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Po otwarciu ~ ~ ~
~ ~ ~ Rady Stanu.
praw(.11.ie „ Warszawka•, podobno,
prawie obojętnie przyjęła otwatcie
Rady Stanu, traktując ten fakt bez
należytego zrozumienia jego wagi,
lecz ptasa głębiej trochę wnika w istotę
spraw narodowych i zda;e sobie sprawę z
tego, że okres posiedzeń Rady Star-u zawaty niewątpliwie na losach Polski. Najwięcej miejsca otwarciu i posiedzeniom
R. S. poświęcił „Kurjer Polski'", informując b. szczegółowo, jak o przebiegu posie·
dzeń, tak również i układzie sił, jakie w
niej ścierać się bt;dą.
Poniżej przytaczamy niektóre głosy
prasy warszawskiej i prowincjonalnej, aby
jeJ poglądy i nastroje.
od 7 wiecciadlić
.,,Kurjer Warszawski'', cofając się do ideji
trędzia Regentów, tak pisze:
.Otwarcie Rady Stanu poprzedzone
było, jak czytelnikom już wiadomo, orę
dziem Rady Regencyjnej, zawierającem
obok o~ólnikowych wskazówek, co do
oczekującej członków Rady Stanu pracy
konkretnej, również uwagi i akcenty szerszej natury ogólno-politycznej i między
narodowej.
W szczególności orędzie pilnie kła
dzie nacisk na to, że wyrażone w niem
nadzieje na odbudowanie bytu niepodległego Polski opierają się „na wspaniało
myślnym akcir potężnych monarchów, poręczających Polsce byt niepodległy•.
To poręczenie - brzmi dalej orędzie
- jest „: jednej strony źrćdłem głębokiej
dla Monarchów wdzięczności", a z drugiej
jest dla Rady Regencyjnej i dla rządu
podstaw~ przeświadczenia, iż realizacja
państwowej Polski, .poniepodległości
stępując w ścisłem porozumien~u z obu
mocarstwami centralnemi, znajdzie wyraz
w trwałym z niemi układzie•.
Taka jest droga, po jakiej Rada Regencyjna zamierza kroc;zyć, aby Polsce
zabezpieczyć lepszą przyszłość.
Przyszłość tę określa orE:dzie,
.dziejowe posłannictwo na wschodzie

jako
Eu-
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ropy 3 • Wschód Europy zatem ma być tą kr~powani przedstawiciele rządu; że zapadną
wytyczną polityki polskiej, którą pragnie decytje takie i tylko takie, któreby mogły
narodowi zakreślić Rada Regencyjna, wy- .uzyskać sankcję narodowej społeczności.
chodząc z założenia, iż „nowy układ pań·
Kraj w głębokiem rozczarowaniu żad·
stwowy" nastąpi „na wschodzie Europy•. nego uczucia radości nie ,;Jrzeżywa. Może
Ograniczając się na razie do podprawdą jest, że na dziś musi nam wykreślania tych głównych idei orędzia, zastarczać jeno ~urogat ciała prawodawczego;
znaczymy jeszcze końcowy jego ustęp, w ale prawdą iest, że o przyszłości Polski
którym pp. Regenci mówią, iż wierzą radzić będą ludzie, którzy nie z rąk namocno, że .powodzenie nasze zawisło w rodu mandat wzięli, bo im wziąć nie da·
najwyźszym stopniu od tego, jaką dojnem było. I prawdą jest, że przeważnie
rzałość cywilizacyjną i polityczną osiąg
zasiądą do stołu radzieckiego ludzie, któni• my wewnątrz narodu•. Jest to ten rzy naród uważają za materjał, podatny
punkt bP.zsp0rny orędzia, na który zgod11ą do eksperymentów połitycznych, pozba·
się wszyscy. Wynika z niei:i:o jedna niewiony woli i inicjatywy, którą mu narzu~
wzruszona prawda; postawa szerokich mas cić należy. I to zgubne urojenie, że moż
narodowych jest czynmkiem politycznie na uznać duszę zbiorową narodu za przednieoszacowanym, a poparcie, udzielone miot doświadczeń, że można ią chemicznie
przez nie osobom i kołom kierowni- przeinaczać i dostosowywać do celów puczym, stanowi podstawową rękojmię, po- litycznych eksperymentatorów - mści si~
lityki „ pr2ezornk chroniącej - jak czy- dziś obojętnością i nieufnością, wśród
tamy w innem miejscu orędzia - interes którei rozpoczyna swój żywot Rada Stanu.
narodowy przed niebezpieczeństwami trud- Jej grzechem pierworodnym jest to, że
zrodziwszy się w epoce demokracii, prze~
nej doby" .
struktÓrą ' sta·
się jej całą
ciwstawia
„ Gazeta Poranna 2 grosze" pisze na
. 1. swą
. . .
to traci eleprzez
zaprzeczeme
JeJ
nowi
Stanu:
Rady
otwarciu
po
dzień
drugi
„Na kamienistym szlaku, wiodącym mentarne prawo każdej reprezentacji nado ostatecznego celu. Naród Polski różne rodowej odwo ywania się do realnych i
3ywotnych sił narodu. Traci prawo ape.
przechodził ·j przechodzi etapy. Jednym
z nich jest otwarta wczoraj Rada Stanu. lacji do mas. •
Znajdzie się czas i mie1sce do wyciągania
Demokracja stanowi nietylko system
dla niej horoskopów politycznych i oceny jej ~ziała~ polityczn,ych: nietylko program
kroków. Dziś - wyrażamy pod jej adresem 1 a\{Cję - ale rowmeż punkt widzenia
jedno pragnienie. Niech pracy jej przy- sposób myślenia i czucia, kategorję życia:
świeca myśl głęboka w pieśni narodowej
Jest wywyższeniem każdej jednostki do
zawarta, niech hasłem jej usiłowań stanie godności czynnego podmiotu prawodawsię ten akord wiary i nadziei, który rozstwa narodowego. U nas, bardziej, niż
brzmiewa tak głośno i wyraźnie ze słów: g~ziekolwiek ~ziś, bardziej niż kiedykolwiek, powsta1ąca państwowość polska
Będziem Polakami!"
.NoflJa Gazeta", '3tojąca, jak wiadomo, szukać musi sankcji swej budowy w saw opozycji do rządu polskiego, zamieszcza mym narodzie. „
Rada Stanu w żadnej mierze nie odtakie refleksje, na otwarcie Rady Stanu:
„ W dusznej i niepokojącej atmosferze, powiada tym podstawowym postulatom.
Jest raczej ich zaprzeczeniem. Oto dlacharakteryzującej się niejasnością perspektyw historycznych, zbiera się Rada Stanu. czeg? demokracja niepodiegłościowa, jak·
kolw1ek ze spokojem, jef,inak zimno i nieChciałoby się przeżywać to wzniosłe,
jedyne uczucie, że oto zjeżdżają wszystkie ufnie wita Radę Stanu i czeka na jedną
stany, by radz!ć de re publica emendanda, tylko decyzj~: Rada Stanu powinn2 uznać
się za instytucję przygotowawczą i przejże upełnomocnieni z woli całego narodu
przedstawiciele złożą do laski marszał ściową, w swym składzie niekompletną
kowskiej swe projekty konstytucji; że sta- i przypadkową; powinna unikać rozstrzygnięć, któreby na daleką przyszłość okreną przed wybrańcami odpowiedzialni i
ślały ustrój państwa i jego stanowisko
żadnemi zewnętrznemi imperatywami nie-
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w polityce zewnętrznej; powinna uważać
za organ przygotowawczy, rzucający
fundament dla konstytucji i Sejmu.
Każda próba wyjścia poza ramy działalności przygotowawczej z zamiarem przy·
właszczenia sobie pełnt władzy prawodawczej musi być uważana za uzurpatorstwo,
tern niebezpieczniejsze, im wyższą odpowiedzialność stwatzają skomplikowane i
zmienne warunki chwili".
Natomiast w „Iskrze" czytamy po
otwarciu Rady Stanu wstępny artykuł, który jest jakby odpowiedzią na powyższe
wywody:
Pozyskaliśmy instytucję, której brak
bywał nieraz dotąd wyzyskiwany przez
warcholstwo, zarówno . lewicowego, jak
prawicowego kierunku. Zywioły niezdolne
do pracy realnej, a chętnie popuszczające wodze taniemu krytycyzmowi, i tą
się
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międzynarodowej na bezpieczną wprowadzić drogę; żądać - aby
przedzierający się przez gąszcz wyjątko·
wych powikłań, politycy nasi oczekiwali

