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RBdakuja -i .ftdmJni1tracfa w ludzi,
f iatrimwxka 86•

O GŁ O S l f N I A w Królestwie Pclsldem:
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JVJYKH!Ht 60 fen. ut wi~niz petitowy jednoupaltowy

(u ·
monie az&lć szpalt).
Dr11bn11 7 f!!ln. za wyraz, najmnlei 'Ili fen.
łitu!Hl!H (po. tekście): Mk. 1.21) s~ wiersz petitowy (str. 4 szp.)
iłnlm:ilogt: 1 Mk., za wieniz petitowy (str. 4 ll!lzp.).
W lłztal11 lunu.ł nwym: Mk. Ui5 zr.1 wiersz petit..(str. 4 szp.).
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Redakcja i łdminlxtracJa w Warzzawiot Warecka t
Kantar 1 Warszawta, KrBdJi~ia 18.
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Łukasi,i.ń·ski. Aiuw-hiistoryk qarl jednak:
„Właśnie .czynię tak, aby .to iUazwi$-0 byl.p
W&y·s:t.ikim . 7~J,:l.n e".
Niewątpl.iwis, dziś imię to „bulrasiń
skiu już .nde br.zmi -0.0eo <lla żadnego uświado
mLoo·ego ,,p-oilaka, leo.z f:t:Y rriie prześladuje go
nadał .klątwa ruezas.luioneg-0 z,apomnien.ia,

&Si

Raz jodnak sekret turmy

przenilml!:ł

Wreszcie z. boleścią wielliego serca i szla·
ehetnego umysłu ogląda w przec;zueiach budzą·
<Cą „zadziwienie świata, wyz,utą ze swoio.h -0·
21dób Europę, j ak biblijną wdowę we wl-Osienicy i z gfową p·osy.paną popi-01em, sie<lzącą na
·rozwalinatili swych dawniej kwi.tnących miast
i oplakując.ą śmierć s.woich dzieci, przyporni~
nająic pirzeszlą wielkość, ehwalę i bogactwa:
które jej pi:erw:szeństwo w świecie da waly".
Zaiste, ·byl-0 w tym ::zlowi·eku coś z <lucha
Izajaszów i Jeremjaszów.
Przewidział on także nadzieją mocuego
serca, że:
„Polska k'<Hliecznle musi być i będzie odląC'zr,::n od Rosji".
Loo Belmont.

Bakunin, towarzysz doli Zoba~y1 sttlrca; oo w koryta:rzu
Schylony stąpał powoli.
I w przejściu r:zucil mu cicho, skrycie,
Dźwięk jeden - jego imienia„.
Drgną! na to marz.ee, wzniósl siwą glowę...
I pa<l1a isJU"a z ócz cienia„.
I spyta.I - ,,który rok jest?„." A potem
„K to w P ols ce ter a z?'' zapyta.I,
-1,Mikolajl" 1tAeo Konstanty?"-„Umarl!"
Sta:rzoo deeh elężko chwyta.I„.
Lecz spyta! jeszcze: „Co w Polsce?" ów n.e:kl:
„.'.lfo dobrze być niezadlugo" •.•
A na to ~wru:i ta - koforu zi~mi,

&y data p.ię6dziesiąta je.go zgoom. wyryła się
w pamięci ogótu, o tem po:wó..e nam d()piero
;

g

dzień żal.obnoj !l'Omnfoy.
, . Wspani1\.ły olejllliy po.rlr.et, jaki na :ini~Tę
· flej :ni-eposp.olitej postaci &iw-o~l wlaściwi·e

·J~d~y dotą.d bjogra1 Łukasińskieg-0, Askena~
()"Czywiście nie:z.atairty, ale zaUoC'Dony o.lbmymią masą faktów rlz.Lejm\'Y•eh ipierwa:z.:ej.wagi, które historyk z.e względu na swoje
~ę i wyitsiz~ zaloż.enia w; <fobyl, m}"'.Uią·c z
t~~ieka tJ lko cenfrum Moow·e <Ila w:i1')J..
ikl.eg. · ' .·. :u. dit,!teiów po:lskkh epo.ki oo !roku
18:1:& "1'830 •......;.·boć w i&tocie okmcień-stml ?;'Y'clą.. nie; p<liZWl{)~O .lml)'&lowi Łukasińskiego, tączą.CMiu blrus.k poefyJJlkd z trzeiwośc.ią poJ.ity..,..zną,Juj;a·~f
w tlelni, a ognistemu se.r~u ·

•?ty, '100.t ·-
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Splouęla. rumieńca smugą!.„
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~ n.·;ak.··.·ii.'.~.· 's.·po. . .~. Ę.fę.
'·wg~li"t : ~i<&miftJQ"h. ~a.
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ofiarę bezple>dn.ą

A wkrótce w rok po powstaniu drugiem -Ten starzec wpól<>bląkany,
P.od noszą łat awych -Ofilemdziesieciu

Długą ch():r:obą sterany,
~
Gdy się „ehodzącą" sam zwal „maszyną"

A kat

w.

