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Za odn082:. do domn jednoraz. kop. 15, dwnraz. kp. '25
eie rb.~~g.merata przez po~ miesięcznie kop. oo, kwarlal:

w Warszawie
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paliły

r~
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OGŁOSZEI U\
Króiestwle
ZmyaaJn1i kop. 20 za wiem petitowy jednoszpaltowy na
stronie sz00ć szpalt).
Dmłntll 8 kop. za wyraz, naJmnłef SO kop.
f111de1tans (po tekście); kop. OO za wiersz petitowy (str. 4 szp.~
lb1krolagb kop. 2lS za wiem petitowy {str. 4 szp .).
W działa ham:lhnuym: kop. 50 za wiersz petitow. (str. 4 sz:p.~

w

ul. Panny_ Marji 26; Tomaszó w: F. Gomulicki; Płook: Admin. „Kurjera Płock."; Pabhmloo: Biuro dzien.
A. Wadzynsk iego; oraz w so:s1u1w•
cm, Kanszu. Łowlc2u, Łomżr I Będzinie.

Z toronów walk.

nem polożenin z powOO.u braku dootatecznych rezerw, niepewne go stanowisk a Gra.
cji, a teraz polożenie jego stafo się jeszw
cze gorszem z powodu ścisłej blokady o..
gloszoIIej przez Niemcy i Austro - Węgry,
wskutek czego, dowóz posiłków, amunicji
i żywności z Anglji, "Wloch i Fran<!ji, stal
się nadzwycz aj utrudnion ym, jeżeli nie
wprost niemożebnym.
Linja frontów bojowyćh od nowego
roku prawie, że nie uległa żadnym zmia„
nom. Na terenie zachodnim rozpoczyn a
się ona na wschodzie od Neuport i biegnie
okolo Di:xmuiden - Ypres - Armentie res - Arras - Hebutem e - Serre - Le
Sars ,,,_ Guedecou rt - Sailly - Bouchavesnes --.. Barlemr - Chaulnes _- Noyon
_--;- Soissons _.;...Reims - Ripout ..,_Verdu n
~ St. Mihiel - Pout - a Muslon - Bau
de Sapt ......... St. Die - Sulzem - Thann -

Maasbach -

granica SZJVajcarska.

~a te~e~e

włoskim:

Kom llnik at niem ieck i.
fora

BERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwa.Główna donosi 27 lnfogo:

nasz pomi!.)dzy Y p r e s a S o m m e jeden
tylko dotarł do rowów naszych. Nie:przyia·
cieJa, który wdarł się na. -r;·scbód o-<l l\. r.

W schodni teren walk„
Wobec zmniejszającego się zimna a.keja
bojowa wie:W.kro-tnie stawała się bardziej ożywioną, niż w ostatnich eza.sach.

r a s, odrzucono przy pon: ,,cy kontratak"ll.
Tylko w niewielu odcinkacl1 ogień ar·
tvleryjski

wzmógł się

Pierwszy

Zachodni teren walk.

ponad

z-wyklą miar~

Generał-Kwatb!' mistu

Lndendońt

Z lfo.?Jnych ataków anglików na fro.nt ł

Kom unik at aust rjack i.
WffiDEiq". Ur.zędo.wo dmioszą; dnia. 27

Włoski i poł„

lnteg<l:

wschoclni teren W~Llk~

Sytuacja be·z zmiany.

Od granicy
W schodni teren walk:
Zastępca szefa sztnbu gencralnegł
szwaJcarskie.J przez Ortler - Predou .
.
.
. .; • .
Ę.iva - Rovereto ....._ Asiago _ Col di LaMie1seam1 cokolwiek więce1 o.zywmna
von Ho e I er.
n.a - PlOcken - Pou.tebla - Pal - Karst Jl działalność bojowa..
Feldmarszalek - porntznik
- Plava - na wschodzie od Gorycji •111i1-~~~.....4 ._~~~~~Ml1i!•'lllillll'lll
l~~--~l!iil!l!!l~;tll'li~„11-,~11!1111!111~~~1
4 4
lll:i
Biglja - Kostanjev ica ~ Sl Gjova.nni ·
•IĄll · " '
'!$morze Adrjatyck ie.
-, · .
.
·
- ·
W Albanji _ nad Vojusa do jezfo a rzeką Aa,. około
Front rumuński: Na obu brz-ega~b rami&
kol71 z Kowla do .Łucka,
Ochrida.
~
r ' na południu ?il !3rzezan oraz w okolicy wą- nia św. Jerzego na w:sehod1Ae od Tułcey wymiana ognia pomiędzy posterun1rnmi. Na<!
W Serbji i Grecji: .Jeziora - Ochrida -wozu tatarsk1~go Tw ~:irpatach.
.
- Prespa _ Nizopole _Monas tyr_ Pa. Na tereme wlo~Jr1m wzmo.gła się zi:a- Seretem ·wojska nasze za pomocą ognia od·
ralovo _ Dobre polie _ granica serbsko- ezme wal~a a_rtylerJ1 n~ froncie Pobrzeza, parły 2 kompanje rosyjskie, które usifo.wal)
grecka _ Rajovo _ Fustani _ Ljumnie a- oraz w mek~orych odc~nkach Tyrol~.
. posunąć się naprzód.
jezioro Doiran _ Belasica Płanina _ p°"
.NaJe::em e. zacho~mm załamały. się naroi _ Barak!\ Dżuma _ Seres _ jezioro tarcia angielskie po;n1ędzy Arm~ntier
es, a
Tahinas _ Orfano.
Avre, o:raz franc~skie na. połudnm od Cer~
..
.„ •
•
_,
nay, w SzampanJ1. Pomiędzy Mozą,
W Rumoo11: UJsCJe DunaJU św. Je- zela rozwijały się operacje oddziałówa Mo..
Peforshurg t 25 lutego. - Wielki mtab
wyrzegq - Gala:'z - Fundeni - Focsani generalny donwi 24 lutego:
wiad'Owczych.
Panem - Casin - Palanna - granica wę
Na froncie zachodnim, rumuńskim i lrnu•
Z chwilą ocieplenia się atmosfery lotgiersko - rumuńska - Dorna Watra.
kaskim
zwykła wymiana ngnia pomiędzy ma,
owin.a - Galicja - Wołyń: Dor~ nicy niemieccy znowu pod,ieli zwycięskie . lymi oddzinfam i v.•ywiadow
czymi i patr•:>lami.
walki w powietrzu i miszczyli wczoraj 8 lana
a - Kimpolun g - Korosmez o tawców
przeciwni
ka. Lotnictwo niemiecNadworna - Stanisławów Petersburg, 26 lutego. - Wielki sztab
Halicz Brzeżany Zborów - Brody - granica kie wykazało, iż jest ono najsprawn iejszym generalny donosi 25 lutego:
galicyjska - rosyjska - Horohów - Loka- z pośród lotnictwa państw woju,jących. Od
Front zacht'Hlni: w odetnku Sc.meneli
początku wojny lotnic}' nie:niecc~ z~i~7;c~yli Leszczvnskich (?) na południu od
cze - Kisielin ; Swidniki - Czersk Wi·
przeszło 1000 latawcow mep-rzv;iac1e1s.nch.
Stare Czerwin ce - .Pińsk.„
· · meprzv1ae1
· . · ·e1 , ·
ł
N'ie d 0'ak'm •
.
.
·
·
.
•
szmew
s1nerowa
rrazy.
Jest
to
łup
1
me
moze sie noszczycic
l
.
Front północny: Pińsk - Baranowi - ·adne z patstw
• ·
.
"'
.
· · . ,..
~ •
I k's1ęgly
one naszych ro\vow 'l powodu
7lnuan:
n
WOJUjaC"C H.
cze - Nowogród ek - Wiszniów - Smor- Z
k
.
,
.
·-r.
· ... "
i ·ierun ·u w1ar:ru Z\'>'.l.'~>Ck1Y
'J,
powrotem.
gonie - Postawy - WiCl:Ze-- Dźwińsk •
Niemieck ie łodzie podwodne rozwi,ia- do rowów nieprzyjac iel3kirh.
Jakobstad t - Friedrich stadt Olai .!ą bezu;<;t:-nnie swa energ'iczna działalność
Ji'ront rumuński: Ogioi obt:::tronny.
Kalucem - Ragrtazen - zatoka ryska.
1 zatapiaJą masami okręty przeciwników.
Front kaukaski:
oddz.fa!u tu
Teren. turecki: Front w Armenji: Es- Pomimo wszelkich zarządzeń. An~lja jest rcrkiego w sile okcfou~nowmda
}cdnr•j
zmiepia - Gueumesz khane Ereingian dotychczas bezsilną wobec tej nowej broni j rzającc do zaatnkoy;ania ni'.lsz~go oddzinb
Ho:r hor - Mun - jezioro Wan - "grani- niemieclde.f. W miesiącu styezniu państwa i przedniego na
polmlniu od Petrnkaleh na po
ca hlrecko - perska - Soluczbul ak - Sa~ centralne zniszczyly przeszlo 400)000 ton I ludnio\"': m
za.rhodzie od EHeonu udaremni•
larafeid - Bukukabad - Hamadau pojemności okrętów nieprzyjacielskich. Nic
liśmy za pamoeą nn:z,zer!o o;.mia.
Kut-el-Am ara - pustynia arabska. Wresz- dziwnego. że wobec tnkich rez11lbtów koa~
Lotnictwo: W oh:nHcy na poludn;owym
cie w Egipcie, w okolicy kanału suezkiego. licja nfo bez obawy spogląda w najbliższą
wseh•Jflzie -0d rnin:oteezlm BaJ·nno,vieze za p-!J.
Ogłoszona przez Niemcy i Austro - Wę przyszłość.
morą dział i karabinów mi.u;zynqwyi>h ostrzeli.
gry zaostrzona wojna lodzi podwodny ch ~~~ j w~1i~n1V latawiec nkprzyjnri elsld,
kt6ry k°'
okazała się, jak dotychczas środkiem bar<'llrni'!" spadł na~"'~ ni"Pl'Z.\ jal'idikklL
dzo skutecz~ym. Dowóz amunicji, żywność,
oraz wszelkiej kontrabandy do państw koalicji ustal prawie zupełnie. Do tego właś"l,
Konstantynopol, 27 lutego. (T. wt). 1.~r nm~".J'1~t
1 li u .• 1nu
nie -dążyły państwa centralne i być może: Glówna kwatera donosi 26 lutego:
Operacje
nasze
na
froncie
ż~ prz~czyni się to do szybszego iakończe
Tygrysu odI.omlyn, 27 lutego. (T. w!.). ·- Sztab a11bywa,ią się planowo.
ma WOJny.
mji :oqielskie j donosi 26 lutego:
Na fronrfa Sinnfa kawaleria nieprzyjaW bieżącym miesiąctt toczyly się !J-O'\V sobotę rano zdobyliśmy pasmo wzgón
lrlefaka. ląctnie z baterią i 6 karahinnmi ma· ciq.gnql>e się na półwyspie Shnmra. Nie.przy.;
ważniejsze bitwy tylko w niemieckie1 Afryce wschodni ej i w Mezopotamii. W A- szynowymi zaatakowa!a jed.ną z W~'snni\:trPh iudel znaiduje się w zupełnym -0d\'Hocie w
fryce wschodnie j nieznaczn a załoga niee kompanji naszych. Po tr,zerhg;;dz innej \vake ki rrnn ku n.~głw.ifah, na zachód od Kut~ el~
miecka broni się dzielnie przed, przeważa :przeciwnik zmuszony zosital do odwrotu.
Amnry. Silny o<ldrlal kawalerji i piechotJ>
jącymi ;silami angielskim i, które pomimo
uwikłany byl w ciągu en.lego dnia w gwal·
ogromnych wysiłków, nje zdofaly dotychtowną poty·czkę i zadal nieprzyjac ielowi cięż.
czas pokonać oporu dzielnych obrońców.
bnłnarski.
kie straty .•Jednocześnie kont~·mrnwa1iśmy swe
W Mezopotamii~ toczą się od kilku dni
Sofja, 25 lutego. - Główna kwafora do- sukcesy pod Sinayatem. WszysUiie stanowiska·
~krwawe boje nad Tygrysem w okolicy Kutnieprz~·jarieh na prze.o:trzeni od Sinayat do
nosi 24 lutego:
el-Amary.
Front mncedoński: Na ealym froncie nie- Kut· t>l - A:mary zostały zdobyto. Przejścia
Z chwilą podniesie nia się temperatu - znaczmy ogień artylerji. W okolicy Bitolji mia· pod Kut·el-Ama:rn (Kut Passing) wpadł)
ry ożywiła się na rozmai tych frontach ak- ly miejsce pomyślne dla nas starcia patroli. automatycznie w iiasze ręce. PeJr1y "'rozmia1'
cja bojowa, choć do poważniejszych walk Na wschodzie od Cerny w okolicy ltfogleny strat tureckich nie jest ,ieszcze wiadomy. W:
nigdzie nie doszło. Na teren1e wschodTI1m slaby ogień piechoty, karabinów maszynowy.eh ciągu dwóch dni wzięliśm.y 1,730 jeńców.
odparto mniejsze natarcia rosyjskie nnd i P.fZ,lrZ!).dów d-o nucania min.
·
·

Komunikat turocki.

Komunikat

I ,;

GODZTNX

P O B S K I.

!

Kmnnnikaf beluiiskL
Główna

Le Hane, 25 lutego. <lonosi 24 lutego:

kwatera

Bezustanna dzialalność artylerji na · calym :froncie armji belgijskiej. Gwałtowna

wallm na granaty

ręczne

w -0kolicy Steen-

..Jtraete.

Komunikat
Rzym, 25 lutego. nosi 24 lutego:
·

ł

włoski.
Główna Iiwatera

d'O-

Jak zwykle dzialalność artylerji. Artyle-

rja nasza ro·zproszyla oddzial nieprzyjacielski
w dolinie Sexty. Podczas małych potyczek ro.z..
-proszyliśmy oddziały

wywiadowcze, k:tóre po:vostawily w naszych rękach kilku jeń.ców.
W okolicy na południowym ws·chodzie -0d ·
Gorycji jeden z oddzialów 1łasfych dokona!
pomyślnęj W}nc.ieezki i uczynil wYlom w linji
nieprzyjaCielskjej na \V-schodzie od Vertoiby;
Wziąl

on. jeńców;.

·

parlmnontu Rzoszy.

Z

Berlin, .27 lutego. (T.' wl.). - Na sali
lTidno. Trybuny prz.epelnione. W loźy dwor·
skiej obecni są międ:zy innymi szef gabinetu
marynarki, admiral v. Miiller, w loży dla dyposeł aust~jaiclro ·węgierski,

plomatów -

ks.

Hohenlohe.
Przy stole Rady związkowej: kanclerz
Rzes,zy dr. v. ·Bethman.n- Hollweg, sekretarze
stanu, prezydent v. Batocki, prezydent Haven~
stein i 1nni.
·
Przew-0dniczący dr. Kaempf otwiera po„
siedzenie o godz. 11 minut 15. Kontynuowane
jest pierwsze czytanie etatu,. a w związku z
nim prowadzo'Ile są obrady nad projektami

-po:datkowYmi.

.
Kanclerz Rzeszy przema Wia

w in.astępują

ce sfowa:
Gdy iiofilierze nasi sto-ją w .rowach strze•
,leckich pod ogniem huraganowym, a na&ze IO.dz.ie podwoclne z pogardą śmierci przebiega•
ią morze, gdy nie powi.nntśmy pracować nad
!Iliczem in.nem, jak tylko nad wyrobem dział
i amunicji, nad produkcją artylrulów żywno
ściowych i slusz.nym foh p·odzJ.a1em, w pośród
tej najbardziej spotęgowanej walki o życie i
przyszfość Rzeszy naszej, istnieje jedno tylko .
pożądanie dnia „walczyć i zwyciężyć"? Uchwalenie nowych kredytów wojeil'Ily-ch przez
olbrzymią ·większość zap·owiedziafo wszemu
·~wiatu. nasze nieodwołalne postanowienie
walki, dopóki nieprzyjaiciele nie będą gotowi
0.<l pokoju. Jakkolwiek dla przyszlości naszej
rrozstrzygającym jest zagadnienie, jak pokój
,ten wyglądać będzie, to jednak uw8:żam z.a
'przedwczesne, bym ze swej strony i:irnl b~ać
1Udzial w dyskusji, nad tą sprawą. Pohtycy me::przyjacielscy swemi illa·dmiernemi zapeW1Ilielniami d1opięli tylko tego, że siebie i swe na:rody ·coraz glębiej uwikłali w wojnę. Przyklad
'.ich :nie za.chęca mnie. T-o, oo mogę powiedzieć,
·mówiłem wielokrotnie:
Zakońezyć wojnę
trwałym pokojem, gwara,tującym nam od·
szkodowania za wszelkie poniesione trudy i
13apevnriającym istnienie i przyszłość siln;v:eh

W wielkich zagadnieniach

polityiki we-

.wnętrznej pragnę ograniczyć się również d<O

.ilrilku uwag ogólnych. Nowa orientacja? wea·
he :nie piękny wyraz, który, jack sądzę, po raz
ipierwS1Zy słyszy'Cie z my,ch ust. Nie zależy to
:iwszak oo naszej fantazji, ezy zechcemy ulec norwej orjentaeji, czy też nie. Przeżywamy nowy
iezas wraz z odnowi-onym nar-Od.em. Wytw<0irzyla go J>olężna wojna. P.9:koleni·e, wstrzą
:ruiięte do głębi tak okvoP.nymi przejściami,
nr.ród, o którym wieszcz w mundul"Ze polowym mógl powie·dzieć, że najbiedniejszy jego
syn, byl ·zarazem najwierniejszym, to żyjące
:si1y, które nie dadzą się wtfoczyć w żaden
'szablon partyjny. Myśl o zapłacie dla narodu
!Iliemieckiego za to, oo uczyni!, wydawała mi
:się zawsze uwlaczającą. Dlatego też ehodzi
:'° to jedynie by znaleźć właściwy wyraz p.oli·
tj•.czny i państwowy dla tego, czym jest ten
:naród. Rozwiązywać wielki.a zadania moze:my po wojnie wtedy tylko, gdy wszystkie sny,
(li;tórycb skupienie wylącznie da nam możność
·:wygrania tej wojny; będą dzialaiy nadal swo•bodnie i ocho'<~Z-O p·odczas pokoju. oto żądanie
:wewnętrzne, a żąda::Qie t-0 zostanie spełnione.
W zestawieniu z ca.asami wojei wolnoścforwych
:~raz ?. zawodami, spowodowanymi przez nie,
0

będą

olbrzymie

ro

1

Do

1

Il

--I

Niemiec, oto cel nasz.

