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O GŁ OS ZE N EA w Królestwie Pnhddam: 
lmyn11Jne1 OO fen. u wiersz petit.owy je1dnoszpaltowy (na 

stronie sześć szpalt.). 

1 Wannwie. Wuruka 7. 
·u, lrEdyt11a 16. 

Dro1J.n11 7 fen. u. wyraz, na1inniej 76 fen. 
lmńHłlH (po tekście): Mk. 1.25 u wiersz petitowy (str. 4 ezp.\ 
la.łmHugl: 1 Mk. u wiersz petitowy (str. 1,l szp.). l iD l:łztBłlł hind llWYm: Mk. 1.25 za wiersm petit. (str. 4 szp.). 

Admin. nK m;jera Płock.«; PabJanloet ul Zamkowa 11; oraz w Sanmowa:m, Kaliszu, 
zkaGh, w Wawłe,. w Małklrd, w f ułtusku, w Sledlcachll w Sieradzu i t. d„ 

czenia 'tr1e~e.Z.J•uh uezue, wtlzięez.no
ści i w1.,~roegio z Rosją prz~·mi.erza. Ci oo ie 
składali (pew~e· ~lXrnrH:ctwa p<>lity·CZlll~1 wy!-

' szy kler katol1~ki, Kol-o p.olskie w Dumie) 
mniemali · oc'.iywiści~ że takimi demonstra
cyjnymi allctaml . za&lu'żą się d-0tJ.rze sprawie 
P?l.s.kiej; w neczy~wii&liuści .rosyjskiego rządu 
me prze.kioruili a u h!my,oo sp.rawie p-ois.kiej o
gromnie z.asz.koozili. 

Po i.a.jęciu Warsuuwy~ hypDJOOa r-.syj-Sika 
trwała de.lej; dyskutowan·o b~ końca na te
mat „frontu an~yj,skl.sgrJ ' w polityce pol
skiej i obawian-0 się je!JZ:~ze powrotu rosjan • 
ma1eźii się ludzie sla!)ego dtwha, którzy w tef 
obawie wydawali rOZlJ'"rządzen.ia o utr.zyma
mu PlYJ.ymu.~wej IlatLki języka .rosyjskleg{} w 
szk<0farh polskicll, 

żyli ·J:Di boWiem wyraźne do.wody sz!%erego 
patrjotyzmu: w swoim eza:sie przeslali T. Ila
<l:zie Stanu i Ra<l:ti.e Rege.ncyj:nej {)dpowiedi'tie 
adresy, wyrazili gotowuść wstąpienia do armji 
polskiej, U&tanowili u siebi·e podatek na skarb 
WQjskowy p.olsltit przysłali do Rady Stanu na 
ten -sam oo! zebrane pomięd,zy sobą ko.s.zto
w.ruości, złote i srebrne: pierścionki: mednHki, 
krzyżyki, papierośnke i t. p. 

Dzi.'Ś, kiedy ustawa wojskowa zomala już 
zatwierdrona przez Radę ministrów, spra i.va 
jeńców wojennych nabiera szczególnego zna
czenia. Dla wyćwiczenia rekruta, jaki bę<lzie 
pcnauy, brttk nam <losta•teeznej Hczby uf~ce
rów; brak ie.n wlaśnie wypełnić ID:ogą ofice
rowie- piofacy z .... rmji rosyjskiej, z.najdują.cy 
się obecill:e w -0bozaC'h jeńców w Niemczech J. 

Ausłrji. 

30 stycznia. 
P.i:sma podały wiadomość o zamierzonej 

reorganizacji departamentu spraw politycz..
nych i funkcjonującego przy nim Biura PrMO
weg-0; o tam os.tatniem chcę parę słów. powie
dzieć, gdyż przy mtleżytej organizacji i umte
jętnem kierownictwre, Biuro Prasowe może 
osiągnąć poważny wplyw na opinję publiczną 
w kraju i zagranicą. 

Dotychczas w tym kierunku Biuro Praso· 
we uczynilo malo, i zewnętrzną swą dzialal· 
ność ograniczało do ogłaszania w prasie drob-
nyeh komunikatów o pracach instytucyj rzą
diQ wych, oraz do wydawania osobnego bulle
tynu p-0litycz.neg-0, p. t. „Komunikat Biura 
Prasowego". 

Komunikaty drobne pierwszego rodzaju 
są tylk-o fotognują rzeczywistości i noszą na 
sobie wszystkie jej cechy, a rzeczywistooó ta 
nie zawsze je'.'lt wyraźną i jasną. 

Co zaś do perjodycznych bullefynów-„ko· 
munikatów", rozsyłanych poszczególnym oso~ 
bom i redakcjom, to stanowią one cenne i po
żyteczne wydawnictwo; zawierają łxnviem~ w 
polskiem Uómaczeniu, wjjzystkie ważniejsz.s 
artykuły prasy zagranicznej, tyczące is.fr~ 
sprawy polskiej, a także wszystkie ujawnio· 
ne dokumenty i akty ogólnego międzynarodo„ 
wego znaCflenia. Zebrany w „komunikatach" 
materjal ma dużą wartość i jest niezbędny dla 
orjentowania się w politycznej sytuacji i ~:y
proW'adUtui.a pra:ktycz.nych wni;osków. 

Jedną tylko mofo.a byłoby zrobić uwag~ 

I i zarazem wypowiedzieć życzenie pewuegG 

I 
udoskonalenia komunikatu. Mianowieie, dl(')-
tychczas odczuwa się w komuuikacie brak 

I.

· usystematywwania .zbieranego materjalu, t. j. 
. sagregow.ania wed!ug treśd na poszczegóine 

~ stycznia. 1 działy; materjaiy pooawane s11 in crudo, cy,a.-
'.P~ed ml'Jlf)dr!i~m pisałem 6 mem wraże- 1· 5em tylko z krótk~ objaśniającą prz.edmow~ 

$:rD~ umieszuz.aue jeden po drugim, bez jakiegokol-. mn,. iak gdyby sprawa ieg.i'Ul1.1&tów\ i:ntern-0- I wiek ugrupowania. Nie widać żadnej próby 
· 'Wlfily.f!:h w S:wzypimnie, a obew.ie w Lomży, l

11

i syntezy i mo:Wwego, w danym wypadku, uję-
zooltlilila sobą~ wiele ważrtleji!Ul sprawę jeń- ~ia eal-oksxtałtu !J)'rze-0.&taw.ianej sprawy. T~ 
edw · ych - 'pólaków " arm1i rosyisikiej, np. w Nx. 4 komunikatu podany j~t arty.kul 

- - łię. d-Oty~hezas w oooz.acll w i lJuńwego pacyłialy, ,Je..iSp.&.rsert'a o „newtrali· 
Niemcz~ i Au&ł:J.ji. Okazujt iię, ie i ss.mi ci I i.acji .Alzacji i Lotaryngji''; ale nie SI! preyti'i-

1 jeńcy rl-0znają bolesnego u-ciucia, jak gdyby I ezoue, M.ociatby w strzeszczeniu, głosy, które 
s~-~w-0 polskie Q ni®. zapomnial-o. się prawie jednocz~nie w lej samej sprawie 

.. ~W nmner ~godru.ka „Jeniec'·, wyda- j odezwały, jak to; mowa Runciman'a w an-
w <Jl'.XJ.iie p.oillRitn w uardelege.n, z d. l gielskiej izbie gtnin, ari;ykul Alberta Ti:wrrut-
11 ; prz.y.i:10&1 LUi wstępis ariyłmł f'· t i ;;;•a w "Daily lelegraph'·, list otwl'trty Snew-
„Ozyśniy :na· t<> i8Uu!yli ?" Autol' przytae:r.a. ! I den:a w ,,Daily Chrnniele0 i t. p •. 
Nt„ J:l ~niki Dy{;cezji kuAaw&ko ·.!uu.is.klej·' Oprócz podawania matarjalów) byłoby po~ 
vdezwę Bfakupa, ~iehfłCai~~ gorłOO duc.b:°'" żądani:em~ guyby Biuro Prasowe. od czali:u &ti 
wi~J..W:Q ~o flbięrai;lla sklauek iila mt-eruvwa~ . 
nyoh l~~iuni3t4w i dodaj'6 od &iebie: ,1-~iruna eza.su, np. w odstępach tygodnb"Wych, oprn· 
tam Moidy t> 'il:a!!!, rozprus~onycb prr .Niemczee,h ~wywal.o sprawoz<lanię. Wy.t'ozim1awa11e 6 
i Austrji; ·poza SziezypiQrną !IG.11.wał-0by 1Si~ fl~~.ua~jJ op~nji publieznej za granicą, oczy-
lliema ani jednego jeń:ca polaka. Serce holi''; wiscia głów.tue w sprawie pol:;kiej, w z.wiązktl 
i .dalej wyjaśnia.: ,,Jllfł, ~ nam o oliary :r., wydarzenia.mi na a.ranie m.!ęu~yuarodvwej. 
d\IA ~!~.n.o tę~ nam za ciepłem z kraju'._ Sprawozdania Ulki~, w ob:ecnJm. okres.i~ 

przejściowym, miały by znaczenie dla urabia-
lnl;:uat~··wa bis.kupa .lp.{.\aW$.ko - kaliskiego, nia w na~zem i:>połeczen5twie orjeutacyj f"Jli-

W}'ląez.nie na rzecz.. intęr.rwwany~ lgi.i0ni- tycznych; były by również puiyte.t~ma i dla 
stów, '!est niewątpii:wi.e tJ.bjawem jl<ewn:e.1 .1sci- kitlruwników pohty.ki pv.l$kiej na. ""irw-;m dla 

n. ri94'. -OJWJ.n. łtł ućzucia, t.e. m.b. ar.·drliej, ... ".' .. jl:k· · wia:-· li nich t1'reme dt.ia.łunośći. do~~ Past~ ten był nłec.kętnie .USP*J~biooy 
JJ.ll leil'°U'Ó'.W-t ząJJ.Wl na~~Ua w n!eb odnmwa 31 3tycmia. 

".Jl ·.~.~ .. „ !e:i2}.,!~!~si~, "-~u21i;ee. ~~ ~.~~f:.n~adt0ę l Rząd p6lY.i l"!gl'l~il swą deklarEteję; ">"!-
,..,.. vv L...W uv ut- " ,...r;v.,. '""'"'~il.il„ ou, 11>ołal J•! fakt nie.Juµu.~:.rzeni~ a•·pt::.icrrtaci~ 