go

ze,z~: ~qby~ .gwq~ ł ~~ ~i~tajk i ~st ~94~~~·~·
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. ę:~·
W~.f'OJth:® 1 'ten kią-n· . t.rU.'3.~e lllqv.'1 Z krwawą lrOllJą:
'te
. . ' ·;o:r.zyt ·go· cho.aby. ·w minia bu- j .,Jestem szaleńcem, lub wieJJdm mędrcem
t ll'i'Le;
nej w rlUl;ly $J1€-r4#hlej. biogr.afji,
,,Myśli w mej glowie się gonią!
. .. . • . }
P~ca: ta·j-es.z.eze O.Cti~uje l"ęki pęlnei pie„Wiem, że w WtU"SZawie dziś mnie żalują,
~b, łŻ ; ,iy-zm~, ~·~~t;.J:µ,j.9! je:;llt iQprutjlplil,~. łatwą w-0„Iżem wtrąoony w tę ciemni~ okr.01pn.r J: ł>ęp r.om~e11.~a~.ó~ł,wa .tysfrff t>i.~aflci.n.ycll
„Leez wiem, ~e t~m jest :noc nieszczęśliwych.„
Wi. Hl!S-Wf.., ·;w ksi.ążoo :AslHrna.~~ i'<W" RI'ZYP.l&ach do nię!
,,~ ~erpią w1ęeoJ odewmel
· doim.yałów„ t'.• i b-odaj chla peln.i.·.· diómai:ga ~ię jesz..
. c;uf uja;wnfo.:. j „Na~ n.i.nu serce m()j~ hole!e.„
SUl'f>:'\\'.?ścl, nia z. tejże dłoof
a&{)wycłi, fuióiyich , ~·.Jakiz ch~os w meJ glowi-0t
.
"o/Ywano ; nie dopiuścii'O (}1lf1'.,
· ·
· y'ji$Jtiej,
„Pytam g®e jest~m?! . ...,.. pytai_n, kim Jestem?!...
le.U, 8, ~tóre iz.nttfdą '~ii~
.
ygotowy- 1 "W tye~ mu-rach :nikt ~10 Qdp0Wl$!
'3'$"~ wanem p;zez aurora. Łgk<!.siliskie.,,,rno drugi-em.
„Dzrn:ie $~fi! ~Y'Śli w gl~wie kolacą.„
mlt ·wydaniu ~ tedy narazi.a• w p•ośpiee.hu l'Obo-1
,,Jam Jest, Jak. zyd ów. ha.Je~y:
~~'!i'~ Je ;ty dz.i6'nnikarskiej, jak>0 ,t~ Wioibec .szeropilych · ·
„t ~ schl.'on:~ka - 1 bez .?Jczyzny t~\11.. if ~am~ które aktualn{)ijć ~~wia. nawet naj,,Jak. ta~1 tei:: z:yd - tuluc?< vaecznyl
tall:... · f dostojniejszym wspomnieniom, z.a<lOWQlić się „l CÓŻ m;_ 1 1:1'Y1\ ~ondyn, Pete1'"$burg'1 !
~~~muisi.my li tą kf.ótką 1"~~oową nota.tą, która . "~ ~;,scn~em&kie-gio_ globu,
;~'rnapo-my•ka ra,czej o p.raey i męce teg·o ducha, 1 " Y J_
.ie mogą po~ślepe oczy
,; ~f'll.Wi:li ją wyjaśnia„.*) .
1 „Z~i6 <>Jczyzny - m grobu??"*)
:f'.' .
W~ela.k{) aby łl:O't.a.tką P•OWYt~ nie wy·
dala się zbyt suchą wobec pamięci C'Ll-0w1ierka, I , }Me! jesz.cze trudno nam zakończyć. WinkfvÓreg-0 żyiwot d'Gma.ga llię poproSitu •pmy-0Me- ni<{Jmy .na tem miejscu z.amaczyet te ten czloczenia w. pieśń i o który.ro wspomnienie po- wiE!k, który w w.lęzieniu tak tra!:nie czui, iż..
illi.e n:oże liczyć, jako p-olakt na pomoc trzech
w~oo·o poitrąci-ó najtajniejSJ~e sk®y &e11ca -sikladamy ku ®Di Łuka,sińsMego na z.ak-oń·r,ze w1elkrnh stolic - dziś :;toHc koalicji - w ;
illi.e nas.tęp.ujący wiersz, m{\lUjłfi~ jego mękę swojem i~omroc~u w~ę:dennem nabyl dzi·\ł"lle- li
.
i ·myśli, w których wytrwał d-0 końea, ten, któ- go. daru J&snowidze:uua,
Oba niooawno prot. Askenazy, któremu ure.go ,,eiało0 - iatk· rzekł &luS>ZDie Askenazy dal? się :pierwszemu i hodaj jedynemu dotą,cl I
~howaoo w SchlU.sse~b~; ale duch spo-~ h1st~17k?w... uzyskać .dostęp do pamiętników I
~~·· w f(}.1.'S'Ce'\
, ,, +
Łu.kasmsk1ęgo, ~mkmętych twardą pieczęcią., j
1
1 do. której z~rnfillia potrzebne byki wyraźne
j zer.walen:ie. t:eśankie - oglosil w pisma.eh !
wykroofony przez ceniurę w piel;'wswm wy- I
daniu .ustę·p·~· W tym ustępie znajdują się slowa poproslu prorocze za względu na czas dzisiejszy. Niech o tem uświadczy choć parę ey- 1
" lt.

I
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Prasa ni·emiec.ka, inie wylączająic względrue przyjaźnie <lfo pola·ków US1posobi(Jnej (r.en4
trowa „Ko1ni!S·ehe V-0lks.zeitung") i pó1urzę<fo·
wej (s,Nor<ld·eutsche Allgemeine Zeitl.1llg") wys.tęp1tje bai.r:-Oiw .astm p-rzeci;wko sta:n&\vis.1Da
rnaszemu wo))ec usHowań <l-okouan.ia nowego
rozbioru Polsiki. Jak donfosJ:y <lepes2e, nawet
;nektor uniiwersytelrJ berlińskiego nie ~Olfuąl
się przed pubUcznem oświadczeniem, żt; na
zasadzie ,,.po.siadanych p.riez niego map i ma.terjalów statystycz,ny.ch o pr.zewa&e 1udnooci
polsldej 'W guO.ern.jhilielmskfej rue może być
mówy".
Nie wJ.emy skąd p. radca tajny Pe11cik d-0-. sizedl do posfa.1fania tak oryginalnych map i
materjałów Sltytystyczin;;ch; in.i1e<lawno jednak ·
na tem samem mfojStCu przytaczaliśmy cyfry.
.z;ebwane przez :rząd rosyj·ski; a więc j.eżeli
stro.rnne, to na naszą ni·e.k:Qrzyść - a które
mimo to wykazują jasno, że Cbeimsa;e.zyzna.
jako cal·ość jest sizmate.m rdz,ennie polsrki·ej
tiemi. Posluchajn;i.y zre.;zt.ą, jak się na akt z
9 lutego b. r. zapatruje n·eutra.l!lla. opinja
puhlir:rna.
W :rmme~e 231-ym z dlllia 16-go b. m.
,,Nci!H~ Zilrd1er Zeitung" z,najduJemy artyJml
p. t. ,,Polska a pokój z U.krat.u.ą,", którego oo•

ludził,

że ,,.<la mu :w<>ln()śó, na Zachód wyśle" Dla Polski myśl swoją tru<h\U...

.i ' · Stą.4 łerti-~.rwnegr> i szer.okieigo
... · płótna j
i:

na.dz.leją
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i.nnemi:
I tor p.i;;xe
„\Ve wszystltfrh kon.fliktad1,
między

jakie wyni·
kaly <loty.c.h<erui:s między państwami centralnemi a p·0<lleglymi ieh -0;kupa·cji polakami, pomimo że _poz.ootawal:y 001e zawsze w związku
z kienmldem niemi·ecldej politY'ki w PQlsce,
eho.dzil-o -O' spra.wy, .co do których niemieckie
wlfl.Jze a·ómi.uistrneyjaie twierdzić .mugly 1
mniej·~.zą lub większą sluswością, że wynjkają cne z k-oniecznośc.i wojenny1c:h i no.szą cha~
rakt-er p·rowiZ:Ol")'czny. Po pod·pisainiu je<linak
w Brześciu Utew·skim b'!llktatn pokoj·owego z
il:krnitl·s.ką rep.ubliJtą lud:o·wą i
od s tą pi en hi jej beupo.rui.e pQl:ski·ch terenów, poraz pierwszy w ciągu tej woj.ny d'°"'
pe!niły mocar.stw,a ee:ntralne w stosunku d-a
P.nl:::.:~i akk1, deeydując.ego już nie o przejści&
1 v.ych sic;;un.lrn.c.h ~kupf'~cyjnyc.h, lee.z o fakla.eh,
kt6re trv;at będą również w cza·si.e p-0koju.
Wobec takibgo stam1 r.zeiczy dotycllczas-owe
ml';!lody •zażegnywania przesiJ,eń w Polsioe zaslos·ov·;ać się 'Ilie da<lzą i jest ni.ezmierni·e wątpliwem, by w tych warunlrn.·e:h udafo się na
miejE-ce gabi:netu Kucllarzews.ki.ego stwor.zy~
inny. Gdyż wsw.itek przylącz,enia Chelm~?Jczyzny i pn:.yleglyclt te.re.nów Jl~leżą.cyc.h d~
gubernji lubelski·ej i siedlecldej, iderunek polityki :polskiej, który wie1"Zyl w roi.wiązani&
pofakiej spirawy pl'l'l..ez pań·stwa central1JJ.e, straciil w:;;zelki grunt pod n-0gami".
Tak pis.ze dziein.rrik szwajr:&rski, ktćr.eg.s
poprawno5ć neutral!'.a µzJ1awana b~·ł.1 nieraz
·n.a wet pwz.e.z !}rasę w22,e·eh!ll.icwnie,:;:~~f!. I n.a.
piop-a,rcie srwyeh w~··s·c<lów ,}L Zli!rc.h•e:T Ztg5
1
I pirzyw:e:za sz.ereg c~·k, Z3.L'7.2'rpltliętyeh z u T z ęl d-0 we go w Yd a TN n i.et w a n iem ie ·ck iei
'
l ,., • (K•O·
I go ,,Vvli!{eTVZ.1:teidu:llig fan \Ve3t.LU5:3. 8Jll'U'
I \V•DO, Ober - o~t 1316): z cyfr tyieh wynik:ft,
te na 100 mfo,::,z:kailc6w .p:·z.;:·pa1a: w Jl'(J.W. Ml·
1
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~,Jeżeli podniosę mój WLrok w górę, wid:tę
tam ribierające s1ę czarne chmury, grożące hu.raganem i piorunami. Jeżeli OOkłonię moją
Q'~O"Wę i przyfoię ucho, słyszę głOłl sp.cagnJ.onej
~'lemi, wołającej krwi".
Z rozpaczą modli się Łukasiński do Bog.a
ó ffhawi~nie hiednych i obląkanyeh Ludów:
,~.Jeżeli Ty odmówisz im swojej pomocy,
w;~tawując ieh łgrzylilkiem rozhukanych namięt.r:-~ś~ to .wm~~stkie nieszczęścia zleją ~i~
~ n~cn rak, ze ~1szcząe się wuijemnie, p·ne-

:smmią w pustyme dz,iś kwitnąre kraje'".
. W·vn1.in.i11 .glie.si. Lulrnsin aki' ie „nas.t<>ip1·
ą
W_'lJ.lla", przewiduje, ie t~prz.ymieaw si~ do
~11e~ r,ewo:u.cja",. w~<lzi ".w·strz<t.śnienia, klęski
1.,, me.s.z.~ę-scJ:a, ~a~1e tleją się na Rosję i na
Eu~-0pę '· p.rze1~(lw.ia.d.a karę~ „jaką sprawiedli~
~vose wy~z.a grozi r-z.ą<lowi rosyjEJIIiemu za t>0,
ie l!zib-ra~al narodow-0śei, reli'rie 1. ka"ł" w·zai:i.
· ~"'
jem przeciw :robie ', zapmdada slowatnl Napoleona l-g-0, ź.e „Rosja J·est .t'nonclmie1a
w Pt"'"·
.!:'
..,...,
paść, prz..ez..ll-ac.Zenl·e jej wypelni się".
.
1

,

--;;-)T:-t~
'·- · · ·1 •
, ~1s ;.,Uh'.alllllS«1ego.
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lzemem MYJlllalnego leksLu.
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ohle~ny

w formy
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I skirn~3D,5 p. i 33,5 r., z.amnjskim -

l rymi:w przez. nas, jest nieomal doolownem powtó-

g'°'ra~sJdm 62,7 pofakó\V i 20,8 l"lt..."-i.rrów, cheł:m73~9 p. 1

w eelu o1rzymanfa o;d Ro'sjl nfozoędlt

7~6 r., kmSiD.•0131ia:wslrlm -

80,2 p. i 5,~ r.~ kr~n· f
$Ulnl)'Ul-O'WskillU - 53,5 p. i 30,5 r., .r:Hlzyu;;1k1;;.,"ł . •,...
·- 72,8 p. i 4)4 .r. Jedyui0 i>1<.,„faty f·C·111l'.dZl()!Wski, bialski i w1'odawski uważać In'li'ż.1w Ul w~t
p11we p1od względe..ill etnc.grarkr,:iy.m. Ogó· i
łean, naweit wedŁu;g obilJczet'i; ja•kid1 a:Oi.~t:H1al I
ru:sin1 p.rofosor R.udny:c':kij, ludnT1§ć Chełm~
ifUJczy.z,ny okłada ·sJę: z.ałedw}e z 25 pit:D•t. ruS'.i·

rancyj, zabe.zpiecz.ają;cych

CERKIEW UNICKA W TYSZOWCAC H.

iej p.oźyczek.
w akcji tej Ameryka udziału nie bierze.
innej strony donoszą~ . że możliwe jesi
takie rozwiązanie kwestji, iź wzamian za Utną,.
nie przez A.nglję i Francję ną.du . Lenina i
Trockiego, ei uof.ną dekret, zapowiadający band •
knwtwo państwa..
Co się tyczy interesów pań-stw rentra!nych, to będą one zabezpieczon e w przys:z.ly.m
trakitacie polwjowym.

z

i

;n.ów.

Wszystkie więe matcifjttl~: slaty~tycwe, zet.ra.ne przez źródla - jf!żeli nie bezstronne, fo
:p.r.zynajmniej takie, który.eh o specjail.ne sym'patje dla polaków p·osąc1zać n.le m.qrn1, 1'i•.vie1·.
dzają zgodinie, w Che:trnE>!lcĘy©l1a Jest krn}Nl'l
wybitni·e polskim. Dlategt> rat jesrieM t.iltht:.ULl ·
1rn.llie·c:z.ność zwróc-enia 511,! d1' p. radcy tnjnego
Penoka :z. prośbą o poi,nf·ormown.nie -~· &k::;<~ za. oze1.rp.nąl ·on. materiały, które rmzwolity rnu
dojść do tak Jrie0imekiwanyr.h w.n.:·c:sl\ów.

ChurJbł B:l!l~H.
. Genewa, 26

oświadczenia,

lut~o .

(Telegram W. A. T.).
przepJ.'IQwadzoo.iu śledzl:wa

Po
w celi
Caillaux, paryski trybunał sądowy nie mógt
się d-0patrzeć żadnych oznak zatrucfa.
Sk-0nstat-0wa.oo, że skutkiem zmiany \li
odżywianiu, z.epsul się jedynie stan żołądka
Caillaux.

ro mo\vie kanclerza,
Z

zw,rot u<lzii,fil-0nyeh

zlo:Z;onego wczoraj przez

\,mielerza Rzeszy niemiec1kiej W parlam~nóe
bc·rli:l2kim, wynilia, że woj•na z Rosfą zbliż.a

Na ilustracji na'Sz.ej widzą c.zyt~Im.iey podobimę
sterej cerJdewki. \~' 'J.'ys;zoweacih, w powiecie toma-

~ię ku kof1cewi. Kanclerz ·sam zaznac;zyl:~ że
s.:,;ra wa pokoju na całym fr-0ncie ws::ohodnim od
Balty.};:u a:ż po morze Czarne znttczni0 po.s:unęla

SZO'.VSkim.
W ;pamię.tnyeh

czasaeh

prześladowań

ostatniej kropli krv.i bronili wia-ry oje6w sw-0foh.
W starcia i.eh z tluszczą k-0zacką 28-iu m~C7i00Jli
ków oddało sw<:. .życie.
Dziś po Tyszowce wy.eia.._gają swe maieki ukraiń·
cy.„

unitów

prze.z siepaczów carskich, dzielni tyszowezanie do

slę

nll.p'";;:,ód. ,,Caly świat ~ mówil hr He.rtlin.g - a sz.cze!gólnie kraja neutralne, mające
31.i m1:dtv w-0jny, zapytują z gorącz.lmwem na·
:pięciem, czy w tca sposób nie zosłala otwarta
dr-ocia dó pokoju pow::.;zechnego".
Odpowiedź na to pytanie islmtnfo j.e5:b
hartlzo t.ru<ina. Nie mówiąc Już o doty„h-cz.a~wym oporze koalicji, nie oktizujit~ej o~-o'cy
do nawią.zania roko\\·ań pokojm\"ych ..,,,. l'l'&wet
~ój z Rosją - jak to nie-Oawn-0 teni:e kru:i.ele.rz. oświadczył', - 'WÓWCUl.S <lopierfl °bęrlcie
można uważać za zawarty, gdy z.a:;;ohnie aha"
ment na podpisach pod traktatem.
Równocześnie z. wiadomością
o gotowo·
śd rządu rosyjskie.go d·o zawarcia pokoju; 15iu:z:;; W>Olffa oglasza informację, wedlug której
oficero•,vie rnsyjscy objaśniają, iż rzą:d. wy.~o
r.iystri.ó ohce nową symulowaną prnpozycJę p.okojową w tym celu, aby spmwdować ~wfo·kę
·w posuwaniu się wojsk niemieckicl1, zy5kuj~e
w ten sposób czas dla reorganizacj i Cz~r\ve.nej
gwardji. Na miejsce Kry.lenki mianowany J'.';O·
$lal generaUssim usem i. dyktatorem g~neral
Brujewi~ który proklamował l·rojn~ ~ż d·o .(')..

Berlin, 26 1utego.

· (Telegram W. A. T.}.

(Telegram W. A. T.J„

,,Sachsisohe Staatsztng." pisze:
Wiadomość podana przez „Deutsche
,Ztng." <ln.ia 23-go I:!- m. o tern, że królestwo
~skie wniosło do Rady zwią.zkowei pro·p-o·
zycję p-ołącz•miia Litwy z królestwem sa-

P.o „Lókal:mzeig e-ra" donosżą z Hagi: .
Krylenko z.wróci! się telegraficzni e do
niemieckieg o sztabu generalneg-0 z prośbą o
wznowienie :rozejmu, wobec przyjęcia przez
rosjan waxu.n.ków pokojowych.

s-kiem nie zgadza

się

z rzeczywisrtiośoią:.
w sprawie przys·zlo·ścii Li·
twy ..,,,,.,.. pii.Sze „Sachsii~ehe Sta,atztng."-trwaj~ jeszcze w kołach miiarodajnych.
Gdyby w dalszym biegu tych narad o&ateczności.
kazało się, że w iute.resiie polityki Rzeszy, oDotyehcza.!>o\;·e p.ra.ktyki ze strosy p. 'ft{}C·· lm.Z państwa litewskiego leżeć będzi.ie
ścikiego pozwalają, p:zypmzrzać„i.e powyfu'tn in' &.l.e-jsze pi0łą4'zenie Litwy z królestwem sa..formacja Biura Wolf.fa nio Jest je<ly.ni6 ,.;'jl\"i\nO·
te.ID mniej lub '\YI~cei bujnej fantazii. Zff~~ !lciem i gd.yby woboo tego królewski rząd

llłosowanio nad warunkami Niem.Be.

Rozważania.

Petersburg, 26 luiego.
(Telegram W. A. T.).

Pel Ag.

Teł. d-on-osi:

r::

króle·stwa saskiego ofiary.
„W chodzi tu w grę drugi syn Frydery·
ka Augusta, 24-ro letni biążę Fryderyk

Chrystja..n., hę.idący

na

froncie prawie od

mega wyb11:ehu wojny.

sia-

Umowin lir. Hort1:o~a.
Berlin, 26 lutego.
(Telegram W. A. 1.).
Omawiają-a wczorajsze
mowy kierowndk-Ow Hzoo·zy ol'gan kan.clel'&ki „Novd:d•. Allg.

·pvkoj·u. z

Rosją hę.dz.ie s.pra w~ dnj najbliższy·ch.
Wzmianka we WCZ'ora§:5i~j mowi~ kauele-

85

wzięlo.

„Rząd

Wyjazd am~mdorów.

kraiński

(1'e1e-gr~m

w.

we

framuga-eh

okien delegaci

angie}ski

popierać

będzie rząd

u-

w j.ego dążeniach do zaprowadzenia

należytych

Kopenhaga, 2'6 lutego.

~,Niati-0nal

Zurich, 26 lutego.
Drienniiki tutej.s:z.e d-0noo.zą, ie w Moskwie
pa'Iluje formalny glód.
Podobne wieści nadchodzą z Tweru i inr
nyieh gubernlj.
W Kostromie wzburzony Uum otoczył
gmach, w którym ob.radvwala lokalna Rada
robotników i żołnierzy i rzucał kamieniami w.
szyby.

Sztokholm, 2-6 lutego.
Biuro inforima-cyjne ukraiń:$>kie donosi:
W liście uwierzytelniającym przedstawir
ciela A·nglji przy ukraińsikieJ republice lud°"'
wej, sir J·ohna. P. Bagge p-owiedziano:

26 członków wstrzymali0 się od głosowa-:

··

sądem.

Koalicja a Ilkraina.

gło·som.

nie

70-leitnia staruszka, cizlonkini ko.nstytuan•

ty, stanie wkrótce p1'.zed

sillizelali do tłumu i zabili, oraz P'oxa.n.ili kil!ka"
dzre.siiąt osób •

nia, zaś 5 anarchistów w glosowaniu udziału
,1.

cjL

Ukryei

W nocy 24 lutego odbyło -się plenarne po-

s.ie<lz.enie wykonawcze go komitetu głównego.
Po gwaHown·ej dyskusji niemieckie warunki
$Mki otrzymał odpowłednif! pmpo.zycję, tot i pokojowe z Brzeooia Litewskiego, uzupełnione
z;baida, ezy w imię dobra Rzeszy oo.leży po- I przez ostatnie dodatkowe oświadczenia Kuhl:ni:eśó wyuikające z takiego poląeizenia dla.
manna z.ostały przyjęte 126 glosami przeciwko

się je-dnak, że tera;
Tro-ckiemu tn~d.f'li-ej ~
dz.ie prowa&ić v. da-lszym cią.t,'Tl! ta.k zręe~i:de
dotychczas upr~wjauą ,)grę na zw!o·kę"; jak
glosi depesza Agencji Peters-b11rsk!ej, ratla k.oAl:lisarzów lu<lowsc·b. uehw~ma postawi-one
przez rzQ<l nie:niec-ki warunki pokojowe przy~
jąć, oraz ·v.-ysl:16 do Brześęia Litewskiego delegację cl-la po<lpi::.nnia poirnju.
A więe idzie wlaściwie jui tylko o podpiJanie traktatu ;,:o!wjowego. th~-:1gak<!nclerza,że
'przy roztrząsuniu s:wzegółów mogą jesz,cz,e wy~
'uikn.::0ć k,vestje spor.lle, dctyo;ye m·oż.e iedyn.ie
-spr~w drugorzę<l11ych. W W:J.l'U.l!kach, przesJa.
:nych rządowi bols.zewików w formie uil.tima•
tum, znaj-dują się niew2)!tp1iwie za!';ad!llfoze li:nje przy~zlego pokoju. W:obee tego za warcie

Sztokholm, 26 lutego.
Agencja Havasa donos.i z Peters.blll·ga :
Na mocy przepisów o stanie o-blęienil.
wszygcy spekulanci, agenci. zagra.niemi, wł&..
czędzy, agitator:1.1y i szpiedzy będł rozstrzeliwani.

Sztokholm, 26 lutego. .
„Babce rewołucji", Bresi;ko - Breszkowskiej, wytoc1iono proces o zwalc.zanie rewolu,

KnJonko prosi o rozojm.
Drezno, 26 lutego.

·W Rosji.

stosunków

administracyjnych, o.

partych na ładzie wewnętrznym, oraz w walee
przeciwko państwom centralnym, wroge>m de·

A. T.).

Tide-nde" donosi ze Sztokhol-

mokracii i

mu:

ludzkości".

Skannalo trancu~du.

Poid.lu>g nadeiszly.ch tu wiadom;ości ambapa.rlamende Iiieml-eckim sadorowie koalicli ze względu na poohód nieGenewa, 25 lutego.
.111.iiie rm;poc:iynano obrad b-u-0.żeiuwych w tak
mieilki przygotowują się do opuszczenia Pe„Liherte" zapowiada s:ziereg uowych sen·
µkich mial być pierwot.aie Z.'.!:~:arty pi'.fMj z
~pa-niałej parlamentar nej iorruj.e, jak to miat&rshurg.:i..
sa·cyj.nych aresz.towań. Ofiarą agitacji nacjonałosią. Jakie są nowe wa:ru11:ki w iak:.res.ie te-ki mi&j&oa wezuraj, &Llięki mowom kanefor.z.a.
eytur~alnym, wnosić m-0żna z:. U.''Wagl kal'l.eleria.,