,:widocznymi

' : Naród w kraju w 'zupeln.ości . us'prawieNasza propozycja. pokojowa
dliwa
ufnosć, wyraioną w odezwie cesarza z
'Z.nalazła żywy oddźwięk w państwa:eh neu.;;.
·
12
sty>cznia.
We wszy.stkich }JWYCh częścfach,
tralnych. U niep'1'zyjaeiól naszy-ch zawzięta
w walkach, p.racaeh i cierpieniach. Man1y
żądza wojny 1"otężniejszą ibyia niż wołanie· na~
rodu o p-0kój. Odpnwiedź ich byla -Ostrzejszą poza sobą -ciężką zimę .. w sze1ako. bohaterstwo
i wynioślejszą niz ktokolwiek mógl się sp<0· naszych kobiet i dzieci zn~weczylo · jui teraz
angielski plan oglo<l:zen.ia. ,
dziewać. Ocrmowa je.dynie wzmocniła nasze
Od o•stafaiej. !llej mowy -sy:Waeja.·1~ilitar0
przymierza i :na:sze prądy. Naród niemieciki
jest jednon:yślnlejszym nlż ki~dyJ.m!wie~. Na na niewiele się zmienila. Wszędzie "
·wzmocniły ·się nasze łronty.
przeciwnikow naszych spada Jedyme wma za
dalsze prowadzenie rozlewu krwi. Naszą bloNmsi mężni ż.oln~erze spoglądają g, uino:
kade morska uzasadniłem 31 sfycznia w ko- śeią na swy.ch zvrydęskfoh wodzów.
Nasze
misji b1i,dżet~wej. Na naszą uotę ówcze:sną o- fronty lądowe gotowe są na wszystko dzięki
trzymaliśmy od państw neutraffiy.ch 'Odpowiegenjalnemu kierownictwu naszego dowód•ztwa
dzi z zastrzeżeniami i p·rotestami. Będziemy naczelnego. Lecz jesteśmy również zupelriie
wedle możności łagodzili trudności jakie stąd uzbrojeni na fofucie wodnym, a nasza broń~
~ikają dla pań·stw neutralnych, jakkolwiek
podwodna w o·statnlch miesią;cach wzm0<enHa
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trud- się olbrzymia.~ Dążymy tedy z ~upelną ufnoności te w pierwszej linji sip,owo·dowane z·ością ku najbliższym miesiącom. Nasza nieustały przez brutalną fyranję morslrą An:glji.
.gięm wi0la, bx nie znieść ni-czego, co mogloby
Chcemy ni1s7iczyć i będziemy nis:wzyli 1e:n nas pohańbić, eo mogloby odjąć nam w-0łno.śćr
uci·Slk. Naszym nieud,Wolalnym postanowie· :pr-0.wadzi naś do zwydęstwa~'•.
niem jest bezwamnlmwo osiągnięcie celu bfomowie kanclerza.
kady. I nadejdzie cza.s, g:dy państw~ neutra.ł
Następnie przemawiali - dep. dr. Spahn
n-e będą nam 'Za to.wdzięczne. ·
O· krok dalej niż pozoistale p·a.llstwa.,iJ.JieU· i dep~ Scheidemann f ten O'Statni omawia. Pod
koniec przemówienia swego nowe · projekty
tralne :postąpiły
_
po-datków, mówi o tem, :i:i spekulanci upraStany 'zje1Inoczone Ameeyki.
J·
wiają rodzaj zdrady kraju.
Mówca ~wraca
f>,rezydent Wilson, ·Pl'ZYiąwszy nre~ą notę, się "'llastępnie pr.zeciwkio pruskie.mu minlstro·
zerwa.i tla,gle sto.sunki dypl'O>maty:ezne. O ;poo- wi rolnictwa i mówi .o -gorzkich konieczmr
wod'Zie, nie o.trzymalem iadnegio oficjalnego ścfac.h wobec istni,ejącej nędzy. z narodem
{k>niesienia. Ta forma zerwania stosunków naszym idziemy przeż nęcl:zę i śmierć nadyplomaty<Czny.ch pomiędzy dwoma !ITIO'Car- przód i pniemy się w góręi
slwami, które żyły ze sabą w 'pokoju, jest b~·z,.
Kanclerz zastrzega się stanowiezo prze.przykładną w dziejach śvriafa. Wobec braciwko osobistym na.paściom na pruskiego mi1"11 jaldchkolwiek doikumentów zdany Jestem nistra rolnictwa~
na dc:niesienia Biura Reutera w sprawie orę
Potem po przemówieniu dep. "Wi€mera
dzia Wilsona dei kongresu. Jeżeli doniesienia zabiera
glos dep. hr. WestarP', (kons:), który
te mają być }!rawcvziwe, to muszę ·St-0nowczo mówi ]11. i.: Musimy na :przysZlo·ść zabezpiezaprotestowuć przeciwko ni,emu.. Zawsze wy:czyć . warunki iS1tinienia naszego narodu~ Po
sc:ee ceniliśip.y przyjaźń. Stanów Zjedno,ero- wojnie nasz handel, p.rzemysl i komunikacja
ny('h, jako spuściznę po Fredyryiku Wielkim. muszą posiadać :Zd-0łMść konkurencji w-0bee
WszefakQ sam iptrezydent ··wnson, który jesz· Anglji i Ameryki. Dlatego też nie mogą ponocze na krótk'° przed wojną, jaiko :najlep'SIZy sić :0lbrzymkłl ciężarów wojenny·ch. Potrzebzwyczaj w myśl prawa międ•zynarr-0dowego U· ny jest nam kraj do kolonizacji, który musi
2na1:, iż obu st:ronni etwom, wakzącym. w Melk· ibyć utworzony na obs.zarach kr'\\'1ą naszą zdosyku, :rostaną wstrzy.mane dostawy.· amunitji,
prowadzenia wojny potrzeba w
bytych.
lbr..r<lzo szybko zmienił swój p·ogląd. Muszę pierwszej linji lrfus21czów i węgla. Je<I.no i
i:idepirzee równie-z :za.m:ut, iż eofnię-cie naszyeh drugie znajdziemy pod Briey i Longwy:' Port
~u..pewnień zbyt dotknęło honor i g-Odnl()ŚĆ sta„
antwerpijski jest beźwarnnkowo konieczny
nów Zj,ednowonY'ch. Oświadczyliśmy wyraź- ·
dla unie·za]ę-żnienia nas od Anglji. Prusy
nie, że te :nasze zapewnienia związane hy:ty z wschodnie muszą 'mieć osłonę przeciwko nobardzo poważny:mi zastrrzeżeniantl.
wej napaści rosyjskiej. Za iatopienie okrętów
Kanclell"Z Rzeszy odczytuje odnośne u-się.o
holenderskfoh odpowiedzialną jest Anglja,
py no.ty z 4 maja.
.
która przeszkodziła wyjechać im w .porę. Wo.Pomiędzy tą naszą niotą a n-0tą a:merykań· bec A,meryki nie można cof.nąć sfę w wojnie
ską z 4 maja zachodziła tak glębaka różnica,
podwo-dnej. Powodzenie napełnia nas ufnoiż nikt nie mógl wątpić w istmy ,-stan rzeczy
ścią. Zawsze wrogo ·~lędem nas usposoobioi nikt nie mógl się dziwić, gdy 31 styeznia .ny prezydent Wilson nie wchodzi już w .rachustwierdziliśmy, że 9 miesięcy pio owej wymiabę jako pośrednik pókojC>wy. ·.
.
.
. nie not nie z.osta!a przywrócona wolność mOtrZ .
Po~ przemówieniu hr. Wes:tarpa dalsze 'Oi, że musieliśmy wy-ciągnąć stąd konsekwenc3e. brady odfożono do środy na godz. 1 po. pol.
- Mówlon-0, że Anglja nisz·czy jedynie, mo- Posiedzenie zalmńezono o godz. 5 m. 45.
żliwe do zastąpienia wartości· gospodarcze, my
zaś nie 'Zastąpfone życie ludzkie. Różnica ia
CESHfH Wlłbelma.
ipolega jednak tylko na tym, że Amery!ka ulegla ·żądaniom Anglii. Co 'Staloby się, gdyby
Berlin) 27 lutego. (T. wl.). - Cesarz przyAmeryka przykładała tę samą warlość do nie- jąl dzisiaj przed południem glównod·owodzą
zaldóoonej k-0munikacji z. Hamburgiem i Ba:-e- cego w Marehji1 generala -. pułkownika v; Kesmą, co d-0 komunikacji z Anglją'
. sel :i sekretarza Stanu, hr. ROdera, i wysluZerwanie stosunkó~ z nami oraz usil<F orull sprawozdania sztabu generalnego-.
wania poląozenia państw :neutralnych przed wko nam nie odniosly poią<lanego wyniku.
żaluj-emy te,go zerwania. Lecz gdy nasza ucz..
Berlin, 27 lutego. (T. wl.) ....... Bei:lińskie
eiwa pr-0pozycja pokojowa natraiila na o.strą .
dzienniki
wieczorne omawiają szezelólowo
i szyderczą odmowę, nie ma dla nas powrotu,
leez tylko naprzód. że Anglja nieograniczone mowę kauelerza Rzes'Zy i podkreślają z nąci·
stosowanie broni podwodnej uzna za najwyż.. skiem s:aczególnie silną ufność bnc-lerza wo-

różnfoe pomiędizy

czasem owym a obecnym. nztsiaj ideja na-

Prnsn o mowie knncterzn.

s:ze

p~estę·p;grtwo

w· d!Ziejach

świata,

bylo do . bee

przewidzenia. Prawo międzynar-0dowe, według jej ?Jdania, obowiązuje wsiyistki,eh, zaś .
Anglję o tyle tylko, o ile tro leży w iei inte-.
resie.
Nasza wojna. podwodna.
jest odpO'Wiedzią na angielską blokadę gfod<0wą. BlQkadę tę prowadzila

Anglja

według

sta·

zbliżającycll się

z sejmu

wypadków.

·

węgierskieuo.

Budapeszt, 27 lutego. (T. wl.) ....... Dep.~
bozu opozycyjnego, hr. A}}ponji i hr. Karolyi
wnfośli interpelację y; sprawie. porozumienia.
z Austro„ Węgrami. Prezes ministrów, hr.. Tisu, oświadczył iż uklady pomiędzy obydwo·
ma ńządami weszly w takie stadjum, w którem rządy zdołały· dojść do porozumienia w
najważniejszych sprawaeb. Na podstawie tego
są one w staill:ie podjąć układy z rządem niemieckim. Daleko idące wyjaśnienia w sprawie treści poromlmienia ze wz.ględu n.a interesy państwa ·nie mogą bye zl9żone -ani przezemnie, ·ani .tez.przez żaden.. z rządów. Jeżeli
będzie moiebnem to zadecyduje o· tern nie
obecny„ lecz nowowybrany parlament po w-0j-

rego ~om. Poludniowa - afrykańskie obozy
kon.eentracyjne, które po wsze ezasy będą plamą hańby w dziejaeh A'Ilg1ji, a które wed1ug
slów własnych L1oyd George'a pachlonęły ży
cie 15 do 10000 wn i dzieci burów. Oto pier' wowz6r wojny ogladzająeej p·r11eeiwk-0 nam. I
my. również mieliśmy być pokonani za pomocą cierpień żon i dzieci na'Szych. To właśnie
Anglja -0d poeząth.'11 spy-ehala. naród J)-0 naroo
dzie do wojny. Nam nie poz>0stawalo nic in~
nego, jak ty1ko po~tąpić w. myśl zasa<ly: Na nie.
grubą ldodę potrzebny gruby klin. J?o·zatem.
Anglja, 'Zdaje się, poznaje obecnie niebezpieeooństwa, grioźące jej :ze strony wojn.Y, pod'-

· ·

Rr&9tslnzę

Noksvmmnn ·w Sofit ~

Sofja., 'JR. lutego. (T. wl.). -- Arcyksią·z~
w.odnej.
·
·
r-0d-0wa przenika wszystkie warstwy narodu
Maksymiljan · odwiedzi! wczoraj preze•sa mi~
Sukce~y dotychczasowe
i skupia nas w nierozlączną jedność. Prze.rostrów· Radosław-owa. Wiec.zorem ·odbyło się.
.konanie o wartości ustroju monarchistycznego
przechodzą znacznie oczekiwania mary-· w palaeu krolewskini galowe przyięcie, pod.:.
trówniez mzp.owszechnHo sie wśród narodu na- nat1ti naszej. Blokada morska trwa otl ezte- czas którego.! król winniósl toast ArGyksiążę
ls7.ego sz.eroko i glębnko. -Lloyd George i redi tygodni. P-oc.zątkowo złagodzono ją na Maksjmiljan ·· odpowietlzial foastem na cześć
Briand opowiadają światu, że pragną wy&Wo- korzyść państw neutralnych. · Również wiele pary .królewskiej i dzielnej armji· bułgarskiej.
bod'Zić naród niemiecki. Jeżeli mamy wy~
fodzi podwodnyich nie doniosło nfo jeszcze.
.
\•'
.
,•
.
1
łJwobodzić się z ~zeg-0ś, sąrni postaramy się Niepr-zyjadele zbyt nizko p·odają swe straty.
Ulotn~ łodzi
!lO to. Jednocześnie nasze polożenie geogra- Możemy być więcej niż zadowoleni z sukceLondyn, 27 lutego. (T. wt): - Tow. ,,Gu,iiczne przypomina nam „ustawicznie słowa s·ów na~zych .. Nie -0glosiliśmy blokady, lecz
nard" donosi; iz WS1zyscy pasażerowie znajdu;;
~:dettes".
. Fryderyka ~Vielki~gQ: . „~'oul_o\1rs. en v.·e- ·.1 t.y.·Hi:.o 1.l:s..t.ali. liśmy o·l.ueś~on.y obsrnr. b.lok.-ad·y.,· ... i.e jący się na ~olkladzie · „Loconii'' zostali u.riWiemy Jednak. rowme~, :e. m-0nar~
p-0szcz.ególne okręty uchodzą niebezpieczeń·
,chja -0pi.era się najpewrnej na miłosc1 wolne- stwa, rozumie się samo przez się. W niczem. towant
'go- ezfowieka. Na tym oparta jest niemiecka ·1 to nie 11mieni powodzenia ostateczne.go. Dzię
~<leja eesarska; jak również ideja królestwa . ki nie:irównauej hrawu;rze naszych lodzi pad~ ·
Londyn, 27 lutego. (T. wl.)". - ~;Daily
· trpruskiego
·
l wodnych mamy tego zunelną p.ewnosć.
Chrbnicfo" .donosi z Queenstown: Pr~y sfosi~-

"""'------

'

'

poduiodnych.

"-o..•r-,

kowo„sp-0-kojnej pogodzie sforped•Qwany ~stal '
parowiec „Laconia" l przechyliI się znaCBnie
na bok~ Łodzie zdolan.o spuścić z. wielkiend .
trudnościami.- Paniki nie byl<0. Według . oibli~
ezeń pasażerów utonęło okolo 10 lub 22,łsó'ht
w tej .liczbie 2 amerykan.• Torpedowanle mta„.
b miejsce w niedzielę o godz. 9 i pól więet~~;·

rem.

.

l

(Depesza niniejsza jest sprzeczną z. por"
przednią. Dotychczas nie ustalonQ która P ty'Ch'
depesz jest póź.niejsz,ą.. Red.).
, .

·

Londyn, 27 lu:tego. (T. wt)'. - Parowie~
angielski „Algiers" (2361; ton), otaz ilgoę~,
„Agnes" i „Georg Bensen'' ~stały zat-o~fone."

Skulał WOf ny

f. p.

. Berlin, 27 lutego (T. wl.). - „N?rd D~J:
sche Allgemei'D.e Zfg." zazna.cza, iż fudzie p00i'·
wodne zniszezyl'y 5 miljonów tont .wśród kttJ..
rych .825,000 ton Uczyły zatopione o'.k!ręty· ,W.i)t'

-

jenne.

„Urleans".
Bordeaux, 27 lutego. (T;

wJ.)'. - Ag-en.eia.

Havas'a doi:wsi:
.·
Parowiec. „Orleans" pr.zy.by:I w<izoraj ~o,:
doku iw. Pouille.s.
· ,„ .,,:,-·

,

,,9rl~nns''

kiwan;v.ch

okrętów.

I „Rocb1stvr.

.,

• Genewit, 27 lutego. (T. wt.) • .;._ Praait
fraucuska otrzymała depeszę z Nowego JorJro,:~,
która donosi, że pogloski o zatopieniu dwu .
amerykańskich okrętów prowokacyjnycli dn..
,tychcŻas. 111ie znalazły potwierdzenfa._,Dzieooi•
ki paryskie wyslały do Bordeaux reporterów,
którzy mieli opisać s.zezegó~owo przybycie 0<
krętów. Dotycheza-s donieśli
oni tylko, ii •·
wzrosfo znacznie zaniepokojenie o los ooz&·
.:-•

Cisza '1 portach 1ngislslllch.
Berlin, 27 luteg;o {T. wt). - ,~Lokalan?:ei
ger" wskazuje, iż ·nower, Margathe, Ramsga.'.
te; ja;k równi ei dalej na pólnoc u angielskiego .
wy·brzeża wschodniego polożm1e p0'rty$ które .
odznaczały się -0żywi-0ną kiomunika:eją hand1o·' ..
wą, dosięgającą u ujścia Tamizy niesłychanyc'h
Tmmiarów„ obecnie pogrą:żonę są w cl•.
s.ey. Wymownie świad:czy o tym raport kQ\ ·
mendantów tiorpedowców niemieeĘieh, któTZY:
podczas wyko!Ilania natarcia na ujście Tamizi;,
nie zauważyli najmniejszej kom.tmikacii hań• .

ld>Cl'Wej.

na martwym oun,Eie.
Sztokholm, 27 lutego (T. w1.)'. ;;... Ki0nf~ ,~.
·rencia koalicji w Petersburgu utknęła ~daj.a ·
się na martwym punkcie, albawfom prace jej
o<llo·:ilono n.a ezas ~Hużs~y pod pretekstem da•\
nia spos·obności ezłonkom konferencji .. 2:wiedzenia Moskwy, Kij-owa. i innych mfast, orai'>
skontro1owania dróg komunikacyjnyeh koJie....
j-owych, fabryk pracujących dla w-0jsk~ Jak
gloszą wiad·omo~ci .rosyj&kie czlonkowie k:cm·
ferencji mają powirócić do Petersiburga w eelu .
podpisania protQ.kułu konferencji P-O. otrzyma• .
niu od swyeh rządów nowych wskazówek. w
sprawie punktów, co do. których nie doszl.o ..
jeszcze dn pomz.umienia. Zdaje się, iż w rze.
czywist-0śei ~ała . rzec.z przedstawia. się w ten
sposób, iż Anglja zażądała praW'a kontroli:
nad jej pomocą finansową ud.zielP"ną Rosji p.rzsr
wydaniu Jej na cele przemyslowe. Rosja nitł
chciała się zgodzić na to żądanie, lee-z nie u.
lega wątpliwości, iż p-O:d'róż eztoinków konf8",
rencji jest wlaśnie zapoczątkowaniem Jej ko-n•"
trQll, albowiem trudM przypuścić, azeby Z'Wi&..

dzaoo

ror.ganizowaną derorganizaeję

Ecba mowy

Ro.sp

Lłoydf Deorven.

Bazyle~ .27 lutego (T, w.t)~ :-, ,J3ase'f~v._
Batkmal Ztg." pisze, iż mowa Lloyda Goorge'a
o środka.eh obronny.cJi 'P·rzeciwko bl-0kadzie1
niemieckiej stah-0wi je<len z ipowainiejszycli1 ,
dukumentów W<>jny śwłatowej. Po 1'8Z. pierwt1 ·
szy odczuto zapowiedzi ostateezI1ego·eelu, i>«,
raz pierws-zy zwą.tpil Lloyd G:oorge. przyna?-i .
mniej skry.cie w ostateczne zwycięstwo. Mo\
wa jeg.o rosła.nie przyjętą w Niem"CZOOh t. ra~··
dością przez zwolenniltów zaostrzanej W.Oil!~
podwodnej, lclórzy znajdą w niej potwierdzei-L
nie ich nadziel. Lloyd George wsP-O:mnialróWW':.
niez nawet, ze od pewnego ·czami <J:demwa~_s~'!. •·
daje le.klko brak przedmiotów użytku mili·i:
tarnęgo; Mowa j.ego jest. j$.k!oby . pn.yzuani:e.t?1,
zwycięstwa niemie.cJriegio, a .oo na·imniej ·zna'·\· ·
eznyeh sukcesów odniesionych 'przez Nfemc~; 1 .{
w wojnie l&izi · podwodny-eh'. Wennik. ~·~, . :
znacza w dalszy11n ciągu~ iż wypowiedzian~ ~ni.o-.~-, ·
wa .niiala równiei na celu okazanie a1janto1D,1r. .·F
że Anglja ·xównież nie stąpa l'>O różaoh.
· ·
'.

l

Uwaga'

_,/;~·,~:

TrBVełyansn.
· ~ .. . ,.
Frankffur, 27 lutego (T. włS• .,-. ,,Frank·(~;~
furter Zt.g."

omawiając mowę

TTeVcelyansa

wy-. ;-

powiędzianą. w.· an.welskiej i'zbre. gmln, prt"Yta- ;~:~
cza· 'liastępujące zdanie, wypowiedziiane p~ei"~j·
:mówcę: ,,Nie ·przypusz·czam, a,żebyśmy w,raku·~{;'.
.1845 poświęcili 100~000 anglików, ażeby O;(·: :k
sunąć r.osjan od.Konstantyn()pola ~ot-O, azelłY"'.<;

w roku 1917 przez poświ.ęcenie nowy.eh 250,.oóó . ~l
:oni ;Kon~iaątvn9-'ool'ś;. ' ~'i "· -. . · < ")"i{

\>t~z)1\D1ali

P
c;

n

~
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.·
W~;ngton,_ Mego. '(T. wt.J. ....... Po Towarzystwa Naukowego, wiceprezesem~ Pe2 . .Ko:P;enliaga, 27 lutego. (T. w1S. __ I5zien- ~onferene1 1 konusp d-o spraw ~graniezny:e~ tersburskiego Kola warszawskiego Towarzy,,Soclfildemokrailen" zapytuie, e'l:f Lfoyd . 1~'?Y _reprerenta~tJD.ej, przewodm·ezący ko.nu- stwa -opieki nad zabytkami polskimi, ez.fon·
Geot'ge może przypU1$zeza6, iź Ang:lją przy po- ~i:we~ad~~ izWP,::,..edstt;wid°;tl_l!atye~mm~ !!~ Rady T'Ow. mifośników historji i liter&mocy~ jego programu zwięk!szenia wvtwór~
. , ~ ' azeur . l~IlOWl U zie fo peinomo....... ;, W Petersburgu.
.
.
~e;: wewłliętrz:i.o ·krajowej, <>raz ogr~niczenia ·on:iJctwa mbro3ema okrętów handil:owych.
W .r{)ku 1008 papiez Pius X mianował ks.
d.-0wom _będzie w ~nie ,doprowadzić W'Ojnę
, .
G. swt01m tajnym szambelanem, a w roku HH6
d-0 zwye1ęstwa. An.gl1a m.e może dł>a6 tylko
.
DEMODlłfHfl.
na konsystorzu publicznym papież Benedykt
o swój własny naród, leez także i 0 SWYcli
L d
t . (T . l \'
T' . " XV koronowa! ks. G. biskupem Egejów (Ae'5ptiymierzeńców, który-Ob. nmsi zaopatrywać <l<mos~n :'.~ 27• 1~ ego·i J,·w(T(.
. 1 ~~ ge~'l"Um), arcybiskupem Anazarbeńskim. W
1
W. pienią~e,_ wę~el i amunicję. Lloyd George .
z . a~z:rn?" ~n~ u ieg ~J ni zie. ·. - ł księdzu Godlewskim epfc:lmpat po1slri zyska!
111e wspommal me o tym, ze wojna nie m>0- ~ą-ce męzezyzn 1 kob1. et ~<lzlł? na. ul1e.aeh uczonego biskupa historyka, który wskrzesił
że trwać długo jeżeli pomoc. anmełs.ka usta- . o~ego Jorku d~m~nstraeJę 1 śprnwaJąe Mar. w dziedrinac,h badań histo1·y eznych świetne
i:.·
sylJankę przyp~seili !Szturm na many ho.tel tradycJe naukowe, związane z wlelkiemi imio"Wa1dorfaS'liDrJa •
nami zas1uź.onych wieke bis1.l!p6w polskich
XVIII w jak Aibertrandy i Naruszewicz.
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Angi1lska pozynkn unmf011-

.

Komunikat niemiecki.

... ~e:rlin, c;/7 lutego. (T. wt) ....... „LokaJ,nff
reiger" d-onosiz Hagi~ i~\ v.ł angielskiej Izflie
gmin p<>stanowion-o, ażeby następna pożyczka

BERLIN.

pd~dała f'Ornię pożyczki premj·ow~j.