M'.w~ttł,.. l i~ en VI :&<IłCZeym stopniu uz.asa~; WJ.. polskiej d-0 udziału w rokuwrniach pulwfo-
~~~;~~:fł~;~[~]~~~~; ~;~,-,·;,~~~;~i;, .. 



I 

wycli. w Bl"Ześciu, a przeznacz.oną jest g!ównie 
dla dyplomacji międzynarodowej. 

Deklaracja składa się zewnętrznie z 9-u 
punktów, a wewnętrznie, co do swej treści, 
z. trzech części. Pierwsza - historyczna, mó
wi o ,;niewygasłych, nieprzedawnionych pra
wach narodu polskiego", o tradycji naszej 
,)zasad demokratyeznyeh" i ~,poszanmva.n.ia 
praw, swobód i be:z;pieezel'ist\l.'a wspólobywa
teli i sąsiadGw", o „niezniszrzalnej dążności" 
nr.rodu do wolności~ nakoniee o Legjonach, 
które „podjęły traci.ycję walk zbrojnych -0 nie
podległość". 

Druga traktuj2 kweslje aktualne, V.J!ja
śnia kompetencje Ra<ly Regenjpinej i Rząclu, 
stanowisko prawno - palistwo''We Królestwa 
Krn1gre;;owego, określa stosuine-k nasz d-0 na
rodów, zamieszkujących z:emie, które „weho
rl_z~1y :': skł~d ~awne.go ?aii::;twa P-Olsko-litew
\JK;e;so , n.n::omec s.awia szereg aktualnych 
i<!;tlaii. i domaga się udziału polaków „z glv
se~1 str..nowezym" w rokowaniach pokojo
wych, oś\viadczając, że w przeciwnym razie 
r.;cstanowienia, jakie bez nas zapadną, „nie 
będ~ uznane przez naród polski za prawnie 
go ot J\~~J:;_zejące~'„ 

Y/ rr:::edei, osfatniei cześd, po&tawfone sa 
pu.:,tulE:iy pols"k:ie na 

0

najbliższą pnysz.IośĆ 
(~;ejm, tworzenie armji, pr7,.ejmowanie zarzą
ciu krajem, pov;rót uchodźców i jeńcćiw, likwi
ćl3eja stanu vrnjenneg-0), oraz wyrażona na
dzieja utrzymania dobrych stosunków ze 
'WOJzyf;tkimi sąsiadami peństwa polskiego. 

W istniejących warunkach, de
klaracja byla wszystkiem, co można bylo zro
t: ć. Mówię: w istniejących wamn!kacoh, oo 
jakże•ż inne mogły być te warunki, gdyby w 
sw-0im czasie T. Rada Stanu zdecydowała się 
na udział Polski w w-0jnie i wystawna armję 
polsiką. W.tedy nie potrzeb-owali·byśmy prosić 
:i „żądać", jak to teraz czynimy, ale w charak
terze strony wojującej, automatycznie, posia
dalibyśmy „głos starr6wczy" przy rokowaniach 
pokojowych. 

Rozumiem takie całą delikatność obecnej 
_sytuacji, WYiP'lywającą stąd, że deklarację skla
,dają teraz ei, którzy jeszcze niedawno upor
czywie głosili zasadę neutralności Polski i po
,trzebę powstrzymania się od czy n n ego 
u.dz i al u w w'° j 111 i e, a obecnie domagają 
Się -c :z y n n ego ud z i al u w ro >k !()w a
n i a ·c h p o k o j o wy c h. 

Slusznie też zauważy! p. W. Kos. w „Ku
irjerze Polskim", że ton deklaracji jest ten 
,Bam, w jakim „przemawiali do narodów wiel
';,y nasi poeci, kierownicy Emigracji, nasze po
wstaniowe rządy i tajne władze". Rzeczywi
,ście, w istniejących warunkach, nic innego 
;nrun nie IJOZ.Ostawalo; ale o ileż wymowniej
mym i skuteClZil.iej·szym byJ:by głos realnych 
~zynów i faktów, przez nas samych w dobie 
twielkiej wojny dokonanych1 
', Ale, i w ramach istniejących warunków, 

f:
eklaracja na.suwa pewne uwagi. Dla mnie 
est np. pytaniem, czy wobec zachwiania się 
eraz rokowań i możliwości nowych perspek

tyw, by1o eeloweim jeszcze raz, po wielu po
przedn~,c;h,. 2'.łlzna~ć na:iize pacyfr:;ty.czne u.. 
;;posobieme i poko1owe tendencje? -

Następnie nie wydaje mi się szczęśliwem 
połączenie w jednym ostatnim punkcie zapo
tWiedzi przyjaznych -sąsiedzkich stosunków z 
"aństwami cetralnemi i z n ar o d am i (nie 
;państwami) rosyjskim i ukraińskim; to nie 
s~ meczy w danej chwili v>spólmierne. 

Wreszcie sądzę, ze w deklaracji opusz
czono jedną ważną sprawę .. Z całego pograni
'Cza, poza frontem, idzie do nas jeden wielki 
~zyk rozpaczy: Polacy w dawnych swych 
~iedzibach są tam mord.owani, mienie ic.h i 
wszelki dobytek kulturalny polski niszczone 
~rb~yńsko przez zbuntowaną soldateskę 
t rozagitowanych chlopów. Położenie polaków 
~ głębi Rosji nie o wiele jest lepsze.ro. 

Przed kilku tygodniami Szef Departa
mentu spraw politycznych w końcu jednego 
wywiadu oświadczył: „I tamtymi. (w Rosji) 
polakami zaopiekować się stąd będzie trze
ba"„. Wobec braku ku temu -odpowiednich 
~r-odków, słowa powyższe wyglądały trochę, 
jako „mania grandiosa"; ale teraz nadarzała 
się dobra sposobność przedstawienia sprawy 
na forum· wsze-chświai-0-wem i :zabrania w .niej 
glosu. W deklaracji postawione są różne „żą
dania", mniej lub więcej latwe do wykona
nia; dlaczegóż więc nie skieroWlallo również 
do n ar o d ó w r.osyjskiego i ukraińskiego żą
dania, aby ·by! ukróco.ny rozszalaly, iępiący 
polskość, wandalizm? Nie rozumielll, co mo
gla. stanąć na przeszkodzie ~stawieniu takie-
go żądania. · . ·· .· •··,· · - •. 

; Speotator. 
_......,_r,,..-rrąrrą .,.,··,' • .. 

Komunikat u;umiocki. 
BERLIN. (Urzędo-wo). Wielka. K-wa.fen. 

ó-łówna don<>si dnia 2 lu.tego: 

Na żadnej wido·Wlli wo-jn;r n!e stało łlię 
"l.ie" .n-owego. 

rJ.e~szl Gene;rał ~ Kwatermistrz 
Ludendorff. 

ltrifJ HDIRbkf 1. 
Berlin, 2 lutego. 

Od 1 do 10 stycznia 1918 roku angliey 
.-tracili, wedlug wJ:asnych list strat, 636 ofi
cerów i 30,752 wlnierzy w zabitych, rannych 
.i zaginionych,· nl0 wliczając w to poważnego 
procentu chorych, których jest wielka ilo~ć, z 
:powodu złych stosunków sanitar.nych, panują
.. e_yeh na fr:-0neie angielskim. 

stają .,> . . . . .... ,:::,• . 
uda im ..... · ...... ~tl łi.Ylłd ~ 
mi, albo p:rzynajm..·-de;ł gcłj- ·~i ie: ją p.()s:ia;..._ 
dają. Z tą eł1wilą. rozpoeey~ się _ ·. . . , trajld 

Berlin, 2 lutego„ 
(Telegram W. A. 'f.). <'·'" 

praw małyeh nar~tlów i bo~wroy łf. -·~~ie.~;~ 
cja składała się • . .P~Wl~ieli obydwu trak- ~ p-raw ~mookreslenla. . · ·· . · ~" 

·cri narlamentu.; .. no d..nn.·.· .. · .. ··•.•.· od kaide·t ·~., .• a.z z .. · Uważają się oni ą,~Iadoow w dan'1Jl1~ :;;;i; 
•.s r _, .r ...,.,. "' ·· Ju nie zwra'Cają'C n.ajmm~j8bej RWRgi iDf •• ·xt'i 

Dzienniki tutejsze piszą: . . .. tuech funkcjonaqimz4w .•. mązk.ów zaw(łd(ł,.. resv nitrodu. . . · · :y ;!;'i 
wyeh_, ~'1Uienionr• "'~e wspomllianym tełe- V Podobne noozy dueją się niatyłk<0 rt:a:1tt,;. .. 
gramie~ Pomiędzy ezioRkami ·frakcyj eocjaln-0- krainie leez również i w Finlandii, gdzi-e.·~t-••· .. 
dem'°kratye.wyeh pmdam-f.mtu mial się maj.do- slano wielką ilość: rosyjskich. młn.ierzy f~ >'. · 
waó poscl Bauex" mbór..-. ~-olwiek należy d'° · lerji, ażeby z. pomocą 1inła1uh~-ej ez.erwO\iej • 

Sytuacja, w .zwiąż.ku ze stra)kairn.4 P<f~ 
~yl.a się w piątek wieczorem w.acmi.e. Lii&bla 
strajJrnją-cy.ch w .calem państwie m.6w się 

zmni-ejszyla. Ten sam objaiw daje się zaaw.aąć 
w Berlinie. 

„. . gwaraji ~:nieść młodą web10śe finbtnthła[. · ·· .·· .... 
ikc>'Jl·i.sji generain!łj . z;wiązkÓW zaw-od-owycll To samo dzieje się na Krymie, ~eh~ · 

W mieście jest o wiele spokojniej, chóeiai 
tu i owdzie "''Ydarzają się niewielkie ·ekseesy. 

jed.nakźe w .koni-ereneji iµial wziąć uchial . w dy ooiszewiekie zamieńają pnywieśt do Il• 

cllarakterze przeds.tawicieda ,pre-iydjum partji. padku młodą republikę tatarów krymsldeh, 
W Estonji foluierze ho1szewicey rozpę:" ·•· 

dzają na cztery wiatry estońskie zabrania lu
dowe. Estońscy politycy neiekają za granidę1: · 
szukają sehronienia. u innych narodów._ . 

Z ealeg-o państwa nadchodzą wiadt>~i,, 
które wskarz.ują na t:o, że ruch strajk-owy SUtb
nM. 

W Lubece i K<Yfonji ;praca trwa. W Ham
burgu i. w Br-emle li ez.ba &brajlkują.cych zmniej
szy la śię wacxnie. 

W kraju .nadreńskim poouJe zupełny spcr 
łój. Podobnie w prowi11Cli sR.S!Mej i 11.a. śląsku 
praca :nie ulegla przerwie. 

Tym .sposobem zapr&pQllf>W-&ne prz.e~ 

kt<11<:i!e~.a. R.ieszy zaproszenie specjalnych. 
pl~:;;cistawieieli ~w.aądu związMw mwodow7eh 
wsi«..lo odnuoon~ 

Kanclerz. Rzeszy nie mćgl się 'Lg'odzić na tę 
propozy-cję, gdyz w t-en spo3ób ulronsty~u.i:iwa
na d-eputacja uważa.n.aby była w upełnomioo

nioo.e p:rnedsta wieielstwo str.aj:kującyc.h r-o b-0-t
ID:ków, nie mś za przedstawicieli ws-zysikicll 

Natomiast w Goth.cie. i w JeDie ~r'J'.:blleltl !1'-000!lilików. Woł>sc tego .kaneleirz Rzeszy utr.zy-
strajk częściowy. mal w mocy swą oopawiedź, którą dal na p.r.b-

Oerekiwać należy~ ie odmowa ',PIL.cwinieji śbę tclegralie0D.ą. 

pirzyląeze.n.ia się d.o strajku wywrzie swój sJw:. Strona przooiwna oowiadezyla, że w tyeh 
tek na r-o.botni!ków 'berlińsikicli. wcsunkJtCh 1neka $1ę przyjęci.a. d~puta.cji. 

MilitaryPcja. zakładów przemysłowych Jak wykaz.ujil opisany stan rzeczy, .riąd 
berlińskich p,ostępuje trmezasem naprzód.. je.st w kaW.ej chwili gotowy d<J przyjęcia po-

Charakterystyka polityki bolszewickiej 
dokonana przez; p. v. Kiihlmanna na· sesji· 
parlamentu, pomimo wątpliwości p. Trockie.. 
go, by la zupełnie słuszną. \V szystkie piękne 
ioorje muszą w końcu rozbić się <> rzet;zywi
slość, jeżeli się z tą ostatnią nie zgadzają. Sa· 
mi boh;zewicy przyczynili się do tego, i.e po.. 
1,nano się na .hfil ob-ludliwyc:h fraz.esach o W-Ol" 
oości, ludów i uszczęśliwieniu narodów. Spe.. 
dziewamy się, że sprzymierzeni dyplomaci w, 
Brześciu Litewskim nie będą się trudzili zbl-
janiem tych teoryj, skoro bolszewicy sami 
się o to po&tarali, by czynami swymi zadał 
im kłam. 

Ro:ja H Gb!DJ. 
Berlin, 2 lutego. w-olanych przedstawicieli robotników i obra- Sztokholm, 2 lutego. 

dowanla z nimi. Za powolany'Oh oo podoonych (Tel~gram W. A. T.). 
(Telegram w. A. J.). Pete-rsbursika Rada komisarzów lud-0wviJJI 

U d rokowań są uważani posłowie (I.!) parlamentu "„ 
rzę owo. zawiad-omila nnsla cl1iń3kiego o usunięciu do-b k w· ei!: wszystkich frakcyj, oraz przedstawiciele róż- ];'~ 

W stosururu d-0 strajku ro otni ów w 1 - nych zwiąilków za wodowyc-h, którzy są pożą- tychezasowego posła rosyjskiego w Pekinie. 
kim Berlinie, rząd iui od samego początku Kudaszewn -oraz dvrektora zarzą<lu k-o-leii • dani dla ro~~'lfflia zawod<>wycll kwe&;i ro- ..., „ 
sfal n.a tern st.ainowi.siku, że nie moze pr-0wa- bofoiiczyeh. w~odni-0 - cllińskiej, Harwatha, w Charbinie. 
dzi-ć rokowań w sprawa-eh politycznych z ,,Ra- od.n .

6 
• Hi • 

00 
Rada komisarz.ów lOOQWyeh za.propon-owa· 

dą Robotniczą" wybraną przez strajkują-cy~h Musi jednak u~1 ' ia ~ niwg ne z i la n:twarze:ni'ł m.iesUl!llej r-0syj3.ko „ chińsikiej 
rob-(}tni·ków bm J'akieJkolwiek prawne-i n.n.ri<>•a- l eaiym naszym porządkiem pansiw-0·wym~ o ł J ..• J:k . "' . . ł al . 

' .i !'""...,.., • • • • • rnmISJl :w ·W1ull:CYlneJ, w ee u ust ema <la,ł.. 
wy. Oświadezal on zawsze g-otowość r-0ztną- J mawiam~ zycrnwych spraw politycznych ea- szych losów k-0lei wschodni.o • -chińskiej. 
sama polożenia z .polityC>Zll''ml i zwion1~0wvmi . legQ narodu z przedstawicielaCTi poszezegóI-„ ~ „ . Jak z Charbinu don-0sz.ą , Chiny wst!Z1' 
przywódeami x-0botników. Tym zasadom dal nych grup, którzy porzucając pracę w czasie maly d·os-tarcwnie r-0syjsklm :kupoom środków 
