Rok III.

społeczny
PRE IUMERAi Ał
Mlesi~oznie

Mk. 8.00. lt:warWnte Mk. O.OO. ,

Za ·odn0$zeniB 'da domu 4.0 fen. miesłęcznle.·
ćainl& ~:~mera.ta. prze> ·p~ mleaifJcznle Mk. S.łO". It~

Cena 111Uftl8MI p0Jad1tu::2ego 1.5 fces.

Minimum

i literackt

lednknja I Hdmlnf:tranja w ludzi,
ftotfkiHHka 86.

RelakGJa t Hmmlsttic1a., iaruawie, larocka 7.
IHtnr w l1rua1łu, Kndyto\H 18.

ł

:••
•

@ BŁ OS ZE 11 A w Królestwle Po Iskiem:
l~al!nt1 50 ~ u .wiersz petitowy jednoszpaltowy (DA

stronie sz~ sspalt.).
7 fen. za wyraz, najmniej 76 fen.
łłl.llHłal'!B (po tek~cie}: Mk. 1.2ó za wiers.1 petitowy (str. 4 szp.)
• lt11lmllogh l Mk. m wie,rsz petitowy (str. 4 szp.).
W lł1łall baml 11wym: Mk. 1.25 z11. wisrs!i petit. (etr. ·'* szp.).
Ur~Pm11

zarabia.

,rEcho Polski;:'· i dn. 4 stvoinia dcnoo:
W d'niU l~sm st:.·cwia r.'' h. gaz.ety d•orriio-

:1>1;; o n.astępuJąr.em rmp«>rządzer;ln naezełnego
Wodza armji ro~yjskiej,

E:ryleilki:

,t\Voj.:il~a

pol::.kie roz.brajaj-eie. Nie bawde się z tymi
pa.nami".
Jedyna 00IK,wit,1ź, jaiką .m!Jdzież po1g,ka,
~ią'ra na ~fil'aży g·oduości n.aro<lu i jego interesów, dać mnie pro\Yo1.alo1·skien:·.i w si.-0s1mk-u d•J mu>OltU wbltieig-0 ·w~1Sia.Di~u _i.tleoV\"e-

go" głosiciela hasła samookreślenia n.:mdów,
jest gremJa1l1e .podanie się ml-Odzieży do dy&pozyeji ;połskli.cl:J. wł<BJd·z wojskowych na emigraicji. WyC'hodzą·c z tego z-afo.tenia, Zjed.n-0ezende M.kx:Lzieży NarocLo""ej w Moskwie ośwfadma, oo llfuS!fępruje:
„Piętnując hanie•hne p'°s.tęp-0>wa:ni"

l(on1uniłfat niemiecki~ ~>
BERLIN. (Urzędow-0). Wi~lk& Kwatera·· ryż w pierwszez,n UtJ~Il~OOl na.tarciu
('Hó.wn.a. d-0nosi dnia 31 stycznia. 1918 l'•:
powietrznem w n„ey Ji (hj& OO na. 31 &t,;ezn:ta
k g. b ~ mi..

m.i-

ludzi,

kt·órz.y .glo~c has1a wo1no-ści :nrurodów, 1.'1()·pią,
przepaść md.ędzy nttrod-ami ·pdi!tim i ·:r0>syjski.m
i uważając, że polska. siła z.brojn.a brna. id~
wi0 i s.amo<lziel:nie, gdzleik<o1}'.viek pro-w.sd:aJe, d~
cyduje o .1nsa>cih P.olsiki; Zje.d:aoeze.nie Mlt>tlriety Nar-Od·CJwe w M{},3ikwie poEian'3'.wfa oMae
eię ealkoowdóe

Zachodni teren walk.

artyletji { miotaezy min w :róinyoh J.lliei~
frontu.
·~·
W w.igiłję Bożego Na.rodzenia, oras (ll" c,}ęt.
~ stymua. lotnicy przeciwników naszych ~
kowa..li p<tuownie, pomim<> ostrzeien.ia. nasugo} otw!lrle :miasta niemiookie daleko p~ obrębem działań wojennych.

pod roEkazy P'\'Y1s.Jde~ Nae$ł

Z żyuia polityuznego.

D.zięki

~ili

W c21oraj w1e0zorem odbył się Qlbiatd u pretesa mi•nistrów p. Kucharzewskiego, z oka:zji
pobytu w Wa::razawie <lele-gata niemJeckieg-0 urzę<lu sp.raw za.g-raink.zhy.c;h, bar. Rheinbaben,
oz·az ba·r. Andriana, cz.ll{)n'ka d.elP....gacj.i au5;trjaic.
.ki0j w B:rześciu Litewski.m.

za

kar

ę

Na

walk.

poł1u1.niowym. ~e od

Aaiago

rMehwiał się

o b r z u c o n o m i a s to P.a.-

(Telegram W. A.. T.).

robotnń.mych

i iołilierskich Lenin powiedział:

Komitet}: centralne parlji bolszewików i
lewe.go skrzydła socjal - rewolucjonistów pOwzięly uehwalę zaprzestania wojny i niepodJP.sywania. układu pokojowego.
Uc4wała ta będzie przedłożona k0;ngresowi Rad celem określenia stanowiska.

w

Państwow.osci. Polskiej, urządwny ma być
końcu lUilego zj-avi o0bywateli ziemS>kicll z obyid!wóch l()kupB!cyj w :z.wiąz.ku ~ -ohooną sytuacją
politycmą. Udz.ial w zjeździe przy.rzeklo rów·
:nież st:ronni.obwo IIlarod.ow.e, oraz .realiści.

Berlin, 31 styeznia..
(Tefogram W. A. 1'.).

Biuro Wolffa donosi:
Troeki wyraził się o ia!rtyce, jaką on. nadal zamierza uprawiac w Brześciu Litew·skim, w ten sp<>sób, że najważniejszem zadaniem jego będzie możliwie jaknajbar<4i.ej
przewlekać rokowania, wygłaszać mowy agitacyjne pod adresem ludności obu cesarstw,
i d7iialać w tym kierun1.-u , aby spowodowany
był przewrót w państwach centralnych. ·
tego powodu „Lokalanzeiger" pisze:
Więc ł>olszewiey nie chcą prowadzic wojny, upajają się natomiast myślą o rozpętaniu
wojny d<lmowej. Jeżeli pan Lenin, ogłaszając,
że rząd ze Smolnego Instytutu nłe choe :mi
prowadzić wojny, ani zawrze-O pokoju, sądzi,
że spełnienie tego i;yezenia zależy jedynie od
rosyjskich mężów stanu, to się bardzo myli.
Czy i jak dalece pragnienie to da się uzgodnić z życiowymi interesami Niemiec, o tem juź
sądzić będzie niemieckie kierownictwo woj~
skowe, które też jest najzupełniej przygoto' wane do zabrania głosu, g~yby się w Brzev :!. Litewskim rozwiały nadzieje pokojo·
we.

*

**
W najbUżseyeh dniach
sp-odziewany joot
,wyjazd dio glówtllej kwatery niemieckiej ezlooka Rady Regerwyjnej p. Ostrowskiego w to.wa;rzystwie dyre.k.tora departamentu spraw W•Cl'jskowych, p. Ludwika Górskiego, pułkownika
JaJD.uszajtisa, ad~utanta p. Os.trow&k.i.ego, kapitana Górki i kilku ·innych osób.

z

„L Al. Zt" o ocie bolszowici\iRi.
Berlin, 3.;!, styO'l.illa.
(l'elegram W. A. T.).
Pod tytułem "Plrzyklad finlan<lvki" organ
b.n:eler&ki ,,Nocdd. AJ.:lg .Ztng." pme:
·
Ostatnie wiadomości, n.adcll.00.Zące z F:iniiLaindji dają nam. d-0,staitecznie wy.raźny ohraz
tego, oo jest warte prawo samookreślenia na.;rodów i wolność, jażeli te piękne teotje wpro:twadza.ją w życie bolszewicy.
Riooja lLZ.D,ala nieipodłeglość Finil.am.dji Tym~em -meswzęsiny :kraj fon ciągłe jeswze jest
ohsadron.y przez plądrujących i mordujących
iolnierzy rosyjskich, którzy potrafili pr~eiciąginąć oo. &woją stronę ezęś-ć narodu filnlam.dzkiego, soojalistów rewolucyjnych. C:LęŚĆ ta
oorganioow8llla jest pr7;ez tak zw. Czerwoną
gwairdję, ikltórej oiboon.ie prz.eieiwiStawi!a snę Biam gwar>dja, :zJ.oiona z porzą<llly·ch elementów
ina.rodiu fi.nlan<lJ7Jtlego. Pomiędzy gwardiami
·Oze:rwoną a Białą odbywają się. wielkie walki.
Czed'woo.i wyilmrzysit:a.H rew01lucję i o.baihili
:r.ząd obecny, okra.dając w ten sposó~ Finlandję ze zdobytej wÓlnośei. Przy tej •&poso.bnościi ruja:mje się w kiraj·u wszy·sitlro, oo ty:l!k-o
2l!lljoować moin.a. żołdaetwo rosyjskie z początku wyniszczy kraj, za.bierze co się da, zagr~ża. życiu mieszkańców, aby następnie wziąć
władzę w swoje ręc~ i .spowodować ro:z.lclad

liema nadziei

n JIIii.

Genewa, 31 stycznia.
wciąż jeszcze omawiają wynurzenia kanclerza Rzeszy niemiecldej i austrjackiego ministra spraw zagranicznych w parlamentach.
Wywody hr. Czernina o moZliwośct po:rozumienj.a się pomiędzy Wiedniem a Waszyngtonelll uważają dzienniki paryskie, ~wlaszcza
„Matin" i „Journal des Debats" z.e bezskuteczne, chQćby dlatego, ze hr. Herlling to
wszystko, co moglo w mowie hr. Czernina uc]lod.zi.ć ui ustępstwo, w~w<>dami sw-01mi. 1.Wicestwil
Dalsze prowadzenie wojny: słało się wobeo tego nieuniknionem.

Dzienniki francuskie

!Państwa na wzór rosyjski i zdła wiić wszelką
w0r1ną wymianę myśli wo!l.n.)'.:Ch ·o•bywaiteil.i :f.itn.·
Ul:n<lzkioh.
Talk się przedsitawia w prailifyce '001sziewioka 'ZlłJSada w-01.ruoścd i biada krajowi, który wpa.dnie w to jarzmo, który się da opętać blysk<>tlhvym frazesom bolszewickim i otworzy wrota
nam.kom boJ.su..ewiMw i .iich p.rzedsta.w1cie1om.
Ltwonja i Estonja . doświadczyły iuż m
wi•snej skórze oo znaczy woln~ rosyjska.
Wzrok rosjan skierowan1 jest obecnie n.a
Polskę, Litwę i Kurlandję. Bolszewicy nicz~ tak gorąco nie pragną,
ja.k przeszczepienia ich ideałów na te obszary,
ab7 one w ten spo-aób rozpowaioohnily się da,..
Jej na. zachodzie.
Grze oolszewillrów :pirrneciw.sitawda się nie..

Bazylea, 31 stycznia.

Skajii wliamczoch.
Berlin, 31

sty~

(Telegram W. A. T.).
Biuro Wollia donasi:
Zarząd partji socjaldemokratycznej zwołany został na wewraj do Berlina, aby okre-

swoje stanowisko oo sytua.cji wytworzonej roi.szerze.niem. się str.aj.k9w.
Obrady dotyczyły ustalenia pro~amu,
któryby, podług ,,Voss. Ztng." stanowił odpowiednie podloie do pertraktacyj 1 rządem.
Postanowiono ograniczyć się dó iądań
n~tury wewnętrno - politycznej i
skreślić
wszystkie żądania strajłmjących robotników
odnośnie do polityki zagraniczne).
Próez tego zarząd naradzał się nad śiv<i
kami skuteCEiego przeciwMiała..nia ro~po
wszeehnieniu się strajku· na piekarnie.
ślić

Berlin, 31 stycznia.
(Telegram W. A...

'I.).

'Biuro Wolffa donosi z Kopenhagi:
Wiadomość o strajku w Niemczech przyjęto w Londynie z ogromną .radością; o fakcie tym zakomunikowaly dodatki nad.zwy„
czajne, zatytulowari.e: „Upadek państw centr aln.ych".

Berlin, 31

Anglicy ufortyfikowali barMo mocno CJa,, )
fois ze strony lądu i uczynili z tego
pori angielski.

lałszowicJ

Ukraina oderwała ~iQ od Rosji.

donoszą, że dMtęp do
s:wią,zków zawodowych, a

domu
także do ulicy przed tym domem jest wzbroltlony. Dostępu bronił! ·politija.nei.

Berlin, 31 styiozm.ia.
{Telegram W. A. L;.

Do

bill!ą.

d<>noszą z Gdańska:
strajikuj.ąey-eh :positaoowfono

Wolffa

Na zebraniu
ro:ap.o-cząć il'racę

w dIDu 31,-ym stycwia.
Spandawa, 31 styemia.

(Telegram

\„. A. T.j.

· IBilM'Ó Wolffa donooi:

Genewa, 31 styoz.n.ia.
(Telegram

Norymberga, 81 styeznia.

(Telegram W. A. T-b
Biuro Wolffa donos.i:

we

-

~stklcll

Zurieh, 31 stycmia.

·

(Telegram W. A. l.J.

_zaikla·
jut si~

dacli. Strajk demoustra.cyjny fak~e
mlrońoz1-l.
·
Berlin, -81 Btlemia.

PocRuig wMidiomości z Petersburga, ma by~
-wydany dekret o konfi~kacie wszystkich. de:'
po.ytów, pnenosz.ą.eych 25,000 rb.
Z racllunków bieżą-cy-ch wolno odbie.rać
tylko 150 rb. tygodniowo.
.
Pd.eniądz.e

A. T,J.-

Raia

s-wcf"1

wydawane

Sł

YICiBDH

koalicil

Versaille, 31 ~·
(Telegram W. A. T.).
W dm.ilil OO b. m. odbyło się pi~e P9"
. P~dffuie Radt woioonei koalicji.

lirlllll

1riktitłil I

IDS!l

Genewa, 31 styezttia.
(Telegram• W. A. 1'.).