AmbaMdOT
ja.p·oń5ki
już
wyjeohal
i osią listycznej paść teraz mają Painleve, Ribot> ·
l~zy o polityce iagrauicznej i wiice·kaucla..
.Malvy i Viviani.
który powiedział: "nie myślbny wcale o tem, rza o pó'lity·ce wewnęla,nej.
d~e prawdo po<lobnie naraz.ie w Sz,tokho>ln1ie.
nLi•bede ' zarzuca im, że pcd ich wpły·
aby się usa<lowió na stale w Esl:on.ji i InflanJ.eżeli ka.nelerz Rzes.zy powta.rza zapewwem przerwano w momencie deeyduiącego
tach, życzymy sobie jedynie utrzymywać
nienie, w nie ma ua illj śh zatnj mania Belgji,
Hcmnn;ą.
zwycięstwa ofensywę kwietniową i że starali
sunki przyjazne z powstającymi tam tworami
ie natLmiast my mu&imy mieć gwarallic.ę, że
się Q1ni w·sze1k.iemi silallli zatuszować aferę
państw-owymi".
kraj te.n, z którym po wojnie chcemy żyć w
Wiedeń, 26 lutego.
Bufo· has'Zy.
W s&uwach tych mieści się program ooł'y. \ pfr.koJu l przyjaiui, nie stanie się te..roo-em <lJ.a
(Tel'lgram W. A. T.).
Swf slużby wywiadowcz ej gabinetu Pai:n·
Obchodzi on, zwłaszcza nas, p·olaków, bardziej: 1 przemarszu wojsk nieprzyjac.iel::;kich i jeżeli
Wiedeńskie c. i k. Biuro Koresponden cyjleve ego, kap.iitan Ladoux, zagro'.llil prowadzą·
niż by to trię pod pierwszem wrażeniem wyda· ( 8.ll<U~-r~ si.wieruza g<nlłwvcić rządu
nieuuec- ne d·onosi:
cemu śledztwo w sprawie .Rolo-baszy, Caselli.
wać mogto.
~o fio rozpoczęcia rokvwań z rządem belrozstrzelaniem, jeżeli nie zapn:iesta.ufo swycb
Dziś przybywają do· Bukaresz.iu p·rzedW sprawie przyszłości P'-0lski kancłerz pow ~ekim w B.aw.rze, oo d<> śrooków, zilllen.ają~
d·ocho<lzeń.
'' ie<lział wczoraj tylko: , 7pn.y :regulowaniu gra· eych do u.rzeczywiis.tnieuia tego celu, to na.le- sta wtciele Turcji prŹy mkowan.ia pokojowych
W sprawie tej po·s.el Go nsta.ni zlożył intel„
nic Polski postawione będą ze strony nie~ t-al-0bJ m'Ł.icmać, że p·u tej s:z.c:zeruśc1 i wy raz.i- T. Rumunją: ministe.r spraw
zagranicznyc h pelaicję w izbie tlepuhowany ch.
RozpatrY'wa.nB
m.ieddej ż.~dania Jedynfo takie, Uóre s..1 nie-&toścd L zw. kwe;0t~a oełgijska przestaje istnieć
Ahmed Messini Bej i general Izzet Pa,sza.
ona będzie w llfrLk..hodiący piątek.
~będne z.e wi,glę<lów militarnych·· .
w dotychczasow ej swej Ionnie i znaezen.iu.
O tej niezbę<lności prasa nie•m.i~:.:ka 1ft·y:rnBudapeszt, 26 luteg·o.
Tak wyraź.nie i zdecy<lowa.ni.e wypowi.eKnn„nriiufli~ kob~BCit
zila się olY;;zernie i do-ść zzczególovN1.
(Telegram w. A. L),
'
dciał się kanclerz .R!!eszy w sp•rawie ositatruieP.odl.ug
Berlin, 26 lutego
doniesień
dzie.n.nJ.ków
tutejszych,
~ ~.rędzia prezyd:el!'ta Stanów ZjednaC'co.ny•ch.
(Te1e~rnm \\'. .il. i .J.
.
Austro-\'\
ęgry
żątlae
będą
od
Rumunji
uibezJeż@.li lu'. Herti.ht~ powicdzial, że zgadza
Biuro Wolffa donosi:
' pice.zeń m11it.an1ycb i gospodarczy ch.
si~ 11 pogią,dem pre11yu.~:uta \Vilscna, aby moW koroisj:i budżetowej parL!mentu miui·
W
rokowaniach
wysuwają
s!ę
na
cizoło
naina. było rozpatrzeć spi'awę powszeci.mego pokwest.;.e: Sied.miogrod u; Dobrudży ster oświal;.f p-0wicdzi2l r;zzy obradach nnd .eSzt-0kholmski koresponden t 1 ,~~ieuwe Il5t- k~u 12.11. potlstaw·Mh, t~kie on wyluszez.rł punkt istępują.ce
tatem :5'.Yeącp ministorjum ;
dolnego
Dunaju.
pfJ pnnkeie, tf;-, : IW!m~bzcm zaint-err.gown~
teTdnmscJie Courant" podaje wy17fa.'tf z pay·
Liczba~··
ńkml należy EM:t:t-łttit1 jnkie w.rażenie wywrz~
~ód.cą bolszewików , Kam1iei11iewćm.
st.udjuj~1cych. kabi. e.tohj:1:.:1y
.w~rnsta·.
i. k.·
znacznie,
ż · budzJi to powair.e
wobec
Kamieuiew przym11;e, te ter4.z rz:cdz.'. w oo oświa.tlt>::::cnk· po fomte'j stronie oceanu ,\przewidyw nej, a cz~§ciowo jGż istrdeją.eel
iłecnej pod-róiiy jest poi nfo.rmowae ~:ro~ 1.1
tłantyclricgo.
nadproduk ji W pe-;,·I1yc.:.! :rn.Y:i.Hlo.ch. r\ći. p~·;;ystosunkach rosyj.skkil. $p11Jdzie,..~a sie r:r2.·- z~,
I szłość trzeo.a hrdzk c3~'1:i.," 0:~::;0':-1fo::nfo naGenewa, 2'6 lutego.
stosunki ekon{ln\iBzue w Rcsji ryr:1!0~ ;o.i•_:·~,,.
Z d·onI~.:'.e!l, jaki·e zawierają osfatme nu- pom1:ienie\.,~strz0ga<-.-r2c 1lo ko~kt w s:n·:rnfo
Jepszą i że przyczyni się do tego dć.n::·::.biiiza
studj6w wvźszvch.
mery dzie·nnikC\-....- francu&kich wynika, że stoGcr2in) 26 lut.:g11.
-eja woj5ka, bo znów wrócą ro·hofaic-y do prncy.
<l
.
PrZVJ·ę"to \;'IliO•f'l.: -»l-m .i.'"''
p ... :-,·v"'i""O I,'„-,"_
·
1
"'·.J
sun.ki
mię zy l•')alitją a Rosją, które zaczęły
(Te!egr~m \V. :;.. L1.
Ifam e-niew przyznaje, ie tern::: r,-.;Zi<:'.zi v;
gotow::mia w celu l'i)'.D'..::'Z~<;~~ wvkiadów mu:·
'
się
już
,nieoo
pu pra wiać, ule·gly teraz z,upelneRosji dyktatura prcJetari11tu i nie wkr::;- w
W t~::igia1s1dej sierze ble.ka.dy n~sze łodzie
r~owych o p&Iityce ;y -~;~u~l~kh ~1Jmtaeh wyi·
moi.liwość Z\Y-oiania konatytt:rnty . Tri.kfo r:~1
m. u zenvaniu i zaostrzaia. slę c.o. raz bardzie.i.
pt1dwu-r.k~e zatopiJ.v 5 parowców i 2 s%tk.i ry·
s~yeh, możliwie już ;.~1:;~~ 1018/l!J r.; rówli.iei
·
ewentualnej międzyn:::.1'fldo \";(lj konfo!l'e·:arJi s_.·,_
backie.
Wo.bee te-go, że rzą:d hofazewicfoi nie odp-0l_Jrzyjęto
wnimmk, i~l..i.<;:l~!c;_; pll!r:.m-.ego wycjaJiSt) ~znr:j tJ.ol;o;r.ewi?7 aio P'rzy:·dąwją }ul.
Dw~ z zatopi 01.1ycl:l p;;i.rowoow j~.c.łrnły w
kształcenia agrcm cll:>ci"· - fl'aktyk6w na stano·
wic-<lzbl wcale· na wspólny. prntest koalicji i
ża.dnydl nab:i eL W el11,.:.- -- p~nvi~da K~1~11~
wiska ldcro\Ynit1:e.
otClt=t,..enj.u &Ykorty.
f państw llC'Utl'alnych W sprawie unieważ„:iienfa
.,.. iew - m1llą tiu-iłrl{ rev;-nlur:jQ -- (uno !JG:n11~
Z~łOf-Jo'.i'.lJf'Jni $fa.1kali11
~'haek;im_i były: I ..;>>
•
'
ł
.
.
•
1
~
1··
ł
"'
wgo>'• pan:::, wowy;:il~ p.r~mt•;.ta\nete„e „c111g. 31
r
•
··
petite revolution) n:~ k~n;c'.~ene~~,
a.ugiels·ki taglow::::' „ffokrl'' i b:.nrus'.ki ża·
nn kt'!'.lt~.i
glowie«! ,,.L'\tarconful'-.
i Franeii w Petersburgu przedsięwzięli kroki
wi<:"k si-; ~n6".";:, c~"-!ł e ~nę rue <lr.1all'l.
S:zeł. sztabu admiralicji.
I ponowne i zapowierrzieH zbrojną '.interwencję, J
----~-·

Ztn.g." p1sz.e:

r·z.a o warunkach .llas.uwa ~J!rn<5~e:iettie-t że
nie we wszystkiem zg'0&.5 :si o:ae z tym~ na

Nigdy

je5©CZi3 w

st·o-1

Bokowrn;a z

i

0

.a.

V

1

-··

....
I

I

i

'V

._.....,

"

l;J;,~~"i

·.;·i.:.. ..... V--.

.1o

' ft.

swobody t-ksuortn 1 ''Zwolnłf'nie od cf'ł tlzit;ki lttóuj hędzif.'i ·ni nrzyszłość niemo·
WJWOzo'wvch, jaknł\jntff'isze zawarcfo DO- ~!iwem, by wiarołomny sąsiad mógł Zflll'l··
we,i;;o trafrfotu hanilloweeo. zaj'JPwnieniP nlłc!rn prz1wwać grHnicę. Węgrzy nie 2y11aJwięlrnzego ni1og:-orln1f>nia minimalnie do
wią żarlnyeh ·planów zaborczych, ale ni@
koń en. roku 1!=125. 'rńwnfoz i nn wypa:l(>k i odstąpią od tego koni~c-zne.1~:0 wyrówna~
wyrowiPilZPnia 1jr0\rtzor}um, wr1>~;::r~lf' wa- Eia granicy, by zabez;iieczyć W~gry przed
runki, zgodne z. art 7 eyfrll 8, 4a, ustep nowym 1rnpadl"'m zbój~ckim Rząd w~gier·
I i CJfrą 5 traktatu pokojowego !li U- ski podczus trwania rokowań polrnjowych
. be,dzio z&tem z naciskiem d9magał sią za~
z g6rfit
kUometrów.
połt\M~a kraina.
VIII.
Kwf'stje
prawno-polityczne
bęgwarantowania bezpiec~f'ń@tvn. graniczneniu
wojs~~1tli' ukraińskiemt oczy.-:. dą, f;abl"zpii:>czońe na ~Mtdtiie -postano- go. Stanowisko wybitnych polityków w tej
ścHy one z ·graemjących band :wię!hle WiPń pięrwsZf'!2.'0 ~zrytafiia . nif\mieoko ro- kwestji jest zupełnie zgodne.
połacie kraju.
·
~-'..·'. ·
syiskiPj komisji prawnej, a w1ęs przedeNa obszarach wolnych od :bi~· wszystkiem ods'l.kodowanie' u !źkody cy~
przyjaciela rząd ulrraiński taptow~~. wilnP, na po'dstawie propozycji niPmie·
dzil spokój porz~del\.
. .. eł<foh, zwrot wy.datków. pa ·if'ńców· wojen·
IJ9'kareszt, 21r lutego. (T. wł.). Ro ko·
rrych, na podstawie p-ro:po~)'cji-rosyjskich.
Na f:l'oiir;ia, wsc.hodnim wzięto Rof-lja
wania ,; generałem Averescu rozpocz~ły
dopuści niPmft1c 1·ie komisje opiPki
zn6w do nłewoH: 3 sztaby dywjzyj„ · nad niemi~ckimi jPńoami wojennymi, jeń Sitł w poniedziałek. Według doniesień.
ne, 180 oficerów i 8676 zołnierzy. cami cywilnymi f powracającymi wyi:;nań~ mają one dotychczas przebieg -pomJ5l_ny.
Jeńców i zdobJ7czy z Rewla i Psko- cami, ora'li będzie je w miar~ sił, po· Główny punkt ciężkości kładą rumunowie
wa nie można jeszcze ustalić.
· pierać.
IX. Rosja zobowiązuje się powstrzy- na trzy okręgi besarabskie~ które stracil'i
przy pokoju, berlii:l.ski.m. Lic'lą one ohą
mać wszelką agitację i prep::>p:andę, bądź
Z innych widowni wojny - ni6 urzędowq, bą<lź tf'~ przeri rząd popiPraną. głe · ·10,000 kilemf>trów kwadratowych, a
nowego.
przPciwlrn rząrlom sprzymierzonym, ich obejmują· tereny lzmaHu; Belgradn i Ku·
państwom i
zarządzPniom
wojskowym, h.ela.
P~ws?Jy gene1•al-kwat~nnist'f•z
równii>-~ i na. tPr:rtorjach zajętych przez
Ludendor;ff.
mocarstwa centralne.
X.
PowyższG . warunki maią być
przyjętA w pru'ciągn 48 g-odzin. Ro3Jjscy
(wieczorowy).
deleg:aci maią niezwłocznie udać sł~ do
Bozylen, 2G lutego. (T. wł.). ,,,~Jor·
B(\rBn; (Urzędowo). Wielka kwa- Brześcfa Litewsl>:iego i w przeciągu trzPch ning·post"
donosi, jż dJa z~bez1:i1E'czenht
tera Główna donosi 26 lutego wie-: dni podpisać pokój, ktłry w -przeciągu zaliczPk, udzielonych Rn.mnn:ii pr7.er. koaliczorem:
trzech tygodni musi hyó ratyfikowany.
c}ę, s!:oufiskowano należności, przypadaj<ice Hnmunji w Anglji, Francji i WloOżywione okla~ki śród partji mieszOperarije na wschodzie mająprze
czańskich, sykania. :1fród
socjalistów nie- szerlL Zaliczki tr„ wynoszące około ii
.hieg zamierzony.
mUjardów lei, "Zostaiy przeto pokryt@ w
. zależnych .
Z innych terenów walk nie doDPlf>g-aoja rosyjska., do kt.órf'j maią · jednei trzeciej ez(:ści.
niesiono. nic nowego.
. nale~t"ć rt'iwniP~ i panowie 'l'roc1d i Joffe,
·wyjechała już: z Pftnsbure:a. Ule~ła ona

z

·w

aol}

Roko·nnia z Rumnnjq.

J

lru•~·~ojsk gen. Lirutingena,
'~N~~l~ialynafi!~e na Ukrainie, pmm-

.·

przódwzdłuz

Pi"ypeci, rzunfaprzyjacielskie pod Ko~imi,, W energicznem nata.ryjaciela pobito. Masto i
Komun:ika~ austrjacki.
tejowy zdobyto szturmem.
Wietleń. Urzędo\vo donoszą 26
:a zaledwie dni, wojsk~t
Int.ego:
singena, piechota., koleją
dach 1 wśród wielkfoh
Na zachód od Brenty rozchwianiedostatku, prze.były Jo sję natarcie włochów.

ECKIE WARUKKI . POKOJU l ROSJt
dla nioh ,jakieko1wiAk"zobo7.ią
Rosja rezygnuje . z
wsze.Jkiego' mfo~zania si~ do wewnętn
n-yc11 stosunków t~rJtorjów tych. Niemcy
i Au st ro W~gry zam i f>l'z.aj ą o przynłj'ID
Josi(l tych krajów zadPcydować w porornrnit:'niu 2'i ich lndnn~CJi~.
N1mtrny są gotowe, ~koro ty1ku zt>·
unia wobElo Rosji,

-powśzóehny 1 de-·
b~rlziA całlU')Wfcie
przeprowadzona, opuścić tf'rj1torja., l~iące
na wschód od linji JHJWJŻS7.t>j, jeśli nie
wyniknie z § 8 jakiś inny stan rzeczy.

stanie zawmrt,y pokój
rosyjski\

III. Liflandja

i

Estlanrlja

mimowolnemu zatrzymaniu na
Pskowa, ponieważ most. "ostał tam wysadzony w powietrzP.. Dr-legacja jf'dnak w cine~u nocy dzisiejszej~
lub hż w traiicl~ dnia jutrr.ejszt>g-o przybędzie do Brzf'ścia Litewskiego. DPlt>Jrncje-niPmiecka i anstrjacko·węg-il"rska są

północy od

już: tam obecne. D<'legac]e- turi>clrn i
bułgarska. dzisiaj tam przybędą. (Oklaski
rlługotrwałe śród partji
miPszczańskicłr,
sykanie na ławach socjalistów niezalcż

oo

IV. Rosja zawiera nie~włoezriłA pokój 2l ukraintiP· ~ ri>putliką ludową. Ukrai
na i Finlandja będą bt>z w;szelkifj zwłoki
opuszczone prze'& "\VOjSkłl. !'OByjskie i
czerwon#\ g-wardj~. ·.. ·
V. Rosja uczyni .„„„wsz.ystko, oo leży
w jej siłach, aby jaknajszybciej zapewnić
µrawny zwrot prowlnoji wsohodnin·anato

hr. Stefan Thiza i Lr. .Tnljusz

8c1ieitlemann mówi: To, co tew
raz stało się z Rosją, ni~ odpowia!'la za.
miarom niemieckiej demokracji socjalnej.
Walczymy w obronie ojczyzny naszej, nie
zaś o zburzenie Rosji.
l\iP. stwarzajmy

W kuluarach parlamrnt!:l.rnych. utrzymuje

11 przed

So~IaHś~i nie~-'·i ·ecy

ro~brojone.
Okręty
woji=>nM kolłlicji,
znttjduj~H łię I'lli \\'od.ach rosyj3kfoh, s~
tralttowaile :rur6wni z okrętami rosyj-

.

11) ~lłtiuga l1t1rtdhnva na mortn Cz:ar1~em i morzu Baltyckie-m berlzifl' znów
podjt:t~ jak to bsłO' przewldzianęi w traktaćł~ fi iaw1eszeniu broni.
Ocr.yszc11anil'i
'wód !l rnin ma si~ nirź:włocinił' rozpocząó.
Teren bfo.hdy łla. MorZtt Loctewatł"m po

·

Fe1m·~lrnr~; '.?Pi !uta1-;o+ (T. wł.).· Za~
]ficie Rostowa, któi·e nastąpiło w duiu 25
]~tego. nrzez wojska rad rnbotnicio-żoł·
nil'lrskfof1, potwierdza się. Wnlki uli~zne,
które wojHlrn bolszew!cldt- pr0wadz1ły :z:
powodzeniem, są już ukmiozone.

,

zaw~reia p6kę;ju puwszeoh-

VII. N'i~mitelH'l·ronj1<'lri trllHd h~n·
dlo_wr ~ ł". HJQ4, mtbi(OJ'~;· jar pr7.ewiduje
to § '1, liczba II traktatu pokojowegp. z
Ukrainą, znów mocy z pominięeiem lieZ-

Organ·zacja anl1ii bnlszewict!ei.

ratują par!~menł

,\mshtd~m, 30 lutego. (T. wl.). „Times" donosi z P<"tersburga, iż armj11 :mtii.·
ksvmalistvcr,na !!ldada się głównie z bezrol)otnych~, któryeh liczba 'łlW~~lrnza si~

wiedenski.
lYimlf'll., 26 Jutego. (T. wt). W komisji budzeto\vei parlamentu

poseł

Henner (niem. demokr. sorj.)
oznajmi!, jż niemieelrn. demokrarja
gfosu.~1e bez W"-T.ifl.tkn za prowizor,J"tim
tJ
budźetowem, nie na korzyść rządu,
lerz w interesie utrzymania parlamentu, jak równiez dlnteg.o, ie nie
chce zhurzyó pokoju przez za targ

ustawiczni(\\ v;slrntek: znmykvma fabryk

I wars~tatów

1

vra~y. spoworlowanr-go przer,
nfenzywl';. N1ewidkA liczba żołmerzy 10syiskich clopomag-a ht<1lszf'lwikorn V: org·a~
nizowanin nddzi:dów. w sile 1000 c!O 1501'}.

lndzj, których zarlanil!'m ma· lryć ,..niep!i>ko·'

jenie por:.rn~:l!!jfiere!i sif1 ni~mcf.w".

chełmski.

P{•tnsbar~, M lutego. (T wł.). ie·
t(>rsburska Agencja Tele,~raficzna donosi:

nego.

Z.dnhyc·e Ros:owa · przu: bnlszewików.

poł.

'fI ~) Pn~prowadzenie nir7iwłoĆznf'j
i 21upełnej dettlobilfzacji a.rmji rosyjskiej,

rtu Ct:arMm, na morzu Baltyokiem i
morzu Lodowatł'm _mają być a:lbo od pro. wadzone do portów rosyjskieh i przPby·
· Wiłd tam 111\ do uwarcia pokoju powszf>chueg-o, albo t"'~ !ff'twłocznie 1llU8Zi\ bye

Andrassy. '

si~ pogłoska,· 1ź w 0?1«1dar.~ ?nkarP;s~teii
skrch wezmą rówmeż uazit;,ł m1mster
handlu Szerenyi i minister rolnictwa. hr.
S@renyi.

stanu, który wywoła nastrój odwetu prte:ciwko Mrn. Mowa. Homburg-era byla naj·
zupełnif'j niewsltazaną. Wielomówność ta
jest zupełnie zbyteczna. Strejk był robiony za piP-niądze zagramczti'e. (Uznanie
u demokratów socjalnych).
N3stępni~ przemawiali: sekr. stanu
WaJ1raf1 pos0ł v. HPydPbrandt, ornz kanc
forz n.~wszy hr. v. Hertling, poczf>m dal
sze. obrady odłożono do środy na godz.

Odj·zd deleg cji rosj kiej dn

włąo21nie ż utworzonymi przez rząd obecwv óddzlałarni wojskowymi.
·. h) Rosyjsld0 okręty woj~nne na mo·

inter~sy wętiPrsk'.~ wy-

magają jego ob~cnoścn. W tAJ s~mej sp~a
wi~ otrzymali posłuchanie u króJa równ1€ż

n:ych).

lijskieb Turcji i uznaje zniesienie kapitulMji tureekieh.

zostaje at do

munjBe, poniewai

zostaną

niezwłocznie
opuszctono prZ(>Z wojska
rosyjskie i gwudję e111rwoną i obsadzo·
ne 11rze'2! niemit>eklł władzą polfo:yjną
póki urząrlzPnia krajow1' nie h~dą w śta
nie gwarantowa6 bnp1€',czeństwaj oraz
ponądek )Hiństwowy nf A zostanie przywrócony. ·wszyscy mle:8~kańcy kraju~ u
wię?:;ieni ze wzgląrlów politycznych, mają
bjó nie;t.włocznię uwolnieni.

•kimt .

Butfa}1'e~zt, ~.6 luteg-o. (T. wł.) W nie·
d:r.if'11} cnsarz liarol przyjqł prezNrn ministrów WelH1 r1ego na audjenrji t·rywatne.i.
Przv tej · sposobności postanowjo.oo, ii
pri>zPe ministrów w~g·irrsk~r.h rila hrai',
udzfał w rokowaniach polrn1owych z Ru-

Poseł

wypłjwaó

mobilizacja

wszrk~e

Brześcia.

. „. ·

Z rozporządzAnia rady pełnomocników lu
dowyeh do Brześcia I.itewskiPgo zóstała
wysfana d(>lflgac·ja dla podphrn.uia pokoju,
zaprop'.onowan go prz(>'ll rząd nii-mircki f;!.

przyjętego przl"Z główną komisję wyko
na.wcz~ na posiedzerdu z rtnia 21 lutego

di-l„g-auji t;~:
·
h1dowy. d.e siiraw r.agranie'l'lnyeh, Czt"czl"rin, Petrowgkl, .\Jnksft"jevr, eihrnek · atto1'nietw11 lewicy HM
ejalnyełi rewoluejonf1Jtósv, 1Aekrrh.r1: dell"·
gacji l{ara.ehan, Jóffa i rteiazoznawcy w'ojmkowi.
o godz. .t, nne.

TroelH,

, .

Członhml

p~łirnmMnjk

~

.

„

Ylyrn.mime ara rcy

· ~ki j.

.

.•

WD)lrl

k ,. ,

o„ i umun...
··

EnifaN'!ll'l'i, ~5 Juteg-fl. (T. wł.). KMP:
sp.ondent budapPsztc>ński ;,FranldurtM'
Zt>itung" dow1adujfl się z węgwrśkich sfęr.
rządowycl1, iż µłównem Żł\daniP.m w~g,rów
podczas rokowań pokojowych 'li Rumunią
będiz;iA stworzenie MIDiędzy ohµ:paiiątwa

mi

naLura.lLł'''~

~:er

O"r<i.u!c1..nej liuji o Im.i.uu ej,

i11.

Urządowo donoszą

dnia 25

l 1utego.

E.rążownik pornocuiezy ,,\Volf" w WJ.
~"' 1an ·„ ""'s„
konaniu powierzonego mu ''"·'1 1,,. "'" „·ł
czvł, Jub ciQżko uszkodził i uczym
n. a
.i
t tk
dłu;;o ni~zdolnymi eonajmni0j 35 s"a ·ow
