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Anglia etiKfitoHa Meaiczcwi pornos?1
Gabinet MUleranda silnie zachwiany]
Bolszewicy na pofodn. froncie.

Anglia odmawia dalszego poparcia Judeniczowi.

(Od rączego referenta wojskowego).
W arszawa, 27. lutego.
Niesłychana bezwzględność angielska, o któ
rej słyszało się w Europie t?le razy, z racyi kolo
nialnej gospodarki Anglików, okazała się teraz już
zblizka na tle stosunków europejskich, a ‘mijano?
wicie ma wschodzie Europy. Anglicy należą wi
docznie do ludzi, którzy kierując się interesem za
łatwiają spraw y drażliwe bez żadnych ciemowań
i bez żadnych przejść. Jeszcze parę miesięcy, nie
omal, że parę tygodni temu byli iblzkimi przyja
ciółmi Denikina, dawali mu szczodrze swą broń i
sw ą pomoc potężną. Powinęła mu się noga i oto,
iakgdyby Denikin nie istniał. Jaikgdyby Anglicy
nigdy nie mieli z nim nic do czynienia. Nie zakło
potali się -nawet o miliardowe wikiady, jakie po
czynili dla tej afery. Nie zakłopotali się zupełnie
o precedens moralny, czy, że się tak wyrazimy,
psychologiczny t, dzisiejsi przyjaciele Denikina
weszli już jutro w pertraktaeyw z kooperatywami
wwieckiejni, które, jak wiadomo, nie są triczem In
nem, jak tylko jedną z wielu wiernych części
sadadowych zakrwawionej m aszyny bolszewickiej
Denikin pozostawiony swemu losowi uległ zu
pełnemu rozbiciu. Armia jego rozbita zostań na
trzy częśc, walczące pod Odessą, na Kaukazie i
na Krymie. Pierw sza z tych armii już dziś n:e
istnieje, dowódca jej generał Szyling uciekł od
swych wojsk do Konstantynopola. Niedobitki zaś
tułają sśę na granicach Bessarabii. Była armia demfkifnowska, kauka-zka oderwała się zupełnie od
tego ideowego trzonu, w myśl którego Denikin
powoływał ją do życia. Ukonstytuoowała się ona
jako armia niezależna „z wer.chownym krugiam"
kozackim, a więc z rodzajem kozackiej rady woj
skowej na czele. Jest to moment w życiu rosyjskiem bardzo ważny, widzimy bow ein na tym
przykładzie po raz pierw szy od w elu set lat nie
wierność kozactwa w s łc®unikur do wielkórosyjsklej carystycznej idei. Na czele tych wojsk stoi
generał Baranowski, oficer usunięty przez Deni
kina. w czasie represyi, jakiie ten ostatni zarzą
dził tłumiąc samodzielny ruch kozaków kubań. sWch i skazując na powieszenie ówczesnego ich
przywódcę Kalabuchowa. Ta niezależna armia
kozacka stawiła silny opór wojskom bolszew ckim
pod Nowoczedkaskiem. gdzie zmusiła naw et na
cierających bolszewików do cofnięcia się o kilka
dziesiąt kilometrów w ty>L
Ciąg dalszy na sir. 2 giej.

Wiedeń, 28. lutego,
poparcia gen. Judeniczowi celem utworzenia przez
(TeleJ.) (fr) Jak donoszą z Londynu, rząd an niego nowego rządu antyboiszewłcklcgo w Rosyi
gielski oświadczył formalnie, że odmawia dalszego

Rokowania Litwinowa z 0 ‘G adym mają charakter polityczny.
W rokow aniach biorą ud ział rów nież i Niem cy.
wanta Litwinowa z 0 ’G ra iT y m mają charakter
Warsfcawa 28. lutego.
(Tdel.) (m) W brew zaprzeczeniom angielskich polityczny. Wedle tego dziennika w rokowaniach
kół rządowych „Morning Post“ twierdzi, że roko- biorą udział również i Niemcy,

Gabinet ltóllSeranda poważnie zachwiany?
N astęp cą MJIeranda Briand.
W ars z wa, 28. bitego.
(Te!ef.) (mi) „Robotnik“ otrzymał informacye
stwierdzająca że gabinet MUeranda uważać na
leży za poważnie zachwiany. Millerami bylł kan
dydatem ‘P- Cleimenceau^a, a z upadkiem p. Cle
menceau i polEtyka frawouska uległa zmarie, tak-,

że obecnie MHfterand nie nadaje się podobno do
zainaugurowanego przez rząd nowego kierunku
politycznego zwt szcza w stosunku do Rosyi.
Jako następcę MHleranda wymieniają Briasoa,
którego ministrem spraw zagranicznych by{by
Bartbou.

WILSON GODŹI SIE NA PODJECIE STOSUN- wiek przy tern nie odstępują od swojego stanowi
ska zasadniczego, że są przeciwne wojnie zacazp
KÓW 2 ROSY A.
nej.
Wiedeń, 28. lutego.
(PAT.) „N. Fr. Prasse“ z Paryża. Wedla do
niesienia z Waszyngtonu, Wilson zgodził się na O KORDON SANITARNY OD BAŁTYKU PO
MORZE CZARNE.
podjęcie stosunków z Rosyą sowiecką.
Kraków, 28. lutego.
(PAT.) Radiio z Paryża. Delegacya rumuńska
PRASA BOLSZEWICKA PRZERZUCA ODPOkonferencyi pokojowej przedstawiła w 'bhirze kenWIEDZIALNOŚC ZA
DALSZA WOJNĘ NA ferencyi notę w sprawie utworzenia kordonu sa
POLSKĘ.
nitarnego przez państwa koalicyjne 1 sprzymierzo
Wiedeń, 28. lutego.
no od morza Bałtyckiego do morza Czarnego w
(Telei) (fr) Z Paryża donoszą: W depeszy celu zapobieżenia epidemiom dostającem się do
iskrowej rząd sowiecki zw raca się przeciiw po Europy z Rosyi zachodniej.
glądom prasy polskiej twierdzącej, że przy dal
szej wojnie rząd sowiecki musi upaść i że należy WYJAZD KONSULA POLSKIEGO DO GALACZU
'zaniechać wszystkiego, coby mogło wzmocnić
Warszawa, 28. luitego.
rząd sowietów. Depesza podnosi, że małe narody
(Telef.) (m) Pociągiem dyplomatycznym w y
które zrzuciły jarzmo carskie nie choą ponownie
jechał do Galaczu nowomianowany konsul p.
w cb:dzx pod jarzmo imperyatomu polskiego. —
Dyplomacya p. Iska wykazuje, że iej stanowi Chyczewski.
sko jest tylko fintą i ma na celu jedynie zasłonię
cie przygotowańei ofenzywy polskiej. Ludy Ro
syi są jednak gotowe odeprzeć ten atak aczkol

5tr, %
Na Krymie zbierają byłe oddziały Denikina
tólęski po klęskach. Tak więc cała impreza ochotniczo^kcntrrewolucyjna, swego czasu nadzwy
czaj silnie wspierana przez Anglików, spełzła na
niczem. Nie pomogło hasło świętej wojny rzuconej
na terenie odeskhn przez archiTeja Platona, nie
pomogły stare carystyczue h asła. Dla nas jest za
gadnieniem bardzo żyw otnem jak użyje swych
sil wolnych już teraz na południu bolszewicy. I
przeciw komu ie usta-wi®. Sił tych mie.i bolszewi
cy na południu dość wiele, przekraczały one bo
wiem tutaj liczbę 200 tysięcy ludzi. Zważywszy,
że mają on: teraz jeszcze do przeprowadzenia
złamanie oporu Kuibańców pod Nowoczerkaskiem
i posunięcie się brzegami morza Kaspijskiego, aż
ku południowemu Kaukazowi, w celu opanowania
terenów naft owych, stwierdzić musimy, że operacya ta pochłonie zaledwie jedną część rozpo
rządzanych na południu sił. Ale wszak bolszewicy
trzymali tam siedem armit.
Zdaje się, że armii tych użyj® częściowo prze
ciw Rumunii, częściowo zaś przeciw Polsce. W
ostatnich czasach wzmogła się bardzo silnie agitacya bolszewicka w Bessarabit, co jest prawdo
podobnie zapowiedzią poważniejszych planów. —
Prawdopodobnie za tą ag'tacy® papierową posu
nie się wkrótce część armii bolszewickiej w tam
tym kierunku. Pozostała część wolnych sił bol
szewickich, uzyskanych z południa, przewożona
już jest dzisiaj'przeciwko nam, przedewszystkiem
zaś artyilerya.
(Położenie bolszewików na południu kompliku
je niezmiernie stosunek ich d'o Ukrainy. Zaczyna
jąc ofenzywę przeciwko Denikmow, zajmującemu
niedawno prawie całą Ukrainę, .proklamowali bol
szewicy jej niezależność, składali cały szereg za
pewnień w sprawie uznan a własności! rolnej, obtecywali nie nakładać ciężarów wojennych, w re
szcie obow iązyw ał się formować komuntejyczną
armię ukraińską.
Z programu tego nic urzeczywistnili ani jed
nego punktu. Cały kraj wyczerpany został przez
nich ciężkiemi rekwiizycyarrfi, formowanie armii
nadkompletuiej się nie udało, ba, co więcej ludność
która z początku patrzyła na bolszewików jako na
wybawić eli od jarzma denikinowslkiego, dz.ięfki
gospodarce bolszewickiej dziś bardzo wrogo do
bolszewików się odnosi. Ruchy powstańcze ukra
ińskie znowu się rozpalają w dawnych ośrodkach
powstania, a mianowicie w Po tawseczyźnie i w
guberni Eka^ynoislawslkiej. Ruch ten przybiera
na sile mimo śmierci dwóch wybitnych przyw ód
ców ukraińskich, a fń an o w cie atamana Machny i
Zielonego. Oddziały bolszewickie trzym ać się mo
gą jedynie przy większych liniach kolejowych nie
ważąc się już dzisiaj na operowanie w głębi kraju.
Tak więc na olbrzymich terenach, gdzie jesz
cze niedawno przy pomocy angielskiej rozpierał
się Denikin, dziś znowu panuje anarchia szerzona
przez bolszew:ków\ którzy równocześnie na pół
nocy inscenizują przed Anglikami wielkie . przed
stawienie po’egające na złożeniu wywodów, iż
handel ze Sowdapią jest możliwy i że przedstawia
bardzo piękne widoki. Najbliższy czas pokaże,
możliwości tego handlu i stwierdzi, czy nie stto! on
na równie glinianych nogach, na jakch parę
miesięcy temu posuwała się ku Moskw e i na Ukrajmę ofenzywa denikinowska popierana przez
Anglików.
J. K. B.

