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IWJllllliDBr 50 fen. u

ł

11 d::&iBl!ł
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atronie s~eść 111zpalt.).
·
'l fen. u wyraz, najmniej 75 fen.
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w Wnszawiu, Warnka 7.
is. ln~yte1a tB.

Polskiem:
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łatlnłane

ł

(po tekście): .M_k. 1.25 :r.a ~ersz petitowy (str. 4 szp.l
l Mk. za wiersz petitowy (str. l szp.).
lnu1d UWYńl: Mk. 1.25 za wiersz petit. (str. 4 szp.).
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Admin. „Kurjera Płock~ li<; Pabj~\mioe; ul. Zamkowa 11; ora:r: w Sosnowcu, KaHszil.
kach, w Młswle, w Mał!dnl, w Pułtusku. w Sledlcaoh, w Siar adzu I t„ d.

nik1Wi Poznańsiiom1''.

M.Y.ma na !ht> iodipowtiedż.i€ć, ~e ta wiernoś~
,to poczuicJe obowi.ąJJków pańS1iW10wych. rozumii
się sanno przez się. Prawd.a ro, .ale, gdy Kolif
wciąż okazuje ityłk-0 swą ni€ehęć, gdy radni po.'
zuań.scy polscy· Vt'YSotępują :pn€<Ciwlro hohaiei
riom narodiowy m ni.emiookim , gdy zupełnie ml
docznem je.sit, ŻG aytnn.ik.i poli.tyiczne nasze Żtą!·.
dają ilmneesji, tylk:o w ~aiki sposób, jaik gdyb'5'
leh n.aumyśln.fo nie -chciały otr:zyml!ć, w1tedy m„·
<lmwnegio, że ro·sną wśród niemców 1prądy an;·
typ.oilski e.
Wiemy wszyf!!cy, ja:k hyl-0 w pie.rw.szym
·roku wojny. Kon.oesje dJ.a polaik&w byi~
wprost rzeczą popularną wśród Niemców.
Mo.tria było mądrą p-0-lityką uzyskać dla tn.a:·mego ludu bard.w wiele. A -<lzi'.§ jakże :Ln.ac:uej.
Jeszcze i dziś, .co pmwda„ powaine >CZ}'U1nild
niernieckiie myiślą -0 ko0ncoojach. Właśnie
niedawno uchwama k.omtsja w tzbie pa-

n6w

1(1,Stawy

ząiesienie

-0

wyi'\Vla:szczeniu. I 1n-

koneesje są w toku. Ale jiuż pr.ze.ciw n:Wn
por;vsłaje eo.raz powaiżni-ejsza op·oizy.cja. Jie~t
oibawa, że wogófo zatrzyma się bieg ilroncesyj.
fu p.r.zooiw si·1nej op-ozy.ci! illiemiecld.ej i r6w.uor,;z,eśnie przectwurn illioechęci po1skiei rząd
cliyba k<>noosyj dawać nie będzie. Gdy sami
polacy wid.oeznie kon.cesyj n.ie pragną, wąt
pliwem jest, -by n.ąd gwaHem im j-e nair:zucat
Motnaiby Il.la to OO.powiedzieć i to zup-elill.'ie sluS'7'1llie~ że cala ta nie.J.uądra polityka poil.ska jest dzielem j.ednej partj1, jednej grupy
.endeclriej„ która przed wojną -owl~nęla rozID.-B

maitymi ważnymi p·ostel'llłllkami polity.cam.yrni
i 11.1aszą orga;nizaicją wyb-Orezą. Moto.aby wska.zać na to, że Jlldloźą się W społeczeństwie pro"
iesty przeciwko poliltyce tej gimpy, aile pomimo. ~h1sanośc,i tej argumenta cji, efeklt takiej
polityki na niemcach jest najgorszy. ·
„D.z.lenniik: Poznański" jaik gdyby o tem
1

"\\>-SZY<Sbkiem nie wiedział. Widzi tylim rezultaprLye.zy.n. Prz.oofoż re mowy
minis-trów, to wstawieni e po!l!OWllli& poeycy1

ty, a .nie widzi

nam n1emi1ych do etatu, to właśni-a af.ekt eefowo i z planem najdohladn iej przez en<leeję
obmyiślooym wywo.fany. O to wlaśni·e ieho<l:zilo, żeby potem a:nożna takie artykuly p.iJsa<:, jak
ten w ,,Dziewniln~ Pozna11skim".
·
Dziwi6 się tylJ;:r1 J:1ależy, że rzą<l 'PlfUSki
t::;!"L• Hie wilzi, i.i; g-::o się pcha na tQ <lrcgę, nie

tJ lko ze sirnny ha,:;;.a\ysty-ca.ne~, ale ta:kże ze
skony p::l!J.;i;;:j. Dz.iy;;;; slę należ;;, fo rząd tak
na r-: 1 ;:ę iJzie e: :.:} m en-le'.;:om, i tym, oo za

:l' ~;l"j i „

. ""

;,.~ q ~ fl

.~",i~;"~1ić si·:;: :·.."iT:•'E-:~ nale;i,y~ ż~ pisma pn•

wri·i, ''-"· :iQk ,.Dzh:mi.ik r.:•zmdisl.;,i·· też n.a te·11
lep j il i le ko:13c;~wcn;:je z łEgo wys1i:nwah1
j{;1.:L-h t:!:':!f'n2jrr p1:;;~··-~'~\ i,7je ie~'t tn <l.Jhra ·u-

sl r:g·1 ~ Ddda:Ht i'i' ~,-!e ~::.eńshyu.
„lJ:::~,,,_frk Poz:!m'.i:::kt" w S\Yuim ~niyku
le upaitruje w .koi1cu de:;k-z el1awie1ria w reformie wybo.rez.ej i zmiartie ushoju polityczneg o
w Pru3.iech. My :;:;ylzirny, że znów to rachuba
mylua i n.a<lzkja ziu<laa. Ża<lc111 mfrój polit"ji?ZhY w :Kiemcz.:d1 ,uie będzie dla nas k-0rzyst:i;:1n, jeżeli p 1 11:;:.ka rms:rn ·n!e będzie mą
<lq. P.amiQtn;~l'y, że stosunkow o najlepiej
dzinlo nam się za u::i<lów absolutnych, potem
j'Uż gorzej od zaJ.)l"tY\Y!2dzeuia kons-f~-tucji, a
najgDtzej od cza:;a zli.hE"raUz.owania Ni.emiee
p.o wojnie r:·ar.r·u:>l:iej w rok~ 1870. Czy dalsze prz.esurpę;·:3 się stcsunkow na lewo w
Niemcze~h pl'Z;>Dk5ie am:n jal;ie kurzyśei? Kito
.zna h!·sforję, ten :o te.m '\~'f!:fr.ti. :Nie ustrój Nie-

n.iec. ale st0::s:mck do

są;;.ie„Jniego państwa

pJ1-:1:iego i i!Jasze. Zib;i.ne i~ we.b.r,·,yanie t'ię,
.będą de::;r·do·\\·ać o mlel'l'3 kr.1nce3yj, ~akie bę
d.z~~·n:.y 1nagli p~·zy:1:::§ć nnsiernn ln:~O\"li:·L
,:.DzIBur~ik: Poz~1ańs~::!id J~~~.t 2 iL:-::"lycji ydsn1en1 na \VS~~rcś libernh:en1 , „ _ -:t g~ó\~~·~1y111 i
mde G.z~§
u rn:s ~e:n:z::1LmtE:u lilterc~·:~z:11u
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względem narodowościowym będzie
było. Tylko mądra połityka na.gza i nowJ
sąmednJego państwa polskiego bę-dą nam
gły p.rzynosić

kon;y ści.

jak/
atut

mo-

-

ronowne

wojny.

Prasa nie.miooka stwit:rdza zgo<lniet że unęd'Dwa enuncjacja o wynikach ohrad konfereneji w.ojennej w Wers.a.lu dowodzi~ ii w kfo~
rownkzych filerach koalicji nastr-0Je wojet'.lle
·wzięły górę. Znamiennym zwłas.?..c:za jest gbs.
"Frankiurt...,_ :3eitung", ._: :1·J. przypisywała wws:z..e duże znaczenie wiadomościom o manifestacjach pok-oj<o:wych, jakich byly v;i<l„ownią
Stan.: Zjednoczone i Angl!a.
Ws.pomniany dziennk nazwal wprost k'()mu.nilmt Naczelnej Rady wojennej koalfoji nP'°nownem wypowiedzenie m wojny" i przypisu.je ton tego kO'munikatu nadziejom, jakie w:ził:>u
<lzily w i·ządach entente'y ostatnie zaburzenia
strajkowe w Austrji i Niemczech. Na m.eżli
wości rozszerzenia się i zaostrzenia ruchu rohotniezeg-0 w państwach centralnych buduje
teraz czwórporozumi enie swe rachuby. Jednakże rzeczywistość i tym razem spra vdla zawód polityk<0m koalfoji. P.o ki1ku dniach surowy rygor wojskowy, zaprowadzony w Niem{:Z&Ch stlumil wszelkie zewnętrzne objawy n1ezad-0wolenia i życie ekonomiczno - społeczne
p·owrócilo tam do zwykłego loży.ska. Natomiast obawa pn.ed bolszewizmem spotęgowa
la się do niezwykłych granic. P\')lurzędowa
„N'°'rddeutsc:he Allgemeine Zei.tung" zupełnie
!lriedwuznac.znJe przygotowuje opinję publiczną
.dl() możliwości zerwania układów w Brześciu
Litewskim, przyznają-c otwarcie, że lepszą j.est
dalsza· we>jna, niż :pokój bolszewicki.
Ostatnie wynurzenia organu kane1er.sikiego
stwierdzają d-01J.itnie, że Niłml..Cy ani na eh wilę
inie zamierzają odstąpić oo swoich pootulatów,
'W szczególności zaś

w ;p.unktach,

ewakuowania teroo.ów

G

„,~;y:

,,łlumanite" pis~=
w>Stępu!ą

..

.

fa!"~

w

ceritralne gotowe są :~:tw?;j rok(ł
wa.n.ia w razie, gdyby Trocki eh~iął je.~ 1'tl
puedłużać.
,. ;
Pcdobno Lenin Fagnie pnbj~.., •.aś S.fOO...
ki :rie.

WiłSBllil.

lpnzycja 'rZBCiW

GenewĄ, 2 ~·
{Telegram W. A. T.>Rząd amerykański :p6ni001: >OStE.tn...t.e w Jro.n.;.
gresie dwie klęshit k~óre vrnka'fu!j,;} na wua...
stającą

przeciwko Wilsono'\\'i <>pt>z:;;ęę.
Szczególnie znamienn:em jest g~~e
w komisji :Senatu dla komunikacjl i hanidlu,
gdzie 7 głosami przooi'łąiim 6 przyję~,e wlłi&ti~
ż0 w :mk po zalrn:ń~enin WGjny n&U.je k&ntreIa r~wa na.d blejami.

cAnewa, 8 ll.litego.

be6nej.

Moty-

new

Wilson

Anglji. K0<nflilct między pre.zydeintaani gaibinetów angi.eJ:skiego i frnncuskiego, jaki wynik!
111a tern tle, za.ostrzył się do tego stopnia, ze da:k, don1J•si „La petit Parislen·' - Lloyd Geol"'ge nie .ehcial już wziąć udziału w ootaitniem
sohotniem pooiedze.niu konfererLCji wersalskiej i wyjechał niezwłocznie do Londynu. W
sprawie tej francuscy poslowi.e socjali>S<tyczni
~głosili j.uż szereg intetrpelacyj.
Chwila O"beooa stanowi moment przesilecnia, którego szale p·r.zechyfać się zdają w kieTtmku da1sz-6j woj.ny.
-

b;dzio 1iwił.

Komisja dla spraw zagranicznych ameryponią

żywiliśmy

posłów ogłasza, że między

Leśniewski~·l),

zdobyły

wojska

szturmem

polski~

Smoleńsk.

w zwią7.lru

Genewa, 8 lwtegio.
z ostatniemi

oświadcwniami

japońS!kfoh ministrów Teraucziego i M-oto.Il!O,
że w .razie gdytby stan a:narohjli. w Rosji prze-

A. T.).

dlużal się,

I

przez pewien ezas, upadla.

W obecnej chwili niema. właściwie ani
jednego punktu ś"'ietlnego, któryby nas upoważniał do przypuszczeń, ze nasza wielka woła pokoju pokona upór wrogów •
Na zakończenie dziennik wskazuje na po.Utykę wolnej ręki na zachodzie, o erem niedawno mówil kanclerz Rzeszy, t. zn. ,,nie jesteśmy niczem związani i musimy b.rać pod
uwagę okoliczności tej chwili, w której pokój
ostatecznia dojrzeje".
Należaloby _sobie życzyć, a:by ten pogląd
stal się wspólnym wszystkim 111iemoom, aby
nareszcie znikly w~yslli·e .różnice zdań i abyśmy zw·rócifi się do nieprzyjaciół j'3dll!olitym
frontem, ktÓryby grunfowu:ri.e iZlli~l pewne
ich nadzieje, a wtedy na.pewoo zaooz.pioowną
· bylaby wJększa ·część decyzyj.

pr.zedsięweźmie

wiedn.ie kroki, dzienniki fr.aneuskie

odp-er

zaznał'Za-

j,ą, że ws.zeru interwencja. Ja.ponji naatąpie

.kw:atąuy ~Jl$kiej, .Mtthyłowa i ł gv· Joołegom, że wylrorzys.tali pierwszą s~
do fil:&\V&liJlll~.-Olaego ~'Od.za, .Kry- .OOŚĆ, która. im Wyjaśniła ZVł"'O<tnicwśe ~
lenki, wraz s .całym jego sztabem, wyw-ołała na oooln'Ość parlamentu oo p.racy i poda.li S'ii:
\ł~ięci111

w Petersbmgn ni-eslycha.ne
Da

się on~ p-0równać

\YTRŻenie.

jedynie z

lłid

w,,

(Telegram W. A. T.).

