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ORGAN NARODOWY.
Zalożl1ciel

cent. Wyborców Polaków z małej własno
Wolno chyba uczyni.ć przypuszczenie, że
ści było ~8 procent, gdy natomiast chłopPapież przed wysJanif.m swej n~ty .~~~1. sldch wyborców Poiaków było tylko 17 nej upewnił się, co do hgo, ze zad~n
procent. W p,oszczególnych powiatach Li~
z rzą.dów nia uchyli się oz; całą bez:
twy,czy zjem ruskich, pocent ten prze..
względnością od om~wiania. poru~zonel
suwał się ogromnie na korzyść Polaków,
sprawy. W Watykame robIą sobIe n~'"
przekraczr jąc bardzo często znacznie 50
dzieje. że obecna chwHa bardzo nada'e
procent w poszczególnych rubrykach.
się pod względem ps~?hologicznym dla
reformie agrarnej, Kfórą podobno
Rzut oka na kolumny cyfr, pietrzące tego rodzaju propozy~}l.
tymczasowy rząd rosyjski zamierza przesię W tym polskim roczniku lub na mapy
prowadzić obecnie. w prasieeuropejA
Ag. Stefani donosi z: Rzymu: Kaatlasu, wykreślone na pX1siawie statystycz- tolicki Corriere d'ltaHa" ogłas?!a komuskiej obiegają najdziwaczniejsze. wieści.
nvch danych, pJuczyć może dokładnie~ nikat n;stępujący: "Nie~tóre ~zienniki
Przyczynili się .do reformy tej, jak wieść
Polskość na Utwie i ziemiach ruskich
zamieściły wiadomość, ze Papleż . wygłosi, socjaliści-rewolucjoniści, poniewat
się nie na liczbie polskiej ludno~cit
opiera
stąpi wobec państw z l!0tą· pokoJ~wą.
spełnić ma ona rzekomo ideęJ st6jącą
W istocie wiadomość ta Jest prawdZiwa.
w socjalistycznym programie: uspołeczw zami~zkuiącei te ziemie, które niegdyś
w 5kład R.zeczypospolitej wchodziły. - Si- Prawdą jest, że Papie1: 'wystosował ~o
nienia ziemi, jako warsztatu pracy. Nie
ła ta leźy w ziemi, która do Polaków namocarstw pismo, w kt6rem wzywa}~
wiadomo, czy -sDcjaliści rewolucjoniści
leiy~ I tu znowu cyfry wskazują, te nie
do zakonczenia wojny powszechne} l
z tego nie zdają sobie dziś sprawy, że
własność chłopska jest fun1amentem tego. rozpoczęcia rokowań na ..zas~dzie kilku
proponowana w Ro&ji reforma agrarna
stanu .posia{l:anla polskości, lecz raczej laważnyCh punktów, odpow'lada)ących ~a
wprost jest sprzeczna z socjalisąrcznym
tifundja,
stanowiące własność ni~lkzl1ych . sadom sDl'awiedliwego i trwałego pokOJU,
programem. Ma ona na celu nie uspo..
rodów i rodzin. ren zwał polskiego po- . oddawmi ogłaszanym przez stolicę apołecznienie ziemi, lecz przech'l'nie oddanie
siadania na Litwie i Rusi przez półtora
stolską·"
jej na własność· prywatną. Gdy program
socjalistyczny mówi o wywłaszczeniu wieku opierał si~ dzielnie zalewowi wroCorriere d'ltalia- dodaje do tego
giemu. Konfiskaty i prz:śladowani.a, wszelpowszechnem, projekt rosyjskiej reformy,
kom~~tarz następujący: "Czytelnicy nasi
agrarnej mówi o uwlaszczeniu bezrol- kiego rodzaju prawa WYlątk.owe,n.. e?~wod:
wiedzą,źe Papież jest wyzna:vcą.us,?ra:
nie wyszczerbiły· gn znaczme. W ~ł?wn~l
nych, albo małOrolnych.
wiedliwionych celów narodow l WIdZI
masie przetrwał wszakże ~o ChW1l1. d~l:
W nich
jed:-,ą z istotnych zasad spra:
. W Rosji mówi się dziś o podziale
siejszeJ. lato .dziś, skutkIem ros.Ylskl~J
wiediiwego pokoju. Narody mogą .~yc
ziemi. która dotychczas· była we. włada
reformy ~grarnej, t~ polska odwlecz~le
niu : gminnem, wz~lędnie publicznem,
pewne i tego. tai~że, że Papi.eż,. kt.ory
ziemia, przejśćby mIała w ręce otac~aJą.. bezustannie ma na oku cel, JakIm Jest
oraz ziemi, która ttanowiła wielką włas
cychją tewsząd mas c~lopstv:a ruskl~go,.
ność prywatną. PodzieUćsię ma te
rrioż};wy do osją~nięcia pol~ój,.. niemo.źe
zalewających
liczebnOŚCIą swoJą p:>lskl ży~
obszary . pomiędzy . miljony chłopskiej
się POw€trz~'mać 'odpropozy:cll roz~lą·
wioł etnograficzny...
ludności.
Projekt rewolucyjnego Tymzania spraw, Uóre stale były zarzewl~~
Nie zdawaliśmy soble mgdv sprawy
czasowego Rządu jest tedy właściwie .
konfliktu i byJyby niem i w przysztOS~l•.
z niebelpieczeństwa. tkwiącego dla polskc:
oraz podjęcia kroków w celu o~dah:ma
dopełnieniem tyiko Stołypinowskiej r~
ści w tem że ziemia polska w przeWaŻll€]
na przyszłość możliwości nowej. wOJny_
formy, która miała na ćelu stworzeme
swej-częś~i należy nie do mas ludu p::>lA Reasumując to wszystko, sądzlmy, ze
własności indywidualnej w· rozmiarach.
skiego, . lecz .do rolnych magnatów, skudzienniki niedaleko odbiegły od prawdy,
- któreby zapewniały jej warunki życi~.
piających w swem ręku ogromne !>bszar~.
przypisując
wielkie znaczenie pismu
W miejsce wielkiej własności obecnte
Latyfundia polskie niedaią żadnej rękOJ
papieskiemu.
ma się stworzyć. silną i zdolną do życia
mi, że zawsze polskiemi zostaną. ,Mote
• Vossische Zeitunglł'pisze: Jesteśmy
'rednią wlasl)ość - chłopską< .
.
ją zatracić dla polskości lekkomysll1ość
w stanie zapewnić, że zgodne są z
Wszystkiemu, co SIę dZIeJe w tel
prywatna,· jak to się działo n~este!y .aż na~
prawdą informacje, podane przez prasę
. Rosji rewolucyjnej, przywykHśmy się
zbyt
często w dugiej połOWie mmlOne~o
wIoską. a dotyczące wyslama przez paprzypatrywać, )ako . ohoj~t!1i obserwawieku. Może ich dotknąć wywłas~czemE',
pieża noty okólnej ,do. państw p~owad~ą~
torzy,. wyczekuJący, co też Jeszcze p.rzyw jakiejkolwiek pomyślimy je formIe •. L~cz
cych wojnę, w kto reJ . to n<;,cle paple~
szlość przynlesie. Polacy, przebywający
chłopa polskiego, siedząc~go na swej Zlezaprasza rządy do rozpoczęCia rokowan
w głębi Rosji, lub żyjący w ~rajach z~:
mi i trzymającego si~ ~wardo zago."a, żad~ .pokojowych. Pismo. papieskie, ,kM.re:
branych, szerokiemi haslam: reWOlUCjI
na przeciwność losu me. wyk01:zem ta~ ła ! cczywiście, przesłane. zostało. rov:mez
rosyjskiej, dawali się porywac nawet do
two.JeŚli tedy obecme um~arkow~nsz~
rządowi niemieckiemu, Jak dOWladu}~my
wyrazów sympatji i entuzjastrcz.nych
czynniki w Rosji górę wezmą 1 wyt;rerz?się, nadeszło juz dziSiaj rano do Berhna.
wynurzeń.
Hasło sa!ll<;'$tanov~71ema o
ny już cios oszczędzony'nam będZIe, me
sob;e narodów było JUZ dla mch zala..
• Tiines" wyraża pogląd, ze pań
powinniśmy stracić .z I)ezu te~o pr~ykata.
twieniem sprawy polskiej. l w gorącz~e
·stwa
koalicji nie mogą w żaden sposób
nia,że polska ziemIa zapewm~na lest ~la
tejenfuzjazmu nie zwrócono - zdaje
zgQdzić
się na propozycj~ ~ok~jowe p~...
polskości wówczas tylko,· gdy Ją wposla:
się dostatecznie uw~i, ż~ ta. sa~a
pies\ie,
które na'widoczme) wZIety sobIe
danie obejmie polski cbłop. Rząd polskI
rewolucyjna Rosja, ktora .oble.eUje meza podstawę niemiechie hasło: Bez anebędzie musiał o tem pomyśler..
podległą Polskę, równ?cz~śr:ie. dla. iyksji bez odszkodowań wojennych. wolwiolu polskiego na LItWIe l zlemla~h
nośĆ mórz. Nie możemy-pisze" Times"
ruskich ostrzy nóżzagtady. C !ego me
- ukryć naszego zdziwienia t że W.atykan
zdołal wyplenić carat za póttorf!wiecz~
liczy . na przyjazne przyjęcie. "Daily
nych wieszatielskich swych rządow, t~go
ChronicIe" wskazuje na tradycyjną przy...
z latwoscią może do~azać-rewolucYJna
jaźń i zaufanie obustronne si.oBcy aporeforma agrarna.·'
.
stolskiej i Austro-Węgier. PomImo wszel..
Wys-tal'C2y wziąć do ręki. atlas- sfa'"
kich usiłowań· podejmowanych przez
tystyczny Romera .lub rocznik statypapieza, jegp propozycje pokojowe b~dą
·styczny polski, wydany świeżo pr.zez
Adencja Stefaniego donosi z Rzymu:
musiały być odrzucone stanowczo {)rzez
RomeraiI"gnaceego Weinfelcla, by stwler"
fvlessa"gero" zapewnia, że stolica apospaństwa koalicji. Pokój, zawarty w chwili
dzie, jak groźne ruebezpIeCl€ństwo dla
tolska wysłała do wszystkich kan~elar]i
obecnej, gdy Ros1a jest ch~ilowo zupet..
polskości stanowi ta bardzo humanitarna
i gabinet6~ państw wOjujących l neu..
nie bezs&ą, byłby dla panstw central·
reforma •. Wedle urzędowych dat, 5ta-., tralnych Europy notę dyplomatyczną,
nych niezwykle przyjazny.
nowią Polacy naLlfwie i Białorusi za'"'
zawierającą nowy: i określony apel po ..
. My zaś, z naszej strony, musielibyś ..
ledwie 6 procent ludności, gdy. tymczakojowy. Ważny ten clokulUent d~ręczony
myw najlepszym razie Iicz~ć się ~ przrsem własności ziemskiej mają. aż !i0
zostal r6wnież rządowi. włosktemu za
wróceniem status quo, a takle rozwląz3me
procent..
.
pośrednictwem posła hisz:-,ański~~o.
pozostawiłoby nietkniętymi ?we .4~oni?słe
Daty, dołączonę. do projektu Stołypt..
W sprawie tych propozycJI poko.. rezultaty, ktore Niemcy w tej wOjnIe OSląg~
nowskiego, pozwalają nawet cyfrę tę odnęły, a mianowicie: po pierwsze ich wpł.yw
lowych p1sze "Times": "wprost trud,!Q
)?owiednio podwyiSz.yć, ~ słroro Polacy sta ..
wyjść z podziwu, iż Watykan, nosząc Się
decydnjąC;y na Austro~Wę~r~1 po drug~e,
nowili weale.nich wmku 1909 aż do 39
rozwiązanie sprawy polsklej, po trzeCIe,
z podobm:!mi zamiarami, liczy .~~ przy·
procent ogółu wyborców ~o ziemstw, zaunicestwienie wielkomocarstwowego stano~
jazne przyjęcie swych propoz~cJI.
We~
tem mieszkańców,właaającychrolną wła.
wiska Rosii i wreszcie osiągnięcie supredług. dZiennika angielskiego Jes.t to do·
łionścią. Pośród. wyborców Z' małej . własno ..
macji Nie~iec w Europie centralnej j na
wodem zupęłnej nieświad.omoścl na~tro~
ści było tam PolakćwSł. proc.ent, p odpÓłwyspie Bałkańskim tak, ~e ich stanoj6w, panUjących obeCnie w kraJach
ttas gdy we własnóści 'Cbł1}psk\.ej _stanowiskoprzodując~ byłoby tam na długą
koalicji.
wili Polacy już tylko 13 procent wybOt'C0W.
iu~ i· daleką przyszłość zapewnione".
Biuro Reutera donosi z Rzymu:
Tak samo i na Rusi właściwej· Folacy,
. W kołach watykańskich' panuje dość
Watykan-jest bardzo optymistyczny co
ltórzy stanowili 4 'procentz1l1edwie o~ółu
do spodziewanych rezultatów n.owyc~· znaczny optymizm VI przedmiocie ostateczludności,niieli w swemręku 21 procent
nych 'rezultatów' inicjatywy papie~kiejJ
krok6wdyplomatycznych, po~zym.ony~n
(jryółu . ziemskiej <·własnościŁ. Pośróu W':i~
z iniciatywy Papieta. SpodZIeWają SIę
w przekonaniu, :te w obecnym konfhkcie
b~rców do ziemstw .stan4wiU aż.35 pro- tam, że koniec wojny jest już ni.edaleki. międzynarodowym jedynie autorytet pa-

