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Pohddem:

IWJUIJDll: ISO fen. - wlel'llZ p11t1toą jfldnoupaltowy (Uf
stronie IZHÓ 1Ypalł..).
Drt'811i1 'l fen. za W}'l"l!JI, na.jmniej 'l~ fu.
itldlilłlllHI (po tekście): Mk. 1.!6 n wlen1111 petitowy (Itr. 4 np.l
· l1kr11la11h 1 Mk,. ~ wieru petitowy (atr. ł up.).
·
Il d1tal11 band IUllJQJ: Mk. Ui za wlersa petit. (str. ł gzp.).
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Riąt\ ~w OO&llłl~&eji
łe pr.ogram.o\Vyą:" ,,Miotntrora~

swej i ·w.air.tym·
wzywa .do· \rjron-olieeniia l()pihn.ji' 1pol.Slkiej, sam jed.l1alk me ~
.powiada jruilllO; w j·itkim 'ki'61'1Uallk:u to ujOOin'l}lieenie ma n.a.siuu>ić•. · ~ wyma:gae od tak
!Zróżni'O'Z.kowattlegó ~wa, iby &i.ewięó
dmie:si~ty<ID. Zll'ea.yg.oowafo -sanwra.utt.nie :ue swycli
programów na Jroa:i'Zyś6 jed!ll-ej dziesiątej. C.zas
~ui naj.wymi.y, by mą.cf Vfytpo'Wiedzial się ·i objąit

rolę ~ego

nerowrtii1ra pc>litytki polsk.iej.
W ;przeciwrrrym r&ie po nad n1m, a ibodaj i po

Jlftd Sptraiwą polską 1WlgU'yWaĆ się będą wy[)adJti i ~ nas dto 11.n1osa.ema iitatrzuoonego
aiam ~ Dii~ 1 !pi.rzez ohcyirui low.

nią -się oo uciąiliw.ej i .zawfilldrun.ej kwestji po.l.,,
śk~J. Dopiero .p-Oźm.i.ejsz-e wypadki w.yka.zatly„

iaik bezpodstawnym ii błędnym

był tein pogJąd..
powrócd.e do zasadniczego purnktu
wyjścia, wytktni~go ~ akit ó lms.to.pa~
który z lekki.em s-e.Tcem probowmo prz~.

Trzeba

ruć.

T. "JJW. aiustrjaioko-polslki:e l'Orl.wiąmni.e ni.a
wi!elu ma 71V.11Qle1ltll.ików w Bedime. J.edetn z'
wybitnych ezlooków wyższej .aidm.iniisbra.cji naJ.weśliJ: w ro2llll-OWle 2Je:m11ą wątpliw<>Ści, j-aikW.

podn•osoom.IQ w tym

ty.ozny·ch d.

nastroje
w-sprawie polskie].

lkraik>Qwskitego ~u", :p. Alllt.
•
.i.
•
· · · . cie-Cz.ki · ·
. ,iatiil
.... ~J(J.'Y
. ·.·· ... po
.
. . :;i.e • mi-e:1soow-e, zw l:aisz.:
cza; ·W· mk'.re&ie JJ:w.estji. polskiej•. Wrażema
ś'W~e ~uje w airtykule„ .Id~ :tu po~
· ··<:lir

my z .n.i-ewi-e1kiemi <>kirooleniami~
T~rety~zne syµ11patje · znajduj~ &pra'Wa·
połiska wśród kafulik&;v i soojali'Stów - t00tretyCl'l.Ile, gdyż wy.plywaJą me !Ł iłlMtroj·ÓW OOZU•·
ciiOwycll, ale~ pewny.eh dokbryin. W obo.zi-e ka..

'WQ~~~,:mi~ę ®~a w diod4~ hęJątc .w 'b,~~&i, ~utl:cji •a:tegkrfilej, 7.deey•.

.

,

:i..·
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·.w· • .

'.~~ały; si~ :ua ~e~~~~&'"?o~ grana't. _ JJ.&-

.~ęSt.· ~ąłi. cl ~.·je&t. MŚ·tyim..
1

tąpi~-0

ojętui·ooi-e.

_ir_,_._•_w· . . , ·._,
... wo
_ .a_ . ll)'.1l0ł.ua.by bu.oow111Ą
real.-.. ,1·· to
.. licltitin··.· n_a:s_
·
.w.idOCZlll-e
<fila
eym.
~em,-:o.ą
ik-tócym
polakóW,
~woo'°waaw
po ezęści walkami wy.piany p<J'JJ,ty.eiznie. W'~ .ta, z pOOz.ąibkiem W!O'j; bo~emi_ na g~rnYim Slą·~ Po .części przez
J,lv lil!m<l'tyiw~ dQ'-pmego stoipnia Wicll- : nag~~- rozk;rzew1001e a~eiks!·ooumnu w p.ew~~j
, "! .
.
•
•
• , ; . ,r
.
.
.
.CZ~Cl reootrum. Berliństkł ki·e!'OfWllllik filJi
q>!Oit~ :rosy1!Ski:SJ;· po dotycll-c:za~wyeh d~ „Kt!Jrriisooe .V<>lks~Ung." tt~aCf.yl mi <Uugo i
świadiozEllll.'la-ch powllllla hye nwes.2'lele wyeli- szell'Otko, dlaiczewi ll'eńsko-'Westlalskagmpa .eoo. .ni.ht-O'Wana. Wszaffi.;, po ~~e!lliach Rnsji ~-· -~p1era mskłlję ni.e:tyJJro Ba1gji, ale na.th-6'wJ.on(>, 7Je pirz.ySliąlpienie
przechyili w-et ka.u-cus.ki·ego zagłębia Br.i:eye; a1e _w tych
· ~·Jlwa ~~W>O na, str.onę fObudkach wu'CIJ:l:O d<rpat:rzyć.się ozeę->0 Jlll!Theg~,
.:„~-ę
.>i . ·
.
Jak !yi1Jt{) 7iwyldęj -~~ci •. T'9 te,z stanown.~„, Gdy ~~~ W'yilrazala .~ ILil.ą sk'O gr~.py, prowa-drronej pr.z.ez Erz.beirgera, j.est
··""~bo ptikladać illli.ez.l-0mne nadzi-eJe 'W
odm~e, a pooi~waż lewi-ca ma w .eootrum
· Bil .lld.efil~ante ~em jej roo-- pnewagę, wię$1 łei i OtU.cjaJ.ny pl'frgra.m tego
prulstW 10e.r11ti-aln~ U}iaJ: .n a pe- ~-MicP!a. iąda P<>k<>j~ h~ a~el\syj. W kw&'
·
ł
. · . · G · "i
~~ ~lsik.ieJ «mtrum Jest zaw1S?ie gotowe do
~-~~ ~ · r_ecJ • ptppiie'~ą mzy9!bki1eh ,,um.tlł!l'kowarnycll" tą...
•
W :p:i,ciięn_~eąi-ęJ sy~
da,ń;. !W~9 j!fłdnak .pioey~ja ·j.ego j.est nder~

tre:n

j

•

Wb.

•

Wtooo

· ,·

~vaditi1®.t żilcPii;to spoiglądaó

cllwi.ejna, a -0pilllje glówĄ~j kiwałeicy cie ~°'"
staj_ą ?ez WiP:lyWlU na j·e.go taJdykę ;_ w kaW.yan

lit. lm~ki ·fi~~wA6· ~yga·

. :Im~~u~,ll~~~~.„~ &ę,
l.a ,,..,,_.,m5.

1.f .....

l4'1P4i! ,

••

raix1.e Jestł!o,J-OOym.~ ~clWQ, J\toire do SI?rawy P~:iJ ~ lłlłJ li .pewnem pocrum-em

:-r.~~:1o~ oan.trail·

"'"!<·~-"'"'lV" ~%~-

ilu~-q.śc;i

'

·~w.ok\1'. ·~llf';•:.wtP'lY'W4 ~
~

· ,.~S~ia~ pr117jęli fur.mul~ o praiwie sall\·~ta~.o·~-e~ ·n.ąrM6iw 1 ale pojmują ją roz.·
m~tileł·pttpa Se.be.ideniaina i-dd-e w swy·eh :za·
pailrywain.iach ri~e t rząd.iem, Jl.i&Za wMli ul~iłi~ wp~ wWY'WOWJi ~S71ęw_jcldcll d-ok.fifylQ.. ·Zuwwey $obo$uil.ków utieymuJą, tę prz.yftłOló nałety diQ ndieta"WWyeh1 k·t&ny w .ra?Ji.e
wyłx1r&w '-od'bk1rą ~up~e- Sci.hedd-emaina więk~

Amerylki
:tMJ, taJm po-.

Ulu ,te ®

. ni-a są
,
·
lllkacll.

~ t".z.ę~ tJ,płlll-dałf.}w.

wib'id.ólU1';
kw~~

Z

,tt~ . d-0jść

dok~ryner~mi

za4, jruk

d-o ~u;roieui-4
.polityki: ·p1raktyeznej.

W

Sprawa polska \r Berliini-e przeehOOEI
m.99W1Jldt do

~- 'Wę\lat~tl Jl~3Jęjfł,

nmL ·

Idę łytlUl>eJł mi~ynaą"odl{JIW·ej tub
'WO~~.· Qdlkąd otwioinyla $1ę
~&kfywa mwareia z Rosją -odręb.n~o po.
1roju ~iła na drugi plain; ~a s-lę. Pl'~lll1ioer

wyp:i:

.

tęm ~1ęmi~ P.~u dla tutej.gq.y~h

p-qJ.ity-

k'4w1 .Jrlóny 'W'y<llbraiaj~ ęohis, .że· pośv.'lłęenjąe
1.:'eł•ę, U·t-&roją ~ę d>0, f>-Oll'OZl:l!miimi.a 'JJ Ro-"i.lł· Zl~a
lbyłq po:~eehilze4 ~lDj)Z.~
1f:J11o·oz~~'® Wyil.U, ~fYlWBJ!t~lli ii~ w :Sn6"
~i\!.. Wtedy :POOi)Wftl w -Rw<lim~ mcz.e:m n.io
~m~oony opłyim.it7.:rn oo do ~ulta.tiu: w~ezę

w

Vtili

;iofoowań,

a 7iluclr&ema pod ·tym ~l~

byJy~.a..

.

N!i.eroajomłl!ŚĆ ~lmiCh ~11Bk6w
dy..
&krewe przypra'Wione przG~ wy~+Ut ,~ ·
~ująC'fł bi:uxa praSO'We ilrnfVłNilaeję ~ li{'(llgji,

t

podtr„yrnywłlly tl'łlld'Wny ila$Łrój

,

:z :paWO(l11 bG.1-

~właki-eh ~cyj. Wyda.wal-o- się, te poikóż
z &eiłk ,pw,.,yjdzi.e <ii0 $kmmu w. b~ -krótltlm
mll'-sie, i te pmy 1-ei sposohnioOOI. ·Ni~ 11wol·

względzie

rządiowycli:

w

koła-eh ~

„Zwi-ąz.eik

;pomi~

AU:strją,

P·ols'l>l! i

ehQóby"w f-D!C'lllie ooji per.so.naJ.uej, OO:citna nas OO. Rosji, a pmzedewszy'Slll-

kiem od wlaśoiwego jej .oontrum, t. j. OO. M-0..
skwy; powt6re nruraźa n.ais na ni-eustaame fur..
ei.a z Austrją i na1rusza irówin-0wagę pomiędz~
tern

8erUńskiB

było

pi:iństwem

a

Rzeszą in.i..enrleoką,

oowiisko WIO'bee. P-oJ.ski n1e byt.oby

Nai.S:z.e stą.;
dość. siloo~,

Ten ootatn:I argumewt jest lllaj~czerszy, i !Ila~
dio.b.iitniiejiszy. Trzeb-a go talk ~i:eć, że ~

aus:triacko--pol'Siki·em l"OZJWiązaniut Jroowencja
w«>j:skowa i :k!Qlejowa; którą Niemcy uważa~
za Jronloową, bylaiby memoili'Wa. z dntgiej.

&trony nl·e ma mote w Niem()?iooh 11111..~ 'kt~
!by praginąl ain.eksji K:róleS1t'Wa l\101n:griesowegoi
prreważn.i:e, pallluje •nawet ipewien lęk pmecl!'
itą. llmmbin.aicj.ą.. Ideałem jest Fiol.ska Slaba;i
-~iąrzaiua silnymi ·ekom.omkmnyttm węitami 11
swoim z~eh·odclm sąsiadem. mfilitarme :zm.eu--,
'llrillZ'owam.a i d'O tego dąty wszystkimi środka
mi, jaJrle ma l'IZpw::ząd:zenia, niemiecka dy.pl-0-

ma.cja.
Oo

oo

rmboru pruakiego pan11j.e ogólne
J)[l'"Zieikooaarl:e, że .JlO!lityika represji i genmaruzia.· ·
icji d'Os:zczętnie :zibimklrurowała i że tw.e:ba spr!)..
bO'Wać iulm.y<ili metro pos.tęp-O'Wllllllia z polakar

mi-. Wyj.ąt-edr stain.Qwii.ą -oezy-wiśc.i.e hakaty~
którzy jednak wygeywają Qbee.nie sw<>je ostar
łruie karty. Ha.katy:z,m epr.zyk~ył się nfomieektemu spolecueństwu pmez swą Dli·eus.fa1IlJllą .
hałaśliwą a.giil:a-cję, pl"ZeZ -sWO!je !intrygi 1 SWQ}e"
pod·ej'1'1Z81ll:e spekula-cje. Pod'lmzymuje gio terru&1
głównie biurok.raicja polsJdeh -prowmcyj z -oba,.
wy. utraty .k.r.elłOwych d!Qda•bków i upreywilej.o-'
wa•n-ego stainio:wiiska, i wszystkie .zwią.zoo.a ~
nią fywiiiOly. ·Poru\ tą a!oarą, liim;ba ~iarmikóląt.
0$l:markan.v.e~u j1eist minimalna. Ał.e bakaJ
tyśm mają potężni& podtrey1mame w oolym1
wszeiobnf.emf.ecldm (l!bozi-e, wśród ttn9ksjooi-ftt6w i imp.erjrumtów, i Pl'Z9Z ito ptttymierze Sil
je-sYic.ze doo6 siw, aby >p'O'Ws:tr:zyma.6 lub przy.:.·
u!imniej ~nAó ~ refu.rmy w [Mf~ ~win.cjaek.

W~Y powafmi poUfyey, na-w~ koo~
pr.zyYJnają, te uistswy wyjątlrowe ~·

wa.tyiwni

oowołtme, że pola.cy mUISzą ~
nar•1JdJOW& prawa; mimo to !&d.n.Jf.
nąd n.ii.ema drnł~ •n.IM'gji, ezy d"Ość d1'brej woli;;'
ttby p-nystę.pi6 do 'Zmiany Jtl~nyoo obe,...
ny-0h stosunków, Naivet br. Hertlin:g, clt<>eiai
og-ó.l'llie zap.eWllli-., h ję.;t ~ uj1@p.łą kaulł:n, jakiego polaę' J!ll@ffl "bi-e ~:re, atN11a,
~eeyd01Wa•Mgo pr~!łmu oo di& p-ol*iej pt..
littyki. N1e m.oina mę tcl dziw.i.'6, te ta talr.tyJą
eiągleg"O oow1eikaatla. &prrawy ri:.upehie df'ijrq...
lej d.g rmistrzygnię~ia, -diramt i Bile:t-lP.,_ llJ!i.
a>0ść polską t dda:ta ·ujemni·@ u „~&k Kolt.
polski~ 4.'41 ~du, Biierli,Ośa kw rą-doiwyft

w.!inrn.y byó

~-6

$W\Olj&

. wob~ pol~icii

v~uJ.at6w. Jt~J. p.Mt*t/ll
BpTawieidlhw:euięm, PO.łlywiąlt ł\ola.

•

· Ja,Ę tlę 'u.lotą. pr,zy,"F.lłł ~~l.u ·Dtiał'i~.,_
P'Qtlskie, t-ego ~:Ut' p-ówi&d&i.te ilil• m~tBM;;
bo niewiadom·o~ ·1ui -oib.r&t w'6dl~ ·h.luy ro'lł
1

-wój pqli~ycmy ai~e~ ~plUitfwa. P~y~
ka nJemiooka, która :«vabila. Jtt ~ wplrw•
~9sitw :#i7Q. w~, i doJ'lł'Owałd.i!i ~iMlillłf:
d9 ~flu.i'łj~IHfQ Wh ~IOJui--~ ~ lltb9tmi0 ·p-Od wpływem ~li)' ilt~»i'*W+J11Uf

prteioibrdGil.hi.

Mmooiki e

p•ownht

iwd.atem, ~-1• •!•auów u

n.,,

~'\) świWtt

jB.>ko jidyn.ego ,;fi.1>wwvolk"" w :Jk;.rcrpi-e, ~
1ardli1w-Q fok-e.wd.&1.i-& łHa\-.,- :1.aJ'odóWi
wseystki-. te wb.ieiwOiici, kit6M "!bącll ral!ilr,
i diiwily, ~~y•ai'ł .!iWQ.lna ułt~p-O'Wać mi~i•e&
la.godriiejigiemu i baromej ludzkionm JM!fłąd!Q..
wi na wzaj~ •~.nek ey~ainyieh 111:"
dów. Ewo,1uc,ia fa. nie p<>$1tlpi1a je&ZiCTl.0" ~ tyle;
aby mogla p-opirdwad'Zie Niemcy na l!l{)'We focy,

ale ['{)7:Wfulę!a się dostatecmi-e, aby oolsibfć i
dawn-e dugmafy. Być milże, że w-ypadki \\-"Ojellllle przyśpieszą }ej ogólne zwycię

podkopać

E>tw-0.