również w-c:roraj wyraz kancil:erz Rzemy w ro.z. gdy ojczyzna znajd11je się w potrzebie, zloiyli żywnoocd.owy.ch, skóry i t. d. . 
mowie z postami Bauerem i Schmidtem. dowód, 'że nie zdają sobie sprawy z poważnej 

Wkrótce potem otrzymał 00 telegram pod- o~po~ie~alnośc4 jako ezlonkowie narodu 
pisany przez. posłów Eberta i Haasego, Lede- llleilllookieg-0. 

boura. i Seheidemanna, którzy prosili o pniyję- Berlin, 2 lutego. 

cie ieh wraz z pięcioma funkcjonarju~zami „V-0S'Si-scihe Zeitung" ;pisze: 
zwiążków zawodowych, których strajkujący Wątplitwem jest, ażeby ią<lani-e frakcji so-

wyznaezyli iako swoich mężów zaufania., przez -0ialno-d-emokraty-cznej 00 d-0 .zw'Olooia w 
kanclerza, w celu omówienia. prawa odbywa- I związku ze stra;kami

1 
parlamentu, -roatai>O u-

nia. zebrań. I względrrtlooe. 
Wobec teg-0, ze prośba ta z wyl-0<Mnem.i Z rómiy'Ch &tron zwra-ca~ą uwagę na to, że 

zasadniczemi zapatrywaniami rządu pogodzie posiedzenia Izby w ob-ec.nym momencie prz.y
się !llie dala, kande!"Z -Odip-owiedzial propo-zycją, rui-0slyby tylko korzyść niezal.einym socjali
ażeby w proj-elclowanej :rozmowie wz.ięl<> u- st-om, kló.rzy wypowiadaliby IOO'Wy, posia<lają
dzial po dwóch przedstawicieli obydwu fra-k- ee prawdopodolnl.ie związek z zajści.am.i uJ.i-cz
cyj socjalno - demokratyeznej parlamentu, o- nemi. 
:raz z komisji generalnej związków zawodo
·wyeh. Jedn-0-cześnie zaproponowal on dooanie 
kierownikom orgainizacyj l.awodowych jeszcze 
trz.ecll mnyc:h 1>rwdstawicieili :związków. 

Strona przeciwna nie zgodzila się jednak 
na. to, natomiast za.proponowała. a.żeby deputa-

Japonia nstęunio. 
Sztokholm, 2 lufog-0. 

fl'elegram W. A. T.). 
Jaik dQ.DJO.Si „Nowaja żiz.ń'„, naskmek pr-o-

testu rosyjsldeg-o k-0misarza ludowego dla 
spraw zagranic7lllycih rząd japoński zapewnił, 
że w oolu mrlknięcia zaostrzenia konfliktu, 
krąwwnild jappńslQ.e będą: w;ioofane z Wla.dr-
wostoku. ' 

Odział Brazylji. 
Ri-ó de Janeiroł 2 lutego. 

'(Telegram W. A. T.). , .. ·' :_.,_ 
V:O.ni.esienie age.ncji· Havasa: 
W &prawie wymiany nat między ministra

mi llq>raw zagrani-cznych Pecanha. a Artu.rem 
Pool, w kwestji utlziału fl.oty brazylijskiej w 
'WIOjnie 0rbecnej pisze „Oomereio": 

Brazylja. zdecydowali& jest sta.newczo. roz.. 
pooząć chiałalność bojową. 

Wy-śle oo.a lotników do Angljd, l()raz odda 
. do f1'02JP0I"Ządzellia swe es.ka-dJi ikirąwwil:lików 
i torpedioweów~ _ 

l 

Z drogi-ej jednak sibrony - piMie ws:fi.om
niany dzioonik - zauważyć należy, że strajk 
i demoostrae.te uliC'Zile file odzwierciadlają 

właściwego nastroju loo:uości, który znaleźć 
.może swój w~raz jedyni-a w dyskusji ila.r'la
mentar.n:ej. 

&wałty bolszewickie. 
Kopenhaga, 2 lutego. 

(Te'legram W. A. T.}. 
W zwiąiku :z. ,połm;enie.m F.Lnlrundji pl:sz.e 

nAftonblade-t": · 

T-o oo wi<himy w F1nlandji, nie jest Jl'O'" 
wstaniem uja.rz.mionego narodu, awi walką o 
wyzwolenie z pod jarzma kapitalizmu lwb bun.~ 
tem upra wniooej większ.ości narodu przeciw.kio 
Qligarchji, która dorwała się do ~la~.r_. Jest 
to poprostu gwałt. . 

Ba-g.nety, annaity i karabiny maszyn-owe
ew środki, któremi pneprowa.d-zono za.ma.eh 
&fa.nu. przy pomoey obeyoh1ioldaków, s wyra.. 
tnem zlekeeważeniem zasady samookreślenia. 
iłarodów. · 

Niema ehył>a w Europie !partjij. par!J.amern... 
tar11ej, ~raby mogla p-0p:rzeć talką politykę 

i gwalltu. żadne stroonict.wo me .moZe by-O śle-
1 pem na tego :rodzaJu metody \PO']jfy-OZllle i musi 

wszelkimi ~rod.kami p:rzeszka~a.6 ~ena.
niu się ich na zachód. Jedynym sposobem, aw 

żeby temu tŁapoibiedz, jest prz.ooimtawioo.ie 
sily gwałtownej i ;polo0Wnie ttamy, lió~l u-
6mierzyla rw:ezJbrane w~ 

L!st okscarycy. 
Sztokholm, 2 lutego. 

,,Stoekh-0-1.ms Da-gbladet" podaje szezegó-
!y z pewneg-0 listu eks-ewrycy d-0 .}ej przyj3.' 

ł ciól'ki, w którym b. i.mp-errutm-owa ~isuj.e ·p& 

menie swe i swojej rodzi·ny. 
Uhrzymuje ona, między innemi, ze wygna.w 

nie podz.ialafo na cara niezwyrkłe przygnębia· 

ł 
Ją.eo. Z&t.racii <>Il ~upelnie swój zmy.sl orjen.„ 
ta·cyj!Ily, stal się aopatyemym i nie interesuje się 
zupełnie kwestją ponownego dojścia. do wła.. 

dzy. 

Byly car myśli fyl\lw o jednem. - o nie-
.narażaniu na szwank swego życia i wsipomina 
.czę-sito swój zamek w Li wadii, gda;ie taJk !Jd'z.y• 
jemll!ie sp-ędzał lała. -- - · 

Mi1Irolaj clloozi stallie po ieywm-emu, cli'(). 
ciai nie (}Zynioo.o mu ża<lnych brudaiuści, gdy 
nosił mum.d'll!' puMrnwnilrowskd. Utrzymuj.a 061 

stooua_1ki 1istow111e tylko ze swoją matką, która 
przebywa zyhecnie na Erymie u Miikolaja Mi• 
kola}e wkiza. 

Wielika k-sięmi~zka Tatjana <:zyła d'll1Ą 

zwłaszcza romanse f.rain>C:uskiie., zaś w. ks. Ol· 
ga poświęca się goo.pOO.arsitwu d-0mowemu i 
pracuje oo świtu <J.-o nocy ze sluibą. 

Mtlly eks-carewi.c.z. wyka11u.je duże zdiol'Il.o
ścl do nall!k.i, szczególnie do goografji i ma:rzy 
o pnedsięwzięedu kiedykolwiek pod.róży na,. 
alrolo świ8lta. 

Eks-caryea. pisze daJ.ej, ie tęskni niezmier
nie za swioją rodziną. Wiadomość o rozpoezę
ciu rokowań pokojowych przyjęła eała rodzina 
carska 1 wielką radością, gdyż żywi nadzieję} 
ie pobr.t jej w Tobolsku skoń.c-1i się wru 1 

wojną. 

SJr11u1dall1 1DńrałlcI1 1łsmlecki1J. 
Berlin, 2 luteio. 

(Telegram W. A. '!'.). 

W środkowej i zachodniej części mona 
śródziemnego szczególnych prz.eszkód doz.nil· 
wala w. ostatnich ez.asach komunikacja tra.a
-sportowa z yYI.oeham~ i z Francją. Zatopiooo 
fi ~a:oweów i Jeden zaglowiee ogólnej pojem• 
n„ose1 przeszło 23,000 zaregestrowanyc.h ton 
brutto. 

~szy?tkie parowce oo do jednego byly, a· 
zbro1'0ne 1 naladowane. Większość z nich wy
strzelouo z szeregu drogą zręcznie przeprowa• 
dz~nych a~ów. W tej liczbie znajdował .ęi' 
dnzy parowrnc tra;isport-Owy, plynąey pod sfl„· 
ną eskort~ przec:iwtorpedowców; Dl\ilS-Wć~M 
~tem pci-s1ada? sz~ególlJ.ą wartość. Zatop~'l\l~Y ....... . 
zagl-owioo fmgielsk1 „1\fa.l'y P~" łlR1.1lj-oo~ ~ię.l':~~ 
"W drodze d<> Malty z ładunkiem wilu~~. · · ~' •'••· 

Sze~ ;:;;-;~a-t.)\i admirali„p. · · · 



z 

„.1~ j~ płę~ ~IJ~~· 
lł:yeeisłm ~~._1.~ · 

~i}btę $ff §Iii1t ma;ow-. 
;llb.mlenne r6te. 
Kwitnące mewy, 
l'od balkon~mi $pi.ę~; ·< 
~na twcja p1eśń, · · 

· ~ m~dcy mipak 

L~ '*fŚ ty U$Z&<tł.wt'f•:•• 
&an.ej kopalni? ·. '' '·· · · 
o~ widział tam n 
:PGd bladyc~ eiężki 
:U.y ehlodne mami? ·.· 
Czyś widziat, !ak ~ 
L&dlri:a w~~ 
llruia się twoi 
JIJ śpiewd wel1uJ 
-·L~ f!:l.'!Ś ty ui 
.(hamcej kepallli?.„ 

kój . odrębny z 
Brześciu nie 
hez.wą;tJieiiia;: . 
szym obecnym · 'Tr-Ockiego. Obwie-
ściłby -O:fi. potem c~enaY.. swiatu, że ze wstrę
tem odwrócH: się1 tlid; f;g:t"Ol,'nadzonyeh w Brze-
ściu niemiooklc;h: · ·. · · · .w~ że w Niem-
czech i w Austrji się polityczna i so~ 
cjalna katast:rota,c 1 ~· · ·. łSwwicy :rosrtscy m-0-
gą s:pokojnie wy~'fś.61 . aż katastr-0fa ta 
przyniesie In~Wi~ :8JllO'lnemu . le.pisze re-
z.ultaty, niżby tQ q:q9gi u.~f!!lió. B:w.e:śó. Litew
ili'\ 

tel 

z kimie .fa wa.leiy6 cheę i waiczy6 o oo? 
t} rlniut'" 6dpowi!.łdz tym, eo iyją noeą, 
O al-0ńee !... Bątlźie mi tłómaaem. 
n~~o pierś ma m~ka pęka .Plaezem!. .• 

Koohal~ ciebie kiedy&. i:temio d:roga, 
ltówni twych smugi i vngón twoich garby, 
J:nroale.m w łonie twfłm drz.emiąee skarby: 
Twe pr+.Qlła~nie - krzyż wzięty od B~ł 
~nehałem pieśni wielkieh twoich synów, 
Co cierpią<: z fobą, cierpieniem mHjonów, 
'f:ro• 414 ~<Wili, słue~y tmn tronów, 
:!; iM. łwitłycll - ~e1ltU W&8'W': 

~---

O l'ffj katu!.„ UfRt tw~&j sil1rrt 

1Jl:>a<I~ ~dlk6w w met~ie a ~eg~ 
nie dla wjaśnienia: a) 'Cfl.Y Morenwtt i K>t> 
stin są· btlll.posredillmri BJ.)raweanrl tego, co za· 
szfo w Bieł<gorodziie; b) łn;y. A:nf>0now d. iM.ura· 
'Wi.ew wydali. n.ieliegałn:i:e ro'Z.kaey, gwaką'< 
prawa 5amórt.ądu puJlkiowego; 'C) fJiy Jmmisa• 
na do spraw woj.sik-0w"Yeh·p0ilsikkih -0kręgu .mo
skie'W'Sk1eg'°, Bobiński i Próchnia!k2 iW)11k.a'ZRii 
icaNrowitą bezczyn,nQśe włiadz? 

2) WOlbe0 tego, ź.e pierwszemu q:iolski'6min 
p'ullrowi.rew.ol'll1cyjID.eimn1 w JBielgomdzie wy„ 
.rząd-ro.n() zn.t&wagę, Komitet Gló'Wm.y żąda d1a;ó 
eałk-O'wJtei &aity.s.łaktji i rwydania xnzkaro zwró--
icenia broni. , 

2) Wy.pa<llk.i bi~gorodzkie xz.ucily jaskra· 
we ~wiatlio na rozpaczliwą syhw„eję żotniierzy„ 
p.oJ.aik>&w w .armji rosyj·Slkiej.. WIQlbiec tego Ko· 
mi.fot Główny żąda, .al>y Rada koimisany ro~pa„ 
trzyła illatyclmn.iast sip.rawę położenia polaków 
w armji ro:syjiskiej, z udziałem pr11edstawiei eb 
K-01ruiteitu m:ówn.e-go i a1by ro.zpatrz.yla. j.ą w ea· 
l.ej lWłeiąg©ś~. 

W Utchndząeego slońca czerwieni 
~e:rni~ się drzewa ... 
!ilemia torana pługami wojny, 
Przyję!a synów kości„. 
Kiedyż nam błyśnie dzień żniwa :z:n&jfty, · 
P1o.uów .milości? 

Oezy, wriatrz;en@ w ~\l!Ll'Gś.6 :nieZ1141'łą, 
lt-onią łez gorzkich :resy ..• 
Czyż nigdy chmurzyć się nie 13rzestaną 
Gluehe niebiosy?„. 

rn. 
Z zamttu wojtty dzikiej i str~lw~j, 
Co i węiiowymi Erynij w~~m.i 

~- „„ ti,ii!iejmi:J !!U.fm ;,ne& lUrl'Wł, kł.ąf , 
Wił'llŚ •it łia lum jume~ł Za ~e 
~'nj ma.y ~!. .•. 

Nad światem ll)Ci i krwią otia:r 'lrumi 
I.opyte:m. k<:>fu!kiem st:rat@'Wall.9 ruwy, 
Z pożogi, l'iowyib. łupów wieemie ehc:iwaj1 

Co jak smvk parska ognJem, dymem, Bkn•ii 
Z męcz.a~ glodu, eo sili mici nad· u.mi 

I 

• imli 
liH twa >Ul. Mlri. ~li: sif ilie ci~ · 
.!f~~,~~t.u~l-

Il 

o tittk~ .-.-y w 4"1łl&lri• ~~ 
t p~• M.wdy lfłłlf, · 
Il(:! w wu ~aT «a~ łtł'lu. 
!le t~obcyi 

Kryją wns zfoie ldkię jesial,rlt 
WiaJ;r Wihe .rF<Ouł"'m mi.ew · I 

4~ to, Mi It~ p odpędu, kto 'byv.ry: 

~p3jn;.ei.el - pl}w~e jaki::i lm.:talt olbn;r-.i, 
Jikiłś slit sknydła. wielkie w niebi$ ełi~'i&j~. 
Niby pió1f'Jp1.ll'J:ę, ldóry:in wulkan. dymi. •• 

~ ~ł{; !„. 'RętM- wyciągam z 1rndzil'!ą, l 
hi.n.alem: 4>lo 11a aJ:ońa nowyd1 r-o!6w 
Wylata F~nil«;, wylęgły ::& popiolówL 

L06n Ryr,;im-. 



Jąca się w · pn.edziwnej · literaturze rosyjskiej, 
wskrześnie na nowo w buntowniczym poryv;·ie 
mieslawionego sumienia, umocni\vsz.y swe prawa 
<lo obywatelstwa na tym globle. 

Wierzymy, li wskrz.e.śnie naród :rosyjski. A 
wy<..naniem naszej wiary jest, że w czyścu cierpie
nia i męki rod1ii się jego wielka pr.zyszl-OŚć. 

WJmf a~zcu1i1 fabryk. 
Rada komisarzy ludowych zanądzila koo.

łiskaię fab<.ryki metaiurgicznej w Sestrerecku i 
fabryki samol-otów, ponieważ. fabryiki te <>dmó
wily 'J)oc1dania się pod kontrolę robobniezą i 
Lawiesily pracę. l{.-0n.U,S!ka;ta ;nastąa>fla na 
;.'7.ecz państwa. . 

Fa:bryki Newskie, lrtól"e iprzyj-ę-1y Od pań
;twa pożyczki, przeszły na własność repuhli
ki i komisarJait <lla prze.my.Situ i hrun<llu >0bjąl 