Ze spr w ruskich
Lwów, 29. lubego.
LIWICKIJ URZĘDUJĘ W WARSZAWIE.
(zet) „W pered" donos1:
Po naradzie z prezydentem ministrów .Maze
pą i członkami rządu w Kamieńcu Podolskim mi
nister Liwickij p wróć ł do W arszaw y celem peł
nienia obowiązków ministra spraw zagranicznych.
NOWA SIEDZIBA NAJWYŻSZYCH WŁADZ
RUSKICH.
'„W pered“ donosi:
W najbliższym czas e przenoszą słę ruskie
centralne urzędy państwowe i ministerstwo spraw
zagranicznych do Mohyiowa. Premier Mazepa z
ministrami przebywa na własnemu teryteryum ukraińskiem. Ukraiński naród r armia czekają na
swojego wodza, głównego atamana Petiure, któ

„GAZETA PORANNA”.

Nr. ólOT

ry niebawem irzybędzie do miejsca .pobytu rzą dziaoka Wyhowskiego i obecna sy*uacya. Petłura
du. Między wiadzą najwyższą a rządem panuje i gromadka najpoważniejszych polityków nad
dnieprzańskich zawarli umowę z Polską i przy jej
zupełna solidarność.
ponr cy chcą odebrać od bolszewików Ukrainę, a
LIKWIDACYA MINISTERSTWA PRASY I PRO- tu znów jacyś samowolni komendaci chcą konie
cznie połączenia z Rosyą.
PAGANDY
Idźcież siadami Wyhowskiego i zawierajcie
„W pered" donosi:
Ministerstwo prasy i propagandy zmniejsza pokój z Polską, bo to jedyna dla nas droga do w yj
liczbę urzędników do lf. Kancelarya jego przecho ścia. Taka robota, jaika by ła dotąd., to nie polityka,
dzi do kauceiary! głównego pełnomocnika Otujenki tylko zw ykła awantura, która musi zakończyć się
katastrofą."
UNIWERSYTET RUSKI W KAMIEŃCU PODOL.
STARUCH W BRYGIDKACH.
Dowiadujemy się z „W peredu", że liczba słu
chaczy w r. 1). wynosi 1280. Z tego uczęszcza na
,Probis“ pisze z powodu aresztowania b. powydział historyczno-filołogiczny 310, rizyko-ma- sła Starucha:
rema tyczmy 457, gospodarstwa wiejskiego 201,
— Z jakiego powodu zrobił się taki krzyk, tru
prawniczy 273 i teolog:czny 39. Ponadto wpłynę dno zrozumieć, bo każdy kto znoił bliżej tego ban
ło do kancelaryi 250 z górą podań o .przyjęcie.
dytę i kłamcę, 'musi przyznać, że on dawno już po
W ŚLADY HETMANA WYHOWSKIEGO.
,vPrcby“ pisze:
,,Po pogromie Austryi i rewołucyi w Roteyi
sprawa nasza stała bardzo dobrze, tylko trzeba
ią było mądrze poprowadzić. 'Polstka chciała nam
odstąpić większą część Galicyi wtsohc dniej i
wszystkie ziemie ukraińskie za Zbruczem byiy w
naszych rękach. Ale nasi ,ymiudrahele“ wdali się
w wojnę z Polską, którą sromotnie przegrali, a
tymczasem bolszewicy zabrali Ukrainę i pozosta
ła figa.
Mimochodem nasuwa się na myśl ugoda ba-

winien siedzieć w kryminale, tylko zawsze wykrę.
cał się poselską godir ścią. Kto chciałby zaznajo
mić się bliżej z działalnością tego „działacza ufcrar
mskiego" podczas inwazyi ruskiej, niechaj prze
czyta sobie, oo o nim pisała wydaw ana wówczas
w Stanisławowie gazeta ukraińska „Repubłykanec“. Tam piętnują go właśni patryocł, jako pro
stego draba, oszusta i złodzieja, a itnni płaczą za
nim teraz że siedzi w kryminale.
Takich patryotów, jak Staruch. W ltyk itP. nie
ma oo żałować.

PolsKa a traktat p o k o jo w y z Austryą.
Długi przedwojenne 1 wojenne. — Austry aekłe po życzki wojenne. — Polaka zapłaci za to, co było M
własnością. — Banknoty koronowe. — Udział Polski w komisyi reparacyjnej.
Lwów, 29. lutego.
własności ttlonichomH
(mg) Bardzo interesujący w ykład o finanso została w ten sposób uregulowaną, że państw a te
wych postanowieniach traktatu pokojowego z Au- przejmują je pa zasadzie terytoryalności i odpła
stryą wygłosił wczoraj w sali Falskiego Tow arzy tność, gzyii, że Polaka, zapłacić musi nietyfico za
stw a politechnicznego prot. dr. J. Michalski, dyre tertala.cye i budynki, ufundowane przez Austryę
ktor Banku krajowego.
(odciągnąwszy jednak sumy, które kraj łożył na
T raktat z Austryą zaw arty w Satnt-Oermain ich budowę) — ale naw et za żupy sobie w Wie
10. września 1919 w dziewiątej swojej części za liczce i Bochni, za warzelnie soli, kopalnie węgła J
wiera postanowienia finansowe, które Austrya ma nafty. Bezpłatnie otrzym am y tylko dobra i posia
do wypełnienia. Ta część traktatu była przedmio dłości, należące do samorządnych związków, bu
tem wykładu, w którym prelegent scharakteryzo dynki sizkoine, szpitale i lasy, które należały da
w aw szy ogólnie traktat, przeszedł do system aty wnie) do Państwa P ałskiem
Rząd austryacki
cznej i dogmatycznej analizy poszczególnych naj sprzedał jednak z tych lasów 642 tysięcy hektarów
ważniejszych materyi traktatu, dotyczących liikwi- i pozostaje dla Polski tylko 302 tysięcy hektarów.
dacyi publiczmo-prawnych sitosuiników, objaśniając
Dzielnica Poznaańska wyszła na tym. trakta
trudniejsze i ważniejsze postanowienia.
cie lepiej niż Małopolska, gdyż dziedziczy bezpłat
nie wszystkie nieruchomości
Dług!, które zostały w spodku po Austryi,
wynoszą 83 miliardów koron, z czego 11% w ypa
da na długi przedwojenne, a 71% na wojenne. —
Pierwsze dzieli traktat na trz y grupy, Ł j. ubezpie
czone na M ojach, salinach i innych przedmiotach,
dalej niezabezpieczone, ale reprezentowane przez
tytuły np. renty oraz wszystkie inne.
Co się tyczy pierwszej grupy to Komisya Reparacyina oznaczy! według swobodnego uznania,
jaką kwotę ma każde z państw sukcesyjnych ob
jąć, podczas, ®dy druga grupa rozdzielona będzie
na poszczególne kraje, według stosunku ogółu do
chodów państwowych państwa sukcesyjnego dc
ogółu dochodów monarchii austryackiej w prze
cięciu trzech lat 1911, 1912 i 1913 wedle uznania
Komisyi Reparacyjnej. Trzecia grupa obciąża w y
łącznie tylko Austryę niemiecką.
Co się tyczy długów wojennych, to państwa
sukcesyjne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za nie z jedynym wyjątkiem Austryi, t. j. Rzeczy
pospolitej austryaokiej obecnej, której rząd’ sam je
den jest odpowiedzialny za pożyczki wojenne, w
ręku jego dbywateli będące, oraz za wszystkie
długi wojenne, zaciągnięte w innej formie, aniżeli
renty, óbligacye papiery wartościowe itd. (n. p.
niezapłacone świadczenia wojenne, szkody, nale
żności banków itd.).
Lios austryackich pożyczek wojennych (zależy
odi woli naszego rządu i sejmu; jesteśmy jednak
jedynem państwem, które dotychczas o tej sprawie
nie pomyślało, a surnu ogólna pożyczek ausłr. w
Małopcfece i na Śląsku wynosi 1.145,000.000 kor.
Sprawa przejęcia przez państwo sukcesyjne
austryackidr kolei domen, kopalń, fabryk i innej

Nafwlększy ciężar
spadnie na nas z tytułu objęcia wszystkich bank
notów koronowych, będących u nas w obiegu, za
które w drobnej bardzo części uczestniczyć bo
dziemy w aktyw ach Banku austro-węgierskiego.
Niewiadomo jeszcze,
jaka
część
długów
przedwojennych po Austryi przypadnie P oisca
jaką kw otę zapłacimy za majątek róeruchómy,
jaki ciężar ponieś'e Polska z powodu objęcia a®,
stryackich banknotów.
Wszystko zależy od K°młsyJ reparacyjnej
która obraduje w Paryżu, a sekeya wiedeńska1
jest jej organem, przedkładającymi tylko wnioski.
Komisya paryska składa się z 7 członków, wśród
których Polska ma przedstawiciela tylko ra® na 5
lat, na zmianę z innemi pięcioma państwami Za
danie przedstawiciela Polski jest niezmiernie tru
dne i odpowiedzialne.
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w MARYSIEŃCE p i . Sm olk i 5 | w KOPERNIKU K op ern ik a 9
Olbrzymi d"m at historyuzno-biblijny z życia
Żydó-v w czterech aktach p t.

Huragan dratnat. osnuty na tle badań i hipo
tez w 6 wielkich aktach pod tyt

KSEDA ESTERY || S!M j ŚMIERCI
Dziś w nied.ielę po raz ostat, i w obu kinoteatrach prześliczny włoski dramat z wytwórni „Itala
w Turynie w 5 aktach pod tytułem:

U R O C Z Y U R W 1 5 Z z P I N A M E .N lC H E L .L i
Zdementowanie niemieckich kłamstw o wydania winnych.
Oświadczenia podsekretarza stanu dra WróblewskiegOi
W arszaw a, 28. lutego. ( rozmakym czasie w Berliniie zapatrywanie, że po
(PAT.) 8 lir o Wolffa podaje następującą enun- stanowienia umowy o amnestyi winny mieć zaicyacyę ze źródeł urzędowych: Jak wiadomo1 w .stoscwanie także do niemieckich urzędników i ozestawieniu M&ty przygtępoów wojennych wzięta ficerów, którzy w czasie wodny znajdowali się w
udział r ą jw e ż Polska, która obwSmW o popełnie- Kongresówce, ze strony polskiej jednak siptrawa
nie zbrodni wojennych aiż 51 osób.
Ze Polska ta w żaden sposób przesadzona tjjć została i przeprzedsięwzięta podobny krok o tem Już prasa pol sąJzuną .eż być nie mogła, gdyż rząd polski któ
ska w owiatm ch czasach p rz y ro s ła rozmaito wia ry o poruszeniu ze strony Niemiec by? oczywiście
domości. Wjjadbmoścfj te jednak .początkowo nie poinformowany, żadnej instrulkcyi pozytywnie tą
wy da waty się nam prawdopodobną ponieważ Po- sprawę rozstrzygające}, delegacyi! nie udzielił. Detacy zrezygnowali, zupełn-ó i formalinie z praw legacya przeto nie mając pełnomocnictw, nie mo
przysługujących z art. 228- -?30 tralktaitiU' poikojo- gła się dp niczego zobowiązać. To też stwierdzam
wego. Polscy delegaci podsekretarz -s-tafiu W ró- stanowczo, że w kwestyi tej nie padło nigdy ja
Wemwk i posłow e Diaimapd ? Korfaoty oświad kiekolwiek autorytatyw ne oświadczenie delegacyi'
czyli raktmicckinn del-egatou1 von SunsomowC i h>r. polskiej ktćreby przesądziło sprawę w duchu żą
Lerchenifeldowk że- trudno było uzyskać aproba dań niemieckich.
tę rządlu pa talk daleko idące postanowienia, ale
Z genezy zaś układów amnestyjnych, do któ
w końcu to im sic \is5afo. Czy i jak dlfece Pofcska rych inicyatywa wyszła ze strony polskiej; i któ
tifeała pod! naciskiem enltemty, w to nie wchodzi rych celem dla rządu polskiego było uzyskanie
my. Gdyby Polska m ata pcraść w taką zależ- cfrrony przed tepresyą i uwolnienie skazanych,
mość od swoich sprzymierzeńców i uległość wobec zwłaszcza z powodu powstania polskiego na O.
•tch wskazówek wyżej sta n ia ła n ż obawiązek jŚląsku, (to wyraźnie zaznacza art. 6 umowy), tu■dotrzymania umów, to wykreśl'?aby się tem ca-| dzież ze symptomu, który mówi, że oba rządy
mam z łiięty państw', z ktćrem-i można zawierać l o d z i ł y się na to, aby przudewszystkiem unortraktoty. W każdym raiz3e stamowfiskó rządu nie- jmewać wypuszczenie na wolność osób uwięzia,mieakktgo wobec polskiej listy iest ustalone. Tu Pych przez obie strony, wskutek powstania pol
ńfe potrzeba brać pod' rozwagę kwestyi rozwa skiego, wywnioskować można, iż nie mogła być
żanych w odwei-lenu Ido mnyoh państw entrn-y. zamierzona w układzie tym jakakolwiek inierpreTu niemą zastosow ana prarcozycya znanej noty tacya traktatu pokojowego.
T om eckiej z 25 styczrffe, tu może nastąpić jedy
W jaki zaś sposób miała f ma nastąpić łnternie odmowa ze względów prawnych.
pretacya samego polskc-niemieokiesro układu am
Od przewodniczącego ówczesnej delegacyi nestyjnego, postanawia art. 11. tego układa —
berlińskie? nodsekretarza1 stanu dra Wróblew TwieTlizien-e natomiast, jakoby Pólacy zrezygno
skiego otrzymujemy w tej sprawie następujące wali w tym układzie z praw wypływających z
wyjaśnienie: Ze strony niemieckiej wypowiedzia art. 228 traktatu prkojowęgo jest pozbawione
no wprawdzie w rozmowach, pr:w adzonych w wszelkiej podstawy zarówno rzeczowej i prawnej.

Dwie endeckie miarki dla dwćch dzielnic.
Presa berlińska notyjs z zsdow lenism artykuły ».Kuryera Pozna ńsklaga".
W arszawa 28. lutego.
(Telef.) (m) Z Berlina donoszą, że prasa ber
lińska z zadowoleniem notuje ataki „Kury©’a Po
znańskiego" skierowano przeciwko iZądcrwł war
szawskiemu 1 innym dzielnicom poiskism. Dzienni
ki berlińskie wywodzą, że jest to niezbity dowód

dyźcó ludrośd wielkopolskiej do odgrodzenia się
od reszty Polski. „Kuryef Poznański’* w inkrymi
nowanym artykule w ystępne ,z kaiegorycznem
żądaniem całkowitej autonomii gospodarczej dla
Poznańskiego, wyzyskiwanego rzekomo przez inue dzic'nice Polski.

Ja& miaislerSwo lo l ń sfara ófę o wzmożenie d rtż /za y ?
N ow a zwyżka taryfy kolejowej w Polsce.
W arszawa, 28. lutego. uwagę nadzwyczaj niźki kursmarki polskiej,
(PAT.) Jak podano przed ki.ku dniami do pu -szczególnie trudne poóżcnie skarbu polskiego, a
blicznej wiadomości, postanowiło ministerstwo j także transito Prus wschodnich przez Pclskę do
kolei żelaznych ,p dnieść od 1. m arca br. obowią INiemiec — to uznać się musi w mowie będącą
zujące obecnie taiyfy tak osobowe jak i towaro podwyżkę za zgoła new ystarczającą. Ministerwe. W międzyczasie zaszły okoliczności; skłania -słwo kolei żelaznych zmuszone jest zatem w zające minielerstwc do przekroczenia wspomnianej ; kresie taryf os-tbowych pizyistąipić w porozumiew odnośnem zawiadomieniu -granicy pedwyższe- iniij z ministerstwem skarbu oraz przemysłu i haitn a taryf osobowych. Taryfy te w państwach o- I dfiu z dniem 1. marca br. Jo podw yższeni na kościennych osiągnęły mianowicie taką wysokość, | lejach okręgu warszawskiego, wilersJi ego i poże opiaty na kolejach polskich, mimo pierwotnie I znaósk'ego o 100 proc. — z wyjątkiem opłaiy za
zamierzonego podwyższenia płat wyrażonych w j klasę I. w okręgu poznańskim, która z uwagi na
koronach o 30 proc., a w mackach o 50 proc. — z ' jej wysokość podniesiona będzie tylko o 50 -proc.,
wyjątkiem opłat za kfasę I. w dzielnicy pruskiej, n-a h lejach zaś okręgu radomskiego i okręgów
którs miały być p dmiesione tylko o 30 proc., by małopolskich o 50 proc.
łyby niestosunkowo nizlkie. Jeżeu weźmie się na

ROBOTNICY W ELEKTROWNI I GAZOWNI ZA.
GROZILI STRAJKIEM.
W arszawa, 28. lutego.
(Telef.) (m) Robotnicy zajęci w gazowni, elek
trowni i w arsztatach wjj-skowych zagrozili straj
kiem, j-eżeli nie zostanie załatwiony zatarg we
fabrykach metalurgicznych.
BAWEŁNA DLA ŁODZI W DRODZE.
Gdańsk, 28. lutego
(PAT.) Jak wiadomo na pukładzie parowica
.,W ifła“ przybyło do Gdańska 800 bab bawełny,
w najbliższych dniach nadejdzie drugi transport
bawełny; a to 640 bali na parowcu JCraków“. Z
początkiem marca przybyć ma dalszych 1000 bali.
Jak wiadome- rranspoi t bawełny przeznaczony
jest d a fabryk w Łodzi

Z D N IA ..
ODJAZD Z ZAKOPANEGO,
Znikają igó-y, które dolin strzegą
Pociąg -ucieka ze mną w r-owe światy.
Bądź zdrów Giewoncie, coś taki garbaty
jaik każdy projekt ministra Grabskiego.,
I ty Swinaoo biała bywa? z d owa.
Czemu tak brzydko zwą -trę 'to ciekawe.
T y przypominasz mi ciągle W arszawę.
Tyś Tatr, a- cna paska jest królową.
Pociąg ucieka, plamiąc dym ów kitką
Śnieżyste zbocza przydrożnych połouta
'Już został w ty k za naimi Poronin,
Co jest tak piękny, choć się zowie brzytdk<
CDokąa mam jednać? Kraków mię n k nęci
Z FI fryu-ńską -bramą i swoim hejnałem.
Ja dlziwniejszego miasta nie widziałem,
Gdzie żyją w zigodzie paskarze i św ięci
Więc pozostała ttu jeszcze Warszawóra
Kino, kabaret i bezuroskie żyde,
Po której po mym ostamim -pobycie
'Długo moralnie męczyła mię czkawka,
A więc w Krakowi-e wysiadłszy z migreną
!Na stacyi zjadłem z psa starego filet.
Juiż mam w kieszeni do W arszaw y bilet
Jutro -cię znowu uścisnę syreno!
Nemo.

Okręt dzieci polskich.
Lwów, 29. lu.ego.
(mg) Myśl u-Tundowania okrętu- przez dziatwę
polską, rzucona w pierwszydh dniadh entuzyazmu. jaki wyw ołał fakt osiągnięcia przez Państwo
Polskie wła-sne-go brzeigu morskiego i rozpoczęcia
budowy polskiej floty, zaczyna przyb.erać konkre
tniejsze kształty.
Wczoraj odbyło się zebranie nauczycielstwa
lwowskiego w Pol. Towarz. Pedagogicznem dla
zastanowiema $.ę nad potóerOwlnieni całej alkcyi
Przewodniczący dyr. P erzchala podniósł, że
projekt zbierania składek na cel bu-dowy okrętu
dziatwy polskiej zyskał odraza wielką popularność
tak wśród młodzieży, jaik i nauczycielstwa, o czem
świadczą zebrane już do dziś dnia wcale pokaźne
sumy.
W dyskusyi zastanawiano sta nad sposobem
zbierania składek, cnaz nad przeznaczeniem mają
cego z nich powstać okrętu, czego jednak na razie
określić jeszcze nie można.
Przemawiali pp.: Pierzchała, Szczurkiewicz,
Szajiewsk’, Siciński, Świątkowski Moskal, Zającz
kowska,, oraz delegat -min. opieki spoi. p. Bolesław
Lewicki który wyraził uznanie nauczycielstwu za
inieya-tywę tak pięknego dzieła, oraz radość, że
myśl ta wychodzi ze Lwowa.
Postanowiono, że „rzc czywistnieniem proje
ktu zajmie się osobny komitet nauczycielsld, do
którego wszystkie stowarzyszenia nauczyicialskio
we Lwowie wydelegują swych przedstawicieli
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(N O W Y P Y G M A L IO N )

Rolę główną wykonuje najw ybitniejsza artystka polska ST . GALLCMA* która na ostatnim kt»n*
kursie piękności I gry m imicznej art. kine otog: oficznych W B z y i t l i S otrzym ała pierw sze m iej
sce. — Obraz ten, pełen wy. wintu, w d z ę c a i fantazyjności, podnosi do prawdziwej pierw szo
rzędnej wartości przepiękna inscenizacya i nadzw yczajna reiy sery a.
20576

Nadio M A K S L I N D E R w minowmi komedyi T T ?
Zgromadzeń e urzędników
aseAuracyjnych.
Lwów, 29. tutego.
(mig) W czoraj odbyło się w sali ratuszowej
zgromadzenie urzędników asekuracyjnych, zwo
łane przez Koło lwowskie Związku urzędników i
urzędniczek pry.w. dla Galicji i Śląska. Pracow 
nicy ci, wyzyskiwani w sposób wprost nieludzki
pnzez imstytucye, w których pracują, rozpoczęli
przed kilku tygodniami strajk* w celu uzyskania
podwyżki plac. W ystarczy powiedzieć, że place
tych urzędników wynoszą 230 do 1000 koron, a
dziś oferują im dyrekcye tylko 60 proc. podwyżki
od niektórych poborów i 25 proc. jako odszkodo
wanie za Walutę od maja br.
Przewodniczy! p. Kirscbner, sekretarzowali
pp. Nowakowski i Sałamarro. Reprezentant Pol.
Związku urzędników bankowych p. Kovarz w y
raził zapewnienie solidarności Związku ze zgro
madzonymi i przyrzekł moralne poparcie.
Następnie p. Nacher w szczegółowymi refe
racie wykazał,' w jaki sposób doprowadzono do
strajku. Źle wynagradzani urzędnicy zwrócili się
do rządu z prośbą o interwencyę. Wskuitek inter
w encji rządu odoyly się narady w namiestni
ctwie z kierownikami ihstytucyi, którzy ofiarowali
jednorazowy dodatek. Pracownicy zgodzli się na
to z warunkiem, i i do 31. stycznia nastąpi regutacya Plac. Kierownicy jednak odpowiedzieli że
z przedstawicielami organizacji pertraktować nie
będą, lecz z poszczególnymi urzędnikami, Na to
jedyną odpowiedzią była zapowiedź strajku, gdyż
takie postawienie spraw y godziło w całość orga
nizacji.
Strajkujący związać się przyrzeczeniem, że
nie wrócą do pracy, póki ostatni z kolegów nie
będzie zaspokojony. Znalazło się tylko 2 łami
strajków. Mimo różnych intryg w celu rozbicia
organizacji, strajk trw a nada1.
Przemawiali z kolei pp.: Nowakowski, Oriinhawt, Thraiis, Salzmarm, Reizesówna. Uchwalono
wybrać komlsyę z pięciu dla zbadania i u dok a •ren
towa nia cyfr odnoszących się do całokształtu ży
cia i płacy urzędników asekuracyjnych i w ypra
cowania do dni 10 szczegółowego sprawozdania i
zwołania publicznego zgromadzenia urzędników
pryw atnych wszelkich kategoryi, na którem ma
być złożono sprawozdanie. Do komisy i wybrani
pp.: Nowakowski, Kirschner, Koiwarz. Lustig i
>palltakiewioz.