,,Echo de Paris0 podaje niesprawdi~.Jit,lł
dl()tychezas
Wiadomość jakoby
nas•iłł
wspóbie poromm10n1e gabinfttów ko~lici
aby wszelkie wojskowe i politycme 'h&łrta~·
li Rosją uznane !Ostały u. zerwa.n~. z;

10..go styctnia.

~mu.a.

:

v. i'ayu 'WyJecilal werora3

·.Vi~~l:-r;em ~ ~tutt-;;-arm ~Berlina ~len\ <0b-

.

iliośm żądanej

po NoW1-.m R-oku.

111«<. :~~łerz.
w"

w

jedynie tym k1ij-entom, k!t.6tZY, -0.tiwo.r.z.ili eontt(· ·

finlandZJki będzie ostrze.. . ·
tell.iem dla wszystk1eh, którzy je=t.icze wierą
w miez&O.ść .rosyjskkh i-dealó-w oolswwiclticli;

. · (Tet~am

A. J.).

fudrug dzLsiej<sz.ycll dziooni'ków porailillyic.ih
sytuacja w SpandawJe zmieniła się zasadniczo. W większości za.kładów państwowyeh pra..
ca znów się ro,r,poezęla. Zmiana nocna i uniaID.a dzieooa przystąpiły d'O pracy, wlączn.ie ze
stosunkowto najmlod.szymi xoboitnikami. i r<>l>otPetersburg, 31 styczma.
11.ieiami.
(Telegram W. A. T.)..
Liczba strajkujących w pewnym sakła.dzie
P.et. Ag. Tel. d-0no-si. pod datą 28-go sty>ełr ·
artyleryjskim, która wew.raj wyn-0.s.ila 300 ma:
400 rów.ni-ei znacmi·e się 7.lilfiliej'Srlyla; tak saF.rakeja &<>cjalistycznych .rewolucjooi-stów
mo u Orw.steillla i Koppela ZIIllliejszyla się
otrzymała z Kijowa wiadomość, że generalny
liczba strajkujących i wczoraj nie Sita wU.o się sekretarjat Rady ukraińskiej ustąpił ze swego
do ·pracy 600 robotników. Naogól w Span®wie
stanowiska.
straikuje dziś niecałe 4,000 r-0bot11ików z ogól'!\wo.ny się nowa Rada z lew.ioow,yieh sonej liczby 80,000. Również trwa p.ra-oa w pel·
cjal-rewolnejon.i.stów i bolszewików.
nym btiegu w zakla<lach Siemensa. Sklady poW zwią:lJlm z ustąpieniem generalnego Hszcz.ególnych zaikladów zach'Owaly &ię OO:m-0.w- , kretarja-tu nastąpi zmiana w delegacji Pokoje..
niie d>0 111awoll'.:wań strajk-owych. ·
wej Ra.dl w .Bneśeiu Litewskim.

przykład

wiee-b~derz

w.

Ageneja Havasa otrzymała z Pef.ershurga
wiad{}mośc, ie Centraln.a Ra.da· ukraińska 303
głos.mi przeciwko 4 proklamowała zupełną niepodległość republiki ukraińskiej i wyra7lila ży•
czenie pozoę.taó w dobrych, prz.yjacielskicll st-o..
sun.kac.b. z Rumunją, Tu.roją i pań.stwami-Sł"
siedniemi.
Ai do otwarcia konstytuooty ukmińskiei
R.ada centralna. sprawować będzie rządy w
ilnieniu na.rodu ukraińskiego pod DMwą ,,na.
dr :ministrów Iudowyeh".

postanowienie sojns.zników po.;

Berlin, 31

przeciw nelakom.

S.ztf>kholm, 31 stycznia.
W związku ze złożeniem przez p. Wła
dysława Matu.szewskiego nrz.ędu sekretarza
ko-m.isarjatu d~ spraw polskich~ petersburski „Dziennik Narodowy" dowiaduje się I
wiarogodnego źródła, że nastąpiło to wsJr;atek umieszczenia bez jego upoważnienia . .
zawiadomienia w „Wiadomościach Kornisarjatu" podpisanego jego imieniem o uni&t.
wailnienin zaśw1ad~oń obywatelstwa .Kró.
lestwa. Polskiego.
.1

słyic1mia.

wstnym~ć te dążenia.

Niechaj

ne..

Dzisiejsze di.denniki
berlińskiego

......

Skandynawski wspópracownik ,,Ange::/
mein-e · Presed.i~t" podaje następuiiteą ft·
źn~ wiadomość:
,,
Twierdzenie, że Francja zawarła 1 U,,~
gJifł umowę o wydzierżawieniu Calais na
lat, obecnie zostaje ostatecznie potwierdz-.

(Te1egram W. A. T.).

Dziś podjęto prac~

Golo wojenno Wfocb.

,

Prancui o~dait angfiknlll Gnłai1.
(Teleg:raPt W. A. 'l•.)..

Z Petersburga d>{}.noszą:
W mowie wygł-osZIOOej na kongr~e Rad

•

; ,,

1w~: Rady robo~ezej, e~~~ ~ stra.j:k~ .
wi jednolitego kierunku. .
.. .
. . . ·,
Ruch stra1koiwy powmal W'.~w postan'O'

Lndendorlł.

Rotterdam, 31 styicznla.

**

.. ,

z d-onlesień o

w ogniu a.tWk; włochów.
A.dago ...ta, Brentą ~ wien.i-0m prawnym i ~graża ~pa.~w~
pub1i<C71Ilemu. N~ za~z:e .§ .9b p..ra.wa . -0 st~
~ść artyleryjska ~ta.wała. oi;ywiona.
LiM.ba. ieńców, wsiętych do niewoli w o- woien.nym rozlY'lązu1ę rurueJs~ wspo~!
komitet i zabraniam. dalszych Jego .pos1oowen.
sta.tnieh w~ pnez w~jska a.ustrjackt>'- Jednocześnie zabraniam utworzerua la.Jtlęg>O.O
węgierskie, ~a. do l;i ofioorów i 660 &Ze- . kolwiek widomego związku do
regowoow.
ątrajkiem.
z innye.h teren.ów walk nic no-wego.
Pie:rWszy General - Kwatermistrz
Międsy

Rosia nie chce pokoju.

Z iin.icjatywy Centrum nrurodoweg-0 i Ligi

nie:

P~'egtf '~ego
fftrajkoweg-O w wiel~m Berli~~}l-0wfa<lnję -sł~: ,
. ze utwo:nył ·się konutet ~i;k~yeh pod 1160''''

r

dowiadujemy, gab:ilnet ministróW
oprn0owuj-e współnie ,z Ra·llą Regencyjną drugi <leklarncJę, jako uzupełnien.i.e tych ustępów
pie.rw3zej, które mogły budzić pewne wątpli
waści. Przyitem o-kreślony ma być wyraiJniej
stO'srunek rządu po1sJtiiego dio miocarsbw .ceutralny.c.I1.

w.misz,one

naszym środkmn obronn.YIP nie
oni godnych zuna.pzenia Hkód i

strat.

•*•

się

Włoski teręn

.Ak~ja. bojowa &graniczyła. się ·na whlłkatm;·

.aego Komitetu WoJ.skowe·~o~' JH".f>~<t; 1'y FMtmnąd'Ull wedh::g ·swego Utananiia. siłami po6.Zczeg6!1.nj1Cih c.rlonków Zjeidmieze'llia".
....,._.._..,.,,....,..._,...,...,...

J-ak

u.ooo

u~·n~
;f--~1~.~00;:
.

,,, -d-

':':}_-://",-1

·

'*:

\

..,,.~~~~

"'

.

4)

RDGh

r1w1IHCJiBJ rnsyjski
i pio1~wsza ruwolnGja.

Strajk k~lejowy w. ptiździarniku i towa„
n.ynący mu &trajk generalny osiągnęły nad.t"WYc:.ajne rezultaty polityozne. Strajk. kolę..
jol\7. nie .utTzymatby biegu pociągów nawet
na p&rę dni, gdyby nie byl popierany ~61!
zwiąwk :infyni€!t'ÓWt cwnpiąicy j~i od hll!r~
iuazji. Strajki w iabrykaeh nie miałyby i w

czwartej i:ęści tego rouniarUt gdyby strajkującym robotnikom nie ~-y.placrui-0 ia dni straj~
ku. Owe wy.platy za ~ bez.r-ob-Oe.ia czyniły
1trajk popularnym nawet między eałkia-m nienświAdnm&onynti robQtnrkami i 'W}-1wM'Ully

atmosferę str•jkcwą. . Strajki paździem<ikowe
miafy za .OOą ipop&reie 'l;lls:omiej ~ wars!iw
łnte!llg~

kierawmie.i

ipr~

l'Ofia

~

sld&..
•
.
W dniu 15-ym listopada sblajkowaly w
Peter,hurgu koleje. strajkowa1lo przewu sto
tysięcy robotników~ stanę1y niem"Ri! wmysfkie
fab-ryki! w niedtlelę nł-e Jrur,s!f:YWały tramwaje. Moskwa pozo~tawala nie Qblęta sil"I,lJ'kiem,
prowincja prawie nie odpowied"Ziala lll!l Jtr~jli:

petersburski.· Znie~enie s.tanu W!Ojoo'1legio w
Król.astwie i uwolnienie Qd Pdpowietl'l.f.al:.n-ości
mar,v"Ila:TZY ui iak z:w. łnmt w KrolJ'W.~e by~
h· oI1ejalnemi has:tami strajku petersburskie~ z dn. 15 i 20 l~p~. lnleiUi.tl!I.łCł4t. kie„u~at.a ruchem wwufai}'jl'JUY'l;tlt ~rua, t-e
~~ii wojenny w Królestwie nooi W .OOble Ullf!O®k stan6w W>OjellJl~ 4..ł.a eil~· ~wa,'

~a ?Jdio~ ~yj.nycll j dlatego :radą była llłl;li00.~~ę3:seym p.roteĘitom
prneciw ni-emu. D-0 ~ni robotnika peteirsib.wrski.egio ;p-rzem~ to, te wyroki śnli<;,r.c.i ~gr~ją ma·ry.na:~ w Kro<n.~itadz.ie. Bylem .IYJ, po>.siedzeniiu Raę d,clegał-Ow robotni,czyeh w ohru'al.i:erze ~ia. Wśród przcr.1ó-wieli delegatów, zdający-eh spr~wę ie stnij!~u,

ani razu nie słyszałem 'Wjł'8:z6w Po1ska, Króiestwo P>olskie - byla mowa tyillk-0 o ·Kr0n.mt:aidzle.

WS7;Jall:kie ~arwozrlania brzn:ia!y

:.ni°f'lmal Moo:ł}-"C'Znfo: „U i:uis "'8eytłltk.o w po'l"ZąiC1h"U. O dwu!lltltej u~ .się agitator, powiedmal mowę o k:rw!o.łs~ phi.wiącym
się W'& ika"wi ri.ąd'Zie ! !Q ~ prołestowania strajkiem. O pierwsze! eal• fabryka po-,
rzuciła :r~ię".
·
·· ·
Przybyły <i€'1egat ~ Króle~twa wypowiedzi'Rl mowę e1J0łobitną. ó ten\ ie .Polsl<..a nie ;:na
r..amiąrn oodrleilać si~ .OO. RO!jiJ te ta :MX'O'll-0'mja~ której ~daJłl, ni'0 .~. niot9ll'l innem. jak
po]!slk!m jęcykim w ~ i pn.wam uiy'Wania t~ j~b..w)art~:e~

De...~rowi r.
Riról~a OO•po;wi'e!t'Jrział ~~ .Jromitefu. eoo~
lfu•afaego, lclóry u•amf•. te tsapMaty5fy~6
tątlainia,

«a<Wian& ~z· ni~e pa,riie po<lflki~ nie są doll'ten:imn 1JIN'l'1erujatu ipo1!łJ.d*.
Cafy f.pi?)Od poibiki 11a ~ntuł Wtóre .efą·
gnęflo ~ię 'Od 8--ej do ~ w ttroey, nie zabr!l
kwadr&n'SA naw~t. · · ·, ·
·

Shrajk Ii,s:t!J'Patl'O'WY ~~ł •ę pod .sil·
nym., ni-em.al ~'1:ioi:amialą~ wplywem ~
t:ięs.bwa s SO parodernfkat .'!t~. lititr&j ~
ki 1i0hi~ panowal -wśród ~.ir6~'. Za:scby
sfrajlwv:e by!y jedna,k •
kr.d'!.'O ~ro7;up!~.

Sbra~!k grudniowy w Pet~urgu, ddóey ooby~t. *~ ;(l1~mal w tym ·•:n:.~'ln ~$fe, ~Y

.
;ud.a\

.. Straj~

f

ekm;--omi<Cl!lly_,

)_a:Iro, o.ręŁ .w wa;·ce '

po[1tycznej, moze przyJlleso SZ'K-Ody :nie rzą<lo
wi, a:le stTaj:kującym. Nie należy 'Pl'Zyiem za.;.
puminać, w nuży oo sp-oloozeństwo, wyeze·rpu}e materjalnie i budzi nas.trój reakcyjuy. Ws-z,y:..
stkim niemal rewvlurjom P'O'lityr.z.11ym fowa~
1 :czysz.yły k·ryzys.y gospodarcze, stawały się Dne
w zna{'.1Jlej mierze czynnikiem reakcji, wywołując pragnienie :spok'Ojnego biegu interesów,
eh-0ciażby za cenę y'Own:tu da·vme6'.) f}G·rządlm,
dawneg:; U!Ci'$ku.
Strai·ki polity·e:me w 1906 :r. już nie oc!grywały źadn~j roli. Na ::icliylku roku 1905 ostatni wie>lki srrajk polity·ezny - poo:d i teilegrafu za•lroń>CZYl filę p.rz.egr.a:ną st.rajknjąey"CJl
i .r.ep-reaaljamL
Wainym -ezy'll!Ilikie.."ll rewolucji rosy-j.skięj
były ·I"O:uruchy ag".zame w Rosji.
Ollo<ly perjodyCLD.e w R-0o:'fji. i nędza ehro-

ni.r:ma ehłopa rosyjskiego, diYsłairczely 01}0/'..y~ji I'!t1Sy)!.kh~j matoriału oo osikarżeń :rządu.

fu~ więe natuw.Jn.a, re o.pozj'!Cja mu;siala w
okr~& ~cyey3u pali;l:yemego po.stawić te ~">fl'l'a~
v.-y &ia •JXJn.ą<Hru duennym. Głód 19C5 i 1006
'fil"O'hi! ję je!'ttre bar<lzkj aikturuną. Looz.