dd ·
i.
nienrzyjacie\sk'cb, hądź też o a:iącycu.
t
• •
I ·
W!'Ol.lowi u::;łng1, o pojemności m1mma Ill@
-·
·
p
·~10,000 ton rc;:i;estraeyjnych bn1tto. - rzeiiow1;z'>'stidem 1 !!,Uiwnio dotyczy to wielk:ict. i" eenny~h jHu·oweahr }\ng;els\dch, któ·

rvch it.mi:urn

•

eza!!!i~

inn~mi

r.tatkami w blizkim

jest :r;iPmotliwa.

Wiele z parow·
.eów i·yt>h b1ły to transvortowce, pełne
wojsk angieltildeh. Ich zatnni~oie pocią„
gnąfo za sobą <'ldpowi:::dnią liczb~ strat
w lodziaeh. PuzateM, dzięki zarządzPniom
wojennym krążownilni. pomocniezego, ja.~
poński krążow11 ik linjowy ,,Haruma" (::8,001'1

ton pojemności)~ orai li8Wif'Il krą~ownHi:
angir>lstd, CZJ japonsln: czego nie ndało

I

się dt1kładni~ stwierdzić, zostały ci~żk('

tiszkudzono.
Szef sztabu admirnfa.•ji.
·---o-~-

Sr od a, 27 lutego 1918 .r.

Nr 57---A

U~t

Pastersid
W wychodzącej w Mińs'h'!ll Lit. „Placówce"
za.mdeszcz.ono o·pi1s napadu na polaków, urządzoneigo pod Usz.ą przez ho1szewików. Z opisu te.go „Dz•ienni·k Nar.o<1owy" zami:esz.cza na-

'

'

1. E. ks. biakupa kieleckiego do ducho'llioństwa i wiernych djecozii kieh,vkiej.
Ukochani moi w Chrystusie[
Cios bolesny, straszny, uderzyl w serca
polaków: rozpiocząl się howiiem nowy-czwarty rozbiór kraju! Za grzechy nasze, za nioopamiętanie się nasze \v czasie wojny oqecnej
nie przesiauie nas chloostać Sędzia Najwyższy.
ln.ne narody i palłs.twa zbro<lni.ą się filerują i rządzą innymi, a Pan Bóg e.ierp>liwie
to znos.i do czasu; d-0 ·czasu przez siebie ok!reślonego, aż się wyczerpie miłosierdzie Bote, a z.brodnia lu:dzka doidzie <l:o dna, - wtedy spadinie stras:zliwy gniew Boży i kara;
ip-J•dobnie, jak spa<lla ta kara na R·osję, która przez przesiJ'O 100 lat męczyła naród
polski w wierze jego św. katolickiej i w życiu
narodowem. .Nie chce wszakże Pan Bóg, ty
polacy - za przykładem innych ~ od Niego
się odwracali przez występki, przez nied.1wiarstwo, przez brak ducha i poświęrenia
obywatelskiego - bo ukochał jako ojcie.e J.•Jbry S)llla swego -.- lllaród p{l!];siki. l dlatego
przez ApQstola Pawła św. dziś rirun prz:·pomina wielką prawdę: „Kogo Pan miłuje, teg<>
ćwiczy; i biczuje każdego syna, którego przy~amia <l:o siebie. Znoście cierpliwie karame.
bohodzi się Bóg z wami, jak z synami, a
J"est syn które.rnobv OJ.ciec n>e k ll"
gdzież
• '
'
·z:i . "
.........·
ara ·
(Zyd.t\. XII.
6). Pan Jo.-..us B, w· . .
z·e sam
d.
~
""' ' . og me1ony, na
zatrata oJ'czyzny żydo~rsk·i'eJ· płak. al _
.
~
"
,
rrue
'<liz.iw, ie >Seflca !llRS'Zle lurlz:l·1·e
l;zai!Illl'
k r ' TIT,aw·enu"
u ·~
r
"'
za.· c. hodzą .na. wid:ok n!ieszczęścJa noweg-0, świezeJ klęslu, laka spad.ta na ojczvz,n nasza ukJ·
chana Nie trac'nly .ednak uf" _ę. . ~B
,
~·
ll'OSCl W
'OO'U1
3
Króiowej Koriony P-Oils:kiej ofiaruj·emy JI!ł!S.Z ból
a miejmy nad,zieję, że ta Pocieszycielkia stra:
pionych i uciśnionych przyśle narodoJ''l'li p·om1e
w chwili niespodzianej. Niep.rzyjaciele uiaja
w swej sile - jak mówi psalmista _ „w wo:
~a~h i. koniach sw:oich", - ale my „wzywajmy
muex:iia Pa:ia ;B<0ga naszegio" (Ps. 19" 8), który
zbawia ufaJących w Nim (Ps. 19. 7). „Oni sit1
uwikłają i upadną, a my stać będziemy". (Ps:
11. 9).
Dziś, gdy naród staje solidarnie w protestarh, należy zachować powagę diost-oinoścd. i
wielką r.ozwagę umyslu; potrzeba m~ · boha·terskiej siły duchowej; nie wolno mu upada6
na duchu, w~adać V-: rozpacz ostateczną, by'
przez szal rue zgubi! do reszty swej ziemi.
To też śpieszmy di0 stóp Zbawiciela <l'hecneg::i
w Najśw. Sakramencie. On nas oświeci i nan~
czy, byśmy w przysz~ości nie byli tak, jak d~dych?zas leklmmyślnl i latwowierni w szafowamu swem dobre-m zdrmviem uracf> sWoj·~
'I;
"t:•
· krwią i ż.rciem. Ale zaraz;em, byśmy w •Obecnej
tak krytyioznej chwili nie sluc-ha.li podszcz.uw.ae~y zapr;:;e:danyoh wrogom. Chrysrus nas poe1~szy, .umocni, wsk8:że drogę życia, sp·osób
~ialani,?- rozumnego i pracy na ratunek i pożytek O:;czyzny. Przychodźmy jednak ze skruchą za p-rzewinienia w!asne, ze szczera .rnla
nawrócenia się do Bos;a Ojca naszeO'o :_
nad miarę st:riapione tlzieci Jegio! "'
W celu uproszenia miłosierdzia BJŻSIY"!
n::id narQdem i krajem n~szym odbywać s'ie
będziet błngalne nabożeństwo w Kielcach
pirzez. rizY: <lini w ci:as1e zbliżających się r·e·kolf.kc;n, t. J. w illiedz.ielę, ponk~dzia~ek i wtorek;
W calej zaś djecezji kieleckiej przez trzy p~
~bi~ ~stępu~ą?e niedziele, po Sumie z '9.'Y:t~·;;v1em:m Naiśw. Sakramentu, przez odpie:vanie „Przed octy Twoje Pianie".„ i
„święty Boże".
Ob~ Najsloosze SerM
Jezm;owe, Naj3więt.&~ Krolowa I{
111> 1 k' · · ,
·
'
orony ro $ -1e1 l sw. Józef :iacli.owali nas wszystkich w opiece swojej1
i' A u gust Yn, bis ku P·
":{iel"'"' 1<'ł lutecro 1918
,1
~, ;;,,
>:>'
•
,

'

'
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my
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Sltępuj.ą-c.e wyjątki:

r·

się n~<l ziemi.ą -ca:tk'°'wkie ukFain

najc:z.arniejsze mor<lów i znis·zczenia wojny, te
kilka godzin z.nccania sie nad nimi tłumów
by!y najs.traszni~'1S'Z.emi Jakie przeżyli kiedykol wiek.
Później oiic.erów polskich zamknięto w
wilgotnym, ciasnym l:o·ka1u ziemnym. Przetrzymano ich tak wieczór cały i kawałek nocy.
G1o·dni, 7'ziębnięci i przygnębieni moralnie nasi „jeńcy" nie mo gli lllli polożyć się, ani us.ią-ść
w blacie pobywaj.ąoom dno locliu.
Te same męczarnie znosili w dro<lz·e z
po.d Uszy <lo Mińska. W wagonie towarowym,
·nieopailonym, brudnym; zablnco•nyui ulokowadliO 0k:olo 50 osób. Kilka godzin. z.nów nmsicli
Sitaó w daimocie i 'l.limnie. !
Po przyjści.n pociągu z ;,jeńcami" do Mińska, pod >Silnym kiouwo·j·em oop.rowa<l'Zono icll
do k-0mendantury, gdzie wstawali do wiec-z.ora. Okoki go·dz. 7-ej odprowadzono ich. p-od
ocihr-0ną tekińców na główny odwacih przy
ul. We·.solej.
·
Dnia 12 lutego przywieziono do Mińska
50 oFicerów iwL"'..ki·ch, rannych pod Uszą.

-

n.a.le.ieć będą: Witno i Lwów?

1

1

Marsz oddziałów polskich.
Dwa eszelony 5-g-0 p·ullm strzdców, połiski eh ruszyły dnia 14 (27) stycznia w drogę
do Zuibciowa, gll!h. twerS'kiej, na Wielkie Luki,
Neiwel, P'°1oc:k i l\folodecmo do Bobmjl3!ka.
Wp-rawdzie r-0:zikaz gen. Dowbór - Muśniekieigo
wskazał im marsz.rutę ffiróts.zą ;z,na>CZ!llie, przez
Wiaźmę, Smoleńs:],i i Orszę, ale nacwlnik stacji Zubcowo na tę linję kh nie puszczal.
Do P'°looka eszelony polskie jechały der
syć spokojnie. Na tlej stac•jii zamiel"Zano je
rozb110ić. Ró.wym1 śro<l•karrii jednak udało0
się zapobie·dz kfukom zaczepnym ze strony
bolszewików.
Nowe trudności spotkaly eszelony 5-go
~:mlku znów w Molodec.znie. I tym razem uda.lo się wsa..a-kże im wyjecihać w dalszą drogę.

Hałka.n.

I

pÓłllDGJ.

1

Katastrofa
w nu:me'l'3Je 2 an. 5 luitego „Joumal de
nas!t.ąpila dopiero pod Uszą, 0 jakiie 150 wiorst Geneve" zamlesz'L"Z'a rnas'tę.pująicy airorykul wstęod mias.ta naszego polożoną.
p-ny, podJpi&llly iinilcjal:ami W-m M. (Whliam
Tu bolszewicy urządzi.ii na wojsko na•sze Mariti!Il):
,
d-·1- R · b
·-..:i • h.
'W'VTI~''"·_„
h ~ ..:i .-.-'!.
i;a'Sa ·~ę. ·OZSl'U •Owano szyny, na sąSlt:Uille:
,„Ifoialic:ia
'~. „„ y=a.ta ill:S. 'S'\Vf'C !SlliLa.Il'Ufil,(tlW.l
zaś wzgórzaeh, w l.as:kach po obu stronach t<>- (l?'m'Wo n.woidów. Niremcy Jia.s1'o ·i>O .pocljęly i z
1 "~' • • VUJ!l
·
· <'I
•
• • k , ·
m"ern
·
.n.~~ ·t o wJ:a:sme
• · - a
ru k·o1eJowego
l Wli'eszcre na wrnzy oscwla w
' oo m.ąg-ną
lW\fDZ)'iS'Cl.
. ~t _1.
~ta .
ki1k ,1 • • t k
b' ,
n1'e i„001Ji .
. >l
•
l
.
;d
. . n.notektorat Gd:v.bv 1.;e„.:iy:k""1wi·~h m""'7n„
't rlllla::> e'1:·~u oo WiLono
. a-u:zies1ą ·ara mow
~ ":.•cja - •są .u;LrO•czein1 ma e1m1 li1af10' aim1, 1 ·r~
•
„· " Jl.>!· ?U ·v:. 't:Ul. <=V,........ ~
il'.lla
h.
dafacemi <l
·
· 1 · · R b'
R · I !lli·ć .p1rzep1owiedcię, mai.ącą p•o'zio.rtr mo:illiWIOściJ
'•
s.zynowy,•r;
~. ~'
o pmezaw1s
·csc1.
•OSję,· ! i raeJ·Qna1n.•ości, 3'est Ą.
~.;
1·oail1cia f\J:'.
D
d· • • t - :1. .., ,_
l
"' ·
·
b ·aa.
· rwszy
· · -i.:
!lli.ą. nrr·7'.ede"""'7.
Y'"'ł:i •. :,.;,,:.., !
·' ·.·
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~Kich pus:-ez.cmo prnr~~z:y .korpu„ s:y1b.er~3sk1 !~' 0~ ·flO>blą Nie/TI•~, jest zres~t~ w~zu.pelnro1śm p:rawd.o.piod'{)lbieńSitwo zata-rgu między fulską
:P.od do. wództwem meJa. kiego p. Dębl:Dltleigo . JW&n:e. :mzp1oczynaJ.ą rw Brzesc.Lu Liitewski:m
jej dmbnymi sąsiadami, ws,pieranyrni pne11
(
'-11„'k k
b
,;~:nł K
.
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Niemcy Wie.:i-a""' t""m .:i. b
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Od r.Diku .1878 B~any .r:ie :'P·l'z.esltawai:y tegio wahają. iSi.ę :oodać P.oLc:kę AUJSltrji, aJby
Pierwszy eszelon 'W)'koleil się
I być w E'.1ropłe zarwew1~m ~~OJelI1 i. :rewolwcy:J: :t~~ nie stał is1ę przy•czy.n.ą fat.alnegio IPO"
i 2J0stal naty.chmJais.t zasypany przez grad kul l 1-~ail)OOOUJa b!ł3: ba.kiterJą~ zarlrurwaJ~cą . _ocgaj z ifgromnej ilości karabinów ma~.zynowych. ~;zmdem:~peJ'silti. Z~.n1a:c11By k1o~n;-itadz0~. '!
Czy znajid'Zile się środ!ek U1strzeżeiruia się od
I Zaraz na_ p•ocząi~k~ otrz~mal kilka ciężkfoh ran m.ac: ·OnJ:, .rewo1uc3e w. e •gmuiz1~, ~11J~ 1 tego niebeup1ecz,eńS1twia?
P1!1ko~.nik Mac1~3e\~ski; Ten sam los sp·atkal mJfill:tan.t)n10:poilu,_ UJS>tarw:icime • r.zez1e, ·wox11a
Podlug .nas, j•eden :tyil;lro - fedeimW.m,
!'1 w1el~ mny,cih oficerow.
.
ser~':~o - ih_u~gar3iką,. W~O'Jna gr.ecko - tur~, Komedemcja baJkańska była 1S17ilaichetną wt;o.
· . Wkrótce nadjechal drugi eszelon. żołnie- .n~e>1IBla ~r0sm, kom~ au.·st:Jaclro - se.Tbski, pją, w którą wiierzyl Pasircz. ObecnLe j.ednaik,
rze i oiicernwie rozsypali się natychmiast po f .piie::wsza: druga ~O·Jna brukansika, ziaJmńic:zo.na ikiedy nienaiwiiść wzaj.emna prizep~lnia sere.a
' obu stronach p-ocią:gu i zaczęła się wymiana i WOJną ~grylną - Jie~em s1'owem, Bałkany by- tyich ludów, zapóinio jest poląezyć je w imię
strzal&w.
.
j Jy. w m.ągu ic1Jte1:U7.iiestu 1at _teatrem wruJtl W!S!póktegiO pat.rj1otyW1U. Być może, jesd; j~
Liczba zabitych i rannych wśród p.olaków 1 iwiszy·&tkiic.h v-rz:ec·iiw.ko wszy:sitkrm.
.
.
cze cva:s ure:z.yni-0 to w .klraj-ach p·ólinocmy•ch. Są
i bolszc wików nioe mogla być duża, ponieważ l
Dl.arc.ze.gie J1e>dinaik taik byli(}? Nlrlezy mme- I ikiraj·e - j~ Wl!orc.hy i Austrja - .kitóre mog'
p!e~wsi_ z~jmowali baPdiio niewygodną pnzy- ! ma.c, dw~~ t~igo , ~Y}!'. pio1wody. Pio pie~s.z.e i być ty.liko w .ptmym4.emu lub tyłki{) w stolslll1ku
1 c3.ę i mieli przed sobą dobrze
ukrytego nie- I nairoidioW10::;C1 b:ah.'kamkie są za1na<dho pom11esza- nieiprz.yJa>Ciel:sik:i!lll. Too ·sam wy~ek Mcihlt)l .przyj::wiela, bolszewicy zaś na ogól nie umieli :ne :a~ _<So?ą (einic.h~ve~rees), aiby j~ Il11ożnia roo- I dzi - o iJle hi-sitorja, w.i!edrLa i lro-gika tu nie za•
I strzelać z karnhinów maszynowych.
g:ailll!CZyc ·~ery4&la1niie. Wsz)1shkie one, :za- ·1 iwodzą - z nModruni, żyją-eymtl między Niemf Kiedy polacy z:orjentowali się, te są w za- , :rum :mczęly egz~st>0:waó, były jiuż pef.ne WiZaje- cami i Rosją. Tam Tówooż są naibody .które
ł sacl:zce, chcieli się eołn~ł żpowrute.m na Mo1o- i ~Yi?h 1wo:.si71cizen; .B~lgrurzy, G:riec~ ri. Tiwc.y, 'istni.eć.mroigąjyiki(), ja.kio natl'IOdY: si!lJ:t.e l~:b fil·eii deez,n-0. Przekonali się i00na1k ż,e i tyly ma-· ll 100111}'Idt..'łllgrrch
uważaU.1 za uzu.ripa.t.orow.
wo1ne, i tiaik się r1.1eicz ma z na:roda-nu,· gra:n.ik
. kr . t
0 d ru:gie,
• ją zajęte przez pociąg opan:ce:rzony z czerwoną J
•· a;iie _e ro~ta:1Y ·stwo;zone, we- cząicyirni ~ Ni·emcarmi oo wschodu.
·
1
f gwaroią i 20 kar.abi11ami ma.$z;ynowymq,
!·· dl.ng .d!o1;11ll1~eim;a nyich zyiezen. i:ch. lI?dow,. bez. uDalecy j.esteiśmy oid myt?li oozeirn.ia!Ili-a. :na
,
. .
~7'gilędmetrl!m 1ch potrzeb ekioinO'llllC1Z~Y1e.h .. ~e·r~ :,en;i mi.ejrs:cu driob-nyeh na.rodów. BylQby Ilio
Podc1an1e się.
b~a ,n-:-, ,h~iz ctoetę?u dio ~:o~,. pęd:zU.a e1ężką swię'botkirad'Zltwem. Ale rueh nam wiolrnio bęNie chcąc ulegać rzezi be·z.owocnej esz.elo- , ~z.i' ~ten.iem, zale~ą ealkOl\V'T!iCI:e od Ausf:.rio- dzie pimviedziieć, że ludy slaihe mają cięiikie w
ny poddaly się. Bolszewicy strzelali do na- Węgie~. B~lga.r3a, od:sie.pa.mwaina od Euiro.py st'O!Sun.ku d'() Nt;emie:e za<lrunJe d-0 spelnieniia,
szych jos21cze dtug:o po wywieszeniu hialyc'b. Dar>dailleilanu~ ~ią·gnęfa w str•onę wolneigo m>0- na:weit Vinfiedy, gdy iIIJlosą na sobie pa.ll!cerz sze,.
flag.
rz.a, a wszystbe namdy j.e<li1meześnie gl•osily ści1o:wie•lmwego i•stnienia, k1edy mają poza tSl()r
Na tero zakończyła &ię nierówna walka. trzy hai.s:la święte a sołJi:e sprze.ezn.e: prawio na- bą opaxicie w iposihmi mUiru z trzech wielktlich
Za·częla s:ę zwykła grabież band uzhrojo.nych :riodów, lwmJ.ecmości żyicforwre i itradyicje his.to· !llamdów i )deidy SJJQczywają na niepirz~
i znęc:mie r::ię nr,d rozbro~1'.mymi. Na etzelony (l"y.c.me.
·
nem UiZrbll"ojeniru zgodneg'O fede.rali:zmu.
rzuciły się Umny n.ietylko iolniersiwa, 1-eez. ko~ . ibJediuo z .~1 cll hais~~ byłoby wy:sfar.ezają-c'6llll,
Wsz.~ m~y p~a·WJO,_ wiedząc, 00 :ptr'ZJeiŻy··
biet z.e wsi okolicznych i <lzie·::i. Zabran-o 40 z? Y w.sz;y,~~@o pow'lidać. Europa zrupląta1a wamy, me.pio1kmć SN~ o :rsiJo·tną tn.i·ezawisl!OM
tysięcy rubli z kasy· pulkowej, a.gromne za pn- :1 ~ bez; ,paa:d:onu we wszyistkie trzy na:raz. Tio drob.nyich nwodów, łJ.raci na.sizy;c.h, k.tóryoo
sy żywności,, które wystarczyłyby dla pul'ku
·ez, przystępująic <lio wielkiej wojny, zaprcyisię- zm~en:ne k-01.eJe wojrry i rewolucji mają nllicl~
eto rzerwca, rr:ccx.y m1ktą;ee do ż-0Inion:y i ofi- gl.a so~ie nie 11:ow~ć~rzy~ hlędów r0th'TI 1878 ·
w sw.mt_, n_agi•rh i heizbi.mruny·oh, mamy nrawo
oorów i t d.
•P·eln-0m·ocm~y im._ennec:cy uiz;nali prraiwa in·a~ ohaiwmc 'Silę wzrostu pio~ęgi ni€1Il1iieek1ej
iJro..
Speciaitnie rnęe~n-o ~ię nad ofieeram·i, bi· ! ?edow:. Kll'lain•dj·a, L1twa, E·stonja, Łotwa, P.ol~ sztem ip·rzieciwko niaim.
to ich kolbami,. kułakami, przykładano lufy re.- i ilSka, Bia.:Vornś, Ukraina dążą do ntepoidleiafo.
w-0lwerów d-0 c:zola, srmiono rozstrzeliwaniem, . iici:· Ale :girank·e kfil_ n~e ·są śdśle l()'kreiś1;ne. B ;v~re":' po:zm:mm i M10W-0m, spiektald •
~
Wiłn·o miasto nal-·1• "') 1 ·
·
· rzesc;i,u Lirt:ewskim prodobny J'est. J"aik brait do
a tlumy r-0zrbestwiune wyly, · miotając prze-' ·· '
· ' ' ·ł'' •:::une ' ezy W Zll•emi całik!o- b
'
kleńshYa najobrzydliwsze i doma.gai.ąe sdę, by tlfvi>Die liitieivv15ki>ej. Lwów, mi·a.Yt'o .pioJ:sk.i.e, unosi , rafa,1 d·o K·O!Thgresu Berlińskiego.
im oddano ,,panów" na rozszarpanie.
.....-.-~-je.Zeli jurt:r:o Austro - Węgry rozpadrią się
~
W Ula:SZ.~"Ch oc.zach, zami.a1St J' ed.n·&rn"'
,nA:ł.wv.~1
0
Dla woi.s:.kOW"·C!h
naszych,
z
który"'h
bar.
~)
Nied~wny
sn.is
ludności
wvkaza~
.
...,
W1'lni'e
1
•
"
"
1 .
r
Balkai1Js1ki.egio będziemy mi eili trzy. "" :r;-V1ln.;~,t""
dz!'.'I wielu lata już spędziło na froncie, przy- m:ora .n~J sto~\cy. L~twy, 74,000 polaków, 57,000 żywykfo nieraiz w.idizi·eó wokvfo sliebi.e obrazy <tow i o,000 utwmow. Natomiast w gub_ wileńskiej
Między 'Czechami i Węgrami powsthn:a w
polacy stall0'\1'ią tylko 26% ludności.
najblifaoo.m sąsiediztwie z Niemcami te smin.
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eiepfo d-0chodz:ilo 15 stopni R. w cieniu· dnia 28-cto,
największe ziimno 4 stopnie R.
"'

tnuodne zitny.

roztrr.ns~::i.~ olbrzymią

""""ó'!

0

W czerwcu były c,i<:glc upały, dochodzące 27O ile byla wyjątko\vo łagodna zima w roku
30 stopni R. w cieniu. W okolicach burw i gradohi~
1862-3-cim, w Królestwie Polsklern, a zwluszcza
eia w c!JJJiach od 11-13~go.
w Galicji, gd:z.ie .>'cale vimy nie było, to natomiast
w roku 1863-cirn na ·1864, w okoEcach podkarpacLipiec, sierpień, wrzes-ień i puźd;::,le:mik byly
kich całego Pokucia, Już w połowie grudnia spadly
(Zimy w roku 186~ .. „ 3 i 1863 - 4).
pog-odne i upalne. W pdJtie-r";iku ciepło sięgnlo
śPJegi na. sążeń wysoko. Chaty v;iejslde· byly tak
16 stopni R. w cieniu w godzinach popołudniowych,
msyp;:me śniegiem, że wlcśeianie przez liyrrmlki
(Dokońaze'l'lie).
i dopiero "'' dniu 27-ym zaczęły się mrozy nie
\'1-Jl'dostnwali się na zewnątrz sv>-oich sadyb, aby uwiększe nad 3 stopnie R.
W mare.u r. 1863-l;o bylo d11i pogodnych i cietornwać przystęp i wyj§oie z mieszkań.
Wyjr.lkowy ten 1·ok P'Cd względem atmosferyez.płych 7, ptircgodnych 11, p::;chr.mrnyeh 13, śnie-
Mrozy rozpocąly się okolo 2J grudnia począw
' nym dawał: zachętę do ei::_giych b:::.<lań, WiQc też w
gu 3, mgly 8, grr..du 2. Wfaky i wichry były ezęste;
szy od 5 stopni· R. i trwdy przez c.alą zimę aż do
pism::ich
ówc2e<m:'ch ulrnzywaly się liczne wiadoszczególnie w polo\\·ie rr..ic!.<i::_,a. Ifajwiększe ciepło
polowy m::rc<L 186.1-go, docho<lzą_c 52 stopni R.
mości z. cutSów przeszłych.; i nieklól'e z nich z~moto