w czas burzy

dyrektyw ze strony mas bezprzykładnie
apolitycznych : mogła tylko nie przebiera•
jąca w środkach walki przewrotność i
warcholstwo.
Ale oto naresicie aktywizm nasz, borykający się z przeszkodami, nie znanemi
zupełnie politykom innych krajów, dotarł
do punktu, od którego rozpocznie się jego działalność absolutnie legalna, nie dopuszczająca żadnych zarzutr.5w • uzurpacji•.
Oczywiście, przez pewien czas jeszcze
warcholstwo ratować się będzie krytyką
zasady, na jakiej skompletowana została
Rada Stanu, jednakże trudno mu będzie
zaprzeczyć, iż faktycznie stanowi ona rno·
żliwie dokładną reprezentację tych warstw
drogą zdobywające popularność
wśród
narodu. które politycznie my~leć umieją.
niewyrobionych politycznie mas, przy każ
Zresztą, okoliczności tak się układają,
dej sposobności podnosiły zarzut uzurpa- iż w Radzie Stanu już niemożliwe będzie
cji władzy przez organy, stojące na czele powtórzenie się błędów,
popełnionych
odradzającego
się
państwa
polskiego. przez jej poprzedniczkę „ Tymczasową".
Ludzie czynu, nie mogący powołać się na Za wiele nagromadziło się spraw pilnych,
sprawowanie urzędów z „ woli narodu•, żywotnych, które rozwiązać trzeba bez
pomawiani byli o korzystanie z poparcia kunktatorstwa, bez oglądania się na pstro·
sił obcych i o liczenie się tylko z nimi.
katą opinję publiczną. A w końcu samo
.Uzurpacja• - wyraz, który stał się to, że Rada Stanu ma opracować ordynastraszakiem dla wszystkich niezdecydowa- cję wyborczą Izby poseł ski ej i Senatu nych, słuiy l do oszałamiania opinji pu· jej przystąpienie do tak konkretnego zablicznej, nie zdającej sobie sprawy z faktu, dania - musi obezwładnić czczą gadaniiż niema na świecie organizacji, któraby
nę neutralistów,
odkładających budowę
nie brała początku z inicjtywy jednostki, państwa polskiego do czasu, aż ją zechcą
lub grona jednostek, nie oglądających się wziąć na siebie nasi wielomówni protekto·
na decyzję biernego tłumu: Ci sarni lu· rowie z Paryża i Londynu.
dzie, którzy indagowali Tymczasową Radę
Wedle tego, co czytamy w świeżo
Stanu o mandaty: ci sarni ludzie, którzy ogłoszonvm „Projekcie konstytucji pań
wciąż demonstracyjnie pytali aktywistów,
stwa polskiego", rząd pragnie oprzeć orkto wybrał, kto was upoważniał? - sami, dynację wyborczą na szerokim gruncie
w innym momencie, zgoła nie oglądając demnkratycznym.
Art. 27 rzeczonego
się na mandaty i upoważnie ni a, tworzyli
"Projektu" głosi, że Jzba poselska składać
centralny Komitet naro,~o wy lub niemniej się będzie z deputowanych, wybranych
centralny Komitet obywatelski.
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, róTo-zdaniem ich-było w porządku.
wnym i proporcionalnym, przez wszystl<ich
Oczywiście, gdyby ogół nasz był nieobywateli płci męskiej, od 25 lat wieku
co krytyczniejszy, igraszki podobne byłyby począwszy, zamieszkałych cd 3 miesięcy
niemożliwe. Ale, niestety, czasy obecne
w tej samet gminie w chwili rozpisania
aż nazbyt jaskrawo oświetliły duchową
wyborów. Pro jekt dopuszcza do głosowa·
ruinę nas:zą, ,p ozostawioną przez rządy
nia aawet analfabetów. Kwestja zaś uwschodnie.j biurokracji. \Vojna europej· dzielenia prawa wyborczego kobietom po·
ska - ta jedyna sposobność odzyskania zostawiona jest Sejmowi.
Niewiele chyba znajdzie się w Polsce
11iepodległości zastała naród rozbity i
rozczłonkowany, niezdolny• do solidarr.ego . grup, które taką
ordynację
wyborczą
czynu i nie orjentującf się w sp.awach, oś1J1ieliłyby się uważać za nie d c ść jeszcze
dla nas demokra tyczn ą . Samo wi ęc to, iż
przekraczających interes rodziny lub pa·
rząd obecny wniosek podobny złożył Rarafji.
dzie Stanu, musi wreszcie pasvwiz mowi
Znalazłszy się w sytuacji, mniej wię
cej takiej samej, jak Finlandja, o ileż je· uniemożliwić dalsze operowanie zarzuiem,
dnak trudniejsze mieliśmy przed sobą za- jakoby władze nasze były i chciały nadal
danie I Podczas gdy tam nie było czło· samozwańczymi pozostać•.
wieka, któryby nie należał do jakiejkol·
wiek czynnej (a nietylko gadającej i pła·
tonkinie buntującej się) organizacji, tutaj ludzie tacy stanowili jeno grupki,
jeno wysepki na tle chwilami sennego,
chwilami zbałwanionego morza gnuśności
i prywat. Podczas gdy Frnlandja aż do
mniln~©lirlftlWo
ostatniej chwili posiadała rząd własny,
którego prawowitości nikt nie śmiał kweDo ważniejszych wydarzeń w b. tystjonować, chociaż mało kto tam zapewne
godniu nal~tą: mowa v. KO.hlrnana o zewiedział, jaki był jego punkt wyjścia, u nas szerokie masy o rządzie własnym wnętrznej polityce Niemiec, dymisja gabi·
netu Austrjackiego, spowodowana s .a noznały tylko legendy, i to legendy często
skarykaturowane przez pedagogów rządo· wiskiem Koła Polskiego, oświadczenie Rawych i komisarzy do spraw włoścjańskich. dy Flandrji w sprawie samodzielności,
Żądać w tych warunkach .upoważnie czern stwięrdzony zostaje ".p.odz:ał Belgji,
nia narodu• dla ludzi, chcących naród ów oraz enuncjacje prasy szwajcarskiej i nie-
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których pism francuskich o upadku Clemenceau, prezesa ministrów francuskich
i możliwości pokojowe.
Sekretarz spraw zagranicznych v.
Kilblman w 'rzemówieniu swem z dnia
24 6. m. podkreślił fakt po~łębienia przymierza z Austro-Węgrami pod względem
palityczoym, woj ·owym i gospodarczym,
po za tem zapowiedział połączenie Kurlandji, Liwonji i Estonii w jedną całość
państwową, w myśl żądań ty.:h prowincji,
co do oderwania się na zawsze od Rosji.
W sprawie Polski powiedział sekretarz
spraw zagranicznych, że rozwiązanie nastąpi w ścisłem porozumieniu z Austro·
Węgrami i że rozwiązanie to na„tąpi jeszcze
w porę, to jest zanim rozpoczną się ogólne
rokowania poko iowe w Europie i wyraził
nadzieję. że uda się wzajemnym usiłowa
niem mężów stanu wynaletć rozwiązanie,
zadawalniające wszystkie strony.
Z jednej strony co raz więcej głosów
daje się słyszeć, że wojna obecna musi
się zakończyć kom.promisem, gdyż, oile by
jedna ze stron chciała odnieść całkowite
zwycięstwo, wo ·n a musiałaby trwać bez
końca, z drugiej strony powstają nowe
kohflikty i nowe czynniki, które wojnę
przedłużyć mogą jeszcze na długo.
Doniesienia z nad granicy rosyjskochińskiej opiewają, że, wraiie przekroczenia oddziałów gen. Siemionowa granicy
chińskiej, b~dą one rozbrojone. Czeka więc
wkrótce tę kontrrewoluc y jną armię upadek,
ponieważ gen. Siemionow poniósł porażkę, zpowodu przejścia 3000 kozaków
z jego armji na stronę bolszewików. Wielki
książe Michał, któremu udało się szcięśli
wie uciec z Permu, stanął na czele kontrrewolucji i rezyduje obecnie w Omsku.
Wydarzenia w Rosji mogą więc przynieść Jeszcze wieh rzeczy nowyrh,
bo
i stan rz eczy na Kaukazie na dobre gmatwać się poczyn;i,
Jak i uż wiadomo, stanowisko Koła
Polskiego zmusiło d-ra. v. Seidlera do
p Jdania ~ ę do dymis ,i. Rząd Austrjacki
w obecn)m stanie rzeczy nie mó:?ł się
zdecydowa ć na rządzenie § 14 bnstytucji
i szuka dróg do prowadzenia l1awy pań
stwowej po drodze parla mentarne;. Po
u sunięciu d-ra Sefdlera , który naraz ił się
Polakom µ.ewne •• i obietnicami, aki e PO•
czymł ukra iń com w sprawie podz ja. u Ga.
licji, okazuie si1, mozliwem porozumi enie
Koła Pols kiego ze związkiem niemieckonarodowych ..:tronnictw, aby w ten sposób
G de p rz eć ni ~ bez p1eczne k nowania Czechów
t Jugosłowian, po zatem, aby odbyć krót ką le tnią ses j ę w interesie dobra pań
stwowego i prz ;!z zgodn e pojmowa nie in·
teresów państwowych zdobyć nienaruszal·
ność oraz obronę na przyszłość obustron·
aych interesów narodowych.
Wiadomo już napewno, że Koło Pol#
skie wyraziło przl:!z usta swego prezesa
Tertila zapewnienie związkowi niemieckich
stromt1ctw narodowo-socjalnych, iż polacy
gotowi są stworzyć większość wespół z
niemcarni i gotowi są zgodzić się na porozumienie gabin PtU w składzie dotych~
czasowym z bezwanmkowern wyłączeniem
jednak b. prezesa ministrów v. Scidlera.
W kołach parlamentarnych krążą pogłoski, że minister dróg żelaznych Waohaus obejmie tymczasowe kierownictwo
g·a binetu.
,.„
Na zachodzie akeja militarna przy·
cichła
w ub. tygodniu, na włoskim zaś
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froncie odwrót armji austrjackiej na lewy
brzeg rzeki Piave dał powód prasie koalicji
do rozniesienia po świecie tego faktu, jako
wielkiego zwycięstwa włochów.
Biuro Wolfa komunikuje pod datą
25 b. m. o tern, co następuje:
·
.Austrjacy już przed czterema dniami
rozpoczęli przygotowania do planowego
cofnięcia się, zmuszeni do tego fatalnemi
warunkami atmosferycznemi. Jeszcze w
ponied:i:iałek nad
ranem włosi nic nie
wiedzieli ' o cofnięciu się nie przyjaciela i
w dalszym ciągu prażyli ogniem huraga·
nowym stanowiska, dawno przez niego
opuszczone. Przyjąć należy, że wooec
trudnych waru::ihów, wytworzonych przez
wylew, austrjacy cofnęli sję na lewy
brzez rzeki nie bez strat. Komunikat wło
ski mówi o 4.000 jeńców, wziętych przez
włochów.
O ile dane te odpowiadają
prawdzie, to należy powiedzieć, że straty
takie byłyby w zupełności normalne. Rów·
nież rozumie się samo przez ~ię, że przy
cofaniu się trzeba było porzucić nieco
materjału woiennego w opuszczonych stanowiskach. Włosi nie mają ze swojej
strony żadnego powodu do mówienia o
odniesieniu zwycięstwa. Austriacy zmuszeni zostali du odwrotu za Piave nie na
skutek siły arm ji włoskiej, a jedynie z powodu potęgi przeciwnych im sił przyrody•.
Tak tlumaczy biuro Wolfa odwrót
austrjaków ua iewy brzeg Piave. Pomimo
tego odw1otu Wenecja i nadal jest poważnie zagrożona i dopiero dalszy prze·
bieg akcji na tym froncie wyjaśni sytuację
i pokaże, czy radość koP. licji ma głębsze
podstawy.
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Rada
Stanu.
c;::::::;x;===;i
ogłoszonym
programem
nastąpiło otwar·
cie Rady Stanu. Uroczyste nabożeństwo
w katedrze celebrował ks. biskup Zdzito-