„Daiiy Mail" óoo:osi
datą 2-go b. m.:

!Z

Petersburga pod

Zapasów iywnościowych S!barczy tylko na
6 dni, a przy .%-funtowej racji gł...odowej dz.lenni.a może jesztn~
kil.ka dni.
W czwartek i w piątek .rahawrurn zapasy.
W rabunkach tych b.ralo udział kilku żołnie-.
ny i marynarzy.
Przed:>ba wiciele rządu nie są w Sltatrrie u-

na

spoik-0ie gkdnyeh ma.s.
Karitofle sprzeda:wane są po rb. 1.40 funt.
Pewnego żołnierza, który sprzedawał
chleb po 5 rb. funt utopiono. Ifunt masła k~

sztuje 14 l'b. .
Z powodu

odwilży mięsio

oolrolwiek sta-

:n~.alo.

Chleb przewa~nle jest wypiekany z mielonej słomy.
Rewizje i poszukiwiarua śrOOków żywno
ściowych <fa.ly ba.r&w slaby wynilk i to jesz.cze_
bardziej powięk,3.za neirwowcść tlumu.

Splsoi tontrrowuluc;InJ.
Sztokholm, 8 lutego.
„Prawda'• dDnosi z Moskwy:
Rada robotnic.z.o , -żołnier.ska w Mosikwi~
wpadła na tx>op szeroko ro1ga1ęlionego spisku
kontrrewolueyj nego, którego naibliis~ym celem było usunięcie ,od władzy !ta.dy komlsa,..
nów .ludowych.

Ko.penhaga., 8 lutego.
,,Natioo.ail Tiden?.e" podaje za dziennillrn....
mi iliool<lyńskimi wiaoomośt; że w wiełkicili
warsmata®. CJ1kręiowycli p:rzy rzece Plyde pra:
wdo-podohni-a nie ®jidzi.e do strajku pows.t>e&h- ·
nego.
Na zebrMJ.i.u masawooi powzięto reroi ».cjęt~
gfo.sząeą, te :;;.firaj:k w war:un!kacli obeenlOh jest,
·~R<lJ! ~U.

Ddrłldil}l
S:1tokhołm; ~ lm~.

Jak d-onoszą pisma r~e~ ~mis;

miaoowany przez bol&i.1Wtli ..

ąrome:ndandem Pet~rsłmrga~ ars~ow~ .•.•~
stal za S!pl'rreniewien,eńi.ę $'"U ajlj:On~w.x:u:'h.

bil.i.

.•

.

.'· .

~

.

a liomcJ.
Budapeszt, 8 i11t.ago.

(Telegram W. .A. T.}.

W parlBllD.en.eie

węgien:.--łim

prezes ministrów

dr. We.kerle i powie-ckitł1: że U'l:\\"Urzooie RC><
wej partji wca.Ie :n.ie je& pomysł001 ehyibitY
nym. .Mógi•by OJl w~az.ać i i•nne przyczy.uyi dla
których· tir. Garolyi nie brał udziału w tmitr
rzeniu tej partji. Poo.sta wą tworzema partji
byfo uz,ależuienie v.'!Stą·pie.n.ia •do niej od u·
uaJiia pn:gramu. Tymczaoom pomiętl:zy ną
dem a pairtją Carolyi ego istn!eją różnice w
poglą<i·~rnh. Ró.inice te dotyczą pmedewszJst-.
kle.Li st&su.nku do Niemiec.
Kbokolwieik wi-0.zial jak państwo ai.:mieo
kie oo pierwszej chwili brało udział z ::iiajwięikszem p-0wodzeui001 w ob.ronie ' szej \Jj·
czy'l.Ily, z calkowitem ootlaniem się lej sprawie, k!to-kolwiek wioozial jak koalicja zmierza...
la do rozJrnwialkowania naswgo kraju, te.u, ze
względów naroick>wych, mtBi uipra:wiać wla..,.nie
pioli>:ykę, unierza~ącą do tego, aby ubrzyrnanj'
by~ związek z Niemca.mi. (Ożywiooe G·kla3ki).
Sojusz ten ma na eelu jedyni.a zag,varnntowauie pt>koju i wzajemną oon..tJlę i
;a
ża,j:Jiej te·:..' .„ eii "grt:.:.„ „ nej. Z tego ;:-:.: tktu
widi.enia nieipodoona czynić żadnych zarzutów
ż.e poglębiamy
J:usz gospi.,darcz,i, tembur
dz: ej że WJ rai.nie oznaczyłem Qraniee, do kM·
cyeh mcż001y d-0jść, że miahuwicie najzu~
niei za.gwara„n.tu1eimy nasze i:nteresy i że ·. ,.
sim; zabezpieczyć wrówll'o nasz"!: sa.mod:r.łel·
n-Ość handlo'ń"O - poliltyezną, jak i niezawis.1 ·śł
miS'zej dee;-zii. (Ożywione ok1a3'ki). Sojusz g1)
Wl airezy nie jest skierowa:1y pl"'Leciw!ro m
nym państwem; cJ1:1:my go urzeczywistnić w
spoo6'b, który nie iprzynie.sie uszcze:blrn nas.i„, • st . uk.O!ID z :.-:.::r Ei państwwrm.

,„

B1łxzowicJ--knrżuin.

W &pi.sek zamieszanych iest wiele oodbiz. pośród wyż.szych szarż w-0js.lrowyeh,
·<ll'a:z wybitnych poHtyków.

&tokholm1 8 lutego.
Thzli:eill'.Ilikii ~yjslrle diolłUSZą, że w R<>&Jl
n>0wa partja, która szczególnie w
te.rsburg:u znajduje ooraz lkmiej&yoo

powstała

len.illików.
Pairitja ta glosi 1 ie 'l'roclki, Lenin i ...
Rada. lmmis&r.iów lud<lwyeh - to zbi&rowi!'lif'

burżujów, wysy.sają~~cli krew nh}~zęmw~

~etarjatu.

Lie.z.ne 00ezwy, wydawanie przez

w eeiu ounówiooia $iptraWy . ~ęeia.
„

1lai1a1u w zaini.ciowanej P~ ii~~&w, Bin· g]elskicli konforeneji s06jalia~ ·~t~oo
· panstw koa.Jfoji.
, ·· ·

Pertraktacje z bawiącą ~;~ P~eyżu
,~foga:eją m1giełs.ką praw~ ~~łi.s,: ,który
~'D\łnymal <lyrelrtyw~ n.ie
..pod
;Y;a,ilnym pcwrem OO. .Pro .•.. ·.·
.~
''.g&W&nego prze.1 soeja.Uste:fi: ._ .
. .

o:ow~.

pa.rtję, wsywają robotników do podj~eia wał

·.~ego
:.•·.·•·. .F!lakeja
soejalisityoo:n.a ;pMlaim
.. ·~.rii·t. ·.n
. ·... fr.·.·.·.a.··.n.e.u- · ki doo.ydująoof z b.· min·a·zją..
postanowiła wysłać do Clemen1}etiU dce.
„ . ,
pt\Łację,

Michaił

hr.

Oaralyi (prutja Carolyi'ego) omawiając pro.
gram .nowego gabinetu oświadczył, że !}<1 z.bai.
dafilu pro.gra.mu n-0<wej pa:Nji :nie je:śt on w
mo©noś.ci przyłączyć się do niej. Godzi oo si~
oojz.upelniej z prezesem miniatirów w spra wi-e
refonmy wyool't:zej. -O paeytiźmie będzie m'°"
ina mówić dopiero po zawareiu pokoju.

sbośed

IOlilarHCji

(Te1egram W. A. T.j.

Kaka:ncew,

W11ry

Nasitępnie 7.a'bral glos

Londyn, 8 lutego.

.

Londyn, 8 [utegio..

<Lo dymisji.

wraże

tira

brh lfrłjiOIJ.

&y~

głównej

śledz.tw<> u.stalilo, że w ostatnicll dn1adi
by mogla jedynie po porozumieniu z rządami
przybyfo d'O Mo3kwy z ··półudinia ROISj.i kilku·
całej koaliejl
·
. set oficerów, w celu dokona.nła
pomiędzy spiis,,Figaro" widzi w tern oświadtcreniu mi)t.owoow xmdziału broni, b<>mh i pieniędq.
nistrów dowód, że Japonja. nie zamierza wziąć
Sprzysięż.enie wykryto dzięki p&wnemu
udlialu w wojnie na terytorium Europy i że
· bol&iewhlrowi, który 1XI-Ofal pozyskać za.U:bw:ll.e
jej interweneja w Rosji nosić bęihie chara.fu.
~isk10rw'C-Ow i sprowokować :i.'Ch.
ter ezysto loka.lny. Zresutą i w
wypa~
Ja.pon.ja powsilarnie w .A;z.ji, gdyż jej ewentual~
lłifłffltil.
na a.keja ogracir.zy się <1o wsch.odnifł Syberji~ .
G~11ewa., 81uteg.o~

(Telegram W. A. T.).

P·o:cIJug dioniesienia Biura Reuteira onegdai
,m.ęc.z,orem król wyig:tosil mowę troll/Ową w ,pa.r.f,allwRde, w której pD'W'ieo.d.cial:
•
.
Dalt"e zwycięskie prowadzeme WUJ\łlY
t ~ i~z~ ~~m ul{')Jll i dążeniem. ',

to Japoo:ja

Omawiająe dymisję gabiootu
nBerlin€'.r Tageblatt" pisze:

i

Ja-

JaJDBia zostajo w Azji.

nadziejo.

(Telegram

.Ber~ 8 ·~·~·
w. A. ·r.). .. , c.

tien•. Dowbor„Muśokki zdobył
\Yjtebsk. Koni artyleryjskich do·
Stanowisko polaków ma p:ra;woopodolil
.
ł• 1.„
k
·
.r.
związek
1: kwestją p@łską' w jej tałeii~ _·
s t arczy łi po 4AOID U ratuCY„.
mogło byó spowo-dowa.ne rowniei sp~jaht
Bem, 8 lm:tego.
żąda.niam.i kb1bu · polski~, pned:&ta:wi@n~~
Dzienniki swaj~skie donoszą:
l nądowi aastrjaeki6mn.
Wiadomość o .5tlubyoiu prz&.1 po.laków f
Nie można mieć za zl°0 p. Seydl~ ! j.c,

nastąpiła.

wymiana not w sprawie położenia. na Dalekim W schodzie.

Berlin, 8 lutego.

w.

Izby

a Stanami Zjednoczonymi

.. .

poasta swu dowództwem·. gen.

rja

Poza postanowieniem dals1ego pr-0wadzenl.a wojny z pt>łakami, żadnych specjał~
.nych uchwal nie powzięto.

Haga, 8 lutego.
(Tekgram W. A. 'l.j.
kańskiej

Pł}t~~Jttll'g, s "'--"-

(Telegram W. A. 1'.).

Donosttl;bł-3z iPetersburga;
. ,.
,,No~aja zim:• don?m: ....· . "'
' ._ <.: • • • . .· .
P&nuędzy wo1shm1 r~lYl~-1 a Jł,,;
Po dwn~1uowęs b1tw1e, w któ- · l;ońskicmi rozpoo.zęly aię gw~wile ""-a~'
rej udział b:rała również artyle-

:,New York Herald." dt0n{)Si:
Senat 00nucii v. niosek prel}denia WilNiezwlooznie po nadejściu tej hlobo..
svna, damagająey się nd1iełenia mn nioogra- WP,j dla bolszewików wiadomości, Rada ko.:~
nfo:z{ł:nyeh peJ..n{}moo"GiRhi;· do za.wa:rci~ układów
m:isarzów ln.d11wych zebra.la się n.a. p&Stepolity6Elyeh i wojsko.W):eh w uasie · wojny o- 1 dzeni"O n~~jne.

tych obszarów kireSIO'wyoh i dio Europy za'CbodGene(va, 6 111tego..
wej fale zrewo1howanej przez głód i dohkndę
,,Le Petit Paxisfen" doo.l();Si z Nowego ~
tej zarazą Rosji". Podobnie odrzuoone będą
:wszelkie kompromisy w sprawie samookreśle iku:
nia narodów.
Nfezał~ie od oghsronej em.mejaeji w
Tak więc iluzje pnkoj-0we1 któremi żyje spxawia
konferencji wersalskiej, prezydoo.t
ludzkość od Jrillm miesięcy, zaczynają się roz.Wilso.n zamierza zw:rooić się do kongresu z e·wiewać. Wojna prowoozQina będzie uada·l z calą bezwzględoością i niezwyklem wytężeniem 1 :ręd~iem, w którem omówi bliżej ostatnie 0·energji, tak jak t'O zapowiedział niedawno w l świadcwnia hr. Czernina i hr. Hertlinga.
I
parlamencie trancuskirrn p. Clemen-ewu.
Genewa, ,8 lutego.
Wogóle wy.nik koJlferencji wersalskiej u(Telegram W. A. T.}.
1Ważać należy za zwycięstwo polityki premjera
ir.aneuskiego. Sukces jego jest tern znamienPrasa francuska donosi na zasadzie deniejszy i powainieJszy, że - jeżeli wi-erzyć
peszy
z Nowego Y -0rku, iż Wilson pomimo odoniesieniom dzienników francuski.eh - glówświacc.zenia wersalskiego, zdecydowany jest
1I1ym · przedwnikiem p. Clóine.nceau na obradach w \Yer.salu byl Uoyd George, który żą nadał prowadzić swoją akcję. Oczekują, że
idal śdslego ustałenia wairunków p-0<k>0ju i
prezF' ' Wilson w odpowiednim momencie
rwskazywal na niemoiliwooć zrealizowania
odpowie osobiście Herilingowi i Czerninowi.
wmystltich celów wojennych Francji, Włoch i

(Telegram

..

niem, \V)'Wi.lłaR'8m na wieść o wkroezeniu.
lh"Ojsk niemiee>.kreh d-0 W arsza vfy.