A i o tem nie iJlaleiy zapCi!Ilfaiac, ie niewecikie spoleczeńs;t:w-0 l'Cedwaja się wewnęi:rz.
ni-e eoraz wyira~ej, i że powstają w mem
przeeiwf.eństwa, których wyrów11ainle
niem'Ożliwe. Pootlrwu godna :udoJ:nośC

jest już

~amuołruś!11l1

-0rgamizacyjina, i jeszcre inie zachwiana spoleezna kar-

ność pozwalają n.iemoom utrzymać j.edfil'(llit.ÓŚć
kh państwowego bloku, i skoncentrować
w·szystkie narodO'We silj- do .obrony eatośm i
potęgi sweg-0 kraju. Siła ich m:iil.ita:ma i.est dotyche.zas ruenaru:srona; ale przemiana wartoecit odbY""ająca się w icalym świecie, otwi'era
l .prred nieme.ami 1n:owe, m-0ra1ne i politycme
J10ryoonity. NastępsCw-em tego procesu ;i:µmi
być prędzej czy I>óini·ei takoo r-ewizja obee-,,
ny,cl;i poglądów na f!pirawę polską.

O JDklj Z Ro&iłwiadeń,

12 lutego.

lfoia miarodajne zwracają uwagę na rot
te na oświadczenie Trockiego oo do zakończe
nia stanu wojennego przedstawiciele państw
centralnych nie złożyli ia.dnego kontr-oświad
tzonia.
Nie oznacza'.' to, oczywiścńe, że nie umajemy pokoju z Rosją, lecz zamęt i nlep-ewnośó
tiytuaeji w Rosji wymaga, abyśmY. pr.zezo.rnie
ezekali.
Sprawę jeńców w-0jennycli rozstrzygną
Immisje ;petersln1rralde, których· ilrompete:nieje
~ędą rozszerzone. Niema żad.nyeh przeszkód
,do wymiany jeńców wojennych pomim-o brafku formalneg<>: tr.ak.tatu pokoj.owego.
·

„Lokałanzeiger"

pisze:
Podlug naszych in.fOTmacyj sehetarz stanu v. Kiihlmann jest już obieenie w drodze do
Berlina.
Należy również przypuszczać, te i Trocki
jedzie już do Petersburga. Jakkolwiek się ul-Oży dalszy bieg wypadków, to historyczna r~
la, jaką odegrał przez pewien czas Brześć Litewski - widownia pertraktacyj pomiędzy
państwa.mi centralnemi a Rosją, już jest za....
kończoną.

„

Voss. Ztng." dowiaduje się, że sekretarz stanu v. Ktihlmann i bulgarski prezes ministrów Rados!awow przybędą dziś do Berlina, w dxodze powrotnej z Hrześcia LitewsJri&.

.

g:o~

.

· ,
·

~

Berlin, 12 lutego..
"" "'

'(Telegram W. A.. T.).

· . i>rasa niemiecka zajmuje ch1odne, po czę
wobec pocią
gnięcia Trockiego na szachownicy politycznej.
. Wynurzenia prasy utrzymane są przeważ
nie w tym tonie, że Niemcy weiiąż jeszcze muszą stać na wschodzie z bronia u nogi lub też
ijak to zaznacza „NOTdd. Allg. Ztng.'\ muszą
~ieć najzupelnieł wolną ręk~ co do wyoiąga
rua konsekwencyj ~ obecnej sytuacji.
. Inna, dość znaczna, część prasy pnema.v1a za tern, aby stworzyć sytuację zupełnie
wyraźną, w ostatecznym wypadku nawet przez
akcję czynn1o,
··
·

sci nieprzychylne stanowisko

Ilf01111 1yb1rcn
·
Or·goo lranclersiki,

1

(Telegram W. A.. T.).

.

•

"Wiener TageblaW' dowiaduje si~ •
dobrze poinformowanej w B'p~e
zawarcia pokoju z Ukrainą:
W kt>mią do ustalenia .gratie wumą
udzia.l prawd<0>pod-0-bnie również i :połaey-.

· ..

słtony

Granioo. ta llie ll-Oley się wprawdfde .s

pewnemi hlstorycznemi prawami Po:wp.
Chodziło atoli <> to, aby wprowadzi6 w
życie prairo samookreślenia na.rodów w ta,.

ki~m ujęciu,
ne.

·

ialtie uznały ~ Hlllirał-

granicznej ludność Chełmszczyzny ~

mia!a moin-ość wyrazie swoj~ życzenia oo ie
przynrueznośei pa.ństw-0wej.
Podezas wzajemnego opróżnienia t~
nów okupowanych przedsięwfii~e b~
środki, a.by nie dopuście d'D ana;rehji.
Bem, 12 lutego~
fI'eleiznm W. A. T.).

nej woli d'Ok{)łllan.ia tej :reIOir.Illl ;wszelki;mi .rozporządzalnymi śncxikami.

fraucn1ła·111I11sl111.

państwa

can-

t-elrre mogą, ze six>lrojem powiedzieó sobie, ie
w;;jt!A na wseh~. ustala eatatecsnie llih."l'lldowana..
B'.openhaga, 12 lntego..

. . r:.e1~ .w: A.. ·1.). .
.
~~ ' -OI!lOlWłaJtJ:e zawa.r-01.ie pok<>JU
z Uk:rain~ p~:
.
. Wspołne mte~esy d~p-row~! bardaJo

~Dkto do _za:wmr& poX-OJll z Ukrainą. Teraz
Wlę<J Uk-rmna będzie miała do spełnienia '18.·
d.anie milita.rne. ~u:n ona .":P~ć z ~ajn
elemooty ho~ew.llekie, gd~ Jeżeli Trocki nie

za.wirze w Brześciu Litewskim pokoju; to polityka nkmiliców złłiegnie się 1 It@łityką państw
oont.ralnyeh pneeiwk-0 Rooji pómeooej.
Próez tego należy tn mieć na W7J!lędde
ba.rdro -aw~ o!rolie:mOOć, mi6Jl<fflicię tę, te
rnmum mają -Obecnie podst2tWę do nprawiooia
taikiei samej p<>lityłi. ·Polityka l'Uilluńs:ka już
zaez;;ma zaw:raeać w kierunku ().rjentooji króla
Kair-Oła. Goo. Averescu Zajmuje Besa.rabję,
którą rosja:nie w-rl.ęli w .r. 1878> a k.i\ira -Od. te-

„.
Kamień węuiolBJ

Bem, 12 lutego•
{Telegram W. A. T.),

Wedlug wieści, jakie nadeszły do Szwajcarji, koncentracja wojsk pols.kieh w obsza..

rre

Smołeńska

pooh-odu na.

ma na celu zorganizowa.nJe

Moskwę.

Sztokholm, 1~
donosi z Pełe.rsburga:
oglog.zooo stoo wojeIJll.1.
Epidemia diumy i eholery 8.ierą się gwał-'
townie„
,-

,,..~fionił:iia<det"
W .całej R-0sji

śmierteloośe wzroola do nielbywalych

gra.

ru,c; w samym Petersburgu umiera ilre<l.nlio {!OO ·,;;i:~
· ~f~l
. .• ,":~':t.

osób d'Zioorue.
W Petersburgu wybuchły romichy.

Ozenvona gwanlja stnelaJa do dem~ 2~j
. "': .]fjj
S•khoim, 12 ~1~'.i1

&-tramów~

(Telegratn W. A. T.~
;~
W oocy Ze 6-go na 7~my lut~ ulmljon.}, c:
tlum na.pa.dl na sob&r Woakries.&JlSki i splt-dwwal go.
St.rzelcy lotewscy wpa~ niespoda;i:anfo i
zmusili hoodytów d>0 ueleezki.
W wielu· dziełniea.eh Petersburga. rozbija..

~

no sklepy 1 handle win.

btlja .a IBX!l
Berlin, 12 lutego.

. <'\ł~egnun W•.A,. T.).

•

.

Telegram · iskrowy z Carslciego Siola
„D-0 wszystitlch" opiewa:
·
Od komisarza spraw zagranicznych.
Uważając za rzecz niedopuszczalną, a~
-0byvratele .rosyjscy w Anglji wcielani był(
pnymusowu do armji angielskiej i aby na
bywałeli rosyjskich rozciągano wysylanie ich~
do jakiegokolwiek pańs}wa zagranicznego,

o-.

uważają'O ·w10góle za rzecz nied'l>ptJallo
czalną, aby obywatele rosyjscy podągani h1'"
li przymusowo d-0 sl-użby wojskowej, komisa..tl

-0raz

Indowy do spraw zagra.nieznyeh poleeil u~/;,;,;\
nomoenionemu pnedstawieielowi w Lon~• !"7c
nie prz&dsla.wi6 rządowi angielskiemu, a'hf>ff>

'tenże zakomunikował, jakie zamierza. pn~~' .,,.~

Marsz na ł Moskwę?

.&z.e:

i

to

pokojowe sli dCsk-0nalymi,
ł

nJQUTfiaJ. de Geneve", omawiając zawar- go -OZaS>U była przedmi<>łooi pożądań :rumuń~
me pokoju z Ukrainą, pisze m in.!
M:di. Sytuacja w poltrdniiowej Rosji jest teąp
"\Vlaściwie moi.na jui powiedzieć, ie po- rodzaju, że Ukraina, Rmnnnj& i lJ&ńatwa -oo~~
kój łen pozwoli państwom centralnym opa.no- tmłne upra.wmjt f.akt):emie połit,-kę iednako-wać sytuację polityczną 1 Jreorganhowa.6
wą.
wschodnią Europę w myśl sweieh życzeń. PoZa<·pfo!'Wszym trakfa1:em po!rojoWym na.zatem pierwszy ten pokój ma Qgromne zna- ..stąpi prawd-(}podb.nie :niebawem drugi. Po p<>czenie ze względu na moralny wpływ, iaki ko;u z Ukra1ną przyjdzie pokój :k Rurrnmją,
wywne na narody.
J kt~ra szuka oo:z~"'!lowarua w Besarabji za
„Gazette de Lausanne" m6wi w artykułe l :m:szeoone nadzieJe na <>~rzymooie Troosylwstępnym o ogromny~h korzyściach, jakie ten ! wanji.
pokój daje państwom centralnym.
Rumunja będzie musłala pogod:z.ie s.ię z
Jest to sukces większy od ofensywy prze- tem, ie Bulga-r;a otrzyma calą Dobrudię at do
ciwko Wlo~hom lub uc:atne przedsięwzięcie ł u~śr!ia Dunaju. ~aiki .rcrzwój wypadków wzmacna Zachodzie. Jest to pierwszy namacalny wy- ma w ha.rdzo ~ulnym si{)pniu p-ań.stwa .ce.ntralnłk zwycięstwa niemieckiego. Po za skutlra-1 ne, kloce i taik już stoją ńa ba.rdz-0 silny.eh podmi goS>~C.ZJ'..mi pokój ten ma jeto-zeze i to ~tawacll.
· ·

Berlin, 12 lutego.
~or<ld. Allg. Ztng. „ pd.-

CunJun o m1mtsr11

dme to zupeb:l~~ ~u.nem, jeżeli i)ow;.eJ;ny,
ż9 ;p~ń.słiw.a e~ przekładają na&~~~
ce jeden po drugim· odrębne traktaty po~
we, których ma:ezenie w każdym ~ól
nµ wypadku nie obciął.a ni~eg'> w stopatu
zbyt w1elkim, nalomia&t jake istniej~ ea.~Jl~„ najLnpełniej zamienia pokój pow~
ny na wsch~& .~ częściowe traktaty

Wieden, 12 llrl.ęgG-.
..

Prnsiec,.

Podczas rowiowy, na którą kianclerz Rzewz;y i prezes micistrów zaprosi! p.rezesa parlamentu, zakom.uniloowal oo .m. iin, oo na.s.tępuje:
W oota.tnkh czasach prasa przyptsywa!a
jen;iu, prezeso~i miinistr6w, to, że nie wy.się
puJ-e on opec.nre z taką samą stanowcz.ością z.a
reformą prawa wybovezeg-0, jatk pray objęciu
swego urzędu. P.rzyipuszczeni·e to m!Ul:tl oo odepr:zeć z całą stanowezooeią, gdyż <la.ł {}ll sl-0wo
w nastawać będzie na rero.rmę wy·ho.rzą
sł·oWa tego dohrzyma. Wp.rawdizi-e przy:z.naje
oo, że je.sit t-0 projekt, mający <>gro1Iklle i decydu.iące znaiczan.ie dla. całej przysuości Prus i
Rzeszy .niemiecki.ej, że pruską reform~ wy.bOO"uą .na·leży gruIJJtoWlnie i S©c.zegól-Owo Zioodać,
a. to się nie da rz;robić w kir&tkim .czasie. Chce
on jednakże po.l-0żyć na.cisk na to, aby nie ipoddawa!l'o żadnej wątpliwości jego ruerLmien.10-

~

naezenie, że· ~a on ~·~:wów
NiemietJ i zmn~ R~Pię do p9łdami:sie~
,,Berner In~ „ Blatt'' pisze: •Bę

Berlin, 12

Korespondent ,,Berliner l'
donosi z Wiednia:
Wskutek oddania Ch~,-~
wemu państwu ukraińskiemu, Kułit pd~e
w Wied:n.iu zerwalo ws.wlkte Bt~lElki • ~
de Dl..
·
Jednocześnie ntv.-orzyl się mr.arty bl&k
czesko - po.lsk-0 - sfov.iański, który .~
w -meeydowa.nei OJł'>Zyeji przeeiwice -~

Podczas Uzialalnoścl mieszanej komisji

Berlin, 12 lutego.

'(Telegram W. A. T.}_.

'

Przedsiewzięte będą Śl!-)ld, aby niedop~~~ do anai'olłji•

C. i k. biuro Jrores.pondencyjne d'O:ruosi:

·

-

wis

(Telegram W. A. T.).

·

n

f.-.

Polacy w Rosji n Banku.
Sztokholm, 12 lutego.
(Telegram W. A. T.).
Wycliodzącf. w Petersburgu ,,Dziennik

Polski" pisze:
,,Nikt panów Radka i Bobińskiego nie
upowamial do reprezentowania w Brześciu
Litewskim in~resów polskich.
Idealy tych panów, oddanych calkowlcie bolszewikom, słoją. w zupel::n.ej sprzeoz..
noki z idoolami polaków~

Nikt z zamieszkafych w Rosji polaków
·nie uznaje rządu bolszewickiego i jeżeli się
Comhon, oświadczył w j-edinej ze swycl:l mów, pod:daje jego zarządzeruom to tylko pod
1
te glównem zadaniem mlodei Fran.'6j.i jest wplywem p:rze~y~ .

ł}I.
Berlin, 12 1tt.ego.

"(Telegram W. A. T.)"
!Bfo.zro Wollia d-0J10si:
·
Niemiecko - rosyjska lronrlsja ppodfil'lo

sięwziąć kroki se względu na koncesje,
lone w tej sprawie pnes rząd Kerenski .•
Ma on oprócz tego wyrazić nadziieię,
na tym punkcie nie d-0jdz1e do iadnyeh
porozumień pomiędzy AnglJą 1 RosJą. i
glja zaniecha przeJsiębrania krokówt
rzaj~eyeh do pod-0bnych nieporw.umień.

,cza wysłała dQ sekiretarza stanll v. Kiih.hna n.na

>telegmm

DłlfI Jllill PfllłłdłL

treści następującej:

węgielnego pod
pokoju wszechświatowego Joo1a, bk>rąee
udiial w omawianiu warunków ekoo.().Jll.i.c:z.
nych pomiędzy Niemcami a R<>Sją wyrażają
Waszej Ekscelencji gl~boJro odemtą w<Węoz..
n~ć. Poo.tan"Dwi~nia ustal-0,ne w traktacie po.ko1<0WYm .z ~~~ą. dają rękojmię, te U?równ~ s l"<llSYJSkleJ Jak 1 z niemleekiej stirońy na.w1~e będą pcmownie w jaknljszybszym
~stale st-OSU:UU handl&we, a dadszy ~
. WÓ.J ~ sbos~ow do.prowadzi do frwr: lej
WS:pólne1 1roTZyśe1 -0hu m.upeJ;niającye.h , ; ... - i
~ędam gospodar~zym taronów''.
·

Haga, 12

„Za polcienie ka.mi ooia

gątaeh

Rząd du:ński wyrazi! ~ę

:ńie

na· pdewi
do Finhuul,ii transportu środków i.YW:~' 0~

ściowyeh.

we.mraj
,,BŁ.

wy:p?yną!

tut

dkiręt

Thoimas" z ladu.aJtl-em mhotai

~

mą-ld,

m·

i~

iii.

PD1Dfo1ł1 l11Mł.
„

Haga, 12 lutego.

AmbasadlQT franooiski w Londymle, Paweł

'Uczynienie nierozerwa.Inem o.boonego pny,mierza. angielsko • francuskiego dla :wspólnej .
;W&lki o wolność ludzki>ści.
Francja musi ąiągle pamiętać o tem., te po.
,WfOjnie nieprzyjad.el wytęży wazys!:kfo, s:w.e
~

a.b;r

porótnić ~ !& A.nglją.

IB!IJ VJJHlDZBk.
N«>wr· York, 12 J.v,tego.

