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Nowa flmacja
i sprawa poi
Podczas gdy dla nas sprawa polityki rządu
wobec polaków iest kwestją odrębną, na którą
patrzymy tylko z punktu widzenia naszych Inte
resów narodowych, stanowi ona w polityce nie
mieckiej jedną część tych zagadnień, które się
łączą z pojęciem tak zwane’ nowej orjent.acji wewnętrzno-politycznej w Rzeszy' j Prusiech. Ta nowa orjentacja wysuwa się coraz
bardziej jako zasadniczy problemat polityczny
w życiu pańsfwowem Prus i Niemiec. Tu tkwi
rdzeń tych wielkich starć i walk, które już'dzi
siaj nadają piętno sytuacji wewnętrznej, a które
w przyszłości niewątpliwie się jeszcze zaostrzą
i w ostatecznym swym wyniku zadecydują o
ukształtowaniu prawno-państwowem ustroju
tak Rzeszy jak i państwa pruskego. Widzimy
jak po jednej stronie coraz bardziej wzrasta i
nabiera siły zapęd tych żywiołów liberalnych i
demokratycznych, które jako rezultat wojny
na wewnątrz chcia'yby wynieść zasadnicze
przeobrażenie dotychczasowego porządku pań
stwowe.-o w d-nchn nowożytnym, w myśł za
pewnienia narodowi większego współudziału w
rządach państwa. Widzimy jak po drugiej stro
nie nieliczna ale tern wpływowsza garść kon
serwatystów pruskiego autoramentu broni za
ciekle „wypróbowanych podstaw“ dotychcza
sowego ustroju i wzdraga się szczególnie z tnonarohiozno - arystokratycznych przywilejów w
Prusiech odstąpić choćby najmniejszą cząstkę
na rzecz praw ludu.
W’ wałce tej kwestia reformy pruskiego
prawa wyborczego stanowi oś smar
nego kompleksu spraw. Ze strony liberalnodemokratycznej wysuwa się jeszcze cały sze
reg innych postułaiów, jak naprzykład w Pru
siech reformę administracji 1 instytucji samo
rządnych na wsi (sejmików j wydziałów powia
towych) w Rzeszy zaś coraz głośniej odzywa
się żądanie ustanowienia
odpowiedzialnych
przed Parlamentem ministerstw. Ale sprawy te
stosunkowo drugorzędne mają znaczenie wobec
kwestii reformy wyborczej w Prusiech, która
jest alfą i omegą wszelkiego istotnego prze
kształcenia politycznego w Niemczech.
Pan B e t h m a n n - H o 11 w e g, wygłosił?
jak wiadomo, dnia 14. marca w pruskiej Izbie
posłów wielką mowę, w której wystąpił jako
zdecydowany zwolennik nowej orientacji oś
wiadczając, że „przeżycie tej wojny musi dopro
wadzić do przeobrażenia naszego wewnętrznopolitycznego życia pod niejednym względem“.
Ale p. Bethmann-HoJlweg nie chce wszystkich
reform, których potrzebę uznaje, przeprowadzić
podczas wojny. Odnosi się to szczególnie do
pruskiej reformy wyborczej, którą zdecydowa
ny jest dopiero po wojnie wprowadzić w życie.
;W tym punkcie istnieje między kanclerzem a
ż.rwiołanii lewicy głęboka różnica zdań, która
ujawniła się także na wezoiajszem posiedzeniu
Parlamentu. Przy dyskusji nad etatem kanc
lerza wystąpili mianowicie przedstawiciele le
wicy, i to nietylko frakcji postępowej i socjali
stycznej, ale także narodowo - liberalnej z żą
daniem urzeczywistnienia natychmiast najpil
niejszych reform, a w szczególności reformy
wyborczej w Prusiech. Kanclerz odpowiedział
W tonie jaknajbardziej przychylnym dla zasadni
fczej treści postulatów lewicy, ale co do zmiany
prawa wyborczego do Sejmu obstawał Przy
tern, że ten krok można będzie dopiero po wOj.
nie uczynić.
Jako przykład swej dobrej wd< przytoczy?
kanclerz ts ustępstwa, ktćre w pruskiej J^bie
$aaów imieniem rządu minister Breitenbach
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Poznań, sobota dwśsą 3S»ao mi.rca ISS7
przyrzekł w sprawie polskiej. Dotych ność. Nieprzyjaciele nasi, przedewszystkien.
czasowe prawodawstwo polskie tworzy istotnie Angl.ia, — usiłują wszelkiemi środkamj nakłonić
jeden z bastjonów starego porządku prusko- neutralnych aby nadal podtrzymywali żeglugę z
niemieckiego i z tego punktu widzenia łączy się Ar.glją, ponosząc straty za nią. I tu poprzestajemy na tern. abv wobec takiego stanowiska wro
spr
ta ze*'sprawą ogólnej nowej orientacji. gów naszych przemawiały fakty. Neutralni sa
Jajbic Znaczenie dla nas polaków będą posjadały mi niecił zadecydują. Niemcy chcą i muszą z ca
te ustępstwa, to dopiero praktyka wykaże. łym spokojem odczekać dalszych ich decyzji.
W uzupełnieniu wywodów admirała CaZniesienie ustawy o wywłaszczeni jest właś
pe’1ego
oświadczył sekretarz stanu dla spraw
ciwie więcej moralną satysfakcją obrażonego
wewnętrznych
Dr. H e l f f e r i c h. że oczeki
uczucia sprawiedliwości, niż praktyczną konce
wania techniczne, jakie Przywiązywano do ło
sją, gdyż o zastosowaniu wywłaszczenia w dzi podwodnych spełniły się w zupełności. To
czasach obecnych nikt chyba nie mógł myśleć. daje gwarancję, że i oczekiwania gospodarcze
Ustępstwa w dziedzinie językowej brzmią nara- się spełnią. Straty przeciwników w okrętach sa
zie zbyt ogólnikowo, aby ich doniosłość osądzić. tafę wielkie, że czynią oni. a mianowicie AnRównież sprawa korzystnego dla polaków glja, wszelkie usiłowania, aby nakłonić żeglugę
stosowania ustawy osadniczej jest kwestją neutralną do pomocy.
praktyk; administracyjnej, o której trudno dzi
siaj coś powiedzieć. Jeżeli to. co rząd chce zro
bić. ma być początkierh zaprowadzenia zupeł
nego równouprawnienia, to byłby to
pomyślny objaw zmiany zapatrywań w kołach
Reorganizacja artnj! rosyjskiej.
rządzących. A'e to sobie trzeba uprzytomnić, że
A
m
s
t e r d a m. 28. Ili. (WTB.) „A’lg. Hanzanim ten cel zostanie osiągnięty, mu
de’sblad“ donosi z Petersburga, że komisja dla
si dużo jeszcze, bardzo dużo zmian nastąpić. . zreformowania armji zgodziła się na następuJuż głowa naszego miasta,
nadburmistrz * jące trzy punkty jako podstawę dla reformy:
W i 1 m s uważał za stosowne, aby na owem po i) zniesienie pierwszeństwa d’a wieku przy no
siedzeniu Izby panów wystąpić z krytyką, w minacjach w naozeinem dowództwie lub w szta
bie gieneranym; 2) nowy wybór niższych ofi
której usposobienie jego nieprzyjazne polakom,
cerów przez ich bezpośrednich przełożonych;
bardzo wyraźnie się objawiło. Nie wozem
. .
j ^) osobista odpowiedzialność przełożonych za
mieć wiary w nastanie nowej ery. . s
’vjwybranych przez nich oficerów niższych.
ł/oUko-inemieekicn, dopóki na n.azuy«i
K«zuym mowcij
Deputacie oficerów { żołnierzy przybyw.
prądy hakatystyczne w butny sposób zdradzają’ /,, codziennie z frontów, by oświadczyć komisji
clięć udaremnienia wszelkich rzeczywistych" .wojenne? Dumy, że pragną najgoręcej prowa
ustępstw. Rząd p. Rethmanna-Hollwega wsią-1’ dzić wojnę aż do skutecznego końca.
Oficerowie angie'scv odwiedzili załogę w
pił na drogę właściwą, ale czy na niej wytrwa,
Carskietn
Siole j szkołę konnicy Mikołaja i
to dopiero przyszłość pokaże.
wypowedzie'? zdanie swe co do zreformowania
(Rozprawy Parlamentu w dodatku) armji rosyjskich według wzoru wewnętrznej
organizacji armji angielskiej.
Pułki francuskie w tym samym zamiarze
odwiedziły rozmaite pułki.
W sprawie pożyczki wojennej. Biuro Wolffa
Członkowie byłej rodziny panującej wysto
donosi: Chcącym podpisać pożyczkę wojenną
sowali listy do rządu prowizorycznego, w któ
przypomina się, że zgłoszenia przyjmuje się
rych oświadczają zgodność swą z aktem, w
wprawdzie do 16. kwietnia, że atoli wpłacenie
którym
w. książę Michał Aleksandrowicz zrze
(pełne lub częściowe, ostatnie w okrąg’ych,
ka się praw do tronu i wyrazili pragnienie słu
przez 100 podzielnych sumach wartości pożycz
ki) już od przyszłej soboty może być dokonywa żenia ojczyźnie, równocześnie zaznaczając, że
ne. Zaleca się, by z tego zezwolenia skorzystali poddadzą się żądaniom rządu tymczasowego.
wszyscy ci, którzy już dziś rozporządzają potrzebnemi do spłacenia pożyczki środkami, gdyż
korzystają oni natychmiast z pełnego oprocento
Petersburg, 29. III. (WTB.) Pet. Ag.
wania swych pieniędzy. Pierwszy obowiązkowy
Tel. Minister wojny zarządził zniesienie są
termin wpłaty jest 27 kwietnia.
dów wojennych. Były rninster wojny gien. Poliwanow udał się do głównej kwatery, by zre
Wniosek w sprawie nowej orientacji. Do organizować ją na nowej podstawie, dokładnie
Parlamentu wpłynął następujący wniosek pos, określić wzajemne stosunki sztabu gieneralnego
Albrechta i tow.: Parlament zechce uchwa i rządu tymczasowego i postarać się o podział
lić., aby utworzono komisję dla przygotowania fiihkcji. Uroczystości pogrzebowe dla ofiar re
reform, zmierzających do nowej orjentacii poli wolucji odbędą sję w piątek 30. marca na oltycznej Niemiec. Komisji tej należy przekazywać brzymiem Polu Marsowem naprzeciw Pałacu
odnośne wmioskj i rezolucje, wniesione w Par marmurowego.
lamencie.
Wojsko rosyjskie chce wojny.
P e t e r s b u r g, 9. 111. (WTB.) Pet. Ag. Tel.
Admirał v. Capelłe o wałce łodzi podwod donosi: W ciągu całego dnia wczorajszego od
nych. W parlamentarnej komisji budżetowej roz
bywały się demonstracje rozmaitych pułków
wodzi! się wczoraj poufnie sekretarz urzędu ma
rynarki admirał v. Capelłe o walce łodzi podwo załogi -petersb., które obnosiły chorągwie z na
dnych. Sprawozdanie oficjalne podkreśla, że » pisami, między któremi przeważały wyrazy:
wojna 1 wolność.
wywodów admirała wynika z radosną dokład
Rosja na drodze do republiki.
nością, iż wszelkie oczekiwania spełniły się do
Korespondent „Central News“ miał wywiad
tychczas w całej pełni. Wynik uzyskany w naj
krótszym miesiącu, wynoszący mimo niepogody z Kereńskim, który wypowiedział zdanie, że
781 500 ton w lutym, rokuje najlepsze widoki na większość Rosji wypowiada się za utworzeniem
przyszłość, tern więcej, że nie tylko liczba łodzi republiki. Kereńśkij jest zdania, że nadejdzie
podwodnych na froncie wciąż wzrasta, ale i ło czas rządów demokratycznych i że widoki niodzie podwodne wciąż się udoskonalają. Wszelkie narchicznych rządów są bardzo nikle. (WAT.)
liczby podawane w pismach nieprzyjacielskich, a
Telegram szefa admiralicji rosyjskiej.
także w części pism neutralnych, o zatopieniu
Z Petersburga donoszą: Szef admiralicji ro
licznych łodzi podwodnych są zmyślone. Prze syjskiej rozesłał do wszystkich attacnes mary
ciwnie straty obracają się poniżej granicy*, z ja narki rosyjskiej przy* zaprzyjaźnionych j neu
ka marynarka od początku liczyła się w swych tralnych rządach telegram treści następującej:
kalkulacjach. Przyrost łodzi podwodnych w bi
„Ze wszystkich stron morskich J ze wszyst
tym i marcu przewyższa straty znacznie.
kich portów naszych dochodzą wiadomości o zu
Miesiąc marzec okazał się wedle dotychcza pełnym spokoju i wielkiem zadowoleniu z powo
sowych raportów bardzo dobry, aczkolwiek już du usunięcia dawniejszego rządu. Marynarka,
teraz na całym obszarze blokowanym ruch o- armja i naród okazali gotowość wspierania rzą
krętowy znacznie się zmniejszył i łodzie podwo du prowizorycznego w wyborze konstytuanty,
dne o wieie mniej napotykają okrętów.
która ma utworzyć nową formę rządu. Tak ar
Marynarka przyję’a z wielkiem zadowolęmia jak i marynarka stać będą wiernie na stano
”ieip. że okręty neutralne unkają obszarów blo wiskach, jakie zostały im powierzone i wszelkie
kowanych. Bolesne jest bowiem dla naszyci; zakusy nieprzyjaciół zewnętrznych wyszukania
marynarzy zatapianie okrętów neutralnych, jew szeregach ich oznaki słabości lub nieporządku
uu jest tę twarda i bezwanjflkt^k. konieczrozbiją się o potęgę odrodzonej Rosji, podczas

Pod znakiem rewolucji

Reformy wojskowe w Rosji.

gdy przeciwnicy nasj czują się już sparaliżowa
ni na silach z powodu ciosów, jakie w ostatnich
czasach otrzymali. (WAT.)

Chłopi rcsyiscy
popierają rząd tymczasowy.
R o ter dam, 29. 111. (WTB.) Pet. Ag. Teł.
Nadchodzące z prowincji wiadomości świadczą
o tem, że chłopi systematycznie organizują mili
cję, celem zastąpienia nią dawniejszej policji.
Tworzą onj nowe miejscowe władze i dają wy
raz silnej woli popierania nowego rządu i sprze
dawania produktów rolnych dla aprowizacji ar
mji i ludności miejskiej.
Lojalni robotnicy rosyjscy.
Petersburg. 28. III. (WTB.) Pet. Ag.
Tel. Robotnicy fabryk materjałów wojennych
postanowili zrezygnować z jednojrn żądania
podstawowego programu swego,
8-godzinnego dnia pracy.
Rola Dumy.
Petersburg, 28. Iii. (WTB
Tel. Rodzianko oświadczył, że Dur
łania zgromadzenia konstytucyjne
tuje opinię kraju.
Kilku posłów Dumy, którzy z’
donosiło o wrażeniach, otrzymany,
wach z oficerami i żo’nierzami.
onj jednogłośnie, że duch armji świr
kiei waleczności. Wszyscy żołnies
wie świadomi są bezwarunkowej
dalsze} zaciętej walki z wrogiem,
oświadczył w rozmowie z Rotfeia

my

em

froncie północnym paiiu,c zupełny

duch armji jest znakomity.
Nowe szczegóły o abdykacji cara.

