniądze byly pożyczone przez ·nią i
·iWe O'brady .zak:ońezyJy się reiferatem sprawo- ' kowski; „Zwalczanie cl1:orób roślin ogrodo- weksle otrzymała ona, lecz mąż. korzystając z jej
':r.dawczym zarządu głó\:\'lllego, o -0gdz. 1 m. 30 wych" - ref. dr. Józef Trzebiński; „Wąlka choroby, weksle te zabrat tak że musi ona domaze szk-Odnikami" - ref. proł. Wt. Gorjacz- gae si~ zwrotu foh sądownie.
·~pot
Sąd onekl: na zasadzie obowiązującego u nas
Na sali podczas obrad, byl obecny mar- kowski „O przeszczepianiu" - for. dr. Jan
szalek ko-ronny Nie.majowski i J. E. biskup Filewfoz i ,,Nawożenie" - ref. prof. Wadaw p~wa mąż, przez ciąg trwającego małżeństwa. iarzą<lza majątkiem żony i jemu. jako obowiązane
,!Kazimierz Ruszkiewiez.
Bryk.ner.
mu ponO'Sić ciężary małżeństwa. sluiy użytkowa
·wyjest
Na dzisiaj i jutro prz·ewidziane
Dalszy ciąg obrad trwa! do godz. 8 w.
nie majątku żony {art. 192 k. c.), zarząd i użytko-
iDzi'SiB.j od godz. 9-ej Tano, również w gma- głoszenie jedenastu rełeratów fachowych.
Jutro wieczorem, po wygłoszeniu ostatw wanie męża rozciąga się nie tylko na to, oo żona
,cl1fU techników, rozpocznie się wyglaszanie rereferatu, „O pszczelnidwie", powzięte w e?Jasie zawarcia mat.leństwa wniosła. ale i na
nieg&
.fe:rat6w, ·wedle ·p.oniższego ·program~. przed
1poludniem - „O budynkacl:t szk0<łnych"1 inż. będę ostateczne uchwaly zjaz.du, oraz zam- to, oo jej później przez spadek. daro,viz.nę lub
przez los przybędzie (,a,rt. 193) ;' pożytki. ze sla~
Areh. Zygmnmt Wóyeieki; „Ogród przy szko- knięcie.
raunośei i pracy żony pochodzące. należą, do męża,
.~(łe", dyr. Włodzimier.z Gorjaczkowski; ,,Urzą
jak-0 obowiązanego ponosić ciężary małżeństwa
Ziitzd stowarzy!z~ń l"olniczych.
,dzenie izby szkolnej", „prot Adam K<0ziara;
(art. 204); jeżeli wątpliwość zachodzi wzglęrlem
! ,,Szkoiła, jako krzewicielka hygieny praktycz..
(o) Wczoraj wapociął się :zjazd stowa- dorobku, czyli od żony pocho<lzi, domniemanie jest
)1ej", di'. Jan Bą-czkiewfoz. Po p-0Iudni11 rzyszeń rolni'czych, rozp·oczęty nabożeństwem
'„O umoralnianiu mfodzieży przez szkolę", ks. w kościele św. Krzyża. Na zjazd przybyło -0~ za tem. że jest dorobkiem męża (art. 217). •
Zacytowane wyżej przepisy prawne nie przed',rprof. Jan Ma-ue:rsberger; „Nauczyciel w szkole kofo stu przedsta:\vicieli z rozmaitych str·on
dopókj istnieje
stawiają żadnej wątpliwości ie
~ludowej", prof. Stanisław Dobrowolski;, „O
kraj•u. Głównym ·celem zjazdu jest zawią
'biblioteczkach ruchomyeh", p. Miroslaw Gren- zanie dwóeh nowj1ch · instytucyj na zasadzie związek malźeńskL mąż obowiązany jest pnnnsić
koszty utrzymania żony i dzieci i dlatego zarzą
' uyszyński.
zal~lizowarnyeh statutów, · a mianowicie:
W sąsiedniej sale~ ·urządzon•o pokaz 'PO- Związku rewizyjnego polskich ,stowarzyszeń dza majątkiem żony i posiada prawo jego użytko
:airęcz:rrików i pomocy naukowej. Między inrolniczych i kasy cńetralnej :r-0lnici,ych stowa- wania. Zarząd i użytkowanie męia mogą być odebrane jedynie z mocy wyroku sądowego w tym
1nemi, na sp.ecyalną uwagę zaslnguje "Biblio- rzyszeń p-ożyrzkolUch.
wypadku, gdy mąż ile się rządzi (art. 199). Ponieoprac.owaniu
w
'teka nauczyciela ludowego",
Obradom przewodnidył ks. Bliziński.
waż w danym wypadku powó.ika nie wygtąpitu do
;prof. Koziary. Następnie firmy księgarskie:
sądu o pozbawienie mę7.a prawa za.rządu i użytko
'M. Areta, Sikorskiej i Lisowskiej 1 wvstawily
Komisya b11dżetówa mie!ska.
wania {art. 199 i 200) i nadto nie u<lC>wqdnita. że
?szereg różnorodnyeh podręczników. Pozatem
(io} Komisya budżetowa wyznaczona poży·czona księciu 1. suma do niej nal€ży (art.
, „Urania" urządziła kiosk z tablicami pogląd.o
przez magistrat dla ulożenia preUminana 204 i 217), więc zawarte w konkluzyi skargi po, wemi 1 :przyrządami naukO'werni, oraz biuro
miejski~go na r. ·1017-18 przysda do przekowodowej żądanie. jako pC!zbawione zasady prawnej,
'iporad budowlany.eh w Łowiczu wystawiło ladnania, że -0beeny system dochodów miejskich winno być oddalone.
przezua·
z
. :ny. model domu wlościańskieg-0,
jestoparty na przestarza1ych zasadach i nie
·~:niem· na s;z.kolę.
odp-01wiada nowoezesnym wymaganJom, oraz
warUJlkom doby wojennej, wskutek tego gló~
wną pdostawą ··prac kom11yi ma być oparci~
Teatr i muzyka„
1

Z·

oo

W sferach stałyeh bywalców teetr.aln~rth
.omawiana jest obecnie z' oburzeniem sprawa t. zw.
,,kartek". t. j. ulgowych biletów, wydawanyeh,,. uo
zgadnijcie komu?.,.
Widzę 'jui pogardliwy rueh ramión mofoh szaJll()'wny.ch cZytelników. Jakżeż można pytać o rzecz

budżetu mie}&kiego n.a zasadach opodatk;,wania lud1nś-ci i przed;:;iębiunilv. ws1,elkieg" r1.i-

(o)

,·łak··· IJ;>r<rtą.
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~e ul~owe. b.~l. ety
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mogą Jedynie lu~e i!Wł.aZrul'l 1ak"&~
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Tt'air- Iietnł. Dziś ••Sybir'· Zapot>.id~j.
Teatr Nowo~ci w dalszym ciągu 11Tny panny",
Teatr Prniiiłd. Dziś po raz pierwszy komooya.
Z. Przybylskiego p. t "Wkek i W.aook".

,

Xwiatła

i

Nasze przyszłe programy

srrnłecme.

„Kuryer Polski'' zastturnwia się, jak
wojnie programy spo-

będą· wyglądały po

łeczne. że ulegną one gruut,iwnym przeobrażeniom nietylkn u nas, nie i wsz\dzie,

naj„
jest to fakt oczywisty, nie
mniejszej wątpliwości.
Obecna wojna i związane z n1n prze·"'
braźenia

ekonomkzne, sp·:;le!.'zne, mh>1l:1,1 ua~

t. p. mm1zą zusadniez.o zmienić
gólną bud\J<wę spolet7.e1\::>twa, st••&mH:k
grupowań sp-olec1,ny-ch <l{1 patl<;twa;

rndowe i

hę-dz.ie poddać

rewizyi

niejedt~n

dzaju . . Ko1r>!sya ~:·aeuje, .r~w1~ież nad. ~,·pro

ż~,·cia

: arlzeniem '.W bti·:.zetu m1ećt>kieg0 mnzlrn: 1•ł
1

j

H<Śti

'Iet1tr \l it-iki.

Diiś

.Pajai:e" i .Wie;;.;i;e1,ka la·

Szc~epienie

ospy.

· (o) Wobec UBtanowienia pr:qmnooweg@
szczepienia {JSPY w celu szybs1ego wprowa·
· dzellia w. wykonanie tego wai.ne.go środka o--

teoryi,

nowe id.;i.e p1:."1tl(pu i

sil;' muszr,. z
krw;wego p-ob~ijnwislrn wojny. Gdy
ustanie, nie ulegnie lednak zm:unie już t-0,
eo {)Da sprawna, bnrz:tc duwuy diityd10.a~
szczf'śl~ia

ezfowieka

zrodzić

sowy układ sto;;;unków europejskich.

Teatr Polski. D:Uś „f>ziewiea Orleańska", za·
poiwi.edziana na d;tiś premiera komedyi T. Kon~
ozyńskiego p. t. „Powrót wiosny'' zostaje o<lfo:tona.
Teatr Ma~y. llii~ i j~ ,,$~ li!Wq" Saclly
Guitl')"e~o.

Naród

polski nie może się ut:;klep:ać w r:rnwch
<lmYnych poglądów i zasad spole1·z.n;Th. trzy~
muć się martwych i papierowyeh

sp{)lerznyeh, z ·wiatrami wschodu niejednQ«
JmJtnie prt.ynieskmych na ziemię f11ilską.
Bardzo wiele czezyeh prawd, fetyszów ideowych, kłamstw, które zrodziła n i<:wola, tu~
la się w naszych duszach i umysłach. Róż
nego rodzaju ideologie stnsnwne dla epoki
przedw-0jennej, przestają mieć :::ens i· racyę
bytu wobe<•. wielkieh przebraze{1 w:::póleu;s-nyeh i wr1hec tyeh zmian, jakim ulcglu na~
żyde

sze

narod-0we.

