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Pr~numerata przez pocztę· miesi~cznie 1 Mk4 U fen.
kwartalnie 5 Mk. 40 fen.
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IDDZIA~

Cena numeru poJedvnczego w ·Łodzi
i w Warszswie 4 kop„

ł.

OOŁ OS ZENIA a Królestwie Polskl1nn~
Zwy.:zafnEc SO ren. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (na stronit:
szeSć szpalt).

ul„ Piotrkowska 88.

Droilm1: 5 fen. za wyraz, najmniei 50 fen.
łłmiasłam.1 (po tekście): 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.
Bakrolngl: !IO fen. za wiersz. petitowy czteroszpaltowy.
W dziale hcu1d\1Ju.rym1 1 Mk. za wiersz petitowv czteroszpaltm,vy•

w Uarxzawie: ut Chmielna to.

.Rękopisów niezastrzeżonych· Redakcya

nie zwraca.

Cz~stochowa: nl. Panny Maryi 26; Tomaszów: F. Gomuliński; Płock: Admin. „Kuryera Płock.", oraz w Sosnowcu. KaHszue Łowiczuw Łomżv I Będzinie.
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wczorajszym opuściła ona Ę:impo1ung i ,za.~
jęła stanowiska pomię.dzy. Kimpolung a Ja-.
kobeny; na ,przestrzeni od g1·anicy rumuń·
skiej na pólnocy od Dorna Watra do Dol26 czerw~.
hopola w Ka:rpatachr na granicy Bukowiny
Grnpa wojsk gene:rala Lirisingena kon- j i Galicyi wschodniej. Ponownie więc Rofynuuje pomyślnie konfrofenzywę i wydzie- ' syanie doszli do Karpat i niezadługo bę·
ra powoli Rosyanom zdobyty niedawno te- dziemy prawdopodobnie znov.111 intereso:ren. Inaczej potoczył się bieg wypadków; wac się walkami, jakie się w tych górach
aniżeli przypuszczał generał Brusilow, h'ió-- toczyć będą. Na terenie zachodniej Bukory zamierzał ofenzywę prowadzoną na Wo- winy toczą 8ię walki w dolinie Czorochu.
tyniu skierować poprzez Kamionkę Stru- · Hosvanie doszli tu również do Karpat i za„
milową na Lwów i prowadzić ją jednocze- jęli ~wzgórza ciągnące się na południu. od
śnie z gwa~town~i atak~mi na Br?~Y·.
miejs~ow~ści Wiinica i Berhometh.
neral Brus1łow medocem~l tn;d~os~1 ]aine .l
póhrncnej c-:ęś~i terenu wschoJnje.
go ~e!rnłl 'Y. tern prze?s1ę-w~:ęcm ~ do o- l go syhmcya wo.jenna nie uległa· żadnej
stat;11e~ c11w1h by! P,ewrn~, IZ panstwom l zmianie. Na wielu punktach doszlo tylko
cenLralnym brakme srodkow obrony.
do potvczok oddzi~łów wywiadowcżvch.
Na przestrzen~ P_OID~~~zy So!rulem nad ł
N~ te~enie z;ch~dni·m. po o.statnim
Styrem, Łoka~zami,. I UJSCl~m L 1P.Y 8! 0 ~:zo- l sukcesie niemierkim, znowu zapanowal
no bardzo z~e1ętą b1~ę; kazdy naJr:imeJszy i chwilowy spokói! Jest on w zupełności
sukces, arrm~ .s~rzym1~rzone mus1.aly. wy- z:rozumialym 1 gdy się·· weźmie pod uwagę
w~li;z.yc ~ c!ęzlnch w.a_kach, Ko!eJ~m1 ro- liczne trudności, jakie muszą pokonywać
~JSKiem1, ~rngnącem1 pr::e;r:ołes1e 1 Uk;aM i wojska niemieckie przy zwalczaniu za<:!ię
mę, do Ró:_rna, stal7 nadc~ą,,,,aJ~ _dla Ros:ran l WP-o mmm frenouskJeoo,, Ja!r.'to bylo Jm~
pc311. !;!~ kh:n~
;v•ęk.~zeJ C:lę;:ici r.Zl
..man:3 są ·I w~m ··.eh przewidzenia7. Fr.ancuzi wykonał.i
na front wolyn::sk1, ktoq g~ne~al Brusi1,?'Y · v;:czoraj cały szereg kontrataków w zam;a~
~~ wszelką .cenę chce. u~rzy~a~ w nadz:e1, ·., rze odżyskania utraconych onegdaj stanoiz .uda mu się pono~w1!1e pr;eJŚC do atakow. J wisk, wraz z fortem Thiaumont. Wszystkie
•
Sytua~ya w o1... o11cY: LJucka podo~ną usHowania Francuzów rozbily się o silny
Jest obec:iie,,,. d.? sytna.cyi pod Verdun, J~k . ·opór niemiecki, przyczem około 200 Frantam, tak 1 rota]. ~rzecrwmk rzuc~. wszystkie cuzów dostało się do niewoli niemieckiej.
rozµo:rządzalne _s1~y n~ mały od~mek fro~tu Na pozostałych frontach terenu zachodniego
w tern przekonanm, ze, utraceni~ go. poc1ą~ toczv1y .się przeważnie walki artyleryi.
gnęłoby za sobą odwrot na sąsiedmch od· .
.
,
~.
.,
.
.
cinkach. Prócz tego. Rosyanom chodzi tu
~a tereme w!oskun toczyły się zac1ę!e
jeszcze 0 uh'Z}'IDanie "zdobytych terenów na wal~1 na w~zystkrnb frontach. Wszystk1a
południowem skrzydle.
ataki wlos}Ge zos!ały odparte ta~~ ~e sy:
Sytuacva Rosvan na zachodzie od Łuc- tua.cya_ wojenna me ulegla prawu~ zadneJ
ka. P-rlzie prowad:ii operacye armia genera-1 zmmme.
li(Ka1edina. jest bardzo przykra, a otrzymyNa terenach albańskim· i bałkańskim
wanie posiłków zależy tylko od zdolnośGi 1 panował spokój.
p~zewozowej je~ynej linii k?lejow~j znac~
terenu tureckiego donosi. komunikat
me uszkodzone1 przez cofalącą SH~. armię rosyjski 0 odparciu ataku tureckiego w oaustryacką, wskutek czego zdolnosc. zma- kolicy Trebizondy, oraz pod Mamachatum.
lala znacznie.
Druga linia prowadząca
przez Dubno może oddać usługę Jedvnie ~~1 1.11t&1!'°1!2!1!11111t__,Jllll_ _~::::lllll!O!lill!$11'11'.~~111'1111~~--za pomocą kombinowanego przewozu koleją i końmi, bowiem położoną jes~ na uboczu od głównego terenu operacy,tnego. W
Konstantynopol, 26 czerwca. - G!ówna
dodatku jest ona przeładowaną transporta.
mi kierowanemi na B:rody do operuJącej kwatera ·donosi 25 czerwca.
W Pe:rsyi południowej odparte wstaly wojtam arrnii generala Sacharowa. Zgromadzenie takiej ogromne.i masy wojsk na tak sk.a rosviskie wszelkich gatunków broni wśród
niewielkiej przestrzeni podczas ofenzywy znatZD):Cb strat, . Oraz rosyjska kolumna O~
skrzydlająra, która, w tej samej okolicy ummoże bvć nawet korzvstnem, natomiast
sprawia" orrromne trudności podczas obro- Iowafa otoezyć nasz.e wojska. Rosyanie opuny, ą. przy odwrocie może sprowadzić na- ścili GhHan.
W okolicy Sineh ·wojska nasze pohily rowet ogromną klcskę.
Przewinvwa} to ryeneral BrnsUow .i w syjski pulk jmdy i zadały mu duże straty.
Na froncie kaukaskim oddziały nasze
celu wvwafozenia sobie wiek::izei swobody
ruchów poprowadzil ataki cpo<f Kolkami i śr.iaaia wsv~stkie woiska nieprzyjacielskie, upon Rnrh:iwilłowem: manewry te. dokona- ciek·a".iące k~ wybneiu i biorą je w małych
ne w ce1u sprowadzenia ulgi, nie miały jed'" grupach d(I niewoli.
Nad Ari.Ruru:n i Kem;ten zmuszono do
nak powodzenia. Takie i nad śroókową
Strypą gwaHowne ataki Ro~van zalnmały ucieczki dwa latawce nieprz.yjacielskłe.
sie w ogniu zatorowvm artvlervi ~nrzymie
rzeńeów, ·przyczem Rosyanie ponieśli zna-
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•
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Redakcva ł Admintsłracva:

Miesięcznie ~ Mk. 51 .fen. Kwartalnie 4 Mk. 50 fen.
Za odnoszenie do. domu dopłaca· się lm fen. miesiecznie.

F l L l E:

poliły

oj na.

l

y?- I

omunikat niemiecki.

I
I

Sytnacya na froncie armii
zm.fanie"

.

.

generała hrabiego

Bothmera w

ogólności

nie

uległa

Zaclrnt.lni teren walk:
Dziafa!ność \ofowa na naszym· ku zachodo\\i skierowanym froncie przeciwko
armii angielskiej i północnemu skrzydłu francuskiej, w ciągu ostatnich dwóch dni by-

1la znaczna.

~~";.

zachodzie (IO Mo -r te Ho mm ~:·Mhuualy się w ognfo a:rtyfocyi i karabinów

j maszynowych

I

nocne natarcia nieprzyjaciela.

.

Na r'rawo od lU o z y afak bardzo znacznych sił na sfa:nowiska niemieckie na ty.

iłach „F ro i d e T e r r e" zakońceyl się wieczo:rem zupelnem :niepowodzeniem Fran~

Zostali oni wszędzie odrzuceni, wśród dużych strat, częściowo po zapasach
w naszych liniach.
Niemieckie eskadry lotnicze zaatakowały bombami składy angielskie pod P a s
(na wschodzie od Doullens).

l1cuzów.

ręcznycl1

Bałk.a:ńsld

teren walk:

· Nfo nowego.

Naczelne Dowództwo Wojskowe.

Kom·unikat austryac
WIEDEŃ'.

Urzędowo donos.z~

26 czerwca:

lłosy,jski

teren wn Ik.

Na n u k o w i n i e nie wydarzyło się nie szczególnego.
Na wzgórzach na północy od miejscowości Kuty odparte zostaly ataki rosyjskie
~ ciężkiemi dla nieprzyjaciela stratami.
Na pozostałym froncie w G al i c y i dzień minął spokoinie.

Na W o ł y n i u cbalalność bojowa ogranicza się na walkacl1 artyleryi.
Na zachodzie od S o k u l a w o i s k a n i em i e c ki e w z i ę ł y s z tu :r m e ...a
s t a n o w i s k a n. i e p r z y j a c i e l s k i e n a s z e r o k o ś c i o k o l o 3 kl m. a
następnie odpady gwałtowne

Da.lei na

północy

kontrataki.
sytuacya :niezmieniona.
Włoski

W c e I u. z a b e z p i e c z e n i a

tePen walk:
z u p e l n e i s w o bo d y

ei J i ś my ezęśeiowo :nasz front na

d z ia ł a n ia, s k r ó-

atakowanej

przestrzeni

m i ę d z y Br e n t ą a E c z. D o k o n a n o t e g o n i e p o s t r z e ż e n i e; b e z
przeszkód i bez strat.
W D o I o m i t a c h, o:raz na frontach I{ a r y n ty i s k hn i P o ln· z e ź a ~;rmi~
ły walki armatnie.
Dwa nasze lata wce morskie obrzuciJy bombami forty nieprzyjacielskie.
AUmńskl

irancuskio.

