Rok 1.

Dziennik por
PRENUMERATA:

Ł6dż:

ul. Piotrkowska 86.

sześ~

szpalt).
li fen. za wyraz, najmniej fm fen.
łladesłanlł (po tekście): 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpaitowy.
ltekrołagl: 40 fen. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.

Probm1:

W dzialB llfttUUomym: 1 Mk. za wiersz petitowv czteroszpaltowy.

Rf;kopisów niwu:;trzetonych Redakcya nie zwraca.

Częstochowa: ul. ,Panny :Maryi 26• Tomaszów: F. Gomuliński; oraz w Sosnowcu. KaHszu, Łowlczu!I ŁomiJ i Bedzinie„

zajęty

ojna.

by
tralnych.

żostał

Każdy

p:rzez wojska
·

!O maja..
,,P{)twierdzają się pogłoski

o. wyjeździe
cesarza Mikołaja na iront. Potwierdza się
również, źe wre.i z cesarzem do Tarnopola
wyjechali wielki książę . Mikołaj Mikołajewiez i generał .· P.au. Petersburskie. sfery
wojskowe utrzymµją, iż wyjazd cesarza można ·u ważac za zapowiedź powaźnej akcyi
militarnej, oraz, źe nięzwloeznie rozpocznie
się, tak daWI,lo już zą.powiadana ofenzywa
wiosenna. Depe.sze tej treści otrzymaliśmy wczoraj przez Berlin z Wiednia.
Cesarz Mikolaj niejednokrotnie już w
tym roku wyjeżdial na front i za każdym
razem przypuszczano, iż ·wyjazd jego zwia-

stuje blizkie rozpo~ęcie zapowiadanej ofen~'Y· Przypuszczenia te jednak nigdy
· się niEr sprawdżaly. ·Zastanowiwszy się bo·wiem nad wyjazdami cesarskiemi, niewia-

domo dlaczego przy~dązywano do nich zapowiedzi rozpoczęcia·. wielkiej .~cyt ~
sarz Mikołaj jeidzil t;ęsto na front, albo-

Komunikat niem.ieeki.

cen-

być przygotoewentualności, ażeby

BERLIN.

one nie zaskoezyty go niespodzianie. A
i rosyjskie kierownictwó wojskowe,
myśląc o ofenzywie, stosuje środki bezpie-

Główna

dono si 20-go maja:
1

strą.cil

lo:tni k niemieeki po wa.lee w powietrzu latawiec

Zachodni teren walk:
Po dokonanych wybuchach wtargnęły w A r g o n a c h patrole . niemieckie d@
drugich linij nieprzyjacielskich, gdzi~ stwierdziły u nieprzyjaciela duże straty w zabitych i powróciły .z kilkoma jefrnaml.
Ataki skierowane powtórnie .na nowozdobyte stanowiska nasze po obydwóch
.stro-nach drogi Ha u co ur t - El s n e s, odparto kompletnie.
Zestrzelono pięć latawców nieprzyjacielskich, mianowicie jeden ogniem piec.boty na południowym „ wschodzie od Va il I y, a cztery inne w walce w p:owietrzu pod
A n b e r v i l l e, na południowym krańcu lasu H e s s e n pod A v o c o nr t i tu~
na wschodzie od V e r d u n.
Lotnicy nasi napadli skutecznie na okręty nieprzyjacielskie n wybrzeża ł la nd r y isk ie go, schronfaka, porty lotnicze i dworce koleiowe pod Dunkierką,
S t. P o l, D i x m n i d en, P op e r i n g h e, Am i e n s, C ha. Io n s i S n. i p p ~ s.

łania. .·Rosyańie czują słabość

do frontu
wsehodnfo „ galicyjskiego, bowiem na żad.

nym inny~ froncie nie przystępowali tyloFakt ten

należy objaśnić w ten sposób, iż przelama.-

nie frontu w Ga!foyi wschodniej posiadalo·
by dla Rosynn duże znaezenie, przede„
wszystkiem dla tego, iż mogliby się posu~
nąć w .kierunku pólnQcnym ku gubernil luhelskiej J. wskutek tego zagroziliby tyłom
armii państw. centralnych przebywającyclt
Wołyniu, wskiltek

Wielka. Kwatera

W okolicy S ni o r go n i,
rosyjski.

czeństwa na wypadek, gdyby ta ofenzywa
zakończyła się Odwrotem.
Drugim faktem zapowiadającym waź..
ne wypadki na wschodzie jest to, że cesarz
Mikołaj· przybył· do Tarnopola wraz z wiel„
kim księciem Mikołajem Mikołajewiczem i
generałem Pau. Chodzi tu więc o wspólną
naradę i opracowanie nowego planu dzfa„

krotnie do ofenzywy, jak tutaj.

(Urzędowo).

Wschodni teren walk:

więc:

j0st naczelnym wodzem rosyj„ · na

skićll sił~rąj:qy~h t,i tego pp~'łt;du ;()'f;eonoś<L jego n~ f!'oncle„ pr~ajmniej ClQ pe..
.wien. czas, byl11 ..wprost kóhiec~ą„ J:ak wiaAomo, cesarz Mikołaj objąl w roku ubie~
głym naczelne dowództwo nad armiami.. rosyjskiemi, po przetranzlokowaniu ·wielki&.
go księcia 1rfikolaja Mikolajewicza na teren
kaukaski. Zmiana ta nastąpiła w miesiącu
sierpniu r. ub. i oef! tej pory cesarz Mikołaj
przebywal &tale w jego kwaterze głównej

państw

dobry wódz .musi

wanym na wszelkie

był J

OSZE.llA w Królestwie Polskhmu

ZmyaaJns: IO ten. za wiersz petitowy jedno;;zpaltO\lvy (na stronie-

ODDZW · m Yaruawie: ut Chmielna 10.

Cena numeru pojedynczego w Łodzi
ł w Warszawie 4 kop.

wiem

OBŁ

Re dakcva i Administracva:

1 Mk. SO fen. Kwartalnie ł Mk. m· fen.
Za odnoszenie do domu dopłaca się SD fen. miesięcznie.
Prenumerata. przez pocztę miesi~znie 1 Mk. H fen„
kwartalnie i Mk. 40 fen.
·
Mie~ięcznie.

fi LI E:

ny i literacki.

ałe

Dał1rnńsk1

C2;(3go. )nusi~lyby one /,i

teren walk:

. .

a r,tasł{tprue· sukces Ro.;.: .
syan w Galieyi wschodniej moglbywplynąc
Naczelne Dowództwo Wojskowe.
odpowiednio na zachowanie. się ·Rumunii.
Lecz państwa centralne wiedzą dobrze co
się dzieje poza frontem rosyjskim i już oddawna przygotowane są na· odpowiednie
przyjęći:e · atą:ków rosyjskich, które bye moWIEDEŃ. Urzędowo dooosZQ: 19 maja;
że, skończą się tem, iż w niedługim czasie
ostatni :skrawek Galicyi wschodniej znajRosyjski i Bałkański teren walk:
dujący się obecnie pod panowaniem Rosyi$
wyda.reylo sł@ nfo szczególnego.
odebrany zośtanie przez wojska państw
centralnych, a cała akcya bojowa przenie.
Włoski teren walk:
sie się na Podola.
Pr!el"Wa w ogniu na froncie P o b r z e z a i k a r y n ty f s ki m., trwała naogół
Ostamia wizyta w Tarnopolu nasuwa
jesmze. jedn-o przypuszczenie, mianowicie
również i wczoraj. Dziś rano odparto dwa ataki nieprzyjacielskie na zdobyte nieda~
co do osoby w. b; Mikołaja Mikołajewicza.
WlU) przez nas.ze wojska stanowiska, na wschodzie od M o n l a l c o n e.
Kto wie, ezy po ostatnich zwycięstwach odJedna z naszych llotyl hydroplanów obrzucila ze skutkiem bombami dworzec koniesionych przez armię rosyjską na Kauka~
w S a n G i o r g i o d i R o g a r o i st.acyę latawców wodnych obok Gr a d o.
lejowy
zie, nie zostaną wielkiemu księciu przyNa froncie p o ł n d n i o - ty ro ls ki m, po s u w a. j ą c si ę n i e po ws trzywrócone laski i, czy nie zostanie on ponownia mianowanym na stanowisko zwierzah~
m a n ie, z d o b y w a m y t e r e n w ci ą g ł y c h a ta k a c h.
niego wodza w miejsce znużonego tymi oNa pasmie Ar m enter r a odparto sześć ataków wloskich. Nasze sily, które po
, bowiązkami cesarza Mikołaja. Jeżeliby
sunęły się naprzód między dolinami A s t a c h a La i n, pod dowództwem J e g o C e s.
przypuszczenie to stalo się rzeczywistością
i K .r ó I. wysokości, m. ars z alk a po l :n ego,
arcyksięcia
Kar o la
natenczas o wielkim księciu możnaby byto
Franciszka
Józefa,
odparły
ni
epr:;:yjaciela
dalej
wstecz
i
powiedzieć, iż: „nauczył się w Karpatach,
opanowały dziś rano dwa włoskie forty opancerzone CampoB
egzamin zdal na Kaukazie, a teraz powrócił do władzy", ażeby zastosować w praktym o I o n i T o r a :r o.
ce. wyniki i .nauki. Lecz czy OO.niesie, o
Między dolinami L a. i n i B r a n d (V a l l a r s a), dotarły wojska nasze do :pół
tem śtanowić będi jego profosorowie, t. j.
nomego krańca C o l S a n. t o.
feldmarszałek Hmdenburg, Mackensen i
W dolinie Et s z (Adyga), musieli lVłosi opuścić Mar o o i li or i.
inni, którzy nie przechodząc podobnej
O d p o c z ą t k u n a s z e g o a t a k u w z r o s ł a l i c z b a j e ń c ó w d o 10,000
;,szkoty" od samego początku wojny potrafili zwyciężać.
ż o 1 n i e .r z y i 196 o li c e :r ó w, a z d o b y c z d o 51 ka r a b i n 6 w m a s z y n oZanim jednak na terenie wschodnim
wy o hi 61 dzid.
rozpoczną się poważniejsza operaeye, na
Zastępca. szefa sztabu generalnego
razie toczą się tam tylko słabe walki artyvon Ho ei ie r
leryi tak, że zupełnie śmiało sytuacyę ogól-

na froncie. · .
.
411
Po ukończeniu kampanii zeszłorocznej,
cesarz Mikołaj powróci! do Petersburga,
skąd ·dokonywał od ·czaim do czasu. wycie..
czek na różne fronty w oolu odbycia narad
wespół z dowodzącymi generałami, oraz z
ezfonkami sztabu generalnego. Pozatem
eelem podróży cesarskich były przeglądy
wojsk przebywających .na froncie i podniesienie ioh ducha, na oo wpływała obecność osoby oosarS'kiej.
Ostatnia depes:m donosi więc o nowej
podróży cesarza Mikołaja na front bojowy.
Tym razem cesarz Mikołaj 'udał się w podróż do Tarnopola. i zabrał ze sobą wielkiego księcia Mikotała J\łikołajewicza, oraz ge:nerała francuskiego, Pau,· przebywającego
przy rosyjskiej kwaterze głównej.
.
O ile do wszystkich poprzednich . wyeiaczek cesarskich mylnie przypisywano
zapowiedzi podjęcia większej akcyi wojen·
nej, 0 tyle tym razem: zapowiedź ta.ka. ll1a.
wiele cech prawdopodobieństwa. Przedewszystkiem fakt,. iż .cesarz Mikołaj przybył
do Tarnopąlą, a .nie do któregokolwiek z
innych punktów. polożonyeh na długim
froncie rosyjskim, dowodzi, iż rosyjskie naczelne kierownictwo wojskowe obmyśla ja·
kiś nowy. plan- działań zaczepnych w jednym z W$.żniejszych punktów frontu. Że
tak jest, dbvvPclZi tego. clu>eiażby przed kil·
koma dniami otrzyrn~na wiadomość o ewakuo;vaniu z Tarp.opola r-0syjskich władz
cywilnyeI:· E'V~druacya ta prz;eprowadzona obecnie, gdy wzdluz frontu panuje zu„
pelny spokój,.nię Jest dowodem, ażeby Ro'. syanie zamierzr;ili opuścić Tarnopol i cof, nąć się ku ·granicom sweg<> państwa. Cel
wspomnianej ewakua.eyi jegt Z\lpelnie inlły.
Przysłowie powia~a., iż „~h'ze~(mego _ Pan
Bóg strzeże'~., fo t~ź rosyjskie kieroWll.ictwo
wojskowe, m1;1jąy na myśli podję~ie większych operacyj, i~dnocześnie woU się zabezpieczyc przed ewentualnem jej niep~
wodzeniem i usunąć zawczasu 1w0• władze
.nv'roHnA ze względu na to, iż Tarnopol j>óki- •
jest na samej linii bojowej t w· razie
~
najmniejszego .cofnięcia się.

rażpoeząó odwrót,

me

0

Feldmarszałek

ną można określić .słowami „nie wydarzyło
się nie nowego~'.
Na terenie zachodnim w dalszym cią
gu toczą się .walki na zachodzie od Mozy,
około wzgórza 804. Wczoraj wojska niemieckie ruszyły do mniejszego ataku i zdobyty okopy francuskie ciągnące się po obydwóch stronach drogi prowadzącej z Haucourt do Esnes, u południov•ego skraju lasu Comard. Francuzi nie· dają za wygra.ne i .prawie codziennie atakują wzgórze

wnmmq-.

Rosyjski i

20-go maja:
Bałkański

·reren walk:

Sytuaeya niemieniona.
Włoski

teren walk:

' Na froncie p o l u d n i o w o - ty r o I s k i m ataki nocne odrzucaj~ nieprzyjaciela

804, co. jest najlepszym dowod&m jak wielkie dla nich znaczenir to wzgórze po$iadało. Ataki te nie mają jednak powodzenia.
V..1a".11ie wczoraj znowu silny atak francuski załamał się w ogniu niemieckim .wśród
znacznych dla Francuzów strat Na. wscho- ·
d:de od Mozy trwa przeważnie obustronna
działalność artyleryj, która od czasu d-0 eza„
su wzmaga Się do ogromne! sily~

Unędowo do11oszą

- porucznik.

dalej wstecz.
·
W dolinie S n g a. n a wojska. nas.za wtargnęły do R o n c e g :a o.
Na tyłach A r m e n t e r r a opanowaly one S a s s o A I t o.
Na wschodzie od zdobytego fortu C a m p o m o I o n znajdują się w naszych rę
wierzchołki To n n a z z a, D e l l a V " n a i M o n t e M e I i g n o n e. Tutaj
usiłowali Włosi wykonać przy pomoey ścią.gniętyel1 ze wszystkich stron sił. kontratak,
który naqcluniast Jiostal odparty; Nieprzyjaciel wypędzony wsi.al :równie.i z Col
flan i o.

w..h.

l.,

-

O d p o c z ą t k n a ta k u w o h k a n a s z e w z i ę ł y d o n i e w o Ji 257 o li~
rów, prze s zł o 1:2.!łf!ll i o ł n i er z y, or a z z d o by ł y 107 d zi a ł, w te m
d w ,a n a. s t. i e 28 t'm. h a u b i ~· i 68 ka. r a b i n ó w m a s z y n o w y c h.
Lotnfoy mu'li obrzucili bomlmmi <lworce kolei<nve, oraz stacye nieprzyjacielskich
latawców morskirh w P e ri, V ie e n z a, C it a d e Il a, C a ~ t e H ran c e, Tr a.v ho, C n sam 1 C h i d a I e„
Zastępca szeia sztabu generalnego
von Ho afer
~~

Feldmarszałek „

l

i wiodło się pnekron.yć ifanieę włoską i
gromić

dwie kompanie

włoskie

rrn""
w pobliłu Ca~

prile.

Zmrożeni temi pieMVszemi niepo\ve>dz.tr
nlami przez dluższy czas Wlosi ograni~t się

tyllm ua nic
Jednocześnie

porucznik.

nieznaczących przedsięwzłęeiaeh.
postanowili prz.yebUJić: do więk

szego natarcia, do k.tófego ezynm przygok;wa,. . nia w ciągu trzech tygodni.
Dopiero 18 ezerwca doszlo dn ataku. W
1
stryacko-wloskiej, którą w tem mieiscu two- I sile około jednej brygady uderzyły włoskie
rz\" dolina Cordevole.
j kolumny górskie wzdłui doli:~y Cordevole i
• Zat'hmlzi pytanie, ro w1aśeiwie spowodow na poludniu od niej, usiłując osięgnąć przej~
w.alo 'Włochów do poniesienia tylu ofiar w ce~ 1i śefa na pólnocnym...zachod:de od Marmolaty,
lu zawlad.ni~ria tą górą. Pytanie to stanie się I lerz austryackie oddziały mraiy pogranieznel
zupełnie zrozumiałem, jeżeli się weźmie pod ; zadały im takie cięgi, te poniósłszy dętlde
uwagę, że z jednej strony przez Marmolata
st:aty, musiały się śpiesznte w najwyższym

~~~~~~ ~ ••,,.,.""

niemii:ót<'y rozwinęli \\' dniu
o7.vwhmn dzinłalno~r na tere~
z::ic•noctn1m. ~ Znany niemieC'ki lotnik

i eofuąt się pośpiesmie,. ·Następnego duia a;u:„
i st~·aęJdemu oddziałowi •poflpohtego ruszeaJa
zaopatrzonemu w karabiny maszynowe, po-

I'

nadporueznik Rnelke, zestrzem

;~ e s n a s t

y z
latawiec francuski.
lntnif'y niemiecl"y obrzucili łmmdW'or;~e{? kole.fowy w Lnneville, oraz
stacyę lotniczą i koszary

~

(wąwóz Fedaja), z drugiej mś przez dolinę nieponądku cofnąć.
CordewiJf'. przez Pieve di Livinalongo prawa*
Następi1a w operacyach d1utlza prurwa~
terenie włm;kim w dulszym ciągu dzą nnjkrótsr.e drogi do doliny Eisark. Dotar„ podczas któr-;;j fotZ)'łY się tylko nieznaczne
""'"""'.,;,,~
au~łrya~ko
'tvęgier~
eh~ stakująr?.go do tej doliny mnotliwiloby
stareia patroli. ro:erwę tę \\1osi wykorzystali
l•,.,.,„dr,..n•c:t 71•·„tL-i..,,..., więe odparte zrnłtamu zwrócić się przeciwko Brix.en lub Brunne- ; w celu mocnego usadowier!itt gf~ na pouezewykonane na świeżo przez , kQwi. lub tei1 o czcm Cadornn glównie ma„ ' gólnyrb punktaeh opuszczonego przez Au„
zrlohyte stano\\'i~ka na ws~h°"' rtyl - pnedwko Bozen. Lecz pomię;dzy ten.- stcyaków dobrowolnie terenu na pólnoey od
Na froncie południo- :ryą moiliwości, a praktyką je:.it ogromna róż.. Csprile, skąd dokonywali licznych wywiadów.
h.„,,.1,,L,< 1rn "'"'""'-'" austryacko ~ węgiernira.
Otrzymawszy świeże posiłki, Vv1otd ponownie
m1r1.Plrrm dnwództwrm tJP~o CeNad doliną \'...ardevole, poeiynając na i16t- pchnęli naprzód swoie straże przednie, które
•
wv:::1okn~ri nai:;ł\'P~Y 1 nrn~ od miej&~owmiei Capriłe, at do ujścia stru- posuwaly się ostrożnie w kierunku Saleset,
Karola mienia Setvaz. panuje góra Col di Lana, 110~ przygotowywaly stanowiska dla bdecyj na Col
póki Col di Lana znajdowala się w posiada- Poront, iednem słowem czynili w bidym kie..

,

włoski,

wtosi

runku przygotowania do dlubzegc tu utnymania się. Austryacy pnesz.kadzall \V1oehom
w ich przygotowaniach dobne skierowanen:U
Mlwami armatniemi. Lecz i arlylerya włcY...ktt
nie prót.nowala i - jak głosi komunikat 'r:lu-sklego sztabu generalnego z dnia 7 lip~ ostrzeliwała z powodzeniem nietylko Gol di
Lenę, lecz także urządzenia obronne pod Col\>
te i Tl'e Sassi.
P{}nieważ spodziewano się, te. po usku„
tecznieniu wszelkich prz:ygoto-wań przeciwnik
przyiitąpi na przestrzeni od doliny Cordęvolo

:5zań~

' v ztfohvli

i:;nraro. • Szańce
h". orni': lahranl!' niedtn\·no · ,, 1nn 1\famdo,

na
\'l:n,1.;:t;•Q

au"ltrvae·

m~ \Vsrhód od
dui · ';~eh Leno

,.l11h:tf't"1"··L?•;,.,.

nn1L"llf~gn

nwtsr~'llCl\V~•·ch

dos;.;fy efo

10 i:y51 km·nh'nów

i 61 armu1.

wojsk koaHc:rJnyrh pod

miej~cowo.

Kukm1. Causica, Miha1owa i pod Sa~

L-.,..;1_,,._.,

~a pozostalyeh: terenach walk nie wy~
sią nic godnego uwagi.

•hn•-.•·ltn

I•o o·I I· taua

~„•W''h111~4""'"~111"\<v"'~
~

~

I

„._
„~

I.
D.nia 2:3 maja roku uhit:głeg0 \Vłnt~hy \'V'j"·
wojn~ Austro-Węgrom. \V ciągu
lmmpanii,kt6rą krófo,;t·>rn włoskie od tej
nmrmr<'bii łrnbsburpro\vadzi
;,vainą
odt.•grnła gdru Col di tana.

(i!'ira ta,

··11'""-t"

t•aloroc1J1yeh zapasach,

znsfała 'M't:CJ. \Vłoehów w

B:·ł tu"

<lniu 19-vrn

z wi•:k~tyd1 shkre~Ów

w·rr1sH.J1ru. kMry jNinak nie

na dt1l~lt'

Cardevole.

poznawszy

trudnfl~ci

taldyczne

l'1et.pośredniego zdobycia Col di Lana, zm. ieni·

I

li kit:'runek swyrh operaryj, starając się tylko
n w~·piemnie obrońców na rozmaitych punk-

\\1orhom
si.- 1mprzó1l. C.11 di Lana
w odda2-ch kilunu.'.trów od granicy nu-

od strumienia Andraz posunęli się '*'Prawdzie
naprzód, lecz tylko dzięki temu, te Austryaey

ze względów strat~gicznyeh opuśeili ten teren
bez boju.
(D. e. n.).
t

2~+

2096

+

2211

· Cherz

Corte

•
J Ruaz

•

.

25ł7

+

i

Sasso Stria
2 7 ,.,;.,Wąwóz f alzarego

+
2518

't7

Petersburg, 19 maja.
Wlelld sztab generalny donosi 18..go
maja:
Front .zaebodnl: W okolicy PulJmrn
(21 klm. na południowy - wschód od Rygi),
Ołyki i Nowo.-Alekslńca nieprzyjaciel usifo„'
wał zbliżyć się do naszych rowów, został
jednak odparty naszym ogniem.
W iilnych odcinkaeh trwa zwykły ogień
karabinowy i działowy.

Front b.nkaskl: W kienmk:n na ])ia„
bekr odbywaj'! si~ utarczki przednicll
straży~

nmnf'!lhr

'.

2462

et Sief

wzgóru;
wiellq

Na prawym brzegu Mozy i na Woevre
umiarkowana dzlalalnośc obtl$tronnych U,-!
tylecyj.

·

Le Iłavre, 19 maja.
Wieczorem 17 maja po gwaUownym aa
gniu .z moździerzy polowych, ora.Z dział
wszelkiego kalibru oddział niemiecki wy1 konał atak na jeden z posterunków naszycli
na brzegu Izery, w kierunku północnym ocl
Steenstraete; nieprzyjaciela powstrzymał
nasz ogień zatorowy 1 karabinowr„

· Buchenstein

+

+

2221

Col di Lana

• Livine

Sasso di Mezzodi

+ !.{734

+ 1929

i

zaciętością.

lnmmdkaty

Bamber

hmtpn•ltła

Komunikat beiołiskL

+ (Sattel)

+ 24..:6

Vałaua

2();,g •

li;i;TI ..

około lasu pod Avoenurl, około
304 i w okolicy Morie Hommet

Ctma f aJzarego

.M. Siei

•

ŁL

I
I

austryal'łdej,

Settsass

• Varda

44 t

obsadzonej słabo ! przez Austnaków terenie na wschodzie od
Paryż, 20 maja:.
przeważnie przez posterunki iandarmeryi itp. strumieniu Andraz, posuwając się po\.voli w
Urzędowo donoszą 19 maja wiecz.:
Dnia 2:'.i maja oddzint wloski po rnz pien,·szy ! kierunku pólnocn;ym. \Vkrótce generał. Cador.
Na lewem brzegu Mozy toczyła si~ W!
dokonai próby zdouyda w~\\··:izu F€daja, lei;z j na donosił, ii oddziałowi włosłdemu powiodln
I
dalszym
ciągu walka arlyleryi na froncie
przyjęty etrzalami Au:<tryaków~ natychmia~t l
dzięki nieoczekiwanemu atakowi, oh:::~

ku grnniry

'
2?70

Zorz

ciągnący się od wą·

I "'

Kl. Lagazuoi

Cher:i:

fron4

l\u wtlliiiJ UtlłłulWUU.
Paryż, 2Q maf&
j i na zaclu'Xl od Col di Lana. Odmmbnfone ataUrzędowo donoszą 19 maja po pot.~
kl wlo?>kie nie pozostaly bez powodzenia. WloPod koniec dnla .wczorajszego p !&<
fi.i ;.yskali na terenie tak po obydwóch strryd
·
1
draz•.Vt
· k ot ez· na przc;;,!r;U:·
·
· ·strumienia
Ho'J!V
· · .-'i.n
narh st nunierna
do
And raz do ogólnego- · ataku, au- wvm
„"..... brze!?U
~
"'" wznowili Niemrv
-„ swe a.ni pomi~dzy plaskowzgórzem Marmolaty, a :,tryackie dowództwo wojskowe cofnęło swe taki w okolicy wsi Avocou~ oraz wzgórza;
doliną Cordevole. Zdobyty teren ułatwił Wlo- 1'labe posterunki obrerwacyjne do stanowłck 804. Te niesłychanie gwaltowne. ataki wy...
cbom -0peraeye, które nie napotykaly tu na przednich. Przeciwnik zbliiyl się do llnU Pie-- konam:ł za pomocą ogromnych sil wzmo~
większy
opór ze strony wojsk austryacko-wę~ ''e di Livinalong;:i - Agai - Andraz~.
nionych przez dwie świeżo przybyłe dy..',
1
gierskieh, ponieważ wspomniane tereny leżaWreszcie nnsłąpU oczekiwany atak. · Po·
„ w znacznem odda }emu
· od st anow1s
· k au·
wizye nie .były w stanie W'vnrzeć
nu ze --t:.;
1V
między 8 a 11 lipca usiłowali Wlosi przedrzeć
„H.
wm.
stryackich i mogły być zaledwie ostrzeliwane się odosobnionemi batalionami przez Salezai Avoeourt, oraz ze stanowisk naszych na zao11
z dział dalekonośnych.
i Agai i poprowadzić caly szereg ataków l!a chodzie od wzgórza 004.! .JednoCU".śnie \'lfi
Postępy Włochów dosięgly wreszcie swei stanowiska austryackie, ciągm1~e się .na sto~ , centrum powiodfo się przeciwnikowi opa.r
granicy tak w kierunku Andraz, jako też od kach Col di Lany. Wszystkie ataki zostały nować jeden z mniejszych szańcy aa połlll
Pieve di Livinalongo w kierunku znchodnim. krwawo odparte. Wvczerpany poniesionemi
TITJ t
~
li
.<::.
h "d ł • • - f .
.;
dniu Od WJgÓml 804. Liczne usitowant•
TY OSi pows1reyma . SWuj poc o
w asme w .1.e• ci.ęikiemi stratami .. przeciwnik,. •.· zaeho.wywal
gdy natknęli się na austr;,;adde sJano~i„ sl" · w. ciągu kilku dni spokojnie. D:ni0:. 17-go, nieprzyjaciela, zmierzające dQ. uwpełnienlł
obrotlJle.
·
·
·
oraz po jednodniowym odpo~· dlUa 19 jego postę~ na tym punltefeł~ostaly gł~
śledzeni~ przebiegu WJ1Jadków w porząd- Upea ponowne usiłowania wlo.skie pokopania ko naszym ogniem )ldaremnlone.
ku rhrvnolog1cznym na całym obszarze od wą~ posterunków austryackich na poludniowym
Na północno „ zachodnim &toku. WZgf;I
waz.u F~lzarego. do Marmolata z mapą P~? rę- ł stolt.u Col di Lana podobnie jak l wszystkie
ką iest mteresu1ąc~m ze względu na to, iz da- poprzednie, ni':'! odniosłv nainmieii'iego powo· rza 804 nieudały się usiłowania Niemcówt
je obraz metody, iaką stosuje wloskle kierow- dzenin.
·
~
•
~
zmierzające do odebrania zaj~tego przea
.
.
nictwo wo.iskowe.
dl
.
„
i:v
_i.
nas
punktu umo'"""1·onego
1
" *
,. *
i.1a 1uzszy przeciąg cza:SU %'~ os1 zamecua~
"u
•
*
li nowych ataków. W ciągu n~tępnyc,b dwóch
Na prawym brzegu Mozy i na Woe'fl'fł
W pierwszyl'b dniach po wypowiedzeniu tygodni zajmowali się oni nanowo swemi ma- średnia działalność artyleryi.
wojny, \Vl:osi po5uwali się bardzo fistrożnfo tlewTami obeiściowymi na ·nieobsnd:wnym

I
'yMarco
ddinie Ecz
i Mori.

terenie bulkań:;kim Uotvla lataw~
1'ów państw centraJnyeh homhardowala er

!I . ..
U

Włosi,

dolinę

tarh, gdzie się to okaże moiliwem. W tym re.
p!"1l- , ln teren atnMw swych roi.szerzyli nn wsehód

rlnh:f••t!i''7'h< przeszło

llfa'l,

I

silami pn:ez

Utjęli

wozu Fedaja popn~ Col Toronto do Salesei
i dalej przez Aga~ Franza, na wschód od tamku Bucbenstem, aź do Cilna. di Falzarega. Z
ujętego terenu W!o!i nie wywalczyli ani kawruka. Na terenieł ei.aJPlfłcym się na wschód

w

niu
attstryucko-\\~gier:-kich, Wlosi nie
mogli nawet myśleć o przemarszu większemi

z

dtM Cima di Falzovego. Wedlug jedllego rla~
illlly oddzl"1 w!o,ski zal~
stanowiska w pdhlltu Sa~o di Mettodi l od„
parł kontrata:ki a:ustryaekie. Natomiast okoló
Bambergerruu:mu w dalszym ciągu przebywa·
ły austcyaek0o-węgierNlrle mate po.gra.nieme.
W końeu lip~ po pnesUo dwumies!ęez..
nej .kampanii, jak gfofdł óweLesny komunikat
iłłę:pnyeh a<mlmJłezi,

;
(

Col Toront ., ·

!