Moskiewskie „Utro Rossji“ donosi, że carte
wezwała carowa z frontu do Carskiego Sioła i
powodu zachorowania następcy trenu.
W drodze były dwa specjalne pociągi, Wj
pierwszym z nich gnajdowała się świta z gien.
Zabletn. Car odbywał oodróż w towarzystwie
najbliższych swoich przyjaciół, między innymi
admirała Nilowa i glenerała Wojtrikowa. Ukry
wali onj przed carem telegram Rodzianki j w4
ks. Mikołajewicza. Trzech jego towarzyszy po
pijało j starało się utrzymać cara w dobrym hu
morze. W nocy na 14. bm. zatrzyma» się pociąg
na stacji Wyczeru. gdzie gienerał Zabeł wszedł
do pociąga 1 poufnie towarzyszów cara upom
niał, aby zakomunikowali carowi prawdziwy
stan rzeczy, inaczej on to uczyni. Po długiem
wahaniu zdecydowali się carowi opowiedzieć o
wypadkach petersburskich. Przedstawili stan
rzeczy i wskazali na to, że rewolucja — to tylko
awantury wywołane przez motłoch i studentów,
dodając, że wzięli w tem także udział żołnierza
— kilka jednak batalionów wystarczy do przy
wrócenia porządku. Opowiadanie ich przerwa!
gienerał Zabel słowami: „Wszystko jest kłam-«
stwem“ i opowiedział prawdziwy stan rzeczy,
co cara silnie wzburzyło. „Dlaczego tera,? dopie
ro wszystko to mi opowiadacie?“ zapytał car,
„gdy jest już Zapóźno. Jeżeliby tylko żonie mo
jej i dzieciom nic złego nie zrobili, to chętnie pojadę do Liwadji. Lubię park tamtejszy i kwiaty
i chcę tam chętnie przebyć dalsze moje dn«.“
Zabe! odszedł wzruszając ramionami. Car
przechadzał się po peronie, admirał Nilów nucił
piosenkę. Oienerał Wojnikow natomiast zapro
ponował, ażeby koło Mińska otworzyć front t
nie puścić nieprzyjaciela. Podniósł że cesarz Wił
helrn nie prowadzi wojny Drzeciw carowi, lecz
przeciw Rósjj antimpnarchistycznej'. Car odpo
wiedział ,-łkając: „Nie mogę zdradzić Rosji“, na
stępnie sam zaproponował, ażeby' pojechać do
Moskwy. „Moskwa zawsze ml wnerpą“ dodał.
Oczekiwane z. naprężeniem oficjalne sprawo
zdania o moskiewskim przebiegu ręwolucji nie
nadchodziły. Pomimo to dowdedział się car, że ’
Moskwa znajduje się pod rządami rewolucjoni
stów. ■
i
Jak zachowuje się były car?

\

K o P e n h a g a, 29. Ili. (WTB.) Pisma rosyj

skie donoszą, że car wyraził życzenie, by sjro
jego dla zdrowia udał się do Norwegji. PojŁi-j^s
nabożeństwa był car podobno pierwszym,' który
zgiął kolano, gdy zaczęto się modlić za
tymczasowy.
Kerenskij za przewiezieniem cara do Anglii. '
„Ruskija Wiedomosti“ donosi, że Kerensk^
brał udział w obradach moskiewskich delega
tów partji robotniczej przyczem na pytania tych’
że delegatów oświadczył co następuje:
Mikołaj Mikołajewicz w żadnym razie n!<
będzie naczelnym wodzem, Car, opuszczonej

przez wszystkich, poprosi? rząd prowizoryczny
o opiekę. Jako najwyższy urzędnik sprawiedli
wości mam los cara i rodziny jego w swych rę
ku. Ale rewolucja nasza odbyła się prawie bez
przelew» krwi i nic clicę być lei Maratem. Spe
cjalnym pociągiem każę przewieźć byłego mo
narchę do któregokolwiek z portów i stamtąd
wyśłę go do Anglii. Dajcie mi do tego pełnomoc
nictwo. (WAT.)
Kerenskli o usposob'enJii narodu rosyjskiego.
Londyn 29. III. (WTB.) Korespondent
„Central News“ miał we wtorek rozmowę z
Kerenskim, który powiedział, że według jego
przekonania znaczna większość narodu rosyj
skiego ośwtedczy się za republką.
Strzeżona gran'ca rosyjska.
Petersburg, 29. III. (WTB.) Pet. Ag.
Teł. Pisma donosiły, że liczni szpiedzy wtargnęli
przez Torneę do Rosji. Wydział wojskowy
Dumy oświadcza w tej sprawie, że strzeżenie
granicy jest obecnie doskonale zorganizowane.
Położenie w Kronsztacie.
Petersburg, 29. III. (WTB.) Pet. Ag.
Teł, Posłowie do Dumy Skobelow i Muranew
powrócili z Kronsziatu, gdzie ruch rewolucyjny
najmniej był zorganizowany i pierwszy groził
rozb!ć się. Obecnie życie publiczne w Kronszta
cie poczyna toczyć się zwykłym swym trybem,
aczkolwiek stosunki między oficerami i naczełnem dowództwem floty nie są jeszcze uregulo
wane. Co się tyczy nadzwyczaj ostrego prze
ciwieństwa. jakie w początku ruchu zauważono
między żołnierzami i oficerami, należy je tłuma
czyć dawnemi rządami, które zaprowadzi! by!
zmarły admirał Viren.
Podczas rozruchów zabito kflka tuzinów oficerów. wielu fnnych ujęto. W czasie pobytu
deputowanych w Kronsztacie urządzono wielkie
zebranie wszystkich części floty j artvierji
twierdzy. Delegaci, gorąco witani, złożyli oś
wiadczenia o po’ozeniu.“ Obecnie podejmuje się
tnown pracę przy porcie kronsztaefcim.
Zaburzenia w Dorpacie.
Londyn 25. łlł. (WTB.) „Times“ dono
si z Rygi, żc wiadomości z Dorpatu mało są
zadowa ające. Tamtejsi rewolucjoniści utworzy
li własna milicje i własny rząd tymczasowy,
e troszczy się o przepisy milicji miej5 iządu tymczasowego w Petersburgu.
Powsti • z tego powodu stan bezrządu. który
dc? s adzdi do przelewu krwi i niszczenia
o’ęc’e niewykształconych senatorów.
Rada ministrów zawezwała wszystkich seuat
. nie posiadających cenzusu naukowego
fcenie uniwersyteckie i wyższych szkół)
li się do dymisji. (WAT.)
•ta ¿wenta gtan. Iwanowa w Petersburga,
ersburg, A II!. (WTB.) Reuter dot «1
?n. Iwanow, który wczoraj został are^zw Kijowie, przewieziony zostanie do
<••••'• erga.
manifestacja kobiet rosyjskich w Mos
kwie.
Do Sztokholmu donoszą, że w Moskw:e od
była się w niedzielę ubiegła wielką manifestacja
kobiet, mających uzyskać obecnie równoupraw
nienie podczas najbliższych wyborów w Rosji.
Kilkadziesiąt tysięcy kobiet kroczyło glównemi
ulicami miasta z czerwonemj sztandarami, śpie
wając hymn rewolucyjny. (WAT.)
Fe k w estracja majątków klasztornych w Rosji.
Sprawa konfiskaty wszelkich majątków kla
sztornych w Rosji nie jest kwestją najnowszej
daty. Obecny jednak nząd, głównie pod nacisk'em frakcji robotniczych i socjalistycznych, po
stanowił już stanowczo urzeczywistnić stary
ten program wszelkich stronnictw rewolucyj
nych w kraju. Do czego nikt w Rosji nie miał do
tąd odwagi, tego chce podjąć się obecny gabńiet
rewolucyjny. Majątki klasztorne prawosławne
są olbrzym e i rząd oddaie się nadziejom, U kon
fiskując je, państwo otrzyma nowe poteżne śród*
ki do dalszego prowadzenia wojny. (WAT.)
„Rjeez“ o sprawie polskiej.
Pierwszy numer rewolucyjny „Rjeczy“ po
święcony jest w głównej mierze sprawie pols
kiej. Specjalnie napisany artykuł wstępny zapo
wiada nie tvJ<o dla Rosji, ałe i dla ca’ej Polski
zmartwychwstanie i dźwignięcie się do nowego
tycia. (WAT.)
Komisja rosyjska dla spraw polskich.
Petersburg, 29. III. (WTB.) Pet. Ag.
Te?. Rząd tymczasowy zarządził otworzenie
komisjj dla uregulowania spraw po'skich. Ko
misja ma stwierdrć. w których miejscach i w
jakim stanie znajdują się dobra, należące do
czynników rządowych w Polsce i ustanowi,
Jak je na eźy utrzymać 1 zużytkować, aż zosta
ną znowu zwrócone państwa po’skiemu. Komi
sja ma dalej unormować stosunki między pań
stwem a kościołem rzymsko-katolickim. Komi
sja ma oprax)wać przepisy co do Jeńców wo
jennych j zmobilizowanych żołnierzy pochodzę
nia polskiego, znajdujących sit pod panowaniem
krajów nieprzyjacie’skich. Członek pierwszej
Dumy A’eksander Lednicki zamianowany został
przewodniczącym komisji.
Rewizja procesu BeTsa.
Bardzo korzystne wrażenie w kołach iydo«vsk ch wywołał fakt, że minister sprawiedliwoKereńskij nakazał przeprowadzenie rewizji
procesu o mord rytualny przeciwko Bejlisowi.
0’ówny oskarżyciel w tym procesie prokurator
Wlppel został aresztowany. O ile nam wiadomo
znajduje się sam oskarżony, Beilis, w Palesty
nie. Występujący w charakterze rzeczyznawcy
jks. Pranajtis zmarł przed kilku tygodniami w Pe
tersburgu i pochowany został w Turkiestanie.
(WAT.)
Stany Zjednoczone uznają nowy rząd
rosyjski

Departament stanu Stanów Zjednoczonych

przestał na ręce ambasadora amerykańskiego
w Petersburgu de Francisa specjalne instrukcje,
upowaźn.ające go do uznania w imieniu Stanów
Zjednoczonych nowego
rządu
rosyjskiego.
(WAT.)
Sympatje amerykańskie dla Rosji odrodzonej.
Londyn, 28. III. (WTB.) Doniesienie Reu
tera: Wielki amerykański dom finansowy
„Kuhn, Loch and Co.“ ogłosi’, że z powodu zajść
w Rosji oraz innych wypadków nie odmówi
nadal pomocy swej sprawie koalicji.
Telegram Papieża do MiTukowa?
Agiencja Havasa podaje sensacyjną wiadomość, że Papież przestał pod adresem ministra
spraw zagranicznych Miljuknwa życzenia z po
wodu odrodzenta Rosji. Wiadomość Havasa
wydaje nam się wieice nieprawdopodobną —
zaznaczyć należy jednak, że podają ją nie tylko
nisma angielskie ale włoskie i francuskie. (WAT)
Poseł rosyjski w Atenach za nowym rządem.
Do Pism włoskich donoszą z Aten, że przed
stawcie! rządu rosyjskiego w Atenach książę
Demidow uznał nowoutworzony rząd rosyjski.
(WAT.)

Dymisz gabinetu szwedzkiego.
S z t o k h o J m. 29. 111. (WTB.) Urzędowo
donoszą: Cztankowie gabinetu oświadczyli kró
lowi. że przeprowadzona na jego życzenie z 5.
marca anktata, czy dla obecnego gabinetu istnie
je możliwość prowadzenia dalszego rządu z po
trzebną na wewnątrz i zewnątrz siłą, miała ten
wynik, że możliwość ta nie istniełe. Ministrowie
zatem podtrzymują swą dymtaię. Król polecił utworzenie gabinetu byłemu ministrowi i kancle
rzowi uniwersytetu Swartzowi.

Zniesienia gworarnsji konstytucyjnych
w H sznan i.
Madryt, 28. 111. (WTB.) Urzędowo dono
szą: Dekret znosi gwarancta konstytucyjne we
wszystkich prowincjach królestwa.
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Wiadomości Botityem

Przewłaszczenie duńskich wysp zachodnlo-lndyjskch.
K o p e n h 3 g a. 28. Ili (WTB.) Według te
legramu Posła duńskiego w Waszyngtonie na
stąpi przewłaszczenie duńskich wysp zachodnioindyjsfcich dnia 31. marca.

Nasze sprawy, i

sanla wysłać nataży na "r?5e TerroTa'^cm’Wrwszego. czyli głównego nauczyciela. Wniosek
może mieć brzmienie następujące:
Miejscowość, data.
An den
Herrn Haupfehrer (Rektor)
der kath. Schule
zu............(miejscowość).
Laut Ministerialverfügung vom 16. Maerz
1894 ersuche ich als Vater (albo: Mutter. Vor
mund) meinen Sohn (a bo: Tochter, Münde!)
.............. (imię dziecka) am polnischen Leseund Schreibunterrichi teilnehmen zu lassen.
podpis.

Po raz ostatni
wychodzi dziś „KURJER“ w bieżącym
kwartale. Kto z Szanownych Czytelni
ków nie odnowił dotąd przedptaty na
kwartał przyszły, a chce otrzymać
wszystkie numery od początku kwiet
nia. niech przy zam
J1?- *.
poczcie 10 fenygów
olrzyin, r
ry zaległe.
Abonament kwa di
wynosi
3,60 a 2 odnoszenien .o domu
■— W mieście Pozi nia w ek- >mk. 3,— ą ?. odnoś: niem mk .T*
AD! 'ststralj;
W

Wiatfraofei mieiscows i paisczne.
Poznań dnia 30
marca 1917
Kalendarz Dziś - + Wktoria Jana Op.
Dobromira
jutro • f Kornel i i Feliksa M.
Zoigniewa
Wschód słońca
Dziś
5,43 zachód: 6.28
Jutro
5,40
„
6 30
Wschód księżyca iziś- 9=0
2.13
Jutro 1057
„
2,47

— * NA GŁODNYCH braci naszych
w Królestwie przyjmują składki ieiakc<e
pism polskich, banki polskie oraz Komitet
niesienia pomocy w Królestwie Polskiem
w Poznaniu przy ul. Teatralnej 2.
— * Przepowiednia pogody beri, stacji me
teorologicznej na sobotę 31. b. m. łagodnie, prze
ważnie ponuro, lekkie opady, chwilami pogodnie.

OSOBISTE.