Parri 25 czerwca. 24 czerwełl po polud..TJ.iu:

ma.-

Grupa wojsk generała hrabiego Bothmera.

Komunikat turecki.

Kmunłkatv

donosi 26 czcrwea:

Grupa wojsk generała Linsingena.
Na zaclwdzie od S o k u la i pod Z at ur c a m i trwają Żacięte, pomyślne dla
nas walki. I . .iczba jeńców od dnia 1G czerwca wzrosła na 61 olice1·ów i 11097 żołnie·
I"lY, oraz zdobycz do 2 dział i 54 karabinów maszynowych.

z

czne sl:ratv.

Główna

Za wyjątkiem częściowo ożywioMi dziafahwści artyleryi, oraz kilku potyczek
łych oddziałów, z pólnocnej części frontu nie znamiennego niema do doniesienia.

w

l!?

Wielka Kwatera

Wschodni teren walk:

I

W dtiiu wczorajszvm woiska ni0miee=
kie i anstryacko • węgierskie "wtnr~f1H;>1Y do
stanowisk rosyjskich na zachodzie od Tor.czyna i odpHrły gwaltowne kontralaki po o-

(Urzędowo).

IlERLIN.

ter en walJ(:

Nic :nowego.
Zastępca

szefa s;,,falm [!;eneralnego
von n o e f f e r
Feldmarszałek - iloruczntk .

Urzędowo don-oszą

o:

. Na ·lewym brzegu l\fozy :rwal~ bardzo
i}rwiona
dziafnlność artylery.t w c1ągu caleJ . ~:ef"~-A~ -~~
byd.wó<'h ·stronach tej. miejscowości. Rów„
n'oey
w
lesie
pod Aveeoiu.·t, na wzgórzu $04 i
1
mez odparte wstaly słłne ataktRosyan na
na
,~!\~ort~
:m„_mme".
.
.
z. tą $amą gwaJtownoscią, odpowiadaj~ i.m je-- 304 &tano"\\iska nasze byly powolnie lecz dlu·
po!udniu od odcinka Pła~?.OWtł; .
polu.
N1sm1edci
.
atak
na
granaty
ręew.e
:na
dnak
energicznie bµteryę frap.cuskie.
go ho.mbardowane.
dmowm1 wschodzie od Berosteezka. Jed~
wzgón:c
304
został
odparty.
.
·.
.
·
.
Ostatnie
wiadomości
d.rmoszą
·.iż
w
ofenNa prawym brzegu Mozy trwalio gwaltonocwśnie woj~ka sprzyinie-rAón~ ·Wzl~lv
Na prawY?1 hrz~gu M_ozy w mągu ca!eł zywie wczorajszej Niemcy użyli więcej aniżeli wne ostrzeliwanie linij naszych w o<lrinlm
szh1rn·wm wzgórza ciągnące•.eię na-.półnÓcy
noc>· toczyła s1ę zacięta hitwa. n„a zach-0dnieJ sześć dywii.yj. · ,
. ·
wzgórza 301 na pólnocy i na wschod1,ie od
od Lipy.
--~
wzgórza ,;rroifle Fet•e'', w lesie Cllnt•Hr<' i pod
. . Na.i1,viększe postępy uezynm .Rosyanie eu:ści atako-.·;anego frontu. Gwahowne kont.r~
Pary.i, 25 czenvta. - Urzędowo donosią C'lli:~iwis. Hann irnntymiowłmo walkę na dni~
dotychczas na Bukowini~ dz1ękitemu, iż łi.t.aki Francuzów zdob)·Iy z. P'?".'r?te!;1 . duzą
„ i::c· terenu p.od wzgarznm1 321· 1 3-.0 1 wy- .
,·-•
,
armia austryacko „ węgierska geneI'ala "zę':
d wv!ść z fortu Thmmnont, ; 24 czerwca VHt1.:z.orem.
.
I ściach do wsi ii;Mtry.
. po- 1
Na le""''"n
brzegu 1\.~„„,..
W in11\.·eh odrinkat•h zmitrn-.;.' nie zag"i.'.·
Pilam~cr-RaHina prawie. źe zupel:nie unika~
P arry
- ~ NH~mro'ł•
•·
·az ·.o ""
· · · ~ cze w . swem
".~·
··„""'.J '1z
„ · ie..;
„ mil.1a1
. .. sto~
,_,.J
la Walk i rofafa sie bezustannie na . silne ktory Niem<?y utr:: mu~ą 1etiz · Ni·emców trwa 1 sunkowo spokojnie, tylko w ok101iey wzgó1·za. O dZialaluośoi piechotl nie doillesiono.
•
.
stanowiska obronne w Karpatach. W dn1n 1 sindaniu. Ostrzeliwame przez J.:

na

Il

T•

•

-.

•

0

l

l

wsprawie

Paryi, 23 czerwca.- Urzędo-..w donos'Zą J cielscy i rzucili wiele bomb. Sześć osób zo25 czernTa po i;oludniu:
I sta1o zabitych a. kilka lekko ranionych. Wiele
Berlin, 26 czerwca. (T. wt): - Na w~c11-01
N~ le\vym brzegu
Mozy powstrzymany budynków z.osialo uszkodzonych.
dzie wojska mocarstw centramye~ odniosły
wstni ogniem naszym atak nie1:niecki, skieznowu korzyści terytoryalne ponnęd;;y Ko:
row::my na rowy ochronne na poludniovryeh
"''lem
i Łuckiem. Rzeczoznawcy
angielscy i
.....
„
• ~
stokaell Morfo Ifomme.
francuscy zaczynają nawet ob~av:1ac pewi:-e zaMonachium,
26
czerwca.
(T.
wł.). - Król
Na prawym hrzegu Mozy w c;iągu noey toludwik udał się .na front w towarzystwie du- niepokojenie z powodu oslabrnn.ia :atar<:1a arczyły się walki w oddnku fortu '.I'hiaumont.
. mii Brusifowa. Zdaje się wszakze, ze t-:zy moKontrataki francuskie zdobyły kilka rowów w żej świty,
carstwa zachodnie bardziej jeszcze zamepoko~
odcinku 11a zachodzie od fortu.
1 jone są faktem:, iż niemie~kie i austryackie fo.
Francuzi osi<~gnęli niejn kie postępy we
Urząd
dz.ie podw·odne w ostatrnch czasach dokonyw wake nu granaty n2czne.
Berlin 26 czerwca. (T. wł.). - „Berliner wują coraz liezniejszych i pom~'ślnyc~ ~taków
Na pozosfal~·rh odcinkach trwa ostrzeli- 'fageblatt"' zamieści! wy-wiad wspó1pracowni- na okręty płynące pod flagą mepr~y3amelską.
wanie bez akc::. i pieehoty.
ka swego u hrabiego Batockiego, zawierający Zutopiono juz p-0ważną liczbę okr~to_w handlointeresujące wyjaśn.ienia, dotyczące zamierzeń
wvch a 23 czerwca austryacka lód.z podwodParyż, 26 czerwca.- Urzędow10 ·donoszą
urzędu wojenneg{) do regulowania spraw żyw
n~ n~ linii z Otranto zatopila włoski· krążow
25 czerwca w·ieczorem:
nościowych. Nie są one tak radykalne, jak czę
nik pomocniczy i kontrtorpedowiec.
W ciągu dnia ua obydwóch brzegach ~Io stokrnć 'przypuszcza.no, i opierają się
zasafy nie doszro do żadnej akcyi piechoty.
dzie na zarządzeniach dotychczasowych. NaNa lewym hrzegu l'ifozy trwa gwaltiowny razie ceny, oraz racye zboża i chleba ni? ul~
ogief1 artyle11i w okolicy wz~órza 304, na ana żadnvm zmianom. Urząd jest z.dama, ze
(1'.
Morfo Homme i pod Cłrnttanco1L:,
~ ti:.i dziedzinie ognmic:z,enia są zbyteczne. Rosyj:-;kie cukrownie w po~Nn~ ~a zyNa prn w-ym brzegu Mozy od godz. 5 rano Gdyby zaszla potrzeba ze względu na brak
skiem nie ustępują w chc1 wos?I wampodwoiła E:ie gwalto\V"Tiosć bombardowania w
kartofli, wówczas dla ludności ciężko pracują pirom innych kra~ów .. korz.ystaJąeyn~ z
t;dcinkach „Froifle '!'e:rre" i .Ffoucy.
cej racya chleba może być naw~t I}Odwyiszo~ konj unktury. Zabiegają om, o podniena. Nader ważnem polem pracy !est dostareza~ sienie cen maksymalnych, ktore rzf>komo
nie tłuszczów, które dotychczas nie było nale- przyprawiły ie. o wiel.kie straty: Wbrew

Fo~rói

Hroln

bnvmskł~~~.

I

Paremne

ZIzby frnncuskiBJ.
Paryż, 2.6 czerwca. (T. wł.t Tzlm,
francuska uchwaliła 512 głosami przeciwko 3 et at bieżący na li:p1ec, sierpień.
i \\fZPsień. Prezyrlent Deschauel wyja"
śnił że ani Francya, ani też żaden Fran„
cuz' nie może myśleć o natychmiastowem
zawieszr.niu broni, luh o pokoju. Socyaliści ozn:iljmili, iz akceptują wszystki~
krerlyty, ażebi pop. zeć. zwyci~stwo OJ·
czyzny,

~ztokl•o~!~9:lecz~:~~l wł.). j

ra donosi 2~3 czer~vca:
Przed poludniiem w okolicy Dixmuiden
tncz.yla się walka artyleryi. Na pozostałym
froncie spokój.
IA~ Havre, 25 czerwea. - Głó\\'lla kwatera donosi 24 ezerwta:
'1'r\VHją \•lki artyleryi i rz1lranie bomb
w okolicy Sttv.m.stra~te. Na pozostałym iron~

du -

spokój.

życie uwzględni:rnem. Należy utworzyć pań
stwową centralę tłuszczową. Inwentarz zredukowal się znacznie. Z natury rzeczy uzupel-

11ianie ero odbywa się nader

powolnie.

Od

zostana ~stanowione okresy bezmięsne. Prezydent· Batocki p-0wiedział w końcu, że do zadań urzedu należy również prze.iście od gosp-odarki w~jennej do p-okoJowej, będące jednem
z najważniejszych zagadnień, jakie należy nader "po\vaż.11ie wziąć pod uwagę j.esienią i w
zimie.

UczykOW.

.strzelone.

Kntowice. 26 czerwc.a (l1. wł.)-Se
krctarz stanu dr. !{eltlerich w toi,vi!rzystwie jedneg·o z dyrdcto ów m.in!steryalnv0h i dw611h ra·lrów rctern1ąeych
przyhył no~y dzi•::ifis,zej .

go K~towic, a

stąd u lał się do Mys:rowic, g·\lzie. pr~e
nocował.
l zh•iaj rano panovvie en OdJe-

·

I tu Thianmont i wsi Fleury, posiada niezwykle

Iwicką

PEldmilfSZB4Bn ~ll.0111.

śbę

nostawiony

z·•stał

do dyspozycy1.

11 ,. eruun od pohwcnego

• ała-porucznHrn, a w r. 191~ gene~ała irnłkowni: a. 1'o wybuchu "''oj ny
ob ·rn,..j dowodził pilcząt:w1No II ar · ią.
którn zdobyła Lie;.;e. Następnie dovrndził l i Il a IDil'Ji pod cz tS przem ar:-zu
przez Belgię, wr('szcie oo jął do\\ ó dztwo
nad grnpą łVOjSI\ prawe~O Fkrzydła, prze-

rre

ciwko An2.likom,

iielgijl'zyko•n i Fran-

cuzom. vV roku ubiPgłym
na generała-teldmarszałka, ·
czątku

kvv'ietrna r b.

