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Piotrków, 20 wrzęśnia. 
wszakże przeciw temu protestować nie mogła, Rosji tnają dziś dwie rzeczy do wyboru: albo 
gdyż w akcie owym ujawniona być miała je- walkę z wrogiem zewnętrznym, albo walkę 
dnolitość narodowa i państwowa całego impe- z rewolucją. Niewątpliwie wybiorą drugą. 
rjum. Któż mógł lepiej obudzić patrjotyzm lu- Przyznanie się do klęski wojennej ułatwiła 

(adz) Rząd rosyjski i kamarylla carska oka- du, niż „święta osob! batiuszki cara", któż mógł im Duma, a zawarcie możliwie rychłego poko-
zały jeszcze raz spryt nadzwyczajny. większe wzbudzić zaufanie w szerokich masach, lju pozyska tylko znużone wojną masy ludowe, 

Duma spełniła podsunięte przez nich za- że teraz wojna i sprawy z nią związane wcho- wjgruncie wojnie tej niechętne .. Tak więc pod-
danie i odesłana została do domu. dzą na najwłaściwsze tory. Duma musiała więc danie się caratu w walce z wrogiem zewnę-

Spełniła zada.nie. Tak. Jakże . to bowiem I i swój kredyt władztwu cara zaofiarować. trznym jest i łatwiejsze i korzystniejsze. 
rozczulający był widok, gdy reprezentacja. na- J Stało się tedy. A to, co nastąpiło, nastąpić Natomiast poddanie się wrogowi wewnę-
rodowa rosyjska ocierała krokodyle łzy, które I musiało. Duma została bez atutów. Gra się trznemu znaczyłoby koniec samodzierżawia, 
rząd wylewał nad nieszczęściami wojny, nad zmieniła. Z chwilą, kiedy na rozwiniętym przez ruinę wpływów i znaczenia reakcji. 
okropnością ~zmiennych losów, nad dolą Pola- Dum~ sztandarze patrjotyczny znalazł się portret· Od.-oczenie Dumy i ewentualne jej roz
ków. Nastrój patrjotyczny w kraju rósł. Pięk-1 cara-kamarylla dworska i żywioły zachowaw· wiązanie uważać należy jako drugi akt likwi
ne słowa sypały się jak z rogu obfitości. Krze- , cze wyrwały ten sztandar Dumie-. dacji wojny ze strony Rosji, jako następstwo 
piły się serca, rozpromieniały nadziejami dusze. Nietykalność władzy carskiej, nieuszczupla- logiczne objęcia naczęlnego dowództwa przez 
l w tym miodowym flircie rządu z narodem nie jej, nieutrudnianie rozporządzeń carskich ja- pokojowo usposobioneg cara. 
rozpłynęła się gorycz upadku Modlina, Dębli- kąkolwiek krytyką, uczyniono w mig hasłem ' Dochodzą też wieśa coraz uporczywsze, 
na, Brześcia, utonęła utrata Lwowa. Duma zbawienia narodowego. że w kołach carskich i rządowych o ile panuje 
skwapliwie wynajdowała winowajców bezpośred- Duma znowu zeszła do roli tylko dorad- zadowolenie z rozbudzon~go przez Dumę pa
nich kl~ski - więc intendanturę, więc brak I czyni, z obowiązkami pracowitej pomocnicy. trjotyzmu, o tyle potępion jest dalsze podże
organizacji, więc nieopatrzne dowództwo. Bu- Jednem słowem: Duma poniosła porażkę na ganie do wojny. 
dowala nami~tnie złudzenia lepszej przyszłości. całej linji. W kążdym zaś razie z odroczeniem Du
l tym to sposobem mimowolnie odwracały się I Poddać się lub podjąć walkę rozpaczliwą my odsunięto na bok wszystkie projekty re
oczy i myśli od właściwych sprawców katastrofy, 1-oto alternatywa, która stan~ła przed postępo- organizacyjne w armji i jej dostawach. Wobe 
od tych, którzy Rosję lekkomyślnie do wojny 1 wym bluk1em dumskim.' Zaryzykowano waikę- bowiem nowych zam1erzen rządu są one me
popchnęli. spodziewano się steroryzować rząd. Z tych potrzebne do dalszego prowadzenia wojny, a 

Oczywiście, że Duma miała wtem wszyst- postanowień i nadziei wypłyn~ły znane żądania szkodliwe ze względu na wpływ, jakiby w rzą
kiem swoją grę, swoje rachuby. Przy pomocy bloku. I tu właśnie padło veto rządowych kół. dach zyskało przez to społeczeństwo rosyjskie. 
patrjotyczncj swej postawy spodziewała się dojść Gotów on był osłodzić Dumie porażkę pew- · 
do władzy i ująć ster rządów w swoje ręce. nemi koncesjami, dymisją dwóch ministrów. Du
W tym też kierunku szły jej wszystkie reorga- ma jednak zrozumiała, że albo wszystko, albo 
nizacyjne projekty. Proje~ty rząd jeszcze ła- nic. Lecz zrozumiały to także sfery rządzące, 
skawie tolerował, lecz gdy Duma w czyn je że oto ostatnia chwila, w której mają szanse 

Tragedja wygnańców polskich 
w Rosji 

zmiemc chciała, powiedział swe stanowcze veto. uratowania swego prestige, swego znaczenia. „Riecz" z dnia 24 sierpnia zamieszcza sze-
Na postawienie takiego veta zyskał zręcznie I Duma została odroczona. reg informacji, zaczerpniętych z centralnego ko-
podstawę w faktach, wytworzonych flirtem dum- Dalsza gra jest już jasna. Jeśli Duma ucie- mitetu związku miast rosyjskich, a dotyczących 
skim i nastrojem patrjotycznym. Oto wysunął knie się do środków rewolucyjnych, rząd ją położenia uchodźców. 
osobę cara na czoło armji i wprowadził dykt a- rozw1ąze. W Pińsku zarząd miejski zarządził ewaku· 
turę faktyczną i naczelną car a Rosji. Duma Samodzierżawie i reakcyjne żywioły w ację około 20.000 żydów. 

Śmierć Sowińskiego 
(Wiersz pomieszczony w „Tygodniku ltlu

strowanym" na uczczenie obchodu na szańcach 
wolskich dnia 6 września b. r. w 84 rocznicę 
bohaterskiego skonu generała Sowińskiego). 

Przy ostatniej bijącej armacie 
Lont zapala Sowiński jenerał, 
Ramię w ramię śmierć stoi na czacie, 
Patrzy chciwie, jak będzie umierał, 
A on szczudło w armatnie wbił kolo 
I zwycięsko do góry wzniósł czoło. 

„ Witaj śmierci! czekałem na ciebie, 
\XI oczy twoje bez drżenia poglądam. 
Ody się Polska w posadach kolebie, 
Takiej właśnie, jak jesteś, pożądam, 
I na krzyż ten przysięgam na łonie, 

Że tu legnę w Ojczyzny obronie! " 

Wali hurmem wróg w boju rozjadły: 
Orenadjery gwardyjskie, dziw-chłopy. 
Polskie sza1zce ostatnie upadły: 
Ural ural zdobyte okopy I 
Ziemia pękła, do rdzenia wstrząśniona: 
Wyleciała reduta Ordona! 

Wzwyż wionęły w kurzawie ich duchy. 
Strzępy trupów na miejscu baterji. 
Już nie dla nich niewoli łańcuchy, 
Ani pustki lodowe Syberji. 
Chwile temu-z pod prawa wyjęci, 
Teraz-Polski patroni i święci. 