„,

gkiśniej
M.

nit

głód, ~ly

o nią ioowuclly agrar-

Obok sirajków po miastach,

;ror.poczęly

się

rozruchy po ws.fach. Pj:zytem na tle gfodów, trapiących wieś rosyjską, na gruneie po-

jęć xrodronyc.h przez gminną wlaSJ1ość (ohsze"Zyny) zie.Jlli w Rosji, pojęć o J)utrzebie nowego pnd;:łalu gruntów wszystkich, jak się dz.i&-

lą c.o lat kilkanaście w ob5rezynie wielkoross~~'kiej ~unty clli'Opom, nri:.ruełly agirarn.ę w

g:uhernjaeh r<lzennie rosyjskich nabrały spe~

;t I ey~icm~go eh:n·cal.fteru. W powiatach dmitrjew-

M-oslrw1e Ma a1ę :krew, 1'm .car .• em · Enę me

·

· ·

·

·

l slnm, siewsk1m i

giu...howskim (gub. niin.ie· nowonodzktiej) zrujnm . ..uU ~spodarero, p:lQ--

dni cblopi :rzucili się na dwory i gospodarstwa
wielkich wła&eicieli. Na zapyta11ie wladz:
"ezegośde
che.ieli ?"
odpowiadali chłopi~
"chdeli€my ieśćl"
Gdy .chi-0pi po raz pierwszy przyszli do
Dolbenkitskiego •!woru, pop1'osili najpierw,
by im dan.-0 jeść. Rabunek i palenie dworu
zjawiło się sarnn przez się, jako wyraz instynktu i uczuć thunu chlop6w rosyjt:kich.
Rozruchy ruzpoczęly się w marcu 1905 r.1
w maju rm::szerzyiy się na znaczniejsze przes1rzenie.
W rnaju w pow. lipe.nkkim wlościanie
po:;adz.ili właścici0la wsi Stż::~kowo do powozu i kazali mu wyiecho'.ć, dokąd. mu się ży\·mie
potlota, oznajmiaj~c, iż ziemi~ zabierają SO·
bi.;i, W pow. borysowskim by1 również. wypadek ;:orani~ pól wlaścitiela większej posia;
d!oRd przez gromadę chfopską i r.ozdanie
~rrnnt6·;v chlvpom. „Syn Otiee:zesfwa", organ,
który propaguwal „czmnyj pi·~rediel'~ (podiial
gruntów) podaje, że byly v.-ypadki Zcajęcia
gruntów w powiat.o.eh: pskowskim 1 i'lerg?'.f-

kim, czysrorJOlskim, hoguros1aw3kim, nwoia·
iewskim, syzrańskim, now-0czerkask1m~ :rostowskim, ;:ymferopolskim, dnieprowskim i
kiszyniowskim. Możliwe, ź•3 wiele wypadków
zwykłych, s;~sied:i;kich sporów o ziemię, z.aliQO-Uo tu do świarl.Fnu:j a~n·Ji ehto/'f:pów I;) po.o
dzia~ gruntów. Były miejsecwośei, w których
wk,.ikian.ie pod wpływem rozsiewcny~h pogJ~~~o·ek ~ I~~~! .:.~J? g~,u:~hlv,: r~e5t.:li d.zi~rża„
dz1erzaw1oną

'i'ile zwy1de
'.".1enui'2. ".v ptdmPr1•l nej
ahnosferze z:aostny!
spó1·
!'llię również

cer·· dzie:ri.awy.
(Dok. na$t.).
----·,~--

(ł

legacjach zwrócili się p.!·zeciw nlIL. }.'.:.:tlą n.:!
myśli mowę

Strn:: J!ik~.1, kt-óry rekb~uwa1
polskie terytoria, :r.;:.ial<l:u:,<;;e .~ się pcd pnnowa.n1em rosyjskiem, dla Polski.
Ostatecznie, .fO Pi.'ZEJ::cwle po5lów Sdt~a
i Habermail!lla i c1'wukru<b1em przenYaniu po.siedzenia rw imiennem g~nsowaillu wnio.::ek

ł

Stanka 155 p1'"Lec.iw 105 giowm odrzucono.
Burza

mi:nęia.

rt:rrrJ z.

n~i:!l3t1•€<ffi

się

paiiai~,lza,pevv#~;
,' '.>;_,,·-~-.: . :'.___ .-

lII{

im

się zaplata
iJP ,„:,żby

za caly czas imvazji, ponti:ewąź
na dni H naprzód 'llie wyp&.

wiedz.iu.„ a11i też d'Olmmentćw nie zwrOOił.
Rzecz ta <la Eię wylaśnić dnpieTO w ~e
pl'Ore..ilÓw cyw.ilny-ch in<lywi<lual!!:ii-e IFTZe<z •
tdeg::> ~· o'5o:bną. przec.iw dj,rekcji wdroronydi.

dzieje w Moskwie?

się

Co

dzieij·e w. Moskwie? Pytanie to
jest zwlaszeza dla tyC'h, którzy
w stalicy Rosji mają lJ.liskkh, niekiedy naj0.1iż.s.zych ellloruków rodziny, mężów, braci.
Ciekaweim tei jest -0powia<la·nie e:zJi0wie~ który opiuścil Moskwę trzy tygodnie temu.
:f:nteiresu.jącem

Pos.luehajm;y::

Zebranie delegatów

"'**

·Zima w r. b. lagocI:na;
Termometr niżej 10° nie wskazuje. Ulice
prnypom1nają wielki dziedzini·ee lazaretowy,
którnmi spacerują bezładnie źle <>dzianet roz.przężooe od<lzia1y rołnierzy. Pogardliwie seronią od nich oficerowie ze zdartymi szlifami, ustępując im miejsea, ·celem uchronienia się oo
grubiaństwa z kh strony.
Zasadniczą cechą zewnętrzną. Mookwy obecnie jest przeludnienie i niechlujstwo. Moskwa nigdy nie nadawala się do porównań z
Berlinem. Ale teraz, gdy _właściciele domów
zostali pozbawieni praw przez bolszewików,

rohtiGZfcff.

wa. - 3 del.
Ra{l;a mi:illstlrów ooh'\Wllila

podobni(')

na

posiedzeniu w <lin. 28 ~
rania e.elem ~ro'\yftdzenia

roizpocząć

sta-

s~im1ków rowlllież

miknąć

gotów je&t w~ą.e przychyl:nie pod
rozwagę każdą poruswną myśl, i jeśli uzna ją
za oopiawiOOnlą, to i przyma jej pxawo ooy·watelsbwa.
·
Na posiedzeniu mnnem dy.slrusja\iatl tra-:
ścią piie,rwsizego paragirafu regulaminu zwiąo
ku, a raczej nad formą tytu1u tej i:nstjtueji,

trwała kilka godzin. Z przemówienia p. E.ljaSZia, Jarosa, Smoly, Skąpia, Za;w:L&bo-wG11dego i
iTunych wypośrodkowano wn.iQsek Jrompromi~
SQ!wy, który też wię~ścią 110 gfosów u'Cb.walono, mia.nowici.e ustalają-cy nazwę na ,rZ1\iif·
zek .Kólek rołnkzych C. T. R.",
Z?.nim ooszl'O do gJ.osowan.ia i zanim 'Wl'e·
szcie rezultat ten osiągo.1~o, 11a<les:zJia go.cklna
2-ga, a więc i przerwa -0blad·owa.

Moskwa do reszty się Dpuścila. We wszyst~ieh

Przed sklepami, r.ozumie się, „ogony"
(chwosty), w których pm.ed świętami trzeba

*
**

stać

po 2 - 3 dni.
.
Smutno i szaro we dnie. Jeszcze posępniej

Posiedzenie poobiedme zagaił p. W'°'jcieclłowski, mówią-o dlużej o -0piece nad je:ńica.mł,
poczem pl'Zerw·odnirczący zap1owiedzial wybory.

wieerorem.
Ulice pustoozeją. Rozpo.ezyna się interme-

djum, zwane tu 'l'ozbieraniem (raz<liewanj.e).
Przec:hodzi ono stopniowo w tradycję, otoczone jest aureolą legend. To rozbierający oddal
swój szynel, w który•m byfo zaszyite wiele pieniędzy. Innym znów razem rozbierani ,,nabrali" rozbierającego i t. d.
- Ohętni·e -0d<lam panu portfel i zloty ~
garek - rzekł ponoć pewien pomysł-Owy obywatel „rekwizytorowi " - niech mi pan tylko
p:rzes.trzeli palto, gdyż fona nie uw.lerzy.

Tymcz.asea:n :na sali wszcząl się tumult. O..·
to pl'zeds:tawiic.iel "Zjednoczenia LudQ!W-egt>",

który glosował za lą.cznwclą z. C. T. R., zabral
gl-0'8 po wyborach i l()ghos.n protest przeeiwkto
dekhraeji, podpisanej przez zarząd Kól&, a
-ode>zytanej w pierwszym dniu zjazdu. Jeduomeśnie pomiędzy ze.branymi TOznuoon-0 kartki z priotestem „Zjednioczenia Lu<l!owego" pI'Zeciwko tej deklaracji. Na sali zapan1JWakl wzbu-

:rzeme. Ze wszY'stkoch stron zerwaly się omyki oburzeni·a i podnosili się mówcy. P:rzewodniie:z.ący l:l'dzielił głasu jednemu ty·lloo mówcy,
p. Piotrowi . Danyszowi, ozlonkowi Rady ~a
czelnej „Zjed:n:o.czen.ia Lud-0wego", który o-

.żolniert. spelnil prośbę.
- Proszę, iesz,cze w
Dziękuję. Tylko tu jeszcze i

jednem miej5cu.
tu.
- Nie mam więcej naboi.
- Tak, kul niema? To i<lź do djabla i. nie
czepiaj się. Poczciwy staruszek dobył browninga i żolni·erz uciekl.

świadczył:

·

.„Jak.o ezlonek rady na:c-zelnej ,,Zjednooze-

nia Ludiowego" oświadcznm, że pirotest ten

Bywały

:qil~uipaicji niemiecki~

oo

alby

ł .

ł

War szaw a.
Kalendarzyk.
1 lll'tego 1411 r: Stmąl pokój

Bocznice. Dziś
w
'l'crnniu, na moey któ.rego ziemię Dobrz~ zwróeili krzyżaey Pol:sce, żm.Udź zaś Liitwie.
1733 r. Umarł w Warszawie kr. August Il.
j917 r. Ogloor.enle pr:rez Niemcy nieograniezo.
nej blokady wybrzeiy Anglii, Fi"ancji i Wl~
Imieniny. D ził Ignacego.
J :u t :r o Oc.z.yszczenie N. M. Pam:i.y.

1!elmmia. Dziś o godz.. 7 i pól wiecz. w siedzi.:.
lYie warsz. Tow. opieki nad zwierzęlalllli (Nowyświat 46) odbędzie się nadzwyczajne zebranie ''Qgóine członków tego Towarzystwa w celu dokonania wyborów wiceprezesa i czlonków zarządu.
W St,owairzys'T.end111 teehników odbędzie się po~iedzenie techniczne, na którem inż. W. Budziński
wygłosi odczyt p. t. „Gaillcyjski przemysł naftowy",
Treść referatu obejmuje teorję powstawania i geologję ropy, spos6b jej dobywania i zastosowania,
przemysl xallineryjny i t. p. Początek p-0siedzenia z
udziałem gości iwprowadmnych o godz. 8-ej wieczorem.
Dziś w IV-ej &ekeji TZemieślniczej t Kola sła.f'
szych i podst. po&iedzenie !komisji prac jubileUS7JOwych.
·
Odcsyty. D11iś godz. 6-ej 'Wlecz„ 'W lokalu Zrze..
szenia nauezyci.eli (Rymarska 12) odbędzie si~ odoey;t publicmy p. Adama Cygielstrjecha p. t. ,,Spi-

o

rytyim w

świetle

nauki",

~ny

staraniem

Zrzeszenia nauczycieli.
O godz. 7-ej i pól wiecz. w Stow. wzaj. pomocy komiwojażerów (~esz.no 14) wygtosi odczyt dla
cil:onków Stow. Leo Belmont na temat »Carat i
rewolueja w 100-Ietniej walce" (1807-1007).
O godz. 8 wiooz.~ w siedzibie Związku boohslterów (Mar&alk<lwska 74), p. J. Gumiński wygłosi
odczyt p. t „J4!ilta była i jaka ma być kooatytu<:ja

po.leka".

Znamienne

ostrzeżenie.

W :numerze 11·tym „Dziennika Ciesiyń&kiego"
ukaml się lk--t z Warszawy p. t. „W sto1ky przed
państwem", w którym autor, dr. Józef Diehl z Zak-0panego, w d-0pisku d{) uwag swcich o "objawa.oh
przedświtu państwoweg-0 i poUtyezneg-0.odro d:l.enia"
- zwraoo uwagę na. sretegól drohny z J>O~rllt lecz
istotnie bardzo
„Uważam

~

k-0go

niepokojący:

za przykry, ale lroztiOO'lJlly
:należy

L''.l

,,;/r:hać

na ulfoa.ch

f rzyszła Rada Stanu.

M,~„~:\\y.

ucliwruliła statut c·rgani'zac:yiny przy.szlej Rady Stanu i insitrlllkeję wy·bor-:

Ra<l·a ministrów

Sprawa

tołrjariy uaa&1Jsih;n.