Pogrzeb

awansował
źaś w po~

opuścił

wisko z powodu choroby.

swe stano.

Przyp. Red.)-

lmm1lm~na.

Drt>zno. 26 czerwca crI1•

wł)-\Vczo

raj ·wśród nieb.vwał!3~~o tłumu mieszkań
ców Drezna

odbył się

pogrzeb

słynnego

czasem sh'.aty irancuslne w 01enzywie teJ na
100,0UO hulzi.

Genewa, 26 czerwca. (T. wl.). - Sprawozclania nadcho-d·zące z frontu donoszą o szalonych pJąfa.owych atakach piechoty niemieckiej, jak -0 czemś, czego sobie trudno wyobrazić. Porównywują je tylko z atakami niemiec•
kiimi w pierwszych dniach walk o Verdun
lub też ze szh,irmowaniem na fort Vaux. Przełamanie przez Niemców linii Thiam:nont Fleury narzuciło pras-ie francuskiej przekona~
nie, iż ofonzywa rosyjska nie odciągnęla ani
jednego iolnier-tia niemieckiego z pod Verdun.
.Je:?eli ofenzywa angielska ma ocalić Verdun,
to musi ooo już teraz być rozpoczętą.

Rzym, 26 czerwca. - Glówn;a kwatera do-

11-osi 25 czerwca:

W Leopoldshlrchen powsW pożar.
Nad Isonzo oddziały nasze kontynuują
.n.ve zn,i.cz~e napady, podczas których zabrały
n~eprzy1ar1€llowi broń, amunieyę i kilim jeń

cow.

Lotuky nieprzyjacielscy rzucili hornby na
Tolnezza, Porto Grunro, Ponte Piave i na Laguny pod Grrulo. Wyrządzono niec-0 szkód
materyalnych.
----

Spmvozdnnia ndmiraUcui" wfosl,iei.J

~~Yn.1, 24 czerwca. - Admiralicya donosi:
• . pierw~zych godzinach rnnnych przele-

n ctt1 1,r,ąołlir~n·ł 0 fl}pifL(f!ll dm"l~ł.

Pogrzeb Do1zn·Pnszy.

trwazy wczoraj

~

ws~ho~.u. Okohcznos:

P;:n•r;

lotnjka, nadporucznika Immelmana.

-

nader

(Kar al v. l:il'll11w Hczy obecnie 52 1 ta mnsinła w znaczr:ym stop~m spot~gow~c
lata. Kai yerę .'vojskową , !OZJ:'Oczął w f. nicpok.ój o losy t:wierd~:r:, ktory 'vz~?gł .się
r. 1864. Uczestmc:zył w poc;iodzie 1866 r
zi:ac~m~ w o~ta~mch czu.0ach. ~a:no.:1~~ p;rtai. w oblężeniu Pa yża w roku 1870. \i\
me, Jakie pos1Hu Francya b\ .ezie J~~zcze :V
rok" 1s~m ot rzymat nwans wi. pułKciwni- stanic r:nrnić na te:1 ;r~~t.
;:y~szy ofak;. w r. 1897 µ·enerała-majorn, w r 1900 cer francuski occnrn.1 ~1:z prze; .ns!!l. c aw-~1ym

lbym, 24 czerwca. - Główna kwatera
donosi 23 czerwca:
W dolinie Brenty wojska nasze obsadziły
n?we stanowiska po drugiej stronie strumiema Rnmini (na wschodzie od Cima di M:ezzana) i na Costone di Lora (na zachodzie od
Monte Pasubio). Zabraliśmy nieprzyjacielowi
broń, amunicyę i how.by,
Na froncie Posina - Astach czynną była
utylerya nieprzyjacielska. Odparliśmy ataki
t1ddzial6w nieprzyjacielskich w -0koli-cy Compieglia i na Monte Spin.
Na wyżynie Szlegen dalej napieraQ
my na stanowiska nieprzyjaciela. Artylerya
nasza spowodowała wybuchy, oraz pożary na
wielu punktach linij nieprzyjacielslcich.

ismen.

doniosłość. Pomimjając już

kończąc przemowę

'Berlin, 2ti czr>rwra (T. wł.)-GenP; wiei~~ obs~ar~ zdobytego tere~u; ~i~?1cy ~cl
rnł-feldmarszałek Bnlow n;:i własną prd<,, s~~rn~\1 solne ~pstę1) do ostatme~ linn .forto~

Komunikaty włoskiB.

eoraz to g\vałtowniejsze \Yalki artyleryL
Artykrya nasza skiero\'mla wczoraj skutem:ny ogień burzący szczególnie w· dioLinę
Brenty, Possino i na ealym froncie płasko
wzgórza Asi.ago, od doliny Conaglia, aż do -odcinka l'ifamlri~Iło na zachodzie Dd lUarcesina.
Mniejsze oddziialy piechoty straży przedniej zbliżyły się d-0 stanowisk nieprzyjacielskich i stoczyły tam z przeciwuikiem oinvfone potyczki, które zakończyły się wszędzie pomyiHnie dla nas.
Na płaskowzgórzu Cordevole i Boite 0!ł'Wru~
towne \valki artyleryi.
W d-0linie Pusta ponownie ostrzeliwane
byly przez naszą artylerye ciężka Inni.chen

kim, którży przybyli tutaj wczoraj wie~
czorem, zgotowano nader serdeczne przy„
jęcie„ W Niszu na spotkanie ich wyje=
chali: komisarz króle\.T.tski, poseł Czapra„
szykon i wiceprezes Sobrania, którzy po·
witali przybyłych w imieniu cara, rządu
i Sobrania. Baron v. Heidebrandt po•
dziękowal w imieniu delegac,Yi i wznfósł
okrzyk na cześć cara i narodu bułgars~
kiego. W imieniu armii powitał gości w
jęz.vku niemieckim generał Kutinczew9

Zdobyc!B Thłnumonł i Pł8UfY.
zarząd miast.a. ?odcza~ dnia dziBerlin, 26 czerwca. (T. wt). - PotwiersieJ'szPg,.·o maJ·ą 1.n1 wyruszyc w dalszą
.
dza sir przypuszczenie, ie ostatni sukces medrogę do Warsza~_:_. miecki pod Verdun, którym jest inlobyeie forł b Dłi'

1

Kon@t:mtynoi1ol, 26 cze:·wca <.T. wł)
-Onegdaj popołudniu odbył się pogrzeb
zmarh·go nied;1wno generahi-felrjmarszałka Go:za-Paszy. vV -pog-rzebie wzięli udział przedstawiciele armii i floty, rządu,

oraz niezHczona

W~łki

na

ludność

Rnłmivinie

Konstantynopola.

i na

Wołyniu.

Wiedeń,

26 czerwca. (T. wł.). - Na Bukowinie Rosyan ponownie wyparto z miasta Kuti. Na W{)lyniu armia gen. Linsingena przy pomo,cy kontrataków czyni powolne, lecz ustawiczne postępy. Bezpośredni-o p-0 z<fobyciu
Łucka rzecwznawcy czwórporozumienia przyznawali, ie armia Brusilowa zagrażała poważ..
nie osaczeniem p-0ludniowego skrzydła frontu
niemieckiego, to znaczy armii Linsingena i
księcia Leopolda Bawarsh.'i.ego. Później nastą
pi! okres milczenia, podczas któreg-0 Brusilow
polecił wyjaśnić, że brak nazwy zdobytych stanowisk nieprzyjacielskich w komunikatach rosyjskich nie znamionuje bynajmniej zastoju
w operacya:ch, le-ez przypisać g-0 należy raczej.
względom strategicznym. Obecnie za pośrednictwem prasy czwórporozumienia wyjaśnia
on, że nie mial nigdy zamiaru atakować K1>wla. Oddziały wojsk rosyjskich, zwrócone
przeeiw armii Linsingena, miały pono za zadanie jedynie osłonę skrzydła głównej armii,

I

Cłeh wezoraJ nad Weneeyą lotnic;t niie~UY.ja- i _z~danie to, i_ak d-0ty:chcza.s,. ~ehtil;v.~

msom.

26 czerwca <T. wł.). - Doniesienie Biura Wolffa: Delegatom niemiec•

\Vilny

Londyn, 25 c~erwea. ..... Główna kwatera
donosi 24 czerwca:
Dziafalność lotników nieprzyjacielskich
b:,'la wczoraj bard.w ożywiona,.
Patrole nasze zaatakowaly nieprzyjaciel,;ki oodzial -wywiad-0wczy, złożony z sześciu
latawców, które usUowaly przelecieć nad na~
szemi liniami i popędzi! ich z powrotem.
Artylerya nasza byla dzisiaj więcej oży
\vioną na .calym fr.ancie.

Pomiędzy E~z a Brontą

nenntmu~nł nł1mł~ccv

~ofh1,

chali do ~osnowca i odwiedzili tam cv-

·wieczorem, na ma!ym ..,,-icinku.
nn poludnfowym-za~hodzie od Messimes nie:
. . l uzy_
' l gazów trujących. Atak piecho'
JlrzyJac1e
1y nie nastąpił. Dzisiaj nic szczególnego.
Wczoraj

PloBck~n.

Wiedeń, 26 czerw~. (T. wt). - P.o nieu-dany.ch próbach nad Isonw i w dolinie rrrenr
tino Wfosi z.wrócili swe ataki głównie przeciw odcinkowi Ploeckenn, gdzie sp·odziewają
się najszybciej przerwać linię komunikacyjną _
przeciwnika, biegną~ą w kierunku z zachodu
na wschód. Pomimo udzialu n.aj.cięższej art-'leryi, ataki ws?ly krwawo odparte.

Amsterdam, 26 czerwca. (T. wt)'. - W
Amsterdamie zjawiają· się w ostatnich czasach w pismach nieprzychylnie usposobi-011ych względem Niemiec ogłoszenia, nawotu~
jące wszelkiego rodzaju rzemieślników be~gij
skich, by udawali się do Anglii i za wysokiem
wynagrod.,,eniem praeowali w fabrykach amunicyi. · Jak mówią, ?'fZejawia się znaczny
ruch w kierunku przeniesienia wszystkich
Belgijczyków, przebywających w Holandyi, do
angielskich fabryk amunicyi .

Komunikaty ilnu:aJskłB.
Londyn, 24 czerwca. - Główna kwatera
donosi 23 czerwca:
Wczoraj przy pięknej pogodzie trwa1a ożywiona dzialaluość \V powietrzu. Stoczono 22
W8;lki. Większa ieh część nie zosta1a rozstrzygmętą. Dwa lafaw{;e .angielskie zostaly ze-

Btnki wloshlu na

podobnemu t·wierdzemu „No":'OJ_e \Vremia" przvtacza bi!anse 33 na1w1ększych
cukrowni z k1óryoh wynika, że przy
kapita.le ogólnym. 57 nulionów rubli .w
ostatnim roku osiągnęły one przeszło 22
mili o ny zysku.

wrześni~. być może, zależnie od wyniku żniw,

otakł · łrilncus~I~.

Berlin. 26 czerwca. (T. wt). - Na froncie
zachodnim. daremnemi byly gwałtowne kontrataki Francuzów, celem odzyskania stano~
wisk1 straconych pod Thiaum{)nt i Fleury.

w

Konmnikatv bolui!sk!o.

poft· ·URrńun.

rząd.

dla

J;e I!nvre, 24 czerwea. - Glówna kwnte-

syrua~y!