~~~),,„j

RBUłnlskln.

.

Londyn, 19 maja.
Główna kwatera donosi 18 maja:
W Egtpcie oodzial kawalecyi australi}
sklej i uowo • zelandzkiej przeprowndzil
pomyilnę akeyę przeciw niepnyjacielow1
pod Bayond i łfagefb~ Ntepnyjaciel nie
opierru się i abieg!. Zdobyto 86 wielbłą
dów, oraz pokaźną ilo&C amunieyi tureckiej
1 zburzono o~

,g.~~

"",\ . . „....„ . .

Londyn, 18 maja.

Otówna kwatera donosi 17 majae
Wczoraj trwała ofywiona działalnoM
lotnicza.. Stoozono 13 walk w powietrzu,
zdaje się, iż jeden aparat rueprzyjaeiefald

zestal zestrzelony, albowiem .wldzfan.o ·IOł
jak

o~al plonow~

·

·

·

·

P O :C S K l.

~---~-'Po ~udJ4~ ~.iepteyjacł'1 opanował po .

siJ:nęJn

bombardowaniu krater wyrwy na
wżgór:zu: Riply,. który był przez nas obsadio!i;y;

.

. ·.. .

nocy: silny patrol

,- -:·9statniej

niepreyjajeden z poste-

~ów pod Wieltje, .został jednak

odparty.

nie znamiennego nie zaszło.

:(<·~ T~legram wlasny „Godz. Pol".
:~',;·:_, ·· · . . . .
._ · Berlin~ ·20 maj&.

· c~śarz. Wilhelm powrócił dziś rano
efo Berlina.

__ .

_ .llerlin1 2Q

. .

Korespondent z Salonik (lonosi „Ti...
mes'owi" co nast.ępuje: Według" i:nfor„
macyJ. zaczerpniętych z płsm .tuteJsz;y-ch.

techmcy fr~ncnscy wojskowi zaJ~CI są
świ~cili dużo E'il roboczych, oraz środków. Go- · repera~yą niedawno zestrzelonego ~zepdn. ą uwagi jest "Molka liczba wziętych do nie-.! pelina ·
woli oficeróv;rl o.raz zdobycie wielkiej ilości .
armat; co nie .da się prędko powetować.
satysfali:cyą podkteśląją dzienniki . futejsze
fakt, iź arcyksiąźę. następca tronu rozpocząl
karye:rę ··dowodzącego · \vojskami · świetnem
z-wycię,stwerri;
·

z

1

ma.1a.

Wlf'fi-Ia 2laprowad?Jenia dyktatury żywno
ikfo.wej, zbierze s·ię na posiedzenie w :po„
nieg~iałek o g. 2 pó poł. Wedłm~ „Berlin:pr Tageblattu~ chodzi tu o krót}tie n„
ziipełńienię prawa, któreby udzieliło kaneI,erzowi ·pełnomucniotwa do rekwizycyi
źywnośd, ,pasży, oraz ruateryałów surowych, jakoteż do naznaczania cen i do
poq~jału żyv~nośd.

-~· WszPlkie władże administracyjne musz1fsi~ do. wskazówek kanclerza zastoso-

wać. Upoważniono ·równieii kanrJe za do
utworzenia nowych wła z według jego
uznania i przelania na nie swych obo...

·
··
Jak donosi "Voss. ZtQ'.", przedstawiw

wiązków.

zawiązującej

Telegram

'Bulrnre(qzł,

20 maja. ·

ZninlniB m1Jor11®1.
Telegram .w?M,ny „Godz. PoL".
8Ztokhołm, 20 maja.
·_ Z Petersburga. dono8zą: Minister spra.„

korpusu.

wladliwości, Chwostów~ zaproponował łła·
dzie· mi:i;:iistrów znił'sienia ·prawa o. majo1'5ita:ch w majątkąQh -należących do sta-

Jl:§l::,szJaeh-M.kiego

baltyokieh._

··

--·-

Pl11łltwą

I

·· - · .·

iSeco1o" pisze; iż ze względu na nową of·. enz·y·w· ę au.· str.yaeką. we· w.szystk.ich

łłoQL

Telegram wblsny „G<>dz. Pot~•.
~

;J:lazeta

Tel~gram. \y!al$hY ;;Godz.· Pol.".
.. Luga:.-0„ 20 m~ja.

w .prowin.ey~oh. nad-

·
S:1tokholm, 20 maja.
„Nowoje Wremia" skarży .się na

miastach włoskich nalepiono plakaty zakazujące s.urow1> rozmów z żołnierzami
o sprawach wojennych.

jqw wyskokowych,
eyjµ}mil

zestawia.ją

wespół z organami poli„
prótokóly, gdy tymczasem

sątly

pokoju nie uznają ich i uwalniają
stweow od odpowiedzialności.

p~

· Zmf111 marszruty„
·-· 1.lfelegra:m. ,$Deutsche

Lodzer Zeitung").
Sztokholm, 20 maja.
wiad-0mości, otrzymanych z Petersburga, ministrowie francuscy, Viviani i
Thomas, zrezygnowali z podróży do Kijowa i
Odesy i udali się do Anglii i Francyi przez Pete.rsburg i Szwooyę.
·
Wedlug

Wałki nil lnchmłzta.
Telegram

własny „Godz.

PoL".
Berlin, 20 maja.
'.:,:;i wielkiej kwatery giównei na Zachodzie
J!Ql}gSZą: Ostatnie rwycięstwo, o którem głosi
kom:unikat wojskowy, oznacza istotne polepszenie sytuacyi na froncie na~zym, na zachód
od Mozy. Na,tachó0..-0d wzgórza 304, diiesiątki
razy atakowanego przez Francuzów, front nieprzyjacielski tworzyl zwarty wysikok, sięga~
jący aż PQ .wynioslość Termitów, będącą punkte~ . na:jtfalef sięgającym na pól.noc. Dżisiaj
caly~ ten<wiśkok zostal wciśnięty„ a front nasz
pósnnąl .·się ,nap.~ód at pod· ·punkt 279, gdyż
ie.d~f>'Częśni~. oczys~zpno ealy · lasek· Camard,
kt<,rcy .prz~zedl w nasze ręce. Obecnie front
nie$i.ecki.Me'gnie.w linii ·prostej od lasu Ma-

laricourt --: Av~court prz~ wzgórze 279, .las
0a""~·:u-d do wz~órza 3Q4.
·

Boml1Jde1anle V!ri11t

. ..

Telegram własny „God-z~ :PoL"'„
. . . „ Genf'wa; 2fJ niaja

włoski,

Chib

Tel~ram whtslly „Goda.

'

Lu~ano,

Pol.'a.
20 ma.ja.

włoska t!Osserwatore Romą.
jż chleb we Włosżech jest
drogf, jest ?:O mało, czfJstokroć bywą za·
fałszowany i jest skui ki em tego szko-

.. Gazeta
no" donnsi,

dliwy ula zd1·owi.~. PiPkarze zamiast
chleba sprzsda1ą .:niedopieczone ciasto,
zawierająca subst;A,n<1ye, .które zatruwają

cały orgi'łnizm.
Wymianio11y dziennik
podaje oałą list~ piekarzy oskarżonyon
o to, że sprzedawali chleb, który oopowiedniPjszym był raczej dla bydła, niż
dla ·ludzi.

·

ster . an'!'ieh:;ki w· Tzbie · niż~zej zakomuiź Watykan wystąpił do Nie-

nikować,

miec z propożycyą zanit'Chania pivwadzenia wojny za i::iomoc<'.!! łodzi podwodnych. Wiadomość· ta i est bezpodstawna.
Jak się dowiadujęmv z iviarogodnego źró·
dła, Ojc]ec św. okaiał chęć· pośredni
ezenia w niepo1·ozumieniu wynikłem
między Niemcami a Stanami Zjednoczo·
nemi. Cesarz \.\'ilhelm, ze· wzg1ę•1u na
.naileszłą w tyh1 · c,:asie ó1powiedź, poa
dzię~ował Ojcu św. za okazanie dobtych
eh ęm.

·W ·telegramach często jest W.lJllianka o walce
•między przechmikami o „lej".' .
Taldyka dzisiejsza wojny przybrala już własny,
odręb~y charakter. W chwili, gdy cel doraźny ofenzywy w otwartem polu zostal osią,,,onięty, wchodzą w swe prawa zasady metody fortecznej.
Najdalej wysuniętą linię rowów strzeleckich utn~.
cnia

się

jako

fortyfikaoyę polową

i od niej usiluje.

się podejSć ku równie okopanemu przedwnill.owi.
W tym .celu kopie się t. zw. są.py: rpwy wężykowa~
generała Mill.era mianowano komendantem
te~ posuwaią6 je ·naprzód Pod ~słóną szańców. po-Sa:lonik.
·
wstających natu:ralnie niejako pm;ez Jiarzueenfo na
brzegi rowu ziemi, pozostającej po jego wykopaniu.
. Niepn:yiaciel broni się artyleryą, a później w~
walee z b1izka przez rzucanie granatów ręcznych
Telegram· własny ,,Godz. Pol.'-'·
i maszyn, tak, ie do M.mych przeszkód ·z drutu do- ·
. NowyeYork. 20 maja.
stać .się często· niepodobna. W6wczaś zaczyna się
„Ewenin~ Post~ donos} z Waszypg- pochód pod ziemi~ aby zrobić wyłom w pozycyach
tonu o wzrastająoęm niPza,1fowoleni.\1 z ·wroga· · priez wysadzanie w powietrze waińyeh ·
p_owodu bPzprawnej blobdy prow.adzoo punktów jego stanowisk i zająć je następnie szyb- ·
neJ nrzez koallcy~ JPst jasna, Ze musi kim atajtiem ·piechoty. Z tych wybuchów powstają
się zbliżyć chwila krytyczna z powodu
owe „leje".
mi~szania si~ Anglii do handlu ne~tra:l~
Miny takie zakfadają pionierzy. Nasamprzód
i1e·1-0·. Opiniat iz tylko zawarcie- rekoju,
trzeba podprowadzić ganek podziemny a.i pod sfa.
uchronić. może Ang-lię przed ko.nfHktem,„ nowisko, które zamierza się wysadzić. Jeżeli teren
podzielaną. j~l!it przez wi~kszość ,jedno:.
jest kamienisty, robota nie p<>stępuje więcej · prze7
stek wpływowyoh~ .Na.kongresie ~yraw. dzień niż o p61 metra albo metr. W zwyklej glebie
zono nfozadowo1enie z powodu :bezczyn;. można posunąć się·· o 15 do 20 mtr. dziennie~ . Ga-nQści r"'~ąd~ w spra~j~ blokady trstęp- . nek idzie albo horyzonta.lnie pod ziemią, albo tej
st~o Ntemie~ w wo1n.1e pod.wodneJ za?~ ukośnie do góry, zależnie· od poziomu terenu· i po-nięprzY.jaeielskiej. Jeżeli ziemia jest sypką,
gmło stosunki z A.ngb~ W w1~ks2ym, niż zycyl
trźeba
korjtarz~ ·pódpierać r~mami z ·desek. Szezedotychczas stopnm.
.
gqlniej trudną jest robota w piasku'. i żwirze.· Uni· _
~-mnm!,·t
0
kaĆ te'ż trteba.' spotkania .z wOdą zaskórną, która.
u uUhn.1 , u

nmsn'ki n R1un1.

l

dl;-

10

własny

,,Godz. Pol.".
Lugano, 20 maja.
Gazety rzymskie donoszą,· iż· biakupi australijscy wystali do Papieża depelilzę„ w której utrzymują. iż j@dynym środkiem .dla przywr6e~nia pokoju w Irlandyi js~t natycl:i.miastowe, nie podlegające żadnym ograniczeniom·
zagwarantowanie ldandyi ·zupełnej autono.:.
mii. Biskupi proszą Papieża, by. w tym wzglę-
dzie poczynił w Londynie odnośne przedsta-

wienia,

biorąc

w

obronę

interesy katolików

irlandzkich.

&:ho

powstaałn

w lrlnndyt

Telegram własny „Godz.. Pol.".
Amsterdam, 20 maja.
Zaświadczenia
śledczą, dotyczącą
wierają, jak donosi

nieraz zalewa g(jtowy

już ganek

1 nisz.czy

dzieło

dl'ugief pracy. · ·
Im korytarz dluższy, tem więkEze są trud.oo- .
śe:i. pracy,. z powodu. nied6statecznego naplywu IlO°".
wietrm. Trz~ba je doprowadzać rurami. Róbotniey ·
muszą zmieniać się eo pół godziny, albo i ezęściej.
Jezeli pdprzednio · wyt'ładzano kamienie dynamitem
luli .funymi środkami, pozostaje· w szparach gaz
b.·uJąey, który wplywa jeszeie przez kUka dni do korytarza. Wówczas robotnicy muszą mieć przyrządy ;
do oddychania, pelne tlenu. Prz--frządy takie, zwy-'
kle ciężkie, utrudniają bardzo robotę i tak niewy„'
godną z powodu pozycyi klęczącej lub nawet le- ;
żąooj, w jakiej się odbywa. Do oświetlania slużą :
lampy takie, jakich używają w kopalniach, lampy
bezpieczeństwa.

Gdy korytarz doprowadzony jest do żądanego
miejsca pozycyi nieprzyjacielskiej, trzeba przygoto-.
wać minę. której wybuch utworzy „lej". Materyalu
wybucho\vego potrzeba wiele, więc rozmieszcza się
go nietylko w samym wylocie koryiarza,ale w dwóch
sztolniach bocznych. Czasem zakopuje się minę u
końca korytarza w głąb. Prt:ed vrybuchem zamyka
się szczelnie korytarz, aby gazy nie uchodziły i nie

Pod Salonikami.

budOWf\ d"ÓJ2: i p zyg;otowaniem śrooków
·„N.ouwel ist" pisie!·· .. Uofoki· tramrportowyoh dla artyleryi. obozów pontt;:riy z. o.koHc Ye,~du?- donoszą· o pono- ·1ow_yoh i amuniryi. Nieprzyjaciel usi„
wnem bombardowanm . fortecy nrzez łuje zniwec:-yć _t& prace! dlatego tet ez~
Ntemcó.w.. Grad' pocisków, wszelkich ka- sto odbywają się starcia straży pr~ .d„
6Zlle szkody.

Berlin, 20 ma1a.
•. Norddeutscbe Algem. ZtQ."." donosi.
Wed,ług wiadomości Reutera. miał n ini·

Bizeit'a przed komisyą
powstania w Irlandyi, zaBiuro Rimte.ra, ważne· wyjaśnienia, dotyczące położenia w Iria:p.dyi
Telegram własny ,,Godz. Pol.".
przed wojną. Bizell opowiedział: „Gdyby hoLondyn, 20 maja.
Biuro Reutera dowiaduje się, iż spór~ to- . merulu nie przyjęto, nastąpiłoby niezawodnie
traciły prężności.
cząey się pomiędzy koalicyą a rządem greo- . w Irlandyi powstanie. Podczas wybuchu wojĄle · nieprzyjaciel rówµ.ież posuwa się pod ziekim o przewóz armii serbskiej, został potl1yśl ny, w celu utrzymania spokoju, potrzE>ba bylo
nie rozwiązany. Serbowie będą pr2-ewiezieui około 60,000 ludzi. Mowa patryotycma Red„ .. mią, aby-p:rze~kodzić grożącym m-g robotom. Przemoud'a, broniącego Anglię,· z powodu przyję ·ciw jego kontrminom zakłada się. znowu kontrmimor.&em.
cia udzialu w wojnie, zrobila bardzo dobre ny. Robotnicy przy tem kierują się tylko słuchem,
uwaiając jak najdokładniej, skąd dochodzi szmer,
wrażenie. Dalej rzek! Birroll, ie ra.dzil wladz0m wojskowym, by wysłano więc~j wojska zdradzaiąey krecią robotę nieprzyjacielskich sap6"
do Dublina· w celu utspokojenia malkonten- rów. Szmer ten slychać nieraz już na 10 mtr•. pod
Telegram własny „Godz. Pol.".
tów! .Odpowiedziano . mu, iż w razie zajścia ziemią; czasem jednak, gdy teren jest bardziej
LU'4sno. 20 m~ja.
rozfuehów będzie dość czasu do wysłania z zwarty, .trzeba zbliżyć się na 1 metr, aby coś do-Ko res ro ndent gezety „Seco1o" dono- Anglii dostatecznej ilości wojska. Jest on słyszeć. Gdy stwierdzono, że koryturz nieprzyjasi z Salonik: o 1 zupełnieniu prac for· przekonany~ iż obecność wojska w Dublinie ciel~ki. jest w pobliżu, wierci się szybko sztolnię w
tyfikacyjnych akcya armii skoncentro- podziałałaby zastraszająco na powstańców. tym kierunku, aby wsadzić w nią minę i spowo~
wanej pod Saloni~ami zwrócona została Zapytany Bizzell w sprawie rozbrojenia, dawać \\ ybuch, nim nieprzyjaciel zdąży nalado\vać
na tront. na którym w najoliiszym cza- rzek1, że rozbrojenie w każdym wypadku po- matery21.lu wybuchowego w końcu s'vcgo ganku.
sie apoflziewać si~ na.1eźy zda.rzeń dec;r.- ciągnie za sobą rozlew krwi. Na zakończenie Rotiotnie.v słyszą dokładnie, kiedy ich przeciwnicy
dującyBh. Wię sza rz~ść a·i n:ii. zajęła
kmiczą kopanie .. lub zaczynają kłaść naboje. f:hwi·
orzekł Bizzel, że nastrój w różnych częściach
stan wislrn na fropCle orl Flonny do Auglii jest rozmaity. Gdzie księża katoliccy są la takiego, .wyezeldwania jest niesłychanie denerN
Serre~u i nawiązał;.t kontakt z przeciwniprzeciwnikami Sinn·Feinistów, ruch ten sam wująca, gdyż obie strony śpieszą się, kto prędzej
kiem. Odle:!łość p1}mif2dzy armiami nie- przez się osłabnie; przeciwnie zaś1 gdzie księ;. załóży materyal wybuchowy i przyciśnie guzik przy
p zyjacie skiemi wyn• ,si najwyżej 4 ki- ta kh popierają, będzie się rozszerzał.
drucie elektrycznym, zapalającym minę. Często roz..
l11metry. Wojska. J•raeują tymczasem nad
strzyga o w~zystkiem parę sek1ind. Wreszcie s}y„

···_:Lyoński

librów,· zasypał miasto~· wyrządgaj~e ~na.-

. fflYłfiB pogłoski.
Telegram wlasny „Godz. Pol.''.

wł:asny

Telegram

ponowny rozwój alkoholizmu po. wsiaeh ·ro-.
syjskich. Urzędni~Y:akcyzy, którzy od chwili
zawieszenia. sprzeda.cy wódki mają wyląeznie
za ządanł.e.-wykrywae potajemny wyrób napo-

20 maja.

,,Godz. Pol.~'.
. Lo:ądyn, 20. maia.
Według urzędowego doniesienia Biura)
Reutera, angielskie okręty wojenne, samoloty
i hydroplany bombardowały jeden z posterunków na linii łączącej Syryę z Egiptem. Po~ ·
dobno fort, .położony na poludniowi-zachód
od miasta, pod dziruaniem ognia dział okręto. .
'\Vych został obrócony w. stos gruzów: Wszyst-,
k!e okręty i samochody powróciły w· doocym '
stanie. General Bryan ołijąl dowództwo nad
W.ojslmmi na żachodniej granicy Egj.ptµ,. ?:ae

hir.przyjarii·lowi wydarto
Mori ·i Marco, :panuJą.:.e ·
nad Lugno Torta. Wbrew zaprwriieniom
Ca.rlori:iy, nieprzyjaciel w wycinku tym
postr~d;;ł główną pozycy~" 8trnty Wło
chów dorównywać mają sile jednegv
Ecz

Pol.~'~

Szwecya o,trzymała od koalfoyi zape"'V·
nienie, iż po ukończeniu wojny wyPuy
Alandzkie w zadnym razie nie będą 1tortyfikowane.