Polacy i rosyjska
reforma. agrarna..
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Akcja poUojoooa Pleia
i głOSY ·prasv.

pieta nadaje się do tego, aby pośredt.Jiczyć
pomiędzy walczącymi. Równlei "Glorn~
Je d'itaIia" potwierdza, że w Watykai!le
robią

go

sobie wielkie nadzieje co do rycIlI<.

zakończenia

wojny.

Blizkie sferom watykańskim "Neuen
ZiLicher Nachr." dowiaduje się w sprawie
doniesień o mającej nastąpić akcji pokojowej papieza. Rząd włosk;. na. ~kutek
pewnej inspiracji dał ~o zrozu,m1ema. papieżowi,

~e wszelką dZ13.łalnośc pokoJ?wą

tego:t uważałby jako akCję rządu wrogiego
i w wvpadku podo bnym nie mógłby gwarantować nadal bezpieczeństwa stolicy apostolskiej.

KronIko r,nHtvcznG.
Z

komunikat~w

koalicji.

z

rosyjskiego (12 sierpnia)
. W okolicy Zbarażu i w ~ierun~~
na Wołoczyska ożywiona dZlalaln<?sa
artylerji nieprzyjacielskip{. W okohc~
Susity. nasi wywiadowcy przek~oczyl!
Zbrucz i wdarli się do austr]ackle)
części tiusiatvna, gdzie po walce na
granaty ręczne wzięli do niewoli 21 żoł
nierzy i zdobyli 2 karabiny .m?szynow~.
Na pozostałym froncie ogłen karabl"
nowy.
Front rumuński: W pobliżu Dniestru i na północ od l'zeczki Doftien (?)
walka trwa ze zmiennemi rezultatami.
Na zachód od Ocna-Grozesci przez
cały dzień 11 sierpnia trwały ·nadzwyczaj s:lne walki. Wojska austrj?ckie i
niemieckie wykonywały ponowme zaciekłe ataki, zwłaszcza w kierunku na
Oenę i wieczorem zmusiły rumunó~ do
cofnięcia się na linję Ocna-fochmleMoczonele oraz w kierunku na zachód
od Grozesci_ Pod Focsani austrjac;y i
niemcy atakowali silnie linję kolejową
ficsani-Marazesci. Nasze wojska wraz
z rumuńs!<iemi zaciekle broniły, pon,irno
znacznej przewagi przeciwnika, [
II
pozycji i wykona!y przeciwataki. Z I,astaniem nocy cofnęły się jednak nasze
i rumuńskie wojska wskutek silnego naporu niemców na Ve'!oni-Marazesci~
finceni. W okolicy ujścia Buzau nasze
oddziały podjęły

ofe.nsy~ę,

za:vladr:ę~y

częścią

pozycji przeciwmka, WZIęłY. Je,nców i zdobyły 4 działa oraz 8 karahmow
maszynowych.