ie. Perwne'l techniczny 7.a.t·rzymano. W ~a-

. zie straj,lm lub sabotażu winnych sądzić będzie 
trybunał :rewolucyjny. 

B. kor. Havas. Instytut Sm;Oilny s'konfi
. skawal Ławrę św •• .\leksan.dra Newskiego z 
\V3zysitkiemi, .narleiącemi do niej zabU!dQwania

" ml i kapitałami. l\Uody1ch mnichów wy:pędz.o
. !10. 

Przeor Ławry oddal komisarz.owi spis pa-
pierów wartości-owych, będących w posiada

. niu Ławry, którycll suma przewyższa 20,COO,OOO 
. rubli. Tegoż dnia zaprote.sfowala parafja Ła
. \\ry u metropolity Benjamina, który mie~:zka 
. w Ławrze, przec.iw k'°nfiskacie. Pr·otest opa-
trzcmy jest 3,000 podpisów 

lti:our o finlndJi. 
!Biur-o Reutera don-0si: Balf.om oowiadczyl 

uawiącemu obecnie w Anglji poselshvu fin
landzkiemu, ie Ang.ljia uznaje w zupełności po
w.ody niezależności Finlan<lji i 1por!:ęp.i.a po-

. przednią rosyjską ipalitykę uciskm. Rząd an
giels:ki uznał ni·ez.aleino-ść Finlandii jill!Ż r21e-. 
czywlście przez :to, iie wstą;pH z rzą<lem fin.
fandzkim w bezpośrednie stosunki ;przez za
mianowanie angielskieg-0 konsula w Helsing-

, forsie. 
Obecność rosy1·skfoh Włnierzy w FinJ.andji 

'lie da się pogod.zić z uznaniem niezaleim.ości 
Finlandji przez hols-zewrków. Anglja sądzi, 
że hędzie mogla uznać niezalein:ość Finlan
dji w formie p<rawnej, iecz zaleinem jiest od 
tego, -czy w Rosji usftali się silna wla<lza, .ezy 

. też niep.o.rz~dek będzie trwal dalej. Balfoll'.1" 
pożegnał poselstwo wyrażenielJl przek001an.ia, 
i.a Finlandja ·wtkróke z.najdzie ,się w gronie 
.narodów snwerennyc:h. 

Wieści z Rosji. 
Z walk nacl Donem. 

W Smolnym o.trzyma.no wia<lom-0ść o po
<•ożeniu holsnewików w Woroneżu i nad n.a
nem. Komitet woroneski inforrnuJ·e że K~1 e-
~· r ~ 
u.in. wydal rozkaz pasuwania się w kiertmku 

, stacji Poworino, celem zajęcia jej. W pólno.c
uej części okręgu D(miec-kiego ko-zaey zaitrzy
mują pociągi z węglem. Na stacji Mi·n-ero~"° 
nagNmadziło się pr.zeszlo ,;1,20 pairowmów. ~o
·le}om g.rozi zupełny brak węgla. 
Odnośne Ukrainy bolszewicy otr,.fnali wia

domość, że w gub. kijowskiej i Kon:otop.i-e u
ikraińey rozbrajają żołnierzy, ud:zielajac im 
j.e<l!no.f~-z.eśnie bezterminowych urfopów." 

W e<llug doniesień ce.ntralnego Komitetu 
wykonawcz.ego Rostów nad Dc•ne.m .prz.esze<ll 
o.bee.nie w ręce b-ols.zcwikó;v. ~.Wikż.el" zaś ma 
informaeje, że miasto· to zujęte j.est przez lro
'1a.ków. 

PO'kojowa komisjr. gospoifarcza. 
~as:z Wiekt' dGaosi, że ozfo,ukami r-OSyj

skiej komisji gosP'o<larczej na konfereincji po
kojowej są: Karol Radek, J·oiie, Karachan, 
P{}krowskij, Doli wa - Dobrow·olskij i specJali
ści e.konomiśc.i Finn - Je.nntajews.kij; !inż. Kra
s:in. i Broskij. (P. P.). 

Zwrot Koranu Osmana. 
Rada komisarz6v,.- lm.'!:; ''· ych p02.tanovrila 

'twrócie natychmiast krn}:Jwemu zjaz;:.:fowi mu
xulma 1.skiemu „ś..,.v.ię~y Kora.n 0.511w.na", znaj
dujący siię w państwowej bfolj1atece prrł>liiewej. 

Przeciw . chuliga'Ilom. 
Donoszą z Petel·s:lmrga, że Rada lwmisa

rzów ludowy·ch po.;:t:.u.lovdla jąć się ene-l'rricz.. 
n.ych śrc<lków, -celem oczy.szczenia stoli~y z 
chuliganów i pogr·om~ów. W zvrfaziku z fem 
iw różnyich d21ielnka:"h mias·ta d-okonan.c11 licz~ 
ayd1 rewizyj i a.reszt·owań. 

Konfiskata m:ajątku. 

~;kretem '.'rob-Otniczeg~ i wI>0śdań!kieyo 
rządu cały m.a1ątek Akc. S1mskiego Tow. z.a
kla<lów górniezch ws.tal slmufiskowany i o

. gtoszony wlasnooćią repuhliiki rosyjskiej za 
ooruowę p-oddania się dekretowi ·O usfan-0wie
niu k-ontro'1i !'obotillc:zej nad produkcją. 

Wolno mówić po niemiecku. 
PiS!IIla peil:ersiburskie dicmoseą, że. ~~.t11i'O 

.~hełi.OO:zili ®klepy ja-cyi m:łJ..oojeni }udzie w &y
tielac:h wlnierskieh, nakazująte z.djęcie u-.glrow 
swli 6 wazie mówienia po0 .ill~mieeku. 

·Warszawa.~. 
Kalendar.zyk. 

·Roemce. Dmś S lutego 1735 r. W Dnbleelm 
u.r.otlz.il się Ignacy ~w.Jti, • 

1821 r. Umarł w w~rszamie pułk-0wnik Jan Le
on Kozietmsk4 bohate-i:- Somosierry. 

1917 r. Rząd St&nóiw Zjedooc;?;onycli iwypo'Wię
dtiial wojnę Niemrom. 

Imieniny. D z i ś Blaieja B. M. 
J ut x o Ansgarego B. 

Zebrania. Dziś o gll<lż_ 7-ej wieez. olłhę.dzie się 
w lokalu Stow. (Długa ~) nadzwyczajpq :og&Ine ze
branie czlonków Slow. FlPnufaktu:rzystów. Pomię
dŻy innf"mi :porządek d7lienny pnewirl.u1P. omÓ'Wie
nie S.PU."&W! podwyższenia plaey z poW<ldn dr-Otj:zhy. 

O godz. 3--ej popol. p::iy uL żelaznej Nr. 73 Od.
będzde się ogólne zebrz.nie C7lonków Związku za
wodrwpgo robotników pnemysln il:rzewnego w 
Króle.r.~wie Polskiem. 

O gt'dz. 9 i pól rano odbędzie się w lokalu Ko
la b. wychowańców kursów zawodowego wyksztal
cenia ślusan.y (ul K-0pernika 28t ogólne :r.oc.zne 
zebranie. 

Zebranie Zwią;ilm zaw. rob. przemysl:u mącz
nego odbędzie się jutro o godz. 9 i pól rano w .Sali 
St-0w. handfo.weów (Zielna 25). 

Odczyty. Dziś o godz .12-ej w pot w wielkiej 
sali Tow. pracov.-ników handlowych i przemyf>lo
wych (Sienna 16) dr. Edward Grabowski wygłosi 
odczyt p. t. ,,Rozwój d7liejowy skupień ludności na 
ziemiach polskich". 

W l.okalu uniwersytetu ludowego przy ul. 
Traugutta Nr. 1 o gotlz. 5 popol. prot A. Jaczynow
ski wygłosi odczyt p. t. „Powstanie styc:z:niowe". 

Toskania - kraj i sztuka. Bolonja, Ferrara, Ra
wenna, Florencja ,Lueca, Pistoja, Piza, Slenna, As
syż, Orwieto. Odczyt, ilustrowany p1:zezroezami, 
wyglosi prof: W. Trojanowski o godŻ. 8-ej wiecz., 
w sali Mu:ieum {Krak. Przedm. 66). Bilety są do 
nabycia w Muzeum. Szkoly nasze poWimly zainte
resowali się tymi odczytami, wysyłając na nie ucz
niów swych i uczennice, aby poznali se~ki arcydzieł 
sztuki, objaśnionych żywem i barwnem slo.wem . 

Pierwszy z zapowiedzianej setji Qdczytów 
Tow. hygjeny praktycznej im. Boleslll:wa Prusa od· 

-będzie się o godz. 5-ej popal„ w siedzibie Taw., 
(żórawia 21). Pnemawiać będzie dr. Wladyslaw 
Sz.enaich na temat „O organizacji opie.ki nad ni&
mowl~tami"~ 

Iowo ńreoi WJdzi Hil. 
W dniu wczfrraiszym zebrali się w wydziia

le zaopatrywania zaiprosz.eni przed'Sitawide1e 
pjs;m codziennye:h dla wysluchania informacyj 
o wytycznycih, j.akiemi się 'hędzie kieł':owal .no
wy zarząd w osobach pp.: St. Hirs7Jla, prze.. 
wodnicząoog<>, oraz dr. Il~kiego, dyrektm-a wy
działu. 

Pierwszy przemówił p. St. Hirszel, który 
na:kreślil następujący program przyszłej dz.ia· 
lalnooci wy dziaro: 

W st.osunku do w·la<lz 

wydział umpairywania dążyć będzie do -O'trzy
mywania, ja:knajwię~ej U.ości artykułów kon
tyngeillso\vy.ch, oraz d-0 tego, a.by <Jil:rzymywa
nie kh następ.owalo możliwie szybko, i bez 
utrudnień. 

Hość produktów, p:r:zypadającyclt na każ.. 
dego miesZlkańca zooiala ściś1e -0kreśl-Ona kcm
tyngensem 1 dąż.eni,em ·wydzialu ma być eią.gla 
tros.ka o to, a1Jy ilości tej n.i,e zmniejszać. Real
nym reml:ta:tem tej dzialailin-ości jest to~ ie wła
dze Ołkup;acyjne Wc'l\yd-0waly się nie zmniej
szać dotychczasowej iloolll zi-emniaków - 17 
i pól I. na osobę w -0kresie, wbrew ·pierw-0t
nemu P'rojekitowi, wedlug którego miala być 
7.asto~owana norma obowiąmją-c.a w Lodzi -
14 f. na QSofrę. 

. W us.ilowaniach dążących do mo2Jliwie n:aj· 
.o?i1tsz.ego za-opatrzenia 1udtUości w artykuły 
pierwszej potrzeby, gorliwie popiern mHowa
nia .miasif:a miniSiterjum apr-0wizacji. Dzięki 
pomoc.y minisfra Przanowskie.go miast<> otrzy
ma wkrótce ·większe trans.porly śleidz~ kasz 
e:tc. . 

. Ró_wniei dzięki interwencji ministerjum 
aprowiutcji udafo się miastu -0 t .r z y m a ć 30 
w ag'° n ó w e ukr u, który wstanie natyoo
miast .roroziell()fily pomiędzy 1udn-0ścia. 

· · \V.ogóle w ladze polskie okazują na.der gD'r
li~e ~;;póldzialan.ie w sprawach apro.wizacji i 
w1<lac ich Sa'deicz.ną troskę o ten dział g;os.po-
darki. · 

W st.esun:ku d>0 l'lldn-0ś.ci 

"Za:da.niem wydziału będzie sprawiedlhvy i ra· 
elo..naJny r-02dzial a·rtykulów pierwszej potrze
:by, tak w za.k.re:iie konty.ng-ensu, jak i poza 
Jlim. 

W •c&lu nabywania arlyku!ów p-otTwbnych 
ilu&:ości,·nowy zariąd wydziału nawiązal be:zr 
pośredn·ie stosull'ki w.prost .z wyitw&rcami, u
nikając drogiego i nJesooµenneg-0 pośrednic-
twa. · 

Nie przej«11;µjąc się me.todruni smut.n.ei :pa
międ ,~Za1ku:pu" n.owy zarząd poS!ta:ra &ę na· 
bywa<! -odz!eż, bielimę i obuwie w .miarę moż
ności. i r-OWzielać takow~ p·omięd:ey pi0<trzebu-: 
j.ąeą tych .przedmiotów ludn.ość. . 

· Wiel'ką wagę pri.ywiązuj.ą n-owi kfoto0wni
~ do mie-j~kiej fa.bryki :obu-i.Ja, która w &u
gym stopaiu m~k-&i połrr;e.'by miuta.. 

W eelu prawitU.owego roz<lzialu artyk.W6w 
ł'JlO'Za~ontyngenrowy.& . ma hye za:s:towwaąiy 

· • specJa1ny_ system t. · ew• ~p.o.;n-g'W'y'\ · . · 

s·si~ Y, 
szej ludllei~i . ... . .•.....•. ;e~a~.t~wa
ru i il~ •• k~c·~i·~1$ wv.a~~Jl ;ll:ilbY-
wane. • · ,.. y ,.··. . . . .• 

w :mia:rę GtrzJ"m~·w~pi~1 fyicli lub~~ ro.. 
worów~ wydzial :Qł, .·~ o.gIDszeń zą.wą_<l!O
mi lminOOć oo w ~tl cllwili może ibfó .. za 
zw ro-tem . oopowi~:Q: lrupo.n.ll reali•>:w{ffie. 
Kupony w eelu :p:r~wdzial:anJa na<hui;ycl\ll'm, 
mają by.c imienne .i ll'ealiwwanie .tyJ!.lm 7ia. 
.()lk.<\zaniem pasz.porlu. · 

W ten.· sposoo p,ro}ektowauv je.st mz<l,.ziru 
śwJ..ec) stoo.iny i Ul.nyoo arlykulńw, których i:lio
śd nie b.ę.clą dość wyrok.ie dla obdzielellia ea
liej Iudnooci miast~ 

System łen sł.'()SO'.}Yan,y jest jll'Ż ~ w.ieldtiem 
powodzeniem w ~ 

W stosunku d-0 ko-op9ratyw 
;praoować będzie wydział ~i~ z ~
sowemi zasadami"' t. j. poip.iera1ąe ruch wsp&„ 
dziruczy i daj.ąie mu pierwszeństw-o przed. p.ry· 
watnym handlem. · 

Również· 

Walka z.e s;pekulacją 

zna,tazie gorliwe zastosowanie w a:ww.ej &i.a
, 1aJ.n-0ści wydzialu. 

P.onieważ w~dze pań:Sitwowe polskie zaję
te są obecnie opraoowaniem wtawy ik:aT.nej 
dctyezącej speknłacji, wydział zaopłttcywania 
rmpoeznie walkę z tą plagą, za ,pomocą „w alr
!kl t-0war<0wej" • 

Nabywając w większej ifo§ci produkty 
pierwsrei potrz~y, wydział będzie je rzUC8ł 
na :r_Ynek po ee.traoh niższych oo :cynkowych, 
ehOCiazby nawet ze st.ratą, a:by obniżyć ceny 
żą<lane w prywatnym handlu . 

Prailrłycznie T-071p0Częit-0 jut wail:kę z wyey • 
S:kiem <;palowym, otwieraj.ąe wlasne sk1ady 
<lrwwa przy uiL. P-01nej.1 gdzie -cena za pud su
eheg'O drxewa,. ~oroc7Jll.egn cięcia wynosi 
rok:. 1,50 za pud. 

Pio tei eenie również sprzedawać będą drze
WD wszystkie s'klndy węgla, k'fózym powder.ro
n-0 :realizację lkulpon-Ow węgfowyeh. 

W stosunku do magbt·ratu 

· wydział zaopatrywania kieruje ~ię zasadą ,;Ue 
.dawa-0 strat, nie być }ednak tir_ódlem fi
n a n s <> we m d1:a miasta". 

Zasada ta, !Od.dawna stoY>w~ pn.ez mia
sta zagra.ni'<Ffie., Jest jedyną :ziirvwą ipodstawą 
raejo.nalooi gospodarkii mi.ejski-e$. -

RówJl.i~ 

stosunek do pra-c-0wników 
