Sobota, 24 Lutego 1917 ·r~
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społeczny I

l>zitnnik polityczny,
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kop. 75. Kwartalnie rb, 2.23,
.11
Za odnosz. do domu .iednoraz. kop. 15, dwnraz. kp. 25.
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Demokracja p·olska powinna

wyjść

na
mroków, gruzów i

trzęsawisk, zalegających 'Całą powierzchnię

na-

szego narodnwego i polityc.znego życia.
Jakież są gló»ro.iejsze jej .zadania? Oto
w ehwili, .gdy zakla<lają się fundamenty pod
budowę w;;krzeszonege państwa polskiego, ma
o-na sięgnąć 1P'O zadania history;czne, być cementem, który spoi .błąkające się luzem, pozbawi-one idei państwowej warstwy i żywi<>ly,
przenikną~ je· duchem nolW'Ożyf;nym, duchero
jedn.ośei narodowej, wykształcić je wędlug modły

wielkic.h narodów zachodnich,

jęcia rów+iości

dać

im po-

cywilnej, nadewszystko jednak

pojęcie prawa i ·obowiąrtlm, ir-0zwinąć
głęboko sięgających

,

.reform

w:ską.zać

program

wewnętrznycll

mjejsce w systemie stosunków
dzynarocfowych.

Szerokie programy nie

i

mię-

uxze·czy;wistniają

latwo, me urz.eczyiwistniają się jednym
skokiem. Za dum gruzów dokola nas zalega,
~a duZ.O mroków nas otaeza, ażebyśmy ma-

się

rzyć

mogli o wielkich, d-oraźnych WQby<Czach.
praca i posuwanie się krok za krokiem naprzód mogą być naszym udzialem.
Demokracja nasza ma nie tylko ezynić
.z.dobyicze na zeiwnątrz; ma ona jeszcze l"rz.eNatę:bona

Rękopisów niezastrzeżonych

fundamentęm

:nej strony

IV.

pośród

w Łodzi:

Piotrkowska 88.
Redakeja nie zwraca,

O IŁ o S ZE N I A w Królestwie

2111cz11f1n1: kop. 20 za wiersz petitowy jednoszpaltowy na
stronie sześć szpalt).
Drobne: 3 kop. za wyraz, naJmnie.i 30 kop.
łhniHłane '(po tekście): kop. 50 za wiersz petitowy (str. ·1 szp.}
Hekrnłogł: kop. 25 za wiersz pelitowy (str. 4 szp.).
W dziale łumdłDWJm: kop. 50 za wiersz petifow. (str. 4 szp.)

pomyślności

..

po-

wszechnej, moie znów z drugiej strony, przez
dzikość, nieufność i brak świad·omości naro<lQwej, przez ambicję i Ldradzieckie intrygi
swych prow-odyrów, niszczyć podstawy ogółu,

BERLIN. (Urzętlowo). Wielka Kwa.
tera Gló'\\'1la donosi 23 luteg~:

zaldóeać SDlidarność

tak

niezbędną

interesów narodowych,
w chwilach stanowczych i de-

cydujących.

Pod tym względem otrzymaliśmy wiaśnie
najcięższy spadek po najeźd'Zie r-osyjskim.
W tej dziedzinie panowala gruba, nieprzenikniona ciemność, nie pozwalająca rozpoznawać rysów i ksztaltów.
Rząd rosyjski,
tlumil przez długie lata wszelkimi środkami
rozpowszechnianie pojęć socjalisty·ćznych, tych
zaś socjalistów, ktorzy wkraczali w sferę cz;,r„
nu, trzyma? w więzieniach, s1fazywal na dale~
kie wygnanie. L na szubienfoę.
Najgorsze uprzedzenia, największa zawzięfość panują właśnie w ciemnościach, gdzie
podżegacze mają nieograniczone pole, niehamowani glosem sumienia i rozsądku.
Soejaliści, prowadzący życie podziemne,
uliryrwający się i ścigani 1 otoczeni ze wszystkich stron szpiegami i p-rzesądami, nasiąkali
nienawiśeią nie tylko do tych przeklętych warunków, foez niekiedy i d<> samego środowi
ska. P.onadto demokracja
społeczna w Polsce
,!#
p:rzysda na świat śród narodu, zlamane,go strasznym pogromem, oo gorsza, rozdarte-go na
wewnątrz

z niknąeem poczuciem

'°bowiązku,

z

omunikat niemieclri.
Wschodni teren walk„

J!ront 'u1ofsk generala-teUlma1·s~aUta
księcia Leopolda Ba.warsldego.

Pod S m o r go n i a m i, na zaelrndzie
od L u c k a, jak również pomiędzy Złotą
Lipą, a Narajówką ogień arlylerji, oraz
przyrządów do rzucania min był więcej o-

wnętrzne, trzymać

Jiront

·woJ,qf.~

gmuJraln-rmlkownika

ai•cyhsiecia
Nic szczególnego.
Grupa u:ojsli

J6~efa.

gene'Ntla-felitrnar.~?;ał/;.f1

Maci~enseria.•

Nasze posternnki strażnicze odparły n...
tak Heznych kompanij rosyjskich w nizinie
S e r e t u pod C o r b u le m.
.llront

macedcńsld.

Nfo nowego.

żywiony niź za~-yczaj.

Zacllodnt teren lValk.

Po·d Z w y ź y n e m, na wschodzie od
Zl o cz o w a, nasze oddziały nacierają.ee
V'viargnęły do stanowiska nieprzyjacielskiego i, po wysadzeniu chodników minersldch.
powróciły z 250 jeńcami, wśród nich a
cerami, i 2 karabinami maszynowymi.

ou:

i s i S o m m e, jak również pomiędzy M oz ą a lU o z e l l ą doszło do potyczek, na o-

granfozonym terenie,

Na południowym wschodzie od Brzea n równi.eż odniosło powo·dzenie natarcie wywiadowcze.

1"-ywiadowezymi. Wzięto licznych jeńców.
Pierwszy Generał-Kwaternristr1
Lndendorlt

ż

Wo·llee mgly i {leszczu na więksroooi
odcinków dzień minął spokojnie.

W niekt6rych punktach fro'.l].tn Art o..
pomiędzy oddziała.mi

•

Komunikat austrjacki.
WIEDEŃ;

Urzędowo

donoszą

23-go

Wsch mini teren walk:
Gi•u.pa

do rzucania min. Działalność naszych ml
wywiadowczych wczoraj równiei

działów

lutego:
u~ois1wwa genePala*felilnu11,-r~
szallw Jrlaclcen.~ena.

sama, regulować procesy we- l'OZP'OWSzechniającem się zapardem idei polNa zachodzie od ujśeia B u z e a u uw karba·ch warcholstwo, za- skiej, z jawnem niekiedy ()dstępstwem.
daremniono usiłowania zbliżenia się komFatalna chiwHa poczęcia plt0du rozstrzywiść i kabotynizm, które sq plagą naszego cy.:.
panji rosyjskiej.
rua politycznego, są ehroni:czną chorobą wszy- gnęla pod wielu względami o przyszłym ustroFront woJ"k gen ernłn·pnłlrownłka
ju noworodka i cllarakterze mlodzie1ica, który
~kfch partji polskich, są także chorobą naszej
art•yk,ięeia JózPfo.
demokra-cji, o ile wogóle mamy juł partję, nie mógl nabrać jasności w sądach i męskiej
Wobec trwających mrozów toczy się
dojrzalości w postępowaniu, gdy bowiem ujpojęciu temu odpowiadającą.
niewielka akcja, bojowa.
P-0lityczny kabotynizm warszawski zaslu- rzal świaUo dzienne, mial już zaszczepioną
giwalby na osobne s.tudjum, zawiera. on bo-· kroplę zlośliwegio jadu, którym później bry- Jj1•ont 1001.~1„~ l\."1. Leopolda Baniarsl.:ier10
wiem wiele ce·ch rodzajowych i miejsc·owyeh, zgał z upodobaniem takte na wlasną ojczyznę,
Na wielu odcinkach frontu wzmogła
za oo go darzyli oklaskami fowarzysze ze
i drugiej znów strony rozpiera się nader szesię
walka
działowa, oraz a.keja przyrząMw
roko lokciami w ramach naszej chudej spra- wschodu. Takie wady i cechy tego żywota
występowały w Ucznyeh rysach i 118.miętn-o
wy publiczn.ej, zaslaniająe krzykliwymi po~
śeia:eh, następnie w czynach, z którymi nie moLecz znów powrócą walki partyjne, gdy
rami nieość wewnętrzną.
gla
pogodzić
się
przeniknięta
świadomością
wznieci się gwar wzajemnej niechc;:ei, \\·tegy,
Nasze budzące się życie narodowe wymaga rzetelności logieznej i praktycµiej, wym$.· narodową gęś6 społeczeństwa, również calem odezwą się stare nar-0wy, opófoi::i.jące dojrzesercem o<l·dana sprawie ludu. W j:!trzących wanie dem-0kracji.
ga jasnych sądów i definicji.
Wsp-0minamy tutaj o niektóryd1 skJrmno·
W najwyższym horwiem slopniu za- wzajemnych sporach byla ona gotowa twierniedbana sprawa umyslowa. ogólu 1 ta dewa- dzić, ż:e s.ą to nieodlą'Czne wlaściw10ści socjali- śdach i cechach naszego socjalizmu, przedestae3a moralna, jaka J:\,am pozostała w smutnym zmu, gdy przedewszystkiem byly to wyraźne 1 wszystkiem zaś jego grup nrtodoksyjnyrh, po1 nieważ kwestja ta wiąże się ściśle z wychospadku po stuletnim najeździe rosyjskim, roz- ślady wy.sypki wschodniei.
Socjalizm
nasz,
ulegając,
w
pewnych
1 wy-waniem i kształceniem naszej demrih:racji,
POW$~ęehnily ·tyle bałamuctwa, powierzcl:iow·
grupa·ch
i
indywiduach,
obyczajom
i
pojęciom
' z jej zadaniami.
~()§ei i łatwowierności, tyle pierwiastkóiw zarosyjskim,
spotkać
się
musiał
z
silnym
oporem
Wychowywanie howiem dzie·ci i mlodzierazy wschodniej, tyle wybiegów i przewr·otn·oI źy jest rzeczą stosunkow-0 łatwą, w p1)równaśgi, ie• tylko porządna edukacja umysł-Owa "'\\ryobrazieięli idei narodowej. Kamieniem oA
brazy byl nie tyle teoretyczny program &o- niu z wychowywaniem ludzi dojrzałych, starwp.rowadzić nąs może na tory rozwoju zgodnego z naszemi Jepszemi tra(lycjąci i tenden- cjaUzmu, zd-olny d-0 ewolucji, ile zabarwienie SZ}"Ch i starych, którzy ugrzęźli po uszy w i:uvbyczaj·owe, wlaściwości polemiczne i nalecia- tynie, ńie są już zdolni do samoib:ielnegn ur,ja,mi iycia európejskiego.
mysłowego wysilku i IJ'-OWtarzają, jak za panią
Od.rod-zenie polityczne nie ·może nastąpić łość wschodnia.
Wprawdzie podczas wielkiej wojny obee· matką pacierz, co wyczytali w sw-0im dzie11bez od.rodzenia .umysłowego. To tet wychowaaje polityczne demokracji polskiej, tak bar~ nej polska partja S-O<ejalistycz.na, raczej zaś jej niku, co s.Jyszeli od mówcy partyjnego na swo<fao za.niędl?ane i ópóźnione, należy <lo najpil· fntkeja, która glooHa ud dawna ideę walki o- jem zgromadzeniu.
• •
J!'
„
Wszystkie demokracje, zanim nabrały d·o~
rężnej z Rosją 'O wyswO'bodzenie Polski, pra"
me1~ych miszych zadań. D-0tyczy to nrowniJ
świadczenia
politycznego, odznaczały się kacowala
nad
SJ;>opularyzowaniem
jej
śród
ludu
'ćłanu trzeciego, czyli demokracji mieszczań„
pryśnością,
niestafością
zdania, zmienianiem
sklej, jak i stanu cuwartego~ czyli demokracji w Galicji za pośrednictw.em organizacji strieopinii
i
zmienianiem
faworytów,
przeskakiwaleckich, miała później swoich przedstawicieli
&oejalistyći.nej. Stanowisko i charakter tej ostatnifjj, jej poziom umysłowy.~ -0byczaj.owy, w k·omisji tymczaoowej, npreszcie w Naw:ll- niem -0d jednej ostateczqości do drugiej. Najmet·o<ly ·jej walki i postępowania, tworzą bar- nym Komitecie Narodowym i wyknzala tym lepiej dawali sobie z niemi rady p-ochlebcy,
Jzo ważny czynnik w ogólnym .bilansie życta sp,osobem wiemosc naszemu poslannil'twu hi~ frazesGwicze, demagodzy, lowiąey ryby w męt. nej wodzie i kabotyni, którzv .tak samo psują
ll.(lrodo.wego. Klasa rob-otnfoza 9 . będąc ~ jed- St9ryczn.emu.
ksztalcać się

Połs'ldem

ul. Panny Marji 26; Tomaszów: F. Gomulicki; Płock: Admin. „Kurjera Płock."; Pablanhnn Biuro dzien. A. Wadzynskiego; oraz w SusntJW•
ou, Kaliszu,~ Łowiczu, Łomży I Będzinie„

Za~ania ~omokracji.
dzienne z

1

Rsda~cja · i fldminisłracjn

Cena numeru pojedynczego w Warszawie
i w Łodzi 4 kop.

światlo

Ut acki.

Redakaja w lJ1ruawie: Okólnik 5.
ftdminłstraGJa
„
Kredytowa 18 (frywadxka)

Miesięcznie

FIL:J E: Czestochowa:

Rok II:

była pomyślną.

Większe

przedsięwzięcia

tego rodzaju wykonam.o 1rnd n r ze ż a n a-m i i na północny zachód od Z a ł o e z a.
W obu. prrnl'iach kolumny ataknjące ·wykonaly dokładną pracę niszczącą. Pod Z al o c z e m ponadto uprowadzono z :rowów
nieprzyjacielskich 3 oficerów, 250 żołnie~
rzy i 2 karabiny maszynowe.
Włoski i poł. wschotlni teren walk:
Niema nie do doniesienia.
Zastępca

szefa sztabu generalnego
vou Ho ef er,

Feldmarszałek ~

porucrnik.

juk

zazłanh;

,Jest rzeczą ~ysoce rnn111i:'JH1Q,

ie dwa

zadnnia narodowe w polityrP,
sztuki w teah'ze.

najwybitniejsze nmysly rewolur,ii franrm:kil'i,
dwaj genjalni ln<lzie ti::j ep·.iki, która ucs·lt~
tyle p~lsiaduła swietnyrh umy::.l6w i silnyrh
charakterów, mianowicie Mirnlirnu i Condor·
cd, .nie de::.zyli sie
pnr~·skie:i,), ani sn1on011;
nie
mic•li ~,,;,·oich koforji w klubarh,
niarh i prasie. Popularno~ć rnś zdoh;ywa :;:.i;;
wlaśniH przez 1m1sę bruk'.1wą i
po1f·
tyr;rn1„ p1?ez agil;lior!lw i lrnh~f'IY: l;tfm' ::a 1fobrcmi ngifnbrnmi §ród narndów lak zrn't n·
nyeh i wrażliwych, iak Francuzi i P·Jlary.
W naszym światku, na bruku warszaw~
skim 1 niestałość stosunków i zd·obyczy podlega
jeszeze większym zmianom i odmianom; śróri
bolesnych kaprysów, śród wiru niedojrzalych
prądów, śród bezustannej paplaniny, która jest
chorobą narodową, trudniej jesz.cze, niż w innych środowiskach~ ·odróżnić prawdę od fa!·
szu, pozory od r'lerzywishśei, pozę od zasługi.
Dem:ikrarja mn;za ma nie tylko organiz.ować
spnJerzeństwo, ma jeszcze wychowywać się'
sama •
1

'',

Komunikat tnrocki.
Konstantynopol, 22 1utego.-Główna kwa, .te;ra donosi 21 lutego:
Front Tygrysu: Slaby~ obustronny ogień
:piechoty i artylerji.
Front kaukaski: Odparto pomyślnie opexacje nieprzyjacielskiego oddzialu wywiad-owczego, rozwijające· się tak na prawym jak i na
lewym skrzydle. Na jednym stanowisku zdoh:1 liśmy wielką ilość broni i materjalu wÓjencnego. Pozatem nieprzyjaciel Śkierowal slaby
iJgeń artylerji na stan-0wiska naszego lewego
skrzydła. ,
Na innych fronta:ch nie wydarzyło się nic

11 11

go :Ognia arty1erji nieprzyjacielskiej latawiec
powr,~cU nieuszkodz.ony (l.o naszych linji.
General Cadorna.

.efa!\

J
wvu.a

(.

li h fu

__ ... 4"

.r"-

m RR!{ł.i

Ji~rua.„ w

1 je wielką wa~E'ż do zbliźaj~eycli się· r02p:ra~
I pad wni<JSkimn w sprawie natychmiastowe l(}

Ull]I.

Sztokholm, 23 lutego. (T, w:t.). - Dnia 12 ·wprowadzenia homerulu w Irlan<lji. Stt'Q~„
lutego w całej Rosji odbyła się regestraeja nictwo to oświadcza, iż wzmianłmwane ohra„
herbaty, przyczem stwierdzono, że starczy ona" dy stanowić będą punkt ziwrotny w rucliu iTje.szcze zaledwie na -14 dni. Dowóz }p.i;.t .niemo- landzkim, Odrzucenie wnfosku .zachwia1:ob)7
żliwy z powodu przeeiąieiiia kolei sybernnietylko stanff\ui;zko rządu, lecz również spro:;
skiej.
,
.
. .
..
wadziłoby wkrótc~ k?niecz:i>Qść wyborów ·po.•
Ruch trąmwawwy zaWJes.zc1nn memal we ws„.~chnych. Wmoseh, .zlb:wny p!"hez 0·0on.„·
wszystkich miastach rosyjskic!t, wyjąwszy Pe- I nora, bęcl:"ie praw.diop-0dohnie motywowanJli'
tersburga, :z powotl,11 braku "Węgla.
I przez sameg"- "R.edmonda. St:r,,.,,,.ti.fotwo ll!lli'Oo!l,

-

z parlamentu. Rzeszy.