Zgodnie

z

w sobotę, do. 22 czerwca,

wiecki, arcypasterz djecezji kujawsko-ka·
liskiej, który też wygłosił okolicznościowe
przemówienie. Następnie ksiądz biskup
wezwał b ·skupów i duchownych członków
Rady Stanu do złożenia uroczystej przy·
sięgi , że b~dą ·według wszelkich sił swych
pracowali nad odbudową Ojczyzny i dochowają wierności Najdostojniejszej Radzie
Regencyjnej.
Jak doncsi „Kurjer Polski• ks. biskup
Zdzitowiecid udzielił referentowi tegoż
pisma w sprawie przysięgi następującego
wyjaśnienia:
~Całe duchowieństwo jak najszerzej
jest zdecydowane oddać się pracy nad odbudową ojczyznv i wszystkie siły nasze
również poświęcimy tym doniosłym zadaniom. Tak myśli i czuje nasze ducho·
wieństwo, dając posłuch wskazaniom Ojca
św., który przez wizytatora apostolskiego,

ks. R"ath'ego, wezwał nas do jedności i
pracy dla Państwa Polskiego.
.
Do partji politycznych nie należymy,
sympatyzujemy tylko z temi, które szczerze pracują dla dobra · Ojczyzay. Naszą
partją to part1a Chrystusowa".
Na zamku mowę tronową wygłosił
ks • .Luhomirl> ki, a ks. arcybiskup l(akowski
_ornajmił: .otwieram pierwsze posiedzenie
Rady Stanu a.
·
Następnie marszałek Rady Stanu, zło·

ŁODZKI.

żywszy przyrzeczenie przez podanie Regentom ręki i wyraziwszy hołd Najdosto jniejszej Radzie Regencyjnej, wzniósł okrzyk .Niech żyje Poiska•.
O godzin :e 4 po południu w P,machu
T. K. m. Warszawy p. marszałek Puławski
trzykrotnem uderzeniem laskq w podłogę
~tworzył pierwszą sesję Ra d y St a n u.
Po wygłoszeniu przez p. marszałka priemó\':ienia zarządzone zostały Wj bory 2-ch
wicemarszałków i 4-ch sekretarzy, które
dały następujące wyniki: Jako wicemarszałkowie wybrani zostali pp. PomorskiMikułowski <aktywista) i Stefan Bądzyński
(kandydat klubu Międzypartyjnego). Jako
sekretarze pp. Skot icki (centrnm), Wyrzykowski (zjedn. lu .: , Krasuski (zjedn. lud.),
Popławski (realista),
Do Komisji Głównej wybrani zostali:
pp. H. hr. Potocki, Parczewski, Humnicki,
Swierzyński, Targowski, Siemieński, Ko·
stanecki, Grotowski, Zbrowski, Marczewski
Witold, Wolczvński, Jabłonowski, Marylski,
Wilczewski, Ostachowski, Skarbiński, Zawadzki, Eiger, Jabłoński i hr. Sc pio del
Campo.
Na 20 członków Komisji G!gwnej 11
należy do obozu aktywistycznego.
Pierwsze posiedzenie zamknięte zostało o godz. 7 m. 20 wieczorem.
Drugie posiedzenie Rady Stanu odbyło się w środę. Po odczytaniu depeszy
kanclerza Hertlinga i odpowiedzi marszałka
a także odpowiedzi na depeszę hr. Buriana, austr. min. spraw zagr., przemówił
prezydent ministrów, p. Steczkowski.
Po scharakteryzowaniu działalności
Rządu w ciąg.u trzymiesięcinego istnienia
prezydent ministrów m. in, powiedział:
.Sprawa tworzenia wojska stanęła na
martwym punkcie, mimo to rząd postanowił złożyć do laski marszałkowskiej, po
uzyskaniu wstępnej zgody władz okupa·
cyjnych projekt ustawy wojskowej w prze•
świadczeniu, ze współdziałanie Rady Stanu
w tej pierwszorzi;dnej doniosłości sprawie
przyczyni się do jej pomyślnego załatwie
nia".
W sprawie oddania administracji po·
litycznej i skarbowej p. prezydent oświad
czył: .nie mogę nie wyrazić przypuszcze•
nia, że zarówno srrawa wojskowa, jak i
sprawa przekazania
nam administracji
politycznej i skarbowej zostały w gruncie
rzeczy związane ze sprawą polityczną. i
że tak długo nie będą załatwione w sposób, odpowiadający koniecznej potrzebie
rozbudowy Polski, dopóki nie nastąpi
rozstrzygnięcie polityczne i uregulowanie
stosunku państwa polskiego do mocarstw
centralnych.
Zaznaczywszy następnie, jakie trudności ma rząd do przezwyciężenia, wobec
prowizorycznego stanu rzeczy, w jakim
znajduje się nadal Polska, nadmienił pan
prezes, t~ już w miesiącu kwietniu zwrócił się rząd polski do rządów obu mocarstw centralnych z pisemną notą, w której przedstawił pogląd na to, co pod
względem terytorjalnym, politycznym i gospodarczym w przymierzu z mocarstwami
centraloemi uważa dla przyszłości Pań·
stwa Polskiego za konieczne. .Proponowaliśmy przytem-~ówił dalej p. Steczkowski-aby pertraktacje w tym przedmiocie zostały przy naszym współudziale jaknajrychlej wdrożone i przeprowadzone.
Na tę notę otrzymaliśmy dopiero co od
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p. kanclerza Rzeszy odpowiedź, że życze·
nia przez nas wyrażone zostaną gruntownie i życzliwi e rozpatrzone wraz z c. i k.
Rządem omówione.
P. kancfrrz Rzeszy zapewnia nas
przytem, że ostateczne roz:strzy gnie;cie nie
nastąpi bez porozumienia się z właściwe
mi organami polskiego narodu. Na takiem
samem stanowisku stoi również kierowni·
ctwo spraw zewnętrznych monarch~i austro·
węgierskiej, jak to Wysoka Rada z odczy„
tanej w ubiegłą s obotę depeszy hr, Buriana
mogła się przekonać".

Omówiwszy zadania Rady Stanu, pan

pre~ydent zakończył słowami: • Czas to
jest właściwy, a daj Boże, że ostatni,
z którego nam korzystać należy. Bo wiadome są wszystkim okoliczności, w jakich
zostajemy, bo powszechny głos mnie nau-

cza, jak wszyscy narodu obywatele pragną
polepszenia stanu jego".
Następnie
przedstawicie le różnych
stronnictw złożyli deklarac je, a więc w
imieniu Klutu Międzyparty1ne >:o zabierał
głos p. Swieżyński; w imieniu sjonistówp. Rosenblatt: stronnictwa państwowego
p. Łempicki; Klubu Ludowego-p. Starzyń·
ski. P. Wł. Studnicki, przedstawiciel Klubu
państwowców, krytykował działalność rządu

i zakończył swe przemówienie słowami:
.Będę zwalczał każdy rząd, który nie
przystąpi do tworzenia wojska".
W imieniu komisji porozumiewawczej
stronnictw aktywistycznych zabierał głos
hr, Rostworowski, który, zapewniwszy, że
rząd przy budowie państwa liczyć może
na poparcie i współdziałanie stronnictwa,
rzekł m. innemi: „Układ z państwami ~en
tralnemi musi być prz~z naród polski wzię
ty jako zabezpieczenie jego żywotnych
interesów, a nie jako zamach na jego terytorialne granice, a zatem określenie te·
rytorjum w sposób, który by wyłączał
wszel ki e aneksjonistyczne zamachy musi
być podstawą wszelkich układów sprzymierzeńców.