Krakowa pp. Bobrowskiego, Korneckiego i Teppera, ze Stanisławowa p, Markiewicza, z Przew or
ska p. Siwca, wreszcie obecnego na sali prezy
denta Bieuławskiego,
'Na wniosek p. Toumeilego wybrano do prezydyum wiecoweyo przesz aklamacyc pp. Zawoj
skiego, Siwca, i Korneckiego, poczem p. 'Wyrozumski w wyczerpującym referacie przedstawił
sprawę
unłffcacy! stanu urzędniczego pocztowego.
Nad referatem rozwinęła sic szeroka i bardzo
ożywiona dyskusya, w której zabierali głos» pp.:
Bobrowski, Kurek, podurzędnik Ficak, WtelMski,
Skoczylas owa- Kornecki i Górecki, poczem uchwa
lono następujące rezolucye:
1) Pracownicy pocztowi, zgromadzeniu na wie
cu we Lwowie w dniu 28. lutego oświadczają stę
za wprowadzeniem
jednolitego typu pracowników pocztowych
w całem Państwie Polski em i domagają się jak najLw ó^, 29. lutego.
śpieszuiejsizego przeprowadzenia kategoryzacji
(mg) W Czytelni Akademickiej wygłosił w
wszystkich pracorwmików pocztowych w calem sobotę p. Zj'gmunt Orłowicz z ramienia plebiscy
państwie na podstawie lat służby, stopnia w y towego Komitetu mazurskiego odczyt p. t. „Wat
kształcenia, egzaminów zawodowych, ażeby do- ki o polskie miarze i Mazury pruskie11. — W pier
dotycbczasowe pokrzywdzenie pracowników, za wszej części wykładu prelegent przypomniał szietrudnionych w Ma’opdsce, w porównaniu z pracu retg walk o Pomorze staczanych z Krzyżakami,
jącymi w innych dzielnicach Polski znikło. Żebrani potem wykazał znaczenie morza dla rozwoju ży.
domagają się, by po przeprowadzeniu kategoryza jcia gospodarczego, oraz w pływ jego moralny aa
c ji stworzono komisyę dla rozstrzygania rokur- kształcenie s l y woli i charakteru narodu.
sów w sprawach ewentualnego pokrzywdzenia
/Część druga odnosi się do ohw® dbeonej —- de
niektórych pracowników przy ranźowamiu, oraz szans naszych w walce plebiscytowej. Plebiscyt
by do tych komisy! powołano delegatów zrzesze obejmie kilka powiatów, z których tylko diwa są
nia odnośnej dzielnicy.
katolickie. Mazurzy mówią po polsku, podczas,
2} Pracownicy pocztowi domaigają się utwo wojny ogromny odsetek Mazurów poznał Polskę,
rzenia w dyrekcyi
jej bogactwa, kulturę i stracił dawną nieufność do
Rady dyrekcyjnej
Polski — natomiast Niemcy nie mają jud u nłdh
w myśl wydanej przez ministerstwo instrukcyi dla dawnego mira i poważania wskutek przeerona|
dyrekcyi okręgowych, oraiz powołania do niej de wojny.
legata okręgowego Koła dyrekcyjnego.
Nastrój ten potęguje przybycie m :syi koadlcyk
3) Zebrani uchwalają, że niema żadnej różnćy ■nej. Przychylnie dla Pohkri usposabia dud mazur
między pracownikami wobec praw i obowiązków, ski reforma agrarna.
i postanawiają
Niemcy łożą olbrzymie pieniądze w akcyę p fc .
zwalczać jak najenergiczniej karyerowłczostwo,
biscytową, zatem i Polska nie powinna zasypiać
uchwalają wszelkiemi siłami popierać wspólna i
sprawy. Oprócz innych względów posiadanie tyoh
jedyną organizacye zawodową, /broniąca wspól
obszarów jest ważne ze względów natury faktynych interesów wszystkich pracowników poczto
ctzoo-wojskowej gdyż M azury łeżą jedynie o a
wych.
dni marszu od W arszawy.
Po jeduomyślnem przyjęciu powyższych reP r zedewszystkiem ważną rzeczą je*t poznać
.zolucyi wiec zakończono o godz. 9.40 wiecz.
kraij mazurski. Przyczyni się do teso wycieczka
jaką Akademicki klub turystyczny urządlzi w maju
czerwcu. W najbliższym czasie powstanie Ko
Z obrad chrzęść. Związku dzierżaw łub
mitet plebiscytowy imłodlzeży akademickiej.

Pom orze i Mazury.

Postulaty
ców na pol.-wsch. kresach Polski.
pracowników pocztowych.
Lwów, 39. lutego.
Ogólny wiec w Pasażu Mikctascha.
delegacye zamiejscowe. — Wybór prezydyum. —
Trzy rezolucye.
Lwów, 29. rut ego.
(zet) Sala kuchni urzędniczej w Pasażu Mikoascha wypełniła się w sobotę o igodz. 6 wieczo
rem po brzegi olbrzymim zastępem funkcycmaryuszy pocztowych różnych kategoryi obojga płci, —
wśród) której różowiło się mnóstwo świeżych bu
ziaków.
Zagaił zebranie imź. Wacnik przewodniczący
Koła okręgowego wschodnio-malopolskiego, wita
jąc przedewszysfkiem delegatów ipflzybyłych i
Warszawy w osobach pp. Wielmskieze i Kurka, z

komitetu a k c ji ratunkowej, przystąpiono do omó
wienia kilku spraw, łączących się razem w jedną
całość, a mianowicie sprawy założenia spółki haodlowo-rolniczej Crześcij. Związku dzierżawców,
założenia spółki upraw y ziemi, leżącej odłogiem
fraz zgłoszenia zapotrzebowania nasion i siły po
ciągowej.
Wobec ważności powyższych problematów, *
których każdy jest niezmiernie doniosłej wag! dla
naszych dzierżawców dyskusya, jaka się rozwi
nęła nad nimi, była nader ożywiona i poważna.
Okazało się z niej, fż w obecnych ciężkich czasach
wszelka aflccya, ratunkow a dla zniszczonego przez
długoletnią wojnę rolnictwa we wschodniej Mało-polsce jest bardzo wskazana ze względów gospo
darczych i narodowych, a każda kwota, uzyskana
■od inspektoratu pomocy rolnej, choćby nawet dro
bna, jest pożądana.
Co się tyczy wymienionych spółek, to pora obeona jest bardzo sprzyjająca dla Ich zakładamja,
dopóki w pdlu niema jeszcze robót wiosennych
Wobec tego nadto, że spółki nie będą pracow ać
dla zysku, mimo trudnego położenia akopontcznsgo, w jakiem znajdują się obecnie dzierżawcy
Ziemscy, każdy jz nich ściągnie się chętnie na pe
wną kwotę, potrzebna ,na udział do /spółek.
Rezultatem obrad był wniosek, domagający
się wybrania osobnego komitetu dla realłzacył
spraw powyższych lub też ewentualnie do przy
stąpienia odrazu na zgromadzeniu do wybonu Ra
dy nadzorczej i członków dyrekcyi Po krótkiej
dyskusji uchwalono załatwić catłą sprawę odrazo
prawie jednomyślnie przeciwko temu 'bowiem
oświadczył się tylko jeden głos.

(zet) Walne zgrom adzeni Chrześcijańskiego
związku dzierżawców na południowo-wschodnich
kresach Polski odbyło się w sobotę o godz. 1I-tej
przedpołudniem w sali wykładowej Małopolskiego
T ow arzystw a .gospodarskiego pirzy współudziale
przeszło 50 członków, którzy przybyli' mimo tru
dności kom unkacyjnych z najbardziej nawet za
padłych zakątków kraju. Po zagajeniu zgromadzę,
kie przez prezesa p. Karola Lewartowiskiego i w y
braniu przewodniczącym zebrania p. L. Korzenne
go, odczytano protokół z ostatniego walnego zgro
madzenia i przyjęto go do zatwierdzającej wiado
mości.
N astępnć na podstawie referatu dra A. Kintziego będącego zarazem sprawozdaniem ścisłego