’--Ml
«— * Świadectwo dojrzałości z wyższej
— Zjazd delegatów Związku Towarzystw
Przemysłowych odbędzie się w Poznaniu W“ ■szkoły p. Linke w Poznaniu otrzymały nastę
niedzielę 17. czerwca o godzinie pół do 12- w
pujące polki: Baranowska Izabe a. Jankowska
południe na sali p. Cińskiego przy ul. Wróć-s Janina, Jęskówna Walentyna, Kowataka Hali
ławskiej 18 (Zielona Kawiarnia).
na. Litwińska Kamila. Lakińska Zofja, MaeusePorządek obrad: 1) Zagajenie. 2) Spraw- lówna, Halina, Naglerówna Adela Nowakowska
dzese legitymacji delegatów. 3) Wybór prze Stefanja, Palaczówna Janina. Perkitna Kaźmie
wodniczącego i zastępcy. 4) Sprawozdanie za
ra. Perzyńska Marja. Pfitznerówna Irena. Rutrok 1916 a) Zarządu, b) Komisji rewizyjnej. 5) terówna Zofja. Szadkowska Irena z Poznania
Udzielenie pokwitowania zarządowi. 6) Wybór oraa Jasiecka Janina z Żelazna, Kamińska Mie
Zarządu. 7) Wybór Komisii rewizyjnej na rok
czysława z Budzynia, Kowa’ska Stanisława z
1917. 8) Wykład; temat poda s'ę później. 9) UPleszewa. Ofierzyńską Janina z Borku. Plecińchwalenie etatu na rok 1917. 10) Sprawa
ska Marta z Grodnicy, So‘tysińska Marja z
..Przemysłowca". U) Wnioski Towarzystw.
Czeszewa, Sołtysińska Stefanja z Czeszewa,
12) Wolne g'osy. 13) Zamknięcie.
Wieczorek Feicja ze Starołęki i Zochówna ZcZwracamy się usilnie z prośbą do Towa
fja
z Strzyszyna.
rzystw Związku, by zechciały ja* najwcześsiej
Świadectwo dojrzałości w liceum Bełowprzesłać swe roczne sprawozdania. Kwestio
Knołhe otrzyma’v dwie polki: Elżbieta Mi
nariusze już od 5 tygodni rozesłane.
lewska i Halina Rysterówna z Poznania.
Stosownie do § 33 ustaw związkowych przy
pominamy, iż tylko te wnioski mogą być posta
KRONIKA MIEJSCOWA.
wione na porządku obrad walnego zebrania
które doręczy się nam co najmniej 6 tygodni
— * Teatr polski w ogrodzie Potockiego w
przedtem, a więc najpóźntai do niedziel’, dnia 6.
Poznaniu.
maja. Zwracamy również uwagę na $ 22, w
W piątek ukaźe się po raz pierwszy pełna
myśl którego uprawnieni do głosowania na wai- swojskiego humoru krotochwiia ze śpiewami 1
nem zebraniu są tylko ci delegaci, których To tańcami „Skalmierzanki" czyli „Koniki zwierzy
warzystwa uregulowały swoje składki za rok o. nieckie“ Kamińskiego. Ażeby piękna i melodyjna
brachunkowy.
muzyka nie doznała uszczerbku, powiększono
Zarz?d Związku Towarzystw Przemysłowych. znacznie orkiestrę, którą dyrygować będzie PT. Filipowicz,
T. Krause,
Kazim erz Pendowski. Reżyseria spoczywa w
prezes.
sekr. w zast
rękach p. Kopczyńskiego. Sztukę urozmaicą tań
Sprawozdania lako wszelkie korespondencje ce uktadu p. R. Cichockiego.
1 składki prosimy trzesłać na ręce p. T. KrauW sobotę po raz drugi „Skalmierzanki“.
sego, Poznań, Aleje 11 (Wilhelmstrj
Wniedzielępo południu o godz. 3 i kwa*
drans nezmiernie wesoła krotochwiia HTSta i
— Ważny obowiązek. Kończy się stary rok Engla „Świat bez mężczyzn“. — Wieczorem
szkoiny, rozpoczyna się nowy. Należy sobie po raz trzeci „Skalmierzanki".
Biiety wcześniej nabywać można w księ
zatem uprzytomnić ważną sprawę nauki
garni
p. M. Niemierkiewicza. plac Wilhelmowpolskiego pisania 1 czytania w
ski
3
od godz. 8—12. I od 3—5.
szkołach. Przepisy szkolne zezwalają na
Początek
przedstawień punktualnie o go
naukę polskiego czytania 1 pisania, o Fe rodzi
dzinie
7H.
ce tego zażądają. Korzystajmy zatem z tei od
—/• Wykłady na czasie. Wobec coraz to
robiny praw, które nam przysługują i posta
trudniejszych
warunków, spowodowanych przez
rajmy się o to. by w szkołach uczono dzieci
wojnę, sprawa odżywiania i pielęgnowania
polskiego czytania i Pisania. Nie wielki to prze
dzieci, mianowicie niemowląt stała się niezmier
cież trud. Przepisy szkolne nie żądają nic wię
cej. jak tylko wniosku ze strony ojca, matk; lub nie ważną. To też „Towarzystwo hyg}eniczner
za inicjatywą Najprz. ks. Arcybiskupa podjęło
opiekuna. A czas.nagli, bo odnośne ustawy
się zadania wygłaszania tak w Poznania, jak
szkolne przepisują, że wnioski te należy stawić
na
prowincji wykładów na ten temat
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub
Pierwszy odczyt „O pieięgnowniu ? odży
najpóźniej
w
pierwszych
jego
dniach.
wianiu dzieci podczas wojny“ wygtasi znako
Niechaj się nikt nie ociąga i niech zawczasu
mity nasz hygienista p. Dr. Oantkowsk
spełni ważny swój obowiązek.
na sa i Bazarowej (wejście od u'icy Nowei) w
Nie wszystkie dzieci mogą korzystać z na
najbliższą niedzielę dnia 1. kwietnia o godzinie
uki polskiego, raczej tylko te. które uczęszczają
%6 wieczorem.
do oddziałów średnich (Mittelstufe). Daremnym
Należy przypuszczać, że odczyt ten zainte
przeto byłoby trudem starać się o naukę poskiego dla dzieci najmniejszych lub starszych, resuje najszersze warstwy naszej publiczność;
bo dla tych ustawa szkolna nauki tej nie do i sata zapełni się po brzegi.
— • Pół miliona marek — jak donoszą ga
puszcza.
Wniosek o naukę polskiego czytania 1 pi- zety — zebrało Centralne Towarzystwo Ro nt-

Cze warszawskie Wśród ziemian 1 U

rzecz biednej ludności miejskiej. Z
niem
podnieść nataży tę ofiarność. Była
ną wobec srożącego się z dnia na
wśród ludność? Warszawy, Sosno
innych większych centr miejskich
nych. Takżę z Sochaczewskiego nad
dzo poważne wiadomości co do p: / >
nędzy 5 braku odzieży. Wobec teg
nańskj Komitet Niesienia Pomocy
trzymał kika listów z prośbą o ry
wyjechali, jak się dowiadujemy, w
ki
maryjnych do Królestwa członków
r
pp. Kaźmirz Brownsford i Zygmnr
?
ski. I nasze społeczeństwo przy ■ ■ ■ .
Powinno na dalsze składki w myś ,
Najprzewie'ebniejszego ks. Arcybis
zaniu. wygłoszonem na niedzielne
stwie zjednoczonych Sodalicji.
— * Izba rzemieślnicza Poznań/.,-,
wczoraj swe pierwsze tegoroczne pen.- c
branie. Prócz zwykłych spraw, obje:
rządkiem obrad, poruszono szereg
b‘
kwestji. obchodzących żywo rzemios’o,
uczni, sprawę szkół uzupełniających •: ćwi'ojskowych. propagowanych przez szk ^ę
: słniająca, dotkliwy brak surowców
wv
ce stad trudności-dla raeml-oski it
-e
iwe sprawozdanie z powodu nawal'; ma
zniewo’eni iesteśmv od’oźvć do jut,-K
— * Przestroga dta podróżują ch k ..
pociągu przybywającego z Beri la c/
ania o godzinie 10 przed południem, v ■>
pod Poznaniem 8-!etni chłopczyk. - . n gó. a
Bachorza zpod Dortmundu w West ?’;. ?
wszył mu pewien żotaierz 1 nie awą/
chłopca, który oparłszy się o drzw ■•-'> ? v
padł. Nieszczęśliwy chłopec odniósł /-• - / •
raeczenia. Zabrano go tvm samvr
■/■ g'
do Poznania i odstawiono do laz
■.
:;
skiego.
— * Po karty na złemiiiaki! Mag;
pominą, że ostatni termin wydawa
ziemniak; uołvwa z dniem iutrzejsCe em zapobieżenia zbvt długi» /• wyśv
waniu j wyczekiwaniu wvznaczyt r /;./sti/
9 miejsc dta wydzielania kart, rozci ■
,/ >
ich wydawania na 10 dni. Przvpu?
. więc
należy, że każdy miał dosyć czasu
5
ścj do odebrania swoich kart. Gdvb\
ub ów po karty swoje sie nie zg’o<
uczyni jeszcze do jutra. Wydaie sie je /
znaczonych miejscach od godziny 8
3 do 6 Po tym terminie, iak s:e do ■; '
wydzielać się będzie karty tyko w
wych przypadkach, i to dla całego
10 w iednem miejscu, a mianowich

dią ziemniaków

(Kartoffełsteie)

/ - eu

Wroniecktai 2. w pokoju 48.
— * Warta poczęła w górnym b
cokolwiek, wzbierać. Wodomierz
bowiem dzisiaj (piątek) rano: w 1
i; ; <
3.44 (wczoraj 3.32). w Śremie 2,92 iw7» '? . • -■.
W Poznaniu natomiast opadła woda
?
raj do dzisiaj z 3,40 na 3,18 m. i op
szym ciągu.
— * Za wierna stażbę. To warz
mjowania wiernej służby żeńskiej v
urządziło wczoraj doroczna uroczystość .
dzania służby na sa i posiedzeń Rady mtai
która wypełniły do ostatniego miejsca Propo
nowane do nagrody stażebne, icłi pra-'? ??//czy
nie i zaproszeni goście. Uroczystość
przemówieniem wstępnem przewodnicz
warzysfwa, pani radczvni Ribbect
przemówił do zgromadzonych po nic-m;/,.stor p. Herzka. następnie wygłosił ci. •.
mowę w języku polskim ks. Radonzki. .ci
cajac zgromadzone do uczciwości i wierno'
wobec swoich państwa.
Po tvch przemówieniach nastąp i*o rozda
nie przeznaczonych nagród. Tym ra ero j o’
ponowano do nagrody rzadko dużo sbiżebny.
bo aż 99. Z tei liczby otrzymało nagrodę no ■
pierwszy za trzy’etnią służbę u iedrego i tego
samego państwa 33 służących, każda no
a
rek i dyplomie. Dwie służące będą»
»
wiązku ti tego samego państwa bez przer
od przesz’o lat 25, otrzymały pp 25 murek,
służebnych za przeszło 10- etnia wie
staż
po 10 marek, a, 47 służebnych któr<
/
bowiązek w jednem i tem samem miO?' • u
niż 3 łata, a które premiowano już
otrzymały po 5 marek. Suma nagród więc.,
kie wyznaczono tym razem, dosięga kwoty 8>
marek. Jedna tylko, w porównaniu do łat di.
niejszych, zachodziła tym razem różnica w <
gradzanhi. a mianowicie ta. że kiec • dawr.x>
wręczano premiowanym same bite ta '«ry. to
tym roku wypłacano nagrody samen pap:er<
wemi 5-markówkami.
Wśród pracodawczyń 1 gości, »czesinh
cych w uroczystości, zauważono tym razem
zadowoleniem wyjątkowo dość dużo pań new
skich, co dawniej było rzadkością.
— • Biuro poznańskie Urzędu - -«jen»»» •
og’asza, że u dyrekcłi budow’anych i w t’ddzUlach d'a budowy dróg w zastępstwie pe- onał»,
zdatnego do wojska, ustanowieni zo tan.,
legający służbie pomocniczej. Webo»»
"Schube: wyżsi urzędnicy budowlani 1 irik-y...
dyplomowani, technicy budowlani ora. bóg I
mostów, szosowi, szachtmistrze o od owiednie!
sita fizycznej. Eweflhiatae zgłoszenia naietatychmiast podać do biur służby pon ;,k
~
podaniem wykształcenia, warunków ' ewen
tualnych źvczeń.
— ♦ W sprawie narodowej słnż «? u-/ ’nlczej. Poznańskie biuro Urzędu wojen?
nosi: Rozporządzenie Rady Zwlązkowta ?
III. 1917 uskuteczniło zaregiestrowar
kich zobowiązanych do służby pomocniczej

i

nie poddających przymusowi

wohkowuix*

îfi
_________
„^Tê^eïhîe poslar'äro ślę za pomocą danésto I dzieży ża Pomocą ’wlamaníí, tpStonîewîerïenîe'.
•ysipm poborczym z eccnia o to, by powo- ¡i
lymczasem wszędzie do życia komisie po" e (§ 7 ust. 2 ustawy o naród, służbie pom.)
,j i. kwietnia miały pogląd na wszystkich zoowigzanych do służby pomocniczej, Jacy su
¡o di spozycji. Do list nie są wciągnięci ci. któzy co najmniej od 1. marca 1917 czynni byli
v -.ównym zawodzie na stanowiskach, które
yymienlone są w § 5. przytoczonego rozpoządzenia. Oprócz prawnie przewidzianych sta
nowisk (władze. koleje, ro’nictwo, żeguga, fa•rykacja amunicji itd.) znajduj? się tam także
.’’łady, które w myśl cyfry 11 przez biuro po
znańskie Urzędu wojennego »znane zostały ja
ko ważne dla wojny. Do Biura nadeszło ze
Wzgędu na ten przepis nadzwyczaj wie'e wnio
sków, w których przedsiębiorstwa proszą o
•dnienie od obowiązku zgłoszenia. Z walo
rów wynika, że co do granic zgłaszania ist
niej? przecież jeszcze liczne mylne zapatrywa
nia. Zg’aszanie ma. jak wyżej zaznaczono, umożdwić Jedynie pogąd na obowiązanych do
służby pomocniczej. Nie znaczy to wszakże, że
zaregiestrowani w ten sposób zostaną zabrani
od swych zajęć zawodowych. Zbada się prze
ciwnie najpierw, którzy ze zaregiestrowanych
■rzez swe dotychczasowe zajęcie spełniaia na■ uc wą służbę pomocnicza i dlatego pozosta
wieni być winni w swym dotychczasowym za
wodzie i zaieciu.
Jest zatem pojęciem błędnem, jeżeli uwol
nienie z obowiązku zgłaszania się przyznane w
bieżnych odezwach niektórvm przedsiębior
stwem, uważane bywa jako podział zawodów
1
przedsiębiorstwa służby pomocniczej t nie'niczej. Ce’u tego nie twało i nie mog’o
• •■ łnić wymienienie poszczególnych przedsię'.’•stw w publicznych wezwaniach do zgłaszat s>ę. Oznaczenie przedsiębiorstw skiżby po~
czei i niepomocniczei jest raczej przed
ni -'cm innego postępowania, które każdy m•
lt dowolnie może wdrożyć. Potrzeba do te
. dynie wniosku do Wydziab, regiestrowego
stóteJintgs - Ausschuss). Dla obwodu reg.
nańskiego znajduje się Wydział w Pozna.vł przy ulicy Pawła 10. Wydział regestrowy
< obwodu reg. lignickiego tworzy się. utwor co jego ogłoszone zostanie w pismach codciennyeh.
* Ruch świąteczny na kolejach. Z kom. ituej strony pisz? nam: W nadchodzące
korzystać będą znowu z pociągów w
' cc- de.iszej mierze wojskowi wyjeżdżający na
Właśnie w obecnvm czasie, w którym nie
im dane od miesięcy, by mogli przeby
wać wśród swoich, na’e.ży im życzyć tego uriepu: wielu z urlopników wyjeżdża teraz nawet
‘,1- da wypoczynku, lecz ce’em uprawy roli,
na ’zkiem patryjotycznym ludności cywilnej
zatem, aby spodziewane przepełnienie poojągów nie powiększała jeszcze niepotrzebnemi
w? i.. darni. Zwraca się przy tern uwagę na to,
w - bynajmniej nie będzie kursowa’o więcej pow niż dotychczas, j że osoby, które nie
musiz? koniecznie wyjeżdżać, liczyć się muszą
tern, że z powodu przepełnienia pociągów
u,ostaną na miejscu. Mianowicie w dniach 3.
ś od 52 do 14. 16, 17, 20, 21 j 23 kwietnia po■c.i,. pubiczność cywilna zaniechać wyjazdów
■¿ccwszystkiem koniecznością jest, aby row żołnierzy zaniechały o ile możności od
wiedzin swych najbliższych w garnizonach.