Z Egiptu.
Telegram

górskie z Terrnvnolo podsdnęły się pó<1
pqłnocny skraj Col 8anto (2114 me.trów),

dolinie

,1 Godz.

donosi: Or!lan Iderow:rJ.i„.
ka.konserwatystów Mar!!i1oman;a :potwier·
d.za wiadomość o odwołaniu z Bukare-.
sztu -posła t~·ancuskiego Blond efa. : Następcą jego ma zostae były radca przy
-poselRtwie w Wiedniu.· Saint-Au1aire•.
Blondel otrzymać ma iako ekwi:wafont
wysokie stnnowisko w świecie .ftnariso>:.
wym. Odwofano również wojrnn.ego. .at-·
taeM w Bukareszcis, majora Richou.

kwatery prasowej dono~
szą~ Wojska. austryaekie w Tyrolu połudrdowym po zdobyciu· i:tałych fortyfi.w
kacyj włoskich przedostały f'ię na texytoryum włoskie i pó raz pierws:q otrzyw
m~ły wy~szą komendę. przeszedłszy pod
rozkaz:v,. następcy tronu, arcyksięcia Ka.:..
rola Franciszka Józefa. P zeciwnik opiorą się ieszcze na zboczach Armenterra,
gdy tymczasem w odcinku głównego
ataku pomiędzy dębokiemi załarnaniami
Leno, Tf>fragno1a i Astieo cola się on
na całej Hńii przed gwałtownie wzra.sta, ...
jącem ·natarciem Austryal\ów. Po wzię~
ciu. fortyfikacyj nadg'ranicznych· Monte
Cosi on r Monte Magg1o, Austl•yacy zdobyli silne forty Canipo . Molon 'roraro;.
położone na wysokości 1885 i 1899 me-,
trów .. Podczas nocy a ust 1yackie woj~ka ·

miejsco·wości

wla~ny

. "„ Voss.' Ztg."

wznoszą0enio się pomię fzy Leno di Ter~
si~::centrnli żywnościowej spoczywać. bę
r~~nolo i LBDó di Vallarsa t bror.ione1ó ·
dzie, w osobie zasłużonego szeia kolei prz_ez ci~żkle batt·rye "'łoskie •. za pomo„
pfin~hvowychj> · generała Urowerd. W acą ognia Hankowe o z Monte .M"ggio i·
trybucyi jego lezeć będzie ···wydawanie Lug-no Torla powstrzymano tymcMsem
stb!"ownycb. r~orządzeń do k<Ymend ge- · załói;rę nieprzyjacielską na Col Santo, w

n:e.ralnyoh.

OdmołHIB posła.

.

:

Wied<·ń,

--=- ·z pe\Yn.e!!o źróf!ła donoszą, i~ Rada
Z!ią:zkowa w cefo stanowczego postano.

cielSLwo wuj skowa. w nowo

ną LmgraJną don,ios1ość ataków w-ojsk atf.;.
sh:yacko-węgiersk'ieh na pol:udniowej granicy
Tyrolu. Fakt ten jest tem donioślejszy, jz

z wojennej

Telegram wlas11y „Godz. Pol.".
~

Amsterdam, 20 maja.

.
·

Telegram własny „Godz. Pol.''.

·Dvktatlira ··iywriosctown w. fttumaact
.

Tel~gram ·własny ,~Godz. Pol.~.

Pol.".

I Wlosi, w celu utrzymania silllego frontu po-

·Powrnt_ ·marza.

.

:wtasńy ~.Godz.

. ··Wiedeń, 20 ma.ja.. .
D~ienniki podnoszą jednógio§nte .taktyez- '

.

ci~l~ki lisilował zaatakować
;~::D~~i(tl

. Tel~gram.

wypowiedział si~ dokładnie, jednakowoż

Reperacvn Zup

011nzyv11 . . austrvncka.

1

„ -·

·nicł!

i

-:łJu3tronne

walki. artyleryjs.1:tie.

\V sprawt1 .WYSP RłHdiił:b.
Telegram

własny

„Godz Pol."•
Paryż,

20 maja.

... •.· , „Eoho da· fariś" d·inosi~ Acz!o1_wiek
• ~::.wedzki minlster spraw ·wewnęt.r;:nych
~-w irzemowie swojej w parlamencie nie

chać glucllą detonacyę, powierzchnia ziemi podry„
wa się w górę j powstaje „lej", o który dopiero
zarzynają się .wu!ki pie<'hoty.
.tak wygląda prz.ebieg pr:ui, , których rezu1taf
czyta następnie put,liczno:.'.ć w komunLl;;atach, dono-szącyen o wobyciu „leja'',

1

P O

GOOZlNA

t;
.

t ÓD Ż.
Kal
endarzyk„
„4.111 "'""'"'

„ . . ..,. ...... ,.. .,._,,, ... ._„ -- „ - ... ~-- ......

Dz U: \\'ikfora

~f.

Jutro: Julii 1'. M.

l

dupadlydt kupców żydów 'l\"YPłaeil 2.000 rb. wsparć
. dorni.nych i tygodniowych 1,000 z górą ooobom.

Wsrbód 1'<1miea o godz. 4 m. 50.
ZacbM o
B m. 54.

'

Biufotyn meteorologiczny.
t·zysic,

nocą

I

cltlód, w dzieli

Jlf'łenów. Dziś

!111ia

I

l{);ł.}.

r.

magdalenek ew:mgelickich. Otwarcie
htlku nastąpi w przyszlym tygodniu.

lu:meert popularny L. O. $. Dyr.

lło1:1Stał

z

źyeiem

Ez.ro,

pala~

tyn Henu, ojdee królowej Ryksy.

Walka

1

l

ł

I

priy-

Uporezywa walka Tow. kredytowego z
d1uzoiknmi, którzy mogą a nie che,ą plleić,
zbliża się ku ko11cowi. Na wtorkowem pisie..
dzen_iu władz To\\:. ma hyć powzięte P_ ostano#
wienie oo do sekwestru tych nieruchomości,

ronę ~wdez.ką

°"

. w~ z ez
po OJCU, królu Ja,„

oglasza o~
Rady Najwyiszej Narodo-

Projektowane jest

urządzenie

lmrsów dla

Tyh:domania.
\V braku deka\\~yeh lei:miiów prasa n~
walkuje od pewtH.:go ei."l!!U projcld umiechania ty.
McreanU i „pano..,.·ania". Chodzi o to. byśmy siewi1~ln:KJi1lWitli".• nie „lW'lnowali'' i nie „pa·
tej, okn:ycxmiej za do-

'Vyeieezka. «lo Kochanówki.
ja

Zarząd polskich Kursów pooagogicznych poda~
do wiadomości. ie w dniu dzisicjS'J:~'lll odbędzie

~tow. W3Pblifaie1czycb p. Karphi;,;ki zawiasię wydeezka naukowa do Kocha.nówki w celu
fomil, ie od roku iaden z klijentów tego Ban.ku zwiedzenia szpitala dla umysłowo chorych, jak rów·
nie j{'>.st wielmotnym .ani mmo•vnym.
niei uzdrowiska w Kalach.
Punkt zborny przy tramwaju alekea.ndr<tt~rskim
W Łodzi lrnmpnnia ta nie budzi żadnego wra~
:;fonfa, z
wprost w:;.ględu. ie kwestya taka na o god:z:. 211: po pol.
W wycieczce brać mogą udzial tylko osoby, zabrul..11 l&:Wdm nie istnieje. Kupiectwo łódzkie" opisane na likie uc:restników.
to m:are, anonimowe :kupiectwo, oo to
'&\''ojn11 eksportowało do Rosyi spodnie za 1
Wystawa obrazów.
rb. 50 kop„ a materyat na cały garnitur ut S rb.
Wystawa obrazóws którą urządza w dni
~ kop.; odda~ w tran~eyac? handlo'?eh mó-- . kwesty majowej M. R. Op., jak przewidują,
vl1 tołne „ty' • - wlaśenv'le me m ów I, tylko
zg.rvmadzi znaczną ilość dziel sztuki, bardw
lir t Y~ ~ 1. bo oo to mote być m łta~cya n a I wielu bowiem f.a.brykantów miejscowych i o..

I

I

11
mów1one.1ot W f1eh słe1:'-eh., o ~e ti mó~ bywate.li mc_fiaro_wało. na ten. cel posiad·a···n· e
o kimś lub do„ łoogn w tnee1ej oeohie. to tei me ibiory. Obecnie sekcya od.nośna jest w poszu~
b:rmll to ..pan•;~.
łub\.~ a subteln~ . kiwaniu lokalu na wystawę. Wero.raj ogląda
nleco - ..galpn • N1e ma tez mow,._ by· tu ktos .no salę Tow. kredytowego, która ·:....... jak ut<>lrogoł mld i-a "A<1ebnotnego. albo IO Wlllow~ Za pi.nfowano - wielce· się na ten cel nadaje.
małe to m~ t n ba.rd:w się ei lud.:lde mają. by
__
mieli tuanować.
I
Benefis .!.l. Szarkowskiego.
Powatne k.upieivv'O w korespondencyi równiet

od dawna używa formy demokratycznej, bez żadnych wielmomości. pisl:ą-c najzwyczajniej „Herm
X. X.''.
Jaśnie wtelm.otuyeh w 'Łodzj mpelnie niema.

Słt>filll. Fryr,z mó"'·u

prof. Tomaf!i Kostueh po"i~iial ~ p. l
„Dziesięciolecie szkoły polskiej". Dochód ·. p.rzema„
ew.ny zostal na :rzeez ubogiej ml~ #Zkolllej.

Z Kowna.

I

łóazka.

Podziękowanie

Wielka kwcsła. majowa.
Pr~zple.nt

Policy! udz.iclil

Lódzld~j

do nas, jako talent
celów.

Miej-

VO\\ e-j Radzie Opiekuńczej pozwolenia. zasa.J.nfozegu na orgauiutcyę kwesty w zakresie projektów

Karciane.

H.ady.

18, która się uriądzeniem wystawy ohrnl:<'iw i srtyrhów zajmuj!", nniuprzejmiej prosi -októre przez użyczenie posiadanych dzieł situ.
'd ran..1 się przyczynie do powod%enia tego przedo zgłaszanie się do pani Józefo-wej
ilk!1t~rowej. Placowa 16.
Sekcya 9--ta zaprasza restauratorów 5-go rzę· 1
du „>1;za1emuej pomocy" na posiedzenie, <ldbyć się
maiące w poniedzfaJek. dn. 22 maja od godz. S-4
pp. w lokalu giełdy łódzkiej, Piotrkowska 96, dla
pC'rozumienia się w sprawach, dotyczącyd1 v.iel- ~
kwesty „.Ratujcie dzieei".

W ostatnich c.zasach po1icya zwróeila baczną
na szulerów, ogrywających naiwnych w
,,frzy karty" i „banczka·\ grasujących w okolica.eh
Starego Rynku. Wielu z nich ar~owano i pociągnięto do odpowiedzialności.
·
uwagę

Z

Egzaminy aspirantów do Seminai'j'Um duchownego we Włocławku odbędą się w dniach
20 i 30 czerwca, oraz 11 sierpnia roku bież..

Z

Plany zatwierdzone.
Wydzial budowl:my magistratu zatwierizil na·
plany budowlane: S. B. H.egensberg, Ner
wumif'i;<ka 10. budowa dwóch parterowych budyn·

Włocławka.

Częstochowy.

wijaniu ruchu omnibusowego.
Mści się to na ogóle ludności. Warszawy
inż dziś, pomści się gorzej w przyszłości, b<l
zupelnie zatamuje normalny roi,.,.ój .miasta.
W Warszawie mamy komunikacyfi tra.Ill'<
wajową na t;.rlf ulicach, gdzie jej bye nie po-

winno, a ni..-.18. jej tam, gdzie jest l;J..iezbędna..
U nas tramwaje pełnią wła§ciwie zadanie
omnibusów.
Rzućmy okiem na ·najrucliliwsze arterye
wielkich miast Europy. Niema tramwajów ani
na Grabenie wiedeńskim, wogóle · µiema ieh
fam w najruchliwszej dzielnicy

kt6ry

przyszlości tamować będą

Sienkiewiea.

dla ojczyzny

v.idokumantował

źemy komunikaeyi tramwajowej na Powis1:ai
a jui o pruączeniu śródmieścia z pnedmieśeia
mi nawet marzyć nie możemy. A dzieie" się t~
w obawiet aby nie zmniejszyły się wręcz
Ione zyski przeds{ębiorstw tramwaiowych.

sza·

Dla tych zysków poświęca się wygodę miesz.
i rozwój miasta.
Kiedyś przecież ta gosp-0darka skońe7.yć
$ię musi. Im prędzej to się 5tanie, tem lepiej
dla Warszawy.

kańców

ronika warszawska.
Rada miejska.
(o) Zebrania Rady miejskiej będą się od·
bywały w sali kolumnowej ratusza. Na gale
ryi będą miejsca· dla publiczności,. wpuszcza.

n:ietyl-

ko czynnym udzialem w powstaniu r. 186a. ale i
calem swem ·· ofiarnem życiem ł W\\'S?e gorącym
uej za biletami. Loia sprawot.daweów ·dzienni·
:mptlem, gdy chodziło o sprawę public:mą. lub PQ<kfil"skich będzie w sali obrad, na doie.
moo mt•ra.łną i materya!ną.
Do przeprowadzenia wyborów· będzie U·
Po roku 1870 przybył do kraju i osiadł w Kra- tworzona delegacya z kilkunastu członków h.
kowie jąwszy się dtlalalnośei przemysłowej, która komitetu obywatelSkiego.
prowadzona energicznie i umiejętnie pozwoliła mu
Dotychczasowe przygotowania dotyczą o.
prze<! iaty przystąpić do wożenia Grand Rotelu • brania lokalów wyborczych. Postanowiono u..
w dawnym pałacu Ks. CUtrtorysldth.
rządzić lokale w pU&tyeh pomieszczeniach nieBył prezesem Przytuliska weteranó-w 7' · roku
czynnych fabryk.
I 1811S, a do szczodrobliwości jego odwoływano się
Komisarzem do przeprowadzenia wybo7..awsz:l i wJSzędzie. Nigdy nie odmówil apelowl i
rów ze strony wladz o.kupacyjnyeh .mian.owa·
nie tylko sam stnrnl się przyłożyć cegiełkę do do· no radcę Jarac.z.ewskiego, obecnego eenzors
! tra publicznego. ale pukał także do innych.
do spraw teatralnych przy u.rzędzie prasoś. p. Chronowski żonaty był te ł. p. Kwmie- wym:. Zastępcą komisarza mianowano· p. Zy
1 rą z Kotnowskkh. która przed czterema laty osie- gmunta Dziembowskiego.
j rocila go. a strata ta. głęboko dotknęła i. p. Chronowskiego, st~ si~ odtąd więee1 obolębcym ~ wta;
Regestracya zapas6w.
1 ;;ne sprtt\v1\ więeeJ gorącym dla spra\Vy publicznej.
(o}• Pouiewai komisya wywlaŚzezeniows

I

I

I

I

.,.Dziennik Polski" pisze: Cięstoeho·wa pn.";iada
któ:ra bodaj jedna wystawiła '·hie i
u~
ków dla składów i tnlejsce sprzedaży; \V. Ludwig, pomnik.· ilustrujący iaskrawo jej ,.iywotnmie
Ul'W\\!'ka um. założenie nowych belek w jednym żyteczność" dla ogółu ludnof<:i. ill5tyl:ucyą tą jest
D!ugotrwałt'! desz.eze spowodowały Wftbranie
z pomieszrzeil swego domu; I. Pnsternak. Zawadzrzek. Dunajec i Bin.la zalaly ·wikliny i pola, nliej
ka ~.o, urządzenie filtrów biologicznych; M. Spiel~ Towarzysiwo hygienfozne. - pomnikiem zaś b~mm i Dawid Auerbach. Konstantynowska l6. U•
pięknie odrapana rudera o fantn!'tyez,nyeh liniach. po?oione. szczęściem na niezbyt 'viellclej praes.tne$kutet.:mienie przeróbek budowlanych w teatrze.
t. zw. muzeum hygieniczne w parku powystawo- ni. Nawet woda. w tarnow·skim. Wątoku podniosła
w;·m. Gmach tego muzeu?-1 _. to .iywe ucieleśniasię 0 8.83 m. i tenvaln dwa mostki. Niehezpieczeń„Sierociniec".
nie Towan~d~va, które metylk?• zełl1_ie d~je 0 so- mw_l'l · wyle'WU Dunajca, jaki.e groziło z powodu zni
Z inieyatyw~' p. Siemieńskiej z Dnbidz, . bie znaku zycia, I.ecz nawet me. raez.y, Ut1~tcreso-- I !/l'~enia walów orhronnych prr.ez R~fan mi!lf'lo i
?.iemii.·wki pp. Goll','bowskie z Bl.Ply, Belinową l wać się stanem ·z.b1o:rów muzealnych. które, Jak .na.s
v·~~- 4~1 n,,...i_ft
.·.
.· · ·
· ··
~
1 ;vu.;i 3·w.ie O,,,..-'-!a<
• "
· Z .Wli'il"OgO
·
d negO "-.tdl
•~ ·„.i
(.I.V
8. .,..... przedSt4Wl«J.ą
.
ze Strzelec, Karśnirl.a z Siemkowic i inne za- ·l UhOrnlUJą
~
·
l.oiyq wspOlntmi ailami wiej3ki pnytule.1' Q.l.a l łl'bl'U aę~y i roJ.f&CZY· ;.riicji.uy j~ uadziejt. u
~ępująee

insfytucyę,

l
I

'na· Nowym..świeeier

J{rakowskiem-Przedmieścfo i
na ruclillwej
ezęści ulicy M.arazalkowskiej.
Ale za to nie mamy i doczekać się nie mo.

p. Eu.staehy Jaksa Chronowski.

milość

śródmieścia.;

niema ich ani na eentralnycl:t ·bl;llwaiaeh, ani
na Avenue de !'Opera W' ?a:rytu; niema ic.h na
najruchliwszych częśclae1i· ulley·:hyderyka, a·
ni pod Lipami .w Berlli.li~ Ale iAllo na:wszy..
stkieh tych gl6wnych arl~:nłt4,
u wieptOmiejskf egn w Europi~ _krętą li. . ·.. mnJ:bUSYJ'
wszelkiego rodzsflL ·1 ~t,to,i~ęlnle naturalne i wychodzi na koreyśc lfe}lr miast.'TramWa·
je tamowalyby tam ruch, ~iasi go ożywiać,
tak, jak go prawdopodobn}e. w niedalekiej

śmierć zabrała nam mów jednego z za~
uyeh obywateli - a cios to tern dotkliwsy. te niespodziany. W Krakowie zmarł 17 maja ś. p. Eusta$
l"hy Jaksa Chronowski. wany obywa.teł ~ patryota.

Obecnie Adwentowicz

We · wszystkich

się nie pu.suza; u nas komunikacyę omnibusową oddano na :taskc;J i niełaskę przed.
siębiorstwn tramwajowego) które też nie miało nigdy i dotychczas niema mte~ w .rorr

Henryk Sienkiewie1.
\V Uómar.:zeniu polskiem telegram ten opiewa:
Wyrażam g!ęboką wdzięczność i dziękuję
gorąeo towarzystwom, instyi:ueyom i tym wszysłkim1 którzy mnie zaszczycili tyczeniami z
powodu mojej rocznicy.
ś.

śródmieściu.

wcale

„Glos Narodu" otrzymał następujący telegram:
J'exprime ma proionde roeonn.aissanee
et je remerde chaleureusement les soeietes,
les institutions et tous ceux, ąui m•ont honore de leurs voeux et de leurs aouhaits
a l'occasiou de mon anniversaire. .

Bukowiecki, Sawicki i t. d.

zjeżdia
dojrzały, świadomy svlyeh

szemi ulicami w

wielki.cli ~bllastach Európy komun.ikaeyę tramwajową uzupełnia komunikacya omnibusowa.
zwlaszcza na .najważnie,fszych i najruehllw.szych· arteryaeh miejski~ ·gdzie. tramwajów

Z Krakowa

Adwentowicza Łódź prunięta z
pned szeregu lat, gdy świetny ten artysta w
zaraniu swej karyery scenicznej spędzU u nas
miesiące.

Zasadniczym celem komu:nikaeyi t:Nunwa..
jowej w wielkich, a rozra.stająeyeh się mia8tach jt;St polączenie śródmieścia z jego knu\-.
cami. U nas - przeciwnie, tramwaje ·sl"uźł do
utrzymania komunik.aeyi między. najru~w

walki 438 06601 miasto Wilno iaopimje się 1.000
osoby, pochodzące z Udy i Świfł'
cf.a~. odjadą :również wkrótce.

. Karola

cale

siębiorcóV'•

uciekinierami;

na benefis Al. &ar·
„Gra" żuławskiego.
Przedstawienie poprzedzi konforeneya literacka o
życiu i twórczości przedwczefillie zgasłego poety,
którą ·wygłosi p. Andrzej Nullus.

Pietruszyński,

związanyeh z maglstratem niemi ay:mpaty:i lub.„ łapówki.
Od samego początku. Istnienia kon:nmika.cyi tramwajowej w Wa.mawia, poprowadzo..
no sprawę w kierunku wręcz ~i7m i
szkodliwym <U.a miasta, a równocześnie za..
przOOan.o 'WYiodQ ludoośei w mewolę przed.

botniMw do prnc:y około kanaliza.cyi f wodociągów
jui da\\.c"llO da'\'"al się odcz.uwać. Chcąc zadośc uczy.
nić potrzebie, grono osób z pośród techników miej·
seowyrh, zaprojektowalo uhvarzenle kursów dla
mor.terów i rcbotników kanali.zacyjuo~wodoefągo
wych.
Projekt· przesłano d-0 zatwierdzenia władz nie-·
miecldcb.
Z ogólnej liczby uciekinieriiw, którzy podcz.a.s
wojny szukali schronienia w Wilnie wysłano do.tyehczas do miejsc rodzinnych: w kierunku Grodna
300, Suwatk 10. Wierzbołowa 1,500, oraz' Libawy
1,500 męiczym, kobiet i dz.ieeL W tych dnia.eh z.o..
stali wyslani w kierunku na Białystok 185 i Su.

Dziś w teatrze Polskim
II kowskiego
odegrana będzie

I

iycl.a ulieznegoi nnpewno odpowiedzialbf:
brakiem komuuilmcyi omnibusowej•. A wal'sza wink, dobrze znający t-en dz!ał .eycla swego mias~ dodałby: i złym· rozkładem komu.
nikacy\ tramwajowej.
Jak pod wieloma. tak i pod· tym wzglę
dem miasto pada ofiarę niedolętnej i .niesu•
miennej admin.istracyi mięjskiei, która od $zeregu lat poś.więr...ala zaw&e.. lntereśy · p.ub.licz..
ności dla korzyści jednostek lub przedsię-

Brak \\rykwnlilikowanych monterów, oraz :ro-

I

Pan

~olnirtwie m'U'odowem",

zaś

Hra!.•it'go, przynajmniej w eywilu, w mie.śde nie l
Występy Karola A.dweufowicza..
widziano od początku i.;;,tnienia tegoż, a dwóch ba- 1
renów lokalnych ginie ,..,. sui.rzymie demokratyC"u- li
Znakomity artysta teatru Rozmaitości w
nei. Wszelkie zakusy a.rystokrah·euu~ Uumionc są Warszawie zjedzie w przyszłym tygodniu do
w zarodku. Tak naprz.. gdy pewien de-ntysta ka- Łodzi na trzy przedstawienia z własną trupą.
za} swej &Juiącej t1azywać się jaśnie panem, ta,
Odegrane zostaną trzy nieznane u nas sztuki:
1mit.~,:1ona upa.Iem demokratycznym, .rozbiła mu , „Kordyan" J. Słowackiego, „Don Juan" Ritt~anikiem.
j nera i ,,Brzydki Ferante" Testoniego. Zespól
oto sam lud moi na straty ś'\ltiętycll haseł ' artystów, dobrany z przedniejszyeh sil pryrów.uośd i bralerstwa..
watnych teatrów w Warszawie, tworzą, mięBan.u,j,.
dzy innemi, panie: Mary.a Strońska, Janina
Nosanewskat Wanda Chomiczówna, panowie:

__,,.

„o

Uficzna•.

ł biorstw,.

Z Wilna.

się między innymi
prot
Bartosz:ewic:I:, a dy:rP..ktor

-

W pooiedziatek. dnia. . 8 b. m., staraniem kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia nauczycielstwa
polskiego urządzony został .,.lliien w:koly polakiej".
W ciągu dnia sprzedawane by:ly rut ulieaeh mi.am
gustowne maczki, wiec'J:orem ma w sali teatru
„Corso" wygloszooe W$taly dwa ~feraty. Prof. dr.

Projelrtcrwane tu jest 1lłlloicnie pewn~j liczb1
wu:mwyeh pasiek. Prorektor Engelman, p:newod"
chronek katolickich przy kościele św. Stani- . nkzący związk•1 PE".ezelany w Kró1ewon,. bawil tu
sława Kostki.
I rt=lE'!m :i:barlania obMnego stanu p~elnictwa. lst~
nfoje zamiar Fp!'Owi:dzenia ps::cztł !I ~ley.
Władze zalecają psicxelarrom tutejszym ~J..
r:ą fr(l.skliwoiić o pszczoły, f...o::>fe""at spodzl•wan:y
Suma. zebrana z 1"07...Spnedaiy programdv,; w
dniu urorz:ysii>go obchodu rocznicy Konstytueyi B jf'';t nfebywary rop:,i na miód.
Maja na Kursaeh pedagogicznych, po potr~eeniu ko-sitów progr.nnów i kl"iążeezek, w kwocie rb. 40,
iootala wręczona p. Stnrkiewkzowej na rze~ kolonij letnich dla inł:odlJeży szkolnej.

nebroniarek. Mają one powstać przy Stow o-

Feljetonik.

I{a~imierz

trzeciego Mnja..

Kursy dla ochroniarek.

Tad~ul'l:t Ko~eiuszko

i

Z Kielc.

takich posesyj.

nie siwedtldm.
nb:acy~

Ił

I

I dluźnikami.

malionki Miesi.ka II. dziad Kazi·
.
I "·J
•.
'I których właściciele lekcewaz.ą swoje wlmwia~
m1~n:a
„A 11<n.1:.c1e1a.
.
t
d
b · ·
l "' 100~
Krol z .
t Hl 00 . d i a k
mm.a. 1Als a sporzą zona o e1muJe o i010 .
•ygmun

---

ł

.

(o) Gdyby.łmy zapybili ezłowi~ maił'

Jak don.osi „Grodn. Ztg."1 w. ~uwatkacli ~kazostało noozenie wek.
.