Wróg się wstrzymał w bitewnym rozpędzie, 
Ale nowe popchnęły go tłuszcze ... 
„ Wnijdą .futaj,-lecz mnie już nie będzie. 

Żywy-obcej tu nogi nie puszczę." 
I krzyk wraży się rozległ na wale: 
„ Wola wzięta. Złóż broń, jenerale!" 

Ten, co wyrzekł-nie powie już słowa. 
Skonał z kulą i z echem wyrazu. 
Krew blusnęła w twarz wodza ponsowa, 
A wódz twarz miał zimniejszą od głazu. 
Wystrzelony pistolet w tłum rzucił 
I wzrok na nich, jak płomień, obrócił. 

Drżą szeregi, żołdaków strach pęta. 
Ten wzrok orła straszliwszy od stali„ .. 
Świszczy kula-i pierś już rozcięta, 
Ciało stygnie-lecz duch się wciąż pali. 

Duch się pali, mrok światłem nasyca: 
Rozjm:zona nad Polską gromnica. 

Umarł. Oni patrzyli w zdumieniu 
I dreszcz dziwny przeleciał przez żyły: 
Może wtedy coś drgnęło w sumieniu, 
Może skrzydła się duszy zbudziły, 
Wstydu luną w twarz bijąc żołdaka, 
Kiedy patrzał na .~mierć tę Pola~a. 
• 
Jenerale! Ty stoisz przed Bogiem, 
A twa ziemia-spójrz-jaka znów krwawa! 
Uderz· szpadą złamaną przed progiem 
I zamelduj jej mękę i prawa. 
Byleś szańców Ojczyzny patronem, 
Bądź jej posłem u Boga i dzwonem. 

Bij w dzwon szpady, niech ona wymodli 
To, co wolnym się ludom należy, 
Bo ten naród się nigdy nie spodli, 
Nigdy szyi nie ugnie.-a ,wierzy. 
Przez śmierć twoją, o! stań się Godzino, 
I tych innych, co giną ... co giną .... 

OR-OT. 
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Z Wjatki donoszą: Znajduje się tu około 
100 tysięcy uchodźc0w. Miasto domaga się 
pomocy pieniężnej, a rada miejska zamierza zor
ganizować pomoc ze środków związku ziemstw, 
nie odwołując się do pomocy Komitetu W. Ks. 
Tatjany. 

W podobnym duchu utrzymane są pisma J ~yjnej i wydziału sprawiedliwości. Naczelnemu gubernatorowi 

D M I . . . t a dla o ·al1'c1'1' dr Le~ (zamianowany jest nim generał-major i tajny radca Eryk br. Dil-r oraws nego rmms r . d . • . . 
· '-. ' . .' . ' !er, Jego zastępcą generał-maior Karol Lustig v. Preanfeld) podle-

przezyden ta w1elk1ego Krakowa, N1ezab1tow- gają komendy okręgów i miejscowe organy samorządne. Komen-

skiego, marszałka Galicji, posła Długosza i in- dant okręgu (oficer sztabowy) jest w swoim okręgu jedynie roz-

nych. strzygającym, pełnon_rncnym i odpowi~dzialn~m naczelni.kie~. . 

(To manifestacyjne wystąpienie najwybit- Komendantowi okręgu przydzielony 1est zastępca 1 adiu-

Z Kazania : Z pierwszego miljona uchodź
ców wysłano około 1 OO tysięcy do różnych 
miejscowości gub. kazańskiej; jednakże niema 
dostatecznych środków na ich utrzymanie. Mia
sto prosi tymczasem o 50 tysięcy rb. zapomogi 
od Związku. 

. · ~ h l't k · lskich do od i jak tant. . Komenda okręgu spełnia zadania wymiaru sprawiedliwości 
nt~]SZYC po l Y ?W po . •. W Z ' . i administracji w poszczególnych okręgach . Sąd komendy okręgu 
wielką w?gę nalezy przyp1sy\~ac artylmłow1 h.r. rozstrzyga w pierwszej, a w zakresie sądów gminnych w drugiej 

Andrassy ego, ktory w ubiegłym tygodmu instancji tak w sprawach karnych jak i cywilnych. Kierownictwo 

przedrukowaliśmy w całości. Red.) czynności sędziowskich sprawuje wyższy audytor, mianowany 

Z Omska: Miasto może przyjąć 3.000 • 
Gdyby niemcy weszli -do retersburga. 

uchodźców. Koszta miesięczne ich utrzymania Pod tym tytułem zamieszcza bukareszteńska 
wynoszą 30.000 rb. Ponieważ miasto nie może "Moldava", redagowana przez P. Carpa, znanego 
dać więcej nad 10.000, przeto zwróciło gię do przeciwnika Rosji, następującą znakomitą satyrę: ·„Ja. 
związku o brakujące 20 tysięcy. kie wrażenie wywołałaby w naszem mieście wiado-

z Kostromy: Postanowiono w gub. ko- mość, że pewnego pięknego poranku Niemcy wkro
stromskiej rozmieścić . 100 tysięcy uchodźców. ·czyli do Petersburga? Pytanie to jest zupełnie uspra
Brak środków, chleba i żywności. Z powodu wiedliwione. Otóż zdarzenie to zostałoby w Bukareszcie 
przerwania żeglugi dowóz żywności jest utru- przyjęte w taki mniej więcej sposób: 
dniony. Dotychczas rozmieszczono około 8000 „Adverul« (dziennik moskalofilski) napisałby 
w gmachach szkolnych. Kobiety i dzieci są pod tyt. .Niemcy w Petersburgu" co następuje: 
tylko do połowy odziane. „Po długich .i krwawych walkach gen i a I n a str a-

* te g j a w. ks. Mikołaja Mikołajewicza ukoronowana 
* , * została ostatecznem zwyci~stwem, W. księciu udało 

Pewien obywatel, który przed miesiącem si) Niemców ściągnąć tam, gdzie ich chciał mieć. 
drogą na Sztokholm wyjechał z Petersburga i Zwabiwszy ich do Polski, rzuciwszy im w pa
obecnie przedostał się do sżeregów legioflo- szczę stopniowo Warszawę, Modlin, Dębliu, Brześć 
wych, opowiada, że w całej Rosji objawia się Litewski i inne twierdze, co do których w bystrości 
potęgująca się Z dniem każdym do uchodźców swej natychmiast się zorjentował, że byłyby one dla 
z-. Królestwa Polskiego niechęć. Ogólnie obu- niego tylko ciężare,m, udało się rhu zwabić do Pe
rzają się na drpżyznę; którą wywołuje napływ te(sburga resztki pobitych armji niemieckich, a po
uchodźców. Zródłem niechęci, a nawet wro· nieważ teutoni czynią także przygotowania tia zdo
giego stanowiska wobec uchodźców jest także bycie Moskwy, przeto można przewidzieć, że genialny 
pogląd, że wojna toczy się o Polskę i gdyby plan okryje sławą st'rategję rosyjską i jej sprzymie
uie Polacy wojna dawnoby się skończyła. Wśród rzeńców, a wieczną hańbą cesarza, Hindenburga i 
szerokich mas, na tle ogólnego znużenia woj11ą, wojska austro-węgierskie. Niemcy i Anstrjacy ;>ą na 
myśli takie nabierają szczególnego znaczenia. tyle dziecinni, iż cieszą się z olbrzymiej zdobyczy 