Każde państwo potrzebuje oddychać,
w drodze zatem układów musi mieć pań
stwo zagwarantowany dostęp do morza".
Po przerwie, podczas której odbywały się narady klubów w sprawie formuły
przejścia do porządku dziennego, odczytane zostały trzy wnioski: I formuła podpisat1a przez p. fŁempickiegp i 6 innych;
II - podpisana przez wirilistów (biskupów)
hr. Rostworowskiego i Zbrowskiego przyjmująca oświadczenie rządu i formula Klubu Międzypartyjnego zaznaczaj~ca, że zagadnienia natury publicznej, zawarte w
oświadczeniu rządowem, mogą być rozwiązane jedynie przez Sejm. Rada Stanu
wyraża gotowość przejścia do prac prawo„
dawczycł1.

Pan prezydent Ministrów oświadczył:,
.rezolucja zapropooowana przez Klub Mię·
dzypartyjny krępuje rząd w jego działa·
niu politycznem i nniernożliwia temu rzą
dowi pertraktacje, dążące do rozwią~ania
sprawy politycznej i stoi w przeczności
z oświadczeniem rządu, · w którem rząd
stanął na tern stanowisku, że Sejmowi ma
być zastrzeżona ratyfikacja.,_ umów między
narodowego charakteru i propozycji tej
przyjąć nie możemy•. Formuła p. Łem
pickiego przy glosowaniu uzyskała 8 gło
sów, za formułą wirilistów głosuje 52 po·
słów, wobec tego formułę Klubu Między
partyjnego nie oddano pod głosowanie.
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Scena przedstawia miejsce, gdzie
zgromadzona młodzież polska ognista
skupia się około sztandaru z Orłem
Białym. W oczach wszystkich błvska
poświęcenie i godność narodowa. Wszy·
scy przy szablicach, ubrani w polskie
narodowe stroje.
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W.nyscy razem. Obca 111
Wódz. Czy wy poświęceniem drżycie T
Smierć a życie jedna rzecz,
Gdy się idzie w świętą sprawę,
Trzeba trwogę z siebie zwlec I
Wszyscy razem. Jak rzeczono, tako jest!łl
Trzeba jeno umiłować
Całą siłą swego ducha
Ceł, co jasny, ja ' zorza,
Ku nam światłem zarnem

Wódz.

młodzieży.

Hej bracia I
Jakiej my pięknej dożyli chwili,
W której niewola w proco się dziś
chyli;
.
Nam już swoboda rumieni lica,
Z radości brząka szablą prawica.

młodzieży.

bohaterską miarę

Na

nasz
1'rój:

trud i znój 1
Miłośl w sercu niezagasła Te są znaki nasze, hash I
Poświecenie,

li/ z

Hej ! ojcowie, co patrzycie
Na swych synów z nieba z góry,
Dajcie im błogosławieństwo,
By orlątka, co chcą w chmury,
Takie harty, takie siły
O kazali w locie górnym,
Jakie tylko orłom starym
W ich gonitwach się wyśniły I

Wszyscy razem.

Koń

Już

nam

świta

dzione.k
blady,

żłobu

niespokojny,
Duch w junaku niespokojny
On do czynu, nie z paradr !
u

młodziety.

IV z

Ale wodza my czekamy,
Wodza, coby młodzież dzielną
Poprow.adził na szczyt chwały,
Dał nam sławę nieśmiertelną !

V z

młodzisży.

Ale wodza my czekamy,
Wodza, co nas poprowadzi,
Tam, gdzie woła głos Ojczyzny...
S prawy świętej co nie zdradzi I

VI z

młodzieży.

Ale wodza my czekamy,

miał gołębie,
Duszę wzniosłą, wolę silną,
Czyny z stali, my5li głębie I

Coby serce

Vll z

młodzieży. Ale wodza my czekamy,
Coby hasło rzucił święte :
Razem, wspólnie, z jednym celem I
Co przeciwne, to przeklęte I...

Chwilę· oczekują w zbożnem milczeniu„. Słychać trębkę„. Wchodzi aN

djutant wodza.

Miłujemy

bucha l

I!!

Musisz wolę zahartować,
Zrobić, co raz postanowisz,
Iść do celu wciąż wytrwale,
Choćbyś potem mi•ł żałować

Wódz.

1Vszyscy.

l

Chcemy 11 !

zaprzysiążcie
Miłość. jedność, zgodę, dzielność,
Posłuszeństwo i wytrwałość,
By Ojczyznie nieśmiertelność.
Chwalę dać rodakom, szczęście...
Więc mi . teraz zaprzysiążcie I

Wszyscy.

Przysięgamy

Wódz

z

wrastającą
tywością.

Jak żar

I
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odwagi mężna młodzi
Kres się zbliża, czas uchodzi
W twoich oczach niechaj błyśnie
Poświęcenia dumny żar,
Niechaj męstwo w płomię pryśnie„.
Zlęknie się, kto Polsce... car I
Orle Biały I Ty, nam wodzem,
Ty, nas prowadź, Ty, nas wiedź,
Ty, nas wzmacniaj w górnym pędzie
I w ciemnośdach światłem świeć l
Więc

Wódz. Niech skrzyżują się szablice,
A rumieniec spłoni lice;
Z ócz odwaga, z ducha m~stwo.„
Wtedy imię nam - zwycięstwo.

Dalej, naprzód z szablą w dłoni,
Niech nam serce się nie smętni„.
My na wszystko obojętni„.
Niech pod nami ziemia tętni...
„„Dziś świat cały

Wódz . . Więc mi teraz

młodzieży.

Wszyscy razem.
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Wódz. Czy, młodzieiy, w twoich sercac:h
Tkwi Ojczyzny miłość wielka?
Czy ci obca rozkosz, duma,
Strojów barwnych miłość wszelka T

JOZEF S/UTOWICZ.
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jedno

myśli:

Że my wolni niezawiśli„„

•.•. My nie chcemy kajdan nieść ....
Polsce wolnej chwała, cześć! 11
Wszyscy z zapałem w oczach, po·
ostatnie słowa wodza, równym, żołnierskim krokiem ruszają w
pochód.
wtarzając

I! I

Zaprzysiążcie, że my na to,
Aby cierpieć, iść i działać,
Przykład dawać swemi
czyny„.
ognia, chęcill pałać,

j\'lały feijeto11.

Choćby zmarnieć, choćby zgin,ćl

Jako strzały, które lecą
Gdiiie je poślą kanoniery,
Padną. zniszczą„. raz zaświecił
I przepadną na wiek wieków, •..
Tak pójdziemy, gdzie Ojczyzna
Cel nam wytknie w naszej pracy;
Tak pójdziemy o junacy,
Aby spełnić cel nasz święty„.!
(pauza)
Wód&, patt·ząc { Kto nie w)łtrwa... ten
tJ1szystkim w oczy,
przeklętr 11
mówi dobitni e.
(pauza)
Kto przysięga, niechaj wyzna I
•
Okrzyk bujny z piet·si {
Przysięgamy 111
t1Jszystkich.

Wódz wzruszony patrzy na nich,
wolno wyciąga szablicę z pochwy, wznosi do góry•.•
Orle Biały
Się klnę„.

Wt5dz.

I

tą szablicą

Niechaj uschnie mi prawica,

Jeśli Cię ..•
Tak nie wsławię,

boski ptaku,

Adjutant. · Hej I uwaga, baczność wiara,
Wódz nadchodzi, a więc śmiało
Ręka, szabla w pogotowiu,
Na wiarusów jak przystało I

Że na wieść o Twoim znaku

Wchodzi wódz wojennym krokiem„.
Staje przed mlodzietę„. chwilę ją mie·
rzy wzrokiem„., a oni wszyscy, sprezentowawszJ broń, atoi'l niezłomni„. jeno
wierne oczy w wodza sapatrsone.„

Teraz nam już w drogę czas,
Musim zabrać się do pracy,
Musim Polsce kreślić kres,
Jak'l była ongi, dawno:
Mężn'l, siln'l i przeslawn'l···

Ludy

będą się dziwowa~,

Pamięć Twoję, jak relikwję,
Będą w p6źne czasy chować„.
Hejże bracia, hej junacy I