Z francu.skiego (13 sierpnia).
Pomiędzy Cemy i Craone artylerja
niemiecka okazywała znaczną działa}
ność, szczególnie· w odcinku. n.a połud~le

od Ailles. Niemcy w tym mIeJSCU nlloa
remnie atakowali pozycje zdobyte przez
francuzów w dniu 11 sierpnia. Odrzuceni
przy wielkich dla siebie s [rata<;h, ~ie
zdoŁali oni osiągnąć żadnych rezultatow,
wojskom . francuskim zaś powiodło się
na wschód od Laon znacznie posunąć
Się naprzód. Na Reims rzucono w ciągu
dnia 850 pocisków armatnich.
..
Na wschód od Reims, w SzampanjJ,
w okolicy wzgórz helmoweg<? i. Ta~onx
i na lewym brzegu Mozy doŚCOZ~WlO.ne
walki artyleryjskie. Dwa natarcla ~Ile~
mieckiejedno w lesie Caul'ieres, a arugie pod Bezonvaux, rozchwiały się w
ogniu.
A

Zjazd Polaków

W'

Stok.

holmie.
P. Aleksander Lednicki znajduje się

w drodze do Stokholmu. Spodziewane jest
tam równiet w najbliższych dniach PiZYbycie kilku wybitniejszych polityilów polskich z Galicji i z innych dzielnic. Pr~.
wdopodobnie przedmiotem obrad będZIe
kwestja uzgodnienia polityki polskiej po

2.

tętI ,125,o.o.o. rubli, przeznacz~ na pu-ygo;

obu stronach frontu, w szczególności zaś
- sprawa rządu polskiego.
W "Vossische . Ztg." czytamy: W
najbliższych dniach odbędzie się w Stokholmie nowe zebranie polskich (iziałaczów
politycznych w celu omówienia stanowiska wobec t'lio"orzenia, rządu w K.rólestwie
Folskiem. Udział w zebraniu we~mą mię
dzy innemi Lednicki z Moskwy, Dmowski
z Loz:mny i członek Tym. Rady stanu hr.

towania do Dumy.
Podróżpo~ła rc:glrj~iep

p!"zy Watyk·ania.
Dziennik amsterdamski .'fijd". Z~
~wyelai dobrze poinl13rnlQWany Ol do spraw
katolickich, donosi, że podróż nCrwe-ao pc,.
sła rosyjskiego pIZy Watykanie. który jest
polakiem i katolikiem, pozostaje prawdopodobnie w związku z zawarciem konlec.datu pomiędzy rządem rosyjskim a Stoli-

R:ztworowski~

Pla. wojenny knancji na
rok

Uci~czka władz

"Russkij hwałid' dQnosi, że w miesiącu listopadzie ma się odbyt nowa wielka konferencja koalicyina~ na kt6rej ma
być roztrząsany jednolity plan wojenny
koalicji na rok 1918.
. Na tejźe konferencji u~talony będzie
drQciazgowo zakres lądowej i morskiej
pomocy wojennej Statió 11 Zjednoczonych
i udział armji amerykańskiej w działanlach
wojennych.
Przedsięwzięcia militarne armji ro~
syjsldej w wIru przyszłym mają być pcdejmowane w ścisłym ZWiąiku z działa!
noś~ią koalicji.

urzędników.

..Az. Est- dCl10si z.Oeaewy:
Francuscy krytyey wojskowi t)rxygc-

.. SocialdeIilokrateu" komelltuje decy-

wują opinję PubJ1c:zną

w Uija'i."lie-.

W "Petit J::mmal'" Qśwtao<:z3: j!enerał
~~ Rum1tnji gro1ti kal~strofa. Ru-

muńskie

pozycJe obronni'. biegnące ,"dłuż
Serem, osaczon€ są jtlii' od północy przez
ni~~J'zyjacieła. Jest bard'LO' prawdopOOcboom, Ze Rumuni będą· mlls.i~Ii np;I~ić
CM'ą ~łda""ię.
11 Matin-0JŚ.wiadca:a:

niemożliwe.

Sejm fi§da~dzkii na
gn~nłiu..

""'11

"HandeIsbbd" dowiaduje się ze Skole..
holmu, te sejm . finlandzki zamierza zebrać się w jednem z miast prowincfon<lInych".
Gmach se;mu w Hdsingforsie zajęty
jest przez żolnierzy rosyJsk:ch.
RobomicJ"l!~ii"aińcy

·

Irłandczycl' żądają

I

Snadny

stan finansów

rosyjskich ..

republiki.

. ..

Ił 'TaegHche Rundscball 48

donosI ;

H~

że ;Da;ly News G otrzymały z DubHdepeszę, z;F",iadamiającą o uchwałe s::-

agi,.

na
cjalistów irland,kich, którzy przy prel"'x':'
szej okazji mają wnieść do izby gmin in:terpelację w sprawie angietskklt celów wO!jennych.
Jeżeli rząd angielski wciąz leszcze
będzie obstawał' za zajęciem Aizacii. i LO!-

taryngji dla Fmncii i Trentfna dla- Mocb,
to socjaliści irlandzcy zaZądaJą od Anglji
uroczystej objetniey u.dzidenia rrrandii cd:kow~tei niepodległoŚci' w ioooie rzeczypaspohtef,

pOkojem.

u.

będzie s~tacQna. cała atmla ramańskazna}d~:e: się w najw~ękSZ'fm nietezp{e~twię.

Rewol~n.ja W Iłis~"nji.
W Madrycie urzędowo ogłoszono:: W
publiiu BiIb.ao wykol~ił się pociąg po,.
śpieszny,
zpowodu wysadz~nia w pow:etrze SZyn przez po-wstaiIc6w~
..

za

Przez Slokh01m nacpływają wiadomo..
śd z Ukrainy, świadczą.ce () ser>eratywU)'lli ruchu ukraińcó:w nietyiko. co do armji i rządu, h~ez również, jak pisze .. Robytnicza Gazeta" żywą prze}awia}ą dzialalność robotnicy ukraińscy za pokojem.
Gazeta oglasza odelw~, w które} - robotnicy wzywają dQ argautzQ.wania demonstI'ancji pokojowej~ m. in. w odezwie tej
czytamy:: .. burżuazja org.anizejie się dO' wal..
ki z rewolucją i z lude.m; krzepi ona swoje sUy i wciąga nieuświado-mione masy lu0we . do woJr: y z Niemcami aż' dG zwy"
clęzlnego konca. Pragnie on'3: we krwi
mi~dzynaroGowegG proletarjatu utopić sprawę r~wo~uctL TowarzyszE', końc.zy odezwa
łącute SIę Q<J ~ralki 1: butżuazJą i idźcie
do walki za pokój robotniczy wszystkich
narodów",

PYQ'litmto'iJanie

annJi- mm:.n'iskiej ~hywae się m&~e jedynie ?tują Ja.ssy - Gała.cz. Jeśli i t~ Unja

damu~

becnym froncie jest

grc-

.

Bettba.u,

..Vossiische l.-::itung" donosi z RoUer"

Pod przewodn;ctwem Kierenskija
rosyjscy i rumul1scy generałowie odbyli
w Kijowie radę w~- jenną, omawiając głó
'N nie skutki dział fi wojennych mocarstw
centralnych pod Pocsani. Rada przyszła
do przekonania. te utrzymanie się na o-

00 katsstróf~,.

:aącą armi~ rnml*ńskiej.

iui

wcJt;.~łJlta

kałafitl'oią.

Rumuaja praed

zję, uą,d.6w koalicyjnych, co do nlewyda·
nia IlasZpotŁQw na konferenci~ s:tQkllolm·
ską i pisze t że w ten spcs.ób t4ąrly te f~ll·
city kQsd. Walka nie ie~t
walką nam-

Rada

U_nięcie

Poincarego. ad

pracy,.·'
Med!CI'Lańskf .. Sec0k;,"· dQoosl z p~.
Od kilkud!!rl Poinca:re tllzyma się
· zdaJa 04 wiSaelldch spraw aiicj,alll}!ch i ołł
. ryta:

Qstatniei środy nie, hral u€lzialu w posiedz.e.niach twy ministrów.
.
.łap'onia żąda

:
;

Syberii.

