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tho<lu„. Utożsamiać te dwa kierunki bylo 
poczynaniem śmiesznem, które zbyt prędko 
karę dla siebie znajdzie w widocznych czynni
kach narodowego i państwowego r.ozkla:du 
Rosji i 'W niemo_żn·ości zgodnego ·wspóMziała
nia nawet w obliczu nieprzyjaciela ... 

Pri;iktyczna próba socjalizmu nie udala 
się na gruncie rosyjskim. Tam jak i wszędzie 
gdzie kultura, ofiarność i samowiedza stoi ni~· 
sko, zacząć trzeba od szkól i dróg, a potem od 
pa~stwowej org~izacji stowarzyszeń wspól
-~zielc~ych wszelkiego rodzaju, bez apetytów 
mdyw1dualnych, a dalej od socjalizacji gmin 
które będą mikrokosmem, zalążkiem prz~ 
szlego państwa soe,jalnego. W następstwie i
dzie 1;1Państwowienie ubezpieczeń wszelkiego 
rodzaJu, emerytur i inwalidnoęci, a potem i
dzie unarodowienie •bogactw żienmych ko
palń, sil wodnych, żeglugi, kominikacji' kole
jowej, piekarń i t. d. Dalej idą prawa na byt, 
na pracę, państwowa obrona podaży i popy
tu, obowiązek pracy każdego obywatela, a w 
końcu socjalizacja sztuki, nauki i wych-0wa
nia. Rewolucje - to katastrofy społeczne,, 
które nas odrzucają od celu, zamiast do niego 
. doprowadzić: „Natura non facit saltus, ne 
·mens quidem". 
. Kochamy wolność nadewszystkÓ i dlate
go. nienawidzimy braku organizacji i dyscy
plmy. Wolność przed prawem jest najglębszą 
istotą i myślą ludzkości, każde -0dchylenie od 
.prostej drogi ewolucyjnej, kawa forma gwał
tu i upajająca nawet udatność przewrotu 
jest to chwila, po której następuje bezmiar 
strat i nieszczęść.„ ieżeli nie powrót starego 
absolutyzmu i reakcji. .. 

Socjalizm w nagłej, nieprzygotowanej 
formie na gruncie 11\ezkulturalnym musi wy
woła~ zatem reakcję lub drugiego Napoleo:. 
.na!.„ ZobaQno::iy. 

.-J, -

Edw. Dutlinger. 

CBIB IOJBBDB RnalJI. . „ 
Amsterdam, 1 sierpnia. . 

,(Telegram W. A. T.). · 

. Z Londynu donoszą;: W Izbie gmin Bry
ce i Noel Buxton żądali dokladniejszego wy
qaśnienia polityki rz"ądowej w sprawie anek-
sji. · 

Minister i;praw zewnętrznych, Balfour, 
.odpowiedział w dłuższej mowie, że ogólne 
zasady polityki angielskiej są znane. Jak te 
zasady mają być zastosowane, zależy od oko· 
·liczności nader zfożonych. Nikt nie może prze-
1.Widzieć w jakim stanie znajdować się będzi~ 
. św:ia.t w chwili, kiedy te problematy będą roz· 
strzygane. My żyC'hymy · sobie, ażeby narody, 
,'z których zkiżione jest heterogeniczne ·pań· 
s~o austrjacko - węgit:~rskie, byly w inożno„ 
.śc1 _sa~odzielnie rozwijać swą wlasną cywili
zacJę l decydować o torach·swego rozwoju. 

· . Obe~n:f czas nie jest odpowiedni do tego, 
_azeby mrmster spraw zagranicznych zajmo
rwat się ri0zstrząsan.iami .poki0jmvemi. 

Balfour określa formułę „żadnych anek
syj, .ż~dnych od.szkqdowań" -jako frazes1 i pod· 
,ikreshwszy bezmteresowność celów angiel
isikicll, powiedział, że ł>yfo nierozsądkiem 
chcie~ przepowiadać przyszłość. Chcemy -
mówi B~four - zmniejszyć liczbę przyczyn, 
któ!.e uw1kł:;IY n~rody w wojnę. Do idei tej 
zbhzymy się, kiedy zaspokoimy usprawie-
dliwione żądania narodowe. 

Następnie minister oswiadczyl, że nie 
pojmuje, jak. po okazywaniu w ciągu tych 
trzech lat wo3ny pomocy Francji i dflrzeniu 
jej zaufaniem można wątpić, w koniecznOść 
dalszego wspomagania Francji, dalszego da
rzenia jej zaufaniem i pomocą, ażeby stała się 
.znowu tern, czem byla przed atakiem roku 
1870. Alzacja· i Lotaryngja zostaly gwaUem 
oderwane od l!'rancji. Od r. 1871 ani na jeden 
moment nie ustawało namiętne pożądanie 
obustronne ponownego wcielenia tych ter~
nów do Francji. 

. . Jeżeli po wojnie obecnej chcemy popra
wić mapę Europy, to życzymy sobie mapy 
bardziej długotrwałej, niż to kiedykolwiek u
czyniły dawne kongresy. Któżby mógł bo
wiem mieć wątpliwości, że nie jest niezbędna 
zmianą terytorialną zwrot terenów, z których 
Francja została ograbioną przed 40 laty? Roz
wiązanie tej kwestji wydaje mi się zrozumia
łem samo przez się. 

Wymagać od rządu określonej deklara~ji · 
ciągnął Balfour - czego, żądać będziemy 

i musimy, znaczy to wymagać od rządu, aże~ 
by poszedł drogą, jaką żaden rząd nie móże 
pójść z korzyścią. życzymy sobie pokoju, któ
r~by p:r~yniósł takie przekształcenie Ellll'opy, 
azeby rownowaga. sil - w dokładnem teg-0 
słowa znaczeniu - była stała. · 

Następnie . Balfour omawia! sprawę de~ 
mokratyzacji Niemiec. Nie można z zewnatrz 
narzucić Niemcom konstytucji'. Kiedy nieiricy 
'.P.oznają z doświa~czenia, .że system imperja-

. ł'i~iyczny prowadzi do nieszczęść, wówczas z 
łatwością, z nową sną .odżyją w Niemczech i· 
dee z roku 1848. Jeżeli wów~zas Niemcy osia
gną poziom Stanów Zjednoczonych i Wfol" 
~~i· B:ryianji, -zniknie z powierzchni świata 
!e'den z największych w historji Europy bu
flycieli pokoju. Pokój europejski nie móże 
być zapewniony, dopóki Niemcy nie będą· pó
konane lub wolne. ~ · · 
. W zakończeniu Balfour podkre§lil konie• 
czność dalszego prowadzenia wojny z calą e-
ne.rgją. · 

Cz w a r tę k, .2 s i e r p n i a 1917 r. 

przeznaczeń wlaśeiwy mąż stal na wlaśdwem " 
stanovl'isku~ . ,, n przBsiłenio•·•:lninisturialńu 

w Rosji. 
Odezwa cusarska do narndu. W wiemejlączności,z moim gubernatorem 11'J· 

i calą ludnością bmul>OTiego terytorjum ·· z<l.ula-
Berlin, 1 sierpnia. leś pan. sprostać ·olbr.zy;mim wymaganiom twar-. 

(Telegram w. A.. 'f.). dych 1'1oniecznoiŚci ,o,hDO'llY, pomimo. ciężkiego 
J{;omunikat urzędow-y Biura Wolffa: niedostatku i·1Zdolałeś wytrzymać trzy .. ciężkie 
J. C. M. Cesarz wydal do naria.du .niemie.c- ·lata narzuconej walki :pod go:rącem UJ.iebem A-

kie.go -0dezwę treści następującej: . fryki. Nigdy świat -nie sp•odzi·ewal się .tego, -co 
Trzy lata ciężkiej walki leżą IJO'Zli naini. stal·o się możliwem <l:Zięki pańskiej żelaznej 

Z bólem wspom'i.n.amy illaszych zabity.eh, a: du:."' sile woli. Z wiarą i p·od.ziwem dumy wspomina 
mą !Ilaszych bioj.owników, z radością llą,5Zych I.dzisiaj na progu nowego r·oku woj>ennego wraz 
praco·wJlików, z ciężkiem sercem tych, którzy z,e mną wd:zięczna ,ojezyrz.na o swych dalekich 
cierpią w niewoli. P.onad wszelkiemi uczucfa- hohaterach i ich zwycięskim dowódcy, które
mi wszakże góruje silna wola, ażeby ta walka go ciche spelnla'Ilie ·o~ią-zków 'bę-dz~ :Stale 
spmwiedliwej ob1'l{)ny <lopriowad:zila do dobre- świecić przykładem w ihistorji tej ~iojny. Nie
go końca. Nasi wrogowie -wyciągają rękę ku chaj Bóg zsyla dalej swe blog·osławreństwo dla 
krajowi ,niemieeldemu. Nie dosięgną-go nigdy. waszej broni. 
Zapędzają ()Ili oora:z uowe illa:rody do wojny !Z Wielka ·kwatera gló\vOO:, 31 lipca 1917 :r. 
nami. To nas nie .p.rzestrasza. My mamy SWiO· Wilhelm I R. 
ją sHę i zdecydowani j€steśmy zrobić "' llliej 
użytek.· Chcą oni widzieć nas słabych i bezsil
nych u swoich stóp, ale illie :zd:olają nas ugiąć. 
Na8!2ie słowa pokoJowe sp0ctkali drwinami. Dla
tego dowiedzieli się poillownie, jak !lli>emey u-· 
miieją bić i z.wyciężać. Ocrerniają pows.zeC'hmie 
iprzed ea:lym światem imię ni1emieckie, ale arie 
potrafią :zatl'Zeć .cb:waly ezynów niemieclrl-oh. 

I ot<> llliepolmnani, bez bojaźni i w posta
wie zwycięskiej, stoimy. iUa rubieży tego roku. 
Miogą :nam być jeszcze ;przeznaCZJone ciężkie 
próby. Z powagą i ufnością spotykamy je. W 
:ciągu trzeoh lat olbrzymiego zmagania się llJ.a

iród n.i:emieeki ;zaha:rtowal się przeciwko temu 
wszystkiemu, oo może wYIDYślić moo niep'l.'ley-

. jacielska. Jeśli wrogowie ·chcą :przedłużać 'Cier
pienia wojny, to spadną one na nich dęzs:zem 
brzemieniem, niż ma nas. 

za„ceyny dokonywane tam, na i11oncie, 
kraj sklada podziękę w pnstaci niezmordowa
nej pracy. Trzeba Je~z1'Ze walczyć <lalej i kuć 
broń ale naró4 nasz wie d0<brze: Nie dla de-' . nia ~Jmmej dumy będzie -przelana krew me-
mf.e.cka i pot C7Joła, me dla planów zahoDczyeh 
i ujarzmienia, lecz :za same i wolne państwo, w 
którein '!lasze dzieci powinny żyć bezpiecznie. 
Tej to walce poświęoony niech :będzie nasz 
czy.n i inas-z umys!. Niechaj to będzie ślubem. 
dnia ninieiszeg<>. 

Na P'olu wallti, d. 1 sierpnia 1917 r. 
· Wilhelm I R. 

Do wojsk lądowych I morskich. 
Berlin, 1 sierpnia. 

(Telegram w. A. T.).-
. Z .;ókazji TO:zpoe:zęcia ez.wartego · l'loku W'O'j„ 

ny, Cesam Wilhelm zw.rócil się d?' niemieckich 
sil 'Zb.l'ojnyeh lą<lowy~h i morski.cli z ooezwą 
następującą: . - . 

· ,,Do wojska 1IJ.iemieckiego, do marynarki 
i do sil obrony krajowej. 

Trzeci rok wojny zakończył się. Liczba 
wi:rogów :naszych zwiększyła .się, leciz nie zwi~-
kszyły ·się ich widoki izWYcięstwa. · 

·W r. rz.. pokonaliście Rumunję, a teraz pań
stw.o !J.'losyjskie -cale jest wstrząśnięte od sny 
waszych cl-0s6w. Oba te państwa zani()sly na 
:rynek swoją własną skórę na oiiarę dla eu
diych interesów i teraz oto krwawią. W MMe
donji stawialiście <lpór potężny atakom nie
przyjacielskim i P'o<lobnież w olbrzymich wal
ka.eh na Zachodzie pozostaliście panami sytua
cji; moc.no stoją wasze linje, strzegące dJ'ogą 
ojczyznę od okropności i zniszczenia wojny .. 

Również i moja niarynarka wywalczyła 
wielkie eukeesy: zakwestj·onowala pan-Owanie 
wroga na morzu i zagro'Zila j-ego nerwowi ży
cia. 

W dali oo o-iczyzny mała garstka niemiec-
kiego w-0jska kolonjalnego brom tam naszej 
ziemi pnzeciw wielokrotnej priewa<lze w.r.o
'gów~ 

Po waszej stronie i pio stro'll.:ie naszych 
sprzymierzeńców sukuesy będą następował! 
jeden IH> drugim i w nadchodzącym rioku woj-. 
ny. Nasz.em poz.ostanie zwycięstwo ostateezne. 

W:zruszm1em sercem dziękuję wam w swoQ
jem imie.nili i w imieniu ·ojczyzny Ut to wszy
stk'0 czegośc.ie dol>1o-nali i w tym trzecim· roku 
woj~y. A przytem, wspominamy też ze ozcią o 
dzielnych naszych poległych i zmarlyoh, którzy• 
mzstali się z tym światem f.8. wiel~ość -0jczy~ny 
i jej bezpieczeństwo. · . 

W()jna toc.zy się dalej i w dalszym dągn 
je.si ona nam narzuc.cma. · 

Walczymy za nasz byt i za naszą przy
sdość :ze stani0wc:z.ością mocną, jak stal i ·z mę
stwem, a1ie 7'nającem, oo fo chwiejność. Wra:z 
ze zwiększaniem się naszych zadań rosną też 
siły nasze. Jesteśmy nie do zwYciężenia; my 
chcemy zwyciężyć! Bóg i Pan będzie z nami. 

Z p.ola walki, 1sierpnia1917 r. 
WILHELM". 

Oo woisk kotoniilłnvcn. 
Berlin, 1 si·erpnia. 

(Telegram w. A. T.). 

Ifomunikat ur.zęc1owy Biura Wolffa: 
J. C. Mość Cesarz wyslal do 'kiomendanta 

wo.jsk ni·emieckich w· niemiecki~j .. A.fryce, pul
kownika v. Letto'W'-Verbookia, pIBmo 1IJ.astępu-, 
jące: · . · 

Nie chcę pominąć wboczema w !Il!Owy rok 
wojenny bez wjrażenia panu, lmch~ny mój P::1-l.; 
kownilrn, i. pań::ildm .dzi-elnym. wo1skom. illloQ·J·&

go piommneg<l po<lzięlmwania i nieogranicz"O
Jlegó uznania za Waszą hohaterską po.sta~ę. 
Silny poczuciem wierności i ,obowiąz;k11 po·dJą
leś pa.Il nieustraszenie i z urnością 1I1ierów1llą 
walkę i hrO'ń.istż prrer; tTzy lata Afryki wseih-Od~. 
-ni-ej z nieslabn<wą 'sllą. LiC'Zll:e zwycięskie bi
tw·· ; :utarczki . dowfo.dly mL . że w godzinie 

. -· 

Straty rosyjskiB. 
Berlin, 1 sierpnia. 

. (TelegJ?am W. A. T.). 
Biuro Wolffa donosi: Pódczas podję

tej niedawno ofesywy, która przybr~~ .roz
miary tak k a t a s t r o f al n e, pomesh ro
sjanie nadzwyczaj ciężki~ straty. 

Dnia 1 lipca z n i e si o n o·· n i em al 
d o s z c z ę t n i e d y w i z ję 23-cią. Z dy~ 
wizji skombinowanej · syberyjskiej zostało 
po atakri. żaledwie 40 ludzi w kompan.ji, tak 
samo bylo z 10 pulkiem strzelców finlandz
kich, w niektórych kompanjach pozostalo · 
tylko po 30 żoinierzy. P u l k p i e c h o t y 
Nr. 293 74-ejdywizji zosta~ również 
praw ie zup ei n ie z n iszczony. 

Kiedy atak nie mógł posunąć się na
przód, wysłano posiłki w postaci 108 i 153 
dywizji. . Poniosły .one straty tak ciężkię, że 
już .po 1 do 3 dni musiały być.· wycofane. 
Na jednym tylko odcinku o sze
rokości 3 kilometrów naliczo
n-0 4000 trupów .rosyjskich. 

Wielokrotnie.. pulki opierały się prze
ciwko atakowaniu, m. in. pułk 205 52-ei dy
wizji i pulk piechoty 82 21-ej dywizji od
mówiły wykona.nia ataku w przekonaniu, że 
dalsza walka przyno·si jedynie korzyści Au
glii. i blirżuazji. 

Wiara w Kiereńskiego została zachwia;. 
na, gdyż obiecywał on takieprzygotowanie 
artyleryjskie, które miało po'ZWolic piecho
cie na swobodrie posuwanie się naprzód, 
Rozczarowanie była, jeszcze straszniejsze w 
obliczu wielkich strat. ·· 

ZabnrZBIHil w Rosił. 
· Sztokholm, 1 sierpnia. 

('relegrrum własny). 
Z Petersburga donoszą, że wiadomości 

o strasznych stratac11, p1miesionych na fron
cie galieyjskim~ stały. się w rozmaitych mi~: 
,stach powodem do d e m o n s t r a c J l 
przedw rządowi. 

W O desie doszło do starci a kr w a
w ego. Zabito sześć osób a· kilkanaśeie 
poraniono~ 

Z innych miast również donos~ o za
burzeniach. 

ZnbnrHnln ·. w Rostowłe. 
Sztokholm, 1 sierp:nia. 

„Russk:oje Sfowo" donosi, że w Rostowie 
uad Donem mial się odbyć t. zw. ,,Ui0ty <Jzjeń" 
- kwesta na potrzeby państwa. P.riogram pr* 
włdywaf szex·eg wieców .z u:dzialem „wołyń-
c~~ . .· .· 

Od rana jednak zauważono WT!Ogi nastrój . 
śród pr.zeważnej części za1ogi miejscowej, któ
ra odmówiła w2ięcia ud.zialu w uro~zystości, 
motywując to tern, że nabiera ooa -cech ,,bala-
ganowo-.f,\yrlmwych". _ 

Wstrzymujący się ·od udziału żotnierz,e ·po-
"Stanowili j~dnak nie przeszkadzać mganizato. 
riom „zl-otego dńia" w pracy. Na ulicach ukaza
ły się plaJ:rnty z napisami: ,;Wojna ai die> zwy
eięS'kiego lmńca.". P.oslużyfo to za powód d-0 
wystąpienia leninowców, wycho<faących z mto
żenia., że ,,.Zi:toty dzień" - to impreza ~,milita-

. rystycznie nastmj1onej burżuazji". 
Wystąpienia . bolszewików stanęły na 

przeszkodzie spodziewanym sukcesom „złote-
. go dnia". . 

P·od wieczór, .część ·załogi, p.od wpływem 
agitacji bolszewickiej wystąpila na ulice mia
sta z bronią w ręku, likYvidując uroczystość 

przerwaruem koncertu i Wf e'Ców_ 
U siłujących protestować żołnierze aresz

towali. 
Pod bankami postawiono wartę. 
Nocą odbylo się nadzwyczajne posiedze

nie Komitetu wykonawczego, warty wojsko
we z przed banków usunięto: 

Rano po mieście rozeszly się pogloski, że 
żolnierze zamierzają skonfiskować· zebrane 
dnia poprzedniego pieniądze. 

Jak si~ okazalo, przeciw zbiórce na cele 
wojenne agitowali na własną . :rękę przedsta
'viciele Rady robotników i żolnierz.y. 

.. LugaM) 1 sierpnia. 
(Telegram W. A: T.) •. 