Ze strony rządu brak jakiejkohviek opieki i setek tysięcy jeńców, którzy im wpad)i w ~ę{e, nie 
nad emigrantami. Jedynie na niektórych stacjach widzą jednak tego, że wszystko to ob my ś 1 ił a 
rozdają uieszczęsnym wygnańcom herbatę. Ko- dobrze i ob I i czy ł a strateg j a rosy j s-k a 
mendanci etapów otrzymali rozkaz rozdzielania w tym celu, aby przez transport zdobyczy wojennej 
tran~port.óV..: ~~ieĘóW · na pos.zczególne partje I i c!i:żk.iej art~lerji _ro~yjskiej utru~nić i~ ruch~ i~h 
o rowneJ hczu1e 1 odsyłama ich w oznaczone wojsk 1 ob c 1 ą ż y c l e setka m 1 ty s~1 ~cy J en
miejscowości na wschód. Rozkaz ten wyko- I ców, którzy w krótkim czasie wyjedzą zapasy Nie
nano w sposób n aj be z m y ś I n ie j s z Y· I miec i w ten sposób przyczynią się do urzeczywi
Zdarzało si~, że d o j e d n ~ j y a r ~.i i z a 1 i- , stnienia olbrzymiego planu wygłodze.nia: któr~ P?
c z o n o o ] c a, d o d r u g I e] z a s m a t k ę myślany został przez czwórporozum1e111e w 1 m 1 ę 
ż dziećmi i mimo rozpaczliwych protestów !"cywilizacji" i "ludzkości". 
gnano porozdzielane rodziny w najrozmaitsze Rumunji daną jest jeszcze możność wdania 
miejscowości. W centrach, gdz,ie scentralizo- 1 się w akcję. Zaiste byłoby zdradą narodową, gdyby 
wano osiedlanie wygnańców, wskutek braku zechciała przeoczyć i tę tak sposobną chwil~, aby 
opieki sanitarnej szerzą się w zastraszający spo- mogła walczyć po stronie zwycięzkich wojsk cara, 
sób choroby epidemiczne. W Smoleńsku i Bb- a to jedynie z tego powodu, że rząd Bratianu na 
brujsku 1.u d n o ś ć m i ej s c o w a o b r z u- nieszczęście kraju postanowił wytrwać przy taktyce 
ci ł a kam ie n i am i uch od. ź ców, n ie wyczekiwania"_ 
c ł} cą c dopuścić do i b. h os ie dl en i a. „Epoca" (również' moskalofijskie pismo. Red.) 

Część członków centralnego komitetu oby- napisałoby w ten sposób: „Petersburg padł; tak,
watelskiego, przebywa w Petersburgu wraz z lecz Niemy i ich szpiegowi~ nie powinni się za wcze
Grabskim. Obecnie starają się oni o założenie śnie cieszyć. Ich k 1 ę ska sromot n a j est ty 1 ko 
prywatnych szkół polskich dla dzieci uchodźców. kwest ją dni. W rzeczywistości bowiem, kochani 

Rumuni, 12 miljonów, słownie dwanaście miljonów 

roll'tycu poll'Cll 'o artukule hr. Dndral'l'y'ngo. świeżych rosyjskich żołnierzy, sami silni, wspaniali 
1 Il 1 1 li 1111 li bohaterowie1 uzbrojeni od stóp do głów, wszyscy 

(Telegraficznie od naszego korespondenta). 

Wiedeń, 20 września. 

wyekwipowani jak książęta, na każdego jedno działo 
wielkiego kalibru i jeden karabin maszynowy, nie 
mówiąc o b.ajecznych wprost ilościach amunicji, stoją 
w pogotowiu, aby się rzucić jak lwy na tchórzliwych 

kierownikiem sądu. 

Pod naczelnym kierunkiem i nadzorem naczelnego guber
natora istnieją dla gospodarczego spożytkowania terenu okupacyj
nego, dyrekcja lasów i domen, oraz wojskowy urząd górniczy. 

Dla jednostajnego zarządu i kierownictwa ruchu kolejowe
go na terenie okupowanym ustanowiona jest .kc.menda c. i k. 
kolei wojskowej". 

Obecnie wchodzą w rachubę następujące linje c. i k. kolei 
wojsko'\\ ej: Częstocliowa -Kielce, Granica - Kielce, Kielce-Dęblin, 

Tomaszów-Brinek-Nadbrzezie, Kaźmierz-Sosnowiec, Strzemieszyce
Dąbrowa, w zakresie terenów węglowych leżące kolejki dla tran
sportu węgla: Granica·Ząbkowice, Rozwadów-Lublin, Dęblin-Lu
blin-Chełm, dalej bardziej na wschód Lublin-Lubartów, dalej ku 
północy Bełzec-Chełm. 

Siedziba urzędowa c. i k. kolei wojskowej mieści się w 
Radomiu; 1i:enerał-major Narcyz Schnitzler dyrektor c. i k. woj
ikowej kolei Banialuka-0.oberlin objął czynności naczelnika c. i k. 
kolei wojskowej. 

Dla zarządu poczt i telegrafów na terenie okupacyjnym u
stanowiono etapową dyrekcję pocztitelegrafów z siedzibą w Kielcach. 

Jeneralny zarząd rozciąga się na wszystkie pod austrjacko
węgierskim zarządem wojskowym zostające części zaboru rosyj
skiego Polski, ~o znaczy na te okręgi, kióre na zachód i na pół
noc odgraniczone zostały w porozumieniu z cesarsko-niemieckim 
rządem. 

Główny zarząd ma na razie sietlzibę w Kielcach, skoro zaś 
praktyczne względy na to pozwolą, będzie przeniesiony do Lu
blina. Generalny zarząd· obejmuje obecnie następujące oKręgi: 

1) Okręg dąbrowski, to znae,zy przypadającą na nasz teren oku
pacyjny część rosyjskiego okręgu Będzina; 2) okręg Nowora
domsk, t. zn. dotychczasowy okręg tej nązwy, jakoteż przypada
jące · na nasz teren okupacyjny części okręgu Częstochowa wraz 
Jasną·Górą i Wieluniem; ;3) okręg piotrkowski, t. zn. dotych
czasowy okręg tej nazwy, oraz przypadającą na nasz teren oku
pacyjny część okręgu Laika; 4) okręg olkuski; 5) miechowski; 
6) jędrzejowski; 7) , włoszczowski; 8) pińczowski; 9) kielec
ki; 10) okręg Końska; li) okręg Opoczn.1; 12) okręg Buska; 
13) okręg Sandomierza; 14) okręg Opatowa; 15) okręg Iłży; 

16) okręg radomski; 17) okręg Kozienice; 18) okręg Janów; 
19)' okr~g Biłgoraj; 20) okręg Puławy; 21) okręg Zamość; 

22) okręg Krasnostaw; 23) okręg lubelski; 24) okręg lubar
towski. Nie ustanowiono jeszcze naczelnych władz okręgowych 
w następujących okręgach: 1) tomaszowskim, 2) hrub1eszow
skim, 3) chełmskim. 

Językiem urzędowym c. i k. komendy włącznie z przydzie
lonymi jej państwowymi organami cy!'filnymi jest język służbowy 
c. i k. armji. 

W zetknięciu ze stronami narodowości polskiej naleźy 
używać języka polskiego. 

Gminom oraz zarządom gminnym pozostawia się swobodę 
ustanowienia polskiego albo niemieckiego języka jako urzę
dowego oraz zakresu, w którym drugi język ma być używany. 

Podania i pisma, wpływające w języku polskim lub nie
mieckim, należy przyjmować bez różnicy. 