Zll.M

-

~-

eego wielkie miasta Eu.ropy1 ~em się glówni&·
rótni od nich Warszawa w swym wyglądzie

\V Kalach pod Koehanówkę. wybudowa·
Magistrat tutejszy uchwalll ul Duią, od placu
ny.został dom, przeznaczohy na przytułek dl.a li Panny llaryi do Krako>1.-skfob.. rogatek. nu.wat ul.

Maz.11ddewi~

Zł

łlama11li1 kum1nlkacyo

Z Suwałk.

·lfagdalenki ewangelickie.

I

Koncert:y4
!ad.

W tygoaniu minionym komitet wsparli .dla· po--

.

\VAR SZA\VA..·

wobec projektowanego unądzenia. w gmachu MU:.
zemn wysla;vy sikolnej - tartą-O Tow. sko~
ze spo~obności i „zajrey" do &al MuU1um, a .m~
ntt\\'et i uponądkuie ie.

40 5ierot ródz;kich, zobowiązując się im dać
pelne utrzymanie~ opiekę i naukę na ealy czas
wojny. Pomieszczenie na ten priylulek na„
zwano „sieroeińcem", a uiyczyla go radtu:n·
skowska komenda obwodowa z dawnej leśnif m~ówki, znajdującej się w ooleglośd 6 wiorst
· ~ 'D:aieczna.
gi dla podupadłych kuptów.

._ .
1

"""' Tar: o Ja.

stopniowo sprawdza zapasy artykułów, podlegających rekwizycyi i na razie przekazuje sek„
cyi żywnościowej towary, które, spekułanci usilowali ukryć, kupcy, którzy sprzedali 4ozwoIone 25 proc. zadeklarowanych iapasów, wy„
jednywać obecnie muszą pozwolenie na dalszą sprzedaż, a w przeciwnym r.azie pociągani
będą do odpowiedzialności.
Obecnie odbywa się sprawdtanle :pozost&

.prz~•czem.. ku~c):, którzy sp·JZJ·_
i. ~i.~·
, lo~ei,
ceJ zapasow, mz m1eh do tego· pr.&iw:o, legity1 mowaó si~ muszą iakiur~ .;:l!J~
·_ed···.·.·.·.·.al.·

P O U S K t
komµ,

w jaJdej gości i

po jakiej eenie dany
.
·

Kontrola nad jatkami.

Oskarżony nie przyz.nal się do winy; wpraw-.
potrzebnych dla ruchu (Betriebsstoff - Abtei1ung), lub przez Naczelników powiatowych i dzie dawal milicyantowi markę, lerz dlatego tylko.,
Koszykowa) napotyka na· znaczne trudnosei prezydentów l'olicyi dla dalszego rozdawni- że jaldś żyd, z n~v.riska mu nieznany, prosil go, hy
Loterya dobroczynna Rady Gł. Opiekuńczej. przy nabywaniu mięsa mouopolowego w ·jat· ctwa, mogą wyprzedać konsumentom swoje . wręczy! milicyantowi markę; przypuszezal, że idzie
tu poprostu o :.nvrot dlugu, ale przekupienia niili·
(o) W.d:ych..dhiach zatwierdzona zostafa kach i halach miejskich. Mięso rozkupują w zapasy do dnia 31-go maja 1916 r.
· ' Kto po 1 czerwca r. b. kupi, sprzeda, lub cyanta bynajmniej na myśli nie miai. Zbadany im.
przez wffidze )oterya dobroczynna R. G. O. większych ilOściach „uprzywilejowani", tak,
zamieni naftę, nawet w małych ilo~eiach, ka- licyant zezna1 jednak, że proponowana mu ·marks
Lotery{l,0 , 0,nąsió będzie nazwę Loteryi Dobroże dla niezamożnej ludności nie nie pozostaje.
czynnei"\l1.ę,~Iy, ~Glównej OJłiekuńczej.
P.oniewai oddziaływa to ujemnie na odżywia• rany będzie grzywną do 1.500 marek, lub stauowila lapówkę, 'vzamian za którą mia1 oo przeCaiy'los'.loteryjny ·składać się będzie z 5 nie się warstw uboższych, Urząd zdrowia :pu.;. więzieniem do 2-ch miesięcy; znaleziona przy- pu.5c.ić k~nie, na które żyd, prowadzący je, nie ·DPał
·
częścL ~~bilecie loteryjnym ·umieszczony bęblicznego uchwalił porozumieć się· z Milicyą fom nafta będzie bezpośrednio zasekwestro- świadectWa.
Prokurator W'UOSil o 6 tygodni więzienia.
dz.ie wlgoczek, wyobrażający plac Zamki>wy miejską o konieczność wyznaczania kontroli wana na korzyść Oddziału materyalów potrzeSąd skazał Pióro na 2 tygodnie więzi1mUt.
w Warśiąwie.
nad jatkami w tym okręgu dla prawidloweg<> bnych dla ruchu (Betriebssfoff - Abteilung)
przy urzędzie General - Gubernatora bez ża
CeĘ.i.lo~u calego wynosi 10 mar. 30 fen.·
podziału mięsa wśród nabywców.
dnego odszkodowania.
Na eo ist~eje taksa? .
Yis częścf'losu - 2 max. 6 fen. Cen ~zych
Instytucye spoleczne lub' zaklady p:rzemy~onad ~,zna.czone (10 max. 30 fen.) ża eały los
Opieka nad plantaeyami.
(a) Sąd pokoju VII okręgu . m. st. W~
>i'2 mar:~.6. Jen. za 1 /slosu pobierać nie wolno.
(<>)' Zaprojektowano utworzellie „Opiek slowe, koniecznie potrzebujące naJty, winny rozpoznał na ubiegłem posiedzeniu proces, wyt(}o
Uszkod~,~lJie .· ~bietu biletu loteryjnego moobywatelskich dla nadzoru opieki nad plan_. podać urzędownie zaświadczone prośby o wy- crony przez kupca drzewnego, Kaca, pneciwko p.
te poci~ąć za sobą jego unieważnienie.
tacyami w okręgach milicyjnych mfojskich. danie nafty d-0 Oddżialu materyalów potrze- Gwiz.dalskiemu, właścicielowi piekarni ,,Versail· Bile.ty .Ukażą się w sprzedaży u kolekto- Na dwa eyrlruly policyjne ma być czynna je- bnych dla ruchu (Betriebsstoff - Abteilung), . les" o należność za dostarcz.one 1,570 pudów driJe.
rów w pplowie czerwca r. b.
·dna „Opieka", która troszczyć się będzie ·ó roz.. przy urzędzie Warszawskiego General - Gu- wa. Kac ·wytoezyl proces jesWLe lio Trybmialu, ża~
Zorganizowanie kolekty na Warszawę zo- wój plantacyj i u ich ochronę, komunikując bernatora, Senatorska 10, ··który jedynie jest ląc się, że G., umówiwszy się zaplacic po 5B kop.
stal:o l1l?~ierzoJ:le Stowarzyszeniu Pracowni- , się .w· tych. sprawach z Sekcyą . plantacyjną. upoważniony do wydawania nafty.
za pud, po dostar{'.(Łeniu drzewa. proponuje tylko· po
ków Hall<ll(}wych w Warszawie; na prowincyi .. Sekcya przedstawUa zarządowi miejskiemu o33 kop.
.
Rozbiórka letnisk.
zaś -0rg~zacyą kolekty zajęia się Rada glówc
pracowany prŻez nią projekt'' organiza.Cyi KoStrony powolaly się na świadków, za pi:iśred•
·(o) Osoba przybyła z Urli opowiada, że nietwem kteryeh zamówienie dokonane zostało
na hpieJnincia.
· ·
.
mitetu plantaeyjnego, 1striiejącego
zaP fa~. lot e ryi. LóSowanie wygranych . rządzie miejskim, jako instytucya doradcza, wskutek upadku tamtejszego letniska w ostat- przez telefon (bylo to wostatnich dniach pobYtu Ronich latach, niektórzy wlośeianie rozbierają syan); badanie świadków nie dało jednak :rezhlt&
rozpocznie' śię ·dnia· 2 płiźdtieriiika 1916 roku, oraz. instytucy.ę dla zaproj~ktowanyeh Opiek.
swe .domy letnie i sprzedają je ,~ wywóz" tu; gdy· &v.1adek Kaca telefonował ,,58 kop~", ·od.o
wedlug _::.._„·-·
plfmu następującego:
w inne strony.
bierający telefon świadek G. słyszał ,,03 kop:".
150.000 Mk..
<:t wygrana
Zapo,mogi miejskie.
Po takiem wyniku badania śWiadków, p.·G.
fi
.
„,
60.000
~;::1
'(o)' Ogólna suma wydatków na zapo:i;n,o..
"Wystawa fotografii artystycznej.
'·• orzekł: niech· ten spór telefoniczny rozstreygni~
~ . · ;:,.2' .wygrane po 20.000
40.000
gi dla różnych · instytucyj.filantropijnych · E:o.. ·
(o) Staraniem polskiego Towarzystwa z.ostanie nawet na moją niekorzyść; w kaiA:lym .:ra_·;,c:-4,. ' ~'
„ i1,0.000 .. 40.000 .,, mitetu Obywafelskiego . · na miesiąe, bieżący miłośników
~~
fotografii; wczoraj została otwarta zie nie mogę płacić więcej, niż po 40 kop. m · pud,
-7.JJJ .wygranych ·po 4.000 . 40.000.
· wynosi 940.000 rb. Z powodu rozwiązania się
wystawa
przy
Nowym Swieeie Nr. 18.
ho taka była tiiksa.
"
2.000
50.000
c:25.
Obywatelskiego wyiednywanie za~
.Kilkaset
fotografij
rozmieszczono
w
paru
Kac gorąco oponował przeciwko .taksie~ niie
" 1.000 50.000 „" Komitetu
s~ów na ezerwiee ezaS{)wo załatwiać będzie
miłych salkach. Ogólne wrażenie jest dodatmógl sprzedać drzewa wedlug taksy, bo sam · pfa·
"~
" 200 40.000
-200.
komisya likwidacyjna K. O.
·
nie, technika wykonania, ·czystość zdjęć, cil drożej, niż taksa; ustanowione przez wladze :ro"„ 100 100.000 ~
11300·
~
.6590
świadczą, iż sztuka fotograficzna, ma między
syjskie ceny· nie odpowiadały faktycznym, zmienia130.000
20
'>li
Zmiana godzin pracy.
amatorami zdolnych i umiejętnychrzeczników. ły się z dnia na dzień, w lipcu zaś nowej taksy nie
"
· '(-o)' Od wczoraj w niektórych instytu~
&zem 7793 wygnmyeh
700.000 Mk. eyach publicznych wprowadzono, zmianę roz- }>rzy bliższem jednak rozpatrzeniu się, nde- wydano, gdyż władze rooyjskie zajęte byly czem in.· Wygt.arie wypłacać będzie okazicielowi kladu godzin zajęć biuroW'ych, które zamiast xzye musi ubóstwo i pewna szahlonowość te- nem ; że dawniejsza taksa nie obo.wiązywala, świadw
biletów Rada główna opiekuńcza po oglosz·e- od g. 8 do 1 i od S i pól do 6, trwają obecnie matów, wynikająca prawdopodobnie z nie- r:z.y fakt, stwierdzony rachunkami, że władze niezwracania uwagi .na stronę indywidualną, nie- mieckie, po zajęciu Warsuiwy, nabywając· drzeW@
~iu 'lll'ZędO.wej tabelHosowania z potrąceniem
bez pm~rwy od godz. 8 rano do 3-ej po poi. . wyzyskaną dziś jeszcze przez fotografię. ·Poza placily same. pmesz.lo 50 lrop. m pud,· a więc me
5%. . ·--'-~ zdjęciami Bułhaka, bardzo oryginalnemi w
zwraccly uwagi na przestarzałą taksę rosyjską..
Wygrane, nieodebrane w przeciągu jedBank ZiemiańS'k:i.
pomyśle (jak pól akt w lustrze) i ujętemi po
Sąd, pod przewodnictwem sędziego Stankiewi·
nego rok:G od. dafy ogłoszenia urzęą.owej ·ta(o} Zatwierdzony przez władze niemieo-- · malarsku (fragmenty architektoniczne wileń cza, uznał jednak, że taksy wydawane są w ·tym
beli, przelewane będą na k:orzyść instytucyj ~~ę Bank ziemiańsl}i obejmie dzia1alnością
skie), u wszystkich amatorów dominują trzy eelu, aby ich trzymać się i zasądzil Kacowi należ..
publiezny:eli;' ·podl:ug wskazań Rady glóWn.ej ąwoją również część Królestwa Polskiego, zapierwiastki: motyw architektoniczny, pejzaż ność m dl.'Zewo według normy 40 kop., przewidzi&.
opiekuńczej.
jętą. przez armię austry~cko-węgierską, gdyż
i. główki, powtarzające się stereotypowo we 1 nej w taksie.
· Wypłatę calkowitej
sumy ·wygranych generał-gubernatorstwo austryackie w Lubliwszystkich niemal grupach. Dobre są zdjęcia
'(700,ooo~ .mk•) : ęwarantuje Bank HandloWy w nie statut Banku rzeczonego. w tych dniach zap. Dederki, Nofoka, Pawlowiczównej, Golań·
W~me.
twierdziło.
.
. ~ skieg{), Grotkowskiego i innych, ale nie wy.
Teatr i muzyka.
I
Organizacyjne posiedzenie · rady. Banku różniają się niczem od pozostałych zdjęć.
Kwesta· 'og-Olno-hajowa ,,Ratujcie dzieci"~ I. odbędzie się d~ 27 b. m. w Tow. kredytowem
Teatr Wielki. Dziś „Pan Twa:rdowski", w. roli
Wystawa obudziła duże zainteresowanie,
Org~za~ya, Kwesty. ogólno. - krajDwej tto- j ziemski em.
'
.
.· ·
głównej ukaże się p .. Ga.szewska.
zwiedziło ją w ciągu dnia wiele osób.
biega do·ko~·ca; · R:ady prow~neyonalne. otrzy- ·
Bank będzie mógI. wzpo~ząó swoje czyn„
Teatr Rozmaitości. Dm ,;Rozbitki" J. BUziń~
maly f.or~~lll'Ze Jednołmilllące . dla .. ea~ego · Lnośei prawdopodob:nię okol<> polowy czerwca
skiego z udziałem pp.: Frenkla, K~ińskiego 1
Samobójs~o.
krajt.4 pl~aty· z -wyobrażeniem ~iolaj. ~przy- I
bie2iącego. .
. ·. .: ;. .
.
Rolanda
rolach glównyc~
·
·
·
{o) Zam:teezkaly PXZ1. uL Wspólnej 29, w~
pmlai~~ęg-0 •dwoje.· tizieci, . wykońezom~ we- ll
Teatr
PolskL
·Dziś
po
~
oSfutni
„Krdl
Stani-cieJ tego domu, 56-letni Stanisław WojeiechQwski, .
filug .pr0Je-l)t11 P• Stefana Norblina, ·--"' znaeiki ,
sław· AuguSt''; ":J~ ~rabowskiego, z p. Lesuzyńskim
·.Ogród Botaniemy.
:tńżynier, wlaśeiciel domu handlowego, wceoraj, o
dla kwesr~ i .• Upie akceSorya. ..
. . ł
w roli tytulowej. · Jutro premiera dowcipnej 'sztugodL 8 i pół rano wszedl do wnętrza 9-piętrowego
"(~)
Ogród
Botaniezny
..
niebawem
otw:ie.
·
Tam,'-_gdzie wysłać nie można było drn-.
ki A. Capusa „Urzędniczka".
domu nr. 1 przy ul. Mru.-etlalko:wskiej (róg Polnej) i
ków, lub; gdzje urządzenie samej.kwesty i 00.M . rany będzie wcześniej niż dotychczas i później · j
Teatr Mały. Dziś i jutro „Mąż".
po
kilku,
minutach
skoczy!
z
tej
wysokośei
na
bruk
ezytów riifttaiilo n.a pewne przeszkody, ~z.ostali· będzie zamykany. Obecp:ie ogród dostępny
Teatr Letni. Dziś i jutro „Medalion 3 maja'' ~
})odwórza. W oj ci echo wski padl twarzą do ziemi; z
jest
dla
publieinóści
od
godz.
9
rano
do
5
pp.,
I
delegowąifl przez Komisyę kwesty przy R. G.
Kozł:owskfego~
·
głowy
po1.ostala
bezkształtna
masa.
Palto,
marynru"O. instrtiktarży dla zaznajomienia Rad miej~. wkrótce zaś otwierany będzie od godz.. 8 ora~
Teatr Nowości. Dziś „Orfeusz w piekle"; Oli
ka
i 1 mankiet nieboszczyka male:Liono na zamk·
no
i
zamykany
o
godz.
7
wiecz.
swwych z organ.izacyą kwesty. O ile, Radzie
ienbacha.
·
·
niętym .balkonie na 4-em piętrze. Zaznaczyć należy,
Co .się. zaś .tyczy zakazu wpuszczania
'Głównej ·w,~adomo - kwesta pod tak sympa.
Teatr
Praski.
Dz4ś i juho „W okopadl~ K.
że
wszystkie
okna
w
klatce
schodowei
były
zam=
-0grodu . dzieci ponizej lat l4, to zostanie on
łycznem f '.J;topularnem dziś .hasłem ,,Ratuje.ie
Swobody.
azieci„ zrf.~azla szeroki oddźwięk na prowin- ntrżymany dfa tego,· że obecnie zniesiono po- knięte. Istnieje przypuszczenie, że Wojciechowski
$
').
eyi i obu4ziJa, duże zainteresowanie. Samych dziat ogrodu na naukowy i spacerowy, ska- przedostał się jakimś sposobem na dach domu,
list imieilflycĄ, t. j. takich, na który-eh datki sówano dawne przegrody a część dawnych gdzie zdjąl palto i ·marynarkę i rzucił je, lecz ubra·
trawników·. wzdl:uż parkanu od fontanny do nie upadło na balkon 4-go piętra, poczem sam rzurogrzcby
przewyżsż~Jące -'rubla przez ofiarodawcę , ososię w przepaść. Zwłoki przewieziono do gabineeil
kaplicy
3
maja
zajęto
pod
uprawę
ro§lin
do
.biście wpisywane będą, rozdala Komisya
Powązki.
kwesty pr~ąszl'9 . 13.000 sztuk. Plakatów. z ·na- celów nauk{)wych. Wogóle caly ogród ma tu medycyny sądowej przy ul. Teodora.
(o) Cybulski Jan, 1. 48, szewc, azp. Di. Jezus,
mieć
.eliarakter
·ściśle
·naukowy.
·
pisem „Rą{ujcie .dzieci!" rozlepionych będzie
godz. 4 po pol. J
.
w kraju olfoió 50.000 sztuk, a odezwy wzywa"."
Na.
Bródno:
Sądów.
Handel nałtfb
3ące do składania ofiar rozrzucone rost.aly w

towar sprzedali.
· ··

Ludność uboższa w 13 okręgu (ul Hoża~

':Przy

I

„

. :ro

".

"

-----

roku

w

I

do

w Uarxzawis.

Z

'.dziesiątkach tysięcy egzemplarzy~

'(o)' W ostatnim numerze „Gazety
dowej" znajdujemy
jące:
.

Wielka Warszawa.
((})

Nlektóre gminy podmiejskie, które
do miasta, zwrócily. się do
miejskieg-0 z pro~ą. o delegowanie.

pr.zylączone zostają

zarządu
HZędnikóW·mie.jskich do przyjęcia kas ·gmin~

n.ych, oraz.Jpmcelacyj i aktów.

u.
Zapormiialem uprzedzic Szanownych. Czytelników; ze;Jestem· bardzo, ale to bardzo
wrażliwy. CZa:slilnLmiewam taJµe dziwne fanfazye~ jakbytii· ·bylamerykańskim miliarderem.
. Nagle · ia:ciyria mnie wsżystko nudzić.
Wówczas m:'sląd· ni zowąd powiadam sobie:
dość I Nie Ji)'o}adę już: an.i' do bratniej „m a·
tu s z k i R a··s s fi'', am do pełnego ezarują
eyeh pokus Paryża, ani ·do.majestatycznej stolicy Albionu, ani ·.do· iadnej wogóle określonej
miejscowości

ko

geograficznej. Pojechałbym tyi"'

tam, gdz!e.:mi si~ wl:aśnie pcrdoba .-.;·a

robić, jeśli

n,ie. podoba mi

cóż

się nigdzie?„.

obwiesżezenie

Urzę-

następu-

(o) Sąd
sęHtirlowy handel nąftą. Qd . dnia 15 maja dziego Pade, rozpoznał wczoraj sprawę 16-letniego
1916 roku rostaje aż dÓ dajszęgo rozporządze- Jan.kła Pióro, oskarionego o to, że w dniu 23 lunia wzbronim:~y.
tego r. b. nsilowal przekupić wykonywującego oho~
Osoby bruidlujące~.któ~e. mają .w posiada- , wiązki służbowe milicyanta, p. Ignacego Podlecltieniu naftę, daną· im przez. oddział materyalów ; go. proponując mu pól rubla.

w · jakiej ujmujemy
jednak za . sluszne wyjaśnić

goryi przyczynowosc1,
świat,

uważam.

Szanownym·· Czyteluikoin,····dfaciego jestem w
t.akim bajronicznym nastroju. Więc :powiem
poprosfu: •
·
:_ Jestęm rozgoryczony..
Widzę,, te z tern przeklęte:in ,,dla.cz ego?" nie tak łatwo skończyć. Nie darmo jest
to pierwsze pytanie, z jakiem zwrócił się szatan do \\'J7Ueglizowanych naszych papów w
raju. Slówko to, raz rzriconE\ może powracać
nJeustannie; jak wielka ofenzywa rosyjska z .równem, jak ona, powodzepfom.
Znów .slyązę,. jak mię pytacie:
- A dlaczegóż, do stu .dyabłów, jesteś
pan rozgoryczony?
. .
. Sądzę jednak, że potrafię tym razem dać
zupełnie już wystarczającą odpowiedź.

Oto w dniu 3~go maja ...
Znó.w pytanie!
- Dlaczegóż pan piszesz o tej uroczysto„Zawsze. mi· smutno-i wszę.dz.ie mi :jedno- ści dopiero teraz?
,,I wszędzie ·mi ile-i· wiem, że źle będzie...
Dajcież mi nareszcie mówić! Dlatego, że
wiadomości z .Rossi przychodzą do nas v i a
Sam czuję, ·że wstęp fan móglby się wy- Sztokholm, a do mnie w szczególności jeszcze
. ·futć czytającemu n:eeo dziwacznym, a .m-0że . inną drogą,. o której się zaraż dowiecie, jeśli
i zgoła zbytecznym, gdybym pozostawił go wog1le pozwolicie mi skończyć.„
wszędzie,
,,Gdzie. tyłko poślę 'Przed s6bą myśl biedną,.

,,Bo i tµ.. i ta:m. za morzem, i

.h. . •.· ·.e·.· ~....·. ~.N.).ja~ule.ni<ł:.
ctdn1.)Sił' się

Aczko.l.,w.i~k·w.ię.e

z· pewnem

podeJ.rzem~m

jui. Kan·t·

do kate-

(Cmentarz

To nie była łapówka.
okręgo~-y, ·pod prz.ewodnictwem

l ·....A więc w dniu. 3-go nad
maja .c~bylem ~obie
Po„skij d0=
JUtP.OWiętrmll w~d.rowkę

l

znalem uczucia szczerej, serdecznej radości.
Miałem poprostu naiwne zludzenie, że to, ·eo
się dzi,alo. ·w tylll ślicznym dniu roześmianej
blękitem i słońcem wiosny, było naprawdę
piękne, dobre i podniosłe.
Aż oto· dowiaduję się, ze bylem glupcem.
że dałem się złudzić pozorom, że wziąlem
szych błyszczący za szczere z!oto~ uludę wła
snej wyobraźni za rzeczywistcrść.
„A jak się stalo - opowiem".

św.

Wib.cenfego).

Jabłoński Eugani11..<:z, I. 18, uczeń Kurs. naucz.,
z kośc. W.W. ś.ś., godz. 1 po po!.; Krzepelko Tomasz., l. 66, piekarz, sz.p. św. Ducha, godz. 8 rano 1
Gajda Maryanna, 1: 21, ponczoszarka, Niska 60, g
8 rano; Pachulski Stanisław, L f.8, szewc, Blasmna
1, godi. 8 ~
.
-

W tych dniach jednak· przypomniał sobie
i wkroczyl w moje
progi z miną tak tryumfując~ jak: kozacy do ..•
Marsylii.
..... Cóż tam nowego? Pe:wno hrabia Bo~
brynskij wrócil· do Lwowa? -- zapytałem gc
dawną naszą zażylość -

śmialo.

- Nie 6 ~o chodzi... Przyszedlem do ciebie, mó.i Fontaziu (przyją.eiel mój tak spieszcza moje imię), aby ei powiedzieć coś bar·

dzo, ale to bardzo ·ważnego.
- Jestem ci szczerze wdzięczny, mój
Pafciu (przyjaciel mój nazywa się Pafmu·y
· Gęgalski). Siadaj-że tu sobie wygodnie w tym
pamiątkowym f()telu, który mial zaszczyt go;.
ścić samego. ~;pana naczelnika",· gdy przyśzedl
zabrać m1ę osobiście do „uia" za pewny nieprawomyślny feljeton, - i opowiedz z ·faski
swojej, c.o wiesz, 'bo usycham z ciekawości.„
- Czy pisaleś już co o 3-im Maja?
- Nie, nie pisałem ... Zresztą, jestem spe-,
cyalistą od humoru, a to temat zbyt poważnv,
wie.
by dawał powód do żartu.
•
ów przyjaciel mój, noszący stale w pugi- Hm ... hmL Ja jestem innego z.dania!.
laresie pórtret Katarzyny Wielkiej {na storu~
- Od pewnego czasu· różnimy się stalt
blówce), i fotografię pana RoLiana Dmowskie~ w przekonaniach.
.
go (na pięknym glansownym brystolu), od- Nie moja witw .. \ie ja wyłamałem się.
.wiedzal mnie, od pewnego czasu dość nie~ z ob.owiązującej ka~;.: ..;.' prawdziwega Pola-ehet!Jie.
· ·· ·
.. -.. !tą solidarno4d n:arodow€i. Nie ja ~rz.oozedłem

Mam przyjaciela, który stale twierdzi, że
wszystkie komunikaty o zwycięstwach armii
sprzymierzonych są zmyśleniem, że Rosyanie
zajęli juź Lwów, że Francuzi maszerują na
Berlin, a Anglicy na swych niezwyciężonych
olbrzymach morskich płyną wprost... na Wiedeń!
·
·
- Ależ Wiedeń nie jest portem! - przer~
.walem mu kiedyś.
- Anglicy potrafią chyba kopać kanaly1 - odrzekł mi na to chłodno i pogardli-
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Z tycia ygnancow.