Z m u r k i.
Koncert Ignacego Friedmana.
Lwów, 29. hrtego.
Nile sądził zapewne ntstrz, który zasiać
wczoraj do fortepanu, iż m fotelu recenzenta
znajdzie się je'go...uc®e!iiliica, której przepowiadał
kaTyerę planistyczną. Przyznać trzeba, ii gdyby
sąd ów sformułował się pod owe czasy w um y
śle mistrz a-pedbgoga, podzieli huby go z nim w zu
pełności ttóżej podpisana. Stało 'ię jednak baczsj
wedle znanego przysłowia ftirarasformuję (e) czło
wiek gra — ale Pain Bóg wybiera 'instrument
Po dlluglęfi rozłące usljTszeliśtny wczoraj je
dnego z najwybltiDiełszjnch pian/stów. Friedman
grał przed wolna wę Lwowie a od owego cza w
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dochodziły iwte tjlk o słuchy o jego co raz szer ’ granego trtwwu, odszukujący ttaimnfejszy temat
sze 'kręgi zataczającej siawte. Wreszc e -wczoraj by go wypiteśctó i podać słuchaczowi W naszych
zawitał j do Lwowa. He razy w ciągu sezonu przeżyciach muzycznych brak tego artysty stano
głyszelśmy utwory grane na wczorajszem kon wiłby rfiechybrne przykrą lukę- To też z całem
cercie przez Friedmana! Jakże Inaczej b rz m a ły ■uznaniem podkreślć należy staranie Ajencji Tow.
one z ip-»d jetgo pafców. Cudowny, głębofcj ton od muz,, która pozwoliła nam przeżyć taką ucztę dluzywa! się z fortepapu a potęga akordów, lotność óhową. Entuzyiaztm jaka panował wczoraj w sali
pasaiy, gam, de! katność obiegników, oszałamia Tow. mux. dawno ttóe widziano, w takimi samojąca techrallka porywały puchaczy. Fr edtean gra rzutnośd i w takiej przedewszys-ttdem szczerości,
z dużym spokojom, ade w tym spdkiofu jest óło- tonu ja,ki Friedtriaw umie wydobyć z fortepianu
mieńjOdcz-irwało się to przediewszystkiem w Ba długo zastanie nam w pamięci- To też żal mi tych
chu. Ale m i sza diia artysty tego domeną jest Cho wszystkibh, którzy wczoraj hkt byli na (koncercie,
pin i Schiimsin- Dawno ju t nie słyszałam tak za- bo w najbogateizym sezonie koncertowym nfe
granej sonaty h-moffl tub Karnawału.
Sonaty zbyt częyto zasada przy fortepianie taki wiefki i
h-mofi!
ze
sweim
boskem
Largo
była tak porywający artysta. Pragnd ibyśmy bardzo
przedfZWniy.m poematem wyśpiewanym wpro&t raz Jeszcze go usłyszeć 8 to ntertylko iafco wyko
nadzwyczajnie.
Obdk
niej godnie
stanął nawcę Chopina i Ba-cha, feoz 1 Fredimana-kompoKarnawał grany z werw ą, humorem, .subtelno zytora, którego artysta prawie te rtowflroął w swej
ścią (Ghiairipa, Aven) pofoitem i siłą. Dszit w ol- ■skroni,nośdl i subtelności. A są te utwory pełne
śnFiewiająciem wykonaniu Friedmana nabierał w ar poezyl i delikatnego czaru jak „EHe dairase", ,,Matości. Czuło s’ę, że przy fortepianie kompozytor- zwrek", które zdołały już obiegnąć estradly ouroMJchalfca Szwarcówua.
myśłidel wdzierający s ę w Traidrobnieteze tajniki pejstós.

Bolszewicy pod Hiszyoem zostali zmuszeni do odwrotu i
Przygotow ują oni now e ataki na odcinku poleskim .

B o m u a m a t S z ta b u g e n e r a ln e g o .
Warszawa 28. M ego.
FRONT LITEWSKO-B1ALORUSKI: Wzdłuż
Dżwlny między Dzisną a Połooklem zwykle uiarczkk W akcyi wywiadowczej w rejonie Lepi a
wzięliśmy 5 jeńców. Pod Pogostem oddział naszej
piechoty rozprószy! szwadron kawałeryi bolsze
wickiej. Na odcinku poleskhn nieprzyjaciel groma
dzi nowe wojska i grupuje się do d u ż y c h ataków.
Celem niedopuszczenia koncentracji sił bolszewi
ckich na uaszern przedpolu, oddziały nasze doko
nały -wypadu na Walewsk, gdzie rozbiły batalion
bolszewicki, biorąc 3 karabiny maszynowe i jeń
ców.

FRONT WOŁYŃSKI: Nieprzyjaciel uporczy
wie atakował nasze pOzycye pod Ktezynem. Po
kilkugodzinnej zaciętej walce., w której odidziafń
nasze niejednokrotnie przechodziły do kontrataku
na białą broń, bolszewicy zmuszeni byli do od
wrotu.
FRONT PODOLSKI: Ożywiona działalność
wywiadowcza.
Pierwszy zastępca szefa aztabu gem :
Kuliński, pułkownik.

Rada robotników w Wiednia przeciw dostarczania bron! Polsce!
Wiedeń. 28. lutego.
(Telef.) (fr) , Arb. Ztg.“ donosi, że Rada robotrrfków w Wiedniu na posiedzeniu płątkowem omawiała sprawę dostawy materyałów wojennych
1 broni dla Połski, Cztafkow ie komunistyczni tej
rady domagali sfę wstrzym ania dostaw y broni
Polsce. Do tego żądania przyłączył się delegat $o-

cyalno-d-emokratyczny Arbeitel, który podniósł, że
je&o zdaniem należy zaniechać dostarczania broni
Polsce reakcyjnej.
W końcu uchwalono że na
przyszłość nic są dopuszczalne układy z Pofską,
którUby zobowiązywały Austryę do dostarczania
Polsce broni

W Kownie ogłoszono stan oblężenia;
Wilno, 28. hrtego. , wolno po mieście tytko do godz. 8 wieczorem. Za(PAT-) Z powodiu wypadków w PanJemuni-1prowadzono cenm urę wojenną,
rńe ogłoszono w Kownfie stan oblężenia. Ohodzić I
-------------NACZELNY WÓDZ LITEWSKI USTĄPIŁ.
Wilno, 28. lutega.
(PAT-) Po rozruchach w Kownie naczelny
wódz Btewsld Patoka® podał się do dym fsyi Miej
sce japo zajął z powrotem z rozkazu generała
Swetony 1 Galwamowski ego gen. Żukowski. Ru,h
rewolucyjny przeniósł się rówd eż na prowtaeyę.
W wielu oddziałach otworzone zostały rady żoł
nierskie.

BUNT UŚMIERZONO.
Wilno, 28. lutego.
(PAT.) Ukazał się w Kownie ofieyaśny komu
nik att rządta l&fcewskcgo donoszący, iiż po cnergicznom oblężeniu Poniornun-bra przez załogę Kowna
1 Szańca bunt uśmierzono. Agitatorzy i przywód
cy bumtu aresztowani. Fotólpisany generał-porucz.
Nas topka.

Rada Najwyższa wznawia swoje obrady.
Warszawa, 28. lutego. 25. m arca br. Na porządku dziennym znajdą się
(Telef.) (m) Otrzymano tu} wiadomość, ż» spraw y, które nie zostały załatwione na konfeRada Najwyższa wznowi swoje obrady w dniu remcyi ambasadorów1 w Londynie.

Wiison grozi odrębnym pokojem z Niemcami!

oo do odrębnego pokoju. Jest om poinformowany
o tem, ie w koładh ententy sądzą, ki skutkiem opozycyi w senacie i skutkiem swej choroby, jest osi
bezsilny, — on jednakże przekona te koła. że jest
przeciwnie.
KONFERENCYA PRZENOSI SIE DO RZYMU,
Wiedeń, 28. lutego.
(PAT.) BK. wedle „Coriere df Italia". Konle■reneya będzie obradowała 25. marca w Rzymie w
pałacu Venizzia nad sprawami, których nie załtwiono na konferencji londyńskiej.
AJWERYKA STAWIA NOWE ZASTRZEŻENIA.
Wiedeń, 28. lutego.
(Teid.) (fr) Z Waszyngtonu donoszą, że w se
nacie ze stromy demokratycznej poczyniono nowe
zastrzeżenia co do traktatu pokojowego. Mianowi
cie Stany Zjednoczone mają uiw-ażac protektora*
angielski nad Egiptem jako przemijający.
Egipt
musi otrzymać taką samą autonomię, jaką maję
Transwal i Oranie.
POLSKA A KONFERENCYA POKOJOWA
W LONDYNIE.
Londyn, w lutym
„Da% News" podaje program pra.c zebranej
w Londynie nowej kionferencyj pokojowej. Wedle
programu tego pTzyjdą pod dyskusyę: Traktat
turecki, traktat węgierski, uregulowanie kwestyi
adiryatyokej, Polska, siprawa zbrodńś wojennych;
wreszcie ftnamse j waluta.
W szyscy uczestnicy konforemcyfi zgodn* są
co do tego, źe iedfnyim z główny dli tematów obrad będzie ostateczne uregulowanie stosunków
z Rosyą. W najścńślcjszym zaś związku z tąkwtstyą pozostałe sprawa Polski i iinnydi państw
buforowych. Zgodna polityką Lloyda Georgu^
1 N)tti‘«go dąży do tego, by Poprzeć każde usifowa/nfte zawarcia lojatoeg° pokoju między R**sya z
jednej strony, a Estonią. Łotwą, Litwą, Polską,
eweptoahre i Ukraina, Georgią, Armerfą i Aserbefdtżaniem z drugiej stromy.
Pierwszy krok w dńodze do powszechnego
pofkloju uczyniła Estonia, Litwa zaś gotowa pójść
jej śladlem.
Co do Polski, to w ręiku jej znajduje się d u ż a
część terytorjnim, do którego roszczą sobie preteusye Llfculni, równocześnie zaś Polska, wspólnie
z Łotyszami, podjęła wojnę krzyżową w głąb boiszewiokiej Rcsyi. Oiperacye te, na skutek przedsta
wień ze strony sprzymierzonych, przerwano na
jakiś czas, obecnie jednak podjęto na nowo walką.
Niie ulega wątpliwości, ż» na wypadek odrzuceni*
szczerej i rozumnej propozycji pokojowej bolsze
wików, Polskę czekają ataki, których odeprzeć n?będzie miała możności. Najwyższa Rada Pokojo
we weźmie zatem sprawę tę pod głęboką rewwagę
i prześle Polsce swą stanowczą opinię
HOOYER ZA2ĄDA KREDYTÓW DLA POLSKI
Berlin, 28. lutego.
(PAT.) Jjokal-Anzeiger" donosi za „Echo th
Paris" z Waszyngtonu- iże H©aver wystąpi z *ą
daniem nowych kredytów dla Aiustryi, Pciskj I Ar
menii.
n. i mt, ■
WSPÓLNY KRÓK KOALICY1 W SPRAWIE
ADRYATYCKIEJ.
Warszawa, 28. lutego.
(Tćlef.) (m) Lloyd Georg e i Miller and zapm
sili wspólną notą prezydenta Stanów Zjednoczotydb Wilsona, aby Stany Zjednoczone wspólnie
t rządami angielskim I francuskim wezwały rządy
w Rzymie i Belgradzie do rokowań w sprawie aIryatyckleJ. Gdyby jednak jedna ze stron wezwa1ua nie usłuchały, 1 nie zgodziła się na proponowan
ie rozstrzygnięcie, wówczas Anglia, Prancya i
-tany Zjednoczone zajmą wobec niej odpowiedoit
jtanowisikc.
>

PAKT ANOLO-TURECKI Z ROKU UBIEGŁEGO,
Wiedeń, 28, lutego.
ne, Wilson krytykuje imperyali/m, i zaborczość
(Telef. (fr) Dzienniki donoszą, że rządy ansie],
państw koalicji, a to w wyrazach, które wywoła
■ki I turecki w pażdzlernBoi 1919 zawarły układ
ją sensacyę w całym święcie. Dalej powiada Wi!
iocQ którego Anglia zobowiązała się zapewnić
son. że jeżeli nie przeprze swoich postulatów, t
. urcyl niezawisłość i utrzymanie Komtustynopoł*
cofnie traktat ? będzie pertraktacji z Niemcami / r / y Tuicyi, w ganilan za c<> uznaje nłezawtełośt