d'Oehodzilo 15 ° R. w cieniu ~.8-go, największe z.iml10
Pnez kilka tygodni uczelnie były p·zamykane.
wan-0
w
księgach warszawskiego Obserwatorjum
4 stopnie dnia 2 rano.
Pbdw'O m.::rzlo ·.v loCile, a wnoszone do mieszkań,
•
Astronomicznego, iak np.~
W dniu l8-ym muri'.'a 1Sfi::i r„ o godz. 2 po pó1orli:ywa1o.
„Za panowanfa Boleslawa śmialego w r. 1081,
nocy, od gór Tynieckich, zwanych Tropówkam·i od
I>~a \Yi<::isnę, nagle roztopy spowodowały wiel. .
d .
'
.miejsca, g zie są 3 pil!-;:~ry ~rzerokie i dlu"'lie na
tak w-ielkie panowaly w P:olsce upały, że drzewa w
kie v;·ykm·y rzek galicyjskich.
10 lokci, ulrnzalo się mnóstwo _śv;.iatel w ;ostacl
las-ach usychały, w jeziorach, rzekach i stawach
:f';'i:.!0miast w Królestwie< Polskiem zima była
slupów plomiennych m~ chlopa \\ysokieh, i te p5-- ' rupelnie p'Ozriikala wo<l:i.".
fag0tl1~icjs~ niż w G::i.licji, gdyZ. lody na Wiśle sta~
.suwnly się zwolna gcściiitcm ml: 'i'yilca pr:rez jemo„ Za panowania Jana Olhrachta w 1493 r. prze!; 11ęiy clc:;:dcr" 1G-g.:> grn<lnb 1863 r., i naj•·dękst:e
'ra na Kole, przez WisiQ k11 i:>i01r.nom, Pc~o!Z::llom
ealy ;:ityczeń i połowę lll'tego tak mocne by".y clepla,
m::ozy d\Jchodzily 10 stopni R. Zreszt:t w ciagu mie1i Krakowu. Ludzie z ml~sz.k:o.1i ucielm1i do horóv:, 1 ie drzewa '\V ogrodach kwitły, zasiewy ·:t:clcnlaly,
siąca
byfa 8 r~2y zmbn::i w sf;rnle- teml;eratury.
pę<l1.ąc przed sobą chudobę.
Zjawisk() to trwało
a ptaki nfosly jajka. Następnie w marcu nastaly ' DnL śniei.nych było 10, wiatrów· silnyeh dni 12,
pn,eszło g-0<1ziuę.
mrozy, które \'\'S;>;ysrk>O bo zniszczyły i zmroziły W wichrów dni 5.
l\ wiedeii dni pogodnrch liezyl 5, pólpoeigod- gniazdkach pi3klęta".
W stycmiu 1854-go r. najv;iększ;e zimno doll:ych 13, podn11urnvch 12; des:i:czowych 9.
„Za Zygmuta I-go, w r. 1526, tak wielkie przych-0dzi.lo 17 stopni R. w· dniach 17 i 18-tym. śnieg
~Iaj miał dni r~,1 ;;odr:yt'h s, pó!pvgo<lnych 15,
padły urodzaje w Polsce, że za korzec żyta ·.plac&pada! 9 razy.
·
poehm c1ruy.:h 8, .ies1J·.z11<r~l1 li, gnrno'lów i blyn-o 3 grosze (gresz óV.·ezes'.!!y wyncrsU olrnlo ·50 gr{')$kawic !i D«ia H-gi:: ~·;;;)'~~~bur-I.a w Warl!i:r.a- , m;y Mtatniej monety Jl'elśl:iej); w. korzee ewsa pltl~
·W dniu 12-ym luiteg'°1 zaez.ęly,:się silniejsze
1
'Wie, w c'l..'\~11'i kf1'lr1tJ :,';.t~r-~rfo kilka. plerunów, z ooni'> 1 grosz, za krowę gr-. 16, za wieprza gr. 12,
mrm;y, które trwaJy do 21-go, 'si~~ająe 15 istopni R.
których· .i<""ien
i.
!o· ·1 7JI. bairana gr. S".
\
Marzee iuż HĆzyl dni pogodnych 7, pólpogo<lpMę o..l·:!!'!~wią o !j1) i.mkłlw •7<1 pięKnego pałacyku .ł
llych 11, pochmurnych 13, śniegu 3, mgly dni 8,
2fll will~ .l'cl...ere:le, ta~~~ Bag-at.eH.
· I
gradn 2. Wiatry i wichry byly częste. Nnjwictksze

u•ierirł

~.

ezy <to mies'Zitz;an? Do kogo gpibe)'.'n$
~~a i s.mvałska? Do k:ógo w-sży~ile ·
·a.:
.::porne, zamiemkale przez Iudn.ość,"mroonaną?
Zanim się zriodzą> p.ruistwa ·!OO· są już w
sprzedw>ie, j:a:k serbo1wie i bulgllir.zy, a kh
p:rzed..sta wdiciel:e zruni·e!Iliają slloddm - tkwaśnie'
, rexohM.je, bio roszczą siobie prawo do w·spól.\
: ill:ych tj:l.renów.
foh 11'flO&Zicze•nia są iezyu:ifoine nietyJllro w
j i1rnię prawa nru'Gdów; pod·o,Jmie Jak na Balik.anach i tu powQluj4 się róv: Ji·eż na św1aooctrw10
]JJ1,st10Tjii, gdyż w.szyscy litwiui, 1p·0Jacy, Thkirai:Ji.
•CY wlada<li 'Il& p.rz.eunirul. są:siedulhlni illairiodami.
PQt\10·łują się jeisrzicz;e n·a swe lmn1e01J10śc:i ży.
ci1owe, na j;es.iJcze więcej nd.eiwygaisite, · pra:wi&
ś1e.pe lercz impeNuty:Wne eilmnomil p1olify·eznej.
i PorJska n1e mrmw żyć bez dostęp.u do moriza, ą
1
j' do:s.tę;p tein :zin.aieźć mo że tyHoo IJ'Otpl"Ze:z. Li.twę.
Wy.sfa.ir:czy, by utworzyć jut.Do trzy, luib czitery,
a:lbo pięć 1państw nie.zaleiżny1ch ina w.schodz.iie
memioo ---, a Eul'lapa zgo·tu}e oobie 'lliewątipli·
wie ·pięOOtzJeisiąt J.a.t 1Jamętu i ruepoikojów.
Chy1ba, że Niemcy ~aip·r'IQwadzą tam 1poN..ą„
<lek, oo pira1wid101pio<l>0b1nie musialio·by niaistąpić.
ża<le.n z ty.eh <l110.bnych narodów, z wyjąt~
łdem Prb1ski, n1 e wy<l.aje się być !Jdolnym dro
ży;cia odasiobnfoillegio.
Wszy!Sltkie ,PlQibrzeboiwa6 będą .pnoo1w N·
;sicie poipa:t'cia zewnę-trznegio, e:kollloml1ezm:eigo il
moraln<egio, i w,s.zys:tkie będą rz;mu1SWOne, ua)I
wzrnlęidów rnoorgrafi>cmY'c.h i eJmn01ID.J°i nm:b1LC!lr
o
o
··I
nej, szwkać tego
popa1„cia w wietldem ·pańStwie
1
- <lo11nem
.:1,0 nm-ip,ci·
,TlllVI'
I' :sasie."'~'em
• ' Ll'llJ.· , <:>il
•
'
u
„ .... -c .i:..., i'r„h
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Kreaiąe te krótkie wspomnienia z pned 55 }at,
zanotowane w ksiięgaeh warsza:wskiego Obserwat<>rjum Astron()micz1mgo, nadmieniamy, iż w rokv
192-1-yrr pnypada se t n a rocznic a zaJożenia teJ
naukowej iństytucji. W księgs:eh tego ObSerwatorjum znajduje się nmóst>\."o ciekawych wiadomi<i€ci 0
zjawfalrn.ch przyrody i .o b::idnn~~d1 astl'Onomic1.
nych, dokonywanych. w ciągu ubieglego stulecia.
Nie wiemy, kiedy i w którym roku w wieki_
XIX-tym były największe upały i mrozy, i do jakich stopni sięgaly, i wiele innych rzeczy, które
są Jlkryt.e w tych licznycft księgach, będących, ,,
pos·iadamu ~b:erwatorjum, którym zarządzają pp.: Jan Krasuski i Stefan. świderski. Ohaj bardzo u~nwjmie u<lzielają wszelkich informacyj i pozwab
rn przeglądać roczniki, utrzymywane w najisięk
szym porz:ądl,g1.
. Zwracamy uwagę osób, które interesują.się term ~prawami,, że już .teraz należaloby przej-rzeć pe.
kolei wszystkie ro.czui.ki i wyjąć z nich godne zarotowaniu szczegóły, aby· ogłosić je drukiem w set
r:ą roc,zaicę istnle11ia Obserwatorjum Astron'Omic;:nego w War:;zawre, a sprawą tą powiuno się zająć
Towarzystwo Literatów i Dz.ie.iw.ikan,y.'
~. .
, W1.•. Koł;
.

~

:__-

,- ~'"'

··"-·i;;~y ~ daleko ~ęcej. ~ądu, ni.żeili mi&
dziany, a w siJe ośw1e.Uerua Jest sit.osu.nk'°wo
sla·bszy.

'
·
„'h.
samo. dotyczy la}Upe'k. eil~ktry-emy'"'"'t
któryoo gwinty do nied~ wna. 1eszeze ~yly wy:Toż

W· rullu dZiSiejiSzym ·a;cybi.sl\'.1,Ip gnJeZnień'.'
sko - . pozn;ański, ks. Edmund Dalbor,. o?."cl1-0:
· dzi.' 215.:1~ ~swego kapłaństwa.. Z okaz.J!l teJ
„Gazeta ŃarodOwa" pisze:
· ·
.·
,,Nie uplynęly jeszeze trzy lata, ~Y. ~ane
. nam bylO .witać Najdosfojn-iej$zego d2tis-1eJsrego Jubilata, wstępującego na tron prymasów.
ufuośeią i nadzieją w przpzl-Ość spo_gląduly
'Wtenczas oeey wszystkich na Pomamnca B~
żego, a serr-.a radosne z ~d>zi~cz.ności;..E!; wzi:t?s1ły się ku Niebiosom, dz.iękuJąc Stwo:r-cy, iz w
jego właśnie :i:ę:;e, w tak cięZldch i ..g~zy peł
nych ehwila.<:;14 powierzy! rządy osie.r.ooonyeh
.axchidjecezyj. . .
·
„Dziś węzły, :md.z.ierzgnięte ongiś, CO't.az to

z

·

;:,:~wiaaań naeemy~ '111•dWw).

0&łl!,mmu

tios~-~~ i

CZ8$Y

.

Udało 1nę wyd.ostać z pielda

przyby6 do WMf.zawy

różnym

ru.ies:z.-

~-· •zegQ miasta, którey teraz o tem, oo się
· atfil.e~·'4f·1tos.j[, 9powiada:ją rzeczy, trudne do wiary,

·•'jednak, wedle ziapewnień opowiadają-cych, bez..

twZględ:rid..e prawxlzhye:.

Posluchajmy- ~e~em, oo opowiada
br. P.., pi!Lfbyly~ z .MO$ltwy w zeszłym tygodnliu:
...- }la ~ęjś d~~j ar,y trzeciej stacji kGlejowej zal.aż· za.Mos~~-,.. mówi h!r. P., - d-o pne~u. l klasy; l:{tóty 1lJĄ!jmowalem sam jede~ weIZlo. trzeeh ;,muiykóiw", aroga.nclmeh i, widocznie,
ffPłlowych Jta "ws<iystko. Gdy zobaczyli mnii~ jeden
. 1 ni~ odm.~ ·Si'ę . w sposób bezceremo;njalny:
!"""'. A. pan jakim sposo hem dt>St:al sili! tu do
_ pp.e.dtdalu pierwszej klasy?

..;;. Nie. ~em m1ejąca am w CLWtirtej, ani
, w trzecie;j k1asie, - odneltlem - więc <>Ila:rlem
· aię Wpierwszej.
· 6hulg8llli. mT'Uknęli zlow.rogo.
- A ile pan posiadasz przy robie 'J)ienię&y?
: :Zbójecka pośtaiwa napastników byla tak Zidecy·~ ie ·postanowilem WyIDienió calą sumę po.• ,~da;o.6j pxzy 21<>hie gotówki. Rzo&ldem wli~ że
lam z sobą pięć tysięcy rubli.
· ;.:,::;.,:'~,No bo piękm.e - Qdpowied:r.ieU - a ponii&;,;:~~. ~ tu jest wszystkich razem czterech, żaden
:/' ~:;;- )Jie powinien miec anil. mniej, a.ni więcej, prze.
· . "ellmy tę sumę pomiędzy nas C1Ltereob., aby
wi,~liWGŚci. sflalo się zą.d<lŚ6..
. '·: Nie sta:wilem 'oporo. i :po k:rótkriej chwili mia·::~~'ze ąwego kap.iitału już tyUro cz.wartą ozęś6.
.
,'BaJMifei, po dokonanym po&iale, powstali w
~- p?zedziale i .rozpoczęli ze mną ożywioną gaiff~ę: .na temat pirneżywe.nyeh obecnie w Rosji wy.
,: ~~·~/(!hwaliłi sobie epokę i zapewniali, że do.. ·. Pt~t:<i~w.ru C.ZUjłl i ~i~ oo to jest .,.s~boda lu-

.,.

.

~~r·
-<f,i'~-'i „r~: IP: gawpfłc, prze~~Y,
;,,~>·.;··.

imiow:u

dwie

··.. do niaSżego przeda.i.aru wtłacza się otyly

·s]m Zi w~ w r_p, peWDJ. siebie i W'f:na boga~go.
"gani, uj~ PJ:ZYcbJSZ14 ot:ocąli eo· "!li
oka.
pan masa: pmy. sobie pieniędzy? - ąk
"''Oześnie. i.lowieszezym głosem.
bladl, jak płótno, i l1Jll.CZ!ll si_ę ~ Jak

•**
, . W tymże samym czasie p<lw;ooil do V:"~'WY
:~• ~ Mookwy dawniejszy stóJlrowY policJil. war:,~~skiej, pola~ który mie:Sika! przy c~kul~ na
'.'~l\llf<>wskiem Prziedmieściu, w lokalut dziś .z:i1mo-'~wm p.rizez wydzial budowla.n~ ~du.~11~1s.lcle
. g~~ QP!;twiada on, że żnaczniejsz;1. częsCJ. -?'°lic11 war. . .[wgkJ:ej, d'O któref i on wfasrue należał, wy:ma®ll'o~ sluibę w okolicach M-osk'l'.ry.
:f;Jt;leay · przyszJ'a rewolucja i jej ·~a1ty, "ws:r,ysc!
d'*liie]ru:i.C'4 poca.ąwszy od naczelników, ~ skouC'l<'ffe~'CJ na szeregowcach, 'Z.ostali wystnelan;i oo do

.li~Opowiadaj1:1oomu

f~.

~ę ooał~

te
udalo.
-Od
· niechybnej śmierci tylko dz1ęk1 t~n:iu, ze _mol~ J~sę
, ;~ -z.nucić z siebie mundw policJanta l wlozyo o-

I=·~~eyz:''~~ą,~'i:;':. d~il:t!,:";:
1

ry, znająe, m~~o nam potrzeba, ~dczmyaJą~,
eo nas boli, niezlonmie u.a strazy st'0-1 naJświętszych naszych spraw i ideałów".
.
Do życzeń, jak.ie swemu Ar·cyp~st~rz-0w1
skladają jego djecezjanie, łączy się 1 n~sz
kraj, który w ciężkich ch~ilach lat os!atmch
nieraz. doznawał ze strony ks. areyb1skupa
Dalbora hojnie ud:melanej pomooy materjaln.aj i moralnej.

-~thndźcy 1 Młiskn.
„Dziennik

WU.eńslti"

pod datą 24 b. m.

donosi:
Wcroraj priez miasto nasz.e .przechodzUa
bardzo liczna, p.artj.a. uciekinierów
z Mińska: mężczytnit k-0biety i dzied, ż tobol:kamit opowiadali, że wyszfo już z Miń.S!ka i okolic okolo 7 tysięcy uciekinierów, lctórzy kie,.
rują się -d'° swych domów, porz,uoonych w sier·
pn1u 1915 roku.
.•
pie~

Opowiadają przeratające ;rzecz

o anarcll3i,

panującej

pod rządami oolszewkkimi. Między
i.n.nami pokazywali nam ostatni numer pisma
r-OSyjskiego (wlaści.wie .świstka u1otnego z
najnows:zemi wiad1QmOściami), k;tóry ukazał
się w parę gi!>d.z.in po wkroczeniu woJsk niemiedkfoh. Na wstępie powiedziano, te „dziś,
o godz. 12 '\",--stą,piła kawa1e,rja !Il.iemieeika do
MińSka, legjoo.iścJ.

poJscy spotkali

j.ą

okrzyka-

mi „bocl:i.".
Dałej M:stępcuje sen-sacyjna rw.:iad:omość o
r.ze'komem samobójstwie Troekiego i inne.
Ustnie łnfW"mowan-0 nas jeszcze, liż roz..

przez pe1e.J'Slburską agencję
telegraficzną wfactomości ó rzekomem ro2'!bi-

iPOWsrec:bnione

. ciu od<Walów pol.S.k1eh są calkowicie falszywe.
Od.<liziillY te, po ,:rozbiciu w perzynę oolszewiików wesuy 18 ·b. m. dó Mińska, gdzie w kilka
dn.i ·Potem istotnie :z: entuzjazmem w1taly rwckraezaaee w-0js~a niemiookie.
-

'

ZdohyGle Kijowa przBZ holuewików.
,z K-0penhagi

donoszą:
·
Z<k11bycie Kijowa przez bolszewików. byto
ipolącrz.one z wi1ed.kiem zniszczeniem nuasta.
Glówny opór stawiały bataljiony, z.J:ożooe z rosyjiSkiich jlJlllkrów i offoerów, kitórzy w tym wyipadkU stanęli po stron.ie Ukrainy. W.ojrsko
tak zw. ukraińsJde n.ie wytrzymało o0gnia grauatów.
Po wkroczeniu ,,czerw-0nej gwudji", przywódcy bolszewłków ustanowili na dworcu ko„
lej.owym sąd rewo1ucyjny, prze:ci który~ stawiano osoby, schwytane na uhcach m1a:sta,
kto mial przy sobie legitymację, wystawioną
przez centralną radęt . podlega! wyroloowi
śmierci, k.itóry natyeh.m.ias.t wykonywano. V(
ten sposób zabito killmd?;iesięciu ludu wlaści
wie be.z ta<f.nego powod'll. Rozpoczęła się tak„
że pogoń. za „·hur~ujami", · k~ór~ch. zre~~tą, r.°~
ró-żniawo „po ubraniu" ..·. W1ęz1ema k1Jow1m1e
zapehJly się ares"Ztowanymi, a w mieście zaPruiowal strasz.li wy. tero.r nioUo cJ:m.
· Spr-0wad2i0ny z Charkowa sowiet ()lbjąl
norrrialn.ie rządy, ale miasto powstalo i nadal
w rękach ezerwonei gwardii, kfóra p·opuścila
wod.z:e swo1m marzycielskim instynktom. Czasop<i-sma i si.koły rut:ikie, :zresztą bardzo nieliczne, wstały zamknięte; ·~ ws.iach bol~e
wicy przeprowadzają rekwizycje bydla i zboża
z ealą be'Z.względn-0aeią. Dotknięci są prz~·de
w:szystkiem OO.topi i l'O'Syj'S·CY obywatele zi:m. My, g·dyż, w powJecie kijowskim i przyleg1ym
wa.sy.tkows.k.im polska własność zie·m;ska prawie n.ie istnieje, gdyż całe to terytor,1Tw Jesz.We w pokoiu andru.szowS1kim zostało przyłą·
czonce <l-0 Rosji.

Kalendarzyk~
RoC7illiee.

21 lutego 1839 :r. Moskale .roiz.
strzelali w Wilnie Szymooa K<>oorsldego.
1861 r. Na Ę:ra.kowsk.i:em Przedmieściu w W4lll"sza;w:i.e wojsk<> strzelał-O do ludu 1 z'!łbilo o osób
Dzi.ś

(„5 ofi!l i-").

•

·

.

·
1868 r. W twierdzy S:IJliselbur.ski,ej 21mair! Walerjan ł.ukasm-ski.
·
Imieriny. D z iś Aleks'ID.dra B.

J u ho. Lean.dra B. W.
Zeb~:miit. Dziś o godz. 8-ej wier.:z;. w.ałne zebranie krawców męskich w lokalu Zwiąih."11 Z!tW. (Nowy-świat 57)
sprawie warunków procy i płacy•
O gocfa. 10-ej wiecwr.am w lokalu Związku wlaścicieli skl.:dów węgla, ul. Kopernika 14 m. 1, od„
będzie się zebranie cz.lonków tegoż Związku.

w

Jauy sbywatele, taki magistrat.

Według

szym

rzędzae

am•iro

a

- · W mittsta.cl1

samorządo-wycll

je&! takim, jakim cllce g-0

md·oo

ma:gu1frłl.t

więkstz.ość ~

„Tu

mieszka.j'ą

polacy".

bywateli. W mia·stach samo•rząd·owych. magi~ .
W Chełmie na dDZwiacli i okn.aeh wi.elu
~t i es.t takim, na jaki mia·sto zasl.u~UJ e. •
Marri;mrat - to my! o te.m pamiętać po- ttrie·3fhka.ń w1szą na,pd•sy: ~Tu :mi-eSZikają polawinJni ci wszysicy, którzy, posia<lają-c pra.wo ey''.
glosu w samoriząd'Zi~ miejSokim, ut~skują na
Cenil"'alny Komitet eyifowski.
z.gromadoZenfa.ch pubhewych n~. ~ag.1s~at, za:_
miaśit oo.wwać się do Rady IDl!e.rsJue3: US!l.lll
z powodu przyjazdu d-0 Warszawy. delegata
magń.·stra·t, pelnill!CY ohowi'.ł-z·ki ku. nie1za~o~cr
żydowskiego z Hagi, prasa żyd'Owska ZłWilMZa; i.e
leniu większ,o-śd obywa•tel:-, a na_~eg? mi.eJrsOO
ma o;n za z.a.danie utworzenie w Warszawi~ żyd.ow
powolaj luchi, których dzi·ahrlnosc me wywrr
skiego · Centra:1nego Komitetu Obywatelskiego. stalywa.lyby skarg i utyskiwań!
.
:ranta w tym kierunku ezynili już dawni.ej delegaci
A pnedewsizy.stk:ern obywatele m1a·sta: żydowscy, przybyli z Warsrawy d-0 Petersburga; natak właśe.tede1e domów, jak i pr:z.em!slow~y, stepnie to samo ezY111ili delegaci z N-0wego Jo.rku i
tak rzemieślnicy, jak kupcy pam1ętac powm- w;e.s.r:de dBlegaei b'erliń.ski:ego ,,Komi.tetu dla
ni o tero: J.eżeli od za1"Ząd.u miasta żądają, aWschodu". Wsz~tltie te stairania jeclnak były bez..
by w mi.eśei·e byl po.rządek ~ bezpie,eiz~ństw'° owocne.
życia i mj.en.ia, aby były w mem s.~ol:y, urzą:
JeteU i dele>gaitowi z Hagi nie uda się stwo:rzy6
drenia kul1uralne i t. d., kasa m1eJ&k~ musi takiego komitetu centra1nego, to pozostawi ścis.le
na foQ wszyi:;itk'° posiadać fundusze, ~ i·eh do·
dyspO'.zyej-e eo do podziału zna~ej sumy pienię-
sitarezenie j.est obowiązki.em t~'e.h, kto~zy pra- dcy, j!kl'!, przywiózł dla żydów.
giną, aby WareLa:~'a byla sfoheą, a me prz.y-

Z T-wa. „&zw6j".
Projekt0owa:ny przez T-wo „Rozwój" 2-gi cykl

w~gierski~h,
obi~t='J~, p0,;;lo~ki o

p::ść: nrn
~ węgierski

Cena jaj w dalszy?l ~iftgu sp.ad~ .
Nie wpłynie z pewn-0śe1ą na poduies.ieme
zani.echania WYJ>ielru eiastek.

tlla:

'R. F.

informacyj p'.i.sm

· przesileniu, którego cfar:;,

.zwyżkę.

z

Hc~wianv.

w kuhiarach parlm.1!:)11fa·

Spadek ceny jaj.
W ostatniich dniach na targi warszawSkie
~wieziono roa-OZne transporty jaj, oo spowodo-wal-0 stoipn.iową :miiJrę cen tego produktu.
Niedawno jeszcze za !ropę. Jaj P1:100l10 ok>0ło 70 marek, o.becuie uś mozna tę rfo~ na:
być Ul. 26 marek. W sprzedai.Y, detaliez.ne)
biorą. za sztukę 45 ten.
.
W ubieglym tyg-0d-niru cltlopi dowie:fili dio
miasta ;aj i nie mogli ich sprzedać nad BO-~
· za }rop~, wobec ozego zmówili się i ~brali Ja„
ja z powrotem. Nie wplynęl>0 to Jednak na

Od d1u±sZiego czasu praiwiie na katdem
Imieniny J. EL ks. Arcyołiskupa..
:z.grornad'llellliu wtaśeici-e1i meruchomośei, tak
ogólinem, jak w k-omiisjaoeh, sl:ysze~ mo.żna ża·
pow«xW. przypadaj~cyeh w dniu dzis~ej
le na maoistrat wairs-z.r:.v.sk.i. Magistrat nakła srtym imienin ks. Ar-c;y~łnskupa metro'Polity,
da na
ni·esluszm.e u.cią.iliwe podatki! M~ Aleksandra Kak'O'Wskiego, wczoraj ·w pala.eu