",Russkii InwalidO; podale- wiadomaśd,
<Xl pr.eaydet1ta hby band;lQ.wej

~r2ym.aaą

IooyiskQ .. japońskiej;,.

Su~nk},

ldótJ

PQ~

Wl\tlCU właśniep.onii, ~e rząd

z poElró-i'ł olir~żne~ po; JaJapru15<wi P"fowoozi gor;ą<:ll
lrowe ahro~am. .Jap€)nia jest 2d~y<k)wa· na siłą ~2brać SyDefję. 1rk~k. ChalibYl i
Władywwłok wyg1ąda~ą jak. jipeńslQe.ka
lonje. Jeden z }iltzed~a'Wi·€.~t'1it v.pońskkgo
llrZ<i.G;U spraw zag~ankztl:ych w na~ch

słowat:R miał esw·taa<:zye. t~ jeśli J,a:tooJa
ni~ otrzym.a Syberji ma. ~~e pokojowej,

.
Z pett:~sburga donoszą, te sumy zahczone .~OSjl przez Anglję podczas wolny t{} świ~tnie aZDrajoIł! ',i"ojska japoń$kie.
co chwlll obecnej wynoszą 12 i pół miljar;., za}mą kkuc.iL i nie za;tfZJmiłj~ się. aapod
da franków.
Uralem.
.
Były minister finansów Szingarew cświadczył w jednej z rozmów, że Rosja
może być z obecm:gOc przesilenia finansoweg() urat(}w~na tylko. jakimś cudem. Co- .
dzienne wydatki wojenne wynoszą obecnie
50 milionów rubli i stale wzrastają, a tymczasem niema: ich czem pokryć.
W [oczątku wojny drukowaoo uzićm
nie 35 miljonów pieniędzy papierowych,
obecnie drukuje ich się 55 milionów. .
. .W cią~u 4 miesięcy, nowy rząd ro-

,SYJS.kl powl~kszył dług państwowy 0-4
mll~tdy rub~!'. ~P wojnie b't,dz.i~ Rosja
mU~lała płaclć 2 'i pół mUjarda Iubli co.

azme procentów;

.Uwięzienie Ch-osiowa.
. . Jak donosi .. TemPs,", ~ rt)&~jski
mmlStel' sp.raw

WeW1'ltttUaJ,cb: Cl1:w05t~w

został uwięziony. gdyż sprzeniewier1.ył

kwo-

rabunek.

j~tek

Rukę własnośó p. AntQllwgo Skir.. \
muntta, majątek Płotnlcę W. Z n'vadzJdego,:
fillwark Czarny Pribug, WłWHlOŚĆ p. MteIt- .
&hnvicz6 w , folwark Bod1:.Hlthvb, Wlasność
lsięcia DrnekiBgo-Lu~e(}kiago. . RozszalałeJ
tłuszczy nie mogli uspOKoili delegaci komitetów w oj&kowy ch.

Niszczono wśeystko,
Inwj?ntan źywy.wyrżniętQ.

dartn" palono.
lub IIpnool\uo oknllCllJlym wi.eś'biakmn. N~
wet- poclł\lgi i ramy okien p().rąb~nt). Teu_
sam loa, co Płcskinie, spotkał majątek Suszych. -własnl}EĆ p. Ewy Skirmuntt"wej, mu-

Irmułelran[usklm walka· 'lialo'B;
•
ws[bOI. IruHiie J~~uwaDig ~i, woisk ~pfl i~rl.

z Rumunji.

Z Petersburg:! donoszą do Kopenhagi: WszysHdę urzędy i banki rumuńskie
opuściły już Rumunję i osiadły prowizorycznie w Odesi~. W ministerstwacll. zna}'
dujących się jeszcze w Jas.sach~ c~ynią
przygotowania do wyjazdu. Wi~l{5zos~ u,.
rzędnik6w wyjechała już do Odesy, gdzie
dla pomieszczenia centralnych wladz rUmuńsidch wyna[ęto wie'e hOleLi i dQmów
prywatnyt::b. W .lassach poz:osłati jeszcze
tyiko ministrowie w towaiz.yswie kilku

wojny.

dów,. lecz rządów kapJtalis.tycznych. zmierzafących do celów imperjalistycznyc.h i
ludem roboczym. Koalicja wysunęła obecnie przeciwko masom. pracującym żelaz~
ną pięść swoją. Przystąpiła ona do wojny za więksllą wolnQść i humanitarność, a
skończyła na przymusie i brutalności. Z
chwilą przyjęcia rezolucji sprzymierzeń
ców roąp'Jczął się nO'NY rQzdział wojny.

rOlp6Q21ąwSiY dziką strzelaninę,

rozritcz:ęła

cą Apostolską·

ł9Uła

N~wy rozdział

515p. p. J

firuPfl wojsR generała-pnłkowniim arcyksięcia
Józefa·
.

Telegramy.
Berlin,

15~gQ

sif'tpn:ia.

Na południu od doliny Trotosulul'usi..
ławtd nieprz:yjadel za pomocą siinycb ata ..
ków osłonić odwrót wewnętrznego skrzy-;
dła II-ej rumuńskiej i IV-ej rosyjskiej

(UfzędQ:~Q).

zaeht)dnjai~
fro»f ł»ojsk gmemła łIRu:s:ml:mpo-kf!!3'o
Rs. RąpredHa &>.l}~iego.
Spotęgowana ddałall!ość ob-wnna na·
szej. artyłeqi bojoweJ we Ftandrji· osiągnęła przez część dnia WC2Qrajszego osłabienie nieprzyjaeielskiego ognianiszc~ąc~.
goj zużyte masy amankji ~wo;r,nr ~~hQ"
tę. Dopiero p::Ht wieeror mća r n'epnyj~
deI pelnemi siłami w4mocn:t-w81k~ ogniowąkt<ira z Gg!6mną sną trwała przez

atmji.
.
. Wszystkie attaki odparto.
Wojska nasze posun~ły się

Z Wido.Włłl

przez
Sovejt:.
fimpa ID.oJsłc generała feJdmurszałffa
u. mHckensena:

KQlumnr nasze posuwają się. przez
teren górzysty po obydwóch stronach Pu.tny za u;tę:pttjącymt ~ kierunIrn północno
wschodnIm, meprzyJaCJe!em. .
•
Na hrzegu gor zajęto. 8traoam (na
calą ~oe..
.
północnym. zachod~zie od Pan~iu).. ~Po..
Za PQmCC1 ąh~kt:t zniesiano· oodziały . sl1wa}ące SIę ZWyCIęsko napr!-od. WOiS.k31
angitJskie, f\tó.re .P"l.SU".~~y s.t.~. P'f~.z sifU.- . z~łamały. ..
gwaltowne ko.. ntrata.In nteprZjJaffiieńSJeen pod Langemarek.
_
. . . clela.
. . _
• .
. . .
Odparto gw-aUOWl'lE! ataki cl~ściowe .
W mZHlle .Seretl1;dt W1Z le ntemleC~le
anglik6w na pohtdnill od F(eez~nb.Ngu i
zdQbyły szt~r~nem. }:oł02ony. na zachodnIm
po (lbydwóch stronacb Hooge. '.
brzegu rzekI r z8clekl~ bromony przyczó.
lek mosto.wy w BaJtaretu. .
Oprócz wysokich, krwawych strat uA;tois wzmocniła się walka ady·
trocin rosIan:e i rumuni nad Seretem iw
lerji ęo.l;W.ędzy Hul1uch. a Lens,zwła:3.l.cza górach przeszło 3000 jeńców} wiele dział
w dzisiejszyell godzinach ranlJycb~
i łicznekarabiuy maszynowe.

1

w:

frof.j
des D31mes n~e pawimłły
si~ ptJd Orny . lic-zne. ataki; ban-e:nzów,
ktOJ2y nżyH silnej artył.e;ji w/tdn pJ:'zyge.tuw:117ia uderzenia.
Równie! iN innvdi 0ddnKach tego
frontu CifU w S2.1 ,:, p3:uii doszło· do ozy·
wionych walk cgni0wyth.
Na obydwóeh brzegach Mozy trwa
w:w:.o2ana działalność ~utytHh widokrolni~ z2111deniająca się Wc ataki ogniowe o
silnem d~i&łaDht. Takie i tutaj dały się
od~2ill'ć dubre wyniki -nas.zej dz..wamaźci
łmjowej przez chwilowe 6słabienie art} łerji
nieprz-,jacielskiej.
Na

CIiłemin

ti.J1J.]}3 Ulołsk

IDllCedońskI.