Beru, 26 czerwca. (T. ~vl.); - Komisya
wojskQwa senatti francuskiego pio omówieniu
nowego polożenia militarnego pod Verdun~
posfanowila zaillterpelować w tej sprawie

U U!l&„&!;!Uiil! ii 1.1 'tlił llllil W. u
Rztoklwlm, 26 czerwca (T. wł.)

okrzykiem na

cześć

cesarza i armii niemieckiej. Cała podrót·
do Sofii była istnym pochodem tryumfal„
nym, którego punktem kulminacyjnym
było przyjęcie w, stolicy kraju.. Na ~wo~
cu kole,jowym na gości oczekiwali .m. in„
szef gabinetu ta,inego Dobrowicz, który
órzemówił w imieniu cara, i prezes parla"'
inentu Waczew, oraz liczni przedstawiciele największych obozów. Mowę powital...
ną wygłosił burmistrz Radew. Odpowiedział mu Miiller-Meiningen. Ulice były
natłoczone niezliczon,ym tłumem, wznos
szącym entuzyast_vczne okrzyki na. powi„
tanie gości. Cała prasa wita delegatów
niemieckich .nader serdecznemi słowyo

Bern, 26 czerwca. (T. wl.). - Znamien•
nym rysem stosunku pańskv czwórporozumie•
nia do Grecyi jest artykuł, zamieszczony d. 21
b. m. w gazecie „Gaulois" pod nagłówkiem
„Grecya nie uczestniczy w pochodach krzyżo·
wych", Opra6owanie to, oparte na badaniach
hisforycznych, przebiega okres wojen krzyżo
wych, począwszy od pierwszego pochodu, i za·
rzuca Grekom, że nie brali w nim udziału,
lecz zachowali podejrzaną neutralność, \Vią·
żąc się nawet ezęstokroć ze swymi odwieCZJ:!Y·
mi wrogami, jak Turkami i Bułgarami. W.
przytoc:wnem krótkiem dociekaniu hlstory~i'i'
nem nie brak zatem nawet momentów aktual·
.nych. Dla bardzo słusznych powodów ;,Goulois" nie nazywa zresztą wyraźnie pańs.twa
czwórp-0r-0zumienia spadkQbiereami krzyżow·
ców. Wyobraźmy sobie takieg-o Vivianiego,
Bria.nda, Sembata, Biss-0latiego, jak-0 rycerzy
Grobu .święteg-o. Is.lotnie myśl podobna byla·
by moze zbyt -0rygmalną.

Angielskie dov,'ództwo woiskowe za pośrednichvem Biura
Reutera ostrzeg:a
Niemców w ich własnym interesie przed
nadmiernem stosowan em ciężkich dział.
Eonstatuje ono przedewszystkiem, że
Niemcy na troncie angielskim w Belgii
1
i Fran.cyi w ostatnich czasach szatują 1
<?lbrzymiemi i!ościami ci~żkich. pocisków.
Ko~UEya
symHcył.
Zołnierze anzielscy odnoszą się do tego
Berlin, 26 czerwc.a. (T. wl.). ·-:- Grecya,
zjawiska z równą obojętnością, jak rząd zaciąwszy zęby, narazie uległa. Należy oczek.id
angielski. Wszakże sprawa ta dla Niem~ wać dalszeg·o rozwoiu wypadków. PaństwB.
ców jest nader poważną. Powinni oni koalicvi zamierz.aja tvmczasem znieść lub o.
rozważyć, w iaki sposób zdołają uprowa· slabić*hlokadę. Zdaj~ się wszakże, iż nie sa
dzie swe ciężkie działa, jeżeli armia anti zupełnie pewne sytuacyi. .
gielska przejdzie do oienzywy i rzuci
się. na linie niemieckie. Armia angielska znairłuje sie w warunkach odmiennych, kładąc gfowny nacisk na karabiny
Paryż, 26 czerwca. (T. wt). _. Komisya
maszynowe, g-dyż ·na tym froncie nigdy Izby francuskiej do spraw wgrankzny~h, pa,J
nie liczyła się z ewentualnością akcyi ·sprawdzeniu sytuacyi pIDlitycznej Grecyi, ul· ·
obronnej. Kiedy wojska angielskie po- matum ·koalicyi, doręczonego Grecyi, oraz n
rzucą swe stanowisko objektywne?l:O obruszenia .neutralności wskutek wkrocze
serwatora i przeidą do rzeczy-\vistości, Bułgarów na terytoryum greckie, \.vyjaśnia~"
narazie jeszcze nie wiadomo. W e d ł u g powstaje przy swych dawniejszych po.
ws z e l ki e g o p r a w d o p o d o b i e n- wieniach. Kornisya doszła do przekonani . . . .
s t w a, cz w ó r p o r o z u m i en ie p r z e- środki, zarządzone przez.Francj'ę, Anglięt·it~::fL
w i d u i e, że o f e n z y w a a n g i e 1 s k a syę należy w daiszym ciągu utrzymać, oraz;·~·.;· .
I n a st ą p i j e s z c z e w s t u 1 e c i u b Le- wkrótce nastąpią nowe iarządzenia w Salonfi.:.:::
kach.
· ·
żącym.

niepevmn

I

l

.

l!!'-.--~--.
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)

.

gr:&R\el.

I

c;-.sail-t r~syi'll~~ch na wsc~hoiłzie, .stan oa
ZJEdnDCZOBB I ."'111BkS'k
Kuty, en.ta Bukowina. 1n1.jduje się w naszem
•
J •
posiadaniu.
RPrn•. 26 czerwca. (T. wt). - Donfo- ':1 I ~ ec1:rn 0'ło .v~y temat w prasie koalrny1.
~wzne
dzienniki
przypuszr>;zają,
i~
WR!i!Zfn!!'ton.
25
czerwca
<T
wł.)
' -·_ ___;.,,,,.
.sl..-.nle Bima '\Vo fta: Tt-rmin wyborów do
,
R~muma ro zuci swą neutrA 1ność. Zna.- . Doniesienie Biura Reutera: Po nara<lzie
·
1·arinmentu i:::reckiego ustanowiono na
l n:1e~nne .~ą zwłasz.r-za .te głosy, któ.re do- Wilsona z Lansingi.~m do .Meksyku w_y· 1
BlałomstnI proszą poparcIB
dzień 1 sierpnia.
''·0·1zą,, iz Rumuma nrn może wystąpie· słano not~, iłomaga1ąeą s1ę natychmia·
Wilno, 26 czerwca. (T. wt). - Biaforuska
---·
~ ~ ~wego orlkłarlać no ostatniej chwili, s~owe~o wydnnia Amerykan wziętych do gazeta „Roman" z powodu kongresu ueiśnfomwnt~cya.
Jezeh chce otrzymać stosowną zapłatę. mewoh w bitwach por! Carrizal. Nota nrch nar-0dów, odbywająceg-0 się w Lozannie,
Pofia, 26 czf'rwca (T. wł.) - Donie- Ta.k wypowiaoają się dzienniki trarnm- ~łosi. M 8tany Zjednoczone żąrfają ry~ zwraca się do Bi.a1orusinów zamies7.kalych w
sienie Biura Woi!fa· Do vran·:cy bubar- sk: e „Rap-pel" i· '!Action de France'', e~ł~go wy,jaś~ienia Meksyku co do dro- Stanach Zjednoezonyeh, by wyjaśnili Ameryskiej ~rzyhywaj~ lir·zni zb;ego\~ie grec- kr~ó e -p1~youszcz~1ą.,. M w trakt'łcie z ; fl:l, J.ak~ zamierza on obrae ~a przy„ kanom be·madzieiny stan narodu biatoruskie-"·..
go, gnębioneg-0 przez Rosyę i poparli g-0 w
cy, ktorzy rna1u1ą sytunryę \V Grecyi w N1t>m"arnl Rmnuma 1ut otr?.:ymała SWA l szłos6.
--......walce Q samodz:iel:ność duchową.
na<ler kry> yczn;rch barwach. Prz&caw ·1-vvyna'!,'rodzenie i. może si~ niem za.do-

1

I

l

nrecyi ·Rrnzi

ł

"'

iii

skie

huUuusu u Uh.lli$d.
· Genewa, 26 czerwca. (T. wt)~ - Z perm
traktacyj komisyi senatu francuskiego wynika, ie koalicya, pomimo upokorzenia Grecyi,
nie myśli ó tern, ażeby zaniechać blokady. Ve:nizelos przygotowuje się d-o podróży po całej
Grecyi w celu agitacyi wyhorczej. Wybory· nd-

sw;ęto

Wuzyngton, 26 C'.l'.erwea. (T. wtJ. ....,. Poifobno w M„bykn t~e~ą się ~rwaw~ bitwy po-., .. · , ntiftby Amerykanami a W-O!Skam1 Ca:rraney,
(T•. w~ ).....;.Serl;· 1 któr.r.eh wynik jes& jeszcze niewia.domz„
if

SErtska tv ftnnm
li •
•

. L.on.dyn, 26 czerwca
l'!."!'l~'ł

narodowe µ· zypada1ąee dma 1 -- - "

~8 czerwca ("oczniea bitwy na Polu Ko· '

sowem r. Uł8!'l) ma być w tym roku uroczyście obchodzone w całej Anglii..

-·---m

I

Pof yczka gr:cka.
· Ateny: 26 czerwca. (1'. wt)".·_; Agencya
Havasa donosd: Ażeby dopomódz rząd·owi
greckiemu w zaspok-o,teniu gwałtow-nych per
·trzeb w cz.asie wyborów, cz\vórporozumienie
zgodzi1o sie na zaforszmmwanie Grecyi c·ześci
pożyczki, o" którą: toczyly się w ostatnim c.z,asie

,

łlamburg, 26 czerwoo. (T. wt.)'. - ,,Frem„
denblatt" dowiaduje się, iż posel v. Biilow,
brat ksjęcia Biilowa, po dłuższej chorobie
zmarl w Baden-Baden.

·"

Im.fam w St

ZJ~nocznnmi~.
11

»

-

_

New-York, 2~ C'terwea. (T. wt). - Sytna·
cya w Stann.ch ZJednocz-0nyl~b s1a1e się coraz
R1ti1f.b~ nvoil'kn~::t
1n«Iłt
powa~nieJszą, zwtasuza, te stany hiszpańskie
„fo~_!! li'• ~Il wu w nuu •
okazują skłonność do poparcia Meksyku. WilAmshmfam, 26 czerwca. (T. wt). - Wez-0- i son w o<lezwf!rb do tycb stanów stara się moraj pow;oiano w Angldi do wojska pozostałych ! iliwie dagodzM wrażenie uezy.nfone wyzywa"
zon.fltyrh mężczyzn. Obecnie więc znajdują : jącą notą d-0 Car:ranzy.
się pod bronia wszysry z<lolni do noszenia jej I
w wieku od 18 do 41 lat.
-·
~~,,,... ~...~ ~ 41 t li1

dnia 7 sierpnia..
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wująrym wszystko jednemu
cięzt\vu nad światem.

feljotony ,paraUok~ałno.