Berlin, 23 1.utego. (T. wł.). - Na posiedzeniu dzisiejszym, p·o załatwieniu kilku drobny0h interpelacji, przystąpiono do drugiegiJ
czytania projektu prawa o powołaniu sędżiów
pomoc.niczy·ch do sądu wojskowego Rżeszy.
Następnie zabral glo.s sekretarz stanu, hr. Rnedern, w sprawie riowych podatków i.uchwaleell;nS.k
·l. -,··;
nia nowego kredytu na cele wojenne. Nowy
Londyn, 23 lutego. (T. w:t.)'. - „Lloyds'~
•
..
.
projekt podatków przewiduje na rok przyszły
donosi
o
zatopieniu
parowca
angielskiego
znamiellilego.
sumę 1,250 miljon4w. Na później p.rzewidywaZastępca Glówu:mdowodzącego
ny jest nowy podatek od da.chodów wojen- „Perseus" (6,728 ton). Zatopiono statek ryba.c.Bern, 23 lutego. (T. wl.) • ....,, no.niesienie
Enver Pasza.,
nych, a pr6cz tego zachodzi potneba uchwale- hi „K. L. M•.'. ZatopJono również parowfoe Biura Wolffa: W artykule, pokreślonym w, .
!llia dalszych kredytów wojennych w wysoko- szwedzki '1,Sk'!npland" ·i okręt „Tnewyn".
:znacznej części przez cenzurę, „La Franee" pl./
1
ści 15 miljardów. czyli o trzy miliąrd.y więcej,
sze o wysBkach angie1sJrn-francuskicJi · pod·ezas
niż
poprzednio.
W
przyszłym
miesiącu
trzeba
Bern,
23
lutego.
(T.
wl.).
Z
pewnegt)
1
woj:ny, iż należy ooprawda uznać to, ezego do-,
Soija, 22 lutego. ~ Główna kwatera do- będz.ie rzucić na ryne1~ nową potyczkę. Po sze- rozkazu dzienne.go francuskiego ministerjuhi
lw.naia Anglf.a. Dla Fra~eji koniecznem jest
nosi 21 lutego:
regu przemówień, w któ.rych mówcy wszy.st- marynarki wynika, iż zatopiono o.kręf francujednak wywalczenie ry.chlego zwycięstwa. An.4.
J.rront marelloński: Pomiędzy Warclarem. kich stronnictw, wyłączając soc. zjedn. robotn., ski „Algerie".
glja winna ponieść wi~ksze ofiary. Powłnna'.
a jeziorem Doiran ożywiony ogień arlylerrji, oświadczają .się za wnioskiem, .wniosek zosta(Przyp. Red.: Istnieją trzy okręty franc.uwziąć przykład z.Francji, która gromadzi obec-'
:który, szczególnie w okolicy lUatszuJrnva oży . je przyjęty w glosowaniu. Posiedzenie za.koń- .. skje tej nazwy o pojemności 4,035 fon, 3,386 i
nie swe ostatnie wojska. Wobee rekrutacji we
wi1 się około pótnocy, przycz-em odparto '!J- czDno o godz. 5 m. 30.
·
2,491, ton).
Francji pobór angielski jest zabawką dziecin·
gniem zatorowym oddziały piechoty, usiłujące
n~
'·.
'wtargnąć do stanowisk nas.zyc.h. Na pozostałej
części frontu slaha dzialalność artylerji.
Genewa, 23 lutego. (T. wt) . ..,;.,,. DoniesieWzdłuż południo wy eh stoków Befasicy
Berlin, 23 lutego. (T. wt). - Na wcz.orajPfaniny i na równinie pod Sercsem za pomo- szym posiedzeniu frakcji socja1no-demokraty- nie Biura Wolffa: Genewse.y przedstawiciele
większych towarzystw uhezpieezeń, których
Petersburg, 23 lutego. (T. wt). ~ W~ .•
cą ognia rozptroszyliśmJ patrole nieprzyjacielczliej, frakcja parlamentu Rzeszy positanowHa ~ączą ścisłe stosunki z europejskimi towarzy- d-0niesleń dzienników petersbUX'S'ki'Ch zamie-i1
skie.
udzielić swej zgody również na nowy "kredyt
Lafawiee nieprzyjacielski rzucał, nie od- wojenny, oraz vryloźyć przy tej spos.obnol§ei stwami ubezpieczeń w krajach neutralnych, rwno utworzyć bank .amerykańslro - arłneĄ.'
ora'Z w Anglji i RDsji, komunikują, iż w ciągu ski. Kapitału w % mają 4~tru-czy6 ~}
inosząe skutku, bomby na dworzec kolejowy w
swe stanowisko w drodze oświadczenia.
uble.glego tygodnia ohTęty neutralne nie opu~ kanie, zaś w Ys Rosjanie.
· ' , ·· · ·. ·· "
Oktszyfar.
ściły portów. Nie zawarto ża.dny;ch ttanzakcji
l\·;·4!1
Front rumuński: Na wsc:hodzie od Tulcey
ubezpieczeniowyoch.
-0gień piechoty i artylerji na obydwóch brzegach ramienia św. Jerzego.
Kopenhaga, 23 lutego. (T. wl.). - Drugi
Bern, 23 lutego. (T. w!.)'. - , 1Journal de
Chrystjanja, 23 lutego. (T. wt}. - D6.nieo
niemiedd krążownik pomoeniezy, który po an- Debats" donO·Si z Barc~kmy, ze towarzystwo
sienie Biura Wolffa: W czo raj w· storthingu toKOil1DDikof
gielsk'u nazwano „Puyme", kontynuuje, jak „Grande Medi.terannee", posiadające 25 paczyla się dyskusja nad mową tronową. RoZnetersburg-,. 21 lutego, - Wielki· sztab donosi ,,Po1itiken", swe odważne czyny i za- rowców, postanowiło wstrzymać komunikację strzyg.nie o.na prawdopodohnie losy rządu·
J:
._.
~
topi!
już
bardzo
z.nacz.ną
liczbę
okrętów.
W
Ż zagrank.ą i s1rnp!§ c.ałą flotę handlową w
~eneralny donosi 20 lutego:
Knutsena.
Front zachodni: Nieprzyjaciel, w sile o- drugiej pofowie grudnia przeniósł on swą Barcelonie i Wale:Ucji. Pa·rowc1owi „Antonio
Dzienniki opozycyjne, jak ,,Afl:onposłeJl"
kolo bataljonu, w szeregach zwaTtych, doko- dzia1olndć na p:oludniową część Atlantyku. Ferres", który miał odj.eehać do Gette, pole"Verdensgang" i i.une, domagają. się stanow•
nal natarcia na odcinek stanowisk naszy·ch w Według donie·sie:ń dzienników z Ameryki po- cono pozostać w Walencji.
czo usitąpienia prezesa mtnistrów Karntsena .~J· .
okolicy Slawęcina, na północny zae.hód od ludniowej, „Puyme" up1rowadzH również paministra spraw zagranicznych, Ihlena. MóweY11 •
P-0dhajec. Pod wpływem jednak ·naszego o-. rowiee duński „Hammershus". Prasa pólnocopozycyjni . d-0wodzą, iż wystąpienie Anglji;j " ··"
Ul snraw~E komuni~acU Rn~if~.
gnia ześrodkowanego zmuszony byl colnąć I .irn-ameryJrnńska zamieszc:m również szczeg6wstrzymującej dowóz węgla, jest -0brażliwy·m~; ~·
sie do rowów swioiCh.
lowe doniesienia o dzialalnośc.i „Puyme". LiRothm1am, 23 lutego. Cf. wl.). - W Mai
brutalnym WZiglęctem Norwegji do tego stop..}'" ·•:
- Front rumuński i kaukaski: Ogień obu- czba okrętów, zatopionych przez „Puyme", dryde ogloswno pólofiejalnie, iź propozycja
nia,
że państwo neutralne nie powiru1-0 po~wa;.t
stronny -0ddzialów wywiadowc.zyeh.
wzro2la w ostatnich czasa·ch do 26. Ogólną niemiec.ka, wystm;·owana do Hiszpanji w spralać na podobnie ohrażające postępowanie.t .·~'::
:!\forze Czarne: Jedna z naszyrh l-0dzi
wartość zatopionych i uprowadzonych okrętów
wie zaprowadzenia regularnej komunikacji opodwodnych zatopiła w pobliżu Bosforu maly wraz z ładunkiem dzienniki srncują. .na 15 do sobowej pomiędzy Hiszpanją a Falmouth, od- Rząd popełnił wiE'.1kie blędy w toku dalszycl:(
parowiec i 8 żaglowców.
.
20 milionów dolarów.
powiada p.r·opozycji niemieckiej uczynionej rozpraw. Przewodniczą.cy siorthingu, Mowin·i
okel powiedzial, iż sądzil i jeszcze sądzi ob~t ·. .::.·
Stanom Zj.ednocżonym i Holandji.
Lotnictwo: Dnia 18 i 1.9 b. m. lotnicy nasi
.nie, że rozporządzenie norweskie w sprawie<' ...c
S11:oczyli w okolicy Smorgoń szereg pomyślnych
fi
••
Ił l I •
lodzi podwodrnych nigdy nie powinno być wy./.,
li
B.'·
dla nas \łalk napowietrznych z sumolofami
n~uun
ż~~~Hij~
danem, ponieważ nie dostrzega jegó konfe~:tr ;;~·~
:nieprzyjacielskiemi. Jeden z naszych balonów
Sdokholm, 23 lutego. ('f. wl.).
Koreności. Tymczasem zatarg z Nieme-alni zostafza;.' :~~~
Ka.rlsruhe,
23
lutego.
(T.
'\>i.).
Z
Kosterowych, pod dowóclz.twem por. Thomsona, spomlent „Vossische Ztg." komunikuje, iż od
łagodzony
w drodze pertraktacji przyjawycll. •:"'!
penhagi d·onoszą: Anglja zakonmnikowala
miał utarczke z 2 samolotami nieprzyjaciel20 stymmia st. st. szei · sztabu generalnego Szwe'C~ji: iż <lo'Piem wtedy wyp11ści na wolność Wielka Brytania wykazała mniej względów, 1_
, skiemi i zri1~sH je do powrotu do pun1ctu
armji czynnej generał Aleksiejew z0stał za- .statki szwedzkie, znajdujące się w portach an- zamykając wbrew prawu międzynarodowemw<
_wyjścia.
wieszony w czynnościach. Od daty; tej rozka- gielskich, gdy zobowiążą się one przy najbliż dowóz miedzi do Norwegji z nellitralnej Ame-~,
ryki, eo pośrednio s·powodowalo zakaz wywo•.l" .....
zy sztabu rosyjskiego podpisywane są przez szej podróży p-0 wypusz.czeniu powrócić do
Anglji lub Francji. Dla zeglt1gi szwecldej, o- zu węgla. Jestto z uwagi na nieocenione uslU.
generala Hurko, który podpisuje się jako za.raz W·ogóle ie,g-lugi neutralnej warunek ten gi, jakie wyświadczyła Anglji norweska finta · '
Paryż, 23 lutego. Urzędowo donoszą
stępca szefa sztabu najwyższego gMwnoifowostanowi niesłychanie dotkliwy cios. Podobna hand1owa, ,,surową karą dla No.rwegji".
22 lutego po poludniu:
Noc minęfa na całym froncie spokojnie. dzącego. Sprawozffania z toku operacji mili- sprawa stała się przedmiotem ukladów dyArtylerja rowr-0szyla oddział niemie.cki, któ- tarnych na różnych widowniach wojny Rurko plomatycznych pomiędzy Szwecją i Anglją,
ey posunął się od Bethineourt na lewy brzeg od wymienionej daty przedstawia osobiście zaś rząd ~zwedzki zamierza po.czyni? surowe
Haga,· 23 lutego. (T. wt) ....... Doniesienie~··: ··~
zarządzema zaradcze.
Mozy.
cesarzowi. Zaznaczyć należy, ze gdy Ruzski,
Biura Wolffa: „Courant" w artykule wstępnym
podobnie jak generał Ewert, uwaiajllJ! na.razie
pisze: Anglja, powołująca się tak chętnie na
Paryż, 23 lutego. Urzęd0wo doil!Oszą
Am!rv~a
Hłemc~.
właściwą of enzywę :rosyjską za niemożliwą, to
swe p.os.zanowanie dla praw małych narodów~
~ lutego wieczorem:
Kofonja, 23 lutego. (T. wt). - ,,Koelni- clJce zmusić o.kręty holender.s.kie do odbywaW Belgji -0gniem naszym rozpros?iono pa- generał A.leksiejew, poclob:nie jak przyjaciel
Zeitung" . donosi z Amsterdamu: w no- . nia podróży po zagroż-0nych obsżaraeh morza .
schc
trole niemieckie, uŚilujące zbliżyć się do na- jego Brusiłow, są stanowezemi rzecznikami
vmjonklm sprawozd.aniu giełdowym z d. 21
Północnego, ażeby oJuęty angielskie nie mia.·
szych linii pod Roodeboart na pó1Tuo-cnymnowej wielkiej ofonzywy rosyjskiej, znajclując lutego powiedziaM: Przy Walstreetz dnia na
ły potrzeby ponosić tego ryzyka~ Jestt(} jaskra•
iws·chodzi e od Nieuport. Nieprzyjaciel poniósl
dzień zapewniają, że wojna pomiędzy Amery.straty. Dość ożywfona walka artylerji na pra- w tym poparcie ze stxony 2ąda:ó. iraneushlch i
wym nadużyciem względem slabych•
ką a Niemcami staje się coraz mniej prawdo·
·
wym brzegu Mozy w odcinku wzgórza Pie- angielslµch.
podobną. Tymczasem rozlegle
zarządzenia,
przowego. P-0zatem niema nic do doniesienia.
przedsiębrane przez rząd, pociągają za sobą
Fłludełlłl.
znaczne wydatki i ustą,w.i.cz.ny wt.mo.iony obieg
Honownłnw
stratą.
Londyn, 23 lute.go. (T~ wt.). - Kores})M"', .·i:
gotowizny.
den.t nowojorski „Time.sa" da.nosi, iż 21 lutego:,
Sztokholm, 23 lutego. (T. wt). - „Russk-0umdyn, 23 lutego. - Glówna kwatera je Slowo" donosi, iż w Moskwie sporllziewane
'Z. powodu wysokich cen arlykulów' żywll'ościo-c>: tf:
<iOTIDSi 22 lutego:
·\\„ych, wybuchły rozrne;Ąy W Filadelfji; Pod.;_.\' :---,r~
są nowe liczne aresztowania. Obaj pr:iewodniAtaki nieprzyjacielskie na wschodzie od czą.ey komitetu przemysłu w-0jennego, Gucze-L.as. których 12 osób zabito, a 22 ciężko pora• ·
Londyn, 23 lutego. (T. wt). - Biuro ReuVt>rmeHes i na południu od Neuve Chapelle kow i Konowalow. znajdują się pod .ustawie.z..
niono.
Zachodzi obawa podohnyeh ł'Ozrtmhó•:, {"
tera do.nosi, iż w gminie Gal way, · Limerik,
odparto skutecznie.
Nieprzyjaciel poniósl ną strażi,l.
również w innych miasta cli.
··~·· 5::·'
Skibereen
i
w
innych
mieJseiowośeiaeh
Irlanstraty i pozostawił w naszych rękach jeńc6w.
dji
aresztowano
przedwczoraj
na
mo.ey
prawa
Zwykla dzialalność artylerji, która była naj' - ::
o. obronie państwowej 32 osoby. Między aresilnjejszą na północy od Som1no i na polu.dniu
t;:"
sztowanymi znajduje się pewna liczba ludzi,
-0d Ypres.
Bem, 23 lutego. (T. wt). - Wydanie pa.~-~;'?[f!~
Sztokholm, 23 lutego. {T. wt). - Ponie- iinternowany·ch po O·slatnim powstaniu, pófoiej
1
I ryskie nowojorskiego „Heralda" donosi z Wa• ,, c,·
waż Sven.ska Telegramm Burau" od 20 lutego
wszaikże wypuszczonych na wolność.
f h I •• ł •
nie otrzymało z Pe!tersburga żadnych depesz,
'Szyngtonu: Senat uch.walił prawo, mocą ktc$a· ·
~Oi
ani
urzędowych k·om1mikatów woj.sk·owych,
·
rego prezydenit będzie na przyszł-Ość upow~ 3,~~~
Le .Efo.VYe, 22 lutego. - Gl6wna kwatera
Podział
przeto
zwrócli"O
się w tej sprawie z zapytaniem
niQny
do wvdania zakazu wyjazdu dla mysł~i:j ::C~t~:
do-nosi 21 lutego:
do zarządu telegrafów i 0<trzymafo odp·owiedź,
i&ndyn,
23
lutego."
(T.
wl.).
D~miesie„kich
okrętiw
a.municyjnych; których Jad.unek'·;;:
Niec znamiennego niema do domesienia.
że zastoju w poląozeniu tele1giraiicznym nie
nie Biura Reutera: W iz.bie gmin Lloyd Ge- I przeznaczony jest dla nar1>dów prowadz~eye]1: ~<
należy przypisywać zaburzeniom w ki·el"-Ownfo.
orge zaznaczy! w swym -0świa-diezeniu wielką I wojnę z krajami, związariemi · stosunk:amt·P~ •
twie, lecz temu jedynie, że Rosja do odwoła doniosl-Ość sprawy tonażu, dndająe, ze miljon kojowemi ze Stanami Zjednoezo.nemi
włoski.
Rzym, 22 lute.go. - Glówna kwatera do- ma wstrzymala wszelką. prywatną komunika- ton angielskich przekazano Francji, a prócz
cję telegraficzną.
tego znaczna ezęść tonażu angielskieg"O znajnosi 21 lutego:
duje się w Rosji i Wfoszech. Przeciwko nieW nocy na 20 lutego ponownie odpart-0
bezpiec.zenstwu
lodzi podwodnych można byw ealości ataki nieprzyjacielskie na nasze li. (WhlllZDmy)„
r21~zie
toby występować z pomocą -Ostry.eh śro:dków
nje na lewym brzegu strumienia il/faso (dolilecz
są
rói·nież
koniecznemi
natychmiastow~
Sztokholm, 23 lutego. (T. wl.). - ,,Birże
BERLIN. (Urzędowo-. Wielka
na Sug:rno) i na wschndzie od Vertoibizza
(d-0Una Frigo).
wyja Wiedomosti" komunikują, ii rosyjskie i bezwzględne zarządzenia dla rozwfozania tera. Główna donosi 23 lutego wi1eez!łre:lJ}:
\V tiągu dnia wezcrnfszego wzmocniła się ministerjum spraw wewnętrznych opracowuje kw:estji tonażu, dla który·ch .kraj ponosi wielZ zachodu i ze wschodu
obecnie nadzwyc?:aj ważny projekt prawa, któ- kie miary.
dziaJalność artylerji nn południu od Senkung
szczególnego
do doniesienia.
ry ma sprowad·zić gruntowne zmiany w syst&
von J.,;OilPio nad górną Vanoi i na Karście. ,
·
Ostatniej nocy jeden z latawców nas.zych mie rządowym rosyjsl'im. Głównym celem
Powłnnośc
ostrzeliwał obóz nieprzyjacielski na pólnoe- 'projektu tego mn być wzmocnienie władzy rzaRotttm1am,
23 lutego. (T. wt). - „Nieu·
nvm - wschodzie od Conwno (Karst) i wznie- dowej wobe.c ludovv:vcll prądów libera1nych.
ve
Rotter<lamsche
Courant" do~viaduje się z
cll nieslyehane pożar~. Pomimo gwałtowne-

{VOfna t .n. .
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Rosja· i joj sprzymiB ńcy.
ota-eująea Ro„
jej stolicę, zasfonHa pried oczami Europy <>stabrlą k'<>nfereneję „entente'y", odbytą w
Petersburgu. Qrzędowe doniesienia ograniczyły się do .zanotowania przyjęcia delegatów
przez cara, który przy tej sposobności wyglcr
sil kilka nie nie znaezą-cych frazesów. Podezas gdy o rzymskiej konferencji rozpisywaly się szeroko pisma wfoskle i francuskie, obecnie tylk-0 prasa włoska okazuje większe
za.i-ntere.oowanie -Obradami petersburskiemi.
Dopiero z łamów zwykle dobrze poinformowan.ego ,,Journal de Geneve" pad.1:0 pewne

Nieprzejrzysta atmosfera,

sję i

„wiaUo w tej sprawie.
· ttR<>sję - pisze dziennik szwajearski -

pomijano ook'C1lwiek przy doty-ehezasowych
zja'Lda'Ch. . Wynikały mąd Qbustronne sikooy,
gdyż jeżeli Ro·sja nie mogfa z tego powodu
przeprzoo w RJ!dzie :froalfoji t;wofoh za;patrywań, to zn:owu mocarstwa za.eh-O-dnie nigdy nie
były pewne ścislego wykonania wspólnych p1an6w na froneie wschodnim. śclsle porozumienie wydalo się zatem podwójnie wskazanem w przedidzień wielkich· <>peracji wojen·
:ny~h, - i w chwili, - kiedy rosyjska wewnętrzna polityka silnie niepokoi ludy koali~ji. · Delegaci Frall'cji, Anglji i Wloeh -0trzymali niezawodnie polecenie, :poinfOTmować się
. IO .sfosunkach rosyjskich, udzielić odpowiedni-eh rad i powziąć potrzebne uchwały. foh
obecność wydala już nawet pewne rezultaty.

'Panowie P.okrowski, minis;ter spraw zeg:ranieznyeh, Bark minister skarbu i ks. Szacbowslri,
którzy już otrzymali urlopy, zapowiadające dymisję, poz.osta1i na sw.ofoh sfanowiskach i bra·
li udzial w naradach. Ks. Szachowski kO'llferuje ze specjalnem włoskim p02e1 ,twem o
iważnych sprawaeb handlowych, a Pokrowski
. przewodni-ezy zjazdowi. Są fo jednak sprawy
uboczne. Nie należy zapominać, źe mamy luty 1917 r., a dzienniki koalicji zamieszczają
tajemnicze, ale przezroczyste aluzje do bliskiej generalnej -0fonzywy. Nawet jeżeli, jak
.to '?'.JlOŻna wnioskować z pewnych objawów,
· istnieje poważna różnica zdań oo d-0 terminu
rozpoczęcia tych -Operacji, nawet jeżeli k<>la.
kompetentne w.olałyby .czekać na inicjatywę
. Niemiee i -0graniezyć się ·na froncie wschod;nim .<Io walki obronnej, nie ulega wątpłiwości,
wybita godzi·na ważnych wojskowych postanowień w duchu negatywnym lub pozytyw·
nym".
„Jest rzeczą jasną, że wojskowy;eh dele-gat.ów nie dlatego postano d·o Petersburga, aby
tam. ;rtn;strzygali sp.rawy polityczne. Zwraca
szczególniej uwagę obecność gen. Caste1nau,
któ:ry by! prawą ręką gen. Pau, gdy ten ostatni sp·elnial ważną misję reorganizacyjną w
Rosji. Jest również charakterystyczne, że
prasa w1-oska szczególnie zdradza zalnteresowanie
petersburską
konferencją.
Nielllależy jednak temu dziwić się.
Wszakże
:wspólnym nieprzyjacielem Wl'Och i Rosji jest
Austrja".

ze

foljotony niofoljotonowo.
ivn.

Głos oryginalny w kwestji :rozbiórki
„pomnika hańby".
,,A glupi I A glupi!"
„Pan Tadeusz". Pieśń VII.

t.'.··

Profesor. Mizantropski ma głos! ...... oglosilem w charakterze prezydującego na ma·
Iem zebraniu w majem mieszkaniu, na któxem omawiano sposoby najrychlejszego usu:nięeia pomnika na Zi~onym placu.
Zrobiła się cisza.
Doktór Mizantr-0pski
w.ogóle nie bywat na żadnych zebraniach i pu-

blicznie przemawiać nie lubil. Zdiziwiono się,
że

moje zaproszenie

przyjął, opuścil

swój

kąt,

w którym od lat nikogo nie· przyjmował i zdecydowal się - przemówić. Czekan-0 ciekawie,
eo powie stary dziwak, którego powszechnie
nazywano „zwarjowany:in profesorem".
Poskrobał się w lysą czaszkę,

przypomiw

nająeą

czerep Sokrata, i rzek!:
- Szanowne bydełko!
Szmer oburzenia przeszedł po sali.
~ Niech cofnie to słowo! - krzyczano ze„

wsząd.