KRONIKA PROWINCJONALNA.
— * Gniezno. (Z To w. Pań Miłoslerd-!a.) Kwartalne zebranie Tow. Pań Miłos ; rd2ia św. Wincentego a Paulo odbędzie się
ttkowo w poniedzia’ek dnia 2. kwietnia o
i
4. w szko'e tumskiej. Na zebraniu noto■w.iąie wizyt, rozdanie kwitów wielkanocnych
i mc ważne sprawy, przeto liczny udział po• Ofiary złożono: ks. Prądzyński z sio15 fX) mk.. pani hr. 2ółtowska z Niechabeczfcę kapusty. Sredęczne podziękowanie
Zarząd.
* Krotoszyn. (Zebranie) Towarzys'Wa caó Miłosierdzia św. Winc. a Paulo 1
panien, odbędzie się 2. kwietnia o godz.
o. na sa'ce parafjalnej.
* Jarocin. (W y k ł a d.) W niedzielę dn.
1. kv, tnia wygłosi o godzinie M8. wieczorem
■i -i -ai św. Józefa w Jarocinie wykład ks. wift.
Ku’--.
Koźmina na temat: „Stosunek Polski do
1 S
y końcu wieku XVI“. Pozatem obrazy
ykiute. Dzieciom niżej łat 15 wstęp wzbrooay. O liczny udział prosi
Komitet Czyt. ludowej w Jarocinie.
— • (sw) Iława. (Morderstwo rabunt w e?) Mistrz rzeźnicki Źuchowski z Iławy
pejici ł przed kilku dniami do Mikołajek w
’ .
: e sztumskim ceem zakupna dwuch kosoha zabrał 7000 marek. Od tego czasu
bez śladu. Przypuszczać należy, że padł
morderstwa rabunkowego. Jako podejc
o morderstwo Przyaresztowano mistrza
i jy.ejsklego T.
• (sw) Lubawa. (Egzamin.) W pronmn„ urn tutejszem zlożyH egzamin uprawnia>- di. jednorocznej służby wojskowej nastęsekundanerzy po'acy: Leonard Ba-rtkuwsk! z Jamientka. Alfred Biernacki z Lnba\y. Stefan Bloch z Lubawy, Franciszek Cza
rt isks z Grabowa, Franciszek Dąbrowski z
>?; ldv . ka | Stanisław Marszałek z Rynka.
Cz. ci.'.siego zwolniono od egzaminu ustnego.

KRONIKA SĄDOWA.
• (b) Trzy lata domu karnego za krawlamaniem. Kupiec Fryc Marks, syn
ego obywatela z Torunia, stawał przed
pą i n? oskarżony o dokonanie kBku kra-

sfałszowanie dokumentów i za nieprawne użvwanie pertorjum pocztowego. Dokona: on od 12.
lipca do 7. listopada ub. r. osiem ciężkich kra
dzieży z włamaniem u pewn. adwokata, dwuch
właścicieli drogierji, da’ej zakradł się do apte
ki. składu kolonialnego, do pewnego fryzjera
itd. Wszędzie przywłaszcz^: sobie pieniądze,
towary ftp. rzeczy w wielkich ilościach. Także
wysyłał 'isty jako noowe. podoisubc je fałszywem nazwiskiem. Przy aresztowań» znalezio
no w mieszkaniu jego cztery dragi żelazne do
wyważania, wytrych, obcążki. pilniki i 28 klu
czy. Przedtem Marks udawał wie'kiego pana
1 bawit przez kika tygodni w Sopotach na ku
racji. gdzie podawał sie za dawniejszego zastę
pcę oficera. Sad, nie uwzględniając okoliczno
ści łagodzących, skazał Marksa za wszystkie
te przestępstwa na trzy łata domu karnego 1
utratę Draw honorowych na przeciąg 5 lat.

Pfacas przeciwko hr. Mielżyóskiemu.
Z ostatnich świadków, proponowanych
przez
obronę, zeznawał, jak już wczoraj
krótko
zaznaczyliśmy,
pułkownik
Al
fred
Kęszycki.
Zdaje
on o oskarżonym
świadectwo bardzo poch’ebne. Przybyłem —
powiada świadek — bardzo chętnie, aby oskar
żonemu się przysłużyć. W oczach moich jest
hr. Mieiżyński niety’fco porządnym człowiekiem
i obywatelem, ale 1 bardzo dzielnym żołnie
rzem. Znam go od lat 25. Za dzie’ność swą uzy
skał żelazny krzyż 11 klasy, a prócz tego za
proponowano go do nagrody żelaznego krzy
ża 1. klasy. Ze tej nagrody mu jeszcze nie ndizie'ono. po'ega tylko na tern, że zabrakło narazie żelaznych krzvźy pierwszej kia«v t dla
tego kwestję tę chwilowo odroczono. Hr. Mielźyński jest mężem jak rzadko który. Gdyby
wszyscy polacy byli lego pokroju co hr. Mielżński, to wogóle nie istniałaby kwestia polska.
Prokurator zarzuca mu co chwilę, że uprawiał
handel końmi i że starał się sprowadzać konie
także z Be'gji Na to miał p. hrabia pozwoenie.
Zresztą wywiózł on z Belgji tylko 25 koni ra
sowych. za które zapłacił olbrzymi? sumę
115 OW marek.
Obrońca adwokat Drwęski: Czy nie wiado
mo świadkowi, że chełpliwość jest cech? cha
rakteru hr. Mielżyńskięgo?
Pułkownik Kęszycki: Owszem. Zresztą
transakcje hand’owe końmi uprawia) hr. Mielżyński jako ulubiony sport.
Następnie zeznawaf ieden z ziemian nie
mieckich. sąsiad oskarżonego, k’óry równ eż jak
najpochlebniejsze wystawia mu świadectwo.
W końcu przesłuchiwano sekretarza po
wiatowego ze środy i lantrata średzkiego, von
Spankern. Ostatni zeznaie bardzo niekorzystnie
d'a oskarżonego. Twierdzi on. że rozporządze
nia wszelkie powinny były znane bvć w Iw-,
nie. W roku 1914 wynosił sprzęt w Iwnie 10 000
centnarów wobec 8000 w roku 1916. Majętność
Iwna skłania się do tego. abv wogóle nie wy
pełniać rozporządzeń | przepisów rządowych
albo tłumaczy je sobie w sposób, by mieć za
wszę korzyści. Hr. Mieżyńsk; prowadził bar
dzo ożywiony handel końmi po tak wysokich
cenach, że gospodarze oświadczyli, iż takich
cen wogóle p’acić nie mogą.
Oskarżony miał razu pewnego na pewnem
zebraniu atakować ostro lantrata i powiedział,
że minister rolnictwa Schoremer miał się do
niego (oskarżonego) wyrazić: „Jakiego tam
macie lantrata? Tak przecież nie na'eży rozu
mieć rozporządzeń”. Tych słów, jak się później
wykazało, minbter nie wypowiedział.
Na tern zakończono przesłuchy świadków,
poczem nastąpiły orzeczenia rzeczoznawców.
Rozprawy, o których przypuszczano, że po
trwaj? 3 dni, przeciągnęły się jeszcze do czwar
tego dnia.
Dzisiejszy, czwarty z rzędu dzień, prze
znaczony był dla przemówień i replik prokura
torów i obrońców.
Imieniem władzy oskarżającej zabrał g’os
nasamprzód prokurator Dr. Maatz. który w dłuż
szych wywodach starał się podtrzymać w całej
pe’ni oskarżenie 1 w końcu wniósł o 2 lata
więzienia I 468 492 marek kary. Karę
pieniężną ustanowiła prokuratoria w swym
wniosku w podwójnej wysokości nadmiernego,
niedozwolonego zysku, osiągniętego z inkrymi
nowanych transakci; hand’owych zbożem. Po
zatem wniósł prokurator o opubikowanie wy
roku w następujących pismach: w „Posener
Tageblacie”, ..Deutsche Tageszeitung“, w średz
kim orędowniku powiatowym, w „Gazecie Na
rodowej“ i w „Kurjerze Poznańskim“.
Po przemówienia prokuratora nastąpiło
plaidoyer obrońców: tajnego radcy sprawiediwości Gordona, następnie mec. Drwęskiego. w
końcu radcy sprawiedliwości Fahlego. Każdy
mówił blizko godzinę.
Obrońca, radca Gordon w końcu swego
plaidoyer wyraził życzenie, by oskarżonemu
zaoszczędzono kary więziennej, a zastąpiono ją
karą pieniężną, choćby ; najwyższą. Na te sło
wa zawołał świadek pułkownik Kęsizyckj głoś
no: „Brawo!”
Ten okrzyk zgromił ostro przewodniczący,
wzywając świadka, aby natychmiast opuści
sa ę. do czego tenże zastosował się milcząco.
Podczas przemówienia obrońcy Gordona
zasłabł oskarżony, z powodu czego musiano
Przerwać rozprawy na mniej więcej 20 minut.
W końcu mówił obrońca Fah’e. oświadcza
ne, że z zeznań wszystkich świadków najbardz'iej mic.rodainem jest mu zeznanie i orzeczenie
k w,tkownika kęszyddego I jego słowami — zaZnacza mówca —- kończę swoje przemówienie:

„we' ma wierniejszego królowi ? lojałnieiszego I dzy Saplgneul i La Neuville na przygotowując!*
nad hr. Mieiżyńskiego“.
( sie atak, którv stłumiły baterie nasze.
W Szampanii ostrzeliwano skutecznie staa
Pierwszy prokurator: Przyznaję. że kara, J
o jak? wniosła władza oskarżająca, fest wpra nowiska przygotowanych do ataku wojsk fran
cuskich. W iesie Paroy (front lotaryński) oddzia
wdzie ostrą, ai’e wobec rozmiarów przestęp
ly nasze czo’owe sprowadziły z rowów nie
stwa zupełnie na miejscu.
przyjacielskich 13 jeńców.
W końcu udzielił przewodniczący głosu oWschodnia widownia wojny : Fronf
skarżonernu, który uniósłszy się z mozołem z
marszałka polnego ks. Leopo'da bawarskiego:
fotelu, z pomocą towarzyszącego mu lekarza.
P. Kubego z Kostrzyna, powiedział krótko: Je Na zachód od Dźwlnska załamał się w ognitt
naszym atak kilku kompanii rosyjskich.
żeli zawiniłem w’ rzeczywistości, to w każdym
Na froncie gienerala pu kownika arcyksięrazie nie mia’em zamiaru ukrzywdzenia kogo
cia Józefa oraz u grupy armjj marszałka polnego
kolwiek. Proszę o uwzgędnlenie tego.
Mackensena niema doniosłych wydarzeń.
Na tern dobiegły końca rozprawy, które
Front macedoński: Oddziały wywiadowcze
przeciągnęły się dzisiaj, bez przerwy obiado
zdobyły podczas podjazdu w rowy francuskie
wej do godziny 3. Następnie «dał sie trybuna’ na
między jeziorami Ochrida ł Prespa kilka kara
narady. d’a których wyznaczono przerwę dwu
binów szybkostrzelnych oraz znaczne zapasy,
godzinną.
amunicji.

Biura Pomocy Prawnej
dla wojaków i ich rodzin
istnieją w następujących miejscowościach:
1. Biuro Pomocy Prawnej (główne) w Po
zna n i u. $w. Marcin 69 (naprzeciwko Piekar);
otwarte w dni powszednie od 10—1 I 4—7.
2. Biuro Pomocy Prawnej w Bydgosz
czy, kierownft ks. Plotka; otwarte we wtorki
od 9_i, w piątki od 6 -8 wiecz., w n:edzie'e
(tylko w nagłych wypadkach) od 12—1 w poł.
3. Biuro Pomocy Prawnej w Gnieźnie,
id. Tumska (obok „Lecha“), kierownik d. Wa
cław Wrześniewicz; otwarte codziennie od
7—8 wiecz., w soboty od 3—5 po poł„ w nie
dzielę I święta od 12—2 no poł.
4. Buro Pomocy Prawnej w Lesznie,
w lokalu T. C. L.. ul. Komeniusza 2. kierowni
cy ks. Dziubiński i p. K ihnert. otwarte w środy
od 11—l. w soboty od 11—2.
5. Biuro Pomocy Prawne} w Ostrzeszo
wie. w Czvtemi Ludowej: otwarte w ponie
działki. wtorki, czwartki f piątki od pół 11—1.
w niedziele od 1—2.
6. Biuro Pomocy Prawne! w Po ni ecu.
w lokalu Banku Ludowego, kierownik p Br.
Rzymkowskł, otwarte we wtorki, czwartki 1
soboty od 12—1.
7. Biuro Pomocy Prawne! w Sulmie
rzycach. w mieszkaniu p. D. Gendziorowskiego. kierownik tenże: otwarte w środy ł so
boty od 9—1.
8. Biuro Pomocy Prawnej w Szamotu
łach. ul. Kapłańska 10. kierownik ks. Pulkowski; otwarte we wtork: i piątki od 10—11, w
niedzieę po sumie do pói 2.
i v 9, Biiro Pomocy Prawnej w Śremie, w
ibiurze parafjatoem. kierownik ks Kanikowski,
Otwarte w pnniedz:ałk? i piątki od 9—1.
10. Biuro Pomocy Prawnej we Wielenia.
L Wilhelm. 26, kierownik o. St. Stefański; oijtwai te w dni nowszednie od 1—3.
11. Biuro Pomocy Prawnej we Wrześni,
juł. Kościelna 15 (ną wikarjacie). kierownik ks.
'Kaźmierski; otwarte w poniedziałki 5 czwartki

od 10-1.
12. Biuro Pomocy Prawnej w Zbąszy
niu. kierownik p. Leon Kromsfci; otwarte w
środy od 9—11 przed poł.. w soboty od 5—7 po
poł.. w niedziele od 8—9 rano.
W zakres porady wchodzą wszelkie sprawy
mające styczność z wojną, a mianowicie: zapo
mogi wojenne państwowe i gminne, zapomogi po
łożnicze. pretensje wojaków 1 ich rodzin do za
bezpieczeń państwowych, renty wojenne dla
wojaków, rentv wojenne dla rodzin po poległych,
skapitalizowanie rent wojennych, wnioski o ur
lopy, dochodzenia o losie wojaków, wnioski o
żołd po żołnierzach, sprawy dzierżawne, odszko
dowanie za służbę synów, zapomogi weterańskic jtd. itd.. Jako też pomoc w wysyłaniu listów,
rzeczy i pieniędzy do żołnierzy w polu i w nie
woli.
Przy zasięganiu rady należy pamiętać o za
braniu ze sobą papierów dotyczących spra
wy. hez nich bowiem biuro stwierdzić nie może,
jak daleko sprawa już postąpiła. Starający się o
skapitalizowanie rent winni dołączyć prócz tego
pasznort wobkowy.
Za poradę i pomoc pobiera się małe opłaty
wedle zgóry ustanowionej taryfy, przeznaczone
jedynie na utrzymanie biur; drobna pomoc jest
bezpłatna.
Interesenci z poza Poznania winni korzys
tać więcej z biur na prowincji, przez co odeimą
pracy biuru poznańskiemu, które jest przecią
żone.
Adresować do poszczególnych biur należy
krótko: Biuro Pomocy Prawnej in..... (miej
scowość i ulica, po niemiecku-.
Komitet Główny Pomocy Prawnej dla wojaków
1 ich rodzin w Poznaniu (Sw. Marcin 69.)

Ostatnie wiadomości.

Niemiecki
komunikat popołudniowy.
Wielka kwatera główna, 30. 111.
(WTB.) Zachodnia wîdown'a wojny; Na
fronc’e w Artois walka dziatowa była ożywio
na. Na wschód od Neuville St Vaast zaatako
wały pułki kanadyjskie cztery razy w nocy po
zycje nasze. Odparto je za każdym razem ze
stratami: k Iku Jeńców pozostało w rękach na
szych. Po obu stronach drogi Peronne-Vins ustąp3v nasze straże tylne po potyczkach ze znaczniejszeml siłami anglelskleml na Ilnjj Ruyaulcourt . Sorel. Na pófnoc-wschód od Sossons
usiłowały daremnie îrancusk'e bataliony zyskać
1 na terenie pod Neuville l Margîval; posterunki
i nasze odparły je ze stratami. Nad kanałem
I Aisne-Marne wskazywały przedslęwzięc.a m.ę-

Komunikat admiraSic’û
Berlin. 30. marca. (Urzędowo.) W nocy
z 28. a 29. marca części naszych sił bojowych
krążyły na obszarze blokowanym przed połudf
niowo-wschodniem wybrzeżem Anglii. Prócz
uzbrojonego parowca angielddego „Mascotte**
(1097 ton brutto), który spotkano w oddaleń’«
8 mil morskich na wschód od Lowestoft i za’<^
pinno ogn em arbleryjskim, nie spostrzeż md
ani nieprzyjacielskich si’ bojowych ani rucha
handlowego. 7 osób z załogi parowca „Mas
cotte“ wzięto do niewoli.
Szef sztabu admiralicji marynarki.