Nawet entuzyazm patryotycmy, który o-

„Cierpliwoś6 pewniej do celu :prcr
wadzi, niż miecz.
Józef Flawjusz, „Dzieje wojny 'i.ydowskiej".
Wymównymi obrazami pokazał nam Fla·Wjusz kontrast pomiędzy hordą a w-ojskiem.

ców ustanowiia

Ze stan-owiska strategicznego, które nas

iajnmje, niema różnicy pomiędzy hordą najez-dniczą a broniącą swoich praw naturalnycb.
Żydzi byli hordą najezdniczą wówczas,
, gdy zaleli· plynącym z piasków pustyni po'}Dkiem bardziej kulturalne od nich plemiona
'Chanaanu, posiadające p-0la uprawne, winniee, architekturę świątyń i rzeźbę, a wy-cięli
je w pień z ż.onami, dziećmi, nawet z bydłem.
Na stanowisku hordy ostali się w dni,
kiedy Tytus taranami bil w mury świętego ich
miasta) Jeruzalem. Walczyli tłumem, improWizując chytrze środki obronne, o któte dlu~
gie mie;iące r-ozbiial sję napór zwycięzców.
W tel wojnie zginąl milion i sto tysięcy obr-0ńców miasta.
·
Byl to mmowy wynik strategiki hordy,
która naogól mocniejszą bywa w ofenzywie,
biorącej górę nagłą mocą impetu, aniieli w
d.efenzywie, wymagającej wytrwania i cierpli~
W-Ości; na których szalowi w końcu zbywać
może.

Poz.ostali źvdzi historv-ezni na stnnowisku

h:ordy \V sensi~ strategic~ym do .końca swo-

.... jej państwowości. Nie moglo być inaczej tam,
gdzie istniał-o prawo Mo~ieszowe, zezwalające
l1-0\voie1lc-owi. w celad1 małżeńskirh uchylać
się przez rok od slutby w:-0jskowej nawet w
czasle wojny.
·

już

w roku 1550, a ma w

dziejach przejśde suworowskich wojsk przez
Alpy - stoi strategicznie na stauowisku
hordy.
Wszelako bez ubliżenia prawdzie i bez
gonitwy za frazesem popularnym, w-olno
stwierdzić dziej-owe ostawanie się armii rosyjskiei na granicach strategii w stylu hordy
w kontraście do IJiewątpliweg-0 historyczneg-0
wysunięcia się· memców na cwlo techni1d
wojsk<Jwej śród wszystkich narodów eur-opejskirh. Bo jen-o tym sposobem staje się zrozu~
mialym
fakt dotychezaso\vych zwycięztw
pm1stw środkowo - europejskich w dwuletniej
niemal walce z· przeważającemi silami koalicyi, śród których Rosya zajmuje· górujące
miejsce boj-owe.
Czy jednak wytrzymuje krytykę dziej-ową
twierdzenie, że horda w starciu z regularnem
wojskiem musi być za wsza pobitą?
Zdają się temu przeczyć liczne ZWYdę..
zkie najścia Tatarów i Hunnów ~ zalew
prii:ez barbarzyńców potęg Rzymu i Bizancynrn - a w nowoczesnej historyi porażka
WlochCw przez. siły czarnych Abisyńczyków,
zae:patrzonych \V broń nowożytną.
Ale zważmy~ Tatarzy nie mieU przeciw
soMe nigdy wojsk zorga-niwwanych w stylu
nowoczesnym; mieli w przeciwnikach wojska
oŻY\vione wielkim zapałem; ale zatomizowane
d~chem niesfornej inicyatywy indywidualnej,
nielrnrne i niezaopatrzone na długie boje.
Zresztą owe lrnrdy Tatarów i Hunnów
hyly zastępami stale ćwiczących się .sn bojowyrb nal'odami~ wiecznie siedzącym1 na koniach i nie wypuszczającymi mieczy z rąk.
Zale·wy, dokonywane prLez ;nie impetem~ u~
.„ '„ -1n" J- gdv starly s1ę z doskonalsLa
stam1.y
J<;,'J.." i, · "
·
·
• k'
·•
···t
stdu
eurone1s
1m•

.•..Natomiast wofs1F·::eść Rzymian opierała
„~l '.. "· · ··
·
·" · .
k
' • h ·
"'.ę.nu.u~rn\v1cz.m.'c.h ~ •.-,\•;zeninr11 rycers.uc. w l
„ •·
·
•
Po.ktlju. Zagrzęzla w dr-oliiazgowej obrzęda- I orgamz.ar.yą m1H a:n~ w • ·
,~olłcLreligi,inej . „świ~ta horda'\ zarzelrnjąca .i Stać bylo :{?C1.owm:i~W na ?a~a-d:

.••. *'H~

walki \V dni sahnhi, nie mogla ~ię tJp~···
\";i: „.:.~egulan1ym kuhq,rt•Jm Rzymu., · podporz ·
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celowi

żywia! tłumy obr0ńców .Jerozolimy czyli
idea, którą slrnpiala wszystkie dusze, nie mogla wyrównać z-organizowanej mocy najazdu.
Byłoby rzeczą, godną frazes·owkza, utrzymywać, że Rosya, która stale wojsko strzel-

:XV. Horda a wojslrn.

"l.,obronę, ktorą

: •

•

mg~~r n~

har.lijC dop.ei? :s!an o„rnd1~ •
~"...,Zaleli l>arliarznicy Rzym 1 Bizancyum \

'}

.

I

P

m

?ii

z

wę.

ił

Vtrdnn.

cuzi starali si~ zyskae na czasie tyleł
ile było lrnniecznem ze WZC;!:lędu na o„
fonzywl} rm:;yjsln\. Nie należy przeto
zapominać. że czas ten zdobywać prnsie-

li '\'f de4'3nzywie, ponosząc 11ajcięższa
ofiary. Ofiflry te o:;.rółowi czwórporozu...
mi Pnia oddały usługi strategiczne. Naw
1 tomiast, osłabiły one znacznie cenną po·
t~<:!,'ę militarną Francyi, a zatem i samą
_ Francy~. Okoliczność ta, pomimo spro~

I

1 wad.zen i.a rezerw an;rieł.skicl1 i r.osyjskich,
jest obniżeniem wartości jairnściowej

1 czwórporozumienia, które może być ·wyI równanem jedynie przez mniej więcej
1 równ"' straty po stronie Niemiec. Nale·
! ży tedy wystrr,eg-aó się przefhvozesneg;o
i wycią2anla jednostronnych wniosl<ów z
I dowodzN\, że walki pod Verdun prze„
I oby:ą ost.atecznie szalq zwycięstwa, rrn
j stronę państw centralnych lub czwórpo
. rozurmeuia

ą

to prawda! Ale dokonali tego d-0pie:ro wów~
czas, gdy militarna potęga tych państw wyczerpała się w gnuśności ;{.hytku i ;r-o.zpusty
długiego czasu pokojowego,
Sluwem i horda, która nie przejdzie d-o
stanu cywilizaryi - nie potrafi się bronić.
Dlatego pali, pustoszy, niszczy, grabi ~ i u~
cieka ..• Tak czynili Tatarzy i Hunnowie.
Z\vycięztwo Abisyńczyków Uomaczy się
nazby1 wielką dysprop•Jrcyą sil lokalnych i
wysłanych na podbój, oraz nader :riedoslrnna~
tą techniką strategii nmiej liczebnyeh Wlochów. Horda u1-0patr1:0na w równe śrndki
boj-0we a bez porównania liczniejsza zgni-oUa
ciężarem impetu Eur-ópejczyków na terenie
i w klimacie dla nieb obcym, nim ci zorgani-

z.owali

lb h

Wft n.~C P011

Ilem~ 23 czerwca <T. włJ - Ber·
nel'iski „Bunn" pisze, co następu.1e: Fran„

!
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1nf2Ehl W Holandyl.

Ostatnio tolouramy!

Echa rnvm!ncyt trlrndztilef

.1Me~

POSRł

J1„2°a9 ~6 czerwca
wt).-:- '!Nie~_we
Rotterflamsche C~mr!łnt przyp1suJe .w1el·
ką wagę. faktowi, IŻ postem tureclam w
Hadze m1~nowany został Muktnr Bey. H~ł
o!l O!'łfatmo podsekretarzem stanl_l w 1:11·
mste~nn spraw zewnętrzn'.""ch 1 wywie„
rał poważny wpływ na zagraniczną politykę Turcyi, zwłaszcza w chwili,' gdy wielq
ki we7.;:r piastował jeszcze tekę ministra
spraw wgranicznych. Gazeta prz.vtoczoa
na wnioslrnje z tei nominacyi, i7. do stanowiska posła w Hadze przywiązują obec~
j
nie wielką wagę, a może to sfać jedynie
Petersburg, 28 czerwca. ...... Wielki sztab w związku z rolą, jaka może przypaść w
generalny d'Onosi 25 ezerwea:
udziale Hola_nd.vi i jej ~rólowej przy ewen·
,
Na froncie zachodnim Mtylerya niemiec~ tualnych pro.bach ~o~rn,Jowych I l?rzy za:,
I ka ostrzeliwała lfozne odl'inki stanowisk pod początkowamu własc1wych traktatow.