Uwagi genewskiego Jziennika) chociaź oi dyskretne, pozwalają jednak zrozumieć zadania i cele .ostatniej konfereneji.
Miała ona wprawdzie przedewszystkiem wojskowy eharakter i niezawodnie cho<lzifo -0 ut>0żenie wspólnego planu wiosennej kampanji, ale ob.oko tego delegaci mieli takie ,,za..
poznać się ze stosunkami i rad udzielić", Odnm;i się to oezywiśeie do wewnętrznych rosyjskich stosunków, które tak zaniepokoiły „ludy
koalicji". Chaos panujący w Ro.~ji, niesły
chana chwiejn-0ść polityki rządowej, wywoła
na przez; nieustanne zmiany ministrów, a
wreszcie zawzięta walka, tocząca się pomiędzy
Dumą i biurokracją, musialy wywołać u
państw zachodnich silne niezad.owolenie. R-oeja przestawała 'być zwolna -0zynnikiem, na
który można byto 1fozyć, a to przeświadiezenie
osłabiał'O nadzWy>czajnie zwartość i siłę mezepną koaUeji. Wogóle :objawiona w ten sposób wewnętrzna slabość Rosji byla zwłaszcza
<Ila Anglji, która d>0tychczas mało zajmowała
się badaniem rosyjs1dego ustroju - przykrą
niespodzianką. Zarysowująey się eoraz dobitniej rozlam pomiędzy parlamentem i oświeeo
,Jlą częścią spoleezeństwa, a kolami rządząee
mi, mógl w końeu doprowad;Jć du konfliktu,
kt6ry w danym ra'Zie pochfonąlby wszystkie
sity Rosji i utrudni! nadzwyczajnie jej dalszy
udział w wojnie.
Gdyby zwydęiyla Duma, stalość enten~
te'y bylaby na czas dluższy p:oniekąd zahezpiecz·ona, ale w razie tryumfu biurokracji otwierały się zupelnie inne możliwości. Tymczasem korona, która powinna spelnić rolę
ezynnika pośredniczące.go, powiększyla tylko
<Ogólne zamieszanie, usuwając i mianując ministrów bez żadnej rozumnej przyczyny. Nikt
absolutnie nie mógł zrozumieć, dfa.czeg·o Ttepow otrzyma! dymjsję, a Golieyn zająl jego
miejsce. Byla t-0 prawdo:podobnie gra owych
„sil ciemnych", któremi Duma zajmowala się
niejedn-0krotnie i bezskutecznie. „Usunięcie"
Rasputina bylo lekarstwem ehwilowem, nikt
bQwiem nie przewidzi, c.zy z jakie.g!'lś zakątka
r-0syjslclej niziny nie wypełźnie jeg.o następ-··
ea?
A zresz;tą nie -sam Rasputin byl poiwo.;.
dem rosyjskiej anarehji; -cala <lrworska klika
używała go za na'l'zędzie swoich osobistych
ambicji i zamiarów, a dla wielu zakulis·owych
intryg s1użyl on tylko za parawan. Choć więe
gtówny poiw6d publicznego zgorszenia z.niknął
z widowni, system, w którym tkwi prawdziwy
powód wewnętrznego rozstroju Rosji p.orostal
i nie zanosi się wcale na fo, aby go w dro·dze
normalnej usunąć zd-01ano. Stąd obawy państw
zachoonich i próby angielsfoo-ira'llcuskie, aby
za pomocą „dobrych rad" wpłynąć na Mikolaa II i skłonić.go d-0 wstąpienia na drogę konstrożne

·'

. Zwróciłem się d-0 mówcy: Słyszy pan?
Pro-się cofnąć! Inaczej odbiorę panu gfos.
Profesor chrząkną}:
- Zatem cofam slowo „szanowne". Nieeh
i tak będzie. Więc „nieszanowne".
Burza gniewu rozpętała się.
kpiny! Niech oofnie „bydełko"!
Profesor ozwal się zimno:
.
...... Odwołuję się od zebrania gniewnego
do p.a·na, panie prezesie. Wiem dobrze, że tego rodzaju wstęp jest niemoźli wy w sali publicz.nej. ·Afo sądziłem, że w prylf atnem mieszkaniu wolno jest mówić prawdę. Zwlaszcza
zdawalo llli się, że nie będę krępowany w
:tnojeh -OpinjiJ.ch w bylej redakcji .,Wolnegei

. .,. ., To

Blowa.".

Wobec tak· niespodzianego uporu porozu:11ialem się oezyma z zebranymi. Zrozumiano,
ze warjat .nikogo obrazić nie może i zebrani,
r<>zśmiaw~ się1 krzY.,k.nęli:
·

P O D S l'f Y.
po:iymki mialy bardzo male powodze'llie i nie
wystarezyly nawet na pokrycie malej ~ęścl
kosztów kamł)anji. Trzeba byto zatem udae
się dlQ państw zachodnich, które jednak zażą
dały specjalnyich gwarancji. Układy <'.ldn-Ośne
nie są znane, to jednak oo się przed<tstalo do
wiadomości ogólu śwfadezy, ie Anglky byli
bardzio w~·magający. Otrzj•mali też na Kaukazie i na Syberji rozmaite bardw cenne przy~
wileje handlow-0 przemysł.owe, a oprócz tego
przyznano im pewien rodzaj kontroli nad finansami państwa.
Obecie specjalny komisarz skarbowy,
przyd:zie1ony d-0 boku sir Buehanana kieruje
wszys-tkiemi kredytowemi obrotami Rosji i ba·
da podobno bardz.o skrupulatnie wszystkie l
potrzeby żądania rosyjskiego rządu. Tak poparte .,rady" A nglji i F";>'!1rii mu!'rn r.n:i 1Pzt'!
p.os?uch, a ich skutek by! ten, że nowe '[)rzesilenie gabine:towe, kt6re już groziło Rosji,
z-0stato zażegnane i najważniejsi dla zagranicy ministrowie skarbu i sp.raw zagranicznych
powrócili z przymusowego urlopu i objęli urzędowanie. Taki był pierwszy skufok konf e-.
rencji petersburskiej, która odhy!a się w sfolicy Rosji pod pozorem uprzejmości dla pó!- j
nocnego sprzymie.rzeńca, posluzyla do ustanowienia pewnego rodzaju kontrQli nad gosp-0darką finansową rosyjskiego pańshva.
Tragiczno-h<umorystycznym epilogiem tych
obrad, byfo wstrzymanie odjazdu delegntów
zachodnic:h wskutek obostrzenia bfokady przez '
niemieckie !·odzie podwodne. De1egaci nie
mogą powrócić do swoit'h stalyeh siedzib w·obec trudności uniknięcia spotkania na morzu
niebezpiecznego przel'iwnika. Od biedy m'iglihy przedostać się do Hnfandji, która mn
wolną komunikację ze Szwecją i Norwegją,
ale przejazd z Holandji do Anglji i Franeji
jest prawie uniemożliwiony przez bloknclę:
Ifonfe,rencja petersburska, odbyta po paryskiej irzymskiej, dowQdzi jeszcze także, że'
entente przy poz<'rnej ze,;;ii· :,„,nej hnrm ·nji
potrzebuje nieusfannyeh wysiłków, aby utrzvmać ową jednnlitość frontu, o której t:;rle roz..
prawiano w Paryżu i Londynie. W miarę p.rzedluźania się w-0iny, rośnie trudność sztucznego łagodzenia przeciwieństw wielkich politycznych i ekonomiczny.eh interesów pomiędzy
sprzymierzeńcami. Obecnie powstaią daleko
si\'gające różnice zdań eo do metod,
jakit'.h
należy użyć w przyszłej kampanji. Czy te nieporozumienia wyrównano w Petersburgu, nie
wiadom-0 1 to jednak szczegóły, które dzienniki
entente przynoszą z -0statnich obrad, nakazują
wielki seeI>tycy:.,m pi~~ tym.... w~ględem.

Rady te prawdopodobnie nie wieleby
gdyby im nie towarzyszy! silny
finanoowy na'Cisk. Już od póUora roku Rosja
·Pr-Owadzi wojnę za pieniądze swoich sprzymierzeńców, a zw1aszcza Anglików, gdyi usilowania wydobycia kredytów wojenny.eh z
wlasnego kraju byly daremne. Wewnętrzne

-

Niech gada! Prosimy!

WMzę, że jesteście rozsądniejsi, niż
mnfomalem - rzekł doktor. Będę mógł tedy
wypowiedzieć moje zdanie, które moono odbiega od waszego. Nie bójcie się - nie będę

bronil pomnika na Zielonym placu. Ale skoro jest mowa o jego rozbiórce wy, co nagadaliście się do syta na ten temat i zdecydowaliście już wszystko, próez sp"rawy kosztów rozbJórki, zechciejcie wysłuchać ~ierpliwie mojego Liberum veto.
Nie będę bronU pomnika zresztą z przy~
ezyn również o.rygi.nalnych. Mnie jest ten pomnik niepotrzebny, bo, jako czlowiek roztrzepany, zawsze zajęty na ulicy swemi myślami,
wogóle pomników nie widzę. A jalm c.zlowiek,
czujący się zawsze wolnym, nie odczuwalem,
że mnie ten pomnik hanbi. Ale n.ie mogę patrzeć na rz.oozy z punktu mego osobistego stosunku do nfoh.
Ja bo wysiędlęm dawn-0 z tych lat, kiedy

w

Paryźu wob~e najcudowniejszy~h posągów

na święcie, p-0sągovł, które krzyczą głosem
dziejowym - marzyłem, aby w Warszawie
dźwig.nięt-0 podobne pomniki.
Później trafiał mi do przekonania argument Prusa, ie upowszechnienie dziel Mickiewicza śród ludu, który nie czyta i :ufo zna
swego wieszcza - byloby trwalszym pomnikiem dlan, od marmurów i bronzów. Prawda,
pogląd?
Dziś, jeżeli wypadkiem spojrzę na jakiś
pomnik w Warszawie, myślę coś zupetnie

dziki

innego, niż przedętny warsz.awiak.
P.omnik Mickiewicza, deklamującego na
•wieżem powietrzu, na tle dachu z cegieł bardro skromny w fakturze pomnik - przypomina mi, że rzeźbiarz za zaszczyt, który naród uczyni? mu, biorąc z jego rąk dzieło wagi
narodowej, wziąl tylko 200,000 rubli, t. j. bez
p.orównania więcej, niż kosztował Kopernik,
arcydzieło Thol"waldzena.
Ale pomnik Kopernika, sied.zą~.ego śr6d
nas, przypomina mi, że teorje wiekopomneflo
astronoma polskiego wygnane były z uczelni
naszych, z Wszechnicy Jagielloliskiej w XVII
i XVIII wieku i że my.„ tak rzadko sp.oglą
damy; widzacem okiem na gwiaroozbiorY.. nie-
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zupełnego

sfederali:rowania mi·

ff nglja

w potrzebie

okrętów.

W „Daily Tele.graph" z dnia 30 stycznia,
„Archibald Hurd" nawo.luje niestrudzenie do
dania pierwszeństwa budov.rie o.kretów han„
dlO\vych, do "''Yludzenia z armii potrrebnycll
do tego sil techniC"Zinycb, oraz do prieznaeze-nia na ten eel materjalów lmdow1anyeh, gdyż
inaczej daremne.mi będą wszelkie v.;i·silki kierownika Uoty. "Hasto chwili stanowi skupienie wysiłków pod kierunkiem Doradczego
Wydziału Sir Josepha Maclaysa". Coś innego
równa się upadkowi narodowemu. Sir OwenPhilipp wyglosn tak zwaną mowę optymi„
styczną rzehlszy: „W roku 1914 ogólna obję
tość okrętów pod flagą angjelską wYilOSiia
20,523,000 ton brutto a w ro.ku 1916 20,463,000
fon. Innemi slowy: Po dwóch latach wojny,
ubyło z objętości floty angielskiej nettn
59,825 ton. Przy takiem tempie długo potrwa
zniszcr.enie irngielskiej fl<>ty handlowej''.
(,,Daily Telegr,", 29 stye7.nfa). ~,Objaśnienie
to", mówi Hurd1 „jest b!ędne". Przedeiwszystkim mieliśmy na początku wojny tylko 3.600
-0·krętów o pojemn. 1000 fon i wif>cej, razem o
przeszfo 16 milj. fu.n. Połowę z nich zajęto dla
marynarki i wnj-ska. Aż do ostatniego lata
wyr6•wna1iśmy straty, postugując się zajętemi
okrętnmi niemieckimi; róvrnież bnd0waliśmy
nowe, choć ograniczenie. Od sierpnia dfipiero, stal się rabunek morski nieprz:yjariól eo..
kolwiek dotkliwszym. Odtą<l wzrosły straty
nasze. Niema okrętów wrogów, których n1-0•
glibyśmy użyć. Powstałe luki możemy zal)€l·
nić tylko budową nowych. Pr6ez tego niepo.dobna mówić tu tylko o okrętach angielskieb.
W czasie wojny p.oslugujemy się rozlegle okrętami neutralnemi.
Są one dla nas niezbędne {essential). Wróg ni:sztty okręty neutralne tak samo, jak czwórporozumienia. W
ciągu ostatnich trzech miesięcy, 7.afopili Niemry 500 okrętów handlowy~h. Nawet w eza·
sie pokoju, posiadamy skąpe rezerwy okrę-
tów; od kilku zaś miesięcy nie mamy już żad~
nych. Panuje obecnie brak .okrętów, z wyplywającemi stąd drogiemi przewozami i grubymi zyskami towanystw o'kręfowyeh. L&
piej niż jakak'Olwiekbądź artystka, o§wi&
tlają pofoźenie r-0zporządzenia Biura środków
żywnościowyich. Na świecie, poza granicami
obs:r..arów zajętych przez mocarstwa eentralne,
z.na}duje się obfitość śl'odków spożywezyeh;
lecz prawdą jest, ie nie możemy ich sprowa·
I dzać w dostatecznych ilościach, głównie z powo·du braku okrętów. Tą okolicznością, bę
t d.zie się w ;najbliiszyeh miesią{'.aeh eoraz więcej zajmowała opinja publiczna, jeżeli, jak
1 grozą niemcy1 W()jna podwodna zmniejszy w
dalszym ciagu nasze pomocnkze środkf prze<
wnzowe. Jeżeli nie będzie dostatecznego doI wozu, to i nasze panowanie na morzach nie
1
da siA..: l.Itrzymać, armji nie będzie można zaa.
patrzyć: robotnicy amunicji stracą siły, a lud·
1 ność cala straci zdolność ezynu".
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Chicagowski "Dziennik Lud·owy" d-0nosi z
Waszyngtonu pod datą 18 stycznia: Przed k-0„
mHetem senatu general-major O'Ryan i generał „ a<ljutant Statesbury przedstawiali ko„
nieczność zaprowadzenia powsze·chnej slużby

Pomnik PasMewicza budzi

we mnie
o tem, jak latwo u nas rod'Zą się bajki,
mia.nowieie bajka o przeróbce pomnika księ-· cia Józefa na pomnik Paskiewicza. Bo u nas
malo kto wie, że Paskiewicz otrzymał w darze
o(}, cesarza rosyjskiego pomnik Poniatowskiego do swego -0grodu przy palacu w Homlu, zapewne... aby mu nie zabrał miejsca w Wars-zawiei
Wreszcie pomnik na Zielonym placu budzi
we mnie smętne refleksje o t-em, że przypadek umieącil na nim nazwisko generała, zabitego przez pomyłkę, oraz, że gdyby pewien
inny generał o slynnem nazwisku nie ehowal
się wtedy w domu - znalazłby się na tablicy
obe1isku w kompanji „wiernych I\fonarsze"I...
Ale mniejsza o ironje dziejowe!
'Rad byłbym, panowie, abyście wy, c.o ochrypliście tutaj, godziny ·Cale rozprawiając o
„pomniku hańby", który znosiliście tak długo
z pokorą bydełka w zaprzęgu u pługa rosyjskiego na ziemi niewoli, - abyście, mówię,
wiedzieli cośkolwiek o ·stopniu hat'lby tej
chwtli, która ten pomnik dźwignęla. Zrozumielibyście, ż.e hańba tkwiła w du::;zach, a nie
w spiżu pomnikowym... I że stąd wynikają
pewne obowiązki na dzień rozbiórki!
Otóż zechciejcie łaskawie przeczytać sobie
z Uomaczonego na język polski dzieła księcia
Szczerbatowa ustęp na stron. 208.
Dowiede się stamtąd - a polskie źródła
stwierdzają to samo - że pomnik ten postawiooy zostal dnia 29 listopada 1841 r. w samą 10-letnią r~znicę rezolucjj przy znakach
ogólnej uleglości dla znienawidzMego namiestnika, który budził taki postrach, ze na
placu, pod pomnildem biskup Chmielewski na
ezele wszystkiego duchowieństwa warszawskiego, (które wszakże rządom Moskiewskim
nie sprzyjalo), odprawił nabożeństwoi fe prałat Kotowski wygłosił kazanie, w którem wY·
raźnie potępił „bunt" (tego słowa użył), a
chwalil wiernych i do posłuszeństwa Monarsze szczerego i nieobludnego przywolywal a.
grom.ne tlumy, zebrane na placu!
I wy sądzicie, panowie, którzy nie raezy~
li~cie dotąd J>Ofatygować się na pole walki o
niep>0dleglośr, (a ·widzę tu i młodzież), ze to
jest wielka szblrn dzisiaj za murem f'":U~U- ,;
myśl

niemieckiego i, niestety, dotąd jeszcze cienkie]
ściany tak malo ocenionych przez ogól legja-.
nów polskic.h, krzyczeć w bezpieeznem miej~
sen o rozbiórce pomnika. Potrafi to byle mularz, jak byle stróż potrafi zawiesić no\~:ą ta·
hliczkę na miejscu dawnej z imieniem Berga.
Jeżeli są ludziska, którzy u nas i tego się ba-.
ją. nie wynika stą<l wcale, aby inni byli hahaternmi. To są rzeczy łatwe!
Mojem znaniem to samo rzekłby Wam i
Wyspiański, który mówił, że „was niema, bo
jesteście niezem" plamy niewoli nie ście
rają się rękoma rzemieślników wedle nakad
zu, lecz czynami żolnierzy pnez milość dla
wolnDśei. Mężnym i wolnym żadne ur11govvisko obelisku nie zaszkodzi, bo o dniarh nie-woli mają prawo pamiętać - z uczuciem
tryumfu nad ni<: l Dopiero naród, co zyska!
prawo stawiać f){)mniki hohaternm, M go wy·
zwolili - ma ręce dość szlachetne, aby rozbierać pomniki hatlliy!
Wezwijcie go potężnym dzwonem st're dn
czynu - nierh zwycięża - a potem ... potemi
miast biadać nad kosztami wywózki rupiecia,
polęćeie wielkiemu rzeźbiarzowi, aby wam
stworzy! wielkie dzieJo: Archanioła P0msty
Bożej lub posąg wolności na gruzachi śród
pow1:1lon~·ch Iwów i na pocbyl mym artyRtyrznie obelisku. Wspomnienie wieczne kajdanów ... zenvanych mocą ducha - nie hańbi!
Przeciwnie, jest nauką wieczną dla przyszlyrb
1

pokoleń!

A jeieli jui upieracie się przy rozMórkach i wywózkach: to postanóweie, aby prawa
do uezestniczenia w rozbiórce posiedli tylko
cl, którzy uczestniczyli na placach boju hmw·
rowego. Nie każda bowiem ręka posiada prawo niszc.zyć to, eo świadczy o dniach niewir

lit ...
Skończyłem!"

Doktór Mizantropski uklonil się i wyszed!.
A w po.koju zapanowała cisza grobowa.
Wreszcie ktoś ozwał się nieśmialo:
- Fiksatt
I wszyscy chórem podchwycili: „Fiksat!..."
I mówiliśmy znowu o koszhH"h rozbiórki
p·omnika hanby i ktoś zaofiarowal na ten cel
pierwru;ego .rubla.
.
.
Leo ,Belm.ont.
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liznę, a więc oska~ony wyrz~dz~l krz~w?ę Ju~no
ści. Sąd skazał Weissa na B m1esp1~e męzre~·~ l 5~
rubli kary, nakazując jednofzesllle .skonhskowac

frakcją

zastrzegają

.,

do taktyki.

?

caly zapas szkodliwego ialsyf1katu.

Nfodbaly kamienicznik.

e>pfoku:ń0za..