Musimy przekształcić 1 przeohrazic ogólną naszą psychol(lgię zbiorową, emancypującą się z pod wpływów obcych. tworząca
z własnych rodzimych wartości duchowych i
intelektualnych idee posti:'pu, szczi;ścia czl°"
wieka, narodu i społeczeństwa .
Nie bądźmy tylko - naw-0luje slusmie
artykułu, p. Orlowski echem i- wdąż echem p.owtarzająee!ł'.
powien,1.:J:10wnie za innymi formulki poliu
Cały
tycznych i spoleauyrh wpatrywań.
świat reformuje dziś swoje żyeie, reformo„
wać i naprawiać je będzie nadal. Wymuw~
nym przykladem tego są p-uglądy obuzu g,o..
cvąlistycznetro. Na~za reforma narndnwa,
b~udow~ palstwa, musi się twvr1.yć z takich

autor

wartości, które w glę biuacb naszyrh zdolno-ści narodowych tkwią w stanie putencyal„

nym i utajonym.

PO\vrót do życia

przedwojenego jest

już niemożliwy.

Nasz demokratyzm i komrnrwatyzm, 1!{)<
evalizm i radykalizm spoleezu;.\ ultramont~nizm i wolnomyślność - to wszy~;tJrn są
już idee dnia wcwrajszegn, którym iyeie
nada zupelnie zgoła inne formy i in1H~ treść.
Ci tylko, którzy zrozumieją, jak wielką
przepuść wykopały już dzieje p.imi<,1 dzy t?m;

oo było jes?Jcze wczoraj, a co twurzy się l
ksztaltu,je już dziś, są idolni dotrzymać kro.
ku wielkiemu przewrotowi, oni stać się mo-gą reformatorami przyszlośei, wejdą ~ez nie-p.otrzebnel!O bagażu i !miastu do wrot gma.
chu -- którym ma być nt~w·ir1.e,;na Pulska.
Jedyna tylk<; pnrn du żywa i wnrtnM ideo\\:a
nanych poglądów będzie fa, która stame
sie w;:razem nanri psyrhnlogii narod•:wej,
na"szego dul'ha nar~idow<:•go. Nie vrnhajmy
5i(;' zdzierać zns!ony z teg{J, ro było tyll~,J powi.erzrhmniem pPgladern na :"wlat, l11dzkoś.ć,
poslf.'.P i spolm·ze1j::;tw>0. Nowych dziś szukać trzeba drńc:» ., tenret;:eznym p-o;;lępem
nie za \YSzt:~ ; ··1 , ; w nar7.C' no'*'P i"tntny i
·r";;\:a i kuitura. Nasz ?O>'
prawdziwa "
slf'D sfe1· 111: ,.c...: .11 '-:kh i burżwnv;ny'eh l . rl .•
Li
> ·inaka - !!,C v ff• i1em~
byl pnsk[H:'B
dziej nawet kws•·rwaty:an na pfllll k11ltury
i reform c;p-nk1·w:.·eh - umia1 -.i~ wznieśt
d-0 zasad prnwdih;;egn p-ostępn.
N.·,rma1ne żyri1-' pai1"twowe - u1rnztal~
, Ul.w
tuie za::0adnitzo i pr1Jgrnmv
<l~ im wartnść rr:i lnn, nie tylko rznegó pro-gramu i nnw,·; w6\\''"'n'> irlep naro~nwe :i
• • t t
'społecrne prnri:r~1n~y :::hi.ni'1. s10 1:: rpwrn wy.
razem zhiurnwt~j trP~ci nar{)d u, wyrnfoi:wej
sie w sile i warttJśei ~'·ioicwzeńsh';:i i nowo·
.ez~;:; n ego pańr~wa pnl :;ki ego. '
4

Dzi~iaj wszystko iest jeszcze ,.
mi:mtv 1r!r-r1w:-;i m

0

11:1ch

Tdko rlernr\, ~.ści
własne sHy...
uia

we

~tanie

'••1nc1a'~r1'i:;h

„~1:

we;i,r>.1"7.C siP ~P\\'t1lv r:r
jntrn .Pan Tw111··i11wski".
'I'Ntrr ttoimuituśi1i. lh:i5 .. Przed 31nbern" K. Za·· ' "'1.~'Zrl\' nf!'~lf';.

•ew~ki!~_go.

i
Ban:h:-o

wiel~ teoryi sp1AeezU)'{'.h, f>i:1z,o,.;tauie w sfe--

rze .iB<lynie

IE'fn1'"1'fnf'\'i. [Ile nn„·01i knf'Oi'" .

lek

ou-

z progra·

mów spohH·znrch, który wuhce
rzeczswistuści ostać sfo nie m<. ie.
1

św. Krzyża,

~·
Więksmścią

ehr-0nnego, sz.czepieniem nie zawsze utjmowa~
li się fachowcy; na raz.i.e to-lerowan-0 to, lecz
obecniet kiedy S'Zczepienie zostało już uk-oń"ezone i. nie zac;hodzi potrzeba uciekania się do
nadzwyeurjny.ch środków, urząd zdrowia publiemego uchwalil trzymać się Ulsady, aby
szczepieniem <J!S!PY zaj:roowały się oooby d-o
tego Thp-oważni<me przez urząd. · Wogóle potądanem jes.t, aby szczepienia dokonywali le--

ehodzni przeważnie lu~zl:e zamożnL Biedota,· tądna
·
karz.e.
kulturalnej rozrywki, rzadko wprawdzie bywala
w teatrach, ale zwykle za normalnymi. biletami.
Szfa,ni1ar o•pfold nad zwi~rz.ętami.
Oto, iak się orygi·nalnte ul-Oiyly stosunki w naszym świa.tku teatralnym.
(-o) Tow. opieki nad 1.wierzefami idne. 7,a
A teraz, jak grom .z jaSillego nieba. runęła . przykładem wielu pol'Ski·ch instytucyj spolec7r
wieść, ie kartki wogólB będą skasowane. Jedynie ~. nyeh ufund<0walo wlasny swój sztandar. Cedziennik&rze i bezpośredni pracownicy teatrów oremonia poświęcenia sztandaru odbędzie się
trzymywać będą bilety w-0lnego wstępu i to w .bardziś o .godz. 10 i pól .rano w kuśdele N. M.
dzo ograniczonej ilości.
Pia•nny na Lesznie.
Prawdziwi amatorzy teatru są wprost zdruzgo-tani tą straszną wieścią i zaklinają się, ie 'stan<>wW roernfoę śinlm Jagiełły.
c:oo' i bezwarunkowo b~dą bojkotować teatry.
(o) Jutro, -0 godz. 10% ~ kośdefo garni:r.oncr
T. K.
wym św. Trójcy (przy ul. Dlugiei) oobę<lzie się

·~erowmej stracie, jaką poniósł naród nasz,
flie,..jn}ieroią Siemkiewieza, a na&tępnie m6wil
o uslugaeh, jalife p-Ołoźyl dla pracy spoloorr
nej :Łlllarly niedawno ś. p. dr. Chelehowski.

Po dr. Sokolowsk:im przemówiła od Tow.
_hygieniemego dl-. Bąe?.kiewitz, poczem przy„
8tąpiono d-o wybO'm prmydyum na e;zas obrad

xa.ś dopłata pólrublowa nie sprawiała. wiel':'

o.. c s . K t.

or1

~J ·01~

zrmfo

G O 'O

Dział

kobiecy.

Kobiety wstarożytności.
IlL
Sta:rożyłni wogóle byli niel&skawi na kobietę - uważali ją Ut istotę pośledniejszego
gatunku, poniewieraną i poniżaną.
W świętych hin.duskieh księgach Manu
czytamy:
„Przyczyną hańby j.est niewias:ta, przyczyną nienawiści jest niewiasta., przy,ezyną ist. nienia doczesnego jest niewiasta - przeto

.niewiasty należy unikać".

Nastąpiło to, jak wykazaliśmy wyżej,

po

ustaniu,prawa maicierzy,s-tego. Księgi Manu w
ten sposób przestrzegają przed kobietą:
,,Niewiasty z ;natury swej sklonne są do
prowadzenia męże-iym na pokuszenie. Przeto
mężczyzna z najbliższą nawe!: kirewną swą nie

powinien przebywać w -samotnem :QJ~ejscu".
W tem smutnem i poniżająoom położeniu
znajduje 5ię kobieta jeszcze do dziś u wszystkieh niemal na.ro<lów wschodnich.

I

cllneściaństwo,

Jrtóre powstal-0 na
;podfoźu judaizmu i filozofii greckiej, zachowywało

ju

pewnego r<>dzaju pogardę dla :rodza-

żeńskiego.

· Jak widzieliśmy, najbardziej wplywowi
ojcowie kościoła byli nieprzyjaciółmi kobiety
:i malżeństwa.

Z -I N 'K

Widzimy więc, że w tym względzie nie
wiele zmienilo się u nas w stosunku do eza.sów średniowiecznych.
Co prawda Karol Wielki nakaz.al, żeb)t
prosfytutki ćwkzono na rynku, sam jednakże,
jakkolwiek słynąl jako „naj,ba:rdz.iej cllrześciański .cesarz i król" posiadał nie mniej niż·
sześć żon jednocześnie.
·
Charakterysty;eznem jest, że toż samo spoleezeństwo, które tolerowato .nierząd, wyznaczało niesłychane kary dla uwiedziony'Ch i opuszcwnych dziew·cząt.

Dzieciobój·czyni, która z rozpaczy zabija-

ła owoc swego żywota, karana była naj-0krutniejszą śmiercią, gdy uwodziciel byl ahśolut

nie be1ikarn.ym.
Leon fil.eh.er przytacza w sw~m dziele
„La femme libcr.-e", ie pewna służąca w Paryżu skazana byla za dzieciobójstwo przez ojca swego dziecka, ogólnie szanowanego,· pobożpeg-0 adwokata; który zasiadał na lawie
prz:y~sięglych. Nie dość tego: adwokat ten był
sam wlaściwie mordercą, a matka wcale nie
byla winną, ·CO zeznała przed sądem dopiero
p.o wyr·olru.
Również SUrrowo karano iony wiarolomne. Skazywano je eonajmniej na pręgierz publiczny.
Tak opłakane stosunki wpływały na -obniżenie wartości duchowej i intelektualnej 1m~
biet. Wskutek eiąglych prześladowań,' zatraealy one wszelką samodzielność i uważały panujące zwyczaje i prawa jeśli nie za normalne, to przynajmniej za niemożliwe do .zmienienia.