Londyn, 26 czerwca. (T. wt)'. - Sąd
wojenny w Dublinie wydal wczoraj nmvy wyrnk śmierci na !rasa Dawida Kentio, z:a 1..a„
pertraktacye.
strzelenie jednego z policyantów, którzy wfar. gnęli do jego mies1imnia. Wedlng oświad~
czenia podsekretarza sianu, Tennaut'a, zfoż-0-
nego w Izbie gmin, dotychcz,as sąd wojenny
Berlin, 26 czerwca. (T. wl.). - W cłnvili I \\~·d:.11 ·3000 wyroków w sprawie powstania I Rygą z wielką gwaft-0wno§dą.
obecnej niema możności ustalenia vewnej ko- il"land:ddego.
!
Pomiędzy Jnkobst:ultem a Dźwińsldem
nnmilrncyi pocztowej pomiędzy Niemcami a
-~
.arty1erya niejrz.yjacietska podtrzymywała
Crecyą. Z tego powodu nie mogą być przyj.
IF~l~tUl~Tii:B m?n!~fl'~ r.~,r.i~1 11 tm~ .
I ny ogień:
.
. .
.
mowane nadal zwykłe listy, pocztówki i dzie1}„
~~
~;tH>l.l1Hi 1~,. 1;~11.~.rn.
J
Lotnicy meprzyJacrn1sey rzucili bomby na
niki polityczne nawet do tych miejse-owośei
!2l'm~!yu, 26 czerwra. (T. wl.) ....... z po~ dworz~c kolejowy w Pofoczanaeh. Jeden z
greddeh, które nie są zajęte przez nieprzyja„
du różaicy z~patrywań w parhlrn 6 nei' n-a tl~ ~ lataw~ow. naszych zestrzelony wstal przez
i:iefrt. Urzędy pocztowe otrzymaly l'fl7.porząw 1
dzenic, aby aż do ochvoinnin nie prz.yimcnvały i srn-awy irhrndzkit:j, ustąpił miuist~r rolnictwa, i przee1wmka.
Ka!·ol uf Selborne. . .
.
j
W okolicy dworca k'Olejoweg-0 w Czarto„
· żadnych poSiylek do Grecyi.
..
. .
• rysku zdobyliśmy silnie zbudowany szaniec,
którego znł0ga zaktótą. z.ostała hagnetami.
~~~!l'lr<i "'i·i'li;l'l~S~1•n
.ł•iJ:p.!~~th
. . ... -„lil! )'" !i~L'~,)J f.~ '.„tt; •
HEmhrSOil O
Na p~h:i~cy od.. w~i Zatu:rce o. d. P. a. rli~m;v
„
„
·
kontrataki n1eprzyJac1elą, który pomósl c1ęzB1~!mreszt, 26 czerwca. (T. wl). -=- Gazeta
l
f,('nrny;1. 2~1 ~Zf':l'\Yc»a
wl.)~Prt-zy- . kie straty.
„Dreptatea" donosi, że przed rozporzędem
a~n~
mzQrn
~sw:at~,
Hen:łrrson,
wypo· I
Na polu<tlninwym „ wschodzie od świnhuih
ostatni ej ofenzywy ro.syjs1;iej poseł rosyjski
1
WH·
zał
.
w
North·ham
puLmshire
mO'Wę,
!
powiodlo
nieprzyjnt!iel-owi wtargnąć na
w Bukareszcie przedstawi! rząd-owi rumuń~ W k!,órnJ Of:trzn,guł słuchaczy f) zed 1 :a~ nieh'ióryd:isiępunktaeh
do stan-0wisk naszych,
g1\iemu nowe propoz.ycye, które prezes mini·
''·1'.1-n1r.m
po~łn.cnu
.'Pr~ed":·czAsnym.
wieI
lecz
na
catym
frv.mcie
rozpoeząl c>n odwrót.
strów, Bratimm, · przekazaJ radzie ministrów.
1
~c10m
o.
pokoJn.
h
~nJ
.
~iet
ftaf:.'.{'1~·
ża~
Na
północy
od
Radziwiłłowa
wtargnęły
Rada, .z uwagi na sytuaeyę pomrezną i mm„ 0
1
1
tarnih ptistanowila ściśle zachować przestrze~ r n~go rn~~go. po n~;u, ~a < Yil•O a .ieh'~, wojska nasze d-0 przednich rowów nieprzyja·
kto;'J: ~ęq.:w='\ się opi~r~c na ~prayw~dh- cie1a.. Nieprzyjaciel w dalszym_ ciągu stawia
ganą dotychczas neutralność.
w.o~c1. I ,llOn~~ze. I~01~ra W~l ny leszcz~ tu zacięty opór.
a1.1m #'ranims~D .n Bm~unH
I me WldtlC; Nir-p zyJaCl.fll dip.y do_ ti>go?
Na zachodzie od śniatynfa wojska nasze
Pr u J .111u :. U ~1.1m · •
\ aby .Angl1~ została p0b1tą, ltiez me na- uczynny postt;py.
. BnkarPszt. 26 czerwca 1T. wł.) ,__ stąp1 to mgdy.
Po zaciętej walce zdobyliśmy Kimpolung.
Stanowisko Humunii, po ostatnicl1 suk... t
Z chwilą zajęeia miejsoowości Kimpolung i
w;ii;.'11

amerykan.

1łlclm.ku„·,
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staJ.ć.

będą. się

l

wolnić.
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znier.m~;i~zoncmu stronnhlhvu Venfi„
Zł:llosa s_z~łrnje . ~ię rmimhm1a„
1'1 lPiU IDl~!iiCOWOSClaCh do.szło już do
Pn"liF'łF~

Sf

defenzywę i zanim rozwinęli
wyjątek...

caroslawia i
1, monoide(}wy

prawosławia.
bywał potęgą,

Taki

fo.l"latyzm

nadającą grozę

i żywi,olową najściu dawnych koczowników i
barbarzyńców. Lekcew~żyć takiej potęgi Jav.;ny, huraganu,.. czy l.ud.zkiej ~!<'lrańczy. -.

I
j

nio nal~ży. Rowądek
bezpieczeństwo.

\I

,

dziejowy zna jej nie--

Ale to niebezpiecz.e1istwo ma granicę
w charakterze duchowym hordy. Du-szą h{.rdy jest bezbarwna jednolit.ość w słanie
nierównowagi t. j. ?a.twego przejścia w bez..

l wla:§1!ie
I'

I
1

-ofenzy-

To byl

barwną niejednolitość!
Ideowa łącznia, która przyjęta została
bezruyślnie przez wszystkie
czlonki szarej
masy analfabetów, zaciemnia się szybko. Dy~
scyplina pęka momentalnie, ustępująe w m<r
mencie tryumfu miejsce rozpasanemu nis~zy·
cielstwu, a na wypadek p<>raiki ~ panice
zwierzęcej. Olbrzymi~ cielsko rozsypuje się

•
•
•
•
•
w
Sprawozdawcy wojenni pism r-osyjskich
pn)ch„.
podrwiwali S;obie z tego, że Niemcy szli na
Natomiast duszą armii prawdziwej jest
Belgię w szeregach mocno zwnrtych, Dml"!rd z
idea celu uświmlomkma przez wszystkie
tego, że wojska rosyjskie w p-0czątkQwych
członki organizmu,. dokonywającego jednoli·
wallrncb przejęły od Japm1czyków system
cie mnogości zróżniczkowanych iu11kcyj. Dy·
najścia rozsypanym lmicuchem ~ sławili i' scyplina staje się tn już mechaniczną. Człon~
wyisz-0ść taktyki r-0syjskiej nad niemiecką.
ki są jak klawisze wprawi-one w ruch palcaNie należy uwodzić się pozorami. „Rozmi, poslu~znmn1 automatycznie wirtuoz,owi „
sypka" w ataku 'lvcale nie jest jesz,cz.e zaprze„
wodzowi. Tak jest u Niemców„.
czeniem charakteru hordy, Dawni Tatarzy
Rosyjscy „stratedzy" podrwiwali sobie w
przed atakiem rozbiegali się naprzód we I pismach z "nutomv.t;yzmu" żołnierzy niemiec~
wszystkie strony, a dopier-0 poteni. 5 jak stado t kich: ~iesluszn.ie! , „~,Jieś~i~d-?mość" jest. tu
kruków, uderzali na wroga, otaczając go ze~ I wym1nem długich c\vrczon swrndorn~·cbi Jak
wsząd.
Nat{mtiast starożytni Rzymianie szli I gra fortepianowa maż~; tnvać pod palcami
zawsze w zwartych szeregach, a jednak nie 1 świetnego grajka na\vet we śnie„.
byli tlurnem.
I
Zbyt indywidualistyczne wojsko niezdolCharakter tlumowy nie tkwi bowiem w
ne d-o takiej dysc~1 pliny atomizuje się łatvvo.
danym momencie. Moźna być tłumem nawet
.fost -0110 z innych przyczyn tak samo malo
w roomentaeb rozrzedzenia. Natomiast gęsta i -0dporne, jak hor<la 1 wobec idealnego typu
kolumna nie będzie tłumem, gdy jest zorga„
w-0jska, w rodza,\u niemieckiego, za,lmującegt.
niz.owana i iróżniczkowana w hmkc;vach.
szczęśliwy środekpomiędzy bezbarwnem skuRóinicą hordy i armii jest różnifa duszy!
pieniem rosyjskiem i barwną nie.spójnościs
I ona to stan<lwi fu.ndameat przewidywań o
f.rancuzko - angielską... *).
·
rezultacie wojny.
----Nie drndz.i tu o pijaną duszę zgrai, p.odpa*) W końcu XVIII stulecia 'wojsko rosyjskie
!acz~·, która przy cofaniu się wojsk rosyjskich
zajmowało ten szrzę.'mwy środek <lajilCY przewa~
podpalała na ślepo, co jej słafo po dmdze, po
gę P.osyi w wojnach tak z h::mbmi Raui;;;-iu i l\ry„
nad l!otneby celowej obrony. Były to czyny I mu. juk z indywidualnem na wzó1· 'f:.•:memki
1
hordv I ·
cerstwem poi$kfom.
Nie moina łei odmówić tej urmii owej
Leu B~iłnumt.
sklejaJącei ż;, wi-ol id.ei, jaką jest fanatyzm
_,__

I
I

I

ry-

1

I
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OODZlNA:

na maszynie lub ręcznie), chusUd na szyję (szale),
ogrze\vacze pulsu, wszelkie jak dla mężczyzn tak i
dla kobiet.
7. Gotowe ręczniki, obrusy, chusteczki do nopotrzebie raey-0nalnegio mianowania nauczy~
dell języka hebrajskiego i religii żyd.owskiej, sa, pokrycja namiotowe, odmierzone brezenty wopostanowiono wyloniić lmmisyę egzaminacyj~ ' zowe, odmierzone prześcieradła i powlor:i:ki, w-Orki do piasku, torby plecne.
ną z n~d:rabinem Trejstmunem na czele. W

ŁÓDŹ

liska (Poludniowa 66) subsydyum za czerwiec
w sumie 1500 rb.
Na skufok odezwy Delegacyi szk<0Inej o

Kałendarzvk.

C<l!llli;)• .... „„.„„ ....... ____

..,.., ________ _

D z i ś: Wladyslawa.

sklad tej kamisyi wejdą pp. S. Bialer, dr. Lewi, T. Białer i in. Do za<lpiniowanfa wś o

Jutro: Leona.
Wsrhód

słońca

kwaLifilkacyaC'h nauczycieli pod względem wyksztalce~ia ogólnego z ramienia f)elegacyd.
wrbodzą kuratorzy szkól p. A. Goldstiadt i J.

o godz. 4 m. 40.

Zachód o godz. 9 m. 24.

Szwarcman.

Widowiska.

Czynni obecnie nauczyciele

jęz.

Teatr Wielki. Dziś pierwS7.y występ fłll'l3Y warszawskiej: „Medal S maja" St. Kozłowskiego.
J u t :ro „Medal S maja" po raz drug!.

hebrajskiego i religii mają być również pod~
dani egzaminDwi k"'misyi.

Koncerty„

Wcwraj przybyła do Lodzi C'r,ęść personelu
faI-"'Y warszawskiej ?; reżyserem p. Marcelim Trapsza. ł>ziś przybywa r"lszta zespołu. Rędziemy mieć
ZPk'm sposobność widzieć ealy ens~tnble teatru
Letniego bez dobierania sil miejscowyeh.
Na pienvszy. ogień pójdzie wysoce aktualna
fara St. Kozłowskiego „Medal 3 maja", 1.1.óra
śwt"".;~ w petni powodzenia. po 37 przcdstawieni~ch, zeszła z alisT.a w ·warszawie, fi z powrotem
farsy z występów l:órlzkicb ma być wznowiona.
Z resztą zespołu przybywa autor :Sztuki p. St.
Kozłowski, by być obecnym na dzisiejszem przedstawieniu.

IIclen6w. Koncerty L. O. S. Dziś 'Wieczór roUslów i oper. Dyr. Br. Szule.
Jutro 8-y konc,ert symfoniczny. Dyr. A. Ti.lrner.
Roełnit@.

Dnia 27 r. 1697. W Warszawie oomoo łtólem
j:'Olskim Fryderyka .Augusta n,