W dobrze poinformowanych l>'olach wbo-
skich Slychać, :że Włochy nie przyląezą. się d:o 
postano;,;rienia konferencji paryskiej, co •do e~ 
wakuacji Grooii i Epiru nawet. wówczas, gdy
b,y na t'O wy-razili swą ~odę delegaci wloscy-w 
Paryżu. Wf.ochy racze) będą usitowaly sa• 
modzielnie utwierdzić się w Epirze. 

Lugano, 1 sierIJ.nia. 
(Telegram W. A. 'I\)~ 

,;Corriere della Sera" donosi ·:z Peters
burga 'pod datą 29-go lipca: !j~ · diugiexn po• . 

siedzeniu, odbytem nocy ubiegłej, minister
ium . doszlo do przekonania,. że W obecnym 
swym składzie nie jest w stanie· cieszyć się 

zaufaniem większości stronnictw; Dlatega 
ministrowie postanowili zlożyć swe portfele 

do rozporządzenia Kerenskiemu, w ce'tu zre
formowania ministerjum, ażeby dać w ten spo

sób możność wst~Jlienia do gabinetu wybit~ 

nym osobistościom stronnictw mieszczańskich 
mianowicie kadetom. · , · ·· 

Socjaliści, jak się zdaje, niezadowołą się 
pięciu :fotelami .i sk1onni są oddać· większość 
ministęrjalną w ręce mieS.zczańskie. W ten 
sposoo zaczyna się nowe przesilenie minister
ialne. . · .. · • 

' . Kadeci wydają się ponownie· panami sy~' 
tuacji, ponieważ przywódcy socjłlistów W na

radach swych .Przyznali się .do niezdolności 
:rządzenia. Kadeci po pewnem wahaniu po
stanowili przyłączyć się oficjalnie, jako stron

nictwo, do rządu. Przedstawili oni program 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej. 

Jednym z punktów jest wyłącznie mini
strów Niekrasowa i Czernowa z łona · rządu.. 

oraz zwołanie konstytuanty do Moskwy dopie~ 

ro po ostateczriem ukonstytuowaniu się no
wego gabinetu i ustaleniu jego. programu po

litycznego. Jak się zdaj.e, warunki te są :przy· 
jęte. · · t 

Jako !ll:owycih' ministrów wymiendają: z 
Petersburga. - Nabokowa i Rodiczewa, ~Mo.. 
.:skwy zaś A'Strowa i Kistma. · 

Zdaj·e się również, że kadeci zajmą ważne 
stanowiska~ jako oo: ministerium spraw ze

wnętrzn.ye.h, finansów, spraw wewnętrzny·ch. i 
sprawiedliwości. W .tym . 'WJ'iiiadlm . ustąpiłhY: . 

obeeny mi:niSt&- spr.a.w wewnttrznyeh Tere-sz-
ez:enko. w: 

Przywódcy ooejalistc?w :są przekonani, że 

muszą zanieeha-0. wielu punkt6w swego pro
gramu. 

· Wkrótce p.o uformowaniu gabinetu zwoła.4 

na bęchie do Moskwy bnstytuanta, w której 
z wyjątkiem holszewików - wyklucxonych ·z 
naciskiem „ weZJmą udzial ipmedstawiciele 
wydzial§w wyk@.awczyeh Rad rob-0tniez<rżol

.~ie:rsJti.Ćh i wlóściańskich~ związki oohotników, 

syndykaty bank-owe, akatlemje umiejętności, 
wojenne komitety prze:m,:y:sl:o:\v:ę._[ -:wszeilkie wys 

bitniejsze zwiwJU. .,·:~ .• xi~Jć~:„: .. :. 
:-·'';·~-.. '·:;/,.: 

Echa doklaracji kanclerskiej. · 
Genewa, Ili sierpnia. 

(Telegram W. A. T.). 

Z Paryża donoszą: -·~-

łtW ty:ch dnllich Ribot udaj,e :się.1t> Landy• 

nu, w celu om-Owienia. z rzą;dem angielskim 

wynurzeń kanclerza Rzesp-. niemieckiej. 

Cen2ll!'a paryska zabroniła wszelkich jin,. 

formacyj o . 'WY}ąśrll,eniach 111.iemieekiego karne-

lew.a. 

) Kolon.ja, f sierpnia. 
(Telegram W. A. T.). · 

„Kolnische Ztng." dowiaduje S!ię ze Szwar 
!W'ji, że we Wloszech panuje niezadowolenie 

. z powod'll wyin.ików lm·nfereucji p.arysĘ:i-ej. Ił 
Cenzura wioska skreślila li<:zne gliosy pra· 

s~0 w.tej kwefjL · 

' 
Zarząd cywilny &nłlcii. 

'\Viedeń~ 1 sierpnia. 
(Telegram w~ A. T.). 

Biuro korespondencyjne donosi: 
Wedlug zgodnych donie,sień prasy, usito 

wania· prezesa ministrów;·· d-ra Seidlera, 
zmforyiąc.e · do utworzenia większości, mają. 
p:r'zebieg pomyślny. 

Według źródeł polskich, -zarzą;d cywilnr 
w. Galicji ma być wznowiony w początkach 

września, jednocześnie "'·. m:a być mianuwańy 
cywilny nami'estnik dla · Galfoji: · 

Wb1;ew :doniesieniu prasy, wice - p1·eze:,; 
Kola Polskiego·. stWierdza, . że na posiedzeniu 
prezydium Kola w J:{rakowie'nie powzięto \\ 
sprawie przyszłego stanowiska Kola. Polskie
go decyzji, podlegającej iatwfordzen\u zebra·. 
nia plenarnego, pon:fowaz nie ukończone u> 

. stafy rokowania z prezesem millistrów. 

! 
i 



Wieści z Rosji. Bmeryka.nie ·ohue·:armjl.· połi~ieJ. ·;1 kor.~r;:i~ cs
1

garniturówisparyspodni)
1890 Mtmiferda&ia ·uhrałń;ka w Hłiowft,. • ·.1· 

· · . . · . . „ ·. . l:hei'l~na, {dla 52 legjoniatów) 1S91 kor. 4.0 hal. . . 
·. · ..... ~»oJe~t ~.r11.erua mmJ1 · polskie~ P:OW. Bttfy (Buty, skóry na 'lel6wki i koszty repara~ W d. 12 ub. m. d-0 Kiji.owa przybyli Ke- W I u w 1 1' 
hal:m. ' U:? ~Jl! lak!~ ~ezęs' i:'cia.. N' i~ .. illll{)'.Ż···e, l'· cyi, Of!Óle·m· ·. dl.a 75 le,gjonistów) 1749 kor. 50 haL reński,. Ceretel,li i Tere~~cz,~nko~ eele~. zfila- I „ u llOi>l.i prasy w uns I. ,b;y6 a;ri.aeze} • m~-orzeczme1szych proj\i}ktow ~ad. 1 Zapem~gi · (na zywność w drodze, na furmll:tild, gooz.erua :foomlhktu ukra1uskiego. Ukraińcy u- Ze Sztokholmu komunikują za pismami len. w~a~e, me ~byl·o :chyba ni~y i ią.igdzie w. 1 na lek~_r.11tw: etn„ ~gó:tem dla "il26} 2,'555 k-0r. 60 hal. rządzili w dni.u tym wielką man.Hestację na~ ; ro~J'jskiemi, co następuje; 
:§wiecie.. Nic tetJ <h1~-egQ-, Z6 w· Ainery-ce I Pozy~~- (d<>' 'Zwrotu ratami) 530 kor. · r.o<l:ową. . . • . " · l , Na początku. o.l'ensywy rosyjskiej pisma: !is.potkały si~ one z nale~ą Qdprawą wstro.n.Y.; • ~yw1en~e (w gospodzie. w dnia.eh p0 komi„ · . Jak i.rii~·rm113e • „Rus:skole ,ąz-0":0 1'. ge- kijowskie: „Kijewskaja Myśl", ,,Posled:nija kól <l~o.ydu1ąclch: .•: ; . . ; ;- .•. · . .. . ' sj1~ gdy p~ta.wi:Ui dostawad wikt wojskowy-lun .. neral'11y lrom~tet VY"-0-JSlmwy ukrron~ VfY_ZJJ.a~ Nowosti", or~z wszystkie pisma rosyjskie do~ 

} • IPasni'?- ~a.w.cy3sill.e ~o-wiadUJf! a1ę,,.~e -WfJ.ZY•·. c~o~r, któtzY, .wogóle WiktU,:pl$kowego nie ino~ ·1 ezyl ·-ceremonię aa ieześ.ć rady ukrrunskleJ. . j niosły, za P?srednfotwem. P. Ag. Tel. 0 podję-~fo. p.t'IOJekty :tworzenia iobok łlTillJl Stąu-Ow; sili) 830 kor. · . •·.· <\ ·· · , Wyst-ooowan.() \t'O!ZkB.Zt któregio lll'OCl7; ty.eh operacJach na fronme, wymieniono przy-(Z~e1i0:ny~h QSIOibnych 00.<lzialów, w formie, ·. Róin':'. 68 ko:r. 42 hal. . . · .· · I rwseystlcie :u1,i:iraillskie pulki 'Z pośród izało0gi K~-: . i!'lm armje, biioxąte w nich u<l:ziat ·' ·•,L~i eud11o:uiemskiC'h, npadly. · '.Koogre:s q;gl)lo . · Razem kór. 9011$ 22. hal .'··: · . .1 jQWa i okoJi.cy -0'bowiązane były stawić się il:lA. · ·General - kwatermistrz sztabu poludnió-
\ ~.się.· • fy~!ro.. :na :ut!''-.c>ra.· e:ni.e • IQ-Dok :ąrimjit .Te-.- : .· .. Na po. krycie ty-c.h wydatków· mieliśmy 644 kor. · 1 plao ·So. łijiłld,. $1cąd, , ~ orki.eską 1:1.ian? · ~ .. szyć ~-q :' wscli.. •odnie.go fr-0-n. tu, Duch-onin, dopatrz. yl ,gułar~eJ trzeeh puJ:kó;y l()chO'tll1-czyd1 d-0 iJ;>abxr- w kasie :t.e i!tarego zapasu~ Otteymaliśmy prócz te- d'{} Muzeum )łedagog1~go, g<l:ne mrnsc1 sH! • się w tem „zdrady tajemnicy wojskowej•' na-J,i0w.ania ~ahiey meksyka:ńzki~j, ale rwszelkie ·go 1.000 kor. z Departamentu Opieki N. K. N. w . · siedziga rady. Po przyjęciu. demo:D.stra;itów: · ~aztijąe te1egrafieznie naczelnikowi o~ęg:u 
,poopozy<cJe u~rz.enia· narooowośeióWy-oh·je- l Krakowie i t.700 kor. potyczki z Warszan: z fun· J przez :ra<lę i komitet woj:slmwy miano0 Slę u- ,,oddanie pod sąd kierowników wspomnia.-;dn~ek zb:roJnyeh OO:rzuci!. Tem samem. :wpadł .l duszu wdów 'i sierot po · poleglych legjoms.tach· ··j dać na plae Dumy. .. . ... · :Qich gaze; oraz zamknięcie pis~"„ ~~J~kt u~;:·orze!l!ia t<>d.dzieln.ej ,,polski.ej armli ! Reszta·-:- ix:żyeZki prywatne., · · .· . D~w~ediiaws.zy się <0 teru foomen.derująey >. ~ powodu t?j d~i:eszy .odbyło się posie· d{qśru:uszki • . . . · 1 . Poniewaz zadanie, które spadło na .nasze bar· . J woi:skalUl, Oberucite~, r>OZeslał nocą izakłl::z. U· dzeme red~ktorow k13ows!nch, którzy prze' ·· :Dla. fych ~ Pootiędzy. ·polaków, któr>:t.y ;pa- I ki, przerasta nasze p6jedyńcze sny, zwraeam~ się I dawania się na na·radę~ .. · . . · . . .·. .. , s?~li na ręce Kiereńskiego protest, tak . prze-
_ tają :r~<Iz_ą P~elewa;ma krwi ina .p.laou hoju, I (Io wszystkich _rod~ów z pytaniem, ezy dopuścicie ·i . Mim~ ~Oli} OZtilllWIOU~J g~ie ,1 w~ wsita·· ; ~tw..zarzą~zeniom. Duchonin:a, jak i powtarza· w.szyetk-0 100.n°: cz.yje1, ehioćby nawe:t iwlasny-ch do .tego, ~by ~i, ktor~y s.tracili zdrowie, walcząe za ~~ne_rn mH~J:sou P~~Y .;s.1ę 'Zbierać ;im.Ilu., ~a- , J~cemu .~1ę o~ pewnego czasu szylrn.nowanh;; ~&ei; -0rzeez~me lrongresu iotw1exa pale szero- Polsk.fb cierpieli nędz~ i glód? ... < , . . 1n:skie ze .sztan<lar.am1 zółto ~ blękitnem,1. M_rę-. · J!rasy klJQWslnej • 
. kie lDJld gran:cą m:e'IF1?'b.ńaką. . . : . I .. . . • . • . • , ; , : . :. ; . . dzy ~nn~n1i. a stam,ąl do apelu . pul:k B-ohdana . 

·. . A, moze i RiosJ.a, :i.dąll w śla,d swego n-0we:- . . . . .. · • · Cłrmielruck1eg-0. . . . . . Knza&J dDńSCJ. _g& sptzym,ierzeńca, zechce :zwrócić .swe pulki . Ws~elkie .daŁk~ n~ Komitet Op1eld n~d Super- I Odde~tra grała marsz.e zaporo~kie. : , 1 . nf>~hotnfoze" 00 patro1owania g~anie.„ chin- l arb1t~owan~m1 1eg1oms~ami · skła_dać mozna w re· I . Mimo wh-iegów rosyjskich mani~~~ta~j~ Kolo odnośne w Nowoczerkasku :rozpa· 
3]tl,ofu By1oby tó bardw pioźądane. . . / dak:Jaeh P.ism lub a konto Komitetu ~ _Towarzy. I ukrah1ska drn:;zla tlo sku1ku. Ke:renskij 1 :nu-. I' t,iiiyfo. ·doniesienie o słuzbie kozaków w woj-, • tt~1e Wzaiemnego Kredytu, Krakow.sk1e - Przed· . .ni.strawie pfizez eal:y .czas manifestacji nie po- i sku rosyjskiem. 

mieście. Ta~ również mozna się · 'Za'{>i~ywałi na ·kaz.ywali się na ulioy. . .. · - 1·· · ·· .Doniesie:ijie to brzmi: · · 
członka Komitetu. Składka miesięezhl:I. wynosi naj~ · · i , ·. Kozacy- po dawnemu będą sluiyli w ka~ 

'\I···.:, ; o. l nomoc· d.1,_ft Jo_n1·onit1tńw. mniej 1 k~ Prosimy gorąco o, datkiw gotówce i w ;. ' ---- • walerji. Wobec tego jednaki ie dotychczas P Uy mlJ V ro.atul!ee i <> :z;glalSUWlie 'llilm wszelkich wol:ny~h po- : pow,olywano foh do wojska o 50 proc. więcej, 
~: Ofir:zym?1iśmy ila.$tępują~ ooezw~ z prośbą o śad, tar6wno w mieście jak na ,wsi. I Rosyl,sb ~wardia znużona wojną.. niż chłopów, uznam~ za 'niezbędne domagać &a.mieszczenie: • · · · · · · ~a, ! ' 1 · się zrówl_lania ich z prawami, obowiązujące-

. . Iatni~ie w Lublinie od września r. 1916 .: Ko· Komitet fogjonowej opiekł wojennej IC.Oresp'Ondent wojenny „Utra Rosji'·' d-0- mi kmieci rosyjskfoh> odnośnie d.o slużby woj-
~~t Opieki nad .superarbit:rowanymi L~gjo~fsta- . . w Lublinie nosi o swoich odwiedzinach w pułkach gwar- skowej •. 
1111 ·• .· · . Zastęp.ca pl'zewo<dnfoU!;cej: W a~ fa w. ~for i t z. dyjskich, między innemi, co następuje~'. 'Wyekwipowanie, aż do konia 'wlą<:znic-i 
- .. Jromitet ten w przeciągu 10 miesięcy .()d wrze.- . Skarbnik: B .oles la w. sek u to w i cz. Gwardja znajduje się w stanie uniemoźli wia-' jak dawniej wlasne. śnta 1916 r. d-0 polowy czerwca 1~17 r. okazal po- j jąeym wyruszenie pullm grenadjerów gwar~ 

moe- 49 zwolnionym legj<mistom, w wysokości iacz- , -- dji i p1ilku piechoty gwardii pawtowskiei 'do r~anlf~stacia w KiJowlo. 
uej o.kolo 500 k., to ~est okolq 100 k .ua osobę". · · walki. Wieczorem dnia 6-.go lipca w pułkach Od_. ' P.ol, owy c_ zer. wea. ·.roku. bierz„eego warunkl Paucłw BIBP9Qł11łoicl llkra!nv. tych powstały zamieszania. i pułki te . samo~ w Kijowie odbyła się olbrzymia nmnHes· ~ .., rrr In' pu' 1·1y p zycJ'e Napomn1·en1'a I7 e tacja, w której~ jak donosi .,RuskoJ'e Słowo'', w ldorych praeuJe kon11tet, Zńlil!f";ły się 11",gle.' Do- p N „o. ie o sc o .. .i.. ·• , ..... „ . od tyt. ;, i po drodze" zamieścila „No- , k. · d d · · 6 d .i. h bralLuclzial polacy. ukraincy, rosianie i żvdzi. tycllezas głównym punktem ·d-"-~alnos'"i' ·woJ·'..,ko- R , rens ·iego z prze paru m, zwr cone o LYC , d J a.uu " ~ "Ya ada' (organ prof, Hruszewskieg-0) arty- -.1_ • • ,_ tl „ W ll. · I· · ·· Powiewały czerwone sztandary z nanisamt-wych komisyj superarbitrui'11cycb. b"l Kr-1'Ó~", od l k 1' kt' . pU:LAOW, me sn:U wwa1y. pU:U{U mos new- r n. J il.b, „ u1, w ·orym pisze, że błąd Rządu Tymcz„ kie" · "'"dJ" 6 go li'pca zan1ordowano 40 tu do, ma·ga. jącemi się utw-arzenia rep.ubliki. lej pory, dla wszystki.ch kx. ól.ewiaków. ..,.:. Lubl'.n. 1 któ · l 1 d · d s l gw...... l, - · · . . " :w t ób L · '· 1 :. ry me zna az 0 powie zi możliwej na żą- oficerów, a 28 zraniono. Korespondent roz-' _ e~ spos. w· ublinie kDilcentrµją się legjoniści danie ukrfilńców, ma nietylko następstwa bez- j mawiał .z zolnierzami tych pułków i przeko
nznan1 za nie.zdolnych do slużby wojskowej, a po- . pdśrednie~ ale ,staje się już punktem '\V7jścia · · nal się, ie niema sily, któraby ich zmusiła do &bawieni wszelkich :środków do ź\I:. c1·a. ,. dl„ r"'.1.n1· "zkowan· · 0 ·ę e „ ' · · p „ · . v;,, .., . i„ s1 sam go spo1eczen- dalszej walki. Pierwszy zapal minął; teraz są ragną pra~::aq n'tt życie - a .nie mają się S:twa ukramskiego. fod:r;tószą ju:i glo\"\ry nie- zn.użeni· walką. Najlepsi ludzie polęgli na po-. 
nawet w. co ubrac! l PQdległościowcy. („samostijniki") . ukraińMY· lach bitew, najgorsi zaś zdezertowali i szerzą ·~· · Poprned~io .przez 10 rniesięey komitet mógł I i. wiec ,,zwiąZku. państwowości ukraińskiej", niepokój w głębi kraju, zagrażając wolp.ości :wydać przeciętnie po 1.00 ko.r~ na. pomoc dla jedne- który odbył się w Kijowie, świadczy, że ni1:i~ rewolucyjnej Rosji. · 
{o legjo~isty~ <fbeenie może wyda~ n~es:pelAR po 20 \ podleglościowcy usiłują już wyjść na szeroką o p·ostępowaniu rzadu Klereńskiego prze-' 