Bez zmiany.
~~ 6eNel"al-RfII1stumlstc,

Ul D E NDO RPP.

Kom~ilłikat

austriacki:'

WlEDEN,'15-go- sierpnia. (U[z~dowo)

.Z wioowm. WSChodniej
Ataki· ku p6hłocr od Focs3>ni skut
tecznie są h'Jlil'tynuowane. Nasi sprzymiernńcy :zdobyli prZ)'C!óJek mostowy· Hap
taJtetu i bronioną z.. ogrumną zaciekłością
wieś Strav;mi pod P;indu.Naszym siłom
b&jmvym udalo .sIę ode))rać zajęte poprze;'

g€nelał3-'leldmilrs~łIN

filb.redIta IDiirtembersldegl}.

ognia . dnio przez rosyjskie i rumuńskie dywizIe
stan~wiska. Jeżące ku zachodQwi linIi Negoocy.
fite&d-S~veJa. Pośtępniemy za cofaląe11n
. się DieprZ'jljadeJem.
"
Oddział!y Derowe lotników Itllszych
Pod OCl'lą ttderz.yły na na~e wojska
energfeznie i zeznajamośdą rzeczyrozwinowe- lak- atakujące. Pąd Focsani i w 0-.
nęły swą, dziafarnośeprzeciwlO'f\twom i
kręgtt Twhts wriełi;smy przeszło 3000' jeń
bateriom nił~'przljacielSrdm~ t
1l~
b
có,w i· zn~tnlą ilość brabinówmaszyno, W. ~a d~u W EO'!"fe nu, IN:,myc . wyeb. .
.
s~czegdme W<;! Flandąr 1 za PQUl'?cą og-..
Na pe.łudnio- Z1łchód od' Tarnopola.
nta~bro.nn.egozesttzełO'na~ ~~zoraJ .20 la-spm na niezem atak rosjan, poprzeaz€lny
tawc w t 4i IJalony na ttW't!p.
przez. samochód opancerzony•
VI!

~t'm.o;lY.anie się. Qbustr{Fnn~o
u'fiłG także i wc Ciągu

SwNga1:t

Z

wh!łwni WSCMti&j~

front WOjsk generam

.

marsnłka

poTne(Jo
-. .księcia lleopolda BaW!lrskiego.

Teren

Bałkaasld.

Bez zmiany.

..

~--

WłtlSkf&f.

Nad Jsonzo ~estr?el{}no wczoraj w
licznych walkach napQwitetrznycb. 5. - niepn.yjaddskich lo,lvików.

Pomiędzy północnym Seretem a Zbru"
CIem. męszyta: się d%iaWnaśt ogniowa'.
NaIHlłudniowJBI wschodzie 00 Taro.
no{}ola załamały si~ prze.d stanowiskami
naszemi Ratucia EOsJjsldp, które miał!
być wsparte samochod'ami opancerzor.emii.

__r. . . .____a g_ _ _ _eEmmBB__

.

·Z WM&WM

~

SZef 8Ztt!J;.bs ge~go.
__. .- -__mm. .__. .mm. . . . . . . . .
~

Besara'kja
Dzie!łnik

będzia opoGżitionłJ

.. "Rlf&8kają WoJja'" dORO si

źa ral\d rooyjski Ft)Z'p&e,zł!ł ewakuaejl1Be:
Bl'ilahji.

\

3.

Złotemi

literami!,

ł

"Kurjer Polski- pisze:
. "Nie jedyny zapewne, ale bądi co
bądz chlubny wyjątek stanowią ziem!anie, którzy nie dają się porwać szap
le}ąc:emu na wsi pędowi wyzyskiwania
miasta. którzy rozumieją obowiazki
prawdziwych obywateli.
~
Grono ziemian z powiatu włosz
czowsidego powzięło uchwałę, nie przekraczać aż do nowego zbioru 1917 fo1m
Cen maksymalnych, ustanowionych przez
komendę powiatową włoszczowską, a
mianowicie za 100 kg. t:szenicy 100 koron, za żyto,jęczmień i owies - 50 kor.
za ziemniaki - 25 kol'. na miejscu odificrtr. Nadto ziemianie ci. zobowiązali
się nie sprzedawać produ\.tÓwswych
pośr .!dnikoID J . lecz bezpośrednio konsumentom.
..,.
Są to panowie: A. hr. Potocki, H.
1\1'. Potocki, B. Dzierzbicki. J.hr. Hor..
.stiJl, J. Linowski, M. Konarski, W. Bro"
nikowski, J. Kowalski, S'. Siemieński, Z.
Glinka. A Mak6łski. J. RogozińsM. J. Kamocki, A. Schutz, T. Kn:ymuski) E. Loh..
man, ł. Szlichciński, L. Borkowski, Ta
Halpert, J. Kozłowski, R. Kuliński.
Do nazwisk tych, które należałoby
. złotemi drukować głoskami,. radzihyśmy
"odać nowych jaknajwięcej."

Zvcie nocne tł) t1JłlrwtU1ie.
Warsiawa od wielu lat posiada swoją właściwość w postaci silnie rozwinięt(~
go życia nocnego. Pamiętamy, że był o-kres niespełna przed lU·cin laty, gdy jednocześnie było czynnych około 20-tu

.,kabaretów", w których widowiska rozpolegalnie o godz. 5 ZfaDa; właściwy atoli ruch
w tych zakładach nie ustawał ani w dzień
ani w nocy.
Wojna i przepisy specjalne stłumiły
czynały się op6łnocy, kończyły zaś

~ycie nocne. . Restauracje nard
maInie czynne były do półno~y,ostatnie
mi Z;tŚ czasy, jak wiemy, dla oszczędzania
światla i produktów spożywczych polecc-

dozwolone

no je

zamykać o godz. 10 wieczorem.
Nie znaczy to jednak, aby o tej godzinie istotnie ustawał ruch w mieście.
.Pw::dwnie, coraz bujniej i licznięj pow..

stają spEcjalne zakłady potajemne różnego

Zazwyczaj zaś. po otrzeiwieniu,ogcocooy z pieniędzy .. gość K wstydzi się
p:zyzn~ć do swej lekkomyślności i nawet
.. !iazard wprost szaleje'w Wt!r~zawie.

brze

iż

.

1tth. pieł··OP'Il'aiC .-'"" łuboknśt.

pożaru.

..

B

KONSULENTA PRAWNEGO

podaj1\ iskry

fi. yerSaGrjfa,

I{om'IInika~ja pntlz most jest przerwana.

brzmIących nazwach, gdzie "gość" może

Pomoc dla

p~;ałtó'llll'

P10TRKOWS;~A.

z T JU'ł!mopola.

Wobec zwrócenia si~ T. R. S. do
G. O. z propozycją zaoph'kowania się
losem 224 polaldw ko':'j'rzy orilz b. pracowników ziemstw i or::ranizacji sanHar..
w zasad.zkę.
L' czne nadu:tycia, pJpełniane tak czę nych ewakuowanych roóątl,owo z I(róle
sto, ostatniemi czasy, są bardzo ściśle stwa Polskkgo przez to!'in!'l. !'~s!::;pnie
zaś okupowanych w Tarnopolu pr2e? wo;z'-':lążane. z owemi szuli.'miami, ciągnące·
ska austrjacko-niemieckie, R. G. O. przyml zyski bardzo poważne. Z tern złem
. chylając się do prop0zycji T. R S., roprzedewszystkiem waiczyć nalety.
, stanowiła wyasygnować na ten cel 6000
(I(urjer Warsz.).

ey Jego partnerzy, zWIqzani w spółkę, na
to jedynie pdują, aby wciągać naiwnych

8h w of:oynie.

R.

r

- Zmian, 'iii rucha k(l.li'!i~nilfym.
Z dniem w{'zorajseym z obowią:mią·
(ego w okupacji niem[ed,:iej roaRłaQu hlzdy,
zostały

Pedwyż:s2!ona otu'ma

Zziem poJSkltb•
WapSlZaW3.

z Rad)'

Stanu.