Te same przywileje, jakie przyznaje się Jt;zykowi polskiemu, 
przypadną również po ustanowieniu zarządu w prowincjach ukra
ińskich, językowi ukraińskiemu. 

I 

z CHWILI 
Wspomnienia a rzeczywistość 

Zagnany szarugą i nudą do jednego z kino 
miejscowych, natrafiłem na stare zdjęcia z wojny bał

kańskiej ... (z polskim i rosyjskim napisem). 
Tak - ludzie ci i ich państwa, to wieczna za

gadka: wiecznie niespokojni; bratają się, by zdradzać 

jedni drugich; mściwi, chciwi, okrutni i waleczni, a 
nadewszystko podejrzliwi.„ Skutki długiej niewoli.„ 

Wre kociołek bałkański; kogo też oparzy i kto 
skorzysta? .. 

Wtem moje pobożne rozmyślania (w takt mar
szu „ bałkańskiej wojny") przerwali dwaj z tyłu sie
dzący „ politycy domowego chowu" „. 

- A to co? 

„Neue Freie Presse" ogłasza oświadczenia barbarzyńców, z którymi prowadzą wojnę ) czekają 
wybitnych polskich mężów stanu o artykule tylko na rozkaz cara. Spodziewan)y się, że sprzymie
hr. Andrassy'ego. Hr. O o ł uch owski, b. mi- rzeńcy nasi nie wezmą nam za złe tej niedyskrecji, 
nister spraw zewnętrznych pisze: „ Nie mam iż zdradzamy wiadomości zaczerpnięte z najprawdzi
słów dość wymownych, aby Cię zapewnić, ~ak wszego źródła, wiemy bowiem dokładnie, że nie dłu
wysoko cen·ię Twój wybitny artykuł"· go trzeba będzie czekać na rozkaz cara. Tak, · wybiła 

Dr. Bi 1 iński, prezes Koła polskiego, pi- już godzina zagłady Niemiec! Petersburg padł, padnie - Tak, panie, to wojna jest między Turcją, a 
sze: „Artykuł wstępny znakomitego pióra Wa- także Moskwa, lecz: Biada Niemcom!" Bałkanami„. no, no„. pisma jednak o tern nic nie 
szej Ekscelencji z a wie r a to, wszystko, co pisały, a tu najlepszy dowód„. jet'lcy ... 
gł o s z ą i je ze go pragną n aj wy b i t n i ej si I powędrowała na pewno nowina szukać chę-

1 ·t 1 d tl · L C. i k. Zarząd WOJ.skowy na t h ł h - otdb po t y cy po s cy o paczą m wo1ny. . a- nyc s uc aczow„. . oy. 

den patrjota polski nie mógłby trafniej i pa- okupowanych terenach Polski. I 
trjotyczniej traktować kwestji polskiej w dzi-
siejszej sytacji światowej, aniżeli to uczynił we Główna kwatera prasowa ogłasza pod datą 14 bm. zasady 

wspomnianym artykule wielki syn wielkiej oj- c. k. zarządu wojskowego na okupowanych terenach: 

czyzny. Jako prezes Klubu polskier-o poczu- Naczelna komenda armji (naczelna komenda etapów) jest 
~ najwyższą władzą w wykonywaniu prawodawstwa i najwyższą 

wam się do obowiązku wyraż~nia Waszej Eks- kierującą i nadzorczą instytucją dla wymiaru sprawiedliwości 1 dla 

ceJencji najserdeczniejszej podzięki i mogę tyl- administracji. Naczelny gubernator jest najwyższym organem 

ko prosić Boga, ~ b Y. wie I !~.od us z n ą ż y- 1 władzy wy~onawczej .i n~jw~ż~z~ roz~t:zyga!~cą instytucją ~la 
cz li w ość Waszej EkscelenCJI d I a 11 ar od u f ca~ego wymiaru spraw1edl!wosc1 I adm1mstraCjl na austr~-~ęg1e:

p o I ski ego p od z i el a ł c a ł y Il ar ód wę- sk1m ~ere~le okupowany~1: Jest on rozstrzyga1ącym I 1edyme 
. . . , . odpowiedzialnym naczelmk1em zarząąu. Naczelnem:.i gubernato-

g Ie r s k I, a tak ze wszy st KI e I ud y m o- rowi przydany jest zastępca i szef sztabu generalnego. Naczelny 

n a r c h j i". Żarząd składa się z sekcji wojskowej, wywiadowczej, administra-

-Z kroniki warszawskiej 
- Z prasy warszawskiej. Redakcje pism warszawskich 

otrzymały następujący .Okólnik Nr. 8 wydziału prasowego przy 
urzędzie generał-gubernatora". ----. 

. W .Dzienniku rozporządzef1 władzy cesarsko-niemieckiej w 
Polsce• znajduje się następujące ogłoszenie: , . Następujące pisma 
nie drukowane na obsadzonych obszarach na wschodzie, odwołal

nie mogą być wprowadz.one i rozszerzane na tychże obszarach: 
1. Dzienniki i czasopisma drukowane w języku niemiec

kim w obrębie granic Rzeszy niemieckiej i kontrolowane przez 
niemiecką cenzurę; 2. polskie ·pisma: „Dziennik Poznański" w Po 
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znaniu, .Kurjer Śląski" w Bytomiu na O. Śląsku, .Katolik" w By
tomiu na O. Śląsku, • llustrowany Kurjer Wojenny" w Bytomiu 
na G. Śląsku, .Nowa Reforma• w Krakowie. · Łódź, dnia 12 ma
ja 1915 r. 

Naczelny wódz armji dziewiątej". 
Ponieważ dzienniki tutejsze umieszczają 

ponownie artykuły, wyjęte z pism na obszarze 
o ku p y w a n y m z a kia z a ny c h, o d s y ł a rn z n o w u d o 
po w y ż s z e go ro z por z ą dz en i a, pozostającego narnzie 
ważnem, którego złagodzenie atoli jast przewidzianem. 

Warszawa, dnia 14 wrześni!? 1814 r. C 1 ei n o w m. p. 
Jak powyższy spis wskazuje, nie może być w Warstawie 

rozszerzane ani przedrukowywane żadne z pism tak polskich jak 
niemieckich, wychodzących w obrębie Monarchji austro-węgier
skiej z jedynym wyjątkiem .N. Reformy", a wogóle żadn_e z pism 
wydawanych 1•od austrjacką cenzurą na terenie Królestwa Pol
skiego okupowanym przez Austrję (Piotrków, Dąbrowa, Radom, 
Kielce, Lublin). 

Dodać należy, że jedyne z gazet dopuszczanych do War
szawy z Krakowa, .Nowa Reforma" tamże dotąd nie dotarła, tak, 
że stulica Polski zupełnie prawie nie posiada wiadomości o tern, 
co się dlieje w Galicji i w okupowanej przez Austro-Węgry czę
ści Królestwa. 

Swobodnie rozszerzane są w Warszawie - prócz oczywi
ście pism miejscowych - .Gazeta Łódzka• i .Dziennik Polski" 
z Częstochowy i kilkanaście pism berlińskich, z których kilka 
(.Lokal Anzeiger", "Voss. Ztg •, .Beri. Tagblatt•, .Deutsche Ta
gesztg. ") potworzyły w Warszawie własne fiilje i sklepy. 

KRONIKA 
- Wysokie odznaczenie w Legionach. Order Żelażnej 

Korony III klasy z wojenną dekoracją i uwolnieniem od taksy o
trzymali w uznaniu dzielnego i skutecznego zachowania się przed 
wrogiem komendant I p. Legionów polskich Kazimierz Sosnko
wski i komendant batalionu Leon Berbecki w tym samym pułku. 