• or. na Jedn~go. · • . . · arenę i pop:rowaązi6 za sobą masj-'. Tymcza~ ciwlm tym dwóni 'r\u1ko'in gwa-rdJ'i doniośi No~ · . O.czyWiśe1e rMhui~my p·-„ .: „t • ' · d " · · • · N R d "· "' „ · . • . • ·. • ..,.,,.,c„ .• me - g. y:;;. . w 1 s~m zas. pisze „ owa a a . . -w-0je Wre.mia" :z 13-go lipca co następuje: 
::~~:1 eC:~} legjon_hlt6~ nie pótrzebuje ! . . . „Trudno napotka6 .hard~.~e_j_ ut-Opijną V:· I Pulk gr.enadjerÓw igwardji ·zostaje l"ozwiązany1 <-' P, _ ...• Y~, .ęf/". zaledWle killra ,ko~o~ na dro· j czasach naszych f,antazJę, nizh te mrzonJn. 11;oniewai samowolnie podc.zas ·ofensvw~r o-gę - natomiast lllll! notrzebu.lą i '!.:· li . b tó .• p dl „ ' . p· d ' ,t" • ' . J. .n • . . • . . . . .t"' . • we. zny; i u w, ! ·me o. eg:1.osc10we. . rze oczyma mamy p-uścil pozycję iprzyjal ministra wojny Kie'.' 1 

· l :ttbrama cywilnego, a• potem prJlcy. , . l dlugą i ważną historję narodu ulrraińskie"' I reńskieO'o w ez.asie J'e:g~o .podróży ·po frontach jl · l"rzedewszystkiem zapo · d • 1 · · kt • · · "n1• d b · · d · b l · b · ' ·. •··• : . , . . • . m-0g1 są u zie ane w .: go,. my .zyJe, J~g y y na roz rozu, ez o- walk p'.lakatami. . pokój. strzechom _·wojna : utµrze~ a tylk? W skromnej kwocie gotówką. .Ale . · kreślonycJ;t , wyraźnie granic naturalnych, · zamkom" Prec~ ; ,ofensywa" Wojna ai. <fo ~~us~e· lfomitetu są oddaw:na wyczerpap.e. Ko- ~ot\'va;rty nietylko .dla wplywów, ale i dla zwyciężeirt~ burżuazji" Prec~ ·~' rzadem tym~ 
m1tet. ~at-0wal,się narazie .Pożyeiij:ą~ zaeiągn;i.ętą pry- n,aeisku z o})czyzny, -ze strony narodów są- .c.zasio-wym" Vlszyscv ~-;ftaforzy pod przewp-

Po dawnamo. 
W .Astrachaniu aresztowano prezesa ko· 

initetu zaopatrywania, Kolesnikowa~ dostaw~ 
cę mięsa dla armji, Feldmana, i wielu innych, 
Ętórzy dopuścili się nadużyć na olbrzymi2 r.:u
n,1y~ 

40 nrzcułwników wojny. 
Podczas rewizji dowodów osobistych w 

jednym z zakładów przemysłu górniczego w 
Ekaterynburgu wykryto 40 mężczyzn, . którz1 
nle ·stawili się w swoim czasie do służby wnj.; 
sltowej. W niektórych fabrykach ukrywa1o 
się podobnych przeciwników wojny po kilku· 
s.et i więcej. 

Bojkot laninDWGó~v. 'Wafuie w :wysokości 5 691 ko"' 22 hal ~1 • t · s"ed i"ch" „ • " 
0 

' · • ~ . . . · . · ~·: . ; ~~ ~· e J?1ę- · 1 :1' : . . . dni.ctwem p·oruczn.ika DuewaUo-wskiego zosta~ 1 Zwbłzek drukarski w Sewastopn1u posta-ttiądze ulegly JUZ "'Y:daru.u, a ciągle ZJezdz~1ą nowe· . · · HistorJa Ukramy - twierdz:i. „Nowa Ra- li aTe~ztowani · l nowU. nie składać i nie drukować żadnvch o-iransporty Jecrjonistów m"''"eych ·t · ~ d. k da4' 1· 't ·~.:ip · ·d i · ~ · · ł " :mis' , t!I· • , "'Il~ s a:wa_„ prze ·. o- , -:- . es. uu owi~ .z ą wyezerp~J~cą n.a . . Bataljon zastępczy Pawfowskiego .. pullm • dezw, prokl.mnacyj lub innej literatury leni-
li'!· .. .. . . . mrzonki mep-0dleglo:smowe. To na1lepsza i- . gwar<lji ma bvó także r·ozwiazany d-otyehcuu1 l nowców. . Zanim ;r. up1ywelrl 'l'OktJ,. zostanie ogloszone lustracja dla ·bezpodstawności wszelkiego se- I jednak 'nie nadeszły o tem urzę<l~we Virfad·o- : fJI>~wo~dan.1e k~ow. e, .. p~ajemy po11izej ·wy .. ci,ąg z. patatyzmu. 1 mości. · . · ·. · · .. l ·.·· IWzfch Wl':dafków: w ubiegłym miesiącu: .· . . . , ___ , .. · · ---- · ·· · l ' . · ' 

' ~~·~.,,l'~. J*pn~~AV~~, lflii t.--6....•& ... ~ , .„; , „. :, . . !'.·· #7- .. .-· .....,...~~.,,.. 44""m:z .',_..,__,,..._..,.,.,..~-.;~t.;~,,;.~~~~..,,~~..,,.._u~:7'°f'•'"~~ 
22 ' ' '' . . · . Reutt chodµI wściekły. D-ezo.rganizacja I żyniacy, p·OJmimo, te moskale wprost ich pfo.· :: :~. Wkrótc.e też ucicl1lo wszystko. Ludzie: za-

LBg" y f!n:PPzy·· n'"(ll,, 11 llR · wkradał~ 'Się przez katdą szparę. Adjutant śc:ili, .Oszczędzając na lmźdym kr-0-ku, tI11n:nie .P.P.ninieli -0 drużynach i Gorczyńskim, a N. D. Y, .· U 1 U .. : ~nlBuu. 
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• ]teutta, p. Ę:., który z konieci;n-0śei najbli:kej stal u-ciekali z szeregów1 nieraz przeehorl;:q.~ · ·: t .!itai'.annl.-e zaderala wszystkie nawet eolla nieu· . . . wszystkfoh ,zakulisowych machiinacyj pana pul- eto Leg}onów galicyjskich. 4.a'nej kampanji. 
, · ·"To ;!lamo-, zdaj-e się, chciat. u~ynić i 'S;Zy~ kiownika,.równi·eż pewnego pięknego poranku _ .Aż ,oto, gruchnęła wieść p·(}Warszawie, że . mimowski, ·ale gdy piojechal' -Ęl;o kwa-tery lwa- ·spak-0w.al manatki i• drapną!, gdzie pieprz ro- Zakończenie. (W~aclz.e rosyjskie zdemask-owaly Reutta i ska-
tillo~a, tell:· że Iw.ani:rw, boją:e się :ffiompfotnej śnie. Tak zakoń-czyfo się ta smutna w <lzit:jach :zaly go na zesłanie. Nikt 'Ilarazie nie wiedział~ ,rumy ~egic>, :tak pracowicie uloMneg-0 dziela, : :i Kilku •cineerów, !llaW,"<~t· nie pytając się"o · illaS:zy.eh tragi-farsa1 :zapoczątkowana pł·:zez ~{'to; mi.al·o znaczyć, aż zjawił się w Warszawie rtiabironR mu sUfili!Yw.cro p·orzu.cać sJ)rawę dru- . poowoli;l'lliię; również. iwzeinio-slo się .d-o fo.rmu- wielce naiwnego sz,aleńca, a podtrzymana i je.den z ·ofieerów <lrużyn, którego uwolnionrr z 
;iły.n i ... na poozek:anin mlan·owal go· glównodo~ jącej .aię drugiej drużyny, która ·od p•oczątlm r·ozwi·nięta przez polskie sfrnnnictwo politycz- ifl'<ł\\;·odu chor·o•by i -wyjaśnił zagadkę . 
._!Wlo-Pząeym drużyn.ami, na :p-rawaeh komettde- do k-ońea, Uczy la, wyraźnie; .. 12{) :żołnierzy. ne,· naówczas najsilniejsze w kraju. . · .. : Jak. się ·okazalo, rosyjskiej iandariµerjd. . rnją.-1?ego dywizją •. · · , · · ·. .. :. . · · Szwadrio:u ułański; ldćiry z takim krzykiem p.omimo Jednak ~');silków, pomimo P·0111·ó~ p·olowej udalo się wyśledzić, że pan ,,pułkowi. 
" . Wizyta ta zbiegła się z :wizyt~ Gar.czyń- rózpncząl swą formację, :mzlecial się prawie cy ko}osalnej z:e strony moskali, cale to wstrę- nik" Ręutt,jest zwykłym oszustem. Przed woj-, •k!:~go _w kwaterze Iwanowa, gdzie Gorczyń- ltompletni!'. W pierwszej <l·ruiynie, która, po- tne · przedsięw.zi.ęcie ro.zbifo się 0 :idro\vy ifr- ' n.ą na długi czas, Reutt wystąpił z wojska w ~emu udalo. się. wyjednać· P'Qzwolen:ie .na mim{> :Ząkazu~ nosHa wcir,[ż tyfał „pfoms.zeg-o stynkt tna·rodu, który natychmiast .zdec~'dowal, . Tan<lzl} porucznika i ta nie ze służby frontowej, 
'sz'tan:J.ar, oraz tę jedynie zmianę w preysię- legj1onu p·ols:kiego", .było już nie„~pelna tysi(!c l że pójści·e ręka w rękę z odwiecznym wrogiem, al,e z f.nten<lantury. 
, ~e~ ~~ ~oza zwykłą f()rmlllą, r:oiszerl!oną przy ludz5. i 24 le@źćów~wywfa:d'°wców', , że braterstwo br.ani z niedawnym katem i ,0• · ··., Gdy jednak woj,na ·wybuchła, Reutt, cheąc 
. Slowie cesarz, na. wszystkie p:rzynależne mu Wreszcie Gorczyński, bo·jąc się, aby osta- I s:zustem, by foby nietylmo hańbą wieczną, ale • ;ż:tołlić „karjere", .zaryzykował. Sprawi! s·obie ,:tytuły; t. j. król polski, Wielki k'sią.że rinlandz- te;c:znie rrtl,e·rr·ozJ.ecialo S:ię dzieło ieg:o} przyśpie- pr.zedewsz.ystkiem błędem politycznem nie do- ' n1undur P·Gdpulkownika, wopatrzyl się w po· 

· ~y: et .i. • d d • · · · 'r. · szvl nr.t"'Sięg··ę, li:tóra -odbufa' się urz.e-lednie. od"'obi'eni'·". trżeb'Ile świa<le~twa i ·order», a następ.nie do-.~ · . U., .a~c.„ Illl~ln·O ~. O· ac l;, •. ·.na ·W'.1·01".110-Sv " ł' " - " " ~ • i· a v • 9wej ·ojczyZriie. . · .. , · . spokojnie' a.le zakończyla się trngicznie, bo je- To też ta go·rstka, która w ·o·s.tatniej chwili · -tąc1 się kręcił, i starał, aż go przydzielono do 
lliedy zaś Gorcz.yński wydoihyl z kieszeni d·en z. żołnierzy, po pow1;ocie do, lwszaT, rde zmalała to niespeilna 1,200 ludzi i fo wlk7'ają-O : intendantury na froncie pólnocno-zachodnim. ;:Q:Wego' srebrneg-0 Orfof prqsząc, aby pqz.wolo- ID•O'gą-o pr.żeżyó.hań1by, ża.gtrzelil się.z wlasnqo tyc·h, którzy -OZY tak, .czy inaczej wzięej. byliby ;'fam jednak widać zac:lęlo być cias·rH>_ Reuttc;-

; ~ ;il,Q mu .zatknąć go na fil•zewcl sztandaru, Iwa• kanibinu. ' ' ' . efo B:rmji rosyjskiej, hyla jedynie maleńką kr-O· . wi, bo przyjechał do Warszaw~, !fdire. trafił 
. ; .. -,~i&w OO.rzekł:: "Tego stan·owczo: nie .JI).óżes.z Wkrótce :po-iem cala p:i-erwsza <lmiyna i,vy- plą, która wnet rozplynęla się w morzu niepa- Ę1zczęśliwie na naiwnego G-o·rczynskieg-0 i„. ka-;c:fan uczynić. Mam śeisle rl'owor-żądzen:aa, za.,. ruszyla na pozyCje,. gdzie ją przydzielono do- mięci.· w licz;bie tej była tworząca się <lruga · 'rjerą gotowa. ~ '\ij;rahlaJ'ące b I d · · · · · · • ··. · · ·. 11~~ h · . korpusu grena<lj.erów g. war·dji. . , drużyna, która J. ednak. slanąwszv na liczbie · · Niestety, p•oślizguęla się nóika i to w naj~ .::,,,- ... : . . . · · .. · e-zwzg ę me .uzyw.ama. wsze.c;u!e - , ~ " .bezpiecznie,i,szem miejscu, oo na .Pozycjach! '~aft . heil)owych polskich,. Ale' p-Qciesz się * stu killmna.stu l'tłdzi, .nigdy 'lrie miała się utwo- · · ·-~· M-0' t · · 11· · • ó b '~ "' irz.•'ć. W teJ· fo drużynie~ która zajęła tównież .. g<l17,ie nikt nikogo nie kontroluje i „wielki do-'.t'.""""" .. -. zes:z. pan ego orz.e ..ra wmą. z so ą , · " wódca" drużyn, przejechał się w kajdankach . . ]la. pozy-oJe~ tam, to już ws:zysfko w:alno~'. . . Gr> tam si~ .,di.fału i jakie :J?yfy losy <lalsz.e kwateey w Puławach, by1o kilkunastu ofice-. ' P. · •2 • d G · ' 1~! · .<ll"l\Ży·ilv, ·.dotv.c'h-czas prawie nic niewiad·omo. To'w-.cv-rilćnv, niewiadom.ei .naJ'-częściej lmn<lu. i'- na z:·:Jante. · · ·.··.·,,.·· rzy.:po.zegnaniu, g Y {}l'C:qnsM narze-- · " . " •" , J : .. -, ,J,;tatnia. to bv.la wieść, która priypom:n.i.!ł' · , .;r,„„ n„.,.;.;.,1 .. Iwa· · '"""W~.om· n· a ·"'ara" to' now"" tru·d Jed\·n· 1·e "'~o·bne ep·hnAu .rlo;izly ~l"ZU na"'zvch tv ale .,.„f.ci znanych. na ·bruku wars.za~.sk1m „. ~.•id''-~~-- ·.u:v " · .... " ~ '. · ·' " · "· '\U' · """"""-J "'1 y' • ' " ~ J • "' ...... ]a. ·o- 1stilieniu drużvn .. Od tecro czasu .nikt 1·ui fl."'',(~,.li niel);""'ir.Ah ln.-0/,;' J>' T>'1lny' •.f>'t. 'w• ,ł'· ·, ' , ~,iiędzy i'rui. emi,· p 0:\\'ien ,druż\lniak, który U• J'alrn fn„, ptaki. n~ebieskie, dowódcą z.aś ich by! : ,J t'l ·~' •..;.µ.· t""""'YilY "' ..,c "·.:i''" '."u ':1.RµZ pan- " " " p . .i nigdzie nie w.sp,ominat -o drużynae.h. t~·lko "iwowv~'li.·· ·T..., """' .. ·t . . . c1·e1.l w· n:rtost z·p.rc,;-17„J·1· ,..P"'"1'""'a~ nam· "e gdv .hko·""'···l" dvmjs3'·o·n-ow11n11 sztabs-ka1nta!ll ... ·. o-·.· , " :"';.'••JJ:4.l.i.1i.„ttil:OWWZl~ gana s.rn.i;i.ę,1po-··· · 1$.J. i:-:'' "' ... „ . .., ~"'""'"""'U 1. '"' " ~- "·'' ~ J 1 lik .c0r.az.cz.ę.ścieJ''vidvwan-o·iha.ulicachWarszawy Wl"·;"„· " ,;i~ "' ' t . · ' d · 'B n . -O druź ·11ę -nr norm.at. l'Ol'PU'U i· s'r•A;i "-0ł11ierzv przeważa! .element, rwa ·n lt~ · • . ou.„iax,'.t..'U~i,·O'Wme, nas. ępu3ące ·:z; a1uez. 11 i'cr. . J:'rzy1m wano . Y " J:' '"'"' li . :'§ , vu. ,,. ,,. l b t b. ył~ich -oficerów, któr:z:v.· zdąź1rli ittż przywdziać Ml'"' aJ:.io1, .;ii;,..:i-„ 'Ni to"t ' . „,i.;..• J:~ • Reutt· utw· o' „„Y'"'"""Y. kw'"' ·IraJ: na now1'tanie J"ącv się .i'edynie do.„ drUŻy'n, u .aresz u WY· " . .J Ą !!.~ "":'•>'!·''' )'Ą'f!;>;l;v:•' ę .s ·1 wam zamrna""l1R ewmI . „ ' . ·' +" "'"'" ' · ~1 :~, "". .I:' " strój' i z iażenowa·n.iem mówili ·o swoim chwi· ;g.~tkąwi.' ~~ >dieł'.-0- i.zpio..rczeg.a siowsieml" ·no.dcl;looząceg-o gooerala .komenderującego- rlzialu śledcz.e~·o. . t . b~ 1 t l-0wym zapale 

(„~n rawę. Już niewart.a zajmować l · {zda,ie si' ks. Dolgorukięga) P:Olee.ił żołnierZiorn , Po calyth df1a~h i;ie.,a~ ~ie r~ i0110, a eza do Po wolni~ kiedyś luf.ne te notatki nao-cz ~ię. tą . TiG- sprawa zupelnie'" juz po~ ; wznieś6 <bkrzsk po rosyjsku,, t~nże gener~i PIQ· , ~ru~a. ~~n :·v rnzr WY 1 pyms wo ~ ?.d~a1~'°1:~ ~ necro świadka 'bvć. n; o że ;l.;pelni ktoŚ niezn~· psuta1 e). i wstr.zY:mal gBstem -0myki l pozd·r.owłw.szy 11 .... u uzkun}ni. "' , a;:;,zawr prz)~ez; za i wc1ąz · ·."" .. ~ ·· '. : . . . ' ...• , "· ·.' , n h , l "kio:h l k l' •t · ść im 0 g"ście -0bo\rra 'pli•r 1 baw"O'll•(} s1e tak wes,ofo llY:lill Je"'zcze f:aMa11u i <lcll,u.JienLm11 ~teds; ,w .diła":!: }.zi~ć się ~C:C~1~ ! v;k-·cSeylst ·..: ?~ po 6 ul!k~~ i:X:~:adzie ge: I i \~,k gloś~:;· żo .. - ~reszci~ s-prz;,luzy~c} sie t~ d:aplero będziemy m. ieli c~~1kowitą his:tnrię dru-.,n.,i;a,..,,;ne:t-e amumCJJ: i j ~rzy t rvwnrnz Pl> p-0 "' „. J I;' 1 ' • • • • • • • ~ • G , ~• · tlll<l'.k,~<izfe.im •m:,Ws _ cnera.i :r-0zn1awial ~wszystkimi <lficerami i 2inl· 1 '1.:idać wla~z,om r-0syłsium, gdyz P? iak1u;s ~za· zyn ·Orczyn:;„uego. 
:pl':eCJh\oU' a jak Jyo:hać ~- , hlerzami, ma.nilestacyjnie pomijając Reutta. I s:e wyslah w~~ystk1ch (~dórzy :me .zdiizyh u· 1 i; N. 
ra waó;~s. siała' jut w l Nawet illl{}Skal pozna! się rr,a pan

1
u p_ul:k~w- i ~1ec,, ho c~1 ęt;:y~n)do_ \\k1alln w. ·okkópkacdh tam, zdd~ , l~O:'UEC . • ~~lil~ll,gdtieś jak kami.eń !Il'lJm i potTaktbw.al go, jalc-·11: ') ~as Uffewa~. , Je się,. ni~ vy:1.o , Ja ?, WO}S _a ·.a. m:"e, m · 

: '' •C, ~ , l'ma'tem oocli-od:z;ily ~~•~< ~~·~, dru~ <l-opdD.-;.ema strnt w :p1erwazeJ druzy.me. 