ulegnie zmiarue. Praoown.i'Cy wydziału zao-
patrywrunia , dzięki brak-owi sys~emu w d..otych
czasowej pracy, nie byli w sta.nJe d-000 inten
syw:nie .czy.nić zadość swym obowiązkom, 7 
r~ zmienialo się kierowillictwo wydz.iału, za 
~aiidym razem zmieniały się metody pracy i 
wskutek tego powstawał ooaos. 

W stosunskud o .o~inji publi<eznej 

uowy za.rząd będzie dzialal również odmienni,ę 
nii dotyc.bczas. Do wiadomości publicznej po
dawane będą za pomocą prasy WSLysl:kle szcze
góły, d<>tyez.ąc.e prac wy<lziatu zoo patrywrunia. 

Dzia1.a1ność wydzia1u podlegać ·będzie jaw
nej kontroli upoważniooyc.b. do tego organÓW 
miejSkieh i państwowych .. 

Co 1}ewi.en czas Radzie miejskiej przedsta
wiane ł>ędą systematycznie „e:xip.ose" ootyezą
-oe dzialalnośc.i w.szystkkh sekcyj wytl'Z.iału. 

~ i w j'R'k.iej mierze nakreśl-0ny program 
zostanie wprowadzony w życie - .pa~ :P.li
ska :przyszł-ość, tymczasem zaś ważnym jest 
f.aikt, że na R:ymarskiej zahra:n.-0 się już d>0 re
iorm. 

D~. rolę w tym nal-efy bez J>'rzesadnej 
skr~Illlilośei przypisać naszej prasie, która ip-0-
:Lraf1la stać na straży interesów obywateli w>t>tr 
dy, kiedy dawny wydział zaop.af:rywania tego 
nie -0zynll. 

Wac. Olsz. 

Zjazd :rnjmików pnwiałowyGh. 
• Pod pxtewodni'Cltwem p. Zygmoota Chrza
nowsk!ieg-0 -odbyl się 31-go z. m. ziazd ogólny 
delegatów 42-ch E•ejmików powiatowycll z {)100 
-0kUipacyj, na który przybył<> 150 QSób z któ
rych 84-ch przedstawicieli 24-ch se~ów ~ D
~wpacji niemieddej, a 66-ciu przedstawfo.ieH 
13:t1: sejmików okupacji austrj~klo - węgier
skieJ. 

Porządek dzienny obratl z.ja7ldu zawieral: 
1} Sprawy apr.owizaicyjne, zwiasi,cza 'Stan 

,d:ost~w zboża na p-oczet wyz.na-c,z,ony-C.h .ikonty.n
;~ent~w - >t,"O ·refe~w.al [)'rrewod.n.i.czą.cy. 
·.· . ;) s~8;W-<;>zdame 'P· Zdanowskiego z I-gQ 
::zJ~Z~u seJ.nukow okupacjl aus.łirja·ek-0 - węgier
sikieJ. 
. . 3) Projekt sta:tułu zjazdów sejmillrnwy-ch -

;refornn,t p. Zygm. Chrzanowski. 
4) Komentarze oo bud-W:tów s~jmiików -

,referent p. Zygm. Ghrzan-0w&ki. . 
. 5)_ W.nioski Rady GMwa1e1 Qpj.e~ńtzej w 

~ra:-·1e rr.' !Wania dzieci - referooŁ p. Wier
ruewrcz. 

- 6) S:praw szkfil i kiursów dila urzędni
ków wyższej administracji mde1·s.kiei, burmi
.stnów, S<e>kretarzy i it. <I., z który~h· ·pie-rwsz.e 
otwa-rte bye mają w, dniu 11 b~ m • .._.. Teiferent 
p. K. Sienikiewicz. 

7) Sprawa regulaminu sejmi:k:owego ~ 
• :refe.rent p. W akar. · „. 

" .. · .· P-0 <llugiej i wy·~c.ej. a ~~•j 
·j,~ pewzięte nl'l.sfępulłJ,c.e 

. Uęłiw~lf~;~ , ~c, 
1) z~ rift-OOa.. id~ ID1 q.i. :Mfuiislri: ~pro--' 

.: . ,:„:. ,,:.c•. ,, : • .:: : .:·· . ..•:· . "< . . . 

'wimnji, ~i}'i~ .. ·· „....... .... . . 0 ?iti~~ 
ei.a w maren p-reySb~iW~ {I.o. a.prowizae,lli., llll, 
najM~ym zjeidzie ~jmir~w. byfy pnedsta· 
wione wnfoski, ~ty~ee mprowa-drenia i u. 
trwalenia Motnei 'W~ wykonawez-&j mi.ni. 
sterjum aprowiz.a.cji:· 

2} Zjazd żąda ipodwymen.ia racji ,aem.n.ia
w.anyeh d'O 11-ormy, -Okł"e:ślM&j prz~ mini9ter. 
jum aprowi:za<Cji i k~ję statysty.ezną 'Ziembo. 
plodów. . · 

3) Zj.a1JC1 pr-0tes:tuje. ~eeiw.k-0 uruah-0rnie. 
niu gorzelm. 

4) Zjavd wzywa rolników do Zigm.z.ani~ 
r.am!y zapasów i po!~ aby bittt-0 zjazdów 
wystąpiło w tej S!p'ra wie z odezwą. 

. 5) Zjazd uważa się za npra wo~()(lly dQ 
rorgani:wwa.Aia stal<ej ihstytUJCji zjazdów 
milrowyc:h z obu ()lku.pacyi i uchwala '""'„.i;.„~1 

się d-0 p. ministra spraw 
legalirowanfo. 

6) Zjazd upoważnia. biuro zjazdów do po. 
djęcia. wydawnictwa, poświęoon.e.go sp-raw{)l]] 
sam-0rząd-0wym. 

7) Zjazd przekazuje do bima zja1ldów Q.. 

praoowanie '\VllliooJm, d-0tyezą-cego specj.alnegG 
podaflm krajowego na -cele rałowni'Otwa dzi.ęei. 

8) Zjazd uchwala, aby poszcz~óln.e se;. 
miki n.ie zatwierdzały budi:ef.ów bez a-przednie.. 
g<3 rozważenia p-rellminarza budżetowego w 
swych komisjaoh i bez .poro11umienia się :r. .WO 
.r001 zjazdów. 

Nadto zajmowano się sprawą wdynaieji 
wybo.rłiZej p.rz.edsttawicieli sejtmiMw do Radf 
Stanu. 

Studenci a magistrat. 
Na pooiedzenłu am.rządu żyd-Owskiej ..Strzeeh) 

akademickiej" w Warszawie powzięto rezoluc.jy 
protestującą przeciw magistratowi z powoon ,i8JL• 
tysemiekiej Mmina.eji d-ra Ilskiego". 

Instytucja ta - według informacji prasy ą. 
dowskiej - liczy już 700 członków z pośród stlJ-
dentów war.sza wskich. . . 

Pr(}dmkty dla zaikładów dobrrOOZyllllyeh. 
Wydział zaopatrywania dostaroza p.roduk

ty spożywcze różnym instytucjom mieiskim 
· dobr-0m.ynnym i szpital-Om. Przy repartycji 
zaklady otrzymują produkty w niedootatecz.. 
nej il&śeL Nadto dostarczane przez wydzfal 
zaopatrywania produkty są droższe od pl'O< 
duktów, które można nabyć w handlu prywat. 
nym. Okoliczn-0ść powyższa wytwaxza dla in· 
stytucyj d'Obroezyn.nych dość trudne warunki. 
Z .tego . po wudu delega~ja dobroczynności pu„ 
blioznel uch w.arna zwrócić się do, magistratu 
o ulepszenia w tej sprawie. · 

Opieka nad !'Odmami reizeł"Wistów. 
Wydzial dobroczynności uchwalił zako· 

munikowaó komisji .budtietowej magistratu o. 
konieczności przekazania dalszei opieki · naó 
rodzinami rezerwistów połskim. w1adwm pań
stWOWf;lll. 

Epidemje. 
Dane statystyczne wykazują, że pod~ 

-0becnei wojny dur :pdarnisty szerzy się w W&I-< 
szawie .epidemicznie od ir. ;l..915. Lfozba zach<r 
rowań we wspomnianym roku od maja wy;no.. 
sita 1435, w r. 1916 - 4598, a w r. 1917 -
<l-0 1 maja za'Ch<>:rowalo na dur iplamisty 3379 
osób. · 

Jn:ne ~wby .z~'kaźn.e,. (ŁWlaszcza <>Spa, 
odra, p:tomca zmmeJ&yly s1ę zna<Cz.nfo. 

. Ogólna il-czba łóżek szpitalnych dila epide
m'1CZID.ycih wy.n.osi 840, li~ba miej:se <lia os& 
odGS01bn.ionyeh - 480. 

Pieczęcie sądowe. 

Prezes ·Sądu <>kręgowego p. Blais.zlrowald 
~al d<0 sę;Iuów pod:i<0ju, l"ejen.tów, pisarzy 
~p-04.~yeh .1 komorników następujący okól
mk: llllllllsterlum sprawiedliwości. zawciiadruni:a 
:rrJ1!lle, że niektóre sądy pako.jiu Draz poo.QWLe 
!'ej.enci posiłkują się dotychcz.a's pdOOLęcią, u... 
stal-0m.ą p.l"'red 1-ym września 1917 r., -Odmien:n4 
-Od pieczęci, przyjętej za urzędQ>Wą w k.-p. są· 
d~eh •. 'J-obee teg? pol~am partiom, aby poslu
g1wah s1~ nadal. p1e;zęc1ami z herb.em pań.:;twa 
w 'P'OOtafil, przyJęłeJ w k.-p. sądach ioiklretro· 
wycll. .:::i 

Z Tiłw. przyro-d-0Ietmif.ezego. 
Zale~alizo.wany w grudniu roku ubiegłego sta· 

tut P?~k1ego T-•wa przyrodoleczniczego ma na celt. 
roz\"OJ przyrodołeczniotwa i popierania zdrowia i 
dluĘoletności czl?fików. Na skutek dokonanyeh wy-· 
h?row, o.statecznie ukonstytuowal się zarząd w spo
so~ ~astępując.y: ;p. Eugenjusz Zaleski, główny za
lmyciel,. został:. prezesem zarządu, dr. Władysław 
~hodeck:. - ~:cep:r-:z.i::sem1 p. A!ltoni HrynkiewiCA 
~foez.ulsk.i - skarbm~1:m. k;s. Wincenty Bogacki
k:istosze~, dr. Antom Zapasiewicz 1 lek. dent S'a· 
nlsl:a"': Blikle - sekreta.nami. · < 

~~u.ro zarządu c,zynne codziennie przy uL Kró
lews~1e1 35 w godz. od 2 d-0 5 PQpol. 

.zarz~d .T-wa prmYadzJ kursy sanitarno • pi~ 
lęgma.rakle i p:rzyrodoleemie?:e. 

Z żałobnej kadv. 
w. Wiedniu zmarł r. dw. przy najw. trybun.ale 

kasacnnym .ś p. Jó.zef Sulkowski, prz.eiyw82'y lai 
66. Pr':ed paru tygodniami otrzyma! powolanle na 
stan~w1sko prezydenta najwyższego sądu w Wal' 
szaw1e, które mial objąć w maju b. r. S.. p. z.marh 
c?nionyU: hyl wielce jako znakomity prawnik, or~; 
creszyt ·się sympatją dla niepowszednich zalet cha· 
rakteru. - Pozosławil wdowę, .córkA i s..,..,,„ którv 
.nrzed na . 4 • • ~"' „ .... ,; ..• ,r. . . ru ni.es1ąebm1 otrzymał n.a unlwersyteti4 
wiedeńskim. stopień doktora praw sub atu1pieli& !~· 
peratoris. . · · ·· · .· 



Tow 
wno obaQ 
swej. w. 
dania te 
1zyoh d 
grom pra 
oraz uśwfa 

~\ .;;'-

Dzięki :przyzna.nej przez Ra~~~: 
1ką zwiększonej zapomodze, „KronI 
łta" postanowiła rozszerzyć swoją 1I 

· 'W'yJIJ~\\4łwe aeęje . ~ról. l>~f sądu 
okr,goweg~. 

WJJazd-Owa sesja wydziału 
>nego ló'dc?Jlriego polskiego erą<ln P 

go bE!dzie miała posiedzenia ;w 
w la.tym 11 i 12 go pod prze'\fo 
l!H}rlziego Kempnera. t w maren 1 

~ pod przewodnictwem sędziege 
ski ego. 

I •, 

Z tow. m.n.meum Sll!t??Jd i na.1J.ki. 

Nowo obrany . urzr&d towarZ:ystwa 
mHen:m sztuki i lłanki ukcnstytuował się 
w nutąpująey sposób! na. pre7iesa powo.
łAno •ę'dzfogo · Kamieński~go, na itiee

·· prezesa. d-'ra; Sterlin.g-a-Oknniewskiego, n.a 
lłasjen· dyrektora Neumana, sekretanza 
_;._Ifanemanat na gospodarz) prof. Piaa
li<nukiego i p-i~ dr. Bolkow&ką. 

Ze &tow. robotn. ,!!wiatlo''. 
· W dwórh herbaclarnfad1 stowarzv~:i:wia 

robotniczego „Świ<;tl-0„. isto iei::i_cych przv \11. Pii
&iycznej 1 i \\ółcz.ą}iskie1 165, jako poż;teczną 
inowacu; wprowad:zonń,. wydawanie na uorde 
kraszonego harsz~reru kawy po niezwykle 
orz.vstępmich cen:łldił· · Daje to możność biedta
kom posHenia si~ ·· Jdlkanaścia fenigów zdr3· 
wym i pofywnynt. em, zamiast zatruwania 
orgańizrtm fałs ską herbatą. 

. Potądane organizacje robot~ 
: rlicze w ja!'łodaj adarniach wprowa-
~ziły ten zwyczaf ef, a saożycie her· 
l:UJty ogramczyły mini mnm. 

,.„c~· P. M. S. 
iiuckie P. M. S. 

Vf'j.ąt Narodze-
e pomyślny re· 
Ilości przyjść 
aoo dzieciom. 
1,454 m. i 107 

· ·1e: ubranek, 
ks1ątelr szkol
yeh, zabawek 
sumę z górą 
ano ubogiej 
na Bałutach, 

lfozbę trepów, 
·l'll•. dzieciom bo

ści chodzić do 

zakreślony 
' pokaźną snmę 

Rep0rtu~ T!:il;t:~u. Pols;.iP~o. 
N i e d z i e I a, ón. 3 Jutei:ro o· ~odz. 3-ej 

na uoł. po ce.nach' si.~~~''."• . ;złoty w'ek rvcer
stwa''. knmed1a w ~hcJit''aHach Ch. Marlowe'a.
Wieczorem o godz. TJ.ii.ot ,10Zmęczony. TEiOdor". 

Org~71izacja. n~cjQnalist. żyd. 

„Ló~z. Ta~ebl." dono~i. 7;e komis ki crga
ni zacyrna. „Klubu zydawskieg:o" otrzvmuh od 
ces.-niem prezyd;um policji pozwolenie nl.\ urza· 

dz en ie Zf'br.'..':iia członków klub11 w dniach s i 10 
lutego w sali komitetu sioi:fstycznego, Wólczań
ska 5, a w d. 2 lutego w lokalu radnego Majera 
Karpfa, w celu dokonania wyboru zarz(\dU komi
tetu. synagogi gminnej. 

Znaczn~ h:o:-adzież. 

W nocv na sobo~, :rfodzieje zakradli się 
do składu Benjamina 00zdzik&, Północna 4, i 
skradli stPr:itad towary m~t?ttfaktórowe na sumę 
2;;,cco mk. Skład ten mieści się w oficynie na 
oarterze. Zlodteje dostali się doń przez wy
łamanie sufitu ·w piwnicy. Okoto godz. 4-el n'1d 
r2nem jeden z mieszkańców d::imu te~o, Gi11ter, 
wyszedł nn podwórze i usłyszał iakieś podejrz a
odiłosv, dobiega=ące z pi·.vnicy. Na krzyki jego 
zfodz eje wybiegli :i piwnicy i gwałtem od:Jrowa
czili go do mies1kania, gdzie jeden z zt0:1~yficów 
stanął na straty i wyon~cił G!ntPra z :nieszka
nia dop'.ero wówczas, gdy łuµ cały zosfal już 
wyn:esiony ze składu. • 

---o---

I. 