Agencja Havasa

~=

komisji do ,~pra:-w
~ki, ~' -Oi§wiadczy~ ie wyliał~
(!OO środek. ·któ.r'J ~ni okręty transp<nt"we
.··~-~~
Drugi

,..,,.

f~R~~t~:~:~~,i~~~~~~~t~;~.~iLL-~~-;~~,~

przewodnl~cy

Lup.no, 19 M1~1·"""'
bgeneJa. Steła:ni'ego <ku:a,)Si:
,
:Rada ministrów :pooł&nowił:a ~ ·-~-- ·.~,
ll'al-ów Cad<>tmę, P.()l'J:'Q i Cape.Qo &o
dzooia ministe:rjum wojny ~w~,
.jednaJr. kJi .rangi
* .
. ".
y

St~ C'Ui pmed kom.leją śled~ 9,;'1~t
~ażen.ia z.emań, ootytq'eyoh wyp&dk•t
się rozegrały

w p.aźd.m~iku r. ub.

Były' nriaister wo~, ~rał
mia!l!(}\nmy rostM ~- li~
'WIO~i w W~u.

2) Równiet ~o!taj11i oglot'.&one za nio·
wa1ine wszystkie gwa.raneje, które rz~d!
te udzieliły za potyczrki różnym :pr'.3edsi ębi orstwom.
B) Ws.z1stkie po~1czki zagraniczne
zostają unieważnione bez jakiohk.olwiek
wyjątków.

4) Krótkoterminowe oblig-acje zacbo-

wnj ~ · moc

swą,.

Procenty nie

bądl:\ pła

Obligaeje same bąd!l miały war-

eone.

tość ~iletów kred~tow1oh.

t$) Mniej umotni obywatele, którzJ
JIOSiadaj'\
wnętrzn>'!!

uniewa~nione
pozynki wedo -w-yaokośoi 10,000 rb.; dosta-

ni\ odS?ikodowanie drogą udzielenia fm
równoważnika. w nowej potyezee rosyj- ·

Onegdaj

skiej

aosjaliatynnej

republiki

federa-

cryjnej:.
6) Wkłady w oszo~Qdno~~iowych ka
saoh rza.id owx eh, oraz; :prooenty od nieb
są. nietykalne. Zna.jdująero silił w posia·
danio. kas ouozędnośoiowych unieważnio
ne potyczki wzyj~t& bąd!\ llll!. dług/ l'.0-:publiki.

"i) O odszkodowaniu dla kooperatyw
r~ z<1stane, opracowane s-pecja.ln-e
pnepisy.

rotowań

unji do

i t.

UOlOjOWYCh,

8) Kierownietwo likwidacji potyc!l';elt
prtlejmuje·
naczelna rada g·ospodarcza..
Betlłn, 1::2 lutego. (T. wt). Jak.

9) Wykonanie powy~s~ego jest zadadowiaduje si~ »Berliner Tageblatt",
niem
banku 'Państwa.
czw6rprzymterze zwrs)eilo się do
10)
Ustalenłe mniej zamo~nJ!ob ~o
rządu rumuń$kiego w Jassach z ~ar
wjerzoM
zostania specjaln'ym komisjom.
aaniem przystąpienia. do rokowań
Te
mają prawo uniewatnic całkowicie
poko.iowych, Cżwórprzymierze po-prosHo Rumunj ę, by do środy udzie- oszczędnogei, poczynione nie drog4 pralila odpowiedzi, czy jest gotow8.! do cy~ nawet gdy ta nie pr.zenoillZJ\ anmr
podjęcia pokowań.

Żądanie

5tooo

to · je„

dnak n1e posiada formy ultimatUID.i
zawierającego jakąś groźbę.
--

"

Z frontu maeedońskię~ P.ie nadeszto nic nowego. ' _ -. ::..· ,

'

.

"

·

O przyłączenie~

ąohrudiy

Wif.cenł 12

-,

,SJD·sunel -koałitjl do .naUu rasyfski' ~o.

rb.

Zmiana sytuacji w ~u·munjl.

tietA.r11bursJdm„ 1H~ dawniej, oru te na
. . ,;c:ffll&·''WA).§.fnne entente•y upa.troją sif,l tam
~··,, i(flH~·o'Jl1:e- ;r11a:eze-j~ •ni~· <przed obA1Pnhi.m
'"til~,. : .· .. ~-tiag~.. D~ll'rnie.is:zef -: an~ielski6'j

........._
("Wieczo.rn;y').

Bl>rltn. (Urzędow). Whffli
Główna donoai 12 lutego wie
. ""~>·"·.,_::1•.1 : . ą1SŁ~i:\W:1Yj-$łto2.W~j

Na zachód od li ozeJJ: tt<J·:·r:~łl*ol ~ ·~n'~c

~hwianfu

się

natarć

w PetPrłlbt11ttgn

pr~1wró„

..pt.wnt~js•e 8tlnowłsk o.

Ot~~ó

frtfhr,U'$ł'.fcJi j·flj ;, .. koi.··· rimlljduj~ ~1ą jnł znown w
ó$lablłi ·. a,k.,; ' . ('e:tl",cra~urgu;t,:wul7stkfon·n.łonltow' nieo~

przed pohidniem znowu

u:wezwa.Po jn~ farm. Z1 JJtrony
.· .
__ -.. . . . .·
„ . a:ngf tiJsi·i:ej, •. naśtfrpnM francukit>j j th~
pozoatalych terenów walk lllQ podciaw vterw11ego t~stoju w :rolfowa..;
nowego.
maoh w :Sr~P.ściu Lltewskfm, gdy po raz
.płl'\r~siy. była mowa o utworzeni n no•"'j
armjf dla obrony rewolucji, nofiarowa.na
na ten Ml śrmlkł pfenietn~ W dowolnej
wytok ości. Pr~~dabwi~iele an~f P]My i
lrAnoascy ~wrócili ei~ td dlatPgo df'J
włłi'ltego póiniej do tlłewoli l'r®ez woj:o
·

b„
eJ& OJ owa.

·

.- •

_ ·

b~onyair

z

dowóeóf rq~y31kiego, KrJ"

&h 110Iski0

le:nJti. Ten jadnak odnucll propozyejt}.

bt4zie na
tt~ł

fro.~t!a: waułładnltl?

. Hl luter•" (T.

wł).

„B. Z.

• • .dGnQsh ;-;RitrvrwniGy delegacji
ierza. w Brte~ciu Litewskim
·

BerlliJ„

1Jr1edfiw"

p~~J.·

1a Io.·

l:andtt a:ngłel~
H.giel&ki.tnt wybrzeło. !laoho,-

Wa. wse.ho.dnfoj
skiego

ctcnoszą.

wystnele1r z :pemiądzy t$war~JH.ł\cej m1(
.sl\ortv. lu1 tntiw b pojeftlnoaol ~,QOł
tfln, p om.bu sflatj italAf• u1W t41'Ął@~i
nt.e.pi&.D.J.

1'·

•trów

Ra.dod~wow

· uawl.8 i dopter.<l
d.ziewu1
jut· w
f

głoszą,·

i:a

przez generała.
Maelumsena do

marszałka.

polnego von.

rządu rumuńskiego za.wilit"

w ofągn czterech. dni
rząd zdecydował 11lę, c~y pragnie podjąc
ra;J~~em .łąd!nie, by

rok.owania pokojowe,

ć?iY te~

nie. W tym

ostatnim wypadku skończyłoby sią równieł oczywiście zawieszenie broni, poniewat odmowa wytworzyłaby niemotHwą
sytuację. Komuniki*'· it nast~pstwem tego ultimatum było w dniu g b. m. Ulfa\~
pienie Bratia.uu i zamianowanie prezesem
ministrów reneuła A.veresou. o ile "Wie„

riyd mo~na ~spomuianym doniesieniom,
to jel!t podobnem do prawdy, U ustąpi&~
nie. Bratiann przypisać nalezy stanowisku
samego krola Ferdynanda., ponieważ 21
fa.ryta donon", ~e król u.mlerza abdf·

kowat na. rzecz 1wero syna. Z@ wnyat-.
k.ieh. t1oh doniH.ień w .związku 1 faktem,
Bratiana jut ust&qpił, wynika. w każ·
dym razie z. zupełn.ą, pawno~cią. it w Ru~
11uu1Jj a1to14ia l!Cyhietli ~ii J..iwwui.
że

Wstrzr1111ł1

nuan .Kryl1Hkl.

· · ·:'"C.Na.d,4ji1t cłrtl w~ętaflt~lllhle wia-

B•rlh1. a 1
•· wł.) tlł3w1H,
hw>G-baey rolyjaki,
ylnkt, wiaaemośe
e nwif!Ziienł11· lrtóngo pru!l wojska pel·
akie :nie spr11:wiziła. si~. '\U1spół s e>1łon

~:z

w

.

.

iH~~łiłlie·. . .

r •. -.
.·

. . .. .

. .- .- •··

~l-:Ch jnf19Tm.łleat1::;j,~{prtywótłey bol_\fp~t jąi~ó}.}ti.ik_,'~-~ · - -. . front, który

l tak na

pr~~atrsul. J~~

uie istniał~:Je~~~ltłe';;~_.ł

]gmetrów jlił

riJl\ pr!len.j~
nad te.m •. by··~ rlrł~t~Jr . . jł rUYJgk1P3

utw•rzy6 wcnł:n,tt..I dr"&ld ar.mjQ gwardji
t'llerwouj. M1j1·::ł~\ł .~~i Ubitej il, Ił lf.
eubnoU jtj s;0.ra
·- · - w ubił 1h miljna i h f)f'1J
.ł{dołaj~ wuowić pano.wanit
i\eh krtisowy@lł.
Jest

ł?~rłin,
)ut·
nahmtung°' komu.

-rJ.stniej4 l'!A to d.owo~y. te obiao0iieg-o oo .ao ea~'.kowif~j demobi8:tmji.roąyj.1kiej.Jea:t,t~,a.n1m ma-

w Jassach,

w Rmmunji sp0dzjew1ny jest niebawem.
zupełny przewrót w warunkach. - Zwrot
ten przypisuj\ ultimatum, wyatosowanemu

iH\ zostama dal1'z•: pomyka na

częieł

tniem Jta:P•;. ·btl~ie pod\Vodne sitopU7
paro:wca nfspl'łfjUJlełErkł8 O pbjtmnmfoi
18,000 ton łłłi'łl-Str. Warryitkłt wtat~tl prócz
,fedne-gG, po.siidały ,tliaoz•e:ł~lita:nkl., Jeden
:parowi.ee e : :fejeJBI~ A,OOe t.a został

Mini•

ami i prezydent ministrow
:Raao~hwow · dzjś -wfoczorem
~t'tłt5 13erłtl'!a; i b~lpnśrf'dnio po
.Sekntar.n stau odbędą si~ tu
r rz;ądząo10.l, podczas który~lł

Sprarozdanf e admft·ltłtfi nlemietkiljlJ
ieg•:

op'1hciH t\1 mi uto.

! rządem

zupełnifł

ja.81tm~

;t·e· ·M !trony nie-

mieekłej
państwa.

sytuacja Uk•. U: lrtmych rrnfa
wymaga pt•~d-•1t-J:~lltkiu1 zani1ebani a. wu:;alkich. ..Imt:Ałł,:·''t; uni\<hH••.1 i ach.
woj5kowyeh. PolotHJą j;' 1 punktu widzenia intt>r~s6w nięń)fęo.lkfoh, nie mote
1>Jć długo cierpiane Cd:~;.l8fo na.laty H~•
liiwae„ te pósbnewf&~U„ Jakie powum\
pdatw& nwórpHJmit1l'f·'I tieprow&d.1a do
1u:pełleg• wy.iwittlillit. •Jf41.anJ.ł".

rmnmaili o poleJ; I Blł'llmBW
·
buł Jarski a;
'

lciem lroh~gjum 11ajw7hUg-o, Fłorow5.k:im,
dtpNJZJ lllkHWtJ „De WS'.llJ'Stkiek• H-

k:omuni1rnwał łołninHm

.ruyjskhn rukaz demobiliuojt pPG.kdj, pokój, pekój!
Wojna koic11 aict!"-głod owa d.epuu,
końeząoa, sffł. wHwaniM~ do uoh1wuia
dysc:rpliny i· iłio _. uldócania ro.1ruhatai
liwięh. ptk:@jll.
trr;y roi:duy
kj

,e

w

clepllHJ Dadudł D.O'Wf i'HKll! J'ł@rGW·
sk:ieg-o,
uk:azuj\łf
uoow1uo.lln~allła.
pit.F't1U.Hj ~-IHl.1i.
I

lłWil 1 lłłitWłtnltłłu

ru•

pożycżak państwowych.

P.friłł'al.irr„

l! litero (T.

Buła nit

lutego. (T.

wł.)

w sprawie

_pnyłąo!&.łnia

z Sofji

donoszą, ~e deputacja z Dobrudty, przyj ąta puez następo~ tron n Borysa, orai
posłów Anstro-W~gier i Niemiec, udaje
si~ do Berlina; i do Wiednia, Meby zło

Berl!n, 12 lutego, (T. wł.) „B. Z. am
A'ttą1dtohn, a l irtego ('1\ .1Vł.). Loił" ·
J?ię-rU?szy gmi,~a:l:"'kwt:µsrni~# •. dY,~f!kie 11fPtJ :polityc!llne otrzymały Jte'Wną Młtbg"' 'komunikuje: Wiadomości, poeho~
·
Iiudendo~~ wladrom;·~.6,„ ·te rtąd acngtelskt tnajłłje dzące ~ za.granicy, utrzymujj\cej je-&z.cie. ~ye: memorandum
"J_I.'
. sf ę lt- .:~cf~lej11-z-ym
konta:keie ~ rządem

kontakt

do

wł.).

Dooru.dJy do

Orędzie

watninia. pllłJH•k panitwowyob, pn1j ~ty j ui jI'IU łUVilllf WJdiial WJ.U..

n.ina...

lłrafy

anuielakie„

BtrUn. 12 lutego. (T. wł.) Według
dziennik.ów a.ngiolglnoh z okresu od 11 do 2\ t:lt-ycznia. r. b„ straty 1,rmji angielskiej wskutek śmiorei, z ran.
lulJ ~aginięcia w1noszą, 887 o:l:leer6w· i·.
,

diniesień

241~08 tołnierz7•. Nie uwzględniono

01fracb, ubftlrn wskutek chorób.

w t1ilh

Jłozre
h.ttkliełm, lsi lutego. (T. "wf.) Zli~
młodo-socjalistów i rs-yndykg,.
lis.tów urządziła. dzia1a.j po p oludniu na
llillu~ hahtślhn nrnnife$bcjA. Po mity:afU odbytym w p~łuinie poza obr~bem
:Dl}asta. liemonstYHM 2'i ezerwonytni szte.nł&ra.•i. strzslaj'6 z :rtwolwer6w, wkrt11o.1yli tb m.iuh. ·~ rtałdQ, 111' któr;lł

ma. liczba

U.pdli, uo71uta.ikśw rf@łdy pobili lasbai i peWJ~ijali vi$la n;3b okiennych. .ląwnwa.u

:peli.aj, ....... .N.ast:u-no krwawa
ataroia. ltra.1 (llpinra. r6wnid tus:iryhi.
i.a· :pl'lmoo. W iA.111.yeh dzlelnieaoh. mia.sim
"5waież miały •hjs~ rozruchy 1 krwa1H
!łtar11ia Z pclitjfł. DH-.1UD.O liGH7ol!. a.w
r·uzt0wd. Pn&W&1.k@wano wiele 014&.
Dwaj -p0li6juci zuh.li ei~tko ra.11i01.i.
Ju.miuiani; oi1t.ł.witll'l~ ieh de s~~iida.
.Zaoluhi t~W'tl•.h wiH!iH"Hl H&ru:q
p<.rwtłn" 1lą, Wej1.M ailrz1.11u.i1.o w hsun.ch. lf •nifesta.ej&eh. tych. sóojaliści
ubbłu. ~

brali

G-maohu dzienaik:a.
"lo1ialdim10lm1ta11" strzegł pne4 '1;ą,ki!t

Bili'

ai

u~Jł.ikut&w

$lny

o-O.dział

t•Ue.ji.

811by w 8arc11anie.
hrorllfłu,

l!

lnte~o.

(T. wł.). At'&•·
i 1'li-«

eja lbnu. kMlnihje: li& jetinej

w

mi Ht& •kql&lo wał• ru'UtJ
wiA14 lum b '·

HllWUlll

;lit

lł&WHJ:

1) lhs;r1t'kie J.Ołyflrlh:i piubtw&w~
?ełf\(lliąte prHI fl!ltf hrhAgji ruzj . .
skiejt od dni~ l u·utni& usbj, uuu
H niewdnrt; h1n1 ;.n~ew~ Jdti ll4:t.ią.
jU wypłacane.
,

WllHnae

Wa11zyngton, 12 lutego. (':r•. wł.). Do.nieeie>nie Biura Reutera: Prezydent Vli1eiou zwrócił si~ wczoraj do kongresu 1
or~dziem, w którym od powied?iiał na. mowy kanclerza. Rze~'ily 1 hr. Hertlinga, oraz
ministra spraw ugra.nic~nych hr. CHr·

Ze-

stal eglofl1Ull1 tladępl'ljąoy t•ltnt ~ llllłi•

Bułgarji.

L1JIW;jtt1
L@I ~,li,

ł!bie.

etrłftt

u la tart.

er.

wł.) -

~im:'ł

1-•nkt'f'a •nui n~~iowo: Kontrtorped•wieo 'nriitbki .,. lłuflł.r" z~ton~ł w 11?~.Y
na. 9 b. m. wl'JJr&!ltllk ~de.uan1a. I e:dowieh.
~•ginął.