/ 



4. 

W trzecim ,rolru w.ajny toezyly się, dziala
lłia na ~.t:Jereoh glóWtllych i trzeoh drugiomęd~ 
~ych terenach walk. Z .pośród glóWlllych tere-
iD.ów walk, !Il..ajbardziej ruohliwa dzialal1mść 
boj·owa miala miejsce ma terenaeh za~hodnim 
.'W5chodnim i rumuńskim. Rzadziej, lecz z ;_ 
gromną zaciętością wal~onn na terenie who 
;1Skim, Pozatem~ upamiętnił się poważnemi 
,'walkami teren macedoński, '(}I'az front w Me-
210-potamji :na terenie tmeckim. 
· Sądząc P'°' ubiegłym :i:oku woj'Ily można wy
wni•(Jskować, ii największy :uapas sił oojowy«m 
posiadają dotycheiza:s jeszcze Anglja, Fr&n.tja 
i R•osja (ta <Ostatnia stała filę jednak niezdartną 
d-0 ł>oju wskutek demo:raltzacji arimji pX1Zez 
:rewolucję). Wlosi wyc.zerpali już, iz.daje aię 
swe sHy, gidyż tylko tem można objaśnić ezę-
sty i długotrwały spokój na terenie włoskim:. 
Przybyl natomiast koalicji w trz·ecim roku 
wiojny nowy s-0jusznik, RumU'llja. Na runnui-

. :Skim terenie walk oozegraly się cięme i 
krwawe hoje, które zalmńczyly się powooze-
niem dla ·0<ręża państw centralnych. · ,-

1. Teren zachodni. 

Za:chodni teren walk, ciągnąey się od wy. 
ifn-zeża morza Północnego okoofo Nieuport aż 
<J:o gra<nfoy szwajcarskiej w Alzacji, liczy 720 
ldfometrów długości, z czego ok!olo 40 klm. 
przypada na front belgijski, a a-es:zta na fvont 

'. angiels]m - francuski. . -

a) Front belgijski. 

Na początku tmeciego roku wojny linjia 
fr001tu belgijskiego .eiąguęla się 1od Nfouport 
il1a wybrzeżu morza Pólnoc.neg:o ponad 1'.zeką 
Y'7ierą przez Dixmuiden - Nord50ho·ote - Li~ 
rzerne, skąd 1zataczając luk w kierunku wschod
illL1Jł ok'°1o Ypres, pr.zeci:nała kanał il1a pól· 
ill1ocnym mchod:zie oo Hollebecke i tworząc 
prawie ·nstry kąt w kierunku zachodnim pod 
. Wytsch~ete, d-ocho<l:zila do granfoy belgijsiro • 
1 francuskiej p-0·d Armentieres. 
1 

Na froncie belgijskim walczyły 'WlOj:Ska 
francuskie, belgijskie i angielskie. Część !tron· 
tu broni<0nego przez belgijczyków ciągnie się 
oo Dixmuiden do Ypres. Walezy tu armja bel
giJska pod naczelnem 'dowództwem króla AJ.
berta be1gijskiego. W ciągu ubiegł-ego l'Oku 
w-0j0ny wmja belgijska :toce.yla wialki po;z.Yeyj-
1ne w okrolicy Dixmuiden, Steenstraete, H.ę:t 
Sas i Ypr-es. Dopiero ·w ,czerwcu 191,i7 roku 
"'"d'jska angielslde, <Operujące na południu od 
Y.pres, przes:zl:y do akcji zaozepnej .na pólruocy 
i na południu od Wy:tscllaete, :Zagrażając OO.
cięci-em wojsk.om . niemieckim, wafozącym w 
tym kącie. Z tego pi()w•odu wojska :n:lemi.eckie 
ioofnęly słę w '.celu wyrównania froo.tu na li- · 
nję .Hollebecke - Wytschaete, odpierając dal
sze· ataki angielskie. Od tej pory na . frio-ncie 
belgijskim ·cała akcja iboj·o:wa :znowu ograni-

: .ez~ła się na walkach pozy«,yj:ny.eh. 

b) Front angielsk~. franenak:i. 

P.oczynają-c l{).d granicy belgij.sko ~ francu
skiej, tuż na wschodzie od Armentieres, J,dnja . 
[rontu oochylala się w kierunku zaeboomm.i 
przechodzUa na zachodzie od La Bassee, na
stępnie przez Loios, skąd pnilwu za.tam.a.la luk 

, w Jrierwiku ;zachodnim d()1olrola Len:s, a okr~-
żając '()d wsc,hodu A1,ras~ przt}ehod:zila .prz.ez 
· misjsoowości Albert, Bray, Ollanlnes. 

Na 1ej ,przestrzeni i.rontu walezyly wojslm 
angielskie, wspierane ·odlkialami kofonjalnymi 
i portugalską armją posilk!ową. NaczelnYiin 
wodz,em angielskich siH zb11ojn.yeh był gen.ę-: 

xaI Haig. Po stronie llliemiecldej na .caly,Jn 
froncie belgij-skim, ora:z francuskim aż· do 
miejs,c-0wości Albert, Bray, Chaulnes. 
kie, należące d'O grupy wajsk następcy tro:n.u 
bawarskieg.o, księcia Ruppi,ecllta. 

Poczynając ,od C:haulnes, linja :frootu, za. 
taczając wielkie :półkole w kkrun:ku Q;Rchod· 
111im na zachód od Roye i Lassigny, z.wraeala 
się ku południo - ws·chodoow:i i przez miejsoo
wości Chiry (na poludnie od Noy()ill), ...:. Car-

· 1epo:r1t - Tracy le Val dochodzila ,d'O Sa.i$ons, 
· paozem, zawracając nieco ku :pólnooy do Che
min des Dames, :z.nów !(}puszamła się ku: po
. ludmowi, . a 1okrąiając R e i m s oo pól:ruocmego 
, wschiodu d<0ohodrila d·o nriejscowo§ci Nau:roy. 

Na tym foo·ncie walczyły wojska francu
skie kraj,owe i kofonjalne pod uac:zelnem do
wództwem generała Joffre'a, .p.o ustąpieniu 
którego naczelne dowództwo iobjąl general Ni
velle, a p·o nim generał Petai:n. 

W dn1u 1-ym lipca 1916 roku wojska' a:n
gielslm-francuskie przeszły d·o ofensywy. nad 
rzeką Somn;rn, na froncie Arras - Chaulties. 
p.o krwawych i :zaciętych walkach, które roeey· 

, ly się aż <l,o list,o-pada 19;1;6 r., wojska niemi.ee;. 
ltle grupy ks. Rupprechta bawarskiego musia
ły opuścić linję :l'mntu Albert-Bray - Ohaul
:nes i stanęły na linji Gounneconrt - Hebuter
ne - Moramll!o.ut ..:__ Clery '--- Biaehes - Chaul
. llles. Na tem slmńczyla S·ię ·ofensywa angłelsk'l>
'francus.ka nad Somµie, poczem fra1ncmzi pl'Ze
'szli w listopadzie do akcji zaczepnej :pod Yer-
<lun. · . · · 

. Poezy.nając IQU Reims f1,o.nt hoj<0wy ciągme 
si~ .na wschód prwz miejsoowośó Auberive;.,_ 
, tab.ure - Vienne le Chateau - · Avioeourt i 
:r±ataczająclukod pólnocneg.o- w.sehod·u Verd'ł,l:ll. 
przech<Odzil prZ€'Z Combres, St. Mihiel, a st~m
. łą<l, zwracając się w kierunku wsc'ho<l.n.fan i 
. :poludni•owym biegl w pobliżu granicy Jlie-, 
~miecltiej, a przecinając. ją po-d Sulzen d,ocho
dzil: ·przez. Taun do gra.nicy szwajcarskiej w 

1.ill-Obliżu Pnrtu. · 

Czwarte.k, 2· si er prn a 1917 r, 

p,od Verdun, uczynili frarrcuzi niejakie' 
postępy, l-0ez wldoezn.ie, 2 powodu ogólnego 
wyczerpania, przeszli w grudniu do walki po
zJ"Cyjnej. P.o stronie niemieckiej, :na fr.o.ncie 
od Noyoo ~ż do St. :Mihiel •oper-0-wala grupa 
wojsk niemiec:ki,ego następcy tronu, a ,od St. 
Mihiel a.ż do grani·cy szwajcarskiej grupa 
wojsk ks. Albrechta wiil"teinberski.ego. 

W drugiej pcH!owie l:uteg·o Wf7 roku, p.o 
skoncentflowa'll!iu ogr.ortm:ych sił, an:glicy i fran
·CllZi ·podjęli ofensywę wfosenną na pr:zęstrze~ 
· ni ·<J<cl Gommeoou:ct do óarlepout i ·cofnęli f:Dont 
niemiecki d~ J,,9 marca na li.nję Gommeoorurt
:Fremi,court - Moislai•ns - B1issy - Maxche
lepot - Lanoourt - Asny -,.. Moudin ~. S-OllS 

Touvent. Anglicy i fraDJCuzi odzyskali w6w
~as Bapaume, Peronn:e, Roye i 'No-yoan. 

-Po 19-ym mal"ca glów.ny wódz. niemieC: 
kich sil :zbrnjnych, ieldmars:zalek Ilinderrb.u:rg 
1laka'Zal: ogólny oo wrót aż do li.nji Loos - St. 
Quentin - La Fere - Chemins des Dames
Betheny (na wschodzie <0d Reims), do t. 2w. 
stan'Owisk Zygfryda. Odwrót :wylmnany 7JOS.tal 

w zupełinytn p.orządku. W ciągu maja wojska ' 
angi·elskie i francuskie atalmwaly„ UP'O·rczyiwie 
te nowe stanowiska niemieckie, wreszcie pod 

· łmniec maja wyczerpane, musiaJy pT7iejść d!0< 
akcji obronnej, która >Stopnfowo zno•wil :zamie
niła się 'W walki pozy~yj'lle, trwające aż do 
chwiM obecnej. 

2. Teren wio-ski. 
Na terenie wloslcim w .ciąg.u trzeciego :r<r 

ku wojny sytuacja uległa bard7io nieznacznym 
zmia.nom. Fvorrt wfoski, Uczący okocH!o· 700 klm. 
długości był świadkiem w mh"11 ubieglym 
trzech 10.fensyw wł,osktleh i jęd.nej austrjackiej, 

- Wojska w:toskie pod 1na·czelnem d-owódz.. 
twem generała Ca-dorny pierwszą <Ofensywę 
rinzpoczęly na fro,ncie Isonz<eJ. w cz.erwcn 1916 
!"Oku i zakiończyly ją W sierpniu tego.ż r,oku, 
:z·d-0bywając Gorycję, ważny punkt nad rzeką 
Isonzo. W odp,owiedzi na te operacje, armja 
aus.trja.ckio - węgierska pod dowód~twem ów
ezesnego następcy tronu, a obecneg.o cesar.za 
Austtji, Karola, przeszła do akcji zaczepnej w 
p-0ludni•owym Tyrolu i wkl'oC.zyła na teren wfo
ski, a zająws~y miejsDow:ość Asiaga, Ars1e:r.a. i 
Oolog<>-1 poozęla się szybkio zbliżać ku równi
nie weneckiej. Z powodu j.ednak prowad2J0nej 
jednocześnie w Galicji silnej· ofensywy :rosyj
skiej,- wojska austrjadcie musiafy zaniechać 
all:cii zac:zepnej na terenie wfoskim i .oofnęfy 
się nieoo z powrotem ku gra:nfoy. Od tej po.cy 
·aż d·o- :zimy· na te.renie w!oskim izapal!lował SP'O" 
kój. ; . 

W grudniu 1916 r. 'generał Cado:r.na p10· 

djąl na ffloncie Ison:z'D' drugą ofe.nsywę, która 
;Uie dała abs·olutn.1.e żadnego w:J'Iliku; wre-

. sz.cie po0niiędzy 14 a 29 maja gooeral Cad-0ma 
P.oraz trzeci pop·rowadzil wojska d<> X-ej bitwy 
nad b0<TI1w. Tym razem powiodl-G się ·mu zy
~ae nieoo na terenie.P·o dziesiątej bitwie nad 
1'somo, t11a ter·enie włoskim zapanował z.upel
"ny sp<>kój. 

(D. c. n.)·. 

Lji0nski ,,P:r·ogres" z dnia 17-gn lipca pi
~e 'W artykule naczelnym: Według „J,o-urnal 
~itjel" :z dm.i.a 8-·go- b. m. na metr fr·ontu iran-

. ooskieigo przypada obecnie 3-oo iiolnforzy, u 
anglików ;zaś 8 d pól. Anglja od poozątku woj
ny ;zr.obila du~o-; W p:omątku nie miafa iZUpel
;nie wojsk.a, powoli Jednak, izwalczając wszel
kie dl.lW<lle pmy.zwyczajen1a i pm;esądy, wysta
wila milj,o:ny. D<q~onany j:ednak w te.n sp1osób · 
.cud byliby o wiele widincmi·ejszym, gdyby aai

glicy, . zamiagt gl'lomadzić swoją, olbxzymią ar
mj~ W''kierunk'u glęhokości, zecih:ci\lli przy Jej 
pomoey rozs,zerzyó illa:sz f.ront. . 

Opinja ;publiezna Francji ma p:rawo żą
da~, ażeby Francja, która w poozątku W10jny 
musiala · p1odj,ąć <ea~ość za<la!11ia doonala pewnej 
ulgi; Dlateig{) wszystkie wojujące państwa 

. koalicyjne pow.Lliny wystawić a·rmję odP'O
wJednLo do liic<zby :utludniemla, w" każ<lym k!ra• 
jru powinny być powołane <te same roczniki, 
licziba walc:zącyoh powinna być w ka2ldej ax
mj:ii utr.zym:ana w j.eduak!o·vt"Ym stosunku, a fil"' 

mja · trontowa powinna być !OOOOzielona irÓW
nmniernie w S'bosunku do długości frontu. 

Nierówność pod tym wtiględem działa w 
s:połeezeńmwfo 'demokratyezn.em w spiosób dą
prymujący. Kiedy wszyscy franc.mi, trzymają<e 
w xęku mapę wojny, ·będą mieli pewność; że 
wszyscy ich spreymięr.zeńcy skladają równe 
iofiary ~ ogólnej sprawy, wówczas żadna po
tęga śWlata :n.ie :zdoła il:'.IMUSŁ~ć i,..:, wolIJJości 

. i ich woli. ~r ;.; : 

Rząd angiels~i hui się prawdy. 
• 

Maj.Or G. W. Redway w jednym ze :Swych 

Warszawa• 
Kalendarzyk. · 

Rocznice. Dziś 2 sfofynia .1593 r.. KT61 Zy
gmunt III wyjecha1: .do Szwecjit aby objąć koronę 
sz':wedzką. · 

1733 r. Moskale wkroczyli na Litwę. 
1847 r. W Berlinie rozpopzęto proces o zdra

dę stanu przeciwko Ludwikd\vi. Mieroslawskiew,u 
i towarzyszom. 

Imieniny •. Dziś N. M. P; -Anielskiej, Alfonsa. 
Jutr o Zn. r. św. Szcż.epana. 

Zebrania. Dziś o g. 5 pop: w 'zgromadzeniu 
rzeźników (Wązki "Dunaj 20) odbędą ~ię wybory 
starszego i podstarszego zgromauzenia. 

Cicha· .tragedja. 
(Kartki ż pamiętnika} •• 

p o n i e d z i a l e k. n mojego sąsiada rozgry
wa się jakaś cicha tr!lgedja, która mi spać nie daje. 
Dziś w nocy slyszulem. szlochy, westchniei1ia i jQ· 
ki. Pan domu mówi!: 

- Ja nie widzę ratunkli. 
Pa.ni sz.lochafu: 
- Sprohuj, ach, ·sprobuj. Zwolaj ludzi, może 

coś poradzą. Przecież niepodobna, żeby nfo bylo ża
dnego ratunĘu ••• 

W to r e k. Przez dzień caly · do sąsiadów ·przy. 
chodzili jacyś ludzie. Panowie i panie. Nieust:finie 
trwały jakieś naraidy. Wklzialem foh1 gdy wych-0cki
li. Mieli posępny wyraz twarzy. Jeden z gości, scho-
dząc ze schodów, rzekł półgłosem: · 

- Niema co - Vlpadl. 
ś r ~ d :a. Nie wfom, eo się. tam dzieje, . ale . dJ:a 

pewności. kazałem ·do motch dizwi przybić jeszcze 
jeden zamek. · 

C z w ar t e k. żona moja pytała stróża, 1co. to 
może być. Powiedzial, że ich jakieś wielkie· smęci
sko opadlo. Albo ktoś im umarl, albo w mieszka
niu str~szy. Zresztą n~l)ei;mo nie wie. 

P i ą t e k. Spotkałem na ścliodach chlopaczka, 
synka moich sąsiadów. Poczęstowałem go irysem. 
Wypaplał wsz~tko. Tatusfo'Wi rur info się buty po
darły - MZ ratunku. Rozpacz jest o fo, że nowe 
kosztują 150 marek. 

S o b ot a.· Dziś rańo cala rodzma mojego sąsia
da oraz znaczne grono · ich zńajomych poszli naby
wać buty. Na schodach byl lament .nie do opisania. 
Sąsiadową prowadzili pod rękę najbliżsi przyjaeie· 
le jej męża:. Płakała iak świeżo upieczona wdo· 
wa. 

Już bylem kontent, że cala ta chryja się skoń· 
czy. Gdzietam. Wieczorem śtróż mi powiedział, . że 
cale tó grono siedzi w komisatj:mie przy protokule. 

Sąsiadka bÓWiem parasolką wybila oko szew
cowi ._ za beoozelne zdzie:rStwo. 

I butów nie kupili. 
N i e d z i e 1 a. ·Przez. ścianę dziś w n-0cy· znowu 

lamentowano„. Banzaj. 

Mistrze i towarzyxze. 
Od dłuższego ezasu w pewnyeh sforach na

szego sp'°leczeiistwa panuje bard'.llo sluszria 
1endeneja oczyszczenia polskiej termirwl-Ogji 
technicznej od nalecia'tości o:bcyic.h, nieraz 
bardzo niez.g-0dnych z duchem języka p-0Jskię~ 
go. 

W ·przedsionku gmachu ·Sto w. techników 
wystawiane są stale terminy techniczne .polSkiie, 
wzięte rz;e slO'wnidwa iechnfoznego staropol
skiego, lub now:o hbmyślane, które :zale·ca się 
używać w miejsee ·utartych nazw, · zapożyczo- · 
nych z języków obcy-eh, :przyniesionych dQ kra
ju z obczyzny. 

Komisja do oprac,owania slownictwa rze
mieślnfozego polskiego p·r.zy sekcji rzemieślni
oeźej. Tow. pop1erama drobnego · :px.zemy:slu i 
handlu p:osiada już ()pra:eowaną if:erminołogję 
w działach meta1owym i stofarsk1m, obecnie 
zaś zbiera materja1y do innych d:ziaM<w rze
mios1. K<0nystając :z zaznacxonej tendencji 
wa.rt·oby zaniechać używain:ia :utarleg0 .od wfo
iku XVIII wyra2u -0boo<go ,,majster" i wpl'lo
·wadzić wyraz, używany w •starem 'Slownfotwie 

· P'l>1skiem, „misil"Z". 
Przy sp-0s-0bnio-ści termin' ~„czeladnik", ja

k•o pioehodząey -0d ·wyrazu ezeladi, ·C-O znaczy 
slużba domowa i nielig<Odny z .duchem czasu; 
treeba zamienić :na wyraz ,,towru:zyisz". 