Przed sądem sta,nąl wfa§ciciel domu przy u!·
We wtorek, dnia 27 b. m. o godzinie 8-ej wie~
Zielonej pod Nr. 22 na Baluta~h, Calel · Z1er, k~°:
· ewrem w lokalu Stowarzyszenia handlowców pol- remu
oskarżenia zarzuca, ze _pr~ez. lekk?·n;iysl
skfoh. 'Piotrkowska 108 (w podwórzu), inżynier . ność i akt
njedbalstwo spowodował sm~erc SWOJ•eJ .lo-p. Zygmunt Wójcicki z Warsza"'J', ·wygłosi odczyt katorki, 35-letniej ·Józefy Keml?ową
.
ilustrowany przezroczami „O -odbudowie miast :i
śledztwo wykazało, że dma 28 grudma _r. b.
Wschód slońea o godz. 7 m. 01.
miasteczek".
Kemp-0wa 0 godz, 5}-f rano wyszla r:a podwó~e,
Zachód n godz. 5 m. 27.
Bilety wejścia po cenie. 30 kop. są do nabycia
przy studn,,i nabrać wody do mycia dla męza.
abv
opiekuńczej,
Rady
w biurze łódzkiej miejscowej
praco wal· w gazow-ni i musial bardw wczelrtÓry
Piotrkowska 06, I piętro a w dzień odczytu. przy
••
.
.
do pracy.
wvchodzić
śnie
Roeutiee.
wejściu na salę.
Przy nabier~niu wody .K~mpowa posbzgnęla
Dnia 24 r." 1839. Zniesienie urzędowe Unji k-0-s~ę, zgniła deska, przykrywa]ąca ~tudmę, z1amala
Z polskiego Związku zawod-0wyeh ogrodnigcie:lnej na Litwi-e i Rusi.
sie a niesz.cześliwa wpadła do woay i utonęła:
~• Oskarżony·. Zier oświ.adczyl. że woda w Jego
ków.
1848. Rewolueja. „lutowa" w Paryżu <l~
„
studni byla nie do. uźytku. .o czem łok:itorzy d?brze
baliła tron Ludwika Filipa.
Komunikuja nam, iż z :przyczyn niezależnycll
Viiedzie1i. Aż do rozpoczęcia się WOJny. plac1l on
1863. Rozbicie pod Dobrą (w Kali- od zarzadu pokaz ogrodniczy, zapowiedziooy na właścicielowi domu przy ul. Zielonej Nr. 19 pewną
dzieii jutrzejszy w ogrodzie Dymkowskie&o, ni~
skiem) oddziału polskiego Dwostala sumę rc.cznie, wzamian za co taml.e~ pozw8:·
odbędzie się.
lal )e.go lokatorom brać wodę ze swoieJ . stu<ln.1.
_rzaez.ka.
Kiedy wybuchła wojna i lokatorzy przestali pfae1ć
Związek kobiet :}lfitjam"
komorne, Zier pozostawił im samym troskę o zdo·
•
bywanie wody.
Te.resy
pani
urządza w sobotę, 24. b. m. odczyt
~empa,
Stamsla;:
ofiary,
nieszczęśliwe.j
Maź
Rosenbaum, p. t. ;,O prorokach", w lokalu „Mer1rnwezwany w charakterze świadka, zezna.Je, ze ~tu
zu", Wólcza:fiska 5, o godz. 87§ wieczo.rem.
dnia byfa. eo prawda is.sypana, a woda me do uzytku ale jednak kto potmibowal woqy na.d. ranem,
Ze Stow. „Harcerz polski".
te~ inusial Ją brać z wlasnej siud?1. gdyz 1'.,ramy
Z kofa starszych i podsta:rszych cechów
i<n.nyeh dornów były jeszcze zan;ikmęte. D~sk1 woudzielenia
·do
co
szkolnego
wydrlalu
Winfosek
łódzkich.
koło studlll.i były zupełnie zgmle. Oskarzony tloStowarzyszeniu „IJarcerz polski" lokalu ~zko1nego
Onegdaj wieez.. na posiedzeniu kola s.tar- przy ul. Dzi~lnej 27, zostal przez magistrat za. maczy że wprosi nie 1 miat pieniędzy na uporząd•
•
. •
.
kowa~ie studni.
sz.ych i p.odst-arszY'ch cechów ló-dzkicl:J. pod twierdzo ny.
Prokurator wnosi dla .niedba!ego kam1~mczm~maw~a
przewodnictwem p. M. Bawarskiego
ka 0 1% roku wię;ie::iia. .s~d .. p~. mrradz_ie: .ska·
Stemplowanie legityma~ii.
zuje Ziera na 9 m1es1ęcy więzienia, uwazaJąe za
no d-oniosłość bieżącego 1917 roku, Jako JUokoliczność łagodzącą fakt, ie. Kemp.o:va br;ila wowszystkie
Według obwieszczenia magistratu,
hileusz.oweo:o wobec e.zego piostanowfono, aby
de nad ranem, w· zupelnych c1emnoseiach, i. ~pa.
t
.
o '
wspófdzielcze ;piekarnie, kooperatywy i Stow. osię zjednoczyć pod siwymi szan.·
cechy staraly
dek mógl się zdarzyć -częściowo z jej wlasneJ wmy.
eforami jaknajwjększą liczbę majstrów rze- bowiązane są najpóźniej do 3 marca b~ r. u.opa·
W trzyć legitymacje na chleb swych odbiorców w
mieślników, doty chczas nie zrzeszonych.
stemple firmowe. Zarządzenie po"'J'isze przedsię
wpis?wenoTmy
zniżone
być
mają
tym celu
„Głos Stolicy".
go lub też rozkładane na raty. Nas.tępme D- wzięto dla st\vierdzenia ścisłej wysokości zapotrze- w artyk-ule wstępnym z dn .. 23 b. m. po.mszy! stoii.i~wiano sprawę bezczynności wielu cechów, bQwania na chleb i mąkę.
sunki łódzkie. Ująl je powie.rzd1ownie, nie napi:w których nawet starszym i p·odstarszym
sał ń.'ic nowego, prócz e.hyba zdania, ie „wai.nym
Postawplynęly kandecje ic.h urzędowania.
Organizowa:nie się ortodoksów.
czynnikiem polskości jest Tow. teatr~ne" . i .
nowfono, aby stanowcZ-O ożywić dzia!alność
Pod pr.zewodnk1twem J. Wojdyslawskiego końcowym ustępie wyraził się o p-r8.Sle lódzkieJ,
fl.Vszystkich bez wyjątku cechów, w tych zaś, onegdaj wieczorem przy ul. Piotrkowskiej 34, że 'stoi ona
które doty•chczas znajdują się w letargu-zwo- odbyfo się zebranie organi.zacyj;ne Stow. -0-rto;na bardzo nizkim poziomie kulturalnym.
łać ogólne zebrania i przeprowadzić wybo.ry
.
doksów.
Brak ·wybitnyeh dziennikarzy i literatów daje
nowych ezfonków zarządu. Dalej uehwalon-o
Za przykładem tow. ·ortodoksów w Waxpochop ludziom bez zdolności do zar?bko.wania
utworzyć bi:Mi-0tekę dla terminatorów. W spras:zawie, lódz.kie Staw. sfawia sobie za cel
byle jakiem piórem; Potrzeba powstama nowego
wie utworzenia Stow. samopomocy weteranów -zrzeszenie wszystkich ortodoksów celem zapisma daje się uezmya.ć caraz moooiej "i eo .raz
63 roku k'°lo J>0stano,wilo wziąć udzial 'W po- chowania ducha religijnego w szkolnicitwie
ni.eodparciej. Wprawdzie Lódź korzys<i.a z pism
dziś.
na
:r;wolanem
sie<lzeni'u orga.niza·cyjnem,
i innych instytucjach gminy źyd.cowskiej.
ale te ostatnie wcale nie interewarszaw.skich,
Przewodniczący odczytał odpowiedź polskiej
sują się żyeiem wewnętri.nem Lodzi. Łodzianie
komisji wydziału szkolnego przy magistracie
Z cechu brukarzy i betoniarzy.
ezęstokroć, w chwilach dotkliwego smu~~· w
na słowa u.znania kola dla pmcy tejie komiW środę, d. 28 lutego, o godz. 4 po pot, w lo.zwątpi-eń i <bezradnośei narzekaJą na
godzinach
sji. W dziękczynnej odpowiedzi komisja nad- kalu starszego Zgromadzenia, p. J. Szcześniaka,
Stolicy".
obojętność
k:varta.lne
się
mienia, iż prace, wykonane dla dobra sik-01- przy ul. Piotrkowskiej 145, odbędzie
bru~ar~k.a - bet?marski~,
Jakkolwiek w śeislem znaczeniu tego wyrazu,
nfotwa polskiego, komisja uważa li tylko za posiedzenie majstrów
przypadające zarazem na dziesiątą rocz.n.icę zaloze;nie uważamy się za pismo łódzkie, sprawiedliwość
spełnienie 'Obowiązku obywatelskiego. Przy'
nia cechu.
„G:!iosowi Stolfoy" niestoPoltow.
jęto do wiad·omości zawiadomierue
Porzadek dzienny obeimuje .ni •. in. przyjmowa- nakazuje nam wytknąć
s'ldej Macierzy Szkolnej o uruch-0mieniu kur- · nie no:..vych członków, m;a~ wyzwoli<ny ;cze1adpik?~ sowność takiego wystąpienia. ·Bo że Łódź, a wlai zapis uczni. Na zebranm będą Qmawrnne ro_wmez ścl°me jeden' z wydaw.OOw pism miejscowyeh nie
sów cysunkowyich dla rzemieślników~
ogó1ne potrzeby ezlonków Zgromadzenia.
pozna! się na Wencie obeooegą redaktora •;Głos~"
wówczas, gdy ten byl dziennikarzem lódzk1m,_ me
Przestrzeganie dni be·zmięsnycli.
„Rozmaitości" w Łodzi.
dowodzi to jeszcze ,;nizkiego poziomu kultury pra~
Dni bezmięsne, jak stwfordznno, nie
Dnia 26 27 i 28 b. m. odbędą się w teatrze sy lódzkiej". Mogla to bye o-mylka. Pozatem ?Ięd~~
Wielkim tr~y gościnne "'J'Stępy pierwszej S?e~y
rwszędzie są ściśle przestrzegane; oprócz mię
jest o-pinja, jakoby Łódź narzekała na oboJętnosc
pelnym ze~połem. N~ i?augura_cł.~ idzie
sa i potraw mięsnych, których w dni te nie polskiej zsztuka
eo do podniesienia poziomu naszej prasy.
stolicy
Dru.
nocy
w
T ..Rittnera ""'.i.Ik_1
wyborna
w-olno sprzedawać, zakaz dotY'ezy również gi wieczór wypeimą „Zmartvnema pana ;!famel- Do Lodzi w swoim czasie przybywali w charaktedzfozy i ptactwa, konserw mięsnych, ws·zelkie- beifila" trzeci - crroteskowa „Eska'pada Tra„ rze apostolów dziennikarze 'Warszawscy, lecz zag-0 rodzaju wyirobów z mięsa, s.loniny, kana- rieux·~. Glówne role· we wszys.fkicJi ty.eh s~t~ach ~naczyli się tu bardzo ujemnie. Dziennikarzy łódz
w ~ę.kae~ pp.; Lubicz-S~mowskieJ, Or:pek mięsnych. Osoby, nie p:rzestrzegające po- spocz)'>Yają
don - Sosnowsk1eJ, P1chorowny, Suhmy, Fre?k!a, kich przewyższali oni właśnie umiejętno·ścią pobuwyższ,ego zakazu, podlegają karze.
Junószy- Stępowskiego, Rofa11da~ 9werly, śliwic
dzania „ofiar.naści" łodzian, ale korzystaly z tego
kiego, Staszkowskiego,. Janusza i inny.eh.
jeno„. kieszenie apostołów, nigdy zaś poziom prasy.
~Wiekszość biletów już rosprzedana, Pozo.stale
Walka ze spekulacją chlebem.
:nabywać można od godz. 10 ri:mo ~o ~ i od 4 do
(h~t~
Na ostatniem posiedzeniu ży;d. związku 7 wiecz. w sklepie W-go Prądzynsk1ego
a od :niedzieli w kasie t.eatm W1e,,.Victoria"),
właścicieli piekarń debatowano w jaki . sp°"'
~
kie.go.
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D z i ś: Macieja Ap.
J u t ro : Zygfryda.
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~ób należałoby zwafozać spekulację

Teatr Polski.

na

repertnar sztuka w ~ -0br~
Od dziś wchodzi
zach p, t. „10-eiu ,z Pawiaka" ~ózeia Osto1-Sul:;i1„
ckiego. Udzial bio.rl} naj1eJ?s~e s1ly teatn; _Polskiego pod wodzą pam Jadwigi Sachnowsk1e1. ·
Po pot o godz. 4 - „Rewizor z Petersburga",
·
komedia .M. Gogola.

:radnye-h.

śmiertelne

Nowe stlY1;Yarzyszenie.
Staraniem rady rzemieślniczej przy żyd.
klubie rzemieślniczym tworzy się Sbo•w. wła
ścicieli

fabryk

peluszy damskich.
Nowe kramy.
Magistrat przystępuje do budowy kramów
M placu miejskim przy ul. Zgierskiej 6. Odnośną ofertę już zaakceptowano. Przewiduje
-0>n~ budowę <rkofo 100 kramów.

~ciąganie pordatku od nieruchomości.
Dowiadujemy się, że w poniedziałek, 26
b. m., magistrat przystępuje do przymusowego
ściągania p-0datku od nieruchomości.

Odczyty Eug. Sokołowskiego.
. W sali Ku:rsów ,...Pedagogicznych przy ul. Dzielne1 nr. 44, p. Eug. ::iokolowaki wygłosi dwa odczv„
ty. Dzsfaj o godz:.~ 8 wiecz. o „Polskiej pieśni milÓ.~mej", oraz jutro o godz. 4 po pol. na temat „Głód
a szkola".

.

l!ięciu l"ll:dnych.
przez nas oświad
zamieszczonego
Z nowodu
ezenia pięciu radnych z centr. żyd. ko·m. wyborczego, którzy wystąpili z l'rakc.ii żydowskiej. prasa
. fargo·nowa zaatakowala ich. pytając. z kim idą. W
odpowiedzi radni; Dobrar:irki, Rabi~owicz~ Gliksrnan, .KarpI i Iforman zaznuczyli w żargonowym
. „Volk&bln.cie", że pozosian~ wierni p.rogrami>wi

O stancnvisko

'-

zaczadzenie.

Nocy wczorajszej przy ul. Lipowej 42, Emilja
Puppe, żona stróża, lat 6:3, zmarła wskute~ zaczadze1I1ia. Przyc,zyną wypadku był popsuty piec.

Ze strychu domu przy ulicy Piotrkowskiej 144;
skradziono Wiktorji Kalińskiej bieliznę, wartości
d ·
rb. 248.
Ze strychu domu, Rokicińska 7, skr~. z1ono
. rb.
warlosc1
bieliznę,
Józefowi Kosakowskiemu

300. z mieszkania Bronislawy Wolsk'·ieJ.. przy u 1·rcy
Targowej 52, skradziono

Z

bieliznę, wartości

rb. 200.

sądów.
„Soda".

,

Wczoraj "Zakonczyla się przed sądem -0kręgo~
wym jeszcze jedna ze spraw, .któr~ dowodzą. ~o
jakiego stoP'nia rozwydrzyła się w naszem nne. . . .·
ście hjena spekulacyjna.
w
Już na poczatku roku 1916 poJawila się
mieście soda w paczkach. nosząca firmę ,.Pers,?il'}-"·
Nagle zasypanie miasta tym produktem zwroc1lo
w ta strone.· oko policji. Chemiczna anaUza wykazała" ż.e so"da" sklada się z zupelnie bezwartościo
wej' mię~'za.uiny kredy. piasku i so~i glauberskiej.
Szun:na nazwa „Persoil" byla najlepszym wab1ldt>,m dla łatwowiernych. ś1edztwo policyjne na~
tychmizst y;-ykrylo, że fabrykantem' i sprzedawcą
tego ,.doskcnaiego" .. produktu jest 35-Ietni Józef
Weiss, który też stanąl W{lzo:raj przed sądem pod
.
zarzutem oszustwa.
Oskadonv poczatkowo zanrzecza kategorycznie.
:;le po pewnych zeznaniach ··~wiadkÓw, obciążających. wyeszcie przyzinaje się do winy. · . . .
:Proz:w:ato:r zazua:eza, że środe~ ten psuł b1e--

l.

hold pv1eg1ym bohaterom.

Specjalny p•ociąg, który. wyszedl t Ku~
przywió.zI: też licznych g-0ści i ·delegacje z Wlp·
clawka.
Obok grobu powstańców ustawiQ'Ilo 'P»
wizoryczny ołtarz~ przy którym wobec killrufysięcznych tlumów z oidkrytemi gfowami kapelan Legjouów :Polskich, ks. Łuszczka, od"prawił Mszę p·olową. P-0 uroczystej Mszy P.!>" ·
lowej, ks. ka·pelan pTzemówil uroczyście 4{)
'
zebTanyich.
Wśród rozmodlonego kilkutysięczn,ego tlamu po·plynąl pod stropy niebios hymn naro: ·
d.nt"WV ,Hoie, eoś Polskę". Pluton honoro"' .
L~gj~n'ów P.ol5kich w p,ostawie na „baiezność"
.
wysluchal hY:mnu.
Orkiestra przy gNbie zagrała ,~Jeszcze
Polska .nie zginęła" i rozpoczął się wielki p-cr
chód. Na przodzie szla orkiestra Straży
gniowej w1odawskiej, za nią oodzialy legi°'"
nistów, a. dalej delegacje różnyeh srowarz.yi.
szeń ze sztaridarami i kmporacje. Tysią~ne
tlumy ludu p,ostępowaly za sztandarami w
skupieniu i podniesieni na duchu. Liczny :pow
czet powozów, bzyczek i 'WOZÓW świaclczyl .o
tym, z jakim zainteresowaniem ogól zioorlań·
ski p:ra.yjąl udział w uroczystości,
O godzinie 3 i pól po pot w wielkiej hall
cukrowni w U.ohrem zgromadzi! się liczny
tlum ludzi. Wiec ·zagaił dyr. J. Swidziński,
powo-lując na -przewodniczącego p. Bron~slawa
Sulimierskiego, na asesorów pp.: Daszkow.;.
skiego i Markowicza.
PQ pr];emówieniach przyjętą Ziostała pmez
·
wiecujących następująca rezolucya:
„Wiec Dgólno - namdowy w dniu 18 lu~
· ·
go 1tli 7 roku w Dobrem uchwala:
1) Widząc w Radzie Stanu tymczasowy i
jedyny Rząd P-0lski - wiec .wyxaża Jej hola
. .
i posluszeństwo.
2) Za najpilniejsze zadania Ra:Ciy Stanu

°"

wiec uważa:
a) stworzeni€;

silnej Armji Polskiej ! ·
Skarbu państwowego;
b) powolanie d·o życia wlasnej polskiłf
administracji, sądownictwa i szkolnictwa; ·.
.·
e) zniesienie granie okupacji.
Wojsko oeho-tnieze winno być f-0rmą
ści,ową d-0 z,organhiowanego wojska regul.at-nego.
(Koresponden~ja wiasna „Godz. Pol.").
Ponieważ Rząd Polski musi bytS silny -:
Uroczystość w Dobrem i Krzywosądzu.
obiecuje Tymc-zasowej Radzie Stan.u ~
wiec
Jak już dcmo'siJiśmy, Komenda J_,egjon?w ·
i pop.parcie w procesie łączenia WSZ'f'
sluch
Polskich Qkręgu kujawskiego pośtanow1la
sil Nar-Od.u d•o pracy nad odbud-ową
stkieh
uczc.ić. ·p,amięć polegly;ch w 1863 roku· w walPaństwowości ·Polskiej".
ce na Kujawach hohaterów oddzialu Mierosla wskiego, kiedy ten mianowany z rozkazu
Rzadu Nar.odowego naczelnym . wodzem poŁowicza.
wstania przybyl do Królestwa. Wówczas. to,
dnia 19 lutego 1863 roku, przyszlo do walki
(KorespondeMia własna „Godz. Pol.").
w lesie Krzywoa
piomiędzy zgmmadzonymi
juź po ·wyborach, nie :pneAczkolwiek
z1ofonym
sadzkim drobnym oddziałkiem,
aktualności. Ostatnio ty
na
tracić
one
stają
p~zeiwaŻ'nie z oficerów i młodzieży uniwe,rsytu śród łowi.czan P* ..
budzi
komentarze
we
teckiej Warszawy i liczącym zaledwie 83 lu•
jednemu z radnycl4 ,
przeciwko
zatożony
test
arz
rosyjskim
wojs.kie.m
20-tysiącznym
a
dzi
zakładania ·pro-Termin
kurii.
I
w
wybranych
·ty1erją pod wodzą pułkownika Szyndler-Szuldjuż minąt ·
testów
nera. Mieioslawsll:i po krwawej i bohaterW dniu 20 b. m. odbyly się tu wybory a.<.
skiej bitwie y,ridzial się zmuszonym do cofhandlowo - przemyslowego T-0w. wzawładz
nięcia z pod Krzywosądzu .ku .Plowrnm, aby
Kredytu, które zamierza wznowić
jemnego
połączyć się f oddzialęm Mielęcldego, stoją
.
.
czynności.
,
cym na c,zele 500 ludzi.
Łowi·
w·
iyeia
Milą decyzją iv . mO'nofonji
· Obchód (w dn. 17 i 18 b. m.) mial przeezu była .wiectornica „Piechura", której urzą....
bieg następujący:
dzenie zawdzięczać należy zarząd-owi 'l"ow. 2
Dnia 17 lutego, w sobotę, zje·chai z Vllo- P'rezesem p. Zwolińskim na czele. Z popisu·
elawka do-,Dobrego oddział Le~;j-onistów z kap. jącyeh się na tytn. wieczorku· ogólne uznanie
Szarża-Jakuhowskim na czele, wraz z gronem
zyskał p. E. Kall1.encki (deklamacja).
osób, pragnących przyjąć. u-dzia! w d wudnioK.
wych uroczystościach w Dobrem i Krzyw·osą
dzu;
Z~ Słomnik.
O god.z. 7 i pól wiecz. w zaimprowizowanej u.a te ur-0czys.tości sali eukvowni zgrnmaW myśl rozporządze·nia generat - guber
dzHo się bardzo wiele osób miejsc·owych i z
pobHzkich okolic. Umczysty wieczorek po- · natora lubelskiego rozporządzenie -0 san:io:rzą·
przedzilo przemówienie dyre1;:tora ·cukrowni, dzie m!ejskim z. dnia 18. sierpnia 1916 r. ro:z;:
szerzone zostalo na Slomniki w-0bwo·dzi-"' mie~
p Jana ś·wi-dzi:ńskiego. Następnie r-OZP'Ocząl
·
·
uroczysty wieczorek slowern wstępnym kap. . cb.'\:wskim.
SzarianJakubowski, omawiając znaczenie tlo··~

przeJ• . ·

Z Kujaw.

Z

Kradzieże.

kapeluszy i dodatków do ka-

leżny'

Ziemie ·polsltie.

·chlebem.