gi.istrat odmawia pmyjmowaiilia waluty rosyJprzy uil.. Miooo~ej Slkla<i&i ~ostojll:emu SIQle:ni~
slciej p.rzy -O;płaca·niu p-odatków zale.glycll, eh-0- zaut-0wi żyezenia c.Uonk-0w1·e ka.p1tuły metro.
·ciaż one były na~ófone w rublach l Magistra•t
polltal!nej, władz konJSystors:kid1, pl'oiesorowie
posif:ęp.uje nte PO oby:wabelstku.•• i t. d. Któż.by
seminarj•um duC'h:owin.ego, · oraz wielu ikaplate &kmrg.i policrzyl?
nów z arc:hidjecezji.
Policzyć je tak trudno, ja1k żale ogólu miie- ·
Dzisfaj o godz.. 9-ej u-ana w ar;cihikatedrz.e
szkańoow :na postęp.owrunie magustratu w
św. Jana J. E. ks. ArcY'biskup oelebrowal urosprawie apr.owiza>eji miasta .. I r~eoz dtiwn3;!
czystą mszę św. w otocizeniu licznej asysity.
Doty-chezas inie malaz;I: się mikt z po'Za magiStalle Mpeln.ili pral!a:ei i kanonicy, w .pr-es·
stratu, ktoby stanąl w j.ego oh;oinie, ktoby ~ ·bit.e·rj;um wyslucihali mszy św. czl10nk'owfo Rasiłował d>Qwi•eść, że iale są meslusi.ne. Wa.dy Regencyj•nej, ks. Zdzislaw Luib-Otrnirski i Jódo0ezne zatem, że są o:;:~ u:msadnione.
. zef Ostr.owski> oraz przedstawiciele rządu p-0<1Ale przy tem wszystlciiem uderzać Dl'USJ. -skiego i władz państwowycll i miejsktoo.
fakt jeden: wszyscy żalą si.ę 111a ma.gi:st:rat, jak
skarżą się uciskani prz·e.z. sakapę, Jak sairkały
milj.ony podd:aonyich l'Osyjski.ch llla carat, a za..
Jaiko jeden z liczny-eh dowodów skmdaiU.ezniei
pominają o jednem: mag~strat ~mieście, któ~ · wprOOt go.spodarki miejskiej w dziedzitnie a.prowir.e rzą<lz..i się samo, nfo Jest a.na. satraipą, am zacji .mOli.e poaluiyć pooiższ.e.
&wet d.robną. im11acją earatu.
Oto w solYoif:ę, w skladin.foy ziemniaCZlłlllej przy
W miastach sam()!I'Ządnyoo magistrat wiul. Koper.nika p. X. nabyła 17 footów ziemniaków
:niien być tyliko i'io©umm!m, me śl~P_Y~• -;rs.Jro- kartkowyeh, z czego 14 f„ dosl<>wlllie ezte.rnaśeie
!llawocą ucllwal życzen. Rady IDI•el.sJ?~J, JOO· fun..tów mt.tSi.<l!no wy.rzucić natyob.miast, gdyż byly
D.atk posiadającym !>ÓWlll.l!eż p.rawo l11l!CJaiywY? zgniłe i tak cuchnące, że trzymanie ich w domusta,.
t. j. ~ed&tawiania re:pri~ze.ntantom. o~ywateli lo się .niemoiliwem. Pooos.tale 3 f. oo.dawaly się
mi•ejskich projektów, iktórycl1 ee:lem Jest dio-- : · jedynie na ikJ.u:s.ki, a więc też nie oo ugo.towania i
bro miasta.
.
·
, ·.· ·· spoży;cioa w stanie zwykłym.
Jeżeli magi.str.at tein. swój oboWią'Lek sp.et„
Zarząd miejski, miast powięksoonm lfozby,
ma należycie, nioetylko. nie Ul!Slruguje na ooga-. badź r-omrerzalllia spitali dla zakaźnych - winien
rnę, lecz piizeclwati-e n~ p·ochwalęt
. .
p;z;ed~wszystki.em poonyś1eć o te-114 by z j~o wiiny
Jeżeli magistrat ae1ąga od obywalJ;eli nuali.etba cho:rych na tyfus nie wizrnstala. Boć biedak,
sta podatki, potrz.ebThe dla zas~e.nia fundu· . który m ostatni gros kupi pod<>b.ne zi-emnia.k:i, z
S'!JÓW kasy miejskiej i!la pokrycie wydaifJków,
musu nie wyrzuci tego nawozu. Skutki zaś pod.ob-:·
tnJiea;będ;ny-ch na utrz~ pmą~u. i ~rur ;nago o<lżywiania się powodują epidemję.
pi-ecwństwa w mi.oocie, na 'UłSIP'O.koJerue J~U.O
Oza6 jui, by ~l10iś nareszcie wejrzał w t~ sprapotrzeb kuMuralny.eh, o.świat~, ~ita~
wę i położył ~ę 19kaindal<>JU.
ny.eh, narodowyieh i t. d. -: sp.elma J:edyrnie
swój obowiąz.ek, ściąga bowiem poda:t1k;i,, u~i::
Tajem:nfoza ain.kieta..
nowłi.-0ille prize.z Radę miejską i w takieJ il~
w jakiej je ona uchwali!la. .
W niektórycli cWe1niUldl miasta gosipoda:raa
Skąd.że więc żale do magistratu za to, ~
domów otńymiill szematy z poleceniem rozdani.a
'l.IDus2 a iD,p. wlaśeicieli <lomó~ ~o. <J1Pla:ea~1a kh lokatorom do wype:tniooia. Ci zaś, widząo tlllkie
po<latków'? ściąga oo. je prz.ooi.~z me dla ~e pytania, jak od:n,o.szące filę palenia tytuniu 1 liczby,
bi·e, iruie ~własnej inie.j.atywy, me samoo•wolme. osób oddających się nikotynizowianiu :i t. p„ a ni~
Jeżeli magi•strat w mia.istach s.amo~
wiedzą w jakim eelu i kto zbiera wspomniane da.fllY'Ch sp,ei.nia swe o.l(o·wią.rlti talk, ze wy~<:luJ.e na, i!lą w kfop()eie.
llll.eiadow~lenie oby•wateli-kto temu winum?
Krą,żą też :uajrMmaitm:e wersje, że palacze tyWilila spada na Ra<lt mi.1Sj~ką, która ta- uiu bt!G-ą płacili większy poda.tek od okien i t. d.
liemu magiis.tratawi un.tdieJw.a.e po-r.~ala, , ale
Peądainem wi~ jest podanie do ogólnej wiaeiąiy '°'na taklte i ina ogóle obyWał~li, kt~
di&mieśei - kto i w ja;k1m celu prwprowadza wspowybrali taiką Rad-ę mit~j.ską.
·
.
•niai~ aJJikie.t~.

s1lowiow~ KUer.n.-OZlą•

ur. cirntn

JumYwane z bfachy mo.Sl.~i.neJ„ Obecnie za.s~
plonó je blaC!hą żełazn_ą. •
,
Mimo lkhego maleflałut z ~tórego ezęscl
;..,si-alac1·i elektrycz.nej są obeerue wyko~y':a...
.LJ.J. ·~
ń" ~: ·
dzLesieCl.>0ne, e~nia ich :no.stała pVUilolesi-0.na
·
~
krotnie.

w

p1?:rw··

nuaster

spraw Z•eVruf'tl'LliV:'h, hr. Czernin.
.
hr. OzermJ""n1~
-'1.1\. .!tu·.~ha;.
p...,."ł"l.,
V' \•owsta!v
+°"
..., mlE'dzv
._
nem a rt;;'de:n węgierski·m r6ź.nice zapatrywań oo dei ważnych kwestyj ak:u~lnych. . W
śprawie tej odbyt się szereg k_m~1~ren:yJ_ ,w
których podobno zdolano usuuąc iuz najwięk
sze trUdn.ości.
· · P±zesilenie iedE.ak nii-0 ~~·t jeti;i:ez" ~n~·
V

· gna:il'.e .ostateew.ie. („Ga-cz.eta Lw-ow::kl ·;.

Pri.{l.rnry clektrcteehnfoline.
Wzkntek braku materjntów Slll'O"V;'<yeh, z
których wyk~;nywnno są. 1u1jn.iezb~dnie~te
cześci ill'sialadi dektryc:znycli, ceny wsze:lk..Joo
przyborów elektro-technicz;;iyd1 poszly rue$lychanie w górę.
:
Oczywiście,

na

zwyżkę

een tyeh mater;pa"

lów wplynęla równiet drożyzna nafty, ś.wiec,
a ootatnio wreszcie karbidu.
Metr, aapnyklad: jlrzewedn1b e1e1dcye'f.11e,:ri, t.:t',Yli p.r1!~irie. l:lrtta~ ~-~ który
]'!'l'M 'łN'1j:aą k<;!'i~ow~ł ~ k~pi~j~k i wyk&!!aA
ny byl z mi@<l-iial't~ ~rutu, didś k~s!.tuje tyl-

ko.„. S marki i jesl: w '1l.al"°ko lkhszym gatun-

ku. J:lk twierclr..a. inmela.oony, Tn~'9i~ik ~

;wyltladów · eko_non;kznych dla ezJ.onków .T-wa oraz
dla instruktorow i c!ilonków zarządu związków za\V<Hi.owyeh, l'Oz.J>Oezyna się w p-oniedz.ialek, dnia 4
mare.ai o ge-Oz. 8 min.ut 15 wiecz.
Pierwz:i:e >vyklady, ·obejmujące ~,Zasady organiute~·jue państwa nowoez.esnego" 1 wypowie dr. Il·
ski 1v dniach 4, !\ 11, 16, 18 marca.
Drugie wykłady, obejmujące „R-0lę pa~wa w
.iyeiu spoleeinem" wypowie ~r. Fr.. D?leżal .w
dniach 19, 23, 26 marca, oraz 3 1 6 kwietnia.
.
Trl:eeie wykłady, obejmujące „Samar.ląd w. zy~
ciu spe!ecz1!.em" wypowie dr. Lipiński w dnia.eh
t), i&; 23, SO kwietnia, orat. 7 maja.
.
_
Qzwart-e wykfady, obejmując_e „Ub~zp1eczen1a
s~l~tlN~·· ~owio dr. Dy~owslti w dmach 13, 20.,
·!lt kvił!t!&it.. 6M!i of, i 11 l!lll&Jl'l.
•
•
A'I..
O,ł~~ za i~ty eykl- wyklw~&~, o~eJID!IJ'!.CY~
,(~ t;etlzin wynos1 mk.. H'.I. Osoby, prngnąve się Ul.Pl
sać :morrą to uslmtecimi.6 do dnia ~ marca. T. b., w
l~u 1'„:wa ,,Rozwój", 111. ;Kopernik~ 14 m. 1 od
1f!J ~ f!& .@~ w~r.

S ro d a,

l'i.

~~;

L ut e g ,,

r.

: '.i;~

cTorem e i<v!z.inie i i pół wiecz. "'Wesele" St
Wyspial'lsklego.
N i e d li e Ja. dn. 3 marca o godz. 3-ej
DO ooł. ·iJo cena<'h oonularn „Zbóicy'\ traizedia
w 10 orl~I S1r. Szvllera. - Wiec:iorer,, o godz. 7
i pół' „Wesel«" St \\'yspiańskiego.

"

ŁOD

::1;-:,tod.z:!ęk.O-OU .'!'tn..:lo.

~.tp.
Józefo~i :Fł.ćtr:loh

~

Balnt.
Tntoj S1;e zrzeszenia ku1tura1 n!', na
punkoi@ rozwoju robią bardzo szybkie

-

post~py.

.· ~e Hkolnfotwa.
W piąteik, dn. 1 maroa. .1918 :roku
e godz. 1...ej wleez. odbędzie się ''lokalu
po1skic'1 kursów pedngogicznJch (Dzif'lna

Zasiłki droiyźnfone dla robotni„

ków miej!'lkfoh.
Magistrat wydał głównej lrasi~ miej~kleJ poleeenie wypłacenia jednorazowe·
go zasiłku dro1iyźnfan~go robotnikom w
m-y1H uchwały Rady l!ifljskiej z dnia 80-go
1tyczn1a.
Według- tej uchwały, tona.ei lrracn·

jący od l~go

oo m.,

listopada 191'1 r.
kawalerowie trn mk.

otrzymuj~

monologi, dwie jN1noaktówki i proclukcje
muzyczne. W}'łoniono spec.1alnA sekcje:
mrszyczD~ i dramatyezn::ii j}Ocl kirrowniotwem P~ Adamskiego i Mi€?r5!lwińskiego.
~
@i~

k'°la

~hoj ciuild.ł'łc;o

W dnia :i!4 Mego w lokalu

P. !W, S„
~©łskiei

Ma-

Szkolnej o godz• l'.H!i po poł. o'.lbyło si~

Pobłd.

·.·
.Jutro n~de się po ra:'li pierwszy 'W< tym
sezonie tin::vt1z1eło rrnrodowe; 7nakomiry dramat
,St. Wyspi~ńskia:.:o • We;eJe" • .Rozvło~ny utwór

•fony be~11e w cało:;e1, a wi~c ze sceną hetmanP.
Braueck;q~o, detychczas opusczaną.
Sitr.iR~ re:tyseruje p. Stanisławski.

R E P B R T U A

~

5 r o d a, dn. 21 fotego o gods. 1 i l'ół w.
1Hll ras ostatni „Konstytucja", s1.tuka w ł·dt akt·

&. Gorczy:Askiego.
.
• C z w a r t e k, d„ 28 lutego \') godt. f i oół
aremier~ „ Wesele„, dramat w 3 ~kuch $t. Wy·
t>piań.skiego.

Piątek, dn. 1 marea
„Wesele" St. Wyspiańskiego.
~o

ey",

O·

g„ 7 i ~ł wi~.

S o b o ta, dn. 2 tnarca o ~o.ls. 4 Pf> pet
len ·naini~szycb dla młodzieżv „D~m etwar„
kómedia

w 3-ch akt. M. Balucklego. - Wi~-

mn-I

Kone:H:t :tut weteranów 1863 r.
W dniu 3 mara w Sali Koneertowei od·
ll@d:rre się ni~vtlł1iernie uro1m:iic•nv knn'.'.ert ze
w!f:nh>ilu na um·M w iiilm gp'ewaczki ni Mar-i Mo·
krr"Vddej. T1rvma 'omn opt>rv w:itsr.'lwskiei. N~
wieernrie tvm 1w:.. ~ti nadto Stan'st!lw Batce-·
\\'ic:11, Mi!z Gnato~~ prvmi:baler'na crnery warS<tin~·sk:ei. \Viaeio~:f'tł tn nil:'!watnliwie z::iintc•reliluje nlrównt'} me'M1.nnów sztuki mut;vctnej, jak
i zwole:nn ków tdeia •.

Wykryeio
Policii

~

J

bli~sn·e~ mieisco~

efo

Pol~t.lm

i urząditił obch61 KoSciu~zkowiik;.
Do :unzqdu prrell\ tajne Ftn;owa11ie vry~

łiru1n: lłi'l·. P. :::'.zmigiel:;:kię.ą~. Ili 8!oi1w:reP~i(}-r3,
Rydh!w1cr.;a. LeekaQr~ Gdki:!wicz6wnę, E!. l<leł·
ctew~!<lcf!Oi na i'a:stencćhw ks. T. Mieruje\\sk1e~
go, o. J. Wirę. D@ kcrn 1ji rewrnjnei: iilP· Lurlwik'l Lewandow~kieio. L. Dębowmki~~ i P'r ~

A.

Cywińskiego.
Budżet

2S !en..,
<

ll!ff!'łi'i~to:

w

w rouhocizie 11,!00.

W \\'Ohhdł Wl1i~s!t&Cl.1

widemi~

J'HS71c!!lollld~

SQ~

mk.

!iell:ltlll>11H•iol'l@! l) irn~

cdG1ków e urer;rulow•ntf" składek;.

o ile tciko'.\'.e nie ilu~rl<\ ure~ulcwane, to 1óost;iną
wykreśleni ~ li41ŁY członków. Polsk:ej M. Sz ••

2) zwrócić się zi 1no!!bą tio Mit!1e. l'hdy Opiek.
e z111.11omo1t11 na bicśac:e ~otrzebv Pólskiej M. S.
z t!Zy$tych :iysl{ów1 otrzymywanycb z mie·„
:srn~•ego

Choje!"!.

komitetu

gmiu&t&głY

~~riiliw1~mt9wania

5-:tmt.Is w @bu

-

-.; eukru~ i

Wielka trageilja W@j@nu, kti?lll 'kraj
nasz doprowadziła do kolosaln11j :ruiny

l!laterjalnej, miała dla f..,odzi t" jPdn~ jeiynq. dobrą stt-onę~ iż 1'lieJ$MWJM ilłiiah.·
oiom społecznym ćburła te1y 1u1. }H~tnłd-

ję zorganizowania ~połee7!nlflj JHnl~H)' łH1'J

WJCbowaniu dziatv.y ubogiej luch!t~ri• 'f'11-

~oc. ta. dia fotejfiZji1h ~fi"r rt.hhinyck
~}'ł~ ko~i®e~rrn fłil lali b:mlu ~awnyelt
i me uleg-a kw~gtji, te-gdyinr wychowarue młndzie~y f)rol@brjukfoj !i 1l'Hd }!t
:przypuśćmy dwud~iestu byłlli ttjeite w t 8

fo~m~, ':7 jakieh dzil:'je się to obu'lłis,
:m1elrnysmy w kra.in o wiel@ tlziesiat.kóv
~ysięey mniej hl"h:i łl}Hbłeeni• ~zkdli·
wych.
· u11·
· li!vl'l.
+ ł o-~tt1dnl"i
t
. z.,,.~ .t"k
„ s1ę
:;;wala6
;pałkowlCle winą na społeczeństwo nasz~
,l:fóre-krąpowane na każdym In-oku rr~o;
knut kozacki - nie zawsze mntło :1ieśe
pomoe bliźnil'.lmtl gdy ta pt~iu: kHi~~

się ohzywa!a. '

.

.

.

.

Ludzie st.arszP~ generacji p1rm1ębj~
l?brze te. chwda, kiedy ~o n~ bru.ku łódz;
lum Iahy1ej_ było o~g~mz~wać l'lH~ bodaJ
.e1gs1nowT, niż polakowi, ktory _od :v~zyst.~1ego był orlsą_dzonym_, a W naJm~H',Jszym
~druohu

po~sk1m

się

siadałlit hdnyci polskich iutyt11cji ratoWDiCZJCl. W'~ZJltko eo W niej do ehwili

r.

w .lnerunlrn solalaryzo„

w domu nrzy uli-

drotdtv.

~orzel111i~e'lf

Po

wvr.:ł'!łilnw 19vł

1.'.v~zei·

skonfo;k3wanit1

Idei Jf7H'mriów, oo~cu•i~ci winttr.:h li• .,,.,.
wi~Giiilnn&:i i~jowej.

lli~ud~•~
W~ora;

.

kradn c4i:.

l'lk0łe. ~10d7..

10 wiecz. 11rzy uliev
V.'ieiHt·r'n'ej 37 do iatki En~I& u5 fowali d,ostać
się oknem. wych::id:rącem 111 oodwón;,~, dwa• zło
d:zi~je. Odv syn strózJ. Józef Chvhóws'd• kt6rv
to :umwah'ł, norlniósł alarm, nodb'egł dol\ jeden
1e dodz'ei 1 z<ldał mu k 1 !ka ran osttt!m narzę

dziem, Lekarz t'ogotow;a. mlziel t Chvbows'de·
mu pierw~ zej pomocv. •po ozem odw:ózł io w
stanic cięikm. do szpitala Poznat'l.skkh.
Krad:d.~że.
Prny ul+ Bmilji Nr. 6 z mitsz'kania ~- Mali
rótnvc.h tzec1v i orzedm:o-

d~1<~mtno krad:deih
1ów wartościowvth

is. 1,lisko

10.0~0

mk. Pal'!
Miła swe•o czaŚu został wysbnv w głąb Ros••.
i (iohcl czas jest nieobecny, tona je~o zaś bawi
u rodziców w Amtni.
góry i'omu or!iV ul. Sh:nkiewiaa nę

z

skradziono ble.liznę, wartości 2,fł~ tnk.

wybuebe WfJjllJ dl& biednych zrob1m.rn,
hyło rcbiono 1Ua biednych wsielkick na·
:rodolfotfoi i wyznań, tylko ni@ Ila iiililllJCk
pola.Juhv-htolików.
D~piert po J??Hp@ldu1fo r. kraju
włd1 romyjakiek rozpoczęła s1ą ~Qrącz
kowa pran nad twm~ze.niem, i1apręd~@
wu11lki!ik in&t:ytueji r~tnwl'liHJłh~ pomiQ·
dzy którt11i j1iuwuor1Hłd1118 lllifljHe ujęł.r C@hrHilKI\ Jitduli l.·'.;Hf'łUj. rfW~
run fHis,tkewe 1hitywuo, u pr~dce,
rłówlłi~ I iDfEijatywy llłhtjlile1nveg~ iiiuchó11ri&nłitw1 htolitkiłlg3, tv uszy Uóreg• od·
biły li!lł fitrw1u rłoiy

!'o!pauy robotn1-

ka ptlakl(l(I, pozbaWilUj(O flUJ i 1Jhł•
ba; pi@nnff wełania mdtłk o ktą!J chhba
1Ha głodlły1tl!i '4iiG1ei. wkrótcłl, 1h~l1.1tld rur~ji
ilteligncji :mhijsnwej i •:l'brnoś~i ~mbii
"n'-"j, rJ11.;miniły si~ w iutytuje •tall!',

któr© szy~k• !uranfzgwały 1ię, @~n~lll!fłJ,utworHu ~Mt~p· nie Rl"da Or,1i•tuicu,
Egromad,;hr~y pod i!WCj111 sh5Jłilłt. wuyat3.

kie te :r.11kłuiy peH!HHłJ hrttli11Jj, .itwurzyła. :z: lllkb. w k_ońn .jd:.ły elur.~y*i• 'Jl:!'5lił·
S~Hfi nkh.hw op1e!n ud b1id~ pels~ą
Z ]iODi~dzy 1stnif"jąmyelił EJb(>ł!Bia i pe e'3tenoi: Jatuh Hl'IZPj @!ił,ętkiej 1ł,Hhlli
I wojl"'nn!!lj-układów mHotierdzia, 1ajwi~
I c~j intneiouj& uróllł il'lstJtoeje przyta!islt
DH~~ol! dzieci~c@j I •.ódź po~iad 11 ieh sporą ll?rs~, a tuli się w nich pokaźna. liczba
r1bogrn3 rlziatwy i siNot. Zorganizowana
"w :roku zenzłym wystawa „Dziecko", a na-

I

ki wywienją na nas poetyczne i rozległ:6
krajobrazy.
Wykonanie pierwszAj symfonji odznaczało się jakimś dziwnym uiPpokojf'm„
do któreg_o przyczyniła się trochQ i sama
publiczność, nie okazująca zbytniej chęci1
do słuchania symfonji po śpiewie, na któ„
ry łatwiej reag-uje. Dopiero w Larg-o u...
dało się dyr, Szuloowi powstrzymać zbyt

wybujaly . tPmpf'rament poszczf\gólnycb,
l wydostać odpowied·'
ni nastrój. Najlepiej stosunkowo wyszło'

członków orkiestry

Se h

fi

r z o.

Duże zaintE>rrsowanie wzbudził
. 3tęp p. Stanisława Gruszczyńskiegos

vry„

ar~

tysty opery warszawskiej, którego uka.:
?lania sią Tia. E1stradzie wyczPkiwano ~

nfooierpliwością. Intnpretaoja Gruszczyri"'.'
skiego . zdumiewa bardziej fotuicyjnem'.t

wyczuciem i pogłębfr. . i;iiem; niż szkofa. -:
Piękny z n~tury i śwjeży jego głos t;no;
rowy cz.vni sam przC>z się wra:1en1e i po„
ZW?.1a artyścii:i na krańcowe popisy wo„.
kal nf'go wirtuozostwa. Było to fizvM:nt
działanie głosu na zmysł słuchu i oddzia„
ływanie tPmpnamentu' śpiAwalrn. na słn.·
<-llar.zów. Zarzucić muszą jP<lnak p. Grusz.:
czyńskiemu nadmierne szafowanie głosPm•i
dochodzące a~ do rozr:rntności, wskutek'

c~eg·o. w punldach kulminacyjnych "głoso-,
w1, mimo całej jrig-o krasy i świezości 0~
zbywa na dosadności akcentu i wyrazu.J
.
~ w7konanych arji opt"rowych naj„;
p1~~mej I bez Mrzutu wyszła arja z „T~:
~ln (ostatni numer programu), co podzfa„l,

lało na zapalny -tywioł audytorjum dG~
tego stopnia, że w żądaniu naddatków u-·

·tracono poczucie miary.

IHł
~o

:ff.-

sali koncertowej.

l

~ymfonj~ iz. .;Now~go Świat&" pomh
pr(Jg-ramow(1g-O tytułu zaliczyć należy

muzvki lłbsolutnoj. w~ najpopnlarnif'jaiem swojflm dziele dał Dworzak szereg
nastrojów· i uczuć1 jakie odbiły sią w je·

go duszy w

~nowym świecie« ~za ooPar
zdala. orl ukocbanPj swej czeskiej.
o,jczyzny • .A tifatego ·w symfonji E minor
więc<'lj jt"st wtJpomnień ze stron rodzinnych,
ait Motlwow tJ~!otycznyoh, którym kom-

nem -

f)Hytor stan!

si~ nad

amArykańl3kiej

ac

pewien

Q;łM.Oid §i-.jciA&&Mi *~ ·~;

".

<

a li k Ił$.
li;\

Ni<ł j®un ~ lujmyek dartH1&weów,
l!5 tye~. którzy z hl•khk l'Jtron

,;rm.121

upraa·nął

łllflU!i!J

lila

brahi&\

pORiO@,

lll&ŻA

wi1domo:hi u, u ów fu1Hh1n
obróM1irn; »i@ jl"lilon z kromik11.r1y j }łiahryk@w Hcłu1e Hr<'gintrowd w swy•h ra-,
phlaruek dowody fH'Hf lnrmuibnt'!j
obunflgt spehmi:eństwa; i1ojędn@f• iem
dnkład1iejszy itpie1 u•y~k inlili]tuji, epia\nłjąeyeih lill@. dzif'i!mi+ tml.1 prud1tawiniill ieb o;,nanej pruy !ilkłoii4 mote do
pnyczy11ienia sią ~r~ 3 z,~i:u ebfl!IJJ!!I. do
i~łt rczwoju, ww~yiitkim Wl'f'IUio, puiadającym Dtrmahrnł :ro11whtit;t4ł · uc~uuia. •-:llly;uhl•ki•, lllłiy 11a eers 1 rap1 ~wa. wyelae-.
wania i opieki uiił ~,;idmi,i1111iuemi,