Kolejarze galie} j1s.ey wy.stą;p1li do nądu
aiustrjaerkie.go z szerng~em żą:(łań, oświadcza
jąc, ie jeśli w .ciągu dwóch tygodni sprawa .ich
·nie będzie zala:lwłnna, to na pod3.tawie prawa
-0 ·Strajkach zaprzestainą pr&cy. · W spra.wę tę
wda~o się Ifol·o polskie, które rozwlnę1>0 swroką a•kcjfi. Wy:IJ:iki ·okazały się ib&rdro po-

-0bowią'Lek

w Wal'S'Z8.wi.e przied

wędrow

.eami ~za kordonu. poszukują.cymi „poss:d" (ni~ 5blr
nowisk) r~<lowych. Wklzialem W&ród nieh zawielką ilość Iu<l'Di; potępionych slusznie w opinji środa.
wisk, w których żyli d'Otychczas, oeierająe się czę
sto o kryminaI. Niepokoić m-Oie honorowanie takich panów na równi z kandydatami, garnąpym;i się
do stmicy .z pobudki obywatelskiej.
„Ostwegamy tedy pl'7.led zbyt Pi)Śpieszn.etni. ~
mim.acjami bez paprzednich dokładnych wywiadów
o ~o:obacli. Trreba odrómlliać dzielność szlachetną od
tężyz.ny nikczemnej, dobrze zamask-0wami3j.
„Zrośniemy się w jeden organizm państw'O>wy
praieą dQ.brych obywateli ze wszystkioo stron kraju,
obejdziemy się przytem bea: laziik.ów, ni.a mająeycll
nio do stracenia, łowiących ro się da, bylejaik. i
gtlz.ielrolwiekbądż".

•
Zia!zd delegatów sejmi•ków powiatowych.
W<C7i0raj wieczorem w .sali g.maclm C. T. R

rozpoczęly się obrady delegatów sejmików poOdn>OŚne ["O'Zporządzeni.e, · xaitwie.."i<loone 't wiafowycJi. Bierze w ntch udz.ial z górą stu d-eprzez Ra<lę Regencyjiną ukaże się w drniaic:h legatów z -0bu -Okupacyj. Obraoom przewod:ninajhliższycih. Rada· Starnu składać .sdę będzie
<!'LY p. Zygmunt Ch.rzain-0ws.1d.ostateeznie z UO cz;l.o'll:ków, w ezem z wyib-0row 55, a 55 ·miani{) wa.riych, ilic.z;ą..c w ro ~ wi"'
Polska księga hypr..te,eZ'Thf,.
ey'iliistów.
.. . W.c1io:raj wydzial hypoteezny zieJll;&k.i k.-p.

CUJ:.

Wśród

5-0-letnie niemal ~p~anie Yosy~
wla& hy!Kl'teomych tej JESlęgi me deotkn~h

Egzamiiny dla ·eikst&rnów.
Wydru!lrowain.e zostały programy fymo-.
sowe z ,WS'kazaniem Utkrestr wymagań ~
egzaminie d<>j.r:ulł'OŚeli <l1a ekster116w & kmsii
8, 6 i 4 kil.as.
Programy

nabywać

można

w kimoolrurji

miln.ist&rium w„
R. i O. P., Ujaz.d.-0w&ka 20, pantar. Na ;prowhr

sekcji sz,lroln.1ctwa

średniego

eję prresyla się ,llOCbł.ą. Cena ka.W.ego~

J??.a.rza 50 fen.

Zjednoozooe Kolo ziemimek, pciiobnł(
jak w roku 7.esilym, n.awioluj-e dQ wetrze~
w.ości w dniu jut:rwjszym OO. !kaMe~ wydatku
.zbyteC1illego, by o:siąginięte w ten sposób kWI>~
przeznaczyć na Żlwiooie ubogieJ dz.latw$
00.~ańslciej.

Delegait s'kandynawsR
Jako przedstawiciel

"Skandynawski ego

glównego komitetu ratunkowego" przyjechał
do Polski dr. Zoner, w celu obznaimien.ia sit
z rozmiarami strat poniesionych przez. ludność wsk"lllek wojny, a szczególnie str&t 1han:dlu i ·przemyśle. Delegat rozpoczął ba~
nie w miastach okupacji austrjackiej, Jl()ezer:(
zwiedzi oJmpaeję niemiecką. Komitet ma
przeznaezyć dla poszkooowanych znacz.n.i q;:·
my.

Z

żałobnej karły.
S. p. Józef Zarembski.

Ze stairsrej gwardji dziennikarzy ~
ubyl znowu jeden szermierz w -obroni~ ideałów lla\
ro00wycll w czasie .najwiękiS'Lyeh prneśmdowań Jł'
rz.yka . ~-0 i wiary i0jców .namyOO $e BtroJJl
:ĘJ:urki i AipuOO.tina.
•
Zmaa-l ś. p. Józef Zarembski, niegd~ współprar.
oowfilk ,,Echa'', a pótniej ,,filrowa" w iezasaOO, kiedJ
lderownikam:i tego dzienni.ka byli Henryk S~

wfoz,

Olęd:Lki

1

Mśchsław

Godlewski.

W~

fym b~ sumiennym ki.er-0wniJriem kironiki, następ..

.nie jeg-0 admiinistrarorem.

Ze ,,S1owa"

usu.nąl się

· ·

w x. 1908 i

&faillą,l

Dl
ozele warszawski:ej spóiki myśliwskiej, któ~ młożyl z kilku swymi przyjacióbni.
Przez lat z górą 10 praed wojną wydawd Cli'l6I"
oopisme ,.,Jeździec i Myśliwy".
,
Pozo.stawi! ;po e<>bie pamięć ~wieka beat s•
ey, d<lbr.ego polaka, wiern€'g<> towarz.)'\Sz.a pmcy i Jooi.
legi, ro reż wi.eśc o śmierci jegC> wyw.ohtla żal~
ry w szerokle.h k®l.cll, k.tóre go po:mal'y.
Żył lat oo.
Pogrzeb dziisiaj ml cmentarzu ;po.wązkowslda
poc n111:bożeństwi.e .żalohnem, które odbędzie sl~ Pif'.
kościele św. Kny:i;a o godz. 10!>) ran.o.
.
ś.

p. Jan August Kisielewski

Po <l:lugiem zmaganiu się z trawiącą go eh-Orobł
i niedostaikiem, skutkiem a.ta.ku paraliiu, zma:d
WJC1Wraj w Warszawie jeden z wybiltniejszy'Oh dramatopisarzy na&yoo, ś. p. Jan. August KisielewsJdi.
Uro<hony w r. 1876 w Rzes:wwie, &tudja gimnazjame ukończy! w Tarnowie, poc:rem stndjował
literaturę i sztukę 111.a wsroochnicy Jag:i.ellollski.ej.
mooaOOijskiej, wiedeński-ej i berliński-ej.
Mia! ruledwie lat dwa'<lzieścia, gdy zyskał ju:ł

pierwsze laury teałtalne za <;d:zmaooony na Jronkutit..
sie „Kurjęra WarsL." dramat p, t. „W sieci.", ę
sta'Wi-0.ny i drulrowany w 1899 r.
·
Po tak świ-etnej próbie Kisfolewski ~ie lllOo.
wą nagrodę za dramat „Kary.katUll'Y''~ odzooezO!llJ.

na kookursie im. Paderew&kiegQ („.Ateneum" 1899}.
• W i;,ku, 1900 wyetawia w Kralwwie .~ lP14··~
oraz na soonaeh wa.rszaw.skiej i JcraJrowakie. „0$tnie SPQtkani.ę"',
..
Pisuie feljetcmy literaicltle. '
Niemal w ciągu jednegi0 roku słla!nąl u ~c:zyhl
slawy, Mblysnąl moonem, fo&ory:rująoom światl'C~
byl tQ jednak blask wię;<Cej m.e.teoxa, niż gwiazdy
lVOOOOd;ząoogo talentu na hwymncie twó.rc.wści polskiej.
Zapad! na nieulee:oalną cll'O'l'Qbę, '.kitóra, jak hy·
dra potwioma, oplotla mózg Kisielewskiego, zabi&
rając mu moo twórdt. Dramat01pisarz wala.y s
pl':ti6mooą nieuł>laganego. loou, lecz napróżno. Zrazu
niezna.c:z.nie, po.czem ooraz wyraźniej uwydahnia się
ebA>roba umysl·o.wa. Kisieluewski-twó rca ustępuie·
miejsca Ktsielewsildemu- manjakowi. Ch-0ry widzi
wszędzie zmi<>wę przeciw sobie, wi<l!zJi wszędzie '\\TO•
gów, nie rozumiejąc, ie największym jeg-0 wrogiem
była tylko niemoo IizyC71Ila. PQczyna stronić oo ludzi,
a i ci stopniow-0 go ooikają., a.Z w.reSZieie ostatnio

nioohlujnem odz!eniem, coraz wyraźniej uwydatniającymi się Qbjawami <>blędu zyskuje smutnej pan:rięcl popularność na ulWa.'Ch Warw.a.wy.
t!mierć ukoicieLka pn.ecięla bo po<lświad-0me
$je i ob.te zatwierdrone :rostltly p~ w1a<l~ istnienie gl-0śnego pisarza. Może '\vreszde „na tam~
połskie; ani iedin.a mera w tnnym j,ęzykn, jak. tym brzegu" 11nalazl t-0, czego nie danęm mu byfo oW J'f'O'lskim, nie figuruje w niej. •K!Slę~a ··~. ..oos.i
Sfąg.nąć na ziemi.
lll!HW~ i,KIQI.o<nia Żbirków", .ko~ciThję ~arbyl w
Niech· odloeeywa w pokoju.
U.i
V:&-cim rokiu P.iiotr Pysz, Móiy;.ł'O ,rr®yeitu ni.&
ś. p. WaeJaw SGwiński.
['!ucliomości p.raoowal na roll i m<łll.1y:Cih h;an'!'akeyj hypotecmy·M. ~ &o ~'-ief: 'lrl~ q'Olrony~
Zmarl w Wlll'S'Ulwie ś. p. Wacław Sowiński
~al. Ohoonie dnpiero, po śmfe!ic.l Fyrza; wy-

56 wyhrany1Cth wyp:ad:a, 13 na Ra- ~i!!du okręgic>1Weg-0 w Wrur~wie zatwfo!&'.il de.dy mie;iskie (Wa.rs:zawa 6, Łódź 3, Lul>li.n 1~ ~ę w "kisiędze hypof:oozin-ej, MiSra, z.daje sięt
poza1~m raOOi ilrurji 6 -- roboitniczej„ wyibi,a.. · i~ up.i.katem. W księdze tej s.ą Łylloo '4.w.i:e .<le.1

rają w WarS!ZR \Vie 2 d>&1egaitów, a w Łodzi 1).· ·
Wszystkie postulaty ·ko'1ejarzy ros1:afy ał Sejmiki okiupaeji 111iemi·eiC1ki·ej mają wysbać 24 ·
bo na!ty.Chmiast spe1'nione, albo tai pmęcrono
delegatów, (J.kiupa.eji austirja·c.kiej 18.
.: .
:k!orz.y&tne tc.h udatwi·enie. Atkcję tę prowaPtrz.eiwi.dzia:n.e są nlłt5tępuj.ą.ce oklręgi wf•
dził urzędujący wiceprezes m:rla Gotz ;raz.em
boreze (obejmujące ~i.ędzibę Se.jmi;ków) .w i>-•.
z. p:p. Diama11dem i inż. Mo.r.aczewskinn. U- ilfupatji niemie.clhleJ:
chronili oni w ten sposób kraj i .pańsit W'O . OO.
kaitasbr-0failny.ch ua,stępsl:w, ja:kicll ocz.elciwaó
1. Wairszawa, Grojeo, G~ Lowi~
naleiałicJ w rfrz.ie przeciiwnym, t. j. w ·razie roz..
Rawa, Mińsk Mruwwheclki-,,. 4 del.; II~ .Sied]J•· d'9'b.ybo księgę~ arc:hiwum w.;.~'.il: ;p.~epi~
:NJ'CZęcia sreraj1ku. P-013ltuilaty p.e.rsoneliu lrolejioce, Garwolim, :Łuków, Sok-Ołów - 2 del.i IIi··· ~u własn.ości na jego spa~bi-eroów.
<lyireikcji Iwow~kiej rozsze~~no ita1~e i . bo.mia, Ostrrolęka, Osibrów, &e~iozyn - 2 d~l,\f i
.'Wyjąifk<rwa ta k'SiąZka za.Wiera. ~lko dwi-e
·na, OO;IS-Oll€1l dyre•kCJl $Jraikorwsh."le;t, stanJ.&la- IV. PlOIC!k, Mł'IDWa, P:ulttusk - 3 d:el.; V. wi~·,., .'4:e~: pierw~ wyd.ana ~alit S ma.ia 1813
dawek, Eum:o, I.ńlpn<>; Łęer.yąt - 4 &tk; ~·~: ~l''?'lGi prze~ :wy<iŁi-al ·hyPoł
W'('J'Wśiej i czerIDi!Q'Wie'eldej.
.
tryłrwnafu t':Y'"
Ńa•stępnie '1'}"tlz.iei1'0.n10. sprav.,7 oonl(}$Zą-ce ·Łoo7., Siera-Olz - 3 deil..; VJ:I. Kruli9'q K~j; i 'Wim-ego; TM:fłi~ ją: :m. '
:aiecilti, &potań.. . si,:e ·do s:tuvby .we?..;n.ętn:1:1ej i obir?nę kh poru- Konin - 3 d!el.; V:I;U. ~rhow~..~'?J„. ~Id i Kn~zyllsfil.
. • . rF.• ...
:~ post M«a.wffw1&k~u} lió.r:v lL& dronle- W:ietliuń ~
J>e~i,• !Wezo.r~Fa. ~- ~»'~
imyśln·emi

.

Dmeń wstNemiętłiwośBi.

lj;:il

Oto

w~dYaI'h

·W·~goWWf!t~~ . ···.··/···•· . j~!. .
szk.owski, pn.e~f) wy<i~ałłi, -s•ih
w. .Misrew\Ski i sekł'etar,z hyPOte&lny :Amtacki.

fru na wybtoraeh pnez sejlmki.