(Telegram W. A. T.}•

według nN. Allg. Ztng." jest
właśnie obawa państw centralnych, że „w razie braku mocnej tamyi przenieść się mogą do

W związlgi z ostatnie.mi wynurzeniami
nieprzyjacielsk iemi „Germania" oświadcza:
Angielska wola prowadzenia w-0jny nie
została jeszcze złamaną. Niema celu przemil.cmś faktu, że nadzieja s.zybkiego pokoju którą

wu;na

,>

e;dni~!rą.
Psńswa

wem tej decyzji,

ZawiB~ZiHB

·{Wi:.·A. T.)

,Jforresponden z - Rnndschan" : donosi t
Rokowania. brmskit'

ootyczącycli

okupowanycli.

S&Tłł~ilOLll, 8 Lutego„

(Telegram W. A. 'f.).

1•

i

l!l~llJ &11.Uiłl
·Berlh1,
{Telegram \V. A. T.J.

Podług telegramu „Time..s'aH
z dnia 3f>-go st;,emia w Aue.;tralji
dziej wzrasta troska z po\Yodu .lmrty1~z;:.:.,
tuacji aprowizacyjnej w Auglji.
dencja do zmuszenia rz~du, aby tmt:Z;JJti;J;
cze „ iększe ogranłczenia w we
mniiikacji okrętowej, aby w i
jalmajwięeej wolnych o:!rrętów
nia, żywMśei do Londynu.

jąć

ł

mógł wyrobić sobie ~ła:11rrą,e zdanie, a. jeśli
wnioski, które wyeiągneila pra1a niemiecka, nie 'Podobają sh~ 4.~l eg„cji ros1jsk1ej,
to 7i kolei prasa. i;osyj,s;la._posiada całkowitą swobodę forsowtilfa tych poglądów,
które uw1t?ia za słnsznl'I
W

:Stanu v. Kiihlm
tozważaną ju* ·
e':Jlia pewnyoh f

się

rski~j

S§!en~ji

kazdym h,~~ł,

t!lUśi #:)li. 1111.j~

katf'goryczniej H~ł'iig'•
j,akob! tirzewooniczący
delegacji :Sp:rzymierzon1ch
m1eli być odpo-wied21ialn'i"'~a przewlekanie
rokowań.

Gdyby -purozQ.mtfłnie oo do te~

cretyczn7ch punktów '!óitliiło osi$łgni~te•
to, jak to wszak jMt wiadomem komisa, rzowi ludowemu d.o spr11w zagranl~nycb,

·i. ii ze e.pnsobu łt
. rzez p~n~ wz(łw
.. .asyjskiej MWH:łt.~~l~~·~·~it; zadawaln1ające rozwiązanie -wspólnia~o zanrł~eó.możH;;• ~}robJ do:p-uazcnn,<:1;si.erfał'l:t~ttc dania sbłnby się hĄrdzo bli.skiem.
Pan
W: NieJl'.lf:·Zseh. ~ 'J?ostanowU 'Frzeto
Trocki dnlłznie pow(lłal si~ na to; tf-1 dot~. !l'i]la.daa, o· il@ motn.ot3'ci: gruu
.
niosłośó propozyeji strony prz€>.ciwnej naPQ:'ZatPlll :nfłJwa~nfajsze fabz~

t:tErtNC\ZY~ł:,·

t>O:si.ędzenfa.;. w Drześr.i\l; J~it.. $ ćh iv .glił1}.
dnia. Skofvit.atQwał, iJ; drrniesiąrrla. f';ł'·

•

Rr.·~;yg{')~'QW,&Be ..~.· ostało ]H.~~f„;i··· ·Biur:Q ~tflz~.·;ii. ·~;
Pi~'PU-~1J g~al-kioatemi~ . Y TT
k
d
p
•• '
p..o;~~n11a z,e"
· 0s i a d a:n:t prz~z f!lID'L~;:
Luilenibwjf.
nfon~: l>Jtil;'q t~\tsń' ory[(iT;1alny, z.ęstąt,
s1&nJ. ~·:i;>e.tf\r,ot1rga. i lll~c-pa.trzniry: J ·' ·.·.
v. t~t~i 'Hlri .ifP.Qpig.;Jak i 'fVRZystlde.fiel'~.'"·,
(wi e.ezo-rny).
i:!ia Pet~rsbnrskiPj agencji tel~grąfip~ntJ_, ·
łł:usj 0-P zatem 1J07.ostawi6 tiari1t .
Berlin. (Ur:&ędowo). W1elka kwa.ł.era glówna. donosi d. 8 lutego wie-· przewó=<lnieząeemn. del!"gttcji rosyjskieJ.
ilalsze ducłlodźe:n·ia, mając*' ustalić, ktJJt~
czo rem:
jest otl,powie~.~hlnjm 7.a wyslanie depe• '
Z terem5w walk nie d:ol!liesiono szy z .Pet'fr!btltgii.
Na'StepPe · donięsieniei, które r6wn1e~
t1lfo nowego.
11;body.ił.o zaciflhwienle w świecie po lity~ZDJl)1. odnofti ~iEF do !nowy -pana Ti'oekiego.,. kt.órl:l~ mfał on•j,akoby wvgfosić
na
:.;
trzecim koDgrN!le rad robotniczo.chłops'ko~
tnłniermlrfob-. no NiemiM doniesienie to
Wledt"ń.. U.rz~dowo d.on<>gz~r dnia ~
:przyszło: na ~odstawie tiowt6rzonego przez
łute;!"o:
„Berlingsk~ Tidend:e" z d. BJ u. m. tek- ·
Nie wydarzyło' się rifo nowego. stu. Oba "1rnjwafini~jszt'I zt'Jania relaeji ·
tej b:rzmtą: „Imper,ialiści fałsiywie twierSzef ntabu generllihuigo.
p~ą. ifl :iny -pregniomy prrw3.dtić rokowa:nfa seperatywne". Zaś w drugim ustępie
z~tnpl3ni1 fra~~Dtrfur~t:.tmtr:Jk:'JJI~.~
~zytamy: Dele~acja. rosyjlih nie odst.ąpi
oa żądań sw-,~h~ a.ni też nie zawrze TJO·
ł {}nd:yn, 8 ltltego· (T. wł.)~ Riuro Reu- lrnju sepf'ratrwn~go". Ag~ncja tełegrafi· .
łepa. donosi tar~~.io:W.e: ~i.U;.qW:]~„Tnsc.acnia''
c?Jna' WoHfa otrnma.b w onin 29 styer.nia
tinji .An0chor (toJt 1~34!1 p0Jemn.i w .nocy włndomośe t.ą ~e Sztnkbolmu. w j~zykn ·
frlitnous'kim. ja.ko donif'sien~~ Petersbnr·
fia 5 lutego ii:óst.$.ł sttl'p•diÓwiury w bli'Z- ł'liiej
:tg„neji telPgrafiM1H:lj Sztokholm
lości wybn@iła. iid:a,udgkio~.ei" Zn~j~owdy · potWiPrdził również, i~ w rzee2:iywisto1foi
;ią na nim wojska 'i.'tłil'tryltańtt'ki·~, ~ółem. tęht franoliski~ prit>sł.any aa:eneji WoJffa,
ea97 Judzi. . Z rtetły tetj gd.ultan~ urato- n.a.11.t;zedl tam jakcQ ~pesza P. A. T.
·
;,le~H Mt.~m m& si~ do ezynienis:\ z
;wać 2t'87.
·
· · ·'
falszE>rstwami, to . musr;ą, one być popflłWedług dot1ch~i~.et~~·lłiłflamych S'.i'H~ze~ niane J>Omię<lzy Petersburgiem i Sztf'.lkg6łów t3ród Ul'łtl1DWSD.J'~;-·t1Allajd1,lje si~ 75 holmem. Również i w tym wypadku. pu<effot-rów,
Hllłl) ~ołlłiof:~;.',1'&
.. ·!>tfoe.rów · ma· gni~ on :pnflwodnieiąeemn dełPgMji roI
, ,-,
rynarki i 125 ludzi z .z:ałogi, po~a.tem Zltś f!yjskiej pozwolić stwierdzie, te Binro Te~
trzech pasażerów, Ol'$.'! u'f< osób. e~ do legraficzne Wolffa i prasĄ ntem!~cka w
kwestji tej dział/,lłJ. w y;npPłnie dr•hr<>j.
etanu który eh łliema. j~~arr~~ii·
wier7ie. Zdaje mn f!flft, i~ l#•iy to we "I', la
snym interesie deI~~&tlH rosyjsl;:lt"j. h':
strona prieciwna s~w1etdr.a. gdr.ie j j~:t
te dwa. polityczne :\'lft~n fałnerstwa. 7:fl·
· Jtał;r popełnione.
.··• ,;.·
· •· Pan Trocki <>~wia~ezjł, te w ł't111u
l8psaiego .zorjeni<nv&nł~::«i~ to do istoty
ip.r:awy, tyczącej .~
·
zzego donif'ęi1rl!ia.,. po1eoU. nrte
„eobie wszyst
'life· orjginały depDS .· ·. ·..... T. Rz\1lczone-j
d•~paąity śród nicltj:~,:ma...i Oo sit} tyczy
Dit przylął dJ1i1jł
dep~H! t'łru~łej; to0dn dość cz~sto
ostatnimi cźasy ia
1 przerwy t@aaBiHłU.
legt1dl.cznej. J .P
rnł pie był w
Wieden, 8 lutf'go (T. wł.). Poxa1rne stanie usta.nowie. g
w. Jednakże,
wydanie „ Wi~ne:f Zeitung" egłasza na· 0 ile tylko na ta ::P
· ~~ltdJ tech.t~pujący reskrypt cesłtrslii:
niczne,. uczyni Ol'l .
.
~. aby w najJ{o<i:hany panie fiJJidler! W porozu· kt9tSZJ1Ił czasie ob8( .~l~ę.J;ltirozumienia,
mientn z :pozostałymi ezłonkami mini- W~f;l. fałsnntwa wyk f· ~~
.· .. fr:ted pr:z:ystąpil.łJł\fe'•,lił~ właśeiwEtgo
1terJ'um.• z nowodu
sytuacji
par1amen t ~w fJOfZ~dku dzif'nnego, na ~MrJm znajdl'.'I·
!:'
Jiej, zwrócił si~ pa.n do mnh~ 'Zi prośbą wJtła się ti1pnwa dopns~~etp;iJ~ tJUedstawi€1 udzielenie dymisji e&łemu gabinetowi.
oieli pólskieh d·o roĘ:ó~ą~,~ }Ypkojowyc1i.
Poniewu kh.clę speejalną "fi&g~ na. to, Ptirl Troeki o~wiadcz1łi 1J ~a~ on zaproi..·
• d
·
• .·„.·.::.
.... tt'P"~&ć
.nrzociwko,
J'ak ·"'
hr~. J.rin3zcza, tak
11 ""'
fie ministnjum pańs!'i.te
poa1a
a moJEU'ia'.J;..;'
••
I:'
J:r
·
· ~nbrze iorwanizowanej k''ił..m.liłlin. ji "W prasie
"'upełnie3·sze
zaufanie
nawet
i
nrzy
na'ł_.
"
"'
~
'J
ni~miP.ekil"'j,
a.ustrjaokll"j1 i" 'W"tgforskiej,
eię~s?Jych stosunkach nie widz!} si~ 'lfl ma.jąeej na. eelu oskarteinie · dele~acji romotnośbi zadość uczynić ptt>~bte 19j„
·· SJjsld('lj o asiłowanie· pr.ze:vrlękania ro.ko·
wań pokojowych. Wbr&w temu bow1~m
mu111i on wskazać, ~e 7l pcr~orlu pastaw10n;yeh erwf"p:O czasu pr~eti strotlflł prz~ciwną warunków musiafa nastąpj6 przerwa.
Wiedeń, 8 lutego. (T. l(ł.) ~..tJesnz
Poniewa.t
konieczn~ h:yła 001H1& foh przez
.Karol -p.nyjął dzisiaj na Sfe~Jł.lfl~ti . aa.rziąd rosyjski. W ka~dym razie uważa on
dje.neji generała majora. Cramo.na. ·
u potrzebne oznajrni~nle>, 1ż odpswie,hsi~lWie„ eń, 8 lutego. ~· 1!7'l1J.' OHarz noM za ~rzewlekańle rokrrwa;,( -pokoJO·
Karol, mi~dzy innymi,· .pr~fl'~l :4'.ZiR na wych ,ie spada na. d~Jega.cje ro$yjską.
1
specjalnej audjencji pr~ę'~Bi .:ii:,fiła Pol- Właśnie pa.n pnewo~vfozący df'll<>gaoji
skiego~ hr. Goetza.
·
niemiPCkiej domagał się teoretycznych
-'"~""

CeHrz Karni

rozwahń rM.ma:ityułl ltwPst.ji.