Nr. «-A

Pr1ed wybucka1 woJay
JBłsku-,nlSZHWiGiiBj.
Zbrojny Jro.n&likt między ik<mpUSOOl pols'kiim gcen.. Dov.:bor - Muśnicldego a WlQ<js'Iciem
,bo1szewiekiem poprzedzały roloowaffia, poo,-·wadwne prrez .polską delegację W10}sJoową ~
ministrem sp.ra:w zagraweznyoh 'l\roe.kim. Q

z. KlO!pellh'B.g;i:
ipon'(;wny.m ·wyjazdem
,'l'lroolciegio do Brześcia Utewski.ego, udala si.ę
jiego siedz.rby po1sika delegacja. wojslrowa in
,oorpore, ehcąv mu pr.redlożyć ważne .postllllaty,
d-o.fyiraitce spraiw !J'Oc1ski'Ch. T:r-ocld a:ia .razń.e
:We eh.ci.al przyjąć delegaicji d polecił: jej p:rrez
swego osobist~ ookretarza, !Lvt;rócić się do
l}:orn.isana spraw IIla'l.'!Od.l(}WościlO'wy:Ch SiaJin.·
DTugasz\.Yili. Delegacja zażąrlala jednak ka.tegocy;(1Z.Ili.e konferencji z Trockim, jako ministrem spraw zagraniemych, .podn'O~ :iż oo
.względów rzasadniczyieh u<laje się wl.aśn.ie d-0
' nieg-0, ~em dopiero mnaje rz.a mowwe,
· '.lmnforowan.ioe z lrom:Lsanean d<0 spraw !Dfil".o{L;r
. iWlOściowych w eelaich iniorma:cyjm.y.ch.
Pio dłuższej i ld1kaikrotn-ej rozmowie z se;ki1-.etarzem dele·gacja z.ostata wre:s.7Jcie .p-.nzez
pr.zebi-egu

·

układów d-onoszą

dzień

Na

przed

;oo

Tl'oeikiego pl'IZyjętą. W pierwszym xzęd'ZJ.i.e de-

fogaaja stwie:rdzila, i:ż Polacy, jako pod<laini
państwa polskiego, na równi z ;poddanymi in. :aych państw wirunii w s;wyoo sp.ra waoh zwra1lHć
się przedeWStZ.ystkfom d'O foj ek&pto.zymry rzą
du, w której zakres wcl:Jiodzi x<YZSbrzygame
starć ludn!O'Śei i wla-dz rosyjsJcicll z poddanym.i obookrajiowymi, p:r:zedmiotem zaś kont.e'['enoeji ł>yl-0 wtrącanie się dowód'Zltwa :riosyjs.k:iego dQ sp:ra:w w-ew:nęt:rznycli po.1slciicili.
W <lluższej l'IO'Zilliow:1e TifQC.Jci podlm.'eś1il
.trzy najbardziej char.ak-terystywue moonenty:
1) ·wiojna - :t"'ierdzil - jest wsza:kże iesreze
ni.e sk'°ń·crona; r-0lrowfillia .pokojowe d'(} lroń
oo nie dobJ.eg!y i r~ty dcli są Jesrro'Le IDewiadiQlme, a więc polskiie oddziały w.0.jslrowe
armji T'OSy1skiej i •winny. wwelruiać

są ,c:z,ęścją

ibez. zas•lr.zeienia roZJka.zy dowództwa :rosyjskieZ tego zal-Ożenia wyehOOząe, Kirylenlro
·miał najzup.elniejs:w prawo żądanda , by pol'. we od<l7Jialy W!Oj-&kiowe lli1filaly 1 w.prowadzily
.tę organi:za.eję wewnętnzną, jaka przyjęta 2A>.&talia. dfa ealej armji rosyjskiej.
Na to d.elegaeja odpowiedzia!a, iż żądać
można wykona.n.i.a rozkazów d>OWó&twa rosyjskiiego li tyil1ro oo W10jskowyeh roaja.n, ąlb-0wiem p. Krylenko, jiak i eale dowództwo :rosyjiSlk!ie obrani wstali przez ni.eh. „Nie zapraee-zając, że jesteśmy -częścią a>rmji ro.syjskiej i
:nie dąiąc bynajmniej •d-0 jej roer.rorga:nioowania, marny ną·jzupe:tni-ejsze prawo dB!Ilrokraty- ,
ezne żądania, by wswllde rozkazy, dotym,ąice
polaków wo}slrowych, względnie u.stroju werwuętr:zneg.o pol&kifoh oddziałów rwiojslrowycl1,
~rz,ec.hodizHy i zatwieTdiz.one byfy przez tę naczelną itllstytucję polską~ która obierana jest
na z.jazda:eh ogólny.ob. z uwzględnieniem na}
szer.SLej <l,emokratycznej 7JaSady wyoore-Lej.
Tylko w taikim wy.pa:dku l10!Llrnzy takie mogą
1byó wyJmn.ywane przez :polaków w.ojsk.oW)"Ch,
gdyż tyUro taka droga daje ręlrojmię, M przy~
jęta wstan.i.e o-rgan.faa-cja wewnętxma xgio.din:ie
z ucliwalaimi zjaooów ogólnych, wyrażających
op.inj.ę więk:srości. P°'laków wojskowych". W
dals.zym cilk:,CJU delegacja wskazywah, tż wyżej
wytuszC1110ne m.tezaprzeerone p.raWJQ nietyllro
nie zostaje UJwzględniruw, lecz nawfj)t ealy szeeg. ~ r.ozporządzeń K:Yfonki tr~~uje polak~
'WOJ~h"'l()wych w s.p:osob, obram1ąicy godnooc
ludzką. Sz-czegióln.iej odniooi. się to d"O ostatniej

go.

~--

w

arlyilro1e 'P· t. ,.Błędna polilyh", i>·
-madysltl:w StudIDeJti poddaje ~ tygio<lm.iku
„Na.ród a Pańsbw'l>n surowej klrytyoo nieiktó- "
:re ~a n~ X7..ąd:u. W niek,tócy.00
pnejawflcli j~ .polityki, wi&i p. WŁ St. eh~
&ap\owa'lria p~ęAsłltwici~li . grup a.~~~'
wrogo -Odooszącyclt się d10 buidiowy poas.lri~'
p:a.ństiwa - drogą OOrztelania im stan.owisk.
~ oodan-e ilill (lewioowoom) - twier-.
dzi p. St. - jaikby w ;paebit mm.IBter-j"um .pm•

cy.

Sprawy \Hjskl polxkiega w R11ji.

gIU.IlICOO.

,,Dzi.ennik Kijowski" OO.U-0si:
Dnia 14 styeznia r. b. odbylio się w K1jowie, w sali pofakieg'O Tow. gimnas.ty-czn.cgio,
pod przewodnfotwem JoB'cllima Bari-oszeiwfoza,
;pierwsre :piosiedz.enie, iuż OO. kitl!lru tygodni
dzialająooj. ?rg~~i, pod nazwą nPolska Liga P.ogot>0WJ.a W.01enn;6g>0".
P-Od nioobecność J:romendanta ~-Ownego
Jezierskiego, zebranie zagaił: .zastęp.ca i'~
;p. Kawecki, :zawiadamiaj.ąc o istnieniu Ligi,
poczem w d1utszem prremówfoniu :p. Stani·

I)

LEO.N RYGIER.

W~1~'6 do ;pracy ~w0Wl0-ltw6rowf
liasy robotnime-j i i.ai 'WZmD>oo.i.oote, sp<)tęp
w.ani.a }ej w.plywów - mu& bye ideą Z8$łl4Id-\
~ wsre1kiicll Ql'dyruteyj wybore"Lycll, a w.ięo
i ordyOO'Cji wyibo:rozaj praysitej Rady Strun.u.:
Tymoza.&em pod tym w;TJględem ;p&~

ba.r<loo. poważne

Nie z mojej to wsza.'k.Ze w.iny
świat tak dzilw.nie urządrony,
.że są idealne strony

Królowa.

oo

Kofetna..
(w W.umieniu).

l»o bytu?... O W\l'llie slowa!

(i:>rzerywaj~-c),

O ·taki„.

Tuf.emo!...
'• ~
'\

me

Królowa.
Rozprzęgły się

·

du-cha mo.ce,
(pauza).

(odmieniając r.oxmowę).

~iaj

Przed pytaniem: k<>mu Wierzyć?
Kołetua.

(z la.godnym wynutem).

Nie dręcz ty mnie tak okrutuiel

(niecierpliwie).
Ty nie j.esteś .kirolemt
Z,b:u<lź się

wreszcie!. .•

śnię...

Krelowa.
. Nie dTęcz?„. Ty tak mówisz do mnie?.
Kofetna.
Rilslem duchem tak ogromnie.

Królowa.
ś.rtileś, k!r&lu, balamuł.nie!

Królowa.

N~d

gwiazdami jest krai.na, ..

Której niema„.
Królowa:.~

·

jakbym ci cheiala wie.rzyót
Blazen.

(p?zeehod:l.i pned taraoom}.
żył;, ro wlaśnie zna-czy nie żyćl I
Xołetua.

Kto W}'l'rekl te dziwne alowd

.Królowa.

n<owa

(~).

~t.„

Królowa.
Kołetuot.„ Między nami
Rwą się zwolna wszystkie nicl.e.
A pamiętasz - i jam śniła

Przy twym boku - nowe tyeie!. ••
{Podnosi mu glowę i patrzy J. moe'l w oe:ey-).
·Z.budź sięł". Zbudź sięt.„ Sluehaj
Co cię wywiedzie z chaosu,
Co cię pchnie na wielką drogę

'.Królewskiego p.rzemaczenia Wolam do twegi0 sumien1a.

Kofetua.
(odwrncająe się).

Ja

(w gniewie.).

Preaz. stąd, Nain.ie!
(d-0 króla).

···tm

szydzi z ciebie

wyrailJret

l{ofetu.a.
Gmazd nie. :mo-że oplwS.Slin;a.
(Pauza).

Królowa.

(tilląe się

<lo Koi-etui).

K<>e~

mój mę~ panie,
~z, jeślim cię zraniła -

;Ale· ja llatttę w ·otehlanh~,
~~ęil>'C'h.a ~ siła!..;

·~ Bft Z·~bJs ł:8~ftfj.·~1q

eię usłuchać nie mogęł

Królowa.

Bła.1en.
(Wycliylająe się z mroku) :

Wierzcie mi, wier3lcie!

pOO.nosząe w roumieniu gl<>Wę).

Kofetua.

1Wiasz, jaka illUl:ie
Olśnila zjawa2

Królowa.
(i. w.).
Król się, widzę, chowa

(gwalwwnie).

Och -

Piraw.da. się w roje.mu chowa.••

(~y).

Kołetna.

Ja

T'O taik roi glowa
'T-0 tak si~ &erce ~ooe.„·

Kofetua..

Kofetua..

ZiemsJciej krainy - jam poo.em
Nad 011>.rzymim ooeanem
Blasków, nad duc:hów tumanem
Lecz jeszc.zem złą>CWny bó1e.m
z po.pn-edm.em istnieniem - - oo~„.. ·.
Królowa.

świat te.n, królu, w twojej gł!ow'ie,
P()!wolai go więc
bytu!

A ":ięc ~aś blaskl -~~U,
A Wlęc„.
· .
Królowa..

Kołetua..

Sl'(mecz.nejm 'Tu, OO wi<l2icie,
To zmruy, ro 7Je cl:umecy...
Ja ni-e j.ootem zgoła kirólem

I taJemnfow krainyt
.Gdzi-e żyją oowterowie„.

botnilk&w, n.ii ··Łódź, a nawet Warsu.wa, MI.i
naicja wyoo.roza nie daje, am jedin-ego ~

(!O!puszCza w smU:tku gło.wę).

otom ujrzal swój grobo'Wieit\
Czyt.alem na ndm litery••.
Wy wszyscy się tu ludzi.ci.a:
Jam skoń.czyl d-OCJZesne życie
I trwam już pośrodku sfery

Kofetua.

1

Kr&lowa.

Kofetua..

(Fantazja dramatyczna).

Nędy.

Z&glęhilu Dą:bmoiwiedloo - rosnowiekiemit
posia·1:laiąoomu dziś więcej z.at:rudin.iocycb- rd

(alleehętnie).

Opo~t

Król Kofetua.

a-e!-0rml'1

<Ha uzdrowienia naErLye:h sbosw:tków,
kitór-e dają pod:k:lad <iła wsz,P.-].kfoh. bałreyl~
ebarób SiJ.)'0~€'C"hnych, a w tej li~bi-e rosyjiski.,.
boils:z;ewizmu. Tymcza...%IU tam pu-aeują ci, ~
· NlJ ~uią bol-sww.iml. roz;plenió na nasz.ym

za-1.P·

dep.eszy K.rylenki do dQv,.mząc-eg.o f.ro.n..tem
cll:o@i~ 11iasnih."Owa, w której między i.nm.emi powle.ruziano: ,,Nie stiesniat'sia z etim.i go-

Celem min:isterjum mu...~ być

s~e

II

il'.

t IDGja?

Błąd GZJ

(wstają.i} nagl~

-

z gniew$m).

Nie m-Oiesz?„ • .A. więc. szaleńcze,

Nle będę eię oszczędzalat

DalaJ?l c.i me sny ml<Xtąieńcae,

Dziewiczego plomień ciała;

Z~iązalam z tobą mą dolęf
śnllam potęgę dla ciebie

Gwiazdę słttwy na twe~ czole
Jaśniejszą od gwiazd na niebie!'
Oszukaleś mnle, nędzarzu!
Cz.em ty jesteś? ... Obląkru1c$IDI. ••

Myśli twe, szaleńczym tańcem

J>io.cii.wyoone, na cmentart'JU.
.. NBltlziei mego tywota
..

Miotają się· W11tz z błazna~„.
P?bzują cię palcam~
·
Drwi z. e!~ie n~rl.z.wi
Tyś .ból~m ?' '!)il j~
'

-' . _, -

:„

- -~ ; ~ ",

,-·,-:::,-~"-:i' 1

glosu,

1

16dzki.eh, r.lotoną z pruszlo SO osób, która prosiła
o zn.Lesienie kuryj "\\<-y1borczy.ch do

zarządów

gmi.u

ży.d<1wskich.

. W imieniu delegacji przemawiali przywódcy
sj-0nistów dr. Rooenblatt i kaznodzieja Braude, zaznaczając, :tie Jrurje leżą ~liro w mteresie asymila·
Room ee. Diiś 13, !l!,teg0: 1649. Wjazd trroczy&y
do Krakowa Zygmlilill@i ~ugugta . ~ ·.Batma:ry Radzir
Wfiló'\Ylly.

„

.

1609 !l'. J:. K. $.'Odlk:i.ewiC$ odebrał szw:ei'.lQllll

.

l'a.imiawę.

to.rów.

.

.
W ~~óli Roman Ro~ pobił

1003 r.

że rząd

Miuistei- odpowiedzi.al,·

zajmie się tą
3pecjalnei ko-

sprawą dopier.o pi:> uk<lńC'Len.iu prac
misji żydowekiej ministerjum.

Po dymiisjii Rady mtni1Str6w.

oodzial: inwalidów ll)>OJE;ltiew!Skiieh dwa ra.zy licz- .
Wil"'ęewnie dym.iisji eal1ego gahi'll.etu p. Janiie!szycli erl sieibi.e, Zą;i1'af'? i.m b.roJi i 120,000 :rb.
na m.i':oharaeiws:kieg.o o,idiby.Jio się wcizo.raj -0 g.
;p:iieniędey skarbowy.eh.-,
.'
7-ej wi·eewrem, na po!Siedzooiu nad21Wy<CZB.jn.ein

Ra.dy K<tJ.roJllllej, n.a kltórem :zm.ajdow.ali się trzej

. -czlo flllrowii·e Rady;

.lteigęineyjnej,

ou:.az wszyiScy

mi:uiAtirowie.

Dz:Lsiaj po-poludniu ma

Wsprawie bib'1jotak szkolnyGh.
Zalo:i.E=!lnfo bibljote>k :przy szkołacl't }.ooo.
WJ"Ch miei.sikicli jest j.ed.ną z aaj bardziej palą.
cy.eh kwestyj, gdyż n2wet przy najl-epszych
chęruach i wysiłkach ciala\ · pooa:g-0.gtci,nego
sp.rawy o:światy ń.ie uda się posunąć w tym
stop.ni.u, jBik tego należałoby si-ę spodziewać.
Ue:imiowi·e :nie interesują si~ szkolą pena
1

god:zitnami

ooowiązkowenli,

brak. bowie.m te-

łącznika,

jakim jest bezwątp1enia
prŁewac.wna dla s.zerszy.ch mas.