7i0-

wypadki, że dokonano „r-0zebra- stal ogl'Oszony bez mojej wiedzy i zgody, że
nia" o godz. 5 p-opol. Po jednej stronie ulicy protestuję przeciw ni€mn uroczyście i wystę
rabują, p.o drugiej stoi „republika" i gapi się,
puję·z.e „ZjeG.o.oczerua Lu~vego", oraz WM.yrabusie zaś od czasu do .czasu wiwatują z resitkieh obecn.yeh wzywam do napięi'llD-V>a·
wolwerów. PubUczność krzyczy, wymyśla i na
nia tego protesl:u przez ·<>krzyk ,,Hańba" ..
tern koniec. ZaregestrowanG kilka wypadków f
Grz.~ące oklaski i -0kr:z:yki „precz'\ ,,hańrabunku w tramwaju.
ba" zawtorowaly ·~fowom mawcy.
W tych <lniach dwóch drabów „zrewidoWresz:cie przystąp.i-0no do wyboirów, które
wało" w tramwaju pasaż{.cra, nilrt z obecnych
u1atwi6 miala wypfaana ·na tabl1ey i rozda.na
1:1.awet palcem nie rua.zyl.
zawczasu obec:nym .W;ta kandy<latów, zawieraWszelkie wizyty kończą się przed jedenajaca 24 na•zwiska prop01.:imvane przez; prezydstą, g<lyź później po·wTaen.nie do domu jest ba+ji.im i 4 pn.dane ;przez zebranie; oo oblieLenia
dw ryzykowne. Ni€ chroni to jednak od zablą glosów delego•wan,o pp.: F•r. Iżylowskiegio, St.
kanej kuli. Strzelanina wybucha co ·chwilę.
Karcze'i\'!!kit;g.o, Al. Nagóekiego.~ K001. WaiSHew.sk.iego-,
Ja.na Kosiora i Suwald.a.
A strzela się przy lada o-kazji;
·
To ujęt·o złodzieja i rozstrz.elan·o na miei·
Pod.oz.as, iobl1ezaniia gl.osów ·p. Waela,w Ga&011, to ra!J.U'Sie kogoś dopadli i t. d.
jewski wygl-o.sil refe.rat nader iinteresu:jący, bę
O telefonach zapomniano. Jak twierd!zą dąey na .ez.asie i traktują-ey kwestję dla gooponiektórzy, poczyna on mie,;scami działać. Pcda- darstwa wiej.S.ki€go bardz;o żyiw0>bną p. t. „O
h0>dowli krajowej·'. W J?r.a·CY tej mówił o podtek za ten spirzęt użytku codziennego wynosi
50 - 150 rb. Są też s<:.c~z~śliwcy, których tele.- stawaeh .organizacji u:reguławanej doatawy \Ua
fon działa passywnie, odpuwia<la na wezwa~ poin·zeby mc•nopolu mięsnego~
nie, Telefonów aktJ"';vnych baJ;~zo mato.
Zamknięcie -0gó1nego zebrania delegatów
TQ też i mówi się dziś:
C. W. Kól131k ro1n.k~zy.ch nastąpiło weiiJOraj o g.
- Ja mam passywny telałbn!
2 popot
- A ja mam aktywny!

*

w

wyibotrów

teg.o, ie alk.t .p.rww;,rborozy (e~
S&jmfkiu) prz.ysl~j.e wI-a.dizy okrrpacyjn.ej. W
ten. spoeób ustldliętooy jedną z hard.7Jo ilm-Olt.ny<ili prwszkód, opi9r:ania btl'd!oww Rady Sta-

narzucać, ale

·niemal dzielnicach, a zwłaszcza w okolicy Nikie.kich wrót, sterczą osmolone mury domów.
Tu i owdzie po'Iliewierają się padle szkapy i
zdechłe psy. Niema ich komu sprzątnąć.
bylo

kółek

Oneg<lajsze obrady <lelega:tów Kó~ i"Oll·
nfozych były ·również jak i morko.we nader -oży.wi1one; -chwilami wkramaly nawet na tory
polemiki drastycznej, jednak bezsprzeeżnie
dowiodly, że lud nasz ·nie jest jui powo1ne.m
marzę<ltziem w rękaeh tej lub owej sfery, pu.
tjii lub stl"!)nnietwa, że nie poz.wala SQ'bie nie

·

w okttpaąt·· •..
V .~Uhlm,
Chel~ Luibacrtów,! · ...•. , w - 3}~eł:; II.
ZamcśĆt Biltgrorai, ·. ~ł~wł KimSn.„w,

J;;; :!_, n~e i.~ ·lI»;J od~zkotl'Owoole ~iielu
pt:LO\';:;:::r;,..zz,:11:;,;.o z.a l:·l ''i W fil;aSie mwa2.ji !IO'"< Tóal1am6w. - 3 · d:et;
Rad!om, Km:ięnioo,
s.y i.::.k'.«j :z;c:::la:-o ji::::2c.:.2 re westją spo;mą. Rz~ Opatów, Wieinbn~ &n~erz. - S d~"}JV;
trwa przy slan-0wieku, że ooowiązainy je:St <lid Kieke, Opoozn.'O, K{}nme Jl'llśk - 3 d~; v.
Z&Fkty n.;deż~·tośei tyłik.o za dni 14) ,kQie~ Miechów, Jędtrzejów, P.iilsk, Wlosz;cro.wa ...- 3
pwwi:aoryczni utrzymują natomiast, że naii.~ deL; VI. Piotiitów, NO>Wo „ RadomSlk, PąJJ:lro
n:kt

Co

kolei

E"!1L:i:-1!Łr:: 2~

V/ego

a

poi-Om-ek gl-ośnego w dzieJMh powzbiooowyth Polski generała So'i'i'ińskiego, zmarł, przeiy\'\<'\SZY lat 49.
ś. p. W. Sowillski byl uneduiddem t>eatrów
mie3ekicll, praeują11 w clui.rakte~ k-0n~erar· te!a:bnl

~ego.

·. . ··. . ;
Z.uiarly ~i~ się Bflllp&'tłą c&~~· o-z~~
~lnem powaianiem.

1918 r.

.·i\f4j,f'.mw~

51'.atk.

p~Acy d~.Jłj:D!j

treś6t~;~a;tą"p;ująoej~ ,;wób~li;t.et~i te ma-

Z Rady ·Miejskie j.
(Posiedzenie

Środowe

63~eter

posiedz.enie

R•dt l~iejsldej

o godz. 5 min. 4:5 wieezor'>:tn ótwornł
pf erwszy wiceprz""w"dnfoząci ·dr- Antoni

Tomasz~wski.

Sekretarzami byli . .radni:

5

lopów dla .robotników stałych, mot.na nwz;,g-l~dnić w urzyszły111 łltatucie słuzbowym,

gist~ą;t" f.óZ'f'Słał. do wszistkfoh · w:r;qziałów oraz statucie urzędn dysr1plinarnago.
okólnrk,· polec1.tją'cy stosowanie ,WJpłatJ Wprawdzje punkt 10., Hóry wyra~a rąrfa5 mk. · dła pracowników i robotników miP} nie, by robotnicy zwfłlniani byli j('>;iynie
skfob~ >do'pif>ro od dnia dzisiPj$r.ego, n- za zgodą samyeh rohotników, mąe:istrat
ehwł!ła. ~a.ś Ra.dy :MiPjsJ,iej zapatłła 20~g-ó kateg-oryeznie odrr.uca, to jednak i tutaj
sierpIIJ& r. z., zapytujemy mag~~trat dfa. zyczeniom zadośćuczynić można w tPn
cze~fl'<. w ok6lniłtn nie uwzględniono d 0 - sposób, by przed~tawiciel robotników
płaty za czas miniony i polecamy w;yda- wchodził w skład ur~ędu dyscyplinarneg",
nie witym wzglfidzie dodatkow@cgo rozpo· który wszr>lkie reklamacje, dotycząel:l wy,rządz~nt~Jt:
·
da.lania r()botnik6w, będzie rozpatrrwa6.
W iwiązkn z t.em pozostaje tnterpA- ·Punkty 4. 5 i 6, dotyczącP minimnni T1łA·
lacja nagł.a.
cy j ffW"'ntualnegó jf>rlnorazrrweg-o ćlodat·
ka drożyźnianPgo, rozpatrzyć winnP" brz«l fłt'l'~Wi•, żądań~ poa:t-awiott1~!' pl"Ztz zwłocznifl Rada Miejska. Inne spuwy są

· ··
robotnihów
·.
ó tyle małoważne, t~ magistrat załatwi
int. KJocman i Ja:rblum. Obeeny pierwszy
burmistrz int. L. Skulski, bwnfoy i 48 rr.iejsHeh, .y;gfoszonych w zbioreW$m :Po- je bPz rozpatrywania w plenmn Rady
daniu do 1m1..Q.'istratu.
···
Miejsld~j.
radnych.
·
·
·
Interpelanci zapytają, co .. ~~miElrza
Pozwoliłbym r.iob'ią z jedn~ prośbą
Przewodnicze.er, nznajomiwazy obe„n yeh z yo:rządklem dzionnJm, 1aznaczJł. magistra~ w .tAj sprawie nezyni&. by nif'- zwrócić siQ do Rady MiPjskiej, by, obra·
te dodano dó niego w1hory do komi!jf bezpiee~~ńijtwn 'możliwych konli'kt6w w dnjąc nad tą ważną Mprawąi łas~ra:wi~ n.
· nikać rhdała zdPnflrwowania i r:i~ uległa.
dhi pot]złału. 80,000 mk., wz11tnaczonyoh . porę zaradzić'?
·W sprawie tej, tak watnej, a,. obclto- obawom przed strlłjkami, jednttk wgzfilkie
.Jako 111nbsydjum na biblioteki pfay stowa.~
·rzysztrniacb. robotniczveh, oraz• WJłą;ezono dząeej ·całe spółA0Zflń8twn zabrał głos możliwf" w dzisie-jszyeh ciężkich warnn.rozpatrywanie interpelacji w sprawie przy- p1erw/!$y ,burmistrz int. Skulski, ttdziela- kach do urzBczywistnienia ~ądanfa rob6w1Ja,śnień w dłu~szem 'Przemó- tników, 7.miPrzajątH'' do pt'lprawyieh l:rytu,
ChJlełli& się przez magistrat do uchwały . laiąc
wienith
traktować zeohmała tyozliwie.
.z~ro1'.1adzenia fryzjerów i perukarzy m.
Łodz1, dotyczącej ochrony irpecja.Hst6w1
Przemówienie to, charaktel'y:znjące
Dyakusja nad żąd1'~tami yobotr.i5.ów.

,z powodu

nieobecności

wnio1kod'awey ra-

dnlilgo Russa.ka..
Przewodnic,;ąey ·oświadcza, te ria
1~utek u4'hwały Rady z dnht 10 b. m,. magistrat odesłał do Instytutu RvgienJlPań
stwowej 11róbę chleba. komitetowego dla~

analizy.

~

Oświadozanif\ to przyj~to do wfado~

mości,

dalszJID

pocze.m n~ porząrlku dzil",nnym w
ciągu

sprawa omijania. pri;i;ez kan·

eelarję eentralną

Umteazczanfa

ogłoszeń

żydewakł~J•.„

w ptt21słe

, Przewodntcząoy oz:infmia, t• w sprawie tej na -poprzadniem po1iedzenin dy1kusja została zakończoną, przyczem zgło
uono dwa wnioski: 1) Rada. Miejska po
w·ysłuobaniu wyjaśnień poleca magistratowi na.dal nmfaszczać ogloszenfa w prasie
tydowskiej również. w języku tydowskim
i 2) (wniosek ks. .A.łbre:ehta) aby Rada
1.fit>jska ivraz z magistrat0m 'J}Orljęła wy=
dawanie włunPgo organu, w którym za·
ruieszcune był:rby: wszeHde obwieHozenia, uchwały i t. p., a pismo to byfoby
. komunikowane wu1stkim redakojom-preponuj~ puystllpić do głosowania.
Radni Dobranioki i Ssw~jcer zgła
uają poprawką do Wlliosłu pierwaHgo,
aby ogłoszeniit nmleuonne były i w

prasie żydowskiej. leci drukoin.ne w ję
ZJ'kU polskim.
·
Radny pastor Gerhardt proponuje,
aby przedewzzystkłem przegło1owa6 wnio~

tek drugi.
Radny dr. lio'3snblatt proponuje p<r
ł~czyć obadwa wnioflki w jtden.
R>adny Liebtensztejn jo1t $dania, łe
wniosek \:s • .A.lbre0M'i~jako ~npełnia odr~
bny, nie nadaje sh~ do wotowania.. Propo.o
11uje odesłać g-0 io komisji.
Radny ks. .A.lhreeht jest pu~ciwny

temn.

Radn-v lfolenduski ~śiriadoza, ~a nie
ehodzi ta~. o stront} teehnfo~ną !tałatwie
nia kwestji, lecz o to 1 aby ogł<!He11ia magistratu bJłY drukowane w języku: iydo•
wskim.

Pierwszv burmistrz inż. Sknlski o!naj'-

mi;i. źe ogfoi°zenia mnszą bJó drukowane
w t:vm języku. w jakim bądą prz~sł1.u~e
prZPz magistrat. ·w przeciwnylJ! razie me
będr\ opłacane.

Według prz:Pp1sów! ogło
sze!iia winny bjć drukowane w pismach
110lskich po polsku, w n1emieekieh ~ 110
niemiecku. O ję~y!rn żydowskim niem!. tam

· 1n~ałe- mowy.
Ha.dny dr. Rosenblatt proponuje wnio~rk kompromisowj: aby w prasie ż1dow·
skiPj O;:!;łoszflnia bJłJ drnkowa.ne 'W dwtteh
j~z~: ~ach: polskim i ~ydowsklm. .

. .

Pierwszy burm1stn Skulsln os wrn<l~
er.a, te magistrat :płaci tylko za ogłosze
Ill:J ·:.: jązyku, w jakim tostały przesłane
rt>d:il'."jom. Za tekst umieszczony w in~
nym języku obok - magistrat płacić nie
bPdZi<'.
·
Radny sądził. Stypułkowski 'W irystaoif"niaeh radnych Rosenblatta, Holenrler'skiego i Lichtenstejna dopatruje się
eht'!ci uświęcenia. targonu.

· Wniosłk ra.dnj'eh Dobra.niclriego i
S:n•. ;cjc~ra uważa za zn pełnie odrąbny.

Wreszcie prZ'J'Stąpiono do głoso
wania.
Wskutek eyez~nia, nad wnioskiem
pierwszym urządzm:o ;:'losowanie imienne.
Przeciw wnfog!rnwi oświadr1l.yfo się 27
ndn:ych. za vrnioskiern uś 21 ..._wskutek
czego, wniosek druko,urnia ogłoszeń w
prasie żydowskiej W .Ź.<H'g'OillE', upadł.
Wniosek założenfa włlłsn&.~o organu·
J>11~tanowionn o<lesłać. do łrnmisjf.
'\\'reszci(i za porrawkł\ rade.