!I
któryelt Jl''LHhH~ 1muiii• }ifZ!S'bł@·
µ111..ieluiit urtlłl.'i. Do hre ,n1ystki~
ge 11ie wystltrnłl, WJ ilhwy, · Jttlfl pokazy,
a potnrlłu iq więc•~ · ruln• liow•dy
pra~y :11połu~uj; potru~ną ,j~~t rHl'<EJ·
Wista Jmnnh,, f'rzeto fJOdj~liŚllllf dQsó
zrnudni\ pra.c~ zwi!!"dr.au.a nuzy!'h pelskioh
dzif'cińeów w Lodzi, _a iebrJnVS'liY nals-

żyty m:a.tNjał, podaje:my takowy do wia.
domości ezytt>lników, w krótkich atreszczPniach charaktPryzuj1~c ważniej BM pr:t.~

tulłska.

niedoli dziatwy naszej,

OfiaJ:ty
złożone

w •. Godzinie Pofsld".

Na Dom sierot
Dfa uc~zenia . b. p. siostry mej Heli Jo.
sk8wiczówny w pierwszą bolesną. rocznic' zgoe'
11U 10 tnk,

Na fundusz a7ki>rny przy Domu sierGI
Mare:10 lliiasta (1'<.:Scż Szuka. W).
Zf'!rrt!a5t kwiatów z oka7.jl urodzin panny
Lizy Taderówny. p. Dorota Doraszów 20 1111\:.
-

Zofja Herszmisohn
Adolf Bankier
~m~lubieni.

W ·lutym 1918 r.

12VH

Do ~ynejęcia

Pokój lronto-wy
łru~h•d• Pdhilbh:n!'lfany 95 elektryeznem
eświetl0n1em. 'Ą/iadomość: Długa 61 m. 4.,·

j;#J,$1-l!iW&&t§+#SPit i AA4+ JL

at{fpni& J)OpiEI pubiic!!rnJ thiatwy W parlrn
lrni~oia. Józefa Poniatowskieg·o, ·w części
pokazały nam. ~ę nad. dziatwą ro51eiągnięt0 jut należytą opiek~ i M rzucany ho,jDie przn !iteno dłonio gr@n~ tł:fiarny. nie
idiie :u. marnt. I.J~OIS polca~y 1 wystaw)'
Hit Il~ ''Jl'!tart•Hljące dla te~•. aby nah~tyei@ eHuie i!!ii.dalnoś6 $1piekuńcZJch instytueji, i·dyt n
J:l~kaz, iu. wystaw~.
pnyg-ot<Jwrajt
wszystk.~ ~JHjahd~,

głównie

Bal.

odcie:ń

uronowej muzyki. Skom1nuwi!.ł ją w Nowym Jorku, gdiie zajmował l!ltanowieko. dyrektor<t.. konserwatorjum vt 1893 r. Pot'i wzgl~rlem formy
dzieło Dwerzaka jnb wzorowane. na kl&1ilJC2inyeh 1ymfonia.eh B('lethonM 1 Brahm·
u. Juna i prosta budowa., wyrHisto~ć
rytmiezna i harmonijna. tsmatów ezyni
ten utwór fatw~ dost~pl1Jnl t ~rozumia
łyrlł dla ogółu: pf~kne jest Ltrio, ·'W
którun wznfosłe, akordy t .rM101 terut
puterahy 1ą pt"łne lil\Uil"'& i 11utrwj'!1, ja~
i

pod względem tworzemia inaty~
tucji bratniej pomooy, węsżyła UHątki
bontn pneciwrządowrgo„. ochrana,
Te tet Łódt przerlwtłjenu nie fH.'l-

aszft

~ledna:j udało się

no. J.

wości. Dzied •Fkołv M:lllden~v ~trr.vmui;;i ł-l1n~
płatni!! odzie~, i!nmoe lek11rsi.:ą•. ksią,żlti i mater·
iały pi~m 1 enne„ l1riad urzadzfł zshaw!f w nar„
Im >1V.'arnecjt1"; 7.4!kup'i npfdSt11wi1J1Mi~ w. Tutr!!le

wania

1)

't~nyah. ~'łtlrllelni._

Sienkiewicza 64, w mieszkaniu Pinkusa. Ro·
zcnfdtia, wykrvć t11in'l. gorzelnL:t.
Takaż :!Orze!ni~ wt kryto. w niieszkar.iu
el'.tlSZrt Urimam1 prty ut So!nc;i fi.,

Wrę. a na sekretarza p. J
Prez~s koh p. ft. Szmif;,!ieski od~

Kr71 mov:e:k:ecro i

uru!dz:ła kilka WYC!eczei.:

Teatr

Ogniowei, rohotnikom te1że firmy, Towarz. Soiew~czv~ „Cecylia"' 1 • ,,Hero„
11imus", przyj11cinfom i znalomym zmarłeio, .orali\ za nadesłanie licznych w1efic6w,
skł?da sem:ieczne Bói zapła.t

eitólne zehranie człor ków. Na przewodniczacego

powohno n. A. Rvdlr>wreza, na asesorów

Pracuj ąey od 1-go grudnia, Mn Mi civtd snrai.vo~dani0 kasowe, która wvka:mie w
60 mrlt k~.w:-;ł;irowie 40 mrlr. Pracujący Pr?.,ehodziEt 316 rb. 1.'H mk., a w rożchodzie
1d
1O18 r. żonaci - 80 mk. :,;99 rb. 8:13 rnk., pozosta.ło~ć na rok 191B rb. 17
· i 215 mk.
_
i
~- 20 mk.
Ze ~prawłlh'.dania ~zło11ka ;uirządu "· E.
•:rawo do 6hr.ymanfa. t~g<> zasiłku ~ld-iwrofiikie!!o wvnikło, te ~rrtid MBderzv
m-lj_:,s. y:'ro ei. robofalj.cy, któr~y w obecneij Szkolnej zatoi\ł s1kołę elemontarna w dniu !
eh t~l.l! praćuJą w iutytn~JMh 1ar:uiidu marctt 1.917 t. Dzieci ~z koła licz' b 40. ~zlwfa
w;,~j!J.idego.

Strm~v

Koło 1Jałuokie P. M. S.;
jak i 'l'owarz7stwo śpiPwaczA im. Padert\wslrirgo pracują nadn intensywnie. To
O!'!tatnifl zr~t"SZ{"Di~ w dnfo 10 b. m: urza-

~m1zv~~!dego.

~

w szl'zMólno~ci zaś W-mu Duchowi etlstwu. 5~efom firmy „Akc. T11w. L. Gr 1hm~nn'\

Tak

dza w1rczór, słowa i. pir.śni na zasilPnie
swycl1 szczupłych fondnsz(1w . Jrn.sowych,
ł4) posiedzenie Rady opiekuńczej polskiez któryeh nasteiipnie wydntkujP ~a ratowgo seminarjum nauczycielskiego, vr kwa· nictwo tatt'.'jszcj biedy. Do tych lJla.o6wek
st.il zwolnieni~ . od· wpisu wychowańców. przybywa obecnie tr-zee1~ zrzflSZl'-rlis.
1eminarjum za piMwsz:r terc.]ał b. r. s~kolW tych dniach ofihyłn si~ or~i-n~iza·
. ncgt; ·oraz w kwest.ji zorganizowania wy~. ę;Jjno 'leln•anie oddzif'.łn łódzli:iego Towa.!ta.wy szkolnej prae 'Wychowań.QÓW w cri;a- rzvstwa Gimnashcr,lioJ?o, które -- ulolrn·
1ie iwii\t W.i4ilkiej. No0y.
wawszy się przy' ul. .AJeksandrowsldej 31
-- ~nerg-icznie zabirra si~ do praey. 01ł·
dział liczy ju~ do sPtki członków, 37 druPosi~dzenfe wydżlaln s2i1rnlnietwa
hów, 30 druhen, oraz specjalną grup{}
w piątek nie· odbędzie 1111(2.
przodowników pod kisrownietwem p. Starzynski<"go.
w &lk& llS grnźlfoi\.
Wj<brany ~rn.r-z(\d nłrn11stytnowa.ł sią
W l'lniu wczorajszym chorzy na ~tt·
tliof} płue. umieszczeni w szpitalu fabry- w następuj~cy1n porządku: przewodnin~
ozn ym przy ul. Nawrot M, zostali prze- cy p. Włortauki, jego ustępea - p. Ol·
wiezieni do nowootworzonego szpitala SZtiWSki, sk:arlHllik ~ 11· 'Brnźd~ińslti, lll~
kretarz -~ p. Pluowari~ 1tM1podarz - Jl.
m1ejakh~go dJn chorych płucnych przy ul.
Kurkowski,
naezrlnik o.ddr.fa.łu - ft· Biel
Drewnowskiej '1~.
. · ·
ski. Ifomisję rewi~yjną skłanają urnni
na Bałutach niestru<l„oni działricza ks.
Sekcja do walki z gruźlicą pr~y wy- Kowalski. pp. :Kupke i Radziszewski. Oddzial@ zdrowotności publicznej m. Łodzi dział wziąl siti raźno do pracy i oprócz
niebawPm rozpocznie swoją działalność, cof!::iennyeh ćwicze1i ruchomych przygo·
w myśl opracowanego· projektu. Biuro towuje ~j~ do wiee'llora publicznego, któ1rnirnji oraz przychodnia dla gruźliozvch
ry ~dbyć Sil'; ma. w teatrze popularnym
l laboratorjom rozpoznawcze mieśei.ó ·si~ w Lodzi w d. 1'1 marea., a zło~ą sią nari
będą w loka.In przy ul. Dzielnej 28.
popisy gimnastj~zne w rodzaju turnieju,

. ,"

Wszystkim tym, którzy ·oddali w dniu 24. lutego r. b. ostatnią posługia

U.
Schręanfsko św„ Jadwigl

Pomiądzy licznemi dziecińcami, u.in)'mJwanymi przez tutPjszą Radę Opie·.:
1.. .1o
ł
•
lf.Un<H.:ą, 2;a!'l u~nje na uwag() dom sieroc)\
pod nazwą „Schronisko św. Jadwigi" wt
Rudzie Pabjanfokiej,
pozostająoy poci)
b~zpośr@dnim zarządem i opieką intynie~
r-owe,j

Nearna1110wej

jałkcnrskiej

z

Rudy, p. Marji FM

Chłlehuły, mecenasowej:'
WyiaJtewsldflj z Łodzi, p. St. Ąfaja. z Ro-·
!i

k:i~ui i p. J. Waltratusą.

rti

Łod7ii.

~e\!:reJtiigh to, y;r~~Haczone dla si8Hi i łłllhierot po l'@beitniknch łódzkich;\
•fd@i ~ię w h.wnym domu robotniczym,!
'rł':erol;inym wedlt1 pl!'taów fnrt. Neum»na;;-<
Oboó irndow& ta 1111h1 zupPhie. odpowiada
1nremł! prnnnannh. 1«yłJ sale są ciasne
i nfakte, pitH t l1Ułh'2.f Cymią i kiepsko .
gruj~ jGłuk stuuI1 rupodarze zrcr
bili ~• lmlO%l'i, a\y •hiatwi~ tiać znośną si8-'
ihibę.

?'Einouł

!>I ur'i~dz&jl\C!llllj,

~ei'lrHith.

składa. Sifł'.

pa.n ny ,!;f11obji Langne··
· rÓWRf, wyinul1fikowan@j w zawodzia wy-_
ehow:11.ws~:ym

1 nauczycielskim, 01·a21 2 O•
:u.nciyoielki, pielęgniarki w
szpitaliku, iwóoh niań, krawcowej, praa~
ki i slutlły f613ptia.rcz~j.
Zakład tull tabecnie 100 dzieci Sif'rot
(H ~l!łop6ÓW i 411hhnveząt). Utrzymanie
ehroniu111k,

flv.i@DIHI

O<l

W)'IlHl

@k0ł0 120 mk. średnfo.

stynnia Schronisko

otrzymuje oli, ·
L. M. R•. O. 4,000 mk. miesię-0;z;nej za.po-'
megi, ru:Atą WJd:.tll.ów pokrywaj!\ o:fiarr
i daq..
·

1.
p-0ehiX1itta~1;·:;~~lif, ~ś

22 g.ru<l.r'Ja ub. r.i 84 .frb )la'l:1dlowo-przcmv2łv·
wychi iwnyieh ifil$tytueyj R:Z~~l!y, po::>ia;da w~póll'f)ku 1~H6 Wloę.h1;· ·i!'!'tp<>:rtowały
ną. :bn'Stytucję„ której· e>elem Je.st rn:.zpad:i:ieln e
.1lii,3t1·&,'l!80H3'e;11t; metr. zbcża 1 iidzego13,00it\700 zdobycie rynku p·olskiiiego. Jn,~ty'fu.eja ta posi·a·
wiPol~ce.
przypndnto na Stany .Zje-OnoeztJne, · <ia l.':·rereg ek·~peeytuT ł!;p. w W:!tr5u1·wit:\ f„odżi,
eent.
metr. na: Austrruję; 324,0'60 KaliisiZill, Częstoith(}w:.e, ·B::n.:u.:.;;weu i t. d. Pra:ca
..·t ip. Zy~mUJilfa l:Ja-. P!Lrutara}.
met.r•• na. Kl'!Jladę i 227,040 :Cent. metr. 1:€1.!ltrali i j1ej fi!lij jest ptnwadr.cr..la ~'2..c;r·:'l'·,"'o i z
·'~}l~;t):~~acli w. P1lilt$ee pT.ZeJd w,ocjru}; ,i. •J?o ~ .. lndje. Ow11a: importowa.no ogóiem4,032,060 ca1ą świadomością i eeliYWG'5clą.
.f~~· !llł·{)!~~ • na WlWJO!raJjisa.em pósietl.tień1u -0gól~ .. <'..ent. metr., L czego 3,5C-0,400 cent. metr. po.
(e) Fuzje lA.n~fobkfoh J„e.fik6w. ~,Midl.:a1d
~~r C. :f. R. Zygm'lmi. m. ~la.tel\ ~·kuw.a~ '.eho~v rno •re $fonów Zjednocz.onyr-h.
B.mik" p1·z·eJ'ąl ,,Lonoon J'Oint Stock Bank".
~;Ulwa.gę liCWDJicili. !Sł!UJchft.c.zóiw, ~iO'Jiujęc r.7.leRapita! ak>t~yjny obu banków wynosi 7 mil.
~e ":J{lla!Siki i ofywione roiip:t~wy~
~
funtów szterlingów; l'ererwy - t1 mil. fontów
:~\· ;N~. ib·ęd:Li~Y: 'l?OIWta~i. iii: .pa:e1~err1it'001
~z.terlingó\V, zaś der.'1eyty 27~ mil. funt. sifor.

z frllnihi&ki~·· .~t~elgi)skłeh

saeh ·

·

j}:cYw o mrucze:niu moow, ifilno źroitta ?Jr1mwia

&.~~~e:ni.a ~ma<t~·eilmtkiem,, eze;g.o !kaidy naX.OO stara ~ę o .iic;li p0tWi~e~ P['Zyt!J•c:n~·~
lllłY: inań>(}{Q1[i..a:s!J ;k;i11.>:;a &dly.ah 10 maictZ1ooi:u ~
!Jl..CJWCOO>em J.ais6w dfa ;pań 51tw.a. .
·~'·tJic>~la-OJn_-e ~o!klre§len.ie ob>Szaru ~ów w Po1i:»cl"
·.~· ruemoifili•we, ooboo btrrulru wfarogorlinej Slt'a-:

łn&;fyił.mja Ube:tiąłft:nniowa~

falsb
.i

•

. •

•

•

•

•

(e)

•

,!Bt'\t>li~l'lkie

~~ll!i:'i'Y~'Wfl ·

ha..ndlowe"

(~erli~er ~!l·1'.HJ~l.s~~1:e~~l~!".h~t) z czyste.go zy..
1 . • U;~~~1~~t.~.Ul~ _Je<len. z nawow~zme1s;zydh
! ~Zj'J:ui.ków :zyc„a e1'.-0!1omJ:cz.ne.go ka:MegD kr!'.- sku fo,4 m..:1. mt:„n"~ !'O?Ar·Zl·eh1o 8% (.r. z.~7%)
~ JU~ u nas ;'Wyp:e·tnia<ł:o swoją misję s.poł'..:mr.~
dywid~y ua 110li\)flJj(l() k:~;~italu ak.eyjl1-eg6.
~ą ~yłko ó ty~e,. o ile • ~rzyn.os~o. korzyś~i
(e) Newa poi;yc11ka M1~·cil1ka.. 'Królestw.oI .Kapitałom -Oi?'fjn:k ~wanasc1e TO:JyJSltich Towa- szwe<lzki•e p'Odcimu:e n.ową 5% poży.czilrn pań·
~istyik:L M<01Ziua ·P1'71€1ei~ pr.zypu...4clć ile Qb~Wir !7.ystw uhezpie,~ruowyeh OO. ognia, wyWo7..ilo i:t\\o"<OWa oo sum; i5ó n:til. kor1'.m n.n. ~Thl'si.e 96 OJ.'..
~
~
t'~
'0
jic.h. p.r~eid wojną wy,n1oisdJ: lQ!gól-em iz górą 3 mi- dotąd. z na>&ze:g-0 kraju .prawi~ 6.000.000 ruibili .
(.e)
Na
giełdrio wie~eńs!riej bar.dz.o z.na,cz...;
!lli{)<DY c;·ooigów, IW fuę:j~ości 2200:000 moTgów roozme. . . • .
.
.
.
d'\V10.l'ISlk1oh, 76,000 .m. na!!:eżąeyc:h <l<> rodziill.y
. . <?'k00-czn:s.:1 ·wo;renne z.ri.:cwoJlly .wpTa°W" ne.j i stalej wóż,ki d>\Jlz.nają ak-cle t. r/Jw. ,:pr.z.emystu w;Qien,ia:e®".
,)
~
cesa;rsklej, 23~,00{) .. llll· Wl]jo§cfań:slkite. n, 212000 ł d?.J.e. 1:is.t;}~U.CJO r.ooyjskie do zawieSZienia u.nM
m. majio.radkicli fit. d. NaioigóJ'. mi.eUśmiy w sto- ew•o1eJ.•~alaln-0S.ci~ ale też same o·koJfom~
&11tillku diq obszaru iklraj!ll mniej Joaww. aniżeli 1 na opo.zmony w. ten ISJ?'OSÓ>b ryne!k asekurncy1N.ieancy, nMVeit !llliżefii FtrR!Il!bja, w 1d:6r~j ół>sui,r illy na.S1Zego _kraju, sprowadziły inne oihce i.ołasów z 14 ;piroe. poid:n.ies.i.'()OO na 20 iproc. '°'b- s.tyfJU'°:~e, iktt;>re .znowu pragną polski han:del
smru >Qlgólne~
··
ube;;piecremowy, d:la swofoh 0Jwrzyści wyzyRosyjska 3% po.życtJika złota z l'' 1891.

l

<

1·

n,,,,,:i

~-1·-

uuS~=~

1. ,

ll-.n!llo

.

'

J16fSilla •u,p..., U n819 MWS>!ie

int•

buillkiowa (mimo oohironę), ~ o!bsizair ilwsów

ZIIl!lli.ejmyl się 1'M<l7io.

Lasiy dawaily nam doohooy °'llirz.ym'.ie. Hir.
Plaiter ohliooa, iZ z i•l"..h cięcia iooiągaJ.iiśmy 45
mHjl011gw rubrl:i roea.nie, ipraioo•w'Ilicy 1-eiśni · za.. l'ahi.··a.1i <&oo.w. 20 mi:b;kmów n.aid'oo 121 ,,;i;A·ciJ:r"'·,,.w
•
"
'
· ·
IUJU'
!U'Uv
JPO~?JD.~ch, )~ z, ~perutjm.y, IS!Ul-Oity, ik10fl'Y dębowel rowru.ez mi:lj·cmy. Lasy dawały ·millijony
11ąrobików cieś:l!oon .i &toialrJJoon _. ogólerrn tZ.aś
d.Wo1o 70 mHjl{}nów dl(')chO'diu roezn.ie.

· Jeżeli mamy o(l.biUJdtOW.aó P-01:.sikę siiln,ą _

ji:ftrsimy pomiędzy innemi pomyśleć o racjo~
nalnej gospodarce leśnej.
·'
J ai.lro .posofru!łaity ni<e7Jbęd;nie dio 'ip!O!Wli~
~a·otwa leśruegio br. P1aitar wy.wd·eniia:
1. u.tW.O.rrenie ·mirnilSłterjUJill ieśn.iir.twa,
2. p!I'eJ~l(}lwanie· serwlrut&w l&Wycli,
. . .. 3~ 'Laptl'CJIWiiid!zieinie opii,ellti amd !la.'S>almi ma·
i iwłloścfall.:31kimii,
.
·
· · · 4 •.'°'Pielka oo.d lalSialllld. .pryw'81buymi:,
5. pirrj'wadzie'lliia dlQłbDej Sltartystyki i1e$<e(j,,
· 6. ()!I'igallitUl!Cję hodowli ria:s.iio.u lieśnyicill.,
gd.yii ·n.aslooa, sipi1»01w.adoon:e pr.zed wojn.ą z zagu:~ty, ·byJy 1I1:hloo.:po-wied:nie, .a !lbałwet wprosit

ff'.aiclkdmi

~'Wle,

-

· 'VYzruk.a-z wyiwiotz:u na'Siloń m gu-aillileę,
. ~•;• Woiżenie ~ó1 ileśn.yich wyiszycll i niż..
~~J!(l)!faz• lrure6 w. ,p;rnemysitu · l.eiśnegio, m;rumy
bo;wfo1lll iQira!k łeśRilków (iw. Gafilioj'.i. ubyłto slk,wt,.
ikii~~~Y' 70 lp!r!OO. ~d.o!Jnyiclh iheśn&ów),'
· ··~h~1lńtsrtwt01Wicarle larow majora~
1

• j;(!Ji~~esieni-e !llieutyt~ów,
·
az wyrwoizu dirrewa za granii0ę~

•bowiem na :potrz.eiby k1rajiu,
·;e prruwa speejiailn~ o h.a.nidil:u

·• · '150eyrnw nad· refeiratierm, ·ild:órego <>.~.· dirulm

m pożą-dane - po~ wę młes.ie1nfa nieużytków, P'rzY•o, że byillolby poią.diane, aiby ·pań
doo z.ałes.iellia nielliŻytków p:r:z.ez
m od ·P>O'diatków i praez udz.i~fa.ni.e
pailesieini~, ·osta.reczni.e pn-ez wyw:ba~
•€!1ll7Jy!fJków.

;J,łocl

UJZJilaa:llO

1d

p1ń1t1 kc1~i&Ji1rci.

P~c~'p-Owyższym tytułem

,,NordcC,~~1ig.

ezytamy

w

Ztg.": Dowóz węgla do Włoch

skac.
· ·
.
'.Den -0s:ta.tm fakt dał naj.po.wai.niejszym ~erom n:;-szegio ·p~zemys.łu i handlu powód _.,. do
u~o~s.tyti:-0wan!la po·lskiej insi)·tu1cji 1llb-ezpie-cz~1;rnwe~, P.~ L:azw.ą Towa_rzyf'two . U.bezpiet1z..-n. „P.o:l:oma .' w Warsu wie, z .kap1taleiru iaklbadowym.. 5.000.000 ma.re'k i -0rganizacy,.j&s·
·o •r<Ot-0wym - 500 OOO
'

j

T<0war stwo · · · , ~~r~. ·

~~J~aill, gotówki

\„;1;;:;;;,e

130176 -

J

l

eeµt. metr>W .r,-OJt{ł·~~ią imporfaw~o.. !:~ 3'fy!~~~!~~e~~ś~a:~u;,:!~::::;,
o,45o,BS5 .een,t. rP;ę~tf.·~~~a~··~us~l~~~o·~'Ta• tak, te '11. ie m>0:lma wni<lstl:.:·cr.wać"' ile ł'.m,niejS!.:ył
nego: z .il-Ościięf,~e ~~·Ó'~ Zj~n'ócLąnyeh
importowano 3,~~~~ę.~'Eln·~··~·~~~,·~ Ąhgl~ ;~b :i~~l:,h wwóz daaie.go towaru, ptroduktu,

43J561

T;>~~~~l'<>cA~~tfil\ów .Zje./4,592 ~e:ut

. Warfo~ć imporfowany;oo surowc-Ow WZł'Osla 0 4~ mil. fontów smt.erlingów w sf.osunku
do r. z.
Eksp·ort t·owa.rów fabrycmye.h zmn.iejs-zył
s~ę 0 pr.zesz!o 3 miL fu;nrtć.iw S!zteirli:!gów, ia3
WIDI'f-OŚĆ WY•wiezion~··ch materj·tilów bawe1nia·
ny.cli ·Wzro~ła. 0 1,100,712 rumlów siterHngów.
(~) H:L"łił\'11. l\imtiooki a '.re.l~ka. W !ubei·

ltl,et)C,..po:eho-

.5hlcli „,Willtlcmn~roz.,ch g-0sp."

s~~~· cent;
·B:tetr) ~ An~

res.ow~ w.ffiroo &·er haindlows~h ~iemi~el<l:e~
rynikiem .p'<llski'1'1'.'!. w~maga się tr!ta wiczni·e.
beo.nie,jaat d'.())flt!!Si.;,Wiooer Haooelshlatt'c z cl:.

~'·.fjó4..itper.;

.1

<.~i!.~1y: Zrull!l.h~~.

°"

T

•

ł

! :Kowv-Yor.k

•

płacono

żądan&

21U.50

216.153.-

Holai:dja
lJanja.
•
~zweej:i

152.50

•

163.~5

Nórwcgj:t .
oz wajcarja

Austro-Węgry

Madryt

·

<linia 19 grudnia 1917 r. (1stycznia1918).
.Amotc;i1rdam, 28 lutego.
~"=~

200 liH5-01 -

525 135976 -

„

„

~~576-600

„
„
„

Wpłaty:

„

„

73.-

Szwajearję

~O.lu

.

.nn. Londyn

„

Pary~

"

Rzym

„

„

100

l'etersburg .
Sztoklwlm •
Kopenhagę •

199.-

198.25
4.4e
75.-

4.47
75.145.--

145.-

ii.17.-

107.-

~

:So!j!ł

•

Nowy-York
PetersburgKopenhagen

•

•

u11ełda

371551
- 4.'50

. 6,,~

4.725.
147 25

~

llł7l'l51

zoo

~;-;y;

' '

. . ..

~.

.

85.S?

warszawska.

wykaz,ują, większych

182.50

Obligacje m. Warszawy z r. 19ló • • • •
e proc. Obligacje m. Warszawy z r. HHo • •
•
Listy zast. Ziemsk. 4 · i pól
proc. . • • • • • . •
Listy· zast. Ziemsl<. 4 proe.•
Listy zast. n:.. Waiszawy 1'
proo. • • • • . • , •
Listy zast. m. Warsz&wy 4: i
Jl9{

zmian.

TRANZA.KCJE.

(5 proc.

tss.- 19!.rm
170.178.50 179.-

mu~

proc.

I.enta • . . . •
:i.erj e res. . .
Jfor011y 34.29.

Sprawozdanie mcteorologiGzne
'r.. glównej stacji obserwacyjnej warszawskiej.
1

eata

-

IWO ~1 - 07~ H9101 - 1§
B<~m51·- 115 !78701 - 'i~ Hlłe2~

ioo 7251\:101 ,__ 123 75an1 - 175
~25
..
:um.
75.
- .. !Oil 707.15.1 .....:. 475 7s;;12.·u
~·MM1 - 1!li!~ 'i~t:OM - 030 618826 - 850
~ 8\!VJ01 - łM.
.
:f• łiii ł'9k.: f)li~i ~ M& S(i!%M
f~eg~ 4. -- UH łl'ł'4a~. - m łRMlł -~ tlił

64.81

~5JJ7

Papiery procent-Owe.

1JM'fl&. - '750 ~2~ - 9'') 8543-01 -- ~25
37i051 - 07~ M'.~1 - 575 5"82fS - 35{}.
.
11'11 815 rb.: 41§71 - ooo 4188~ - 850 44M76
400 ~~1 -- 47,; 471726 - 750 480451 - 475
400'326 - 35tU18276 - SOO 530801 - 825 M0:.551
- .275 5(;ffl11 - 575 56'5751 - 775 576676 - 700