Badacze ówczesnego socyalnego

położenia.

PODSKI.

O czem szemrzesz....
O ezem szemrzesz mi wodo w sitowiu,
o czem n.ucisz wichrze smutną pieśń II
Księży.c s~erpem zablysnąl na . nowiu.
Staw w: lmżuchów przyoblekł się pleśń...
(A strudzony fo1nierz idzie bo.rem, lasem, pustą ladownfoę

na to mial:
w portfelu wekslowyll\
w kasie Banku Państwa
rachunki on ·Call
kQresp-0ndenci Loro
papiery publiezne

13,7

IDll. .

o;76 „

. 319

·;.,

"

14.- "
5~....;. "

nieruchomości

0,7

zostawil na mchu.„)

-----~---' ~-,~7~:

Biale brzozy listkami szeleszczą,
wo1i wiosenna bije z ziemi brózd 7 .
cieple tchnienia szarą łąkę pieszcZą,
matki - ziemi dotykają ust...
O czem pluskasz p-0toku po głazach,
c-0 z dalekich płyrriies:Z do nas stron, czy o chwaie jasnej, czy .o skazach,
czy o chmarach żerujących wron?!
(Hej, strudzony żołnierz idzie borem, lasem,pustą lad·ownicę wstawił na mchu.„)
-

1

•
38,- miL .~~:/
na przewy~kę aktywów okolo 17
zto~)f
żyły się kapitały zakładowe i zapasowe 15~
mil. j 1% mili-Ona zysków.
·
W koń·cu roku 1915, przed rokiem, stan
rachunków przedstawiał się inaczej, w pa~sy•
waeh:
wkłady
9
milionów
0,25 .
,,
redyskonto
12,4
„
korespondenci

mll..

.
-------,.,......
'

Czajki lkają w zaroślach mobadel,
bo pisklęta p;orwal leśny zwi.erz,
co zgłodnialy ...,_ w noc pełną widziadeł wyszedł z boru i z zimowy.eh leż.„
O czem s-zepczesz mi wierzho }}rzy drodze,
zapatrzona w ,cichej nocy dal?
O czem kwilisz fujareczko w trwodze,
czego ei tak bezgmntcznie żal?!
(Hej, hej, polski żołnierz idzie borem, lasem,pustą ładownicę zostawił na mchu..)

P1rll1ik Dar iczy.

W: aktywach zaś:

9.2 'miliony

gotówk:J
•portfel
po·życzki

on call

korespondenci
papiery public.zne
nieruchomości.

razem

5,,.8
"1\(,225
'
14,5
5,8
0,8

"

38,3

miliona

"

"„

Itapiłaly wlasne 1l'ewięks1zone zostały s.pe,cyal-

Edward K~Irnwshl.
:t

razem

...

,
200 tysięcy.
tego zestawieI}ia widzimy, iż wklaąy ·
całkowicie byly zabez·pieczone gotówką, nie- ;
procontującą li tylko dlatego, by instytucya, ;;
bez zwloki mogla w5zystkie swoje zobowiąza- . ·•·
nia wyplacać. W Banku Państwa nie p,ożyczo- .
no nic, nawet cale, redyskonto spadło z 2-ch ·
na % zaledwie miliona, papiery publiczrie, .·•·•..·.·
własnością banku będące, są do dyspozyicyi,, .d
nie z.astawiono ich wcale w Banku Państwa,
przed j·ego ewakuacyą. Zrealizowano weksli ·
na 8 milionów, co stanowi 60% całości przed·
wojną; nieprawdopodobne, a· je~,P.ak prawdzi've, i w tern miej seu trzeba przyznać, ii ni~ ~::-~-~,
.tylko s-amoc:hwalstw-0 i szc.zęście milione.ra :.~
gralo tu rolę, ale i umiejętność skupu weksli,. ~t
znajomość ludzi i ryruku, bez drogo oplacanyeh . "
pośredników i regulat-0rów. Naprawdę, w Banku Dyskonto-wym czynny ·cz1onek zarządu i dyreldor nie są bynajmniej manekinami, e:ią
gni·onymi za sznurek. I ·oto w k-0ńcu roku 1916
portfel weikslowY spada jeszcze bardziej, bo
na 4% miliona, co już stanowi % pierwotnego ·
portfelu, widocznie .nadzw7czainie solidnego,
Móry nie potrzehowal ustępstw, ani przye7,y·
nU się do strat regu!acyjnych, bo jedyne sc~o
wanko bankowe: sumy przechodnie nie o WI~.
le ,są wy:bsze od „sum" roku 1913!
.· ·
W końcu zatem !"oku 1916 Bank Dysk<>n·
towy byl winien:
wkłady i rachunki przekazowe
6,7 mil.
' korespondenci
6,2 "
il'edyslkonto
0,26 "
ną rezerwę