Szwaj-

t<'r;, 1 Oobranicki:eg-o <1śwh1dczyło się 11
radH p:i1. przeciw arui 1ó, tak te wniosek
.~qoitał uehwal<Hl)..
. . ·.. \ ..
\ a3tępnia pr:z:J!Jt\p.i~l'le ą~ ~i:~tH·
nn uitnpelac.ji ·ll&głei w. S.fNtw~"}
·

tt:111

sowa.6 będ'liiA za wnlosldem rM~ego Wolezyńsldego. Robotnicy bezrobociem s1tmi
by sobi~ zaszkodzili.
Jakkolwiek jflst radykałem (ludow.

eem) nie może się zgodzić, abr Jló 8·mfu
godz. praey płaca była podwójna. Jest u
8„godzinnym dni Am. pracy, ale dlatego, że:

robotrdk nie vowinien więcej pracować,
a. winiPn ~ó zMtApió innJ; -potrzebuiąc;
zarobku. Wnio!jek. aby wszystkich robot·
n1ków miejskich uznać u ci~~ko l)racttjącyon, uwa:tia ta słBszny, ale niemo:J;liw~
do :rn·zyjęcia. l\fo~na. uznae M takich tyle
ko oz~ść robotników. Jeet zdania, aby

wnio::i"3k radnego Wofozyńskieg-o zasadniczo ue1walić i przesłać do komisji skarbo..,,..ej, by w przeciągu 8 dni obliczyła i
pr!!';edsta.wna :ma.ghJtra.towi; ile na ten cel

potr9;e.-ba. będzie.
R.adny prof. Rtimiszewslri "[)Odkreśla..
t~ 'Pkrwny burmistrz w końeu -przemó~'.:
wi~nia !W~go wzywał do ll!po!\oj11. zaa.1ttentował jedna'!{, te pod widmem bezrobocia ani ma~istrat. ani Rada Miejsb
nie powinna nil} !:działać. Jest to t>Onie,
k~d gr?źbą ..M6wea patrzy na. tą spraw~
nrne0 lnaćzej ..;.,..; musimy zaznaczyć, i@
zwi11frszającjlli Si!'J ~ądaniom robotnik6vr
nie łlziwimy sie, bó ich zmuszają. do tego
obywatelakie etan<lwisko lHlS'Ziych władz
}lógM~-z;ające Rię stale warnnlri ekonomimunicypa.Inyeh wobPc p:rożby hE:''Zil'ćboeia.
Rad11y Kaczmarek uwata wyjaśnie- · e.zM Z}'e1a. Żą/hinia nie 8ą dezorganiza-pracownilrw miejskich, 'Prz:ytacZ.ru:nJ mot· nia -pierwszi-f4'0 burmistrztt za 2!ada:wal~ia eją. f)b.;:ieu chwila ]Ht ehaosl'lm, mgła
liwie 1fosI01Vnie.
.iące i wyraża tyczeniA, aby m&t?istrat uwieq.-,-to 'kształtrrwauie się nowegfl tycia
wzglęnnił tą.dania robotników miejskich.
mns1 "J!!i"!flfo,~~ć pewnym 'wstrząśnieniom,
Rad:ny V\ olczyński stwi~rdza. M vry~ kt6ryc~1 ir6rłłem-wielo1etnie krępowani.a
Prziml1i1nl1 bnr;tiisfrz~ fnź.
:nnrzenia matri~tratn są szezN'I". Był jed• ' 11.iH:!'f.~~" życia nt dfl dziś. Nfa orj entuj l'l
Int,erpelaoję w sprawie robotników
nym z tych, którzy. poprzednio ~łosewa,. ~ię w formalnem. p6stawieniu sprawy
miejskich awataro za rzec~ naturalną, tem- li za minimnm 5 mk. dziP.nnej -płacy d.Ia rważ"', ~~ skłndantiJ ha. posied~eniu •. ....wnio·
b.a.rd~iej, te magistrat z włu1nej inic1arobotników i wpr<rwadztrniem jej z chvłi· s'd ęll')ifatkffw~. są .uzupel,nieniem 20 punk·
tywy miał zamiar w najbliższyt1h już łą zatwieriłzenia bnMetn. JeduaktA 1lSJU- Mw %):~;\'i '.l'Obetn.fków.
·
. dnia.eh 'Poras,zy6 wa1;ną t~ sprawę w Ra- czyciele, naprzykład, otrzyma.li 11odwyżki
RMl1,'!yLiebtA1'1Sztejn przycb.y1a się d~
dzie Miejskłaj.
wsfa•ez. Jeżeli zatem ma być wzajem,n& -wąt.riliw('lśe! . radne~o Remiszewskieg-o.
Jakkolwiek nehwała magiRtratu, do- zaufanie, o którem wspominał 'Pierwszy W~tJsey rJj4 l'cd . wpływem wypnd'ków
tycząca. szcze!rółów żądań robotników,
burmistrz, nalPży i robotnikom 'Przyj# z war~z'atnildeh. Pod· przyjęciem związków
nie upadła jeszcze, jestt<m jednak w mo· TJOmocą w tych eiązkioh ezasaell. W tym !t:ttrl':l<foil'ji"cb, :rt&l~~y roznmi~ć nznanie or-.
~ności uoziPlić wyjaśnień i okre~lie jut
eełu ·proponuje przyjęcie nast~pująoegft . g-anfti:irji, !:ihtor<:<:onych przez samyeh ro„
dzisiaj zasadnicze stanowisko magistratu wniosku: Rada MiP-jska uchwala wypłMić hotnik6w. Toż umo dotyczy i delegacjt
w tej sprawi~~
robotnikom miejskim, dłn~ej pracującym, reibl'lh1iezych. żądanie podwójnej iJłacy
W dniach 23-im i M·Tm b. m. rob(}- ratami w przeciągu 1ntego dodatek dro· r;oza pracą obowią'l.ikową, jest dlatego,
tnfoy lJOszczcgolnycb. wydziałów złotyli źyźniany: 1) pracującym przed 1 lietopa· a.by ni~ 'imnszać robotników do dłuzszej
bezpośrednim swym zwieriehnikom szeda 1917 r. - żonatym 90 mk., kawalerom pracy. Magistrat nieprzychylnie jest nreg tądań ekonomicznych. Dnia 26-p:o 60 mk., 2) 11racująeym od 1 grudnia HH7 sposobiony. Pracownicy szpitala. w Ra.b. m„ t, j. w ubiegłą sobot~ zjawiła się roku-żonntym 60 mk., kawalerom 40 mk. doQ;Os7.czu złotyli żądania, prosząc o odu mnil' zbiorowa dP1eg~cja robotników i S) pracująe-ym od 1 &tycznia 11118 roku pow1~dź w przeciągu dni 7 - wydział
wszystkich f>r8wie wydziałów, skład~jąc - tonatym 80 mk., kawalerom zaś 20 !:drowotl'iO~ei odmówił roz:patrzenfa 2;ąr1a.ń,
szereg tądań, zawartych w 20-tu pun·· marek:.
o ile robotnicy nie zgodz~ si~ na termin
kiach.
Radny Szybiłło jest :i.:dauia. tE' ro· 14-r'!nio\\j. Ter:;<> rodzaju postępowanie
Nadmienft ńrnszę, t,~ sprawy t&da1* botnik polski czuje sil'! obywatel~m. kra- ~aMtrn, steisunkL Stawi&. wniosek, . aby
robotników :nfs · tniktował('m dorvwezn. ju i dlatf>go stawia tądania. kompromino· '!~ds Mi~jsks }tl"ll~ła. ~gistratow1 uwleez przez cały czas trzydninwe~o "str('j~ we. PrzyrnajP, te bPzrobocie jest jed:vnit ztde;dnie v.szystlda tą;dr.nia :robot:o.ikow,
Im w Warsnwie badałem dokładnie za.· bronią robotników przP.eiwKo hpitaliz~ r.awsrtłł w retyejl.
równo istotQ te1;o atr~jku. i wpływy i'O· mowi, leez nbec:nie :robotnik polski, :ma·
Pi ~tvrszy bu~m~ in~: Skulski, w odp.olityczne. którA l!O wywołały, jak i katdo- jąc na widoku dobro c&łPgo narodu, ni~ m ei!!i :redn014u Ljehte11sztejnowi, oświa.dQ
razowe stanowisko wars~awsldego magi- da ei~ uwieść wywrotowcom i .skaz:ywa6 eza, t~ odpcrwietłt wydziałtt zd.rowotn(lstra.tu.
na tułaezk~. Uwal?a, ~e dziś minimum pła~ śc:i Jrn petycję 'Pracowników szpitala w
Kr6tko mówiąo, prap;nąłem prZJP:'O„ cy dziennej nale~ałoby podnie~ć. Godziny Radogoszczu hyła Ztlf}ełnh1 słuszną. Nje
towae sit'l do tej sprawy, by uniknąć błą nadP<tatowej pracy :powinny być płacont można bo1'Viem .lligodzjć się na wyznaeza~
dów, o które w podobnych wypadkach, podwójnie. Składa odnośny wniosek. ~
nie krótkieg(l terminrt, jeśli sprawa wysiczególnie przez ogólne zdentirwowanie~
Radny Harasz oświadcza w imieniu mą.git dłuzszegv czasu na załatwienie~
niezb:vt trudflQ.
robotników chrześcijańskich, Ze ci ostat- Uważa, ze złożane wnioski należy poWychodząe z zalotenia, te strejków w
ni zawsze dążą do polubownego załat dzielić na dwie kategorje: 1) natury fidu~ych miastiHlll' nie można traktować inwienia spraw. Pragnie, aby 11rządzić ta· nansowej, które naletą do Rady i 2) CZ!··
cydentalnie. te jest to sprawa, wywiera·· nie kuobnie dla robotników miejskich, a~ sto wewn~trzne, które nalezą do kompejąca. decydajłl,oy wpływ na stosunki poliby wymówienie pracy obowiązywało na teneji mag-istratu. Co będzie przekraczafo
tyczne tworzącego Si(} naszego organizmu dwa. tygodnie naprzód, aby wydawana kompetencje tego ostatniego, zostanie
państwowego, wreszcie, te strejki w inbyły urlopy dwutygodniows,
ora7' ab-y w przedfotone ·Radzi~ 11iejskiej. Nie. zgastytucjach utyteeznotfoi pabliezmej :ni@ są urz~dzia dys1:ryplirianym. za.siei.dał pued- dr,:t się ?; :tapatr,waniantl radn. Remiwłaściwie wallrą~ · ·~ kapitalizmem, lecz
st&wiciel robotników.
szewskiego Tego rodzaju ,;wstrząśniewalką z wła.snem.&pofoHeństwam, magiRadny Pokorski w'yjtt~nia pe.szCM· 11fa'\ jak ber;: oboeią w 3zpitalach, 1nstystrat łódzki zdecy11ował się zająć stantl"' gólne punkty żądań robotników miejskioh tncjJ.e.h miejskich, strażach ogniowych,
wisko WJraźnie i:kategorycznie zdeeia.e~ i BZeHł'6lniej broni tych, które nie zo. y;a:wi;ze 11 ędr,i e d ez;org an izaej ą. (Silne brawane; mianowicie;·~ p:rzeciwsta.wić· się stały jesz:c:zlł przyjEltl:ll l'rzefi magistrat.~ vrn. im galerji).
·
z całą stanowezo:śeitf destrukcJjnym t&- W kmicu proponuje, aby, jeżeli z }'OWO·
Ra.dny Kaffanłrn stwierdza, iź' Łódź
daniom żywfołów„r'ttltctteJch jedynie dla dów uzasadnionych robotnik do pracy spore już uezyniła d1a polepszenia bJtU
swych celów polit.y:e2nx:,yoh dezorganizować priz;yb-yó nie . może, miał za ten e;us robotników. „Rewolucyjna" uchwała-pięć.
nasze życie zbioro:Wff~ z drugiej strony płacone, za święta "aś pt>dwój nie.
:marek minimum płaey dziennej, była przfnatomfast magist!"at ziłecydowa.ł !i"! spraRadnv Holenderski ośw]adcza. że ezyną, ze tak spokojnie jest u nas. Myś·
w~ poprawy bytu Ea.gzych . robotpików~
ncbwała sierpniowa Rady :Miejskiej co do ~iy szH naprzeciw sprawie robotniczej.
współobrwateli trak:tclwać przychylnie.
minimum 5 mk:. di;i:iennej płacy dziś jest Ządania 1~obotników należy uwzględnić
Mam kompla.tne przeświadcze.nie, a jut niewystarczaj~ca; i minimum to nale- jak najprędzej - jedne wnioski' uchwalić.
nawet pewność, te z.n~komita większość załoby podnieść do 7 mk.
rei:d~ przekazać magistratowi.
robotników łódzk1eh repr@zentuje kultu·
Radny Kaczmarek wzywa. Rad~, aby
Przewodniczący dr. Tomaszewski w
ralny tywioł robotnfog.y:, pomny ni.etylko powzięła uchwałą, 1;e uznaje. konieczność sprawie formalnego 'Postawienia sprawy
na swe interesy klas<twe,Jecz i na dobro zabezpieczenia. robotników na starość i od oświadn:a, że jnterpelacja podpisana 'W·
całej ludności naszeg<T miasta i kraju.
wypadków. Prócz tego ż~da, aby magi- stała przez H radnych i źf' magistrat
Pod tym kątem widzenia, t. j. pod strat wydawał robotnikom ubrania, buty, zgodził się dać odpowied;~ zaraz i prakątem wzajemnego mmfania. magil!1trat tą·
płaszcze nieprzl"małalne na rok, pół fungnie poznać opinję Rady. Prezydjum uwa.dania robotników ~ędzie rozpatrywać. ta. mydła na tydzień i t. p.
ta, że sprawa. jest nagh i proponuje
·
Przystąpię obe1mi.e cf.o odczytania 'POSZ·
Zgłoszony wniosek o zamknięcia Uwnioski na.tury finansowe przesłać do koczPgólnych punktów, ~ którJCh punkty sty mówców przyjęto.
misji skarbowej dla przgdstawienia swej
.
1 i 2, jak uznanie zwia,zków zawodowsch
Radny dr. Konie stwierdza, że :ma.· opinji. na najbliższeni posiedzeniu Rady,
i delegacji robotniezych, nie natrafiają ze gistrat z własnej inicjatywy od 1 kwiat· reszt~ zaś :poddać pod głosowanie.
strony ·magistratu na ~adne, przel'!złrndy, nia 1911 r. podniósł sumy na. polt!>pSMNa :propozycj~ pierwszego burmistrza
aczlrnlwiek zwi.ązki $.S.Wodo'W'@ legalizu,ją; ni~ bytu robt'ltników miejskich w stosun· ez~s6 wniosków postanowiono, jako dewładza poliąjn,e~ Punkt 8, 8wgeidz1nny
kn rocznym ó 140,łlOO mk. Rada Mie-j!'>ka zyderaty, przekazać magistratowi. reszh
dzień pracy, jecsl jd przf>w :magistrat u·
-nie sama. lewka J..ub robotniey miesz- zaś przegłosować. Prtytem oświadcza,
znany jako zasada.tła ~rtórej tylko przy wy- czańscy~Jeez eafa Rad& podniosła. tą su· źe Jll'ojektowany dodatek drożyźniany dla
jątkowych katt><grrjaeh prttey.jak np. przJ
m~ w stosunku roo,;n3m jes7'ezs b 1,Mo.ooo
rbbot.nil.tów, wyniesie w przybliżeniu oko~
dozorowaniu chorJch ·-w szpita!ach c,;ynio- mk -:-ezj H .tuem o 2 i pół milj ona rok. eeło 18,000 mrk.
ne Sl:\ wyjątki. Punkty 18 i u. Mrgani- Od sumy tej, ja,ko poiye"&onej, muśimy
· Po ?;aa,koeptowauh1 tej propozycj!
zowanie kasy ćb;0t-1ch i bezpłatna. pomoc płaeió 150,000 mk. rocznie proeElntów. pr'lij'Stąpiono do przegłosowania wniosku·
lekarska.. są jut ~kl\k.i tygódni temu przez Nie wolno zat"m m6wić, te o klasie ro· radnego Liehtensatejna, jako najdalej idą·
magistrat załatwiane, aczkolwi~k statutu botniczej Rada Miej~ka l!ie mJ3lała. Nie go. Wniosek ten upadł.
kasy chor~·ch R. MiojS.kaJeszcz;~ ni~ zatwier- od panów z lewiey tylko zalehło to, a
Wnio~t>k radn. Wolczv11skicf(O o dodziła.. Punł<t .19 ur~ądHni~ dla. robotni{)d głos.:rwanta całej Rady. Z przinnówie- i!atlru drożyźnianym dla i·obotników zoków miPjskich taniej kuchni magistrat nia udnego $:Qybiłły wypływa niejako, ~tał uchwalonf. z poprawką,
że tyczy si~
akceptuje. Pnn.l;:~:f · f: tł, 9, rn, p i ~2. ja.kgdyby niektóuy ra.d.ni piecz~tcfwa.ii si~ on robotników pracujących obecnie w madotyczące uznani~_, ~uad::r
rob~t-nikow
kerbtm njt\t:t-t ~ka.wy prz:~a kYoho· gistracie...
.
..
!tlłlyr.h, uznania ~~ad.J i!twnt)~.e1dnlrrw~go
eie~. BP-zroiMĆilll j@~t woju;, s. Wda. .
!miej uelrw-alonn; z.a.chtniiljąe ~mrn~~
1'.Jm6wien}a. nawet. dwutygodniowych 'Ur· wojna łezo.r:t;aniznj4l społet>zańit'Wt'ł ••
mum. i Ul:t!r. d~i,,n:n.ej J(h.tl~· dla roootm·