1~1'8flltf]Ji"'' Jłlllł\ \ . 
J»:„"' "" · 11 · ·J i1ł1fenr·1-10~ .. 

, .;.. ru:_.,.,_..,...~~· . 
„~;. ·P!ISmti:~i(ilb.~skile iwy.chddzące rw Rosji·, ~ 

~mteSrLw.ają ()den.wł iks. metropo-liity :llll()hyiliowJ 
sltieglo~ bar. E. Boppa, 'WZY,Wającą społeeiiSJSJ 
iStwo oo popaircia Pal.&k.i.eig<> T-owrunystwa :POI 
mo-ey <>fiB.IDOIIll w-0jny, jia;ko też Pol!Stkiego T·o-W! 

. \I)atr}oticmeigo...,J:4JVm~.JQJIJ~:ąjęic~ ~l~ ~~ 
!0alli- ·:r;;.~~~~"'"~~ . . ,„ 

. · „obe.cii~ ,.ł}.flb;ewr~~; ;w· tr.a~~Jt :.::'~1{ \'i 
·swej 00.ezwi-e ks. metJ.'()połita. - łdór·e gwałci 
ws:z.eil'lds ipu:awa iBoile i lJU<lm.e, ~ciemnily vi 
gl'Owacil władz oo.szyich swięte .. iohowi:ąiz.ldi 
;wzięte na siiebie ipra.e.z \P~!1 · ir-0sya:ski~ w'Skiuteik 'Pl'Z}mlll.L~wego wysi · ·a lu.dn.ośó 
~ kraj:ów, przez ~tói;~.~ew,~adH~-~.ZU>iil:Z( 
cz.einite w-0jny. . ~· :\ ..,.,,_~ ... , 
._ . , < • „~.~ ;- ~ !/tJ,.1-•• „,;I;.' ~~.!!".~ ... "4,., .,, 

-. Tysiące Jeńców., rpda '&Vt:1 ·łiius'frj~fil~:, 
_prusikfoh rówiniei w:el1mtek, st~1m;ków ;parrmVH 
,cy.eh w ikraju, w..ajduj.ę_.~ia;.iw;"l~i..-g,~9-?l 
1·.i_opuszozooiu. :::::,;'~ - ,/>/.~."'-·~ ,;.;.. '·'"•''·'·· 
' ' Naresiure Wiłrrre:rze ··-pi:iascy w w-Ojsilliu l'.i> 
eyj•s'lrJ.em są ofu,czen.l ludfuni tak odmiieruie'i 
;psy.C-hi:ki. i S/t0;pnia X-OZW().J!U. miorailnego, że l"ÓI · 

wni-e.ż potirnebują pomocy społeczeństwa po.li 
· ekie·go, talk <li1a foh :wydzielenia z wojsk •OiJ:l.c.ei 
na..rod-owości, j·ak i dJa utirz.y.mainia kh wzg1ę
dniie wyższ.e-.go sita.uu killlti.iraffin:egio ,i nxo0r~ 
·~"· - :, ... ;·.:.; .. ' . ,.., . . . 
, Od.ellwę k~. ~etto~1dtJ:, 291yv.t,4r~!i ,~l-1' 

~ ~~~,kie. Zo.sJ.~: .. 

Cela r. 17. 

W historyoznem więzieniu paryskiem 
Sante", w którego eelaeh przebywało ty

lu znakomitych więźniów, oddaje się te
raz u. Józef ca.manx lektur~e dzieł swe
go illubienego poety, Baudeb.ire'a., tak 
modnego ponownie nad S~kwaną. Gdy 
komisarz policji oświadczył mu w jf'go 
mieszkaniu, iż jflst aresztowany, Caillaux 
podniósł sią z fotela, w którem siedział, 

Szkoła poBo'icer6w W. J. ~ i schował do kieszeni ietąay przed nim 
'J tomik ,,Kwiatów zła". 
-:--

Celem zabezpieczenia Wojsku Pol
skiemu. potrzebnej ilości podoficerów, 
l'.>rzyjmnje Inspektorat Szlrół Piechoty 
Wojsk Polskfoh podania esób cywilnych, 
Gh:oticych si~ oddał zawodowi Wojskowe
mu w cłiarakterze podoficerów do istnie
jącej od 4 miesiący Szkoły Podoficer
skiej. 

Do Szkoły Poilofieerskiej będą. przyj
mowanA O!!obv cvwilne w wieku lat 18 do 
25 o charakterze nieooszlakowanvm ,; u
kończoną szkołą ludową, miejską, lub 
dwoma. klasami szkoły średniej. 

Kandydaci muszą się zobowiązać do 
6-letniej służby wojskowej, licząc od 
dnia przyjęcia do szkoły. 

Jest przewidzianAm staranie zawa
rowania podoficerom, którzy odbyli nie
naganną 6 letnią słuzbę wojskową, odpo· 
wiadając0j ich uzdolnieniu służby !"\JWil· 
nej państwowej. 

Podania należy wnosić do Jnspekto· 
ratrr Szkół PiAchoty, Warsuwa, Kralrnw
skie Przedmjeście Nr. 36, 3 piętro, w go
dzinach od 10 do 12 i od 4 do 6, oraz 
do Głównych Urządów Zaciągu do Woj
ska Polskiego. 

Do podania nalety dołą~zyć: 

1) Metry kę nr od zenia, wzgl. inny 
dokument, stwierdzający datę i miejsce 
urodzenfa. 

, 2) Świadectwo niekaralności, wysta
. wione przPz władze miejscowe (Milieję, 
MagistraJ, Urząd Gminny i t. p.). 

3) Swiadrctwo szkolne. 
4). Zaiegalizowane pozwolenie rodY.i

. ców, wzgl. opiekunów dla tych kandyda~ 
tów, kt-Orzy nie nkońc'hyli 21 lat tycia. 

a) Własnoręcznie napisa:n:r tycio-
rJS. 

Więźniowi nie brak światła do czy· 
tania, gdyź lampka elektryczna, wisząca 
u biało tynkowanego sufitu, pali się dniem. 
i nocą. ażeby umożliwić dozorcy besustan
n s obserwowanie b. ministra trz~ciej rze
czypospolitej. Od czasu śmierci .Almerey· 
dy, rlyrektorowie'·~dęzień pllrJSkich są nie
zwy_kle nerwowi: dozorcy poleuono tez 
spoglądać jaknnjczęściej do wizjerki, w 
oba\fie, by Caillaux nie użył przeciwko so~ 
b ie" niebezpiecznej "broni: drew ni an ego no ... 
żyka do rozcinania papieru, który na do
wód szczególnFh wzgl~dów pozwolono 
mu trzymać w celi. 

\\:°ladze nie wiedzą właściwie, czego 
się m~ją więcej obawiać - zamachu sa· 
mobójczego, ezy też usiłowania ucieczki; 
wskutek tego atmosfera "Sante" przeła
dovrnna jest elektrycznością, bo w111zyscy 
funkcjonarjnsze więzienni, od dyrektora 
do ostatniego tiarobka, drżą na myśl o 
pazurach „starego tygrysa",. któryby ioh 
ujął w swe objęcia, w razie jakiegoś wy
pttdku z więiniem, ]ub jego komunikowa· 
nia "li~ ze światem zewnętrznym. 

tr? Zobowiązanie do o-letniej 
w woj.situ. • 

r•r:y istnieją jednak takie mury i 
kraty, które zdołałyby się Qprzeó cieka,.. 
wości rŁ'porterów parjskich'? Nie. I isto
tnie, sprawozdawcom dzienników udało 
si('] zebrać szereg wiadomości o tern, jak 
Caillaux 'Przepędza swój czas w więzie
niu, jak mu upływa życie i czem go kar
mią. Clemeneeau-spr)tny, jak zwykle
unika stosowania względem powalonego 
przeciwnika zb,rtecznych szykan i jeżeli 
myśli o unicestwieniu go pod względem 
moralnym, to jednak nie nastaje wcale 
na je!:'o zdrowie. Celę Caillaux'a-na je
go ż'lezenie - zaopatrMno w piecyk ele
ktryczny, na którym więzień ?d&'r~ewa 
swój obiad. dostarczany z poblJskieJ re
stauracji. Przy tej sposobności w ParJ
~u opowiadają sobie na ucho, że reporte

ałużby rowi Excclsior'a" udało się dotrzeć do 
celi b. miPistra w. przebraniu kelnera. i 
pojnformować się dokładnie o wsz1atkiem, 
co go jnteresowało. Sam "Excelsior" mil~ 
czy jednak o tym fakcie dyskretnie 1 ł3-' 
two zrozumiałych względów. :~>..li!! 

p(y, odpowiedniem ukonczeniq Szkoły 
Pc>'d(Jijc.erskiej otrzyma uczeń szkoły sto
pień' podoficerski. Uczniom, którzy nie 
odpowiedzą wymaganiom szkoły, zostanie 
c~~s; pnebywania w szkole policzonym do 
c~~nnej sł11żby wojskowej. 

, · Termin wnoszenia podań do dnia 10 
1µ,tago 1918 r. 

•. Pn;Pi.;lą.d wojskowo-lPkarski odbędzie 
s~'~· w dniach od 15 do 1S lutego, po ozem 
przyjęci ódjadą do S21koły Podoficerskiej 
•~ Ostrowin. 

_ Wogóle, w związku z. ~amau~1ew. ij 
Jego sprawą, ppwstały JUZ całe. mrt1ef 
lub wi~cej fantastyczne, legendy. Ze 
wszystkich tych „'J n dit" .W}nika prze
dewsz,Ystkiem to jedno, że Caillaux za
chowuje sią w więzieniu z wfolką godno
ścią i pe:wnośeią siebie. Pisze on dużo, 

podp. Leon :Serbeekt przyjr:uje wizyty swego prz1jaciela i obroń-
Podp. i Inspektor Szkół Piechoty Wojsk Polsk. ey C~ccaldi•ego, którego zamierzał niegdy& „ zrobić IJrefektem J)Olicji, i studjuje para

doksy Bea.udelaire'a. 
Kandydaci do Szkoły :PodchorążJeh 

mogą składać podania w Głównym Urz~
dzie Zaciągu do WoJsk:a Polskiego Aleja. 
Kościuszki 1......;..ll pi~tr<D. 

Ant on, ani j('go pr:r.yjaci~1e, któ·. 
ryeh nawet ttt,·~z imi~ j~st: legjon- ni•f 
tracą itni 11a cbwih~ nadzit>i, te uda się 
iaa jt'!szose utryiw:fowae nad Clemenepall 
i :U@j•u.1hthuii1; p~u1eJtne w słynnJ1!łl 
ttarftq lum!,'! f1~H11ekil"J;• ulurwairn ~JW 
r6WitiM; dolrn1:1i.:uty kompromitnjąea 1Ulti& 

. Poinear~ego i ::.ocjaJiśei ehoą wrmuare na 



tz.ą.dzfo -podanfe fob tr:e§ci do '\\'lai!omośoł 1 ~•iPh~?if! Bofo, .~me~ ·.!"i 
kłef fanj.azji Erw~ntnrl'lilrn. W .~1't 
tfolach l\1'ZJbyI i;n do towa1'~J!tw1i 
··1łkarz ~łosln. r1l1Hrn. Nl'łfhłłż!it?;Ymi 

pnbl.icznej. St.sra afera Korneljusza Her
·~a l pnJiło'!Xto-w„j jut nPanamy"', od 
.J(t6rej. ·dzisiejszy rycerz bez skazy, Cle; 
:Jnencean, br.ał pteniąd2'~ . na. wy-Oaw4lnią 

;'.;t•Aurore"'. pnypomintł tif! znów pamięd 
c?francuzów. . · 

,-{damif C.Rill~tl.t'Ji. są· posłowi~: Lousta;~ f,f 
<Pad V>'młiy:: Res-zta ~('1 · 'l ~(, cdd~f'Ś~ \ tałobne nabr~'.~ńc.two~ o ,_...,.,,,„ •..• .,.,.„ 
w Uczbifll 13, stoi pustkami. W Peiefd'.Wla~' ' Zarznd S:;;!ta.ł11 f111trłffef( 

~ ••.. ·. ·· Tall: w1~c whiziei\ " „San te" niei fj(}-o 
:.,~.zebuje jeszcze oddawać si~ rozpaeiy; 
, ~· burzliwe obrady1 jakich prud kilku 

· " ł „,.....„ł„ I leonv mdt 
?tf11 rH'lwye;h „~ośd"', wyprowaib;t"łno z nich: ·. ;, ,„,„„ „ ' 
~3~~tk!c'1 '"~P~~~eh a~esztantów, .~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Harowano pu .ło~-; ; WJbrnlono ~cfaay~ 

~·niami była widownią Izba deputo~anych. 
,.,;do~-odzą, -te ni~ brak .mu wiernyc:h _obro:ń
~~9~„ - .A.ni kra.dzież dPpesz . dyplom:atycz-4 
iiych, której dopuścił si~ amerykańl!!ki 
aekretarz stanu, Lansina-, ani fantast1ez-
11e bajki o miljonach, wyło Jtych rzł'k<!!-
tno we Florenej1, nfe zachwiały zaufanfa 
'.socjalistów do mę~a. który vr onsach 
J>okojowych był twóre~ projłlltfar e po
"da~ku rl9choóewym, a w c21asi~ wojny 
-ąs1łował r. ~llparciPm sie riebi~, poło~ye 
tam{) pr'lelewowi krwi. 

:\f !l.,..!'l. P"'c:hi l'"ri-·~~ w 1:1ar1amencie 
li~~ittfdzila .i;i:it·L ·;.-. <;„,~„,,itt:t rozg-ałęz.fo~ 

Jacy to będą ci nowi goście-o te\n 
kr0znjki .miJt),;ą. jeszezt11„ ale · prawdop5Jdlt.t . 
nnie nie na dłago: W Paryau· :n:u~Jfił•: 
•ra :t ośw~nego" teroru. 

•• „ ..... , :c: 

Oft~ry 
. iłożone w J•Godzlnie Pofsłd*. 

Ka ~domnych l glodnydł. 

~ Ź Ó'ka?ji tan:czvn p. Bronistawv Rmum1a·. 
"'""I.lf• Oskarostwo Pru!i~k fi mk. 

Na ffkolłJ (Dlłlga 67), 
lam·ł!1st kwiatów 'I okazli n~lub'n p. Otr 

~ Lisk4.I!?' :I'! ri- [.a ... r.. Perk isowie 5 mk. 

Jl«. ,.,Ji1ed•l• ~'l;Ct(~. 

~ego, zwłas,,;cza śr61'1 el&ła ofieerskf ego, 
łprzysif2tenia. soejalistycznPgo. I gdy
hy nie rn:~yu par]amPnfairna i niesłycha
ny spryt Cl611!1ł(>ncE>au'a, to µo tf>j mowiA 
fabinet j eg& i111~dłb :r be1 powstania. Ale 
~ta.ry Jis Uśl'lłi~8hnął Rfę tylko serdPcznie 
i. zaakoept1"ł~ł formułę rirr.Pjścia do -po- z '!> 

!~~dkn dr;i"'1rn~go, uoznmiawszy ,,, lot 
J~J słabą strfHl!'}. J!•muła ta. skitmrwa-

Z ohzii 711.rttnn "· Loci R~ 
At"ftoltfom Wmo•n!l!m: 

Henr anott\l.'C S1ti!m 4 ~k:. 
~1a H.nnner~iu ł mk. 

Jla była prMeiwklJ „ wr•trf m dla ri~ń1hva 
m~chinacjom rojaii'l:t6w i innvch.". Owi 
,;inni~ wydarli seejaHstom iwwns jn?. 
zwycięstwo, gdyż do ich katE'gorji Cle
me_nceau ~aliczył z równym spokojt>m 
Carllaux'a 1 Malvy'ego, jak do rojalistów 
FiUpa Orleańskiego i członków osławio
uj „A.etion franoaise". Ale i socjaliści· 
spostr7.iPtdi swój błąd i broni nie zło~yll; 
11a najbli2's'liych 1'0eiedzenfach parlamen
tu rozegrają sią znów· pewnie brzemien~ 
ne w ilJrutki wypadki. · 

Cąillau:x:'a zamkntęto w eeH nr. l'f, 
t. iw. "! oddziałn więzlenia „Santa", pod
lagają.oego „bautB iurveillanee"-wzmoc
nionemn tfozorowi. 8r.tsiedni, 11-tJ oddział 
-zajęty jest całkowicie -prz9z więźniów 
polityeznyeh: Lenoir'a., Duval'a, TurmeFa 

N1111. 7'~. o~ łld lterolł!mi 

!lwim kwiztl'\w re 11\T;ari'. ślubu p. L. Tt~~ 
~ t ,. ~eRofłem ~!mflm, L. B!b~m'6f'I 
l~t. 

RttL fiud. 1,l10$ ~im-ot" St. ~o. 