z

Wszak jes21eze w V stuleciu na soborze w ikobiet, jako na jedną z ważniejszych przy.czyn
Roboty w ogrod'Zie owocowym
Maeon :rozpatrywano kw~styę, -ezy lwbieta ma wskazują
za:prowad·zony przez papieża
,_'W 1 u tym.
duszę i zaled·wie przewagą jednego glosu sp6r . Grzegorza VII e.elibat duchcwieństwa.
.Jedną z nal\>'ailniejszyeh czj"Iln-ości ·w ogrodzie
wypadl na korzyść kobiety.
Do-piero w końcu XVII wieku zaczęto 'TI owocowym w miesiącu bieżącym jest zbieranie oReformato.my, w rodzaju Kalwina, rów- protestantów wymagać dla uprawnienia mal:wadów z drzew owo-eowych. śnieg, pokrywający
ziemię. bardzo Si!}rzyja tej r01boeie. Zrzucone gniaztlo
reństwa ślubu kościelnego.
rueż nie od.znaeulli się zbytnią tolerancyą.
Ciekawy fakit z czasów reformacyi Lutra · z drzewa latw-o odszukać na śniegu. <;zyn.ność..tę naW owych ezasaeh jednak, u wielu lud.ów
leży ba:rdzo starannie wykonywać. I
, ,
.
znajdujemy w historyi.
północy, jak naprzyklad u Germanów, według
W końeu miesiąca, i> He mrozy hie są zbyt silLandgraf heski Filip I, propagujący re- ne, należy .korony drzew prze.rzedzać z gałęzi naTacyta, panowały całkiem inne obyczaje.
zbyt gęstych i pokrzyżowanych, a taĘże ciąć gałę
fo-rmaeyę, :liooaty już, zakocha! się gwaltowObowiązywało jednożeństwo, a wiarolomzie suehe~ największą ulfltą tej pra-ey jest obcinanie
w
pewnej
kobiecie,
Je.cz
ta
obiecala
mu
stwo, szczególniej u kobiet karane było barnie gaJęr.i gładko, pr:zy sa;m~ T>niu, nastepnie po
swe
względy
tylk-0
wówczas,
gdy
się
z
nią
obcięciu piłką rnlleiy obeiete miejsea wygtadzić odzo surowo. Mąż obcinal wlosy wiarołomnej
ożeni.
strym n-0ilem, albowiem tylko ta.kie rany latw-0 zażonie i nagą wypędul wobec wszystkich z oFilip nie zawahął się przed skandalem rastają. Dalej należy przystąpić do odmladzania
sady. Kobieta taka nie mogla już zdobyć sodrzew stary-eh, przez przycinanie galęzi.
bie męża~ ch-0ćby była najbardziej urodziwą i poją! za drugą malżonkę, kochaną .przez
Z odmian zbyt rodzajnych, .aby się nie wysilasiebie kobietę.
i bogatą.
ły i nie d.awaly flwoeów drobnyeh - skracać galązkL na czem skorzysta i dnewo i wfaśddel.
Charakterys~1cznem bylo wówcza.s· sianoPrzy zawieraniu związków ma:tżeńskich
Pnie dnew ~a.ry-eh skrobać z mclm i kory, a
wi:sk-0
Lutra
i
krzewicieli
reformacyi,
któID.ie stosowano żadnych obrzędów :religijnych.
młodsze ezyśrić ;.;~mtkami; w ten sposób Z'lliszczy
rym
zależalo na poparciu panują<eych. Oto asię masę owadów, które zJożyly tam jajka, nastepśluby kościelne wprowadzono dopiero w IX
nowe matżeństwo Filipa I, a
nie rmie i galęde grube posmar-ować wapinem, glistuleciu, a dopiero w szesnastym wieku koncy- pr·obowali
,na i gn{ljówk~.
·
·
lium trydeuekie uznało małżeństwo, jak<> sa- między innymi reformator Butzer uzasadni.al
.
w
k-0ńcu
lutego.
{)
ile
m.rozy
miną,
przystąpić
swoje
zdanie
w
sp.osób
następujący:
„Mieć
krament kościelny.
··
<lo cięcia drzewek karłowatych.
kilka żon nie jest przeciwne ewangelii. PaW szkólkael;t podkrzesywać z ga1ęzek bocznych
że jednak i u Germanów kobiety .szacoweł, wyliezając ty.eh, który nie posiądą krószczepy. Strugać etykiety i wypisywać. Prreghldać
wano niżej od mężezyzn, dowocbi fakt, że w lestwa boiże.go, nic nie mówi o tyeh, którzy owoce. Robić koszyki.
„
razie urodzenia się syna nowożeńcy otrzymy- mają dwie żony; owszem, Pawel mówi: „biW o gr o d z i e w a r z y w :n y m - siać w inwali od rod.zieów swyeh dwie fury dt;r,ewa, skup- p·owinien. mie.ć jedną tylko żgnę, a i:rów- spekta.eh ciepłych melooy. >Ogórki, sałatę. rzodkiewke, selery, pory, marchewkę, kapustę, kalafiory, pojeśli zaś na świat przy.szla cóf!ka - to tylko
niei sludzy"; gdyby kaiidy p.o··winien mieć midory. cebulę, i fo co byto powiedziane w ub. m.
jedną furę.
tyliko jedną żonę, pow;ied'Lial by to byl Pawel W piwni-cach przebierać warzyw.a, robić maty.
W ogrodzie ozde>bnym i kwiatowym
Za czasów feudalizmu zapr.owadzon-0 :pod- i zabronił wielożeństwa".
- w ·cieplarnia.eh oczyszczać i przestawiać r-0śliny.
razem
daństwo, które równym ciężarem spadalo na
Podlevrać umiarkowa'Ilie; a zwłaszcza ·W zilllillych
Dwużeństwo landgrafa wywolalo jednak
oo.
co
mial:
barki męrezyzn, jak i kobiet.
w jego kraju tak silne wzburzenie, iż kazał :forsować hijacynty, konwalie, azalie, bzy i róże.
Pan i wladca c.iynil ze swymi ,poddanymi on w r-0ku 1541 ogłosić, iż wielożeń:.:-two nie Mnożyć rośliny klom1x~we, wysiewać begonie, róże,
gotówki
'3,7 miliona
oo mu się żywnie podobało. ,,Mia1: on prawo-- sprzeciwia się biblii (Job. Janssen „Hi.storya sad:oonkować pelargonie.
iweksli
4,2
W o gr o d a c h o z <lob n y c h - ciąć szpalepisze Bebel - zmuszać do małżeństwa każ ludu niemieckieg-0").
w pożyczkacli on eall
1,8
ry i inne krzev.J', które nie kwitną na ~<>~cach zedeg-0 męiezyznę do/ dojściu do lat 18, a każ..
szl-0roowyd1 gałązek, jak n}>. bzy, jaśmmy. -Odmlakorespondenci.
12,8
Wynikiem reformaieyr stały się walli re- dzać krzewy przestaIT..ale, .przez wycinanie starych
dą dziewczynę po dojściu do lat 14. Mógl wypapiery wlasne
5,7
ligijne i prześladowan;ia, które, zaraz z woj"'. gałęzi.
znaczać mężczyźnie 'Żan.ę, a kobiecie męża.
"„
nieruchomośt
0,8
Z drzew alej<nvych usuwać suche ga!ę.ci.e.
Jako pan swycll poddanyeb, przypisywał so- ną trzydziestoletnią, skończyły się wynis:oozeLeon Kołaczkowski.
bie również praw.o roiipOII'Zą<lzania się dzie- niem i wyludnieniem k.raju.
. 29,0
_
Wtedy
to,
w
celu
powtórnego
zalucJ.nie-wfotwem siwych poddanek i władza ta wy:raW ciągu zatem .ostatn:iiego roku
zila się w j u s p r i m a e n o e ti s (prawo nfa, pozwolono wyjątkowo posiadać męźczyź..
splacil
nie dwie żony.
'
pierwszej no.cy)".
wkladów
Dnia 14 lutego 1650 :roku sejmik franPochody krzyżowe wplywaly ró.wnież :sillk<>r~ondentom
nie na rozluźnienie się węzłów mo.ralnośei. koński w Norymberdze uchwam, że. ,,mę7Jczyź..
ni do lat 60 nie mają być przyjmowani de> kla·
""
Ciągle wojny wpływały na to, iż liczba kobiet
s71tor6w", oprócz tego polecil by „księża i pr-0nzem. 8~ miliom. mbli
przewyższała zna,eznie liezbę mę7iczyzn. Prócz
na oo zlożyfo się zmniejs7.enie gotówki (-0
wojen, na zmniejszenie się lfozebnośei męż.. boszc.ze, którzy nie naileżą d'O zakonów i nie są
miliona) portfelu i koxesp<>ndentów.
czyzn, wplywato znacznie rożpowS'Zechni<>ne kanonikami, żenili się. Oprócz tego karo.emu
, ;Ę~
wśród tych ostatnich
opilstwo i o.bźaratwo, mężczyźnie ma być woln<> brać diwie żony, ale
;przez co stawali się s'klonniejszymi d{} róż przy item należy każdego przestrzegać i iz kaSą ludzie, którzy uważają się za mądry.eh
nych cho.rób, szczególniej :zaś śmiertelność zalnić •często napominać, by się starali nie z urod.zenia, jakby wyskoczyli bezpośrednio z
tylko obydwie żony zadawalniać pod każdym glowy Minerwy. Mądrość ta o·piera się na <>objawiała się podczas grasują:cycll bardzo
względem, ale i zapobiegać wszelkim nieezęsto w owych ciasach chorób zakaźnych.
dizied'Ziczo.nym majątku i jest tą silą, pod któ- są j.ui poikryie aż :brzema •rezerwami
. {!~
~maskom między riiemi".
rą ugina się wszystko, nawet los i ciężki sian
Wystarezy wspomnieć, że w "Okiresie ·od
467,280 fundun rezerwowy speeya.In.y·
Odkrycie Ameryki, udostępnienie żeglugi w<1jenn.y. Bogactwo suggestyonuje niętylko
1326 d-0 1400 roko bylo trzydzieści dwa lata
200,000 rezerwą ~ą 1'.lA pok:cycle
wokofo
Afryki i 'odkrycie drogi morsikiej ',d>O przy stoli!ku u Lourse'a, ,gdzie gfos miliottera,
dżumy, od 1400 d-0 iU)OO - merdzieści jeden,
strat
Indyi w:scllodnfoh dafo po-cząłek stale wzma- który uważa· siebie ·za najlepszego w świecie
a od 1500 do 1600 - trzydzieści.
i .. 205,684 porost~lośei:r zyslrów roku 19l.Q.
gającej się emigracyii wobec c:zego .zachoM.ifinansistę i buchaltera,. pr~~mystowca i poliTiumy osam-Ołn.ionycll kobiet wlóczyly się la znów obawa wyludnienia wie1u krajów
ty!ka, któiy chwali się, i.ż nia najdrożsre meble razem 872,914 czyli po(iwójn.iel i że sam p; ·..
P'O wszystkich krajacli, gdzie tylko odbywały europejskfoh. ·
i naj7idolniejrszy,ch urzędników, a wszystko po cent od papierów własnych po1kry6 mooe zu,i,,
się większe zgromadzenia ludności, jarmarki
za nim jest zerem i niedolęstwem, że głos ta- pełnie koszty handlowe (212 tysięęY) po.mim~~;
Pragną·c przeciwdzia1ać temu objawowi,
i t. p., ciągnęły za wojującemi armiami, szeki
nietylkQ nie 'lnajduje -0p-0<zycyi w slucha- iz fatn.ieje też. znączna przewyika proeentó~
niektóre
rządy
rozpoczęły
jaknajbardziej
ulatrząc wszędzie rozpustę.
cza.eh, ale Wy-woluje uznanie. Te sily, mające wrobfonyoo na d.Iużnikach. ·"
w.i.ać małżeństwa.
Ilość kobiet po oboza.oh wojsk~eh byTrzEfua przyzria6, iż instytueya prowathO!'
Hiszpania już w roku l628 :zmuszoną by- jak bogini Fortuna, opaskę na oczach, działa- / .
la tak znaczną, że używano je do rozmaitych
ją
zgodnie,
iak
•
ciafo
mater~lne
z
ci.alem
ana
by
la ogfędnde i tak. soliid:n.ie, jak bank krC::,
ła wydać prawo, na mocy kttórego wsz~e
posług, do kopania fos, zasypywania rowów
stra1nem
i
postawily
Bank
Dyskontowy
wardytu
krótkoterminowego,
bez '\VySoki.ieh. ~'~
osoby,
zawierające
:związki
ma1'żeńs!kie
mię
i t .p.
szawski, pDmiędey ban.kami polskimi w wa- racyi spoleem-0-twórezych prowa~nym by~.
dzy 18 a 25 rokiem życia, uwalniane były na
U silowania spoleezeństwa w celu przyj- caly szereg lat od wszelikiich podatków i cię i.'unkaeh wyjątkowyeh zarówno realiza.cyjny.eh, musi pod haslem: Nie wierzyć opimr ipośr
ścia z pomocą tym nieszczęśliwym ist,otom,
ja1k i ipłatniezy:ch, zarówno dywidendo=Wycb,
nikom a sobie: sprawdzać i \badać.
żarów.
jak i bytu urzędników, na bruk nie wyrzuco·
przez zakład.anie po miasta.eh przytullków, nie
Dalej jeszcze pos,;edl Ludwik XIV, kitóry ny,eh z ·b ~
· l ę dnosc1ą,
' · b. R.u'.ti.rutująee.go
-~Ed. Duilinger•.
ban.:
moglo zaradzić nędzy wielotysięcznych tluwydal edykt uwalniająey do lat pięieiu .od kiera,· ratującego Wkla.dy • drobnym kosztem
mów bezdomnycli kobiet.
płacenia podatków w~stkich, którzy żenili
biedaków, bez uszezerbku dla siebie.
Wskutek tego poczęło tolerować domy s:ię przed
padwłdne zboże
i
25 rokiem życia. Zupełne zaś uw-01Bailk D~kontorwy był winien w Jwńcu
nierządu, a nawet zakładano je po wielu mianien.ie ·od podatkow uzyskiwali ci, któ~ mie- roku 1913, t. j. :przed wojną:
sta.eh, dochody z nich przelewając do kM li dziesięeinro dzieci żyją:cych,
Pierwszem · następstwem. zaostrzenia·.~
jeśli żadne nie
wklady
7,2 miłi-0nów
miejski.eh.
ny lodziarni podw-0dnemi będzie przeei~,
poszlo na księdza, zakonnika .lub zakonnieę.
Tedy!!kont<>
2
dowozu zboża· d-0 Anglii. Powstaje zatem·
Domy publlczne uważan-0 za poźytoozne,
Za J)irzykladem Hi,szpanii i Ftran.cyi poszly
korespendeinei Lero
11,5
"
tanie, ezy Anglia jest obecnie d-Ol9Łat
'jako istniejące „dla skuteczmejs:zej ochron~ } :inne monarchie europeijiSkie.
"
1
• zaopatr21ona„w pszenieę, k:tóra ·.stanowi gJ
małteństwa. i ~ci dziewic".
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Bank DyskontowY Warszawski '
w koncr r. 1916.
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Pn.ed~tkiem nalefy zauważyć że
chi-Ory w kr~J{!.eb ententy były w roku "ubitr
glym bardzo liche, zwlaszeza we Fran-cyi
gdzie z.amiut 40 milionów kwarterów w ro~
!lgoą, ubran.? zaledW:i-e 27. W Anglii xóżniea