Na wniosek kilku czfonków powstal pr-0jekt,
aby piekarze oddawali wypiekany chleb, pewnej grupie zaufanych osób, wybrany·ch z po5ród różnych sfer społeczeństwa, które ze swej
strony zajęłyby się sprzedażą. W eelu przyję
eia projektu i obrania odn.o:foej komi,sji postanQwiono zwołać zebranie z udziałem żyd.

dla bohaterów powstania roku
1863 na ziemi Iiujawskiej, gdzie na polach
Krzywosa:dzu spoczywają kości niellcznej garstld. pier~szego oddziału Mi:-rosla.ws~ieg-0.
p.0 slowie yvstępnem c.hor legJorustów OO.śpiewał kilk~ pię~~ch pie~nl, j~k. ,,Hasli>",·
Polon.ez Ifoscms:tk1 , „Smta piesru narod()t ·
~eh" i inne. Na skrzypcach ba:rdoo. ładnie
Szymański "·Legendę'( Wieniawskie..
grał lecr.
0
arasatrie?~' . oz.em
~·
go i „Na nutę eygańs·k·"·s
wywolal huczne -0klaski. . Leg. WóJCJ.k za.de-"
Jdamowal pełne nastroju i pękna wiersze le- ·
O'jonistów De.nhoff~Czamockiego i J. Mą-ezlrl.
Niemilkna-cym brawem był nagrodzony kapelan Lęgj.o~ów PolS'kich, ks. _Fr. ~us11~i, któcy
pięknie i podniośle wyp-oW1.~·dzial wiersz wła;.
s-nego układu, stanowiący parafrazę „MaraOO..
nu" Ujejskiego. Na zończenie -odebrano nDr"
k-tatora" J. Żulaiwskiego.
P-0 wiecz.orku Komitet Obywatelski. mz.ą:
dziI dla wszystkich ohecnyeh w Dobrem o:fiee- ·
rórw i oo!nierzy polsh·foh, -0raz dla osób Pl'ZYjezdnych przyjęcie w tak zw. ~o~zie•. ·
Od g-0driny 11-ej ·przed polu~niem ,w niedzielę . dnia 18 lutego, poczęły się gromadiit
wokór' grobu po1eglych powstańców na. po-.
la.eh Krzywosądzu tysiączne rzesze ludu kJl..
jawS'kiego, przybyłego na ten .uroczysty . 'Olr ·
chód z dalszych nawet olrolie. Obywatele
ziemscy również bardzo liezille po§piesiyli dio
Rrzywosądzu, aby po raz pierwszy mżyć na„
żenia · hatdu

4

z

rs.

P O 'C S K I.

Z Warty.
Tutejsza Rada miejska nie cheac w tyle

d1a m!-Odzieiy koneert z udziałem znakomitej art:l'.sth;i operowej p. Maryi Pilan- Mokrzyckiej,· oraz
;p1runsty p. Zygmunta Pru:orskiego z Krakowa.

mego.

.

·

.

·

• _Przejęci. ważnością -chwili, kiedy poczynaJą :się spełniać marzenia ojców naszyeh i' zaltlada się :ramie:ń. węgielny pod oflhudowę

gmachu N1epodl~g~ego . Państwa Polskiego,
s~adam3:' Wysoki~l Radzie Stanu, jako zaWl~~kow1 prawowitej \Vladzy Rządowej PolskieJ. wyrazy holdu, n:1~glębszej ezd i wiernego poddania się. Przekonani glębo1rn, że cele, którym s1:użyć będzie Rada Stanu, są eelami Nariodu jako ea1!(}ści, że z -0siągnięcia celów ty.eh spl~nie dobro i na najdrobniejszą
cząstkę Polski, przyrzekamy w tym momencie

moezystym, T<Jbie, WysGka Rado Stanu. bez-

względne ;pos!usze:ństwo i g.ofowość <lQ i>onies.ienia wszeTh:ieh ofiax mieni.a i krwi, jakich
Ty, Wysoka Rad·o Stanu, od nas dla obrony Ojczymy naszej, dla jej potrzeb ogólny-eh zażą~

~ Przyrzekamy ur<YCZyśde, ie bedziemy
sft;~ Ci wiernie i wedlug najlepszego roz1.i~
mierna naszego ucieleśni.oną w TQbie ideę odi'odzenia. Niepodległości Ojczyzny papierać".

Z Piotrkowa.
w ub. me~ielę oobyla się tu uroczystość za~
pomama ezl-0.nkow Patronatu Skautowego z piotrikowskiemi drużynami Związku Hareerstwa Poł
ski~o. Nadmi~ni~ _na_leży, i~ Piotrków pnsiada 3
drnzyny męskie I zen.ska. Pierwsza dnuvna Iiczv
121 czlonków, druga 36; trzecia - 109 ;' zenska
drttiyna liczy 25 członkiń.
·
O!Worzono. tu oę-óino ·zawodowy. Zwią.ijek ,.Na~
p:rzó? • Zadllll1a Z;v1ą~ku są następu3ące: pośredni:
cz~1.a ~ wykonywanm pracy dla swych członków,
ndz1elame zapomóg członkom, po-zbawionym pracy
z powodu kryzysów ekonomkznyeh, braku pracy,
ehLJ;roby i t. p. Udzielanie zapomóg rodzinom człon
ków,. znajdującym się w potrzebie, udzielanie
członkom pnmocy lekarskiej i prawnej w sprawach
rtawod(l'FYeh, pośrednic;i;enie w· zatargach pomiędzy
ro·botnikami a przedsiębiorcami i zawieranie zbio:rowyeh umów najmu, zakladanie kas· <',hofvch, po-grzebowyeh, poiyezkowych i emerytalnycliv podlug
specyalnych regulaminów, zatwierdzonych przez' o~lne zebranie zv.riązku, szerzenie oświaty zawoaowej i ogólnej przy pomocy wykladów, pogadanek, odczytów, zakładanie bibliotek, czytelni, oc.hronek, przytulisk i szkólek dla dzieci członków,
rwydawanie broszur i pi:sma, p-0święeonych spram>m zawodowym i ogólna - ksztak.1cym, oraz popieranie podobnych wydawnictw, zbieranie i oglaszani-0 danych statystycznych, dotyczących warun-. ków pracy i bytu robotników z różnych zawodów,
H'Oł:ywanie zjazdów, konforencyi, zebrań dla wspólnego rozpatrywania spraw zawodo\'\.'Ych i ogólnych,
urządzanie wycieczek celem zwiedzania zakładów
przemyslówyeh, wystaw, muzeów w k"Taju· i zagra111foą, ulatwianie ezlonkom dogodnego kupna ariy!lrulów spożywezyeh i eodzienneg<> użytku, otwieirłlI!ie gospód rob()tnfozyclJ., kuche:o. ludowycli, hm-4

baciarni
'11

Tutaj doda6 należy, iż związek ,,Naprzód" za.rozpooząwszy swe istnienie, zdążyl już zorganizować szereg prae konkretnych. Zaloiono bibliotekę dla ezlonków, składającą się z 400 tomów,
!rozpoczęto szereg wykładów treści historycznej i
spolecznej.
·
Krzątają się ni-em.niej związkowcy, by zaopa.
trzyć. swyeh czlonków w niezbędne artyknly spa..
tyweze. Poczyniono ostatnio starania o (}trzymanie
większej ilości kartofli· i węgla. które, zdaje się,
u:wieńerone będą dobl'?fil skutkiem.
Pisarze gminni wrganizowali się w zawodowe
:kolo i za pośrednfotwem Komitetu Narodowego
ziemi piotrkowskiej wysłali Radzie Sta'Ilu następu
jące pismo: „Zebrani w Piotrkowie pisarze gmin
obw-0du piotrkowskiego niżej podpisani, niniejszem
mają. zaszczyt zawiadomić Wysoką Radę Stanu o
'Ukonstytuowaniu się zawodowego koła • pi~any
gminnych i przy tej sp-0sobnośc.i za pośrednictwem
Komitetu Narodowego ziemi piotrkowskiej przesfłają Wyookiej Radzie wyrazy holdu, zaufania i na~
zupelniejszego poslm.zeństwa. K-0lo zawodowe pisarzy .gminnych oczekuje z najwyższą nfocierpliwościa dni, w których będzie mogło przystąpić d-0
praey "pod zwierzchnictwem Polskiego Rządu Tymezasnwtij Rady Stanu". Podpisy.
W dniu 16 lutego odbył się na Vt't>isy szkolne

ledwie

Łęczycy„

(KorespondetH•.ja wlasna „Godz. Pols1d.").

pozostać za innemi miastami Król. Polskiego,
wysłała następujący adre! do Tymcza'S-Owej

Rady Stanu:
·
...,,Do Wysokiej Rady Stanu Królestwa P.ol·

Z

Z Kalisza„

Od kilku tygodni daje się tu zauważyć
wielkie zainteresowanie sprawami narodowemi.
Dawny pesymizm, dawna „neutralność"
i obojętn-0ść dla spraw narodowych, mijają

W gmachu tutejszej szJmły handfowejka·
pelan wojskowy ks. dr. Esser urządził wysta.~
wę ohraz6w używanych w Nierot'zech przeważ..
nie dla ozdoby szkól, sal publfoznyeh i t •. d.
Po dłuższej przerwie wznowfon-0 tu dzia•
Ia1naść litow. r-0botników chrz.eściańskieh ~,Ognisko".
W czasie przedwojennym Stow. to rozwijalo szeroką dzialalnoFć, licząc z górą 600
członków. Obecnie jednak będzie ona znacz..
nie 'Ogranfoz@a.
Ze wz.ględn na brak łunduszów postanowiono zawiesić <lzialaln'l)ść kasy choryeh; kaw
sa pogrzebowa zaś, rodzinom zmarłych w r. b.
czlonków wyplncać będzie 10 rb. w 1918 :r.20 rb., w r. 191.9-30 rh. w formie za.pomogi.

bezpowrotnie. Mieszikańcy tęc.zycy przekonali
się na.reszcie, że trzeba iść naprzód, z prądem
czasu, gdyż fali w biegu nie powstrzymać..•
Dawne więc zapatrywania endeckie, ustę-pują coraz bardziej miejsca niepodlegloścfo„
wym. Prz.efoonaino się wreszde, że na pomoc
i łaskę Rosji liczyć nie moina i nie nalezy.
Międzypartyjne Kolo Polityczne, acz.kol~
wiek wysyła tu SwYch adherentów, którzy starają się przeciwdziałać patryotycznemu ruc.howi., przekonało się, że jest bezsilnsm. Wystą
pienia tych panów w kilku instyhrnjacih miej·
se-0wyrih~ jak Rada Opiekuńcza i t. d. spotkały
~ się z kapitalnem fiaskiem.
•
Najlepiej świadczy o tem szereg poufnych
Z Częstochowy„
posiedzeń, na których 0::."'tateez.nie posfamnvi.oW d.. 22 b. m. przypada.Io 535-.Iecie ~ęm<:>eh0<> no zawiązać, !ęezyckie kolo niepo<llegfościo·
wy. Oto 22 lutego w roku 13.~ W1adys!aw książę
we, które mial<>by za zadanie I>OPi<:?rać obecny
Opolski, jak mówią kroniki, zl:ożyl cudowny obraz 1 :ruch wolnościowy, dążenia narodu d!J siwo:rzeNajśw"iętszej 'Marji Panny w kościołku drewnłanym l nia wlasnego fuą.dn. wlasnei armJ·i, J'ak-0 J'e.na Jasnej Górze. Od tej ~hwili datuje się historia
- _,
•
Częstochowy, a jest ona glównie historją Jasnej Gó-dynej gwaraneji niepodległego bytu polskiego.
ry, tę zaś znają wszyscy, gdyż jest ściśle związana Posiedzenia te i prace przygotowawcze do ca~
z dziejami całej Polski. pny.najmniej w dwóch osta~ lej akcji popierają najusitniej dr. Żólkowski,
tnieh wiekach jej niezależności•. Dopiero w ostaf- dr. ·ziemni'cki. Tomas.z Klepa radny i Gren fob latach kilkudziesięciu CzęstoPhowa zmieniła
,
swój charakter. Będąc obok miejsc.a pielgrzymek gorkiewiez. Panie zaś, z inicjatywy miejscośrodowiskfom pr1:emyslo\\'Yll1. Powstałe tutaj liczne l wej Ligi kobiet, dzięki usilnym staraniom
fabryki, przyśpieszyły rozwój miasta, a dość powie- pp.! Salskiej, Olsze\\"Skiej i Przegalińskiej
d.zieć, że gdy w roku 1827' Ci:\'slochowa liczyła 5,000 "'wor„.a
osób, jui w r. 1880 wynosiła :l.8,147. Następnie w r. 1 1;
„ _ ws#ro'd "'"'iebie Polski Czerwon'rJ Kr.,.uż.
~- ,
1001 ~ 53.848, a w r. 1903 - 70,627. Wojna zatrzy- jako przy.szlą instytucję państwową dla rmji
j1

mała

w biegu rozwój miasta, a jak wykazal ostatni

spis ludności, Często.chowa liczy obecnie 70,000 mfo·

zskańców.

Władze odnośne zaJegalizowaly Tow. sportowo·
wychowawcze „Piechur".
Ukazały się tu w obiegu nowe bony 5, 10 i 20
kopiejkowe, wydane przez Tow. "'-zajemnego kredytu w Dąbrowie.

Z

Płocka.

W sobotę przybył tu z WarSIZawy prezes
Rady głównej -0pieilmńczej, Eustachy ks. Sa„
pieha, w towarzystwie czlonka zarządu, p. Ol·
szewskie.go. Z tego powodu w godzinaeh popołudni.owych odbylo się wspólne zebranie Rady
powiatowej i Rady opiekuńczej miejskiej wraz
z. kierownikami posze;zególnyc.h oddziałów,
którzy zdali wiz:yiatorom relacje z d·z.i-ala1nośei :pod:leglych im wy<lzial:ów. W niedzielę gGśeie warszawscy zwiedzili wszy.stkie mkiady

i instytucje spolec-mo-filantropijne. P-0 sumie
goście warszawscy· złożyli wizytę J. E. ks. biskupowi płockiemu, poczem udali się w ctrogę
:powrotną

do Warszawy.
Otwarto tu gosp-Odę dla żolnierzy polskich,
mi·esiezaca sie w lokalu zaofiarowianym be?Jp!atnie pr~ez
J. święcfokiego.
•
W drugim dniu ciągnienia lof.erii klas.
Król. P.ol. kL I na nr. 19548 padła wygrana w
vtysokośei ·tysiąca rubli. Los ten stanowi wfa·
:mość -czterech mieszkań-ców Plocka.

p.

Brześcia

Z

pólskiej.

Ten sam :ruch, iehoć w trochę wobiejs.zym

tempiei daje się u.uważyć i wśród wieśniaków tut.ejsz;e.go powiatu, którzy zglaszają się
do kom. werb., ieh-0r. Modelskiego, prosząc
go, 0 urządzenie no wsiach odczytów i zer
brań - by wnieśniaków oświecać, a tyxµ saą
wym zyskiwać dla ideji niepodlegl-Ośdowej.
Charakterystyeznym przyJdadem tego budzenia się kmieci, są wsie: Tum, Topola, Wilol!lia, Gostków i Grabów. Proszą tei wlościa
:nie o przysyłanie im przeróżnych broszur i
1 pism [ cli.ętnie chcą iza nie płacić. To jest nai1 wymowniejszym dowodem, że i wśród wieśniaków jest duto fakioh, którzy pragną dobra Ojczyzny i chcieliby ją wi.dzieć wolną ,i
niepodległą. D.atyehc.zaoowy więc sąd nasz o
wsi byl blędem, bośmy jej glębiej Ulie znali,
bo opieraliśmy się przeważnie na zdaniach

niektórych ziemian, sprawie naszej nieprzyehylny.oh~
.
.
Na zmianę o0p:i:nji iw nasz.ym calym powiecie zl-Oźylo się wiele przyc.zJ-"'11 jedną i ważniej
szye.h było przy:Jlycie dmrążego Z. Model„
skieg.o, wspólży'Cie ty.chże z ludn·ością miejsoową_ i t, d. Wreszcie wielce dodatnie s.kutki
miała nadzWy·czaj.na czynność :miejscowej Ligi

kobiet, iniicjnwanie przez nią całego szeregu
obchodów nuodo wyc.h, przedstawień patrjotycznyah, wspólnej Wigilii dla Legj-0nistów
i t. d., oraz wyibory do xady miejskiej, do kt&1

rej

Kuj.

oow.

W dniu 14 i 15 lutego r. b. w s.ali miej.
.seowego mag.is.tratu od.byly się wybory do Ra·
dy miejskiej.
W ku:ryi I zostali wybrani pp.:

?vfojżesz

powołano przeważui.e

niepodleglościow

We .czwartek; 15 b. m. miejscowa „Liga
Kobiet" urządzila przedsta-wienie ze śpiewem,
deklamaejami i żywym >Obrazem, przedstawia~
jąeym obóz legionistów. Program 1 <l:obór te-g-0ż by1 (lbmyśfony wspaniale.

Praszkier, Jakób • Chaim Lfohtensztein i Wolf ,
Wier.z.ór rozpoczęto otlegranie;m „Preiu~
Nitka; w kuryii II pp.: Jan Brz,e.czkowski, Piotr djum Chopina"; udział brali pp.: J. Kierań
Pręgowski i Wincenty Przywieczerski; w kuska) J. Klepowa, A. Obidziński i L. P-0tanowryi III zaś p. Antoni Zajda i ks. dziekan Ste- ski. Następnie deklamowali pp.: G. Szulcze\Vfan Kuliński. Trzeci kandydat w o.statniej ku- s-ka, St. Kolodziejska, legjonista Vi/1'. Korczyń
:ryi nie przeszedł~ wobec tego'. odbędą się je- ski wyg!osil wiersz p. t. „Ta nie zginęła" Stań.a
szcze raz wybory pomiędzy p. Juliuszem Ce- skiego, przy akompanjamencie .J. Chrempiń
peuszem a p. Janem Tomaszewskim, gdyż skiej i BaneC'kiego. Wszyscy wyżej wspom:pierwszy otrzymał 28 głosów, a drugi 19.
niani wywiązali się z zadania wybornie.

Odegrano też -0braz historyrzny „w Pia.
stowej eharie" Marji Gerson Dąbrowskiej. W
roli Rzepichy występowała p. Z. Szulczewska
w roli Piasta, p. T. Klepa, w r-0li Ziemowita
p. Z. Klat'zyńska.
Sztuczkę odegran-0 z calą majQmC.tścl{
rzeczy i pre<'yzją .
Atrakcją wieczoru byfo wystąpienie legjon.istów w żywym ol:mude, przedstawiają•
cym obóz. legjonistów w polu. Piosenki wo-jenne, nuem:e przez nich, nagradzano hura„
ganem oklasków.
Pr{lgrnmy ręecznie ma1owanet

wykonałj

pp.: M. Solmlows1;:a i Teczkiewicwwa.
·
Na zakończenie wieczoru w sali teatralne}

dla legjonistów kom. werb. urządzone wspól·
ną kolację i grono towarzyskie przy wspól·
~fodel„
śpiewami Ie-.
gjonisf6w prz~iągnęla się do późnej no-cy.
Naleiy tu też podnieść trudy i zabiegi pn.
szczególnych członkiń „Ligi Ifobiet", a mianct

udziale miejscowej infeligeneji i chor.

skiego.

Zabawa . urozmaic-0na

wicie pp.: H. Sa1skiej, S. Olszewskiej, PrzeZawndzkiej i p. 1l
Bredel.
Cz:rstr dochód z wieczoru w tych dnia.eh
b12dzie <Hiesfany do dysp-ozycji Rady Stanu.

galińskiej, Chrempińskiej,

Z

'

Mławv.

(Korespondencya własna „Godt. Pol.")~

Po -oiywi-0nej wake 1-rrz.edwybm·rzej wy..
niki wyborów dQ Rady miejskiej w Mławie są
następująre:

W I-ej kurji - przeszli sami Pclacy; w
II-ej - 1 żyd, w III-ej - 11a 870 wyhorc6w
glosowało WO. p.rzyczym wybrano 4 Polaków
i 4 żydów, w IV-ej - przeszli sami Po1ncy, w
V-ej - sami żydzi (czterech) i w VI-ej .....
ezte1·ech Pofaków i 1 żyd.
:m.

• Z okupacji

ausłrjackieJ.

Werdlug Mzporządzenia gubernialnego!
pozwofono gminom obszaru okupacyjnego aus:l:ryacko-wi;:gierskiego umieści6 na urzędo
wych tablicach orla polskiego, wyrażać w tek·
ście przynależność do Królestwa Polskiego i
sporządzać napisy w barwach narodowycll. ·
Dzienniki lubelskie ogfaszają ui.wiad°''
mienie generai-gubernatorstwa o koniec2'moścl
zamknięcia gorzelni spirytusu, zo zarządzone
zostalo na objawione z wielu stron z kól hd·
ności życzeinie ze względu :na oszezędzanie
ziemniaków i co równocześnie spowoduje (li._
granicz,enie konsumcyi alkoholu.

Z

Lublin~.

Mlie$iąe, który miną! od dnia utworzeni!l Raut
Stanu, sprowi;dzil znaezne zmiany w ~ubelsk1eh ~
sunkaeh politycznych. Pru~dewszyslkiem rzuca s11~
w oezy zmiana nastroju w obozie aktywistyczn;n:n..,.
01: óz ten. jak wiadomo, dzieli się na dwa wielki~
odłamy: lmvicę niepodlegl-Ościową. złożoną z żyw!0<
lów radykalnych i z centrum nnrodowego. skup1aq
ją·cego iywioiy społeez.ne i poli~yczne ba_rdziej 11~
miarkowane. Przez bnrdw długi czas, memal od
ch"ili wyparcia Rosyan z Polski, między tymi oo„
lamami obozu niepodległościowego io?zyfa się na}
pienv glueha, póiniei 7.'1Ś ~twarta i JtłW~a walkac
z tego po'\'\"Odu p:rzychodzilo do ostrycn walk ,i
stare politycznych mfędzy obyd\voma 0tlłamami.
które szczególnie o'itry charakter przybraly w. ~ru-
gfoj polnwie roku przeszlego i trwały do chvnh U<
Jmustytuow:::nfa się w W.arszriwie Rady Stanu, di>.
którt>""O lewk~'l we~zła wespó1 z centrum narod0o.
wem.t:.OrH.a<l w złożonem z tyi:h d;vóeh v;ielkich
zgrupowań -0łiozie ak>!ywi~tyeznych wpano_w~l. r?"
dzaj „wewnętrznego poknJu'", ~wla~za..a. Je„h s1~
dzi~ieic':W stan rzeczy z dawnem1 1.Valknm1 pcrówna.
- D;..u~ą przcni:rną, nycając~ się w or_zy na te-.
re.nie lubelskich stcsunkow pohtyc:rnyr~. Jc;st .stały.
systemntyczny, a szybki wzrost \Vplywow l s1ly obozu ~entrum narodowego.