Skulskiego.

mo"

PnbUo~noló

.rów mniej 'Wykwalifikowanych . stosowa6
nie mnieJ jf\k 6 · mrk. dziennfo dla rabot11 ików
wi~cej wykwaHfikowanyc h i nie
mrfrej jak 'l marek dziennie dla rzemieśl
ników, spraw~ zaś eałl\ pr!!}eka?;a& magi·

o wypaokn dowfabi ab
dopiero w przerwifl pomiędzy aktem: pfe:

szym i drugim
.•

no-'Wał 'VI teatrze. W. ~kcfe drugim g'r~ą~j
farsy jak wynika 7i akeji, dwukrotni~. j,o.

staje spuszczona kurtyna

zdenPrwowanej

krt

wą wania.

do tobót przymusowych
Fozostał jeszcze do· załatwienia 11edobny nagły wniosek rą.do. Lichtenstejna. niP- został jednak rozpatrzony z powodu brak11 quorum, poczem posiedr.enie
nmkniąto o godz, JO m. 10 wieuorem.

mność

podczas drngiPgo aktu farsy ,,.Zmfł~~
ozony Teodor". oraz hałas przP!uwa.nJą\ ..

na scenie pndówezu dekoracji, nie ata•
s.ensa~i, a Sl\ konienzn:ymi
~

.Bawi .W' Łodzi przewodniczc~ey KomiGłównej ratownictwa dzieci przy Ra·
dzie Głównej · Opiekuńczej, p. Janasz z

· · ~ob' &
196 ~ei!. pnąuf.

eji

cji z przedstawicielami amerykańskiego
Krzyża co
do udzielenia
R. G. O. funduszów na przetywienle dzia-

jak wiadomo ~
rezulta·

wpviaroiwszy dziury w dwóeh mfE"jscac'h
drzwi tlpan~rzonyeh. Drzwł jAdna.k nfe
nst~pnwały·. ~pQstrzedszy wydoc,;nie, że
usiłowania.

foh bQdą dar@mnemi, poniewat
rozbicie kasy wy~agałobr zb:yt wiele czasu~ złodzi~ie zbiegli, nio nie zyska.wszy.

Suma wypłacanych tygoantowo -wsparó
inacznie si~ zmniej.azyła. W pie-rwszym
tygodnin roku bucłtetowego 1917/18 wypłacono 69,264 mk., w 48-cim zali tygod·

cono znów M,651 mk:., lecz- suma
. moje ju i w111parcia w~glowe~

Z
·

~ifiei

37,777

Sochaczewie, Złodzieje otworzyli akar'\'
bieo za pomoeĄ dorobionego klue1a 1 akra.·

dli około 65,000 mk., a opróoz tt1go j•·

pro~kt hwiie.tu wyd"iału na. rok 1918.Ji~'

lf nwartogci~ 20,000 mk.,.
obit sumy 'VI' 'Ji&niądzaeh J)apierowyeb..
Okolioznośeł, 'W jakfoa dołrona;o k:radzie·
· ty, wakazujł\ u to, te sprawo7 byli do·

.Wydtral !Jkolnictwa pr~łł~DU}e oh~ł
do rozpatrywania spraw łokah szkolrrycil, a to
w ('.tiu zmiany niektórych pomieszczeO na b21rdz~~ odpowiada.jl\ce wymagani~m hy~ieny ~skol~

ee1.

6;Slt0

~zpłatnych obiadów dla dzieci szkół miejskich
~cp;ątkowych, .to znaczy te z 016Inej liczby
,,ibiec1, uczęszczającvch do szkól, z. bezpłatn )'Oil
.~biadów korzysta. 24.61 prec.
·

Teatr Polllki.
Wezoraj Teatr Polski wysta-wn po·
l'IUl p1erwezy fars~ w 3 aktach M. Ucala
i M. Feroera p. t. „Zmąezony Teodor".
Farsa ta obfituje w moc n1eprawdopodo„
bnych sytuacji i zawikłań, następających
po sobte zwłaszcza w akcie drugim, z zawrotną. wprost sz3bkością. Zarówno w
pomyśle,

jak i treści „Zmęczony Teodor"
nie jest oryginalny. Jako robota :•rnenicz~

:na-bezpretensjon alny.

Publiczność jeddobrze, danąo

bawiła się bardzo
wykonawców gorącymi oklaskami. Od.kła
dając obszerniejsze sprawozdanie do nu~
meru jutrzejszego, zaznaczamy na. razie.
7.ia z pośród wykonawców najkorzystniej
wyró~nili si~ pp. Wierzejska, Kloń.sb,

:irnUe

Fa.lęeb, Frą,c..!ibwski i

Si.-ułe p~towej.

na 28 stycznia r. b. dokonano włamania
do odd~ału kasy urz~du powiatow•go w

w1dui~a szkolm!ct~

~~

w

· . W .ihdń. W61'orajs2l'ym' -wh.dze tntPjsz-a
etrrj'lnały wła.domośe. i~ w noey 1 nia 27

wypła
óbej~

Ozl$ o godz. ' po oof. Odbędzie ~~
liedzenie plenarne wydziału szkolnictwa. Na DO*
siedzeniu tern zostanie ostatecznie ro~o111

. Wydzlał . mfofoktwa wyliite·

.atiserdeunieisf4 t knmedj;a

Trzywdar.

dn14 kasetft

brze obeinani z miejscowością. Za areszttwan1e lua TSknanie· zfoeiri.e1hr whdn powt. . . ~wieJd& .yzu 9łt ~
mir. il&grdf+ ,
.

28 stycznia: Oddział marynarzy ro•·
syjskfoh, któr! wyruS7iJł z Petersburg~
att>by udd 8It1 ·na okręty 'W zatoce ft.dl
skjej, był w pociągu ostrzelfwa.uy przet
bi&łl\ gwardję i musiał ~awróeić, mająe·
włeln rannych. Czerwoni\ gwardl~ wysła..
no ~ artyl~ują do Wyborga.

Finl11dzb arlnja n1rodow1.

PoeiSąwHy nd 1
lubt&"tl ł'. 'b. taeja t;h]eba. t rozpOr7Htdzenia wład'l ~rnstanif\ zmnf Pjszona. Wyno.sió wi~c hE}dzte 36,8 gum&" mąki na. gło

Lóndyn, 31 styoznia. (T. wł.). „T!r
?08" donosi 1 Petersburga pod datą 2ł
b. m., it zgodnie z planami senatn finlan~
dzkit=>go tworzy sią 'finlandzka. armja n•
rodow"7 Ucząca so,0-00 ludzt ·

~kładach miejskich~

Mnif"jHte r••.de.

w~

dziennic,
Słat~stytra d!ri~eł~ O~lem ~Pbra-

Statystyczne te dan 1e

•*łł niezbedne dn zoHe w mieśeie 1;1.a.szom
jest dzieci w wieka Hkolnym .

rje11towania

tię1

Ptu•·i,'\a-.eni~łł

Poniawał

wi~bzye

slutbtl npttalnl\,

Kualf clm wobec wn]ny

ora1 dozór

nkolny.
Koncert. Staranłem Koła Pó1sklej
Maeinzy S7ilrn1nej urządzony b~dzt~ y
1oholę .koncert w Dornu Ladowym.

Rosił

z Rmnunj,

Hambnrg, 81 styenła. (T. wł.). „Frem'

denbf att"' hamburski don~si 1 Rotterd•
mm Sfe.ry dyploniatye21ne mówią o motlf·

wośei qdjazdu lJ.°Błów. koalicji ~ Rosji! o
ile rząd tepublikański 'W}powie WOJn'

Rumunjf.

w a~-pf

talu mf Pjsldm dla zahtnyeh chorych i domu holaoyjnym zwiększone lieZbE! łótełr,
postanowiono z.ara.~em z tą zmianą po-

ł11t

p1l1frzny na Pary?.

Paryi, St styc11nia. (T. wł.). Nocy u·
bfogłE>j, samofoty nieprr.yjacielskie wyko·
nały atak n&. Pary~. Około godz. 11 m. aa
zatrąbiono na alarm. Na. rótne CZE)-8Ci
miasta rznaono bomby. Donoszj\ o szko•
dach materjahryeh i WJpad.ka~h śmierci.
A.~encj-a Ha:vua komumkuJe~ O godz.
11 r.in. Hi działa ochronne zaatako~ały
enPrgieznie samoloty nieprzyjacielskie "
półnoonej oko.Hoy Pa~yta..
godz .. 11

p

min. 5~ doniea10no, te Jedna. z bomb pa.(
dła ua. dom i uszkodziła go dość powaJ
inte. Wiel~ uyb w aą~iednich domacj
pop tlka.ło. NiPeo p6żniej doniesiono znqia

stępnie pnedomtali Si'1 do kantoru łabryp
cznego, -w którym mielci sie główna k&„
sa i usiłowali rozbió ka-sę ornłotrwał!ł,

wydziałem.

wypłacono

if

m1rynany.

Cel]a

knf.lhlowaws!} nsta. str6fowi nocMmQ.,
zam!tnęli go w kabinie telf'forrfenej. Na-

Z. w;rd:iaiu nie•~ po~ litedu)'Dl.
Wydział nlHienia pomoey . biednym
nosi sią 1 umiarem alraaowania trzech
podkomisji, jak równiet 1rtdu1rowania
liczby obecnych 12 dzielnie do 6. Rów·
nie~ łącząca instancja mff2dZ)1' wydziałem
i dzielnicami odpadnie i zarz,dy dzielnic
bE:idl\ si~ bezpośrednio komunikowały z

nin (28 stycznia 1918 r.)

'!t.

. Ii'if!'fo.rtu1uuw. w,prawa.
W li~e'f ize środy na ezwartt-k okola gti"dz. 2 ńzbrojeni zlodziejs wtargnęli·
na tnytorjttm fabryczne ake. tow. K:.
Scbeiblera, "W°O'dny Rym-k 1, gdzie zit·

pomyślnym,

mk., w ostatnim tygodniu 46-ym)

ł lnte2e o ~Otis. I J96 11oti ·

stwa", komedja w !-eh aktach c1t:Mu1owe'a.Wiecmrem o eodz. 1 i pół „Zm!!CZOny Teodor'\

Czerwonego

tem.

I T U A &

„Hamlet".
'
N f e d z i e l a, on. 3 1ute~o o ~oaz. 3tt!j
p0 i;oł. l'O cenach .i'Oontarn. „Złotv w· tk tvcer-

eelu omówJenia w tntej szej R. O. O. sprawy ratownictwa. dziatwy w roku bieżą1rym.
P. Janasz jeźflził razem z h. Sapiehą do Szwajcarji w sprawach pertrakta·

uwieńczone zostały

ł

-w ł akt W. Sa'riiotJ..--'!ltl~orem o godt:v 1 ł 'P6ł

przybył w

twy. Pertraktacje te -

• P

Ph1.'h'k, en. "1.1ut~~ uf· 1 i~ ~
\'ł~otty Tee4or4!'.
.

odizi1łt1

obecnie wynost!drzAw. om.k. 1.. GO t>Uil,tort.zaś
mk. 1.~o }Htil.. Sptz'edał ~db;ywa 11Q w

11i a statystyo~nyeb eo do dany~h wsr.ystkich
wobee 1fokl'.n1ywan@i dwultr&tnit~ !!miA.ll'J" dziPoi ir wiekH szkolnym od 1.at 7 do 14 w
najblitazym 6H6fe Wfe'ćZOTI6 b~flą WllłZyst
seen,.,.
kim rodzinom bfankfety do wypełnienia.