Wy;raz ten zdawna przyjął w swoiBi no
menklatmze zawód drukarski i .Ogól polski nd 
lat wi.elu do niego s:ię przyzwyczaił. Jeżeli sa 
towarzysze sztuki drukarskiej, dlaczegóż ni~ 
mogliby być towarzy.sze sztuki ·stolarskiej, ślu
«rsldej, foka:r;.;1.;iej i t. V· 

.wska. stały-eh a:rlykulóW · t0 sy.l:uacji wojennej, za-
mies~ezanych w „Gfobe'', ooiro występuje . 

Reorganhiaeja. w la.dz R G O p'.l'Zeciwko •oonzu'l'ze angielskiej. Pisze iO•n: .,,. f 
R'Z.ąd all'gielski sta1e wpada w pewien r-odzaj Na ostatnim zjet!lz.ie Rad i0p., p0- dysktBjl 
paniiki, kiedy staj"S w ()bliezu j.a:kie:goś llli·e~- 111ad :reorganizacją- w fa.dz R. G .. o., p11zy}ęto w 
iezekiwanego niepowodzenia wojennego. ' tej sprawie następująeą T82!0lucję: 

Czy ehodzi o to, . te jakaś mob.na dyw{- Każda Rada okręgowa, powiatowa i. mia.st 
:ija zostala :zniesi<ina, lub oekręl wojenny st-Or- . .usamodzi-elnioo,yl'lh ma prizedstawić '°.d daty; 
·p-e;dowany, czy :też IJiodniosla 'Się gdzieś rewol~ otrzymania Odpowi.edniegio zawiadomie:ltia R. 
ta, f-ZY wreszcie 1ortnicy niemieccy :zaatakowali G. O. po jednym kaa:idy-<laci,e na delegata. 
sfolicę, - z;awsze najpierwszeni· uczuciem :rzą~ Następny w zjazd wył()!lli Jmmisję, \która 
du jest jedn-0: ukryć; poezekać i wygrać na !Za.twierdzi projekt podtlału •na C1Jrręgi, ópra
czasie, ezy :przypadkiem jakaś inna wiadomcść .ciowruny uprzeQ.nj.1(),pr;zez !Zar1ąd RJG. o, i Wy-:
nie będzie w .~anie zatrzeć wrażenia zlej. ~ bierze ż pośród x,gtos71onych kandyjJ.atów po joe-

~' '~ .. · . . . ·. (P. P.). 1. r'.:<lJ.'lil <l. e. leg.acie .z ka. ż.d.eg.'o {). k.rfi> .. g .. u·;······. ·. . · .. ·. ._:.i-:r ·=- ~: ·:~ :.::_.__ . . Jak"' zazMcziooo .na :z}eźdzl e, .:i:eaa;galniiacja 
d:~ ma ~ • nezyaj.l()(llll, celQlll mei!,~ep;iĄ.,.~tiłal-.... 

nuści Rad opiekuńczych· na prowiU,CJi, zci;ęa;i,-< 
iralą. 

Tramwaie elekfrycZn.e. 
Wyrusze_nie tramwaj?w.··~foktrycill.ye~ .. 

lak in:formu1e „Prz .. W1ecz. -:-:-· nastąpi _płv 
;groma<lzenJu w ~l~ki:'?wn.i",węg~ 1:1a. mi~s.i~"~ 
z aórv. Poniewaz 1losc ta pcra:wie 1uz ~ostałą~ 
«}sfą.g{iięta, :ws-kutek ~ego much'0nlienie tram• .. 
w.ajów ,spodziewane. 3est w po~t~a.oh przy':'.' 
sz1ego tygodnia. Sluzba_ tra"?1WRJ10~a ~trzymała 
polecenię pTzygot-0wama się w. µiedzrelę n~~~ 
chodzącą' do _wyjazdu. 

Dla p&drMaijących do LodZ:i. .. 
. Deutsche Wair,s:ehauer Ztg." rltonlQsi, · ~e 

dla ~chu iooobowegio pomiędzy· Ło.cizią !i War
szawą 'będa wJidane ibiletykolej·o'We bez 'Ozna.: 
czenia .stac}i i drogi. Bilety te upoważniają. 
dio .podróży do· Łodzi, równie :z dl\'.'Orca kali„ 
ski,eg\}, jak li z w.iedeń:sldego. S11cfególy. i_ oo
nv tych •biletów pny kasa:ch lmlewwy•ch. . .i 
"'Niemieccy dziennikarze w WarszaWie. 

W , Dt:7ll'tsche Waa:schauer Ztg.'' •czytamy~ 
P.rzedst;wiciele gazet niemie>C'kfoh, . którzy. ~ 
.taj od poniedziałku p.rzebywająt :zwfodzil:i :Wero) 
:raj niemieckie i inne szkoly, a następµie Piol-' 
ską Krajową Kasę piożyezkową. tByli ta~ <0-

1 

becni pr,zy jednej z l'ozpraw iSądo'Wych. W, 
szeregu przemówień •przedsfaw.iiono. tym ·;pa
noGm, st~'n d·olw:nany;ch ·czynów m oku~acji nie-, 
miee;kiej. 1. ; <V;: ... ~;~}' 

W sprę . .wie opału. · · ~ J,t; ·';,<r~ 

Z .paniki, wywalanej brakiem. tramwajów, slto
rzy.s:tali przede<WSzystkiem hurtov.mfoy węglowi, 8JC2r 
ko·lw.łek stale d'OiWożono- k-oostkę węglową·,i mW, lctfr. 
:re jednak ilrie na®ją się dla; wielki&! mam.Yai clek
try<lZllych, ale są dohre dla· użytku domowego. l 

Stwierdzono rów.nież, że hurto<willcy nagtoilll& 
dzili w W arsm:wie wielkie ma•sy torfu i drzewa:, 
którem będa chcieli na zimę ciągnąć „pasek". Na.
le.ży przeto< ~rGawczasu za-0.pa:try.wać :Się w mat~ 
opalowy. · 

Amoniak w ciastkach. . ···""· 
Niktby nie przypuszczał, że piekarnie cukierni• 

cze, wypiekające ciastka dla km,iarń, mogą dolę.. 
waó amoniak do mąki, a przecież to się zdarza do-
syć często w Warszawie. . ··' 

Dodają ten plyn cuchnący, aby ciasto lepiej 
roslo i aby zatem ciastko przy malej ilości mąki, 
bylo · większem. • 

Zawartość . niepożądanego dodatku' zdra~ 
wo:ń ciastka. · y 

NaJ~ży być przezornym. 

żydowski „Komitet Ratunkowy". 
Nowo ipo.wsta1:y przy gminie ży.dowskiej w Wa

szaiwie „Kómitet . ratunkowy" dla uoogię.j ludin~śd 
żydov.'!Skiej w Warszawie, wybral illa prezesa raa.
neg.o Lejibusia Dav.idsołma; a na sclITetar.za I.. M.. 
Pryweśa. ·Komitet przystąp il· do l11'Zą_dzenia kwesty. 
Ocl!ezwę, w łyrn cell.li wydooą, ipodpisali, o:próez :ro; 
b1ua'bu · wars'Dawskiego, rab:iini :zie Mszczonowa, Skici
rriewic, Radzymilna, Gr-0dzi-ska, Modrzycai (?), · GOry 
Kalwairji, Otwooka, Mińska J\fazoi\Viecldego, Piaisecz.. 
na, Kobbieli, oraiz t!:liec;h nieraibiinów: Lewiln, Alter j 
Kalisz. 

Bezczelny rabun~k. Dnia 30 b. m. JosekMfka• 
nowski, w1:aścieiei kąwiarni, zamiesz.kaly ptty · 'lli 
Pulawskiej Nr. 7, na rogu AL Jerozolimskiej i. Mar· 
szalkowsltiej zauważy! wóz mleczarski, na którYm 
jechalo c~terech mężczyzn. Przypuszczając, ze. WÓ$ 

jedzie w kierunku Mokotowa, Mikanowski ·. zapyiai 
. o to furmanów, a otrzyma ws~ twierdząc!!' od~. 
wiedź, wsiadł na wóz. · · · { · 

Przy zbiegu ulicy żórawiej i Marszalko:~vskiel · 
wóz skręcił w żórawią, a na pytanie ~ikanowSki&l 
go, p-0 oo w tym kierunku jadą, "indzie siedząc) 
na wożie odpowiedzieli, że mają tam interes do za) 
lawie:i:tia. Z żórawiej jednak, nie zatrzynnijąc się! 
wjechali w Książęcą, następnie. w Czerniakows~ 
gdzie powożący :wraz z pozostałymi, zaczęli bić Mi~ 
kano\vsltiego i rewidować mu kieszenie, . poożem 
przed domem. Nr. 100 kazali mu wysiąśc.' Op:rzy~ 
tomniawszy, Mikanowski stwierdzil, ze w trakcitł 

bójki furmani zabrali mu z kieszeni cał"ą posiadaną 
gotówkę w ilości 25 marek i 3 ruble oraz paszport 
niemiecki, wobec czego Mikanowski udar się na• 
tychmiast do komisarjatu, gdzie o powyższem za. 
meldowal. 

Przeprowadzono natych:miast docllodzenie i ar; 
· sztowaiio tl'Zech robotników z 2-go . Ziem:. Tqw~y, 
stwa Mleczarskiego, w których' Mikanowski poznaJ 
fycłl, którzy ge ograbili. Są nimi Stanislaw i Ale
ksander bracia Kolbarczykowie, zamieszkali: przJ 
ulicy· Czerniakowskiej. Nr. 93 i Stanisław .Sobieraj; 
zamieszkały 'w Mokotowie przy ulicy KwiatowejNn 
7, przyczem na tego ostatniego .Mikanowski wskat 
zal. jako na sprawc~ zrabowania pieniędzy. · · 

Oskarżonych zatrzymanó w komisarjacie; shij,(j 
zostaną przeslani do policji kryminalnej. · . \ 

-.t 
Nekrologja. ·, . 

Ąntoni . Chojecki, kasjer magistratu m. st. WIJ..f. 
ma.wy, lat 48, zmałl 30 :uib. m. Nabo!iieii:sf:w.o tałohue 
dzM o. godz. 9 rainQ w ika:!)Iiey :p.r:ty s.ż.p;italu Dzieefat~ 
ka Jezus, eksportacja zwłok na Powązk1 ·o g~ 5 ifp, 

Ma.rja 7' Kezakiewiezów · Stajewska, wdoW'a, lał 
80, filllarla 31 ub. m. N{libOOel$tWiO< ~ohne dziś 0 :g. 
10 raoo w kościele św. Antoo.ieg-0· _(;po~refonmacldrn) 
;przy uL Seinaiarskiej, ]!Oc:zem eilfsiportacj8. zwl-Ok na 
Powązki 

Stefan Poraj~Ant~szewski. · obyw. ziemi :Ptiltu· 
ski~j i· 'GrójeCikiej, il.at• 44, :zmairt w mająitku Bioeloo.y 
30 ub. m. Ekśpo:rtacja zwlok dziś o godz. 6 po pot 
;na ementarz w Btędpwfo. , . , 

. ~tef~ Wojei~ehowski, IP'OIJTI~ itaksato·ra ;pórw. g:ró-
1 

~eeltieg-0 . msfytu-0.3i . ubezpioozeń . wzaj~m:nycli lbudo
<włi ~d og;illa;.-w Król Pol., b. insPe>ktorge;n. .Tow. ill• 

ibee.p11eeze\ń, łait 42, 2Jlllarl 30 u'b~ m. Nabożeństwo rża· 
lo.b:ne . dziś o godz. .11 :rruio w· kościele . ew. Kar-0fla 
Bu-romeUJSUli na".· Pową2Jlracm., .·· powem e:JIBp-0·rta;cj4 
zwfok na eimeirrta...-z. miejscowy. .· 

Stanisław Ko:rentz, rzeźbiarz., fa'!: 46; 71lllaxl oo 
ub. m. N:a!b:Q~ństwo talobne dziś· o · g-0<lz. 9 ir&J.-O rw 
kościele dolnym .św. Aleksandra, ekSportacja .·zw lol 
l!Ull ,PlJ.Wi"":'li Ot gc riz. 5 !PO poi.. . . . 
~z ·· ·· _,. Jif...,.. 

~#;.v. 'li- ~7~ 



Czwartek, 2 Sierpnia 191'1 ,., 5. 

-
Xronika l6Dzka. 

z ·Komi§ji Rady MiejskieJ. 
W -ptątek 3-go 1 we wtorek 7-fl'O 

·lipca odbędą się posiedzenia Komisji do 
s-praw ogólnych . PEZY . Radzie Miejskiej. 
Na wtorkowem -posiedzeniu będzie rozpa
trzona sprawa rzemiosł. 

I' Z Tow~ kredyt. :m.. Łodzi. 
Towarzystwo kredytowe m. Łodzi wy

dał? dotyeheza.s ~eeyzje w kwestji nało
~ema. sekwestru na 50 domów, obciąM
,nye~ .dług~m~i z liczby tej 10 domów 
znaJdUJ.e SH~ Ją~ J?Od sekwestrem T-wa. 
Tylko J~de.n. z J?ięcdziesięci.u właścicieli 
uło~ył się z Towarzystwem, wobec czego 

: sekwestr "Z domu· jego został zdjąty. 

Z .Komitetu. ,~Wieś dla dzieci" , . , . . 
· .w· prz?ciągu dr~gi~j. połowy Upca, 

Komitet „Wieś dla. ąziecn" wyekspedjował 
na prowincję następujące -partje dzieci: 

. 17. lipca--40 dzieci do Koła, 19 lipca-SO 
d:zn~oi do ~ra~?wa w Łęczyckiem, 20 Up
M - 50 dzieci do Konina, 23 lipca - 32 
skautek do Bowentowa w Łęczyck1em, 24 
lipoa - 50 chłopców do Zbierska w kali
skiem, 27 lipca - 57 dzieci do Koła i 31 
lipoa-47 dzieci z Pabjanic do Konina. 

. ~adto ·p:r~y~otowuje się na jutro 76 
dz1eo1 do K.omna i na 7-go b. m.-50 dzie
c~ do Koła i 10.;go~do Będkowa. Wszyst
kie wysyłane···. partj~ są kompletnie ekwi
powane i za.opatrywane we wszystko ko
nieczne im do znośnego pobytu na ~si. 

Z lódz~iej M'. R. O. 
_ "f!znając koni:eczną potrzeb~ uregu

fowama. sprawy_ wychowania dzieci w in-
~ stytucjaeh · dziecięcych, to jest ich nauki, 
obyczajności_ i od~ywiania, łódzka miej
tcowa Rada Opiekuńcza w jesieni roku 
ze~złe~o. zorgia:i;tizowała sekcj~ oriieki nad 
dzie-óm 1 młQdzie~ą. której zad&niem jest 
czuwanie n~<lJ?i;a::widłowością fizycznego 
i umysłowego, roz'Yojn dzieci. · 

A~eby jednak cel zia:mierzon-y osiąg
nąć, "Potrzebne _jest współdziałanie pos,;
czeg6lnych instytucji ·i W'Ytworzenie ścls
łe~o lmntakt.u p{l~zy niemi i Se'kcj ą 
opieki nad d'ZiećmLi młodzietą. 

,W tym "Celu Ł .. M .. R. O. zwróciła. si~ 
d? ws.zystkióh inslytucji wyohow:ania dzie
cm~ceg~ ~. prośbą p; nadsyłanię . sprawoz.. 
dań nuein~cznych wprost do ,Sekcji opieki 
nad dziećmi i mł<ldziet1h w. ćelu· ·wspól
nego rozstrng~ni.a wsz.elkfoh poszczeg61· 
nych spraw. 

. Opróez,tego Ł. M. R. O. postanowi-' 
ła. perj o~ycz~e .- ·wizytować poszczególne 
łnstytucJe dziecięce. 

. Przy Sekcji · opieki nad dziećmi i 
'11-ło~zi~tą u~worzono oprócz tego komisję 
h.ygJemczno-lekarską, fio której . mogą 
pr~ył~c21ać . się .p-0szcz'eg·ólne instytucje 
dZ1ec1ęce za: opłatą 30 mk. na pokrycie 
kosztów, zw1ąizanych z. opłatą honorarjum 
lekarzy. 

wie om6wienia "'1-arunkÓ"\V wynajmu po
mieszcze:11:ia dla pr7jytułlrn poło~niczego. · 

. Zebrani prŻyszli do ostatecznego 
wmosku; fź projektowanv w domu :Nl? 37 
przr uJ. Sienkiewicza Johl od-po~iadałby 
-pomimo pewn-ycll ustere1{-wymaganym 
warunkom, o ile właściciel zgodzi sję na 
-propol}.owa1:1" mu cenfl dz1er~a:wną,. wyko
n~ a!n:ratme i punldualnie wskazane µrzeQ 
ro~1n 1_ u~upełnienia, orar, utrzymywać bę
dzie d.z:v1g w stanie nie"µrzerywanej uźy
w~lnosc1, aby lecznica (IV -piqtro) rnop:ła 
::rneó stałą komunikację. Na lecznicę za
Jętoby całe piętro i mzatlzono ta1rnwą :na 
50 łó~ek. -

„. 
Ze Stow. wlaścieieli :nierucho• 

:mości. 

Oneg_daj na -posiedzeniu ~arządu Sto
warzyszema właścicieli nierncbomości m. 
Łodzi przy ul. Krótkiej M D, rozważano 

. sp~a:Wę konsorcjum łódzkiP-j kolei miej
skieiJ ell:}kttycz'D.ej-ktG-rej koncesja upły
wa _obe.?nie, o ile jednak formalnie ""'+ 

· pow1edzrn:ną by nie została bedzie w tar 
kim razfo przedłużoną. ' · 

. . Otót ': celu należytego zabez-piecze
ma praw mia.sta, uproszono członków Sto
;ivarzyszenia, p-p. Jvfarkusfelda i 1Uukowa, 
Jako. radnych miejskich, abJ zec11cieH S'p'fa.,. 
w.ę tę p~ru.szyć w Radzie_ Miejskiej i do
p1lnowah, iżby -prawa miasta w stosunku 
dq konsorcjum K. E. J\f; naletycie zastrze-
żone ·zostały. · 

~ dalszym. ciągu obradowano nad 
zabe~1neczeni~m . dla czlo.nków Stowarzy-

. szema zapaso;v . opału .na zimę i w tym 
c1'.llu postanowiono czymć wszel~fo stara
nia w celu gromadzenia węgla i drzewa 
opałowego. · 

.· ·. ł Pozat~m. ~bradowano w kwestji smó
łJ 1 achoweJ I rnnych. drobnych sp1'"aw na
tury gospouarczej. 

Z wydzialu budowlanego. 
.Wydział _budowlany magistratu ze-.. 

zwohł na rozb1ó~kę następujący.eh starych 
budynków drewmanych: :M. Bartoszewskie
go, Zarz~w; B. Szymańskiego, Nowy Świat 
13, R. Fiedlel'a, ul. Nowaka 27; W. Halie
go, Staro-Wólczańska 15; I. Kopczy:ńskie
go, Zgierska 24; D. Fopela, Nawrot 24. 

J,ł.ozporządzenie .. dotyczące chor-ób 
" .· zakaźnych. 

Lekarze łódzcy otrzymali polecenie,· 
aby kaMego chorego na krwawą dezynte
rję. natyc~n:ia~t . izolować i odsylać do 
sz.p1tala mieJskrngo w Radogoszczu. :Mie
·s.zkanie chorego musi być niezwłocznie 
poddane dezynfekcji. 

Ze szpitali. 
·. . W szpitalu. im. Pozna:ńskich ruch 
chorych w il.o. miesiącu przedstawiał się 

· na.stąpująeo: chorych na. dzien 31 czerwca 
po~osfało 93, w przecfrtgu lipca przvbyło 
-82, wyzdrowiał() chorych-60, a znrnrło 
15 .. Dni szpitalnych było 1840. 