Rern, a· lat

Lyon« donosi z
teg-o, eo mówion
lu~ nie będzie s·
<>twartPj .volitylti
nfo nie zdzrni-Oń
wnsoa w odpewl"
zf'-OheJał o
Hlt~16h~.

dziee
~

'

'

"",

'

SekrPtarz stanu Y. lifihl:mann 021najmil następme, iż nie zauważył on ka mp~n"i prasowej talr dobrzfl,. wedłn~ zda~1a
d~legacji rosyjskiej z<•rgan1:owan~;1· Dz1~ki j:nvnnifoi dvpJonrn.ojf, ktottt u zye,,;Pme
a~fegar.ji. ros')-jski_l"j w trakcie ob~enych
rok<:twań eał:rnwicrn b:yła. pr'<estrz<>gana,
~rrt.81 niemiecka na p6d.st.'.".:.fo•: (};Gl:łi'l.t!"Łan:rc.h
anrawo7:dd z pos!e~z<'!ń ..b~ła w st~nie

suwa mu konieoznośó gruntownego foh
przest.ndjowania. S.ądzi on, iż pan~ Tro·
ckiegł'I zrozomięć należy w ten sposób, ~e

on

odpowiĄ
jego ŻJCZPniom, gdy, jak to
.
xamierza, na naJ.b liższem "' posiedz eń . Zf!<;bwi dotyP-11.~zasowe wyni!Jj ro·
kowari. .
.
:Minister l!!pra"':.':'" '1iagrarricztryc1i hr.
Czernin oznajmił w flłnższych wywodach,
iż r6wni"'t pra~~. anst.rjaclrn j węgiPrska
wyJll.wi swój pog1ąd !'!!' sytuację l;(\)>1;7.:ewików bez wpływu ~~ aitrony rządu. Zastrzegł~:r.y się z naciskiem lJrzeciw'kr.- urzutowi. jPk.obr równit':'ł pi asa anst.rjiv~ka
i węgiereh rozpocząć miały hrnpa.nję
przeciwko bo1szev,jkom, pan Trocl\i oznajnli'ł, iei przyznać mut!!L jż rząd jego
w czasie rewolucji zainknął cały szereg
czasopism, nie n1atflg0 ~A poddawały one
krytyce komtsarjat 1ndowy do sprsw zai:;ranfoznych. lecz dJat~go, ~e nawoływały
one do #tW;\łtów. Nie ma u nieb zato
cenzory praw,mcyjnej, jak w niektórych
inrryoh państwach.
Sekr. stanu v. Kilhlmann powołał
sil} na. to, że -w Niemczech niPm& rówrłi~ż
cemmry prewenc1jnej. oraz że napaśd
na pol1txkę zai:rraniczn~ i jPj rzMzników, ·
co niemo,!ł:'ło njść nwa~i tak gruntowneg·o
y,na.wcy dzi<Hrntiów nif'mieokieh, jak pan
Trocki, nfe mogły r.atem ooprowadzie do
zamki~cfa. dzienników njemieokfoh.
Minister spraw zsgrani~~myoh hrab la
Czernin stwierdził" żf' Mntura, istniej11ca.
w .A.nstrji i na W~grii>oh, nie jest w sta~am

1

ni'f!

stłumić

pesymisheznyeh

wynun;eń

prasy. Win na onll jf'dynie w ograniczonej mfr-rr.ł'! zapobi1>~&ć masie wynurzeil
uruv. ld.órP. uwa.:iae na1f'ży za szkodliwe.
W ,\·'(l~trji i na Wl)~TzAch, o ile mn wiadomf'l~, od dlnż5Z!'!l?O

c'l.asu nie zamio.dęto

a.ni j Pti ne>go czasopil!IIM..
.
Następnil.\ na wl'liorrnk 'Pana Troekrn~
go udzie1ono f:'łM~ p: Bubińf!kiemu, jako
rzeezozn11wey Ho spraw polskioh.
Pan Rnbińr!ki odcz)·tal szkie ·w języku rosrjsldm, powtórzony w j~zyku niemi<-eldm przez towarzysza jego p. Radka,
Obaj ei \)anowi@ uważaj~e sią w nim za
jedyni0 prawnych przPdstawieieli narodu
polslrjel!l'I, r,a~ąda1i natychmiastowego ~sunkda obecnych organów rzq,du w Poisce
j rozwodzili si~ o skargach z powodu
dotyeheusowrgo ro?iwojn niepodległej
PolskL W zarysie tym powiedzfanc1 dale-. it dotych,us w:yląeznie i jedynie
tylkei Rosja rewoloeyjna rep~ez@ntuja
t&totn<' intnesv wolności Polski. PaMwi@ Bubiński j Radek powołują si~ w
S'W"Jeb wywodach równi ez na polaków,
wa.lczt\CJeh, zarówno w armj! niem1eekhiij,
jak austro-węgierskil"j.
SP!iretarz stanu v. Kfiblmarm po od·
ezytanin tego p1sma z.w. rócił .si~ a. o pr7'..e·
a 1
·
k
k t
wodTiiczącEt~o li~ egae11 roSJJS IeJ z ·ro ką int\"llrpt'.'faeją, upytując, ezy odo1iytury
wła~niE'ł dokmnt>nt ttwaźae nalE!ltJ u o:fiejaln• ogwia~MiAnie delPgacji ros!jskiPj.
Pan Troeki odpowiedzi.al
d
• M to: Wygłoszo'le obecni~ pog 1ą ! po!'l;a i&l1' !"a.~~
..c •
t h t '\'J1k o lframcaen,
'I.
M'ZVWi;:;itl& w -.e
Ja."kl e
delegacja rOByjska."' ugta!Ha w poezątk.n
toc'Lącvch sit"t obecnil) rokowań, -w ,;ra1u·
Mch k.tórych uwatać je należy 'l!.tt. uw.agi
oficjaln~. Co wychodzi poza te gra.n1et,
stanowi tJlko mate-rjał informacyjny.
Po bm sekretarz ł'!bnu widział sią
zm:nu1on1m do nast~puj&cego oświadeze
nia.: Uwaiam to ~a istotnie dziwne, M na
positd2Senia, na. którem 1)an ltomizar'li. ludowy d6 !!.praw ugra.nie'linych o_dp:era
Hnnt, jakoby "Przewlekał rokowania, J8d·
nemu z edonków deleg'~rnji SWE'j poleca
wy~łasza6 oświa.deMnie tak znaez1rnj dłu
gości, ta które potem.. k~ok: P? kroku,
~rzaea z siPbi@ odpow1tt-dz1~lnośc. - Na
m~ie odezybn8 '{lrzed . chw!llli pn;edstawwni~ .u~iyni!0 wuteme, it ?T~<> ono
cał~O'WI<He ~owł~n.~ 'Pnez .oll:ao. Jest dla
mnrn l'illj'H~łnH~ łHl"JUnen;, Filtą. .dr~g~ pan.
przew_odnfoaący dtle1:acJi. 1"osyJ'3k1e3 do~
rbodz1 ~o przekona.ma., ża pod.obne ezy,J
1

I

•

1to . ag~f,acyjne m
. owy słut~ .·ro·.og"'.. ~o~
zwo1ow1 ~.0kowttń na'l~J~h~ Jl!\ dla awoJ@J
•~ . .
tw "„l:'v„"błó
sobie sw6J 'WłlU·.t sąd.· .Dz1en- <Jioby DaJk&tegoryczm~J odr<T(l<»am:, bym
11 .:.J.U
tjtommocars
.,
• „
t
d 1
··
·i..·
•
l nilu1.u
niemietki je;st dos~
roztroT -„ i._IJJ 1; mnt.~
Z!? s ron.y ei egacJ1 rOS!JS:r.;.leJ pr,c,J-

jaldekolwiek o~wiade?lenie, któreby
nfo miało być opinją całej delegacji rosyjsldej •.
Obawiam sit?, ?.c panowie przewod-

n iczą,ey delegacji sprzymierzonych przez
wydar-zenia w rodzaju wygłoszonej przed
ehwilą mowy członka delegacji rosyjskiej
b~dą wystawif'lni na eię2ką próbę cierpliwo~ei, zaś w prasie. niemieokiej właśnie
teraz zbudzą. się bardzo lHlWazne wątpli
wości, czy_ po stronie delegacji rosyjs1drj
istotnie 1stnieje zamiar doprowadzenia
niniejszych rokowań do końca.
Chmeral Hoffmann . dodał do h~o

co następuje: Protestu}~ l?rzcciwko tema, by papowie Buhiuski i Ra-

jMZl\M,

dek ośmielali sią przema.witł.·~ w imietJiu
wojska :niemieckiego. Masz~ przedwko
podolmym usiłowaniom wziąd ja.kMjei:rnr-

giczniej w

obronę

żołnierzy

armji nie-

mieckief, przynalPżnych do na.rc,fowośl'i
polskiej, którzy 0.!'l wszystkich ter0n~H-:ll
walk b;li się zaszezytnie za ojczyznQ swą.
państwo niemiecki~,

'Pan Trocki odpowiedział, 1.e-, -pomi~

mn .3".l'l.cznych zapewnie11, na ld/r\':I pownłuj,.. ~·ię strona przceiwna, nwa::a on za
nadz~yczaj wa~TII'} dla zajr;:cfa, 11dpowil'1l- ~
.
t
. k
l a . ~ .
!
mego
>J anow1s a 'POf." ą •! 1 zc1:-tlll<i. p••:aków • .i:rnlcżących do del~ga.eji j Pf;·o.
Sekretarz stanu v. K11hlmann z~m
kn~~ nast~pnie 1rnsiedzenie oświndczr>
niem, te, zgodnie x życzeniem delPgacji
rosyjskiej, na najbli~S7.(':r.1 posirdzc;niu
bądz;ji:i omawiany WJn1k dotychc7:asowFh.

pnc

Katastrofy kolejowe„
1fnf((leburg, 8 lutego. (Crił}dowo).
Dnia 7 lutego o godz. 1 i pół po pólnocy ort pociągu wojskowego, dążącego z
Gnlilten do Sandersleben. oderwało sią
41 wagonów, które '.Z wielką szybkością.
potoczyły sjQ z 'Powrotem w kinunku
GU.Sten. Blisko i~worca wagcny te \,!Ja·
dly u stoj&CJ tam poeiąg- towarowy.

Przy zderzeniu wykoleiły siQ r. pociąQ"n
wojgkowego citery wagony OSdhowe i jeden towarowy; ponicfó:r on(\ znaczne
uszkodzenia. Zosbło zal:Jit'yclJ 2·ch lrnn.duktorów i l5 żołnierzJ'; rany odniosło
.
r.
3G ~ołnierzy, śrM nich 21-c11:tżlde. .an·
ni ~Mtali odwłeiiieni do_ lazaretu. w :Sern·
bur~rn.

K0Jo}1jn. 8 lutego (T. wł.). Dziś rano
na dworcu kolejowym Kolonjs.-Ehrenfeld
najechd pociąg, wiozący nrlo:pników, Da
pociąg pospiAszny. Pociąg z urlopnikami
otrzymał zawczus sygnał do odjazda.
Wskutek zderzenia :poniosło śmierć sześciu urlopowan1ch żcloierzy, oraz posłn·
gae?:ka pociągu. :pospte:s~ncgo. Koło 20
odniosło rau:r.

Walki w finfandiL
~zto'knolm,

s

'lutego. (T. w1 '\ BialJ.
opa.n ował.a 11 b i!trni_e
Torneo ost.:itecznrn. Częsć wo3ska :rOS!,l·
skiego w Torneo ubrano do niewoli, r©~
azta. ratowała si~ ucieczką. - Komisarza
ros.rjakiego, kt.órr osHował ~bie.dr. wrai
z personelem. poselstwa rnmunsk1t':"l~o. o~~
kryto i na· miej sou zastrzelono. R~m1 wo~~
ska rosyjskie maj!\ ewakuować. Frnland311
północna znajdnje si~ obAcnie w rękaeh
wojsk :finlandzkich. Linj(!! kolejo_w~ z 'l'or.nco oruehomiono at- do 1!Ąa1·Hlmt\la.
~wardj a

finland~la.

Rabunki

.w

Pł tusburgu.

~zibkholm, 8 Hi.tego. (T. wt} Wcrn·
raj ta:k samo jak i przedwczor.aJ rab"wano mi. W ~zńiesieńsrJm Prosp~keie w
Petersbtirgu. Podc~as ;.~alki, jaka. 'Lł'JW~ą~
Mfa si~ nast~pl!ie pom1~dzy w0Jskam1 i
rabusiami,. zabito kilkudzi~Bięeiu l~dzi. W ezasie, gdy uzbrojona banda tHnłowah.
p1,zywłaszczy6 so~i~ pienią:dze klubu muzułmańskiego, zabtcn ~ostah-prezM klub11 ks. Engaliczew i inny jeszc:l'ie czło
!i:lubu. W szeregu dzieln.io miejskie\
łu1biety napadły i obrabowały wiele skhi-

nek

p6w Z ŹJ'WUOŚcią.

Z1u11ta ndy komisarzy luiowynh.
L1nd"fn, 8 lutego. (T. wł.). „Tim05"
z Petersburga, że !'da komisarzr
ludowych zajmowała się kwestją wnowiedzenia woj ny 0hinom, które zabron'.łY
wywoza do Rosji produktów 1:ywn~ś<~1e·
wyeh, Postanowiono przyczynić s1~ d~
znnvolucjonizowania C~in.'. oraz p~prnrac
ruch separatJ'-'TIJ pr<YWllloJ,l lJOłudmo,w1?b.
pn:f!ci li ko rz.qdovn centr.a.memu. W t~~
eelu ma być tam wy~łany korr:._is;rz rosyJ=
fiki, ~:vy v;ywołać ł\,g 1 ta.cJ<! socJ:Lno-:rewo
donosi

I

luc:yj.:t-.

--o---_

ł.

"

.,.

ŁODZ.
łóBzka.

Xranika

Z kom:htji Rady MiejskbJ.
Na ostatniem posiedzeniu komisji
pracy rozpatrywane były wnioski, zło~o
n e na ostatnim posie1lzenin Rady Miej·
skiej w sprawie żądań robotników :miejskich. Stanowislre zajęte w tej sprawie
prZf"Zr komisj~ pracy podane zosh.ńie do
wiadomości

Rady Miejskiej na środow1tm
jej posiedzeniu.
Tą samą sprawą zajmowała

sit~

na

ostatniem posied~eniu komisja skarbowa.

Z magistratu.
W poniedziałek. odb~dzie

si~

połl\

czone posiedzPnie magistratu i wydzłału
finansowego dla rozpatrzenia projektu
podatku od dochodów.
W czwartAk zaś odbędzie si~ posiedzenie magistratu, na którem załatwione
,;ostan~ sprawy bieżące.

Kon.kurzy na posady.
Maghitrat postanowił ogłosić konkurs
na posad~ lekarza naczelnego ezpltala dla
lekkogruźliczych

w Chojnach pod Łodzią.
Również postanowiono ogłosić
konkurs
na posad~ kierownika (inżyniera) tworzą
cego się przy wydziale budownictwa oddziała mierniczego dla nowJch pomiarów
obszaru miejskiego, wraz z niwelacją preeyzyjną.

Z
W

wydziału

szlml:nictwa.