- Uczestnicy szarży pod Rokitną. N. K. N. otrz) mał 
następujące pismo: 

Pozycja - 7 września 1915. 
Pragnąc, by nazwiska uczestników w szarży pod Rokitną 

nie poszły w niepamięć i by zostały dla przyszłych pokoleń do-
wodem poświęcenia się i dzielności dla ojczystej sprawy, Komen-
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nie gorszych. Teraz jednak główną rzeczą jest - wytrwać i po- stał. Modryń, Milowiczów, ma dwór zupełnie zniszczony, a z lu-
bić wroga. dności zostało tylko 4 gospodarzy. 

- ściąganie zaległych podatków w Płocku. „Deutsche W Metelinie, Tomasza Milowicza, spalono dwór i wieś. 
Lodzer Ztg" donosi z Płocka: Burmistrzem miasta mianowany Podobnemu losowi uległy Szychowic;e, dawna rezydencja hr. 
został nadporucznik Wartze. Ogłasza on, że zaległe podatki za Leszczyńskich, obecnie St. Rulikowskiego. W Krysowie nad Bu
rak 1914 po dzień 20 września br. muszą być zapłacone. Po giem, Horodyskich, pałac zniszczony i spalony. Ludność wywie
tym terminie nałożona będzie kara w wysokości IO proc. kwoty ;dona. Ten sam stan kraju ciągnie się aż do Chełmu i Lubomli. 

podatkowej, a oprócz tego podatek zostanie prt ymusowo ścią- , . Poniew~ż e\va.l~uacja o.dbywał.a się w ~zerwc.u, "".ię.c ~bo~a 
gnięty, do czego dołączą się koszty egzekucji. me można byw spaltc na pniu, gdyz słomy z1elone1 og1en się me 

_ Odbudowa dworców w Galicji już się rozpoczęła. Ro- imał. Obecnie całe łany zboża dojrzałego stoją na polach, w 

boty około naprawy dworców i magazynów kolejowych na szlaku małej. tyl~o części tu i owdzie zeb~ane, .ska~ane na z~gładę, o ile 
Lwów - Ławoczne i Lwów - Bełzec powierzono budowniczemu energicznie władze obecne koło zbioru się me zakrzątają. 
Michałowi Kłamowi. Częściowe roboty na linji Lwów _ Dębica, Z. rela~ji, ludzi, .którzy zd~łal.i zo.stać na mi~jscu, w~dać, że 
rozdzielono między 5 przedsiębiorstw. Rozpoczęto również prace de~peraC]a wsrod żołmerzy rosy~s~1ch 1est olbrz~mta. Wo1sko pę
około uporządkowania budynków kolejowych na linji Chyrów - ~z.1ło ze. so~ą całe tabory, ludnosc1 ewakuo_waneJ. Brakło żywno-
N Z , Ł k · J ł R R k sc1. D,.1ec1 zaczeły mrzec z głodu masami. Jak trudno było co-

owy agorz - up ow - aros aw - awa us a. · 
. . " . kolwiek dostać, może świadczyć fakt, że w Chełmie za wiadro 

. --:- Straty .L~o~a .. W .~ur1erzetk~wowsk1m czyta'.11Y· wody płacono 5 złp.! 
D~ 1a.ki.eg~] ~topma1 ucierpiał Lwow sku te~ wybuchu wo1ny, Kraj robi wogóle wrażenie straszne. Ta najurodzajniejsza 
na1Iepie1 swiadczą 0 tern ~yfry'. w .memoriale. przez.naczonym część ziemi polskiej, łanami wspaniałych zbóż pokryta, o wyso
d~a rządu ... Ja~ wy~a~a~y obhcze~~a, ~masto straciło w ciągu trwa- kiej, gdzieindziej nieznanej kulturze, zieje przeraźliwem zniszcze
ma okup~cjt ~te ~me1 1ak 11 miljo~ow 667.286 kor. Na kwotę niem i opustoszeniem. Zapanował tu w przeważnej części stan 
tę składają się metylko uszcz~plema w .do~hodach, lee~ . na.dto nieznany dotychczas w dziejach. Zupełnie zniszczone gospodar
strat~ efekt~wne _we ws~ystkic~ prz.edsięb;orstwach miejskic~. stwa, a niezebrane plony, brak inwentarza, zupełne wyludnienie 
Armia okupując.a. miasto. n~e płac1!a świadczen'. lecz nadt_o re~wi- na olbrzymich przestrzeniach. MówioQo wiele o zniszczeniu Li
cowała. olbrzymiej wartos.ct narzędzia, ~ome, mwe~t~rz itp. Zło- twy w r. 1812. Słyszało się nawet o tern wiele z żywej tradycji. 

żyły. się .t~ż„ na. t? r?~maite. na~zw~cza1~.e wy~adki, jak utrzy~y- Ale to zniszczenie nie może iść nawet w porównanie z tern, co 
wa~1e m1ll~11. m1e1s~1e1. tłum1eme_ep1dem1 1 , na wielką skalę zakro1on~ się stało obecnie. Dewastacja w r. 1812 była, dosyć miejscowa, 
akcia humamtarn~ I t. d. Pokaz~~ ~ubryk~ w str~tach stanowi związana z traktem ciągnących wojsk. Poza traktem całe okolice 
szkoda. w _lasach t folwarkach m1e1sktch, ktore wymszczono wsku- pozostały nietknięte. Dziś niema prawie zakątka, któregoby gro

tek działan woiennych. za niszczycielska wojny nie dotknęła. Zniszczenie jest powsze-
- Pomoc rządu dla Lwowa. Pisma lwowskie, donoszą, chne i ogólne, podobnie jak powszechnym jest pożar wojny, któ

że komisarz rządowy m. Lwowa, otrzymał wiadomość, .że rząd ry objął Europę . 

wyasygnował na cele miasta miljon koron. Suma ta ma być 
pierwszą ratą znaczniejszej kwoty, którą rząd zamierza wypłacić 
na rzecz wyniszczonego wojną miasta. 

- Czyja wina? W ostatnich czasach wyszło rozporządze

nie, by właściciele nieruchomości oświetlali sienie i schody ; pra
wie że połowa domów jednak nie ma oświetlonych schodów, -
wina poniekąd gospodarzy, ale przyczyna w braku i drożyznie 
nafty. Czyja wina ? 

Hr. Bobriński obłąkany? 
(Telegraficznie od naszego korespondenta) 

Wiedeń, 20 września. 

da II Dywizjonu Kawalerji przesyła ich wykaz. - Napad bandycki. Na drodze między Częstochową a 

Jan Dunin Brzeziński, 1
\ Noworadomskiem dokonano napadu bandyckiego na 8 podróżnych 

Budapeszteński "Az Est" donosi, że były gene
rał-gubernator Galicji, hr. Bo br i ń ski, pop ad ł 
w s z a ł r e 1 i g i j n y i został przewieziony przez 
lekarzy do Kijowa. 