Komunikaty francuskieParyż,

30. 111.

(WTB.)

Sprawozdanie

czwartkowe popołudniowe donosi m. i.: Od rze
ki Somme sź do Aisne położenie sie zmieniło się
Wczoraj wieczorem rzuciło niemieckie działo
da'ekonośne 7 granatów na Soissons. Na lewvrn
brzegu Mozy wojska nasze w teku żywo prze
prowadzonego ataku zajęły ostatnie części ro
wów, jakie nieprzyjaciel trzymał jeszcze w od
cinku lasu pod Avocourt i wzgórza 304 od

18. IH.
Sprawozdanie wieczorne: Od Somme
do Oise względny spokój. W odcinku pod Margival ożywione walki działowe. Gwa'towns
działalność artylerii w kierunku Maison d«
Champagne. Z reszty frontu nic nowego.

Komunikat angielski.
Londyn. 30. III. (WTB.) Sprawozdani«
czwartkowe: Wojska nasze zajęły rychło rano
po ostrej walce, w której nieprzyjaciel poniósł
był ciężkie straty, wieś Neuville-Beurjenval.
Z walk w Egipcie.
Londyn, 29. III. (WTB.) Posunęliśmy
wojska na przestrzeni 17 mi] od Raía do Wadighuzee. celem zasłonięcia budującej się kolei, I
zawikłaliśmy się w sąs’ed>ztwie w gwałtowną
walkę t ca. 20 tys. wojsk nieprzyjacielskich,
Zadaliśmy wrogowi ciężkie straty i ujęliśmy 900
jeńców, w tern gienerała komenderującego 53.
dywizji 4 oficerów austryjackich i 32 niemieckoaustryjaków i zdobyliśmy 2 haubicę austryjacki«,
Wilson a opinia amerykańska.

Berlin. 28. II!. (WTB.) „Times“ z 23. IIL
płsze w artyko'e wstępnym: Przyjaciele Wisona przyznają, że stosować on się będzie do
opinjj publicznej. Pójdzie on naprzód, skoro <0
się pchać będzie, stanie lub cofnie się, skoro
będzie miał wrażenie, że większość obawia się
walki o ideały, iakie uznał za ideały amerykań
skie. Z drugiej strony zdaje się. jakoby opinja
pub’iczna sama si'nie zależna była od stanowi
ska Wilsona. Pójdzie aę za nim, gdv poprowa
dzi, gdyby jednakże uląkł się tej odpowiedzial
ności, i skoro niemcy nie sprowokują go iakfrn
straszliwie okrutnym czynem,
pozostanie
prawdopodobnie w swem obecnie bezczynnem
powożeniu. Spychać, że WSson proponuje, by
przygotowania wojenne Ameryki ograniczono
do obrony interesów amerykańskich i neutral
nych na morzu j popiera mocarstwa koa>icfl
pomocą handlową i finansową. Jest to kwestia,
o której Ameryka sama powinna zadecydować.
Jeże’i nam wolno zdradzić bez niedyskrecji, nie
wątpimy o tern, że właśnie tego rodzaju pomoc
byłaby najprzyjemniejsza dla państw koalicB«
Bylibyśmy oczywiście wysoce uradowani, gdybyśmy armję amerykańską widzieli przy boku
naszym w walce o prawo l hamanitarność, ro
zumiemy atoli także z prezydentem, że taka po
moc, aczkolwiek byłaby bardzo cenna z punk
tu widzenia wojskowego ’ moralnego, odłożona
być powinna z konieczności aż do chwi’i. kiedy
z wzrastającą ufnością będziemy mogli przy
puszczać. że zwycięstwo nie ulega wątpliwości.
Pokonany strajk elektrowni w Grecji.
Londyn. 29. HI. (WTB.) „Times" donosi
z Aten, że rząd zastąpi! strajkujących w elek-,
trowniach robotników marynarzami, tak iż za
kłady pracują znowu normalnie.
Telegraficzne wypłaty.
BeHin« 30 marca 1917.
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Odezwa

BANK

do członków Towarzystwa „Landesverem“.
Wzmocnienie armji naszej wymaga koniecznie, aby wszystkich żołnierzy
w garnizonach oraz w krajach okupowanych zastąpić innymi a zwolnić ich do
służby w polu. Wielka ilość żołnierzy zajętą jest obecnie na posterunkach przy pilnowaniu mostów,

|

kolei i granicy, tudzież przy pilnowaniu jeńców i wogóle przy służbie posterunkowej i ochronnej. Tych
trzeba teraz zastąpić przez ludzi, którzy wprawni są w używaniu broni a o ile możności posiadają własną
broń, a przytem nie wchodzą już w rachubę do użycia ich w wojsku połowem.

w Poznaniu, plac Wilłielmowski 18.

U załatwia
■

czynności

wszelkie

w

zakres

bankierstwa wchodzące.
3063

Ojczyzna wymaga koniecznie od każdego z osobna, o ile nie służy przy
wojsku i nie ma też zajęcia w przedsiębiorstwach służby pomocniczej, aby się teraz
H sam stawił do dyspozycji.
Strzelec niemiecki, wprawny w używaniu broni, a zahartowany w lasach,
szczególnie byłby tu przydatnym. Uznając ważność chwili, w której ojczyzna
1
liczy na pomoc każdego niemieckiego mężczyzny, apelujemy z polecenia urzędu
wojennego do wszystkich w rachubę wchodzących strzelców niemieckich, by się
£=
niezwłocznie stawili odnośnem urzędom do dyspozycji.
Nie wolno nikomu uchylać się od pracy dla siebie podrzędnej, w służbie dla ojczyzny jest każdy
niemiecki mężczyzna w przeznaczonem miejscu w swojem miejscu.

r

Można nosić własną broń. Służbę pełnić mogą również cl, którzy w zawodzie
swoim także częściowo pracować muszą.
Urzędy wojenne danego obwodu Towarzystwa Landesverein ogłaszają odezwy z bliższemi szczegó*
łarni, dla jakiej czynności ludzi potrzeba i dokąd się zgłaszać na’eży. Przy miejscowych urzędach pośre
dnictwa pracy istnieją biura zgłoszeń dla służby pomocniczej, które przyjmują każde zgłoszenia i informacji

innnnimmnHiininiiHnniiinnnfflfliiłifBnnininiHiiiimiiiiiiiniiiiinniniiHiiHiiitiiiiHiiniti;

Z dniem 1. kwietnia 1917.
— podwyższamy cenę —•

udzielają. Zgłoszenia przyjmują także biura i Zarządy Towarzystwa Landesverein od swoich członków i po
syłają komu należy. Do zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie, czy zgłaszający się chce pełnić służbę w
kraju okupowanym lub stronach rodzinnych, W ostatnim przypadku winien dodać, w którym czasie za dnia

ogłoszeń

20
40

lub

s

iar

nocy stawić się może.
Komu z nas czas i zawód na to pozwalają, służyć ojczyźnie, ten ma bezwzględny obowiązek, teraz
się stawić do dyspozycji.
Strzelec niemiecki od początku wojny z catą gotowością stawał na usługi ojczyzny; mamy przeto

pd siedmiołamowego wiersza inserafowego
f.
z 15 fen. ns
Od ozterołamow. wiersza w rubryce Nadesłano
f.
z 30 fen. ca
Drobne to podwyższenie ceny nie stoi w żadnym stosunku
do znacznie zwiększonych obecnie wydatków własnych,
pozatem cena dotychczasowa nieodoowiadaobecnej, z dniem

silne przekonanie, że niniejsza odezwa do członków Towarzystwa Landesyereinu odniesie pożądany skutek,
. W marcu 1917,

każdym wzrasłaiącej liczbie czytelników.

Z kołeżeńskiein pozdrowieniem

Polecając pismo nasze przy tej okazji i nadal uwadze
Szanownych iozerentów. kreślimy

3141

ASIgememer Deofscher 3agdschyfzvereio.

8 prawdziwym szacunkiem

acja Kuriera Poznańskiego.

I

3123

uczony fiiusarz albo mechanik, zunetuie samodzielny w reparacjach
« -a'«Ix:e a mnie zarazjiosaöe.
Or. Szczepańska, Wąbrzeźno.
(Briesen Wpr.>
3101

poleca

QRÄ
==

M»«t> B

Lepssy

leief. 24Cfi.

aparat
fotograf.

sen
any
3034,

U dssela się toSseji

pośredniczy

Kto udziela lekeii SL _

mandolinie?
MmlWfl

poleca we wieikim wyborze

C. Mielcarzewicz,
«1. Nowa U -

cXaklw

róg Starego Rynku

'

Największy zapas na miejscu!
w? Ostatnią niedzielę do godz. 6. otwarte.

KSi?ŻI(lpClSl!i6,r”S-».t

Właścicielka i kierowniczka rstynowaaa nauczycielka
przyjmie chłopców na itar.cję.
Soisła kontrola w odrabiania zadań szkolnych, w razie po
trzeby pomoo w naukach, —‘'Staranne wychowanie i op oka
zapewniona.
Łask, zgłoszenia do eksped. Kuriera Pozn. pod nr. ISfO.

opałowe

Folwark SOS mórg

w powieee źnińskim, 2 km. od
310 miasta i kolei, ziemia pszenna i
bur. Budynki nowe, masywne, dwór
o 7 pok. w ogrodzie, inwentarz
żywy i martwy w komplecie Hi
ulica Małgorzaty 32.
poteka słała przy wpł. 60 000 mk,
¡Mamy da oddania «Sakrą do po 620 mk. za morga zaraz na
liemu eetetełeno żniwa sprzedaż. Polowanie własno.

Łaskawa 2głosz. uprasza się do
eksped. nitt. pisma pod nr. 3149,

seradelę

Gospodarstwo 200 mrg

Urzędnik
GeresKi Brusy, BrussWpr.
gospodarczy ,

półszorKów

Dziewczę

do ciągnięcia korkami i czołami,
oraz szory nowe i używana

Ucznia

Kupna' 7|

Firma A, Piwecki

właśc. Pluciński, 2924:
mistrz siodiarski w Strzelnie.
'i

Poszukuje

się

kupna

dobrze

Sliray aparat 'utrzymanej „
cynkowe i z tern połączono prace
załatwia V seltener w Bydgośzozy
áo Sotogralowania ¡
rseesy.
Budowa organów.
2659 okuty.,w najlepszą skórę z wS2d-[Z^doeksP-nia- Pisaia P “Ł 2784.
Doświadczony
Isiplowy

w domu Banku Pizemysłowców. wolny ord wojskowości, władający
¡ęzykami; polskim i niemieckim 1
'»legły w prowadzeniu spraw sole
ekich (Gut8vorstand). Wolne utrzy
mania. Pensja podług umowy. Ży
ciorys, odpisy świadectw uprasza
brzytewkid golą w kaid. aparacie bez
dą do ekspedycji Kurjera Poznań
ostrzenia130 X taz po 6,— dostarcza
____ potrzebna zaraz lub później nal,^je„0
skiego pod nr. 2362.
wieś do 3 dzieci w wieku 3, fi i
R p
8 iat. Zgłoszenia wraz z odpisem
SUKńciklewiez
świadectw i podaniem zasług pod
Foznań, ni. Nowa 7-8
nr. 3C35 do Kurjera Posnańsi
—Posen Scbliessf.

EMZET Bonau.frebiowska
bla®y

Perium MOJE MARZENIE

pOszorkow wobfeieb

Piszczałki Gorganów

Księgarnia Wydi wnicza Polska,

I
Internat dla chłopców

u»

wokoło budynków. Budrtiki mfeSyw.
nrawie nowe, dwór n 9 nok w, ogrodzie. Kolej i szosa ua ’ miejseu.
Inwentarz żywy i martwy w komuiecie. Hipoteka uregulowana i
«łata, przy wpłacie 120 0C0 rak,
jo 920 mli. zaraz nu sprzedaż
olewanie własno

towarzystwa W. ümMi Swig.
podróży.

panna s dobrego domu przy wolnem uczciwe, do lekkich prao domowych
utrzymaniu włącznie przyodziewku na popołudnie tuzyjraia się zaraz.
lub odpowiednim kieszonkowe®. 311. Półwiejaka tO nart na lewo
Łaskawa oferty do ekspedycj
Knrjera Poza, pod nr. 2393.

żeństtt-a nhro'jii narodowe, histoitd.
uwSCłj ryczne, irajobr.,
religijne itd. w ogromnym wybcze
z porządnej rodziny poszukuje zaraz
na dogodne spłaty miesięczne. Ka
talogi .iowe bezpiatnie. Za pośred. B. Hahñj artyk. męsk'e
przekazy w. zamów, wysok. nagrody.
8». ßynek 73-74. 8112

3127

Di

tar

pragnie się «aysczyć 18 letn

■

G. G. Lardclii, Warszawa

mórg
1 aFolwark
Kujawach, ciernia »-zer.ua i bur.,

5 km. od Żnina, zidmia pszenna i
oddamy każdą ilość po cenie przy- bur. Budynki nowe.--masyw., szkoła
stęonej.
8153 w-miejscu. Jnwei tarz żywy i mart
wy naduompi. Hipoteka siała,
przy wpłacie 80C00 mk. po f CO mk.
za morgę zaraz na sprzedaż.
łSacn óó oddania kliki pai
królewiąt«, posmakuje sto, lieilektantów. szybko decydują
mocnych
suwnej posady na majątku
cych się, uprasza się o zgłoszenie,
najchętniei osobiste, do
3137
Zgłoszenia uprasza sie do eksp gospodarczym. Łask, zgłosi, unr
sę.do eksp. nitt. pisma p. nr. 3188,
W. Gutowskiego « Gniezno
Orędownika pod nr. 30-53,
ulica K-:yó=ka 1.
nowych i używanych. także

I służy każdego czasu bliższemi informacjami.

słynnej firmy

niemiecki©!

¡1Ü

Ola młcdej enoby, wyje
1 żdtaiącei wkrótce do Zasopanego
possMSkw;® się okolicznoSeiow mają aa spraeźeż

Zgłoszenia uprasza się pod nr. 961
do ekspedycji Orędownika.

warzywadJaBr
CCK1EBK1 warszawskie

z konkurencyjnemi urządzeniami. Tytko osoby,
mogące zagwarantować przyrost członków,
zechcą złożyć zgłoszenia do eksped. Kurjera
Poznańskiego pod nr. 3155.

j ISprziSaże

Łask, ofertv u »r «>e
do eksp. Kurj. Pozn. p. nr 3147

pisania i czytania
-- polskiego. --

na znanych warunkach przy
zawieraniu kontraktów na
jesienne

•

1 Gnieźnie?

Telefon 14.

towarzystwo zabezpieczeń bydła.

feorespemSencji
handlowej
poisfciej

Praca

w prowincji poznańskiej poszukuje Większ©

Ktony udzielał Sekcji

Z„ Ciesielczyk^

Środa

w miejscu i de podróży

9X12’”, ożywa iy, dobrną utrzy
many, feisjńę mía« i oroszą o of.
iod Fest-Scbliassfach 47.
Foznsss.
3148

ma''do oddania

Szamotuły.

li

Szofer

Linoleum, dywany,
eioduSni,
wyeieraeill,
drążki do portier

we\ni jnrzyborami za przystępną-—--------———----------- ----- -—-—
zamiast 400.y-i za 200.— mk. b

¡ł™

«So sprxédensa.
Gdzie, wskaże ek^Dcdccia Kurjera.

pewna
h ÍOOteka^ílBtosiíiiastaBeH
...

1

1

-

•-

ako?» S8 tysięcy mk. j<fet

f

g

na dogodnych warunkach.