3rodę odbyło sią

posiedzenie komisji do spraw lokali szkolnych przy wydziale szkolnictwa.. Z powodu na.\"\ ału
yracy, jaka c!ieka komisję, postanowiono
dokooptować

j~szcze

trzech

członków.

Opracowano wzór kwr>:stjonarjusza, który
zostanie :przesłany kierownikom szkół

miej1kich.

;,:•o datek rep&rt;rcyjny.
Rozkład

podatku repartycyjnego, ce-

lem pokrycia nało~oneg-o na miasto Łódź
za rok 1917 kontyngensu, zgodnie z zatwierdzonJm przez władze nadzorcze i
ogłoszonJm obecnie regulaminem z dnia
4 b. m. jest na ukończeniu. Magistrat
od kilku dni rozsyła odpowiednie nakaz.y

1000 mi:., niemi~clrif'j taniej knehni p~y

ul. EwangelickiG"j

750
domowi sierot 760 mk.

mk„

Pan Frą~~ltowski hył doskonal1111·
Flljarkiewic~Pm. li.a~de wejści• jego n&
a.cenę rov;śmies:za:łojnż pnbliezność. Nłt?
mniPj dobr7~'był 1» Trzywdar, jako pokoiifoi.

wojennem~

100,000 mk. dla 'biednych

i7dł\w~

mysłowy mąt I>Oll'(:f~łowszej oden jednak
tony Pnlchelrjł, kt9rn wdzięcznie j swo~
bodnie zagrała p. 'lfl.nńsk&. Pani .A.rkawi-

Na imię radnego p. St. Jarocińskice~
go przybyło do Łodzi 2i Warszawy 100
tysi(!CJ marPk, pochodzących z funduszów
amerykańskich,

dla

podziału pomiędzy

nówna i pan StaJJ9lt>wski dobrH ugrali role małżonlrów ŻE>1skich. Pozatem

n:

na specjalną uwag~ nsłu~u_je szf'reg ar-"
tystów, któn;y .w nie~naczne ~pi?.Ody wło
żyli dużo komizmn. Role tP zagrane M·
stały prze~ pp. Saćhńows,ką, Wiflrzpjgk~
Orsetti, Adamównę i Larewic'T.a. W ttońcn
jPszcze nalet1 wymienić pp Pilarski~go,
Fałęeką i Powr.lańakiego. W ealej komedji znać był-O. WJtra.wną r~kę reżyserske\

bog-a luilność ~ydowską na. przPeiąg 3-cłi
miPSif)CJ'. Wkrófoe zostanie ustanowiony
podział pierwszej raty w w111.okośei
30,000 mk.

Z cechu kominiarzy.
Oneg1faj odbyło si~ 'kwartalne ze.
branie ceehu kominiarzy. Prz-yjęto w poez:Pt majstrów jedną osobę. Odbyły sif!
również wybory -porlstarsr.e~o. WybranJ
został Marceli Jezierski. ZPbrani npowatnili stanzf',g-o cE>chn do opracowania
i złożl"nia właiłzom miejskim mPmorjału
w sprawie unormowania warunków pn.-

cy

M.

z

Bajld.
. Dziś o godz. 4 po -południu w Sali
KoncPrtowtj znana s.rtystka p. Kazimiera
RychtPrówna op9wffl dzieciom pr~Pśliczne
.bajki Anders~na. Kiplinka, Amiersa, Kaspr·owicza, Brentano- Rogoszówny. ora11

Przestę-pcv

cji

Pozostałe w nfowjelkiej ilości bilety
sprzedaj A biuro koncertowe Alfreda Straacha, ul. Dzielna. rn.

w

W niedzie1 ę, dni:l 17-go b. m., dr. Henrvk

Nusbaum. !edaktor „ROZ\\ agi~, W\gtosi w Sali

Koncertowe1 odczyt u. t. "Ogniska m lości ludz-

kiej". Odczyt ten, wvgłoszony w drugiej Pcł'
wie rruf'nia r. ub. w \\ arszawie, cies2af sic; wieIkiem llOWOdzen em.
·
B:lety od poniedziałku nabywać można
w „Czytelni Nowości" A. Straucha, Dzielna 12.

Konc81't popoln.dniowy.

mu

Wykłady na uniwersytecie ludowJ'm
Kościuszki rozpoczynają aię w
poniedziałek, dnia 11 b. m. i obejmować
oędą dział humanistyczny (literatura 'i hi-

im. Tad.

storja. Polski), przyrodniczy i nauki spo·
łeczne z~ l!!pecjaln:ym
uwzględnieniem
współdzielezości. Wykłady, wygłoszone w
ciągu półrocza, stanowić bt}dą w kazdym
dziale pewną całość z danej dziedziny

wiedzv.
Wykłady wygłaszane będą

•

codzi~n

Die łV godz. 6-8 w1ecz. w sali -przy ul.
Piotrkowskiej n. Tam też przyjmowane
111ą zapisy i wydawane programy .

.Ze Stow. naucz. chrzo;:ścija.n.
Dziś o godz. 6 wieczorem
wygłosi
ptmi Endelmanown. w Stow. naucz. chrześcijan, .Andrzeja 4, odczyt na temat: "Znaczenie muzyki w życiu człowit>ka i metodyka i muzyki w pierwszym roku nauczania«. Dla członków i gości wejście bezpłatne.

Ostibfate.
Przew~dniczący Rady MiPjskf f"j inż.

T. Sułowski

wyjechał

ze Łodzi na. kilka

dni.

Dar urodzinowy ces. Wilhel'n&.
Z polecenia szefa administracji przy
ces.-niem. generał guuernatorstwit>, magi.atrat otrzymał od prezydenta ee!'l.·n1em.
policji w:J„odzi, z okazji ·dnia urodzin
cesarza Wilhelma, 8,000 mk. do podziału
pomiędzy biednych miasta. Magistrat rozdzielił tą sum~

w

na.stępujący

sposeb:

ebneścijańaktemu Towarzystwu dobrocz.
dał 3,500 mk., tyd. Towarz. dobroczyn110,;

..hi 2~000 mk., towarz.

„Kropla mleka

źenia.

ściopisarstwo,

jak i

Pnewodn:oą.::y

domienie z

odcz, t:ił riastępnle zaw!a..-

f!Ołicd, które ootwier,faa
przvstosoWa\\ czet orzest~!ców. '

zdolność

• Z zawracorn•enia ti:go wynik2, te itszcze
rosv:ska poi c:a z<iare~z'O\\ afa 21 f,!rudci1a 1t1!ł r.

Mend·a Sznapsa. aibowiem trudnił si~ wtedy su·

,,Dom otwarty" komedia w 8-ch

tenerstw&:m.

.Bałuckiego.

Teatru Polskiego, iż od czasn do czasu
wznnvia dawno nieirrane utwory rodzimych naszych kornedjopisa.rzy. ~, Po kilku
rzeczach Fredry, które spotkały się z dużem powodzeniem,
przyszedł czas na
„Dom otwarty" Bałuckiego, obe<mie zaś
w przygotowaniu jest komedja Zalewskiego „Przed ślubem".
Michał Ba!acki 1 zmarły w roku 1901)
z równem powodzeniem uprawiał powie„

pieni<:dz•.

dvnie w charakterze towarzyszy i ewentualme
świadków. O wvmusz:miu przy rli~h mowv nie
było. Kolski i GoUfu;.J, wezwani w <-harakterae
świadków, potwierdziii całkowici@ materjał OEkar·

-.-

Bardzo słusznie czyni kierownictwo

jaL:nłJy

Svn Mendla i Seidematl<' w0góllł o niczem
nie wiedzą.. Udali s ę oni ze :otarym Sznansem ie:.

zTeatru Polsiiego.

Prokurator, p. Pióro,

pooierał

oskartenie

z art. 6!5 kod. karn. żądaiac wyznaczeaia największe, kary dla Mend.a Sznausa.
0'1rofiea wRosił o un:ewinnh~n:e podsąd„
nvch. Całe osl,arżenie omera się na 1eznaniu
l(o'sk~t-go. Ten za~ m ał jakieś rachun'd z Mendlem Smar.sem i jei;o sfowa należy prJOyiąC :;
wieikiem zastrzeżen:em. ·
'
S;id jednak urnał, ie mater'ał obciątaiący
.
wystarcza do WHlania wyroku, i skazał każderto
. z askarżom eh na s m~es1ące wrę.zienia, zalicza}ąc wszystkim więzienie ś!edeze 1ld 2i-go listo.pada r. ub.

komedjopisarstwo~;.

··

W spa.rei a dl:(ł. reserwhstek. ---: ..
Kwestja :podwytszenia. sumy wtil>arc dl~:; ·

rodzin rezerwf stów rosyjskich ostat&o?>ni~L ·
ntwf ~rdzon\ ~ostała przez magistr~t w··

myśl ~ąd8.ti Rady Mit'jslrit>j:

. . . •·

Według

postanowien11. mąlstratn_.
suma wspare "dla 566 rodzin rezerwhit.ówr
na r. HH7 - HHB, wyniesie 50,000 .ml:. '
pn;Awid7'ian1ełi u, ten @~l w l:rndt~te
miejskim; Htl,000 rok. s fundnszówpo\n~

towyeh, oraz 50,000 mlt. nadwytkiy wyzna1'.
ezonQj przez Rad~ MiPjs 1~ą.
Nastąpna wypłat&
będzie :!ią w dniach 11
z~

.7l~,ow.

rezerwistkom
i 12 b. m.

włsścłcieli

»i;~~
wh.~~
cieli nieruchomości rozpoczęło jut aw~
działalnos•. Lokal stowarzyszenia. rek1 B~i
si~ w domu Tow. pożyczkowo~osuifłdllQlo\
ściowego pny 111. Długiej,
Za.:ry;ąd Stow. obrał na przewod2k~

cego -p. Stanitłława Łodwiga, na ust~~t!'
int. Józefa Słabos~ewicza, na. sekrebru
p. Waeła.wa Ludoborskieg<o, na kujen. p.
Stef.a.na J.1godzińsldego, a na nst&peta pa:
Franeisz.ka. Nowaokiego.

krvminałnei i usiłolkali wvmus:ć 50· rubli.
_
Ws,..omnian~go dnia cała trójka zjawfh sie
mieszk:>n•u Maj~ra Ko~',ie11~~ z~mieszkałeito

1

Koncertowej.

akta.eh Michala

pmstoSOWy-

wsz·vstkkh trzech zuresztv\\a~
N; rorµrawie Mer;del Sznaps .udawał „okragł r?:O ;;re ka" i do 2ar7ucane[{O mu przeste:pstwa s;ę nie pnYznał. Był en worawdz t u Kol•
sk:ieQ'o, ale iedvn e w ce:u odebrania nał!eznycb

Lustra.ej a dziecińców.
Prezes O. R O. Ł. p. Ant. Stami-

Z u:niwerisyt. ludowego P. M. S.

się

lec;ł

W iutrzeiszvm koncercie eouołuc!niowvm,
który odbędzie s'ę w S1H Koncert·1wej pod dyrekcją Bron:sława Szuka, jako 5dst!<a wvst:ipi
młoda i utalentowana skrzvoaczka n. Halina Semelówna. - oozatem program :rnpowi<łda utwory
Griega, Vieu::x:temps1, KaJm:'lna, Naprnwnika i in.
B :etv do nabycra w.ksiFgarni A. Strauch&
(Dzielna. l'i}, zaś w dzień koncertu-w kasie Sali

rowski, przewodnicząca. Komitetu „ Wieś
ttla dzieci" p. Grabowska i ks. prał. TJmi eniecki, wyjechali w tych dniach w
objazd dla inspekcji łódzkich dziecińców.

szvbko um=e;a

pizv ul. ZawadU: ej pod Nr. ó na BałuY.ch; stał-'
ry S711a,1s oświadczvł, .h iest agentem policji krvminalnei i zatqdał 50 rubli, ~rntąc. te w razie
oc!mo\liy don 'esie wła lzv o więks1ym transporcie
mydła, który Kołs'·o iakoby P!zeehowuje.
Kolski kazał _a·ientom PHl.\'bvć mils~one
"0 dnia, a sam· ud·ł s'ę po rade do nfejakiego
Gedalji Gokifarba. Goldfarb :pr,yrzekl, ~e przybttdzie mst~1meeo dnia, w 2.odzrnie oznaczonej
dla agentów.
R1eezvwiście 20 listool!lda d@radca i oszuści spofoa!i się w mieszkaniu Kolskiedo. Goldfarb, zrozumrawszv z kim ma do ezvnieni~ wyszed: na chl.\ilę z poko:u, pnywołał pobcj~ i po-

Q2:nh1ka milości ludz!dej.

Płatnicy

winni wpłacać podatek w
14: dni od dnia dorączenia nakazu
do kasy podatkowej miejskiej przy ulicy
Piotrkowskiej M 6 (na I pi~trze) w godzinach od 9 rano do 12 i pół w południe,
gdyt w razie nieuiszczenia go w terminie, obłnzony będzie dodatkiem w wysokości 15% j egzekwowany.
.

są

~ać do nowych warunk6w i tyeia. i no~-yeh SJłO·
sebów oszukiwania łud1d.
.
.
Pr7ed krńl.-no's'< im ~dem olcr~wym stanęli: 40-letni Mendel Sim~ps. 18-ł~tnl syn jego,
Abram Sznans i ~2-letni Mordka Se-deman.
Akt oskarż„nia garzucał im, te w dniu 19
listn:t'łada r. ub. Jtrzi-dstawili sit: iako · a'!end połi,...

innych autorów.

ławAj.

cho:m ośc~ N owoza.ło:tone Stow„

kominiarzy.

płatnicze.

ciągu

Stanfaławskieg-0.

p.

w wysokoed ~oo.ooo. Poł}'Hb !t~et~•~;;

tl\c została w dn. ó b. m. w łóiaktm ad~ ··
dziale . polskiej krajowej kur P,~tJ'""~:,'

Nades~ane.

Reg1;1lamin
wymi~ru

,

podatku.

re~artycyjnt>!lO

za rok 19i7.