oo r. 1694 elektom !laJ>kfogo p-0
bracie starszym, Janie le'!'Zym IV.
1831. Rozstał się ~ światem w Witeb-sku, M~!· i niespodzianie, w.
ks. Konmanty Pawłowi~ Umarł
na cholerę wedlug r.apewnień u:rzędowy-:h ; wszakże 'l'.'ieść niesie. te go otruto z "'iedzą i .zg<r
dą bl'1łh, cara Mikołaja I.
1863. Pod Bialą, na Podlasiu, Moskale
ll'lkopttją żywcem księdza Siemaszkę, starca 80-letniego.

FłU'S3

war;zawskl\ w

Łodzi.

1''1Z~rwistek.

Kuratoryum obywah>.l~i<ie udz:l.2!ające zapomóg rodzill'om r07.f>,rwistów postanowilo

przy

następnej

wypłacie

:rezenvistek okazania

wsparć zażądać

od

ps.;~;;portów niemri~ckich

z fotografiami. Passporty te wstaną ostemplowane i zaopamone w odnośne numery:.

Nowa tania. kuchnia.
W dt0mu przy ul. Aleksandrowskiej 96
otwarto wc:ooraj nową tanią h-uchnię.
Obuwie 111 płótna. i drzewa.
Na wystawach niektórych sklepów przy ulicy
Piotrkowskiej ukazało się obuwie, wyrobione z
płótna, o drewnianych po<leszwacl;t.

Z nadejściem pięknych dni letnich wagony
kolejek dojazdowych stale są przepelnione. W niedzielę ubiegłą na kolejce Łódź-Zgierz każdy pociąg składał mę z 3 wagonów, a nadto ilość poeiągów zwiększono do siedmiu na godzinę.

Na kolonie letnie.
W ubiegłym tygodniu wyjechala. na kolonie
letnie w Okupiu pod Łaskiem druga partya dzieci
ewangelickich, w liczbie 386.

Z

Pensye 1mqczyeiell.
Ze

względu

na

rozpoczynające się

waka-

eye, nauczycielom będzie dziś i jutro wypła
cona pensya za dwa miesiące - czerwiec i l!i.~

piee.
!amknięcl.e

Wcroraj -o godz. 6 od.było się zamknięcie
roku sz,k-obego 11a polskieh kuzsach pedagogicznych. Pr{'t 2'.rawadzki rokończyl swój wyklad o ffi<jfodyce prowadzenia ćwiczeń stylistycznych. Następnie prof. świdwiński, kierownik 1.."Ursów, odc,~1al szczególowe spra'W'Ozdan.ie z <l.ziafa.lnośc.i kursów za ezas ubiegly.

Kursy

:r. b. Na

ui.początkowfilliO

wydział

w dn. 15 stycznia

metodyczny

uezęszezalo

511
osób i na \Vy&-bial rzeczy polskich - 368 osób.
W jakich rozmiarach wzrastała irekweneya słuchaczy, d-0wodzą cyłry następujące: W
marcu na wydz. metodycznym było 175 sluel1aczy, na polonistycznym 200, w kwietniu na
u1etod. 200 i na poh:mist. 230, w maju na metodycmym 220 i na polonistycznym 240.
W bibliotece najbogatsze są dz;ialy histo·

:ryczny, literatury, pedagogilrl i przyrody. Biblioteka otwartia została przed 2 miesiącami.

się uroczysty akt zakoitczenia roku szkolnego w 7-klas. gimnazyum
'~e!1skiom p. Pętkowskiej, Wólczańska 55.
Po zakoiiczcniu uroczystości, na którą się składały:
śpiewy
chóralne, deklamacye uczenie, przemówienia nauczyeieli i t. p. następujące uczenice

Zapomniana. stonblówka..

Pod

Stefania Besbrodówna {ze szczegól. odm.), Regina Bronowslrn, Ella Eiznerowiczówna, Helena
Ep;:;t.0 iuówn::1, Hel'm:J. Feigenbaumówna, Marva
l•\•inhergerllwna, Irena Jarwzówna, Joanna .Jan"u0
szew,;lrn, Ct>cylia KHszkówna, Wla<lyslawa Keniżauka.
,fadwiga Kozłowska (ze szczegół. odzu.),
I1hrya L.-mdau, Helena ł.ęezycka (ze szczMóL
ndz.n.), L:tera Marguliesówna, Janina Pawłow;irn,
Dom Wa;..:ercużanka, Stefania Zaubermanówna, Eug\'.\uia Ziehflrtówua (z odrnaezeni-.::m), Halina Pilit'llDWó;];:'. ,Jadwiga Zoczyńska.
-~ ·,;,~ 7-kl. szkole Handlowej kupiectwa łódz
kie,~~·, .Dzielna 58, wrzoraJ, o godz. 11 zakończono
rnk ;:;;,ko1ny. świadectwa dojrzaiośd otrzymali: AJkr Nutr.n, Braun Euzebiusz (z odzn~{;zeuiem}, Dancy;:;er Fabian, Drozdov;ski Maryan, Engliszer
Akk3ayfr,r, Feinkind l\faryau, Hcndler Hcnrvk
Iwii"i"i':i Teodor, Kapitaniak Bolesław Klose Eu~
gcnin"z. Kon Stanistaw, Kopel Józei Kowalski
S~<inishnv. Kozanecki Henryk, Kronm;n Gerszon
Lewi Józef I, Lewi Józef Il, Ivlleszkowski Janusz'
!\ewe Antoni, Nenfold Natan, Poznański Leon'
Pstrol;.ul:„ki Sianh•hw (z odzn.)
Rosen Na1tali'
Ruc!:! :::erż (z odznaczeniem), Sl~mnicki Edward:
Szn~i<l\\sk~ ,Czesla~v, Szpira Izrael, Wojciechowski
Zdz1słu~·~._ ;\ 0slrnw1cz Eugeniusz i Zusman Henryk.

szkole rzemiosł chrz. To\Y. dobroczynna~
~ei odb0dzie się dziś akt zakończenia roku szkol-

»\'

m:.'JO. 1'.to szkoły uc'lę;;zczalo w minionym roku
S7;:ko1nym 170 uczni, ukof1czylo szkole 6 wychowaf1cow, któr::y ot:rzymaja świadectwa" czeladnikó»v
ślusarskich.
•

Z gminy żydowskiej.
wczorujszem posiedzeniu zarzadu
gminy uchwalono \vyplacić zarządowi p.rzytuNu

C. Zameldowanie.
Rozporządzenie

to tyczy cię:
a) Produe~nt6w zasekwestrowanych :przedmfo„
fów i takich osób. którf'l utrzymują sklaiiy
fabrye:r."H~,
w których zasekwestrowane
przedmioty się przechov.·ują;
b) wszystkich osób. firm, towarzystw, któm
zajmują się handlem hurtowym
zasekvrestrowanych towarów;
c) sklepów, lombardów, ekspedytorów i skl::t<lników, którzy zasekwestrowane towary v:
swoim ha.ndlu lub dla przechowania m".łja.
Wymieni..,..„ pod a-e OS"by niniejsze111 filę
'l".'ey'Wa zameldować wzory swoic11 towarów do lód.z,.
kiej filii miejsca surowców wojennych w Warszawfo, Cegielniana 20, róg Zachodniej, z podaniem
ilości swoich z;ipasów.
Dostawa wzorów może być uskuteczniana oo.dziennie od godziny 3 do 6 po południ.u.
Pojedyńcze wzory winny być 'r..aopatrzone w
karteczki, na których w ięzyku. niemieckim dvkladnie musi być podany gatunek, ilość, wiP.lk'lść
i szerokość (w metrach i centymetrach).
Nazwisko meldującego winno być podane po
niemiecku i po polsku.

D. Z w o I n i e n i e.
Zwolnienia następują tylko w miejscach, gdzie
wzory będą podane, przez uprawnione osoby łódz
kiej filii miejsca surowców wojennych w Warszawie.
Piśmienne wnioski o zwolnienie przyjmowooe
nie będą.

E. O kr e ś I e n i e k ar.
Kto p-0wyżej wydane przepisy przekroczy lub
do przekroczenia takowych wezwie albo pobudzi,
kto zameldowania w swoim czasie zaniecha i nie
zupełnie poda, będzie karany więzieniem do pię
ciu lat, lub grzywną do 10,000 marek osobno lub
w połączeniu jedno z drugim. Oprócz tego towary będą mu bez wszelkiego wynagrodzenia skonfiskowane.

F. Pr ze ciąg sek w estru..
Rozporządzenie wch<idzi w życie z dniem
szenia i powstaje· w mocy
oddzielne rozporządzenie.

kołami pociągu.

Onegdaj przepełnionego wagonu kolejki Zkier~
skiej uczepił się uezeń, Mendel Landau, który w
lesie zgierskim spadl i dostał się pod koła następnego wagonu. Ze zmiażdżona nogą od;vieziono
go do szpitala Poznańskich.
~

zaręczyn

p. Jakóba Hillera

to

Powyższe obwieszczenie niniejszem podaje się
do publicznej wiadomości dla łódzkiego obwodu
administracyjnego.
Łódź,

dnia 17 maja 1916 r.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policyi
v. Oppen.

J. Neuman, A. Kron i H. Kry-

ształ:.

mm

z«&:m

OJ}WIESZCZENIE.
dotyczące

zasekwestrowania. wyrobów tka.ckich
.i pończoszniczych.

wiązruiyeh

Znosząc

Z Włocławka„

panna

Pauliną Kleinmanówną, zamiast kwiatów, ofiaruja
rb. 5 na 'kasę wdów i sierot przy Stow. prac. handf

z

ogło

do zniesienia przez

Genere! - Gubernator
podp. v. Beseler.

Ofiary.
Z okazyi

aż

Warszawa, 5 maja 1916 r.

Czyje pasy transmisyjne?
Na posesyi Karola Hoifriehtera (Piotrkowska
206), spłoszono złodziei, którzy, uciekajac, ponucili worek z pasami transmisyjnemi, nateżącymi
d-0 nieznanego wlaśeiciela.

W czo raj, o godz. 3, odbyl

otrzymały .świadectwa dojrzałości:

żebraków.

Nauczyciel, Piotr Gorzykowski, posłał' do naprawy marynarkę, w której przez roztargnienie
pozostawi! sto rubli. Gdy przypomniał sobie o tern,
i udał się do krawe.a, storublówki w marynarce
już nie bylo.

(Spacerowa 21) Ze szkół.

dla

W przytułku dla żebraków przy ulicy Zagajnikowej, staraniem zarządzającego p. Yogehmanna
zaprowadzona wstała hodowla ' królików, w celu
zaopatrywania kuchni przytułku w mięso.

roku na polskich brsMh pe-dagogicznyeh.

przytułku

B. Wyjątki.
1. Tkaniny wymienione pod literą A,· o ile w
chwili obwieszczenia niniejszego rozporządzenia
znajdują się już w procesie uszlachetnienia (apreturze) lub w przeróbce, mogą być ·wykończone.
2. Sprzedaż i wyrób wszystkich :zasekwestrowa"'.
nych towarów w sklepach detaHcznych i użytkowa
nie w pojedyńczych miarach długości przy gotowych przedmiotach w sztukach lub parach i nadal
jest dozwolony.

Ruch podmiejski.

Paszporty

POLSKI.

wszelkie dotąd wydane rozporządzenia
dotyczące gotowych wyrobów włóknistych z welny,
bawełny i lnu, postanawiam:
A. Z a s e k w e s t ro w a n ie. Niżej omaezo~
nych towarów nie wolno ani sprzedawać, ani fabr~·
kować, ani z dotych<>.zasowego miejsca przechlwania na inne przenosie.
1. Surowe półwykończone i gotowe tkaniny,
zrobione z welny, sztucznej wełny, bawelny, sztu„
cznej bawełny, lnu, lub jakiejkolwiek mieszaniny
tych materyalów albo z wszelkiego rodzaju innych
materyi takowe zastępujących, które nadają się
dla wierzchniej lub spodniej odzieży dla mężczyzn,
iako i dla kobiet, albo na podszewki, bez względu
na wagę, szerolrnść i kolor.
2. Koldty i materye na kotdry wszelkiego ro-dzaju, wielknśr.i koloru i . szerokości.
3. Surowe bielone i kolorowe ·(także wzorzyste} materye na pościel jak naprz. materye na sienniki, drelichy na p-0ściel lub materace, ma1erye na