Urz.ędowo don:oezą

zachodniego chwilami

&aa 27

pnnktooli

Na wschodzie nie wydarzyfó

frontu

..... ..........

:pierriędzy.

się

nie

....__

...-~WVl'li"'+"'ł~~
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Mą.dryt, ?:l lutego. (T. wt):- Prezes min1strów, hr. Romanones, odczyital w parlamę:neie ukaz, o zawieszeniu posiedzeń. Opozycja przyjęła ukaz okrzykami protestującymi.

ftnwy biskup

w niedzielę,

uołyczkn włoski.

łuG~o-iyfomierxki.

dnia 22 b. rn. (4 lutego) 0

· 10
k śc' 1 • K t
odb 1
g.odzime
w.. o ie e sw. a arzyny.
y a
s~ę k-0n·s.ekraeJa ks. pr:alat.a. God~ews.~1e·go. na

. Bem, 27 lutego. (T. wl.). - Zapisy na
/ ~artą poiy~zkę .narodową pomimo niesly• cha!lej reklamy przyniosly w wyniku tyllro
2~00,000,000 lirów, z których 800 miljonów
$'fanowi .zamianę dawniejszych zapisów.
·

b!skupa sufragana lucroo - zyfom1erslcieg.o. O

:
:

, fiOWC
!

minidBrJ'Um dla nubarnj'i

8WilktlGIJJlU1JGh.

H

Specjalne ministerjum w Rosji dla gubernji dawniej ewakuowanyt~h i teraz od pewna..
. go czasu ezęściowo „oswobmlznnyc h" ma był

strowie siedzieliby w wii;:lrnzych miastaeh od~
1 nośnyeh gubernji.
Zadaniem i programem
[ pracy min. i3terjum tego będzie podohn. o pib :1wanie wyłącznie spraw t~·czących się wspo! mnianych wyżej gubcrnij.
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idei z Rosyi.

·Jnmlnłęcle pnrlam1ntu hiszpnfiskleuo.
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znajdować się

<iu

Praska „Bohemia~ł donosi: Ilość ucl11di-

&żywic.na działalność

szezególne.go.

wadu zarzuca on Wilsomnti iż ten -ostatni ta·
1
ki .Qaeisk kladzie w1aśnie na pozvskanie
wśród neutralnych nowych dalszvch ~juszni~
k6w, Zdaniem publicysty rosyjsl~iego przylą·
cze:nie się do konlkji leiy w in1eresie neud
tralnyeh samych. To też Rosjn powinna spok-0jnie wycz~kać decyzji, jaką poweźmie większa część zainteresowanyC>h państw neutral~
nyeh i sama z s;..-ej strmy nie .;:hekJ nk przedw
siębrać w celu przyśpie~zenia pozyskania kh.

I

I utw<>n..one w najbliższych
już dniueh. Mn on-0
w Petersburgu, ale wicemini·

z Czorni'omi'or.
u
w
n

__;;;;;..

e6w. xi:mnuski.~h, prz~bywal;: ·.ych do Bukowi·
ny, ~ększa ~ę z ?mem kaz.dym. W samych
Czermowcach 1eist 1eh ok-0lo 200 tysiJecy. Mia·
st<> eeyni wrażenie gęsto zaludnionego i olbrzymieg-0. W-szystkie budynki publiczne, o
Rosyjska recepta na.„ ukończenie wojni.
ile .ni·e .zajęły i.im wfadze ros:vjskie, wstałv zamienione na kwatery ma$<1we. ~ Ceny arty ku~
,
_.:i
Iów żywności osiągnęły niesiydianą wysokość.
„Ziemszezyna' pvuaje nową receptę na
K 1·1...,
-·,_-....u .1.AsztuJ'e
tr"~
rribl"'.
Zre==ztą w szybkie zakońezenie wojny. Otóz jej zdaniem
J:v vU.th
ĄĄJ
<>;r
,.,
mieście spokój i porządek. Zarząd miasta : trzeba b:,:lo by zaprzes:ać W?~ó~e ze ~t:_,1~:
:sprarwują Rosja:nie. Rumun.i,_ stanowiący -0be- neutra~njch dostarcza.ma pan::>~wcm1 '\\{iJ1IJ~.
enie więkswś6 lud·n-0s·„" 1• Czernl·.r.wr'
. li cym
me tylko
materJa1ów
W>Ojennych,
lel'Z
v
1ee, e·11cie
,dl-,
••
ś .
. _,
·w.
.
. i\ 1„
0
objąó zarząd miasta w swe ręce, ale Rosjanie ~r? "' 0 ~ Z),Wil{) cww.yrn:
''~ 8 • am ... n
zajęli wobee tej pretensji stano\\·isko odmowM glia am \'\lochy. am tez FrancJa n:e b~·l;.~hy
,,, Pogł,...„).:
U"'<l"Q'ani·u ...,. 'el"" · 1. b
b
, poprostu w stame kontynuować woJnV, ktura
n...,,
VJlU 0 •• .J ~t
n'l .foZ0J rez y o y- I
b
'b
b1
l . ~
wateli czerniowieckich na Sybir okaz~l'y się zC;~stkala y. w teRn s.J?-Oso };,zy .1m zaimn~zoną.-:
nieprawdziwem i.
. ie·awe:1ze_o ~os.11 gaze1a.me,.wspon.nna_am
1ednem .:>.-O't\
em. Ta ostatm.a w1doczme .urn "
1
•
--;--·

boiOll"a.

Bonar
Lą-w':o~wiad,ezył w angielskiej izbie gmin, iż
suma an·gielskiej J>Oiyezki wojennej wynosi
· iQ<'.)0312095 tttt. Nie nadmieni! on wiele ta

,c1wnrta

11·10 ,(... •
W ul)u1

{mhn:iamy).

lutego:
Na poszczególnyeli

Amsterdam, 27 lutego (T. w!.), -

sru;na za:wiera oowy-0>h
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' ztwra,niry nie potrzebuje•
0

_
nowym inf.nłacie, jedn~ z ;''Ybitnych kapła·
Arehiepfakop Wladimir wstał przez duW
nów po'l:skich, przyfaeza3ą pisma następuJące i ehowieństwo gubernji penzeńskiej wybrany
szczegóły:
~ •.
. I, jako de~egat na zjazd. duchowieństwa, mają~y
„Gazeta Polslm" donosi:
Ks••Go.dlew:o'.ki. m. w 1872 .r•. w rodzm- .· odbyć się w Petersburgu. Po dokonanym wy·
W „Russlwje Słowo" znany feljetonis~
ny:n ma1ątkt: Kam1?:r:no w powiecie węgro~- borze zwróci? on się d<> metropolity Pitirina z Bukwa, poświęca następująee mvagi, :re1,yduZnam1.enn1
skrm: gub. S11e'.11.eekie1•.. W .roku 1893 wstąp1l prośbą 0·. pozwolenie mu na wyJ.·azd do stolicy, jącl'!mu -obecnie w Rostowie nad Donem, ~
'i: Kopenhaga, 27 lutego. (T. wł.)·. Godne do w~rszawsk:ego semmairJum duchownego, ale otrzymał odpowiedź <Jdmowną. Zwróoil się wersytefowi
warszawskiemu :
U.W1\ogi · są enunejMje dwu dzienników kopen.:. stąd Jako eelu1ąc~ alumn w ~ku 1897 zostal następnie
.z tern samem żądaniem d-0. sy.nodu,
W
liczbie
nasz~w, wszystkim nam dOO:.
~kich sprzyjający.eh koalfoji.
Dziennik w~~lany do .wyzszyieh studiów do Akad~ ale i ten odmówit Wobec tego archłepiskop gich i bfa.kich
uni:wersytet6w Mnieje pewna
· „v;o:rtiand", który ajzna,czyl się szczególnie m11 duch-O'Wne3 :w Peter:s<bl!rgu,
. którą uk<Jr:: · nie moie wyjechać, duehowi.e:ństwo zaś z gu- oryginalna oft:rośl. Gnletdz.ila się ona na krea
mena wistnym stanowiskiem przeciwko'\niem- czy! w rolru .1001. Po ukoncze~;u A1ka~emJl
bernji wyżej wspomnianej po:wstaje na ZJez- ~ach, interesująe się tam więcej celami i kwa.:
ł1!)~ pisze, iż dzisiaj w radnym razie nie jest
iks. G. udal się do dslszy·ch ~UdJ?.W na umwer- dzie bez delegata. Daje sję z tego po-wo~u stjami p.olitykerji w duchu ezarnose.einnym
?
1W1kluez.onym, że niem.cy .za pomocą wojny fo„ syiet do Fryburga w SzwaJcari1. W r. ~:03 " zauważyć znamme zaniepokojenie
i raz.gary· aniżeli kwestjami nauki wyższej. Byla tQ wla"'
J~ podwodny-eh mogą zmusić Anglję do ;po-po.wołanym.. .został na profeoora AkademJ1 w j ezenie wśród duc:h-0wieństw.a.
·
ściwie sweg-0 rodzaju szkoła bursaclrn, pokry„
. ~ju. . Dziennik „Koebenhaveu pisze: Nie Petersburgu.
-ta nazwą „uniwersytetu". Większość iej pro.
k,~hamy ani lodzi podwodny.eh, ani też EuKs. Godl-ewski już ~a pO'bytu w kka:demji, .
fesorów naleźnla do liczby niikomu nieznanych
fupy centralnej, możemy ·jednak powiedzieć, na jubileusz Wszechnicy Jagie?lmi'sikiej; wy.dal
ZBG ESJJK 1ZJliZ . & spraw zywno~GIOW'fG. • nieznajomj'ch, d-0 który.eh prawd7..iwi mężowie
że nie pozostani~ fo bez wpływu,· jeżeli 1.00.zie
w !l'. 190Q katalog polskich <kuków z w. XV - l
nauki mieli zawsze praw.o zwróeić się z za...
podwodne będą zmierzać do zadecydi(lwania o XVI, znajdujący.cli się w hibljoteee Akademji.
. Według zapewnie:ń „Wieezerniego WreM pytaniem: „Powiedz mi, kim jesteś, piękna
1-oonch świata, a Jednocześnie zadecydują i o P<> objęciu katedry profesorskiej, p~więeil mieni" pod koniec bieią-cego miesiąca ma się I masko?" SI'lichaczów zaś rekrutowal ten uni~
.się wyłącznie studj om ściśle nauk-0wym. O- -0dbyć w Petersburgu wszechrooyjski zjazd dla wersytet dzięki licznym i szczodrym stypennaśZYID •wtasnym rosie.
.prócz urzędoiwych wykfadów :za:jąl się bada· ·spraw żywn-ośdowych. Na zjeździe tym ma djom z pośród tych, którzy nie mieli prawa
niem ·dziejów kościoła katolicikiego w R<O'sji -0d .zapaść szereg ważny·ch uchwal, odll1-0szącyeh wstępowania do innyc:h uni-wersytetów. Sl<P
\ViłsDI ł'd"
· daty zaJo~enia pierwszego arcybiskupstwa w się d'O zupelnego zreorganiwwa.n ia kwestji wem, byl to uniwersytet warszawski,
który
Waszyngtón, 27 lutego. y{T. wł.). - Wil- Rosji, t. i· od końca wieku XVIII. Owocem żywnościowych w R(}sji, które mają zostać w szerzył narodowe klótnie, walki i niwawiść.
son zaźądal w kongres.ie pclMmocnfotwa na tej pra~y są obszerne teki odpisów dokumen~ przyszlości uregulowane na podstawie zupei- Fab:ryfoowal on i wypuszezal przyjezdnyeh a·
tów a:rchi:walnyeh l liczne już wyid:ane przez nie hluiej aniżeli d•otąd.
obi:onę, w .razie potrz.eby, okrętów handl'°"
, matorów śmietanki „dwudziestej daty", -0raz
:wych przy p0mocy bro:nit oraz uzbrojenia i.eh, ks. G. Jl'race naulmwe.
wojują:cych bakałarzy najnorwszego typu. Wy·
jak również zastosowania tnnyeh środków w
z liczny.eh r-0zpraw ks. G. pierwszorzędne Rosja nie potrzebuje nuw;ch sojuszników. .parlki
wojny obecnej p<rzesunęly uniwersytet
eelu -0brony okrętów i obyWateli amerykań 'Znaczenie mają jego prace: Prymasostw.o Wi;.
-j
warszawski bar<lw daleko. Zna1azl się on w
ski.eh, iatmdnionych przy wykonywaniu spra· fońskie, PTeliminarz K~nk'°rdatu 1847 r., TeW ,,Rusk>0je Znamia'' rozwodzą się ob- Rosfow.ie nad Donem, dokąd znęeHa g-0 widowi~dli'Wych przedsięwzięć na morzu. Wilson .sfament Siestrz.eń:ee;wicm, Cesarz Paweł I.
szerni.ej nad tematem, czy Rosja potrzebuje 'CZnie tamtejsza spoleczna handl:rrsko - kar-cz~
miądal również uchwalenia na ten cel dosta-BiSikup Godlew.s-ki jest czt,mkiem komi-sjt nowych sojuszników z pośród państw neutral- \ marska. W atmosferę tę wsiąkł bez śladu
te.·cznych kredytów.
historycznej Akademii umiejętności
/
Kra.ko- nycll - czy też nie pofrzebuje. Autor artyku~ . wplyw uniwersytetu i życie jego 1-0ezyI'() się w
wie, .ezl-0-nkiem warszawskiego i wileńskiego ?u dowodzi, że nie potrzebuie. z te'g{) też po- 1 mieście odosobnione i nieznaezne".

Uniwersytet „warszawski"
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Druciarze w góralski-eh strojach i wilanowscy

erucł1a.
_

(FRAGMENTY).
(Dokończenie).