Zarzuca koalicyl zab orczość i Imperyalizm!
Berlin, 28. lutego.
(PAT-) „Lokal-Anzerger“ podaje wedle „Echo
de Paris* z Waszyngtonu szereg szczegółów ko
respondencji Wllaona w kwestyi Adryatyku. W
dokumentach tych, które niebawem będą ogłoś i-o.
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Turkest&nu 1 popiera dężeiria angielskie co do pro utworzenie dm g?e»go parlamentu irlandzkiego, otektoratu nad Syryą i Mezopotamią. Nadto Turcya bejmującego pozostałym 6 hrabstw Uteteru. P a r
lamenty będą miały siedzibę w BuiM ń e i Eifast.
miała się r z e c praw do Egiptu.
Oba p a rla m e n t będą miały prawo konstytucyj
MOWY PEŁNOMOCNIK NIEM. W BRUKSELI. nego połączenia' się w jedno ciało, liczba posłów
irlandzkich do -parlamentu anielskiego będzie zre
Warszawa, 28. lutego.
dukowana do 42. Ir landy: będą przyznanie nastę
(TeTef.) (m) Z Berlina donoszą, że do Brdk- pujące Ikompetencye: Wychowanie, rolnictwo, niż
;eli udał sio no wy pełnomocnik Niemiec p. Lands- sza adlnuuretraicya krajiu, droglt, mosty, kiomunik a'jerg.
cya, ubezpieczenie, ubezpieczenie na starość, adłnfinśstraeya miatsrt, niższe sądownictwo. sprawy
ROZBROJENIE PORTÓW HELGOLANDZKICH. spirytusowe, policya. Natomiast spraw y pocztowe
w yższe sądownictwo, ochronią handlu, latarnie
Warszawa, 28. lutego.
(Telef.) (s,t) Do Helgelandui przybyła komisya rnorkłc, będą mogiły być objęte dopiero po połą
czeniu -siię obu parlamentów. Nadwyżka z dfochoangielska złożona z 40 osób celem przeprowadze
dów podatkowych pozostaje na rzecz Irlandyi.
nia rozbrojenia portów heilgolandzlkich.
A WIEC DOTĄD ICH UŻYWALI.
Wiedeń, 28. 1-utego.
Wiedeń, 28. lutego.
(FAT.)
Teł.
Komp.
Z
Ldbdjmu.
Rządi angiel.(PAT.) „Der Abe.xd“ cytuje doniesienie „Daily
Maal‘‘ z Dublina, że przyszło do poważnych w y sOłp-indyjski postanowił nie używać na orzyszność
krocz eń si-nfeinistów. French zaprcwadził stan o* gazów trujących przy zwalczanfu powstań szcze
bieżenia nad całą irlandyą i wprowadził na nowo pów w północnych Indyach.
cenzurę. Wielu siufeiuistów aresztowano.
NORWEGIA PRZYSTĘPUJĘ DO LIGI NARÓD.
Warszawa, 28. lut.ego.
PROJEKT PARLAMENTU IRLANDZKIEGO.
(Telef.) (m) Kom&wa spraw* zagranicizinych
Lonyn, 27. lutego.
(PAT.) „Times** podaie, że projekt rządowy stortingu, norweskiego przyjęła 10 głosami prze
w siprawte Mamdyi wnii-esiowy wczoraj w parla ciw 2 wniosek o przystąpienie Norwegii do Ligi
mencie, przewiduje utworzenie -parlamentu w po- Narodów.
tiudntowej IriandyS, o-oeijmującago okręgi Leinsłer,
Munster i Gommiaught i 3 hrabstw a Ułsteru oraz
s t a n o b l ę ż e n ia w ir l a n d y i o g ł o s z o n o .

Francya powołuje strajSujących do służby wojsftowej,
L b olszew icy Wpr0wadze.ją 12 godzinny dzień pracy,
Wiedeń, 28. lutego.
Berlin, 28. lutego.
(PAT) B. K. z Paryża, iNa podstawie uchwa
'(PAT.) ,D. AllgZtg.“ z Helsinzforsu Dzienniki
ły Rady ministrów powziętej po powroc'e M'He bolszewickie wz.v waaą r-obo-tni-ków, by zaprowa
ralda, powołane zostały do służby wojskowej trzy dzili 12 godzinny dzień piacy.
(ocznAi -strajkujących kolejarzy.

W iedeń — w ylu d n ia się!
Wiedeń, 28. lutega
(FAT.1 „Der Neue T ag'1 douosi, że spis ludno
ści w Wiedniu w ydał niespodziewane rezultaty.
Okazało się, że ludność Wiednia w stosunku a-o
stanu z noto 1910 zmnieitszyta się o 400.000 osób.
W roku 1910 ludność Wiednia wynosiła 2 230.000,
a obecnie wynosi tylko L838.708.

NADESŁANI.
SpecyalUta chorób skórnych i wenerycznych

D r. Sjrkstaska
MICHAŁ
S A l P E T SR
17, ord. od 8—9 i od 12 -6. 20654
UkRONIKA
Repertuar Teatru m fajskisga.
IW niedzielę, 29 lutego o gooz. 3-dej po w, ład.
„Trayiata**, opera VerdU;go z p. Bamdrowską w
roli tytułowej.
W niedzielę. 29 lutego a godz, 7-mej wlecz,
po raz 6-ty „Asystent** sztuka w 3 aktach GaV.
Zapoiskiad.
w ponłedżłaiefc, 1 marca o godz. 7-mej wiees.
„Eros i Psyche** opera Różyckiego w niezmienio
nej obsadzie.

Dziennik zazrtacza, że przypływ ludności z
krajów północnych ustał zupełnie, a emigracya
przybrała nadzwyczajne rozmiary. Dalej wykazał
spis, że liczba mieszkających w Wiedniu Po-laków
i W ęgrów jest o wiele mniejsza, niż sądzono.

Repertuar teatru Wt.-art- „Czwórka** w sali
Casino de Pa*1s“ (ul. Rejtana 3).
Pro-gram XV. od pom1edz>i!ałku, 23 lutego codziennie o g°dz. 7.30 wiecz.
Gościn/re występy! Mila KamTńbfca, balerina
Teatru WieIk'ego w Warszawie. Romuald GieraS-ński, jako .Antek Cwainiak*, Paulina Noskowska ,Andia KStschman, Marek WilndkeLn w sw o'm repertuarze. „Cafe Abbazi-a“, sfcstcfa K. Tamą,
,JMa jasnym brzegu**, operetka w 2 odsłonach K.
Toma, muzyka J. Briczk^wskiego.
Bilety od 9 db 5 -u G. Seyfarta (Akademicka
I. 6), od 6-tej wecz. przy kasę.
W niedzielę i św-ięta o godż. 4-fej przedsta
wienie popoł. po zniżonych cenach. Część kon
certowa i .JCiopoty Pana P"eizydenta‘‘, rowia w 2
częściach. Od poniedziałku 1. marca początek
punktualnie o g. 7.30 wlecz.
19176

Repertuar Teatru wodewilowego.
(gmach ul. Ossolińskich 10.),
(B lety wcześniej w perfumeryi Stoińsklego w
uL Legionów 1. 1).
^039

DzH BEMEFKMWOJTASZKA

Od M a i ido niedzieli 7 marca o godz. 7.30
wkczóT: „Lwowscy paskarze", sketch; „Czwórkai“, z muzyką H tańcam-i1; duet taneczny Wi-ttich
i Nowi oka; „Aptekarz w kłopotach**, operetka;
tancerka Żelukta.
N^edfeifclą, 7 marca o godz. 4 po południu:
„Węglarze", operetka; balet; duet W^tlch i No
wicki oraz Żeitslkai; „Wesoła trójka**,; ^Roztrze
pania Kazi-unia**, farsa.

s a li

S O K O Ł A M A C IE R Z T
u l. Z im o r o w ic z e u

Bilety do nabycia od godz. 12 w pot. przy kasie Soko'3.
Początek o godzinie 7'30 wieczorem.
20ó7a

P. T. Prenumeratorów „Gazety Wieczomej“
I „Gazety Porannej** prosimy o
bezzwłoczne
wpłacen'e prenumeraty za miesiąc marzec a to
tem pewniej, że tym Prenumeratorom, którzy
prenumeraty nowej wraz z ewentualną zale
głością n|e wpłacą najdalej do dnia 5. marca
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b. r. zniewoleni będziemy wstrzymać w tymże
dniu dalszą dostawę względnie wysyłkę gamety.
(mg) 29 luty. RzaKłki gośr! Widżiebśmy Ko
przód cz-tercme laty. Wprawidż:-e niewbeje ró-żni
się od swego poprzednika, bo nawet na jego powł:irain»:-Ł ule upn zą-tnięto z ulic nieprzebranych za
sobów błota, wody i śniegu — le-cz wydaje nam
się jalkiś 'Inlmy i wiiecod-ziemiy. Mamy nawet nie
jaką pretemsyę, że powinien nam Jponwcznliie p-rzy
nieść jakąś milłą niitespadzdankę. byśm y go lepie!
pamiętał'1. AJe 29 Ty jes-t przebiegły —-1 wTe, żs
n 'e wa-rto się wyo-fflać, bo dhioćby się najwspanial
szym czynem -odznaczył, -nie będziemy za rok
święcili jego noiazailicy kalendarzowej.
Uroczyste „Te Deum” w Bruksef. t okazyi
objęcia przez wojsko i rząd polski ziem byłego za
boru pruskiego, przyznanych Polsce traktatem
wersabkim. odbyło się dnia 14 bm z imeyatywy
poselstwa po-liskieigo w kacedrze -w Brulksei uro
czyste „Te Deum‘‘.
PrzedstawDcielo pełskiego Czerwonego Krzyża na zjazd do Genewy. (PAT ) Na zapowiedziany
na dzień 2. ma-r-ca -br. zjazd międzynarodowej Ligł
Towarzystw Czeawouetgo Krzyża w Genewie, ko
mitet główny Polskiego Tow arzystw a Czerwone
go Krzyża na wniosek komisarza rządów7. W. hr.
Tyszkiew dza, wydelegował w charakterze przed
stawicieli : p. H. Paderewiśką}, H. ordynatową Bispin-gową, d-r-a J. Zawradzlkiego. piasta dra Cz. Meis
snera i prof. St. P skow skiego. -Pr z edst a w iciele
Polskiego Czerwonego Krzyża wyijedhałi już do
Genewy.
Gośete z za morza. Dziś przyjeżdżają do Lwo
w a z W arszawy J a r Smulskk d:/Tektoir Baułci i
prezes Związku roarodowo-cbrześcijabsóie^o w
Ch:'cago, iks. rektor Zapała z Milwaukee i ks. Celeobowslki
P nd. Dr. Juliusz Kleiner jak donoszą z W a r 
szaw y nosr yię z zamiarem porzucenia wiszedinl-'
cy warszawskiej i wrócenia do Lwowa.
Pożegnanie jen. Gołogórskiego. V/czoraj, 28
lutego br. o godz. 1 30 w Kasynie oficerskięm korpusu oficerskiego DOG. żegnał gen. Gołogórskiegc
— odchodzącego do W arszaw y. Obecm-t bylJ delesaci oddziałów D. O. G. i wszystkicli formacyi,
stacyonowanyoh w'3 Lwowdo. Im-en^em korpusu
oficerskiego przemówił igen. Nowotny, p>/drnoslząc
zasługi gen. Gotogónakiego przy organizowaniu D.
O. G. Podziękował oficerom za współpracę gen.
Gołogórski
O god-z. 9 wieczorom w głównej sau Kasyna
odbyła się pod c-gnaina kolacya, -w której oprócz
of cerów wzięli udział dygnitarze cywilni.
I ludność ruska bierze udział w uroczystościach
odzyskania Pomorza. (PAT.) Jak wynika ze spra
woziddń o uroczystościach we ws-cLodlrżej c z ęśd
Mailoprf; ki z okazyl edzyskamia przez Polskę P o
m orza w całym szeregu tn ejiscow^ości brała udział
nfe ty-Uko todlność polska, ale i reirrezentanci lud
ności ruskiej co dowodź5, że ogół Ludności rus
kiej z wyjątkom d r o b n i garstki niefprzejednanydh
agitatorów odnlosS się z z a u ^ d e m do -Państwa
PolSk:e g a
Spekulacye ktntekaml nadmorskum <T aei.)
(r)Jaik -się dowiadujemy grono warszawskich spe
kulantów wyjechało «a Pom orze celem wynajęcia
wszystkich mieszikań 'dortąd jeszeże woktyoh w
mie ^oowościach 'kuracyjnych Pomorza. SpekuJanci obliczają, że w rym Sezonie będzi-e na Pomorzu
olbrzymi napływ letnPków i żz będzie można mie
szkania odnajmywrć po paskarskich cenadb. W ła
dze rządowe polskie, które zostały w porę uwia
domione o tej spekulacji' zamierzają aferę skie
rować do urzędu wałki z lichwą.
Sprawa przesyłania listów do południowe*
Rosyi.
(PAT.) W ydział prasowy ministerstwa
spraw zagranicznych komunikuje; Do wydziału
kcnsuihrneTto M. S. Z. wpływają wciąż podania osób prywatnych o przesyłanie listów do mfiast po
łudniowej Rosyi, -zajętej obecnie p>rxez bolszew>
ków. Wydzia-l prasowy M. S. Z. zwraca uwagę o.
sób interesowanych o bezcelowości tych podań
gdyż konsulaty na terytoryadi, które znajdują się
obecnie pod Władzą bolszewicką sa czasowo zwi
nięte i wszelka komunilkacya z tymi obszaa ami jes
przerwana.
Muzyka kościelna. W kościele OO. Bernar
dynów w niedzielę 29 b. in. podczas muzy św. c