Na posiedzeniach Wydziału Wyko·
nawczego T. Rady Stanu, odbyty<;h w
dniu 3 i 8 b. m. odczytano z powodu
~mierci ś. p. Włodiimierza Kunowskieg~
kondolencje:
1) C. i k. Austro~Węgierskiego Komisarza· Rządowego,
2) Ces." Niemieckiego
Komisarza
Rządowego i
3) Ekscelencji barona Ugrona. delegata r. i k. Austro-Węgierskieg::> M n1.sterjum Spraw Za~ranicznych w Wąr
szawie·
W sprawie

rUibła.

Wobec potałowania godnycb obja..
wów. jakie. zachodzą w ostatnich czasach
w handlu banknotami rosyjskimi, a mianowicie odmo~y przyjmowania banknotów~
przedstawiających najltejsze choćby uszko ...
dz:enia, nie czyniące ich bynajmniej niezdatnymi do o'biegu, i wyzyskiwania tego
faktu przez niesumiennych procederzystów.
skupujących zakwestjonowane banknoty
ze znacznymi potrącer:iami, co tamuje zupełnie prawidłowy bieg żyda h~ndlowcgo
i naraża na ciężkie straty nieuświadomio
ne,a zwłasZ(za najuboższe klasy ludności;
mając
na względzie rozp:rwszechnioną
w ostatnich czasach odmowę przyjmowania . drobniejszych odcinków i wymaganie
dostarczania rubli w odcinkach 100-rublo~
wych, mając wreszcie na względzie posta.nowienia powzięte na zebraniu odbytym'
na GiełdzIe Warszawskiej w dniu 11 b. m.
w powyżej przytoczonej materji z udziałem przedstaw:cieli naipoważniejszych instytucji finansowych - Komitet Giełdowy

pół wieez., na 3 przęsłacb ślodk-owyeh.
Ogj(:ń stlUl1Jiono Qstateezale dopiero
około godz. 8 i pół WleCZ. Akcjąratnn
kOWll at,raśy ogniowe;. której przyglądały
si~ 2i obu brzegów Wisły lic4Jle tłumy, .kie ...
f<Jw.ał zastępca h:orzylltf'jąeegoobeenfe z

usunięte następuią'~e poci!!gi

poe

p!eElzne i osobowe: pociągi plJŚpieS1.fie:
Nr. S6 i 37 kursuhce IQmięd~y tu-

marek.

1ypu, w których żądni nocnych rozrywek
pos;bją się i zabawiają do późnej godziny, a nawet do ranka.
Zwiększanie si~
Hczby tych zakładów świadczy, iż mają
one powodzenie, w dodatku niezłe, skoro
nav.et pewne niebezpieczeństwo w postaci
możHwych !car na właścicieli nie odstrasza
,ch od próbowania szczęścia.
Zakładów tych jest duio.
Liczne są H)Żne "kluby" o przeróż
nydl nazwach, przeważnie od muz ,za pouchwalił:
zyczonych, gdzie źródłem powodzenia są
1. Rozszerzyć .. działalność Komisji
bufdy i karty.
ekspertów dla spraw uszkodzonych bank':
Niemniej liczne są potajemne jasnotów przy Komitecie GieMowym.
kinie gry, urządzane w lokalach pry2. Uznać orzeczenia Komisji za bez.
watnych, często zmienianych pa. każdym
względnie obowiązujące.
.
glośniejszym skandalu ogrania lub okra3. Uznać niestosttjących się do orzedzenia gościa, zwykle pijanego; zaklady
czeń Komisji za wykraczających przeciw
te, zawsze posiadają obficie -zaopatrzone
przepisom z dnia 8 czerwca s. s. 1893 r.
~p!żarnie i piwnice. .
.
jako niewykonywają.:ych zobowiązań z tranNie braknie też nocnych Kawiarni
zakcji wynikającycb, i jako takich pozbaz podwójnem wejściem. Gdy od frontu
wić ich prawa uczęszczania na Giełdę na
zamyka się sklep o god:.r. 10 - jednoczas do 1 roku.
cześnie otwiera się tylne wejście z bramy
4. Uznać, że, na poczet tranzakcii
lub pi: dwóna. Kawiarnia zmienia wów~
banknotami rosyjskimi mogą być w zasaczas swój typ: zamiast kawy i herbaty
dzie dostarczane tez różnicy banknoty
., menu stanowią - wódka,
od dłużn
wsżelkicb odcinków, Wjtdane przed 5-ym
szego czasu ochrzczona na II maderę"
~ierpnia 1915 t.
(bo wódki sprzedawać nie wolno, choć
Pożar mostu lisięcia Józefa.
fa1dycznie pod nazwą ssmadery'" sprze..
Około gGdBiny 4 i pół popoł. we wtodawana jest obficie). przekąsId, obfity
rek, rozbiegła aię lotem błyskawiCY po cajadłospis, wina. likiery i f. d.
W niektórych zakładach ostatniego łym mieście wieŚĆ elektryzująca.
"Pali aię most księcia Józef.....
typu przynętę stanowi równjeż zbiol'vwa
Na wieść tę tłumy ludzi pospieszyły
gra w .siódemkfi" (jest to "UFf )&zczona"
w stronę alei a-go Maja, skąd widać było
ruletka), bakarata i t .. d. Bywają jednak
uno~z'lt:e s:~ nad mostem kłęby dymu.
również hme przynęty.
.
Most palił się prawie na.cflłej długoaci
. Wreszcie isttlieją najzupełni€j wygo .. '
drewniar,ych przęsł prowLoryeznycb.
dme urządzonerestaura\:je nocne w loka..
Na ratunek pospieszyły wSilyatkie od ..
lac'1 pywatnych J dokąd "goście" bywają ,
wpruwadzani systemem bouł~ de neige- dzialy straży ogniowej.
Opanuwanie ognia przedstawiało dużo
jedni przez drugich. Nieznajomych się nie
truunośt1i y;ooec zna.eznej wyS{)!rfiśd m02tll,
wpuszcza. Należy przy wejściu wymienić
braku promów, Z któryCh moznaby byŁo ranazwisko lub Zllać hasło.
tOWlIÓ wil}zania i pokrycie mostu z pod spo·
~awi się zatem Warszawa w nocy jak
za nal1et:Szych czasów. Gdy z jednej ~ tro.. du, oraz wohei! nh'moiności rozpocz~oia
akcji pl'teciwogo:owei z obu brzegów.
ny bezm:arnędzy ogarnia.coraz s.zersze
Pożar przeclągałsię wobec tego dość
kołu -. Jako {łntyteza występuje kateg.o·
rja ludZI, którzy chcą i ttiogąprowadzić długo i dopiero prz,erzucenie oitęści taboru
życie hulaszcze.
.
warilzawskie.i Btraiy na pomOc oddziałowi
Niebezpieczeństwo tkwi w tem, iż· praski13m9, d.rogą, okólną prze z most Kierbedm, zlokalizowało ogień około godz. 7 i
wiele z pomienionych zakład6w opiera

swój byt na niezdrowych instynktach wcią
gania gości" w hazard i alkoholizm. Te
dwie n
llamitmeści łączą się tam
llajś~iś!ęj~
wie. wied.zą 00-

Jako przyczynę·
parostatku.

IStUleg zorganizowane bandy szukrskie,
nawe~ w klubach o pozornie sympatycznie

przegr~ć łatwo kilka tysięcy rubU, odegra~ SIę zaś-nigdy, bo zazwyczajwszys-

BIuro Próśb IIIZltłeń

udopu Komendanta straż, (}gnioweJ. JOL
Tu,liszkowskiego, kapitan Kubaszewsld.

Ule probuje szukać zadośćllczyn;enia.