Cale, wnętrze kośefoła był<0 obite ldrem i
· prĄybrahe najw.spanialszymi roślinruni, setki
.wie1kfoh świec majestatycznie oświeilaly
, .,
&w:iąfynię. Przez cały dzień, do późnej nQCy,
.,,
":;dziesiątki tysięcy ludzi sldadaly hold polegtym
. ~::a porządek by! nadzwy<Czajny! akademicka
J%nlgqziei jako Strat, wpus·zczala i wypuszcza·
f}.
Iaj~·~Ciśle przestrzegając kolei i kierunku; nie
·· ·ny~ zbytniej ciasnoty, ~ni żadnego zgiełku.
· ..t.~~~· 1-g-0 marca w dziennikach wydrukowano
~l~ępującą odezwę: My niżej podpisani de· lJ~g~iei miasta Warszawy, czynimy wiadomem,
,.ę ktokolwiek z mieszkańców spostrzeżony
·~stanie w dniu juirzelszym z orężem w ręku,
~.
~~e uważany za zdrajcę Ojczyzny. (Nast~
L J'P-1łi11'pódpisy jak na poprzedniej odezwie).
• i0'.Dzieił 2 marea był wyjątkowo piękny: ja~.
~~~,:a.lgneezny i cieply. Naboieństw·o za?ob:n.sz,ę śpiewem artystów opery polskiej i ue~
?:.
· • · .fastytąfu muz.yeznego, skończylo się po
,
'ąt6fi poebód pogrzebowy wyruszyt Na
::\ · .,tz.ecle jechal brandmajster z kilkoma straiat?
lnt~w bfyszczącyieh hełmach, dalej nowomia~: ,no~an.y na miejsce Trepowa, -0berpoliemaj~-: :sterf~g:lłn.eriil Paulucci; w pelnej paradzie, za
~~c.
..$ili..,;dziady" i sieroty Tow. Dobroczynno~
i'
;(J~owie wszystidch' uczelni: ce-chy rzec

~~"~~ ~e~e'Ł(:h z .e'borągwfa.m~i okrytemi .Jkirem;
. m>~W.hi ehoraiowie nieśli szta·n.darv z bia~
i pÓgonią. Oprócz (lneh.o~ieństwa

;°'.' ś·w.ieck.iego.. i m. nicbów, .wył·t.ąp 1.·u
~ie tft f.ogach i ł:?etaeh i rabini w
'#:~;t.h kapota.eld soholo"\~yeh br:-.rmycach.

dze przygrywał zfowr-0gi stuk kopyt !Drążą- ską z drugiej ze zlamanym krz:rżem i napi·
pocMd. cych kozackich patr-0li.
.
sem: Ratuj Ojcze, lub B-Oż~, ~baw Polskę.
Wielki wieniec cierni·owy z wstęgami niosly
Nazajutrz zaczęła się wędrówka na mogiłę 1
Intc:ligencya żydowska zaczęła uważać się
damy w ofoezeniu palil'6w. Trumny ozd.obiopoległych, p-0goda wielce sprzyjała i
eale 1 za Pofaków, w oknach k::>il;'garskkh wyata·
ne wieńcami cierniowymi i palmami męczmi- rzesze dążyły na P-owązki. Pojechaliśmy z I wfano książld do nabożm1stwa dla polek wy·
skiemi ni·esiono na barkach przez obywateli.; matką, mlodzież akademicka dyiurowala, pU· 1 znania mojźeswwego, oraz podobizny Ber1rn
studentów i rzemieślników w <>t-0czeniu całej nująe porządku. Pięć usypanych lmpczyków z Joselewkza na koniu w mundurze oficera
delegacji miejsJilej. J?olicji wcale na ulicach wetkniętymi krzyżami bylo zasy.panych ziele- , wojsk pols1drh -- obok wizerunku p.olskh~b
nie by~o: sluzbę1 pe11li1a młodzież ucząca się, nią i kwieciem. Wiele osób modm.o się klę- bohaterów. Namie::.tnik ks. Gorczaknw mia!
a porządek i dsza były bez zarzutu. W~zyst·· cząe i pl.aeząe.
dwu doradców: Enocha, prolrnrat0on senatu i
. kie szkoly byJy pozamykane, a z wielu balkoW klasie ruch nadzwyiezajny panował, by- Mudmnowa, kuratora okręgu naukowego i dy„
n6w zwie.szały się czarne plaehty oblamowa-- Jo dziesiątki pnzemawiań, rozdawano fotDgraG rektora departam~~ntn wyzna:li, ohu miemnvi„
ne bialem.
fie: w pięciu medaliona·ch byly przedstawio~ dzonych w mieście. O pierw.:;zyru kms-0\var
Przed .rogatkami powązkowskiemi utrey- ne ciała poleglych z ranami .od kul. Wieńce b::.·r·d20 niemądry dwuwiersz:
mano „dziadów'', sieroty i nas uczniów i za • cierniowe i palmy męczeńskie okalały mem
„Kto nie koella EnoC'ha!
cia!ami przepuszczono część tylko pochodu. <ialiony.
Nie wa·rt zinrn 1m groeha !
Jakiś pan stanął na wzniesieniu i donośnym
Zamieni·ono zwy1dą modlitwę przed i po lePo kośriolaeh ciągle :śpiewano pairyotycz·
glosem zaklina! imieniem Ojczyzny i .cuią dla kejach: ,,Przyjdź Duchu Sw." na patrjoty.czną: ne piefni, wydano zliinrek, nuty ,~Kwiaty
poległych aby nie eisnąć się na cmentarz bo „Ojcze i Panie ziemi ealej w Twojem rę:ku jest Polskio itp. Na ulirarh hrvn1?y zbiorowiska,
możemy potratować i podusić jedni drogich. los wszystkfoh narodów, wejrzyj okiem milo~ kocie muzyki i wybijanie szyb w mkszlrn.·
:Jsluchano go i tlumy zatr.zymaly się i spokoj- sfordzia na Oj-ezynę naszą" i t. d. Opowiada· niaeh. Skutkiem tego n:unie>s;tnik, 'Wydal
w
w!-Ośeianie malawniew

uzupełniali

I

nie <>czekiwa~y lllmńczenia eeremonji _ po·czem w porzą'aku roziehod.zon.o się.

. Gostkowski, j·ako starszy, by1 w strafy obee-nym przy opuszcza.niu trnmien do wspólnego grobu slysza? mowy i śpiewy. Przyniósł
ka~al~i cz~r:ii z trumien i szm~tki mi.n~aturoweJ wielkosci z.maczane w krwi poleglJ·ch.
Po.gfzebu pi.ęeiu poleglych nigdy nie MP'omn:ę; ta ei.sza i' Powaga stutysięczneg-0 U1;1·
mu 'Qyla tak wspaniałą i imponującą, źe dziś
po półwieku przeszlo widzę ten pochód jak~
by odbył się wiez<0raj. Potęgę zaś wrażenia,
jakie na mnie wywarł, poróWI}.!lć mogę je<lynie z tern, oo .nd<'zuwalem .podczas uroczysteści -0dslonięcia p-omnika Mickiewicza) gdy grob?~a ei.sza _wiel?tss~ęeznych~ Uum6w wyzi:?wmeJ od na. Jpot.ęzme3s.zego. glosu p.rzebi1aJa
niebiosa, niosąc d·o Tronu Przedwier.znego nasze lzy„ cierpienia i niedolę - a niemej skar·

l

:n:o, że Nap.oleon III ujmie się za strzelanie d.o połowie marca odezwę, zahr:rnia\ącą zbiegn~
bezbronnego ludu, zbierano podpisy p.od a<lre~ wi·sk na ulicach, procesji nie urządzanych
.sem do eesar2a Aleksandra II i <Fezekiwano przez kośdól i t. p.
ważnych reform i wolności. Zbierano składki
W tym czasie zostal powofa;z1y do wladzy
na pomnik dla poległych i w oktawę ich margrabia Wie1,opolski - i Muehanowa uwol~
śmierci odpr.awi,ono wspaniale nabożeństwo za , niono, wyjeżdżał on z żoną Polką za granirf?,.
spokój ich dusz.
:'i:i poźef!_nanie wy:Prawi?no mu ko.ci~ mu~yk~
Zaczęto nosić strój narodowy! ezamarld, i;;HerwRZCJ ~la~! - 1rz:ną!em V: me1 ud;1~~ :
bekiesze, konfederatki biale, i'zerwone lub dw?ma .nr Jbh~:;:em1 kolegami. . SpecJal;sc1
nie?ie&ki~,
.amarant?we kr8:wa1y z wpiętemi gw 1z:ia1r ~a gl1riaryM k1gu!Jra-ch i _ud::.rzah.v
1
1 szp1lkam1 w kształcie polskiego 0<rła lub tar;t!re ?la;:,~a.ne rądl~ cz~ potgarncowl~1, dz1~
ezy z emaliowanym orłem i p.ogonią. Dziwnie
~iy rowmez •..:.cermnne kr~c-0n~ grzceho:k1,
wygl?;<lały te barwne stroje wśród cięik:~j «a,e ~r::a~l~) krzyk miauk i ryk, .Rzucano kamie·
~oby kobie.t. Nie.które panny nosiły ~\1Jntuszki mami .1.wyb1~0 s·zybf w l~arec1e.
. .
1 krakuski, ale czarne lamowane biale:ta fu„
OJc1ec wielee s1"'. r.;mewnl na mme 1 na
terkiem.
.
Gn3tkowskiego, który jednnk nie -0 moich su:,(„
. . Zła:Vily. s!ę w wielkich ilo~~!aeh kr:-v~yli ces:~h n~e :''ie~zi~l.. Zabrn~n m~ .• st:mow~zo.
p1e·rs:1onk1 z~.Iobne z p.alm. am1 i k.oroną ticr- p,rz,v:1mol'ani~ i:.:bzm w p„d-0bn;ch momf~
mową i datą 2<>:-27 lu1eg.o - równiez medali- stac1acłt !!3WJ.edz1.
ki z iednej strony z. Matką Boską Częstoe.h.ow„
......,_........,
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łódzkim kwestjooarjusza

Romaina.

Jut ro: Albina.
Wschód słońca o godz. 6 m, 52.
Zachód o g-0dz. 5 m. 34.

Rocinfoe.
Zmad w Warszawie ksiądr. Hugo Kollątaj.
1863. Sejm pruski ucliwalil wezwa.6
rząd, aby zachowa} śeiglą neutralność wobec walki, toez.ącej się
w Królestwie Polskim.
1863. Bitwa pod Przetyczem, w której
dow6dzca polski Cicborski (ZaM
meezek) .po bil i zmusił d<> ucieczki Moskałi pod majorem GoUey-

nem.

szeregiem pytali, sikań tego rodzaju ~aleziono w p!Orz.ą.dku, ze rąeej herbaty i ogrzać się, fesf w eza:Sie ziln.na ł
sloty prawdziwym dobrodziejstwem. Otwa:tcie ·
;dotyczących stanu znisz-czeniahudowli, a t:łkże. w.zględu na wymagania hy.gieniczne i . bud{)sprawy materjałów, budowlanych w danei
wlan.e. Na zasadzie zeb:r~nego. tą drogą mate- stąpilo bez zwykłej w takich razach uroezystośej,
miejsoowości. Na kweistj-0;nrjusz ten <>•trzy.ma.no
!l"jalu i. w:rrlos:ków wyd:ziaJu zdrowotności pre- ponieważ Towarzystwu nie chodzilo <> szumną, r~
mniej lub więcej dokladne oopowiedzi, .choć ;eydjum policji wydało·• rozporządzenie, doty- . k1amę~ a tylko o przyjście z pomooą biednej ludności naszego miasta.
nie -0d wszyst.kfoh Rad miejsoowych, pomimo czące mieszkań piwnicznyeh.
·
\
parokrotnych przypomnień.
W okresie spTawozdawczym leczylo się w
Następnie, na wni-osek e:złonka Wydziału,
$r€'·"nie kusy dfa u.rzędnikow.
szpi.talaeh miejski-eh 5686 osób; w 7 sz.pHalach
p. Tochtermar:, Wydzial postanowił wybudo- pcywatnyich .-:- 5657; w. trzech zakładach pof.oDowiadujemy się, że w ·ciągu Iata oobę-·
wać w różnych m.iejscowościacll -0kręgu lódz;.
żnk.zych - 768 kobiet; w. 2 zakiad&ch iz.ola<lizie się noiwy kurs wykładów dla urzędnik6w
kiego szereg w:wrowyeh eihait włościańskich, cyjnyeh :- 1484 o:sób; w dwóch ambulatorjach
średnkh. Wyiklady będą prowa:drone w języ„·
przewidując nawet .pokrycie nadwyżki ka..
miejskich (Rj:nek Balu'Ck1 3 i Suwalska 1) ku polskim. W szys.cy, którzy .chcą wziąć w
sztów, jaka powstać może na skutek lepszego, 11.958 osób, a· w trzech arobUlatorjach pry- ni·eh udział, uczynią dobrze zglaszając się m;ó.
niż zazwyczaj wyko·nania budowy. DotyclJ.czas
watnych .,..-. aą.147 osób. W trzech'· miejski-eh
żliwie nafśpfoszniej do prezydjum policji. ·od·
·wpły.nęlo jednak dopiero jedno zgloszenie na
zakladaeh kąpielowy;ch (ul. Pańska 115, Wi- liczby zglqszeń zależeć będzie, "CflY ikursy d()j•
wykonanie takiej wzorowej budowli, a miano· dizewska 120 i Konstantynows-ka 82) lmrzystadą d-0 skutku.
~
·. ~
wicie od obeooeg-0 ezfonka Ty·niezasowej Rady
lo z. kąpieli 161.821 os·ób. W miejskich amStaµ.u, Blaieja Stolarskiego z Będkowa. Pro- bulatorjach bakterjologicznych dokona·n-0 4419
~Ze Stow. majstrpw przem. wlókn.
jekt i kosZil:orys tejże jest już zrobiony i Wy- badań,~ w prosektorjum .· i:niejskim , uskuteczNa pi.erwszym posiedzeniu nowoohram.egn ~.
dział, aby go wykonać w iUa~urze, ezeka na
nicmo 189 ·sekcji. W za'kla.dzie dla cho·rych rządu Stow. majstrów pn.em. wlóknistego mandazgloszenie się właściciela.
·
n-a świerzbę leczył-o się w okresie sp-rawo- ty podzielono w sposób następujący: Henryk Kut.;
Aby zapoz.nać szerszy (}gól we wsiach i
z.dawcz.ym 3114 Qsób .. Kamerą _dezynfekcyjna ner 7'"' prezes, Wlad. Żurkowski - wfoe-prezes. •.
Leon Gliicksman - sekretarz, Oskar Szattenstem...:.\
miasteczkach z celami Wydzialu, tenże posta- <loklonala 2690. dezynfekcji mie.szkań po cho.
.
·
nowi! tuządzać w miejscowościach, które te- ro:qach za1rnźnycłi. ·Lekarze cyrkułowi od wie- , kasjer.
· Na pos1edźeniu tym ukonstytuowaly się równieł
go zażądają wystawy ·lotnej projektów budo- dzi;Ii 13.937 pborych, dolr-0 nali , 2032 sekcji i
·komisje - kooperatywy, kulturalna, taniej kucll.n.i
wli miejskich i wiejskich, wraiz z -od'P'owied- 4919 oględzin sanitamycli.
i herbaciarni.
·
niemi ustnenii pbjaśnieniaini. i odczytami. Pokazy takie odbyły się dotychczas tr.zy: w DoWsparcfa dla blacharzy i ttebny..~ .
Odczyt pr-0f. Tołwińskiego.
broniu, w Rud.zi.e Pabjanickiej }'w Glówrrie.
Na
bstainim· posiedzeniu zarządu koo.pera~
Wygłoszony w $8.li StOlW. hail'dlO'Wców
Objaśnień udzielali: p. B:rukalski, amhitekt
blacharzy i dekarzy postanowiono udzielae pomocy;
polski.eh w Łodm
profesE>ra politechniki
pieniężnej niezamożnym
blacharzom i dekanom.·
Wydzialu i p. Kazimierz Jasiński; sekretarz
?.

1

ddbu~owa wsi

i miast ziomi

łódzkioj.

Wydzial odbudowy WJSi i miast przy :iódz.
kiej okręgowej Radzie opiekuńczei opraeowal
spra wozda·nie z dotychczasowej swej ·· dzialfil.nood d-o dnia 1 stycznia roku biezącego.
Łódzki wydział .rozpocząl swe ~ynn:ości.
taraz po utworzeniu się, t. j. w marcu r. ub.
Zadaniem wydziału jest dopomaganie spole:ezeństwu d·o OO.budowy 21niszezo.nych przez.
wojnę sied·ziih ludzki.eh, pielęgnowanie swojskiego sposobu budowa[lia i ochraniania g:>.
od obcych wpływów. Pod tym has.Iem stanął
h. komitet obywatelski, a następnie Rada gló-,
iWna opiekuńcza. Na wezwanie ty;eh dwóch instytucji, stanęfo d«> apelu wielu wYbitnyeh
polskieh architektów, ofiarując swą pracę przy
wykonaniu projektów miejskich i wiejskfo.h
budowli, aby je mieć gotowe, gdy {)\lbudowa
2'inisz.cwnego kraju się rozpocznie. Wszystkie
te projekty posiada wyidzial w .ealości. Czerpać jest z czego, n.ie należy jednak uważać ty eh
projektów, jako wzory gotowe do~wsk-0onania,
lecz jedynie, jako materjal do opracowania
projektu danej budowli, w kaiidym pos~ezególi!lym wypadku.
·
·
Mając to na względzie, wy<Iiział', zaraz ·w

swej działalności wyslal do miejscowych Rad opiekuńczycli okręgu łódzkie.go po
k:lilka egzemplarzy wzorów budowli wiejiskieh,
mieszkalnych · i gospodarczych, wykoo.any:ch
-przez warszawskich i krakowskich architektów, przy odpowiednim· komunika:eie, pmsząe
r.ady miejsoowe i zarządy gmin -0 wywieszenie
ich w miejscach widocznych, aby szerszy ogół
mógt się z nimi zap·oznać. Proszooo też Rady
miejscowe o kierowanie chcących {ldibu<ląwy
wać swe siedziby, lub budować nbwe dio Wy_, dzialu odbudowy w Lodzi. Czy wszystkie Rady
sp_elniły to żądanie, należy wątpić. Delegatom
Wydziału zdarzyło się stwierd·zić fakty, ze
.wzory, wysłane d-0 Rad miejscowych, spo-ezywaly schowane glęboko w siu:fladzie biurka;
jednocześnie widziano w tejże miejs·eowoścl
n-owow:miesione, bardzo szpetne budynki.
Fakty {lSzpecania naszych mniejszych
miast i miasteczek budowlami, wznosi;onymi
obecmie, stwierdza też komunikat warszawskiego wydzfalu odbudowy, przesłany naszemu wydziałowi. J ezeli tak dalej pójdrle, gr.opoczątku

~ niebezpieezeństw·o, że nasze wsie i mia.ste~zka będą w niedalekiej pr.zyszlóści, zabudcr
wane jak najgorzej i będą smutnie świadczyć

o stanie obecnej naszej kultury. w og6lnosci; a
w szezególnośei o stailie budowania.· Nie zaw~
sze tak bywało w naszym kraju. Dqść przej- r
't'zeć w3chodząee obelmie wydawniclwo „Wieś
i miastecz,k-0", "'aby się przekonać, że jednak
dawniej lepiej odczuwali sztukę pudowania ·
ludzie, którzy wznosili budynki, w tym wyda·
wnictwie odtworrone. A nie byli to żactni architekci z akademickim wykształceniem. Swojski murarz i cieśla wznosili te domy. DzisiejtSze czasy wykazują duży upadek sztuki budowania, stwie,rdzając fakt, ie ten nasz swojski murarz czy cieśla zatracili dawnę dobre
tradj'eje i nie posiadają już tego pa,ezucia
kształtu, jaki mieli ich praoj·ciowie. Nie są .oni
zdolni do wnniesienia chociaźby najzwyklej:'szego budynku bez planu wykonanego przez
nrchitekta ii pod jego doz-0rem. Jest więc rzeczą knniecmą, aby każ.dy, kt-0 zamierza budi0wać cośkolwiek, żądał planu i porady architekta, co może otrzymać po. zgloszeniu się OOO·
bistym lub piśmiennym do llil.szego Wydziału
odbudowv.
Kolo" architektów w Warszawie o-praeowa„
,{o projekt przepisów budowląny<Ch dla. miast~
wsi. Projekt ten 1 jak się należy spodziewać, po
za,twierdzeniu · przez władze, wejdzie w życie,
a wtedy żadna budowla nie będzie mogla być
wznosrnna bez zatwierdzonego planu. Zanim
to nastąpi, na miejscowych Ra-Oaeh opiekuń
czych leży obowiązek dopi1nowania, aby nikt
bez planu nie przystępowal do bud,owy. Nowe
by<lowle w naszych wsiach i miasteczkach nie
grzeszyły pięknością i
dobrym rozkładem
przed wojną, jeżeli się temu nie zapobiegnie;
:po woj1nie może być j.eszcze gorzej.
Co d-0 działalności Wydziału OO'budb\VJ",
.taznaczyć należy, że pierwszą jego czynnością

.b;[.lo

~i-zesłanie

do· Rad miejsc.o'w;rch :w

okręgu

OO.czyt

Wydziału.

Czy podobne pokazy

wywierają· po--

żądany

skutek, odpowiedzieć na razie trudno.
Wyd·zial trwa w zamiarze urządzania takich

wystaw w

dałszym eiągu.

Wy<lzfal

zajął się

znis·z,czonemi budowlami klasztoru i· kó~ci<i!a
w Lufomiersku, w zamiarze uiLziele·nia pomocy d-0 i-eh restauracji. W tym .celu zostalo'
dokonane zdjęr,ie planów tycih bud:o-wli i cbliczenie illośc.i drzewa, potrze.bneigo do pokrycia ich da·chemt eo ·należy wykoo2ć przede•wszystkie.ro, aby uchronić mury Od. d.alsz.ej"
ruiny. Parafja jednak i miejsoowa Rada nie
znalazły je&reze środków dla dokonania tych
niezbęd:nycll robót.
Nalefal-oby poistarać się,
usilnie o te fundusze, gdyż budQw1e · a zwlaszeza kośeiól z 18 wieku zaslugują,- aby je od
zagłady uchronić. W budynkach poklasztor„
ny.eh parafja zamierza urządzić <}chl"onę, a mo-.
te i szkolę. Wydział' czeka na· decyzję w. t~j
sprawie, aby sporządzić projekt przebudowy
klaS'Ltoru z zachowainiem dawnego <l!hara.Jctern

budowli.

warazawskiej, architekta Tolwińskiego o pla- · nawet nie należącym do kóoperatywy. Wsparcia b~
nie iregulacji sfot m. Warszawy zgromadzil 1i· tlą wyplaca:ne z zysków, osią•gniędych ze 8J)rzedll.Z!
materjalów, nabywarnych do rol::'<>t za:wodowy~ '.
cznych sluohaczów. Prelegent w treściwym
swym wykładzie zaznajomil zebranych z hi-

Pszeinfoa na święta dla żydów.
W prezydjum policji wczoraj przed paludniWi
odbyła się ko'IJ,f erencja w sprawie dostarczenia p~
nicy dla żydów .01a nadchodzące święta wielkanoo
:ne. Po opra-cowaniu projektu dostawy "PSZenfoy 2
Poznania przedstawiciele wladzy 71godzili . się .
prośbę na.drabina, by, do czasu otrzymania transpo~
tu z Pozna:nia, pszenicę wydawano tymczasem 1
miejscowej centrali ·.zbożowej.

story.czn.ym xysem rozwoju miasta W a.:r:szawy

i stosunku jej ludności d-o·Za:jmowanego ohsza:ru, następnie zaś skr.eślil obe-cny jej. stan ipod
względ-em wymagań stawianych stolicy ze sia...
nowi-ska hygieny i utyłitarrywu publicznego.
Pod itemi względami warunki mia·sta .Wa,rszawy są niźej wsżelkiej krytyki i tylko Łódź ją
dy$msu1e; Priestrzeń ogrod6w publfoznych
·przypadająca .na ka.Mą .O$o·bę .Juc1n.ości Warszawy jest nłższa od wszystkioh miast za·ch°"
du, zaś wzwój arterji. komunika-cyjnyeh pod
żadnym .wz.ględ.em
<rdpowiada wymogom
stawianym przez obecny -rozwój miasta;
W lrońeu ;prelegent ffltreszcza widóki. na
p.I"'Zyszlość. . ,przedewszystkim ·oopowiedniej
·reorganiiaicJi. ulec. muszą airterje ruchu komu:ni'kacyjneg-0, ja!k również powstani·e sieć miejskieh ko-lejek napawietnny-ch i podziemny.eh.
Ponadto musi .być 'uwzględnione 'IJ'Odwyższenie
przestrzeni ogrodów 'i paTków miejskich ta'.k,
aby wyniooly.one 16%. ogólnej przestrzeni za.
jętej przez mfaslo. ·. ,
Na 'Zachodzie miasta uregufowan:e posiadają przestrzeń ngr~dów i parków miejskich,
wahają.cą się w grani•ca:ch :ad 10 .do 20% ogólnej prz~siirz.eni. miast. Looź po·d, tym. iwz,glę

na

Ifoneert LandowS'kiej.
Szcz.ególowy program

koncertu Landow.skiej
zapowiada między innymi suitę E-moll J. S. Bacha.
Krytycy twierdzą, ż.e przy wykonaniu na klawic~
bale nabiera ona jakiegoś rococoweg-0 koloeył!Jt
przez co figuracje w Preludjum i nieśmierte1ny Ąu- •
mor w· Finale nabierają nowego, nieznanego czaru.
Drugim „clou" na klawicymbale .jest . „&:mata l:>i-blijna" Kuhnau. Reszta dziel klawfoymbalowyeh. to
drobne ':perełki najpiękniejszych w tej' dziedziin.ia,
mistrzów. Na fort.epianie Landowska gra A:..ntoILSI>!'
natę Mozarta i E-moll Sonatę Heydna.
·

me

Dla tegoż Lutt-qmieirska Wydzial sporządż.il
:projekt pudynków gospodarczycih prz'y plebaZ łódzkiej orkie'stry symłoinie.mef•. -".
nj.i, na miejsee znis!Zczo:qyelt, z obliczeniem po~
Najbliższy koncert symfo.niezny L O. S. odb~