*"'-.;.,#&~... ,i'\zd~,...Mu~cQ*~~-~-~~--#W~tpftł>~"Pit1łP'-~M~~J~~~zl!lflM--~-.r~"W\ """"""""""'~~~"""""~~

Aleksander Olkiewicz„

Tak zw.ana :się

psia pogoda

rozpanoszyła

dnia teg-0 na ulicach wszechwfodnie. Od

:rana

jakiś przeraźliwie

lep·ki

śnieg,

pod po-

lrudnie - deszczyk, a ku wiecz-0rowi-i śnieg,
i desz.czyk naprzemian - dawaly się we znaw

ki oo

odważniejszym

przecho·d,niom. Wiate:rek ..:. z tych jesiennych, co to skroś futro nawet umje ei się ziąbem przenikliwym do ciala dobrać - na wszystkich rogach poprzecz..
nic istne zasadzki sóbie na nich urządza wypada znienacka, parasole wywraca, kapelusze zdmuchiwał i -· pelen uciechy z plata.nych figli - to słupem w niebo się wzbije,
t-0 placki@m do bruku przypadnJe, zanosząc
się hucznym, beztroskim śmiechem. A już,
niecnota, z uciechy się nie posiada! gdy przeclioozień ·na przechodnia wpadnie, parasole
się ooerzą

i: -

- Panie?!. ..
-- Pani!...
T~ż trzeba mieć oezy nie naprzedzie ...
......, A - gdzie?,u A - gdzie? ..~
--:- Gbur L.. Bez wychoyrnnia„.
-.- A pani... a pani.„
o brak wychowirnia pomówiony vrrechodzień w por .złe słówko, co mu śl' llll. przyno-

-

złość .ealą
pasyą:

si, wstrzymuje i

a.

Za

I.

dzie wywrze
-

na wietrze a pogo-

.

Bodaj to sto dyablów i z

pogodą

ta-

ką!".„

O zmierzchu psia ta pogoda dosięgla
szczytu, Nietylko wymii:~tla do cna ulice, ale -~
nie znając miary w swem rozpasaniu i zgola
bezwstydnie - nawet do ludzkich siedzib
zaczęla się dobijać. Plula w szyby ,,kapuśniaczkiem'\
biczall1i wiatru smagała okna
cale i nie. baąąc na nic - wYZUta doszczęt~
nie z poczucia tego - eo można a eo nie można - nawet na różowo wytapetowanego buduarku pani Bronisławy nie ominęla, zuchwa-

tat„.
Pani

Bronisława

wezbranej. fali

cz,uje,

że

nJe z.dola się
czeka tylko,
ilość razy swoją

zwierzeń oprzeć,

by pan Stefan odpowiednią
prośbę w tej materyi powtórzył, ponowił.
- Już komu jak komu, ale mnie nvi?·
sję pani zwierzyć ze. wszystkiego. Różnie ró:; ·
znajomi, a.i~ntaszcza znajome, o tej calej spra
wie plotą - jedni bronią pani, drudzy zn.ów
męia, a wina - jeśli o czemś podobnem w ta-

kjch sytuacYacb
Mam

mówić można

._:.

leży

pewnu
do t. i~.
wypróbowanych prz)·jnciCl pani, więc odrobina szczerości należy mi się chyba.„ fani Bro·
nislawu - ....... !?
- Pan zaraz na lep sł.odkich stówek chce
mnie wziąć. W;;zyscyście jedna"!'!... }. Ie klono+ .....;. o-powiem pan.u wsz.ystk:o.

r 1środJrn.

przyjemność należeć

„.

...... Jak na spowiedzi?„.

-

Jak na spowiedzi...
Może pani być pewna rozgrzeszenia„.
O - rozgrzeszenia!... - patrzcie pmi·

stwo, jaki mi

żarliwy spowiednik... No,
proszę słuchać zaczynam„.
Pani Bronisława, gwoli podniecenia i
już napiętej ciekawości, zawiesiła glos na

ale
tak
je-

den moment i tak zaczęła:.
' - Że milość oślepia ludzi - wiedzą o
tem wszyscy, prócz - zakoebanyeh. I pan wie
o iem dobrze.„
- Znaczy się n,ie i'eslun zakne.hany -!? ...
- Nie wiem, ale mniejsza z tern.„ Widzi
się wówczas wszystko na różowo, · cheialoby
się wszystkim nieba
przychylić a już temu
wybranemu!... Lada szary wróbel czy nawet
zgoła dudek. jak się tak na różowo zacznie
patrzeć - mieni się być barwnym ptakiem .•.
W!zystko zdaje nam się prawd-0podobnem .i
możliwem, bowiem w parze z kochaniem uf~
n'.ość be.z granic kr-o.czy, ufność - która potę
guje ową ślepotę. Kaidy wybrany jest co
najmniej półbogiem ..• Niestety! - w ślad za
m:iloŚdą skrada się chyłkiem r-0-zczarowanie,
wlokąc za sobą n.ieo.dlączny smutek.„ Wówn
czas - poniewczasie - widzi się wszystko na
czarno i - znów krańcowość. Bu w źyriu nic.
nie jest ani zbyt r6iowe 1 ani zbyt czarne tyl~
ko - szare.„ pan rozumie ....;, szare!„. I co
najwięcej boli, to ten ślepy pęd ćmy w plamień.

W

oto~eniu

ma

się

tyle i tak

wymow~

nych przykładów - człowiek zam~·ka na nit
-0~zy: my jesteśmy wyjątkiem, lub u na~. ina„
czej - ludzi się - aż się sparzy. Mówią wtem :hc1a sens!. .. Eh - sens„. Jakiż sens!?.,
Gdziei :_ sens.„ Ten niepowstrzymany fata1.
ny pQd w plamień~ mimo tylu ~straszającyct
widoków w sąsiedztwie! i życzhwyc.h ostrze..
żeń, - to wiaśnie najgor;ze.„
• .
•

- f;miGm twierdzić, ie „to" wlasme naJ•
]e;p~ze ... Bn coby nam tak dalece przyszł;> 1

tego, gdybyśmy nie ulegali temu pęd•;w1'?···
_

Oszrzf'd:dliby§my sobie przynaJmrue}

-

5itrasznie drogo

rozczarowań

i zawodów!.„
•
- Tali. ale zarazem pozbawilibyśmy s1ę
mcż 110 gi'i z~:rnania choć na krótką ehwil12
szczęścia. Nic darmo na tym świeeie ...
to

więc

trze-ha

placit~ ZA

szczeście ...

~ Drol!o i nie -- drogo, o ile się zważył"'
źo za tę za[;1ntę mamy nie tylko chwi1ę ;;zr:zę
sr.ia. ale i dlugie dni rozczarowań tudziet
zawód„.
- No, proszę - więc i rozczarowani~
darmo nie dostać nawet!?
- A nie - nk darmo!.„ A r r·:;:arow&
nie ma swoią wartość, względną ·: 1 tą. jalr
wszy5tkc· na tym świecie, ale . Paru
się uśmii:rha.„

-

Bo mi

się płakać

chce„.
(Dok. i1i:dtąpi).

ł

.Nr.

WARSZAWA.

nie wladze wojskowe. Wprow·ad zanie mifan
lub dopisków do paszpol'tów :vrzez osoby: nieP:Owolan.e jest k.aran-e.

Zjazd Ilolonatńw Kółek rolniczych
G. t 8.

5-ty zjazd delegatów Rad opieruczycli.
(o) Dinia 26 b. m., w lokalu Rady głównej
<>piekuńezej (Jasna 32) o godz. 9 rano rozpommą się obrady 5-go zj-azdu delegatów Rad opiekuńczy-eh. Porządek dzienny obrad, między
innymi, obejmie: sprawozda nie i komunika ty
zarządu R. G. O., sprawę aprowizac ji kraju i
wsp6ldzia lania ze Związkiem Stow. sp-0-żyw
ezyoh, sejmiki i gminy a pomoc mia.storo, kwestę ogólno-kraj'°wą, wysyłanie dzieci na wfoś,
sprawę skladki, zainic}owanej przez C. T. R.
na glodny:ch w miastach.

Zamknięcie obrad.

(o} W cstatnim dniu :obrad., t. j. we
w godzinach popoludniowych, p. M.
Holder Egerowa, wygfosi!a wielee ciekawy i
bardzo umiejętnie opuoowan y referat, na temat zadań gospodars twa kabieceg{) na wsi.
Zwróciwszy na wstępie uwagę, że wobec dzi·
siejszy;c.h, niezmiern ie wysokich cen na wszelkiego rodzaju dirób, jak xównież trz.odę, oraz

~zwartek,

nabiał, dzial gospodars twa kobiecego oplaea
.się nadzwycza jnie. Referentk a zazna-czyta ró.wnież, że w celu roZSiie.rzenia dzialu tak zw.

dzialu · gospodars twa kobiecego,
powinny
skrzętne~ a praoowite gospodyni e zająć się
jaknajsze.rzej warzywnic twem, oraz owoea.rstwem, UW'Lględniając wszelkiego :r·od:zaju fabrykal'.ję przet·wOT6w owoeowy-ch.
W dyskusji, jaka się wyloniła po wygloszeniu referatu, zabieraly gtos, p.rzedewszystkim obecne na sali panie. A więc: p. Karezewska szezegółowo rozpatrywała sp.ra:wę hodowli ,ras poprawnyieh, kończąc swe przemówienie uwagą, że najwyższy j.uż ezas, dnpuśdć kobiety do rad gminnych.
Następnie przemawia li pp.: Jablońska,
Hempel, Kretkowsk a, Tański, Górski, Adamiecki i inni.
Po dyskusji p. Skarzyński sta:wia wniiosek, w sprawie dobrnwoln ego opodatkow ania
.się

w

kółkach,

na rzecz miast. Wniosek ten

warszawska~

Maciej.

W.
sto

(o) Prezydjum policji -

jak donosi ,,D.

z.~ stwierdizilo, że w ostatnich ezasacli ezę
się zdarza, te wlaścieiele paszpoctów za
pośrednietwem milieji lub władz kościelnych
zmieniają lub wprowadzają dopiski do pasz,.

portów. Do robienia wsze1kich zmian lub do
wprowadz ania dopisków do paszp:ortów upom
ważnione są wylączmie wladze, które wydają
-paszporty, lub w niektórycl! razach odpowledg

19)

s.

'(o) awięty Maciej ~mę traci, albo ją hogaei mawiłl!li nasi przedkowie . Czy więc ją w dniu dzisiejszym nareszcie straci, OG powitałyby z rado§cią
liczne i1'ZeSZe.
Sprzedaż

dziczymy.

· ~(óJ Naczelnik miiJ.i.eji pod.al m, wiad<>m<r
ścl komisairzy .następująice O'bwiesziezenie. ces.
n.iem. ;prezydjum p-olfoji: „Pomimo, że pol'Oiwanie na z.ająoo i kuropatwy już wo-n-ezon-o,

z.darza

cię ezęsto,

te zwierzyna iwy.stawiona

I

zrozpacz.o.ny Kowalik .na iad.!El!Il. ślad trafi.6 nie

W'„

mogli.
Portcygar pr.zepadl jak

w

wodę.
Zdawało się, !he
sądzony. Leez Gri.in,

Ciąg
Książę

zazą·

dal odszukani a zlodzieja i l)dnalezien ia paGubernato r piotrk{)wski, Muller, p.owierzyt sp.rawę Kowalikowi, stawiając mu dwie alternatyw y: albo papierośnica się znajdzie, ~bo straci.posadę. Ko·
walik był w rozpaczy.
.
śledztwo i poszukiwa nie zlodzieja by!o
arcytrudne i prawie niemożliwe. Cwjąc doskonale, że sam orzec.ha tego nie zgryzie, postarrowil prosić o pomoc Griina, który już w.tedy zaczął nabierać :rmglos.u, dzięki swemu
sprytowi.
Przyjechaw szy więc do Warszawy , <>IHJwiedzial agentowi calą aferę, prosząc gorąco
o pomoc i proponując wysokie wynagrodz enie.
Sama już spraw·a mocno zainteresowała Griina., więc nie tracąc czasu, zabrał ze sobą kilku
zaufanych pomocników i p.rzybyl na miejsi;:e
miątkowej P'apierośniey.

ka.mielił

;rzucony

los lfowaliika jeist p:rze.-

jak wiadomo, 11igdy nie
te książę musi odzyskać swoją .pap.ierośnieę, a cała ta ikirad'j;ieiż
musi dodać blasku Blawy il"oŚyjskiej policji.
Polecił więc K·owa:likowi, aby za wszelką
Mnę d-0wiedzia l się, który jiUbifor i g<l'Zii:e wy„
konał papierośnicę. Po krótkich zabiegach,
przyboczn y adiutant księcia, w· najwię~ej
tajemnicy opowJed:zial, że papi:eTośnicę roibil
jeden ·~ kalmkaskioh . j·U1biler6w i pod.al jego
.tracl1 fan4vz;ji.

dalszy.

w sposób ha.rdz.o energtc:zn;sr

nazwisko.

Postanowił,

·

Tyle tylko potrzeba byfo Gronowi.
Momental nie · między łódzkimi fabrykantami ł miljoneram i zanądzono skladkę na upominek dla księcia, gdyż sumy paru tysięcy
rubli Kowalik ani nie m6gl, ani :nie clioial
wylożyć i energi.czn.ie wzięto się do roboty.
Kiedy już zebran-0 -Odpowiednią gotówkę, ·p.od
wskazanym adresem wyslano na Kau.R:az spe-.
e:jałnego urzędnika, który obstalował n-ową

:papieroonfoę.

Po paru dniaeh powrooil z o;uplikatem w
najdr-0bniejszyoh nawęt szczególaeh przypo.minaiącym oryginał, bo jubilel' posiada! eysunki
i wzory -papierośnicy.
·
·agenci, tini Griln. ani wreszcie coraz hardziej ·
lWtedy, Griin wraz z Kowalikie m maran„
wypadku.
WszeHde jednak dochodl;enia i poszukiwania nie daly najmniejsz e·go rezultatu. Ani

Towa:rzysiwo Kofonji Ietnfoli.
(o) Zebranie ogólne ezlo;nków Tt>w. kolo;nji letnich w Warszawie odbędzie dnia 2 marea r. b., o
godz. 8 wieez.• w siędzibie Tow. (Wilcza 52). O ileby :z;ebr8!llie ogól'Il.ę nie odbyło się w dniu wyżej ()znaezooym z powodu niedostatecznej liczby obeenycil, to następne odbędzie się dnia 16 marea, w
:piątek, .o godz. B wieczorem.

-

-

Niedozwolone zmiany w pa;szporlaeli.

.proiokóly.

O Cfmy węgla.
{i0} Magistrat m. st. WarS"IJawy (Sek-cja
·npafowa) nadeslał do naezelnika milfoji odeO podaterk. od kinemafogra.fów.
. zwę p. prezydent a policji, następujątej treści:
·co) Wfa~ciciele. kinemafo.graiów, -nie za"Brak węgla i trwają·ce zimno pohUdZJają han,..dowoleni z podwyższenia przez Radę miejską
dlarzy węgla tu4zież konsumen tów do :przepodatku El.-0 wysoko§lci 25 %, czynią starania u
kraczania ustanowio nych een maksymal nych
wladz llladzorczyoh, aby przy zatwierdze niu ui wywołują żądanie płacenia 1ub też mofiasrtawy
podaitek był obniżony do wysokości 18
:ooiwywan:ie wysokich cen. Skuteczne przeciwprocent, zapropono wanej pieirwotnie prze·z madzialanie temu zlu będzie mogło tylko wówezas miec miejsce, gdy prez<ljum polieji bę gi!strat.
dzie zawiadam iane -0 każdym po:s2iezególnym
.... /
Zjazd leśny.
wypadku :przekroczenia w tym W"Zględzi~. u.;.
(o) Jutro odbędą się w Warszawfo obrady desHowania administra cji, ooąźająee za pomoeą
ustanowie nia ·cen maksymalnY'ch d-0 uchronie- legatów Sekcji leśnej C. T. R. w gmachu tegoż Tonia ludności oo wyzysku, znalazło mało Po"! warzystwa. Na zebraniu mają być poruszone bardzo
parda,· zarówno 11 polskich wlad'Z, jak i osób ważne kwestje, związane z ochroną naszych lasów
prywatnyieh. Oczekuję, że magistrat w inte- i nowych wa:rw.ków gospodarki leśnej w kraju na-.
:resie całej ludności wpłynie na to, aby ze szym.
strony wszystkich intereoowa nyeh, a zatem
.
także i milicji miejskiej, rwszelkie ,przekll'oPod wpływem m~oaw:·
ezenia -cen maksymaln ych, były podarwa.ne do
(o) W ostatnich eza.sach <:any po&zfy zna.ewie
wia:domośei prezy;djum palicji.
wg6rę w porównaniu z cenami zimowymi, z przed

uchrwalono.
O obowiązlrowym 'tl'bezpieczaniu się oo
ognia, mówil p. Chomicz, a p. Niedzielsk i w
dłuższym przemówie niu rozpatryw al sprawę \. · ·
O we:re·ndy."
'
kształcenia się mlo<lzie:ży wiejskiej o.gólnie i
; "(o)' Se~cja bm:fowlana >ma·gisfiratu m. st.
praktyczni e ... faeh-0w'O.
Wa.rsza-wy postanowiła podnieść oplaty za
P. Cialkowsk i mówil o lącrmości teoirji i
;prawo zat,mowania ehodników i placów miej·
pxaktyki w rolnfotwie.
s.kich pod budowę werend przy restauraoej·a-oh
Wreszcie na wkńezenie mowy pożegnal
d Jrarwiarnia;eh. Zawiadomiła więc wlaścieleli
ile, treści ogólnej, na.cechowane szezecym patych zakładów, że oo.fa poz.wolenia, wydane
tryotyzmem , wygłosili pp. Książek i Zawipne·z były magistrat :rosyjski i wzywa d'O wystowski.
jednywani a nowy-eh pozwoleń, przyezym doN'a tym zamknięto awudnfow e obrady Kódaje, że werendy ·dotyehczasDWe winny być
łek rolniczycli , które be?)wątpienia przyniosą
przez
;właścicieli, gdyż w razie p.rzeci·wnym
realny '.I)oi.ytek dla ealego kraju.
· . dokona tego na i·ch
:kom sam magistrat. P-0dwyżka dzierżawna ma hyć zna.czna, wynosi
bowiem 80 % do 100 % oplat dotychczasowych.
Wobec tegio wielu właścicieli werend zamierz.a znieść fe ·calk-0·wicie, .'lJWlaszeza •wo-bee
zmniejszen ia s.ię doehodc'Yw restauracj i i kaStulecie a.rcybi~lrnpstwa. warszawskiego.
wiarń. Zarządzenie sekcji handlowej ehybia
(o) 100...letnia roCl'Llliea utwo.rzenia arcybi- więc eeltL
skupstwa warszawsk iego przypada na d. 4-ty
marca. Utworzeni e w Warszawie stolicy arcyW ciąż mrozy.
biskupiej stalo się nieodzown ym po drugim
(o) Pomimo kilku zwodn~ cieplejszych <lin.i,
rozbiorze. Po dłuższych rokowania ch z Rzy- zima trwa w dalszym ciągu :prawie z tą samą
suromem papież Pius VII, bullą z dnia 4 marca wością, eo w pierwszycll dniach b. miesiąca.
Nad
1817 roku (,,Mmtantis Ecclesiae regimini") ranem termometr wskazuje w 9zień prawie 7• do
wyniósł kościól katedralny św. Jaina Chrzcicl&
9° mrozu; nie <> wiele lepiej jest wieczorami, a w
la w Warszawi e do godności kościoła arcybi.- ciągu dnia kilkustopniowy mrozik urozmaica ostry
skupiego i metropolit alnego. Pierwszym arcy- wiatr i zaeymki śnieżne.
.biskupem war.sza wiSkim byt ks. Franciszek
Malczewsk i
. Sw.

ronika

bywa na 6PrzeC:Irl. Przypomin a się postanowienie z r<Jayjskieg o prawa ikaxnego § 251:
kto w ezasie zabronion ym rmnosi, rozwozi,
sprzedaje lub 1kupuje :na :sprzedaż zwierzynę,
ulega karze' gryw.ny rb. 1 za ka.Mą przy nim
z.naleziilllą sztukę; bezprawni e sprzedawana.
zwierzyna będzie konfisk-0wana. StoSl()wnie
d:o niniejszeg:o ['()xp-0rządzenia, po upfyiwie 5
dni od dnia opublikow ania, zanądrona będzie
konfiskata 71Wierzyny i będą sporządzane

·

miesiąca. Przyezyną

tego w ehwili obecnej jednak
nie jest spekulacja, lecz. mrozy, - które podwójnie
źle wpływają. Po.pierwsze bowiem podezas mrozów
silnych kury mniej się .niosą; .Dowodzą tego między
i!I1nymi dane statystyćZlll~, przedwojoo ne, zebrane w
Danji, skąd wywóz jaj w r. 1911 wynosił 430 mil.ion6w sztuk, a w roku 1nastęP'nym, 1912, wywóz nie.
tylko się nie zwiększy!. jak to. bywa z roku na rok,
Jeez zmniejszył się do 380 miljonów z ·powodu silnych mrozów, które panowały tego roku. Poza
mniejszą ilością· jaj, .jes.zeze przewóz ich jest -przy
mrozaeh u.trudniooy, gdyż na mrozie jaja pękają.
Z .nasta.niem pory cieplejszej. eeny odrazu spadną.

.
I

~ięcie

ncllomo§ ci teatralnycli.

(o) Za zaleglOŚCi s powodu niegplaeanta 'Pl),<
datku miejskiege> ~rz~ teatr ~styczny, magistra:'~
ipo1ecil dokonać za1ęei.a w.szystk1eh ru@o,mośei .t~

teatru.

·

.