.,,,, ~równaruu z r. 1915 wynosila 2 miliony
barterów. Zeazłoroozny ~biór an(7ielski WY·
nosUJ~ 8.5 milfonó'! kwarterów~ p-okrywa
t!AtledWie drobną ezęsć zapotrzebowania kra,ju.. Wedlug angielskiego zestawienia .zewnę.trz·ne ~.[>Ołirzeoowanie do nowyeh żniw t; j. do
81 sierpnia 1917 r. będzie wynosiło l8 milionów kw~~rów. Op,rqcz tego bylo w kraju o-·
k?ł-0 4 ~Uon! kwarterów p.szenfoy j-es.zcze
. 111.edo.sł:aWloneJ przez rolników krajowych. Suma tyeh obu pozycyj daje obraz potrzeb kon, 8Wllcyi angielskjej na najbliżste pół r-0ku.
~pasy pszenicy zagrani.innej,' zfożone 'w por-

tacll angielsldrcli, wyn-0sily w stye.zniu 1917
..roku 1.65 milionów kwarterów. Zapłt!y poza
!®rębem portów są :niezna.ezne.
Z powyżsizycll danych można ulożyć na-

Rępująee

iemwienie:

Zapasy własnej produkeyi: 4 mil. kw.; zapasy. dow.iedzioue w okrąglej cyfrz,e 3 mil.

kw• .:::... zapotrzebowanie do końca sierpnia
1917 r. 22 mil. kw. Deficyt wynosi 15 mil.
kwarterów; znaezy to, że -0.-0 przyszly~h żniw
Anglia musi otrzymać z zewnątrz, t. j. z obu
Ameryk oo najmniej 15 mil. kw. Każdy zatem
okręt, wiozący zboże, zatopiony przez lodzie
podwodne zmniejsza możliwość wyżyWienia
lud1n:ości angielskiej 'i najbliższych 6 miesią
oo."h. Jeżeli :z.aś blokada będzie przeprowadz6.
na bardzo ściśle i wogóle przetnie dowóz zboża, - Anglia znajdzie się już po uplywie 6-ciu
;ty~odni w ,Polo żeni u rozpaczli wem.
Równie ciężkie stosunki panują we Franeyi i Włoszech. Francya potrzebuje dla pokry.cid swego zbożowego defi.cytu okola 14 mil.
kw., Wiochy, które produkują dużo kukuru-.
dzy, około 9. Takich ilości musi im d-ostarczyć
Ameryka i to w krótkim sfosunk-0wo okresie
3 ;miesięcy. I dla tych zatem kr.,aJów zaostrzeme wojny łodziami podwodnemi kryje bardzo
poważne niebezpieczeństwo.

Pamiętać :ktem trzeba, że państwa ententy byly zmuszone użyć podczas wojny ze swego zasobu okrętów, wynoszącego 27 milionów
ton, 10 - 12 milionów na przewóz wojska, na
krążowniki pomocnicze i t. p. cele, dopiero resżta pozostaje do :-0zporządzenia dla aprnwizacyi cywilnej ludności. Uwzględnić również
trzeba, że naprawa okrętów trwa -0becnie dluźej, niż w czasie pokoj-owym, i że wyładowy
wanie . statków przedstawia · teraz olbrzymie
trudn-0ści.

W tych warunkach zmniejszenie tonażu
okrętów jest w dowozie żnvności dla państw
ententy czynnikiem decydującym, który nawet
bez zaostrzenia akcyi lodzi podwodnych narazić może te kraje na wyglodzenie.
Nietylko jednak obecna działalność lodzi.
podwodnych paraliżuje niezbędny dla państw
zachodnich dowóz środków żywności z. Ameryki; również wielką przeszkodą normalnej
aprowizacyi jest brak środków przewozowych.
Straty w okrętach, poniesione podczas
W'C:jny przez państwa ententy i krafe neutralne, wynoszą do stycznia 1917 r. 4 miliony t.on.
W styczniu zatopiły lodzie po~wodne około
500,000 fon; coroczne normalne straty przez
wypadki okrętowe, zużycie materyalu i t. p.
wynoszą przeciętnie co roku ~.3 mil. ton, zatem w ciągu póltrzeda rocznego trwania wojny dochodzi do 3 ~ mil. ton.
W latach pokojowych budowano normalnie w obu półkulach okol-O 2 % · miliona ton okrętów. Podczas wojny budowy te w krajach
ententy i neutralnych wyniosły zaledwie 17f
m:il. ton. Tymezasem pojemność okrętów bu·
dowanvch podczas pokoju zaledwie pokrywala oor~cznie zapotrzebowan:ie marynarki handlowej. Zatem i pod tym względem deficyt

jest znaczny.

W ogólności zabraklo obecnie 6 milion6\V
ton dla obrotów handlowych świata. Jest to
deficyt bardzo poważny, który o<lbije się przedewszystkiem na dowozie węgla i zboża do zaclwdnich krajów ·ententy. ,

fahzewanic

~rndMw żywności

podczas wojny.
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0.7.1.· %
ku.3.~ % ~.op10łu.
ryz.·:'owa' zaWI''erala
..
nokrotnie
do
.Przy badamu mleka skon.statowanQ~ te,
zaw1eralo·ono zwykle 10·~ 40% wo'dy .. \
[
Tak zwane skondensowane mleko jest
bardżo ezęsto zbieranem mlekiem. <Jdpowied· ·
nfo preparowanem. Mleko sproszkvwane '°ka.zał'() się także zwykłem mlekiem zbieranem z
zuacznym dodatkiem sodv.
,
Z powodu wz,rastająoogi0 braku tłuszczów
fałszowanie teg-0 środka żyv.'1Ilooci rozwinęlo
się <Qg.romnie. W badanyeh thL~zcza„ch znajdQ..
wano łój, olej bawełniany, mydfo, Iug i t. p.
. Pod r-ozmaitemi nazwami można -O'Urzy•
mać obecnie w sklepach śr'°dki, mające zastępować oliwę. Są fa, jak się -okaul-0 przy bada~
1;tiach, rmmaite produkta r00linne, roz:pusu:roue w wodije. Sprzedaje się je w eenie 10 .....:.. 12
koron za litr, podczas g<ly k'OSlhtują <>ne fa:bTykania tylko 50 halerzy!
Przy badaniu ki e!b asy okazafo się, te
kiełbasa ,,wojenna" składa się z 33% bialf.a
lmvi, 33% ziemniaków i 33% bfony wątr.obianej, il~ i skin.iny. Kie:tbasa ryłlia zawiera
% wody, a % chudego mięsa rybiego i mąki
ziemniatżanej. W wielu gatunkach kiełbasy
majdawano wodę i mąkę z.iemnia.czaną..
Wiele środków spmywezyeh fa1szowanyeh
j~ w ten sposób, że nie zawierają szkodliwych 111b mniej wartośeiowyeh materyj, wpro·
wadzając tylk<0 w bląd kupują~ego łalszywą
nazwą.

I tak „masl-0 miod<>we" sldada się
baTdw -częsfo z syropu eukrowego, a sztu.ezny
„p ros ze k m i o d o wy" zawiera wylą.eznie
suwwy cukier, odpo·w'iednio pofarbowany!
Te same skladniki znalezion.o w proszku
marmoladowym. Czysty syrop zawieral nieraz
50% deks.tryny.
·. C z e k o 1 a d a falszowaną j est bardzo
często, najczęściej dodaje się d-0. niej tluszezu
kokosowego.
K a k a''""o skiada .się z łupin kakaa, nie po-

fiiałda· _b.'·rli.d'· &ka
· •
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16!1I ptac.
Nowy-York
Holandya
Dania

i~mąkt jęcxmiennej.

pę.

S ()ki o w o co w e posiadają piękne na·
zwy; przy badaniach jed'llnk okazuje, iż zawierają ońe marmoladę morelową, jabłka, mniej
wartościowe rodzaje owoców i sy,rop;
Marmolada śliwkowa nie zawiera, .ani śla
du śliwek: składa się fma z jab?eki eteru.
Również w tak źwanej holenderskiej marmoladzie wiśniowej znajdują się tylko jabłka.

Kurxy bilanHW6 w Rosyi.
Rząd rosyjski, chcąc umożliwić bankom
zesta\\ienie bilansów, ustanowił kursy urzędo
we na na,iwainiejsze papiery wartościowe, bę

IJ<rzedmiotem tranzakcyj gieldowych. Kur,sy te są następuiąee~
4 % renta państwowa .- 80.-, 5 % poi. z r.
1005 i 1908 - oo.~, 4% % poż. z r. ,1905 - 94.-.
5% poż. z r. 1906 - 109.-, 4~~ % poi. z r. 1909104.-, 4 }<! % listy za.sławne Banku szlarheckiego
- 80.-, ·4% I. z. B. szl. 747:!. 5% I. z. B. szl. 90.-, 4 % % .obligaeye Banku ziemsk. I i II emfayi
747:). dto 4% % z r. 1912 do 1914

- 80.2. dto 59'6 - 90.---:-. po:i. prem. I em. 1045..!..,
n em. 88(!.-, dto sitach. 720.-.
Akeye żeglugi; Kaukaz i Merkury 810.-, Ocean 900.-, Tow. ć?.arnomorskiego 950.-.
Alreye tow. ubezpieczeni-Owycll i tran·sportowyrh: \V:>i'hodnie tow •. 340. Składy petersburskie
208, Rosya 950, I Tow. ubezpiecz. 1575. U Tow.
ubezp. iihl. ·Ros. Tow. ubezp. transportów 165.
Up.rtywil. 1!30; Salamaa<lra 700, Póln~ne Tow.
ubezp. 500.

dto

Akrye kolejowe: ?lfoskwa sk1Na -

Kijów -:-

Woroneż

Kazań

rna.-

Norwei;ria
Szwaicarva

lil5.25
117 1(R

112.25
165.'75

sfałszowanych.