lami~st J;wiatów :: okazii zarętnvM. n. 

lrłlwnv i n. Landau, 111111. Kon, Rogozińsk:. WoU 
; ~@fM:i!11 ~ mk. 

J.6. ił"e'MI tlla, d'#f<f'6i nfręły mi~slde,J 
iyd-0w1ilcl.ef :Nr. 81. 

. . Z •Ir•~ :i:areczyn p. Fefeii Reisl'l"a"nÓW!ę 
i!D' p... llawhhw Z:alcmanem, Mo~nsitern S mk. 

Z 01-11,-i; zaręczv:a ll. Bron?da~y S:ziese
równy z p. l!l~:?m Ajzensmjnem, p. Morgen
~ztern6w'.!ifa ~ mk. 

l oka7f! Zł~n p. Idy R:nlWQ~y i< 

Jl. S~hwąrdt'lli. p. Mowen!Wb~ I Jttkr 

Ka iarnia i Resta~ra~ja „SAYOY" 
Miejsee !potkania. towarzystwa łódzkiego. 

Wyśmienite obiady. 
Kolacje a la carte. 

Wyborowe piwo i wina. ~1 
. Codziennie od f-ej wfecr,, 

KONCEllT ARTYSTYCZNY B"l,_!Cl T!.UBE„ 

i rnta ~Pi!:!~~~·~~-· __ _ 

~ 

eh~A\00 si~ zaJ~ ·~d~ fos6w 

:c..o:t~:t?Ji QL:J.·as~cznej 
• r~ee~ towarzystw 1rultumlno-oświatowych 

~Mą· m~ ~głosić do: 

Ga~ii'łet łeDt7st•om.7 
E. KOPRO'W'SKI 

Piotrkowska 35 
o 
t'U 
@ 
@ 

~@~@~@@~~@ 
. Eu.gen/a Ol$Zewska 
Władysław Pliwifiskit 

:faśi<tibł~ 

U.i„ t.V Vufq/m :Uil!I r. \W 
,~~~~, 

i z tlk~ji '!łf'ą6'!'Jli. 
i panny Gnstawy Eflgi~l 
! • pa.nem Jakóbl\'!m rJ:a.nda.n 
1 skh„4ają tH~rdPesnA tyo~1'nia 

,f ow~t„vo lh11hi„fl 
~~-1111111l1!111-

Salon . zJerakt dla Pa 
c;H~$t1ł '~ ll!lłhtli~'lteyeh turntli. llutł Niłl'Q. Ma:nł~ufit. ~ 
• ~~, E>r"'i „„,111ufe oJ::•iłtriw bu. IM)tt,J •. fiłya'& ł Hłł~tie • 
dw B płm.~ ~~kłrJ@~!łdllł. P••llqfliłtłtt Włłlł• 
spi..robt;m nii:.-zio-i.w.m i trlWl'!h!I n. -
\\o n:J:ebywa11 boRaty wyUr f&rb. P!Yś ~ $lt W~ttl!Uł 
l'l'lMe. ZH·f'IUWH1• jaktnju&ru:t wy11agał kYiJ•n)'. 9'76H 

llłłjh19p$.l:Zł j11,we i umkol11h fi ~„. 
•••·•.-~a łHerow@~ ora.~ la.ikt, tarty, •Hk•łaOi, ~" ll ~ i -t. J. 
· „ · logaiy wybór chsiemtiUw- 1 ila1trMji. 

llodme mieJ •ce ~potkał\ iewarzysldeh.. 1M-t 
nP~a~u.u.n0a~Z•Yllll'lliL•B•Eillliilll;.,i!llifll!R_„ IJl!ll!Ló•. _dm_.~_J_s_p_a_fłllllllll@•ro-w.1.• _1_11111!i~ 1 ,f !ne~:~~~~~!t. !!J · 

-- . ftabinet Denty1tye1n7 
• UC U, ..l1ułrz1ja 3 

hyły wfel&f&htł lfaWl!j' !UY&~~ tł łiłM"J& ~ 
Profłlfni. h;Jł w 

•azY•"X'•""~~ .,,-. 
Llllezy H ~łnh1 IJ9111 · · 

~-~--· 

JĘZYKA ŁAOIMaltIEGO 
w nkres.~ 5!'~oły średni<!'j w prll'!itełąeu llłl lekeJł· 
W)'«C:U przy tonnnium W-n.i M„ t'JVq'™'"'\?' tJCu„1..-~ 

óe~a rutynowany :filalor-łl!ll!k. 
ł{l11$.r9ZJ1•Pl')'flli't.1tię 4 !ute~o .. W:vH~d % ~zil'iv i' ·~r~t11ti~ 

Zaorgy Mnjrrtllfe hm::ttlarpi szko!:f ••d felr. s b ~.· 

e1ztki Bafehany kolor. „ „ ą._, 
<ii:a~a i madłtpąhnn. • fi.Il 
Koreilr t·1.rą1Jll. „ „ 'l.D('f 
I arszynowa weba. lłhtłl': 
1 asztki. bat.ystt ręozniki 
pruści"radła, ~lpa.i' ezaH: 

n a i tuijat~ . . : 
llo•st."tpow•IU• '· 

łnltł aom od M<>wt · n łb•~u.(-~ 
p•rterl W" t · 

ŁM•. al I t WA.D.ZK ! 6, 
fll~łł4 ~f'° A~eu 

'fi. Piftyiah 

s~łQ•la• ł'ntneltfiłio--tn~~~ . 
tvurn~ ~~~a · t.tt ~m:~ 
•rctłkłw .łfhnk ił:b,._ ·IV~ 
~ .... · ··.'!· ,.~ ...... htP·{)···. wa. nie i .w.. 

.i~za;1tt QW ••• „.„ 
~~>~·'··~~łk 



·. ,~iala,a ,,lit ~ub. eyg, byla 1l'łl6W .. 1\\li 
· .e s-9-nYęłl -walim kursowych w li 

. ·• 'P':r6()~ovzycli. Pd'Zyezyajlo si,ę. . 
. 'Pil'ZYPliiia\Jąea w dym tygndniu uUi 
ł'egul<YWałto. zooowią:z.ania zawart~ 
·ą.ca~ J>m·~ej x~uilacji zauważyć.$. bar-

ne~~00:gaiowani:a im. blanoo w . ku-
. ~.· y, Jrtóra> ~yd'a, ii papiery, almtldemfJ'i{i·iski~go 
'f,Ui:ursu ij,awmęj waluty, jeszcze [IDae;zniię· • · · 
:;. Tym :ratem 1rulj;sa. się omyli.ta, oo gdy 
~,do zakupów p&kryci(}wyeh, ku.rsy gwalm;W1 
:::Jy się pOdn<OSoi-ó, skn::rtkiem ską.pego, maforj 
~ · s~cll żii<lań.• -0d&woow. Pokrycia ultimo · 

prze.z ostatnie dwa. dni tygodnia, i.w te wl 
iUl:ZHa'C!Zyły .·się . na}więkeze waha$ k 

ł?i% Listy Ziemskie, od pewnego . 
dlźi.eniiie ofiarowywane: przez jeden z ;: an.kó.w 
zamieisoowyclł i przez kulisę, ooiraz bar~.ej się 

. o~ i kql'Ś kh d-OSWdl jai był do 186, W lrońcu 
' tygOOn.ta: jed.nak, z ymyczy.n wyżej wyJust®onyeh, 
za&~ly się szybko podnooie ~ ~o.S2ity d<o tQ1 p.rzy 
tlalst-ej · moe.nej tendencji. 4<,t Listy Ziems}tie nie 
ęu4zily OO-Onego ~a . zaimteresow8Jll'ia i ~Y ra
cz.ej w uooa.rowrutiu po 167. Największyclt obro
tów dok'l>nano 5% Listami m. Warszawy," sbano
v.;"iąeymi ulubiiool.y walor ky.Hsy. Tu już odbywała. 
&ię grą p:rawdtiwie eżfotażowa. ' 

Z kursu 180 z.OO'!Jly hyJ:y do 174, potem w <lwóeh 
skokąclr pod:n:i.osly się dl(} 181 ~ • i Mkokqrły ·się 
JmJ.rsem · 1 w. 4 ~ % Listy m. Wi&l'Sza wy ni'e dały 
p~ do wi~kszyeJa obrotów, kurs kh wahał się 
nnędz.y 1.57 a 160. 6% <tliłigaeje m. Warszawy. byly· 
w sfialem za-0-tm.rio.wamu; ·oooo kurs małym uiegl 

. zmianom; trtymal ·si~ en w granica-cli 187. Kidka 
ma.wnyeh t.rama'k.cyj tlą.konano 5 % i 4 M % L
Ini m. ~: piet'W$'L& w 153 i dxugłe po 142. 

Wahania Kursu koron były ma~e, robiono 
!>o 85, ~· i 64.50. 

. T111d1ł111 S1fHłHłDll 1 !łtdJ llHHllłłłJ 
(podług notowań Danlai lłandfowego w Warsza.wie). 

tnory Skrzypińskiej 

stratami; 'pojed~'licz@;ii.astępnie gromadnie, aż i zurych. Il stycznia. 31/1 1'! i/l 
calość wreszcie pr~~lhie formę po11lxhu, •~m!!ll!!lllilll!!lll!lm!!!IElllal!!!l!!!!!!!!S'!!!!!!!!!!!~em~

1
~e!l!I. 

wówczas lawina żaęznte ęię toczyć. Przeciwko W płaty: na Londyn 21.40 21.55 
temu nie znajdzie .shfśroi:lka zaradczego i za- „ „ Ps.ryż; 78.16 79.-
miast olbrzyimic:h ~S3Ęó;w1 nastąpią olbrzymie " " ::~ ~~:.l5 ~:~~ 
straty. Odczuli to j'u~·ni(wlasnej skórze lipscy " ". Wieden· • 5<>. ·"' "-
handlarze futer". " " .Amsterdam • 197:= 1n'G:r~ 

O ziastosowani:u powy~ey,Ch tl'eśeiwych, „ New-Yctrk • 4.50 4.i'il 
ale rzecrowych wywodów dD. naszych stosun- " " Petersburg • 170~ 81·_;-

0 
78.-

Sztokholm .., 151.GG 
ków ,,handlowych" ·nie potrzebujemy nawet " Kopenhagi; : 1B9.-- 14-0.-
wspomin.ać; 1'.Zucają, się one każdemu w o- ł " 
czy. , I -

(e) Brak soli nawozowych. Ną.emieciki ipme- ! Nowy~York, 30 styci;nia. 

W aksle na Berlin . 
„ „ Paryz 
„ „ Londyn 

Ca:uadiim Paei!ie • 
.Anaeonda Ot pp er Minia: 
Srebro • • • • 

·mysl soli illJ.ł.W-0zowyeh wskutek wojny, a za
tem wsk•.Jtellt brak:u: l'llldlzd wyiS!ZJk!oili0nycll, a da
ILej :z. .~y 111ied00ltdeie.znegio ·wywtOIZiU 1po
w.ątlrowo ~ej!szyl się 2m.a:cmnie, a!łle l\Vl]próroe 
~ . tlię. ~ rolm±ctwo n.ieanioolciie !Dędmi.e 
wtrJJOOorwaro tytle owyOO. iproduiktów ltltllti•e:rz.. 
'Wlienfa oo da'Wl!Liej świat ealy, tkióiry 1preiwi•e wy
łąp111ie Niemcy zaopatrywały. Obecnie roi!.. Amsterdam; Il stycznia. . 
!lliieitwo niemieicik.iie mhiera icały prr;otduilcl „Ka
li" iJ)rzedw-0Jenny, zmniejiswny izla!ledwrl.e o 
~ho 'W ,prnrów.rramu z Il'• 1913. Ta ·otbbrzymia 
.ekE,plioataie.j·a, · Jmóra pio 'Wl{)ljnde, jiak twror.d.zą 
znawicy, może ibyć pod:wój:ną p!".z.y dioetatee:u
nych środika·cli pr.z0W'O'Wwycli, roOOtniiczycli i 
opalu, nie ma so-bie równej na calym świecie 
ii. p<>min;Lo sygnalizowania nowych odkryć l 
ooli qJQta.so:wyl}h, rw róinyich ikrr:aj®eh roiliniictwo 

Czeki na. Berlin • 
• „ Londyn 
„ " Paryź • 
·" „ Wiedeń 
" „ Kopenhagę 
„ „ Szto.k:liolm 
• " Nowy-York 
• „ Szwa.joa.rjt 

30/1 

5.72 
4.72 
143.50 

62.25 
86.62 

31/1 

42.10 
10.9oa 

4:U.25 
27.la 
71.-
77.20 
-.-
50.90 

5.72 
4.72 
14350 
61.75 
87.12 

S0/1 

42.00 
10.~o 
4,0.U 
27.5© 
71.-
77,2!} 

228.
óQ.80 

3'.)11 ws2'i00hiświarowe zna'Clfil!ie mci.e uclenpfo6 na · Wiede:ś, 31 stycznia.. St t 
ill()Śc.i z-hiorów, l'dyiż żadna z noovy:ch lk!o\pailń !l!lflil!lflBl!•m1111111111liillllll!ll!illl!lllllllillll!lll!l!lllllR'!l!l!!!!ll~,ll!!l!!ll'l!ll!ll!li!!ll·. ~lll!!lilllill!lllllll! 
:nie ma !QIW'yleh swi-etnycll uidJoskonal<O'nY'Ch 1vta• Czeki na. Berlin. • 150.10 1~18 
ru.Ilików elkspi1Joo:taicjdf jak ikitóiraikollwiielk z Jro.. ~ • .A.m11terdam 325.60 82 .{)() 

palń niemiecikieh. Okaże ·się xaiteun datiwy : : ~~~eh • I i~~'..'lli i~~:75 
J:>rak roli ilłiJWlOrowyich, S7Je;negóJmiej d1a u- " " Nowy-York 
md1er.7Jwienia gil..eby pod rps.renfoę i pilantaej1e " " Petersburg 215.-1 215:-
bawełlndane. Jedną z ~·czyin n:a,eisku tran- " " sztokhólm ~iUS ~~::8 
cuislkieg-0 na 00.•hiór Ailmc-ji i Lofaryngji stano- " • Kopenhagen ..:._ 

'\Vl ehę6 o'brizy:ma'Il!ioa :wi·e9.kioo za~!a'Clów :p0ro- Londyn, 30 stycznia.. c':. .. 
d:ulroj~ „Kaili" w Ałza<l>jili, by tern umiez.ależ:ruić 
llilięJJro Frootję 8iLe i świat -cały od niamioo- ?,t/„'.f. konsole a.ngielskie • • 
ikies'O lDIOlll!();pciJiu 'W ~llllroji S0!1Ji !ll'a'WIOW- i„ renta. rosyjska. z 1906 r •• 
~. · ł.1!„1 renta. rosyjska. z 1909 r. • 

· (e) Austrjaokie fa.bryki lokomotyw i wa-
1
1 ~:fif!:r~a~::\f~. Oor1~rati•JJ. 

gonów kolejowych dostarczyły w roku 1917:- Oanadi&.11 Paeilie. • • 
398 lioilronrotyiw, 226 tentlexów j 14,000 wago- Dyske.11.to pryutu 
nów irehro • • 
· • Weble :aa. Anulterdi.a 

(e)' Po.dwyis,zenie dyskoota. we Wl-oszooh. Ozeki • .• 
Wlioskie banki emisyjne z dniem 21 sty•czThia Y,Vek~le n:1 fa.ryz 
,,...„;s, • l • .o.t.run . ..'l,,.,1„ .... .J.n=n 5 Cieki " " • 
tp'U'U'IllQS.1S ""'""'.ł:'ę u.,y1'><Wl/n"" „ <I: na % · Czeki na Peter1surr • 

31/a010 pożyezk.a. wojenna 
ło/o „ • 

GIEŁDY. 5o/o 11 " 

· aon 

-.-
-.-

27.14:1/, 
nom. 
86.~7 
93.87 

101.75 

2911 

ół.62 
ł9.31 
39.75 
96.-
-.-

159.7ó 
4r.1/1a 

A.iU 
-.-
10.9~ -.-
27.15~ 
nom. 
·8U7 

9(Ul7 
lol.SG 

N~wy-Yorlt 
HQlandja. 
Dan ja 

lacono żąda.no . Sprawozdanie meteorologiGznc 
Szwecja. 6 

· Norwegja. 
Szwajcarja 
&ustro-W ęgry 
:Ru!garja. •• 
Konstantynopol • 
lb.dryt • • 

.. 
21r;.so 
152.50 
163.50 
161.26 
112.50 
66.óó 
SO.-
18.95 

119.50 

8111 

88.701 
i7.7..i -.--.-

993 
1090 
4tiUU 

2.o:O 

216 - z glównej stacji .obserwacy~nej warszawskiej. 
153.-
163.75 l 
1\il.75 t 
112.75 

65 65 
80.50 
19.05 

116.tO 

8011 

0au. F-vl P„oda I 0t;l~I UwaÓi 

llll 2 \lll• - ~,60 •14 saehm. I -l.O I 
11U li PP• - 2140 mgła - &.O 

· li/Il 7 r. -·4,3~ 4/1 - · 

88.10 
\J ubiegłej dobie: 

57.- Mgła. Lekki mróz. 

33.45 
991 

1086 

Zapowiedź na niedzielę 3-~n lutego: 
Mglisto. Cieplej, 

460\} 
lo!L! -- 231J 

l•,05 Redaktor odpow. Aleksander Bieliński. , 
07"1 

1805 1818 
831 

Bruk ł nakład: Wydawnictwu polskiu A. HlPIEHALUł 
t t. ZłWitOWSKI. 

HUU UTERJA KLUl~Zll 
na rIBGZ Towarzystw Hult1ralno-Oiwiato1ynh 

23s soo zuadiłlc zyłlł lu6w, · ia kt6re uada 11, 7 50 wy1ra1ycn i 10 promu 

łów-aa W' .ra:na Dl 
płata za cały los 24 lllar l® 

Ciągnienie, 21' i 22 lutego 1918 roku. j(J7i-

Losy są już , 'Y~ sprzedaży u pp. kolektorów~ 
Za~~,. łlarU.1111, K::reltnvska 23. 



Teatr Wielki I 
ut Konetanfynowslła 16' ·, 
D. )11"·.f lldln. li. S'ierocM, L . 
~ndbł1"9 { j'IL D. «lattsman· 

74~ 1 

Centrala-Skalmierzyce. 
Filje: Warszawa - Kalisz. 

Reprezentant n• Lódi1 

F~li~s · szczecińsKi 
Ptotrko-wska 89. 