·- x

Drzewo ze wsi.
(o)
pa'.h! w
drzewa
duktów
jedynie

W ostatn.ieh tygodnia.eh, wskutek '"'-·'"-" ,,-·. ···
Warszawie~ zwiększył się maeznie dow%.
z podmiejskich. okolfo. Często, zamiast PrO-.
spożywezy:cli, ok<>liemi wieśniacy Dl"'7.vi:u„,.;:.;c·c ;·-.
wozy eale rąbanego drzewa, naturalnie
śledniej jakości. Dawniej takie drzewo ehlopi aptzę..,
dawali na wiązki. obecnie jedynie na ~ę. Niektórzy nawet,' ehcą.c uniknąć n.ieporozuró.ień,
ze sobą ,dwie wagi dzisiętne. Cena <li-zewa,
tygodniem doohodzila do 45 .kop. za 40 fantów,
hecnie sprzedają po 35 kop. za takąż ilość,
rująe z powodzeniem ceną 2; tutejszymi na.i1111iuui.mi·. ·
opalu.

Nowe pismo .
(o) Z dniem 1 marca r. b., z.acmie wychodzil
w Warszawie nowy tygodnik satyryczny p. t. „Oset''.
Redaktorem będzie p. Zagórski z Galieji. Nowe to
pismo redagowan e będzie na podstawie kierunku
niepodległościowego.
Wspólpraeownika:mi będ%
miejscowi humoryści i satyrycy.

Teatr Wielki. Dziś „Stras:zm.y dwór".
Teatr Polski. Dziś ,,Dom otwarty", jutro po pol
,.Biały kaptur" Kozłowskiego.
Teatr Mały. Dziś i jutro „Strażnik cnoty" Sad1:y
.Guitryego. ·
Teatr Letni. Dziś po raz pierwszy lekka komedja ~rnsteina i W olifa p, t. „Nigdy za późno"1
jutro po pol. „Sybir" Zapolskiej.
.
Teatr Nowości. Dziś „Trzy p;mny".
Teatr Nowoczesny. Dziś po raz pierwszy „Ra!
.sputin".
Teatr Praski. Dziś, na benefis R. Bartoszew·
skiej, odegrana zostanie wespla krotochwil fR. Ruszkowskiego p. t. „W esele Foosia" z benefisantk:}
w roli Anastazji Kuznickiej.
-

o

Z Tow. Literatów i Dziennikaifzy.

(o) W dniu 6 marca r. b„ o godz. 8 wieez., w
lokalu Tow. przy ul. Brackiej nr. 5, odbędzie się zebranie dyskusyjne ctlonk6w w celu rozważenia: 1)
ProJ)ozyeji przystąpienia Tow. literatów i dziennikarzy :polskich do Związku Stow. polskich; 2) Pro·
jektu opraoowani a prawa autorskiego i usta>V-y prasowej.
.
.
W dniu 28 b. m., o godz. 8 wiecz., odbędzie się
nadzwyezaj·ne zgromadzen ie ogólne ezlonków, ZWO'"
Jane w myśl par. 16 ustawy, w c.elu rozważenia.
sprawy organizacji pomocy materjaluej dla tych literatów i dziennikarz y, którzy wskutek wojny po·
zbawiem.i są źródel .zarobkowyeh.

c6ił.

•
l

o-wo.

, lJ .przededniu wio8ny.
Może to przedwcześnie mówić w lutym o wii>
śnie, skoro, jak stwierdza ludowe przyslowie: „na
Gromnfoę·mamy zimy połowicę". Zruedwie połowę!
Tak jest! :Nie zapominajm y jednak, że w lutym, w
tym najmroźniejszym miesiącu, zima się przesiJa, a
po tym przesileniu „ma się już ku wiośnie". W sta·

ryeh kronikach i „Silva rerum" z,najdujemy ciekawe wzmianki: „Dziki zv.'ierz w lesie zaczynał bięr
gać parami. W ;polu odzywał się skowronek, koli'
za.czy:nal śpiewać, sroki i wrony sposobily się na.·
gniazda, jastrzębie i dzięcioły ciągnęły. ,,i\lfól wyła· •
tywal motylem"-l eszczy;na kwitła, a niekiedy pąez.
7 obiadów dla jediłu~j oS-Ohy.
ki bywały na pierwio.9Dkach".
_
W gospoda:rstwacll ro1nych przygotowywano
(o) żargo.nowy organ ,,BU:ndu" oskarża warszawską gminę· żydowską, że forytuje ona specjalsię również na przyjście wiosny. Poprawiano ogronie „sjornist6w z prole1:arjatu"; którzy otrzymują po ~nia, wywożono nawozy na ogrody, przenoszcm<>
6 - 7 obiadów dziennie 100 1 osobę. Jednocześnie ps:rezoly i t. d. Z pewnyeh. d!ni lutego wnioskowan<>
informuje to pismo, że gdy jaki robotnik odłączy się
o trwał-Ości zimy i stawiano prognozy wiosenne.
od „Poale-Sjonistów",. to ei go $kazują na glód, od·
Pierwszym dniem ludowej obserwacji był .dzień,
bierająe mu obiady. Urządzają też li~ytaeję w celµ
Najśw. Panny Marji Gromniozne j. Upł:ynąl 001 w tym
,,1owienia dusz": zapisującym się bowiem do nich
roku wśród tęgiego mrozu i :przewafoie zachmurzombotnikom daja obiady po 3 kop., za które ,,Bund"
nego nieba. „Gdy w Gmmnfoę .z daclm ciecze - zi.
~biera 12 kop.~ Zarzuty te są wido-02!llie uzasadnioma jeszcze się ;przewlecze". Wobec ówczesnego siiJ.,
ne,. gdyż gmina żydowska <Lotychmas ich nie. spro~
nego mrozu przypusuzaćby można, że wios.na nie.
stawa.la. mimo, że już uply:ńął tydzień CLąSU.
dlugo na siebie da czek.ać. w :przeciwieństwie do a
Jutego pożądame jest jeS2JWe .slol'ice w dniu 5 lu·
· !:ego na św. Do.rotę, gdyż jak przysJowie twierdzi:
Z teatru · praski ego.
„o świętej Dorocie wyschną chusty -na. plocie". W
Do .:rzędu .. najbardziej lubianych i zaslużonyeh dniu 10 luteg-0 już „Seholastyka mróz utyka'', a 24
pracownikó w sceny zaliezyć 1I1ależy dzisiejszą bene- łuteg~: „święty Maciej - zimę trać", atoli: „Gdy
fisantkę, p .. Bartoszewską, znaną nam clllubnie ze
święty Maciej lodu nie roztopi - będą długo dmU"
scen łódzkich i teatru Małego w Warszawie, ostatehali w zimne ręce ehlopi".
·
nfo zaś art. teatru na Pradze. Afisz zapowiada kroPocieszajmy się więc .nadzieją - a nadzieja fa
toohwilę Ruszkowski ego ;p. t „Wesele Fonsia", w
nie jest hezpodstaw:ną, że zima, aezkolwiek silna.
której p~ B. kreuje rolę Anastuji Kurnickiej. Rolę nie połt'wa już zbyt dlµgo.
Fonsia odegra p. Strótewski

-

żowali widowisko na wielką

slkalę.

przyznać, że i okoliczności przys.zly
mocą. W czasie pobytu wysłannika

:na Kaukazie, w

Trzeba
im z poagentów

Łodzi zastnelil się je<lę-n z
nie jednak ze sprawą kradzieży
wspólnego nie mający. Samobójst wo to bylo
wodą na .mlyn sprymego Gmna. Zarraz też u„
nrlejętnie i dyskretnie rozpuszczon'() wer·sję,
ie l()ficer ten byl podejrzany o kradzież, a piołi-cja po.siadała spory materia! Qbciąiający.
Tymczasem z podxobioną papierośnicą w
nooy 'Ciehutko wyjec.hal .agent do Andrzejowa, gdzie znajdowal się podówczas letni obóz
i w bezpieeznym miejscu w-0pal ;papiero-

ołieerów,

śnicę.

·

,

J~~:ie przez. dni parę K;Qwalik proiwad'Zil
ene:r.giczne medztwo, a potem .zawia:domil gubernatora, ie znalazł ukradzioo y klejn.ot i p:ro-isi aby gu:bernat-or 'Osobiście pofatygował się i
byl świadkiem wykrycia przestępstwa. Afera cała byila nader poważna, zaińteresowanie
.wśród. wtadZ bardzo wielkie i zwierzchn icy
nie bardzo wierzyli, aby zuchwałego złodzieja
udalo się komuk·olwieik wykryć. To też gubernator n.a a-pel K-owalika pośpieszyl och'(),.
czo.
iNaza.j:ntrz z rwiel'ką ;pomp~ i <Iumną. miną
K~walik w towarzystw ie gubernato ra MUllera,
.poliemajs tra łódzkiego ChrZMlowskiego, prokuraf:a.ra, sędizie·go śledczego i kiłku jeszcze u•
;rzędników wyjechał do ~drzejiowa.
I..

Zaciekawi enie dygnitarzy było Wielld~
A sk-0re> rwyilropano zagubiony portcygar, zadowolenie bylo wielkie. Nie szczędzono 'PO"
cl!wal i wyrazów zadowolen ia. Kowalik'°wi,
który przyjmow al je z dyskretną skromnością. ·
jako win'Owaj.cę wskaz.ują-c samobóJcę.
Gubernato r polecil Kowalikowi osobiście:
odwieźć

oPapierośn.foę księciu Imeretyńs~

mu. Urzędnik nie dal naturalnie się prosić, ·
a może nawet awansik. W parę go&in po.
tem S'tanąl przed obliczem dygnitarza .
W :pelnyeh oddania i pok<>ry słQwaeh "W1
·razi1 swoją radość, iż jemu właśnie l>rzypa<U
ui.szezyt ocldania księciu tak drobnej pnysru•
gi i z głębokim uklonem :poda! gubemakrr owi papię.rośniicę.
Książę leklro się uśmiechnął.
~- •
- Dziękuję panu bardz.o. ·Spryt tódzIO~j ·
policyj. zadziwia mnie. ~egoś podo'b:n~ nie
widział run._
Kowalik stał wyprosrow~y, rooną:e z a~
my i radości.
·
...... Aby - eiągnął dalej. li:siążę -. OOl,t!: .
łeźć rzecz, która wlaściwie nie zginęia.
I· przy tych sfowach sięgną! do ki~ ·
wyjmując z niej papierośnicę.
Z uśmiechem polożyl ją obok <lo-ręeti011ei
·P'rzez K-owalika. Na ."biu~ leżały diwie blY
źniaez-0 po<l'Qbne, jednak'Owe zupę?nie papie
rośnrce.
·
·

:(e.

a n.1.

1.

zma•ła

2A

da. 23 lutego r. lh po

wyProwadzenie. drogi cli' nain zwłok ru1 stą~i ~ ;piedzielę, dn.. 25 .lutego r, b ~·.o godz. 11 i p6ł z rana
domu« ;. przy ut widzewskiej 44, o czem' izawiadamiaj'ą krewny.eh i znajomych pogrążeni w ,głębokim smutku
\

l

'
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ąż

,,łJział'
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ekono ""czny.

znowu mi~cl
zwięik&<t:onego

DB wojnin.

' · '" '. ~ · · ' ' ·
II.
··
./ bf~ wrźej pr~d:Siawt-0ne, zapanują
•najpewniej we wszystkieh pruistwach) prowa„

!azących wojnę, (jakkolwiek w róźnydl ro.zmia11'8.ch) - skutkiem cz-ego ,grozi stanowczo ~a1

dalsrq J;rioment -przymusu .do
eksJQrtu pn· woj:ui~.

poqnosi, ro po 'WSZY·
stkfoh poprzed.nicli kataklizmach w ezasaeh
nowszyOO. dotknięte nimi gospodarstwa społe
wne stosunk'°wo &eyhko się odradzaly, to z jednej· strony'ani rozmiai ówczesnyeh &kód, anl
inteńsywność ów.ezes.nych. gos;podar&tw nie da·
dzą się porównać z dzisiejszymi. Z drugiej zaś
Jeśli

---.;

GosJodarstwo śwłato

się

tu i owdzie

się

mooy wł~śnie stwierdzić. mtletźy, że "przy
wswmn.Ui.Jlyc.h re:generai;jacl:i. wsp6ld1Jiala?o W.
wysokim \Stopniu nawiązanie i ulatwie.nie ~
kojov;iyeh stosunków w handlu światoWYm. I
tak dla Anglji ustanie „systetrm kontynoo.taJ..:
. n.ego" po wojnach napoleońskich, dla Fra,.n.~ji
zaś klauzula największego uprzywilejowania
(Meistbegiinstigung) w p0tk<>iu franfurtkim po
woj-nie ;r. 1870/71, przyezyni!y się niewąitpliw1,e
do szybkie:g-0 podnies:tenia się dotk.nięteg<>
wojnami gospodarstwa społecznego.
„Last n'°'t least" - konieczność starania.
się o korzystniejsze warunki dla eksportu
(zwlasuza fabrykantów) wyniknie 1; wy.sokię
go poziomu płae roboczych. Skutkiem zwięJI„
szonej podaży sil roboczych po zaware~u pa.
koju obniży się wprawdzie .nieco poziom plae
w porównaniu z pła.cami w ezasie wojennym,
jedna.Jr tylko w ogranfown-ej mierze. Silniejszy
spadek ty.eh plac bowfom niemożliwy będ.zie
z powodu, iż (mimo spodziewanego potanienia
środków żywności), -0gólny kom utrzymania
będzie stosunkowo bardzo wyoo.ki. Ze wzglęj du na ten wysoki poziom plac roboczych, uwa„
runkowany drożyzną, wywolaną przez wo}nę i
niedającą się już więcej (przyn11imniej w zna;

· czne zaostrrenie wa1ki konkurencyjnej w ek.s.porcie świat<>WYm. (Por. Torpe „Czy koniee
.:wojny oznacza początek wielkiej konjunktu:cy?", Magdeburg ,!915). Równocześnie jednak
sila kupna świata calego skutkiem olbrzymie-·go kilkuletniego .zastoju gospodarczego, który
1 rwojna teraźniejsza spowooowala w wielu kra1a.eh WS'Zystkieh c;zęśei świata, na ogól zapewne będzie osłabiona. Zestawienie tycll dwu
· aspektów pozwala przypuszczać, iż niezbyt
dlug<> po zawarciu pokoju nastanie przesilanie gospodarcze, prawie powsz.ecb.ne, a to w
znaku powsz,ecooej nadprodukcji. (Tego samego zapatrywania jest Sehumaeher w zbioro, wym dziele Herknera I c;zęść, str. 71). Tym
większą tei stanie się dla wszystkich potrzeba
'fórsowania eksportu i zabezpieczenia sobie
, $góry możliwie. najdalej idących ułatwień dla
tego eksportu, a to przez korzystane traktaty
handl-0wet
.
.
Sytuacja państw eentralnych, odnośnie do
rooln-0ści eksportowej po wojnie, będzie praw, <Ihpooobnie () tyle lżejszą, ii Wojńa - sądząc cznej mierze) usunąć ze świata, :Ze względu na:
wedle opublikowanych bilansów przemysło- spowodowaną również przez wof.nę niewątpll
wych towarzystw akcyjnych, i wie11dch insty- wą silniejszą „demokratyzację" ustroju spol&
ituicji banikowyćh - przyni.osla z sobą dla Nie- .eznego po wojnie, ~o również wpłynie . na
miee i Austro-Węgier znaczne wzmocnienie wzrost wymagań klasy robotniczej, -0raz na
produkeyjno-tećhni.czne i finansowe (w ~cze- · wyższą, niż dotąd miarę ich zaspokajania fak;.
gó1ności bardzo liczne podwyższenie kapitału tycznego., dalej ze w.zględ.u na brak kapitalu i
akcyjnego), jakoteż w.zmoieni,e zdolności przy- 1 na wysoką stopę pr-0ce.ntową, w końcu woboo
stosowawczej w wielu gałęziach p.rzemyslu,.
za.ost.rrone.1· ko. n.kurenc.ji na targ.u światowym
dlugim szeregu przedsiębiorstw.
~ nastąpić musi po wojnie forsowne oszczęW mocarstwach ententy natomiast stosu- dzanie na. kosztaeh zarządu (Regle), W2}g'lęd.
nek dostaw krajowych mate;i;jalu wojenneg-0 :nie.forsowne dqienie do pokrycia i~h wzrostu,
d-0 zagranicznych był dla produkcji rodzimej który fJo cel osiągnięty być może prz.edewszystnieporównanie mniej korzystny, niż w pańę kie.m przez nadanie produkcji charakteru je&twach centralnych, a ulepszenia wewnętrzn~j s'OCZe bardziej „masowego", zatem przez forso.organizacji p.racy przemyslowej (wedfo of17 wanie zbytu, przedewszystkiem eksportu.
.ej~nyc~. użalań ~ię a~~elskich) są zwłaszcza
M~naby tu zarzucić, ze do:tychczas·w eza.
w Angl11 znaczme mme1 wydatne. Dernburg sach nowszych przewazna część wielkfoh mo. („Berline~ tag~blatt:• ~ 9 m~rea 1916) zapew- carstw z reguły stara!a się zapobiegać pr:~si
ne sluszme twierdzr, ze „mepr~wdopodobne leniom nadprodukcyjnym w ten. sposób, 1z ~
jest, by po wojni~. za1lna~yla się. pr~ewaga jednej strony forsowala eksport„ z drugie~
gospodarcza Angl31 nad N_iem-0i:m1: Na3boga~- strony zaś równooześnie zabezpieczala SWÓJ
szy bowiem na~e! kraj ś:v1ata me
w moz- rynek wewnętrzny wysokiemi cłami, .i że wlaności równoc.zesme wspie.rać NzwóJ h~ndlu, śnie w ootatnim -0kresie handlowo-pohtyemym
przemysłu i żeglugi, wyplaea~ sp~ 1 ?.rzo- usilowala -0przeć rozwój swego eksportu nie
:nym wielkie sumy w gotówce 1 w am . CJI,
tyle na k'°rzystnych traktatach handlowych, ile
trzymywać największą potęgę morską 1 potęz- na mniej lub więcej wyksztalconym systemie
:ną armję lądową!".
. .
„dumpingu". Na innym miejscu· pirzedstawiliś..
w.

I

spr*smiro.wn~ którzy

Potrzeba forsownego uprawrnma ekspo-r-

my jui

po wjnie wynika także ze wzrostu zadlużoo.ia państw wojujących w BtQsunk~ do. n?utralnej zagranicy i z fakt~ pogor?zema się ich
w~lut. Przytem uwzględmć nalezi,
ws~st-

to.

.ze

lk1:e państwa. ententy (nawet AnglJa 1 Fra~e1a),

majdują się obeynie pod względem zadln_zem::i-

?

woboo neu1.ra1nej zagrani~ i p~gorsze~ia 1lansu platm~:ego relatywnie moze w gor:z~m
·położeniu, mz moearstwa centralne, ktore
wskutek izolacji zmus~one byly pokry:Vać gr~.

w towarach I prawie
cąle swe zapotrzebowanie pieniędzy we ~l~~

I

swego zapotrzebowama

n:
nansowe wzmoememe mektór~ch panstw ;ieu

snyf'.1 krajach,

p~dc~as

?dy

g~spoda;cze

1

.

tralnych nastąpilo

głównie na ~osz.t panstw
ententy -- na tle jej potrzeb WOJeooycll, oraz

. ~·
A „
l)oiyezek zagranieznych.
·
Pogorszerue bilansu platmezeg~ w ng1Jl

obsz.erpiei, te, zwlas.z.cza ze względu na

dokonane w roku 1913 przez Stany Zjednoczo-.
n.e od wróc.enie się od wy.sokieh cel, dalsze ruzWijanie eksportu światowego na powyższej
drodze _ bez względu na szczególne konsekwen.eje wojny światowej - nie byłoby prawdop.odohnie mozliwe.
Zabezpiee.z.e.nie wewnęt.rznego rynku wysokiemi _el~mi okazaloby
się po wojnie zapewne s~czegolme trudne~; ~,
fo. wobec< zmnieiszonej Sily kup.na ludnose1 l
pieniądza. Wobec tego zapew~e {)dn~nie d.'.l
rozwijania eksportu po wojnie, na pierwszy
plan wy·sooie się dążność d-0 uzyskania maili·
wie "najkorzystniejs:ych waru?kó~ band.l~wo-.
polHyczny<:h dą:Z.n:O;SĆ do zaw1·erama mozhwie
najk{}rzy&tni~jszych dla eksportu traktatów
handlowyeh, oo, jak wią.dom-0, ni.e da się p.neprowadtić bez wzajemnych koncesji.

i we Francji wystąpi przedewszystkiem w st-0(d) Rosyjskie m1ll.isterjum handlu ~ako~
sunku do Stanów Zjednoezonyc~, podcza_s gdy ezylo swoje prace 0 .ograniczeniu pra~ akcy1:państwa centralne (wskutek izolowama) u- , nych nieprzyjacielskich . poddany·eh i przedstrzegly się zależności od Unj~ pólnocno--ame-- sięwrięl.o ca;:ly szereg śr.-0dk6w . b.Y US'U~ąć podrykańskiej. Co ·prawda z. drugieJ strouy .- na
l b
d
erów w
•illiekorzyść przys7.ly·ch bilansów pfatmczych I stępne darowimy u · sprze aze pap1
mocarstw centralnych, n:a niekorzyść ukszta:t- ręce rosyjs~ch lub ~ralnyeh podda~ych.
fowania się ieb przyszlych stosunkó~ ~al~tod
(<l)
Otwareie Giełdy Petersburskiej.
1 wych, które znów z innych przyczyn; JUZ do ~
Gielda petersburska iest obeenie oticyalnie
bardzo ueieirpialy -. należy wspommeć 0 tru ..
ta. Po nabożeństwie minisier Bark w
no.·ściacb pl.acenia za zagraniezne.su.rowce, kto·· .. 1.{)tW.~r • ·. oświadczyl. i.Z otwarcie. gieMY.
.re będzie trzeba w wielkich iloś,ciach sprowa- sweJ z:iowie · . .
'· .
. . • za .zgodą
dzać beipośridui<> po wojnie. w tym jednak nastąpiło f>O porozw111em'U sa.ę l

I

siebi.a jlli dawno

fiidda

~erali giełdy urtędwe. · Notowania ofi~aLne wykazują· pneclętny

spadek kursów
<xf· 30 d-0 50 p;roeent w stosunku do czasu
pn&d.W,(>,)enneg-0. Szezegó!nfoj silnie spad1y
akejie bankowe, oraz uje.które akcje przemygtnwę z wyjątkiem meia1urgieznych, które olbr.zymfo poszly w górę.