-=

ziemniaków.

kowęm i Aleks::mdrowem, nr. 155 i 151:
pomiędzy Warszawl\ i Katowicami (udcho·
dził Z Warszawy 6A\ pIzychodził 6.- wiaczarem); pociągi ollrJbowe: nr. 21~ i 211?
pomiędzy Łodzią fauT. i Warsząw~ (z Ło·

Prezydent policji w Warszawie wydal
nast. obwieszczenie-:
Na mocy paragr:.lfu 2, rozporządzenia
policyjnego z dnia 7 lipca 1911 r., doty..
czącego dowoz!1 kartofli, posiadający "kar-

dzi odchodził 2.40. do Ł'}c;bi przyehodlił

ty na dowóz" (f01!oonqdzenie policyjne z , 4.47); nr. 250 i 253 pomiędzy Aleksandrodnia 26 maja 1917 roku) mogą pl'zywozić wem i Skierniewicami (3 AlekS!iondrowa odchodził 5.46 rano, ze S:'ierniewie odchodził..,
tygodniowo 15 funtów' polskich kartem
nowego zbioru. Dozwoloną i:ość tygo<!~ id 7}; ~r. 255 pomi'łdz.y Łodzi!j, Kal. i Skalmierzycami (a Ładat odchodził ó.02 rano);
niowo podwyisza si~ z 15 na 25 fnnl6w

polskich.
dzie",niłrarzy

Bezrobocie

żydowslcicb.

.
Wobec nieprzyjęcia warunków rady
zawodowej dziennikarzy żydowskich, żą~
dającej podwyżki 75 proc. przez właśc;
cieli pism żydowskich, wszysey współ
pracownicy porzucili we wtorek o godz.
1 popol. pracę. Jedr:a tylko redahcja
,,,Moment" wyraziła ::fotowość podwyź
szen~a pensji o 30-40 proC'.
Papi~rpwe

kos:eu2e

pnś::l1.ierine.

Na ostatniem posiedzeniu zarządu
gminy żydowshiej rozstrzygnięto ostatecznie sprawę zamiany zawojów płó
Ciennych na papierowe dla zmarłych.
Wobec niemoiności otrzymania odpowiedniego gatunku papieru białego. rabinat zgodził się na używanie szarych
zawojów.
Na zakup papieru zarząd gminy wyasygnował trzy tysiące marek.
Wyhory do

!m~~!l" ~'Hejskiej

w

D~i!:u"owie;

Komunikat urzędowy c. i k. komendy
powiatowej w Dąbrowie ogł<lsza, że dla
przeprowadzenia wyborów do rady miej ..
skiej c. i k. generalne gubernatorstwo
wojskowe zamianowało komisarzem wyborczym dla miasfa Dąbrowy sekretarza
ministerialnego, p. dr. Zygmunta GrOssa
oraz komisarza powiatowego, p. Andrzeja
Longchampsta de Bedel' zastępcą komisarza wybcrczego.

.Piotrkowski Dziennik Narodowy" ubolewa, że w ostatnich czas::ch coraz wi~
cej nieruchomoś:i miejsldch przechodzi w
ręce

obce.
"Nad tern

.
kurcze-

sysiemafycznem
polskiej i wzrostem
obcego elementu, nie można pzejść z lek-

niem

się własności

ldem sercem do porz ~dku dziennego. 0pi\tja publiczna jEst zani p )kojona tym
oQjawem lekkomyfln2go pm:bywania się
własności, nieruch::;mej, którć: stanowi na-

i podwalinę wobec wszelkich
laku:ów, godzących w egzystencję żywio-,
lu polskiego.
A jednak nie widać energicznego
głosu protestu przt"ciw tym machinacjom,
pomijając platoniczne żale i złorzeczenia
po cukierniach. ?rzed wc·ną czyny t~go
rodzaju piętnowano u nas ostrem i beZwzględne m mIanem; nawoływano wówczas
do akcji pod basłun ,;nvój do SWCf;[,'.',
szą ostoję

akcję tę przeprowa'"lzano,
szaty patrjotyz.mu.

drapując

się

w

Czasy się jednak zmieniły... Ci s:]~
mi ludzie, którzy w arendę nIejako . wzięli
polskość, k' órzy ciągle po ma wiali innych
o wysługiwanie się obcym, dzisiaj ci sami ..heroldo.vie Rolskośd- konklucu:e
"Dziennik Narodo',};y" wprowadzają żywioł
obcy: pragnący się wyodrębnić w społe~
czeństwienaszem a niejedno!uoinie prze·
ciwwstawiający się mu, i ułatwiają mu u·
sadowienie się i zagospodarowanie na
stał~.

W dziwny sposób wrażliwość nasza
widocznie je:ct przytępiona, wobec tego

rodzaju nieobywatelskich

posh~pków pe\\r..
deklamujących w teorii pięknie
o obowiążkach względem Ojczyzny, w
pCllktyce zaprzepaszczających polski stan

nych sfer,

posiadania-.

.

nr. 259 pomiEidzy Warszawą i Łodzil\ Kal.
(odchodził z Waruawy 7.1)5 wlecz.. da
Łodzi przycbodzil 1-?22 W' noc)}; nr. 26G
pomiędzy Skalmierzyeami i Warszawą (odchodził za Skalmieriyc 2.401 do Warszawy
prl!lychodził 10.'21 wiecz.); nr. 268 i 264
pomiędzy Łowiczem pót.i bodzia, Ka]. (od..
chodził z Ł\iwiClla 10.03, przychodził do
Ł-Jdzi

12.02 i od;:hodził fi In:bi Kal. 3.55#
prllyehodlił do Łowicza pół 540).
OJt:~d w etron~ Ło\,i-za

z

łndziod ..

chodzić bę~zie t)·lko jedl;'n }.;O'~ii!g osobOWy
12.- w poladnie; z Ło',~icZ3 o'iehodzi ] . popoI. i przyehfJdzi do Ł'Jdzi 2.55 i'opoł:
-

90-!e'tni

juhił~us:E.

(*) Wczoraj zgromadzen~e majstrów
obchodziło go-letni jubileusz istnienia w Łodzi zgromadzenia
majstrów j:ończoszars'::;ich, które zostało
zorganizowane w 1827 f. i d. 15 sierpnias,
odbyło się pierwsze zebfan~e; przez te
90 lat zgromadzenie już kupuje 3-cią
chorągie\v. Wczorajszą uroczystość jubneuE'zo\o~;ąJ rozpoczęto od poświęcenia
nowej c:-;orągwi, którego dokonał w koś
ciele św. Krzyża, o gcdz. g rano, ks.
Erajtelblat w obecności t;:donków zgl'O~
madzenia.
Zebrani przeszli wraz:t chorągwią
d~) lwśdoła ewangielickiego św. Jana,
IN htórym pastor Patzer przemawiał do
zehranych, zachęcając ich do dalszej
pracy w jedności pod tym sztandarem,'
który wszystki<;h jednoczy dla dobra
sprawy.
Około g. 1-ej po. poł., zebrano się
w lokalu zgromadzenia. Widzewska 148,
na wspólny koleżeńsl'd ohiad.
poń::zoszarskich

-

Konferencja

daBegątóllll' ii~dil'!o"

ICzooycb kocpe: at}'w.

(*) Wczoraj w sali jadalnej Akc. To'll..
L. Gayera OGbyło się zebranie delegatów
Związku ljednoczonych kooperatyw, na
kt6fem omawiano sprawę założenia herbzci<trni z czytelnią i klubu współdzielczegot
gdzie stowarzyszeni będą mogli zadawal..
niać swe fotrzeby duchowe, przez słucha ..
nie odczytów. pogadanek itp.
Przyjęto w:1:osek następujący: .. Uzna ..
jąc doniosłość klubu współdzielczego dla
mchu kcoperatyw, konferencja Sto warzy..
sz.eń spo:tywczych ił' d. 15 sierpnia r. b.
postanawia zająć się sprawą tworzenia ta~
kich klubów w Łodzi i opracowanie reali~
zacji tego p:ojekfu przeźnaczyć s~ecjalnej
komisji, sktadającej s;ę z 5 osób".
Sprawę kursów dla kooperatystów
w Oltarzewie pod .W,w;zawą referował p.
Lworski. Uchwalono, by Stow. spożyw.
iódzkie wysla;y na kursy w OHarzewie
sv."ych kandydatów.
-

W

Dziesięcic.lecie

niedzidę,.

felczerów Udfdl;icu

felczerów.

zwi~zek
obchodzić będzie I:1woje
powodu odbędzie Bili:

dnia 1 g b. m••

IO-eioleeie. Z tego
ogólne zebranie czhm1rów o godz. 3 papo l.
wlo!ndu \'\l.u;tlym i'rzy ul. Benedykta 41.
I~oz!\ tem związek wydał spscjlllną broszurę, ol'racowan:! przez p. Jana Garlik(iwekiego
przy współudziale kO!Litetn redakcyjnegQ,
w skład 1"tórego weszli p.p.: T. Golachowa
ski, A. H:dler, F. Jarkiewica, B. Łuczak i
H. Szuszkie'Y~;c7.
Felczerzv łódzcy wzięli 80bie za basło
przewodnh w swej prac.y: II W Jedności
- w pracy obywatelskiej zasług:;.".

siła

- Z del\l!gacji Zopf"owiiantowafliia
miasta.