dzie się w p0iniedzialek. d. 5 marea r. b. w. sal:f.
trzebnego do budowY drzewa. .
koncertowej pod dfrekcją Bronislawa Szulca,· p~,
Oprócz już "Wyżej wymienionego proj.ektu
wis.póludziale wioloncrelisty p. Eli Kochańskiego I
.chaty, wylto:hano jes~cze dwa. pl'ojekty z. k-o·
Warszawy. Program k-0ncertu zapowiada symfonił
:w!:.orysami d m ó w 1 u d o w y :C h.. Ma BuczGoldmarka „Wesele wiejskie" i CMjko-wskiego ._.
Warjacje na temat ,,Ro·eoeo". Bilety są już do naby•
ka i Beclkowa.
.
cia u Friedberga i Koca, Piotrkowska oo~
Wydział zorganizował i e d n o- s e 1ll e- dęm stoi jeswie miej oo wairnzaWy.
s tr o w e k u t s y b ud o w 1 a il1 e na wzór
Poda!tefk ·od okien.
Rozmaitości w Łodzi.
sikoly dla d-o.wrców budowlruny.ch w WarszaDowiadujemy się, ze zna~a lie21ba właścicieli
Dziś goście wafszawscy grają znakomitą k~
wie. Kursy te z terminem trwania od 15-go ·
medję Gustawa Trarieux•a .~Eskapadę'~• Glówne rodomów .nie wypelnila jeszcze formularzy, dotyezą
października ;1.916 r. do 15 kwietnia 1917 r.
le spoczywają w rękach pań: Pi.chorówny, Lubie1prowadzone nasitępnie są przez Szkolę ·''rze- eyeh podatku od -0ikien. Formularze wiin.ny być w Sarnowskiej, Weryho, Lorentzówriy i Bogusław.
111i0osl w Łodzi przy chrześc. Tow; dohroczynp najkrótszym czasie Z.\VTÓcooe magistratowi, gdyż w
skiej, oraz panów: Junoszy-Stępowskiego, Owerlly,
priei;iwnym razie o<l.i:tośnym wlaśeicieJ.om domów
Rolanda i Różyekiego. Zainteresowanie sztuką on.Ości, przy ul. Wod.nej 9;
gr-0mne. Pozostałe biletY nabywać mnina w kasie
. W ciągu roku sprawozdawc.zego Wydział grozi kara.
teatru Wielkiego od godz. 11 do 1 i od S do końc.a
skladal się pierwfastk-owo z. 5, a w końeu z 12
przedsta wi.enia.
·
.
czfonków" Kolejny·ch plenarny.eh . posiedzeń
Zjaizd pwwinei001alnybh. Ra:d O.pi·elronczycli.
Ze względu. ie budowa sztuki· oparta jest u
pGdkladzie djafo.gowym, pożądane jest pUl1khialne
Wydżialu odbyto 27, z przec-tętną ilością 8 oW dniu dzisiejszym odbędzie się w Łodzi
Pł-'ZYbycie o godz. 7 m. 30..
beenvcll ezlonków.
zja.00. cil:onków p.fowincjonalnY'ch Rad opie- I
Oto wszystkie waźniejsze ozyn:n.ości., jae kuńczych ziemi· łódzkiej.. .
Teatr Polski.
kfoh dokonano w -ciągu pierwszego .roku istDla czl<0nków zja~du -im. Wój.eicki wygJo~
Smub
Osioi-Sulnickiego
p. t. „1Ckiu z Pa•
nienia Wydziału odbudowy. Nal€fy wyrą,zić f;i :referat o. odbw;lowie wsi polskiej.
ka" zyskala dobre pr.t.yjęcie ze strO'llY publicznośdt
.nadzieję, Ze w roku przyszJ:yJ'n priy wię.kszem
badzie -0na powtórzona jutro.
· ..
' ··
zaip! . :·esowa.nip. społeczeństwa .sprawą odbuKursa rołl1foze ·w Ło;dzi.
· 1· .- W sobotę, o godz. 4 po pot„ dla mlodzi.eż~ pa:
dowy kraju, ·rezultaty pracy Wydziału ·okażą
cenach nai,niiszych (nd 10 do 50 kop.) sztuka. hisf:o.
Staraniem ziemiaństwa, o:raz prezydj.um
rycma w "4 aktach M. Baluckfogo p. t. .,Kiliński",
się więcej intensywne, niż <l:oty~hozas.

'°

I

łódzkiego w
w:tościan:
trwać będą od 12 do

sejmiku

ronika

łóozka.

Z wydziału. zdrowotności P.ublfoZ:n.ej.
Wydzial zdrowotności

publfoznej miasta
sprawozdanie z.e swej działalno
w przeciągu ostatniego pólrocza; ze spra-

Łodzi ogłosił
ści

wmdania tego ~zerpiemy dane następują.ce:
Z powodu stopniowego wygasania tyfusu
plamistego na początku okresu spraw·ozda:w-

ezego zamh'1lięto. szpital przy ul. Mikołajew
skiej 44, barak przy ul. Przędzalnianej i za.
kla<l · izola:eyjny p.rzy ul. Za:kątnej, P'°'~zem za•
rząd.z,ono zamknięcie szpitala przy ul. D:r.ewnowskiej.
Podk"TeśHć należy wzmożoną

dzialalność

LOdzi,

odbędą się

kursy

tiemi łódzkiej; Kursy te
18 marca, przyczem wyklady będą się odbyWaly trzy razy dziennie;
wiecvorami będą urządzane. ~ogada·nki. Na
cykl referat6w złoży się 5 prelegentów agrQnomów--§ipecjalistów. Wykłady odbywać się będą
w. lokalu łódzkiej Resursy rzemieślniczej,. przy
uł. Widzewskiej 117.
rolnicze d1a

Po,datek od

zn.życia

gHu i

Casino.

~

rozpoczyna w najb1iżs.zycl1 dniach dem-0!11.Sfrowąniś
obrazu p. t.. „Zaezarowane Kolo", wedlug Lucjana
Rydla.

Z
Dzięld

;

Bałut.

.

zabieg.om i sfarranfom bafuckiego

Kola op.foki nad dziećmi, którego prezesem od ·
samego założenia iest ks. Stanisław Kowale.w- _,
s.J.d.; pow-olaną wstala do życia tania lmchnifl

elektryczności.

przy ul.

W dzienniku· urzędowym Nr. 25 zamieszcwno
og1oszenie .. o podatku od zużycia gazu i elektryczno§ci, który nabiera mocy z dniem 1 marea r. b.; we-

Franciszkańskiej

58, w

miesiąeu

gl1}o · ,~'

dniu 1915 r. kuchnia ta wydawała z poozątkn, ::~:;;
okol-O 400. obiadów dziennie,. wkrótce jednak/)~,·
liez,1:ia. tychże zwiększyła się do .1000. Kucll-.,'.i" •
· nia ta dostaje stalą zapomogę oo lódzkief .. ~J
J!iejskiej Rady. opjekuńczej w srnnie 187 rb.L~)
50 k-0p. miesięcznie. Resztę deficytu polqy!"L ; ·~
wają do,hrowolne ofiary, skladan.e na ręce
i „~

dług ordynacji. padatkowej: każ:dy konsument lódz..
ki wfuien płacić magMratowi ·dodatitO'wy podatek
w wysokości 15% od sumy, opłacanej za zużycie gazu i elektryczności. do oświetlenia. J:'odatek te.n figllroV(ać będzie
oddzielnej pozycji ha rachunkach
k00$Umen.t.ów i będzie ściągany przez. zarządy garowni i eletroWini.

ks:;

w

Kowalewskiego. . Przy wspomnianej ·kuchm:1 ::
runbulaforjum dla cho-tych ·na świerzbę; W
wy1d3.wanę są _rów~iei b~zplaine -~niadafila._~:.- >>
c.elu zwalczania chorób dyi:fterycznyeh, ·ambulanajuboższy.eh
dzieei szkolnych; Liczba wy.da-~
twja miej-skie t°trzymywaly &ll:I'-0wfoę ·na k<0szt
wanyeh śniadań do&.i.ęg!a eyfrY ·230 ieodtlell!"
mi.as.ta.
Skutki mrozu l odwiliy.
nie.
R-0zpoozęte •W dniu ·15 lipca szciepi~n!ie
Wobee ustąpienia mrotów, w wielu domaeh ślu
pspy ukoń.-ezone z.os.falo. w. październiku ~
',,'
szlego roku przy udziale· 54 lekarzy. Ogólem sarze przystąpili do naprawy popękanych rur w-0dociągowych i· gazowyeh: Rury .zamieniane .sa na
zaszczepiono ospę 297.440 osobom~
sądów„
nowe. ·w wielu punktach miasta z powodu~zat~rów
Dzięki . wygaśnięciom ehorób zakaźnych,
le'kar-ze ey!lkulowi .mogli p.oświęcać więcej u- w ~dekaclt .chodniki ulic~e uległy częściow.emu za· Przy drzwiach zam.Jrnięty9h.
laniu· prz.ei: spływającą wodę.
wagi nadzorowi sanitarnemu, roz.ciągają;c kon·
Przed sądem stainęly: Elżbieta Groszek. Eijzą:
trolę nad podwórzami domów, ustępami, skle·.Groszek. Franciszka Dolęga i· Anna Engel. ·~ ·~..~ .
Tow.,_„Niedola dziecięca"
skarżenia zam!ca pierwszej i trzeciej; ze zawodg~!) ..•·•·."ii:
pami i t. d., oraz .rewidując systematy:cinie
mieszkania w suterenach. Zrewidowanoogólem maj@e Etwą siedzibę przy. ulicy v.rvólcząńskiej,n.r ..~.~, uprawialy spędzanie plpdu. a .drugiej i czwarteJ~ ~:.••"'4
d d
poddaly się dobrowolnie . fej operacji. ZeznatU!Ji'\.f:· ~
2190 mieszkań piwnicznych, a ,filian'owide otworzyfo prze . • woma tygodniami, przy ul. Zielaśwfa·dkó.w wyjaśnily szczegóły spra.wr. . · . , ..~ ·;r:~~
1376 (68.83%) zamieszkałych i 814. (37.17%) nej ·nr. 3, herbaciatnię dla biednych .bez . różnicy
Prokurator wnosit o 4 lata Vljęzienfa. dla Elz.'?1e~~ =.iJ:'2~
Grosze}! i o .s miesiąc~ więr.i~nia r!Ja. Frane~~.'f·~,~
niezamieszkałych, z 'Uczby te.j nie .ódp·owiada- wymiania, a uezynilo to: w głębokim przeświadcteDolęga. Co się tyczy Ehzy Groszek r. ,A.wny E~g ·; "
lop1rzepisom 1921 (87.77%) mieszkań .piwni.; niu.,, że podobna instytucja., gdzie zziębnięci,
.
zw~
dzieci,
.
otrzymać
.
mogą;
kubek
gtr
·
!k~z.:a~u
dowod9w, zrezygno~af 'A popi&au.1;?~;'..
ezn,Y.:ch, podczas gdY. tylko ~ {17.28 %l. ?Iii&

Z

l

GODZIN~

•

Sąd.•. P. o.

dlu.·ż~ej_ na_radzie. ska zal.

Elżbiet"'. Gro- ·I

~k,na. 3 lab!. w1ęz1ema. zaliczając jej 6 mi'esieev
·
.
· •

męz1enm śled~o.

Resztę~·

oskarfonyeh uniewinniono.

,

Chleb razowy.

4

Jak wiadomo\. piekarze otrzymują z Komitetu
:ro'tdz. ehleba 1 mąitt jedynie m!)kę zytnią. t. zw.

80-pro!l'entową. Aby. Jedna,k dogodzić smakoszom. a
glówme własnym k1eszemom. kupuja inne uatunki
mąki
przemytników•. wypiekają ·z nich" ehleb,
spne~aJąc go ~~ .wysokich cenach. Cala ta procedura 1~ o~yw1sc1e surowo zabroniona. Wlaśrrie w
spraW1e takiego wypi~ku stanął przed sadem pie-ka~ Szm.ul L1~trowsk1 .. ~upował on od handlarzy
~azc:wkę i wyp1ekał z 111eJ chleb razowy. Akt oskaI'zenla zarzucał mu dwa przestepstwa: niedozwolone
kupno .j zabroniony wypiek. •
. .os~a:rżony p~y~ał s~ę do winy. Tlomaezyl jeuymti•. ze w Kom1teme me dawali mu mąki. więc
postąpil wbrew rozporzą.dzeniom aby zarobić pare
rubli na utrzYmanie rodziny,
'
~
• ~olrnrator zazna~z~l.. że ten sposób postępowa
nia J~ y< ~aszym m1escie bardzo rozpowszechnfo„
ny. Jezell .me karać ostro wykraczających przeciwko
zarządzemom władz w tym kierunku. to' szczup,_ly za~rus zboza moie nie starezyć dla ludności, co się fatalnie odbije na stosunkach ekooomiC1Jn-0-spofecznyeh. .
·
I
• L_Sąd sk~zal Lutrowskiego, w myśl wniosku pra:101ratora, na 200 :rubli kary, lub 50 dni więzienia.

o?

Ziemie ·polsliie.
Ze Zgierza.
Na lmrsa urz::tdzone przez P.ol1ką Macierz
obecnie Qkolo ' 200 osób,
!{)lrt.e'Ważnie urzędników, Dchroniarek i robomików.·
W zwią~u harcerstwa p-01skiego p.owstal
rozlam. · Część ezlonłów wstąpila do łódzkie
go wiązku harcerstwa polskiego.
. Z powQdu braku węgla elementarne szkoly miejskie zamknięte przez komisję szkolną
& dnia 1 marca, u.ruchomfone Z<lstaną dopiero 4 marca. Staraniem odi:lzialu Stow. niemieckiego w Łodzi i okolicy poofanowiDno urnehomić niem. szko!y średnie.
W ubieglą niedzielę, o godz. 4-ej po p.oł.,
oobylo się roezne zebranie Tow. spożywczego
„Zgoda" za ostatnie 3 lata. Po z.atwierdz€!niu
bilansu za 1914, 1915 i 1916 r. i budżetu n~
;r.ok Ht17 dok.onano wyborów nowego zarządu
' komisji rewizyjnej.
·
Na ostatnim p-osied:zeniu rady i zarządu
Il;e1 ka.gy poiyczlmwo - osz,czędnościo1lwej pofSUrolną uczęszcza

manowion.o sądownie ściągnąć wyP'O'Żyezone
fmlńy od ty.eh ooób, które są w stanie je za-

p?acdć.
Z powodu ·zamknięcia miejskich zakładów
!kąpi·elowyeh
~ny żyd.

na ostatnim posiedzeniu zanądu
postanowiono ulepszyć kąpiele
cytfuilne i na ten cel wyzna:ezon.o 1000 :bb. Porwyższą sumę p.o-stan-0wiono0 -0s1ągnąć za pomocą nakładania p-O·datku za ubój bydla, miano:wicie: 10 rb. za krowę i 3 rb. za eielę, resztę
, rrebranej sumy z nafoooneg-0 podatku postanowiono romzielie wśród biedny.eh.

Z

Płocka.

Ostatni spis ludności m. Pfocka ·wykazuje
lJezby następująee: mężczyzn 10.720, knbiet
14.047, ogólem ludności 24.767.
Co d-0 narodowości lµdność plocka wykazu.je następujący podzial: polaków 16.454,
niem.ców 322, żydów 7 .639, rosjan 342, innych
ttłfio<Hrwości 10.
Co <lo wyznań ludność dzieli się na kato·
liMw 16.126, ewangelików 470, wyznawców
takonu mojżeszowego 7.639, pra\v.oslawnycb
842, ma<rjawitów 1ąs, kalwinów 2.

Z Piotrkowa.
się dor-0czne nana intencję piotrk>0wskiego cechu

W dniu 22 b. m. odbyfo
iGoieństwo

:rzeźniczego:

Nabożeństwo odprawił

ks. Kra·

\V1\RSZAWA.
Załrncłn

·gazem 1

r. 1816.

Wladze austrjackie· -0glosily tu, ze
20 halerz6wki niklowe, wycofywane -0becnie z
obieITTI, przyjmowane, względnie wymieniane
~; prżez e. i k. kasy i urzędy wlącznie d-0

OO

kwietńia.

Z Radomia.
~ycl~ politycme w Radomiu rozgrywa się na
arenie trzech klubów: 1) .,Radomskiego"._ do. któ-;
:reg-0 należą realiści i. endecy z pośród z1~mrnn .1
zależnych od nich w tej lub in.nei mierze m1eszkaneów mjasta; 2) „Spolecznego".. którego skł?;d ezlm~:
Mw rekrutuje się z po!iród~ podobnego mieszczan·
:stwa; 3) ,,Naro<lowego". dd' które-go ualęża _osohy
~· najrQz,maitszych sfer miejscowego spoleczeno:tw:i.
Slojal'e na ·gruncie realizacji aktu 5 listopa<la. Dwa
pierwsze kluby powstaly pod znakiem epolitycz.n?ści' :wyst.Jwając, jak-0 naczelne ~asło. budo'1~ę kr,a.;u
:\1 po<l,staw" i walkę ze szkodllwem. w mmen:amu
""-feh założycieli, .rozpolitykowaniem spole-czenstwa

.,pc>U;ki~go.

:

·f

I

·

szenia nie mal zamordowanej,

kręci! się.

jak w

ukropie i trząsl. niczem galareta. żal mi się zrobifo biedaka i podsiedlszy do sąsiedniego molika.
gdzie siedział mój znajomy profe$r psychologji.

w.skaz.dem mu ruchem ilowy na
pę. eheęe opowiedzieć,

roześmianą

gru-

Wraz ze wzmoronem uiopamenieirn mi&- jednaik natychmiast.
li'
i kuchenki gaoowe wzro..
- Nieeh się pan nfo fatyguje. Obserwuję .ich
sra w Warszawie liczba wypadków ~airuda jui od pól godziny i slyst~ Wśzystkq. Cala ia $Ce-gazem świetlnym. prrzyczem i zatrucia '2biwo- na warta jest glębszegG zastanowienia.
we zdarzają się dość często. Ofiarą pad.a tu
- Słucham pilnie.
przewainie ludn·ość uhoższa, która z pr-0duk*
- Otóż. jak pan sądzi. .ezy gdyby w podobny
tem tvm nie obznajmiła się iesz.cze jak nale- sposób próbowano żartować z kogoś. kto proważy. Stan ów po pewnym -czasie niewątpliwie
dzi normalny fyw-0l t. j. praeuje okrtśfoną ilość
ulegnie z.wrotowi na lepsze, ho i najmtliei po· godzi'l1, lf'' do kawiarni przychoozi na gaz~ty. lub
jętni nabiorą w manipulacjach z gazem -0,gtrodla chwilowej r-0zrywki, to czy podobne żarty moznośd, bądź co bą<lź w.ainym i p·oiytecznym
glyhy wytrącić go z równowagi, lub przyprawie IJ
i.est, by okres ,1irycowego" trwa! jak najkr6'- nfouzasadnioną trwogę? „.
<.:ej. Idzie przecież o źyieie i zdrowie ludzkie.
- Bezwątpienia, że nie - odparl~m ~piesznie.
.Tak poucza d-0ty-chczasowy przebieg spo- Ma więc pan odpnwiedź. czemu ów mfo„
strzeżeń, ulatnianie się gazu świetlnegio zale·
dzieniee zżyma się gni'E'wnie, a pod -pokrywką lek-fy najezęściej otl niedokladnc-go zamknięcia eewareuia tai śmieszne wprost zdenerwowanie.
kranu, rury, rzadziej •od wa<lliwego funkejo- Ah ! v.ięe inMmi siowy, „na zlodzieju.
nowania palnika lampy. Nieobycie sie z tech- czapka gore !"„.
niką urządzenia, a więcej jeszeze niedbalstwo,
- A tak, tak! koehnny panie. Od próżniactwa
eechuja-ee wiele czvnności ludzkich, <lclgryw.t be?:'>\"Lględn€go. tylko krok„. do występku. On wie
rolę g1ówna. Lokatorowi lub s1uiąeej nie
dobrze, ie na piern'Sze. takie zwykłe. zapytanie
chce się dobrze dokręcić kranu. Robota lada- wla<lz policyjnych. „ezem się pan , za.imnje?". nie
jaka - zla jest zlfv;•sze~ w wypadka.eh, o ktl~ umiałby biedaczysko odpowiedzieć bez wjąknie.rych mowa, bywa zgubną.
Ale nie samym tylkfl niebezpieczeństwem
Oi, joj! - pomy31ał'E'm. toć tu połowa ka·
, Hómaczy się częstokroć zatmcia gazem, óia- wiarni .zą,tloczona takiemi typami.
lail tu bowiem nirigą czynniki r6zne. SpraroT. K.
wana i senna s111iąca ezy µani domu, 7.~asiw
szy p-łomień kurhenki, m0źe :;ximimo woli r~
kawern uehyliC luźno obracający się kranik
w
tejże. {faz wydziela się w ilości nieznn-cznej
j sfopnfowo 'Zatruwa atmosferę; sprawezynj
Zjazd delegatów R. G. O.•
katastrofy śpi tward-0 i może wioni nie ezuć.
Niem:rl~<lnośri takiej może wreszcie dorniśdć
Co) Onegdajs·ze popołudniowe ohra<ly
się ktoś z dziatwy bądź stary, zniedolęinialy
delegatów R. G. O. r.ozp'C>ezęly się '!dd wygloos·obnik jakiś, upośledzony na węchu i na , szenia referatu na temat: „Sejmiki i gminy1
wzr-0ku. Gaz moie też ulatniać się przez a ;pomoc miastom". Referował p. Olszewski. za-drobny i ledwie ~:lostrzeqalny 'Otworek ~ 1ą~ z.naczają.c głównie, te D'howiązkiem związków
czącym Wf;'ŻU gomowym bądź s>1.'11tldem pęka:.
komunalnych jest zajęcie się sprawą utrzymania rur zimą i t. p. A J>Onieważ gaz nafoży nia biedny·ch w danej miejscowości. Po krót·
<l:o jadów nader gwalf.ownych i bardzo szybko kiej dys.lrnsji, przsStą:piono do odczytywania
pozbawia przytomn-0ści, zrozumialą tedy sta- zkiż:onych wniosków, w liczbie 10-ciu, o chaje się groza poloienia zatrutego, wśród glu- rakteN:e ogólnym i ty('zących się wewnętrz
ehej nocy, ·w mieszikaniu zamkniętym, gdy -o ny.eh spraw R. G. O. Wszyatkie wnioski uchwaipomoe ze strony sąsiadów n:ie fatwo.
lono. O godz. 6 m. 20 wieez. przewodniczący,
Wypadki zatrucia gazem świHlnym stają ks. Sapieha, gorącem. ·przemówieniem poże
gnalnem, zjazd· zamkną!.
się u nas .coraz ezęstsze. W eiągu zystaitnkh
kilku tygodni mieliśmy ich z górą 30; z ty.eh
Kursy dJa urzędników.
8 z wynikiem śmiertelnym.
.
Istnieje jednak sposób prosty a nieza.wo(-o) Po' ustaleniu pLrogramów przez wladny, zapobiegający złowrogim ewentualnoś dze kursy dla urzędników administracyjnych
ciom. Jest nim zamknięcie na noc na kluei: i. inmytucj.i społecznych rozpoczną się jutro
gazomie·rza. Z chwilą zammnięcia tego~ nie(1 ma:rea) w lokalu T·ow. kursów nauko~rych
bezpieczeństwo ustaje najzupełniej. ·Dziwną
przy ul. śniad-ookkh ( d. Kaliksta) 8. Po skoń
k-0leją rze·czy met.oda tak prasfa i skuteczna
czeniu kursów odbędą się egzaminy w as~h:
nie cieszy się uznaniem wśród warstw szer- stencji delegatów wladz. krajowych i kończąszych. A jednak niewielką fatygę tę trzeba .cy kursa otrzymają, stosov."ne świa-deetwa.
zadać sobie k-0niecznie: udają<1 się na spoezyn-ek, gazomieTz zamknąć. P·ozatym przyrządu
Rozbió*a „pomnika ,hańby''·
tego nie naleiaJ.oby nigdy ustawiać w kuehn.i,
(o) Na dzisiefs"tem pO'Siedze'l'liu rady
aby nie zdawać się na systematyezność i za- miejskiej między inn.emi rmważana będzie
miłowanie porządku u slużących, lecz sprawy ·sprawa roibi6:dd pomnika na plaoeu Zielonym,
dopilnować samemu.
a to z powodu w11;iosku magistratu o zatwierWart•o pamiętać również i <> k>0nieez.no- dzeni·e kosztorysu rozbiórki i v.ryznaczenie na
śei przeniesienia osoby zaibrutej; móżliwie
ten .cel 6000 ·rb. Ciekawa rzecz, ezy znajdzie
jaknajszybciej, do inneg.o, nie za:nieezys~czo się pomiędzy radnymi kt'O, cheący utrzymy~
nego atmosferą gazu mie·s:z.kania, w ostntooz.. wać1 że fo spTa'wa ;nie na ezasie"?.„
1
Mści (zimą lp-0 otuleniu koldrą) na podwórze
lub d'Ó bramy domu. Rzecz znana niby P°"
Moneta zda.wbwa..
wszechnje, a jednak· zap<>mi·na się o tynk
(o) W „:Ozien:nil1l Re~rządz~li" <-.iytamy:
Owhiśde stwierdziłem w jednym z wypad-&ef Administracji przy Ge..neral ę Gubernatorstwie
ków ostatni.eh, w lokalu na .ulicy Sz.ope'l.la, w Warszawskiem zostaje upo·ważniony do wybija.nia
zdawkowej monety z żelaza lub aluminjum dla ob·
środowisku inteligentnym, nie umieja-cym ieszam Generał· Gnber:nator.stwa. ,Jednostke i:none-dnak, czy nie mogącym poradzić sobie sku~ tarną stavowi polska marka. która dzieli' się ~a
tecznie•. Zatrutą gazem pozostawiono w sro- 100 fe.nigow. Ogólna. mima monet zdawkowych me
dze zapowietrronym pokoju, popirzestawszy na może pnekr~zyć dwudziestu miljonów marek.
otworzeniu... lufcika! W warunkach takich,
Woda z dolu i z góry.
rzecz prosta, objawy zatrucia p.otęgują sję eoraz więcej, a jednocześnie maleją widoki ra(o) Odwilż. Za eza.sów mrozów pragnę~
tunku.
liśmy jei z upragnieniem. Le<l wie nadeszła,

ronika arszawska,

ilr. K. Niedzielski.

.„o czem

mdwią••.

·

trwale dławienie swej ofiary. ale uderza. .za.zwy~
czai nożem. lub tępem narzędziem w głowę.
Właśnie. gdy wsze<llem do jecfoej z modnych
kawiarni, która &tynie w śródmieściu, jako stały
przytul~k dla.„ wstydzących się pracować, przy
jednym ze stolików toczylą się rozmowa na temat
powyższy. Między rozmawiającymi.
byl jakowyś