Gdy pani Hermenegilda, wyjeżdżała
na sześci otygodniową kurację do Cie„
chocin ka, zaklinała swego męźa; dwóch
imion Hipolita Pafnucego. na wszystko,
co miał najdroższego, t. j. na sztukę
manufaktury i jej portret z czasów panieńskich, aby nieodważył się przekro·
czyć progu mieszkania i czas jej nieo·
becności przesiedział w dDmu.
-- Widzisz, mój Hipciu-Pafciu, zło·
dzieje nie śpią. Dopiero wczoraj okradli tę starą panią z frontu. Wynieśli
jej wszystko-nawet dw ie peruki i świą
teczny garnitur sztucznych zębów.
Pan Hipcio - Pafcio uspakajał z fi·
lozoficznym spokojem swą Herminjegosieczkę (tak ją nazywał w skróceniu).
- Złodzieje dobrze wiedzą do ko·
go mają przyjść. My nie- należymy do
rzędu tych, których warto okraść. Zre·
spuść się na mnie! sztą Pani Hermenegilda wyjechała.
Pan Hipcio-Pakio, bardzo skrupu„
latnie przestrzegał rad swojej małżonki.
Z mieszkania nie wychodził ani ·na krok.
Obiad przynoszono mu z restauracji, a
kolacje i śniadania gotował sam na maszynce gazowej. Większą część dnia
przepędzał w ku.rytarzu i za najmniejszym szmerem na schodach, otwierał
błyskawicznie drzwi i wpadał na wystraszoną ofiarę z dzikim okrzykiem.-A
pan co tu zgubili-Skutki tego nie dały na siebie dlugo czekać. Przedewszy·
stkiem dwaj przyjaciele domu pani Eu·
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Jałji z trzeciego piętra, bojąc się „warjata•, poczęło odtąd chadzac kuchennemi schodami, a sam pan Hipcio-Pafcio raz natknął się na psa, który prócz
tego iż byl nieopodatkowany, jeszcze
go b. boleśnie ugryzł.
Pan Hipcio - Pafcio byl człowie·
kiem zbyt honorowym, aby na taki wypadek odpowiednio nie zareagować. Poswego najserdeczniejszego
szedł do
przyjaciela, radnego miasta, aby ten
wraz z towarzyszami złożył w Radzie
Miejskiej na~ły wniose k w sprawie na•
tychmiastowego nałożenia psom kagań·
ców na pyski.
No, i w czasie jego godzinnej nieobecności stało się to, czego się tak
obawiał. Gdy wrócił do mieszkania,
prócz umeblowania, znalazł jeszcze tylko portret żony z czasów panieńskich.
Wszystkie inne ruchomości, począwszy
od podartych krawatów, a skończywszy
na bieliźnie i pościeli-zniknęły.
Pan Hipcio - Pafcio w przystępie
pierwszego szału wściekłości (furja zło
dztejosa) kazał aresztować stróż l , i
dwóch przyjaciół domu rani Eula i z
trzeciego piętra.

aPan Hipcio-Pakio po pewnym
sie nieco się uspokoił. Oczywiście, żo
nie o kradzieży nie napisał ani słowa.
Całą posiadaną gotówkę zuiyl na kup·
no bie!lzny i rzeczy najniezbędniejszych.
Drzwi z z ś miesz•ania zaopatrzył w dwa
zatrzaski, rygle, łańcuch, oraz specjalny aparat alarmujących dzwonków.
Trzech §/usarzy. dwóch elektrotechników pracowało przez cztery dni nad
założeniem tych wszystkich środków
ubezpieczających. On sam zmienił tryb
życia. Pomimo, zbliżaj14Cego się czwartego krzyżyka, począł się przyg.otawiać
••••do matury. Postanowił bowiem wsteipić na prawo, zostać prokuratorem i
wyple ni ć złodziejstwo w całym kraju.
Pewnego dn\d pan Hipcio -

Pafcio

najzupełniej przypadkowo wyszedł na
&chcdy. Ujrzał o pół piętra wyżeP'mo·
cno podejrzaną parę: kobieta i mężczy·
zna nieśli duży kosz z bielizną. Zdawało mu się, iż, gdy go spostrzegli,
zmieszali s ii;; i cofnęli.
Pan Hipcio-Pafcio już zbyt dobrze
znał się na rozmaitych sztuczkach zło·

dziejskich, by z tego spotkania nie wyciągnąć odpowiednich konsekwencji.
Zamknął starannie mieszkanie, zbiegł
na dól do stróża - i po upływie pięciu

minut cały dom został zaalarmowany.
Pod kierunkiem pana Hipcia - Pafcia
przeprowadzono regularne oblężeni e

złodziei.

I wtedy właśnie, gdy pan Hipcio Pafcio na wyższych pi~trach c:1omu dokazywał cudów bohaterstwa, przyjechala z Ciechocinka, jego czcigodna mal·
ionka.
Pani Herlll enegilda mocno się zdziwiła, widząc przed bramą wielki wóz
tra sportowy. I, o dziwo! Jakichg 2-ch
drabów wynosiło z angielską flegmą jej
.rodzony• kredens.
Pani Hermenegilda omal nie dosta•
ła apopleksji. Jakto, więc jej męt śmiał·
by bez jej wiedzy się przeprowadzeć . .fi

Ł
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- Człowieku, a któż to się wyprowadza? - Dyć cała kamienica wi. Pan Hi·
polit Pafnucy Ogonek pokłócił się z
kamienicerem i rajduje stąd - i tu po·
dal jej adres nowego miesz~ania.
Pani Hermenegilda, nie 11amyślaj~c
się ani chwili, pojechala pod wskazany
numer.
Wreszcie pan Hipcio-Pafcio zdobył
Ale wtedy dopiero spotkał ~o
niesamowicie bolesny zawód. Jak się
okazało, mniemanemi złodziejami byli
to: służąca i maglujący bieliznę, którzy
wracali z magli. Rzeczywiście u:{azanie
Pafcia bardzo ich
się pana' Hipcia zmieszało, a to może dlatego, i! w tym
momencie on zwierzał się jej, ja kie rozkoszne impulsy ona wzbudza w fibrach
jego duszy.
Pafcio
Być może, iż pan Hipcio dalejby indagował oskarżonych, gdyby
nie to, it posłyszał jakieś podejrzane
dzwonienie. Jak op zony zlatuje o 2-a
mieszkania. I cóż
piętra niżej do swe
widzi. Drzwi są otwarte na oście? aparat alarmujący dzwoni jak na po2:ar.
W mieszkaniu zaś niema ani ~ednego
mebla. Literalnie nic - prócz portretu żony z pani e ńskich czas6w.
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I przybrawszy kwiatami swe
Poszła

z niemi przez

życie

czoło

jasna,

rozumne,

uśmiech·
nięta.

Ja zaś byłem szczęśliwy, kwiaty były

dumne!
Jan Braun.

twierdzę.

Pan Hipolit - Pafnucy Ogonek wy·
padek ten odc+iorowal. Ale po wylecze•
niu się już go więcej .mania złodzieio·
sa• nie prześladuje.
Mieszka razem z żoną Ul pokojach
umeblowanych. Mieszkanie zamyka tył·
ko na klucz i prawie nigdy go niema
w dom~ Powiada bowiem:
„Jeśli mi złodzieje zlożą wizytę, to
będę miał przynajm niej tę satysfakcję,
iż ukradną, nie moje, lecz c•tlze.
Fig- lik.

~~J1'~~

Ucmia 11u, jak kwiaty.
Z cyklu:

nDO uhocł: an1j"

W mej duszy, jale ogrodzie •1t1 onnym,
odluinym,
C11.d-ltsiężniczlca posiatltz. •czul wonne
kwiecie;
Odtąd się upajał1m ich zapachem cudnym
I odtąd raj otwore• stanął mi na iwi11cie.
Wśród wielu kwtatófll-aczać, które sr.e
kielichy
Zwracały, lł~dy lśniła słońca t•rcza złota,
W gł1bi daszy - ogrodu wyr6JI jede11 cicJiy,

Samotny, a

.11•

imit

było lfllł •

Ttslcn.ota•.

Tęsknił

do tego, iżby zeffllały go dłonie

Cudnej

księź11ic.ki,

chwili tej

ceelcał

ze

drżeniem/

11i1ft st11e białe
skroni•,
To było treścią jego żytia i marzeniem I
Przyszła' ~reszcie k1~ż11tczka cicha, dollra, święta,
Ttsk11ił,