«
Str. 7

„OAZETĄ PORANNA1*.

’ N r 51 O t

gódz. 10-teJ bęld/złe śpiewać chór uczenie g'mtt. i raj ze strychu realności przy pi. Stzdedbm 1. 14,
kursów Saitdl. wn,. 'król. Jadwigi, ze współudziałem ■na -s®kod'e Róz! Wantdter. — Annie Broś, zamiesz
0. M. Dziaikiew,cm \\ aj (soprai®, tu. W. Jurkiewi kałej przy ul. Szaszkiewicza 1. 4,skradziono z po
dwórza mokrą bieliznę wartości 100 kor. — Za
cza (organy).
Z teatru wodlewHowego. Jutro w pomUectelaJefc •kradzież bieflizwy na akadę szpitala ertow dyc*CTe-iT-era nowego prcwrarnu, do którego udało ssę no-cbTnTgiLzw^go w*' „Domie Inwalidów4* areszto
diyr&kcyi pt/zyt-kać wszechświatowej sławy duet wano wczoraj W łaldysława Czudmowskiego.
(—) Aresztowana. Za kradzież skrzypiec kafeweczny, skjl|ć’%jąey się z pani W .ttich i napa
Nowidk ego, bals tmiistrza Teatru wefkfego w P'itana Suskiego aresztow aco wczoraj Stoptefawa
W arszawie. W program wcttóaf: zajm u^cy słke-tch Borysa, i fana Jańca. W czoraj talcć? aresztow ano
t&. ,-Paskarze lwowscy", „Czwórka" z muzyką za różne kradzieże Stanisław a Żuka, Tonrasya
i tańcami, ora* doskonała operetka Danielewskie Re nfeza i MfcfeTpę Trofem.
(—) Z lwowskfei fabryU kalek. Na fwowslsim
go pt. „Alptekarz w kłopotadh".
Wieczór kameralny, który odihęd eie stfę 3-go braku w^czora? tylko sześć osób połaimalfo ręce.
nratc-a, będzie napraw dę bardzo pięknym i cieka Oto nazwiska ofiar medba-Stwa lwowskich stró
wym koncertem. Lwów już bardzo dawno nie żów : Palla Ulhryn, licząca 47 lat, praczka zJama’a
słyszał podobnej m uzyki Nazwiska w ykonaw  prawą rękę, zaś Emilia Rucłraireik, licząca 30 lat,
ców py. Kochańskiego (skrzypce), Lalew dza (for P a u p ia O strow ska, konduktorka tramwaj., Etla
tepian) i Dawczi wskiego (wftotonozila), dają wyo- Griess, fcząca 35 lat, Taaba Rjrguuiitt. Hcząca
brażerfte artystycznej wart.iści tego komcertu. O- 47 łat i F^Rcya Dczahur, licząca 30 lat, złamały
dograne zostaną dw a wiefeie działa: Szuberta i lewą rękę. Ja&i na Lwów* i na jeden dzień to chy
Czf, ^owsk&e&o. B ie ty w składzie fortepianów p. ba dość.
(—) W piwnicy reahtośca przy u l Sterbskicj
P3fitenieclkx.g0s ul. Tańskiej 1.
(—) Amatorzy cudzej bielizny. Z mieszkania 1. 15. przytrzym ano wczoraj przed południem 16Karol-'ny CZtemaetódfl, Przy ul. Zielonej 1. 38, skra fetntego Adiotffa Bikelssa w ćhwT-, gdj rozbijał
dziono wozorag bieliznę wartości 800 kor. — Z dłutem żelaznym kłódkę. Przytrzym anego Odbrozamkniętego strychu przy ul. Kopernika * 5. skra- w-wdzotio na inspe^cyę poficy?.. Tu znaleziono przy
cL'Vmo kupcowi Maurycemu Strokowi hieLznę nim ieszcae ła Ja a ^ ekktryczi.ą. W ;ele otriecuoąwurtoścf 5000 kor. — feefiwnę znaczoną literami cego młodzieńca zamknięto w aresztach policyj
R. T. warto^cfi SOOO focK., skiradziono talkże wczo nych.

Aresztowanie zw yrodn iałego Kelnera.
Mas, który zm u s 2a żon ę do nierządu,
W arszawa, 28. bitego.
(Teief.) iim) P ilicya Obyczajowa Zaareszto
wała niejakiego Eawarda K. t zawodu kelnera,
pod zarzutem zM sSsnia swej żony do nierządu.
Śledztwo wykazało, że K. pojął za żonę córkę je
dnego z fabrykantów w M 'skw i’e wbrew woli1jej
'odzitów . Początkowo małżonkowie mieszkali w
Moskwie, następnie zaś przenieśli: r ę do W arsza
w y, gdzie K. brf 'kelnerem w restauracji Zjedno
czonej, skąd jednak wkrótce został wypalony. —

NAUKA

I W Y C H O W A N IE

|

KAŻDA Z PAŃ
jest w możności uszyć sobie u s t a b ie lin ą , sak lię luV
takow e przerobić, jeśli się zapisze na naukę kroi u i izvći

wM(Posiadając
i J u fachowe
n o swykształcenie
z a * oi.nabyte za granicąi
(w Paryż i i Wiedniu) daję rękojmię należytego wyuczenia.
Na ogólne żądanie otwieram kura nauki wieczornej
dla Pań z jętych w biurach. Ceny przystępne.
20528
Ł atw ą m etodą udziele język, francuskiego dyplomowa,
na nauczycielka. Długosza 37 II. p.
2034 7

34 Bator go, Ecole Frangaise urządza apecyalne kursy
konwcrsscyi francuskiej i angielskiej pracz znakomityeft
profesorów.
2027J
|

M IE S Z K A N IA , L O K A L h

S K U P I

|

r o k ó i umeblowany aaraz do w ynajęcie, Tarnowa
1. 19, drzwi 5.
",

Poszukujemy 2 pokoi na biura, możliwie W śródmie
ściu, i umeblowaniem lub be.
7,a pośrednictwo wy
soka n»jrroda. Zgłoszenia pod .H erm es”, do Administr-oyi.
20634

& 3Z M A 3T 1
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Zaprzysiężonym tłu maczem sądowym dl* języków poiSk-eę i nie.nieckiegu w Wiedniu, ustanowiony został
Dr. Markus Lion, adw okat w Wiedniu I., Wippłinger*
strasse 3.
20300

obszerna do wynajęcia. Wiadoma*: Braci*
Żonę swoją namawiał,, aby zarabiała na utrzyma Magazyny
Mund, Sykstusie* 23.
205(7
nie domu nierządem, a gdy żądaniom tem stale od
mawiała h1ł ją i nieustannie ją do tego zmuszał.
Wreszcie, gdy mu żoną oświadczyła, że nie wie
jak to ma czynić, sprowadzi! do swego tneszkania -swą kochankę, notoryczną ulicznicę, która jej
udzielała Idkcjją PoBcya ujęła owego zwyrodnia
łego kelnera w chwili, gdy odbierał żonie pienią
dze, zarobione przez nią na uhey.
Na podstawie rozporządzenia M. S. Wojsk.

KONKURS

L. D. G. 1835/20 G. 7, rozpisuje Inteudautura D. 0. G. Lwów konkurs

Napad zamaskowanych bandyjtów na zagrodę wio ciańs!£^!
P o d grozą śn rerci gosp od rz w ydal cały m sjatek
W a r s z a w a 28. '.utego.

CTelef.) (m) W Rudzie Podleśnej pod W arsza
wą wtargnęło do zagrody jed n ego z włościan 5
bandytów zamaskowanyob. uzbro,onych w rewol
wery, karabiny 1 granaty ręczne. Bandyci kolbami
JbJi domowników celem wymuszenia na nldi

Wiadomości giełdowe.
KURSA OIEŁOy WARSZAWSKIEJ.
Ruble carskie (po 500)
Kubie durasicie
Franki francuskio
Franki szwajcarskie
Funty sterlingi
Dolary amer.
Marki niemieckie
Lei rumuńskie
Berlin

^aryi

Zurych
New-York

Berlin

4 i pół proc. B inku IcrajowBank frzem ysłow y
Górka
Zieleniewski
1 epsge
Polskie Te w. Handlowe

Lwów.
Bliższych inormacyi można zasięgnąć
codziennie w referacie ekwipunkowym Int.
. C zcsTkIc bankłroty mniej D. 0. G. w czasie od 13 do 14 godz. 20595

ttOty a 5.000 kor. —
sze —.—. JuigoisłoWiańskic —.—.

D E W IZ Y Z A G R A N IC Z N E .