- -

z powodu działów familijnych pod
wa
korzystnemi waronkąmi tío na> Mieszkanie w pobliża 8 giwnazji
tryciM. Zgłoszenia do eksoedyoji troskliwa onieka zapewniona- Zg?
¡>od nr. 8020 do eksp, Kurjera
Kurjera Pozn. pod nr. 3HS7.

Dobrze zaprowadzony

Intelig, panna

w drodze z piaon Piotra na ulicę
Póiwiejską jedwabną różową
bluzkę haStawamą. Uczci
wego znalazcę uprasza się oddać
wrsnia i gospodarstwa wriej
zęutię zs wynagrodzeniem pod nr.
Ałeoclaw (Bręaiaa) załóż. 1817. 3feiego4 Łaskawa zgłoszenia z 3SS9 w ekśtiedycji Orędownika.
podaniem warunków pod nr. 3833
do ekspedycji Kurjera Poznaósk.
¡pst przednim, długotrwałym, pierwszorz,ędoym i modnym.
z dobrego domu praga.
się we większym dworze go£o~

$. G. Scteariz

tOMadcm i ««tata« tfewi Dr»kW Poiiiel 0. m. fc n. £t, , ft y » Emk#,

«dPisWÄn SMte

stłiri iryziersko-iierakarsltl
wraz z salonem tSamskini, w powiat mieście blizko
Poznania, modnie urzą zony, z liczną klijentelą. jest zaraz
lub później do sprzedania. Oferty upr. się nadesłać do
ekspedycji Orędownika pod nr. 2823«

Dfiśaifii

Dodatek do numeru 74. Kurjera Poznańskiego
_____ Poznań, sobota dnia 31. marca L917.

Z Parlamentu niemiecRiego.
UsUwy polityczne, — Mowa polityczna
kanclerza.
Berlin, 29. marca.
Na wstępie dzisiejszego posiedzenia przyjęto przeciw glosom obu frakcji socjalistycznych
»stawę tymczasową, umożliwiającą kanclerzowi
W mieś ącu kwietniu do czerwca załatwiać wy
datki bieżące. Ustawa była konieczna ze
Względu na nieukończen e obiad nad etatem.
Nastąpiło trzecie czytanie ustaw podatko
wych.
Pos. K e i 1 (soc.) z pewnemi zastrzeżeniami
oświadcza, że przyjaciele jego polityczni gloso
wać będą za dok'adkaml do podatku wojennego.
(W dalszym ciągu mowy swej zaznacza, że od
rzuca podatek komunikacyjny i podatek od wę
gli, wyrażając temsamem. że ńi e godzi się na

Politykę zagrażającą interesom ludu.
P°s- h en k e (soc. rad.) odrzuca oba podatki. Oświadcza, że podatek od węgli jest nietylko błędem politycznym, lecz zbrodnią popeł
nioną na narodzie, za co go marszałek powołuje
no porządku.
Przyjęto ustawę opodatku wojen
nym bez dalszej dyskusji
Przyjęto również podatek komun?
stacyjny przeciw oba frakcjom socjalistycz
nym.
Wniosek pos. Mumma o uwolnienie od po-

daifcu biletów do 35 fen., przyjęty wczoraj, zo
stał dzisiaj skreślony.
Podatek od węgli przyjęto przeciw
głosom socjalistów i polaków.
Nastąpiły obrady nad etatem kanclerza
Rzeszy. Socjaliści przedłożyli wniosek, aby utworzyć komisję, któraby zajmowa’a się spra
wami dotyczącemf nowej crjentacji. Socjalnodemokratyczna Wspólność Pracy (soc. radykal
ni) we formie rezolucji wyłożyli cały swój pro
gram pracy. Żąda pom. in. szybkiego zawarcia
pckoju na podstawie wyrzeczenia się aneksji
przez państwa wojujące, dalei zgody Parla
mentu przy zawieraniu sojuszów, wypowiada
niu wojny f układach pokojowych. Rezolucja
domaga się wyborów proporcjonalnych do Par
lamentu i równego, bezpośredniego i tajnego
prawa wyborczego dla wszystkich państw
świątkowych. Izby panów należy znieść.
Narodowi liberałowie przedłożyli wnosek,
domagający się utworzenia komisji dwudziestu
ośmłu d'a rozpatrywania spraw konstytucyj
nych, w szczególności składu przedstawiciels
twa narodowego i stosunku jego do rządu.
Pos. Groeber (centr.) 5 ks. SchoenaIc*n - Carolath (nar. lib.) referują o pra
cach komisji.
Pos. Spahn powraca do wczorajszych
iozpraw w Izbie panów 5 wyraża szczególne za
dowolenie 2 oświadczenia rządu, dotyczącego
«■niesienia ustawy o wywłaszczeniu i Innych li
sią w wyjątkowych przeciwpolskich. Mówca
wychwala działalność samorządów miast pod
czas wojny, poczem zajmu.je się sprawami poityłti zagranicznej. Kilka osób panujących straci
ło swoją samodzielność. Trzeba to poczytać
gą dobry znak dla Niemiec. Tak stało się codopiero w Rosji, a i we Włoszech według najświez
szych doniesień przygotowuje się rewolucja.
Ameryka mogła była ominąć zerwanie stosun
ków 2 Niemcami, gdyby przyjęła propozycje
niemieckie, dotyczące ruchu morskiego. Coprawda dla interesów amerykańskich propozy.
cje niemieckie nie mogły starczyć. Trzeba się
było jedftak 1'czyć z tern, że Niemcy nie mogą
dopuścić dalszego zaopatrywania wrogów w amuulcię i działa. Mówca wyraża nadzieję, że
rząd n!e z’agodz} blokady morskiej.
Wojna staje się coraz więcej rodzajem poje
dynku pomiędzy Niemcami a Anglją. Zmieniony
front na zachodzie przyczynił się do umocnienia
pozycji niemieckich. Broń łodzi podwodnych
okazała sie bardzo skuteczna.
W Rosji nastąpiło coś w rodzaju rewolucji.
Opowiadano sobie w Rosji, że cesarz niemiecki
Wpływał w pewnym kierunku na cara. Można
wobec tego stwierdzić, że cesarz podczas spotka
tea się z carem ściśle powstrzymywał się od
wpływała na cara.
Mówca zajmuje się następnie wnioskiem
Bernsteins, ź<|d3j^cym natychmiastowych
układów pokojowych i zaznacza, że po znanej
ofercie pokojowej Niemiec żądanie to jest niepo.
trżebne.
Pos. N o s k e (soc.) Żeby dojść do szybkie
go Pokoju, trzeba, aby rząd n‘edwuznacznie od
sunął się od naszych aneksjonistów. Zamiar
uzyskania zdobyczy moralnych w Belgji został
zimełnie unicestwiony pr2ytmrsoweni wysyła
niem robotniKów belgijskich. W konflikcie z Ameryką niestety zapisać należy fakt, że roz’am
powiększa się. w Rosji w ostatnich tygodniach
pad? system, który był niemożliwy. Oczekuje
my dalszego rozwoju z natężoną uwagą, lecz za
razem ze spokojem. Nowy r2ąd naraz5e usi;nie
pragitid prowadzić wojnę dalej. Obok kapitalis
tów i imperialistów obecnie masy proletariatu
powiedzą swoje słowo, a masy te pragną poko
ju. Obawiają się w Rosji, że Niemcy będą usi
łowały wspó’dziaiać w przywróceniu rządów
caratu. Zapatrywanie to powinno spotkać się ż
szybkiem zaprzeczeniem rządu, bó każdy taki
Zamiar wywołałby głośne echo ’wśród robotni
ków rosyjskich, ÓŚwiaikSenie rosyjskiej so
cjalnej demokracji w Tym sensie cenzura naj
pierw przepuściła, później zakazała (słuchajcie,
słuchajcie l fuj! u soc.) Wydaje się w istoc e.
że niema szaleństwa i g’upstwa, któregoby nie
popełnili pewni dowódcy wojskowi.

U nas w kraju konieczne są szybkie refw-

my. Masy muszą wreszcie uzyskać swoje pra
wą Nową orjentącja postępuję sfrasznie powo
li. 1 o półtrzecią roku wreszcie rząd oświądęzyl, ¿ę zastanawia się, czy znieść paragraf ję
zykowy.
Anglją zaprowdza reformę wyborczą, cze
mu nie my? Polityka Izby posłów | Izby pa
nów jest niebezpieczna. Jeżeli reformy nie na
stąpią teraz, to po wojnie naród będzie je umiał
wymódz.
Pos. Mueller (post.) polemizuje z Izbą
panów. Przed wojną brak było łączności pomlę
dzy mocarstwami środkowej Eurcpy. Kanclerz
przyrzekł reformy; pzyjmuję, że będzie miał
dość sit na przeprowadzenie ich. Cala walka
prawicy przeciw kanclerzowi powstała jedynie
z obawy przed nową orientacją. (Niepokój i pro
testy ną prawicy.) Musimy mieć swobodniejsze
Niemcy.
Pos. Stresem an n (nar. lib.) Z przyjem
nością dowie sie naród o tern co mówiła komisją
budżetowa o wynikach wałki łodzi podwodnych.
Nie chcemy wojny z Ameryką, lecz nie obawia
my się jej. Ameryka w wojnie z Niemcami nie
może nic zyskać. Lecz sami ponosimy część wi
ny, że jedno państwo po drugiem przechodzi do
naszych wrogów, zaniechaliśmy przeciwstawić
agitację n'emieoka agitacji angielskiej. Należy
sie wstrzymać od mieszania się do stosunków
wewnętrznopolitycznych w Rosji. Nasze dąże
nie musi iść w tym kierunku, abv przywrócić
stosunek pokojowy z naszym wschodnim sąs'adem. Naród kocha armję i dowódców, lecz nic
me chce wiedzieć o autokratyżmie wojskowym.
Nadezedł czas, aby w Niemczech i Prusiech na
stał nowy porządek rzeczy.
Pos. hr. W e s t a r p (kons.) zaznacza, że
problemy pokoju wewnętrznego powinny ustą
pić rozstrzygnięciu o istnieniu Niemiec. Prus
kie prawo wyborcze jest wewnętrzną sprawą
Prus.
Następnie zabrał głos
kanclerz Bethmann . Holłweg:
W imieniu rządów związkowych dziękuję
Parlamentowi za gładkie i szybkie załatwienie
ustaw podatkowych. Temsamem uzyskaliśmy
nowy, podstawowy środek woienny do dopro
wadzenia wojny światowej do zwycięskiego
zakończenia. Historycznego znaczenia wypadk S w R o s j i wybiły się obecnie na czoło wszel
kich zdarzeń w święcie. O ile wono nam. sie
domyś’ać, car Mikołaj padi ofiarą tragicznej wi
ny własnej. Niepomnąc węzłów wiekowych, ja
kie łączyły nas z Rosją, władcy rosyjscy, od
Aleksandra II począwszy, pozwalał się wcią
gać coraz bardziej w wir nieprzyjaźni niemiec
kiej. B’ędne jest bowiem przekonanie, jakoby
rząd niemiecki pobierał ruch autokratyczny w
Rosji. Ody po wojnie japońskiej w r. 1905 wy
buchła w Rosji rewolucja i kraj ten w ciężkich
znalazł się opresjach, wówczas cesarz Wi’helm na mocy swych osobistych, przyjaciel
skich stosunków doradzał carowi usi'nie, aby
nie przeciwstawiał się uprawnionym żądaniom
reformatorskim swego fatłu. Car Mikołaj poszedł
jednak innemj drogami. Jak się w przyszłości
sprawy rozwiną, przewidzieć nie można. Sta
nowisko nasze jest jasne. My do wewnętrznych
stosunków rosyjskich się nie wmieszamy. My
pragniemy jedynie, aby stosunki się tam tak ukształtowały, iżby z Rośli uczyniły znowu pew
ną 1 bezpieczną ostoje pokoju. A gdy nowy po
rządek rzeczy przyczyni się do ponownego zb’Iżenia obu narodów, wówczas zbliżenie to po
witamy z radością.
Naród rosyjski wojny obecnej nie pragnął,
więc obecnie też nie potrzebuje obawiać się na
szego wmieszania. Nie pożądamy nie więcej
nad możność możliwie najszybszego współży
cia z nim w pokoju, w pokoju takim, któryby
dla obu stron ugruntowany bvł na podstawie
honorowej. (Ożywione okaski.)
W najbliższych dniach zgromadzą się po
raz pierwszy now} przedstawicie'« ludu ame
rykańskiego na kongresie nadzwyczajnym, aby
zadecydować kwestję wojny 1 ub poko
ju pomiędzy Ameryką a Niemcami.
Niemcy nigdy nie mia’y zamiaru zaatakowania
Ameryki, nie mają go też i dziś. Pragnieniem
naszem było jedynie. abv Anglia swok» po it Aę
blokady przeciwko nam stosowała według
przykazań humanitarnych. Prezydent Wilson i
sekretarz stanu Lansing uznali blokadę angie'ską jako bezprawną. Ponieważ zaś nie mieli
śmy środka innego, wybraliśmy jako odpowiedź
na politykę angie’ską obostrzoną walkę łodzia
mi podwodnemi. Jeżeli więc amerykanie chcą
w tern upatrywać powód do wypowiedzenia
wojny narodowi niemieckiemu, z którym od
przeszło wieku żyli w pokoju, jeżeli temsamem
chcą przedłużyć czas rozlewu krwi, natenczas
nie na nas spadnie ciężar odpowiedzianośoL
Naród niemiecki. który wobec Ameryki ani nie
nawiści nie żywi, ani też nieprzyjaźni, będizie
umiał i a tein się pogodzić } zwyciężyć. (Okla
ski.)
Rząd chiński zerwał stosunki z nami,
mimo że dotąd były one zawsze przyjazne. Nic
nastąpiło to i wolnej decyzji, ale pod naciskiem
wrogów naszych. Trudności finansowe zapew
ne również wchodziły w rachubę. Spodziewają
się, że zdołają zniszczyć handel nasz w Chi
nach. My z swej strony ufamy, że po zawarcia
pokoju zdołamy wszystko odbudować i że Chi
ny mają dostateczną sile odporną wobec za
chłanności } egoizmu obecnych obrońców.
O położeniu wojskowem wystar
czy powiedzieć słów kilka. Na froncie wschod-