, W ambnlatbrjum :pr:zy szp.italu udzie
lono pomocy lekarskiej 2:141 chorym bez 
różnicy wyżnania. W tem było Ćhorych 
wewnętrznych-84~ ginekologicznych-30, 
chorych na uszy, nos i gardło - 89, cho
rych na oczy 408 i, chorych chirurgicznych 
-1.580. . 

.Z sekcji szpitalnej ·przy .Chrześc. W spitalu św. Aleksandra _pozostało ·· Tow„ Dobroczymiości. n_a 3Z czerwca-69 chorych, w przeciągu . hpea przyb"yło-:-· 55, wyzdrowiało - 71, a .. „ Onegdaj w gmacl11f Towarzystwa do- zmarło--C.2. Dni szpitalnych było-1848. 
broc~ynności :przy ul. Dzielnej ódbyło się W szpitalu fabrycznym przy ul. Na-

- 60, przybyło 35, wyzdrowiało - 19, a 
zmarło-18~ 

W miejskim zakładzie dla ~mbulato
ryjneg;o J eczflnia chorych, dotlrnietych 
świerzbą, w ubiegłym mii?siącn leczono 
706 chorych, z czego mężczyzn-152, ko
biet 232 i dzieci 322. Porad udzielono:...o... 
2.12'6. Wylecv.ono 550 · osć.b, dezynfekcji 
dokonano-1.256, ką.pieli i natrysków za
stosowano-1.256, różnvch na-cierań zro
b.i?no-1.825. Według 1vyznm1 chorzy d~ie-
1111 sią na katolików 328. ewangelików..,..-
20} ż:ydów-358 i prawoslawnych-:-10. 

Wysylanie dzieci ewangielickich. 
~mina e\\angieliałrn przygotowuje już 

t~zecną µ~rtj(J bier1n~~ch rlzieci. ewangie
k1ch, 1\tore mają być wysłane rlo przy
tułku wychowawczego w Poznaniu. 

Zabawci. ogrodowa. 
. Rudz~o-Pabjanicka straż ogniowa, w celu 

po~.viększema . funduszów sw:vch, urządza w nie< 
dzielę nadchodzącą w parku Stefańskiego zabawt: 
ogrodową z bardzo urozmaiconym programem. 
Podczas zabawy przygrywać bt;dą dwie orkiestry„ 

Znaczna< kradzież. 
. 2'. m!~sz_~an_ia Bory~a Kramera· przy uiiey 

Ceg1el!11an ... 1 8; . mewykryct dotychczas złodzieje 
skra~l} dywany perskie, trzy kosze z bielizną,. 
10 roznych ~armturów, dwa palta i inne rzeczy: 
wartości około 20,coo mk. • 

PABJA ICE. 
Jednoę czy dwa. Kola P. M. S. 

(List I-go Koła P. M. S.), 

Likwidacja wydzialn fima;ns. . 
1.-omit. gieldowy:m., 

.. Są pvtania, które, bez względu na to, kto:> 
i iak .ie zadaie, lecz o ile stwierdzając zło, na p1•zy celu maią tvlko dobro ogólne, milczeniem pomi. 
niefe bvć nie mogą. Dać na nie odoowied?. obo„ 

„Lodzer Tagehlatt" donosi: W zwiaz
Im z rozporządzeniem ces.-niemieck. Jlre
zrdjum policj~, wzbra:niającem ·dokOnJ'Wa
Illa oyera?ji inną walutą, niż niemiecką, 
wydział fmansowy przy komitecie giełdo-: 
wym i urzędzie' star.szych zgromadzenia 
k~pCÓ\I: zostaje zlikwidowany, ponieważ 
~ue; posiad~ on już możności dokonywania I 
Jaluchkolwrnk operacji finansowych . 

Obchód i•oc::micy Kościusz„ 
kowskiej. 

W pismach miejscowych ukazała się wia
domość, jakoby, prócz zorganizowanego ju~ ko
mitetu obchodu rocznicy Kościuszkowski ~j. two
rzył się jakiś inny „demokratyczny'\ Pisma po
dały nawet spis strpnnictw i związków, które 
w komitecie owym mają wziąć udział. Wiado
mośC ta jest najzupełniej niezgodna· z prawdą. 
Podobny komitet nie powstał, ani tel': nie był 
wcale projektowany. 

O k~d"ążeezki na chleb. 
Po;nieważ nie wszystkie kooperatywy, 

sprzedające chleb, dokonały zamiany daw
niej szJbh legitymacji członków swych na 
książeczki źÓłte, zaś niektórzy cŹłonko
wie zaopatrzyli się w książeczki białe, 
t. j. te, które wydają biura Kom. rozdz. 
chleba i mąki, magistrat zwrócił sie do 
ko-0peratyw tych z wezwaniem, ·aby dÓko
nały one zamiany ·rzeczonej najpóźniejdo 
dnia 11 b. m.. · 

. . Po, tym terminie nowiem Komitet 
ro~działu chleba i mąki udzielać ·będzie 
mąki lub chleba jedynie na podstawie 
wydanych do dnia 11-go sierpnia .żółtych 
książeczek legitymacyjnych i zadnych re
klamacji nie będzie uwzględniał. 

O wywóz gotowej gard ero by. 
Na prawo wywozu z Łod.zi gotowej 

garderob:y, dla celów handlo,wych. dotych
czas komeczne było specjalne żezwolenie 
zarządu cywilnego przy generał$uberna
torstwie Warszawskiem. Obecnie wyd'tia
ły ekspedycyjne na kolejach· tutejSZJCh 

· otrzymały z.awiadomrnnie, że gotową gar
derobę mogą prz1jmować do wygłania je
dynie po pnedstaw~eniu świadectwa ze
zwalającego, wydanego przez miejscowy 
oddział wydziału surowców. 

Koncert orkie!!ltry wojskow~J. 
Dziś w ogrodzie przy Grand Hotelu o cro

dzinie 7 -ej wlecz .. odbędzie si~ koncert orkiestry 
batalimm nospohtego ruszerna Wohlau pod elyd 
rekcją H. Wagnera. 

wiązani są orzedewszvstkiem ci, którym rzecz 
dana doskonale fest znana. a być może, nie ma
łv stąd dl.a w1elu wyniknąc może pożytek. Do 
rodzaju nodobnych pytań naleźv to, jakie posta
wił autor wzmianki z Pabianic w Nr; 206-A 
,Godziny Polski" z dnia BO lipca r. b.: „Jedno, 
czy dwa Koła . Polskiej Macierzy Szkolnej". 
l słusznie o to pyta!... . . 

O to samo pytaia dziesiątki wtaiemllicZO• 
nych, setki, nie umieiących iasno zdać sobie 
surawy ze sposłheganego codzień anormalnego 
społecznego w naszym mieście obiawu. O to 
samo dwa razy juz publicznie pyta.liśmv i my. 
raz ieszcze aktualnem czyniąc to pytanie, co 
Właśnie ułatwia nam ten „trzeci", albowiem no· 
wą mamy możność do nawrązania oddawna iu7' 
Potar;:i:anei nici porozumienia z kierownikami 
II-go·· Koła Polskiej Macierzt, Szkolnej w Pabia
nica. h Z naszęj strony będzie to krok po raz 
iuż trz.eci stawiany na drodze ku zgodzie w po· 
łączeniu się sił, pracujących na polu oświaty dla · 
polskiego ludu! 

Jaka iest historia nowstania I-go Kota 
P. M. 0Sz. w Pabjanicach, jakie okoliczności. te· 
mu towarzyszyły i jakie przyczyny natury we· 
wnętrznej soowodowały najoierw skłócenie s}ę, 
a następnie rozbicie na obozy społecznych dzia· 
łaczy w naszem mie~cie, o tern wspominać w tej 
chwili uwai;amv za rzecz nader niewsku;aną,. 
gdv±; jak orzedtem, kiedv~my głos w te1 kwestj i 
zabierali, tak i obecnie mamv i mieliśmy na my
śli iedvnie oołączenie się nasze w czasie najblit.. 
szym. Nie mówimy więc nic o przeszłości, która 
nie dla jedne~o -przedstawia<! mo:te obra21 dener• 
woiąc~', bt1dzący jednak powa~ne i potyte-ozne 
refleksie. Jak dotąd widać, stanowisko nasze w' 
sorawie istnienia w Pabjanicach dwóch Kół PolQ 
skiej .M. Sz., zdaje się byt ju~ wyrafne. Jest 
onO' 1akie, jakie od pierwszei chwili zajęliśmy,' 
gdy w frzv miesiące po zorganizowaniu się Pol· : 
skiei Macierzy Szkolnei w Pabjan:icach w miesią" 
cu lipcu r. z., we wrześniu uruchomiło swą dz:ia„ 

· łalnoś,ć. Towarzystwo Naukowe, przemianowane 
w kwietniu r. b .. na II-gie Koło P. M. S. Dzi§ 
twierdzimy to samo: na Pabianice w zuoełnMci 
wystarczy Jedno Kolo, z racji zaś finansowych i 
\viększei produkcyjności pracy zogniskowanej w 
iednym · ośrodku, powiadamy, że w Pahjankacb, 
gdzie i tak dotklrwie daje się, odczuwae brak sił 
inteligentnych, mogących pracować na polu oświad. 
ty, powinno byó tylke jedno Koło. · 

Co do warunków, orzy których pożądane 
połączenie dwóch Kót w jedno nastą.pie mote, 
to takowe byl)r i są! 1) członkowie zarząd®w 
Koła I-go i II-go zrzekają się swych mandatów, 
2) członkowie Koła I-go i II-go na wsp6lnem 
zebraniu ogólnem wybierają, nowy zarząd, 3) na 
warunek 1 i 2 członkowie mt zwołanych ad hoc 
zebraniach ogólnych wyraźają swą, zgod~. • 

Droga więc prosta i nie usłana ciernistymi 
kolcami! 

Nic natomiast . w tej sprawie pomódz nie 
może zal'ząd Koła łódzkiego, którego jurysdykcji 
Koła oabjanickie nie podlegają, ani też, pr.21y• 

. puszczamy, w nią, nie wejrzy zarząd główny w 
Warszawie, gdyź on to udzielił swego placet 
na powstanie Koła II-go, a to, jak informowali 
panowie z teg"ź zarządu naszych delegatów, 
w myśl § 14 ustawy, głoszącego, że wszędzie 
tam, gdzie 30 osób si~ zbierze z gotowością. za~ 
łożenia Kola, t~m. o~o zaw!ązać. siE; mote! . 

Pozostaw1em więc sami sobie, z trudnoflciami 
-mu.simy dać sobie rad!!, interwencja wszelkicb 
czynników postronnych i „wyższych." najzupeł• 
niej jest zbvtee:zną. 

Przekonani, że tym razem dobre nasze 
chęci t!wieńczone będą, pomyślnym skutkiem. żq 

._. T · ·---iii\IVJiu- n ·i · Si---~ei·-~ rT 1a:r•"'Fj-·--·§iif]f' 
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wJęc j !'!!'t11lf. llU!'lnit:ffMOWana . prtJga .. WY,pOWie. 
rr,t:otnc ii-w~ >:t1::·fo, :!.otowi jeste~mv jut twierdzić 
;e .~~rn--;llt 'JHl't1Jc:&v""'.~zy gi_ę bie.iz.i~m bez <;>brmi;f 
-.zyJe1ko1w1ek 11mfncu. skonczy si~ upragmonym 
11a wszystkich. '"'Jnlktem. · 

~~an.ąd 1-l!ó Kofa P. M. s. w Pabjariicach 
Pre;:l:'s Ludwik K e r n. · 
Sekretarz Wacław T o ma s s i 

PabJanice, 3:1 lipca 1911 r. • 

:Kronika . pabjanicka~ 
Wyplata re~~'I'wiśtlrnm. Wypłata 

z.apomóg dla r9d~in. rezerwistów, po'zosta
jącycb. na slu1:bie. czynnej, odbędzie sią 
dzisiaj od godz. 10 do 12 przed południem 

• 1 
Ko:un.t:nik~~ niem:ieekt 

(wieczorny). 

Berlin (Urzędowo). Wielkakwa
tera Glówna donosi 1 sierpnia wie
~zorem: · 

Na P?lu walki we Ffand.r.f i 
walka o gm owa wzmogła się znowu. 

Na wschodzie poczyniono waż
ne postępy w kierunku Czernfo„ 
w fee. 

Komunikat austrjacki11 
Wiedeń. Urzędowo donoszą 1 

::;ierpnia: 

lY schodni teren walk: 
Na p6łnoo od doliny Casinn 

z.fama.ly się po wielekroć gwałtowne 
ataki· nieprzyjaciela. 82 Seekelski 
pułk piee.łwty walczy tutaj z niezwy
ldą energją. Na obszarze kąta trzech 
krajów wojska nasze uderzyły< niespo
dzianie na wzgórze, obsadzone przez 
rosjan. Wzgórze zostało zdobyte. 

Na Bukowinie posuwamy się 
ku Kimpolnngowt 

Na południowy wschód i. na pół
nocny zachód od Czernfowie~ w 
gwałtownej walce · przełamano pono
wny opór nieprzyjaciela, poparty 
kontratakiem. '\V kącie ujścia Zbru
czu wojska sprzymierzone osiągnęły 
dalsze postępy. 

Włoski i bałkański teren walk. 
Bez zmi~ny. 

&:ef' ~ztabu gent'l'alnego. 

Komunikaty f rancuskie„ 
Paryż. 1 sierpnia (Tel. wł.). Urzędowo 

dom>E1zą 31 lipca po poł.: 

Ata.~t, wykonany przez nas o godzi- · 
nie 8 w1ecz. na zachód od cyplu Cłuw
~,!g~y. sprowadził •. sukces zupełny. Osią
.• n1,11śmy wszystKie nasze cele i złama.:. 
liśm! kontrata~ . niemiecki, przyczem za
braliśmy 167 J<mców, w ozem 2 oficerów 
i 15 podoficerów, nalet,ącvch do . trzech . 
różnych pułków. " 

."1'!-l odcinku Cerny-Hn:rieblse toczy;J. ~n~ bardzo. energiczn~ walki artyleryj
,,-ie, po których nastąp1ł atak piechoty. 
Vf :"'zan~@Hrnji, na północny zachód od 
l'rorne~, :r:ieprzyj::iciel, po gwałtowne:in 
<;~trzehw:amu, •wykonał manewr, udarem
n.~onr,. P..rze.z en,;-rgfozn;r ogień naszej ar

.v lerJl l. prnchoi,y. N a obn brz0o;acl1 Mozy 
'nva akcja artylerji obydwóch ~tron. 

Paryż, l sierpnia. (T. wł.). Urzędowo 
zlonoszą 31 lipoa wieczorem: · 

Wojska nasze, przywróchvszy pod
Jza~ :nocy przeprawq przez kanał Iz~r:r, 
;•od~ęły o godz. 4 rano łącznie z armją 
;,ngrnlską atak od prawego skrzydła. -
Olbrzymie '{}rzygotowanfa artyleryjskie 
zrównało zupełnie z ziemią rowY niemi'ec"' 
kie ,i zadać musiało ciężkie straty foli o
broncom. Około południa wojska nasze . 
?'dobyły dwa ~tanowiska, nieprzyjacielskie 
1, .prąc naprzod, wyminęły .mimowoli cel· 
\vyznaczony. ~osunęły się o~e naprzód 
na drodze z. faurne do IH:rnrnideń i zdo- · 
były miejsćOWNić. Dixschote oraz karcz-. 
m~ w !foi•teken'I. 

:w· sali Towarzystw~ spdr~owego ·• rrz ~, . u!. 
Bocznej. R0zerwistki winny zabrać . ze 
sob:ł paszporty i legitymacje. 

. I ·Koi?O" P. 1\.'J:; g, Zarzad I Koła. 
Pols, :Macierzy Szlt. postanowił p'rzystąpid 
godnie do uczozenia roąznicy zgonu Na
czelnika Insurekcji. Tadeusza Koścfoszlri. 

;!{urgy handlowi.:i. Kursy hanufo.:. 
we przy Stowarzyszeniu wzajemnej po~ 
mocy pracowników handlowych i przeniy
słowych powiatu .. ~.a,sk;Jego . ul. Długa 52 

·z d~iem d~isiejszym l'ozpoczęly: przyjmo
wame zapisów. 

cole, zdołaliśmy oczyścić (nettoyer) r(JWY 
czołowe; które zna1eźii~my ·przepełnione 
ciałami nieIJrzyjaci~lskiemi. Liczba . za-· 
branych jeńców przenosi obecni~ 210. 
Straty naśze są niezbyt znaczne. . · 

O godz. n rano nieprzyjacie1 wylto
nM at11k na rowr nasze na zachód ód 
E:pln<' i Cłrnvri:rny, który ol:lparto. Po 
gwałtownem ostrzeliwaniu linji naszej od 
Cenrr do lh>rtc>Mse niemcy podjęli atak 
wielkiemi siłamr, lecz kontrataki nasze 
odrzuciły ich wstecz i dozwoliły nam 
uderzvć calvm frontem. 

Na obu
0 

brzegach !i.fozy dzień upł·~nął 
stosunkowo spokojnie; · · . · 

~omunikatJ anoielskie. 
· IJondyn, 1 siernnia. ('r. wł.). Główna 

kwater~ donosi 31 lipca ~o południu: 
Łącznie z fra11<1uzami na .. naszem le~. 

wem skrzydle dzisiaj o gorlz. 5 m. 50 r·a
no podjęliśmy atak szerokim frontem ńa 
północ od Lys. . .Ąrmje sprzymierzone 
zdobyły pi1~rwsze eele na całym froncie 
ataku. Donoszą o znacznycll postąpach 
~a wszystkich punktach. Uprowadz~mo 
JUŻ znaczną liczbę jeńców. . .. · .. 

l,omiyn. 1 sierpnia. (T. wł.). G!ówm. 
kwatara donosi 31 lipea wieczorem~ . 

. Przedsi~wzięcia wojsk sprzymierzow 
nyoh w okolrny Yr1res :prowadzone są .w 
dalszym ciągu pomyślnie, . Pomimo niew 
pomyślnego stanu pogody wdarliśmy się 
n_~ stanowisl~a 1ri.~P_rzyja-0ielsll;ie i posunQ· 
bamy naprzod lm3ę naszą na froncie o 
szerokości 15 mil (24 klm.) od I)ał .Bns~ 
vH!e aż ~o SteenRtraete nad Ize1·ą. Oby
dwie wsrn zostały zdob'yte. Francuzi 
któr~y prowadzą, wspólną akcję z nasze~ 
skraJnem lewem skrzydłem i osłaniają lewą 
e_z~ść f~on~u naszego, przerwali szybko 
ln}Jl:ł memiecką na głębokość prawie 2. 
mil (3,2 klm.). . G:dy w9j sks. nasze . jut 
podczas wcześnieJszego ataku osiągnęły 
wyznaczone ~a ten d~ień cele, kontynuo~ 
wały następme z . naJwyższem męstwem 
atak po. za ~e1{3 pierwot:p.e i zdobyły 
Dhsehote oraz stanowiska na południo~ 
wy zachód i na 1lołudnfowy wschód od 
tych wsL · 

Po południu od-parto pomy~lnie kontr
atak nieprzyjacielski. •DywizJ e angi€}1skie 
wtargnęły _na głębokośe 2 mil (8,2 klm.). 
na stanowiska nieprzyjacielskie i weszły 
'; posiadanie przeprawy :przez rzekę 
Stee!<beek. W trakcie ataków wojska na
sze opa;nowały dwa potężna systemy o~ 
bfonne 1 zdobyły w atakach VeriOreithoek, 
li.rey~n?er~, ~i. Jl!lfon oraz Tdhem, jak 
rownrnz wrn~e silnych podstaw , operacyj
nych .. DaleJ na południe wojska nasze 
zawładnęły wsią Hooge i f<.hvi~tym Lasem, 
walczyły nastęµnie z zaciętym oporem na 
~~ud?J'Il!- terenie w Gkolioy drogi Y1.tres
~•t>:mn I zdobyły wieś Wemthoek. W oko.:. 

lrny _tej\ w ~tórej p_rzez cały dzień toczy
ły ~n.ę c1qzlne walk!, dotychczas jesżcze 
~rw_aJa.;c~, przed~rliśmy się prz~z niepny"" 
Jaciel~lu.e fortyflka?je .. obronne. Odpm:to 
pom,,.slme pewnąllczbę ·kontrataków. Na 
po~udnie od drogi 'ViHebe.ecke-,..-.~t. Zand„ 
YO,'r~e wojska n.asze d?farły rano do swych 
celow, zdobywaJąc wsrn .La BoveUe i Hol
lebee~e .. P01::iijają~ c~~iki~. straty. j&kfo 
za,.dallśmy meprzyJacłelom, dotychczas jut; 
.zebrano przeszło 3;50.0 jęńc6w. Podanie . 
dokł~dnej 1fozby jeńc6w nie jest jeszcze 
możlrwe. . ·. 