by

Ufllieticzyła

- Magistraty miast Łodzi, Zgierza
Pabjanic i Tomaszowa przyznały nauczy:
cielom, wyjeżdżającym na kursy do Warszawy, po 150 mk. Kursy te, jak wiadomo„ sekcja szkolnictwa narodowego urzą
dza dla nauczycieli kursów dla termina·
tor0w. Wykłady rozpoczynają si~ w poło
wie lipca.
- Zarząd Chrz. Tow. Dobr. postano·
wił wypłacić III-ej ochronie 1000 mk. zap~mogi za miesiąc czerwiec, komitetowi
ll·ej ochrony - 1200, a komitetowi I-ej
ochrony 1000 mk.
- Na posiedzeniu Rady zarsądzaiącej
Chrz. Tow. Dobr. prezes pastor Oundlach zdał sprawozdanie z ogólnego zjazdu
przedstawicieli instytucji dobroczynnych
Spra wa
i ratowniczych w Warszawie.
szpitala w Kochanówce była przedmiotem
obrad na zjeździe, który się wy p owiedział
za upaństwowieniem tej instytucji.
- We wtorek na zebraniu członków
Tow. rolniczego okręgowego pod przewodnictwem p. Olszowskiego rozpatrywana
była propozycja Rady Głównej Opiekuń·
czej, aby ziem ianie wzięli na siebie obo·
wiąze~ przytulenia czasowo pewnej liczby,
oficero• - polaków z pomiędzy ieńców,
powracających z niemieckich obozów dla
jeńców. Na tutejszy Qkręg Tow. Rolnicze.
20 wyznaczono szesnastu oficerów polaków, którym ziem:anie winni dać chwilowe schronienie i pożywienie.
Na wniosek p. Horodyńskiego zdecydowano się zwołać nowe zebranie właśd·
cieli większej i średniej własności ziem·
skiej z okręgu na dzień 9 lipca, r. b. ce·
Iem zgromadzenia środków na czasowe
utrzymanie jeńców-oficerów, a następnie
.wyszukania dla nich miejsc zarobkowania.
- Kuratorjum opieki nad rodzinami
rezerwistów wypłaciło w czerwcu 335 tyOgółem ze wsparć
sięcy marek zapomóg.
korzysta 11,400 rodzin.
- Ze sprzedaży nalepek po sklepach
i magazynach na kwestę „Ratujmy dzieci•
osiągnięto 5.905 m. 90 fen. co stanowi
bli&ko lOOS więcej niż w roku ubiegłym.
Ze • sprzedaży znaczków na ulicach
według przypuszczalnego obliczenia otrz.y·
mano 10.300 mrk., 230 rb. ; 200 koron.
Zabawa w Helenowie, urządzona na
kwestę „Ratujmy dzieci• przyniosła komi·
tetowi przeszło 19.000 mrk. dochodu. ,,J
- Z dn. 26 czerwca cena · sprzeddna
ziemniaków na placach magistrackich wynosi 24 mk. za korzec.
- Ces. - niemi,cki prezydent policji
wydał rozporządzenie, aby wszyscy, zamieszkali w Łodzi właściciele bydła do
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dn. 1 lipca zgłosili bydło to u ces. niem.
weterynarza powiatowego (Łódź, Przejazd
36). Wyprowadianie i wprowadzanie do
miasta krów dojnych dozwolone jest je~
dynie za poświadczeniem, wvdanerr. przez
ces. niem. weterynarza powiatowego.
Wprowadzanie do miasta, bydła na
rzeź pozostaje nadal wzbronione.
Wykracza 1~cv nrzec iw wydanym rozporządzeniom karani będą karą do 10,000
mk. albo więzieniem 6-miesięcznem i konfiskatą bydła bez zapłaty.
- W sprawie kierowania próśb o
uwolnienie jeńców wojennych Polaków z
Niemiec nadesłał C. N. Komisarjat nastę
pujący komunikat:
.Prośby o uwolnienie jeńców wojen•
nych, zna 1d ując y ch się w Niemczech należy wnosić zawsze u właściwego naczelnika
powiatu (Kreischef), a w Warszawie i Ło·
d;.i u Prezydenta Policii.
DotychGzas „
mieszkańcy okupacji niemieckiej w Królestwie Polskiem przesyłali często takie prośby
wprost do Ministerjum Wojny w B rlinie,
al bo do obozu j eńców, albo wreszcie kierowali do generał·gubernatorstwa lub gu·
bernatorstw wo1skowych (Mllitargouvernement). Ażeby na przyszłość zapobiedz
niepotrzebnemu obarcza 11iu zał a twianiem
ta 1dch r odań tych urzędów, do których to
nie należy, Ministerstwo Wojny w Berlinie wydało polecenie, aby odtąd tylko
prośby wnoszone do wlaściwych naczelników powiatów względnie prezvdentów policji w obrębie okupacji nif mieckiej były
przyjmowane i załatwia n e dalej. Natotom!ast wszystkie inne urz ędy memieckie,
czy to w Niemczech, czy na obszarzr oku·
powanym w Polsce, któr1:bv otrzymały tego rodz1i u podania, nie b ędą ich wcale
załatwiać, lecz odrazu nisz c zyć i to bez
żadnego zawiadomi::nia petenta•.
- wo :s~( owy zarząd koleji żelaz
nych l<o mu niku1e:
Dla ruchu towarowe~o otwarte zo·
stały następu!ące linje kol ejowe: Ramocl~i-\\ ałk,-.lJorpat-Tapst, -Rewel,
Taps-Narwa. Alt- Sz anetJurg-Steckmans het, Wał k - Pskow, Ramoc,,;-Pytalewo. lłewel - Hapsał. Rege1 - Bałt
(port) Kreuzberg -Rzeczy~.a. Walk-Alt
Schwanenburg. Weisenstein - Tamsol.
Pozatym dopuszczony jest ruch towarowy na linjach prywatnych koleji: Walk
-Pernau. MaisekUH-Rewel, Weisenstein
-Allen~ Ull, Haynasc h-Wolmar - Smilten. Bliższych informaC)i udzi elają ekspedycje kolejowe 1 Generalna wojsko·
wa dyrekcja kolejowa XI w Dorpacie.
- W szpitalu Poznai1s·,dego otwarte
zostaną z dn. 1 lipca trzy nowe oddziały:
chorób wenerycznych ( r. urosghk), chorób wt:wnętrznych (..ir. M:-1łowist) oraz
chorób chirurgicznych (dr. B I. Kon.)
Nowy gabin6t r1., e11tgenowsk1 dla cr-lów leciniczych utworzony będz i e pod
kierunkiem dr. Grosgli ka.
- Na wtorkowem posiedzPniu Rady
Miejskie] magistrat udzielił wyiaśnień
w sprawie nieolrzymywania oizez ludność
chleoa kartkowego, na:o,tępnie przyjęto
wszystkie patagrafy proiehtu o przymusowym rozkładzie pozyczek miejskich. Rada
Miejska zJtwierdz1ła akt kupna przez magistrat placu obol< pai ku ks. Pomatowskie·
go wielkości 5297 mur. w. 78 27000
mk. Zatwierdzono wniosek rad. Helmana,
1
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powołać
podziałem

aby

do komisji, mające'j się zająć
podatku miejskiego,
ludzi
kompetentnych, którzy sprawiedliwie roz·
łożyliby podatek na tych, którzy płacić
mogą.

Następnie odczytana została odpowiedź
magistratu, który, opierając się na wyja·
śnieniach prezydenta· policji, że obowiązu
jącemi językami są polski i niemiecki,
odrzuca prośbę rad. Holenderskiego o posługiwaniu się ludności żydowskiej żargo

nem w instytucjach miejskich.
Na wniosek rad. Rl!lssaka interpdację
rad. Helenderskiego oddano pod glo >owanie, które z powodu braku quorum nie
odbyło się.

- W nocy z środy na ciwartek na
ul. Dlugiej naprzeciw posesji 189, pięciu
ludzi napadło znienacka na przechodzący
patrol. Policjanci w liczbie dwóch stawili
opór, wtenczas bandyci zbiegli.
Sledztwo wykryło, że bandyci chcieli
w tern miejscu dokonać kradzieży z wła
maniem i przechodzący patrol przeszkodził
im. Chcąc policjan m odebrać broń zło·
dzieje się ukryli . ciemnościach i znie·
nacka na padli na przechodzących.

PRZEDSTAWICIEL

E. Tuwim, Warszawa, Leszno 12.
„,

~.-------~

Z obozu internowanych w Łomży.
Setna rocznica śmierci generała
Henryka Dąbrowskiego obchodzona była w obozie internowanych leg. w Łom
ży, biorąc pod uwagę istniejące warunki, dość uroczyście. Mszę świętą w kościołku obozowym odprawił
kapelan
miejscowy, ks. Sikorski, który •też na!itępni ~ wypowiedział podniosłe kazan·e.
Pienia religijne wykona{ chór z akompanjamentem kwartetu smyczkowego.
Po nabożeństwie znaczna część internowanych zebrała się na dworze.
Obchód rozpoczął chór odśpiewan ·em
mazur~a Dąbrows k iego „Jeszcze Polska
nie zginęła", poczem inż. Wada w Bayer
wypowiedział 1. rótko lecz riobitnie sło
wo wstępne, przeprowadzając paralelę
pomiędzy legjonami Dąbrowskiego, a
legjonami doby obecnej. Treściwy referat „o DąbrowsKim" wygłosił p. Ma·
rek Różycki.
Po przemówieniach, deklamowal ar·
tysia dramatyczny teatrów WarszawShich p. Stefan Wysocki „Koncert Jan·
kiela• z „Pana Tadeusza", zbierając
rzęsiste oklaski. Uroczystość zakończył
chór odśpiewaniem pieśni „Oj ziemio,
ty matko rodzona!".
Krótka ta uroczystość wywarła nader miłe wrażenie, rozjaśniła bowiem,
choć na chwilę szarą
powszednią dolę internowanych.
(m)

lif cyjoej weszli pp. Leo Bdmont, inż.
Antoni Grabowski 1t!um •• Pana Tadeusza"),
oraz Dr. F. Zamenhof. wszy~cy z Warszawy. Ostateczny termin podawania prac
upływa z dniem 15 lipca r. b.
Wszelkich
informacji udziela kancelarja Łódzkiego
Esperanckiego Towarzystwa, w poniedział
ki i czwartki, od 8 do 10 wiecz.
W łódzkiem Esperanckiem Towarzy·
zaprowa'.l zona została księga statystyczna, celem reiestrac i mi l.? scowych
espe rantystów. Zapisy przyimuje Łódzkie
Esr. T JW. w poniedziałk! i czwartki, od
8 do 1O wie cz.
-

stwi~

- W nocy z 14 na 15 r. m. w miejscowem Senatorjum „Un t ,:, •, po poprzedniej or;erac,i ślepej kiszki, rnzstal się
z tym św alem w 2~· wiośnie życa wytrawny esperaniysta, ś. p. Ernes: Hibszer.
Zma y braJ czynny udzuł w miejscowym
ruchu es;:ieranckim, jak również był współ
założycie em towarzystw esperanckich w
Zgierzu i Pabjanicach.
W dniu 17 b. m. nastąpi : o odprowadzenie zwlok na stary cmentarz ewangie·
!icki, . w orszaku wzi~li udział liczni
esperantyści miejscowi, jakote:ż delegacje
ze Zgierza i Pabj<>nic. Nad grobem przemawiali pp. Zys (po esperancku) i Cymer•
man (po niemiecku) podnosząc zasługi
zmarłego dla esperanta.
Na zakończenie
ceremonji p. Lucja Feliksówna v.ypowiedziała wiersz ku czc;i „H.bszera•, pióra
H. Sroid.
Wieńce zlożyły między inr.emi: Łó z.
kie Esp. Tow. i Zgierskie Esp. Tow.