narazi® niema mowy © większych opera-

cjach. Na froncie zachodnim operacje nasze roz
wijają się panowo, powiększając z dnia na
dzień swobodę operacji. Na wszystkich innych
na posiedzeniu izby panów w dniu 28. marca,
widowniach wojny fronty są niewzruszone,
W wczorajszem sprawozdaniu ze środowe
czego dowodem front macedoński, gdzie wojska
bu'garskie j niemieckie świetnie wstrzymują go posiedzenia izby panów podano za referata
ataki francuskie, podejmowane na bardzo wieł- mi niemieckicmi mylnie, że z pośród polskich
ką skalę.
członków Izby hr. Raczyński dziękował za
O walce łodzi podwodnych zaznaczę tyl przyrzeczenia ustępstw zawarte w mowie mini
ko, że rozwijała się ona w marou tak samo stra Breitęnbacha. Nie hr. Raczyński, lecz hr.
Adam Żółtowski z Jarogniewic wy.
korzystnie jak w lutym.
Ponieważ wszyscy pnzedmówcy w wy gtoslł owo przemówienie, które według „Gazety
wodach swych głównie potrąca'} o politykę Narodowej“ brzmiało jak następuje:
M. P. Z radością usłyszeliśmy z ust pana
wewnętrzną, nie mogę ; Ja tego pominąć.
wiceprezesa
ministerjum, że w znoszeniu praw
Usłyszałem z ust niejednych cenne wskazówki,
antypolskich początek zrobiony ma być wkrót
muszę jednak zaznaczyć, że zawsze wracała
ce. W ostatnich 40 łatach nasze ojczyste dziel
ml myśl, do czego mam się wpierw zabrać, a
nice przeszły ciężkie czasy skutkiem praw
ja pracuję nad szczęśliwem zakończeniem woj
owych. Dobrego rezultatu prawa te nie duły.
ny. Nie będę powtarzał, co już w sprawie po
Z walki pozostał osad niechęci i goryczy z wiel
lityk; na przyszłość wypowiedziałem. Na po ka szkodą dła idei konserwatywnej, ponieważ
czątku wojny sądziliśmy bez wyjątku, że takie środki, których używano wprost po części z za
sprawy załatwiać będzie można dopiero po sadami zachowawczemi były niezgodne. Pomi
wojnie. Sądziliśmy, że wojna tak długo nie po mo to polaey w Prusach zawsze pełnili swoją
trwa. W niektórych punktach zaszły pod tym powinność w rzeczach wielkich czy mniejszych.
wzgędem zmiany. Rząd praski sam oświadczył Nie wspominam o żołnierzach na froncie — mó
wczoraj w Izbie panów w sprawie polityki wi’ o tem ks. Radziwiłł — wspomnę o rzeczy
wobec polaków, że nie może postępować zu orobnej i charakterystycznej, o darze im. Hjnden
pełnie wed’e zasady odkładania wszystkiego. burga dia robotników fabrycznych. Nigdyby w
Tak więc będzie można sprawy należące do Poznańskiem rezultat n!e był mógł być tak'm,
zakresu Parlamentu prędzej załatwić, niż się to gdyby się polska ludność nie była do tego przy
z początku zamierzało. Ae panom z lewicy czyniła w obfite? mierze. Naturalnie poczucie
muszę powiedzieć; W sprawie, o której im spełnionego obowiązku innem jest zgoła, jeśli
przedewszystkiem chodzi, tj. w sprawie re netylko obowiązki jedne są dla wszystkich ale
formy, pruskiego prawa wyborcze i jedne prawa. Na to widoki otworzyły się dla
go nie mogę zająć innego stanowiska, jak to, nas z obietnicą nowel orientacji } z proklamacją
które niedawno już wypowiedzią'em w prus z 5. listopada; dzień dzisiejszy takowe wzmoc
kiej Izbie posłów. Nie możemy podejmować się nił j przybliżył. Pragnieniem naszem gorącem
walk wewnętrznych, które byłyby połączone jest, by na naszej ojczyste! ziemj źywio'y pol
z reformą prawa wyborczego. Chwi’a obecna skie i niemieckie współzawodniczyć mogły w
wymaga zjednoczenia sił w obronie przed wro pokojowej pracy na podstawie równouprawnie
nia dla dobra ogółu.
giem. Panowie socńabd demokraci sa innego
Tym dośw adczonym politykom w tej wy
zdąnią i z mów dzisiejszych przedstawicieli po
sokiej
Izbie, którzy gotowi dopomagać do osią
stępowców i narodowych liberałów dowiegnięcia
tego celu, składam niniejszem w irwenin
dzia'em się. że oni także pragną obecnie refor
moich przyjaciół politycznych serdeczne podzię
my. Niedawno przedstawiciele tych samych
kowanie
partjf w pruskiej Izbie posłów wyrazi:} zdanie
przeciwne.
Więc i tam nie istnieje communis opinio.
Jest to taka rzecz zmieniać takie podwaliny
państwowe, iak prawo wyborcze, w chwfi,
kiedy miliony, o których prawo wyborcze cho
dzi. leżą w rowach strzeleckich. Czv mam wyNiemieckie don?es?enle wieczorae.
wolać wa kę wyborcza, podczas gdy większa
część wyborców znajduje się w polu? Poseł
Berlin. 29. IH wlecz (WTB.) Na zacho
jNiWfg życzy sobie widocznie, aby. o 5’e rząd
dzę wobec deszczu na wschodzie wobec odwil
3 Sejm pruski nie zgodzą sie co do reformy, rząd ży nic osobliwego. W Macednm; nic nowego.
narzucił nowe prawo wyborcze. Mam jednak
Żniwo łodzi ocdwodnvch w lutym.
wątpliwości, czy w chwili, kiedy naród walczy
Berlin
28. III. (WTB.) Urzędowo dono
o swój bvt. narzucenie ze strony rządu byłoby
szą;
W
miesiącu
lutym zniszczono, ia-k ogło
d$ga w'aściwą.
szono
dnia
17
III.,
ogó‘em 368 statków handlo
w Byłoby mi chyba najmr’ej, gdybym retorwych
o
pojemności
781 500 ton pojemności dz'ęmy mógł dokonać jutro. ? przyznaje także, iż
ki zarządzeniom wojennym państw centra'fjest w tem coś kuszącego, bv wielkiej akcji
nych. Z tego jechało 292 statków pod flaga niepo'ityeznei dać się unosić polotom najwyższe
przyjacie'ska.
1 to 169 pod angielska 47 pod
go napięcia politycznego. Ułatwiłoby to pracę
francuską,
28
pod
włoską. 8 pod rosyjska. 4 pod
ogromnie. Lecz mam nadzieję, że Panowie przy
belgijską,
2
pod
portuga*ska.
1 pod janoń«ką.
znacie mi co do tego słuszność; w czasach, kie
U 33 statków nie zdołano stwierdzić nîzwv 5
dy wolna dosz'a do punktu swego kulminacyj
nego. kiedy cłiodzi. by dobyć wszekich sił. narodowości, conaimniej co do 20 parowców
muszę zupełnie sucho rozważać, czy korzyści należy przyjąć narodowość angielską, tak łż
natychmiastowego podjęcia takiej akcji są wię angie’skie straty w pojemności okrętowej w 'uksze od szkód, jakie są z tem bezwarunkowo tym ocenione być mogą na 500 tys. ton. Z po
połączone. Rozważanie takie muszę podjąć, u- między 76 statków neutralnych bv!o 38 norwe
skich. 14 holenderskich. 8 greckich. 7 szwedz
wizględniając nawet tmponderabija, zawarte w
kich, 5 hiszpańskich. 3 amerykańskie i 1 pernpolitycznym postępie narodu.
Stawka, o którą gra idzie, jest chyba zbyt ański. Z całej hand'owej pojemności okręto
wej 781 500 ton, zatopionej w hitym nie zdo
olbrzymią, by dać się porwać przez nastroje.
łano stwierdzić ładunków co do 457 000 ton.
Dlatego uważam za niesłuszne, jeś'i czyni mi
Pozostałe
3Î6 500 ton zawieraja m. i.: następu
się zarzut politycznego zastoju. Doprowadzić
jące ładunki według rodzaiu i 5'ości: 49 tvs. ton
muszę wojnę do szczęśdwego końca j dawać
materjalu wojennego, 91 500 ton węgla. 16 tys
pierwszeństwo względowi temu przy wszyst
kich moich czynnościach. To nie jest zastojem. toii oliwy 1 nafty, 16 800 ton saletry. 4800 ton
Do tej pory a także dzfsiejszemj wywodami nie że azą, 11 300 ton rudy. 550 ton meta'u, 90 tvs.
przekonano mnie, by reformę tę można prze ton zboża, 14 800 ton innych środków żywno
prowadzić niezwłocznie. (Oklaski i sprzeciwy). ściowych. 8700 ton paszy dla bydła. 36 500 me
Sadzę, że mojem przekonaniem wo’no mi tak trów sześciennych drzewa. 23 100 rozmaitych
ładunków, w tem 1500 balotów ^«6r. oprócz
mówić. (Cjtos; Biada mężów? stanu, nie rossstego
w towarach 15 tys. to na wagę i 70 tys.
miejacemn ducha czasu!)
metrów
sześciennych, dalej 300 kosi} 3 nrU. uik,
Ta jedność wykazuję się co dnia t co
w
zlocie.
godziny tak silnie ? niewzruszenie w czynach
bohaterskich naszych wojowników, że według
msstrytaotrS.
mocnej naszej ufności wybawi ojczyznę w naj
Wiedeń. 29. III. (WTB.) Wschodnia
większej jej potrzebie ku zwycięstwu. Tę jed
ność musimy i my sobie zawsze uświadamiać, widownia wojny: Oprócz ożywionej działalnoś
ona czyni nas, da Boże, niepokonanymi. (Oży ci naszych oddziałów wywiadowczych nic no
wego.
wione ok’aski).
Włoska widownia wojny: Na płaskoMuszę żądać dla siebie tej samej wyrozu wzgórzu Karstu wtargnęły patrole szturmowe
miałości, jaką i Panom przyznaję, iż szanujecie pu’ku piechoty nr. 64 na zachód od Jamsniano
uczciwe przekonanie, a mojem przekonaniem do rowów nieprzyjacielskich ujęły 20 ieńców i
jest właśnie, że chwila obecna nie jest odpowie zdobyły 2 karabiny maszynowe. Lotnicy nasi
dnią na to, by sprawę reformy wyborczej trak rzucali bomby na obozy włoskie pod Podmbotin,
tować z takim temperamentem, jak to uczynili
Południowo . wschodnia widownia
niektórzy mówcy. Walk} polityczne odłożyć wojny: Bez zmian.
winniśmy aż do czasu, kiedy z zupełnym spoko
Zastępca szefa sztabu gleneraîncgo:
jem spoglądać będziemy mogli w przyszłość na
von Hoefer. marszałek polnv ponicznik,
szego narodu. Niemcy nie przeżywały nigdy
większych czasów od dzisiejszych, chodzi teraz
Kemumlset fraiwtuski.
o to, aby ponad wszelkiemi sporami
Paryż, 29. IH. (WTB.) Sprawozdanie
przekonaniowe mi
zachowała się
środowe
wieczorne: Między rzekami Somme i
zasada jedności w narodzie.
Po mowie kanclerza przeważna część po Oise silna działa ność artylerii po obu stro
słów opuści’a salę obrad; nastąpiła jeszcze krót nach. szczególnie na froncie Essigny — Benay.
ka wymiana zdań między posłem Wernerem a Ogień nasz rozproszył robotników nieprzyja
sekretarzem stanu Zimmermannem, co do za cielskich na południe od St. Quentin. Nie było
chowania się ambasadora Gerarda przed zer operacji piechoty na południe od rzeki Oise i w
okolicy na północ od Soissons. Utarczki patrowaniem stosunków; według ministra zarzuty
'ek 1 ożywiony ogień piechoty w 'icznych miej
podnoszone, o ile chodzi o interesy Rzeszy, oka
zały się bezpodstawnemu
scach frontu w Szampanii. Po silnern ostrzeliwa
1
Następne posiedzenie w Piątek © 10.
niu pozycji naszych na zachód od Maison de

Przemówienie lir, Adama Żółtowskiego

Wiadomości wojoano.

nr-

' Champagne nientcy podjęli rano gwałtowny
atak. Zdofa’i oni usadowić się w niektórych
częściach naszei pierwszej inji. Próby ataku na
Maison de Champagne złamały się w ogniu na
szym. który wrogowi zadał krwawe straty.
Dwa niespodziewane nanadv na małe posterun
ki na wschód od drogi St. Hilaire — St. Souplet
i na póinoc od Tahure rozbiły się zupełnie. Na
lewym brzegu Mozy skuteczny ogień działowy
przeciw utwierdzeniom nieprzyjacielskim w od
cinku wzgórza 304 i przy Martwym człowieku.
Przervwanv ogień działowy na reszcie frontu.
Sprawozdanie belgijskie: W odcinku pod
Dixmuiden | Steenstraate działa ność artvlerji
była ożywiona, aczkolwiek ogień nie przekro
czył zwykłej miary.
Armia wschodnia: Po silnem przygotowa
niu działowem zaatakował przeciwnik rowy,
które wydarliśmy mu dnia 26. na Czerwonej
Stenie w oko'icv na zachód od Monastyru. Atak
powstrzymano bez wszystkiego za pomocą
naszego ognia zaporowego. Ujęto 26 jeńców,
przez co wzrosła liczba ujçtvch przez nas pod
czas ostatnich operacji pod Monastyrem ieńców
do 2104. miedzy nimi 29 oficerów, zdobvto 6
miotaczy min i 16 karabinów maszynowych.
Sprawozdanie marynarki: W nocy z 25. na
26. około godzinv 2. wvstrze'Pv niemieckie ło
dzie torpedowe około 60 strzałów na Dunkierkę.
Ostrzeliwanie trwa’o 3 minuty i pociągnęło za
sobg 3 ofiary. Torpedowce cofnęły się natych
miast z wielka szybkością.
Dalsze ograniczenia aprowizacyjne we Francji
Berno. 29. III. (WTB.) „Petit Parisien“
donosi, że wczorai wieczorem zebrała się pod
przewodnictwem Ribota nowa francuska Rada
gospodarcza celem omawiania sprawy dalszych
ograniczeń. Postanowiono, by mnister dla aprowizaeji Violette przedstawił w izbie program
nowych ograniczeń. Program przewiduje ener
giczne racienowanie a w razie nieskutkowania
tvch_ zarządzeń także rekwirowanic.

^&s»um3sat angielki.
Londyn. 29. HI. (WTB.) Sprawozdanie
środowe:
Wyzyskując
wczorajszy
sukces
ranny konnica nasza zajęła po po’udniu wsie
Villersfatieon. i Laucourt. ujęła nieco jeńca i
zdobyła 4 karabiny maszynowe. Wczorai nocą
odnartn atak nienrzviac'e'skî na nowe nasze po
zycje pod Eouanconrt ze znacznemi stratami
niemieckienii. Daiei na północ usadowiły się
wojska nasze w ciągu nocy po krótkiej potycz
ce w dwiICh miejscach drogi Joivnies — Lagnicourt. na poludn’e i zachód od Croissais. gdzie
napotkały na silny opór. Rano podieHśmv sku
teczne ataki na wschód od Aix Noulette ? na
Północ od Neuvi'Ie St. Vaast.
Reforma prawa wyborczego w AngljL
A m s t e r d a tn, 28. III (WTB.) „Allg. Handclsblad“ donosi z Londynu, że prezes minis
trów zakomunikuje dziś w Izbie gmin, iż rząd
przyjął propozycje Komisji parlamentarnej dla
reformy prawa wyborczego i zamerza wmieść
projekt ustawy. W Izbie istnieje większość, któ
ra pragnie przyznać wszystkim kobietom ponad
35 lat prawo wyborcze.
To samo pismo donosi, że pierwszy tord
admiralicji Sir Edward Carson. który brał udział
w wczorajszej debacie w Izbie gmin w spra
wie blokady, oświadczył. iż admiralicja zgadza
się w zupełności z dotychczasowa polityką mi
nistra d’a blokady. Przeprowadzenie blokady
lite ¡noże być pozostawione flocie bez zastrze
żeń. Znaczyłoby to, że flota czynić może co zechce i źę Anglia prowadziłaby wełnę ze wszy
stkimi
Lojalność łndjl angielskich.
Amst er da m, 28. III. (WTB.) Reuter do
nosi z Delhi, że indyjscy członkowie ustawo
dawczej rady przybocznej przy wicekrólu w ob
radach końcowych nad budżetem cesarstwa w
ciepłym tonie się nań zgadzali, i że wielu z
nich określiło stanowisko ludu wobec nowych
projektów podatkowych jako patryjotyczno entuzjastyczne; ogô'nie zapewniali o swej do
brej woli, aby wspólnie ponosić ciężary całego
państwa. Wicekról w mowie końcowej z uzna
niem podkreślił wiązarek Indji d'à rządu kraju
macierzystego w sumie 160 mi'jonôw funtów
szterimgów oraz prawie jednomyślne stano
wisko rady przybocznej, przypomniał koniecz
ność podpisywania pożyczki wojennej i prze
czytał orędzie od Ltoyd Qeorge*a. który w imie
niu rządu angielskiego dziękuje za pomoc in
dyjską oraz zą lojalność niewzruszona IndJi w
tej wojnie dia ce'ów idealnych, wywodząc z
tego nadzieję w lepsze porozumienie między
wśżystkiemi rasami ? narodami imperium bry
tyjskiego.