Zurych, 28. lutego.

i* 27-go lutego
03AT.) Kiirsa dewiz z 27 bm. Berf n 6.25 (6.40).
1 7 6 - 1 -i— 175 75 Praga 6.45 (6.50). Noyw Jork 620r—
Paryż
51V 4. .20 (43.75). Ekr^uksella 45.25 (45.75). Szitókiholm
11-50
11-70
26115.50 (116.--). Madryt 107.25 (107.-). W U a ń
26- 25
5 3 9 - 533 50
2.35 (2.40). Holanidya. 228.— (229.50). Lomtdyn 20.95
158 50 1 5 9 -(21.02). Medytłlau 33.50 (33.70). Kcipephaga 93.—
174 — 172-50
[92,—). Chry-styania 107— (—.—). Buenos, Aires
217 50 —•—
171 — 169-—
— — (—■—). Awstry. noty koronowe —.— (— ).
1175 — 1160"—
— •—
2700"—
159*125 1 5 9 -

KURSA GIEŁDY KRAKOWSKIEJ.
Dolary dinery- aAskie

wskazania kryjówek! z pieniądzmi. —• Pod grozą
śmierć; gospodarz wydal cały swój majątek w
Zaznacza s łę, it obuwie może być za
sumie około 5.00C marek. Bandyci zabrali pienią
kupywane tylko w obrębie D. 0 . G. Lwów.
dze i spożywszy na miejscu wieczerza oddalili się
Oferty mają być wnoszone do lut. D. 0. G.
spokojnie, przez nikogo nie nagabywani.

K O M U N IK A T Y *

23250 221 —
Oyrekeya kolei pnńsiwowycb w Stan ‘sła2 4 1 - 243 — wowie ogłasza, że ci pracownicy fc. austr.. kolei
■04 50
państwowych, mający prawo swojszczyzny w je600-—
1275-— 1 3 0 0 - dnej z gmin dawnego zaboru eustryackiegę wcho

12h0 —
21504ifr—

WIEDEŃSKIE KURSA W WOLNYM OBROCIE.

Wiedeń, 28. hittgo.
(PAT.t Kursa w wolnym obrocie z 27 b. m.
Zagrzeb 4 50 (4.60). Budapeszt: tnTłknoty a 10.000
loor. 2.30. Budiapeszt: .banknoty a 1.000 kor. — .
Kraków 2.75
Praga —.—, Czeskie bapi--

dzącego obecnie w skład Rzeczypos^ol tej Pol&l e j , hiórzy po zamachu stanu w lis opadzie
1918 roku pozostali w służbie przy b. zarządzie
k lei ukraińskich, a którzy dotychczas nie wnie
śli ustnej lub aisemnej prośby o dopuszczenie
do służby przy P. K. P„ mogą to uczynić jesz
cze obecnie, najpóźniej jednak do dnia 15. marca
b. r. włącznie.
205J7J
Podań, wniesionych po upływie pnwyisuego
terminu nie bodzie sie wcale rozpatrywać.
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Intendantura 0 . 0. Lwów rozpisuje
mniejszem konkurs na dostaw ę: pozakontyngentowego żyta, pszenicy, owsa, mąki
p&2 ennej i mąki żytniej chlebowej, ziem nia
ków, grochn, fasoli, mąki kukrrudzlanej,
kokur rdzy łuszczonej, hreczki, kaszy hreczanej, kaszy jaglanej, kapusty k szonej,
marchwi jadalnej, buraków Ćwikłowych,
cebuli, śliwjik suszonych, marmolady, powi
deł śliwkowych, kawy ziarnistej palonej i
nie- aion j, herbaty; cukru, tłuszczu jak s ł o 
niny, smalcu, m asła margarynowego, bryn
dzy, ouraków pastewnych, marchwi pAtewnej, bobiku dla koni, wyki.
Oferty wnosić nahży pod adresem Inten
dantury O. G. Lwów, Ochronek 4.
Do oferty należy złożyć 5ł/« w?dvum od
zaoferowanej kwoty w kasie wojskowej O. G
Lwów ul. Ochronek 4. Oferty zam knięte wraz ?.
p >twie dzeniem na ofercie, że wedyum zostało
złożone wnosić należy do protokołu podawczegc
Interdantury.

i r m a e. 5. iiw iii. m

Sfr. 8

Nr. 51107
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LISTY PRZEWOZOWE

DraRnsrnla f p . J R E B B K ^ w T I w iw ie , Sykstsslia 13
Koń, irlandczyk, wierzchowy wałscti, do sprzea^i;:!. —

Konkurs.

Ity P N O , SPRZEDAŻ, ZAMIANA

Dy1efccya koW państwowych w Stanisławo
wie rozpisuje niniejszem konkurs na większą licz
bę posad urzędniczych w działach służby ;nżyaiiersŁy j i konceptowej.
Ubiegający się o te posady muszą wykazać
iiastęuiijąjce warunki:
n
1. Oby watełstwo polskie, względinće przyna
leżność dlo jednej z gmin był. zaboru aiusitryacksega, praskiego lub rosyjskiego.
2. N'©przekroczony 35 rok żyoi&.
3. Zdolność fizyczną do ipefoiena służby ko
le 'Owej (zidbfliność tę stwierdza lekarz kolejowy).
4. Nieposzlakowany charakter.
5. Ukończone studya pirawncze (absdntoryuira
* trzy e/gzaim:’n.a państwowe z ibomyśinyitti wyni
kiem), lub też ukończone stukilya techniczne na
wydzkie iinżynfer^stoini lufo na wydziale budowy
majsayn Cahcol'uiforyum j dw a sgzamina państw,
z pcm i śllnytm wynikiem).
Również jako urzędnicy techniczna znajda
przyjęcie uktończeni słuchacze szkól przemysło
wych dzilaifu budowlanego (airehiitetotmiry) lub ma
szynowego.
Kandydaci, powiadający pow yższe warunki,
otrzymają stosowni;© do wykazanych studyów i
ewentualnej praktyki w dotychczasowym zawodżła stanowisko z uposażeni!eim przyw iązałem od
IX. do VII. kaitegoryl służbowej według norm ob-^wRązuijącyoh na razie w Małopdtsce.
Uposażenie to ŚKl^ą? się z płacy zasadniczej,
dodatku na komorne, łirojakńch dodatków dlrożyżniainiydh, tudzież z przyznanego w ostatnim cza
sie dodatku, wynoszącego 60 dlo 100 piroc caiego
u ppisażcifia.
W ?zvscy kandydaci muszą się zobowiązać
do złożeń, a w przeciągu roklu od chwńfo w s tą p ili a
d i służby kolejowej przepisanych trzech egzami
nów zawodowych', gdyż w razie bezowocnego upływu tego czasokresu, nastąpiłoby rozwiązanie
stosub u służbowego.
Zarząd kolei państwowych zastrzega sobie
na przeciąg dwóch lat prawo rozwiązan a storni*
ku służbowego za trzynr eeięcznem wypow ed.z©nii©m.
Ponadto przyjirr;e Dyrefccya kolei państwo
wych celem, wyszkolenia we wszystkich działa,dh
służby kolejowej większą 1'lczbę kandydatów na
urzędlnjtuów z wyiskafcafce nton średb&m (maturą
-wyższego glirnkazyum lub wyższej j z W y realnej),
których stabiPzocya w X. klasie służbowej bę■dpfe mogła njasitąp^ć w raizŁe dloida.tnicgo wyniku
praktyki i złożenia ,przepira).iy:h egzaminów fa
chowych ęto jadlniym i pół rolku.
PIcszukilwaniŁ są również kandydaci na podurzędirików dla służby stacyjnej z ukończona niż
sza szkołą średnią rsz k o łą wydziałową (4 klasy
niższego gtnnazyrTn lub nfżrzej szkoły realnej,
względnie 3 ki. szkoły wydziałowej).
Warunkiem przyjęcia dla tych ostatnich jest
ukończony 18 rok ży d a i rfożemb z dobrym w y
nikiem egzaminu wstępnego.
Należycie udokumentowane padania należy
wnotsić do Wydziału dla spraw osobis tych Dyrekcyi kolei państwowych w Stamitefawowie, najpóź
niej db dlnia 15. marca 1920 r.
20330

ijre lEji boMplslw
w Stanisławow ie.

Wielka Ins yfucya finansowa

Sprzedam óo.n dwupiętrowy, komfort, sk.epy, rrzy
ul. Sykstasfiiej, blizko ul. Legionów.
Wk*ad
450.C/0ii kor. w iadom ość: Adwokat, Kościuszki 21,
Uf. p., drzwi S, między 4 a 5.
20449

K. m ien ica dwufrontowa i dw upiętrow a zaraz do sprz« >
trzypiątrowa kamienica w Samborze, o trzech fron
dania. Wiadomość przy ul. RyCersiciej 21, I. p., dr
tach, kompletny komfort, sześć lut wclnych, z komplet
nr. 10. Polacy mają pierwszeństwo!
20600 nem nowomodnem urządzeniem kiw iarni i 25 pnkoi \<r
Kuplę m ajątek ziemski kilkasetmorgowy najchętniej w talowych. Bliższych informoeyi udziela adw. Dr. Zei!er,
2057?
p bliżu Lwowa. Zgłoszenia z doki* nn i ofertą l c e " ą w Samborze.
20403
pod .Ziemianin* do Administracyi.

Dom murowany
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Posiadamy na składzie towary:
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o 129 £39 m- psw. 03.Z. 19 a ni. dinien a.
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Do Lm. 14939/Ul.

MIEJSKA ELEKTROWNIA
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że na podstaw ie uchwały R ady miejskiej z dnia 26 lutego 1920, cena
prąd*, elektrycznego dostarczanego p zez Miejską Elektrownię zostaje pod
niesioną od dnia 1 m arca 1920 r- i w y n o si:
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Godziny n ocn e od 7 w ieczorem do 7 rano liczy się z 1007° podwyżką.
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DYREKCYA MIEJSKICH ZAKŁADÓW ELEKTR7CZN7CR
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^Spółki *ic>; - | wyrawoieiil11,
drukanklul J»ra*a“ ul. Sakołp 4

Spółki
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CZYNSZE ZA MIERNIKI:

(biegłych zarówno w pisaniu na maszynie
iak i w stenografii polskiej).
Zgłoszenie w Biurze dzienników Soko“s
Pn jem

PC SADY iPRACS

o nowoczesnem nr „ąćzenin, z ogrc dem i parcelą budo
P o licy a Państw ow a, Lwów, przyjmie zaraz rutynow any
wlaną w ZA LESZCZY K A C H , w rynku, zaraz do sprze
inteligentną maszynistkę. — Zgłoszenia z dokumen1nmi
dania. Cena Mar. 150.000. — W iadomość: Dr. Tomasz
do 5-go marca przedpotud. w kuncelaryi przy ul. K-iz
mierzowskiej 30.
3065'
T u rczy n , P rzem y śl, Polska Kasa.
20582

‘ poszukuie natychmast

łowskiego, ul. Jagiellońska.

Oglądać można przy u!. Mickiewicza 14. — Warunki
w Zarządzie Pasażu Mikólascha, codziennit wiec7.or. ii
od 6 -7 -3 0 .
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