mlod:deniec. którego widuję c-0dzienJlie i o każdej
porze w owej kawiarni;
Otóż. przygodni znajomi jego. uwżięli ·się de·nerwoweć nieszczęśliwca1 wmawiając w niego. że
wobec tego.· iż chodził ć~ęsto w okolice Alei U,jarr
dowskfoh, może być p-0ciąguięty ·do śledztwa. :
· - Tak. kochany panie! - mówil poważnym
tonem. jeden z sąsiadów mlo<lzieńca. - Zupełnie
jest możfrwe. ie wypadkiem może pana ktoś wplą
tać w tę sprawę. Ale niech się pa;n nie martwi.
głupstwo l Gdyby nRwet zawezwali pana do polkji. ·
lub, ostateeznie, posadzili. to i có.ż? ••• posiedżi pan
parę tygodni i.„ wypuszczą. pana.
Obecni przy tt>j rozmowie .zaśmiewali się •. ale
młodzieniec, aczkolwiek, zapewne nawet ze sly-

'\"\ryzsze

daje się we znaki. Woda zalewa ulice, doi-0żki przejeżdżające obryzgują blotem przechodniów. A gdy usuwasz się iak najdalej
od jezdni wpadasz pod pi:rzysfowiową rynnę, :r.alewającą cię z góry. Dziwna riecz: niema prawie d-0mu w War~zawie, w którymby
rynny·nie przedekaly i n:ie zalewały przechodniów mniej lub. więcej :rzęsiśc.ie. A przecież
rynny sp~j,alnie są od t.ego, aby chroniły lu~
dzi od wody spływającej z dachu. Czy nie
byfoby sposobu przypomnienia wlaśeieielom
domów! że utrzymywanie rynien w porządku
należy do obowiązków, ujętych nawet w przepisy p·olicyjne.

Byle handel szedł.
(o) W sklepach, gdzie dawniej sprzedawano wędliny, dostać dziś moina wsz.elkiego
rodzaju produktów żywnościowy.eh, z wyjąt~
kiem tylko„. wędlin, ch~ciaź napis dawnięjszy
gł0si, że tu jest miejsce specjalne ich sprzeda~
żv.
W oknach wvstawowvch widnieje ·ser,
~andarynki, mąka: śledzie; a kartki w (lknie
zap.owiadają sprzedaż mleka i „hleb 1..a bonami", 'ten ostat.ni widD'eznie specjalnego gatunku, o c.zem świa{fozyć ma specjalna pis.ownia. Nie należy przypuszczać, że to się dzieje gdzieś na przedmieściu lub na ulkarh od:leg1yeh. Bynajmniej. Sptze<laż "hleba" w wę
dliniarni na·potykamy na No·wym świecie. Byle handel szed1. W niezgodzie z firmą, 'w niezgodzie z ortografją, ale jako&. idzie.

kursy Telczerslde.

(o) W tych dnfa<'ll otrzymano pozwolenie wladfii
na utworzenie w Wa:r;.;z:nde kursów m:npełnfają
cyc? dln felezerów. Informacji wszelkich udd~
Zw1qzek felczerów, Złota 30.

eo u.słyszałem. Przerwal mł

szkań w lampfony

jewski. Po nabożeństwie odbyla się wspólna
f.otografja wszystkich zgromadzonych. Następ
(o) Od kilku dni we wszystkich kawiarniach
nie udano się na wspólne śniadanie. Po licz- . mówią jedynie' o nowym, ohydnym mordzii;i przez
nych· przemówienia-eh, za inicjatywą pp., M. uduszenie. Wogóle, od jakiegoś czasu modnem się
G-ątlriewicza, D. Lewandowskiego i K. Bartenstało śród sier przygO'!l:nych morderc§w, duszenie
bacha, urządzono składkę na Skarb Państwa swych -0fiar. Mówię, „przygodny.eh" b(} zawodoW!i'
P-0tlskiego, która przyniosla 100 rb. i 1150 kQ· morderca nie lubi tracić czasu na mozolne i dlugo-

ron.

P O r; E:f · K I.

Przeróbki w Banku.
(o) Na gm!l.{'hu b. Banku Pai'istwa wywi~wno
szyld polski z napisem: „Polska Krajowa Kasa

P~~yc~kowa". K:i~a jeszcze nie funkcjonuje. Mie-.

śr1c s1ę ona będzie w środkowem skrzvdle Banku
na partC>rze w sali ~łównej. gdzie dotychrzaś znaj.<
dowal się .,Ostbank". przenie2im1:y swe!!o er.asu
z gmachu porzty głównej na plneu Warerklm. O-

betnie ••02-tbank" nsti';'.pujr:;c miej>'ea •. Polskiej Kraj.
Kasie Poż.". watal prienicsiony do fim:>chu ie'!oż
Banku do skrzy1Ua borznr'!a na rezu ut Dar;!t'lewirzowskie}. W pomiE';;zrzt.>niu Bau1m ustriwiono
warsztaty stolar::rkie. na klóryl'.11 killrn:rnstu stolarzy
szyl.<uJe r.Jine przeróbki po ..O~ihanku" f}ori „Pol·
ską Kr. Kasą Poi.". OJbywa się też malowanie i
monto\•;anie urządzeń elektrycznych przy 1ir:u1y1'h
okienkach.
Po~lst-:"!lnv

nanad.

(ć) Wl'rnraj około godz. 1 po południu hidz:c

przerhodZl;lcy przez ulicę Złot'! zamvai~'li w oknif.>
a piętra domn Nr. 6 sylwetkę jrkiegoi człowieka.

rozpaczliwie wzywai'.lrr-'!n ratnnkn.
- Retunku! bandyta! - wołal uapadni~ty, oeie-l;:~)nry

krwia z twarzy.
Prze{'horini(' monwnfa1nie zamknf'1i

bram~

i

zaalarmowali strófa. Nich:rn em po srhndarh U"-i~
lowal zVedz na dól młodz~('nirr w munilnrze m'ini:i.
szkoly Wawr1brrr:m. UriPkni,.,<'rqo przytr7.:'>'m:.mn. Q..
kaza!o si~. że przPd kilku dniami młoti1ienk'e tt>n
wynajął prożny 1Dka1 rrn tn.Priem pielrze . .'Io kh1-rego mfrł si€' !'prow::orizić z roiiziną. Dn !e["o loka·
lu wczoraj sprowadził pod~t!"N•m w <'elu nihy wymfanv nit?'n]E"hv zamie•:rk11lf'~o na Xowolipiu Xr.
56 agenta gield'owe~o. Ch11.iera. 'f\it'dy Jen w"zeiif
do mieszkania. mtN1zi.-nier rzndl ;;it· na ni!'~o za
sztvletem. \Yvri'.ldrk zrzadził ie sztv1Pt natrafiwszv na kosć zfamal Sif', 'a Cłmjer ,,:yrwaw;c:zy się
zhÓjowi dnbic?l do okna i zanlarmow:ci prze;-l10dni.
Boleśnie polw1erzonego odwiozlo
Pogotowie dl?
szpiti>la św. Durha.
Are:::.ztowr ny przyznnl sir< rlo zhrodnl. Twierdzi
1 on, że nazywa się Edmnnrl Ilarto;;:zewirz. z:irnies1,lrnly na ul. Chmielnej GG, i że jakoby jest uczniem
szkoły Wawelberga.

Z

sąd6vJ.

O kraiiziei ziemniaków.
• (o) W domu Nr. 42 przy ul. Wspólnej znajdo
waly sie td obok siehie dwie piwniee. jedna - Aleksandry Krupińskiej, druga - Marjanny Wojeiechowskiei.
Obie· kobiety nie na1eża1y do sfery ui.moinej,
piwnica jednak Kruphis1dej zawierała znaezną i~
lość ziemniaków ·wobec tego. że rodzina jej jest
liczna.
.
•
• k'
Od dłuższego czasu zauważono. ie z1emma 1
kfoś potrochu z pi.w?kY. zal)i,era. nie. można jedn~lr
było zfapać zfodz1eJa. l konrzyło się na tern. ~e
uskarfano sie wdnź. że m:ilka (KruyM1ska) ile p1l~
nuje. że ziemniaków ni.e starc~y. ~koro nieuchwyt~
ny złodziej wciaż odwiedza p1wmcę.
D~piero w Ć1niu 15 sty~znia. r .. b„ gdy Krup~ń-.
ska zesz1a do piwnicy po z10m111ak1. zastała w lll~1
sasiadke. \Yoicieehowska. która już szykowała 51\
do wyj!foia z lrnszykiem: napelnionym ziemniakaml
\Vojdeehowskiej.
Staruszka wszczęla alarm i przy pomocy nad·
bierrlvch lokatorów i stróża odprowadzono W. de
"'.
komisarjatu.
•
Przed sadem ujawniła się dodatkowa ?kollcz·
n<iść. przeri»~ko oskarżon~.i; o~o na parę dm ~r-ted
terminem rozpraw zgłosiła się ona do poszko<lowanej i na kolanach - p~osiła. by_ s!ę z ~1ą :,:pog?"
dzo.iw"; posz~odowa.n~ Je~dna~ os:viad~z~la. "~ l'!le.
może darowac zlodz;eJO\Vl, ktory J<!,. biedną kobietę, tyle czasu okradd. .
.
•
Przed s..'ldem oskarzona me przyznala ~1ę d<:.
winy. obrm'ica zaś jej dowodzi.i. że. skoro św11uJ.ka.
wie ustalili. iż oslrnriona, mająr,a 50 la~. prar~\\'~·
ła i pro\\adzila życie nie na~an~t;: .• niewą;:i1rn:1e
wiec posz.kodownna uległa sugge,.,tp. l ~da!'vło Je~
sie~ że wiflziala 05kill'ŹM[! W SW\JJl:'l fnwmey. gdy
istotnie. jak twiNdzi o~1wri.ona. nie ~y!a. .mHl. w
piwnicy I\rui:iń;:k~ej. !erz s::ła ?o swo:q p1:v1~icy.
Co do u1awn:one,i na :::1.J:.;e <>hi;~1 ze "h?!.lY
-0ska6.onej przekup;t>ni:l m1hcJ1, uwezn.t. obronra,
że nie dowodzi to winy~ je:>t .to pozost<ik~e z rwsó~v
rosyiskirh. kiedy te;o rcdzaJU propor.ycle były m.i.le widziane przez; policję. 'Vreszcie. pr~p~mo:nune.
„poi:;od1.enia się" z po~zkndowaną r~wm~z me dowo-d.zi winv oslrnrionej; nie poczuw:i,JIJ.C się do kt;a-dzieży. rhci:>la ona :rnJatwić sprawę polubo~vn.1e.
rozumiej<"!C. ze V:! .~ądach wsz.~k za:ł~?dzą om~;k1 ~
nie rhcat. dopu;;nc do nowe1 om~ lk1 s~dowe„ •
Sqd' po1rnju XIII . 9kręr:;u_ po_d P!-'"i:CW. ~1~iiz1:.
go. Cioldmana u:r.nd winę os~rnrz?nei. .s~h\\) t:m~J
gorarvm unynlm 7,a dowrn1lz1?n;< l .skaznl l:),
na 4 mie~ince wii;zicnfo.. U wzglcd111:w1e. zl\ wr·dlu~
zezn:ni świndków o?knrio.n~ r!ntyehczi:s . pr~~·ad.zJ
is.cie ni!' naganne, sąd zuw1es1l wykoname \'>~rol~u
~ 2 lata.

na

Teatr Wielki. Dziś „Latająey Hofonder".
Teatr Rozmaitości. Dziś i jutro „Piosnki ulafi„
skie" Eunikiewkza.
Teatr Pol;;ki. Dziś „Dom otwarty'', w próbne-:.
„Uczta Herodiady".
Teatr l\fllły. Dziś po raz 16-ty „Strai.nik enol:y"
Tent.r 1,etni. Dziś i dni następnych „Nigdy za
późno".

.

łeatr Nowości. Dziś i intro .,Targ na dz1e~·

ezata".

Teatr Nowoczesny gra w da1s1.ym ciągu „Raspa
tina" Sulnickiego i Wotowsldego.
.
Teatr Praski w dalszym ciągu „Wi:sele Fon·
,

y

sia" Ruszkowskiego •

P O D' S K L

GOD ZIN B

Bandytyzm i wałka z nim.
Grasujący od lat szeregu band~, PDw
::z.os.falość z {)kresu rewolucj i, wciąż jeszcze, po-mimo energji wladz, krwawym i znaczy ślady
wybryki swe, jak d{J.Woclzi iney.den:t z 'dnia 3
b. m. na ul. Sad-0wej.
Rok rocznie w przeróżnych krajach świa.;
f.a olbrzymi za&tęp ludzi osad'Za się w więziefila.eh; rok roeznie wyrastad ak z pod ziemi, ca"'.
la armja przestępców, banda, która wypowiedziala wojlllę społeczeńą,twu, i która1 zanim się
pod klucz dostala, wojnę tę prowadz ila bezwzględnie.. Czasem bandyta toczy ją rzekomó
w imię haseł anarchji C'fl.Y komunizm u. Jest to
więc wojna w imię zasady, wojna „śwfęta'";
-coś z etyki Ka.rola Moor'a, pr.zeiflancowanej na
bruk ló.dzki ·czy wairszaws:k:i.

prawie chylfkiem przez ulice się przebieg a, by 11
zalatwić najważniejsze zakupy.
Troska o
ehleb zaczyna być .coraz poważniejsza. Zaw
pasy gotówki wyezerpują się, a tymczase m
drożyzna wzrasta ogromnie .· Cena .mąki za
~rek 80 kg. wy11-0si już 100 :rb., cena za l kg,
crikru dQ.chodzi do 5 rubli, soli 1 rubel 50 k.
Jest to k°'nsekwencją 'dziesiątków pośredników, prze~ których ręce towar- przechod zi,
nim z Cz-Ortkowa, ChOTostkowa, .czy Ptoskil'owa drogą kolową dostanie się d-0 Stanislaw-0wa. ImpTowizowani kupcy - a handlują
wszyscy, bo żyć pi.rzecież -z czegoś muszą ehcą~ jak najwięcej zarobić, podno$zą -czasem
ceny do niemożliw~j wysokościi. f? ~ ·

rzyć jakie -takie pozory, jakoby mial szczery
zamiar opiekow ania się tą nieszczęsną masą.
Przyznan e by!y fundusze specjalne dla• wydawania wsparć oraz tworzono nfozliew ne komisje i komitety . Wkrótce jednak, potem,
gdy wygnańcy owi r.ozpr.oszeni już byli po ca„
lej Rosji i gdy. odebrano im prawo swobodn ego przenosz enia. się z miejsca na miejs·ce, a
więc jednocześnie i moźn-0ść łączenia się w
większe środowiska według nar-0d:ow-0ści rząd odmówil im WsZelki,ej dalszej ze swej
strony opieki, oddając ió Łem samem na pastwę smutnego 1-0su.

Dział
Kapitał

ekonomiczny.

zagraniczny do od~odowfKra

Po skońozo.nej wojnie będziemy po.txze1fi
wali ~imięd~y .do· odbudowani~ i zag-OS!lcxia;.'"~,'l

r~wam~ kraJu.

pomo~ panstwow'i lietyJ~;'~;
n:e mozemy, J;o Na
rzą~ będz1~ sam. w klopota~~~'., ~,
0

fmansowy~h i ?ędzie musiał uey~ć. rozPoJ:ią~,~rf?
dzalnych srodkow ·na to, aby pusc1ć w rUcli"',~~'

· Doszlo wr~szoie do tego, ie miejscow e ·or- · s~ójoea~~p~k~r~~
, ganizacje
opieki, tworrone przez , miasta

i

winniśmy

i

pracy sami

jeżeli zeciheemy

starać się I> ~~t

to go dostanie ·.

Całe. szczęś;file, że sprzedaz .najw.ażniej ziemstwa oświadczyły, it zmuszon e są zrzueić
Skutkiem o1brzymich dostaw we>Jenn
szy.ch produktó w -qjął w swe ręce magistrat, z siebie o-0.poWiedzialn'Ość za wsze1ką dalszą
1.'i:óry sprzedaj e w swych skleopach mąkę, sól, opiekę nad wysiedleńcami, ponieważ rząd u- kapital zmieni! wlaścieieli i skupil się w r
·cukier, fasolę, Mozdże i t. p. P<0·równanie cen chylil się kategory cznie od wszelkiej ak.ej: kach pojedyńezycJi osóK Największe bo
ctwa zgromadz ily Stany Zjeduioczone. Skor .·
magistra.ckkh z poprzedn lerrii świadczy naj- wspó1dzia1ającej. Tak n. p. na
nadzwyiezr!!i I ?"
.
A jednak gdyby tak państwo jakieś ujrza- lepiej. ile w tych 'Ciężkich czasach
skoń~zonej wojnie urwą się dosta\\)7 d1a1~~
pJaci się nem pos:iedzenfa kazańsldeg-0 .zi~mstwa g·v
, wrjska, ńowi
!o naraz na terytorju m swym np. sto tysięcy za pośrednictwo. Ma~gistrat fakże
miljonerz y szukać będą lókadji.:~t;
:zajął sję ra- bemjalne gio powzięto uchwalę,
1
że w.O:bec pit Banki będą
lupieżców i morderców z obcej ziemi, każdy
finerją nafty, przez 00 zapewnJ! mieszkań
kapi.tal niechętnie przyjmowaty<~~.:
·nujących
warunkó
w
stalo
się dla
ziemstwa gdyż wskutek
z s.zanujący;ch się 01bywateli kraju poezytywal- com ·oświetlenie, którego przez
zastoju handlu i przemyslU« ~~t
.jakiś czas nie nadal niemożliwe branie
udzialu w akcji raby sobie za najpierw szy obowiązek strzelać bylic) mpeln1e. Brak tylko
brót będzie bardzo leniwY i stopa procenfo.;c~}
zupelnie opalu, tururowe j dla wysiedleńeów;
prowadw nej
do tych zbójów. Lecz wobec rodaka-mordercy zwlaszeza węgla;
00 drzewa dostarczają jesz- p-rzez rząd, a to dlatego, ii nie chcą narazić wa maeznie się -0bniży. Kapitaliści będ\ sfę,'.j~
~ytuacja zmienia się od.razu. Wznoszą się glo·cze d-0ść... :n.a pól spalone i Zf!.Walo:iJ:e (i.omy
ziemstwa na utratę zaufania wśród społeczeń · starali osiągnąć lepsze oprocent.owa~ie . i~~~·
sy przeciw nadmiern ej surowości praw, szuka
na przedmieściach, paitikany, .ploty, lub domy,
stwa oo:-az nie ,chcą stać się współwinnymi nę- · zwrócą się do krajów wojną zniszęzonycb, pc;...:;~r
się okoliczności lagodzącyeh, uwzględnia przeQpus-zezone przez mieszkańców.
.
d2:y, P'Bnującej wśród wysiecdleńców, stanu fob trz.ebujących zasobów pieruężnych. Zwrócą śi~~;:,1
szlość zbrodnia rza, koleje życia.· Tak niegdyś
w ten sposób, że utworzą w tych krajacli wfa..; ,,
w starożytny'm Rzymie ctziewice-wesitalld roZaslugą magistra tu jest też Podjęcie dzia- wycieńczenia, .wypływających stąd chorób n.- sne instytucj
e finansow e. . Chociaż więc do.. ,
niły Izy nad losem lwów i tygrysów , które w falności w miejskiej kasie
raz demOll'alimcji. P?'dobne wieści nas d·01Szly
o·svezędności, co
starczą
pieniędz
y uczynią to w sposób najnie. 'i•
piecza.rach cyrku niekiedy głód eierpialy , bo stanowi -0gr-0mną pomoc dla wielu
z
ITkU'cka
i z wielu inny.eh miej<scow<lści. ~.
'rodzin. Na
Jiezpieez niejsey dla kraju dlążników.. Filj~~~·
zbrakło im chrześcian na pożarcie.
razie kasa tylko wyplaca na książeczki, pobanków p·g;:anfo znych będ~ dążyły d-0 tego, ~;~
Um.lęjętnie zorganizo wane zbro.d:nkże za·
życza w ~ormie zaU.czek na pensję, ale wklaby pochwycie nasz handel i przemysł w swlł."·;,
stępy owe stają do walki z policją, z wojskiem , dek nie przyjmuj e.
nr~
.
ręce i stanie się, że odzyskaw szy wolność.Po- ;~
,czasami we dwóch, w trzech, czterech wytrzy• ·~Pewną·,p-omoo dla lridności. stanl)Wią kulityczną, stracić możemy niezależiność fittanis;o- •·.•
mują w zamknięciu OJblężenia prze.ciw .dzie- ·Chnie:· dfa inteligen cji i dla
Zabrany do niewoli rosyjskie j grecko - ka·
biedny.eh, ·WYdasiątkom i s·etkom żołnierza.
epizody odnog- wanie mleka dzieciom, nadto kilka <>dironek, t_olfoki metr·opolifa.. Szeptyck i przewj.eziony 210w wą. Odstraszają<e:ym przykladem powinna ·nalll
ne obfifawa l u nas rok 1906; późnie1
po- któ;remi zajął się gorliwie lmmitet pań. Na stał, jak wiadoa:no, ostatnim i czasy. ze Suzda1u, być dzisiejsz a gospodar ka angielska w Rosji;. _
dobneg.0 zdarzyło się w Londynie . Na zacho· cele tego kom~tetu Thrządzono te.Z
Uzyskan ie kapitału zagranicz nego . dfa '.·~;,
zbiórkę pie- ;gdzie my.man.o go wśród popów w klas~o
d.zie powstaly podolJ.no syndykat y odnośne, niędzy, ubrań i przedstaw ienie
pracy
gospodarczej jest ·drobro·d'Ziejstwem ·• dla)f
w kino Ge.or-- rze prawosławnym, do Jarosławia (w centralstowarzy szenia ludzi, usposobi onych wrogo ge'a, ktćire :pTZyni•oslo o:kofo 1000
kraju
pod
warunkie m, że kapitał zostanie U•; :~·,
;nej
Rosji), gdzie-pozwolon<> mu ze względu
rb. doohodn.
dla spoleczeństwa, w którym żyją. Przestęp-· żyjemy nietyllro w trwodze; ale i odcięci na poważny stan zdroitja p:i,-z.e.bywa.ć w mi&- ruchomiooy przez naszę wlaspe . instytucfe~{~{ć
'stwo skutkiem nędzy - to dropny ledwie od- od reszty świata. Gazety przy.chod
szlfaniu prywatne m, j~nakże pod ścisłym d-0- Warunki em tegó jest d-0s.tarczenie firmom ta<·ii
zą niere. setek: lwia część przejawó w zbrodniczości w gularnie, rzadko, oprócz ro,syjs
71orem policyjny m. W sprawie da'lszy1'h fosów graniczny m pewnych gwarancj i t. zw. bezpi~'~·
kiieh ki1ka
' czym innym ozerpie źródlo: w :pijaństwie, roz.. ledwie egzempla rzy „Dzienni ka ki1lYWs·k za- hr. Sz.elJ'tyckie·go don{l'Si świeiZC> wiedeński ko- czeństwa pupilarne go. Rozdział .pojedyńczyclt·
iego".
wiązlości, próżniactwie i dzikości instymktów.
responde nt „Dila": „Kiedy metropol ita będzie kwot i ·zrealizow anie pożyczek będą wtedy ;~
Dość powiedzieć, że musimy na podstawi e
leżaly w rękach naszej instytucj i i d-0 jej ka! ,~;
Życie lułł.zkie w. oczach !o.tra takiego nie ma
mógl
porzucić r-0syjskie swe więzienie, trudno
książeczek do naibożeństwa ukladać kalendawpłynie też caly zysik.
wagi najmniejszej: na ozleka poluje się,~ jak rze na rok 1917, pojawiło się
_ .
-. ..::
4 czy 5 kalen- niestety przewidzieć wobec Za.wziętości; z jaJeżeli zagranicz ni kapitaliści zobaczą, że •. ,.
na z:wi,erza, na sztukę grubszą.,
da:rzy · J.dzi:lrowskieg-0. Pięć na .26.000 miesz- ją rząd rosyjski znęca się nad głową grecko u nas jest energiczn a·· akcja w tym .kierunku, Y.~.•
.
W tym ffi:anie rzeezy mamy .chyba i praw<> _kruków, jakicll Stanisl:awów .teraz
liczy, ląez- kafolicki ei cerkwi i odrruca wszelkie propo- że inaczej nie wejdą na nasz
rynek jak pr.zei ·d
i obowiązek br.onić się; w tym stanie rzeczy ~ie z Knihinin em, miastem i lrolonją
{14,000, zycje eo dQ jego wymiany . Ostatni-O odrzucił, nasze Lnstytueje, zgodzą· się
niewątpliwie ną:
. nawet najsu.rows:ze wobec bandyty represje 9,000 i 3,000), jak świa<lezą
jak.•
wiad-0mo
,
propozy~j
ę
austrjae.
rządu,
aby
o tern karty na
tranzaJ:rnję, która zawsze jeszcze będzie kQhy,; 5;;
znajdują usprawie dliwienie swe. Łagodność eltleb, mąkę, eukier, sól,
naft:ę~ które u nas hr. · Szepty~kiego wymienić m-d-ra Janczew- · stniejszą, niż to
eo banki po woj.nie będą mo- ··
. skiego. Oheooie austro - węgierskie ministedla przestępcy staje się przestępstwem
st~ stale obowiązują.
i
gły zapewnić.
.
·
·
sunlfu do spokojne j jednostki . Rachuby na na· RUJch na 1mieśeie zaczyna: się o'k;olo 10, · >Tju,m spraw za.granicznych wybr~o żMwu oAby
kapitał
uzyiskać
i
to
po
nizkiej
ceo
> •
so~ę,
którą
\vxóce:ąie się, na skruchę - rzecz mniej, niż
moźnaby
zaproponować Rosja, dla
trwa do poludnia , a potem ,-,.o
nie ·pada- zamiany
na bez.pira"w;iie interno'Wa<nego metro; .tµe, frzeha dać zupełnie pewne gwarancje. -:'
. niepewna . Schowajm y energję swą, czas i ko- ją 'Sbizaly na miasto - óżywia
.· się między
Najpewniejszą gwaraa.cyą jest ziemia a naj· }c.
szta na cele lepsze.
4 - 6, ho o gzóst-ej już eiemnośd · panują na politę. Na raz$e sprawa ta jest d!opifirO w to- pewniejs zym papierem
listy .tego Towarzy„ '\{
ku".
Pisząc tak, nie myślę lekiceważyć bynajuliea~h, które od pól roku z pow.OO.u n:ieezy:nstwa', Jrtóre kapitały swe wyłącznie w ziemi ~,:
mniej met-Od zapobieg a wezyrch i .odnośnych re- nośeL gazowni są' nfo·ośWietlane.
ulokowało.
.
form społec:mych, opierających Siię na uwzględZ pośrÓd~ wybitni-ejszyeh osób miarl dnia
'\
Do przeprow adzenia calej tej akcji jest nieniu przyczynowości zbrodni. A wśród przy- 16 listopada 1916 roku rur tyfus