- Wieczór żałobny ku czci Ernesta
Hibszera, odbędzie się
Łódz1nem Esperanckiem Towarzystwie (Długa 90) w sobotę, dnia 29 Ckerwca r. b. o godz. 5-ej po
połudmu.
Na program zło żą się odczyty,
deklamacje, etc. Wejście bezpłatne.

w

=~=
~ - Łódzkie Esperanckie Towarzystwo
(Długa 90) o g,os1ło konkurs literacki z 6
nagrodami na dwie prace tłumaczone i 1
oryginalną esperancką. Do Komisji Kwa-
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ZRUCHU (Jl~nA
WnICZEGO.
-.• O d b u d o w y kra j u" u kazał

si~

teszyt majowy i zawier.a treść nastęl?ują~ą:
dr. Stanisław Tomkowlcz; Sprawa InwentaryzacjI zabytk?W; d~. leon. Władysław
Biegeleisen; WIelka l średma własność
ziemska wobec reform agrarnych; prof. dr.
Adam Krzvżanowskij Rozmiary drożyzny;
dr. Bronisław Biegeleisenj Sanacja miast
polskich; dr. Antoni Schmitze}<; ' Górnictwo
węglowe; . dr. Kazimierz Horowicz; Organizacja ni/~~zych urzędów statystycznych:
Tadeusz Rede.cki; Robotnicy polacy w czasie wo·ny. Nadto w "Przeglądzie gospodarczym" dyr. J. Olszewski pisze na temat odbudowy ręcznego przemysłu tkackiego w Gaj cj I i w "Dziale sprawozdawczym" znajdujemy szereg sprawozdań
2 naj nowszych publikacji spotecznydJ i
ekonomicznych. Treść, jak zwykle, obfita

Tłomaczenie
esperanckie zachowuje
wszystkie wartości artystyczne wie Ikiej
I 'epopei.
Czyni to zaszczyt i językowi
esperanckiemu i znakomitemu jego znawcy p. Antoniemu Grabowskiemu.

i ciekawa.
Nakładem księgarni

ŁODZKI.

Gebethnera i Wolffa
Tadeusza"
tee:o wiel-

wyszedł obecn ie :', rzeklad "Pana
11a jęZyK esperancki. DOtwnał

«]~w[IEWwm

Ostatnie telegramy_
Trudności aprowizacvine Szwajcarjł.
z Berna

donoszą, że, wobec coraz
bardziej zwiększających się braków w
aprowizacji haju, rada Związkowa przystąp:ła do obrad nad sposobami zaradzania grożącemu niebezpieczeństwu.
Różni mówcy żądali lepszego i bardziej
sprawiedliwego podziału posiadanych
zapasów żywnościcwych między ludnością,

Seim Liflandzki·

Do Rewia zostanie zwołany sejm
liflandz\d na 2-go Lipca.

\Dielki Ksiqie
Aleksandrowicz na
czele rzqdu svbeniskiego.

Michał
kiego dzieła p. A. Grabowski i to w sposób pn:ewyższający wszelkie nadzieje. Dotychczasowe jego przęklady rzeczy M:cD2'ienniki'Mos:·dew$kie donoszą że
kiewicza, Słowackiego, Prusa i Sknkiewi- Wielki Książę Michał Aleksandrowicz
eza cieszyły się zasłużonem uznaniem, nastanął na czele nowego rządu syberyjtomiast praca obecna sta:e się epokową w skiego i wydał manifest do narodu rodziejach J ęzyk~ międzynarodowego, a wiel- syjskiego. Silne oddziały czecho-słowac
kie przynosi korzyści narodowi polskiemu, kie obsadzUy linję kolejową: SysrańMiasnaja.
.
jJopulatyzuiąc i czyniąc dost~pliym światu
najpiękniejszy klejnot nastej literatury.
,Rodzina carska ma być przeprowaŻaden z istniejących przekładów .Pana
dzom! do Permu. O miejscu pobytu exTadeusza" nie daje pojęcia o oryginale. cara niewiadomo, zdaie się pneto praNiektóre z nich. jak angielski lub rosyjski wdopodobną pogłoska, że zostal zamorBerga czynią na wet nieudolne wrażenie. dowany.
~~S~~~&~S9S~ege~~ee~

11\.łbumy
mód m
l6
ilI

i Faworyt" ~
tI)
tI)

"

.

, dala najobfitszy i najstaran~ niejszy wybór mód, za wieID rają setki naj nowszych mo1R deli, uwzględniając t~k 0mbecnie pożądane przeróbki.

1~itr-Variet~ Joloueum"

\Ii
\!)

~
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z Resn.
Pogłoski o zamordowaniu ex. cara w
pociągu kolejowym między Ekaterynburgiem j Permem mnożą się, jednak absolutnej pewności brak im dotychczas. Ruch
kontrrewolucyjny wzmaga się
kddym
dniem i gazety szwajcarskie piszą, iż należy liczyć się
upadkiem bolszewików.
Wrazie tej ewentualności uwa:~ają w Rosji
i u koalicji Kiereńskiego za męża przyszłości.
Do Moskwy przybył delegat Rady

z

z

Regencyjnej, Leszyński aby pertraktować
rządem sowietów w sprawie przetransportowania polskich uciekinierów z Rosji
do Polski, a rosyjskich z Polski do Rosji.

z

Kierefiskij

Jak donosi "Central News" Kierenskij
co też świadczyć może
przewidywanych zmianach w Rosji.
przybył do Anglji,
między ~nnymi o

. OstrzelluJDnie i oprófnianie Parvfa.
- Nowa epidemia.
Ostrzeliwania Paryża z dalekonośnych
dział oczekują Paryżanie z nerwowem podnieceniem. Chwiłową ,.rzerwę w ostrzeliwaniu przypisują dzienniki . genewskie
przegrupowywaniu ciężkich dział zna'ldujących się pod Paryżem i moment ten
wyz.yskują władze Paryża, aby ja knajwięk
sz~

na
się

ilość

mieszkańców

Francji.
Wielki niepokój wywołalo poja wienie
w Pary~u nowej epidemii. przypomi-

nającej epidemję hiszpańską.

Przyczyn pojawienia się tej zaraźliwej
epidemji trudno narazie dociec.

Ber.~nuRiinDI.

Otwarcie letniego sezonu I pierwszorzQdnym program.

n".zyki o godz. 7, prograMU o godz. 8 wie.zerea.
W razie n!epoEody przedstawien. odbędą się W' lokalu zimowym, Zachodnia 55.
Poozątek

~

m
\ł?

Kupię

JJDOlni~ lÓdl~r
N!! 1 (potrzeba 18 egz.)
Zgłaszać się do administracji "Tygodnika", Przejazd 8 r

~~

:: zawiera nowe wzory dla ~
i d~~ewczynek ~
~
oraz zblor
~

Pocztówki

mchłopców

m wzor. w b're l'Izny.

3:

m Przy pomocy form "Fawom ryt" osoby nie znające zu-

Qi

Ó

=pełnie

kroju mogą przyubrania, spotrze~ bowując jaknajmięi materl, jału, również znoszone już
: suknie m~żna przerabiać,
m zutytko~uJąc celowo rozm
maite resztki.
~ Skład główny albumów
(6

~

krawać

"Faworyt":
Biuro dzi enników
~ "Rozwój- Przejazd 8.

i

wytransportować

południe

i Album mó~ ~)a mło~ljeŹY ~
tl

W AnglJl.
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~

~
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~

~
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Pismo tygodniowe iiustrowane, poświęcone
sprawom kobiecym,
pod redakcją Zofji Seidlerowej.
Warszawa, Nowy-Swiat 41.
prenumerata na prowincji, w Austrji, Galic), w Rzeszy Nie wieckiej i W. Ks. Poznańskiem rocznie 30 m.
półrocznie 15 mk., kwartalnie 7 mk. 50 fen. Numer
Pojedyńczy 65 fen. Do każdego numeru dołąclOn~
są wzory ubiorów i robót i dodatek
powieściowy.

z ' jedyną podobizną

Cyprjana Norwida
do nabyoią w adm. "Gazety
Łódzkiej 'I ul Przejazd 8.
Sklepom odpowiedni

rabat.
Kłys,
NawroL~..f~ 13,
biła kartę węglową Io.JQ·-5091.

ul.
Eufemja
Armata
Hele?a
mle;:kl, wydany w

z"u-

zgubiła paszport nioŁodai.