Gdyby wiadomość ta okazała si~ prawdziwą, 
wówczas tłumaczyłaby niejednoa z czasów rządów hr. 
Bobrińskiego w Galicji. Nie jest wykluczone, że ro
syjskie koła rządowe rozmyślnie rozgłaszają taką wia
domość, aby w ten sposób przez o.błęd hr. Bobri1i
skiego usprawiedliwić swą fatalną gospodark~ w czasie 
okupacji Galicji. Możliwe więc, że Bob r iński 
został przeznaczony na kozła of i ar n ego. 

rotmistrz, kome~dant Il. Dywiz. Ulanów i woźnicę Abrama Kalmana, przyczem zrabowano podróżnym 
Polsktc\1 Legionów. przeszło 8.000 marek. Między podróżnymi znajdowała się niejaka 

Spis ułanów Legionistów, którzy brali udział w szarży Il Bajla .lenta faktor, która ukryła w pończosze 3.000 k. i w ten 
szwadrouu d. 13 czerwca br.: sposób uratowała pieniądze. Bandytom udało się niepostrzeżenie 

Rotmistrz Wąsowicz Dunin Zbigniew zabity; porucznik To- zbiedz. 
pór Jerzy zabity; podporucznik Włodek Roman zabity; podpor. 
Fąfara Marjan ranny; wachmistrz służb. Adamski Tadeusz zabity; 
wachmistrze: Sokołowski Stanisław ranny; Nowakowski Włady

sław zabity; Jagrzym Zygm. w niewoli ranny; plutonowy Świ
dziński Jerzy kontuzjowany; kaprale: Sperber Józef ranny; Kara
siński Karol zabity; Chwalibóg Mieczysław w niewoli ranny; 
Brincken Tadeusz ranny; patrolowy Garbaczewski Emil w niewoli 
ranny. Ulani: Mitschke Jan ranny; Zwatschka Antoni zabity; 
Prokop Kazimierz ranny w niewoli; Majdan Michał zabity; Miche
den Sylwester ranny; Krawczyński Józef ranny; Rothkael Antoni 
ranny; Janyszyn Bazyli ranny zmarł; ~akowski Jerzy zabity; Łu
szczewski Bronisław zabity; Potop Eugenjusz zabity; Kułakowski 
Stanisław ranny; Kubik B~l. zabity; Rawski Wincenty zabity; 
Sierhiejewicz Władysław w niewoli ranny; Szysz Mikołaj zabity; 
Szczepan Stanisław kontuzj~wany; Tworkowski Władysław zabity; 
Fiirlit Michał ranny; Jakubowicz Andrzej ranny; Łabędzki Antoni 
w niewoli ranny; Senowski Roman ranny; Stachura Jan ranny. 

Z pośród uczestników szarży nietknięci wyszli Legioniści: 

wachmistrz Wąsowicz Dunin Bolesław, kaprale: Liszko Stefan, 
Grzechowicz Stanisław, Oskierka Jerzy, Tarski Wła.dysław; ułani: 

Kamieński Stanisław, Kusze! Jerzy, Sala Józef, Beresz Jan, Chwa
libóg Jan, Ściborski Edward, Łękawski Tadeusz, Olchawa Tade
usz, Wołyszyn Stanisław, Piątkowski Tadeusz, Lipczyk Władysław, 
Mazur Wojciech, Raszowski Jan, Różyc Stanisław, Szymański Jan, 

Podziękowanie. 

Za współudział w oddaniu ostatniej posłu
gi zmarłemu w Piotrkowie w dniu 3 września 
b. r. ś: p. Władysławowi Kopaczowi, legioniście 
6 pułku, 3 baonu, profesorowi Akademji han
dlowej ze Lwowa, składamy tą drogą najszczer
sze podziękowanie Szan. Komendzie Legionów 
polskich, Przewielebnemu Kapelanowi ks. Bro
nisławowi Gilewiczowi i Przewieleb. ks. J. Brom
skiemu, Wielm. paniom z "Ligi kobiet" z Wiel
możną panią Trzcińską jako przewodniczącą, 
Szan. pp. Kolegom zmarłego i tym wszystkim 
nieznanym nam, którzy w dniu · 4 września to
warzyszyli w pogrzebie przedwcześnie zgasłego 
żołnierza polskiego. 

Cię~ko dotknięta rodzina. 

Szlakiem wojny w Polsce 
Tylicki Stanisław, Poleński Tadeusz, Skawiński Piotr, Zamojski .Kurjer Lwowski" ogłasza ciekawe szczegóły 0 stanie oko-

Aleksander. lic Żółkwi, Mostów Wielkich, Karchacza i dalej ku północy w kie-

Orgie reakcji ·w Rosji · 
Z Petersburga donoszą, że ziemstwa: mos kie

w s k i e, p e r m s k i e, k u r s k i e i c h a r k o w -
s k i e zostały rozwiązane z powodu powzięcia uchwał, 
zajmujących wrogie wobec rządu stanowisko. Komen
dant miasta Moskwy został zwolniony ze swego sta
nowiska. 

Aresztowanie posłów dumskicb w Wyborgu 
Według wiadomości nadeszłych do Kopenhagi 

z Wyborga, zebrało się tam około 150 posłów dum
skich, aby się ogłosić za Dumę, obradującą w per
manencji. Komendant Wyborga udaremnił jednak ten 
plan w ten sposób, iż czę ś ć posłów areszt o
w a ł, zaś innym, których przytrzymano na dworcu 
kolejowym z a kazał wstęp u do mi as ta. Zmu
szeni oni byli powrócić do Petersburga. 

Bułgarja zbroi się 
o·rgan rządu bułgarskiego .Narodni Prawa" 

ogłasza obwieszczenie, zwołujące wszystkich, którzy 
nie służyli przy wojsku, na 45-dniowe ćwiczenia. 

- Z karty żałobnej Legionów. We Lwowie w szpitalu ruuku Chełma. Mosty Wielkie spalone są doszczętnie. Na dro-

epidemicznym zmarł na tyfus brzuszny legionista Paweł Grelak dze widnieją wsie Ostrów i Mostów hr. Platera spalone, Waręż, Waz· ne os' w1"adczen1"e Radosławowa 
ur. w r. 1897. Zmarły był obywatelem niemieckim, urodzonym zniszczony jeszcze w jesieni ub. r. Oszczów, St. Kiełczewskiego, 
w Frankfurcie nad Menem. Odbył całą kampanję karpacką, nastę- ostał się cały wraz z kościołem i plebanją. w Dołhobyczowie 
pnie przeniesiony do I Brygady walczył w Królestwie. Cześć je- pałac niegdyś Edwarda Rastawieckiego ocalał dzięki energji żony 
go pamięci! i rządcy. 

- Z Komitetu Sienkiewiczowskiego. • Głos Narodu• Od Dołhobyczowa dopiero zaczyna się kraj zupełnie znisz-
zamieszcza sprawozdanie Komitetu Sienkiewiczowskiego w Vęvey czony i zdewastowany. Mircze, Rulikowskich, ze starym pałacem 
w Szwajcarji, z którego dowiadujemy się, że do !easy Komitetu Lubomirskich spalone doszczętnie. Cukrownia z zapasem 400 wa
lego wpłynęło do dnia 31 lipca br. wlącwie Frs. 2.662.887.80, nie gonów cukru i wszystkimi budynkami zniszczona. Ludność ru
licząc sum dotychcza~ nie wcielonych przez niektóre Komitety Io- sińska wyemigrowała w całości, ludność zaś polska po kilkudnio
kalne i redakcje pism, a między innemi nie licząc sumy Frs. wej wędrówce powróciła. Pobieżny szacunek wykazuje w tym 
77.966.10, zebranej puez Komitet w Paryżu i sumy 19.000 funtów jednym majątku szkody na 16 miljonów koron. 
szterlingów, czyli Frs. -18-1.500, zebranych przez Komitet w Lon- Poturzyn z cukrownią, spalony doszczętnie, prócz dworu, 
dynie. Razem z temi dwiema ostatniemi kwotami - ogólna su- który jest jednakowoż zdewastowany. 
ma zebrana przez Komitet wynosi 3.225.343.90 franków. w Rastowie Stefana Dobieckiego, spalony dwór i folwark 