powolan em Towarzy stwo Kredy;towe Ziemski~ ;~
plamisty wskuczyn czynniki natury ek@omicznej (wy.zysk i
tek zarażeni8) się, dT: Strut. Krasows ki, pryw Warszawie.
·•
nędza), jak rzeklem, grają rolę mniej waroą;
marjusz tut. -szpitala, .radny miasta, diobroStatuta tego ilowanystwa
pozwalaj'ą
:.~f
Nadużycia, dmki pornograficzne, manja deta.; .ezy:OOa zwfaszcza hiednycll
. W testamencie
udzielać pożyczek praenoto wanych na drug}llł .;;;
licznego r-0zmazywania opisu zbr-0dni i p.roee- przekaza l na eele dO'broceynne
eaiy majątek.
miejscu hypoteki. Ten paragraf powmien by6 F'.l
. sów działają potęiillie. Ta ostatnia do osOibliw- Na pogrzeb jego wylegllo cale
obecnie zmienion ym. Towarzy stwo kredytowe i;:·
miast-o i odproszych nieraz prowadzi wyników . Mo:rderca zywadziło go na miejsoo S!pOOzynku wśród huku
jako
instytu;eja obyW?łelska, jest w pierwszym · ·
„Wiiener Zeitung" ogłasza: Cesarz na>dal
skuje rozgłos w okamgni eniu; do nędzn~ per- :szrapneli, :pękających nad miastem.
rzędzie powolan a do :poczynienia ·kroków .u• ·,~
Był to je. bylemu .pierwsze mu wfoeprez
ydenfowi miasta możliwia
sony swej przykuw a od.razu uwagę mjasta, dyny chirurg, a skutkiem braku
jego r.ozS:tal Lwowa, dr. Tad.eusoowl.
jących odbudowę kxaju; w tym tez,;~..;·..
Rut-owskiemu, w jak
kraju, ba nieraz świata całego! I jakZe tu, .w si·ę. 21e światem :w: miesiąc potem
należy widzieć moment psyć.hologiezny pow;o;.,g[
nastę:p(.a dTa n.ajłaska wszem uznaniu
nadzWJc zaj patrj0~
. -warunka ch tego rodzaju, nowoczes ny „nad~ Kras-0•ws!Jrlego w szpitalu, dr.
Bolesław Łu- tyczneg-0 i pelnego
dujący Towarzy stwo d-0 zastanaw iania się na,~,···~i
poświęcenia zachowa nia
czlowiek " nie; ma łupić, kłaść trupem! Apasz niewski; okulista,. choć niooawcrio
zmianą statutów . "Wynik debaty przed.stawL;;:
zamieszkały . :się ~r.zed niepirzyja.ciieleni,
:krzyż komando rski
paryski, Motisset, napisal w pamiętnikaeh w Stanislaw-0wie, ale ceniony :i
poważany
. .
. . . ·i.X··
swych, że zbrodnia jest rzeczą pozytre.czną; bo dynie ·operacja ~og1a g0 trtarować, a . Je- orderu FranciSzka. Jóiefa. gwfazdą i dekora.:. się jak następuje-:
tlej nie eją w.oienną.
Ziemia ··w Królestw ie Polskiem, wch,O.d~ą·;;:;0
dostareza ogólowi lektury, d·ziennik arstwu : miaf kto .przepirowadzić. . Miasto oboonie Jest
cym· w skład państw zachodni ch musi ~qiś6: ;fi
'tematu, a papiernio m - obstalunk u. większe..; . prąwie bez opie!ki 1eka<i'sikiej, ,m:staJ:
- w górę, bo Po~ka ł;>ęd.zie naleźala do ·~rai6\V: :~.i~
bowiem
.
.
.
· go. Morisset ekonomistą był widoczni e i ezy- tylkQ Jeden ginekofog , fizy!k
miejajd ·i trzech
importujących plodY. surowe. Jeżeli więc t{}~a'.~_f
telnictwo umial popierać po swojemu .
d:enfysŁów, którzy -0tbslu:żyć'.-mU$Zą, przepeln;Lor.zystwo w mająotku X., szacując g<> wedle- sW;<>'.
A iluż to zbrodnia rzy zeroalo przed są~ · ny szpdła:l, ełro.tycli i raillhyęh eywiłnyeb.
ich statutów, dalo pożyczki 100 rubli z morg.i,_2
.
dem, że drobiazg owe przytooze nie szczegółów,
Pisma angielsk ie .d'Onoszą,. że ·eza.s letni
obecnie szacując go wedle ty.eh sam
prawdziw ych CTLy urojonyc h w piśmie brukow Alll-glji zacznie oboWiązYWać 'Od dillia. 8 przepisów, będzie musiało .przyznać
120 r,
wym natchnęfo ich myślą do wyk-0nMJ.ia Jirrze. kwietnia . (t. j. _od niedzieli wielkan<}cnej) i /na każdą morgę. Tym samyin
jest już znal
stępstwa na wlasną rękę! Co więcej, pouezylo,
sko:ńezy się w dniu 28 września.
nff p~dstawa powiększenia kredytu i cli
jak robić, aby nie „wsypać sięt'' Zaprzeczać
We W!os.z.ech najprawd>opodohniej nastąpi będzie tylko o nadanie mu formy prawin
związku między lednym a drugim mo.że naiw·
zmiana .czasu w dniu 1 kwietnia i ofuwiązy·.
Przeprow adzenie trantiakc ji priedsta
ny tylko. Pomysl, idea są silą poruszającą,
'
wać 'będzię do 3() września.
sobie
w sposób następujący. Towarzy sf
snggestją, impulsem, który sprowadz a wybuch.
1· ił
'11ń m ROSO
.
chwali
zasadnicz o, że daje pożyczki na.
W wyb.orze środków zapobieg awczych na
nlEuD D \VJSIB . Bftuul w J•
mieJsce w wysokości, dajmy na to dWUd
pierwszym miejscu stawiam s"nkolę. Nauczyciel
w Berlinie' 'l)ublikai ja „K-orreprzemaw ia w niej do dziatwy i młodzieży w
procentów <>góln-ej cyfry · potymi P ·
spondenz deir Nati-onamąten Ru~laa:i.ds" przyimieniu spoleczeństwa; dobro więc i jego :po·tia
pierwszym miejscu. Skoro. pojedyńci
n<OSi naStępujace infocmacj.e~
••. W~g (lladeslany~h. im~e11 · w .Ir18:°"· ty zostaną zab8'Lpieozone na hypotekabe:
iytek powinielil mieć na uwadze przedews zyst- · ·
ll1
. ~
J dJ1 rpoouJ-ó n<0we wn1eine, wynikłe na tle ruewarzystwo "\Vygotuje listy zastawne w wy$();
kiem. Uczyć tedy musi, że ludzie, twmzący
Smutny los wyisiedleńeów rosyjskiich nie- f porozum ienia w sprawie hromerulu
~ W środę ści łącznej wszystkich p:rzyzna:nyeh ·~ · · ·
, spolecizeństwo, związani są naw.zajem zobo~ rosyjskie j narodow•ości, zmuszonyich przez
u- aresvtow ano w Dublinie , w Galway Limme- Te listy winkulowane na
pewien Qkres
"wiązaniami, zastrzeżonymi zgóry; że umowy
stępujące wojsko rosyj„silde do o}}uszezenia · . rick i Skribber een jak i w·innych
miejscowo- ,staną· d.epon.owane- w baaliru. zagrani
te 'ku zachowaniu f' rozwojowi społecznemu swY'ch :siedzib oj·czy'Sty.eh, wypelyia się w ca-·
· sei-aieh Irlandj.i 32 osoby na mocy prawa {)bro- :tam zalombar d-0wane p?Zez
grono P
zmierzają w. pierwszy m r:zędzie. Mniej nauk-0lej swej -gr:,ozie. Drotyczy to nie setek ludzi i 111y kraju. Między aresztowanymi
majduiją się
stów.
·
wego ·balastu, a więcej zaszczep iania d·obryeh nie tysięcy, ale całych narodów , lieząicy.ch
mi- , męź,czyźni;-któn-.zy po pamiętnych zajściach duWinkula eja, t j. wzbronienie sp . . ~
i szlachetnych popędów, bo nie nauka sama ljony obywatel i, którycll :Zagrody
z ealym do- blińskicll byli aresztow ani) ostatnio jednak zo- przed wYznaczonym
terminem jest k . ,
przez się, lecz wychowa nie moralne w· walce bytkiem byly na, piopiól spalone pnez :ueiekastąli .wypuszc zeni na. woln.ość.
·
aby Jrursu listów :nie obniżyć. Listy te ~~
ze zbrodnią bylo i jest czynnikie m Ulaj.potęż· jącyeh Rosjan i którzy, po większej ·części, nie 1·
·
·
. - .
pita1ist6w ~granieznyclt będą stano~;.
niejszym.
zdołali nic Więcej matować, jak tylko żyde
;
--pełną ręlrojmię 'Qezpi~eństw~ Za ~
własM. z pośród nłeh dzi13'Siątlrl tysięcy nie
Dr. Kazimierz Niedzielski.
Z~Dn
artyd~.
Wiell\ ręe.zy Jnstytuej a mająca 80% S'WY'
byfy W stanie przenieść tej . cierniowe j dr.o·
potek na pierwszy m miejscu.
.. •
gi, szeregiem mogil bez lron.ca, znacząc tę swą
PrzedJrl lku dniami zmarla w Pradze znf·
Tówany9two będzie spłaea6
ostatnią pielgrzy.mkę. Dl{) rozmi~!'§w szeże- na ,~rlystka dramatyczna Lud.mila
DanzerQya.
dl.a planu zgóry uloioneg-0, fUindUSte
_ gólnie wielkich dos-zfa śmiertelność wśród Przez dlugie lata, bo <>d rol-u1837, nruefala czerpać z następujących źródef:
. .. ,
dzieci. Ogóma liczba WJ'~iedlonyeli przymu- d? zespolu artystycz nego ,~arodni
ho d:ivadla" .
1) raty amor~cyjne pozyezek kl'
sowo polak6w, mal:orusów; żydów, niemcó.w, w Pra.dze, zajmując w _niĄm wybitne
staMw:i·
„Dzienni k Kij.owS>ki" zamiesicz a n:stępu litwinów , lotyszów,
inowyeh. · . .
•
estońezyików, mnijan: i t. d• sko•. ~tp. Danzero.va byla gorącą w.ie1bicieJ.oką ~. dlugolerm
2) ró?aiea kursu. pnz.y .komverSJi P'O.
jąeą koresP'ondencję ze Stanisławowa, która. dosięga
niezwykl ej wysokości. Oceniają _foli talentu Het.eny Modrzeje wskiej, l::tó:::a poświę-j' ....-rótko termin. .1wycli' na ··a.tu.go . t
daje smutny obraz tamtejszy eh stosunkó w:
·.
liczbę na 12 miljolJ.ÓW. Jeden tylko· komitet cita· ezęść sw-0łch pamiętników,
które. weba- pt"Zyc.zc:m będzie śię racli~wać listy~sJX>:
Już mija pięć miesięcy od czasu, gdy jew. księżniczki Tatjany w październiku 1916 wem ukażą się w druku, jako _ń.ajbhfa
zy tom 1 n.ormaln ej; .. .
steśmv na linji hojowej. Wśród ludności pa...·. ' . .
•
roku rozciągał swą npiekę nad 3,074,896 wy- ,,Sesk.eho .ctenare'.'•·
3) sp1·1,edaź powotna IW6w ~n
1;1-uie pnwszech ne zden~irwowanie.; w dzień siedleńcami. } piri.cz~tku rząd ~t~ą,!
~~i.:ut~<>" · · _ . .. _ .
~;
lny:ch. W ten .apotób będi~e lllQińa" i:

I

1

Losy metropontv

w

sieptycklego.

ew

1

w

ile

i

Ze

świata.

me

"' ,Odznaczanie Rutowskiego.

z

Zaprowadzenie godzin la1Di6h

Z życia
I

Wy0ehodząca

0

WiBśGi

zn

vi ftnglji.

ro

. ,„

wygnai\ców~.
--

· dl

t·

.

~·. lrłandP.

.·•-- ..

GZeskiej .·

.. ,

.

i dramatyaznej.

a

Stanixławowa.

I

.kal> ·

.

'

t' O U S K I.
hpftal ~6 d<'t ·eelów goop-Odarezych. Na

1

(d). Zakłady

elekteye zne Bergma na w
B. erll. nie. dadzą 7..a. . rok 1916 tyleż oo i za.. 'J,9·1· 5,
. Zarobki : . . .
·
t. j. 10% dywiden dy, p.o znaez:nyeh odpisaeh i
1) podmesiEnńe ogólneg o obr-otu -0 20%; . rezerwac;h. Zak!ady są we
wszystk kh · swoicll
'2) zwiększenie ilości wypuszczony.eh li- oddziałach ogromn ie zaj~te.

łej·. tr·a'°'zą
.... ~ę•.i.f .,~warzystw<>. zar-0bh. ·..· I

•w

zas.tąwnycli;

S) rooznie M % d<> 75% ogólnej .cytry n-0iwej em:isji listów zastawn yeh.
· 'W nt'luroiszym szk.i . • -'L..~-' .
d
r •• ~
cu .llle Wuu!vuzę W · robiazgi, by nle psuć ogólneg o obrazu. Znajdą
się Uezne wypadki ;· w których ruzwiązanie bę-

&ie nie latwe. Ale g.ćffby ehoe polowę maiąt
!k6w można było podporządkować pod powyź..
szy wzór, to i tak już poważny kapital wplyw
nąlby d-o kraju.
TrallUlkcja powyższa da się przepro wa,_h
3:dć dopiero po u1~:vńczeniu wojny. Kroki przy„
gotowawcze muszą j.uż teraz być zrobion e. P~
wiadam „muszą", przewidując, źe jeżeli teraz
int tak wszystk iego nie przygotujemy, aby z
~hwilą zawarei a pokoju nasi pelnomocni.cy je, chali za granicę z gotowem i Ustami zastawne·mi w ręku, to Ameryk a przyśle do na,s agen.;.
:lów, którzy nie dopuszczą do akcji zbiorow ej
1W tym kierunk u.
Dziś les.zez:e mamy otwarte pole do ·y;raey.
:!Zdecydujmy się dziś, w ktl:órym kienulk u pój. O:tiemy,ho potem będzie zapóźno i d~ia nie
, ~ nu bę~e utl.eioo.

-

Jd)·~ Emisja rosyjskich weksli skarb~wych

postanowioną została

•

-:-.
• (d). n~1rn1a .Nobel. firma na~o_wa. w Rosj_i. t>Od~
:nmsla awól kap1tal z SO na 40 m1l1onow rub11. 3.911
akcji powstało w rękaeh za:rzą.du.
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6'% Obltg. m. War·
szawv 'Zr. 1915
rPt0 Ohliq. m. War·
szawv z r. 19111
Listv zast. Ziemsk.
41/ 2 °10 • • , •

Listv zast. Ziemsk.
4'0111

• • • ·,

Listy iast. m. War·
szawv 5 % • .

Listy zast. m. f1ar-l

szawy 48, 1.o .•
Renta . . • • •
6% m. Łodzi • •

euje z kapitałem 90 miljonów , a netto zy·sk wyniósł 6% milj. marek po <J.dlfozeniu ·kosztów
handlow y1eh i podatkó w. Z sumy tej p-ówięk
szono kapital rezerwo wy o miljon marek. Nie
zapomn iano też o oQ.p<iwiedniej gratyfik1eji
dla urzędników. Wyobraźmy sobie któryko1 . wiek z naszych banków , wydzielający tylk-0
~% % dywiden dy, wtedy <l gratyfik acji dla u' irzędników mowy być nie moglo, boby się znalazł zaraz jakiś ezlonek zarządu i rady, który,
cllcąe się przypodobać

wielkim

soom p.rwdew szystkie m nie
gratyfik acji dla tych, którzy na

·meg-0

praoowalL

akcjonarjudopuściłby cLo

tantjemę dla
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3.2

24lt
40.60

··l-0,90
4\łA'l

68.20

23/2

27.79
5:8350

•

116.50
• 619.• '233.50
161.• 11650

„

Madrvt.

~

Amsterd! lm •
Danię •

Norwegi~
Szwecyę

7950

17it-

• 6'1.1 ~
(a v.)
• 5.81,rn
Londyn (60 d.11.) • 4.il
„ telegrafic z. "4.7U45

1~6.-

8.61.

8.64
221~

2ql

11.91)
ll.715

H.9!5

J.1.~J
16),11:;

BieUńskl

Wydanl&tWJ 19h\i3 A. UmULU'
i G. ZAWł~llWSlU.

Zabiera nie monet zhtych i srebrnyc h dł
neutralnych jest wzbronione•
Warszawa, dnia 2 lutego 1917 r.
Cesarsk o· Niemf eekie

7.1,,:~5

ll.79 11,
42.425

Cza s

odnowić

na

„

prenumeratę

22P,
27.79

n.s:no

165•...,..
19...jl)

116.50

.#

„

n1arzec-

t111cs1ąc

6B.50

233.-

Nacwsłane.

160.50
lfi4 50

173.-

K U 'P O N
Y
·
6V1~

nabywa D O M B A N K O 1\ Y

5.':35 :;)
4~7-2

rosyjs1d e ł pl"6
winc,]o nalne ora:a
listy wyfoso want

FELICJ AN

4.7615

SOKOŁO\VSKI

warszawa, Krak. Prz;nlm• .:i.

710.- 730.-

s A LA Ko N c ERTo wA li Sobota,

667.-7tY . 645.. 7·!0.l020.-

6;)0,777.625.7C-O.1020.1075.- 1610.326.- 320.330.- .325.3'!6.- .328,-

32\l.- 821.159.-

165'.-

-.-

825.9u0.-

-.-

s ~larca o g. 8 w.

JillO TNY K.O NOE S.T

an~y

L
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J

na Kła uricy 1nba le i Fort e :łanie.
W programie: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Kuhnau, J. Maydn, J. Ph

Rameau.
B. Pasquini, D. Scarlatti.
4315 - l
Bilety -0d 50 kop. do Rb. 3.10 kop. n Alfred~ Strnueh n, ul. D7ie1na
IG.

raz

nasz w 5 aktach z prolo giem

s

1
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LU CJA NA
Sandomierskiego. zamku,

z sen jore 111 sce ny pol s _iej

,

p.

•

Kalinowską,

mnyrn i w rolach gMwn., powierzyliśmy

·z·· .wyłącznem ·:&rawem poka'ŁóW teatro wi

u.n:

23.•J7

• ' 23.17
• :>.1.-}~

89~•.- S!'.152010.- 2590.-

. Ninie jszym zawi~damiai;ny, że

odtwarzający. tragiczne dzieje

a12.-

312.-

General~ Q-uberna torstw-0 Warszaw skie.

247.50

2il~

Paryż

126.-

pań::;tw

25„ń2~

68.25.

11)1.-

Włocbv
Szwajcaryę

2312

49 '15

Petersbu rg •

Nowy York.
na Berlin {a v.)

„
„
„

4:1,-

42.40

185.7i"\
2?i!i.25

piero;,ve możliwie tylko w killrn papierka d1
ewentua lnie w papierac h wyższej wartośd

124:.-

11.79 1 'ł

Pa.ryt

52.61.-

4'1.-

73.25

37~.75

W celu przyśpieszenia rewizyi na gram
cy, usilnie zaleca się podróźująeei publiczno
ści cywilnej , aby brała ze sobą pieniądze pa

12~.-

-.-

15:\.75

OBWIESZCZ&lfm

-.- -.84:.84.-

25.375~

Szwaicaryę

„
„
„
,
„

62.61.-

•

Nowy York

natia~:

68.2~

231:1

253:15

" „ krot;de
" Petarsbur)?, kr6t11:ie B1. -

ilrnk i

ó.01

185. 75

Redaktor odpow.: Aleksander

-.84.37

tZ/2
HA.- 14't.-

. .

2-!J.92
86.-

241$
15:>,75
373.75

„

Banknoty rublowe •
t.ondyn.
na
Amsterd
am. '1 mies.
Czeki
„
lm5t'.<.ie
„

4'3.-

23.90
8'\.00

~
•
•
ił państwa Shandyw . •

,..

20?.75

63.10

Banl<notv markow e.
Czeki
Amsterd am

ai.10

M.~5

202.f;I)
n.Ol

Medyoiau
Wiedeń.

1412

•
„
• „
•
"
•
•
•
1 dolar • • • • „

4v10 renta państw••
79.1/4 79.*1;
5% pozv-czka
89.sls
• „ •
89 5/a
Poż. premj. 1 em. , • • •
103't- 1' 40.„ „
·Il <>m. • '. • • •
R6{.- 870.Władykaukaskiej

Londvn.
P„:rvż
•

• • • •

10
100
100
100

· 1212

„ „·

81.8/ł

84:~
„ „ ·„ . . -.• • •

Pefe!"lhurg

Z. giełdy, petcrxburxhiBj.

„

52.1\

fl2.M
51 $0 •

•
Wiedeń •
Amsterda m. •
Nowv York

Kur sy dewiz.

-

Akcye dr. żel. Kiiów-Woronież

„

„
„

24(2

Konsole • •
5°10 poż. ros. z r. 1006 • •
4,1/, pota ros. z l'· 19<)9
Pierwsza ang. pot. w:nj. • •
Druga

„
„
„
„
„

„

lu Jdyd&ka

2 1 /ł"

-- --

81,95 81.90
7"' i::"'

-.-.-

-.-

TRANZAKCYE:

~50

61.8\
87-80

981'!

lM[l

na Berlin

25t3

8::1.75
„ 1070. - 1060.• lllłO.- 1191.64(}.6~0.Bakn • .
• 1749.- 1745.Bi:-iańskie • • • • • • · •
43ł.
439.Lillnozow • • • •
391.- 3ll3.Malcew . • • • • • • • 570.- 573.Nafta • • • • • • •
4i5.Tulska .fabr. nabojów •
13·!s...... 13%.Lena Gold.;. • •
57."'59.-

Marki· :robiono po -4&.7.0, 48.65.
Korony 26.50.
'

• '(d). Nationa lbank fiir Deutsehla:nil. Pierwszy z wielkich . banków berlińskich ogłasza
· swoje sipra woroani e i wykazuj e, pomimo trzeciego roku wojny, widoczn y rozwój interesó w.

bankowej dzialalrwści normalnej, która przynio sla 11,1 mHJonó w ·brutto
zysku (10,8 milj. w r. 1915), z czego p:rocenty
·dafy 7,8 milj., a prowizj-ą ....., resztę. Bank pra-

61.85

„

------...----.;......------

przez ros. minister jum

:powięks'Zooie się

2412

131110 renfa francuska
•
5% pot„ francuska . • ~
3°fń pot. ros. z r. l~A
!>°In „
„ z r. 1906 „
Banque de Paris
• • „
Credit Lvonnais •
•
Union Parlsienne

Notowania z dnia 27 Lutel'!o.
.
Papiery procent.

ZuryQh.

Czeki

PARY.u

warszawska.

Jina.nsów , gdyz jakoby czas obecny nie był odpoWiedn im dla. wydania dlugoter minowy ch pofiiełda bsrłiń&ka.
tyczeJ.r. Jest pożądanem by obligi te znalazły
10dMorc6w w jakiiajsz erszych warsitwaeh sp~
Berlin, 27 ltńego. - Drlsi~js'.!:-e ;, ob:rofy Pl?'
.;tooznyeh, a t-o ·celem przeciw< lzialania psuciu
watne na gie?dzie berlińskiej '11--ykazaly tenden.-się systemu nmnetamego w RoS:ji. Przewag a
eję naogół mooną, 1ec:z wy-czekująeą. Na cynku rent
· Q>bligów leży w tym, że nadają się one jako
pan-0wala cisza. Pożyczki niemieck ie $J)Okojnie. Po--- , wkłady termino we 3, 6, 9 i 12 miesięcy, któ- żyezki rosyjskie
, oraz renta ·anstrjaek o - węgierska
~mi można w dniu płatności dysponować; na
.utrzymaty się. Premjówki tureckie mocniej. Ple-'gieJ:dzie nie są notowane, a więe nie trzeba niądz
na każde żądanie 3~ %, zaś poza ultimo
· się obawiać spadku kwrsu, a przynoszą 5 % bez
, 5 % % do 4 ~ %. Dyskont~ prywatne tll•/8 % i niżej.
'. ;podatku . Mi·niSJ!:erjum liczy, że ludn'Ość wobec
Berlin, 27 Lute)!o. Notowania kursów deolbrzym iej plyn.ności g-0t6wki skorzys ta ze
wiz za wypłaty telegrafiC'r.lle:
· :sposobności i obligi skarbow e rozkupi na trwałą lokatę oszczędności. Publiczność jednakże
27 /lI płac.
nie ma wielkieg-0 zaufania do obligów i bardzo
Nowy~York
n.94
5.92
. prędko d>0stają się -one powtotn ie do kas BanHolandy a
238.75
289.25
. !ku państwa, który na mocy ich powiększa. oDania
162.50
163.bieg banknot ów. Nawet próba piaeenia obliSzwecya
„ 171.75 172.25
Norwei;;ia
gruni d·ostawc om :wojskow ym nie udala się i
165.25
165.75
Szwaicar ya
„ 11111, ns. 11,
· tu1.rzuconą być musiała. Nowa emisja zatem o- •
Austro.Węgry .
6:1.20
64.30
ł>ligów jeSJt niczym innym, jak powiększeniem
"
51
Bułizarya
79.
„
80.5/s
8
kontyngOOS:lf banJmotów.
Turcia
„ 21.05
21.15
,
, I
Hiszpania
„ 125.fiO 126.M

Nie chodzi tu o zwyżkę dywiden dy z 4% w r. ·
tt,B15 na 4% % 'za rok 1916, :Lecz o pwwidl owe

Giełd a naryska.

gdzie demonstrowany będzie w najb 'ii·

szyc h dniac h„ •• r

„..

„MW"I

w

.,„~

4il29-1

"f'OtlSKI.

'••

Niniejszem za-\viadamia się Szan. Publfozn~ść, iż wkrótce w niżej wymienionych· teatra~h demonstrowane będzie;.

Ś

I

z głównej amerykańskiej serji

ilustrujący i pełne

I

·sa:.

·3

tragizmu i okruoieństw .życie zesłailców na S Y BE R J li

(Pow:visz1 Obraz clesz1ł slę_~w Warsząwie w ,,Palais de Bh1c&•• przez szereg· tygodni kol0saln1m powodz11miem !!)

I

I

. 4344-1

Piotrko"W""ska 72.

• '

li

•

Sala koncerio'W'a (Dzielna 18).

.
.

THTR

~~UKJ 1 cz;i;!P;i;ka

Łódi:, Cegielniana 63.

rapsod rycerski w 4 aktac;h z dziejów P. P.
Osfoi-Sulnickiego.

3941-30

.

s··

2-go marca . o i Sobota, d. S-go matca p .
godz. s-ej wiecz, · =
goctz. 4 po· poł.
,
(cKeny.· „ - , 50. ko.P:).
-

Piątek,
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·wAzNc ·BLA PADR

~O.~o. ~k'
W'·. e· s e1.· .·e. ~: Jdl
w
l ł l n~.8 1

dramat

3-ch

aktach

St Wyspiańskiego.

! obraz

bistor w 4 aktach.

asortowanego po cenach
nych.

w każdej wysokośoi na interesy przemysłowe,

przyst~p-

4807- 5

il