Na„,;aud·z:ie. l.'ozcp.on~zenfa-0,,pobo·
rza -podatku od handlu i przemysłu na
obszarze General Gnbernatorstwa Warsza.·
wskiego z dnia 5-go lipca 1916 i na. mocy uchwały

magistratu z dn. Hi-go listo·

pada i Ra:dy Miejskiej z dn. 13·go gm~
dni& HH7 r. wydaje si~ zgodnie z § ~2ustawy o miastach nast~pująoy regulafllI~

pode.tkowy.
§ 1.
Celem pokryeia kontyngenn pod.a.tka
reputyeyjnogo, nałożonego na miasto
Łódź n. rok 1917~ pobierane b~dą u zasadzie oszacowania czystych zysków za

rok HH6 następujące stawki podatkow~
1) od osób i przedi;ąbiorstw, kto•
ryeh zdolnoś6 podatkową kąmi~je s~acun•
k owe uznały za nie7inaczną, o 1le me zo-stały one npełni@ ,;woJnione od podatk11
ze względu na wyjątkowo krytyczne po·
łożenie 3 marki,

2) od wszystkich innych osób i pried·
shtbiorztw, których zys~i oszacowano
proc:. od. suwy zysl!u

od

i,odo

pow.r~ej

8,000
5,000
10,000
20,000
35,000

"
powytej

Nieodpowkdni :hotel.

do
"
"
"
"
"

a.ooo

mk.
5,000 "

1 o.ooo
20,000
35,000
75,000
75,000
§ 2.

„

l

11/1
2

„

?.1/2

"
"
"

3 1/,
4

s

Jakkolwiek w utworach scenioznJch Ba.;,'? ..•.
Przed kr.-uol5kim sądem okrę!!Q~m stanął
Dla pokry~ia f!lwentua1nego :niedobołuckiE>go br!'.\kło
pogłe.bienia, z
.. arówncf ~2-1etni Władysław \l awrzeń ee, któr~m111~zu~
rano, że w nocv na 17 wrz e!rtia r. ub.. u.siłował ru podnosi ai~ .kontyngens o 25 proc.
treści, jak i subtelniejszych objawów psy;, ittofmnać krad17e7y z szopy Józefa Sznjndy we
§ 3.
ehiczn;yeh, ja.kkolwiPk czasf>m tPż nie zu- • ,IA'si Kon~Sć. pow. ł:skiego" .
·. .
pełnie dopisyw::ł8 sama budowa utworów$· ·. •
Szaindit S ·al z svnem w oborze. U$lvs.zal
Podatek nie wnie.giony w terminilł,
nocy nodejrzane s1merv, wyb e~fn.a !YÓ{i<Ą:orze
J·ednaHe posiadał on tyle humoru i dowł°'.· ·"1tf
f t1fał usiłuiącego uciec czfoMeb. Priv ates:ito-- o:imioczonym w nakazie płatniczym, b~thi~
egzekwowany i obłożony dodatkiem,-;;
cipu i umiał z takim komizm'"'m malowa1t AWan}m z11aiezion0 nóż, łamokr> ełektryęina, ban.
przedstawiane pm::tacie, że komPdje jego., .·flł.ate i okdo 900 mk. w #otÓ\\.Xet~ l„(}~t~tl.'ł aa sokolic;i 15 proo.
shn owiły, stanowią i długo j eszezf\ sta~ ·. :~ ejscu ares•tv"' an fai zm!leziono:.,kr:ót:ki ,kH z ·
§ 4.
nowić będą pierwszorzędny matnjał tea..i~ •. ;g.ałt•ą olowianą, row;deż własnośc.·lHJ<l?st.~~1it:.
• ~..
Oskarżo~1v n:e orzvmał sie iio•wirrv.'Prte~ ·
.
Regulamin
niniejszy
staje sit~
tra1ny. Treść „Domu otwarteg-o", jak fi ;ij)'ycał on v.edkti w nocv, a 1JTŻ~bo~. wok
fonych komedji Bałuckiego, jest prosta;: .$iistei .obon wsz~dł, aby i'!nen:'.eQJWd„,·:S~iad- wornocny z dniem ogłoszenia.
niewymuszona, nie ·siląca się na jakiekoh;· •kttrwre iednak }>otw1erdz1h daoe·ak~U:
n~a. Łódź, dn. 2!5 1tycznia 19.17.
wiek · spi:wjalne intrygi i za!.;matwania~::;:r~:...· Prok?r;:;tor orosił o surow~.,
j1!>CMagistrat
Ot. zwyczaj~ie przedsta~iona j€st galerj~łF~~~o rs:~:ia~o dłuższei n'lradrle; st<~zi« Wam~łych ludzi, wyolbrzym10~e _są do r~z°':'T''~rfeńca na tł rnitst<'CY wi~lient.i- ~ HtoPąc ~tlak
]_)odp. Skul k l'„
mrnr6w karykatur słabostln 1co, ośm1eł.~;·:
uwa::'.~ .mlod\ stos.unlrnw.o
szone wady. A we wszystkiem tern jesf'
n)akt, ż1! mkt ~z·oJy w. r
Powyżs~y regulamin podatku\\'
ni~frasobliwa wesołość, rozmach_ pol.skiN~~;
;slia~iiiw.eszono wykonante.
twierd~a się na mocy § rn Ustaw.}
kprnlrnrstwa, dobrodmszny uśmrn-0h . czfo--.;.
g

wieka

pobłatłiwPgo

na

ułomności ludzkie{~'

W „Domu otwartym" jest pozati:>lli;
tyle ruchu i życia, że rzecz ta nietyiłc~;
bawi i do śmiechu zrnus.za. ale i zaj~Uj<!L ··

od początlrn do końca.
. •.
. ~'~
Wskonanie komedji Bałn~kiego b:ld;;' .
P€t-*Jrc2!ke.
bf'z zarzutu~ Paą \V.Qskowski~ ·. j.ak~ . Mitił:"P~rtraktaojach, m
ka.lski, 1twor~ył tn_J:f~~~ń: . li.liln~rin·iJek~ :AV!l . . ,o: (lfl ~ciag

dtinbnrga o miastach .
Łódź,

dn. 4 lutego HłlS.
C. N, Prezsdent

. nla halicko - wlodzi:mirskiego kxóilestwa1 \!:'
rJhlllach haihsiburskiej mQnarchji.
.
Na tak skromne rozwiązanle sprawy "m'

lo"

. W. m~rę~ ,,~~:;~;qkLa!inowmra

;~iepszy wróbeil. ·w· garści, jak
111.1.. &tcl:rni'~;.
wpowiada z ®X'il:Z to
większą
peWilliÓ'Ś~i:~
]>liskię
utwor~.eJli~ _,,kró1
l lestwa. rniUcko~ "/\}<:ł~zhuWskiego": OlYl~ kol rnspont:l,~rnji zzą it-0:t<llft~u pod rozp'll!W-hwym
tytnl:em:. „Bol9zęwi:zm ~&<!te„ jak VJ.r!\.'\11.'', u-

l

mieszcy.:i ,1DiJ.Q'~ RB: ~?.We 111l!Illeru artykul, w
którym TIJJ. pod.g,~e; YWIJIDaitych tajemnieizych
w~
„zajaw·-. twierd~ . żę utworzenie ,.halickoG.q;li~ , wlodziJllh'<Skiego kr~J~twaH jest l"?""'W".ą pe' pnd· i' wną. P~wność
a,- według „JJi!"1'', glóą~w-·
rwnie na trv~ch
. b: Odpowied7i.~lui mę-

mogą
{liJO>-

I

! Polska

sf!Wi~ltl1.i kil.kakiro~.

l1JU~ całe życie j!ipofeCtLile Rosji,

że

hez:JMośnie

noWil budowlę państwową.

„Tygioid.niu ·politycw.ym" - zamiast W-O'lin:oaca,
pod kltórej lLasliem wystąpiili dio ooju :rewl()l'U{}j-o:niści rosyjscy, mamy ujarz,mienie jednycill.
kłas piI'7JeZ drugie - '"iągłie walki, mordy, :za·
rok ws:Zelilmegio hroJpie"-Zeństwa i prawa, 1panowanie pięści, wydo•bycie na jaw :najeiem.niejszy1c;h 1nstynlutów ludzki-eh, a pnzytem rueopiir
sainy -chaos, gł-ód, nędza, k.ompłetna :na w;srel„
kich pioilaeih de.zmganiza:cja - cala ma&Zyna
·państwowa dio:s~c.zęii:!llde zdru:zgioif:ana, wiojslrn
zdemoral:iz.owan·e - 'iRk, że g.d)~by p.ańsiiwa
centralne ze.cl:miał'y sobie tzatlae tein trud i Miosik,wa i PetersbUT.g :niewąitpiliwile ma:lazl)1by
się w ioh rękaclJJ
Takim j1est obraz d'iYŁyichezasowyich nądów
hołszewi1cik:100 - ń:m d1u1lej będą one itr.wały,
tern ana.r·c.hja będzie się ~otę.gowafu, aż .póki
dop!l'l{)Wadwny do ootatęcui-ej .ro~paiozy [ud nie
:strąci z p:i.edestału ty·c.h, kitórzy, obiooUJjiąc rai
na mami, wytwor.zyli pie:Jclio dantej1siktie !
Bo też nie drogą deik>retów dioiroGnyiwa st~
p.rz;ewmtów sipoł·ecmy·chl Rozumieją to diO'sloonale socjaliści zachodu, liór:zy, i wyI"O!bieniiem
i ;przyg-0toiwooiem pr-iZi~.źis.zaią o icale n:i:ebo
ro.syjs.kich reformatorów bolszeiwfolci·eh.
'I\o wszy.sitlro, eo się dzi!eje w RQsji, niielf:yihlro nie jest zg10dne :z roz'lLillillym ·piI'IOigram.em
wejalisty~ym, aie mo-te >iw ~atooznej swej
kiO'nsekwencji idei rocjalństj-cznej ~ rpio·

l

.za

i wcl.J.1Qd:z,i

w

·

JJ;erz;uil.tafy rej gospodaliki ni·e dają drago na
si.e.Me <metk.ać i w rezru.ltacie - pisze p. M. iw

1

1 biń:siki

a drurzgoc.ą~

!W!seystlro, oolrolwiek pr.zypo.miaią
diot_y~b;eizarowy u.kttad sboslllllków, .ruie ma diOŚĆ
sny~ ~.1 wznieść rut gruza·oo fundamenty p1od

i;twarzoną ma być tylko w granicach
etnogrR.fr:1Znych; hr\ Cr;;i~rni.n. w mowfa z 25 b.
m.~stwforfl:dl,
ż.e
,ltl'r~;ychyJ.nym j·S"Pt roj'Śli
stw-0rz.;mfa niezawi1s.Jlej J:"'IQiJi&ki, ik!tÓN O'OOj!llliOwalaby .k.raje, zami.eS?ikAtHi} bez:s:pM~·eznie
prz,ez fatliruooo po1s.ką''; traeicilie: •W [lrrzieJlllOwi.e
posla GJą.bińskiego, w "fig'ranieznej komisji
delegacyjnej „waid1JJ.je "'l.ię Uf!tęp, kt6:ry wskazuje, że polscy polity~y. mimo 'WSzy.stkkh tradycyjny:eh zastrzeżeń i ;nawyczek, os.tat11cmie
zdecy<l 1waJ:i się na kont~&..n.ość czneu; sldal niają się dó' etn-0graJ'iw.n.ej zasady, a nawet
! wdają się• w dyskusję {} zabe!Zlpieereniu poli skich spraw narodowyr.li w oddzielonej od zachodin.iej części kraju ulrnai.ńskiej Galicji
r \\llSChodntej".
j
Jak widzrmy, pie:fvnize dw:a punkty natu1 ry xaro,ej P"31gatywnej;
:Pl()e.yitylWill:e pirxyjmu1 je u.kraiń::oki dziennik, oo powiedzial p; Glą-

!

··

Obraz bemadziejne j ana..rchj:i, jaki prizedstawia o!becnie Rosja, jest tyiłko konsekwencją
calycih jej dziejów. Rosja, !Móra wieki •calle
ug.i.rtał.a się .pod ciężarem despo·~u, strząs
n.ąw,sq.y z s1eMe ib:rzemię .caratu, ~g.łJłtaiwsz:y
-calą masz.ynę pańsotiwiową, preystępuj.e dio iwdele.n..iia. w ty.cie nowydi idei, &wiąicyic:h igl.ę!ooilrio
i u~~w-cie w m00gacli dokbrynerów~ me przebierają:ey·cili w środkacli, gdy ·chiod:zi o utrzymiJnoi"" się pr7iy władzy. IBol:sa;ewi.z;m ga:ngre.·

. I

żowie l'!lllfenty

,

Bolszewizm a soGjalizm.

<ll.rtg prr.y?lma
! ikan.arelt

~.zii;.-ć.