- .Ilustrowany Tygodnik Polski". Zeszyt N2 8 wyszedł ze wszystkiemi ruchomościami. Wrażenie, jakie wieś 1ta, .bogata 
z druku i zawiera: H. Zbierzchowski: Jesień (wiersz); Z opo- i zagospodarowana, sprawia, jest wprost deprymujące. Wszyst
'wiadań legionistów, spisał Nemo; A. Waśkowski: Błogosław Bo- kie gospodarstwa, całe i niezniszczone, zieją przeraźliwą pustką. 
że (wiersz); Lucjan Ryd~I: :Vilno (~ 4. ilustracj~mi) : ~ raptu- / Ludność rusińska, prawosławna, wyjechała z dobytkiem, zosta
larza wyprawy ratunkowej (z 1lustraciam1). J. P1etrzyck1: Pol- wiając resztę na łasce opatrzności. 
skim żołnierzom (wiersz); Nowa karta w dziejach Legionów, nap. I Stara Wieś, Kicińskich, ma około 40 chat spalonych. Pa
M. Dąbrowski (z ilustracjami). Franciszek Pik : Opłaciło się. łac i folwark ocalał. Ludność polska, stanowiąca połowę mie-

"K.olnische Ztg." donosi, że "Giornale d'ltalia" 
ogłasza oświadczenie Radosławowa, w którem on pod
kreśla prawo Bułgarji do Macedonji i niezłomną wolę 
narodtt bułgarskiego urzeczywistnienia tego prawa. 
Jeżeli Bułgarja nie zdoła w inny sposób przeprowa
dzić swych słusznych praw, wówczas c h wy c i z a 
b r o ń. Czwórporozumienie życzy sobie, aby Buł
garja wzięła udział w wojnie, państwa centralne zaś 
domagają si~ od niej neutralności. Najwyższym celem 
Bulgarji}~st zjednoczenie wszystkich Buł
g ar ó w. Za tę cenę Bułgarja gotowa jest przystąpić 
do wojny. 

Na froncie francuskim 

Berlin. Urzędowo donoszą pod datą 19 wrze
sma: Na południowy wschód od Bray udało się wy
sadzić miny w pozycjach nieprzyiacielskich i poza 
niemi. W walce, która nastąpiła, ponieśli Francu
zi poważne straty. 

- Ukraińcy u bar. Buriana .• Diło", które znowu wychodzi I szkańców wsi, została na miejscu. 
we Lwowie, - donosi, że politycy ukraińscy Kość Lewicki, Stan- Sach ryń, Piotrowsl-ich, spalony zupełnie dwór i budynki Amełykat1ska pożyczka czwórporozumienia 
kiewicz i Baczyński - byli niedawno u ministra spraw zagra- dworskie, we wsi spłonęło kilkanaście chat, a z całej ludności 

nicznych z deputacją w sprawie kwestji ukraińskiej. Z odpowie- bardzo licznej, liczącej paręset rodzin, zostało tylko 7 gospoda- Kopenhaga (w. wł.). Jak donosi B. Reutera, na-

dzi br. Buriana - przytacza ,Diło" ustęp następujący: Naczel- rzy-Polaków. rady w sprawie pożyczki czwórporozumienia przybrały 
nem hasłem sprzymierzonych armji jest zasada bezstronnego u- Modryniec, Milowiczów, niespalony, dwór uległ jednako- już konkretną formę. Bankierzy ameryka'ńscy zade

względniania żywotnych interesów tych organizmów państwowych, woż zniszc eniu. Bardzo cenna biblioteka, zbierana ongis przez klarowali udziałów na około 500 miljonów dolarów 

jakie obecnie przyszło im posiadać. Należy się stanowczo spo- dziada obecnego właściciela Karola Milowicza, zawierająca bardzo (żądano 1000 miljonów). Głównem życzeniem komi

dziewać, że narody Austrji, które razem przelewają krew, u więc i ' cenne edycje Paprockiego, Bielskich, Stryjkowskiego porozrzuca- sj i finansowej jest uzyskanie kredytu w Ameryce ce

naród ukraiński, będą żyły po wojnie w stosunkach lepszych, a I na i poniszczona. Z wielu cenniejszych ksiąg i ślad nie pozo- I Iem pokrycia normaln ego handlu ze Stanami Zjedn. 
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Wilno zajęte Pneciw agita[ji wojennej w Rumunii 

19 września: Berlin. Urzędowo pod datą 

Silnie ufortyfikowane 
nieprzyjaciela. 

Wilno wpadło w ręce niemieckie. 

Budapeszt (w. wł.). Z Bukaresztu donoszą, że 
wobec namiętnej agitacji niektórych pism za przystą
pieniem Rumunji do wojny, organ rządowy "Vittorul" 
zamieścił artykuł, w którym wykaz-uje sprzeczność 

Ścigamy !tych pism, polegającą na tern, ie zwolennicy wojny 
z jednej strony dowodzą, ii Rumunja przeoczyła bez
powrotnie najlepszą sposobność do zbrojnego wystą-

Naczelne kierownictwo armji. pienia (w czasie kampanji karpackiej), z drugiej zaś 
strony domagają się natychmiastowego wystąpienia 
Rumunji po stronie jednej lub drugiej 2'rupy państw. 
Lud ignoruje tę bezkrytyczną agitację. Dyskusję o 

~ 

Pościg :n.a vvschód od 'VVi1:na 
przeoczeniu sposobnej chwili do wmięszania się w Berlin. Donoszą ur_zędowo pod datą 19 września: 

Armja generała Eichhorna, posuwająca się w kierunku Wilna, osiągnęła z u pełny 
ces. Nasze lewe skrzydło dotarło do ~Młodeczna, Smorgonia i Wornian. 
przyjaciel zmuszony został wczoraj do odwrotu na całym froncie; ś ci gamy go. 

wojnę należy odłożyć do czasu, kiedy ją będzie mot.na 
su k- prowadzić na pod st a wie do kumen t ów u

Nie- r z ę do wy c h. 

.A. tak.. :n.a ::Bara::n.ovvicze 
Armja ks. Leopolda bawarskiego dotarła na linję Dziewa do w i cze, Der ew n oj e, 

Dobrom y ś 1. Pościg za nieprzyjacielem trwa. Tylne straże nieprzyjacielskie zostały odrzucone. 

2ia Pińsk.iem 
Armja marszałka Mackensena dotarła do Wiślicy. Na wschód od Pińska przekro· 

czono rzekę Strumień. 

Odroczenie Dumy - dziełem biurokracji 
Rotterdam. (w. wł.) "Daily Mail" zamieszcza 

telegram swego specj&lnego korespondenta z Peters
burga, wedle którego odroczenie Dumy było udzia· 
łem biurokracji rosyjskiej, która od dłuższego czasu, 
zawzięcie zwalczała reprezentację rosyjską. Trzy 
czwarte posłów do Dumy sprzeciwiało się odrocze
niu. 

"Riecz", omawiając odroczenie Dumy, pisze, że 
jest ono katastrofą narodową. Głód wśród mas wzra
sta z dniem każdym,, tak, że prezydent Petersburga 
odniósł się z prośbą do prezydenta Londynu o ofiary 
pieniężne dla 6 milionów zbiegów z Pobki, Kurlan
dji i środkowej Rosji. 