Kierownikiem biura

wydziału węglo

wego delegfieii zaprowiantowania m. Łodzi

mlllIlOwllDy

&'Jatał

p.. Dsienialtowiiki.

G A Z Ei T A

4.
- Przed wyborami.

....

pią.cioma egzem·
~to w tym celu, by
się zapoznać z po-

1 listopada r. ub. wraz z
żargonie

a

c'lłonkowie gminy mogli
rz~dkiemwyborów.

-

' '

Poznańskiego.

Z fabryki
/

(*) Zarząd Ake. Tow. I. K. Poznań.
skiego, jak donosi "Lodzer TageblaW', począł onegdaj ze składu fabrycznego swego,
mieazczl'!Icego sili) przy zbiegu ulic Zachod"
niej j Ogrodowej. rozdzielać pomiędzy rodzinami robotników plótno po 2 arszyny
11a osobę po cenie 75 fenlg:ów za arszyn.
Podział odbywa sIę codziennie od 10
do l popoł, i od 3 do 6 popoł.
-

Podawanie za:pasów m!:rd.ta.

("') W dniu wC20rajszym minął ostatni
termiu podawania Heśći mydła; znajduJą.

eego

s:ę 'iN

Studentki uniwersytetu niemieckiego

w Miinster

uchwaEły

na zebraniu

wstąple~

nie do szeregów roboinic amunicyjnych.
Dwie grupy jut
Nowy

$ż'ef

IIc'We niep.okcOje

pSi::

mi,

Z grodzienskiego

donoszą że w powiecie Planty, obfitującym w lasy, wilki
tak się, rozmnożyły,.
napadają gromadnie na wsie.
Niedawno napadły na wieś

Ol!2'owce.
~ Na napastników wypuszczono wszy..

Dr. L.' PRYBUlS

stkie psy. które odważnie rzuciły się na
drapietników i po zażartej walce odparły
ich do lasu. Jeden z wilków osaczony
przez psy rozszarpany został w kawały.

,

\

Ostatnie •teIearam9.
-

Ł.

O. S. w Heienowie,

Zwykły koncert symfoniczny Ł. O. S.
Helenowie odbędzie się jutro.
. Program zawiera m. i. Symfonję
Beethovena .N2 1 i Uwerturę do op.
"Mistrze' śpiewacy z Norymbergji" Wagnera. Dyryguje Bronisław Schulc.

-W

-.Rozmaitości.
Zapadanie

się

BaowroM'awia.

W InowrOcławiu w pobliżu zalanej
kqpalni soli zaczęła się OBuwać ziemi;,.
Na przestrzeni około 40 metrów ziemia Zf,padła

się, 8 tu j ówdzie pod RRCiskielTI
t:iemi wydoslałasię woda, znajdująca się
wkopnln;, Mieazkancy okoliozni żyją w
c':gł,rm niepokoju: Przed kilku llity zapaula się w Inowrocławiu ziemia na ·'zna;'
eznei przestrzeni.

róg FictrkO\irsldej. d,o domu Szeiblerit

Wywiezienie c3pskiej
fClamifji.
'

44&

Aust~jacki

dopuszcz'On!ł do narad.
" , l
W tej sprawie don~ do Stokhol-

łJ

ze

handlu.

robotniczo..tołmerska tym raiielll me była

Pełers~~

W

- buryu.

ce .. zul"' r0!lyjskiej.

wilków oZ

Przewiezienie nastąpiło, na skut.ek
postanowienia ~ządu tymczasowe~ Rada

mu, że ex - car i ca.rowa przewiezieni zo, stali na Syberję do Tobolska.
")
---Córki
cara
wyraziły ~yczenie po~ew
Wiedeńskie
.. Reićhsposflt donosi
chania razem z rodzicami na wygname;
drogą okólną z ·Pefersburga: Niepokoje
rozpnczęly się nanowo.'
W niedzielę w wielu cyrkulach
Ofiara,
miasta powstalniepokoiący ruch, zorzłożona w anroinistra'cji "Ga$ety Iiódzkiej-.
ganizowanyprzez flih~Hstów. Pewlen
. oddział kozakó'}J byi ostrzeliwany. , Ze·
Na "Ratujeis Dzi-eci M. S. składa
wszystkich stron poczęli nap~ywac u~bro , 1 rok. 50 f.ni.
jeni którzy demonstrowali przecIwko
żol~ierzom. Strzelanina trwała przez
Specjalista
wiele godzin.
Położenie w Petersburgu jest chwi ..
lowo krytyczne. Stanowisko rządu tymczasowego, zdaje się, nie jest mocne.
przeprowadził się na Zawadzką NA 1;

wyjech~ły.

Nowy rządi:'osyjski przeprowad ziłtak
że reorganizacj~ Petersburakiej agencji telegraficznej i conzury dziennikarskiej. Si. fem agenoji i cenzury zestał polak, ROj.ecki.
Wai~a

16 sierpnia.

w Konstantynopolu. gdzie na początku
, 80-ciu lat ub. wieku był ~vnny pl'Zy
ambasadzie niemiećkiej, jako attache.

Studentki niemieckie jako robotnIce.

(*) Prezydjum policji nadesłało zaulł
ikm gminy starozakonnych, rozporządzenie
policyjne o zreorganizowaniu statutów od

plarzami w

O D Z K A -

Ł

choroby żewnęłpzne-'-.
skórne i 'włosów

Podług telegramy Reutera z Petersburga, w nocy na 14 b. m. były car i je~
ao rodzina w taj~'11nicy wielkiej zostali
;ywiezieni do nieznanej miejscowości. któ~

gabinet.

ra

Prezes ministrów ausfrjackich, dr.
Seidler, wobec niemożności. utworz~nia
parlamentarnego ministerjum, udzieli!
przedstawicielom stronnictw informacji.
że będzie on nadal rządzIł na cze'e gabinetu urzędniczego.
W kotach parlamentarnych ~ąćzą.
że twOI' zenie gabinetu urzędniczego zo~
stanie ukończone w hońcu b. tygodnia.
,Przy tworzeniu ńowego g a b i n e t u
uwzględnione będą pewne narooowe aspl.
racje. Również należeć będzie do gabi-

I

później

będtie

obwieszczona

Meble

wszystkim.

sprzedaję

po cenIe kosztu.

Orla 23.

stolarnia.

Na zasajzie pozwo:enia Zarządu Cy·'\ ilne30
przy Jenerał-Guberf'atorstwie Warsz, ,

Akc. Tow. "Pragn

6ł

'UJ WM1ZiHli!e

\\)7rabia znane ze swej

dobroci

netu i minister dla Galicji.
Gabket urzędniczy będzie miał za
zadanie opracować i przedstawić do za,twierdzeilia, parlamentowi budżet, nowe
projekty podatkowe i różne inne gosp-odarcze r polityczne sprawy.

SJdady
ap ieczne, sklepy mydlarskie, kolonjaluę;, farb
He, które posiadały sprZedaż
mydła kartkowego mogą otrzymać wa"
runki dogodne
rejony m. todzi. Zgierza, Pabianie i in. miejscowości okręgu łódzk,· zechcą 'zgłosić
się. do -przedstawicieli na ł.ódź i okolicę
Głfidtł
Piotrkowska 9S,dom Scbmechla.

na

Hl"ąbia Bernsłorff do
, Kon~łantynopnla.

1.

informaCji' z Berlina, hr.
Berhs1:orff upatrzony jest mi amhasadora
Podtug

S-ku
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Sienkiewicza

balll1e.f!lliane,

,skie

wełr.iane

na

Jnęskie.

~dzi;ęc;inłJe ,ubiory,

d2lm ..

kostIumy,
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