~~~SF9~~~~&\SJ~~Sl~~·łi!: ~!>! 
. :ftoirkowaka. Pnwe„ "ID"'.::. "L .... :ftotrkowska 
łł\ 1.'14. Ul "' .o.u.u.u. 1'14. . & 
Uczelnia praktycznej j(analowości 
lł\ NaJktówa Stenografja partmneDtama ~l.ł\ 
a~ Mjłahllll~fZÓ eytCłinU U llo ~) imaJomo4Gi f. j. pisanie m4W• +m 

' Bur.1iaUeria t wat~llde :hirtdtowe ł\aukł ~untD'fll'niłl. "'"' • ' 

EEEEEEEEEEEEEE~EEE 

:J:...ekarz-denł. 1'\lt'„ o~~ ..A.. rr.r 
Piotrkowska 51. 

Najnowsze . WJnalazki w leczeniu z~bów 1 oddilale tech 
~. JJ.icznym podług najsłynniejszyoh prof odontologów~ 

KURSY RYSUNKOWE W. PIASKOWSKIEGO 
37 ANDRZEJA 37 

;l>z:la.J: a.rtystyozn :v: 1) Rysumik, xkwa.. . 
re!a i t d. 2) Kompotyc:ia. styliZ4tja i zdobnictwo. S) 
Metodyka rysunku szkolnego. 

Dad.aJ: ma-w-odo""'7~ 1} Krestenfe. 2) Ry"' 
śunek zawodowy dla rzemieślników. S) Pismo ozdobne. 

Zapisy todziennłe od 5 do 7 wieczorem. 's1„1 

We wtorek, d. fS lutego u god11. fHij po pot 
w Sali Koncertowej przy ul. Dzielnej UJ,· 
odhdzie siQ zebranie organiza.01jn.e nowo.. 

powstające~o 

Łódzkiego· ·żydowski6go Schroniska 
dla Starców„ 

O liczne priybycie prosi · 
Tymczasowy Komitet Łódzkłego 

na~B . yd •. Schroniska dlą Starców. 

nołoszenla ~rnnne. 

Dotychczas m&~yw~ły wielki Ul!• .. 

6 · loff 

DYREKCJA KONCERTO\VA 
ALFREDA STRAUCHA. 

Sala K.opoertowa 
Jutro, w poni&działek1 godz. S w. 

Łódzka. Orkiestra. Symfoniczną 
XIlI K<:mced Symfoniczny 

~ó!Jstka 

arja ·· ap 
f piewaczka o"erowa. · · 

p~rygtnt Bronisłq,w Ssulo 
•W ptoj!tf MOZART-Aria s o'fer-; .zac'.faro-

wany Uet" DON1Cf?TTC-:Cav11t1rie z opery 
ąLucia di L'lmmermoot•i BRUCH .,... Temat i 
wariacie. SZUBBRT-ł. nie..ś11i, US7.T Poemat 
s.ymfQtti~nv .Tasso''. WB!!EU< Uwertura do 

Op. „Obernn". 

Środa, 6 lutego 1918 r., 8 Wie~z.. 
'VV' X lll O 25.Ó ft 

Kaztml•:rY 

Program: HOMER-Iliada, POMÓR-ONIEW. 
(Parafrat'l Juljusza Sł lwackł~g.i o). . lAN KAS~ 
PRQwICZ- Swięty Botel, ttBNRYK SfB:-J„ 
KIEWICZ~S elanka, MAR tA KONOPNICKA 
-Po bitwie, TEOFIL LENĄt(TO\\'lCZo-W10-. 

chna. 

Znakomity 

ARNOLD 

{\Dl '1 lllp6łDi6 śWfet 
l s" ... k· i· lbdś .. -w Nied~ł~lą a b. w. 

o ~od~. I '·el · 
~ pec!ałn Pr · . 
dla ch:ieoi i tłor~al;rel\„ 
l) Rajka. w t ~ilmłmllal)h, 

Czerwony Kapturek 
2) 10 niedźwif"łf2if bllrS&· 
wanvch przez Tim Bebe. 
8) Kretonowa aktówk~ 
wykonana. pr~H 80 y;sów. 
4) Solo-w0 numery spea. 

dla dziaoi. 

w 1t1pełno~ci nstę.puje miód 
sprzedawany prze~ 

WłUHlZAWSKI!: Z EIUA8SIUE 
TOW.A ZYST 40 llJ..!E~'ZARS&.IE 

po 4.50 Mk. I; 
SpHeda~ w nklepaclt właMych: Andrzeja a, _, ... ' 
Piotrkowska 18 i 141, Dziel aa 2~, Wh1ze:wska _126. &I·· 1 

Spriedaz hurtowa od 5 f. „A.JeJa Koścrnszln 29 • ._ · „„ „„„ ... „= 
111111111 111111111111 
I Dśwletlenle e I 
I 
I 
I 
I r..----

:Materjały instataoyjne. I 
- lam;:iki „\VOTAN'". - I 
Adolf ·ooLDBLUM::: • 

ł.ódt, Ptatrltówtka 85.· • . ~ 
1
1 

Cerułild tła żągl ·~fe. f:. I 
1II111 Ottdzlłlł w PabJanloa. oh - •. a I I I 1. - lftloa iłw. Roa&a nr. 5. - Ił a 

-MOTOR 
(Bal&am meth\lłl) 
( Sa.ikilici como~ ) 

stosuje si~ z doskonałym skutkiem przy Re
'lllnatyzmie, .A.rtretyzmif~, Ner.wobólach i t. p. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach. - - -

Akuszerka 
...__ ff„ ~"'ipilun1wa -. 
~ dyplomem. Ces. Ak. w Ps
tersburgn, praktykująca 21 
lat, przyjmuje od 9 ranc. 
Ló.d:i,Piołrko•eka 1111 
w podw •• wejście na lewo, 

U µ. na prawo. 
Dla pd priy)ezdr.yoh iw®etbi:r 

l~kal. i:ilH- O 1 