Repr~sje w Petersburgu 

Naczelne kierownictwo armji. 

zwalenia na zjazd ziemstw i miast, który planowany 
jest na 20 września. 

W kołach poinformowanych twierdzą, że w naj
wyższych sferach stanowczo potępiają systematyczną 
agitację za dalszem prowadzeniem wojny. Również 
przyjazd Rasputina do głównej kwatery tłumaczą 
jako wzrost prądu pokojowego w sferach dworskich. 

Wojska ure[kie i rumuńskie na urani[Y bułgarskiej 
Haga (w. wł.). B. Reutera donosi z Rzymu: 

„Giornale d'ltalia" otrzymuje następujący telegram z 
Sofii: Ściąganie wojsk rumuńskich i greckich na gra
nicę bułgarską skłoniło bułgarskiego prezydenta mi
nistrów do wezwania zastępców dyplomatycznych 
Bułgarji w Atenach i Bukarestcie o natychmiastowe 
zasiągnięcie u odnośnych rządów dokładnych wyja
śnień w tej sprawie. Zakończenie tego telegramu 
do posłów bułgarskich cenzura skreśliła w pismach 
francuskich. 

Plany noWJ[b ataków na Dardanele 
Lugano. (w. wł.). ~Corriera della Sera" donosi 

z Aten : Prasa grecka donosi zgodnie o olbrzymich 
przygotowaniach czwórporozumienia do nowego ataku 
na pozycje tureckie na Gallipoli i cieśnin~ darda
nelską. W operacjach floty, które prowadzone być 
mają z większą niż dotychczas . energją, wezmą wybitny 
udział łodzie podwodne i specjalne okr~ty wojenne, 
zaopatrzone obficie w artylerję. Dla walki z łodziami 
podwodnemi umieszczono w cieśninie specjalne przy
rządy (I?). 

Wojska włoskie dla obrony Egiptu 
Berlin. (w. wł.'\ Medjolański "Secolo" donosi 

z źródła najzupełniej autentycznego, że generał Hun
ter Pasza, który objął naczelne dov"ództwo nad obro
ną wybrzeży egiejskich, opuścił"Kairo,':by w szczegól
nej misji udać się do Rzymu. Generał Hunter Pasza, 
prowadzi rokowania, celem powierzenia obrony pew
nej części wybrzeża wojskom włoskim tak, by angielscy 
żołnierze i wojska kolonialne mogły być użyte do 
przedsiewzięć w Dardanelach. Dnia 30 września od
jedzie gen.erał Hunter z powrotem do Kairo. 

Zmiana nastroju na Bałkanie 

Konstantynopol. (w. wł.) O stanowisku Rumunji 
niewiadomo tu nic pewnego, lecz podróżni, którzy w 
ostatnich czasach zwiedzili kraje bałkańskie, twierdzą, 
ie stosunki polityczne na Bałkanie uległy gwałtownej 
zmianie. Mimo wielostronnego nacisku czwórporozu
mienia w Rumunji zwiększa się obóz, popierający po
kojową politykę króla. Bułgarja nadała swej polityce 
zdecydowany kierunek, o czem się świat wkrótce prze-

Wiedeń. (w. wł.) „N. W. Tagblatt" donosi z 
Sztokholmu: Komendant Petersburga zakazał zgro
madzenia ludowego, zapowiedzianego na niedzielę, 
mimo ii miało ono demonstrować także za dalszem 
prowadzeniem wojny. Powoływanie opozycyjnych po
słów Dumy do służby wojskowej trwa w dalszym 
ciągu. Zanosi się w kołach wojskowych na silne re
presje przeciwko wzburzonej agitacją Dumy ludności. 

W spaniały rezultat powołania w Bułgarji kona. Bułgarja poczyniła bowiem iuż przygotowania 
. " . w tym kierunku. Ustała tam już ścisła kontrola cel-

Sof;a (w. w~.). "Agenc~ Bul~are . donos.1 pod na w stronę Turcji; podróżni nie odczuwają już skut
datą 18 _bm.: .Juz wczesnem1 go~~1_nam1 p~zec1ą~ały ków zamknięcia granicy. 
przez miasto hczne grupy wychodzcow macedońskich, 
aby się zebrać na placach ćwiczeń, gdzie przez cały ==================== 

Jaskółki pokojowe w Rosji 

Sztokholm. (w. wł.) Z Petersburga donoszą, że 
w kołach rządowych istnieje zamiar odmówie ria ze-

o 

Rudolf · Herliczka w Krakowie 
PIERWSZA POLSKA FABRYKA TUTEK 

i BIBUŁEK DO PAPIEROSÓW .. .. 
poleca swoje najprzedniejszej marki tutki: „ Te
mida", PM011opol« i n Wregudron• oral bibułki 
"Czuwaj" w książeczkach i opakow. patentowem. 

dzień panował ożywiony ruch. Nowozaciężni i legio-
niści witali owacyjnie oficerów. Rezultat powołania 
przechodzi wszelkie oczekiwania. Liczba zgłaszają- , 
cych się do wojska jest nadzwyczajnie wielka, z po
wodu napływania wychodźców macedońskich. 1 

o 

roszukuJ•p dwu pok?j~w umeblowanych z oso- 1 
~ bnem wejsctem. 

Wiadomość składać należy w Administracji „Dzien- · 
nika Narodowego" Bykowska 71. 

ZAKUD Pp. DRUULAftfH w TAftftOWIE 
zawiadamia, że z dniem 1 września b. r. otworzył pensjonat 
i szkołę żet'Iską tj . liceum, gimnazjum i pospolite klasy. 

...- C. k. prywatna fabryka papieru w Aarnau -... 
EICHMANN & Co., 

Aarnau a/B. Wiedeń 
Czechy. I. Johanncsgasse 14. 

SPECJALNOŚĆ: 

Praga 
Martin2asse 6. 

PAPIERY: Listowy ~ruby i dla pisania na maszynach, biały i kolorowy z wodnymi znakami 
i bez nich. - Do powielania i przeźroczysty (kalka). - Pocztowy, na bilety, do pisania i do 
pakowania. - Kancelaryjny, książkowy, do kosztownych wydawnictw i bibuła. - Papier do ryso
wania biały i kolorowy w arkuszach i folach. - Papier na widokówki i wyborowy drukarski dla 
każdego użytku. - Papier kartonowy biały i kolorowy sklejany i niesklejany. - Kajety szkolne 

we wszelkich rodzajach. 

Żądajcie wzorów i cenników od firmy EICHMANN & Co., Wiedeń I Johannasuasse 14. 

Wydawca I redaktor odpowiedzialny 

Tadeusz Kowalski 
przyjmuje od 2-3 popoł. przy ulicy Krakowskiej I. 13. 

I .A. 

Tylko pierwszej jakości ! 
Wszelkie artykuły w zakres towaróUJ ko
lonialnych wchodzące po naitańszych ce

nach, hurtownie i detailicznie poleca 

lJojGieGh Olszowski 
KRAKÓW, MAŁY RYNEK. 

1Va czasie! 
Dobry interes na sezon zimowy. Jest do 
sprzedania "FOTOPLASTYKON" Panorama 
Terra, w której można zobaczyć świat cały. 
Wiadomość: ulica Kaliska L. 20-Grochulski. 

Mat toni ego najskuteczniejszy 
-----·- środek ochronny 

iesshU lerszczaw~ 
Drukarnia Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. 