Giełda

łondyńxka
~1/'t$

LONDYN,
Konsole. • • • ;· "
5010 poż. ros. z :r. 190~ • •
·W~· pot. ros. ~ :r. 1919
•
Pierwsza ang. poi. woj. •

n'l.-

2111 "

„

Dru~a

85.-

„ „ • • -.--

1.81

GoldfHds • ., • • • • • .

_.....,

warszawska.

-.-

8 t·!5
-.84.31

dewlz~

l{nrsy

Notowania z iłnta 2~ Lutetto.

Papiery procent.

I

--.-

-.-

łt- . -

411, o/o • • • •

89.41>

-.-

-.-

ss.óO -.-

Listy zast. Ziemsk.

Listy zast. Ziemsk.
4 O/o

•

•

szawy 5 °/0

10
100
100
100
IOO
100

-.-

- . - - . - ,"

•

„

82,0"5

8~.10

-.-

16,15

-.-

-.-

Renta . . • • •
0% m. Łodzi . •

-.-

-,Marki robi'Ono po 43,75 do 43,65
Korony 26,70.

-.-

Giełda berHax~a.

„

„
tł
„

Lute~o. Nolowanfa
telegrafi~zne:

Nowy-York
Holandya

5.9!?
288.7~

Dania

162.50

rns.-

Szwecva

„"

171.75
165.25

172.25
165.75

1171111

"
"
"„

64:.M
7983
21.05
125.50

118.Jlll
84.ilO

Szwaicarya
Bułgarya

Turcja

Hiszpania

kursów

'°

„

"

"

Pot. premj. 1 em,

„ "

Władykaukaskiej
Azo·wsko-Dońskiego •

„

„
„
„
„
.,
"
"

• „ .,. „

„ Hartmanna
„ . Malcewa •

„
.,, .
„

• „ •
• • •

Nikopol-Mariupol
• •
Ros.-Raltyckich • •

Putiłowskich •

tł

Tu'skiej fabr. naboi

"

Leńsk. przem. zl.

6iełda

.,, „

5% poź. francuska
•
30. 0 pot. ros. z r. 1896
ó% „.
„ z r. 1900
Banque de Paris
. Credit Lyonnais • •
Union Parisienne
•

.

246.?r::

11.7'35 11. fdl(,
42.36.
42.4.0

20j:
70.- .

22p

211~

83.45
5<!,20'1.35
ó.02
23.!)2
86.0!S

51. 75

.

20.'3.-

Wiedeń.

22J:l
15!'\,75
373.73
185.75
258.Zó

•

5.01

23.92

Sn.-

•

•

19/~

27.79

„

"
"li

Norwegię
Szwecy~

„
"'

li

Da.nię

.

.
„
. . .

2112 '
155.75
SH.78
185.75
258.25
126.8.64.

126.8.64
312.-

Pa.ryt.
Petersburg •
Wiochy
Sz.wajcary!J
Madrvt •
Amsterdrun

68.90

68.6()

•
•
Skandyw••
•

Sofia
Nowy York

4.7645 .

88.20

Amsterdam
Nowv York •
Londyn.
P<tl'yż
•
Medyolan

państwa

„

5.85 .
4..72 ·„

812.-

ń.8350

16;").-

16/2
:n.79
5,8350
1t>5.50

8:1.50

tiO.116.50

116.50
tHJ.23J.50

EWt5<l
237.00
HiO.ló3.a{)
111.óO

l6U.5U

lll417.&.r>O

00.~1~

Redaktor odpow.:

Uruk

6'i l.-

-„~

--„-

1

nakłJj:

Aleksander Bielidski.

-

Wydalnintwn ,a1s~l3
i G. ZUltOWSKł.

ł.

:umn1111

śd

cywilnej, aby brała ze sobą p1emądze pa~
piefowe możliwie tylko w kilku papierka\!lt.
ewentualnie w papierach wyższej wartości.
· Zabieranie monet zlotych i srebrnych doi

790.- 795.-

soo.-

8;Q.-

państw

neutralnych jest wzbronione.
Warszawa, dnia 2 lutego 1917 r.

20.t~

6Vl6

62.......

87.75
53.75

87.75
54.20

84.25

83.00

. -.- 635..
.
.
-.. .. .. .• .„ .„ • 1739.Baku
4:46.-."'
S99,Lianozow . „ . „. ... . •
572.Male.ew . . . .
46).. .,.„ .. 57:2.Nafta.
-..„

73.l"'

777.- 770.625.- 6:14.~
7CO.- 6H5.1020.- 1025.16110.- 1fl.50.OBWIESZCZENIB
S20. - 32~.825.- 320.328.- :131.W celu przyśpieszenia rewiiyi na grau1
S2ł.:_ 3?2.- l
159.- 158.cy, usilnie zaleca się podróżując~j ~ublicz.nc

.21/2

2'110 . renła !'rantu.ska

6B.O:i!:~

73,:lO
• 247.50

•
ezeki na Londyn
„ Nowv York

"
"

paryxkn.

PARY u

„
„

1013

6;';0.-

Svberyjskiego • • •
„ Pet. Międzynar.. • •
„ Pet. Dyskontowego •
Twa Baku • . • •
• „
„ B-ci Nobel • •
Zakł. Briańskich

49.275
68.25

Banknoty rublowe •

730.- 730.-

bwkn
Ros. dh! handlu zewn..

„ :

„
„

Wiedeń.

"
"
"

.,

R70.- 8i0.8P5- 900,2590.- 2fi00.-

Akcye dr. tel. Kij6w-Woronie1.;

„
„
„

41.071;"
2.l).St'492.C

tr4o.- l0!!1.-

• • • • •

n em. • • • • •

ił-

'

na Berlin

.,,

79.

lnf'-

„ telegrafiez. ;l.7645

li!

„

3/,

.....

.-.

84.4.11.- 41\.-:
124.- 12'1.-?
3.2 .
3.2

25.s~·,

Paryż

"„

89 'Is

„

Nowy York
Londyn •

Banknoty markowe •
Czeki na Amsterdam
„ Szwajcaryfl

12'J.')r)

79.Jit,

-.84.-

2112
69.Paryż (a v.)
• 5.84:12
Londyn (GO dn.) • 4.7-A

„
"
"

SO.s/11
21.15

61.- .,

Nowy Ynrk.
na Berlin (a v.)

Czeki

f>.94
239.25

ł'J2.-~

61.-

4L075

Zurych.

Z, giełdy petenhunkiej.
4% renta państw••
5% pożvczka • •

„ •

52.-

;'.'J;_

Sztokholm

"

żąd.

12/~

•

Sł1l2

Kopenhagę

de-

Berlin, 23
wiz zn wypłaty

Austro-Węgry

•

„ •

• „ .„ ·

hołend.

"

Norwegia

•

Szwaiearyę

45/&%·
płae.

•

franków szwajc. • • •·
kor. szv.redz. •
kor. duńsk. •
lirów•. . • • • „ .„

czek

Berlin, ~3 lutego • ..,.. Dalsze doniesienia o suk.ee.sacll. niemiookieh. fodzi podwodnych podzialaly w
kierunku dodatnim na mocną tendęncję gieldy berlińskiej. Na wszystkich polach panowała tendencja
bardzo moona. Ponownie ujawniło się żywe zajntereS-Owanie walbrami· tureckimi, premiówkami, akicjami tytuniowymi i kolei wschodniej. Na rynku pożyczek ufrzymal się nastrój pomyślny. PiE"lliądz na
każde iądrunie 4 do 37f %• Dyskonto prywatne

23Jll

fl'.

Amsterdam.
Czeki na Bernu
•
„
„ Wied~ń •

-.-

-,- -,-

• • •... ,_ ~ "

s111terl.

fr1mkńw

1 dolar • • • •

•

Listy zast. m. Warszawy 48a 010 • ,

f,

100 guld.

•

Listy zast. m. War-

121.?
10/ł,
14.'l.- 144.-

Petersiurg

'3°10 Oblig. m. Warszawv z r. 1915
6% Oblifi. m. Warszawy z r. 1916 ,

se:t

1:-

u

i dzieci.

Cesarsko • Niemieckie
General - GubernatorstwD Warszawskie.

1062.- 1060.1192.-

wn.-

Nadestane•

;

Briańskie

•

f

„

•

•

St.łO.-

..
.
.
.
•

Tulska fabr. nabojiSw,
Lena Gold••

'Goldfields • · • „

•

.

~

.?-'Oe„

1337.60.-

413.-

133~.-.

-.5.9.-

Lek. dent. P. KELTER
chor. zębów i iam. y ustnei.
ęby sztuczne. ~o,. .
rony. Plac św. Aleksanlira 14 w Warsu wie;.
I.
' róg Książ~cej. Niezamożnym usti:pstwo.
Z.

„

115t-.

8.

Dziś,

dn. 24 lutego

wTeatrze Prasl{im
po raz pierwszy na benefis

I obraz z serji 1917 r. z
Wielki dramat obyczajowy w 6 akt. osnuty na tle straszliwych skutków dziedziczności p. t.:

a

,

według powieści Ernesta Włl~enbrucha„

Niebywała

strząsająca treśó.

gra.

jako nauczyciel Tango.

TEATR P~UKI

ł.ódż,
9941-80

Ceglelnlana 68.

Sobota. 24 b. m~o g. 4 p.p.

po

cenach

najni~szych

od 10 do fiO k.

Rewizor zPetersburga

kom. w 5 akt. 111. llogola.

10

::::m: Sobota ~4 i niedziela 25 b. m. o godz. 8 wiecz.

::g; :
:„~ i

!; !
·
~ ·~
. . i c= ! W. k~nceJ~1.
: Cl :
~-;i ~.,,.._..
: ·~"': więz1enne1 1
!:z:: !rapsod rycerski w 4 aktach z dziejów P. p. S. !.:=..! 1!Prąwadz e- ·
::::::::

1---=··: n1ewu;tni6w.

Ostoi-Sulnkkiego. ·

I

D

1

ł
ł

TEATR

Dyrekcya 8

0

~1JPEBMAN.

w·1 ttl• h li

Występ Baletu

ł DJA HUi

operetka w 1 akcie z udz1ałem l\Vejłcle dla dzle·tGoJły
PlNNY SERBY i LOLI PATRON, ci wzbronione. u

manzamsldegu

p
u •

::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

We wtorek, dnia 27 m. b., o godz. 8-ej wieczorem w lokalu Stowarzyszenia Handlowców Polskich,
Łódź, Piotrkowska 108 (w podwórzu), inżynier pan
Zygmunt Wóycicki z Warszawy, wygłosi odczyt ilustrowany przezroczami:

o~budowio

p., nll u~

Ili

miast i miasteczek".

Su .
br;tka

~o

l.1 u

benefis _

T

Cegielniana 43
i

48 11 w podwórzu, 4 dom od Pioh·kowskiej.
4211-5

11S

trzeżony

zawiadomić gazownię,

KOŁNIERZE, MANKIETY 1

t„.p.

bez prania i prasowa a
11

I Ządań wszędziu. I

I. SZA.JA,

Łódź,

Piotrkowska 41

4060-6 ~

lewa oficyna, parter.

,41

~

Biblioteka Pnbliczna wtodzi ·~:ut~fj~::m.1
Pierwszeństwo mieć będ~

kandydaci, którzy

już praco~

wali w tym kierunku. Oferty z podaniem kwahfikacji i warunków należy składat tylko piśmienne w lokalu Biblioteki
Pubłieznei,

Piotrkowska 150,

4266-2 ,..

~!~!.: i ::~!

· P·ENTADA
. ·
·

GłówRU przedstaw.

nie wchodzić, pod grozą
eks plo zyi, z światłem.
uważonym

czyś ei

:; ; RESZ~TKI i różne materyały~ 111~~~~\1 ..,,,;:

. Zwraca się uwagę, ażeby do zamlmiętych
pomieszcze:ti, jak: piwnice, sklepy i· t. p., w
których z powodu mrozów mogłyby zdarzyć
się uazkodzenia gazociągów,

O każdym, choćby w najlżejszym stopniu, za„
ulatnianiu się gazu, należy bezzwłocznie

TA

''

MAGISTRAT

Trio Bodoni _,_____. W_y_d~-iał·B·udow-lany_••,

•
od 8.....-5 zamknięte.
Sprzedaż z fabr. skł. 40% tan. n c. zw. STAŁA CENA. Towar welny z jedw. i bat na bluz.ki od rb. J.50 do s. Szewiotu Boston
Melanże, czar. z biał, w kratkt Monślin-dlen, Alpaga. t d. n.;
damsk. 1 męsk. kostyumy oraz palta .od rb. ~ - rb. ~o. Materyały
balowe, !tałobne, na fartuchy 1 chustkJ, towar bawełn.
Cegielnianą

W celn sporządzenia nowego pomiaru m. Ło
dzi poszukiwanym jest inżynier, który ukończył: wydział budowlano-inżynierski w politechnice, Instytut·
inżynierów dróg i komunikacyj, lub Instytut mier-niczy. Oferty zechcą składać tylko tacy reflektanci,
którzy obeznani są z określeniem punktów sposobem trigonometrycznym, ze· zdjęciem poligenów i zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów~ .Wymaganą jest również znajomość precezyjnej niwelacyi, celem objęcia kierownictwa nad tego rodzaju
robotami. _Pożądaną iest znajomość języków pol- )
skiego i niemieckiego w słowie i piśmie. ·
Oferty z podaniem warunków przyjmuje Wy- ,
dział Budowlany przy Magistxacie m. Łodzi do dnia
15 Marca 1917 r.
4255......~
Łódź, dn. 20 Lutego 1917.

dztHI tane11rzy

Od r111 l.li do 1.łl•D f11t1tr
1111
DUfZHJ

"111" Pra~fe

Bilety wejścia po cenie H kop. są do nabycia w biurze
Łódzkiej Miejscowej Rady Opiekuńczej, Łódź, Piotrkowska 96,
I piętro, a w dzień odczytu przy wejściu na salę.
4~87-1

rb ou gowana)
(pro:on.·

t I

0:~:1::~t.

Dnia 27 lutego b. r.

Od dziś ,zupełnie :noury u.roznudcony program..

ŁO~zka Mioiscnwa Ra~a Opiokullcza.

„o·

1':.11

Uniedz. o 8-uj

Teatr i Koncert. Tańce i· śpiew. Humor i satyra.

ł

Ceglelnhma 18„

w główneJ roll.
Ceny Z"W"YCZajne.

śmiechu

ku. 2) Bmro

•CIUZ
~.

mAJULIHU WIEJi~!~~ll~
;.~~!~?.~!~~!~-~J
~i:~
op~J~l~~!~J.~'"~~~J!~!
HDLER HERMHft SIEROCKI.
g.
Sonaty krejcerowskle
f

laJlepsza komedJa z kr61em

;:::::•i 1) Na Pa~ia- \'

awi_,aka::::z:
;e tC.K.R.Bi~)

8

m

I· Ządaó wszędzie. I

Targowa Nr. 34.

Zarząd

423o-ł

Gazowni M.iejskich w Łodzi.

oszczędza bieliznę.

na kolol' nie oddzialywa.

Dom łmuortowy „BBRMES" tóllź, Widzewska 70.

Reprezł'!nfancl dla prowlncył są poszukiwani.

'NA~IONA:u KUPUJ~JH' IAiftS
·

.

·

.,~~m~!$~~f?o~i~ (ajentów) ~ ii~::!r.~r:~F~bs ~ Pl!'.~!Nw~aJlll~ ;
Biuro Ekspedycyjno -Transportowe„

1· prowizja.. Pierwszefistwo ma·ą obezna.ni z ekspedycitt
Oferty sub 111 Ękspedycja" sklacfać w .Godzinie Polski", Piotrkow-

Pensja

•••••••111
· ' KDUGZKOWSKIEOO

•

142• ,• 3

~Godziny" w
111
„Z. .M 100 •

Łodzi

·J.\
5221..-.~·.·. -.· ~.• .• f.• ·. ·
pod}

427~1 A;1W&LJAIDltfUJ-~1fłbl:~.~~~·

ska 86.

I

.,, •
• -·

ł""ZBnia drobnr-1. p tr Posc1hd!o.11·s.„prdaco1.fr./'lt-e.„roOu
~--Ulll!l'!L}IB!m:lllll'lllllllll!IG.lllillllillllil~ o ze DJ w:ni~ '"podłóg.'{
b

łi!=iukił
Hu

t'

mvchnm::n1(1
11 Mu1111u '°

UCZBH .fą~;kciJ~~~"'j~~m~i:~:~:

1P~aktyk~nt.a
~~~bc~~łałby~ ~~/l·P~ ~~~~~h czego. e:en;~~:7~ ja~iej~~f~i:~:
POS

przystępnych

~dź

dzr pod „K. K. •

pinurnkn'IP.

nauczycielki

·g~~:v~i&. c~f;~Yd~fa

4260-4!
Riemie-

m:·l.'WV.·
••

-!.!l!.~.i.P~lf.1~~~~r.c.1r.~:r.WY!}o.?{.:

łlllH-l

nic za pół godziny, dyktanda
codz,enme, Nawrot .02. m. ::14,.
od 'Ape' wiecz.
• ~44-.:r

.

~·O\yych, ·~ ~ifla
K d

"In

µo1sady

posady pisarza na wsi.
ymagania bardzo skromne. O·

. . . . . . . .--.....--

~~;~~~~i~~~lt .ł~.~~~~Y~~~k~· -~'!"'--

ska 116, l

Bardzo

i>iętrofront.

42i4--15

fOZlDilłtB.
0

mk. 10,
od
na zlecenie
kostyumy
m~.
8, s.ukme od mk. 2. w. 1V- 1 sierpnia 1914 r.
bo„ fas ó
· ·
. •
on w pa p1erowych. No- przed nabyciem.
we żu~nate n a d ę 5 z ł y ważny.
Prac;?wma

stł!.'

';Jt

ui.- Piotr- -Zaglnął ~=~{'!.rtL~ite::i,i~~,

·i'

E. Rudzkiej~ tódż,

P1otrK:owsĘa 17ł

MBblO, f:i:i~ti::;~~ 0~;ms~:0 ~~~~: g 11•1 .;1.~S b. m. na
11·25. · Al ll.kowskiej i

narter
rogu

Pasat

4283-lł

Majera Amomny
z pie-

Zastrtega

•

Weksel nt~.··.' '':~
'2794i ,~:~'~i·
,.; ;.:J,'J,j,
• ~~,~~::~;

Trzepifłsldej.

4,2Só-l}

~

s "':

. 4220_ 6 z~u1?1oąo portmonetkę
f:!;
na
Uczciwy znalazca za.paszp. ort ni.em!ecki.,
.• ·.· .·•.„
~
„ ik
.
chowa pienią,dze dla. siebie; a
dany w l..odzt na Ulll~
•...
k
ant •
.26ł-~ ortowe od 4 rubli. 5 poą.me z llBll.(O. z. 4-ch pokoi sprz. edam, i>ortmonetk~ zwróci do admini- 11,,
•1
,;;:;;':
11Amerykańskiej skóry", które iil jJ
or~ maszyn~.Łódt, Piotr- str.acji ,Go<h:iny Polski"' w Ło· mosz;\a Man:iel.
4~13-1'ł . f~;
można nosi\'.! .; !at. t.ódt„ Piotr- kowska 18 ~.9•
rn83-l
;;:;r:
4203 _ 3 dz1;
zdolna panna Kawska HS. m. lł4.
4280-3
1~ill·naf pas2.i.i>ort nler.nieck:.i „;:
a liU
, do ubierania kapeluidlly lf dat\y w gminie Dobra,
~zky
•. Wiad ~?1oSć: tódt, ·Widzew- !ft"'iOH kupujcie! tylko świeże, l~,.-· m bu rha k 6 w Eckendotf.
0 8
na 1IUJ~ Jana lndrzeicuka: 4216-1 ,;;:"~.·
s a 7t m. 2 ....
4250-2 ft iJ Ulł gwarantowane. ł. ód t, iłull
li skic na pudy do sprze- lł
,~
·
Piotrkowska 8Js kwiaciarnia Ko- dania. Łodź, Dzielna- 50, Kwa- um!ł no~oje z puedpoko1em do
.
. . łaczkows:dego.
4282'-S śniewski
4248,.;.,..3 . ł'łl! wynaj~c;ia. ł.ódt, Mikoła- 'au1·.n~t' paszport nieinteck_i.. WY.;.:··.
Ił dany w Warszawie. na.
pn'zDkll"IP. posady. tnog~ dożyc
iewska 1>3, m. 3. .
·· 4211-s IA
Ln1~ ::>J.<o,nona ·Orensteuu.; ta„:
Ull
~
kaucy~.
Oferty
w
Ku1·1g
pia.nino mało ·.używane. Para· . g.nia.dych klaczy. do s.orze·- ·łail'·0·1· wu.ioJni.e urzil.J.zony ·.dla. s«awego znała.ze~ uprasza się, o·
~<Joclzinie" w ł:.odz1 p·od „N.".
o t
d
,,a a
b
ł"'
„"".' ·•.-lO
. rer y pe
„p·1anmo" w
... ni. w rowarze Uusta. . intellgenmej osooy, Ł6Jt, .1:wró cenie taKo ..vegJ, t.ódtz~
_„
„uouziaie" w ł.odzi. · . 4270-a wa Keihcha. Or1a 25.
4i2da,-3 W11:14 ews~ 1~. m. 1.
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