.go

Kama
,wlasną

szkoła

hiblj-otekę,

lud-owa powi.nna

książka,

po.siadać

podtrzymywalę.by
oświaJ!:ą., rozszeirzają>e zaikres

zai-nteresowanie

która

zdobytych wiadomośf.'.i. w szkole i iZBJS,PakBJjaj.ąc. glód d.uchowy ludu.
1
B~zwaruilllk<>wo lud powinietll sam irnteiresować. się wied:zą,,. nabswając odpowiooni·e
ksiązki i d·ziełika, - z drugiej jeduak strony
Woo.fug 'Wiadoooności na«kbodzą.cyłlh_- iue 1 obowiązkiem szkoty ludowej jes-t tó .zaintere;~o-klwlniu, M.>dzi.aly polskie,
oper·ują;oe na 1 sawimie obudzić pi-zez podsuwanie
mll'oom
.·l)Ull!Oirusi. diai>Blą się oo. ;brizy lrorp'll:&y, .p@Q-.S.uij ą k:s.i.ążek za poś.ted;nfrtwem bib-ljotek sxkolnycli.
<ee pod Jilomendą genera1ów Muśnicldegio, 0Nauczyciele ludowi Jedn:oglo-śnie i 1Z.goid.nie twierdzą, i& brak ..,- przy wielu sz.kołacli
~'.~~~;ęgo -~· L~me~e,~o. Główne dt()b1b1jotek szikoil.n.y.ch utrtidinia im praicę.
wód.Zit:~ SRO'C?-Y'Wa w TękaciJ. gen. Muśn.iclde
~~ .· -~Gl,\y~ów otO"ea.yly ''WIOj*-a . gen. Muśnfo„
Wioemy pr.Z:ecież aż nadto d.oblrze, jak zgukrega i Leśniewaktegie, k.tór.e posp.ieszyły n11 bny wpływ wywierają broszucy i kSiiążki, lmlpo1J:il:owane pTzez pe.w,n,y.ch wydawców~ a obli. 'PQ'ĄbOO ulaoo.JJl Mioś.circilcie~, Giacjoomvanym w
• ty\Ift· mie.śc:De. · Kiryłeiriaro .nakaZ:al rnzbnojenie czone specja.1nie na niski poziom krytycy.zmu
ludu :na..szego. Tej moralnej zarazie .spoii:eezeń
.te~o plrliku, lritóry m~wi . istę !llie pod<lial.
·
stwo 111asze musi przeciwSJtawić jedinoli1ą ak·
·
R-07Jpiel'ez-ęla s:ię waJJm na ułkacih Mohy1ewa,
Rząd ~' ·Che@' się ~.ma>IS ~,;.. ~i0ńcrona ~yib~ ·lronp.USll MiIBnJicJti:ego, cję, zmierzającą ku yw1r·owobnieruiu panują.!W!ładzy, pali w.szystkie !ill!~ za robą i'..~ który miasta ridO'h'jł; woj.ska bolszewickie ro~ cy.eh dotąd stosunków. Wszak nie jest tajempocząl na <lJOl>re walkę z Cerl\:wią w lillsj:i~ .J'81k .• ]fędzil;· a K:ry1enikę z ie~1ym filltabem wlZi:ął d.o 1 nicą, ż.e liczne ł;.isięgarnrle żydowskie e ulicy
igruzety donoozą, i}J'rzyg<0fuiwuje, q[.y ~riaw~l Wj-. iL1eW;ioli. Rozhiite WlO!jiska rosyjskie uciekły w świętoikrzy·skiej zajmują się specjatni.e wyda·
,dal jiuż dekret <> :wioln.<Cłści sumienia. ' D~ · ~'ę' SmQIIe.fuika. · Dw.ie ip~ostale dywizje wanietn i k{)llporlowani-em książeczek, prze~wskazuje na tio, i;e .religja j•e&l 'l'Zec.ząf prywatną~
'. b;rioń.. P:da'l}y zdl()lby.ij diuio aT'lllBJt a a- znSJ~Oillych dla na'Szego ludu, w posta.ca n.aj.każdego ohywaitel:a r.zoozyp.osp<Qtliitej,' WECJ.sF, •
·t ' · ·
·
sensacyj1n:i;ejmycib. utworów. ·
ti'6 przyw1lej.e, pocl:vod:ząoo z wym;awa:nfo. ·
Sp.c>ł~ellitw'° pol:stkie powiooo w momi~'·-~·~i&Jirnu &oliioo.ią; że·~
:~Y innej religji., ZIO!Stają 'LUiooi.oinie. Znosi
· · · •·· • ~:~ si~ .J2~r;zjgtlrow-0 z. 2.0 wi-e krótJdim · czasie zo;rgaruzować walkę ·z tą
.cóMiież wszystkie o:br:zędy i OOWetµi'On!Je w i.. • .
, .~0 by~ ~h~e. ~rgar,i.:Lwwa.ny i ta:ndetą nioralną; prze~ wydP,wani·e odpowied·
.c:iiu pa.ństwowem i sp;oleemem. Zmesri.001ą·~·· ,
. &tlda m~ęane techni<Cme od- nich dzieiek i broszur, pir.zystępnych dla prcr
staje klątwa religijna, oraz '}!rzysięga.
· ~~ Y(ięq pi'l)lni-ęrow ~ oo.tym. park.i·em, pan- styd1 umysl6w. W pi€1l'wszym jednak rzędzie
Zoosi się wykład ~i we wszsstltiich ~:me au.it~Q!bile i OO.dział. fo;htlik-Ow z 15 apa- p·O>Stawió naileży sprawę zalO'ienia ·bibl}ot·ek

:tit:·
· :;,., ,· . fof aGy przeGiW hDl8IEWikom.

0

ipań-stw.owyeh, społoozriyie;lf .i prywamy.ch · . ··- . xa:tama... • $lfu~::fu.1$zeWd~y' zajęlii w:rogie sta„
kliad.acli naukow}r·ch. M'.a1.ąrek; ~iS'bkicli. st!(r M~ iw;zyberr l)lofaków, m.n.e <>'d-O:ziaiy poilwarzyszeń rehlgijnycl1 i ~ciielil§eh P'~ . ę,]tle ~:,{:0ęly.~:ę gir®~ć -Oókioło Muśniclrlego,
~Czi pod zar.zą;d śam~ycli. or:g~yj gmin- ldó~[)!() silx mśute:k tegn w dwójW1Sób uro-

.ny<\rY~w:_towy~~f1
1e~
a ... pan~•·~~~„~., ~
i .

znańNatwraJ;n;i,e
i dueb.<0Wife
.•

sly. . . , ·. _•.· •.. ,
· ·zewmąd. śĆ1~d ~lnier:ze; i oficerowi~ po-1!!OIP,U'' oovi.m_a.u1.z.i:iń..·..m.·.·"".•· -.-.'.l:tak... 'hW. 'Thunkitach eta.n.n...
~,„
b~ ~.
·""li"'·
~ ·"'' .
r
ir.,,

•

"WYo·

· .©oą\µily
~·
. Skasaw:mie.
,:ci biólsz . •
X$ą; U
ewwkiego n:apoitkał :na'o~. w::@Glacłl. duc.hiowień:stwa pra Wl0Sła.W111~i. ~-; Pii~ · ~;
1..:•.m.sk\ifćh :fr'""",
TiieJron, nofosi:ł
·w.·,"7,'k!.i.•~"·
.. --'."1... m·"""'
~c
6~1,;UlOJJ:
V~vm
. illlll>~
paster.s:ki, w. li'ó-1'1:.nt' WzY'Wa wsiLystkieh wier-t
nych do po~at.~eeiwbolszewHnean, · · ·
czają-cym. ·
· ·
ną, a który ·
się .rzucelliie
na b-ols2iewików.
W sw.ef
.; ·~cd me u:siąpil j
nąd bolsz.ewifild l pootan'°wil ooergiczniie.
.brać się 00 ptNS~a<l:zenia S'\V'Oich de:ttręł
Jhlro pierw~. ofiarę npatr.z.ył sobie .zna
swyich oogil,~ff\f ł>!J[ą,s.z.for Aleksan.dro-rie
Ławry, który postanowił zająć, potrzenu·
' :- .

WJ"clt linii Dnie !F· : ~ ż.e z eh.wiłą >vyib!llloou
. k5n.N..i!kitu .z b-&
~,.Ntl,JŚn.icki znala'Zl: go..
towe kadry <fla:·
· · da SW·rt:iie.h pułków•
cP.odobn.0 w te.n. .g. „ U;diaJJo mu się z.groma.dzie znaicZJl-e sily, ~~t'4itl.:~..~poozą~ .kiam panję,
.U-wi·eńCtDO'llą nara.-z.i.e
· m M~hyłewa. We.-

.

moopowlediział

ptl'fe<m obił Jromisarza

s~ka!

w bezpośr•

~takt z p.ozycjami

eentralny-ehi . ·
·
· · ,.
- - -.......

lqf1 ·pad&herąftch.

prze·

naj'fl'ieriv DiM'ligann

kijami.

Ten

;~ ]Q's'~

jednego gwardzistę, któ~eimi a:ioowa"..:

il.id.no C"LaS!Zkę. D0:pier-0 p.rzy.był.e ku piom!()lay
wiO;Wko ocaiilo gwaridję i~ zajęł{) klawrort • · · ·
· W następ~ niOOxielę lirZą;d.i.~no ~mak ·. stk<l<la:ch w~~<>'W)H~łJ.·J:retęrstb~ i o1rolky i
~ot~stu. p<rzeciwlro .~eiu:erom ~ii-O~. bo~e- porsitaoowidi w.s.tą_tpić' . . .
IWlic.ki~ we wszystkiich · ~_r~~iiili . ~Bite tej n<Gwej Sfl.Bl~ tGfi
procesje, które z. obraza.mJ sw;r~oo .i eborą- slf' 5 .s.tvi01illia.
gwiarni zebrały się ~ Jd.a;s,y,~~-~·
·
~ <ć' ~--,
dra Newskiego, w oohi Wyśll11~ ~W 1'0".
ilmtnej. Nabożeństwo odprawis].'. pę;tem~'9'.&li ·
biskup praw-0s&awny Hoo,i, & ~~~' , l;i~l>a
fttlli! :rzf~ liU~iłk!.
uczestników :P'1'-&00&ila_· I~~" ;~~. S,'\t'~
.SeJ.:: F·r. P:re~~,~·~:':dri;n~sl :u:· SL.k~lliolmu~
:prwciwnej ni.& P+z~a~~a~io !!li'.~f~atjit, N{),'Wf;~!tvmrw11~' 1ikta.hi,,~ ~d ;.o.cjallllO - :re-cl:J..aciaż Jrori:ti,tet ~hrohf· ~~ef Poprz;i:lu.110 w-0lucv :.ny ma t,;~:::tl l\l~::~~7i-llia'ey: iprezy-d-ent
-zakaząl 00.l>~m~,~·'lk
. mmidr.1.h:..- Hohlb'0'~1,·~,'t!~' · ;.~;y wew.uę-irz.ne'

....

11

wyisiNń

nau-

czycielstwa lu<l<:iwego będą ·szły tyTiro na mar--

.ne,

wydają-c nwoce niedojrzałe.
Kw estją, tą powi,ni-en zairuteresować się
zarzą.d naszego miasta, asygnując odpowied·
nią sumę na zafożenie killm takich bibljotek,
któreby
początek byly w sta!Ilfo pemić choć

w skrrunnej roi-eirze swo;e ;zadanie oowiafowe;

K.

Wojna o ~fastka.

I

1

.(ll~r.mo;wa z p. Blłfilil·em, !><'d~tarstym Zgronui.-dz.enia
eukiierl'lików).

P1N>jekt z.niMten.ia ~1'Pie.ku i ~ed&ży ws~el

Jn ,-;njl- ,,,: S"'~;.i,.~e-t.r...""''\,.d' i:Offiu.i#. ..'11.B.·v~-e
"--'
rclni ~1 wo T.i)rf · ~~e.n.k-0, iyiwnoić Kio;wrue:wzrlti, sp ·a'>Vy zewnę-trme Szulgin, spra·
'Wiedłi!W'O:§ć BtartzenLo, ma.rynwk.a; An:to.n'O·
wi,.cz.
.
.
Jes:t 'bo g&bine-t lroall·CF.f:ny, 1r1:m.~ro-'1'ilęk..,
. ~ić j~ ~am• - r~ueyjB..flł mn'1~4~
~:ś !flo-rona 1e:~ z ~ał.ayet th:>1.n"krntó-w.
Tf

....4~ • .,,1.- Rj,_, .•,„,_ I;;.,,i.;,;_;~ ,'.!-,'.,~

.n._;f'.y~l..J.LU\.' .t... ;,„ .•. ;.~„-..._.

!h.-~wic~

~-ent mi~· ~oowtM: ·~ee-

~ f·,~ .a;~~~.

. IQ:& -

Jestem przcl::ominy - mówił d-0 nas p. Bliie sprawa da się zalatwić na dr.adze kompromisowej i nie wątpię, te tak s:ię sbn1e. Idzie 0'
zniesienie wypieku eiasfok w tym celu, aby mąka,
. ~1;1żyt.kowywana na ciru;lka, mogla powiększyć kon.·
' fyngoos, przez.naezony .na wyph~k chleba karfkowe-go. O ile pi.ęk!lle t;o zamierzenie w praktyee nie jest
. QSiągaln.e o fyl-e - z dxugiej strMy - naleiafoby
'. isbo.tnie ukrócić szew4-eą się eibeen\e orgję e:astk-0wą. Trzeba jesuz.e dodać, ie, w ostatnieh ezasaeh
po-wstaJ;o mnóstwo ciastkarń i drobnych kawiarń,
zaloi.onych pr.zewa.inie pr.zez nieiaehoweów i .pro-, dukująeycll ciastka przy d-omieszee szkodliwy.eh do·
datkó;w. O ile więe :projekt zupełn.egc> zniesienia
mieik:n. ci.runek .nal>eży uważać ba niepraktyczny, o
t~le ogr a n ie ze µ.ie w tej :p-rodukcji uwafam za .
wskazane i koniec:nt1Je;
._.· Jakie jest ~n-owisko o-gólu wlaścieieli eu·
kierń?

-

·

piOsie-

Rady Rege-nor.yjnej, na kitórean ro'Zw.aża
na będliie · sytua-cja, wyw'Dlana przez motywowana podanie ·się icale@O gabLnotu oo dymisjL
K.ogo Rada Regencyjna p'DWQla do utworzenia oowego gałliuetu, jeszcze nie wiado-

mo.

Jak wiad10mo, powolanie nowego pTezydenta ministrów - na zasadzie patentów mocarstw centralnych z dnia 12 WTześnia 1916
r • ._ może być dokonane w porozumieniu z
rządami mocarstw centralnych.
l'a okolicziiość nasuwa pewne trudności
i. powodruje zw:tokę w utworzeniu nowego gabinetu ministrów, 1.'ióryby objął rządy w wa.!"
runkach tak trudnych.
·
Ponieważ - z p(}wiodu 1podan:ia :się gahinetu d.n dymisji ~ zforona machfo1a :rząd.owa
stanąć :nie iJD.(}i.e ...... przeto wszyscy mi·nis.toowie, '\vz.ględnfo wi:ce-mtn.is,f.rowi·e u.alatwiał bę-
dą w da:lszym ciągu b:ieiżąoo s.prawy urz.ędowe.

Marn'C>wall'ie

.

Jesteśmy

wa.eytt-y xgtldni eo do powyż~o
poglądu.· W memoxjale, jaki prz;ygofowujemy dJa
\Zkdż, kladriemy wla3nie naeisk na konieczność O•
graniczenia wypieku eiaslek i s:lrai podamy pro~~
tej xe<lu:kc.ji. R-Owniei gotowi je:steś:nry wyl~ić z
pooród siebie ~legatów, którzy kontrolować będą
prawidlow<0ść -0grani-eztmego wypieku eiastek we
wszy.stkfoh cńklerniach i ciastkarniach. Dalej: zO..
bowiązuiemy mę. usU.nąć eiasl:ka z wystaw i de.cy. dnj~my się wypiek ciast ograni.czyć tak dalece, aby

go sta1e hrak-0.walo.
A.s.

J.ttdi~Mii ll,. ~tti*~
W1'!~raj prmtl p:;iudn.ł~m mh1i~b1" :'"Ylll:l.Jl i°"
·śn·fo.ty przyjm{)wał na audj1:meji de!E'lga.cję eydow

pieniędzy.

P:rzed paro miesią;cami magistrat st. m.
War-sz,awy ;polecił rządcom. d-0mów w śród
mieściu by dali wyikaz 1<0kato:rów, l'Oikali, pieoow, okien,· drzwi i t. ip. w admi'Il.istrowany·ch
p;r.zi~ n.hm cLoonaclJ.. żądanie iio wywolalio px,oteśty ?.e s.tnony wszymldch

trzech

wars.zaw-

zwią•zik.6w rządców i adllj..inistraborów
domów, 00 też ~ledwie .Część TZf!<lCÓW WypeJ-

ski·ch

iIJ.ila ha;rdoo s1mm,p1fkl()'Wane i llliezrn~umiale
dla wielu swmaty i odesl.ala i·e do WJdziaru
staty:styezne,go, gdzie materjal ten póniewie:ral się aż <10 tej cllrw:iJ.i.
9heenie p. w.l'.ządzająpy statystyką miej·
ską

poot-a.1101W-il ów po<l kaMym

wz,ględem wąt

P'liwy i w ka.Ldym ;ra;zi-e uielmmpletny materjal opraoować dla ieeiów pu:aw1d-0ipodJobJJJe sobie tylko wiaid'()m)'Ch;

Ozy zebrane tą dmogą
mają jakąk-olwi.eik wartość?

dane statys.tycw.e
Najfopszą od:p;o..

wi.edi da.je iakt zebrania melrompletnegio i
wątplDV.-.ego .materjalu.
Chcąc posiadać ifilreyjne dane l.lbyif;ecznem j·ea.t cllyiba
diiesi~tikii tysięcy

wydaiwać

marek.

&:kia.dy pQgrzebowe.

na

ltlego. l'e·d1:aju eia!l:ek P!'re'li cu\dei.-al!rów, 'WJ"W-ołal
..monarehj!if!, ..By;Jiby tQ krok opoilitY'CZJly . J;ail;wo tl"O.zumlaia zamie~nie wś-:tM tyeh oot-atmeh, .
'-ej d-oni.Qę;tw ·• ,g.(Ly.ż jeg-p na-g.tępstwem a i "nien:utly pop,tocli pomiędey :riu:b-Iicr;naścią.
aloby być
c.i.e .:iikfadów ~ mocarFW:rwszrm w tym 'vypadku guizi zagłada ma·
· cen:traJ;n~i.. ·Zresztą wo~ska polskie · terjaln:a, ta ostatl!:a :naś uevulaby dotkliwie bralt
poważnego artyknl:u <:;w:>ź:,>w~go.
j.ą się już '.\V" ~bliżu frontu i nieJmweni.