Wzrastająey brB'k .. środków SJ?oiywczych
czyni sfałszowania .boraz ·częstszymi.
Z badany,ch środków 'żywności chleb byl
. ~ęsto stęchły, przyczem nieprzyj~n;iny o??r
starali się piekarze ukryć, . do-Oa3ąc obfrn1e
kminek. Ulubfonyn;i śr-0dkiem falsiz.owania jest
:piasek, niektóre chl;by - jak się okazało
przy badaniu - zawierały U% piasku. Chleb,
ważący 840 gramów, zawierał nieraz 4.2 grama piasku.
Cci do m ą ki,. t~ falsz-0wa:iw ją w sposób
najróżaorod·nieiszy. Do mąki pszennej d·odawan'} mąkę jęczmie1;1.ną i zieinniacza.ną. · Nierzadk;:i tez mąka była stęchłą. Przy niektórych
próbach n}e ·Rrak0wab także pjasku. W holende1•gkiej .·mące zieumiaµz,anej· mal\{ziouo

5%

pożyczka

Poż .. premj.

„

"

„

.

J em.
n em.

„ „

„
„

• • • • •

żel. Kijów-\\Toronież

Akcye dr.

~"ladv!qmkaskiei

b·ku Azowsko-Dońskiego •
„ Ros. dla handlu zmvn..

„ „
„ „
„ „
„ Twa

Svberyjskiego . • •
Pet. Międ~ynar„ • •
Pet. Dyskontowego •

Baku . • • • • .•

„ „ R-ci Nobel • • •
„ Zakł. Briai1skich • • •
„ „ Hartmanna • •
" „ Malcewa • • .
" „ Nikopol-'.\fariupol
„ „ Putiłowskich . •
„ „ Ros.-Raltvckich

„

,,,

Banknoty rublowe •

•

. Lc111iyn.
Czeki na Amsterda:n, 3 mi~s.
„
11
:;r ót.tie
Paryż, 3 mies.

·"

„ krót~.;,ie •
Petersl:inrrr. '(r<'.it'.de

„

Druk l

Hkład:

WydawniGtwn

lq4.75

2';"\,:!5
1·~, -

sm.

8.t:l!
al::!.-

3l::l.-

H.

:td.t7
§'1.1\ł

H!.-

t

1olski~

l.Hłltfi~S~L

fL

OBWmSZCZENIB.

•
•

•

dwo:rzee kaliski,
<:fowo przez

327.- ?.1·'.324.- a'R.sw.- 814:.c-

•

1(;{).- 160.-

-.-

811).880.·-

PARY,,.
3% renfa francuska

<12.. 87.70

5%
s0 0

poż. francuska
•
poż. ros. z r. 1890
fiOfn
~
~ Z r. 1906

.

.

5~.75

8~.45

1041. ·-

Credit Lvonnais •

nn·~.

Union Parisienne
Baku . •
·
Rriańshie

Lianozow
Malcew • •
Nafta. . . • . • • •
Tulska fabr. nahoj6w.
Len:i iioM

Wr>.171:5.431.!ł\:)q

__

550.44f>.-

soo.82?J.·-

fr') 15
87.6i'J

l7l7.4:3:l.-

31iO.5~·.-

52.-

44.-

51/l;s
79.75

84.!37
9:1.87
1.37

Q4S7
19.'H

1.37

Kursy dewiz.
Pefersi.urg
10 f. szterl.
• • • „
100 Frtmków fr. • . •

"
?;/;

lfl0 (rnnl<ów SZ\':trtjc. • ,

IOO kor. sr.wP.dz. • • •
ino kor. duńsk. • '
IOil Hrów , . . • ,

f

•

„ •~

100 gula. hotend. •

1 dolar • • • • ,

·~

• •

Czeki na Rerlin
Kopenhagi}
Sztokholm

Now' York
Londvn
Parv'i

„

Nowv York.

Czeki

na Berlin

(a 'V.)
Parvż (n v.)

Londvn (f.iO d'l..)
telegraficz.

"

Zuryoh.
C3eki. na Redin •

„

„

"
"

„ Now' York •

„

„
"
„

·Wiedeń

•

14'i.-

14t-52 ,,

•

Amsterdam

Londyn •
P.....-yż .

MedyoJan

!lO.-

Rt.4l'i.-

8.t.-

!24.
3.2

"
"

mi~

68.-

131'

51nO
20:1.75

51.50

69.05

69.25

"

; Amsterd'l.m •

oH50
237.50

„

„
„

Danię ~
Norwegię
Szwecyę

160.ltiG-

172.-

i to-

przez intert>s ekspedyeyjnQ-przew<>zowy
,.Express" J. Willinger i G. Goeppert. Odtąd nie
będzi·e się nadal zawiadamiać o tych towarne.Il. Vv"y~
lącz.o.nemi z urzędowego dostarezauia są p1'1.es;i·łki
wojskowe, p:rze::;ylki kolej-owe składowe i prze:syłki
dla osobistych obiorców. Blifaz.yd1 infurmaeyj U"
dziela przedsiębion»a, ek;;pedycya stacyj Łódź-war
szawska, oraz podpisana instytueya. Tam rów.nie:&
przejrzeć można taryfę przewozową.

Mdź,

Wojskowy urząd komunikaeyi.
13 lutego 1917 r.

OBWIESZCZENIE
Znosząc treść obwieszczenia z dnia 17-go
grudnia 1916 roku, postanawia się niniejszem!
co następuje:
Tygodniowe targi będą się odbywały w
mie§cie Łodzi za opłatą targowego w poniedzialkii wforki i piątki każdego tygodnia, od
dnia 1 kwietnia do d. 30 w1~Leśnia włącznie, od
godziny 6 rano do 4 po pot; od d. 1 paździer
nika do d. 31 marca włąr.znie, od godziny 7 ra~
n-0 do go,CI.ziny 3 po poi.. na niżej wymienionych rynka eh: 1) na Starym Rynku, 2) na Tar·
gowym Rynku, 3) na Zielonym R~·nku, 4) lUł
Wodnym Rynku, 5) na Baluekim Hynku.
Niedopuszewlne jest odbywanie targów
poza w:dej rrznaewnemi miej;:.eami.
O ile na wyznaczony dzień targowy pnypada święto, uznane przez władzę, to targ OO..
bywa się poprzedniego dnia piiw:;ze<lniP~o.
W ciągu trzerh dni przed ~wię}ami Wielkiejnocy, Zielonych świąt i B·1źeg~1 Narodzenia, jak równiei przed iyd<)w;;;kiemi świPtami
Wielkjejnocy, Zielonyrh Świąt i N·JWego Roku
targi odbywaJą się oodziennie w wyżej oz.na~
r.zonYrh gridzinarh.
ÓpJał~ targowego winna być przyg-0towana
\V drobnej mnnede.
ł,ódź, dnia 25 stycznia 1917 r.

!\fag-i strat
Sf;hni~~Hm.

Z okazyi

z.nręczyn

~6.05

1012
27.79
fi.835\l

1t>7. -

kuzrnki nasz.t'j

.panny 1llrtrffl !Jeren.%,aftóu'"n
z p. /J,ole;;;htwein
'Składają

serdeczue życzenia kuzynowie

Wilheb.nostwo i Józef Szyinrnu
z

ł„odzi.

4 l 7V

.,=.==2'

Józof VJł. Bra~o s~i
Rejent w

5.0t
'.?H.93

116.5'}

ładunki pośpie&ne

urzędowo

w'!:-

fi.OJ
23.95
8';,Qi)

S~\.Só

Od dnia 15 lutego r. b.

i.11145

~!ł.7.5

1BJ.-

komunikaeyi.

warowe, przybywaiące na stacyę towarową Ló<i:i,
dworziec warszawski, będą d'°"'tarczaue odl;i(Jl"OOm

,i.n·~;)

141 •·

n.8350

Fclik;;:.i.

13 lutego 1917 r.

;,,i.:i42::,

RB.7(}

Szwajcaryę •

.Madrvt .

E2łf,

141~

27.7!'1

„

Ufi.~=>

67. 31,

Czeki na L<>ndyn
Nowv York •
„ Petersburg

L&ui,

OB\VrnsztZRNIH.

49-

11.H

i'i.8t·~5

urząd

Wojskowy
Lódź,

1312
41.17!)
2 !1.15

7:.?,%

!,7:!2;)
4.7645

prLed.:;iębior.crt ek,;pedyc~ jnegu.

3.2

2i 1.2"1
11 74'/•
42..27.1

12/!

Włochv

41),-·
12~.-

fi7.6·1
72.Rl)

Paryż.

"
"

61.-

90.-

41075
25.!W
49.175
67.75

•

flzwair.arvę

"

"

'2/2

ap.

Amsterdam.
Wiedeń

4/2
52.61.-

h.1\\'Ul"VWI!

<kit1ivr{:~Hu urą'-'

10-~·l.-

51.2;)
79.25

-.-

na <J;t:ui)·ę
d-0;,;tarcwne

przeworową.

119".6 5.-

LONDYN,
21 12·• Konsole . . . • • •
5°10 poż„ ros, z r. 190fl •
•Pr! po?.. ro>'„ :i; r 1!Yl9
Pierwszn ang. poż. woj. • •
Druga
,;
n
„ .
Goldfi,lds • • • • • •

będą

Szc:.H:"ciJ:l.skkgo. Odtąd nie będzie się nudul :uiwia·
damiać ó tych towarach. Vv'ylącwm:mi z UI"Z((dvwe-go dostarezanla są przesył.ki wojskowe, prwsylkt
kofojowe składowe i przesyłki dla ooobi..styd1 <1<lbi.oreów. Bliż.szye.h informacyj udziela prted<>iębior'"
e.a, ekspedytya stacyi Łódź-kaliska.. oraz. po<lpi..ana
in3tytucya. Tam równici 1n·..wjrzeć mui.ua tacyffi!

M:10
RS.05

445.1330.- 13l0:0445.-

przybywają<'e

warowe,

2600.- 2:11-,.775.- 73!}.6'W.- fF:0.78·i.- 7li0.fl?9.- n30.675.- f\75.1015.- 1010.16fi5.- H00.3:H.- 318.-

,, Tu'skiei fabr naboi
„ LC!'1 sir przem. zł.