Stefan Sobis ul. Rokicinska ,Ng 33 zgubił PiSZ port niemie~ki, wydany

w

Łodzi,

T

N2 7.

Zał()jone

Y

G

O

D

N

Ł

l'K

O D Z K

Str. 8.

DRUKARftlA

1H7 r.

I

Jana Grodka
a,

T111rz. Akcyjne
BROWARU PAROWEGO

ul. Przejazd Ng

SSrów K. AN·ST ADTA

Wykonywa wszelkie roboty
w zakres drukarstwa wcho-

w Łodzi, ul. Srednia NQ 34.
llctjwi„eay Sr••_. w miejscu.

dzące:

Fabrykacja •h••icanie czystego pły•nego kwasu
wę•la11ego w cyli1ulra6h stalowych po 20 i IO kilo

p I wA

poleca powszechnie uznane,

PILZENSKIE
BAWARSKIE
MONACHIJSKIE

n. B.

pierwszorzędne:

~:.

.t:

· : • • . • ·,,

·1·

szybko

-

Uprasza się przy kupnie o zwrócenie uwaf,!i na etykiety i korki S'te1oflplowane i
nie dostawy z brov, aru Akcyjneto przy ulicy Sredniej M 3„,
I

Afisze, programy, kwitariusze,
broszury, ustawy, zaproszenia,
bilety wizytowe, koperty i t. d.
Zamówienia. załatwia sit;

·1:~·,~,;.„··

~.~.

źąda- I

t

akuratnie. _

no~ootfl1orzony

Sklep

.J m1eczarsko-spoiyC11cz
9
t
„1. Zachodnia 72

I
I

OTWARTY
IS PlTReu•snerai,
Złota
Do

16 &, w Wat"sll!mr.rie. Po ukońp
klasy szkoły han~l~wej zapragnęłam ~ rzyswoić sobie gruntowczeniu'
niej Jęz.yk francuski, znany mt ieszc;e bardt:o mało. Po bezskutecznych,
.nieudanych próbach na róźnych podręcznikach francuskich aabyłam z~
lecony ml przez koleżankę Pański ~ameaozel<:: P~lałl:e-Fr;11ncuslu,
z którego pomocą, (ale bez naucz)'.c1el11) nauczyłam się. S'• ma bardzo łatwo,
prędko i gruntownie francuskiego 1ezyk.a tai:, .że obecnie naucz~m Innych
po fran ::usku. Za mishzowsk ie cłoż; .ie ~a~ łat"'.eg<' ~odr~czmka, zachę
cającego do samonauk1 bardzo przys.ępne1 1 przy1emnęJ, sk1adam Panu w
imieniu mojcm własnem i w imieniu moich ucz:eni.c. se.rd~crnc, i:icdzii;kowanie. Będąc uszczęśliwi~ną i. dumn'\ z. tak łatwei 1 .m1łc1 zdo yczY. polecam s~ :aouczek pan•K• wsz:i stk1m a mato i om Języka francuslue20.
Pozostaje z pełnym uszanowaniem 'Te•dozja H"'t"'' nown;·„
. Pabianice, d. 23/IV 1918 r. g. Pi1,,t kowska.

6-et

"

Swierzbę

szybko leczy riiydlana
"DIAŚC P-r"" HIEBIJY•
w słoikach na 1-3-1 ~osób. Nie p ' ami
bielisny. ma przyjemny zap11ch. ~1óać wszedzie.Sl\l. g:ówny: Tev:. "'' c.
Fr i\.~'łr!!UiA&Ai, Eiekto•·:aln"' 35.
W Łodzi: Lipiński, Orla N~ 3.

nto-toStftlYnft ~
w:yrelu a11teki L. ~uaPLA i &·9ti

JedJllV

K sięga r n i a Gebethnera i Wo!-

w Szli< 111le

bo bez
mem

il~

z111.t:..tni f:,
D•nn1
•auczycieła, z ob;as•iei

w;~~~;;;ekd tyt.

f'\AR.KA rA9RYC,!. NA

(PRliill ~ RESZTEK

Ur.
Choroby

zewnętrzne, akórwenerycHe i włosów

ZAWADZKA I, r'g Piotr.IH>wu:ie)
Prs:yjmuje etl. 1-2 ł od ~-t,

Redai~tor

:-:siadłe

śmiet3r1kowe'

Ogłoszenia

drobne.

• Nie1mieołti kus
Drzymał~ przyjmu(Ele"'"'• ntar:r) po
ie ul. Piotrkowska
fen. 20, 50 i mk. 1, 2 ! - k11rs
2~B m. ~o~
N!
1-y mi:. 5; l:urs 11-gimk. 7;-,
fluMltr-lłiemt~<ł ki poi. 20
Bezpłatnie bo bez na.uc7ycieta
50, mk. 1, 2, li;- Fola~o nauczy się każdy
4J

Akuszerka.

Francuski kurs 1-szy mk. 5;

sam,

łatwo prędko,

c:runtownie na Samo-

-kuu Il-gi mk. 10; Poł•k•• uczkach _R.e~ssnera po angielsku, franAPgieleki kurs 1-y mk. 3; cusku, niemiecku, rosyjsku. Adres autokurs U-gim. 5; - Pofsg.n. ra Złota 6 \Va;szawa. Cennik bezpłatnie
f'u~~"i fen.20, 50, mk. 1,2,4! ó. Adres
autora (R.eussnera) Złota 6 w WarszaMyśl Niepo~legła". (roczniki)

. oraz rozne książki do sprze"
dania. Wiadomość u1. Krucza I zakład
fryzjerski.

wie.

Sypialnie
komplettJe białe orzechowe. d~
bowe i garnitury mebli salonowych do sprzedania
Piotrkowska NQ 17, Guhl.

2 szafy, stół, otoMeble sprzedaie:trema,
"uchenne umanę,
nądzenia, story, firanki i rolety.
Wólczańska N~ ;37, I. Pański.

Ulica

Osoba

inteligent.na zn~ią?a szycie
poszukuie z11ęc1a, może
być ~a w~j~zd.' c'e gospodarstwa zaję
cie się dz1ecm1 lub chorą osobą. Oferty
w • Tyg. Łódzkim" pod, A S.

4 ule

Stosuje się: Dla nieme'.wtąt, zwła11żc1~ w e«r~ic 31\lakowaniia; ~a dz:eci;
dla osób karmiącycii; dla esłal1onycll 1 rekonwalescentow.
Do nabycia w •łllłllłłUt•ll i ekłatlo" a19ucz•1oh.

Partia ed 5-1.

i

2
---'-~:::=--·=::.:.==--~-...~~~:::::'.'.'.~~~:::_2'Y

P•l•łte
wstępny

·~tuokorm

ne,

tłuste słodkie

smietan~, masło solone

f~ polflca dzieła pedagogiczne REUS· sery, miód etc. po cenach znltonych:
~~--..~h~R~ do ?ardzo pręd~lej i najłat- 1i'iiiiiiii~=~S~l;,
~ llf1I"""':::
wie1~ze1 n.iuk1 JfJ!ZJ'łiów Obcych f

~ doskonał1

lekkOS1rllWD9.

pol.tca: mkko

na ub· y i palta damskie, męskie i
dziecinne oraz alpaga I resztki na bluzki, ubrania uczniowskie i skautowskie;
chustki. Picłri<ows;n.• 34, drugie
piętro front, m. 5.

SlOt&RZBQ

nawet zadawnieną i z bolesnymi strupami, prystcze, męczące swędzenie
leczy radykalnie, be•wonny 11 11.pem
ełlil ś•i•.-:r.:::-.y" wyrobu apteki Ed.
Lipinskie~o, Warszawa - Mokotów.
Sprzedaż w '1ptekach i skład. aptecznych Łódzkich i okolicznych.

TAPICER

H. GEPNER
meszka obecnie Nowy RJRH'.k 2,
przyjmuje obstalunki i reperacje po
cenach przystępnych. Na składzie uży
wane otomany i materace, oraz nowe.

z pszczołami o fOJi, 9 uli
syst. .Lewickiego" pod·
k~rzacz. automatyczny aparat do łapa
nia wychodzących roji i 1 do łapania
trutni, s~rzynki do hodowli królowyrh,
d<? transportowania pszczół, maska,
miodarka, blac'.:a odgrodowa, prasa do
sztucznych ścianek do sprzedania, Emil
Maas, Juljusza M 18.

Zaginęła karta węglowa
omyłko1'o

N!_ ••

Zgubl·ono

2 białe karty w~glo·

we, wydane na 1mlo·
na Teof;li R.aduslewskiej ul. Suwalska
N~ 9 i Petroneli Cy l.
zgubiła.t:

paszport
Milczarek
Eleonora
niemiecki, wydany pray ul,
Lepla zgubił pasz ort wydany'
Jóuf
z gminy
Rąbien.

Druk. Jana Grod~.a. ui . .Przejazd 8.
wydawca Jan Grodek.

2140,

wydana na
imię Józefy Kurlabsklej, zamiast na
imię Antoniny Szwedkowskiej.

Kątnaj.