Komunikat wioski.
Rzym, 28. III. (WTB.) Sprawozdanie śro
dowe: Zwykła działalność obu artyerji, silniej
sza w odcinku pogranicznym pod Trivido i nad
północnym krańcem Karstn. Drobne starcia
Przy przełęczy Monte Croce w pobliżu Doda,
na pofudnio - wschód od Monte Pedro i w od
cinku pod Lucavt Odparliśmy wroga } ujęliśmy
kilku jeńców.

Protest
przeciw podziałowi administracyjnemu
okupacji beigijskiej,

Fa obradujących byłą 46, a najniższa 6. Nieco
słabszy udział w posiedzeniach tłumaczy się
tern, że właśnie młodsi i najczynniejsi członko
wie pełnić muszą służbę na wojnie, a pozostali
w domu, przeważnie starsi. pe’ni troski o wła
sny byt oraz o los synów i blirakich krewnych
Berlin, 29. III. (WTB.) Należało przewi na wojnie, okazywali sprawom Towarzystwa i
dywać, że ukonstytuowanie Rady flandryjskiej przemysłu nieco mniej zainteresowania. A e po
ii przyjęcie deputacji tejże Rady przez kanclerza mimo to obrady bywały bardzo ożywione. Za
nie pozostanie bez politycznego przeciwdziałała* rząd obradował na 4 posiedzeniach.
Dziś istnieje takie Te same mniej więcej ko’a,
Przedmiotem obrad były następujące od
które na wiosnę 1916 w podaniu do g.enerał-gu.
czyty: Nasze zwyczaje w czasie godów, O
bernatora niemieckiego usiłowały udaremnić
przyszłości naszego rzemios’a. O znaczeniu pism
sflamizowanie uniwersytetu w Gandawie, zwró
zawodowych w rodzaju naszego Przemysłow
ciły się w formie protestu do kanclerza.
Za pomocą mało przekonującego umotywo ca, Pog’ąd na położenie naszego rzemiosła na
wania usiłują podpisani przeważnie parlamen podstawie referatu p. Filipowicza „O położeniu
tarzyści i burmistrzowie z których nieliczni tyl rzemłos’a“. Ekonomiczne straty i zyski Króle
ko dbali dawniej o interesy flamandzkie, obniżyć stwa w razie odcięcia od Rosji. O Sienkiewi
znaczenie Rady flandryjskiej, przedstawić pro czu. Nowe pole pracy, Referaty o przebiegu
gram podziału administracji jako machinację obrad walnego zebrania dóegatów w Pozna
czysto niemiecką, której przeprowadzenie poza niu.
Towarzystwem Terminatorów opiekowało
tern sprzeciwia się konwencji haskiej. Rozwój
polityczny przejdzie także ponad tym protestem się Towarzystwo nasze przez Radę Opiekuń
do porządku dziennego. Na uwagę zasługuje, że czą oraz przez detogatów wysycanych na ze
tutaj bierność flamandzka udaje się do kancle brania Towarzystwa Terminatorów, którzy na
rza, czyniąc z tego właśnie zarzut aktywistom. stępnie o czynności Towarzystwa Terminato
rów nasze Tow. informowali.
Dla biblioteki abonowano 1 egz. „Kupca“,
a członkowie abonowad 18—19 egzemplarzy.
Zurych, 26. III. (WTB.) Według tiadesz- Z dniem 1. października 1916 począł znowu wy
łych tu wiadomości zostanie wykonywana przez
chodzić nasz organ związkowy „Przemysło
koai cję od dłuższego czasu blokada Grecji w wiec“. którego zaabonowano d'a wszystkich
najbliższych dniach zniesiona. W Grecji panuje czynnych członków 96 egzemplarzy oraz 1 ewielki głów śród ludności uboższej. Ponieważ gzemplarz dla biblioteki.
nie było od dwuch miesięcy żadnego dowozu
Ze wzgedu na-poważne czasy obchodzono
żywności, zostały wszystkie zapasy zażyte, 3. grudnia 47 rocznicę założenia Towarzystwa
przez co pogorszyło się także potożenie w Ma w odpowiedni skromny sposób, poświęcając
cedonii, ponieważ komunikacja okrętowa do Sa ją ku uczczeniu Henryka Sienkiewicza.
loniki jest niedostateczna. Gien. Sarrail od po
Członków przeszło na nowy rok 99 czyn
czątku marca kilkakrotnie uskarżał się u rządu nych i 78 będących na woinie oraz 2 członków
francuskiego i otrzymał wobec tego z Włoch,
honorowych. Umarło 3, po'egt 1. Majątek Tow.
kilka transportów, które coprawda wystarczyły
wynos; 5293,38 mk. Biblioteka liczyła 926 to
tylko na dni kilka. Ludność cywilna w Salonice
mów. z których w czasie wojny 12 zaginęło.
otrzymuje drobne porcje z zaipasów wojsko
wych, ponieważ nie ma innego sposobu wyży-, W ubiegłym roku korzystało z biblioteki 48
członków, którzy przeczytali 988 książek.
wienia ludności.
W śklad nowego zarządu wesz1 i pp.: Sta
Oficerowie amerykańscy w drodze do Francji.
nisław Mccek, jako prezes. Piotr Witkowski,
Agiencja Stefaniego donosi, że kilkuset ofi wiceprezes, Antoni Szymański, sekretarz, Leon
cerów amerykańskich wyrusza do Francji, ce Kuczyński, zast. sekretarza, Michał Radotonek,
lem poznania nowoczesnej technki wojennej. skarbnik. Franciszek Szulczyński, bibliotekarz,
Do Ameryki przybyło kilkudziesięciu oficerów Feliks Piszcz i Antoni Hojnacki jako radni.
francuskich
mających ćwiczyć studentów.
Z powodu wojny odbywać się będą zebra
(WAT.)
nia nadał raz tyko w miesiącu. Następne po
Racjonowanle chleba w Holandii.
siedzenie odbędzie się w niedzielę 1. kwietnia
Amsterdam. 29. III. (WTB.) Minister o godz. 5. o połudnu.
rolnictwa ze względu na niedostateczny dowóz
W nowy rek pracy wkroczyliśmy z na
zamorski zboża chlebowego zaprowadził racjo- dzieją, że niezadługo może będzie nam już da
nowanie chieba. Rozporządzenie to wchodzi w mom w pomyślniejszych warunkach dla dobra
życie 2. kwietnia.
ąstidd ; naszej sprawy przemysłowej pracować. Cześć
przemysłowi!
Zarząd.

Zniesienie blokady Grecji.

. — Sejmik powiatu wągrowlecklogo odbę
dzie się w poniedziałek dnia 2. kwietnia. Ze
branie przedsejmikowc o godzinie ^12 w hote'u
¡Bristol. Kto przybyć nie może, niechaj nadeśle
Odezwa Lednickiego. Aleksander LeJafdk^
plenipotencję.
wydal odezwę, pomieszczoną przez wszystklte'1
Komitet powiatowy.
pisma polskie, w której wzywa naród polski do
zachowania rozwagi i spokoju i do wspieranid1'
— Ofiarność ludu polskiego z Borów tu
wszystkiemi siłami nowego rządu jak również
cholskich. Z Tucholi piszą nam: W okolicy na
do intensywnej pracy. (WAT.)
szej ofiarność na bezdomnych była znaczna.
Wypuszczenie polskich przestępców polity Z parafjł tuchóskiej i kilku ckoliczn-ych wiosek
cznych w Moskw.©. W Moskwie wypuszczono zebrano dotychczas przeszło 23 000 marek, (bez
na wolność 150 przestępców politycznych pola składek kościelnych przez Ojca św. zaleco
ków. Między polakami, którzy uzyskali swobodę, nych). Bazar, urządzony na gwiazdkę, przyniósł
znajdują się Piotr Fagodriński ( ) i Zofla Ow 4664 marek. Odzieży wysłano z Tucholi 1 oko
czarz (?) znani z czasów zamachu na Skałlona licy około 40 centnarów. Parafja śłiwicka osob
no składała i osobno wysyłała pieniądze I ow Warszawie. (WAT.)
dzież na bezdomnych. Oprócz tego księża pro
boszczowie z Raciąża, Cekcyna, W. MędromieWłasna polska milicja w Moskwie. Dzięki
sprężystość polskich komitetów inoskieyvskich 1 rza, Bisławia i Pruszcza zbierali osobno. Mia
petersburskich zdołano -uratować wszelkie pols nowicie odznaczył się ks. Kujawa, który przy
kie instytucie od wykroczeń, jakich dopuszczał każdej sposobności zbiera na bezdomnych.
się podniecony tłum, staczający walkę uliczną i Bory tucholskie zatem nie pozostały w ofiar
ścigający ukrywających się agientów i policjan ności poza innemi okolicami.
Spodziewać się naeży, że rodacy nasi w
tów dawniejszego rządu. Polacy ustanowili
wszędzie własna milicję, która roztacza swą składkowaniu daJszem nie ustaną, bieda wśród
czujność nad polskiemi szkołami i własneini in braci w Krótostwie ż powodu wielkich mrozów
ł nieurodzajów jest wielka. Najepiej byłoby
stytucjami. (WAT.)
gdyby w każdej wiosce zawiązał się komitet
z.3 osób, któryby się zajął daJszem zbieraniem
składek. O utworzeniu Komitetu uprasza się do
nieść do p. Drowej Karasiewiczowej w Tucho
li (Tuchel Westpr.) i składki pod tym adresem
— Towarzystwo Przemysłowców w Ple nadsyłać.

Polacy w Rosji.

Nasze sprawy.

szewie. Zarząd Towarzystwa Przemysłowców
w Pleszewie, jednego z najruchliwszych na
szych towarzystw przemysłowych, nadesłał
nam sprawozdanie z działalności swej w roku
1916, które opiewa:
Działalność Tow. Przemysłowców w Ple
szewie w roku 1916 przedstawia się podług
sprawozdań zarządu na rocznem wataem ze
braniu jak następuje: Pomimo szafejącej jesz
cze ciągle zawieruchy wojennej i pomimo po
woływania coraz dalszych zastępów naszych
członków pod broń, Towarzystwo nasze nie ustaw*ało w regularnej pracy z wyjątkiem kilku
tygodniowej przerwy 2 powodu zakazu przez
władzę poKcyjną odbywania posiedzeń; przy
musowy zastój trwał od 2. kwietnia do 9. iipea.
Posiedzeń odbyło się 11, w których przecięt
nie 22 członków uczestniczyło. Najwyższa Koz-

Ssiegi sta cywilnego.
W dniu 29. marca zgłoszono:
Hulda HerzbeTg 1 rok. 1 mieś.. 1 dzień. Ma
rian Przybecki 9 mieś., 3 dni. Wachmistrz żan
darmerii Józef Holzke 47 lat Sprzedawaczka
Stanisława Sobierajska 19 lat. Robotnica Rozalja Kasprzak 79 lat. Robotnik Stanisław Kuja
wa 17 lat. Zamężna Anna Wenzei z domu Gehrke 48 lat. Henryk Sroka 3 lata, 10 mieś., 1 dzień.

RUCH W TOWARZYSTWACH.
— ’ Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Poznania. Wydział Lekarski zbiera się na po
siedzenie naukowe w piątek dnia 30. bm. wie

czorem o godzinie 8'K w zwykłem młejsen. Ni
porządku obrad referaty: a) koi. Jezierskiego:
„O własnych pracach doświadcza nych w kwe
stii przeziębienia“, b) kol. Meissnera: „O wpły
wie leczniczym promieni Roentgena na raka
żołądka“. Osobnych powiadomień nie wysyła
się.
Dr. Łazarewicz, prezes.
— Miesięczne zebranie Towarzystwa
Przemysłowego (Starego Przemyślu) odbędzie
się dzisiaj w piątek o pół do 9 wieczorem w
loka u Towarzystwa przy Atojaeh 24. Na po
rządku obrad odczyt p. Krausego na temat:
„Młodzież rzemieślnicza“.
— Zebranie Kat. Tow. Rzemieśtołków Pol
skich w Poznaniu odbędzie się w poniedziałek
2. kwietnia o godzinie 8 | pól na sali Domu
(rolowej Jadwigi. Na porządku obrad wykład
bardzo zajmujący.
— Poznań—Śródmieście. Zebranie nasze
go oddziału odbędzie się w niedziele 1. kwiet
nia o godzinie X8. w Domu Krótowej Jadwigi
Na porządku obrad wykład o Sienkiewiczu 1
inne ważne sprawy.
— Tow. Pielgrzym pod wezw. Opieici Mat
ei Bożej. Zebranie odbędzie się w niedzieę 1.
ewietnśa o godzinie 5. na sali podominikańskiej.
Wykład ks. Chilomera. Przed zebraniem zapi
sywanie się uczestników pielgrzymki, mabcej
się odbyć dnia 23. kwietnia do grobu św. Woj
ciecha w Gnieźnie, w celu uproszenia pokoju I
szczęśliwego powrotu z wojny.

Hasz obowiązek w chwili poważnej.
(W sprawie pożyczki wojennej.)
Powaga czasu włada godzina, nie tylko na
foncie ale i tu przy ognisku domowem. Trze
ba, }eże’i Bóg dozwoli, wykonać ostatnie roz
strzygające uderzenie, by zakończyć okropny
prze'ew krwi, skoro prawdziwą miłością ludztości ogrzana propozycja pokojowa cesarza nie
mieckiego przez mężów stanu w związku dzie
sięciu państw nietylko z ironia odrzucona zosta
ła,, lecz na którą nieprzyjaciele odpowiedzieli
planami zaborczemi. które okazały światu, że
my wa czymy o istotnie nasze a porozumienie
dziesięciu państw o zabór i cele po’itvczne. Jak
mur pancerny, daleko w kraju nieprzyjaciela,
stoją silnie bracia nasi od trzech łat w watoe
zwycięskiej przeciw ogromnej przemocy, aby
obronić ojczyznę przed okropnościami wojny w
własnym krału. I tak wymierzała na ladzie, mo
rzu i w powietrzu z niebywała odwagą ciosy,
które głównego naszego nieprzyjaciela. Anglię,
ugodzić muszą w serce i uczynić go skłonnym
do pokojn. Abv ramię ich podeprzeć, siłę wzmo
cnić. trzeba nietv'ko wiernego soetołania obo
wiązków przy warsztacie ł g’ebie lecz i ogro
mnych sum pieniężnych tak bardzo do prowa
dzenia nowoczesnej wojny potrzebnych Do
tychczas przelana krew braci naszych poołynęłaby daremnie, wszelka nasza praca ł trud, na
sze troski I walki o oo’epszenie notożenia gos
podarczego byłyby daremne, gdybyśmy mięli
paść przed metą I to nie z braku chęci i siły do
wa'ki na froncie, lecz ponieważ pozostali w do
mu nie zrozumieli potrzeb czasu t liczne środki
materialne w małoduszności serca wstrzymali
I tym sposobem zaparli się dzieła krwią ser
deczną braci naszych pieczętowanego I zniwe
czy’! nadzieję ludu naszego na lepszą przysz
łość.
»
Przed kilku dniami wystąpiła Rzesza z no
wą pożyczką: nie zapomina’my polscy współ
obywatel, jak ogromna przeinwijemy odpowie
dzialność. jeżeli powagi cbwifi nie uznamy:
„Dalej więc do podpisu na 6 pożyczkę wojenną,
do walki rozstrzygającej pozostałych w kraju,
aby osiągnąć rychty pokój.“
Żaden współobywatel polski nie może sto
uniewinniać. że nie znał powagi chwFi, lub nie
zrozumiał dróg ni środków ce’cm mdnfsanto po
życzki. Każdy polski I niemiecki bank, poczta,
urząd rządowy udziela chętnie bezpłatnie norady, aby gotówkę lub pieniądze ulokowane za
pośrednictwem ka^v oozvczkowej. przekazać na
cele walki o Istnienie naszego k.-?ł”.
(3132)
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