.zgadza.

uroozyf5eie

! Rzec~posp:O~'i:ł~~j~~ka staje się. -0-0raz barOrlej nie:[}e:wm;ą;: pj'.a>sa. rw~ka .w Galicji, we-

iry-

się· nie

o.l'r.swrn.ą dyBilmsję :0 żąda

; nem pTzez niego zahezpieczen iu polskich
I praw narodowyeh . Pófa.cy-rzda niem „Dila"I fałszują statystykę, twier<l·ząc, że jest ich w
Galicji wschod:niej 40 .pnJcent. Wliczają w to
11 prooont· żydów, mzystkich katolickich
1 niemców i ,~rzymsko - katolickich u.kraińców",

I

l których

iiC71bę „Dilo", wedłlllg jakiegoś z·agadkowego kilucza, podaje na pól mil.jon.a. Opie1. rają-c się n;a statystyioo wyznaniowe j, „Dilo"
! oblicza: 3.330.000, czyli ę.4 procent ulrraińców,
1.120.000, ezyli 23 proc. polaików i 640.000,
czyli 12 proc. żydów.
Zongluj.ąc statyistyką nie tyle rŁręcznie, ile
śmiało, „Dilo'' bez od'\'.ilolywania się ju.ż na
jakieko.l:wiek narodowe czy wymaniowe mo:
menty w wlasnym zakr-csie drz.ialania, podno- wamą \kirz.yiwdę.
si limbę ukraińców do S.850.-000, czyli 64%,
Jeden :z ·pr:Zy1wód:eów socjałdemo1k1raicjd au,.
polaków mianuje 630.000; czyli 12 % i równo strjadtiej, K.arol Renner, w wydaILej w !Iioilm
tyile żydów. Dodajmy jeszcze, że do ukraiń- zeszłym k:siiąiilc.e pod tyitulem: „Marxdismus,
skiej Galicji . 7,alicza „I>Uo" ealy okręg lwow- Krieg und Lnternati.Qn.aJ.e", zaistanawiając się
skiego sądu apelacyjn€go , z wyjątkiem części :nad reaili'za1ej.ą idei :soejałisfyioznyc.h i ror.m.ą
polskich powiatów: braczowskie go, sanoo.lrie- iPir>Zi€iWTiotu &po:J\e~:zneigio, tak się wyiraizi.hl':
go i jarosławskiego, z zastnze2eniem jednak,
,,P-0niewa.ż r.021Wój w !ki•0l'lllltlru !Wl()!Lneigio uże miasto Jarosław naleteć ma do Ukrainy. st:roju spolecmeigio, mo·że nasitąpić j.e!dyni.
8
Ustanowiws zy licz.bę polaków na 12%, . przez organizację i a<lministmcję, IPIO!lli'8wai.
zapowiada „DU.o", że królestwo halicko„wlo- pierwiastki te diojrzeć musizą w starym ukiliadzimierskie, abok wspomniane j już części dzie '$Jllo1ecznym, zanim rosta:nii•e on :pirz.ekseJtaiGalicji, obejmować będzie calą Ruś"węgierską OOTIY na IIliO'WY i .po!IJi.eważ w il'.uoozyrwi:stości
i Bukowinę, i będzie państweim niezależ.nem p1er:wiastkii :te dojrnawają, łat~"() zTO.zumi.eć
w unji personalnej z A.ustrją i utrzymywać mOOina jwk d:ziec:itn.ną jest ilmja ru:ek.tóry:cli lupragnie dobre stosunki z sąsiadem polskim. d:zi, którzy ;pr::zypumczają, że SQ·Cj.ał'IBm. da się
Je~y~ym ~-~d1:wy'fil ~ęz~e:U będzie '!Praw: zap.Do:wadzić iJ!l'ZleZ .zamacli lkilasowy, zamach
dzie Język r :iwki, .J~:~k p~lski o~y1:11a ~edn~ :&tan'U 00 d.o-]u, k!tó.ry w ciągu :n„ocy IC>dida w.Ja·
~dobn~ prawa, Ja.li-le m~ w dzis1~J.SZ~J Gali- 1 tl:zę rw rręoo p:m~e.farjatu i umo•iliwi mu w dooCJl ~u.ski. Wy~ry oprą się na be~giłs~ s~Idze d-e:kretów uir:za,dizeme państwa przys"Lłlości.
ten:ne proporcJonałny:m, urzędmlmw będzie
.
.
"
. . .
odpowiednio do ludności 12% polaków.
Iil~Ja !a. 1e.st p1od~. fanfazYIJ, .l~e pil'.zy
DziwnJ"m sposobem „Dilo" w tym samym ~zyt.am~ dz.re36w :rew0>1ueJ1 F.roo~us:Jcie.1 poiws.U:numerze, w którym z taką stanowrzością za- Ją w ,r:o~ych gł?wae:h, zafl'O'.m.ai.i:rcy;cli za:sa.m;.1pawia:da ,.królestwo halicko - wl.od.zimier- ·ezą wzmcę .piom1~Aizy I{l'ZWO~>em 1p['\01e:taria-cJdn:n
skie" uder.z'a w gwałtowny sposób na właści- i burżuazyjnym. J·est również bolędnem. ip:vzywy o~an kłwbu ruskiego „Ukraińskie słowo" piU'szezenie, :be z<loibJ'-.Cie wladzy plQility·c:zn·ej
za to tylko, że wyrażając wą'bpliw<Jść co d-0 po- ;przez priolefarja·t .mogioby się <l!olronać :przez
1ączenia VlSCil.odniej Galicji z republiką ukra- ' gwaltowne ooa:lerue :systemu, przez po'.l:ityic!lr
ińską, radzi, zamiast pogoni za nieuehwyt:ny zamach mas i powalenie bu;rżuazji. W fanym ideałem, skoncentrować sily dla uzyska- ki sposób up.ad.a.ją monarobio1wie i uzur.pator'°""

l

Si.edmiopud-0wY. . . }ew, tTilęsąe stolami i law.kami śp-ile.wa>'~ :ak-0mpian}.amencie
gitary i ma:ndo~ny: ·,.,, .::~~" ·
••„,.Mclodi·oo.-~~'
W.niom m<Jja.~~
iMolooca - udal(:.a~~.'''· ·
Lubi-i' nada"„.• ('~ ;;' · .
Zaczy.nają się tań,oo;, Nf[~jsce diwóc:h ·chorą
ży-eh zajmuj-a kapittatillUfl:~:iil~.
z kuchni wyehyilaJą·stę; tl!ŚJnioohni.ęte twarw iolni•erzy:
.·

4)

Kartki z dziennika.
(D-0JrońC000ie)_.

lll.

- ,.,Rebi.aia", mana; ~1Jlł!m

dcy wami? - Je11kfo

-

:tainieerey mię-.
krz.~-0zy ~~w3!ki.

może,
Wyłaź, wyl~źl

: ro~legają się glMy.
.:__ ;poipycl:J.aj.ą ż.o1nierze

kolegę.

-

Jelkiil, jclki

~lOH.e! wy)aź!

Oż.'!Ivwski.

-

<rJ"C'LY

.

Z Humu wysuwa '5i:ę sm.agfy, zgrabny 7;,,"".ł:
.ni.e.rz. na gloiwie ~p~.
~

Pi;.esz

·wookę'?

'-..., p;yita Ożarow3ki.

- Ile elrncde i jesztze dwl.::, - r>0tlega
się z th:mu.
.
- Nie pij-e, a zawsze jakby w pOOcl.tillliek.:i;u.
- Pij":~:.'.) - p~im. nałaT-OZ) W·ic Oża,oo.wski.
Jcł.ldn

galanterj.ą prz.yJda<la r~kę
rapc:·tu,lie p:o·h»zikują-c o~zyHn1:

z

do

paipa•chy, i
- Ja jui, \ti"asa:e <biagn<rooje, i w pai)ie-tracll za.pisany: ~~apoj~yj".
S:ty.blro t:.-susiyl ~oo1;.cę, hn ii·kh1i~n}a
· p1uśó! się w bm - łJ'r?.~" dźwi~k~:d: ktumr:yń-

I

,~

...

· ·. . .

Jełrldn iliańezy p-0czą1blr-0Wio

leniwie, wruno, wszysflro to dzieje
I itedwie,
J:oowi.e p-0idrJ.oS>Ząc ramiona. Następ j cie dziat
nte ru:c'hy
·P'O,ez;ęfy się -0iywiać.

Po :ehwili tan-

eeirz zapaila się jaild.m:ś wewnęl:·rz.nym ogniem,
roolegają się p'I'.zy'i:Uipywamia i mimowoli ·CZiuje

się, że w te'.ffi ks?Jtaltnem eiieil.e :bije serce marzyt0i elski-e.
- U - ru - chiehar' ! - ipad,§,pie'W!Ują ź&nie-

rrne:

-

„Zawiej gorie wieri{)IW'OC'1l]roj

zażiga1,
Kabłlllkami wysieikaj!"

Ej, biej,

-

wymyikruj.e rudy fuab i szewkiemi nogami, <J'ht:·temi w pó1pooowe biUJeiska, wdziera się w taneer:zy kirąg.
~~Ranek.
Na podłodze, na l'lłwacb., na
Ióżkaeh chrapią wezmaj:si goście.
Przy stole

Oiau."-OWski z nie<l'Owiena·niem w gtos.i.e .po raz
piąty

py·ta

się

ordynansa:

-

Ni.ie wie..rz Łrnkaiszu, Mo n ko:gio w gościnie: my u sape-rów, r;zy saperzy u .nas.
Na ro Łukasz mpeJinie oficjalnym :ńonem
rapo:rtuj.e:

- Melduję pos.k~e, że )es't€Ś:lliY w
ew.oim lazarecie.
Si.edzę przy >OJinie i sliucl:iam, _jak zewsząd,
-

ze sta}en, .z kuchni, z lazarel:oWJ"C'h bararo:z;lega<j.ą się -Ordynarne wymysły.

ków

Skąd
Sk~d

ta po·twoma rO'Z.wiąU:-o.00 jięzyika?
ten <:y'1limt?
Za;S!tanawia!iem sit nad 1-mt ~łió i do'!:3.edfoni <lo' wnio:sku, ie fo pOO. ~ świa.
dom·oici o hez.n~jdziej-ni'>3c.i ~a.
Sen, śmierć, męstwo, m~ema i mi.kiść-.

się

tu przy akompanjam en·

Zmęcwny wojną człowiek pragnie raz ria
dzień, pozostając z samym sobą, zająć się mę
czącem pytaniem: a gdzież dUJSza, - ta, oo ko;
cha, cierpi, raduje się?.„ Gdzie podzialy się
inne• uczucia, jak: tęsknoty, lagodności, piesz..

czoty? ...
P!rzyehodzi

straszna

świadomość poloże-

·nia.
Dziesiąitki tysięcy 2'1drowych i mocnych
cial przechodzą kolo nas codziennie, idą, skazane na gnicie i kalectwo.
A.że.by nie dostać o'blędu na wid.Ok teg.o
nieustającego ub0ju, trzeba uciekać od wszystkiego, co się dzieje dokoła.
Szukamy więc wszystkich, dostępnych
nam, rozrywek: upijamy się, gramy w karty, .
haza-rdujemy się. Tu na froncie niema do kogo iść ze swą pognębioną wiar!!, przytlumio~
nem człowieczeństwem.
Czujemy jedno, ze nas olralecwnyc h, zapomnianyeh rzucono w-szom n.a pożarcie, w
warunki z epoki człowieka jaskiniowego.
I dlatego. też w tej dusznej atmosferze ro- ·
dzila się potrzeba krzyczenia, dysząca zemstą
k-0meea'1{)ść 5kupienia na kimś, .ezy .na ezemofi
swego wdeptanego w bloto i krew człowie
czeństwa ..•
----~~~---

~"1?11 ~i.lf: _ogląd~j~t i>ię !la golO'~~:;; wi.~°"'

"'""'.·J'f'.how, -0swia·dr.za~ąeycli S.lę J;., •'.jl~J."Z;)
'l p~ocą ~y p!'a~ i minn'O ~iidy m~ro
polit;t na opróżnieni~ budyaku, qi11 poz:wolil
dalej łlI\~'-SYWać illwe..11t2raa.
p_,nJ.~wd ltla~ był za;."lłl.:1 p.-.tue.bny,
sc1

wi

Pie~ komunikat na~~-inego d.ow6iit.twa

polski4',;;i:q.
~,Witudomośe.i.

wojskowe" dOfiloeą;

:komisa-n. w.r6cil w tow.arzystwie 12 ~z ... _wonych g\\ardzistów i 5 ma.ry.nrL."""Zy z .Krllll.Sktadu.
W1łtd) m.:tllSi wszczęli a1ir·rnn i 7.'WOlali mie:az.kańoow kmsz.łOru. W o.blit"Zu i;lł;mnn

,,DyWi2'je I-go Polskiego Korpusu, pul:k
i'l'.iynieryj•ny, :kawaJ.erja 1 ~rtylerja - k{J<ncen.tują się w pasie przyfl'f>nJ;)~m - v.ajlL11ulą.e
f'' 1lke miast Bobrujska, t:.f.haczewa i S!:u.cka.

komifml"I

Ifon.oentraeja· ta ma iWl ·.celu, międ~ i:unemit obronę życia i nliAnia h1d:nooci polskiej
przed bain.d8!llli lupieiJców i zan-ar.cliizowa•nem
żofai·erstwem rosyjsHdem -- a ta.h.'ie wspóluid·zial w organiz.acji p0w1·oofu do k.raJu ~ wy-

·
polskie

j k1q!\\~ g-ci clptow~i:I;;~ć pod esko-r~1 W tejże
ehwilt 1.....jen i. popó~ Ut<lał wlnioc.zowi ewrwoTJ r>j gwar.d!Ji e1.o-g la-::ką 'brok, że i"~'Ili-en we
·wltan~j

opcftją

dWom& ko.I~ruuni.

Ze Sztdkho1mu d-0nosz,ą d:o p.t&m g"'Hcy}
skich, ie -oddzi.aJ:y :polskie w Rosji op&ują
.dwiema. kolumnami. Jak " ri1&ta:tnich witfil(11mo..
6ci widać, kolumny te ooHują się poląozyó.
Jedna kolumna, która Złl.)ę;la· Orszę, a ~tn.i'O
S::n'Oleńsk, dowo<l.ro.oo przez .ki'l!ku generaJów,
i~;~Jrych namv1s·ka na·m:z.ie j0.~cze ni.e 'li ma-

ue., idzie z póiłn,o.ey ku pnliw.niowi na <oIJ..ntka:n.ie armii generała Dowb-OJ:-Muśnicldeg!'\.

-obronie n.Hł~!łll si.t"Zelił t

jOO.negq 7,: ioiłniel"Z}· r.zsrwooej gwif"rdji, który
d"{}z,.r.ał 'l.lamenia ci"':J.„Jd, tudziei jednego- z a-

mi.grantów poli.tyeznycll, który broni! k·lmi:Sana.
1

Pned ~cleń!twem ttumu i ~nicllów uUltO".vali gwia.Mtistów io!:niocre, którzy pr iY:
szoillm:y ~ ipomo-cą, ro~proszyU tłum.
ZO!i"':tieru oot~tra~nJ.e obsadmi kl~s~<r.
-----~

,I ·Krakuwa.