:rzekiOtlllo na ąz.p1taJ.e. Dn.ia 26 styc.znia
'byli zastępcy 1romlśarjatu d<o .klawto-ru~
-spisania in.wen,tar.za, kalili afoili na ó
~ny p-.noora.
Dfila l~go lutego zjamf'
'w kla.s.ztone sam komisarz w otoozemu.· 1
gw~@stów i 5 kronwaadzki·ch ma'
Zaki<m·niey uderzyli w dzwony ną.
:~tek raegio powstało zb.iegowisik.10~ R'łi
'$a'.l'Z} nie zważając na to, ares11towaJ:

na· oo tfu

ro~emrurngo x Pe-

t:Yug telegram.u ·

Jo00
... 'Shmoga pr;7;ez
.i:sa:r.z;y, Muśn.i.cki po
ci.u R10ha~ewa, . .· .. jska i· Mińska ogfoprzyłącwni·e tej w~i · rualtorus:i d·o ,:P'a·l~

s'Zko1nych, bez ·któryeh W'Szelkie

odbyć się

rlzenię

W os.tatnich ez.asach p·ow:staly w na:szem
po•gr.z.ebowe, 1c10 plfiZy:pi-

m.ieścfo lic-Ln·e zakłady
sa6· ~e'ba, WZlllOŻlO'nei

śm.imielu>Cl·ści. w.śród
113ti~e6w Wa"SLawy.
J'Ąśó !in.amia ilCYŚć tyieh z;altladów Oitw<r
~ ~ala. p.rz:~t.mie w zan:HJ<żl:J,iei.gzy-ch ·
~i-e:W.ea'(lh ~a11izego U1iastat jak arp. na Marszaik~"~kie~ N"owsm świecie, Foksal'U i t. d.
Zakirudy :p·"O-wyż5Z'9 eieszą się og.riomną fre--

k~e.5:l·ej-ą, -o <'''"ein świade:zą oodzienn.ie ~rawie
zmji!<lll:itrJ.$ klel"e.yd:ry w olmlach wystawo~('b
~ pw.~sięhi!oJ·~~.

.Na gieldach „handlowych".
Poidlug informaeyj sfer zbliżonych do giełd t.
z1..-. „ha11<llowyeh", e.zyJi „cZ3.rllyc-h", wcznraj w
Z'.v:ąiku z depegzami p{tk-Ojowemi, ustały tam "\vswl~
kie Ł.tru.1zakcj~ handlowe; a nwzej paskarskie.
Hurtowniey, p-011.iad~i;:ey zapasy produktów
żyw:l'lośeio"';;cli., są sklon.ui sprzedawać je p.o znacz.n~e niższy-eh cenaeh.
Przybyli <lo War;;zawy kupcy prowiucjo1na1ni
7..C.r«~'t.Ii rm·:purz.ęte już nawet zakupy, w nnd.ziei, że
Pro„~es -0 usunięeie żydów.

W S'!clzie gminnym w Goszc.z:ynie pud Grójcem
rozwa:il!!no przed kH~u rnie.siącami sprawę us1.mię..
eiR ze wsi R'<n:i.eglów pod GrójBem - na żą;danie

z:ebrMia gr!'mad:zkiego wfościa.n - trzech żydów
f.amź~ zam1esz..lmlyeh: f, Pomerauc.a, I. Tep.era i
Ch. Friedmana.

S~d gmii'lny po1ecil żyd-0.m usunąć się .ie wsi.
uplyną.l term1n., a żydzi się nie wypro\\·n.d2.iU,,
zjawił się komol'nik i dal im jesz.cze 4 d-ni.·PUtsu.

Gdy

grożąe spnedaią

rzeczy

przez

licytację.

'

żydzi

.zw1·ócili się do :radnego Priluc.kiego, a ten do obee~l:ego :itini.stra Buikowi~c.ki1')go, i na jego żądanie,
Jako owez.e-:rncgo dyrektom d·eparbme::tu :,l_)ra\\ie.
dliiwośd, ie.nie wys1al depesze do kcmornika o
\v&p:ym<mie eeynn-0ści. D.epartamen:t or~ekł też. fo
wbrew mniemaniu sądu gminnego, wyrok ieg-0 ~,;:1lega apelacji. ży.dzi też zv.'l'Óeili się do sądu okręgc
weg.o, .który zniós.ł wyrok, mnając, że wlośeianie
.n.Ie mieli prawa uchwalić usunięeia żydów, gdyż. ei
ł'łie miooz.kają

Skutki

na. ehlops..."l{ieh gruntach.

mkończ-erua

wojny z

'Wezora.j ran<> kurs marki

._.l'!Ull ™-

49

Mp;

Rosją.

sięgaI 53 kop„

wie--

Prmsta.n.o t.ei .robić wstręty

la ·'*WffU «es~w.

~1'Ub1ówid, 15beląi;e11e dt> uieć!.a"l>;'.J'la znac:i:Jl~ ayśke;nt.eJn, poczęto . ~ac Z {)'Wiele

mnie.»~, a ~awal a.l pari.

••
,

_,
.

Jtronika
'

~

·

pow~dzeniem..

Ares-ztcw a~ i@

łóazka~

fli>brat:6w
~i

ł&tda, zmniejnoną. więe by6 musi orlpo"iednio racja ebłeba dla poszczególnego
Viies'llhńtt, Rosdawane obeenie karty na

1blt'b M 71 na

okrtts od dnia 18 b. m.
'io 8 marca
b. włącznie, 'lłj'drukowane
~a 4 3 / 4 funta. a mianowicie: odcfnAk 2-

r.

ftntowy ~aje prawo do na.byria t1lko
. fednego funta chleba. Pozostałl'I 6 odaintów t. j. 1 jł'ldnofuntowy, 2 półfuntowe i
~ twierciofu•towe, oras odcinek mączny,
9 który w'ramfan :mi:tłd nabyó motna 3/ 4
fniita ehleba. obowi'lzują be:& zmiany.
.
O:l!lar7 • Da.Djt
. . Z (}fiat\ ubranych w D.anjf J>HMi
~łe1ora Elin~t>ra i przeznaczon1ch dla
*iednyoh bez ró~nky wyzna.ni& i narado~
wosoił

oddano do dyspozycji radcy kon·
1ystorjalnego l)Utor& Gundlacha. {5,000
•k •• które rozdzielono pomiędzy biPdnyeh:

trodzi, Konstantynowa, .Aleksandrowa i
Woli. Na ręce prałata ks Ty-~it>~ieckiego !iło~ono dla biednych para.fji

~quńskiej

ratoliekiej 3,000 mk., a na r~ce zarnda
t_miny tydow11cl1j dla biedn;yeh łyd.ów
ł,ooo mk.

S' tm.nieb k'U.«Ytiul.
PowołanB. do tycla d0lE-gaeJa··,hli1e'n

"tUcltni. zamia~t dotychczasowe~o komite-

tu

ta.nich kuchni, rozpoczęła jnł BW\ d'lia?alnote. Deeeruentem bj delegacji uatal
ławnik ma:gistratu_ P• L. Nowiński.
d:decł.

W sobotę nasttipi otwarci& kn:h!i1
azieci w lokalu rozdawnictwa mleka
_ljny. towuzystwie „Kro pl& mleka" 'Pl'Ji}
'•l. Piotrlto•tnkiej M 108.
~a

Koła roldekłego P~ .-..

Zarząd Koła rokiclri~gó P. M. I„
~łuny na ogólnem t:t-branfu. w dn. 10
1tdo~o r. b. podzielił mandaty W" 1pos6h
:tJtltęptljl\O}'! preze1 - kił. Wojnarowski,

Edmund Boehme f d. Bo·
ukrt.tarze-Leon Jahn i B•r-

y1ce-pre;esf -

re:r,

ahrbnik-Edw. Jah:n, goapodarse Jta.nieki i Skowroński; delegaoi do Hkcji
&dczytowej - pp. Dobrzyński i Broniaław
S~wahn, d&lt"gath do ae.k;ej1 t'IZJh•.Ilk.O--wej-p. Donaszewak:&.

:łlowe cra;an.11u!l\cj& •· ckttUoy„
'Wła,dH tntejeze ~e1wr>lłł7 na or~&„
· Jłipwanie w Dobrot5iu, gm. Wym-ysłów,
JłY. b.11kiego atra~y ogniowej oehoiJli„

..,.

~

1"1ilz1 tut8JIH uch11~m1 JMWe1enta

Ddf f}e ru Młlltni po C«ftae'it IK)llntat"'-

~ łteyMhawna łtrotocłnriłe„ ..Z~y Tw-

. . W ~wattetł, 1obotts i rt!edzielę tMh' eajo

~•I\ ti HJlepszych
~~. '1 S aktach D·

komedji Ku mioru Z.lew•

t.

.Prze~ tłubam•.

W ko11r.edii tei dnie pole de -popim •aiłl
•· •drnowska, No•ako~ski, Ti'iivwdar. \\to·

~•wski,,

Staszewski i :)ta.niz.ławai, kt6l"J szłuię

~~

a

• 8 ~ B
T U ' ~
S r Gd I~ ft. !S rutrt'> ill ~- "ł l ,at V.
,?;l!{IE!l!YOfl;;' Tee!łor'', knrteeluvmt VI &41 akta-en
M. Ucala 1 M. f ero &N..
C lll w• rtie k, .a. 14 lut~o e fC)411f. 'I i l!HU
„j.lltA . .,.Pr.itd ilUM.ta"„ kom• W i utul\

.

:~

Zalew1ki8f!o.

.,.,__ p

r, tek.

~M!l!Jlł(:l.OiłJ

~a.

„' .„
•

15 ~ ~

Teor.for•„

i

wł.a.

, 5 e ~ •ta, ti\M.. lł luttg• • p4s. 4 "

~ .~ada

Hl.

Hll:n'.iuydt. ab mlodsidy .,.Hamlet'\

Sł!J\a W. Szells;iira .. - WłHHl'HI. o &OO~
„l>rzed SlubMt<1:.
· te d i ł e l 1. dl'I. 11 hrłe'o o fttdr. ~
ł\O~llR:')ie .cena.eh illOrrtlkł"RJch „zm.czony Teo·
..:;: - Wiec:ur• • ~„ i pól „Prua

rr ~l

„

*""'

Włenór pioilłi ł m.us7kL

" 'W dnia 11 b. m.

'\lf 8ali Kone„rhrwej

•dltQ1lh1i• ~h~ 1fłM1tQr pidl!li i muzyki, w

\:Wrym

es~o.rtt

ł';;,~i 1 •

~iiti

rn•
· ·

(t•M$ i•it

krymniał~

.„

*'-..d„

i

kmi.certowej„

przyjmtjit 11h:iał płe-t••urzęhe

3iJY artyst1cine. l'huh1 nprezentowaó

•r

Haczy to hyn&jmniP.j,

łAbJ

Symfouj~ 11 lrtdr~

ur11orana ·atso,ooo ,Mk. i

na ogólnlJ

ponur•j jmvnneo1 tonacji „E-m1nor"-tPj

Slllłl\'

artystycznej, w1znaeienit11 1obie włelkiclt idP1łów i .słęganłt11
w głębi~ danJ,, nie nś •H~ganh1 nią po
lHPNierzci&t· tanfeh untymentów {pierw·
na citt'' i .Adag'łn). W innych ueśe!uh
ro1b110n1timy sii:t 'Wapanfałą barwą

wiełe.i11ny;dl.

2,705.7,0·0 .M .,

CfągnłHtłe l~ej klasy 11 ł
Jaar2 ą.d., ~ar:~raa~a,

.kuł~ury

H

łł~fgo

1t18 r.

JS~.1.e.wal&a

o>.

~eprezen:taoja1 na Lódt i okoliee
Stantsła-w- Lłpskł, Plotrkowaka

to.

M.ająe powi~rzoną s.obie repruantację Loterji Klasycznej na HPH towarz111tw
kulturałno-oświatowych na Łódź i okołt.ce, podaj-tt do wiadomośct Pp. Kolektorów
i Subkolektorów. łe motą otHymjwae łl' mnie le.y na warunhch dlćjałnyeh

brzmień,

Sf"11Johmych w tałośd., pełni:\
polotn, t1 t!łtnłĄeą iyoiem.
Wyhunte 1ymfonji odbJE>gało od

h•ie~oicł ł

S•&d4&ław Lipsk~, ~6d.i,

Zarz\du lottrjt

IYyUtgo. su1'1o1rn i było W:Jj~U:owf'. bo
i mat1>rjał orkiestrowy był 'WJjątk!'J
-wy. Dwinadt.i• pierwsiyoh 1krzypitc, sześd
Yitlousfłl 1 kld kontrabasów - to bo·
l(lttwe, u. }&ki& tylko 1to.J~ezne miuti
-pozwolit uiie mogą, a mo:tliwość ta WJ11flrł& Jl\IUi &trajk mu1ytów w kinemat&grafao.t..
Solid!\ Yhttłon. bfl Wiolonczelista,
p . ..irnold F~ldesy, wy.atąpująey w Lod~i

tPł

b~-

To11pnn.'lłllt łlkttłt i hlteHgencja,
H1pelou w jtld11yin osobnika, ab.nowi!}
artyst~t jedno1tk~ indywidualn,. .Żadn1ttnt
fi tych irneł •aronków uebybid nie można pod gro14 1uiwt>ezenta równowagi
art:rstynnej. Gn .Arnolda F61dny odpowiada pewylłHym wannkom i Ila.tego
występ jPl• WJiwe.17ł cHłmiH'ty
sw1klye-łl

nutrój

popu1ów w1rt11H1Hirtlrieh..A. pnyt•m p. FlHdni poi:on11u
yutlile hdndeJ be1 najmni.ejaH~łJ wyad

1Uk11. jak ciJbJ si- bawił am.v~skiil"ltt, a
myU hróHJ nr)'hhła tak plHt}łlnie,
jak idJDJ OH ~yła jf'flłł Wł&IOI\. W re)•
kuła ~egc:. wł•J(l)nuela. jP1t tym fostru~
mantem s _.Hltodsie>jtkił'go dr.wna", n

Po
,,_~

'

1

rlotrkowab &O„

• za 100 t~
za 5D "ko.

po

prdfne bt;b;w od Ory1J;:tna111..,::>go sm"OEted.~kiege

muzyczny

na to,

Kamiń
wypeł

te dochód

płaci

I
!
i

GfrU-trl\4~
Aleja Jlf'09:Dli1Raka 54

-4.1ek.sander

,.

Spr!Eiłłła* o!"ygłl". a. ne.go

u

lutr»owanyo .ł SO ltg. i

Jlt

.1
:J
ł

Jfinatł

J.

którt*, s

JH'łtrdł 111fuprtwiedlłwohi

jnt lł111ł111it Btiękkfeb

kieay

tfit

ma. •a kolanaeh

Hill puittRlł,

-wlptrtą. $ ue~

prud oldem okJeó j~dnt

JUł

zataraaowane.

.

Podobno twyezaj tttn t:•~t'bard,;o.(}t>,.

na

Łódź

ur

l OkrQg

Łodzi!

Łodzki t

ll,l. Pit>irkow.ska 125.
Armie T-w• Treucolnik.

\C>gttoeHi?ienie.
.
Rozporz;ądun1em Pana N0:~~elnik• .Administncji przy Guew.gttber„
l{._-r1twie Warszawskiem Ul'.>śó <mitłti. iJrze~u~Mna dla miasta Lod~i, tmuiej„
:•~~'!~!\ ~osta.la, zmniejs.zon{ l!tlęo~'.lł1-6 lłluai odpowie.dni<' i. racja Obltba dl&

lout

tondw:wiolontl"leli.

odbłoreb'W'

Lódi,

óilóh,

mh.łf tHłnol-t ~•Jłleia mi ejrrn bliiej estra.dy, ałnehłnHt 1ui.dprogramowy~h datków
jut t~thnu, 1łitmMHw~. Ct"ył ltlótliw&

dla

delstein i A. Jn•zlrie'Wicz

•fr••

Dł&

!l!a..,._fltaśoi

:a~mpł:~~.

perowakfa
elfów, to1tantj'6 •&11
il'UpJtk nlt;(o Yirtnoitnutwa.
IntHH•j'M jest ł1joumj1 HiHj
HU hnertowoj, liedy 1oli1U tHpoozyl'la 01tabi lil.llmer prog-ra1u, p• którym

lfeint bity.

ł&D

Wyłf!czni prta~d~tawit1iele-

Uf'tiUHłllłl. ało-w~u•. „Mótt do mnićt
jeHtH" Słynlło lit I& sali i edpo'lf!e·
hi al :u.11 bu.ertnt (ni.Ił prorum) pot„

ł\

••••dzkl•e•
. . kł1t·bld111
• bfljhnaołl
kg„
na m„e.jacu„

Biuro i eklid1 tt}tnne tod.tłtnttł• od B·ł:j de l. i pół pp.
l od 8~tj do '1 Wl•U.łtn~
w,syla na 1rowintj• i załatwia sz, bko w1Hiki& brtnalnok na YJWd.i i sprndu

Ważne

nm,

1ptbłt\tł.nł

kttplljł kUd~ H.oeŚd

i

X>Ol\r:E s.a.m.OX..O~

pomH\ UóreR• artysta jeit "" motności
prnmawid 4e 1dollanów uok1tm brzmi•·
ni~ l.hdękihr. jtI prsema'ft'il iię 11zcie-

b.rlie wid21iany w Qae: ·· :.;u.t0:litf„•f· '.lll~·'.

Dział

ze wzglf}du

GłóW'na

um~jł c111, ezwnt& 11mfonj1 'Brahmsa i
piąta Cujlr.ow1kie1?0. Zewn~d pnebija
ozromny b.lPnt, którPgo u.letą jHt elc1~

tr.'z.uoa.ezony &"-01-tał na. cel dobroczynny,
~ a~ nsUenłe iimd111zów ochronki im..