Najwięce1

ce~ którymi

dnnfosl-Ośf'i

roku, z

bost.1•z

f

me-

rzeczywist~j ener~
ohy\vatel8ką; spelnia tez

ene-rgicznem kie*

ksi1ęj;!tt.ria ga.Hcyjs.kiegc>~ p. Skryrlniy zapu ki'liątek da·
{ DolJ!UlH'.h i eud:wziemskkh) uiuswe witryn~~ nielkinemi !!OWO.w
ebwiii nie~byt dnl!,'ina i
Vv'Y1tUnfnti.-za rzuca nn pnl~

w

IMll~hfll l!nfunlius..mmlll"pd.I.

l~UHJ

łhHJiWW

--

uY

1111 11

utworzyli nbt!lenie w
"Latwija" i pra„
w rJtlem pań11ltwie. Ga·
zdanie,. te chod~i
o l!'łUll fakt um~wc11e111a. bo podezas wo1„

nie mogłJ

. . . w isto:rie po.-

na 13amodzielne organi~
ti:>T"1.-to1:"'l'n. m ro5riskiem, co .na~
ryona11ie1 n.równo
1 pra:w1eowey rosy1si:•y
awa.uua1~y za niebezpieczne dla państwa.

r~~'$i """'
•

Jl

losy i.

•

1esc1

Brak wyPilima peryodyeme p<Jlskie.
SpebllMlye. -

i e!yielni Mak<Jwski('go.

W

!

o li.. wt1i:>e,Buik„ tr~
" n.op. za nm · ra 10 e„
ki • " d Ob ~ ł
"· .1
•
i"
tną 1 1 t. • " ei:nie P011tt;enie 11 ~co
impra wiło, nafty zd jest jnł.. nadmiar.
Hurtowniey•. h~~dlujący naftą, da~łąr do tztu~
zw;«zk1 JeJ ~eny, :tatrzymah, jak si~ °'"
. umyślnif' tytr!łerny w drodz~ po parę
tygodnl. . .
. k d 'łw.lt .
1
notkhwui od~m1wamy 0 ra
rul!;.uw. txJr

Chneiai fal~ wychodżców nas~eh . z 1:1#
rhodu w ostatmch czasach bardzo zmH~zme
w~ze1akn Mińsk Litewsk.i i
H~
po brzegi naszymi nie~
,•11•1„,nvr1-ri
z Królestwa i tvch czękt6re zostalv zajęte i zagrożone
Mem~iow. Polski Komitet pmu-0ey dla
:, rmr>u'nw robi eo
wspierać rutjuboźa
ud:!:IeJlat". w miarę możności~ posad lu~
pracy. o zajęcie zresztą
trudno, wobec łednak szalo~
1~eu na ws 2~vsiko. male zaro&ki _ 0 lllrfę„
;,.su: zaś trudr:o - wpr{}st nie ~·;ysta~ez~j~ na
qromne bodaJ utn:yipanie. NaJdotkhwrnJ da~
:"l\' odezuwae w mieście brak mieszka11,
dużo ludno~ci zamożniejszej wyjechalo z
w jesieni i na

początku

zimy.

Doty-

to szczególnie Rosyan i iydów. Naodwrót
i z rlem o~
ziemi miń„
wystawionych na szrapnele

;m1notll;rt polskiej dużo prxybyfo
~dennych i z niektórych okolic
na:1nnrd2:H~ł

nie:m1eeli•ie.
i warcbnlów!„ Ja zaw1ze
poJskiem i idę za jego I<F

Rn~v1rae2;v

temu i;pokój !
że nie dujmy spolcojut.. Cą
et, pra.sa rosyjska :mówi o. ••Galej t&j w&paradżie irz.eciomajowej?

-- No

~

eót

ia11ae~~iH

Ok. śmieje się z was w :tywe -OC'tf••• O..
hr kpi sobie z waszej naiwności•.. Nawet pip·Jstępuwe trzymają, się poproatu za brzust•1

I zaczął mi szczegółowo opowiadać tre~
5<ZE'śtdzi~siędu siedmiu artykułów, trejć
razem tak zdumiewająco zgodną~ że cala
mi
jakąś nowożytną Arka-

dyą,
cudowt1ej, nieporównanej, idy·
liem~~j wprost harumnii.
Dowiedziałem się gorzkiej, nle zastutoprawdy. r>owiedzi~1lem się. ie my, Pola·
śmiesznymi,

o zaopa-

pomocy na pozycyach

tach „ medykaeh i

te d.,

uuniast jednak arty„
i ogólnej

kulów· o ·k:westyi nM:odo'Wośdowej

sytu.a07i w kraiu. widn!ti' w gaietaeh oooz.erne

białe

plamy„.

Wedlua dzienników petersburskieh rosyj„
l'>ki minister skarbu zamietza WQWU podnidć
akey~ od tyt.on.tu t> 75 proc.

Zao1trzurde

z Ro1yi Io

.1łę

1tu1unków między RDxy,,
Bsglii i lzwutlJii.

,,Rieei" komunikuje, ie
pogło~ki

dzy

o zaostrzeniu

Roeyą, Anglią,

a

się

spra:wd:utją

stosunków

pomi~·

Szw&eyą•.

zn1z1tnu

•
01

I na wywóz zboża rosyjskłegr> do l)anii •. Rosyi~
t skte orłl'łłnv
kół ek<momi~mych spnect.wiliA
15"" ~
r •
<t
! się jednak takiej akeyi, zwraeająe uwagę, te

' w Ros~i PJamP,j mote htda dzień zabrnkną..6
powodu praftł'l. rosyftka nie ty~
i ezy sobie, ieby z RCi1Jyi wyw()łono zbote ut

j zboża~ z tego

I granicę. Oba.wa braku zooła w Rosy! zfawhl.
w prasie petersburskiej eoni.z ez.ę·

I. się
teraz
~dej.

Qdl

ropułarnoxd SłanlriBwiuza.
K1. Pogonelui z Paj~ma na Kujawach podaje fald; dowodzący popUlaniośet. jaką zdobyły ·Slr

bie dzieła Sienkiewicza wśród ludu wiejskiego ..
\vohee
glównych fr6det: W.tU"• ·
__
Wiadomo, ·te w całej Pols_ce jest z'\\-ya;aj .tak
I
i Wilna, n po~rednfo Krakowa i two- 1
lJnvstko
~yeh „wypominków'' w d'deń zaduemy. w ten
9
1 wa~
W11rl!lzawę k~i~t1d dostawali&'-J
· · •••
~ wiem podafą nazwiska gwyeh blizkieh znwrW
w~chodzi
jesieni małe pi~
.
-ł:feh do upisywatlia kaiętom, bądi tet gotowe jut
l .
,,No~'Y Kuryer LUew!!kłu. Jett to
Rosyjikie ministerywn komu:alkacy1 wy„ . lw1ld· P?HI d®ie napiwl.a sltladają.. Kartki te
I fHł'rwsz~ 1mmo oodzienne w Mi:daku: Ut. dato ro:porządr.enie, by mM~Y ralnłe%e i 1 ~tPfile 5' cd~tt ~ kdęfy w kościele
P.rz~z p~wien.. t'zas. nie oglądali'. my wcale pi* narz~dz1a prz~w.ofone b.yły w porzę.dlm . tak." z am~ z w•~i~ 0 mrilltw'ł za ~iiewr.:iy~b
,. f'ma polski~~n, ~dyi .,Ddeunik Kijowski" ma„ zw~ ~transp?rtów przewidrl„l"'yeh przez plan , mMl.l'łyeh.
Było ~w 1804 :roku w Kowalu pod W1octaw"
1 !n tu ma odbiorców. Dnpłero obecnie otreymu- t. i· ~eze.śmel od wszelkich mnyoh ladtn!tków
I Jemy tu z Moskwy ~,Ech(} Polskie", oraz „Ga- z W'Yl~~tem . Wóf1;kowyl'h. Organ bdet:w kieui, na Xll;łttw~ gdy ".t'rylogła. Sienkiewicza w
!! zetę. Polską".
W jedynej polslrl~j bięgarnł „~le~ ~ dono. sząe 0 tem, pl'dkretia„ ie w °"" tani&m wrol!Uliu j~ ro~.a sit po kr&ju. w dzieli
ł.nłejszei Mako'\\'sk:iego (filia wi1ent3kiei) ksi~~ I ~ w~zystko przychodzi tawsza ia pótno, a zadwmay,"'biądz. od~ w kokiele a ambony
I żele polskieh coraz mniej, z powocltt braku· tch ; mQC 1 przewotenfe maszrn :rolniceyt3h pny„ wypominld włt'ód stoim ztoto11yeh pnez lud kardopływu. Co byto lepszego i de~awszego; od- j śpieszono w ezasie, gdy 3ut dawno wioffnne tek znalazł kilka Utkich: „Za d~ hiętej pa.mi~
~awn~ wykupicm.o:. Na wystawie księgtrni roboty rolne powlnny~być skończone„.
~i: Onufrego Za.globy, Jana ~ego, Michata
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Chyba nigdzie w łwi~ xds1emu autorowi
Ministeryum skarbu zwr6cllo sit do mini- sit ni" ~dlm1~1 bJ lnd pug~ •ił modlil a
sprawiedliwołei z p:roabę o. zwłtlm•td&
bou~t11v jego powt~
Ziem:tw1 w.gubsr1tł11h. naiił11yskłGb. · stra
represyj m niedozwoloną sprl:edd Wódki.
· ·
_.Sprzedaż ta przybrała bowiem w ost)hlich
Ministeryum spraw wewnętrznych op:radultua••l•Hmłłl
oowuje projekt wprowadzenia. ziem&i:w w l czaiach takie ront1lary, te trzeba prząeiwko lmarykiłlki
niej przedsięwzi~ć najbardziej Mierglewe krogubernia.eh: estlandzkiej, Ufla:ndzki$j i k'llt-<
ki administracyjne.
W teatrooh kinema~h ameeykaJi:.. .
Iandzkiej. Ankieta w celu otrzymania nie..
skich ~wiaią obecnie mm, ~ 82,000
! zht"dnych danych była iarządz<ma przez ministóp, który przedstawia protest, podpisruiy pn:.es
błnkał
Il :;;ter;'Um ~eszeze .na początku 1914 r., ale woj„
milion pneazlo obywawli i htmyf;ueyj ·ameeykańr
, n~ _atr~ mata ro~oczęte prace. Na początku
pn&tępowemu.
skieh, zwracający się pruiciw v,-yw~wi broni i
1
l. ~. sz!achta ~~tlandika opraeowala ~Jaan.1
amunieyi
t Ameryki. Do mmu tego dodano n~
„Dień" utrzymuje, U do z.ieimtw i untPt-oJ.ekł iiemst1'Za estlandzlnego ł z.Ioł:i.~a go
I
puj4e•
objdni&riis:
„P~eya dlugośei 82,000 stóp..
dów
wiejskich
rozeslauo
odezwę,
której
auto-1 mmrntP~lil spraw wewnętri~yl.'h_; Stilrnler
zawierająca 1,035,607 podpisów,
domagająea filł
l n~na~ cllw1lę obeeną za odpow1edi:1ą d.o wzno„ rowie dowodzą, że ,,rosyjski blok postępowy zakaz.u
wywożenia p:rzedmiotów, które zi:tbijają,".
jest
fermentem,
sprzeciwiającym
się
samoH
I 1:1e:im ~rac dokoła V.'Prnwa~zema ziemstwa
Gdy na p03iedzeniu sen.atu ameey~
I krn1u •Nad,bal~t'kim. Zamierzone zostało wfadztwu". Kto rozeslal tę odezwę, nie wia.- wni~fono
t~ petyeyę. 21awartą w .21 wte~h kO..
domo,
prasa
petersburska
zastanawia
się
nad
I zwolan:e w na1bli!szej · przysztogcł narady
~:~Y mt~łsteryu:n.s~raw w~wnętrznych, iloto- poehodzenfom tej agitacyi i połwięea i&i obeo- sznt'h, senator La Folletta zawołal: „,.Oto ~
Io:afu na tzl!!CZ Iudzkośei" !
.
; h<J z p1 zed5taw ic1el~ wydzrn.Mw i posłów . do .nie więcej nawet miejsca., nitll wofuie„
S6natm.- Klimyo~ który w sprawia ~
I Izb prawodawezyc~ z guberni] nadbaltyekkh
g!Ołil dl~ mow~ oiwiad~l .w niej :międą ~
/ w Mln opracowama ..,:a~ projektu.
nemi: „Ludzie, którey petyoyę tę podplsali, nie q
;
an! mvolennikami Angltt. imi zwol&nnikami Ni&Tarnnpo1 pod panowaniem Rosyan.„
Wobec pannjieej obecnie W Rosfi ogólnej miee, afo ~ zwolennikami ludzkć>ki i cllneścijrui
j
-drożymy minister oiwiaty pozwom persóne- stwa. Dtwięk dolara nie Powinien przygłuszyć
.
D-0 gazet kijowskich donoszą o stot'fun„ łowi pedagogicznemu nie nosić· uniformów~ kreyków bólu, :rm;brzmiewaj eyeh z pól bitew w
4
haeh panujących w znajdującym lię tymczaso.- ,,Bi rt. 'Yied." ?ndają do powy!sz&go ~ozpo.. Europie.. Choelażby prawa mię&ynarodowe
dozwa~
i wo pod panowaniem Rosyan Tarnopolu, co rządze~1~ ztomrw~e, !e personel ten czu1e ~~ 1 w 1 na spriedat tych pnedmiob}w, nie ~wala ll.9
! następuje: „Straazna wojna dafa się we zna„ Odfą.d JUZ zupelme BZCZ.Q'Śliwy.. In. i
bfł(h1e l' to pm;wo ~e·'.
.
.
.
! ki ł to w niemałym stopniu młenkatil!om Tar- odemwal następstw dr.ofymy~„.
I nopola i okolicznym wałom. Ludno~ miasta
----.-.
.
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tltMe. - !(omlł@t pomncy. - OipłJw i Jtt1·
ln11.M dwn riłn;rŃł kat.epJ1i. - P@IMT ł
Dr~)n2ma.
dA'ł\'llieiw pol&ld~h. -
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I
! f1.gi:n:u1ą
stare.,, ożólld
wydawnictwa, dotą·dl
gdzieś b.ardzo
głę?oko.. eukryte,
dziś wyclą.gnię„

Z Młń1ka.
U.twhtl

i
II tem
l

j

Ło1tvtll&-1JV\l'l2tU1lllt"V

śród

Yywóz

stronie kor-

faklu U!inknfote. Pomimo to
.t
k,.. •
·
·
.t.e ~ięgrania me
dft:thi;v eza!~ bo kolo·
b.
1
nt!''.rrnrutłł niwtśe:ruórdz:nn. y z w a

bitiat<>w.

miejse(r~)'.

~

Prua moskiewska podals niektóre ~

tr~ahż luda~ i armil w lekarstwa, o dzialalnośei sanitacyu1tów wojskowych, o studen-

nyeh, a takie z pnwi11tów zaehodnieh gub. grodzieńskiej, oraz z kilku gmin zi&mi wileń
skiej. Harmonia i zgoda panuje tu .hód Polaków i Litwinów najzupełniej!łut. Co ja.kił
€!zas wspólnie delegują kogo!ł tĄUfaneg<1 z po~ród siebie do Mińska po zakupy niezbędne,
tudziet po odbi6:r zapomóg z knmłtllfo.
Slmtkiem przeludnienia ceny w Mimku i towary ludność miejseow11 p1l ce:naeh rtonn„
okolicy nlbrzymle na wszystkie i<'wary. Q.. kowo pny~tępnych. Zdaje s1ę jednak. ie ta„
wie~ po 2 rh. 20 kop. za pud: iyfo 4 rb. 75
ka to „pomo-e'' preyehodrl ju! ui późno:
kop., 5łoma 1 rb. 25 kop.1 nb. na miejseu, bez
dnstawy. Wielu tnwarów brak dotkliwy w
zbnta
Dalłł.
Miń~l<u; pm::dew«tystkiem włir~ wielu le.
następnie papieru do pł~rnła 1 pia..
Pisma peteri!burakie uzm1.ezają, iś repr&<
..
skór, uhrnnia. Prz~ił 'więtami . :Ro- zentant duńskiego ministerytlm rolnictwa,
ZP~n
na1,,..iększyeh etem- I Mikzem zloźvl rosyiskiet izbie ekQT!orlowei
..
. l" w aasie
k
k„ b
ft
j
'
,
" •
-r
"
nosc1d P~r-~· mm~ r~Y kf ~ '""~ ezna k~7' memoryał w !'prav.·Ie uzy!!k~nia pozwolenia

kulturalne, hędąe
oheeni~ w Rosyi bię,garnią
(spóhizielexi;,go - jako spół.ka ko·
n>nnfł••·tfftvf•. ::>k.Iam11ą1~ !l!.ię z 3 udziałowców i
Klłięgarnia z<l!rlaje bezzadanie

wy~
„
·
1
sn l imy " •-Omu
Kotne~:z.n.,.1se1 {>dnni!;ltt' klułmwi mifomo~

ców, rzucona ua bruk miejski. pnymiendy
gfodem. W tak eiętkich czasach nikt nie :&ja„
wil się z pomocą, bo wszeclznn;yjsld zwią.zek
ziemski zaopiekował .się bezdomnymi w m&?ej i nied.OJl!tatecznej tylko mierze. Ceny Mjw
niezbędniejszyf'b arlykulów spozywez.yeb z powodu trudności dowozu i 11ikczemnej 1peku„
la.cyi niepomiernie wzrosty. To tet w~r6d ludności, nie posiadajęeej znae:&.niefszyeh śród·
ków materya1nych, zapanowała bilida i 1tód.
Dopiero w ostatnich czagae,h, gdy głód przy~
bieral jnź rormiary b\1totnej klęski ekonomłćt~
nPj 1 rozpoczęto zakladać w mieście 1 nafbliiszej okolicy 1<klepy, które mają uopatnye w

tworzą Polacy z różnych okoli-e K.rólemw11t
przeważnie po prawej :rironie Wisly poloi<r

woH i

kiie!lt1rsld

bezwzględnego· losu, - ·włdmo głodu bowłlłm.
przerażafo niemal wszysUdeh. Z trwogą spo...
glądano w przyszłość, setki :rodzin wysiedleń.

dem wygnańców jest sporo Litwinów z tieml
suwal~kiei i ze Żmudzi. WiększoM jednak

Wlm:iz.Hwt~rJm K wiatkowsldego i kilku

f„„.n„·w<>'t" i

pozbawiona. ws.zellde.j mo~nołćli mrob~o'\ła...
nia 1 przykuta do miejsca, Zdana by!a na luk•

k .llkoll„

Lihvinów. Bardz.o gorliwie, iście po ojcowsku
opiekuje się nimi k!lJ. Kolukas, wieloletp.i pro-

<apołecxnej
ow~Łt!.~

inicyaływy

pnygarnęly

gn1ina korleszezewicka, w powlecJe mi41kłm
przyhzlila przeszło 2000 tulaczów Polakó'W' 1

I
cn1ui'.nw1te. k!;lęi:carnia pol~ka.

tu1aczów

pobliżu gtównego traktu· 1ooęly
lhw.ne rzesie na:ś~ych wygnań~ów. Tak np*

w

naiwnymi smarkanie umieli ocenić pozytywnych
darów~
obs:;prwaU nas nasi da11rniej·
si dobrm·z~·ńcy, a obecnie bierzemy się na lep
Utkich otu blyskotliwyęJ1 mamidsłek 1 jak uni·
wel'!yt~t. jak politeehnikn. jak Macierz sikolna, jak wreszcie ten patetyczny obchód roozW.cy iaki@jś tam starej konstytueyi S-go Ma.fa.
~·MD.y im dali pn.wd.ziwflt dotyka];..

r.

l

*

I

I

ma

ną

km:u~tytueyę, - a oni o tem zapomnieli dla
obraz,Jm, dla mirdu1 dla latarni CUtrnobię-.
skiejt Ot - gtupi 1 nh~wdzi42c:my :oar6d! 14 konkludowały u n i 1 o n o orgey ~cll
partyi odłamów i kierunków.
Pafnucy Gęgalskf wyreeyiowal ml całą tę
filipik~ jednym tehem - a nalłępnle podniósł
się z najw5'pania1seym gimem Demostenesa,
~miażdżył mię pe1nym niewysłowionej wzgar~
dy spojrzeniem, - i wyszed!t otn:ąss.i~e na
mym progu nie tyle pyl z smduta, ile· popiół
z zachowanego, Jak :relikwia, pra:wdziwie rosyjsldego papierosa.
wYjśeiu jego zrozUlllbdem, ie dobrze
mi być tylko w nuawsze już, nie6tety,
minionej przestloki.

P.o

mogło

I oto

błysta

mi

myśl szczęśliwa.

Zatele-

grafowalem do kolegi W ellsa,;~:slynnego wy~
n.alazcy „maszyny czasu", na której, jak wiadomo, ~zczęśliwy powieśefopf$arz odbywał
bardzo interesujące w~rówki w najdawniej~
szą przeszlośe ziemi, ażeby mi natychmiast
preyałał !P""ój aparat. Okazało $ięt że przy po-mocy kilku gwintów moiha go było przyaU"tt*
bować do mego a.era.planu. W taJd oto prosty
Sp!". 1b zdobyłem motnotić podróżowania nie
tylko w przegf:·~i, lecz i w czasii.t.
Puścllem. .,, .ruch motor - i ~em męi

--

~'llteez

o cale dzlesięeiolec1e. ·JMZC:Ze killm
1 zmartwyeh~ ~- dni
paidzie:milrnwe 1905 roku. · ·· ··
mietięey -:-

Lee.ę nad Warszawą J
Cale miasto upojo.n& konstvtuoY'łtl

Takt•• Rosyj'Ska
ni• .zludzenieL To

·

·~1tez6r.

Latarnie palą &ił . tylko

~ead:tie,

gdyż więbz-0ść ich !est potłuczona,
na każdej si~:d mówca i prawi a

ale

ta .to

womoid,
r&wnojei i braterstwie.
· Rouey harcują na awyeh .mifyeh, długo
grzywych konikach i ulmiaahttją się troćhę
sztucznie, jakby icll bolaly zęby. Dzieciom
5tepu jakoś nieswojo w tej pok-0Jów&j atmosferze..
Plac Teatralny.
Przed ratlJ.$zem nietlietane tlU.n.1y „ ,
Ląduję.

„

•

-!!!
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Po chwili znalazłem się pod brzuchem
kmlskim. Ktoś ei~ mię za nogę. Usłysza..
!Etm dobrze znany, swnjski świ& :nahajki i nagle przflkonalem się, ż& Gęga!ski mia1
słuszność.
·

„

u,

k~a to nie mir~
:rz~ napMwdę konkret-

ważka, dotyluUnaI
Dopadłem aeroplanu.

Zanim upow~m się z motoreni, zdąf;y„
lem jesuze umwatyó pędzące gdzieś na oślep
dzfoei. ste.pu. Ilo:thulala l!ri@ MMoka, nezera,
iywiflłowa natura-„ . Zaiste -" ·obraz, pełny
egzotye:mego CZRru.
Po chwili jednak umalem za wskazane

powróeie do

terńniejszo4cl.

Ale nie mpomWem o ·Pafein. Nazajum
wsadziłem go na aeroplan i a prawdziwą satyałakcyą poslalem do utęJ:tknionego raiu..
Mmi mi chyba być serdecznie wdzięczny.
L~kam się tylko1 ezy mu czasami nie ~•zk&'

Na co tu panowi& czwcie'f - pyt.am
jtiki&goś jegomościa.
.
- Jakto na ca? .• Kott$tyttlayat„ Na wypu- dzą zbyt silne wzruszeni~. Jest .. oty~ · - i
sztumie ,,p-01itycznyehH•. Nie® eyje w+:>ln.ość, skłonny do apopleluiyt. Do Sl;JQh:f!.9i~
roltnoić i braterstwo!
.
również ni a należy. . ·
.
· .· ·.
.;;._ Niech eyjel •. Ale gtliłe ·a1ę~ ła:k sp!~.
Cn do mnie - c.alki:rwlei• W'f~~ sit
ł!YS.Z obywatelu '1
I m•stalgii.
··
··
-

>> :. · . ·

Nie ·odpowied:z:ial.
Coś

nm.fto na

~jak lawina.

o .··o n z
1

,~Diensthaus".

p.

ielęgn. ia.re.k .. zawodowych.