Cesarz Wiłliełm da księcia Ruprechta 
Bawarskiaon.. , 

. Straty nasze są bardzo małe. l'>'\o-· 
~1y;1śmy wazne 1!1atc:rjal.Y i zabr~?'~ny 
.:P;~ców, których hczby me ustalono. Pole 
h~uwy, z~sła_ne p~leglymi niemcami, daje W polu~.1 sierpnia· 1$17 r • 
. ?~>raz. Wlf'._lIHch Str~~t nieprzyjaciela. ]:4a .. ' •.. :Winsż.ują C~ wielkiego sukcesu Od't' 
.roncie Aisne toc,~y1a siQ wyjątkowo gwał- mesrnnego w dnm 31 lipca :przeZ' ~;tw~ 
~?wa :wa!ka artylerji. Doniesienia o przed- arm~ ę, zn:ajdującą si~ :riod Twyl)ll: l'O~Rl!.:-
s1ęwz1ęcia~h, ,wykon.anych dotychczas na zam1. · ' 
1~a~ połudme,. od !,~, Uoyers, podnoszą, . . . T!e czyn!, energiczne , zairi~dzeni~ 
:miet:ną J?.OS~awq .WOJSk naszych. na ealym 1\'. 0„ 1i~. _4, ,:IlleZłQ,lll.Il"ł) · Ji:ragnięnie Z.WJ-'; 

. froncie a1iaku. Przekroczyws~y wytknięte .. męstwa, ~:rw10ne tirze~C T~e woaska~ ·ora;;g 

' t 

'".spanra'la posta:\~-=i ,fa1r fop: . ,iutnnr i,vi · · niowieckieJzdobyto m~1e śrótlfów prt.~~~·{Lć , 
mk, ~e udarrmnJly oJhrzynb impet wiele' .zow:yd1, paro\V'ótów orą.r& jy'~qnów~ ;r:tala,'."' ';0.~: 
ki~j ofa~~ywr angi~J~lJ:O~·franl?t'i:dtfoJ. ró~-: . <lo,;'7~nych. materjałami woje11nj'l11H tąę.ltnJ.:-,~/:c 
na~ący s1~ odeb;ramu w:ybrMźa. flan:drJJ" cznymf; . . · .• ·,. · .. ·• · · '\ · .· •· · · .. · ... · · 
sk~e~o. · · ' · .·.. . .. Wielka ofenzywa. lfioMrstw zac~od~.·· 

nieb. ';tte Ffańdrji rozpostarła :~f~ ·~·. ~()· · 
Lys. Skrzydło północne taj~H. ;fran~u'ii,.:. 
którzy od niedawna zluzowah tl}. belgij.,.•. 
czyk6w. Podążając naprzód polami.wyrw : ,· 

Pan Bóg b(:dzie równie~ nadal z To:.· 
bą i z Twemi .niezrównariemi. '\YOjaJrami. 

WIT,HELM J; R. 

W · 1,·· ł' · f : · ł ·· , · J .w sferze. obronnej, fran:cuzi 1JUed31'1h siey • 
. yn 1\1 WH K pO\YlU rzOJCJ:łłłl l!fl~OuZi&. · przez drogą Lizerne :...-- .Dix:i:rrą.i~~n· ~ż do 

. Hl'rl~n, ;_ sierpnHL (T. wl). w ~ll'al- . ,wgi Dixąhotte,. którą odebrano na~jręP;,nie 
lrn.r.h p('jw1e+rznvch „ 0 p d · „ :b w kontrataku. Do{Jiero :mac'.(ine sił.y ~„ 
'~ .. t" „, · '. ·· ' .1:' rze zarnetcii. .uJen.w cuskie, które. wieczore:m: 3llipca nder~;y-Iy 

SJWf! flandry1sk.ą l towarzyszą.c:ych jej, ' e D b 
ang·hcy dokłada11 ~szelkich usiłowań, by znowu na -viieś, zdołały powJ.!OCi · :ixc '<tt•. 
przy pomocy at.akow masowvch eskadr te. francuzom. Linje niemieckie obejmu.jtl 
swy?h samofotów uzyskać ir'Ze\"'ag~ w. tą miejscowość ze wschodu ,i z, -północy. 
powietrzu bez . wzJtJ.ęd.u na. s.traty. N.a. • · .· Główne natare ie podjęli a11gl1cj, ~tó~ 
znacznvch wys koś · h 1 d rzy. usiłowali ruszyć w okolicy Bapaumę 
' : ' „.' · · · 0 • ma-0 : . es rn.. r;r · anił;iel.;. ora,t w .. kierunku no.łud. n. iowY. m i. P. ófaocn10'.". 
slne u::nłowały utrzymywać.- shf 'bWa'fte:mi · r 1 
grnpami narI linjarni niemHrnkiemi i od.:. ws.o}lodnim~, Anglfoy . zdoła i oopfaw1lą. 
cin1rnmi tyłów. Wskutek g~ste~o ostrz~li" wpaść .na. zburzone stanowiska ozoło~e„~ 
wania o:raz ataków . smn{)loto\.-i· nfomi~c;. · le\'.lz w Sferze boj-owej niemjeckiego. 
kfoh, podczas których , zawsie t~miano temu obronnego natrafili na zamaszj' 
oderwać 1,}oszczeg61nef!o 1Jrzeciwl'1ikt\ od kontratak ·niemiecki. Anglików wyrzucORO 
si_ł głów11ych i r.estrzdić go, ' straty an'.... znowu z, Langemaak i St. Julien Lodpa;r.;. 
rnełskie były oqpowiednlo 'WJSoki'e. _ ·to at ~o ątrumienia Steen .. Dalej na . po": 
W· ciągu jedne~o' dnia E:rtrącono' 28 Stll\l.Ow · łudnie angliey zdołali zyskać nieco tere:
lotów an,g-ielskioli

1 
in.n ego znowu dniit nie~ nu. Zac1fo,dni ··.skraj fas n Herenthago u:trey

miecki oddz~ał powifltrzny zniszi!:li\lł eała m,ano, Stamt~d a2 po War'neteii biegnie 
eskadrą niel'lrzyj acielsTtą • .Strat:v. ni'emi ee~ . obecn~ p1er:wsza linj a niemiecka, po eząś· 
,Jrje w s.mriolotaeh' i lotnikaob. '1ftrv;jmywa.... (}J 'jeszcże wzez ·d.awne stanowisko ' ezci• 
ły się w granioacll umiarkow.aii:rycll.· · .. )owe, "PD iJzęści zaś wzdłuż nowych linji 

przygotojvanyehtuź :za niem. Silne. ataki~ ' . ' . 

Głos b'erneńtkieon 11Btmd~0~ , 

lie,1·~, ~. sierpuiat (T. wt). •' ,,Bund" 
be~neń~k1 pisze: · odpqwied3 .. Ribotti. po ... 
twierdziła w . głównych kwestjach. . dane 
kanclE"rza Rzeszy. .Fald traktatu. fi.ancu ... 
sk~eg-o. został te.dy ustalony.·. Ten sam 

. d.zien:1:1k _zapytuję. się:. Czy :Program ten,. 
,p:zew1duJący naturalme. ~sP.an,iałe :zwy-:\ 
?1ęstw:o ententy na całeJ. l1njl,. odpowiada 
JStotn1e. temu, co · rewolUcja rosyjska 
rozumie '{):rzez pokój bez Żti.bórów:, od-

. sz]todow~ń i upokorzeń~ ·.Czy :aa tej 
podst~w1e r:i.o~IJ .aby za.w:rze.ć trwały pokójt. 
bez menaw1śc1 l ;żądz od:wetowyQh~ · 

. Z frontów~ : 

'j)Odejmo:wane WiBczorem 31 lipca Od lasu. 
. Herentlfage aż po ;Lys, nfo zdołały rów·· 
nie3 w nfozem zmi~nić sytuacji. Pó !trwa-· 
wych walkach na blisk:i dystans stanowis$' 
ka ;niemieckie nie uległy naogół ~ad.nym; 
zmianom. Wtelka. ofensywa angielska· -O· 
trzynłuje poriarcie ·ze strony fraMuzów 
dotychczas j edy:riJe na, krótkim .. odcinku' 
frontu fla:naryJakiego pa. Norqsoltote d() 
St.eenstraete~ : . · .. ·. · · ·~ 

: .• Na froncie ~ewpątrzhym fran~uzi w · 
dalszym ci:ągn z trudem· utrzymują si~ 
wopec ataków czę~ćio-wych.. Atak nieniie.: 
ckt w'~dn. 31 Hpoa o go${z .. 2 pó południu 
wydarł im cały syste:m ·rowów na sze:ro· 
kości: 2 klm;, a ·na głębokość 700 m. 1 kt6„ 
ry franc,nizi utrzymywali · j eszoze · na :p.ła
sko:wzg:orzu · :.Soyelle. ·Zabrani tam jeńcy 
należell. do sześ~iµ ~.ó~nych J?Ułków. K-OTih· 
ataki francuski, trwające do godz~ 11 W· 

(Berlin, 1 sierpnia.~ Telegram W. A. ~.). D.06J,.' po210stały równie· datemnemi,. ·jak \ 
. . U .zbiegu rzek. , Zbruczu i Dniestru n,ataręia francnski.e, ppdejmowane wielo· 

. . • krotnie · na , poludnfo ód .Filain. Ataki· 
wojska sprżymforz-0ne dotarły do' Jinjf . n.iemi.eclde na zacbodnirn. ·brzegu .:M:ozv, 
Zalesiee-Mielnfoa. Oddziały 'czołowe· o- kt6 J ozyśeiły wzgórze pod Saworów~Ofohowl· ; e, odebrały francuzom· rowy na·szerfl• 
ce,·. Pomiędzy Dniestrem a Prutem. silny kości przeszło 2 klm.; a: na .. głąbokośd 
opó .. r. rOS}'J'ski nie . z.doła.I .. ·· nows. tr .. Z,ViYlfł.Ó 10(} •metrów, stanowią r6wnie:li zu:pełny su~ - k J:• .z~· ·kc.es niemiecld. · · .· . 
ofenzywy wojs s-pr,zymierzonyeh. Zdob'y~ · · · 
to wzgorza, panująo~ .nail •o,kolićą,:· na 1PO· · ~1i1~1"1Ql,.di~~~ „.,Ą 
łudniowy wschód, od .. Oast,any~ 'I,t.6w:aiet ; · ... m·.· .. e"~.··:· ... 'A' ·a ·.·.O u .. '·S ·o, H 
:po obu .stronach Pr.Utu dotychczasowy o-' ' ' U. n 
p~r rosJa,n osłabł pod . naciskiem spr~y- . W vi ..... ...,, Lt ·• ł 
m1erzeńcow · . .· : .·•.: . . , : Jfl.JJ"" w H -

' . . _Na skr:aju las6w'lra:i:pacJ.den .ofen~'ywa 'Wra-011 25 , Sierpnie.: r. b. 
memiecka I nusfjacko-w.ęgieraka, obj~ła l·•iliŚ!lllll-rml!!1illllllllll~-llllMlllll!i""'•-aia-m-..m-.-
r?wnie~ miejsaowo~ó Megę u ·.górnego 
biegu małego Seretu. i Pa.loinu w dolinie 
S?czawy. Na północ ?a dolin:r, górnego, 
biega. Putny odparto, rnlne ataki i ~doby
to w21górze na półno.c o.d Le11sy. Zdobycz 
wojsk sprzym ... e:r21onyeh usfarw.ic1ini.e· w;ra
sta. Mi~dzy fone.mi .na linji kGlei dzer-

, . Bela: Nasielska 
· Natan: Wołkoi~ 

·~ał'~Ci\lmi. 

w lipeu 1917 r. 

~··· 
pdódaje niniedjsze.m 

0
do wikadoNmóś<li Sz. Pnbliezno~i, .~ ~toSOwnie. ~ 

.· o·rozporzą zenia . esars. o~ iemieckiego·Prezydjum policjizdnia l'2J 
. 30.lipcat191? r. tNr. ;ii4 <i\! dnia 1 sierpnia 1917 r. o\m,wiąc l51 
znJe nas ępuJąca ary.1:a: .. . .. . ' 1'2.J. / . 

dla dorosłych' .. 17··~eniców .·. .~.· 
,, uczących· si~ i dziee)i 11 .,, L~\ 

za· k~respond~ncję; ' . . S 
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~Qranaty. 
~· „T!gl. RuudsclJau" pr.zyn-0si ·Ćie:kawy o
brażek :z. fab$ 001u:nfoji. · · · 

~oo włeeie >Się ibardoo powoli. Zdaje się, 
.te m;ę illll{}g.ę. so.bfo pxzy;pomnieć, ikiedy zapa
, &!'-. . &Jam·. wt-edy . I>r.zez. cielllllioe.jące ulice 
.mdasta, !rotóryr.h ruch dzienny powoli ·ząrnieral. 
i'Pt0tem Pnesilam diwa, ·C1JYI :llr.zy podwórza p-eJ:-
1 oo. wiozów, na który01:1h rpr.zy .··.skąpem św.i.etle 
. lilimp, iblys1Zic:ały. tys.ią~e niclych .'llgrahny.C'h cy
i l.i!r.idr-0w,. :tys~oo il0:tawy.ch -0brąezek, tysiące 
.g-0:rowyeh i megiotowy.oo granatów. 

: Oo ii:lnia, eio IJlo;cy, oo ·godzinę milj·ony kh 
;WJ!Clh~i z tych podwoi, a tw-0rzą je delikwt
ne meraz _iręce · k•oibieoe. Tam, dalek'O nfosa 
;one śmie:rć i zn,iszic:zenie, :rozrywają w kawaly: 
Ale dooy~„. :tak być musi. 

. lNoe upJyiwa ibardoo leniwo. O .11 w trłOCy 
,ooz.poo:zęla się nas-za 'szychta. Zegar Jwntrol
;ey :wycisn~ mi wtedy n.a kartecZice sfowo 'O· 
:b " T . . b1.· Cl- . " 

1 eCI1:a • ·er~z JiUZ J.'lSNo- trzecia. Ciągle ta 
sama mecihamczna pra·ca, ten. sam .c;hwyd; · z 
'praw.ej :trll lewej, a wykl()llluję go -co dzień luib 
1:n-oic. pr:uez ooiem godzin. Małe .cylindry które 
.j11t 'O'brOibi.fa moja. sąsiadk~ rortuję j~:ym 
clJ.wy:tem, pmy pOIDQ<Cy d-eJ:ika:til!ego mstrumen;. 
tu, .wymierzarrn wielkość dwóch gwintów d'° 
śrubek, ·c:zy !Qd:piowiadają p.rZ;episom i podaję 
, dalej mojej drugiej sąsiadce, która tarrcie :tyłko0 
moment nimi się •bawi, aby je znowu w nowe 
rę·ce 1powierzy-ć. Praca na 10-kl() bard:zio fatwa 
ale 10d której ·OCZY się zamykają, fak nuży y..ry~ 
konywana bez przerwy dzień po dniu, lub w 
następnym tygodniu n-ac 1po nocy. 

Pięć siedzi nas. ip·o jednej str.onie :długi-e
go stohi. Pięć nale:ży · nas rnzem do jednej 
'Szy-cMy i wykonujemy wspólną pracę. P·o .d.rn„ 
giej .str-0nie .sfolu piraeuje poehyfony•ch ;pięć z 
drugiej szychty, I tak j·est wszędzie. Sala 
jest wi·elka, pielna talrich .st-0lów, przy których 
:prac;uj.e okoł-0- OID01o stu ·o·sób. D.o niej pl'IZyle
ga druga, t:r:zecia, wiele- bard-1.io wiełe .. Joone 
cfohe, inne pełne huku maszYill · i tr.ans.m.ilsji. 
W maj.ej :l'ahry·óe ·pracuje 1około trze eh tysię.cy 
ludzi. Roibimy :same granaty. · 

Kunz{)waiWienhlerowa, -obie przy moillł 
tJttJle, '.{}raeują pewnie i z r.ozma·ehem, ro~ma
;wiając ,przy ·tern o_ ;gosp·a<larczyeh sprawMh. 
Obie są robotni:cami fabryczne:ipi ·Od dziocJrn 
i zarabiają ·obecnie swe pienią.od.ze z takim sa-

. mym spokojem, jak .:zarabiały je gdzie i.ndziej, 
w czasie pokoju; . Staruszka P·O lewej 10 siwie
jących wJ:osą:9h, była przedtem spoko}ną go
sp·ody·nią. Dwóch synów ;p1oszfo rów11ocześ:aj,e 
w p·ole, jeden pad~ a <l.J.·ugi w· niewoli; mąż 
jej :te.raz I!-O :raz drugLruszylna front. Samot
na, tu szuka u:sp-0koje11ia. Siedzi tu. i 'kręci 
gr?.naty, piodobn,ie jak :ta 1Jbok, blaidą. i. m1o
da, która wzięła ślub już w •czasie wojny. 
.Mąż ·pa<ll, a• -ona z robioty gi·anatów utrzymać 
musi swoj·e ·dzie-ciątko.. Z drugiej stmny stołu 
wys.o•ka, 1.smukla blondynka, byla QJielęgniar
ką. Na wschodnim froncie 1.a:ehoriowala -cięż
ko, pTzeleżala szereg tymo<lni w szpitalu. Do 
pr{l:CY przy ra'llliych · niema już siły, .ale gra
na.ty r.obić. jeszcze potrafi. Siedzi, z~atrz-0-
na gdzieś w dał, myślami daleko stąd. Ta 
mała o chłopięcych rysa'Ch ·ma już dwadzieś
~ia osiem lat. . ·Wygląda bardz,o starn. Chcia
ła kiedyś zostaó sławną ·literatką. Ale talent 
.nie wyistarc-zyl) rodzice wcześnie umarli, a :o
na ... 'Pirzepy·chala si·ę przez-świat, w ~ońcu ja
:k<o P'D·drózująca i hańdlarka iJrnrt z wi<fokami. 
Kiedy :wojna· wybuchła cheiala iść d·o lazare-

- tu..pol<l'wego, albio ~{}stać Jllarkietanką. Na pie
lęgfilarkę za mało :umiała, d·o drugiej rzeczy 
,brakło- 1pienięd-Zy.. Wię.c siedzi ;f;u i xiobL gra-
naty. · · 

St-Osy .czę:śei g.ranatów, :blys.zcząoo, >C> 'me
talicznyim dźwięku, piętrzą się na, stolach, na
pływają z. prawej striony, OO.pływają ku le-w:·ej. 
A napływ ten joest1 jakiby bez Jrońiea, niepo-
'\VStrż~any •.. · · 

Lampy n~d .ą_tol~mi. .zaczynają się dawać 
we znaki.• ·świ!ltfo. ich-:r,azi, pOoWieki czerwie
nieją i s.ta:ją •si.ę ooraz. eięisz'e. or.owiany 'Cię„ 
żar spada na 'lbarlti, skfada Się pro sali. Wszę~ 

. dzie rozmowy milkną. 