Wlee~ór

na ~lrecz łowaPQshrr · !tulłurałno-oświat:e~oll.

na eatabtm kon-

nposnał nu dyr. Szul~ tebniP
mh1tyey11Mflłlti ! ełlą ohma.r~ ngad1Jit-ń
rł~boldek i ~i-mnych., & 1rod~ib si~ "

„„rei tt

~K.'lasyczna

28,500 tasadnfozyeh ł&sów na. ktłln Jada· lł'51 łlYU~••Jdt I 1ł pr-6łł1Jł.
Op;ta.'ta ma oo.zy los Q4' xoark..L

1ymfonj sen„

'l:tt, produkcje pianisty p. Szretf'ra, oru
"., •• n.a. akrzneuh p. Silss-Szyndl.erowej.

primedoua •pery warsz. p.

jl&"'.Latoszyńska,

Dru a Loterja

w twórczoifoi

j~~e nłe mo~na bJło odnaleźś, 1:n·ócz o~
Sfibłstych ~rse:łJÓ, S•c.zątków ;-łębHl."go
utchnienf' które w1unwam1 w j~go

go młodsftń•a. a na ra,mfeni11 kolano in·
nPfet .którJ, ntł'borak, nm t~ł pi''ZPIUl
jua odróżniat włuną nog~ ód ucha łą
1ia.da. Po:1estaje deiercja. Niestety . za~ ·
póź.no, bo. wszysttfe drog:r do u.o~•c1.lri 114

. i~•

Ga"-'·.lne-t
E. KOPBOWSKI'.

p~ ra~ pł~rwsiy.

-:

u. organizowante '1f Strykowie t-ydo\iriki8i• iowauystwa 1_portawo-1inmutye1uga.
Tea.t• PoblL
· .

are-sY.t""ft1'łY('.ft

Po,i

Tusąa•
Wykr;Jcie kracblriy.
OłWtttf~lł dtktff)'ePł. Pt
Arentom noncii krJmhu1t-n~ł udat. ••
W ubie«łr ;0:n~dsfałAk oflbJłtt .Ił"··· <it~enła. w Tunynł*' światł• eł:e
naTrle prz" ul. Widok. 4 w mie„zbniu ~...,...,.
na Kr\\·ałskiego różne netsv f błeth:ńt• .,.ffe:f Jtdnryer.ajn6 .JMi~btmie Rady Mtł'!jakiflł dotyebezlll 1Pszeze nht 1'.~t.ał •
~c· P,000 wk. Pr:rer'rn'oiv te poch~lł )$
·· • .,..~ pruweJftHiłw't;m
~t"~Zt"U dyr. H. M:. 'Vłi~tnio_ny. 'Rótni prndsiąbio:?ej
rlzie-tv, dokonan~i w mirs?bniu S·'13~
I..i~!łki,,.ro* tbn .et:rPtarzy, 13 rałlnreh„! 'eoprawda.. 6fetrty na zaprowad.zAni~.
nierskiefo przv ul. Sredn;ei M. R~sstv
nyrh rzeczv na Ta7ie (ldnafozlł'nn. W „wilt·dcll · i h.wl\iUw i 6ru~rj(o lnu·mfstru 5. Mou . · htfijł, j~dnalue nłe odpo\'tiad,IJ=ł on
z 1em policia arei;ztowała lokatorkę 41l9a p~ o~,,.ń~ltiNtl) P~nąrlf!.łc .· dz.ł~nny ob~.}mow. lihi.lfł'.llfolll. miMta. T,rmczasa:m wi~c
ul. Sred.aiej 86,, GraHe!rn, u uduał w ~łj„ l) Odcz:rtanif\ :pretohh1 7l ostatn1f'go pt>- d'ł.:1 lniłno!ć błądsi wieosor.W p<)
sit>-dzeni& Rad}' Mrej3kiPj i 2) Orn6wi&ni~ aych uHtaeh.
proj~ktu ees. ni am. Jff6~Jdjnm policji zre·
K~td. wkl'u. w nocr .- i na ł ;b;
dnkowania racji r'blęia..
·
.,. składu tuk'jszeg..> komitetu tvwnn$i•,ew
Protokuł odczytał~ s~lrretan ł'. Wł. s:ba.dziono 8 Yro-ńi cukru. Dziękt
·
~all
Pomianowski. Ptoto.bl 'bez dyalrnaji p?ZJ· -p:os.~uldwniOmł' funkt~on:arjuszom m
j~to.
s,ę '1łod"&ieł ują_ł. łttp edeb~ 1 eu.d"Złt: '
Na.stepnie llRJ'~~pł.1no do drudex-o pod k.!i.!Caem,
Sr~jnss lłaeltmanino-.r, wybitny rtr
.---•-l!i\m-.llil!lllil--llllillllii-.illillilllllllllll!lllil(laJ!li
1JJS1d kompozyt.tir, hpPlmrstr:i: i pianfsta, punktu obrad, który ~-Pt\1'JOdu swej wa
nie jt"st właściwis przPdstawicielPm rt:~· tności niPZWJkłł"j w1•wat dh1gą i osywio~
!PalU:/,t,,ł'lta Lewi,
worosyjsld~j tsTihły, leez postępnjA il&.·' ną bardzo dyskusją, w lft~.rej głoa z&bi~·
»aW'ld Ze'lm«tn
darni Cr.ajlnnrskf Pte. W jE-go komp&WJ- raU niPmal wstya.cy ndnl
Ostatł'i'J.itnfe
zatwi.erbonó
t&bt
fn·
altab~
ejaah udt'~& -,:ruif Pwazystki~m l~f'-rołi
1tyl fortepb.nwy. któr!go początki mo· terpelaej1 i nehwały do ePs uiPm. prPsy~l.W I"Mfłlm :J.918 •·
djum policji w Łodzii które maj, byó
!tliła jd UtfWll~ó we
we1Pdniefft•~tn
wkrótce. wiała.n-.
,.._'El~jum 'T'rtł'l•. SJ)Prjalny eb~raHer
de:etystvczn:v.
11r1cznJt ros!jułd spokó1 wraz z nkr1t1m
smutłtf Pm przP!JĆ, wvstt"piljl;\ w t1ahH•
lM.~.,-t. Ónegdtf Msbł wy~łoszo
rl"lkich ~hrrlaehy w iis·:is11dniczyćh Jinjaoh
odnyt pr~e• 41:. W. GąsforowskiPgo
PU,b•ke•ska 35
htMMł'l1ez;nyeh. ezim1mf w niPzbyt o~y z Warszawy p. t. ~Jłządf tymeus~we w
Ge~in.f przyj~ Gd. lÓ--1i.1-t„
wf~nych m•lodjach, na. tle których za21u
Polsce w XII. wiek-11" w aa.li gimna•t.ye.s· 687-8-l
eu &f ą wyr.tnie rysunek połąr.:un\ harmonicznych. Raohmaninow uwatanr jest
!i& piewctt 91 intymn1ch nastrojów•. NiA

iluz;rwno•e

S.

·

J:llławsk1,

ł>roft.

prsy• ieziono bandytów dn,
dzono w ares.z:c:ie przy poI1c11

/i ·Ł6'1,;łł Komitet rozd!:fa.fu tbJ~b& 1
t6f.tllri podaje do .wiadomo~ci, eo nut~
tnje~ ro"tporządzeniem lJ&na. naczeh1ika
).dm in i straejf przy g~n Prał - gubernator:ttwie wa.rszawskiPm ilotó mąki, przezna~zona dla miasta Lodzi, zmniPjszoną tto-

Z

Jdlhkrnfnie cfo!rOttttwaP '.df.H ht

wieis\-iei i<radriety. Przv

fu:iono równid

.i•••

Kuchnia dla

. R1t'!C~ miot

ba.1:uł ::w tów.

We W!łi Nasf;./Mw ?tod Stnkowem tt&at~
sie :fattd.umrr f tH'lkwei an-~„towat, ~-- ł""Wf\4 ··
ooszu'-lwam·ch o<-;rvs-ków, któmv
· ·, •

cbl~ba.

Raejs.

.-

iaj• ełłl •p-0łka6 ~ ...
syhfoyoh. Ale b

malt. He:rtzów1

ŁÓDŹ.

.

.J<Js•Hególnego mieszkańc~,~

<

•

>'

. ..

. ·

·. .
Ro?idawane obPonł,e'k~J )I& chleb N '11 :u okres od dnia 18 b. Dl•
.\!:f) .3 marca r. b. włąeznht,. ·
·hw~e na 4:3/4 funta -cblPb&; uprawniają n~
ttt1UJ;d<> nabycia tylko 8 . ·.··· .·· .·.
mianowioi&, odcinek i funtowy daje pra.wn
f,~•ł~ :aabyeia. tylko jerln'*ł'·•~~lt:ll~'~hleb._
· · 1110.~st.ałe 15 odcinków t., · · · · ·itttofł!tłtil'Jwy, 9 -p6łfnufowe i 8 dwferUun'towe,
ora;'J odei.nek mączny, i
>i'~•łdftn. mtU a&.bJ3 !fl{}j!la
funta bhl•b&„

,„

:~b0:Wł"flMłJą he~ llll.ft.n't~

7

Udź.

d.ru1 ia·

.

~~1:~'u1,tl:.

•1,

.

'1.

·~;~'.I~~~l~~~~~~adu. ·Ż~
to· i· owiies upra:wf a ~. ~wliżn
cl:uodn.i.ej.• i śr.

.1e w R'()s.ji za-

··

; • ·•· t· ;•c
·. .
1~ ·ew.ruo1zi.emo'W'i

· UkrilihS:

d<OS~ w.pil'l()St ·

: ~ p~en.iicy, ję.

bur'ID'lr
..
rin; i>/11. eaThowitej
rosyj.slciej ;p!l'IOdrutk.ejit~~~··ip!}tiHJodz.i z Uik:rai-

-ozn:iienia :i

ny l to samo mom:a; po;wieidizi.ec o t'fboo:tiu: u~
krat.na lp!Otkry.wala % im~eblowooiia tyiton.i.u
Rosji.
· •>' •·>" •. ,•:·
.. ·
·
Opróm d~~'lł'Pmll!tu i narCltzWyiozaj! ne.j wydajoo!§ci zi.emi, ~a!i:na posiada barom
.ł d'°'gin-dinie polto:że:ni.e •geagtaf!ezne na.d8,jąoo się
ł <lo elrs.pfo;a+s.oji 1swyeh ~1'()w.. Jak j.U!Ż <l.oooł s.ili.śrrny fl'Olfa ;tiuxiec,ka t 'a$trjac lra w !kloołaUiicie
· ? ·z n:iemieC'ldemi pirzed'Siię<~r.stwam! <dkiręto.w-e
mi .u~ynila już. s.t-OSO~e ·J;tf$YgQdlow~ .~ e?"
1 !Lu limpoli!:l>. #booa z If;kna.
Wobec oiG.iroęaa
oo. Rosji~ Ukrain a b • · ·
· a ~ailą SiWą
'J pnodu:lmjo~ rolną;· e.W.
d1otychir.zais
!\V gląb R-0.:;ji, wywooić
·o swokh ut"'
.coodn1ch sąsiadów.
.

i

Ukraina J}-O:mim'O

„... . .·
wi.<>J]kie.j;.O:śici

smow-eów

me będąic kiraj•em !J'!'Zemym\f~.:m.:. będzje źnm·

~ona1 cli·cą:c wyumrzystać ewrt>je. skarby , imp·oo:~ć z Au!l:tro - Węgier.i z'Mfemioo maszyn~ i nal"Zędzfa g.aspioda.I"CZ'e, i 'l"&zlH\ pnemy~

~>Owe pó.tlabe ykafy. U.kraio o llna &wie.tne wiooki !l'oowoju j.ak() kraj prz00iy ifowy. Wi5pio-Ill!llimy t:ylikio o pioJrlada1ch maniganu ntiędz.y
Cbersonfom i Jekatery n-0slaw i€irn, · () pokiaidaol! J'UKl falaria nad DnieS<'hrem.1 w Zaglębiu
D.onlool<iem.

.·
Dzieooiiiki wiedeńiskiia 7.a.JS!tanawiając się
'Cl.ad prz.y\S.LJymi widoka mi m:snmków handl-0~
wych Ukra.ip,y i A uis:t:rji, :z,ą zdania, że A uvtro-,
Węgry JX)wJnn )I Otbeooiie ZB'.s.tąpić ś:rodikiową
Rosję, M6fa :imJN)N<0waia ~a.ińskie p.rodu!kty
rolne i SUil'ldw-Oe i wz~ -Ofiaro„'ń·y'wala maSfLyny i na:111ięd;zi.a gios.pOO.aJrcze i t. <l.
,, , l2yi.reki~ja :glÓ.vfua.- T~. K!red. Ziemskd~.?,
Ci-eka.won+ i~slf: ~' te .na Ukrain ie 5% lu~ala świeiio w ®Uiku sprawr Manie z dila:' dn'Ośc:i,
wedlug dzienm,ików ni-emiecki:ch, s.ta~
łaillni~ fuj 'ilrusty.mcji za. pieDWd2/e półrocze §.',,
n!O'Wią niemie"G-Y kGl'O!Diooi, który w rękach
1916 -:- :z PQwodu. ;W!(}jicy: spófuiooe, jak ;po:- srw<riicll piosiwją
lĘZ;e~o piątą O'Lęśe ziemi
,~~łrl\6. _,, .
,' .
i rolnej w.a.rt.o:śct 1~ liill.ja.rda Tb.

·. ···, w @l~ca.il ~em Gg!)lln.11/ł;ctba dóbr ~

---~
\t'!OO.iejs-z,yla się <> 23 i w dciu ·
.
. , . .
,.·
.
1R, 1iiSJłio~a4a. !f;. 1916 wynios:iła S,840, &hciąW(e) Straty dnnskieJ ffafy' handloweJ. Po
n:yd:r'"i:)oey~i Jia,. SUi1*J.ę lll'Omi&hlą rufili
raz pierwszy ogłoszono uraędowe straty, po. 2~ 467 550
. · ,
. . ,
niesione w czasie wojny przez duń~ką f~otę
·· · , .~ Nal~iin·~ei z -dóbr ifm<l~łY ',·się o iruihli handlową; ogólem
zatonęło 21li Qkrętów o po~;1,oetM4i& r WyinbhlJY 14,a~,oo~ :rlb.,• w tej ~
jemności 223,733 ton.
}::n,lie)'~ł)l'~.Zal(~gle l-0,2381~2 !Db. Mim-0 tak ma(e) Nowe włoskie tow. tibezpiecJ;eniowe.
;!~!~~~eglości; ~~!(}ja arie wysitęp01Wala:~ W Medjolauie.
powstało tow. reaselm rueyjne
,Jfu:>.~i ·egi;ekucYlm,~ l 'fł[ĘR'W s~dawyclrme
„Riassicurati'lice" z kapital em 10 milionów li. 1POOW:1t~ła. (p:ensją:; rad~Y. ;pra,iw.neg<> ta półro- rów.
..
' .
„
. ~b.)
. ' .
. (e) Angielskie bruild postanowiły poMy. ·' i&iizy:~a waz' .rt gr.oszem ad~ "W. suntj;t} .40,2:75 :r.b .. wyaosi ly kladaó w Szwajcarjii oddzJaf y, · eh~ąc miet
,85;®o :r.b. ,mini-ej, ~eli w pól- wplyw na han.del szwajcairski :rówui~ż i po

,• w4ic:tiy•y~

'.mettCJ: .&riho

tfia' pokry:eie wy.;~ta'i~~·',r.b. m'tci;.ia;n·o racxerP'"

··:~1~··1r!i;•.. . ~··t~r~

· · .. „ ~ .fon '$>pos\ÓB fu.tidRiscz ~~~
zmm.er
. ~ ~ę; 1,;Wy11'li11WJCSB2,~l00 11']),. ~undusz t_em., uirii'9Suzcm1, :Prawie wyłąc.ml!e w pap1eraiclt
. p.1n1,stW10w'y~ .. ~3yjs!kdcli; '..wY:w1~u l'OISyjsk.i
· ·Bs\ink p~wa;, ~Ó .M-Oskwy~
.
WarlOOć m.e.P'Ucllomo-ści Towair.zystwa oceAniÓll.'O
hHan!sią !li~~::t~Ms,as@ rh., ruchom.ości
zaś na 88,178 rl>.; pnzy~. ZU!OV\'11 fil,c me sibrą·
con:o ińa icll amorlyw«~j~, i~ t'O bywa w zwy,cz:aj u w falllly•ch tn
·
: .; .
.
.
Lis1ÓW za"Sita
. , , . ;;'6bi.egu w okires1e
~:~rawozdawczym byl\O .9ł~··,~pmę , 18.0,983:150
· · p:czy.ęrem kur5 ~fóW ~~.,,% -obniży! się o
rib., zaś 4% o 3 J.?:ą. ·• . ..
•
W rnbry•ee d{)lehod\aw;·tnahvięk.sze prn;ye1e

w

rego prace„'<J

oo.tu.zj a.stycrznif;)
'dzioee, iż· spfohl

ią: dochód z kn~&~oop:apierów wJa-

173,303 ,rb„ PTC!·
' } 1okr -Od rat załe·
lM •różnych n .. '.146,397 rb., eyR<k
, kupie lisibów oo. gietdzie zamiast fo•S08,610 xb•
' :wyidatka,JC1:ij na. ~~je' •• Po'>Ważni·ejsze
:Się: kQSiify aoollrlsbra:eji (.pensje etc.)
. r:h., pensje .djetarj uszów i prace poza
.. 12,146 rb.1 t~U-ełt dła U1r.Zędnilk~w
rb.) oraz na -0p;tacen.ie kwp-cmu gmdinN>:

;Q:La 1.
3q!fj,- .',' -

Berll:n , I! lutego.
wypłaty

<

'

;rządu podwyższenie

tacyfy

€e) Podwyisz-enie cen węgla. w Ni ~mezech.
„Dortrnuder Ztg." donosi, że syndykat węglo
wy 1lamierza od 1 kwietn ia podwyższyć· c,enę
węgla, które już w czasie wojny uległy w
NJemc~ech

cztery razy zwyżce.
(e) Japońskie okręty na morzu śrudziem
nem. Reuter donosi z Tokio: „Nippo u Yusen

Kalsha ",

stw-0

największe japońskie prz-ed~iębior·
okrętowe, zamier za w marcu pc.djąć ko-

l{a.dryt

mieszk aniowe zaczynają się poprawiać.
Wogóle wszysfk ie te cechy mają znaczenie
pr.zejścfowe, ponieważ wywola ne są one t~bec
nymi ci~mi warunk ami wojenn ymi"•

„

„

::~~251 !:~~31

I

n

Lf!550

Paryż,

145.W
&L.5tl

' ti2.-

Srebro

9 lutego.

ss.rn

s~.75

912

!i!mllli'llill~~ew!lll!"!ll••·!Dl!!l!!Sli!!B!!!!Rl!ll!llll!i!lllll!ll!~-~wr_~!'.'!l'!i!ll!