Przeciwko pl'ojektowi zakładania „Dien.~{

' hausów" namnożyło się trudności praktycznych, nawet poza kwestyą kosztów, :któm jest
trudną do rozstrzygnięcia, a tak w.saduiczą.
1Pierw~zy szkopuł,

to konieczność-wspomniana na \\"stępie-podziaht jedno.roczniaczek na
~ kategorye: wychowauki szkól niższych, które
~c.-zy11alyby slużbę W(~ześniej, oraz v:yższych
które wchodziłyby później do „Dien<>thausu",
g9ył w tero zgodni są mniej więcej WSJ.yscy,
te nauka szkolna w pewnym calokszlakie
'DlUSi . poprzedzić koszary dziewczęce. Podział
to draihwy o tyle, że je.st równocześnie i, aua
tomat:i;cznie, klasyfikacyą na jednoroezniaczki
ubogie i bogale, na proletacyl.ls&.ki i panny z
klas posiadających.
Co do podzialu tego zachodzi wielka nie.iednolitość zdań i wybrnąć zeń nie umiano,
zwłaszcza że najgłośniej odzywa się. has1o, w.ezerpnięte ze slownika w·ojskoll'egQ:
równa
tslui.ba dla wszystkich. Wyjątek mają. stn.no
wić tylko córki. panujących domów książęcych.
Ubóstwo l bogactwo nastręcza jeszcze je-0

tien wzgląd moralno •'Spoleczuej natm·y. W
!'»Diensthaus!~'·
prowadzilyby,
dziewczęta
".rspólne gospodarstwo, bylyby odziewane i utrzymywane przez paiistwo, ich stopa życio
wa znajdowelaby się na pewnym średnim połtiomie. „Czy celem takiego jedn-0roczniactwa
- pyta pani dr. Róża Kempi w przyioezorej
&'Ozprawce - ma być otworzenie oczu kobie~
tom z niisz~·eb klas, jak niedostatetznem pod
-względem pieniężnym będzie
gospodarstw-o
ieh własne, którego prowadzenie jest icb spo
leeznym w przyszłości obowiązkiem'? . Czy
idz.iewczęta z ludu mają być grunto\vnie zachęe
tane do niezadowolenia :i tywnośd; z mietizkania, które byl-0 dostępne ludowi dotyr.h·
0

~zas,

wedlug środków, jakie ma do :rozp,,r:r.ąn
dzenia? Nie wolno zapominać, że to wielka
:różnica: czy dziewczęta zapoznają r:ię z lep~zem jedzeniem przy nauce gotowania w naiwyiszej klasie szkoty~. czy też wyp.tóbulą je na
~obie, przez rok służby„ ..•
A socyalistyczuy .,, Vorwiirts" - który. do
fednoroczniaetwa kobiet odnosi się wi~cej, nit

Ze spraw

z podziwu dla a"'mii, z

sugg~tyi, iż

jąey,
chę.

interesu~
kto wie. czy nie psyehopałyi!zny troteż cora2. glośnie,j brzmią krytyki, a

leci
To
nawet protesty. „Ta dyletancka. mglista te'!F
rya - pisze eytl."wana już pani. Hed wig Dohm

Wiosną

osobne

spQc

Działów takich ma być cztery. Biu-~ąc pielęgniarstwo i .opiekę nad niemowlęta„

ia

kategorye,

wypadk•by

Org~Dizacya

nowego okresu w tyciu uarod"
r. k. p. szereg nov.-ych zadaf,
do spelnienia. Wystąpił związek do komendanta b
straży- obywatelskiej :i:. mHuc.r-yalem o niewprowa·
dzanie reglamentacyi prost~rtucyi,. przerwanei po u
stąpieniu w!adz r.oayjsklch i zlikwidowaniu rege·
str~cyi wedle duńskiego ;;;ystenm a ustanowienfo
„st1a:łni;::r.ek", któreby s;;ie?nfoly :rzdania asystentek policyi, jak na zachodzie, przy segregowaniu
aresztowanych kobiet i dzieci i pieczy nad niemi.
Nastę;mie od komisyi inspekcyi fabrycznej K
O. zażądał związek r. k. p. mianowania inspekta• rek. a od komisyi szkół wyższych wstępu kobiet
I do uniwersytetu i politeehniki, na których otwarcie
pn:esłal później adresy powitslne.
nasunęła związkowi

l
!

I
j

I

l
lI

..,W:iecz<>rny kum·· rrzygofowawezy handlowy
dla p:racovn1k.", prowadzi Związek już od lat 4, YJ
r. bież. zapisanych uczennic pneszlo 100, a zna·
1ufonnym faktPm w rozwoju kursów było utworz&'
Lie „'l:~asy koleżeńskiej" i wydzialu pośrednictw•
i pracy.
l
"'ma pobudzenia pr.:emys •.:rwe-qń do 8amoobro<
ny ~ Związek ogk;;il :i.mkietę dla wy~wietlenia obecnego stanu pracowni, 7.muszonych ograniczye
ce statystyczne i teksty praw z kodeksów :rćżaych
I krajów dają.;e obraz rox,wnju &~cyi o zniesieniu i·e- lub zmniejszyć swoją produkeyę; prowadz.i reg~
rlamentacyi r~cstyturyi; f!l tę pożyteczną działał= straeyę bezrobotnych :pracownie.
ność związek otrz~nal specya!n4'! po1ziękowanie od
Związek R. IL P. brał udział w Wielkiej Kwe' komiteh.\ WY"'-•'\Wy. Cafość wystawy związek ofiaście Mai:nvej,
obe!mnj~~c dzielnfoe robotnicze na
1 rowal do rnysziego Muzeum hygienicznego.
\Vołi, Powązkach i Drudnie. Uczestniczył w nara·
W wykonani~· uchwały ()gólnego zebrania :r.wiąr
dach Komisyi stowarzyszeń K. O. jak :również i w
zelt: r. ~. p. rnedst11wil komitc:owi sanitarnemu m.
sprawie o:rgnniz.owania miejskich szkół rzemieślni-
Warszawy i wvdzialowi :tdfO'\Vfo. rubliczr.ego
K.
ezych. źańskich, biur pośrednictwa pracy i l p.
O. memorya? vn:ywający do v.ryt~żonej samllobrony
Trzykrotnie w roku sprawozdawczym występo-
społecznej od viraz; chorób wenerycznyeh.
wał Zwiazek o r.rćwmmie taksy tramwajowej dla
Uriad~~n 80 wykladów canih1.r11ych, na które
uczennic ·z taksa dla uczniów. Z pośród odezw i
1 uczęszczało 300 osób, 2 odczyty al::ohcyomstyc:zne na
:memoryalów, z jakimi występował Zwi~zek w toku
wystawie, S odczyty prawno~ społeczne mee. Al.
sprawozdawczym decy-r.ye. zapadły zgodnie z przedstawionemi żądaniami, ·a mianowicie: do Komisyi
stowarzyszefi K. O. o nh'!wydalanie uezennic z kursów wakacyjnych - do K. C. o wstęp kobiet d~
uniwersytetu i politechniki., mianowania inspekto.
rek fabryr:znych, akeyi pnestrzegawezej Wydzialv
i.

I

c.

I
I

wskauui zdrowoUłyf.h,

dzień

„Odznaki oGhranne przed

Lublin.

Znany a nieznajomy.

cznej i literackiej w „Times'ach", wreszcie ze
znanym elrnnomistą socyalnym Lidney'em

n~

mi

klubach i przemowy uliczne nie zabierały jednak' Shaw'owi wszystkiego czasu. Znajdował
on jeszcze·. dość wolnych godzin, by u:.siadać do
biurka i pisać. Nie :znalazł jednak dość śmia
lęgo nakładcy, · który zaryzyk-0walby wydać
jego utwory, a i. Shaw sam byl zdania, te „je-tell· istnieją powieści i romanse zanadto dobreJ
by je na lup publiezriy drukować, to niema tak
~ych, .by nie oplłlcilo się ieh wydawaćł naturalnfe poza wyptae-owanta.mi zupelnie nieumiejących pisać grofomanów".
Mia? jednak Shaw· w braku nakladców U

0

cżne już i szerokie stosunki l duio przyjaciół
wśród mlodej . generacyi artystów, pisany i

dziennikarzy angielskich. Bywał często u. Ja~
mesa. Leigha, Jaynea'a,. u Lidney'a Olivie.rn,
przyjaźnił się z taliimi. jak Henry Heyde
Champion, Edward Carpenter, sławny następ..
nie socyolog i filozof, jak Henr~ s~.lt, seicretan;
gcneraluy „Ligi UmnauHa1·nej", Hubert Eland,
Grrurnm Wal!as, Wilimn An·her, sl~wny krytyk, Arthur Bingham Walkley, kt5„:y sfoi <.U:~

t;prawą

mody wobec wojny. Mówczynie

piały je•lnomyślnie obecną modę

pot~

szerokich spódnfo

i proponowaly w<lroienie energiciuej akcyi w kierunku 7ani<'chania strojnf"!h ubrań ! rajerów w W..
siejszyd1

ciężkich ciasa1;h.

ZwTóeono następn11!') v1wągę na to, it istnieje
pewna kategorya pari, JfMre wstydziłyby się ubie..
rnć niemodnie. dla tyełt wdydliwycb dam postanowiono feż i;tworzyc odpowiednie odznaki ochronne.

niejako nieświeżość suknł ~
,.zasady" i zwalnia~ je od pnymusu stc.sowanfa się do najnowszego żurnnla.
które

uświęcać ll!lłją

czele

poważnej

angielskiej krytyki artysty-

Webb, z punią Annie Besant, priyjłlciólką
Brand]angh'a już wówczas glośnego l ze zml
komitym .Williamem Morris.
Ci przyjaciele, pracujący przeważnie w
prasie socyaHstycznej, ułatwili Shaw'owi druk
pierwszych jego utworów powieściowych. Pi,;,
sma te („To Day") drukowały „Sosyalistę nie~
towarzyskiego" a „Our Corner" „Profesyę Ca~
shel Byrona'\ „Niestosowny związek" i „MUośó
wsród artystów" Shaw'a. Były one mało czyta~
ne~

ale bystrzejsi krytycy angielscy zauwdyli
śmiały styl i orygfoalne paradoksv Shaw'a,
wróżąc mu świetną przyszłość. Wlt
~e począt~
kujący pisarz wszedl też, jako krytj k~ do wielkiej prasy lot1dyńskiej; do 11 Woold'a", potem
do „Pall Mall Gazette", prowadzonej' wówczas
przez Williama Stead'a i do dziennika "Trntb"
wydawanego przez Labouchere'n, wreszcie do
pisma „The Star", w.loionego przez T. P. O'
Connor'a w 1888 r., jednego z najświetniej„
szych· dziennikarzy angielskich.
w prasie angielskiej krytyka artystyczna
i naukowa zaimuje zupełnie inne niż np. we
Francyi .stanowisko. Niema ona nic wspólnego
z kierunkiem finansowym pism i najzupełniej
od niego jest uniezależniona w przeciwień

stw''1 do
ski

~ ~).

handlow~rch

Od nsctzej

I Skomponowaniem
I si~ zająć p. Kowar;l.
I

Edward Kozikowski,

0

tempie po l :bliotekacb i muzeach, sale konte:rtowe, !l:ebrania dyskusyjue, rozprawy w

modą".

Ostatnie posied1;enie lwowskiego Zwią~ku rówo
nouprawnienia kobiet Vojmowalo się między inn~

Cisza„. Pi-zeszli! Bu:goeze woda ,w ciemnym :rowie
i gdzieś w dali !ka smt:tnle żolulerska piosenka.

iJ.nują się również sw·ojemi dziećmi I Tak @a„
~o 150:.000 pielęgniarek „ praktykatek wr~

IIL

poświęci! kilka zebrm1,
""'!Jiegi o wprowadwniu w
wykonanie znpisu stypendyalnego E. Łojki, dla stll'd.entek i popierał ich starania o oplatę wpisów, a
setkom zg!aszającycl1 ::;il:\ kandy<latek udzielał i!lformacyi w swym bh~n;e.
rozestał ankietę, podjąl

tykietą

150.000 praktykantek naraz na 2,000,000 m,..
worodków w calyeh Niemcza.eh, czyli sbm.ow„
~ za wiele, jeżeli się zważy. ii... matki iaj„

Smdya, prowadzone w ta'K energicznem

żeńskich Związek

! ny". Sprawom studentek

po

Ueru Bernard SbawJR

Dla absolwentek 7 J:t szkól

,l R. K. P. rorgr.nizowal jednoroc'.::ny ,,kurs matural·

słonecznym potokiem,
-·.···
wiosenny loczą się armaty-:
Gospodarz stary wyszedł za próg białej chaty
i spogląda na drogi załzawionem okiem.
Dudnią wozy ladowne... Głów żolnierskich mrowie
płynie· równo... nad niemi błyskają bagnety...
Simą ciężkie tabory, ciągną się lawety...
Drży ziemia, wierzb przydrożnych chwieje się listowie...
Przyprószone siwizną włosy gospodarza
podniosły się, jak żagle na burzliwym wichrze.„
Uniósł rękę do góry i dwa słowa, cichsze,
niźli szczebiot ptaszęcy, zbiegły z warg włodarza,
Wśród powodzi słonecznej, spracowana ręka
błogosławi na walkę głów żołnierskich mrowie ••. ·

idą do szpitala, C'l.Y do
iochr·.mki po to, ażeby się na nieb uczonn, h.wz,
po to, aby im byto tlobrzet'' Zresztą z prr;jektowanego podziału dziewcząt na grupy
do pewnych praktyk wynikałoby, iż coroc1...
nie 600.000 dziewcząt będzie zajmowało się

mi

kobitcgc~.

uczennfo „Kursów wieezornych", rlfa biolowników
Mogilnickiego, S tlfYCieczki na różne wystaw.r~ dla
2 etofowni robntnfozych, prow9.dzony.::h również
przei związek r. k. p. od chwili wybuchu \\·ojny
n~. ut Książęcej i n& Woli, kuchrd1?. te w ciągu :U
miesięcy wydzly 71,(iOO obiadów.

19t6 roku.

Drogami za1anemi

w pogodny

dzieci, ani .chony nie

pracy

„

gotowania..
Objaw w srm sobie niezwykle

Ale do tego nie trzeba roku służby kobiecej".
" Obok wątpliwości; ezy praktyka w ochr~·.u
kach, ogródkach dziedęc)·cb itd. będzie poży
t~ćiną dla jednorµczniaczek,
wynurzyłu się
pytanie, czy będzie tei przydatną . ~· ochronkom i ogródkom. To samo odnosi się do szpitali i domów dla kale'k itd. „~tatecznie - po' ada p. dr. Kernpf w dalsiy'tn ciągu - ani

dzialami

mundur

jest tej organiZ'l"yl najwyiszyrw1 symbolem,
wpatrzenia w państwo, jako uniwersalnep
('lr~~mizatora. Tak jak władza pu~dla w ruch
armię, jak urządziła jedzenie rlileba, karti,m,
słoniny i marmelady tak samo ma zorga~
nizować macierzyństwo, rodzinę, poczucie E"poleczne i P<Jświęcenie dla cierpiących i sztukę

pruletaryuszek t od trm
nas byłoby to. pot.ądar.em •••

rozmaitymi

si~~

równouprawnienia kobiet.

0

kolejno
lecz.n.ej.

nie ma tendeneyi efo urzeezywistnie:::tia

POO. dziesiątkiem p{ldubnyeh tooretycinycb dum.
Rok służby kobiecej niewiele rna :Jzans
1 praktycznych wątpliwości ugina się obe<>nie
projekt służ.by kobiecej w Niemczech. Uysku- przyjścia na ~wiat w pMjektowanei pf)st.aci.
sya trwa dalej, lecz coraz to wyraźniej od7..y• Ale myśl sama, obrana przez iycie ;;, pr?..esa~
wa się myśl, aoy zamiast tworzyć nowe for~ dy, moze zreformować niejedno w :ro\J.:r.inie i
my vrfc:.howania kobiet ~ ulepr,zyć d">iycb~ . w szkole, ho jedna i druga mogą stać fiię do
czasowe. Nauka gospodarstwa d0mowego jest pewnego stopnia „Diensthausem" i zaspokoić
przedewszyskiem obowiązkiem matek, ktMe pritrzęhę w rozumnym zakresie, !'>ez mech.a·
mają wyborny środE:k pomocniczy w speeyalnizowanią uczu6,
bez poczucia spo?et::mego
nych szkołach tego go5podarstw.n, w Niem- na komendę i bez kosz.nr dla dziewcząt.
czech tak licznych - w samyrh Prusiech jest
kb ośm - oraz w praktycznej naur.e, jaka
jest udzielaną na wyższych kursach si.koły lu·
dowej i uzupełniającej. A już poczucie spnleezne ksztaki się najlepiej w 1-oii.iinie wraz z
sercem i umyslem. Tego nie 1astąp! fahryZwiąze~
kacya spoieczniezek engros w „Diensthausie",
tak, jak wogóle !:rudno s0bie wyobrazić jedM·
Dz.iatalnoM związku róWT1ou:prawn~enia kobfot
lite stemplowanie wszystkich t'łziewcząt na g......
spodynie pielęgniiuki, ochroniarki i wyt·bl}< polskich, pou1imo turdnośei, drugiego roku wojny
wawczynie w parutygf\dniowyeh kursa-ch. „Ni~ roz>vijv.1a się nieprzerwanie.
Związek urządzał narady ~ ud:z.ialem przedstachwalę się bynajmniej pfa;:c p. Hed "'ig
wicielek
różnych stowarzysz.eń w sprawach urtzfału
Dohm ~ tak mi się przynajmni'3j zdaje, gdy
powiem, ie mam tyle samo wspólc:mcia dla kobiet w pra.1·y spoleczncj i 1.'Dformy szkoty żeńskiej.
chorych, e-0 kaida Siostra Mil-Osierdzia, lecz A następnie sz~reg zebrań z wyborczyniami do !'Jagdybym miała spelnia~ posługi, jakich wyma- m.:irzą~u m. 'i"'a:rszawy; zorganizował tei biuro W..
g11. isię od pielęgniarki, to przeszłoby to moje formncyi w ~prnwaeb wyborczyń do samonądu a
wspólc:r„eśnie Y"Vrócil się oo polskich posłów z żą.•
sity. Nie wszys.tkfo jesteśmy jednakie".
Rodnj, że w zapoznaniu tego tkwi jądN ~iem star"lń n zniesienie warunku pdnomocnika.
Związek wziąl udział w wystawie hygienic:znej
nieporozumień~ które nagromadziły się jnż i
„Walka z chorf·bo..mi mkażnemi·', :aa której, w dZi:l•
gromadzą dalej doko!a roku kobierego. Zro..
dzit sję on z podziwu dla mechf'lnizreu wojny, łFJ IJ.aukowym, pri;cdstawil mapy ~ giaficzne tabli~

!łceptycznie zauważa złośliwie: „Pani ,dr.
nie.życzy sobie, jak: widzimy, uliw'.ado-

młodych
względem - dla

-

p. rz.e.nosi

wiele zapotrzebowanie szpitali. To tei le„ Rok służby kobiecej nie zobaczy światła dzienkarze zastrzegli się jut parokrotnie i bardzo nego".
żywo przeciw „najazdo\vi na szpital'' setki lya .,
Nbrnniej samo rzucenie takiej myśli ehasięcy nieprnwoych uczenie, które wnosiłyby I rnkteryzuje rl{)staecznie manię organizat,Jrsko-tylko zamieszanie w ureguiowany mechanil.lll upaf1stwvwiającą, która rozumną przesłankę
używa za podkład do wniosk~mania ad absur!"{;boty.

Xempf

mfonia

I

'7.

·I

-n.

".(1ntold Noskowskl-ld.eJe rokn 1914-15)„

i.

z 7.6,000.

jo

1 N "K

zw~·CT.a;ów prasy rary·
krytyki rĆJtni $ię nietylko

*) l1em'l Doumic. akademik. powllżny ł 111umi.,.n°
ny krytyk francuski pisze w 2wojem studyum „Le

więks~ą, bo zupełną samodzielnością~ nle po"

miot. To tez w krytyce angielskiej niema eks.
perymentów, ani subjektywnych uniesie1i, CZY;
sądów, t'lk często spotykanych u nns, może dlatego właśnie, że obowiązek dokładnej znajo..
mości przedmiotu~ gru:ntov:na wiedza i szersza
erudycya ułatwiają ocenę i analizę objektywną. Na żadnym też może obcym autorze tak oczywiście nie dało się sprawdzić niedostatecz..
ności tej roli, jaką w nowern życiu zajnrnje istniejąca obecnie krytyka estetyczna l naukowa.
jak właśnie na twórczości Bernarda Shaw'n.
Shaw w krytyce londyi1skiej zajął bardzo
szybko stanowisko wybitne dlatego właśnie, że
posiadał kwalifikacye vryżej wymienione, r,o

wagą zdania i wpływem.
wynikają z traktowania

Te dwa jej atrybuty
przedmiotu nietylko
ze l'icistym objektywizmem 1 co jest w angiel~
skich po,ięciach obowiązkiem zawodu, ale z ob.
szerną erudycyą i wytwornością argumentacyi.
Krytyk angielski jest przedewszystkiem ana~
Utykiem legea.rtis, a nie caduco
p h a n t as I a e.
Sądząc, musi ocenę udowodnić argumentami, musi zatem mać wyczerpująco przed~
'lheatre nouveau": .,Krytyka nasza mogłaby oddawać poważne usługi pisarzom i- publiczności. Ale

nie robi tego. Zakorzenił się zwyr.zaj utyskiwania

pozwoliło

na publiczność pod frazesem. te autorowie muszą
stosować się do jej gustów. Wygodna to wymówka I
Publiczność nie

mając tę

być

objektywnym bez

odstęp.·

jego stylu, orygi~
nalność poglądów i sposobu ich wyrażania.
sprawiły, te stanowisko to staio się wkrótce

narzuca nigdy swyeb gustów sztuce,

nie. A jeszcze rzadszym Jest taki, który.

mu

siwa od przekonm.i.

bierze, eo jej dają. Latwo poddaje się wpływom k:ryw
tyki i potrzebuje od niej kierunku estetycznego ...
Ale nader rzadldem zjawiskiem jest krytyk, który·
by się troszczył o zdobycie poważnego sądu w oce--

odpQwiednich .odmu nia

t;mialosć

zupełnie wyjąilrnwem.

1

opinię, nie lęka

flię jej otwarcie wypowiedziec.
niewdzięczny, ale tak łatwo
przecież wybrać sobie inny, Krytyka nasz.a znajrłu;e
się teraz wciąż pomiędzy rosnącemi wymaganiami
koleże11skich stosunków, a nie mnjącem żadnych jui

Wprawdzie zawód to

Poznruo w nim rychło „'łhe right mon im
the right place" z jego muzycZJnych krytyk w
„Star'ze'', podpisywanych pseudonimem „Cor~
no di Basseto'\ a naczelny redaktor "Woold'a"
wkrótce pn:eciągną:i: go z powrotem do 8iebie.
Odtąd też (r. 1880) jego folf etony tygodniowe
w tern piśmie pełne śmiałych paradoksów,
niezwykłych an0g<lot~ r1„ver.o~!li, porówna~
iskrzące się dowcipem i humorem zuczęly się
ukazywać z podpisem, zloźonych z trze·ch iui~

granic 't.'lpotrzebowaniem reklamy, dlatego zanika
@a earaz bardziej. Pozostawia publk:r.noM w zu-

cyalów: „G. B. S." (George Bernnrd Shaw).

pełnym

chaosie. bez iadaycb oryeataeyjnych wskaPudpis ten zna cała \Vielka B1·;)tania i Stany
zchn•k. .Test b m1jwięks:ie uiebe,,;pieczetistwo d:.1
Zi(·dnoci.one, zna ~o już dziś cala kulturalna
1
przysdośd teatrn''',
Europa. Od ŚTHierd Cr.mpb0Ha Bnnnermana
Cóż m1pi:aalby Domu~ o nasz.ej ktvtyee••• ?
jest Shaw je:i.;:r.:r:m człowiekiem, o ~lórym w

l

s

OtJOZlN'A

Konny źJWnościovrn
•]ogu..,.
IWY
liJO
n
t
aP
V.
kilka ,(mUospisów za~ prac wyiei wymienionych au-

i. Kuchnie ludowe.
wienie maoowe powinno polegać
a) ~niadania

?i<':'7n1nPrro i

ht-rbaty

1

na

łutem

'Ht;rn i 16 łutami(?;
h) obiadu zlotrn1E•t::r1 z zupy według jedne;::
podanyt>h przepisów.
f'_I \l\. ieczerzy, zlotonej z zupy takiej samej
na nbiad, ilość jednak ezęśel skladmvych

wych i ziela angielskiego po rus gr. i &l ldg. 1 misya ta, jak mówiono wytej, <0praoowala ~ '- tego lata ialów pnynfesie nam łauń.~~iu-'
1 dane jadlóspisy) - ·na je-dną osobę dziennie
tdente ,,fiehu~ i··· 1Y1~kich łtolnier;q. . MistrZYnfe
w0<hr.
Dr. ,Jaworski radzi, by ziarna :roślin ł werllng ·cen bieżącyeh 25 .~ ·85 kop:~ nezyw-J~ · m<>d1 maJ\ ·więc :pole do uroznutioenja starych
str~ezkowych (t. zw. mięso ubogich, gdyt za- F;de dzisiaj o cenaeh takieh wobec mehywalel tonn, · nowynd pomyldsJni
wi~rają duto binlim), (fać!olę, frooh, bób~ ·E:o- drożyzny i spekulacyi mowy być nie n:o!e -..-.....,._....._4 ,11111..:-111t11111•11Mlfl......_..,,.,...„.........,..._.,.....,„••..-.„_.
ezewicę) munoezyć przed gotowaniem na 24 ł fo ieź ludność robotnieżą spożywa. :r;rntylko
godziny i następnie gotować wolni> z dodat- ! polow~ ,tego co p~t.neba dla pokrye1a strat
Idem i:mdy (5 gramów na 100 klg. wody},
lecz nH~JedMkrotnm 7' a nawet ~. Dlatego
pobie.ga tn. twoneniu się na ziarnie powloetld1 też dla ludzi niezamoinyeh n.sile.piej kaUrulu„
utrnd11iatącej przystęp wody do wnętl'UI..
ją się zupy takie. jakie się proponuje dla ku·
Ki; z k 8 gr 0 c h 0 w a. Na czas głodu ;~en ludo\\'}':h ~ :~PY te zawietają pnewatnie
proponuję następujący uproszeoony sposób ro„~ s~bstaney1 od~ wczy1'!h, potrzebnyeh oo pow poprzednieh numerach naszego pisma m-hienia tej ki~ki, t,000 gr. mąki groeh(lwej krycia strat ustroJU.
.
mieśeł:li!my notatkę o <::opus~nln kobiet do glut(groch ohwar1Jtny) zarabia się wodą na nad.
Dr. IL B.
by konduktorskiej w Galieyt Proje1Ji ten został