RNbińsk 330. PólnocnQ-Do-nieckie 445. Póludniowo~i:S{'h<Xlnie 435.
Akcye banków: Aw'\ł.-Doń. 710. Wołga-Kama
1355, Junkier 500, Pet. międzynar. 615, Pet. bku

~

.,,.

64.:łQ

·4;:J
2/2
79.11 4 i!).S/,
89 1 ~
>lfl.1/„
Ffit ..-: 107:'1.880.- i"Tl.91:1- 9ln.-

4"fo renta państw. ,

590. Mo-

Akcye ko.palń: Auerbaeh 13.5, Brfai1skie 425.
. Akcye przem. naftowego: Baku 1030. Kaukaz
450 •. Tńw. Ka-spijskiego 450. Lianozow 240, Mantaszeiw 220. Nafta 275, Nobel (udziały) 31000. (akcye)
1640, Pe,trol 180. Te!'"Akopow 200.
Akcye przem. metalurgicznego i mechanicime-go: Baranowskie 320, Bogoolawskie 395. Bromley
205. Briańekie. 29~~ Pet. fabr, wago new 150. Hartmann 200. Don.-JuiJeW 485. Kołomeńskie 330, Ko1czugid$kie 640, Pet. zakt ·metalurg. 350. Mofot 215,
Nikopol-Mariupol 295, Pu!ilowskie 150, Rus.-Baltyc.
fabr. wagonów 260. Ros. łabr. par-0wozów 265, Ros.
'fa.w. zjednocz. zakł. mech~ 200, Ros. Tow. dla
wyróbu poci:oków i potnieb wejelllllyeh 215. Ro-s.
'fow. budowy okrętów 320. Sulińskie 245, Taganrog
250, Tulsk. pnem. miedz. 81łi, Feniks 140, Pt'lludin.ros. d.aiepr. 1800.
··
Akcye złote: Lena 670. Ros. przem. zl. 95.
Akeye przem, gum'.: Boga~ ,320, :Pro.wodnik
325, T.reugolnik 829.

.
•
s::andyw: \
Sofia
•
•
•
Nowy York
państwa

1>

118.Jlft

64.20
79. 5.ts

Z giełdy p0tersbursaie!.

910. Wlndykaukaz 2500

Zakla<l dla badania środków spożywczych
oglusH: spra~
rok sprawo~
zdawczy 1915/l6. Ze sprawozdania teg-0 wyni- . handl. Bu:S,Pet. bku handl. i wlicik. 675. Pet pryw.
ka, że zarówno liczba badan, jak. i sfalsz.owań 1 bkrt haudl.. 240, Ros. bku dla handlu zewn. 630, bku
fl.andlthvo-przem. 475. Ros.-azyat. 465, RO'S.-ang. 475
ogromnie wzrosła ..Jak się okazało 33 % wszy- SybervJsk. 715. Zjednoczonego 435, Warszawskiego
stkiich prób przedJ.oionyeh~ do badania bylo bku handl. 300, Ryskiego bku handl. 125.

"

ll'i".~15
37.!.75

l!'l"l.7:i

E7 1..7;
1441',

Od dnia 15 lutego r. b. fadtwltl J>Oi;piei!IZJ1e> i ltr

i\foskwa - Windawa -

wiedeńskiego Związku aptekarzy
wozdanie. ze swej działalności za

239.25

171.75

Bułgarya

Czeki na Amsterdmn
„ Szwajcary.-

Redaktor odpow.~ Aleksander Ufoł!u~l.d.

Szwecya

dące · zwykle

SO._;,. dto .4% -

2ił8.75

„

;~

Banknoty markowe,

A.!H

162,1'\f}

Banque de Paris

Tak rozpowszec.hnione różne k o st ki d Q
zup składają się z.rozmaitych ingrendyencyj,
przypominających raczej wszystko inne niż zu-

źąd.

5.92

Austro-\Vęgry

0-:

gromnie jest :rozpowszechnione fałszowanie
wszelkich przyp.i•aw lmch,ennych.
·
Pieprz zawiera prawie zawsze pestki
oliwne~ paprykę lub mniej wartośeiową mąkę,
a Ja·rbuje się go weglem. Pa p ryk a sporzą
dzaną jest z bezwartościowych lupin paprykowych. Do-daje się do papryki też dość duży
IJ<r-Ocent }}@pfolu i piasku. Cy n am o n zawiera w oobfe lupiny orzechów faskOVi'J'Ch, as z afr a n skla<la się z 6% piasku, 12% p-0pfolu i

.

mcach. pr:zyczem wobec trwającej nadal mocnej tendeacy:i zasadniezej kursy ulegaly bardzo niez.nacxnym .zmianom. ~a rynku pniyezek ujawnił się
zno"'\11'111Xl'PY1: 'Ila 3% poiyezkę niemiecką. Następni(ł
![Joszuliw.ano walorów tureckieh i :rosyjskich. Akeye banków rosrJskfoh ulegly zwyżce. Pieniądz na
każde iądanie 4%. Dyskonto prywat'le 4"'/s%.
BerUn. rn Lutei:o. Notowania kursów ·· de·
wiz za wypłaty telegrnfi 1•-;:ne:

1

siadających żadnych wartości odżywczych.

.

,Berhn, 16 lutego. - W 1ira:nzakeyach g1eld-0wych brak był-O zupelnie zainteresowani.a. Dokony":ane obroty utrzymywaly się w dość wą,zkich gra- ·

i.

@

Zl

otworzył kancelaryę
przy ulicy

Cegielnia~j-;

d.

'jr
111

1:"1
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1ł

N~;71~!,· ~

~0.50
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237.50
160.1011 no

17;J.50

Lelc„ dent.

Chor. zęu(i\V 1 :~1 i:y usln<:·. Z~w ~;;;tutz:.e. ~\o~
rony Plac św. :\~o';;san:h•n 14 w '\Val!'"':r.awm$
róg Ks,~::.l!..:cj. N 1ezamcZ,;1,; m ust;pstwo. _
t17u-::t

J)ZIELNA 18.

•

s

f1r1słyc,,. Tylko dziś

Tylko

i j°'tro

niepo~ó~nanej, pełnej kom.izmu i plk.8.ntne J. farsie

'

'W'"

.

-.~

rams

SALA KONCERT OWA. -

wszechświatowa sława

-

.
""1,·r

~

•

• •

•

-

DZIELNA :18.

.

~·

.,,
"

'·

!!il

1brazn i p1~czas ant

, ;:Do

T~owarzystwo

"Ł.

gra Łódzka Orkiestra Symfoniczna.
Akcyjne

.·TEATR .PILIKI

J. orkow ski"

'·.

.

WidZe'W'&k a Nr. 60

z udziałem

~ódź,

p.

St• Knake-Za-w-adz~e~o.

P·i ('! =:::~•

Sabot.A, d.17 lutego o.4 p,:Sobota, 17 lutego, og.8 w.j Niedziela. 181utego o 4.

Trag.

4Hio-3

w5

aJr;t.

iDftJEL

i •

łKO'TA!ft
11
. . ~.
e11zor Zp8fersb1•NB!

inłe~u · .li ·

po cenach rutjnimych

·Powstania na

cejlelnlana 83.

i

p

.

0

..

I..:~}

R)'C%alJ Y'

·.

ese .e

L~wińik.:dramat w 5 ak. Outzkowa. : Kom~ w 5 akt., Gogola. • dr/mat w 3 ak. Wysptatlsk.

ze~=usuche drzewo sosnowe

·ryl

tńf.J:~~u~gat 16.1· .Di~f jr..
hi·. !:~:~~.~ ri 8~.'BJ zydo'łl!'sk
.Korona a, IPBR.tka
TljIJATR .WIELKI
Jj
M • .D. WacJu11:~IUlD. o 3 ej
llJ
.. \
(!jUlmn noLĘRinERMnn x1tRocH1. . u :;:r~s:··rrrz·v···~o·cfiiriilikf~L"ir;.=:
RE Sz TKI na różne materyały. mfindmlal~I
• r b or owe od Rb. 1 funt,
~ I. SZAJA, Łódź, Piotrkowska 41 I~ lf
S o h I a h t a tuio. ·
.~

111zczapo'W'e po -IO kop. za pud
45 „
loco skład.

„

rąbane

~ .

ł bluzki I~

.

E::

4060-6~

lewa oficyna, parter.

·

,, ODE OB"

„ODE

orąz mydło

Dr

Ł

U G g-warantowany 11
SZMALE WICZ A, Łódi, Plłndai111 t

którzy ciel')>iJl na lldlr1nln111 k1111ł,
czyć si~

u~ywają

o ile

PrZBd&tawiGl
Blstwo dobrze
DB tóllź
O~Bilil
tylko
wprawdzone firma

3620-2

FAGOSOL.

Po kilku dniach uiycia Fago111olu, ka&Hl, Hfll•

-.

poważnych artykułów

flJllllPllł DlbJ\ l.ekarzo zalecają. Fagosol z dobrym
~kutkiem pn;y NJU1hłld1, 11111111111111, kllkl111z11 oraz U'Unt1.
F.~go111ol dostać mo!na w aotekach i składach apteezn.

agenturowa.. Oferty w administracyi . „Godziny Pol~
ski 6 w Warszawie, Erywańska .18, do niedzieli 1812
sub „K"i

11111 dla

Gdy cię ci~ chwil przygniata,

wysokości

w katdej
.

na interesy

handlowe, rolnicze,

Zgryzie jaka Wielka strata,
Gdy potądaa ukojenia,
Po dniach miartwień i .trapienia,
Melancholia jut się skrada,
Nie rozpaczaj, gdyt jest rada,
Wi;izak „ODEON" na 118łngi,
Przejazd numer drugi.

przemysłowe,

leśne

, 'dostarczam pod lllogodnJmi warunkami„
Zgłoszenia pod ,A. Z. 27", do admin.
, ·.

Polski".

U:iy~an11
:

wszyztkłch 1yst111mllw. Wszelkie przybory do maszyn. Warsztat reparacyjny.

Dztehia

czyści

bez prania I prasowania

Głń111

przodsta1. Dom 1mn1rtnwy „HBHES" tudź, Widzewska 70.
Zamołnl.
repl'<tti;entanc::ł dla prowinc::yi. sil pos:zukiwoni.