Osobiste.

Warszawy, który

olini-

nowią tarłnej

łóDzka.

:·1-aayjskfe 1 O.d••
b~Ji.

•t:ion1.0h SI\

datą

Xronika pabjanitn.
Oł :niżn'$ ie ętm.'t'. M1tgi1trat
tył e<2~n~ 111.prie-ddy duFwa i torfu.

o

. . . . Londyn, 81 15tyetza~•„ fr. wł.). »Tt„
· mes~ dowiaduje si~ !i 'P~tersburga poi.

ICE..

publiczności.· Tohórv;Jf~.
i \t~g~t

Na ·uli rozlllgl~ si~ 1'it1'spolrejffł.
krzyki. W celu 7;i1pob1l'!tenła dal!!Fiej:-pit"'
11ice zapalone zostało łiwia.tło i pr~Ad JnW'~,.
tyn~ wyszedł dyr.. Frączkowski, Ittófj
uspo'keił p11blieznośd upewnłeftfem, te.,
wszysth, eo dziPje się na sceni~„ WJlrl~
ka ~ tłeji vani:op utworu„ Widowni$
szybh też nciehła.
· ·
Przypominamy . wię~ 1 dziś, łe ~ie~,

„r~,....·pr.,,„""n:-

w

parł je. Strafff jo
dzo wielki~ ·· ••·

nstrzeffwa ii1

i przy etem:aej,

~

radny' dr; llolllenblatt uza~
swój wniosek w sprawie

Xronika

Wyjściom.

od~f~it~a,

21'

wał br:zzwłnię;i;,1tle'

·

· r: .wid1'"~W zcywali cShi z miej«o

ry przekazano komisji.
w~ k-O:ń<ni
sadnia 11agłJ

~~'!!·
·M;,„j.... l!rk:t,,4!
. . .,....- 1''°''~.,,.

zupeloie sali :na scenilł -prZEHłtawłan.e ·:81f~··
deko.raej t'!.
~'f;.,
Mrck, ora1 bałas-y 1 dobiegająee s ~i··
lrnl'tjny, wywołały pewfol'l popłoch śr~~ ·

pozaobowiązkowe płacone jest o 50 proc.
wję-oej, a w dnie ~wiąteozne o 100 proe.
więcej. Wobec tego rafoy Sżybiłło oofoął
żądanie głosowania. sweg<'ł wniosku, któ~

uwte~ i.fowńm ·'· i~k~rtortei~ ti!ll\~t,

Wi~tiomośń. ta. od'b·ił·a· s·ł·ę.· .~!~~~~~

jednak na nastroju. jaki na.st~pnfe ~a~„,

atratowi do załatwienin.
W sprawie płacenia za rohoty -poza.
godzinowe podwójnie, pierwu:;y burmistrz
Wjjaśnił, że jest to stosowane w ten
1posób, te w dni powszednie za. roboty

5(4

że ~~vni• łekk"mt§im:lśC .1'm .trowódf'm :Jitte·

wn

.1[091.Ulikat

ó

rzucaniu. bomb.

nłemieokL

{'Wieezorn?).

Berlin. (Urzędowo). wfelka Ki•tert
Głó:wna

Na

donosi 31 stycznia. 'Wieczorem:
płukowwgór~ A~ł11A'ft poMwnlG

!91ehw1ały sią

atald

Dłeprflyjacłela~

Komunika/i a;ustl'jaokL
\WfederL trrzE)uowo .donosztt dnta 81
stycznia:

Na '[>Ołą.dniow}'ni zaohod~it od A&t1„
g& ódp.arto nataref& nieprzyjacielskie. We

wschodniej'

czą~ci płaskowzgórza

Aar•co

działalność

bojowa ograniczyła słą do e„
nergfouyeh, walk artylerji. Lfozba jd·
oów, uprowe.tłzonyeh :podeHs walk Htst„
l!ieht }'odn!otla. •1-l &> 1ł> (\ł~lr i łłt
~,:

••tr nllb& „„.._.
.

Pet@nhu~. 81 1tyonł&. (T. wl.). Delegat na rokowania pokojowe w Bru„

•ciu Litew1knn. Ka.mieniew„

wyje:tdł&

w

J.ehrakterze nadzwyezajriege '{>t'Hdttawi„.·
etda ndy p~łn~mooników ludowyob do
~~tokh.olmn, Paryża i LondJIH'I• deby t§ą·
4y ; nal'ody krajów Sl'HJmfononyeh 'fHl~
iNfttr1uwad o przebiega konf•tlJ.nejt Wr~
jaz.d .li'amieniewa. opóżnłł &lf) wsltntek
str~jkn kolł:1jowego w Finla.Jll.dj.f. ?hlmme~
manie, jakoby Trocki d2»f~ł•j· miał WJ1e·
chat do · Bndeia Litew:Jkłego. )est fał·
~'2$:ywe. (Troeki p@rtr&kio'łfil j„ł biłf-i·w
J3r»eśeiu Litewakim).
· •
•

Nade9łane.•

-:-

Teatr hls1ti wat:ol;'ajs'!eg6 wieczora
uchronił f!iEl szcz(ll~Hiwie przed gro~ąeem
:mn njebe21pieozeństwem. Mianowicie bet~
ito~rPdnio po rozpocz~ein spektaklu w
~ieruch~m.o~et , przy ul. Cegi6lnianej 63„
w któreJ m1e~fo1 sią i budynek teatralny,
w prawej oficynie wszczął si~ potar. _,
ł\zi~kj przytomności umysłn atnszego to~
JOrnika. I oddzia.łn, Andr:z;tja. Pietrasika,
mającego wczoraj
dy~ur w teatrze, za~ ,
rządzona :iostała. w ten sposób pierwsza.
akcja ratownicza, by publicznośó nie dowiedziała si~ o pożar,,.f) i nie uległa pa~
ptoe•. ~a miejsce. wypadku wezwane zo.
stafy ·I i II oddziały straty ogniowej. Ogien szybko i cicbo. został te~ umfej„
g~owiony. Spektakl nt~ zostaJ przerwany,
mtm• to, 1~ ałtt0r'.tf 'Wlerlme:h o potarze~,

lleazk&nie umeblo .

r.

\V

awchralti'''
BneU

Litews~'1u:1 •.~

lapjeule ~~Ilia pl,.~go-„.
Vmrlaf ua:na pod ~eohtJ~ W.
1,Wezy.i-4 Baszy Taia.a:ta. Qdif>y<liQ ilt(}'.'~ed.źein.1.e
f>1ename, ~t&e otw.c;n.ył lpll'zew· · ., cy iP'O"'
przy·byl~ d~egacyt V{ , .· oo $1lJ:>"
.waeh powitalnych IWtSlka1Jał ~ .Tąr• ·ria
tv, i.e OO. eza.su rozpg~~. ~ę, 4~tł~~fip~
\\ Y inais.tąpily pewne mN{lllly. w ~Gzie osolb.istym. .p OSIZC~ycll .4;eą,egf;\{}~,;
ez;eigio
pro& oo prze~'.~ del:~aeyj, w

witani.em

:w9'l?ee

\któ.ryoh pc>dobne DniiłW:y .W.~~ ~ r,il"01iani-e
'zebraniu p-1.ę.n:airnemu, ~i6b ·~eń~
Deleg~ b&W&ir~

Na:stęp«ii& ołw.ia~l &&kr~ ~ v.

·.Kiihlmrum, ż.e XUld tktór~~.ljar\}r~ ko1l'Zygt8!~e z zagwarain;bawa.rry1Qłi,1\Ilł.l~t"811Jl! 'PI"aW
"'li w ~rorumie.rrliu z J. C,. .
~i ltimolerzem. Rzeszy mia.n1>wJIJ:
qtę.mikr- ba~a.r-

~i ego :m.inistra hrabie.go, V<1,P~.Qii.mib

.swym iprzedstawicielerri pęia-;~Jrowaó,, w
·Brześciu Litewskim i ie mi~fęit ~ P:fFd.ęwiłs
;s tą chwilą brać bęchie ud~ w. J!O.l{owaniach
:j,.a.ko ozlonek delegaeji 1Ili~~~i..

niedziel~

drugą.

dnia 3 Lutego, jako w

roez•

nicę śmierci

traktaty zą.~fo
De

i' Ukrainą

m-0glybf b~fS
. ·~. .

za waYie; ~9re ro&taly .iormamie

chone

prz~; ;rząd

·A·

federacyjnej reyublilQ.:ro· ,

syjskiej.· :··
·
~ , . \. A
P-0 ·p~u·~kim zabrał głos pn&bnvaj~
ey .w :Bneś~iu Litewskim p~w:id~{ )~

krahisldet ,Jte!łli.P~ ludowej

>któ.ry oświai~ oo· następuje:

odbędzie się naIJożeństwo załobne w kościele· Dzieciątka Jezus

(przy ulicy

Moniuszki) ~. godzinie 10 i pół rano, na które wszystkich życzliwych
pamJęci zmarłej zapraszają

Męt,

dzieci I wnuki.

.

wie ~·ea nie~: wystęarowałl. D~
zajęciem stan-0W:iska naszei delegacji

tutaj datnego ioświade:reni~ .pr.zed'.Sltawtci.ell '.h·
dy loom~y; ~ycli, ]aik i w sprawi~ ~:: '
'PUS7Je7ieni& ~OO:stawioie.11 mialSlt:a Ohał'R~a- ·
oo delegacji irosyjekiej., n.al-ety .się wst~irł;at
dl() mm iprz.yibycla naszej deil.egaicji".
·
KiihlmMllUi~

SmęA.ap

:sbmu v. Kiihlmann oś:wJa-0.~~s;-I
iie j.est za tem-·hy.
r~ąsanie &prawy delegaeji kij.owskiej oil.i<>iyó. Uwaia o.11 za .niezbędna &bwierdzi~ m

w imiieininl sprzymie-rzeń-eów,
przeiwiodni~ de.1ega~ii

~-

Eleonory Skrzypii\skiej

·

iczbnilrowie ~'ell~aeji wnówhli się, 7i6 dJo· < ••
:piowir-OJ;u ~ti?J,; delega-cjl4 ~ególmi JQU:~

v.

1,,

~ ~ęwiis'b

lt~lllka p. Lel\'itslciego.
"?rt.ed ~'i~em n.a..~ycili. ipr-Ledsita ·

Słan<rnii&ko

5.P.

. 'i

rosyjskiej nfo -~;.

ś.

Jan

au:to:r d:ra.J:D.a.tyczny,

długich i ciężkich cierpieniach; zmarł
29-go stycznia 1918 r., w wieku lat 41„
Pogrążeni w głębokim smutku:. żona, córka, brat i rodzina zapraszajfl krewnych., przyjaciół, kolegów i znal ornych na nabGżeństwo żałobne odbyć się mające w kościele Panny Marii na. Nowem Mieście, w sobotę, dnia 2-go lutego
o godz lO~eJ. uana, oraz na wyprowadzeniezwlok zaraz po skończonem na·
bożeństwie, na cmentarz powązkowski.

opatrzony

św.

is i tł t wski,

ugusł
Sakramentami, po

czy! w· sw.o.im '67.aSie · ani j-edlllem .slii>wem, te
<0bok przedstawiicieila pana H-01'1.l'bowi-ma. ·P'O'" ·
~taifa inna &gari:lizaoja, k tóra dop-0mina git o 1
Występcrwa.n.iec w U,m:Leniu U.kiraiiny. Kri-Jfm
móWiąc, sytuai~ja j.es.t, '7.daje się, tBlg'O rodzaju;·
ie sprawa istnienia wolnej re-publiki fai.o;.
wej ukraińskiej nie jest kwestjonO.wan.a. pno
n.i.kogo, że natormast dwie konkurencyjne ._
ga.nizaeje twierd21ą, źe one to właśnie m •
reprezentować wolną, republikę ludową u·
kraińską. Delegacje spJ:zymierwne rozwaitrq
tę ·Wai;n,ą kw.estję gr~ie.
· · ·
·
1

lrowy-York
llolandjś

•

~

„

Da.nja.
S:1rweeja. ~
Norwegja. •
lzwajearja.

16B.26

•

•

..

.Au11tro-W~ll'Y

Bułgarja
„
:J.onsta:ntp.opor •

K&Gtrft

„.L.. •
'·: ;::::c#~'l'!t- -

•

2l!J.50
1Dl3.50

ZID.'J"ch, 29 11tyeznia..

'

16cU5

161.2&

161.75

112.50
96.55
SG.-

112.7[)

18.91.ł

Up.DO

.

i16.l5S.-

29/1

66.65

80.50
19.05

Ue.~

28/1

2Ui
79.25
84-.75
52.90
M.2i
19UQ
4.W

n.;.:...

. 29/1

88.rol 88.70
58.....
ól.2i
-.--.995
998

i p:roo. pożyezka lranouu
ł

pro@. re:nta Irauuka
,
ii proc. ronty rosyjskie 21 r. 1906
ł proe. renty rH1j11m z r.119'
lbnk .Pa.ry1ld
•
•
~
Credit Lyonnai1
•
Al•l• ka.na.hi nukiei•,
:Briaiuikie .
ł
11
Liuezowskie
l
11
"

„

„
„
„

il.5.2.76
1086

1090

4600

soa

4600
201

1

675

i7i

„

181J7

::Baw11lde
'l'allkie
•

\

Leu Gola

•

Rio Tiat•
l!al•ewslde

234
990

21li
:Uli

1810

3"

UJ.

·•

Giełda

'8/t

warszawska.

81 atyczaia.
d'la papi.erów procentowy®
!P?iYbrał du;iś mae:m.e ~. Qbroti były b&rdrl.Q
duie.
~

Jt'UICh

Papiery
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