I

u.-1

ką papkę, gotuje się z wodt:l przez 2 godziny

i dodaje 60 gr. tłuszczu.
·
Ol>ok szere-gu zup, które zastosowaDe być
mogą w kudmiach ludowych~ przejdżmy e>be<.>nie do jadłospisów dla warstw robotniczych, a
nmsi byt, w myśl tego oo mówiono wyieJ, następnie do jadłospisów dla ooób średulo za..
1mn !enm1ua o ~.
moinyeh ew. nawet umotnyeb.
Z wzorów zup, po d anych przez aut orów, i1
2. Jadlo11pby dla.- wNsłw rohom011.,.h.
n iektóra,. mianowicie te. które 1
<>,
,
i
Posilki pov.-1nny stanowit śniadanie, °"'
bardzie1· dost..,,pnemi
w dobie bfo.d~ wieezerzę.
'Ir·
s n 1· a d a n i e. Na j·ma
. d . 0trzvm ·ą
1. G ro c h ó w ka :n a w ~ d z o n e e.
nme
~ ~l ·
,
·
wedzonki 2 !i luta, Mli, pie- dorośli hądi berb~tę z chlebem (kuhe! herua:
do woli chleba 16 (?) lu~ I ty, 1 łut cukru, 12 łutów chle?a z °: łutami
ł
• timaku, bąd:f kwaterkę mleka 1 12 łutow ch1e-u ś n i a k i. 8 r t 0 f1 a m i. 10 hl~ t b1t suchego, bądź ~~wy ~ mlekiem i 12 łutów
kwMionej, wędzonki 2 ~ ?uta, ! chleba. ~awy łytme1 ~ luta i ~waterkę m~e~a.
. Ob l ~ d człowieka prac,u1ąc~o powune~
24 ł'!.ity, ~oli~ \t:loszeiywy do woli;
dileba 18 (?) lutów (obiad na 1 osobę). {We-- składać ~1ę t t~ldeh 2-ch dan, _którn ~o~farczy
Kom. Tow. Hyg. prakt.).
łyby ~la, ~stro~u dos:ateewą i1oś~ bullka, tlua ei erki n a w od :ii e. Mąki tyt„ szezu 1 ~~~lowda~ów.
•
•
niei s lutów ('P) slo.u.iny 2~ luta; cllleba 20
PontteJ podaję kil~a ladlospiaów, które
łutów
"
j mogą być ltlsfosowane 1 w dobie obecnej. .
1• 0 .r 0 e h...ó w ka z ka 8 z ą i k 1 u 8 k 1
4. K ~up n i k. Ka:szy 8 lutów, ;12 Mów
1n,"-t"ł'H 4 rutv mie!!a sou wloszez. dowoll • ! ze e. l 0 n 1 n ą. Grochu 4 luty, ~awy 2 ~ luta,
rn łutów· chleba. (\Vedt K~. Tow. Hvg. Pr: I słoniny 1 łut. włos~rzyzn~,. soli do woli; na
~
l kluski 8 łutów mąki, słoniny 27' łuta.
I
Do takiNYO
obiadu należy dodać ehleha
8
!U:i~Ut·owsAO podaje jako wro:ry porcyj 1
~?:>
•
ilk
:h • ..1- .
j łutów.
·
·
t.
•'"'""·"'"';r1>a··'·"n
l· porcy3 poi owye i et.Wora2 · K a P u ś n 1 a k z g l' 0 e hem i kal!'Ut
!
K art o fI a n kA z k tuu ą. (Kartofli jaglana, ~ęf:ztlk lub orkiszowa. (I{apusty 8 łu~
· tów slonmy 1 łut grochu 8 łutów kaszy 4 lu100 gr alon.iny 25 gr chleba 1
'
•'
·
'
·
"
„
· 1 ty, sloniny
214 tuta, soli do wali, chleba 10 ł.).
i
S K
to flank a z e sł o n i n" i
2. G ro eh ów kę z ka n ą. {Kaszy 100 i
•
ar
.
• '
.
-t
! gr o c h (Kartofli 16 łutov..1 marehw1 2 lu~
gr.'! grochu :100 gr„ sloniny 25 gr„ ehleba ~
~.„
"•mł"
włoszczyzny, sob i pu;przu do woli, grochu 8
.h
"'
„
·
ł .
li
·
·
S. Kas z ę z a s l o n i n ą i c h 1 e b. (Ka- rutów, bocz~u lub si.onmy 2 uty, 80 1 pie.87.Y 200 gr„ słoniny 20 gr"$ chleba 7' funta.
pnu do ;oli).
.
b
•
4
1
0
6
Uwag a: 410 gr. - 1 funt
r .•„.,. n. -r ku~ 0 ;1 ~z;~K 0~ fet Yu 8 i ze~,:.:

l

I

..

n e (motna z ryby lub mięsa końskiego) 2:
kas z ą.
,
5. Barszcz z kaszą gryezaD.łi
i soczewica, lub groch (barszczu
kwMilego ~ kwarty, kaszy gryezanei 4 luty,
hulki tartej ~ łuta, sima.leu }S luta). Chlaba 8 lutów.
6.
a e i e r k i z e s l o n i n ą 1 s o~: &wie a (mąki 8 lutów, slcminy 2 34 łuta, soli
dowali. Soczewicy 4 łuty, bułki tartej 3'S luta,
szmalcu ~ luta.
w i e c z e r z a. Na ·wie~.zerzę można p<r
lecić będzie jedną z ,·vyżej wymienionyeh zup,
zmniejszajae ilość 0 :4 albo
1. M I k 0 z s i a d J e z k a r t-0 f 1 a m i
(mleka kwaterkę, kartofli 16 łutów chleba 12
tułów).
'
2. H e,r baty kubek z łutem e u.kr u, c h I e'b a 12 lu t ów j szmalcu 2 tuty.
3. Herbaty kubek (łut cukru) chleba 12
łutów tw.ar-ogu lub sera 4 luty.
4. Kas z a (jaglana) ze s 1 o n i n ą (knszy 4 luty, słoniny 2 luty, soli do woli, herbaty szklanka (1 łut cukru) chleba 8 łutów.
Koszt powyżej wymienionych śnind:ró, obiadów i wieczerzy "Wynosił w sierpniu 1915
według obliczeń kombyi do spraw odiywiania
ludności Tow. hyg. prakt. im. B. Prusa (k<r

ehleba ze azmaleem) mogą pokryć

t~lod1~enną potrzebę ezlowieka
me prntup!eelO. eięł.ko:
•
1. .Karto.fil Ui funta. ilomny 1/a funta,
dtleba razowego 1 funt.
• 1
..

z

2. Grccllu ~ funta, słomny !. funta. chla-ba .razo~ego ! funt.
•
.
1

Is

Oczywuk1e me poda1emy tutt:J 0011 ~~g
obliczeń autorów, gdyż te zbytru.o odb1ega1ą
oo obecnyth cen cynkowych.

.1·

..1

.....

odraz.u ilości
pntrzehne na :I OO osób, zupy te zbliżone są
pod względem składu do wytej wymienionych;
z pracy wszakże doktora Jaworskiego przyt<r
zupę z krwi bydlęcej bardro pożywną (100
krwi zawiera 19,4 bialka 0,20 tłuszczu),
nraz konserwę t. "ZW. kiszkę grochową wslaw wojnie francusko- niemieckiej w r.
1870.

Cza r n i n a z kart o flam i. Na 100 oMh lO kiłngr. krwi bydlęcej, kartofli 25 ltlg„
2 klg„ łoju 2 klg. (lub innego tlusz.czu),

octu, soli 1 klg.., S cebule, liśdf b<>bk<r

ody·
··

.

przychylnie przyjęty i w Niemczech. gd~ie wkrótce
kobiety pelniiS będą służbę sttatn~ków kolejowych
i $Wt'Cłłniczych na mniej ożywionych torach i dworcach. jak równlet konduktórek biletowych w po..

•

ciągach osobowych. Nie jest Jednak "'lkluezone, te
wobec stale \\"Zrastającego iapo~bowania sil :rnboezycll kobiety powolywMe będll i na inne urzę.dy -W tak
np.
miasteezku
Gross Eibstadt Wit ·Frankonii
nsU!nowionv i'est pierwszy kohieey sluga gminny.
"
Urząd tan w Ul..'<łępstwie powołanego pod broff. sy-

nndm~ llGZ6Xanłs.

„

t~Z zadowoleniem witają za~ ........
~e WlUl-1-l~
f„v-.
...,
l.J..:.„.n 1
·,...:„r..,
-:„
łc-k
....
„Jilto
-ru
napr&
4 J'it!.ł•.;• 1\Wrn ...„ .ou.m „ł-.r w„ .....
. '···-'tt
""""!:""
'~
.
"'uki"'" lub forma kAni!>l:u~""
.IUVJ „
...... ..
.
r"' .
„.
Gładko, pny~.sa.ne v.-to-•y, mają~e ~ ~
.
jakgdyby przylepionych n~1e wyQfy rui
i z mody. Pan.ie po1>iadająee
wlooy Juhią ui ezeMnie z cwł11. i mogownfo do jego wy1'0ko&ei al-

I

p

na. fą)rawuje jego

! nie

i

l.

I

Piękno~ u~ polega na naturalniej

I ~ztur.zne

-.- -

postfohe i

Uwagi Pł-Otra. Altenberga.

fali<-

preypfoan~. loez:ki. w których

i kaida choćb]' natniękniejiwl nfo~-a tatraeala swój

' właś-;:iwy ('.)Jarakter
n"
eo·
- mW!lały. V'lfWola~ kontnrnt i
d
_.; k
, __ ,,.
1
j nowa mo a za ooa rutj,nę. ezą prOltot~ rmie ·wyl stn.egać si~ wsizelkieh sztucz:nołci i W.eea raczej
li• „arty::1lycxny nfolad", który hardzi
.. ej ·od."""wia.
• da o1

1

Oto jaką wi~ moją ,;wybraną" szafę. Jes\
ona lekka, p:rze'Zro~JSta.. WOlllll!l i płynna.
Jest ona z eienJPego miękkiego jedwabiu. w:
·1,.olorach: tabaczkowym z niebieskim. rezedowjm
„zarnym, bławatkowym z jasno-bronzowym, mali·

„

nm'<-ym z czarnym, czarnym z. bialym, .lila z ~edmłer!}.:nowym. zloeistym z ciemno „ brązowym~ 81
jednakowyrh sukien o róinych barwach i naturalnie
hez krenoliny. Odpowiada temu: zgrabny nosek.
wdzięf"zna smukla sylwetka, szlachetnie wydluione
rączki i nieuchwytny czarujący wdzięk.
W glębokiej blaszanej miednicy letnia woda.
Łagodne mydło za 50 hal.
Spanie przy szeroko otwartych olólaeh.
Jalmajdelikatniejsze pożywienie.
Pogoda duszy.
Wzruszenia muzyczne i spacer w lesie.

r

boc11ym i.;trojom i nie pi\lje ·~ całej syl·

,

• ró

Ideał wzdzłęku.

kht.

l :,tości włosGv,., okalająeyclt zgrabne gt<>wy kobiet~e.

tka
ma •

W a'l.Ult:ryackie! kwderze prasowej PrM!lle w-met ~ko jedyny żeński korespondent wojenny
p. Alleya &halek. delegowana na łront tyrolskt
Ktlbiety -..,ridiimy również w obozach jeńców,
a pima nłemie~kie podawały niedawno fotografię
l studentki roeyjskiej, Para.ski Rarnoszil4 która w
I prz.eb:ranht mtzldem jako szeregowieG brała udział
l w potyt':Zkacb i dootała się wreszcie do niewoli.

ho x:Jekka falującymi Sif2 wlCUlltł pn:y3łanmją skrolub Wt w k.~Wde malycli loeUl:ów powabuJe
l ukrywają nimi WłZ1, 00 wpływa dodatnio na cało~c ir~ry. Gustowniii!J"i!Ul: iem ona ze zw:inięfych
lub zakręconych w kunmo-wny węzeł włosów. Na}
modnieJ~m jednak Jegt ~e włmrow w kształt
! jednego wału apiętego dwiema s:i;pilkami i bftl'--1
li d:i;o szeroką
mr\- Wracają ~ do mody dawne
v;fizlY z warkoe:tó.w, .które pa
. mi.ętają na.~ze uiaUd„

i

II' wetki.
Tak np. włooy zaledwie " przodu p~e-fone i zlekka falująoo łub ~bnfm loki.··· na ezo-

i ło nnsunięte, jak również filuie~ 1~1 nad u*
i .
k ~-„
.u"M'łj..... ..l.,.._..·• ~,...; ,__...:i..: .1
· szam nie w SZi.<UC1e -...r- P!U-11',V}'I( 1~ UłllUĄle.i
l naturalnie skręcone - utreymulfł atę 'PnlY mudzie.
Jako o1.doba włosów utywa.ue ~l qpilld i d~
I ażurowe szyldkretowe k.Lamcy. .
!

I

I

I

~cma dobroć.

Od dawien dawna zwracano
! na formę kołnierzyka. który
mowanie twarzy. Ka.Zda epoka

ko~erey~ W XV
, .
zmiarue, od wysolfb ~ ~
, zapięteJ sukni następ~je przejście do ~łi:y;lmlego

·

Wd:zięk ruchów zdobytych przez ~e u
s~em powietrzu.
W.ęklde ruchy dloni, okrągłe p~ęgięeia eiala.

1-

Pl:zytem musi byó balvvoehwruezo ubós~
~.ez romantycznie mpoeobionego tnlódz.ieńca.
, A vdedy moie dziękować Bogu eo dzień, eo p
· karetk~ który odluywal rąbek. bogato ~attowaneJ chinę te jest tak ladn~ że się ludziom podoba.
. k~siull. Od tego czasu_ następuJą po solne ~ · . Bo przecież mogłoby było być straszydłem, ju
1 kie znane formy kolmerzyka. W połowie·~ w. nieprzymierzajac ilbna.„„ cyt bez nazwiska.
·
1 trezne formy

lega kardynalneJ

,

l bardzo

byly noszone koronkowe stuattowskia ko&glębokiem ·wycięciu stanika. które
wkrótce uleglo zmianie kapryśnej mody i widzimy
1. znów etaniki bardziej zapięte pod szyję z białeml
1, krezami. Te ostatnie przeobraziły, aię w wykładane
kołnierzyki, które najpierw podchwyclla męska
I moda, jako bardzo nadające się do ówczesnego a.poI sobu no:::zenia włosów.
.
.
Za czasów Van Dyck'a i Rubensa panie nosii ly znów przeważnie wycięte suknie ze skreytowa-

„
·
~~1'111

j nierze przy

e

Dr. Jaworski proponuje szereg zup be7P

mięsnyl'h i mięsnych, określając

2

· · .. . '

"' " " . . ":t

Ten sam autor proponuj& następnjąee
które :& nieznaeznemi dodatkami (np. 7'

S. Kaszy 1ęczmienne1 ~ funta, słom.ny
funta., rhle.ba. ra~wego ~ funt. .

Ze s"' ata

I

I

z

~~„. . . ......,.....,,.,,. • ''w'"~'ł""·•~

i

Jarzyna na nzasis.

J
1

'
Wobec szkodliwości jedzenia surowizny. .
{ podajemy przepis doskonalej jarzyny :r.; malej różoc
1 wej rzodkiewki
,
l Obraną ze skórki :rzodkiewkę kraje się 1ł. .
i d:robnQ. kostkę i parzy ukropem. Nast~nie wrzuca.
nem i na piersiach. t. zw. ,.fiehu'~ z tylu zaś w drob- się do ·wrzącej solooej wody i gotuje; gdy jest
ne ułożone zakfadki widniał ·stojący koronkowy I miękka zapala się mąką z masłem, dodają.c k:radrogocenny kotuier~yk. .Jednak ·moda noszenia :pe- I janego zielonego koperku i Podaje. Zamiast masła
ruk u mężczyzn wywolala znów zmianę kołnierzy, I można użyć słoniny wędzonej, która podnosi Ul"
które musiały być bardziei wykładane i miękkie-.. wet smak jarzyny.
Widzimy zatem kolo, jakie zakreśla moda - kt6- •
•

I
1

!

I

f;

Anglii móv1ti

się wszędzie, wymieniając

i n i cy al y.

tylko

i bodźca jego życia duchowego, jakim jest wła~
śnie dąinooć

!

do reformy społecznej.
Krytyki muzyczne Shaw'a zostały tei Dopiero zrozumienie ścisłej łączności
przynajmniej część kh - utrwalone w ksiąi tych dwóch emanacyj twórczych jego ducha,
kowem wydaniu p. t. „Wagnerzysta doskona- ddje moinotić poznania Shaw'a. JeteU kntdy
(1893} ••Jest to niezwykły komentarz <:ale.- . z nich traktuje się oddzielnie, iNidzi się tylko
1
go
·wagnerowskiego, wysoko ceniony albo Shaw'a socyalistę i Shaw·a działacza spo-'
przez. fachowych muzyków.
łecznego, albo Shaw'a pisana, Shaw'a drru.naAle zajęcia te artystyczne i literackie nie turga
\\'yczerpały wcale . ogromnego zapas.u bujnej
Jednostronność refleksyj nad tą indywigiJy iyciowej, w którą tak wyjątkowo obficie dualnością prowadzi czasem do fałszywego poUtJOHifona jest indywidualność tego twórcy.
jęria, że Shaw jest soeyalistą jako dramaturg
W r. 1884 powstało w Londynie stawarzy- i że dlatego jest dramaturgiem takim, jakim
szen.ie socyalistycme pod nazwą „Fabian So- jest, bo jest socyalistą - albo do jes-ieze więk·
riety". Shaw przystąpił do niego natychmiast szego nonsensu, że Shaw jest działaczem spo-.
z kilkt1 bliższymi przyjaciółmi jak S. Webb, leeznym tylko w rozwinięciu teoryj swoich,
Graham Wallas, Sidney, Olivier i od pierwszej rzuconych światu przez teatr.
chwili począł tam odgrywać rolę ezynną i waż
Tak nie jest. Gdyby Shaw nie miał wcale
ną, której zakres w długim szeregu lat następtalentu pisarskiego, gdyby nie napisał byt ani
wzrastal z roku na rok. Stowarzyszenie jednego dzieła scenicznego, ani jednej powiestafo się dla niego drugim terenem niestru- ści - byłby takim samym, jakim jest socyolo-działalnośei w sprawie reformy socyal~
giem, socyalistą i dzia1aczem. I na odwrót:
ne,t, pojmowanej przez niego jako cel pracy i gdyby nie posiada! żadnych skłonności do praxadauie tycia.
ktycznych wystąpień w sprawie reformy soJego twór(!Zosć artystyczno-literacka stoi ·z 1 cyalnej i tylko pisał, pozo-stawiłby po sobie
h:•n dążeniem w ścislym i nierozerwalnym dziele sceniczne niepospolliei wartości - „te:zwi:p.ku. Niepodobna wprawdzie twierdzić, że l atr Shaw'a", który jest czemś więcej, nit zbiodf'!ienia te !'.lały się jej źródlem, że były i są jej ren1 dwudziestu paru sztuk.
gt~wn:;m powodem. Energia twórcza Shaw'a,
Bernard Shaw, wszedłszy do organizaeyi
pneply~·ająca przez glębnką warstwę jego 1 "Fabian Society", mając 28 lat dopiero, pow<r
wys11kiej ktiltury artystycznej, musiala wyła i ł1my ·został zaraz do jej zarządu wykott'\wczew
dmvywać
i na polu artyzmu . .Ale zabarwie- ' go, do którego do dziś należy. Pisał o te.m ni&nie iyd1 wyla•lov."1 '1~ rorlzaj i kierunek kh '. gdyś żartobliwie do biografa swego, F'rancuril, ·
musial być t<Zalei.uiuny <>d tego najsilniejszego I· Augustyna Ramo~ te ma zwyczaj wchodźić
.

tworzy w
któcy:h
czJcnlnem zostaJe, bo ruema me do zarzucema
tyranii pod warunkiem, żeby sam był jednym
z tyranów. Powierzono mu wkrótce redakcyę
„Roczników Fabianizm" („Essays of Fabianii&me"), cieszących się wielką poczytnością w
AngliL W ciągu lat, podczas których prowadzi
tę pracę~ napisal Shaw' wiele rozpraw socyalisłycznych, z których wsz.ystkie są rzeczami wyhitnemi, a niektóre dobiły się wysokiego znaczenia i poczytnośei jak ,,Podstawy ekonomicźne socyalizmu" i ,,Współczesna ewolucya
społeczna ku socyalizmowi'': Jest to jasny,
prosty, spokojnj' i pozbawiony wszelkiego sentymentalizmu wykład ekonomićzno..społecz..
nych zjawisk, które sprowadzily zabór ziemi,
format--yę klas i nieuniknione przetwarzanie
się społeczeństwa kapitaHstycznego w socyalistycwe. Ewolucyn ta, według niego, jest prze.
znaczeniem żyda, a obowiązkiem socyal.istów
jest jej przyśpieszenie. Shnw nie jest wcale
zwolennikiem teoryi o konieez.nośei rewolucyjnego przewrotu stosunków, h--tóry mialby cha·
rakter gwaltownej katastrofy, i któryby wy#
nikł z brutalnego odruchu mas. Dowodzi on
właśnie racyi poglądów przeciwnych i żąda
wywłaszczenia kapita:tu przy odsikodowaniu
jego dnlyi'hl'zasowyeh 'wlaśeieieli przez rosną
cą coraz wyżej taksacyę dochodów.
„Pabian Society" na.iwę swoją wzięło od
imienia sturego rzymskiego konsula - Fabia~
na Kunkb'J.łura, dla podkreślenia w samym już
tytule swej taktyki soc.valuej. ;,Stowarzyszenie

I

I

I

zawsze w

skład

kamarylli, jaka

się

sl<'War~yszeniac? dem?lnaty~znych,

l"abianistów s-klada się z wyznaweów socyaliz-.
mu i celem jego ies.t reorganizacya społeczeń
stwa pxzez wyzwolenie ziemi i kapitału pnen1yslowego, które należy uwolnić od uzurpacyi
jednej klasy, aby je od<Jać do rozporządzenia
ogólu w celaeh ··zapewnienia ogólnego, zupernego, powszechnego paeytku i dobra" - taki
jest tekst dosłowny deklłimcyi, jaką podpisują
przy wstąpieniu wszyscy. członkowie stowarzy„
szenia. Jak widzimy z tego Fabianizpi iest te<r
ryą i propagandą dość ory~ą, bo ewolu„
cyjną, a nie rewolucyj~ w ,przeciwieństwie
do wszystkich innych stow~ęń, zorganiz<r
wanych pod hasłami wą4ti klasowej. W prak·
tyce działalność ta polega. na, pr<>);lagandzie
idei stowarzyszenia i na uśWiada:miębiu ogółu
co do istoty stosunku zachodząeeg~:pomiędzy
jednostką a społeczeństwem

pód>

wtględem

ekonomicznym, politycznym i Ill-0~.
Fabianiści nieustanną

oddziaływają

i

.-wytrwałą·· .praą

w ogromnym stopniu n1t caty 114· ,

ród angielski, a wyznając zasadę „pGlityki pe-

netracyjnej", t. j. filtrowania· swoich

wpływów

do wszystkich ognisk i o&rodków życia publicznego i politycznego w Anglii, doszli do ogromnego znaczenia i wielkiego udziału w ·calem