t'i9G57o ·-- ~f'l,„ ~!l':'i51. - 875 614901 - 9'25 680401
- 42;5 $2'.l ;r; -- vMO-;io 631701 - 725 6397C' ·-725
".'~!;~~~ -

5.722i
4.7:!2:;
H7.-

04.-

•

„

.Moeno i zwyik<iwo ks<ttaltowaly isę I) proc. Li·
m. Wa.'"'SLavry, na które by! znaczny popyt. In-

ne papiery nie

z r&ku 18N.

6łl.157111 - 'iOJ (l.f1J!l73 - 90J G!lS5:>1 - 575
- ~.6 ';'f.1.j~71;; -·
'i1$776 - 800 72052~

2D/"J

26 lutego.

ł.ł8376

Fe l!li l'lt.: U076. - 100 80076 - 100 lt3tt1520 64501 - 125 G!S!ł51 - 9711) 74276 - tOO 85001
- 025 89101 - 126 lłi676 - 700 10307~ ' - 100
100651 - 875 1!:4t51 - 475 1~8501 1•2'

-

2211.50

Sl~'TG

VI Emi>!ja..

H5001 - 5ii

210.24a.it

1. 5.12MI

Lendy.tl

.

- 675

Pl'> 125 rb.: 13751 - 775 15076 -- 100 6i6 29501 - 5~5 85151 - 175 37776 - 800 51S75
- ~oo 55101 - 125 M2i51 - 275 62176 - 200
64576 - 700 69351 - g15 M851 - 375 87876-900
89726 - 75() 95951 - 975 97801 - 825 114201 22J5 626 - 650 120028 - 050 150026 - 050 155251
- 275 174676 - 700 175101 - 125 185551 -- 57i
195126 - 150 !OłM1 ~ $'.?;5 205201 - 225 ~11575
- 600 227751 - 7715 MRe51 - 675 2635M - 550.
Po 625 rb.: 27S001 - 025 286526.&- 550 28'5528
- 850 293101 - 125 298351 - 81:> 526 - 55.tl
S15.651 - 675 81652{5 - ooo 320278 - 300.

07i ~~%6 -

-.-

21{2

Pary~

„

~rebro

~O

i

150.a24:.167.oll

~2~.{iv

Cu1~diirn. Pacific
.
Ji.Hctmd11. Ó!Ppper Ylnin,

z roku 1894.

1H776 - MO

&

~10.-1
245.50

~ztokłrnlm

„

„
"

II Emisja.

H.t-000

22'~

150:-

Weble ?la .Berlin

- 200 763976 - 764000 765901 - 925 780001-026.

350 14fi97@ -

::.1.2'

56.711

3!!illiii:JEi&'

-'- 400 649001 - 025.
Po 3125 rb.: 660276 - 800 868176 - ~
686051 - 075 734701 - 725 755476 - 500 762176

-

21.3&
78.ll(;
81>.7&

bi.75

1 32!.16'Ui0
-.-

'.N&'WJ"•York, 21 lutego.

- 625 467701 - 725 474926 - 950 481976-45!000
104001 - ~ 547076 - 100 576 - 500 l'j7aii215 iiSO M2001 - g.25 587051 - fł75 597701 - 725

'2i

~ 2/2

86.7.:i
51.50

•
Amsterdam .
New-~Grk •

„

• "„
„ „
" „

375 4059715 - ·400000 411976 - 412000
475 876 - OOO 418276 - 800 -mt876 - !'lOli
435326 - ~50 441451 - 475 444901 - 005 «$m_

ził@

au.str

21.30
78.85

Wiedeń

„

"

451 -

Rotyj1b 4'91> :pei;re1ka

-.-

l I

401351 -

pożyczka złota.

69.73.1(.

--- „-.

Ozeki na Berlin .
„ „ Amsterdam
„ „. Zurych

169051 - 075 175776 - 8UO 17567G
- ooo 18"...476 ~ 500 196576 - ooo
214116 - 200 21ssai; - 400 2ao101
- 400 259676 - 700 ~61501 - 5:1'5

ROiSyjska 4%

28.775

23 2

550 52451 - 475 55851 - 875 57651 ~ 675 62626
- 650 92926 - 950 107726 - 750 114301 - 825
131676 - 700 134951 - 975 160001 ~ 025

eo6176 - 200 &i6726 - 750 631126 - 156

43.60
10.60
39.3.)

~'$f1RfE'.±

Rosyjska 3% % pozyc1ika. zlota z roku 1894.
Po 125 rb.: 2il276 - 300 37176 - 200 39526~

U7251 - 275 280226 - 250.
Po 625 rb.: iro14~5 - 4M 81~ - 825
- ooo 318676 - 700 326251 - 275 !v.13551
SB9426 - 450 347901 - 9'21-5 370776 ~ 800
- 575 375776 - 800 381826 - 850 394426

22/2

J!!lffl

98.71)

::!ztokl:lolm
Nowy-York

„

-

163176 - 200
- wo 177876
201126 - 150
~ 725 237376

~

11€'.~ł

43,91)
1U.6l}
39.hl
:t;).05

Wiedeń
Kopenhagę

,„

9!4451 -

993076 -

+

„ Berlin

"

475 925026 - 050 930051 -· 075 944951-975 956951
971) 960726 - 750.
Po S12ii rb.: 970225 -- 250
995701-725 999726-750.

.23/2

!łlR'!'S'

Go.65
80.2ti
ll:l.9i

23/2

852351 ...... 375 853551 - 575 926 - 950 865975 866000 8-01 -.c.82-5 871626 - 650 8.51 ~ 875 875376
- 400 912151 -- 175.
'
P·o 625.rb.: 920001-625

559-

Czeki na. Berlin •
Londyn
„ Paryż .

180000

163.75
159.71i
112.73

159.:..!5
112.50
6i.óf>
79.75
18.8!>
110.00

Butgarj11
••
Kunsta.utynopol •

307826 - 850 309426 - 450 B13426400 339026 - 050 M2oo1 - 575
348251 - 275 SGS126 - 150 ii'Hoo1050 387751 ~ 775 951 ~ 975 B94376
- 700 423975 - 424000 -M!5 S'i'l'l-700
454126 - 150 486001- 025 40450142'5 516776 - 800 520251 -- 275
548926 - 95-0 567551 - 575 570326500 551 - 575 582701 - 725 605251
- 275 616701 -- 725 621676 - 700 624276 -- 300
GS1251 - 275 641626 - 650 6-13501 - 325 @.15651675 660026 - 65() 67499.-6 -- 950 684.f.ł51 - 075
6873()1 - 325 701651 - 675 926 ~ 950 703576 600 704201 - 225 6'7B - 700 712176,- 200 718751
~ 775 723976 - 724000 725776 800 732001 025 744376 - 400 758626 - 650 760026 - 850
770101 1?.5 787851 - S75 798951 975
81!'ł126 - 100 816501 -:- 5'2'5 5~6801 - 825 S33fl01~
975 836776 - soo 841376 ~ 400 850151 -- 175

(-e) Za.niepobjenie wiedeńskich kapitaMw. Wiedeńska ,~Zeit" zami•eścila prz.ed paru
dilliami .n,otat.kę p. t. ,,Działalność kapitału J>ol5kj·ego w Galfoji". Podkreśla się w ntej fakt,
że ka:Piita:l polski i p>rzedsiębiol!'Cwść w Galfoji
robią obecnie duże póstępy i 1J1chylani.e się od
ba.inków wie<fońskiicli .eorarz szer1llze przybiera
kiręgi. S2io:z-egó1nie :zwraca „Zeit" uwagę na
<lzialaJ.ność galicyjskiie~-o Banku prwmy•słowe
go„ który &lal się .ob~iie ai-eprzystępny dla
wpływów wi-edeńi5kioh 't prrepr'°'wadzil ba.rdzo
~c~liwire dal.eko idą.Cą a.kej~ ochro'Dlllą terenów węgl-omich. Po wyli>C1Łeiniu j.eszcize kilku
p-0my-ślni.e· przeprow:adpionyit.li !u-b zaipoczątk-o
wany<Ch. pr.r,edisięwz.ięć Ba.nkiu przemyslow·ego,
końccy się oot.atka. filaS!l:ępują·eą uwa,gą:
ł,Na pod:starwJe tych powod-reń ma .sJę na~
dzieję (w Galfoji), i.ż w .nie-zbyt dalekiej prizy~lości uda· się p'Olt.bye ·z ki-aJu i0staw1ch p·oq;,o·eitalości niepo1sldiego kapita·llll. Kola h.a;ndlowe
i p:rizęniys!-Owie za1chodtnJ-0~au.strjacik1e, które po
W<6Jtt!.e spiodz;i.ew.ajit sd.·ę oorialeźć w GaU.eji tak
wygO<dlly .niegdyś .rynek zb::tu, ·oddają si.ę pod
tym. wz.ględ.em w niektóry•cli ki·emn·kach zlu-

_

ft_ „ hu, _6 lute.go.
.l.'iotowama. kursów dewiz za
; wyplaiy telegraficzne.
i
~!!!'.-~?!!!'·!!!!!$lm•illift'~li!!!i!~~~~e!!!!l!~E!!3~~

801626 - 650
450 337376 547126 - 150
376 381026 - 400 413676
451651 - 675
525 502401 539101 - 425
950 580476 -

_ (e) Niemiooko-rosyjsld hŁ11nel na fro.J1..ici 0 •
W lubels~ldr:11 '! Wia<l•om. g0is.p." m;)tamy: P.od·fiąg domes1.ema · „Nasz.ego Wie!m" z .ffinia 12
g.mdin.ia .1917 !l'•• n.r. ~o, "7·chodzą'Clego w miejs.ce ~w11eszon,eJ ,1RJ-ecizy , zorganiizQWa.Il'() na
frooeie regularoą wymia•nę towarów. Dzioonik
tein pi~e: „Utw-o.rzono regu1ar.zye poJ~ezenie
samoehod·owe między stacją Segiewo1d a Rygą.
W samocboda.ch esk<Qrtowainych pirz.ez żoJnie
rzy, p,r:~6si się do Ry.gi Slllrow.e marte.rjaly,
piiaewazme zaś surowce 1lW.ierzęce i rośliooe.
W dro<lz.e P<>wro.bnej dowożą te same sam0>cllo...
dy z Rygi do Segiawo1d wfolką il~ć e.hemikalij,
kr·b, wyrobów metalowycll, 'O.raz butów. Para
butów kosztujie w Ry.dtze ty'Lko 1O - 15 rubli
ina l'LaJS.zem j.edina:k teirytorjum odprz.idajie .sJę
też. s-am•e buty po sfoi.kroć .ni.era-z wylilszy·cli ·OOna·ch". Ni-e mo.źma na.turaLnie przypi.sywać f.ego
rodzaju handl·owi jak:.egoś wjększego waDZenia. Sa:n~ j.edn·ak doo.iesiooie j·oomego z .najpoci;y4meJ.szych w Petersbu.rgn diziooni:ków
śiw.iadczy wymnwmJe () panującym. oooc.ni.e w
Rosji illasitrojra..
.
·

+

111 I ~ ł:. DY111

,

,,.,„ .

~1

!>42
10!)

.......__...~

.

139876-900 147351-375 1&8423-450 176351---.375
193525 - 550 194926- 950 2GM51 - ~75 2110019~ 212801 S25 217076 - 1~ .~45'01. - 525.

+

165,4ł .. c~:Il;f·,-*<f.
rlr.m·~~qĄ

·

47::!

5,77#<
5,614

:tD,&73 5-SiS!H

X1<lf'.lż1a:i~ei orl in1.ństwa.

225551 - 575 2iS0326 - 350 241001 - 9'?5 ~!.-501::~~UJe,.na~powazmeJ.sa.ą, U!liJutelę. n!W!<ei;w' 52i5
2w12s "'- 750 288326 - 35tl 28$'Jc01 - 525

· l\VynoSil.w .roku 1914 - 9,758,877 ton, z czego
z. A~~ił pochodzilD 8,485,121, ze Stanów Zje®o;c~l),:y.ch 296,644 i z Francji 67,274 ton. W
1'9~U.:i~f{ę.1;•6 z ogólnego importu węgla 8,005,041
nglję przypadafo 6,997,113, na Stany
ne 1,056,741, zaś na Francję 4,030
.o·rt nafty w roku 1914 wynosil
cent. metr., z czego 793,896 cent.
· ypadal-0~ n.a Rumunję, zaś 368,859
r, n.a Stany Zjednocz<me. W roku d'lleniu".
ólny import nafty wynosił 977,465
(:e)· Angiel"ki· handel· ··5~ętrz.uy przedr., .z czego 963,521 cent. metr. przy.,.
stawi-al
&fę w sfyezmiU. ·r. K j!Lk nasilępuje (w
a. Stany Zjednoczone. Oprócz tego w ~ę iUil!:rlingów):
6 Włochy importowały 632,287 cent.
3ty>l'.:z.eń r. b, w l'Jto-ronku d:o r . .z.
mef
~ Stanów Zjednocz.onych, 14,300 cen,!.
l:fupditt
... •
00,058,714
8,465,747
9.3%
me'ttI'•~i/Anglji i 4,574 cent. metr. olei .skal41,665,935 .- 5,194j607 11.0%
nych ~)Francji. Import bawełny. wynosił w ro„ Erk~P'O'Xt
ku J916 - 2,536,666 cegt? metr., z ~zego Po'l'Wt6rny
1,852,@60 cent. ·metr: p<Och6dzilo ze S~an:ów
,w~O..z;
. '3,100,MO - 5,240,&55 62.1 %
Zj · ctQJiych, 545,298 cent. metr. z lndji, zaś; pt~·ezem należy za.uwa.:iyć, ie od lipca 1917 r.
1 .·.·•· .f· cent. metr. z ..Egip% '11llJ>!i1d .'Yełn?" · ;y.r<C,~tfae,h ty-oh są wliierone towary impmt<owa·
wjnpsiJ: 574,202 cnt. metii·(·ź iiZ'eg.& Ila .&tt~ : ·ti'f,(·l,ia .ra.cłumek rządu a1ngi1 el~ki·~.go.
straljij, przypadalo 203;373 eeJ],t. mę~r,, Ila
· W.edfog „Time·~'!" W·arbo~ć imp•o.rtu V.' e>bo·
Franeję 31,161.~ent •. męt:r.;,.~'Ś• :g.~~,;r, J,\-11.glję s®ku ii·o gmd!l1i:a 1917 r. Witr08la o 14 X mil.
6

1,568,,,J ,9.ęlij. J:n~tti{t r.ll'1'ftĄcj~„~J',114 cent.
metr., .z IMji ~;i(J9: l(~łlt;.µi'&J:J.'.,,.z ~giptu.i.z
Algieru . ~51$00~ ~'7H~~ ąi~frr Z'.· 6031{)© .cent.
metr. miedzJ, .. ffifJ's,ią.cfa:u.i.~0..L:lł'PZiti M~:l,405 .cMt. ·
m:;tr. pa-chp<}zito.ie: ęt:a,$ÓW ZjedI}oczonych,
89.,000 cent, Ille!•:'~/J\:?•glil, • za'ś<5;688 oenf,
meL:..••„.Fr~trwjj,·Zr18:7,~13,:e..ent!~męir. synli:u

h;r:z~cy racb1mek panstwa
Re.;wrwa banknotu 1v

I
f

J46

1+

i~il"~ący raeb. osób p~ywatn.

~

618

+
+

~·

Po 125 rb:: 1451 - 475 7651 - 67~ 18176-200
551 - 575 29351 · - 875 31851 - 875 52126 - 150
-06376 - 400 69851 - 875 7G551 - 575 '4't"651-~75
32776 '-- 800 86?..26 - 250 91851 ~,~75 l0!?:376-i$00

="

B0,714
16,<!u7
58,4il
101,44.1
131,Si!.J
38,552 -

<)hici;:· in<r.1.kuot.ów

(Bez odpo;viedzialno:śc:i).

•·
,. zy: •
pbezpiec;.;en „P-01oma ; 11J:~·:z.yslo nar~e dział 1;11bezpi.eczeń ognd<YWycl;J.
l J •
~szym?, w ~r~y teJ.~ powodzeniem

dnia :li

.

Re?.C!''!l;J' .

Wyfooowrune w dniu 18 '\\"l.7A~śnia (1 października) 1917 r.
·
Płatne

lutego w stosunku
do ostatnieg~
wyk:u.u (w 1,000 Iuutów szterli11_guw).
·

z

Losowanilt.

r-~.

BA.fiKUWa

~łf1lf~!{.ł\ZY
tf

tl>•ll 2

Jl!~.

25 H IJ 'Pl''~

n1 r

jtemp l~ogoda
-

~,58 '1, iaehm.

+ 03
+ 1,
1

c

w.. -

I gt 1~~·1
0

3.S

Uwagi

j+ 1.~ j

_ 4.;.> ł
1

U ubiegłej dobie:
Deszcz i odwilii.

326
~50

.
I
-.
.
1;;".
I'
823428 ·

- Mi
łM'fit
.,, '

:~wiedź .na śradę 27-~a łułsgo:
Lad.na pogoda. Sucho.
~~..,,,,..,....?'<'M;'

Reda.kto: odpow. Aleksander

Bielińskt.

TEATR

~IELKI

lrzencnie firł:;słńw ży~nwsk:ch m. Wiina.
S.i:medaż

tlziennie

Teatr

w

cały t:ydzień

odbywa sie cokasie te.;tru od' pod z. 11 do 2 i od 4
do końrn przedstawienia.
1267-1

biletów na

Dz:l~. o R"Od?.<.

I

J

IF

232-1 Cef.'ie!niana 18.
Dyrekcja S. Kuperman

e"7eile

ni~ będz~e.

. Członkowie Stowarzyszenia, zapisani dQ.§kOOpera{
prze,; N. N. tywy. jako też osor.y ~yczące sobie 11ależe6 dG tłokowe}~
prO!'lZO ne E!:} o

----:--tańre

Cali„ Ca.Ufa wschodnie

z

przybycie na
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Nadzwyczajne Ogolne Ze~rau.ie,_

mające się odbye w lokalu Stowarzyszenia

...:.- .od Piątku.
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WłJ;icimli Nieru~bo '"Ości ·m.·ł.adli'.

przy li Sfowarz„

Wspaniały progra.m tego tygodnia po raz ostatni.
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Kierownik techniczny Kadfson.

·

Niebywałe świe~fł siły. Po

=
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Kooperatywa materjał6w blł~l~~, ;· .

Osny ponu 1 arne.

Dramat w 4 odslnnach P. Hirszbema.
~CJft"YY1e '.tart 11c~niczny w l ·Jm akcie

I W czwartek przedstawienia.

I

15 w:vstę-p.

I

:Dt.len

Dziś 8.15 wiecz. -

Międzynarodowy

71ft wiecz:

Zachodntt.
czwart@k dnia 28-go lutego r. b. o godz. 5 p. ~
Porządek dz! en n T1) Wybory Zarządu: .

21 Wnioski

lfob1eta-Kom1k,
1;;;w•
i wiele innych sił arty st.

żywymi węhmi

tyczące su~

Ko.operatyw,.
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~eż:n.e d.Japa:ó.!
Śwteto otwarta pracownia okryć damskich.,
Wykońoum podług
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: I„ÓDZRA ORKIESTR.A. SYMFONICZNA.
XVI Koncert Symfon1czny
pod dyrekcją Bronii•ława Szulca„
So1i~d:

Adam Dobosz <11piew>
Róża

Szj1 ndler (s~~?r·
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fil

d11ta 27 l~teaet r. \!! •• eprzidam prze,; \\eytacjc Pla\
plue w ~<idzt :Ił m{\\nowleie:
godz. 10.$0 ~rud pot.t w ctomu n'I'. 41, pm ul, 'fl{ofy..
howiJhlej; l pałto zimowe;
~l o ~odz. u pni<! pot., w domu nio. 17. P":tY ut. Zawad._
hiej: ~ sia!"e do qarderobyr 1 titelitnlarh~ i 1 kredmlł.
...~ódt; dnta 2.5 b.tttgo 1918 l'o'ltu.
.
Hlli.1-i
Garuszyński, Komisarz Sądowy.
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C>gł'.oszenie.
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Drukarnią. Lltografja I Introligatornia

Baranowskie~o

Ili

śt'odę,

bl{cztt~ bi
· 1· o

Piotrkowska Nr. 60.

W pro:;::ramie: Moniuszko-Uwertura fant. „Baj·
l<a111 Mer.delsohn-Koncert skrzvpcowy .. ,
Gold mark-Symfonia „ Wesele wiejskie"
oraz wvjątki z oper.
·
Biiety u Alfreda Straucha, Dzielna 12..

9

Licytacja publiczna.
W

Na dogodnyoh warunkaeh do wstzystkich pism przyjmuje
BIURO OGŁOSZEŃ H„ · KUSTOWA,

1269-1

pn;y11tępne~

ul. Piotrkowslrn J~ 31,
lewa of1c., ostatnie wdśc:e, II uięfro.
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JEST DŹWIGNIĄ.

4 marca 191 .\, o f!Odz. IJ w.

Ceny

I„ H„ Cymerm ~ n,

UltIIEJĘTNA

EKLAMA

OyrekcJa Koncertowa Alfreda Straucha.
Sala E<ono:e11,towa.

najll!>wszyol? modeli. -

Ucy~acJ 1

Lek a:rz ...den tysta

Wobeo niepomyślnego sta.nu finansowego
Towarzystwa, który został wywołany przez wzra„
stające ceny w~g;la i uw:zgl~rlnienle w styczniu r.
b. źą/la'd zarobkowych robotników, oraz opieraiąc
się na par. 8-ym umowy koncesyjnej,- zawarte_j
między miastem Łódź, a Towarzystwem elektrycznego Oświetlenia z 1886 roku w Petersburgu, ce-.
na prądu dla mieszkati prywatnych podniesiona
d
b.
c · ć
będzie Z . Diem l•ym marca. r. ., 3' 65 J.entg 1lf
do S2 fen. za kilowatgoodzinę.
.
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fewita

z~bów i jamy
•u1tnej.
Przvjm. od 10- ~.I od 4-i
Piio·'irkowska 17„

Choroby

7'77- 1
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przymusu w~.

W ~ZW~ł'ttlt, du. 28 ilłteqo ?•
b, 11przrdam przez lh:yta~jł Pll"
bliezn~ tn ptus
.
11 o godz. 9, LipoW<\ .S1 14, 6Sł
5 t:taf d.O ubr~t\, .z. sofy, bielU
intarh~J
.2 1 o godz. 110~ Zaluitna 6•
komoda, szafa, ngulato1'.

Biuro WyuonanreH "'
przy Ces-Niem

Prezyd. Policj~

nt r

chodzące w iakres drukarski.
en-arz- en }'S t\
PO msk:cll cenach.
odt ~try:\ 11.t 1' I)
Lokal frontowy
w Łodzi nl. Piotrkowska. M 111. Grabowa J\& ao. D
. •
U 1 ~ U~
na I-em lub II-giem piętrH
fi!Ja w Wtduntu~ ltynełł ttr. 71-Ut gub. Kaliska.
'I
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Konsł:antynowskm 7 9 pokoi, 11oszul1iwa.ny o~
1
0
1
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do 7 wieoz: w niedziele od 10 do 12 kowskiej między Dzft:~Iną ._
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Nawrotem. Oferty: Tow.
'W"ysokie -w-ynagrodzenie.
Prżyjrnuje' wszelkie reboty

<i:.;:t;I

w.

I

W J>Oniedziałek, d. 25 lutego, O godz. 8-rj wiecz.
$gubiono złotą łorebkę wysadzon~ szafirami i brylancikami, na ul. Dzieln@j od J'.! 88 do Palast Hotelu.

Uczciwy iznalazoa zeche tokowfl:

zwrócić

kiem wynagrodzeniem na. ul. Dzielną M

!Zia wysom. l5a
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·Nowy kurs
dla

JĘZYKA ŁA CI.ŃSKIEGO

11HHMowsł:ępującyoh

rozpoczyna

szkały

Kurs w zakresie

si~

1 marca..

trwa 5 mi2si~cy.

Zapisy przyjmuje codziennie od gotb: 3 do !'ii

Pruszyńskiej
.Ka·~n 'i.on.n.a N"r. 10.

Kancelarja Gimnazjum \V-nej M.

1111111111111111111111
Oś\vistlenie el~kfrvcznel I
I
Yaterja.ły instalacyjne. I
I
-- Lampki „ WOTAN". - I
I
Adolf GOLDllLUM:r I

•1

Łód:i,

Plptrkowsh 55..

......e„nillb. lllla

I
(hl~zid

uiloa

świe~yeh

zaopatr'Zony w wielki dobór

'L

Ubezp.

gwara.n.tow. nasion

l(ołacZ~iOWSki

S„ OBODOlVSKl

·-----------·-----.----~

Biuro·
ele~ 't;ro"tec?:o.1 cz:n e
·· · ·
„ L V J.v.[ m N' • .
...
Ja:i::i ·'VV
cieki
aa„

-·....

__

__

NOWOOT\\ ORZONA

Resztki

kawaler, poszukiwany do 11"5

Były wyższy

naucz. niew
Wif'lkopal an i n . obecnie u{
Tan11h~ nabJó naa:tna
rzędnik państwowy poSZlt\
bard1any iimowe, flam1la. Rt1t1ztld kuje pr?Jy inteligentnej roJ
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"lkl wcbo<tzą,ce. i reperl.\oje motoi ow. tak na miejscu. jak i
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