Grupa Dow·bor-Muśni.clki-ego wy;r:u.seyla
była "L Bobrujska, zajęla jU'Ż poipnedin.io
łvliń"Sk, a obec:nie ·zwróciła się na dale·ki
iW'S!Chód -

na M'IJhylów,

bimąc

~yj!'tką 1--water-ę glówn.ą. \'\"r:.1z

1-e'm

ltuabłnu.

Po.ilh"'..TI';t;;t>ny przei mtz!e.1J.ów tlu.rn, ?.a!ą.l wobae
es.lr.,,,.,tz fri'i'W'6 si!:P•rr•rw~ko i naparli M. k1.ffii..
san1t, l·~jąe go 1'askmni. Ten. sall!J ~ii! f.1,POtkaI

gnańozych''.

Oddziały

-~ii@v.ml p~nt

-Oo ciew<0li r.o-

z generaH.sisimu-

Krylenką.

się stanie po p-Oią.ezeniu obu kolumn,
s kltórym:i naiStępni-e :z.le;ą się iIB.pewne bnine

Co

pomniejsze od:dzialy. oornzi,e ·nie da.
!'i'i-O:zi eć.
Uwiętle.nie

się

prze--

Lednickiego i Ba.hhuiski•.

'1F!.·an:kturler Ztg." zamies.t-cza <loniel>io-file
,A.g. Ha:;asa, .i.ż rząd bolsz.ewiclci w odwet za
~-ęski, :ziadane bolszewilrnm
przez; oddzialy
pvi~kie,
zanądzil uwięzie.uie
przywód.zów
,;io-ls..'kich1 · pxzebywają,cych w Peter&burgu.
~więzioM między innymi Lednickiego, ae11.
13~'1.::fań~kiego i -h. światopolk-Mirski.ego.
Telcgr~

do K:ryfonki.

N11>e.w'liny polski .k-0mitet wojs&;owy
do Kryle.n.ki:

~

'1.&$"t~pującą d-epesz.ę

,,.Od sa.moegio -poezą.tku rewolueji nie prwtwierdzić, ź-e
o.k.riB<Ślenia na.rodów,

tfajooie

stoi·cia na gruncie samole-ez gdy tylko jaki naiM, mają'ey illi-es.zcz.ęiicie żyć :z; wami, próbude
fr1!ejrowić n.ajlłDliieJS'Ul skJ.0011{).ŚĆ 'd-0 S!mookreiJ.Eldllia i uneezywieit.ui.enfa praw swoi.OO, wy
ia.raz wofaoie, z.a to Jest kont.rrew{)luicją., ie ro
wy:my:My burżuaz!i. Kto wam dal pra '\'\"() dzie-~6

nas, polaków, na bu:riuazj.ę i proletarjat,
s:woiści-e i sro:;uwni:e d<> w~~nsj. lrultu.i."'Y
r.;:1:mujooie ~wa.: ,.a·\qob.Qda, buriua.!Jja, p.role-

fLY

~rjat'".

Nie ue:reie Ms, nam Waiizych le.kryj nie
~tn:.&ba.

Dzięki

wa:57..ym

~-~pm~

spM.i6·

J.ym 125 lat temu, my polacy, zmuszo.,;,i (,;iiiimy
rnez tuy lata z aędu tępić bra.t bf&ta7 ~u
ię/e się

we w-rogie.h sobie arm;acl:t.

Dz.ięki was.r.ej ttahajee .i lcfłl:hi• 1f 181JS t.
~gaz :nad Wisly do Smole.ds.kilt~ zat-

.

ł:b!:ną polskiemi mo~Hami i teraz. t;dy fi~ oz..

sani:r.ui-emy, aby

naprawić następstwa. wa~r-yeh

~rodni i ir.bawi6 <>~~:tld wygnańcaw, wy nia-. &j'~ ni-e poe1;UiWacie sifł do obtYWiądw. f,fłA
--ertdĄ ~w·ej w•irly, lecz przes.z.'kadzaeie '\ltaellrl:~ s.pc.robami i p;ód wszelkimi pororami, świ.a
ij-0mie ezy niehiadornie-, clheeei~ po'\\"tó&vć

przestępstw a.
•
T~ przy blisktlcli jti rok<J11lal'!.iaeh :pio-

d'tt wne
'

ka~Q-wyeh,

powiedzcie !'luz.erze i ~..uniennie
w was siły lu:b eheeid cli~i w~u.:
'Wit ISię za apr,awą PIOI.Siki? Pami'ttajei~ż, iie
tMoa% dla was.r;ych gwal'tów
ws.;i-ra.wi.eti'ił wlen.ia ··bo byty -Oin.e :7)Wi~an-e nie z imiedy slarca;y

mem.a

aiem. car~i i'OOZ

21

:utnieni-em <'.ale6-0 na....-00.u

iro..

~€:go~

· P:~ z n~'kmni~ ~ala11remi k'!~ą rm.MC:} ed
-~ '." ~' 'WfJW'>QJiiJt:za...ycll!"

Lwov.1'ka ,,Rada przyboeina", EUttpują
4--g'O b. m. posiooL&nie w obsenoliiei d-ra Rut-0w2kiago. Załatwio
no ~ereg spraw ad.ministracyjnyr.~ pocrem
dr. Ru~ow~ki pneditawll politowmia godny
loo udwdźców - palliów w Rm~ji, p.rtew:rlinie
tvhlieny, któn.y w ost.111.tn.ith t:n:odnia.'eh masowo r..nechooZłł przez front.
Otecnie około 4.5.000 tyehU uchodźców
majdu!e . si~ w obou.ea koucentraeyjnyeh.
Tl'.lnspcrty ieh U'ltawkmio pr:rieehodz.ą przM
L„ów. Tuiai umiea~ sit ich w koauraeh
pT'!Y ut Zyblikiewle!:i. i 'fi eytadell.
W tej sprawie da.li uch<>dtców zanąd
M~r-łldlf mlej'lk~ odbyła

:mi.uta pó~rtil odpo'ł\'fod:.hie JmJ1.ti. u władc
łfo!sko11tyeh i pra«ll o ur.r~d!llmie, aby im u-

littw"iono powrót do kujn.
B~rie

u?worr.uny speejalny komitet
tym ueh-Odtoo~.

:rdM"lMii~ pomo~y

--~-----....-

ZESPÓŁ: p-nie ·Blamental

Walter
Dorina
Lar es
Noemi

.}fi. to :r.ek,.

p-wje Azro ·
Herman

Tanin
Maz o
Nach busz
~orwid

.Alu mis

Sroda, ·

Edelstein ·

Czwartek

Kowalski
Kadison.

;.'.P1ątek
. 9-01....:...2~1

Kit
Sznej ur

.

·c~J~~>

Zachodnia. 31. U t~i'ijsz Maj er~ 11 (róg Sje:łl u. 23)
1918.j. dni nastąpilj'Ch adoywa6 się b~dzie W sali Jicyta·
~Hln11e,1 N2 31;. ·.. ·
·

:CC~-FA..OiJA..

Ofertv składać do adm n su-.

uGodziny" pod . . M. . \V,,..

rm:::~nt nałi!:ŻY już wpłacać.

or:11

l

Pianino.

717 3

njeprolongowanych we wł,aś.ciwyrn czasie. a zastawionych
31 i w Oddziale Ir.gim Pasaż Majera 11, (róg Sienkiewicza 23).
~longata zastaw.ów, wy~tawionyr;h IJa 11oytflcją, przyjmowaną
ow z;astawó.w: :podlegaJącyol1 sprzedaży hędzie op-łoszony

r

Wezme w. dz1erżawe
restaurację .
lub kupię koncesję.

dobrym stan~e.
:: do sprzedania. ::
Wiadomość: Długa 67, m.
6, od godz. 3-ej !lO :poł
w

zupełnie

914

2-1

~lllilllll!llllllllErillllmilDll!lll!l!lll!lliiBllll!Cli&[l5llll;illl!B

Ze Stow. sp.,, Wiosna"
W. niedzielę, dnia 10 lutego
Ch.. l1mnan I M. Sorskl,
Ceny stąłe bardzo przystępne:

'

08;~ólne

Zi'

odbęd7iie si~

roczne Zebra.nie
sali Re13ursy Rzs',

'Wi dze wslrn 117.

iAbfn"p

. JDtiZ

177

925

n

tódi, ~ 31 styozmia. 1918 r.

...

----,..·

Teatr Wielki
ut. Kcmstant}'nows~a 16

Aly...: )Idlct-, o. Sierocld, I.
· Zandbet-g { )\l. D. ililalt'itnan.

I

•'.n

DzUJ, o godz. B•ej

•

1

·'

j

t;{DZYMRRODOWY Tt~TR SPIESZCIE !

wrf~~i''.~r;~az 18-rf.-

Ostatnie 2 dni możeftie pmlrdwia6 tre$llf: Niedźwied•i;. ~~'· scenie.

Dzr~, Schoła i ffif+dzłela %Mpełnie.

aIa

iii

Wielka atrnl\OJa

TRESURA

Ct~ii'1lniana 18.
Dyrekcja S. Kuperman

w

~20-1-1

c

··. · ółudziałeJlłl l'Wi.·
:·:.-.n.~~:1:0~1:ni:cfłr

prog•1un

...;~ł-0-ma Ołbr"lfł&ł•i

z

~lti~trwy numer..

.. ·....... ·.

.
.
:noW]Ill repertuarem„ .

l!l

B1atrm1

Bebe z 1ued&7łllt1

Ostatnie 2 dni:._ot\ly ze~p6t wystąpi 11
sobotę, o 1 Niedzielę 10 lutego~ o. gods; a· :;pop. Prz~4l~tAłrw:imdł} dzioo.mn~f::~~,B.~j·alnym repe!ł'ttł.it?•

Pokoju.
umeblowanego w . śr6dmie

$cfa poszukuje iię, ęlektry
eznośó, osobne wejście.
Oferty pocl "Ł L." w ,.,GodziDie Polski".
l!Sl -1

doświ1dz1r;y

Pofrzebny

nauczyciel (-ka) przyrody,·
łaciny i arytmetyki do gimnazjum teńskiego. Wiadomość: Cegielniana 4:7, od
1-2 i od godz. 7-B wieez.

Rzecz d!rleje Sif2 w Warszawie, Krakowfo i.11a. frono:l~.
•

Jtf!'l•łza Sfępowłłcł..

Hałłna

Br11tzówntL

Roman G6rski. oficer L.-Gwardji Hn-

803-3-1

nrów, nut.~pnie rotmhl~
Polskich
.
•

Ułan.ów

i,e.~6lł7

pólaltitt. 'PtZ:&~Utt;a-·

wiQit=>l~epartji poHtyn,;nych~
Otjt,n.ł!iaeje strteHl:l'dtie 1f
Krlk~fwie. KoZ,&CJ i jfJl·

J.ózef Wnrzyn.

darmi..

Adam hr. Mirski .
,
•
• Paweł Owerło„
Janina Lf'Rka, wye.how. hr. Mirskfoh Anna 81:dfRfl..
Konstanty Smirnow, arlj. ks.· Garin 11. Jótef ~rmłrłlcki.

5 :Rr:.arbid E
Po 2 Mk. 3C fen. w detalu, hurt•
becika 240 funt. 420 Mk. z
dodani;em katy wy\v,.:n1. _
W!adom&S~: j'łowomltJslta !!,
u Oklt.
9J8-S.J

. Kaz.

Jerzy, syn Dymitr&, ks. Garin,
Tatjana, jPgo córka
•
•

ęa.al~n (styl rococo)

płaln:w i słołe•r w·~

,

pełnle

dabrym ~tant.a "rft
do sprzedania.
Piótrka'Wlł>ka 178, m. I.

II piętro.
··

1

,,

Zielona 2.

''

Dziś

I

a

Zielona
~~

."

''

:podhlg slynnep;o

Jozefa
powyższym

widzowie

dzieła

d:u~ąnzić
opatrzyć

2)

8)
nalnoso.i.

wielkiego twórcy

w1rnk ;rygorem tymo.?ia.sowej wyko--

WVW\

~ifl. na ustną rozoraw~

węgierskiego

Łódś,

!IOQ-1

910-1

-

-

· kom.

z

I· ..

dnia 29-go stye.znia 1918 r.
podp. S :z cze ble wa ki

~~~~~~~!.~~,;.~i~~c?i.~!:) po~

I Crimm~\!.~n ~~~-~~.!~ks.) ·
'

"

węgf~ukirgo

. ..

S&kretan Ces. Niem. Sądu Okręgowego w ;eiodzi.

nadzwyczajne akcje dramatyezn&.

ALADA R S 'łKADI
„HL\ LiH:l\i YARGO

spo:u l?ra.

Cywilnego Cesarsko-Niemiecw Łodzi, n~ dzlm zz-go nuP...

kiego Sądu Okrę~owego
,..~ 19t8
q ir?dz" 9"_,~ „~~o.
W celu pubłi(}zuego dortGztn!a. ogła&u sit n1me}r::7.y wyciąg powództwa.
Numer aprtt.if.r; 3. O.' 295/i.7.

GLÓW:N'l WYKONAWCY:
Judyta Simon ILON.A. A.CEL z teatru na.rodowego w Budapei:Z'~1e,..
Mozsi, ojo. Judyty MARTIN RATKAI li!
królewskiego ·
„ .•
Simon A. SEMLAl
„
):
.„ _
Pośrednik ślubny

pt.ł.Wne!;o;

od pozwane) koszta. 'no u

wnęgo do III Wydąiał:n,

.

. Rabin . Ukochany

doręczenie„

·

Pozwa:itlł.

tssa.

ujrzą

~t

wionyoh i odpowia.da:ją\}yeh wartości wno.:sz.ąc:
i) osą'łz10 po~w.an.ą nii za.pta~·1i6 powódoe
mk. !fil~.~! z 6, prooentu Gd 6 s,ierpnia 1917 r.; .
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