~~~i~J~ia~~~i:;.

Sprzedaż; z fabr. skł. 40°/o tan. n. c. zw. STAŁA .CENA. Towar welny z jE!dW. i bat na bluzki rOd rb. 1.50 do 3. Szewiotu, Boston,
Melanże, czar. z biał, w kratki. Mon~lin-dlen, Alpaga. i t. d. na
damsk. i męsk. kostyumy oraz palta od rb. 8 - rb. !:!O. Materyały
balowe, żałobne, na fartuchy i chustki, towar baweln.
<

Cegielnianę 43, w podwórz~ 4 dom od Pioh'kowskiej.
4211-5
e

aszyuy do

•

1san1a

Underwood, Remington, Mercedes, Erika, Orzeł, Commercial itd•.
,Kasy l!untru1uiąBB ł :m.asz:yny obUcza1ąu11 Brunsviga.
Ta.sm:y do 1nąszyn dawniejszego znakomitego gatunku, do wszystkich systemów tylko u mnie Jeszcze na składzie.

Kupno i zamiana wszelkich maszyn z.rosyjsk. l .taeitisk. pismum.

Kursy dla nauki pisania na· maszynach kaidego
.
systemu rb. 5, · ·
4235-1

handlowe, rolnicze, leśne
dostarczam pod dogodn1ml warunka...I„
Zgłoszenia. pod „A. Z. 21". do admin. „Gddziny
. Polski"~
3975-6

wynosić będzie:

oązownie

Adolf ~ oldber1h. Łódź, Rozwadowska 6.

Miejskie.

sZ

St~y

ŃS

11

l___.a:w--a.:a=.·

Rynek: 27„

Reprezentant .„Godziny Polski" na 1\łławę
i okolicę. t'rzyjmowanie prenumeraty. Dostarcząnie pisma do domów.

Oołoszsnia
~oułrn
' ll~n~nrl"·ł~łlr!ł

dn. 3-go marca. o godz. s wiecz. i w
4-1!o marea o godz; iP!„ po poł.

medztelę,

.·

Kupl~ę;

u-

w komple-

.„•+lłJ+.

"tlłł$itR•tUl•••••'111M ł

Akuszerka
R. Plplkowa, -

+•+fA'

Leknrz-Dentrsta

+ł .S.

„

,~

Go r dln, ł ·:.
Xonstant)'Dewska 1s.,.ł ·
•• !;;~~~ii;f:~~!;~~~u~ ł J5

t~'.~':k\yk~C::~ :i, P;~: + :~=n:::zi~at:.,:= ł. iiJ!
„OJCZYZNA" i „KONSTYT.UCJA", _iMM.; 1Wł::~J!v~~~ 132, . ł ~'!!!~~ !!!:,1~~!~~~'~ .f= ;~~:
Biletyhandlowców
na 'POj.edyncze odczyty po 15 kop. dla członków sto\ W· podw., l wei~cie na lewo, Ił p.
warzyszeń
i związków robotniczych, oraz po 20 kop.
na prawo. · 4004-10
g\f.t'!/;'':,1~,1!1~o"!."'cześniej do nabycia w Stowarzyszeniµ. ~~oś~

43

i wycbounmle.
fi:ancuskiego

J

i inne przedm.

drobno:

U1}U thf1ll dz1ela

ogmotrwał;g.

i dyn~- 4348-1 , Maniewski,
stanie
Komisarz sadoWy w ł:.odz\
Wólczań'
.
.

60-konną. z kondenzacją
momaszyną, w dobrym

-

wy~i'!i' ~°;!~1~:!!;,!:!. !':z-:~!<!ma1

1 kas(#

stoły sklepowe. 1 wag~ stolow~
i inne ·przedm.;
. ·
.·
. 2) o goi;tz.; 12 w poł., -µI. Wir ..

LI K· OMO81 L~~ i?~~!~1~~.~.~.c~
gę stolo~

dn.

P

n~'lnkg' J' P. posady ogrodnika na
C;,.l.lił
y wsi Zajmuje się wa-·
iach 1ekcy1 gramatyki konwersa- rzywem i drzewami owocowemi,
cy1 ,i literatury za li rb. mies1ę Łódź, Zagajnikowa 4 A. Szatczme. Adres w 2.dministracyi „Go- kowski. .
· 4337-3 n~rd"O tanio, resztki wełnian~.
dzmy- :.J-4 po poł.
4~52-10
Uu li. korty, plusze, na m~sk1e
i dziecinne ubrania. Spodnie
!~nn'
na ~aszyny otrzy- kortowe· od 4 rubli. Spodnie z
ma1ą, stałą, pracę. „Amerykafiskiej
P~~t po;sk. gimnaz:um, włada- l U lll.!Uil u
które
U 1.lllli!l w,cy dobrze j~z. niemiec- t.ódź, Piotrlrnwska 210. .43~9-3 mo~na nosić 5 lat skóry";·
ł'..ódt, Piotrł<.1m~ poszukuje lekcji, przyspokowska 145, m. 34.
4280-3
s:. bia od 1 cto lll i.:1. i .uo.z1e'a ~1'1{r~rihn~ zaraz . zdol_ńa panna
pomocy słabym ucz. po ce: .ad1 a 1 • hUlJ li do ub1erama kapel uprzystępnych lub tet za obiady
Y· Wiadomość: Łódź, Widzewpi~nino mało ; używane.
Oicrty \'< aum. „Uodzi:iy„ wt.o· .:;:
ska 7, m. 2Z.
4250-2 u ~ Orerty pGd „P1amno" w
az1 pou „K. K.".
4;.lt>U-:.l
„lioazinie" w todzi.
4270_;_3
.ł czeladnicy i krawcowe
ll!lt1,. .z m. ateryału uznane przez
Zdołn na dziecinną, garderobę 'fUDl'P. zaraz psa p. odwórzowego. ru11
facho..vców za dobre, prakmogą otrzymać zajęcie u F. il
~ Adres: Łódt, Mikoła'.ew tyczne po cenach umiarkowa;,
Bestermana~ Łódź, Cegieln:ana 30. ska 67 Edmund Wasllew.ski.
nyeh; L Symchowicz., t.ódź, Ce4a4a-1
.4.321..;...2 gielniana·~
3917-8

lla

4R21-.s 1 krzesło,

••••••••amii

firmy. Łódt,
ska 91, miesz. 36 l .htpJdskl.

0

&i;

'!

43R6~3

w sobotę,

Lłcytacya .pnym11on. :. \~

Dnia l Marca r. b., sprzedana'~'':•
.
przez licytację publiczną in pl~$ .,. ·
n 1o k 111 k
1) o godz. 1.o przed l>Oł., priy
. 2o
. "! ."lll O O~ • 111
•
ul. Podnecznej 10, Brzez!ńskief ·• •·
w .bltzkosę1 • ~ahsk~el kolei. 4, ·Ko,nstantynowskiej '1>, Ogroi
Elektrycznosc.. Komoł paro- dowej 8: 1 kredens, 4 lustra, ł
wy. Of.· „S. E. 100".
bufet, 2 zegary Scienne.. 1 biurko, ·

doórej

Sfow. Wzoj11nel Porit Pracown. HHdl. m. ~odzi, SpaGerowa 21.

CP

·

'

0

BIURO DZIENNIKOW

.
f
a~rJGZn·y· I
Lokal
·

przy oświetleniu gazowym w tym s'aillym Io'
.
kalu. zasadniczo rb. 3.- %0 ·st. sześc.
przy innym oświetleniu „ 3.30 „ „
„
z uwzględnieniem znitek taryfowych, przewidzianych w. paragr. 14 kontraktu z miastem.

Mechaniczny vvar>szta:t :reparacyjny.

1

powodu podrożenia
koksu z dniem 1
r. będzie wynosiła
1.75 kop za hektolitr.

Gazownie M'ejskie.

43ft-3

Z powodu dalszego podrożenia węgla do
wytwarzania gazu, cena gazu ogrzewalnego
(do kuchen, pieców kąpielowych, żelazek .do·
prasowania, ogrzewania mieszkań, celów technicznych i t. d.) z dniem 1 marca, 1917 r.

MANilfł 71 fllllzv~row·

S z I a m,y G o Id ko :r n a, ·

Z
cena
1917
rb.

oln.1wlą.

poleca duży wybór trwałego obu·
wia wszelkiego rodzaju, jako też.

·1

Id
li n
Ll
•
O . ile towary
Sz. Pp. zostały zwoln.ione, prosz~
o zwracanie
w celu eksoedycyi do znanego·i solidnego domu eksnedycyjnego
Łódź, Plafrkawska 36/SS
Warszawa, Francts1kaftsk1 zz ·
się

T. OHR~B~Kł, Plikołaiews~n tD
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.ładńie' u~e
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OŚWie-

rodzinie, w cen-

tru.u miasta,. z o ddzielnem wejściem.
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poo 2 A. K."
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