Oz.warta na-O. ranennt P:rze:r:wa na śniada
nie. Od .każd~gó słte>lu w.stają d'Wire rohotni~e, 
wyiehodzą i powracają z dymią"ymi dzbanka
mi kawy; Ale [lie :mamy nawef 10choty naje
dżenie. Zn~one ,p.odpieramy skronie i ·chwi
lę wypoczywamy. Natura d-omaga :się swofoh 

.Praw. Tej i ~amtej IQ'~zy zamyikają się - sen 
· dągnie. Werk.mistrz udaje, że nic n.ie widzi. 

' Ale po chwili . -: rohota fo·czy się .dalej. 
Odp.o·ozynek na 1cltwilę podnieca, Odzywają 
filę nawet tu i. ówdzie, ~g~ośne uwagi. Ale 
w.niet-W:V·C2iel'JPanie na :now.o ib!ie:rze .gorę .. Cię2r 
kąjest 11000.a szyehła ....;. !bardw .ciężką; 

ELektryczne światła ·gasnf!. . .Powoli V.'lkra
da .:s-ię dzień 1prwz wyoolde -0Jina. ·Ale jes:zeze 
·daleko do ~oń-ca .. · O . .siódmej nadejdzie do
piero zmiana. Ostatnie :kwadranse . wloką się 
strastni:e wółno. Nagle, dono-śny dźwięk ele

'\Vszyę[kkh. S~1gnal ri:egara Jn:mtr-ol-
iPfo:rWs&e fobQt-mee z <dziennej siyiehty 

Z~ucaimy szybko fartu"'. 
ana•f?ZEHJJlieiS-0,a :oajmują n-0we · praQOwni

. r·-..--..... ··''·~"'•= gO<hin. iznowu .· kręcić.„ 
grmooit;v:._ 

1 

Czwartek, 2 sierp n i a 19it ·r. 

Dział ekonomiczny. 
OrganiJacja DOŚGilWI I Polsce .. 

O organizacji tej pisze wiedeński organ 
robotniczy „Arbeiter ZeitungH dość pesymis
tycznie: Przedewszystkiem jednak musimy· 
zaprotestować . przeciw terminowi ,,Russisch 
Polen'', używanemu przez to i inne pisma 
niemieckie w stosunku do Polski któta nazy
wa.la się, a tembaidziej teraz 'się . nazywa 
„Królestwem Polskiem". 

Po okupacji zatem Polski przez wojska 
państw centralnych środki żywnościowe . po-

. dlegaly kierownictwu sfer wojskowyeh. W o
kręgu, podległym Austrji, urzędowała centra~ 
la dla os~cowania zbiorów, kierowana przez 
oficerów, i miała za zadanie rozdział zboża 
międizy wojska, tudiiież miasta i gminy. 'ten 
system niejednokrotnie dal powód ludności 
miejscowej do wyrazenia swego niezadowo
lenia,. gdyż nie ulega żadnej wątpliwości, . iż 
organy wojskowe w pierwszym rzędzie pokry
waly potrzeby woj•ska, a potem dopiero spo
żywców prywatnych i dlatego nie zawsze mo
?ły być potrzeby ludności należycie zaspoko-
1one. W miastach niema odpowiedniej orga
:nizacji nowoczesnej, któraby zdolala rozdzie
lić . pomiędzy mieszkańcami zapasy. żywności, 
z czego wynikał przy pomocy licznej ludności 
żydowskiej, caly siereg spekulacyjnych dzia
łań, polegających na handlu fańeuchowym, 
,„pasku" i nie. ł>ywaJ.ej dr·ofyźnie. . 
. Wladze okupacyjne w· swej trosce o za
bezpieczenie ludności towarami żywności-owy
mi, postanowiły zaprosić do foidzial'u tyeh ar
tykułów przedstawicieli ludności miejscowej, 
ale... wybór padl na związki ro}nicze, które 
właśnie mają naiwiększy interes w fom, by 
utrzymać ceny wysokie„. Przy1)Qmina to kon
sorcjum· węglowe,"' zloźone z największych„. 
przedstawicieli kopalń, tworzących syndykat 
i wyląezność w sprzedaży węgla. Taki też 
món:opol mieć będzie lfonsorcjum żywnościo
we, bo. wszak wtaściciel majątku, dysponują
cy rozdziałem zboża,. nie zepsuje lako mych 
cen ani sobie, ani swojemu sąsiadowi!. •• 

Trzeba był-O obrać drogę inną, powołując 
przedstawicieli ludności pracują:cej ze związ
ków .zawodowych :rozmaitych kierunków. „Ar
beiter _Zeitung" przytacza. ceny okupacji au
strjackięij: 

dla wojska dla ludności 
koron 

pszenica 67 79 
żyto 57 69 
mąka pszenna 79 91 
kasza · 71 89 
kartofle . . 27 27 

i t. d. Ceny. te prawie są podwójnie tak '"Y
sokie, jak w A.usfrji i oznaczone zostały 1-go 
czerwca dla reszty zapasów r. z. Za jaką ilość 
wagi lub miary ceny te rozumieć trzeba~ga
.zeta nie o_znaeza, wzmiankuje· tylko, iż wła
ściciele folwarków czesto brali zaliczki na do
stawy zboża, którego" nie dostarczali. Ceny 
na. nowe zbiory mają być jeszcze ·wyższe. a 
płacić będą annja i lud·ność miejsl:;:a i wiejŚka 
hezr•olna, zarabiać zaś będą właściciele rolni. 

„Arbeiter Zeitung" nie ma racji, gdy jest 
Pf.Zeciwną swobodnemu handlowi o.bu okupa
cyj i otwarciu granic, mówi przez nia waski 
interes· egoistyczny .. · Do. żywności kra}u poza 
wyżywieniem wojsk okupacyjnych, ma prawo 
przedewszystkiem c al a ludność Królestwa. 
ZTo'.l!t'l.mialy to z.upelnie wladze okupacyjne 

· niemieekie, Z{lhraniając ja:kiegekiolwiek wywe
.zu <10 Niemiec. Działalność ge~ner.-guber:n. hr. 
Szeptyckiego idzie również w tym duchu, ale 
napotyka ·na or1ome. stanowiska pewnych 
sier austrjacklch, 1rtórego wyrazem jest nawet 
,;Ga:zeta Rohotuicza". P·o•zatem jednak mo
żemy poprzeć tylko myśl 1,ldziałn w organi
zacjach żywnościowych przedstawicieli całej 
ludl'!Ości, nie dając monopo'.ltl w ręce warstwy 
tę ż:rwnn.~ć produ1ntjącej. 

Zapominać .nie należy też, iż ·okupacja 
austrjacika jest więcej rolnicza, a l'liemiecka 
więcej przemysłowa; obow:iązek pierwszej 
okupa·cji jest pioJuyw.ać potrzeby dimgiej. w 
jedne!U KróleshV:ie Pols~m. 

Vester . 

(e) Eksport zboża z RtMJ~i ·w. ostatnich la
ta.eh. W 1"oku 1916 wywJ.ezfo1w. z Rosji 42 mi
Ijm1y pu<lów ~hoża, w rioku ·zaś 1913 eksporto
wanó 648 miljun6w pudów, t. zn. iż ifo§ć ·wy
rwiezi1onego zbofa spa-dla <l:o 1/is-ej. Wartość 
zaś tego :Zhoża w r.oku ·mrn ·wvnosila 107, mil
joOUów rubli, a w roku 1913 500 miljoonów :ru
bli. 

(e) Amerylra11skie pożyciiki i waluty Ima
licji. ,)Ekoill-omista" z dnia/ 10 .lipca <lowosi: P.o
młmo wysokich pożyCZ'.&k, jakie Amea.-yka u
dzieliła państwom koalfoji, s;:;czególnie w ee-
1u pod·wy.Zszenia ich walut, spowoclowaly 'One · 
nie:·wi-elką zniżkę agia: w Anglji_ 3-pDocenfowe 
ag10< pooos.faly niieziłienfone, we F.rancji spa
dło z 12% na 11)%) we Włoszech z 33% na 
29%,. w Rosji :zaś, gdzi·e agfo. zal€żne jest„od 
HlllyCh -OZ)Cilllików, wzrosło '°1!'0 Z 45 % na 55 % . 

(e) Zakfac1y Skody zakupily w górniczych 
okolicach pólnocny_ch. Czech parę kopalń wę
gla brooatnego, dla pokrycia wlasnego zapo-
trz·eho·wal!!ia; · 

(e) Związek niemieckich fabrykańtihv 
jedwabiu postanowil w. celu prowadzenia dal
szej produkcji wojennej wstrzymać dostar
czenie i sprzedaż fabrykatów i zwol:ać natych-
miastogólne zeb:ranie. · 

• I 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 9..,.g o Cze-rurca 

b., prze:ty"'llJVSZV lat 32, -w- §orlji i tamże pochowany 
został,· o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

-Stroskai1a rodzina; 

GIEŁDY. 
Be:rUn, l sierpnia. Notowania kursów dewiz za 
wypłaty telegraficzne. 

N'owy-York 
Holandja • 
Dan ja 
Szwecja • 
Norwegia • 
Szwajcaria 
Austro-Węgry 
Bułgarja . 
Ko11sta:a:tynopol 
.Madryt • 

Weksle na Berlin 
„ • Paryż 
• • Londyn 

Can;idian Pacific 
Anaconda Copper Mining 

Paryf, 30 lipc.a. 

5 % pożyczka francuska . 
3% r.enta • • 
5 % renty rosyjskie z r. 1906 
3% • " „ • 1896 
Bank Paryski • 
Credit Lyonnais, • • 
Akcye kanału suezkiego 

„ Brianskie • · • 
„ Lianozowskie 

Bakinskie. 
„ Tulskie 

Lena Gold• 
Rio Tinto. 
Makowskie 

I pł~~ono 
280311 
2fW;. 
'.!I 0 1 }~ 
204314 
1401;'s 
64.~!U 
so 1 • 

:Ju.uo· 
120112 

5.71550 
4.72 

160 
773/s 

30!7 

88.iO 
61.D 
75.-
46.-
-.-
11.50 
4i'i.OO 

H„Of1 
3.22 

13.70 
9.15 

40.-

4.50 

żądano 

28i 1/, 

204 
::.I()3,4 

20:.':1 
1.10:; 8 

6±.;)U 
8l li2 

2u.10 
l~j 1~ 

28/7 

5~7025 
fJ.72 

Hi~11;, 
'il 

27i7 

88.70 
61.10 
7;):
'-17.-

11.~9 
4S.OO 

Giełda warszawska. 
I 

1 sierpnia. 
Usposoibienie bez rz;mi®..ny. 4% % Listy Zastaw~ 

.ue Miejskie w poszukiwan.i.u przy tendencji mot:niej
szej. 4% % Llsty Za!sl:aw:ne Zie.mskie nieco spadł)". 

Papiery procentowe. 

G proc. Obligacje m. W ar
szawy z r. 1915 • . . • 

6 proc. Obligacje m. War-
szawy z r. 1916 . . . 

Listy· zast. Ziemsk. -1 i pót 
proc. . ... _ ... 

Listy .zast. Ziemsk. 4 proc, . 
Listy zast. in. Waiszawy 5 

proc •.•••.... 
Listy zast. m. Warszawy •i i 

pół proc. 
H.enta . • . • • • • • 
Serje ros. . • • • • . 

Korony 63.50, 75, 64. 

TRANZAKC.JE 

209.75 -.-
-.- ·-„-

227.fO ::!~ '· -
:3.JJ.75 

205.- - ·;o-t.óo 

185.-

-.-

I 

I 
t 
l 
I 

l 

Wiederrni SO lipca. 30/7 2817 

I 155.75 Czek! na Berlin • . 155.75 
Amsterdam 44.G. 446.-Jl 

Zurych 218.75 218.75 
Sofie - 127.50 127.50 

" 
Nowy-York 8.64 8.65 
Petersburg 325. 325. 

" 
Sztol1holm 318.50 318.50 

W dcd~.tkaeh mz:zd-ow:,'d1 do Gazet Po-
wiat·owych z dnia 18 {Nr. 1?J ope'Jlilrnwano 
rozp·orztidzenia p. General'. - Gu1.ienrntoTa z ·Ól. 
18 lipca, na inocy któ:·eg;o :::ekwestr wyrobów 
\Vłóknistych, ogranii:rnj~ey sJę dotychczas do 
okręgu bętl~1cego pod wr~qde1n Prezydjurn Po
licji w Lodzi, oraz powi11itów: będzińskiego, so
snowickiego, częstoch1owskiego, kaliskiego, 
sieradzkiego i łęczyckiego, zostaje razszerwny 
na cale General: - Gubenrntor.stw·o. 

Przyczyna tego postauow·ienia wyluszczo· 
na jest na wstępie necz.onego rozp•orzą<lzenia, 
należy jej rówllicż szukać w lrnnieczn-0ści :Za~ 
prowadzenia jednolitej gospodarki ~v dziale 
wyr-o1)6w wlólrnistych w calem General-Gua 
bernatorshvie, aby w ten sposób nietylko za-· 
spokoić dal::.ze putrzelly niemieckiego gospo-
darstwa wojennego, lecz aby dać mo7,ność lu
dn:ośei General:-GT.iibe:rnatorstwa, a w :szczegól
nnści warst1vom mniej posiadającym, nabywa· 
nia odzieży p10 cenach mnfarkowanyoo. 

Wprawdzie, z:w:olnione d·otychczas z:apasy 
mogłyby p·okryć w zupełności potrzeby calej 
miejscowej ltHin•ości, lecz ·W rzeczy:wistości 
dzieje się inaczej; z\rnlnione V·d sekwestru za
pa3.y nie <l•och{)dzą do właściwych ;rąk, a z1osfa„ 
ją użyte d·o celów spekulaeyjnych. Z tego też 
powodu ceny zostaly wyśrubowane do takich 

: l"OZmiarów, 7.e ::taJv sie n.ienrzvstępne dla lu-
:. dn""'ci • ~ ~ • i o~_, , • 

! • Temu złu zaradzi ogólny sekwe;.;;fr, a 
mianov.'icie w ien sposób, że odpowiednia i
lość zyskanych przez ten~.e sekwestr towai·ów, 
odstąpioną zostanie na potrzeby ludności Ge
neral - Gubernatorstwa i tą drogą ludność, a 
;.:zczególniej mnie,i zarnożna, zaopatrzona zo~ 
,.;L311ie w materjaly na odzież po cenach u
rn iarkowanych. W tym celu zostanie utworzo. 

1 ua specjalna orgm1izacja. 
Ponadto, zwraca się uvrni5Q, że rozporzą. 

d;:er:.iem z dnia 18-go lipca 1917 r. General0 

Gubernator ustanowil ostateczny termin, t. j. 
do 31 sierpnia 1017 r., do zgioszenia tych za
Rekwestrowanych mnterjdów, które nie zo
staiy jeszcze dotychczas zgłoszone. 

Osoby, które ukrywane dotychczas towa
ry zgłoszą do po•.vyższego terminu, bez we
z vrnnia i inter\Yencji w!adz, zostaną zwolnione 

Sprawozdanie meteorologiczne ~t~~ 1;~~11~1"~~~~~:~;~:~;~arnej i towary nie zo~ 
zgłównejstacjiobserwacyjnejwarszawskiej. I Należy się spodzi.ewar, że po\\ryższe U· 
................. ....., .......... "!'"",........,._,.,,,_....,.....,_..._.....,.....,,__,...... .. wzgl(;)dnienie znajdzie należyty oddźwięk i u 

Dala f Temp I Pogod~--'·· Opa-1 Maks., u „... • i tych wł~:icicieli towar~w wlól~1:if1tych, którzy 

31(\'Il 2 PP• 

31·VII 9 pp. 

1/Vlll 7 r. 

27 1~0 

22,7° 

21,sa 

_ dy Min. v.:Agt ; . lalrnw·ycn clotyehezas me zglos1ll. 

I · -"""""""'""'- ""' Dalsze ukrywanie tych itowarów starrie 
niebo czysto 

•i. zachm. 

1/ 1 zachm. 

ao,o ·l się temhardziej o<lpowiedzialnem i karygod-

1

11,n ·I · nem, iż będzie jawną wskazó\vką zlej woli, 
pozi1awiając tym sposobem współziomków u
hogkh i mniej zamożnych moż•Jości zaopatry
wania się w niezbędne materjaly na odzież, 

\.J ubiegłej dobie: d.la wlasnych zy:sków i niczclrovrnj spekulacji, 

W stronie południo-zachodniej riiebl) pogo· 
dne, sucho, gorąco, zaś półooco-zaehodnieJ m
n.o _. burze. Redaktor odpow. A.Ieksarulc:r .Bieliński. 

Zapswiedi na GWJartek 2~go sierpnia: 
Nir:bo uzęściowo zacimmrzon6, parno - bum. 

Nadesłane„ 

na rzec;z TOWRRlY8I~J KUL TURfflHO „ OŚWIHTOlJYCH 
23.500 h:»sów, 111150 lf:IJgr~mJch fi 1 premJa 

s::1ędwa miljony 358 tysi~GY 500 marek. 
Wvgrane 200,000 m., 130,000 m.., 90,000 mm.., 80, OOO m., '10,000 m 4 , 

4~,ooo im., ~51000 n:11.., 2 po ~o,ooo., 25i{)Hl:Hl ::rl:Jl.., 2 po ,ZC1~000 m. i w. in 

C)]..ą&::rni.:lleuie II klasy 9 i 10 sierpni.all) 
VNm'ma !~~ów uo li klasy winNa być uskutlmzniona-· u właśG!vmh kQłtiktolti'tl irniuót.nic! do fin. 5 slerpn1a. 

Cena do lrnżdeJ kksy: · 
Cakgo fosu 2~ mare~i.: 1 / 2 losu 12 :marek 1/:; losu 6 marak. 

378 - 1 Za1t"ząd, Króleursk:a 23~ 

r. 
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łel1 siarazane 
n bfotn6 

Yodoleozni;a 
htitytnt zanderowskl 
Wybtmta . rntaura„ · 

uia '·' za~ładzie 

Trzy razy · dziennie 
· homiari . mojxk 

w ,arku 
· Uygod1y automobU 
rołąozenie 

Busko. 

()~ród przy Grand-rlotelu~ 

G () 

iirzy Ces-Niemieckim Sądzie Okręgowym. 

§w,eile:fi:G 
;;:i:aloną· poleea 

TEODOR W A.GNER, nl, Piottk<nrska N! 213. 
Elektryczna pa!arnia kawy i skład towarów kolonialnych. 

f830-20-· 10 Skład otwarty od 9-12 i od 2-6. 

yższa Sz~oła R~ałna 
Łódź Dzielna M 50 A. 

z pr?W~m wstępu do politechHiki i trniwersytelu. 
Egzaminy wstępne do wszystkich klas rozpoczną się 27 
sierpnia r. b. Podania vrzyjmnje kancelarja Szkoły w godzi
nach biurowych. Łacina objęta programem Szkoły, jako 
przPrlrniot nieobowiązkowy. Dla. klasy wstępnej wpis obni
żon;. · Dyrektor; E. Hauptmann. · 

6447'--1'!-l 

1, 
oraz tilje l k:ant"ln:>v~ 

m ł!ędzmla, w &zęsteęhema, w Cłłlilh!!npWle. w. larwołłnłe, .. w ,KaHs~u •. il KłełtUłlJh!ł · 
w lołuszluu::b, w Łomży„ w Łowmiu,., w: '8łłlł\ł!fie„ w Małfidnl. w Połtusku, • Płocku, w 
Siadeca~h, w .~~Pauu, w $1Jłerm6Wica®, ·w Sasnnmu, w .Tnmasza•ie,. we Włooław„ 

lul11 w Za1tł~. w ~łdaJ 1Wołi 1. t.. d.· · · . . . •· . ~ . . 

P!IBY~J4 9911'ł&Zi~-u •. ł.ł łaNAOii RED,AKOYJNYCiI, DO: . 

ODZ.INV POLSKI'' .. '' 