5 proe„ pożyczka francusk a
3 pree. renta Iraneusk a
.
5 proc. renty rosyjski e z r. 1906
5 proP.. renty l"HYJilkie z r.1896
.Bwk ł'aryski
(,'redit Lyonna is
.

87.GL!
57.5J

55.3.!.75
99l
1U9d

A..kc;e kanału suezkie~o;
• :Brianskie
•

„
„
„

•

Litha Gold
Rio Tinto
Jd.11.l CfHI' liki e

.ł

„

„

. ..."

„
„
„

"

ltzyllł
Wiedeń

Amsterd am
New-Yo rk
Petersb urg
Sztokholm

Kopenhagę

Giełda

997

10;}0
4ti0U

203

226
985

225

1790

301094

21.44
78.!.JU

t)2.LO

I

•
•
•
•
•
•
•

57.UD

2v3

9/2 .

Wpla.ty: ua Londys
" „ Pa.ryt
Ber!ia

87.60 .

55.332:.

4oSO

Lianozo wskie
Ba!ril!S kie

1'al!lki&

I

8/2

!!!."l!il!I

5:k5
53.'.:!5
196.75

985

l

8/2

..........

22.40
78.9U
82.52.:::i
52.25
196.7;}

4.5c1

n:-

149.50
138.-

4.4:~

78.-1.!:tO.138.--

warszawaka.

12 lutego •
Dawna waluta slabo i Ulliżkowo, natomiast pa.
piery p:oooontowe podążialy w lcie!funku 2iwyżlro<
wym. Obroty ba:rdoo znaczne.

ł

Papiery procentowe.
proc. Obligacja m. Warszawy z r. UW> •
·• •
G pree. Obligacje
War~
szawy z r. 1916 • •
•
Listy zast.. Ziemsk~ 4 i pói

TRANZAKCJE.

6

186.-

m:

192.- 193.- 194-.proc. • • • • • • • •
Listy zast. Ziemsk. 4.: proc. . 173.Listy zast. in. Wru:szawy 5 . 180. - 181.- liUG
proc. • • • • •. • · •
Listy zast. lll- Warszawy .4 i
p+sl proc. . • • •
11ii0.--

Renta • • . • • • •

Serje :ros..

„

.- •

•

:Kerony ~ 64-.25.

I

U/li 311•

u111 9 PP•

I l+

1;-l ~.,

+ 6 21''• zaobm.
1

+ 6,2

4

+2,6°

1•

-

1
/1

-

l:ó

+ 6.8,
1.8 ł

1

.

U ubiegłej doble:

złota

•. 3,326,739
2,037,10 8

SH~uca.

W ek:ale nle<abj~te morator ,

Weksle pro long.
Zaliczki na papiery WJrt.

•

11

l!J?

81~

I -I -

Paryż

.
Lendyn
Canadia .n Paeilic
•
.Anaco:nda. t'.lepper M:ini:ng

„

13/ll 7 r.

D!ug zarranio it

.
, · .•. ·· • „
.
' Obsiz&r Ukram y ·~l()SI 850.000 ki~-0mebrów ikwailiafowy'Cli., zaś hlezba mHi.. 8'1ikań00w 35 :mdłjo0nów gl-Ow,· t zn., że na ka·
Mą '\VlQrSitę kiwadratową we ·WSipom_niany~
..• gubern ibch p.rzyp:ada pr~IO
.l11lesrz.kań..
• oow. O\:ain a za-wiera w s.odne ill~J'WH
~ksze -0<bL sza;ry 'l"Olńie w . Rosji e'U:.OO~ldej i d~~
~. 7S (t~ydl .oosy~ch ~00'().Ń.'W iJbcł.
ta.',,' i~::.l~ łwłe.W'D sp.yja .ro.imrmro, nś .~a
•.~.·~ 11a4a.i@ ~.. @ UP'Ta'WY ~~t
c;~~t111ift~~~ ~ kootlpx;

116„c~

•9/2

Weksle na. Berlin

suń.ki

Za.pa.11

ł'lalnej [Jikrai.ny.

1905

110.00

Sprawozdanie meteorologiGzne

~!oto zagra,uieą

przypio"cnnienie paru .Bl'L~ęgólów o produkr;,i1

66G:)

80.5['

munikację na mprzu śródziemnem
narnzie .
przy pomocy trzech okrętów.
Sztokholm, 11 lutego.
.Rubel w sti»sunku arbitrażowym 100 Rubli ::t1111
(e) ,,Prusk i bank listów .;asf\wnyvli".
Z:ar.ząd banku w sprawo zdaniu za rok 1917 m~
131DO Mk.·
in. pr.zedstawil bardz,o smutne polużenie miejs~ej wlasn'Ości (domów ). „Publiczne 1.-.kale,
sklepy, składy i t p. są przeważ.nie p:;zamy~Mte llłb :wynajęte za minimalną sumę. Sp:Jwodów ane to jest brakiem towaró w. Również z głównej stacji obserw acyjnej warsz!lwskiej,
sprawa wynajm u mieszkań .nie jest zbyt swietn~; wkażdym razie moina powiedzieć, że sto·
Data Temp\ Pogo-da.\ 0
Uwagi

Remane nt

W<!'bOO tego~ M ·z,a;~~·e ·pi011roju z Ukirai-

66.50

80.18.95

.

No'1VT•Yo:rk; 9 lutego.

DOO:ży.slm.

Zapowiedź

w ato1ttnk.u do · 01ta.tJJ.iea-o
wykazu (w 1,00:i franków );

j.eSt fa.Mem d.ak.1ooufiµ}".!ńl, •cl~w~ będzi~

!til.7«
·112.u

ł!llllllJlliilllll111111111111!i1!!111i'111!!!!l'll!~1111:Dl!l!!!ll"e!!!5!!!esml~e;;s:;::5.!!i!I!!

z dDia ·· 'l ·, iut~go

~

163.7~

161.25
112.50

••

D~rainy.

216 'i5B.-

163.25

· (e} Amerykańskie tow. kolejowe zdolaly
u

21u.oO
152.50

Kenstsn tynopol •

:wojnie .

pr::"prowadzić

iądano

:Sułr&rja.

i

ó 15%.

płacono

Holandja.
D&nja
•
Szwecja .•
Norwegja. •
Szwajcarja.
Austro- W ~gry

lian Banku frani;Hkiega

rred1koja ·r&łna:

Ńoto,vania kuniów Jewiz za

Nowy-Y ork:

oo. lis.tli$
med91000'Wain.ycll iru.bli
;;
'
~~-

telegraficzne.

p.ą,ństwai

sp~·:.1ymierz;onych

banłuwtów
Nalf\iauśó sk.arl.lu

Obie:-

:Na.leiinośe

1 1 ;18u,li::lłi

-

l,641

be:i: zmlan7

+
+

+ Só,:ttia
+ 15,000
+ .oó,781

12,100,oou - soo,0110

a,21a,ou,,

270,illJ +24„04 9
- 37U,ł8i

2,ó81 14Uł

:Z' dnia. 1 .lutego w 1f;o3unk.u- do oatatBiege
wykazu (w J,000 iuutów szterlingów}.

ao,928 -

+

+
+
125,504
1+.
41,143 +
%9,796
i8,6JO

96,1$.94

~~9

3-cia .loteria R. 6. O.
(Tabela nieurzędowa)~

Pierws m kla.sa, pierwsz y Mień ciągn.ie:IUa,.
Główniejsze wygrane .padli n.a naistępująe-& ·

numeq ;

n. sooo DI'. 5a1.

Hk. 2000 n.a-a 68'6, 33376.
Mk. 1500 n,-a 1612, '11747, 12951, 38257.

Stan Banlna ftngisl1ldeg1

46,:31.

na trodę 13-go lutego:

Sucho. Pochm urnie. I.iekki llll"k

250,ó69
~,076
1,91i5,8B6
25;169
1,347,otB, +~n,i;ma
,1,l::!6,i59 _;. :&,255

2a1Hu,119

o8fru prywa.tn.yeh

+

}'iochmuroo.

*
:-

233
2l:li

8

f},01.4

2,~60
~,906'

242
l,013

:Mk. 700 n-ra 2931, 1W201 16138,, 23405;

24:387.,. 43477,

44946~

Mk. 500 n.--a:a 875, 5274, 6551, 6612, 1556;1
21023, 31615, 33160) 37993, 47376, 49621.
Mk. 250' n-ra 1994, 2080, 5378, 5815, 6453,
8188, 8313, 10088, 10454, 11012, 13840, 14771.
18363;: 18394, 18751, 19116, 24104, 26550, ~8814;.

28959, 29874, 33159,34516, 34833, 35C99, 38084i

!lOOA):;

Af\O.ł.~

A1').07

UQ""1l ~-) ~"'

~

46()18 4$12 46669. 48162;
l
'

Dziś S.lf> 'W.i_. .
,
l Pas
·scala ------Od Piątku Nowy Program ze ś\fłeteilt !Utmi.

1

Ce2folniilna 18.
"' T""d"' ~- K•1~eTm1'n

-MOTOR
(Ilalsarn

( Salkilici

meth' fil)
COffill. )

stosuje sit} z doskonałym slrntkfom pn;y Re·
umatyzmie, .A.rtretp;mie, Nerwobólach i t. p.
Sprzeda~ we wszystkich apt~kach. _.... -

1010..1

fCQ'Q!l}~l.V~

Dyrekcja

Alfreda

Strau.ołła.

·.·

ŁÓDZKA ORlrl~TIU SY\tFONICZN!. .

Sal• X'laoertowa.
W peniedzia~k. t$ Jtit.ego lthli, o ~ & w.

XV E:o»ie!i

Symfonfo~nr

Potrzebny do W ai'aU"ł'IJ ,:;,~,

5„t~d:

Ważne

dla kupców łódzkich i prow~ncjana!nych.
N"~"iro' <> ma~o .Że>u.:y·

Dom handlowy niemiecki Eksport i Import

„

pod firmą VENUS"
na własny rachunek oraz pośredniczy wo WIMl
k.iego rodzaju artykułach w Lodzi i na prowincji s tran-

Ęupnje

~an~lo

g. Xul
tata

illf

sporto:waniem t: prowincji do Łodzi i odwrotnie.
AgeMi poszukiwani. Cegielniana 30, I pi4tro. front,
i w biurze od 10 do 1 pop.
1011-l

Ogłoszenie

Sobota, dnia ·fł Lm~:> 1918 r.

44.

Do naszego rejestrU firmowego działu B. pod numertm 3.

,miesiono dzi~: „
Pilja Towarzystwa Akcjinego Widzewskiej Mantifaktttry Ba·
wełnianci. daw11lej Heinzel
Kunitztr w Łods•, Cegiflnuma 20, z
dniem l·go stycznia 1918 roku :zGstała nmk 1;14-

Jedyny Wielki loncert-reeital
Ra4ca tajny PrOf'!'3?'!'

"W"llly

Do Masze~o reiestru firmowego dzil!łu A. npilalllOt
uod numerem '1."1 .,.Corso• z s;edzlb• w Łodsi1 Zielona 2,
Włatckiel 6upiec JaJob Hendlisch w t.odzi. Zachodnia 41.
ł.ódt..

dnia 5 bitego 1918 roku.

971 1

Wydział

Rejestraeyjny
Królewsko-Polskiego Są.du Okr~owego.

W programie1

BeethOVłn

Sondy.

Pat'ańł1d

Kon*

cert skrzvnc ,wv D-dur. Usrl Mar:re;.ie
miłosne. Cujkowskl Pa».iraZia. x .B
11ius1a On-e"'llna. Hlindel-Burme'!ter
.6eetlwven-Burmester Mermtt Mart!ni-

Burme:r;ter Menuet. Dussek-Bunnestet
Starv 1antec Wlllv Burmester Serena'da.
Paglinini~Burmester Tan1ee czarownic.

C>gł:oszen..ie.

Bilety u Alfreda Str&uc:h~„ Di;!elna łt,
przy Wydzlale Zaprowiantowania
iQt8-1
Miasta, Średnia ~ 16a (gmach Banku Handlewego) wydaje 11ia zrzeszonej publiczności kwity na wQgiel za
miesiące kwiecień i maj poczł\wszy od 15 go '· m.
Kwity b~dą wydawane za karttami wądawemi bi&·
łeml i Mltemi w pon;~dkn literowym jak nas~puje:
15 i 16 lutego (piątek i sobota) .A. B.
Polskirh Knptów
18 i 19
(poniedz. i wtorek) C. D.
111
„ (środa f czwartek) E. F.
20 i 21
Chrześcijan
i
22 i 28
•
(piątek i 1obota) G. H.
usądn odczyt prof. HenPy~ a Radzło1J2• wskleao
26 i 26
•
(poniedz. i wtorek) I. 1.
27 l 28
„ (śro~a i czwartek) K.
Kcpłę rosyjski lub poliki
Kolo Lódzkie
P· t.
1 i 2 marca (piątek i sobota) L. Ł.
4: i ~ •
(ponledz. i wtorek) M.
oa~zyt ten odb~dzł1' s.ię dnia 19 lutego r. b. o godzfnia
~ i
'I
•
(środa i czwartek)
N.
7 i pół wiecz., w Sali KonceI'towej ptiJ ul Dzielm·j 18 Oferty skłati ać! Leon ł!Hn• Wldnmka Qia. (Park Sl~
8 i 9
,,. (piątek i sobota)
O. P.
Bilety wej4cia tH\ do nabycia w Izbie Handlowej eb••DJ Łódź, Iłowo„ p oleca swych . c1lonltów n.I
11 i 12
„ (ponied1; i wtorek) R.
nu.eJaka M ł4„
pos&dy i robot1 aez-0no ,
Ra:nkowo-1.'nemydowej, Piotrkowska nr. 80.
980~1
. l(.Ql.... f.1
13 i 14
•
(środa i czwartek)
8.
6i
U i 16 ,,. (piątek i aobota)
T.
Oddział Opałowy

Stowarzy8zenie

Przen1yslowców

„Polska idea ekonomiczna"

18 i

H~

20

·

„

lśrQda)

Oddział wydawać

~

bf)dzie l/, korca

V.

węgl•

z.

i 'la kor·

ea brykietów iamiast miału miesi~cznie.
Gena sprzeda~:ua. H węgiel i brykiety WJMBi m'lr.
8.- H

konec.

1021-1

X>rze~o

opaZo-vve!!

Z powodu zupełnej .lik w.· idacji a kła.du:
Dąbowe

bardzo uohe

:Brzozowe •

•

Połsk. Zwią2ko nurod1łkos

W~

{ponieds. i wtntek) U.

„

Underwood.

mfr. 1.45 u

pud~

" 1.35 •

...

Sosnowe „
1.80 „
„
"
9
T,J'!.„ aoJ.•jO"W"a. a;r. 3. (daniEIJ Ir. lll'lafyHk,'
'
11116 9,..1 '

d inislra ·a dzitn••,
A, lin

W ARSZA

oru

7, - ŁOD~

HlJ•·ł k.n'łe~lfł

•, ''*l•la. • ea.fatoolt1w11, w c110U.1m• w br••łłlłita Ił ~afttn. ·• lłalłllłd.
Łewlozu, w Mł••lG.·• Mllłłdiit...w l1~••• w PłłVłllt •
15-4'ł0 11łl. W M&f'dU~ ;W SkhH"lliłUifiOBll. W · - - · · 1f ;f.QflMM• ••
, u, w b11łaroh1" • Z*Mtaldat. 'Ił.ID 1·t.. d.

w lthHł&lt•&~ w

••mir.•

„

lamozapalacze do· gazu po 1 :L\.a:ls..111 ·
D„lillllll!_!Jli!łl!llll!illll!l....ń
~_..._!'l'Rl'lllil_.~,.

,,,..- N~te.ń1za umiana. zapałek, -

laPlpJ' uttcwa

osze~tJdno4„

ciowe po rok. 1(.,.,.,.
. B1h1rjs,do latarek elęktr„:od t.00

, ·Piotrkowaka 146,· rag Ewantlackł~.
.

Dnłoszenla nrnłllle.

Jlł*-l-1'·

DBzłAHł.Ut. OGWBZMI.ł. PQ CMAóS łUłP~JłiT~ . XD.·

'

„GODZtNY eoL.

J";

w CJutQdt!łwł•~ ~ e.a.•:,.JtttłA•d:t~~·· •• Wtoeła\ttc·.