SoOsfta lł.óża

,

___

. m. 6, od g. 3-4 p.p.

t)rI<iestra··-·srmI

Dzielna

1s.

oii"icza~i······--·--

•

bronury tanio,

•
•
•

„z No-areao

Cegielniana 17.

uw...:.1

s-ar1ata"-svn1 1om.a.

.

Jt~U~. Połud11ła111 I, I p.

6o•pody·n1·
li

·.

-'

.i·• .

'.· . ; .

-

,:QgłO'°'oD·la

' .
····

ł1

lll.IU

'

Hillki i
:
" • łk

d•bftf.
rn •

I.

111111111111111

llllllOlłlłL
szkół

c1elka:,„

.

"''fil!!f ur' "Ytlt!I szkoły
lfłu

Handl.

u-

h lJ u dziela lekcyi równiei
pocz<flKOW laciny. Andrzeja 7,
5 • a,.1-0 po poL

··Dz1"orz·a11

Pan1·unka

elementarnych, z siedmioletndią·praktyką. .z~ swiadectwem
rzą o.wem, przyimt~ zaraz po~arlę w1s~kote na wsi lub w m1eScie. ,ptertyŁ w~~mi~trac~i ,,.God~tnYj,. w o t P
• auczy-

nftUCz,JClB I

ty.lko. za. wadowa"wiej·
35~.o włók poszu·
ska skromnych wy', ku1e:, może być bez
potrze.bna. .zaraz. Oferty inwentarza. Oferty prosi~ ~skłapod „Gospodyni wiejskacc. 4145-3 dać w administracyi ,Godziny
.
Eolski" 'w ·Warszaw1~ Erywań·
z .kaucyą.. i szyciem ska 18 dla „N. N. 505<1~
.
potrzebna do sklepu
na ...w1es. Oferty po. d „Sklepoiarniturek damski biały,
wa •
·
4157"\"'"'2
u .u, fotele.klubowe, otomanę,
...
;
.
sprzedam, ~Łódt, Dzielna 11-25,
ruchliwych kol41M-3
o.u
Il y porterów i ksi~· .
.
,
.. .
. b .
garzy z kaucyą dla szerzenia ak„
d~ szycia.. tamo o w
tualnychwydawnictwwojskowych. 111 i>_
m1eszkanm pq•watnem.
Zgłoszenie u portyera hotelu .sa- sprzedam. ł'.ódt, Brzeziftska 10
4o2s-3
voy" od 2-.3 po poł.
4066-2 Placek.
.. ·.
. .. dziewczyna na go.
.
.
CJ. Uli dMZi!1Y .do posług.
~ia!~rze~~d~!n~obłlu;l1;
1~?omość: 1koła1ewska 22, do zaraz ł:.ódt, Mikołajewska 65

I magań

iliBlllllllll!!ll,llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllallll!!lllllll!lillllllllllll!llllii„

łlił-2

fO"ukUJ.B ,·11
flntrzPllRft
stroża.

DDllBllHll ro1nt1l&.··\'„

Sprzadli ·1 bpn1.

MnbJ•

ua'ZJDJ·
Kostyum

parte~. .

AkU"'
Brkt
iłll u

I?Je.rzlmał
a przyjmuódt,

•

Pokor1• nU1!Jlemebl~wanY.
z ?grzewa
1 ośw1etlemem. po-

trzebny. Oferty: tódt, M1koła6, m: 20.
4088-3

P1otrkow~ ie.wska

ska 2~„ m. 25.

3610-211

LO"~J dw!1 pokoje _kuchnia, pięć
Au okien 15 rubli miesi~czoie.
Sklep o dwóch wystawach. Łódt,
niebie. ~ia ood~u.~ wym. agań .now?.-· Spacerowa 41.
uso-1
czesneJ techmk1. Jedyne w kra1u
kursy te<:hi:tiki dentystycznej pod
kierunkiem Iek!frza-technika~ lek. .
.
tora z~boleczn1c.twa. Łódt, Krót- Zaguhłona dmkll.!DllillJ.
ka· s..
. ~9s1-5
. • ·.
,
.. . . .. ~
.
.
.
„ ·.
•.·
Z80łDllł do~od ·Nr•. 4~82.i Odlli-le.t.ni chłopiec,. Mal
. lJ. działu II L6dzk.1 e~0War·
~DdlDt ryan ~akO\yski. „Któ1ly k~~es~~gp~~:MiJ~~=a ~C:~Y1i:
w1.e z1.u. o m!eJscu,, 1ego p~bł'tu Zastrzeżenie zrobione.
4161 _. 3
zechce zaw1adom1t . rodz1c:ow,

Techno-D.ent.ystyczny"
„ln\ltytut
iJ
Z~by stuczn'e bez pod-

z· }

t:ódź, Prz~dzałniana

4160-l
_..,._..._..,....____......,.__ 1•

40.m. 22. . .
. .
. · il 74-1 ··Z!lg·in:ał pas.tpor·. t.. ni.ell_liec.ki,

.. ,

~

'

~ Jozefa

dany ;W t.oaz1, "na

Drµzb1ńsk1ego.

v n\! .

L k I

LiCJ{HCJa prZJDłUSO\ł[,J
19 lutego.

W poniedziałek. dn.
J
1917 r. spl"zedam prsez licytacyę •... •·•
publiczną in plus:.
. ..
.1) o _godz. 10 przed poł. we ~1
B1skg1>1a Wola.: gm. Czarnocin: .··
8owsa,
krow;184. kome,
15 centnarów:·::
ceńtnarów
żyta, lL>
'centnarów grochu;
....·.•.
2) o godz. 12 w poł. we ~$1
Tychow. gm; Czarnocin: 6 ~ro.,:Nr.
4: konie, 70 centnarów owsa l .J;
t; p:;
. '. ".~~.
3) o godz. 2 Pil poł. .,, Ka!l". >'.
skiej Woli, gm. Czarnocin: 2' ko-: c
nie, 5 krów, 51 centnarów owsai ";.·
4) o godz~ 4 po poł. w~ WSJ ·...?
Remsewice, gm. Czarnocin: 3 <
krowy, 1 koń, l~ centn..owsa,>.
1 świnie z gór' 2 ctn.; . . . .• .· ·
5) o godz.} po pot, wek.ws~ ,';~
Czarnocih: ·„ krowy, t by 1, •
konie; 16 ctn. owsa i t. p,
c

:g

4173-t
1:1;111w1c111
.
Komisarz podatk:-0~:
~rży C.-N. Prezydyurń PohcY,,1:- ..•..

•·.....'.'f

yuy·. ·
uzyw·AIII:
li·~. z. 11 • •.• ~.,.t
'!fY. •
iJ li łłlA
.
imię Dl Pl s4111 ł ~....,„,,,,,. ...
ft A u p u J \

4.167-1
z ~zter. kl. wykszt~ poszu·
·
·
kUJe posady w aptece ja- Wv}P.ga·riJrP. i maslarkę kupi~za. .
. o a e„
. . . ..
ko pra1'tykant Łask. oferty pod
J
raz. Oferty pcd lłOkO'J" y.'Ygodnie ~rządzony .. dla ·z!lg·i1:1} paszport niemiecki, wy„
„Praktykant" W adm. „Godziny „\\(y!ęgarka l ~aślarka" w „Go- f .
rnte.1gentne1 osoby, tódź, · I.I (Di! dany w Łodzi na imię
Polski" w Łodzi.
4142-2 dzm1e" w Łod~1.
• 415~-8 W1dzew~ka 78, m. 7.
4050-t;ł . j<}r;efa Kazieniers~iego 4131-1

UG"Dff'
.uu

art

wszelkie· ·

· do aloktryGZHDI i gazo1110
oś1lstle11ia.
R„ Korn,·

Ea. lala - symfHil niupańska z 1am1rzysz1miem arkl1&try.
4178-1
Bilety w cenie od kop. 50 do rb. 3.50 Loźe rb. 9 i 12 są. do nabycia u Fried'"
•
berga f Koca, Piotrkowska 90.
.
PHH-partouts i błleły 11łgom1-ni11w1tms.
•
• •
•
•
•
.
•••
.

a takze

a

Sćhindler-Siiss sirzyp;1

w programie: A. nvorak

Po11dy i PfilCB.

Konsulent prawny

2.

Dlu~a 67

••••••••••••••••••••••••••••••-~•-•••••••••••••••
-·~1!11•
· ·

A•: ff
il CKE RB ERG
·.
.

.~ódź, Sre~nia

Oferty „Perskie dywanyt'. do
adm •• Godziny Polski" w Ł!:>41i•
4109-3
4"68'-l

Łódt,

KONCE RT SYMFO NICZN Y·
Dyrygent: Bronisław· Szulc

''

PENTAD A :~~~~:~ ~i.! 1 :Jtzlaływa.

Wiadomość:

W POllEDZllŁEK, d. Hl lutego 1117 r1ku, 1 ga;adz. 8 wlecz„
(Nieabonamentowy)
XVII-ty. .
(Nieabonamentowy)

p

·Żądać vmęd1i1 :,~ 1 :!:'s~1 Żijdać WSZQ,zia.

i aprallr.

~Bilera ~nióO, bfer~r~;~;;;
.•••m I KarbidOWB

1s. SALA KONCERTOWA..

-----------ŁóCiii<_a

K.OLNIERZE , MANKIETY i t„ p.

;

UKER A,

r..,,...,.._,_.,_••••

4168-

z~tnmony
.

cnamicuyc~

BOWi okyzyjnie do sprzedania.

Nauka pisania na :m.aezynach .
ARlłOL.D C H AS 111 S, Łódź, Piotrkowska Nr. 55.
'Prawn\e

kDDJBraty1, pralni

70 kop. za funt, także J\i te::''
bardzo .tanio, knrtsm ~l ty~o. u

f

„Orzeł" (Adler)

u•s•odJń,

od

3975-6

l:t>8:1:?ia
muzyny

p. Hl1r„

•

•'"··"~·

k.
~ ~
Oferty z podaniem syŚtemów_ i ...,
próby napisanego uprasza ~I
składae sub „K 2;,"· w . ad1m9
stracyi „Godziny Polski", Wa
szawa Erywańsk:t 18. · ł1S2 .