życiu

tego kraju.
Na czele ich, jako jeden z najwybitniejszych przywódców zwany popularnie ,,wielkim kanclerzem Fabfanizmu", st()i. ~erey Bernard Shaw.
·
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10 milionów, na którą submisya ma byc

i •1 facłto~vą komisyą ;~wi~yjną ·-: jak .z51~t~y
czerwca ogło·szona już ma realizacye za,.:. rozdzielone 15 m11Ionow rubh (wlascrwie
gwarantowaną,
niej nastąµić ma jeszcze _17~f} d?tychc~a~O\v~j pożyczki,. z_ osz~zędw r. b. czwarta pożyczka na 5 milionów..
nosc1 imeszkancow Warszawy zlozone3?
Cała rzecz znów się redukuje do spras
Vester.
wy głównej, iż Zarząd miasta stoł. Warsza--wy nie bierze cateJ ękcyi finansowej przy
Uverponlxhi rynek bawełniany.
I.
pomocy ·Banku emisyjnego w swoje ręce
.Już pisaliśmy niedawno. że obniżenie i niepotrzebnie traci prowizyi jakieś 1 ~ %
W Liverpoolu, z początkiem ubiegłego ty,. k:ln'SU ma:Jd. ~a gi~łdach. neutralnych wy- czyli 150 tysięcy rubli.
godnia sprawozdawczego, obroty bawełną Z
wOłanem Jest Jedynie akcya spekulacyjna
Wychodzi z tego taki nonsens, iż War- l dostawa natychmiastowa były umiarkowane,
gdyż wobec ~ini~ali:iego handlu między~ szawa op.iera_ się. Vf swoich op_era~yach fi: . p. odobnie, jak w tygodni;. poprzednim;. wzró~l
·narodowego N1em1ec 1 surowej kontroli nad nansowych o banki, gdy przec1wme banki wszakże nieco popyt na bawełnę amerykan;~:-Operacyami dewizowemi, niema żadnych -jak to wrkaz.alifamy 'w. artykul.e wtorko- 1. ską, skutkiem czego ceny wykazały pewną
,Jronkretnych podstaw do spadku kursu wa- ~:m
op1eyac się powmn;y -0 siłę ~a!8:n: 1 zwy~kę. Gdy później ujawnił się jeszcze ~i~
~:;~..iuty ni~mi~ck!ej, a właściwie do wysokich cyJną fin~n~oV: Warszawy i spravmosc1 Je] i kszy popyt, ceny podniosły się jeszcze wyze1,
:,.-łJ.otowan. p1emędo/ 3 Pól:r;iocn~j Ameryki, Banku m1eJ~kiego.
. .
I szczególnie pod koniec tygodnia sprawozdaw,Jło1andyi,. Szwecyi I SzwaJcary1 -·w Niem•• ~orusz~Ją? k:'7es!Ję waluty mem1ec- 1 e.zego, czego. przyczyną byly wielkie tranzak'.,?,,;~aeh· Ju~ .z samego początku wojny pa- k!eJ l podmesiema ~ię kursu :vaI~t zapa- eye, dokonywane przez odbiorców i kupców.
ritet dawmeJszy przestał istnieć a od jesie- nrn~ych dotyka1;lly ruetylko p~Irtyki. panstw Cena bawelny brazylijskiej, którą malo inie~, .n.L 1915 różnica znacznie sie powiekszyła W?lUJących, ~le I spraw bezposredn~~ z wy- resowano się, uległa tendencyi ogólnej i pod·~~l tak: w ętanach Zjednoczonych Aineryki ·. m1~m~ to~.a~ow ~w!ąza~ych.. O eh;v1~1, obe~- niosla się również. Egipska na.razie spadła,
łfl 4 marki płacono 71 ~ centów zamiast 95 J;I.eJ~ prze,tsc1<:we1 ! WOJe~ne.1, m?w1c. _me 1 następnie jednak pod wplywem wielkiego za:~ ..tl. a w Niemczech dolar kosztuje 5,48 za- mozemy~ ~dyz ~hw1la ta me Je~ m1ern_1~iem j :potrzebowania zaznaczyła dość silną zwyżkę,
~~miast 4.19 marek, gulden holenderski 2.40 pr~yszlosc~.. ~1.e wolno. n~ łednaB:}SC. po j później zaś znowu ni.eco oslabla; pod koniec .
. ~'jruit. 1.70; szwedzka korona 1.60 zam. 1.12
1:1a3sl~bsze1 lmn opoi;i 1 me pie ~obie prze- tygodnia znowu jednakże podniosła się. Ba„Jifar-ek.
~~aJąc g?tówkę 1 .me staraw~. się wcale o wełną wschodnia-indyjską dokonywano nie";'~!T Znae-zenie tych kursów i fluktuacya ich J~ki_e~ Zl;1Z~owame produkcyJne naszych wielkich tranzakcyj,. cena jej zrazu spadla,
',.@.itkowa bywa źle tłomaezona przez pu- sił 1 sroakow.
.
lecz pod koniec tygodnia podniosła sie rów·~nlicznośc, która zapomina, iż Anglia nadaje
Wielkie pokładamy nadzieje w Banku nież.
:c;tpn na giełdach państw neutralnych i stara ziemiańskim, który może będzie umial zorInteres terminowy począl rozwijać się do. -·
I u tę memiec
• · krą zd ysk~re d ytować przez kganizować
i zcentralizowac
w swoich
brze zaraz z pocz~tkiem
tygodnia.
Sprawo0&ęwa.
h
.
, .
b ręb
~ozmrute bezpodstawne pogłoski. Już seac sprawy zywnosciowe w ten sposó , Y zdawcy regufowali swe zobowiązania, zaś
· kretarz stanu Dr. HeUferieh wskazywnł kil- niepodpadaly pod dyre~tywę lichwiarzy; firmy liverpoolskie, oraz dorny na kontynencie
.:kakrotnje, iż kurs marki niema żadnej łacz- byłaby to wielka zasługa społeczna. Bank zglosily znaczne zapotrzebowania. Jednakże
..noso:t
· , . z wewnę trzną .unansową
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,,manem kursowym papierów państwowych.
HL
zredukowały się nieco, to jednak towar znaj:.Fa.ktem jest, iż obecnie ujemny bilans lmnBardzo waŻ!łem jest dla naszych stosl..ln- dowal chętnych nabywców. Okolicznośe, że
~:'iilowy Niemiec, czyli saldo należności na
ków rolniczych, dla pobudzenia przedsię- podczas katastrofy „Cymric'a" uległo zniszcze·~?Zęez zagranicy, nie może być, jak dawniej,
biorczości melioracyjnej i wzmożenia 'intenniu 1~500 bel bawełny, wplynęla poniekąd na
~płacone zlotem i w tem leży podstawa spei:;y\vnego i. racyonalnego gospodar~a wiej- realizaeyę. Po(l wpływem pomyślnych donieeyficma obniżki hl1rsu marki. Rzeezywi- skiego ogłoszony przywilej przez Wfadze o- sień z Nowego-Yorku tranzakcye ożywiły się,
śeie Niemcy nie płacą zlotem, ale nie płacą
kupacyjne: „Przywilej ten co do sweg-0 Ameryka i kontynent poczyniły liczne zakupy,
tez papierami, lecz pieniędzmi zagranicz- miejsca stoi przed wszelkiemi innemi pra- przędzalnicy również zabezpieczyli się, wobec
nemi, które otrzymu.ią za eksport swoich to- wami rzeczonemi i przywilejami, w szcze- czego doniesienia o pomyślnym stanie pogody
warów i zagranicznych walorów, z wylą~ · gólności zaś rÓ'wnież przed zaregestrowane- nie mogly już spowodować poważniejszei zniż
ezeniem znacznych aktywów niemieckich, mi i niezaregestrowanemi ciężarami posia- ki. Tendencya rynku byla pod koniec silna, a
·. >Jeżących za oceanem i w krajach nieprzyja- dlości rolnych", mówi końcowy tekst urzę- ceny wyższe w porównaniu z cenami tygodnia
' c ltlelskich..
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W tej \valce popytu i podaży i we wa. ścić na dzielo najważniejsze: odbudowy
Ceny ustaliły się w sposób nasiępujący:
iach różnfoy bilansów handlowych le- kraju, z którą jest ściśle złączony dobrobyt z dostawą na mai 11.18, czerwiec 11.32, siercala przyczyna fluktuacyi k"11rsu i nie ludności. Własność pieniężna, umieszczo- pień 11.38, wrzesień 11.39, październik 11.29,
efy ją bynajmniej łączyć z powodzenia-· na na wsi, otrzymuje przywilej „nawet wte- listopad 11.15, styczeń 11.03. Z gatunków ba.11tU lub porażkami militarnemi i polUycz- dy kiedy ta posiadłość nie jest własnością welny amerykańskiej - „middling" z dosta:uęmt Te atuty giną w czasie długiej wojdłużnika".
wą natychmiastową osiągnął 8.43 p. 18.10 w
· ~lly przy naruszonej już silą wypadków Ciekawem jest , iż przywilej otrzymu- tygodniu poprzednim), zaś w interesie termiJróWn.owadze finansowej. Obecnie o pari- je działanie wsteczne do wierzytelności, no-w.Ym: z dostawą ua maj 8.19 (7.885), maj-~(~cie kursu mowy być nie moźe; nastąpi on które powstały wskutek dania pieniędzy czerwiec 8.17 (7.86), czerwi~~-lipiec 8.1-1,
nadejdzie pokój i normalna wymiana. lub posiadających wartość pieniężną przed- (7.83), lipiec-sierpień 8.12 (7~8.1); sier~ie~.· .... ·. arów i należności. Ale wtedy przy kur- 1 miotów w czasie od 1 października 1915 do wrzesień 8.075 (7.745), wTzes1en-pazdzier. l');:~e normalnym, import znacznie wzrośnie,
grudnia r. 1916. Ciekawszem, iż roz- nik 8.05 (7.685), paidziernik-listopad 7.995
"-ł konieczność pokrycia go wywoła dalszą budzenie przedsiębiorczości rolniczej obni(7.63), listopad-grudzień 7.94 (7.58), gra/fjniikę kursu i na to znów - zaraz po woj- żyć musi ceny artykułów spożywczych, bo dzień-styczeń 7.91 (7.55), styczeń-luty 7.895
,;~e - trzeba być przygotowanym. Ujemną podaż się zwiększy.
(7.535), luty-marzec 7.895 (7.535), marzec- . . ą obecnego stanu jest niepewność i
Trzeba przyznać władzom okupacyj- kwiecień 7.895 (7.535), kwiecień-maj 7.90
.i}ągła zmiana kursu, która w stosunkach nym, iż działają celowo i usuwają przeszko- (7.535).
~.~-:~ndlowych sprowadza moment ryzyka, a dy radykalnie. Rozporządzenie o przywifr'.'łpróez tego podrożenie towarów i kredytu;. leju ma pierwszorzędną wartość gospodar~
Giełda
,:~·.. .· Niema żadnej pewności, ezy przy kur- cza i należy tylko życzyć sobie, byśmy całą
#:f,tfe. „pari" import stanieje. Kurs taki da akcyę odnowicielską. we w!asne 'Y~ięli rę
12/V
13N
PETERSBURG
~[~acznie mniej dostawcom zagranicznym,
ce badź przez rozumną dzrnlalnosc Banku
76.00
76.00
4% Renta państw.
~
f!J3.1/4
88;1/2
··F~1t}j obecnie, a cena zależy przytem od ilo- ziemiillskiego, bądź też przez specyalne
5°/o "
"
190::i
634.632.I pocyczka premiowa
danej grupy towarów na rynku. Tych kooperatywy kredytowe, złączone jednak w
513.511.1/2
Il
.
"
.,,
ey przewidzieć nie można. To, co pi- jeden centralny związek kierownicz.y.. ~to
345.-Bank dla handlu zewnętr'.lll. 342.y odnosi się w ogóle do handlu zewnę- wie czyby nowy Bank kredytowy me m?gl
355.Bank peterburski międzyn. 350.670.668.sprostać wielkiemu zadaniu, gdyby oprocz
Akcye ~aku
ego wszystkich bez wyjątlrn państw.
174.175.!„ JMańskie
n
szumnvch ·nazwisk członków Rady i Zarzą109:.1098.Tow. Nobel
.
du ks1ażat i mecenasów, zakomunikował
-„->q9
-.-Lianosow
{~'· , W jakiemkolwiek poleżeniu ekono- je;zcze ·st a tu 8 swego b~ku, ~· j. c;i:fry,
656.672.Tulskie
"?§~llllezno.-politycznem znajdzie się po wo1me t.yczące_. się wpłaconego ~ap 1 tallf i na!ez~o
88.89. 112
Putilowskie
:170.575.„ Lena Goldfields
.;ffP~l.ska musi być zachowana zasada pod~ ści i rodzaju iel1 zabezpieczerua. Niewie~
172.177.„ Hartmana
· ~j'WUJilll:
my czy bank jest nową instytucyą,. czy tez
365.·365.Balik Petersb. Dyskont.
a) by import pokrywany był ekspor- przejela interesy, t. j. stan czynny I bierny
335535.„ Handl. syberyjski
'167.- 466.;;:rtem i ten ostatni możliwie prwwyższal do- Kasy 'kredytowej pożyczkowo = oszczędnoMoskwa-Ka:zań
226.225.Moskwa-Rvbińsk
$'.wó-L,b) b
...
.
b „
ściowejJ tej kasy, 1.'i:óra lwią pzędśc. swyc!1
704.703.Moskwa- \Voroneż
·::.'.~· :
.
y ceny na iowary ·wywozone y1y wkładów otrzymala przez posre ructwo s.
?250. 22fi0.Władykaukaskie
b~Jędnie wystawiane nie w walucie p. Konstantego Paprockiego, prokurenta
190.189.Akcye Kołomna
263.2fH.~ejseowej lecz zagranicznej.
Banku handlowego.
Malcew.
5
188.189.„ Nikopol-Mariupol
...· ·. Pierwszy punkt nie potrzebuje obrony
IV
195.~
195.„ Sormowo
b'hodzi o przewagę bilansu ha.ndlowego i o
·
< lVZ.możenia się w ten sposób bogactwa na- .
Nie poruszamy, na razie, szersz:j kw~.. rpd,oweg.o. Drugi punkt dla nas nie mniej styi odroczenia prawa protestowam'! wekWazny. Nie mamy podstawy złota dla przy- sli do 30 września r. b., zwracamy )ednak
17/V
Biłego naszego. banlrn emisyjnego i to. złoto uwagę; że przepis,. aby posiadacz . wekslu
18/V
LONDYN
' •n«1iny dostać przez sprzedaż naszych to- płatnego przed 1 hJca 191? ~b?w1ązkowo
2,1/ll(j konsole angielskie
·w~w, przy inkasie należności zat..'Tanic"':- zawiadomi? wystawcę, daJe ]UZ pogląd o
5°/u '.Argientyń. 1886
4.°lo Brazyl. 1889
Jllńh~ Jest to nawet dla naszego kraju wiel- rozpoczęciu realizacyi portfelów wekslo·
4°/0 Japońs. 1899_
.~·'.~ocieszającem, iź w danej chwili pożycz- \\rych.
· 'ki
· .
rr:
J% Rosyjsk. 1\1015
'i\'l: m~ . Warszawv realiZOWłlne sa silami
Na zakończenie krom · pytarue: .1.~e~
._p1„ Rosvjsk. rnon
·Jscowemi i niema potrzeby płacić od se- dy Zarzad miasta stet Warszawy utworzy
Lena Goldfie1ds
Dyskonto prywatne
w obecnej walucie. Dowiadujeilly się u siebie~ taką organizacyę kontroli, ~-ż z~a
; ii trxaeia po~yczka na sumę lib~ sprawę ludnoś~i, - popartą odpowiedmą 1. Srebro
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Weksle na Pary2
Czeki na. Paryż

po

Weksle na Petersburg

SpraWY Finansowu.

. 6iełda

I

{f;,

M

telegraficzne:

Rumunia

20N
dolar.
gnlden.
koron.
koron
koron
frank
koron.
lei

Bułgary a

lew

Nowy-Jork
Holandya
Dania
Szwecyu

Norwegia
Szwajcacya
Austro- Węgry

płac.

żąd.

5,17 11 2 222. - 161.75 161.75 161 75 102.37 ~
69.60 86.- <·~
78,75 -

5.19 1/11
222.50
162.25
162.21>
162.25
102.62
69.70
86.50
79.7:-5

Kurs rubla.
Berlin, 20 Maja. Giełda notowała· dzisia}
następujący kurs rubla:
100 rb.-183.50 Mk. (co oclpmviada rubli
M:.50 za 100 Mk.).

Giełda

warszawskae

<!\

i
I

Notowania z dnia 20 Maja.

wartościowe: 'Żądano 0~:~-1 Załatwian~

Papiery
6°fo

pożyczka m. W ar-

szawy z r. 1905 • • 102.- 101,482 °to pożyczka m.
Warszawy • . •
5% listy zast. Tow.
Kred. m. Warsz. .
4112 o o "
"
41/ 2 °Io listy zast. Tow.
Kred. ziemskiego •

5%"
5°, 0 m

Łodzi

91,15 ;)1,62 1 'i 60 I»

92,15

-,-

-.-

95.50

95,50 96,10

-,-

-.-.-

...

. • •

1 $"

Naczelny Redaktor: Cezar

Druk i

nakład:

Zawiłowski„

WydawniGtwO uolskiG A. NAPIERALSKI
i C. ZAWłŁOWSKł.

Do dzisiejszego numeru dołącza
my dla·· wszystkich prenumeratorów,
jako bezpłatny dodatek,

llnstrow y IURYHR WOJENNY
Nr. s„tJ.
il!iii§iirni!t

;

1-bU 4

Nadesłane•

Dr. SULmmwrnz „ FREJ"UtłOWA

choroby kobiece. Wa1•szawa, Chmielna 38,
od 4-ej do c·ej.
498-.;..-4.-1
ł'if'fktM§li##iłF'&@&

T&C

,.z,

.

ROZPORZĄDZE?\11E,

reforsburslia.

J . .·

bsr1ińxka.

Berlin, 2-0 Maja. Notowania kursów dewiz

wyp~aty.

w

I

-.-.-

Berlin, 20 maja. Dzisiejsze obroty prywatne ua
gieldzie berlińskiej byly ożywione i gromadzily
chętnych nabywców. Niemieckie pożyczki prawie
bez zmiany, rumuńskie mocno. Renty austryacki@:
trzymaly się. Pieniądz dzienny 4°/0 i niżej, dyskon•
to prywatne 45 / 8 °/0 i niżej.

--:-

131

11.67. 1/:a
11.47. 1 /z
28.70.2824.155.-

Hurtowa sprzeda~ nafty od dnia 15 maja 1016
do dalszego rozporządzenia zakazana.
Będący w posiadaniu na:!'ty handlarze, któ1~z~
otrzymali naftt2 od wydzialu materyalów przemy·
slowych, albo ml naczelników po·11.iatm,-~-ch i pre·
zydentów policyi, dla dalszego rozdawnictwa. mogą swoje zapasy ·wyprzedać do 31 maja lG16 r.
Kto po dniu 1 czerwca r. b. naftę także i w
mniejszych ilośc.iach kupi, sprzeda, luh ;rnmieni.
będzie karany grzywną do 1,500 marek. albo wię
zieniem do 3 miesięcy; zm1leziona nafta IK";~z;,vlocz.
nie z-0i'tanie skonfiskO\vana na korzyśl- wydzialt•
materyakiw przemysłm<.'ych, przy generał - gu.bernatorstwie bez wszelkiego odsikodowania,
Publiczne instytucye lub zakłady przem:yslowe,
które naftę koniecznie potrzebują, winny podać
przez ,·>'ładzę poświadczone podania o wyd:mie. 1m
nafty do wydziału materyalów przemysłowych przy
Generat - Gubernatorstwie w Warsza\vie, So.nątor·
ska Nr. 10, który ·wylącznie tylko nadal du wyda·
wania nafty upoważnionym został.

r.

a:Ł

Warszawa, 1.2 maja 1916 r .
General - Gubernatol'
podp. Ton Beselę:t
PoVi-yźsze rozporządzenie pana General - Gupodaję niniejszem do publicznej wia-d.o--

bernatora
mosci.
Lódż,

dnia ?.O maja 191G r.

Ce:;arsko-Niemiecki Prezydent Policyl
~. :v-011

Opp.en.

--

o o n z., . w w

.

'

o
„Rozlllaitoecl''

znakomitego artysty teatru

własnej

otoczeniu

dobo.-ow

upy.~

9 sobotf, 21 maja., o godL 7.3/i wiem:..:

y1i:\.ii1i;i;t

w 3 aktach, Tadeusza Rittnera*

Bilet) waześniaJ

·W

••

rzydki

I•

w Warszawie

twi tlO!llfll

nłedxWtn !8 ~

Komedya w 8 aktach, Testoniego.
Z tragedył J.
do nab1ola w uuldarnl W•go Bastomsklaga (daw& ROSZJUJWSll).

d. 11 maJa 1911

!f..1j l

Tryptyk sceniczny -

-

-

.

Słowacld~

luHusa p. t.

IHI
llUI

:Jerzego Żuławskiego.

6 obraWw.
491-S..l

Przedstawienie _popr~edzl·k:on
tereneya Uteracka AndrzaJP

ksandra Szarkowskiego

pół l!'IHZC

opt&.- '1."/4 ~

lska1z Dentyata

-

Feliks SE IDE I nART

I

powrdulł.

Przrjm.uje od 9-l i od 8-7
wi~

lłlliilia

QB11l

17.

ł IBIUllE~ Ił. Błłnt

PntJmowanle pnnumeratJ I ag.fa.
ł zagra-

uml do pism kraJowiob

aloznpb..

kGYi Zeł

tlów i kuest

jak

Lekarz...

nych wSosno • c~
ł

I

7„kJasowa Szkoła Hand.Iowa żedska
J. 1.a. .A. 13 .A.., Zielona Nr„ 8

koedukacyjna i Zakład freblowski z ogrodem.
A

Jl WE

O

Ut~ Piotrko'llU~k•

JęzJldam WJkładow1m polskim.
Szkoła podaje do wiadomosci zainteresowanych, te e~zami„

E

1'11-„ 84„
nych rodziców. Zakład freblowski
_ w dni poącdne !B ogrodzie.
mformacye od Q-.eJ do 1~e1.
499 2-1

na rozpoczynają, si~ 29 maja. Podania przyjmu1e codziennie od B-7.

111111

A".

474-3-1

.L

1 -

wagonami i
,117

i'-H

121.

K:ryszek,

Zf! składu

artykuły

u;<"~zniczno~budovdanc<

cerne111t~ Gips zw1czaJnJ11 alabastrowi I t. p„
Tekturą smołowcrn•ą. IHel c1nkową

(llnkwelss)"

Lltłmpon,

2

Taikum I t„ p.

Wykłady stosują si~ do zakładów handlowo=naukowycb w Berlinie.
Zapsyi przyjmuje kancelarya codziennie: Płatrkm11ka H.

·10

u,

męskiem

zorga<.

wn"1a

P~tek

B.

i-owa

M1·

ul. Piotrkowska .82.

Obiady z 4 dań 55 k. Koła
wykłady eye z d~erem od. oo k.- C<r

dla

w tych dniach.

flaki

P~J~

następnej

111, 10.-

grupy
Cena za kurs

Zapisy codziennie: ut. Młkołi·

Jmnłm

nr. ZI, m.

u.

Mo-i:S„1

o
Wyższa Szkoła

6ospodarstwa Domowego

Eg~st~

lat A: w Wai4s:ea1ci-e, Brac'ka 1'f'> I l p.
Przyjmuje uczentce w ka!dym czasie. Kursa praktycz-

ne od godz. fPJ, do l=ej. Kwartalne, miesic;czne i t
dniowe. Nauka racyonalne1ifo i oszcz~dnego gotrrnnmtlt
zużytkowania reszt~k, pieczenie chleba, dast, zapasy zimowe
1 t. p.
Program grana.
46 :--lJ...1

na mamka.
Wiadomość:
Cegielniana
rn. 18.

kuchnia, Um2bł11UHH18.
Ewentualnie pianino,

P. Władysławą WoJoiechow-

ufego, ostatnio zamieszkałego
gaz lub elektryczność. Potrzebne
'
475-3-1 w Łodzi, przy ut Spacerowej 18
od 1 Lipca. Oferty pod A. B. w - - - - - - - - - - cBałuty}. pros:my o pofatygowa~

1.J

bankowej r nauczyciel buchatteryi

Łódź, Połld1łan

bucbaItery i dzień świeże

I

448-8-l

ft. ~ EI DHH6A
RT, ~OSDDWiGB.
Piotrkowska

Wiel9Jetni samodz~elnY. buchał-:_ (łt
ter pterwszorz~dttej msfytuą, ll

tanie

Zatwierdzone Kursa handlowe

Niniei~zym zawiadam:am Sz. Publiczność, że moje dłu~
t!Oletnit~ ,,Co:rsetl!!ll ....A.teUer"" znajduje się obecnie przy
ulicy Dzielnej 8„ Zaświadc2<tm, ie wszelkie obstalunki
1,\-ykcmywa sir; szybko i akuratnie, ~Rzetelna obsłu~a.

„R E G I

"

"""llllUllWlllAllGllAll.llHllellbllrll.11
8J111•111k•l11J11
• 111Z 111
Y k · "' °b o•'Qfi•ąllzllkllo•uryllill„. w progimna,eyum
1111
nizował
.

•

Filia w ł„odzi;
1
Przedstawiciel J.

Dnrtum ta11u1 tylitł u

SZMALE'WICZA,

z

int ·

Z pov,ai.aniem

I

ł

Muhanfomysh

I

Szkoła

•

Prmm111 ed 10-11101-11.

li

zie

11•11•

Konstanqnowska 18„

równie~

wKotla

sta

s.

fabryka mas 1 i Odlewnia ZB1 a 1 Dtbrowiu
Tow. Bka. lak

·-·

łU-3-1

';j'f,

~---------' „Godzinie Polslu".
.1)04-3-l
nie się do Administracyi „Godzillebh~ nm\''' i
k~pusty do sprzeda· ny Polski", ł.ódt, Piotrkowska
Zmtin~t paszport niem!eck_i•.WY.„ z!la·1:n2ł paszport niemiecl<i. wy~
---------ma. nestauraeya her 86. w interesie własnym.
:.il:ł tJ · dany. w todzt na imię uy n'ł dany w Nowem Rokicin
• • • używane, :njtatelu Victoria.
4.ai!-3-1
•
~ussyna Dawida Piat. 494,-3..l pod Łodzią. Katarzyny Topolskiej..
w du:i:vm ,wvhorze, ora,- t6i=
:Jii
sztucznego na
nH:t.~lm.,:c:, \\~ózki i
Il
łUl
u miejscu i do do- - - - - - - - - - - •
501-M

ł' A' Ał

100 p

\lpr

JOd"

mów miesi~cznic. Ł6dt, Pafiska
magazyn mebli wa, Oliwa.
473-:::~1
l s zo wskie go. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P101trxc•ws1w l IU, l p., front
.
·H13-10-1
ł potrzebny do składu
n1u·1n. m_ehle,_. g_anierObf;,
aptecu1ego. GMwna
Bt.1µ !l na, sprzęty domowe. Ni 5~.
4W--2· 1
?\,,,wyższe ceny. Warsiawa, Zło- - - - - - - - - - ta 52-34.
11Q-l-t
11_

L!Ah
piani~ iłl~oru
11in!i

francn11b!l

przyjmuje u-

o.F.niotrwałą sredniej
lłlH
n &i\fi ew na stanwielko~cL
Wiado· cy~ B:itua wiadomo~t u W-go
mvś.! w aom. „t~odzina PO:skt" Józefa SdUerai ł.ód~ Piotrkow~

ł:.ódj. Piotrkow:>ka &l.

' !;ka 130.

502-.a-1

Uod·ftlł lub m04lelki

m u

Łódt,

stać można .pom~zy

południu.

poszukuję.

Milsza 4 m 7; za-

3 a 4 po
475-B-1

Mieszkanle, składają.ce si~ z
trzech pokoi. z umeblowaniem
i elektrycznem o~wietleniem P°""
szukiwane w centrum ~arizawy.
taskawe oferty pod „Mieszkanie
utrleblowane•i w~dministracyi ..,Oodzinyl' i Warszawa, Chmielna to.
380-S..1