przeGcieradla, ręczniki, bez względu na skład maiteryału, wagę lub szerokość.
4. Materye na brezenty i opony, plótno żagfo„
\Ye bez względu na wagę, szerokość i kolor.
5. Materye na worki do piasku i wszelkie tkaniny, które nie podpadają pod cyiry 1 do 4.
6. Koszule, kalesony, pończochy, skarpetki,
trykofaże, kamizelki z rękawami i kaftaniki, kolanogrzej1d, przepaski brzuszne, ochraniacze glowy
(tylko w formie węży) rękawiczki (tylk\> robione

Zadrzewienie miasta. - Fdsłiywe dwuma.rkówki.
Kommtlkaeya.
Jak jut donosiliśmy, bawił w Włocławku
glówny . ogrodnik plantacyj warszawskich, p; Szanior, celem pouczenia gospodarzy miasta, jak u-.
rządzić nową ezęść parku przy ul. Toruńskiej. Narada trwała dwa dni i dała wyniki następujące:
Przedewszystkiem więe zgodzono się, że ze
względu na bardzo piękne położenie parku po obn
stronach Zglowiąezki i w bliskości katedry, park
len powinien być zaprojektowany i uri;ądz.ony bardzo starannie.
Nader pożądan.em je.st, aby zadrzewienie przy::izfogo parku zaprojektowano w ten Spo.sób, aby
nie zakrywać widoku katedry. W. podo.bnyeh celach
µer:;pektywnych uznano za niezbędne pewne przeróbki starflj części parku, które dokoIµlne będą
CZ!i;śLiowo w przeciągu szeregu lat.
W porozumieniu ·się z inżynierem miejskim
p. Zieh \'lim, postanowiono ująć w obrębie par~
ku Zgfowiączl <: w brzegi, odpowiadające charaktetO\\.i brzegu rzeki i dające piękne ramy dla przy~
szlego parku, a w celu połączenia obu połów. przy.
szle.go parku zaprojektowano dwa mostki przez
Zglowiączkę.

W dziedzinie komunikaeyi powracamy do starych „dobrych" czas0w. Oto p-0czyna się ~u rozwiiaó
przemysl karefkowy: Niedawno zaprowadzono regularną komuaikacyę za pomocą karetek między
Wlodawkiem a Nieszawa i Ciechocinkiem a świe
żo znów poczęły kurso,;;ć karetki do Izl.ri;y i z powrotem. W jednym i drugim kierunku powozy od· .
chodzą trzy ra...7 tygodniowo. •Przejazd ·c1o Ciechocinka kosztuje 3 mar.; tam i .z pQwrotem 5 mar.

-----·Z Gostynina.

Ruch przyjezdnych. - Teatr.
Gostynin w ostatnich czasach· znacznie się o-żywił. Kilka karetek kursuje codziennie między
Kutnem a Płockiem. Z wielkid1 środ(Jwisk, z Warszawy i Łodzi napływa stale dosyć duzo przejezd-·
nych, oo wplywa na podniesienie się handlu i
przemysłu. Ake.ya dobroczynna spoczywa w rękl;łch
miejscowej inteligencyi. Ostatnio na zakończenie
Wielkiej Kwesty Ogólno ·krajowej p. t. „Ratujcie
dzieci" trupa artystów pod kierunkiem p. J. Pi<
lawy- Czeslawskiego odegrała przy znacznym powodzeniu „Belweder" Stańczyka i „Onufrego" S~
Dobrzańskiego.

Z Radomskiego.
Z przemysłu. - Walka m drożyzną.
Komitety ratunkowe.

Szkody. -

Starachowice i Wierzbnik należą do tych niektórych mieszkańcy bez.
wyjątku zof"tali ewakuowani ze swych siedzib przez
ustępujące wojska :rosyjskie. Szczęśliwsi oparli si~
w Radomiu, mniej szczęśliwi za Wisłą, w Lublinie,
a inni wrócili z Brześcia i okolic Kobrynia, albo po-gnani zostali dalej na tul:aczą nędzę, o której coś
niecoś nas dochodzi. Starachowice i znaczna częśó
Wierzbnika, jako murowane, ocalały od połogi,
mniejsza część ostatniegÓ paliła się od kul i SYapneli, za fo 12 wsi, leżących na północ, spalily ustę
pujące wojska rosyjskie, wgrabiwsey darmo lub za
bezcen zb-Oźe i dobytek. że jednak pogorzelcy przy
robotach fortyl'ikacyjnych, prowadZ<Jnyeh bez żad
nego ladu, zarobili ładny grosz, na razie więc biedy nie odczuwali. Gorzej jest z robotnikami żyjący·
mi z zarobków, nie mającymi zapasów i poz.bawi{)oo
nymi pracy z powodu unieruehomienia. fabryk tutejszych i okolicznych, wśród nich nędza daje się

szczęśliwych miejscowości,

<id.czuwać.

Towarzystwo Staraehowiekie więeei dla dostaiw
ezenia pracy, niż dla korzystania z jej rewltatów,
uruchomiło kopalnię .rudy żelaznej, starania jednak
o uruchomienie pieców i walcowni rozbily się o
brak węgla i koksu. 'Intensywna .eksploatacya · lasów starachowickich w celu oczyszczeni.a foh z
drzewa wydętego przez armię rosyjską, lub spal°"'
nego prrez obie waleząee armie, urządzanie k-01ea1lł
dla łatwiejszego wywozu drzewa, któremu okolica
dla braku koni podołać nie moie, daje zar-0bki, lecz
prostemu robotnikowi, robotnik fabrycmy wszakże
do r-0bót tyc:h nie idzie, przymiera więe z glodu.
Wielką jest zasługa energicznych jednostek,
które w celu udostępnienia biedocie nabycia produktów i os!ahienia spekulacyi, zakrzątnę!y się o--·
k-0ło dostarczenia produktów pierwszej potrzeby po
tańszej cenie. Tak np. zalo~ie sklepu w BrodaM
przez spółkę pod energiczn~ kierunkiem księdza
obniżyło ceny w okolicznych sklepikach. Toż samo
dzieje się w lliy, a jak ten w:plyw przedstawia się
cyfrowo, daje przykład wapn-O, którego korzec k&sztowal przed odejściem Rosyan 5 - 7 rb., podczas,
gdy dziś po zalożeniu wapniarki przez spólk:ę ilżee-
ką plaeimy 3 rb. za korzec. Mamy tu i w Wierzb-ni-.
ku sklep spółkowy,. ten jednak, obraeając wjrląeznie\ ,
kapitalem niewielkiej liczby osób, na zniżkę cen.
nie Vl-'Plywa.
W celu przyjścia 7.< pomocą wyj~tkowej nędzy,
załoioll-0 tu za inicyatywą dyręktora zakladów gól'niczych, inż. Gorazdowskiego, parę komitetów rąJ
tunk-0wye4, czfonkowie których przez opodatkO\\fll-';
nie się i przez wyjednanie funduszu u Tow~'C
stwa Starachowickiego, :robią dużo dobrego prz~
trafne użycie funduszów, t. j. przez kierowanie go~ ..
na :wsparcie :rzeczywistej nędzy.
· -·

Ze·· Lwowa.
\
Nastrój.
Jak donosi „Gazeta Wieczorna", od wtorku pa~
;:.uje w lwowskiem biurze paszportowem znaczny
spokój. Jest. to następstwo ·wiado-mości uspakajają-·
eyeh z kontu. Znaczne ·grupki ludzi stoją tylko
przed gmachem . lz;by handlowo-przemysłowej, w
której dyrekcya po1icyi urządziła biuro wydawnictw
kart identycz.nośei na wyjazd w o.brębie Galicyi. ·
Od kilku dni daje się zauważyć w mieście brak
drobnej monety. Zgłaszają się ludzie ze skargami
że w niektórych jadłodajniach i .sklepach nie chcł!
przyjmować dwukoronówek papie:rowych, lecz żą
dają monety srebrnej.
Ogromny transport jeńców rosyjskich, liczących
do 3,000 głów, przeprowadzono we wtorek p:rzex
Lwów
godzinach wieczornych.

w

Szkic proiektu parku ma przedstawić p. Sza„
nior w przeciągu 6 tygodni.
Drugą bardz-0 ważną sprawą jaką omawiano,
bylo ·zadrzewienie i urządzeuie duiych przestrzeni
:,.-,'-;l~'::;
piaszczystych przy szosie kowalskiej. W sprawie·
Zbrodnia jeńeów rosyjskich.
<· ·~'·
tej ostatecznej decyzyi nie powzięto.
Kolo Zakopanego p.apadli w tych dniach q~f
W mieście naszem .i olmliey ukazały się
o- . rosyjscy jeńcy wojeg..'tll;'lil:ó:l!Ży w poblizkim.~.!~"'
biegu fałszywe banknoty dwumarkowe. Sa one ro-zajęci byli ścinaniem drzew, na wlaścicieTuę ~eq.-;
bione ręcznie i "'Ykona.ne dość naiwnie,~ nieudolmy •. ~rn.esiyny "'Tiebergerową i zadali ~ęJf~B'ż.e]A
nie. Jeżeli się weźmie jeden banknot do ręki, łat
rzezmclnm rJitery głębokie rany, wskatek.:<~o~ch
wo .zauważyć. falsyfikat, lecz wśród większej· ilości
'l'iebergero~'a zmarla. Mol'.dercy usz
reb.
banknotów można tego nie dostrzedz; Kraża one
widzieć
Wę;,.<mech.
• zwlaszcza w sfe.raeh wiejskich.

Z Zakopanego„

w

i/a ·
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Tytuły

Tatarkiewiczówna zaś rozfiglowala się n.aprawdę, J"ako mlody chłopiec.
•
.
k-.1e..: „ ....
Słowem...
wszyscy stali na \vyso 1.J1:.'l\il ~dania. A że wystawa, stworz·ona stosunkow~
skromnymi środkami, bardzo .P?mysłowa. I
iral':m, dawala
tlo calosc1 j i tz•;:sto składały .si ę. dlonie .do oklasi:u. Ogól:
wrażenie _ laine .t-0 nule! W te1. P?St~m.
118
,,Suwh i mat" winno pozostać w. Elk„.omcy
I1 rzeczvwistego dorobku artystycznego .t eat r u
Po1sl~iego. Z takich s~tuk i tak wy~tawionye~
tworzyć sie v.-inien zrąb teatru, ktpzy ma oos
więcej
celu ponad doraźny zysk ma·
teryalny.
bl-n.

zamieścU rornorzadzen}r"

I

wlaśrjwo

I

ilon!ystów.
d»nw sprawie zabezpie(o) Sprawę używania przez lekarzy ~
czenia plonó~v r. "19rn •.•t obsrorze General· tysiń"\Y tytnlu ,:lekarza.", odpowiednio do roGubernr.;.tors.hv.a warszawskiego dla potrze.b syiskieo'o
brzmienia tego tytulu, Urząd zclro0
·
.
ludności
terroż General - Gubernatorstwa;
o- "',;·a
"· n•1_
1~~ 1)11·cz.ne!Zo
"
~ przekazał <lo ostatecznei.i deraz wojska ~i,emieckiego.
cyzyi władz okupacyjnych.
Przepisy, dotyczące sekwestru zboża
-:---b .. k
ta i pszenicy), jęczmienia, owsa i ziarna IDIS.
Krwawa OJ a.
. .
szan.ego rozdarra się na nowe pfony w zakre(o) 26 komisaryat ~awiadomiono w~~oraJ, ze. pr~y
sle powyższycl; gatunkó": zboża, jokoteż na rognflraoh Macynwnebeh pow>\ala bojka nozo''"·
~nviaty.
1 otrzymane z mch mlewo i na produkty sł-Odo- Delegowany na miejsce posterunkowy wyjaśnil, że
Jedn-ym z takich zakładów był .nni':'e:-8!- we, otrzymane z jęczmienia, z ~vyiączenien~ • Józef Czajkowski, lat 3Ci, szewc ze wsi Potok, spottet ludowy, ma!ący na celu szerzeme osw1a~y
piwa. Wszystkie zawarte umowy na sprzedaz kal żonę swoją, Julję, lat 31, ~ k:órą ~d dłuższe.go
między ludźmi, żyjącymi z pracy rąk wlas- 1 przyszłych plonów rozwiązuje się bez odszko- 1. czasu żył w separacyi i ugodzi! Ją noz_em, zadaJ:~c
nveh, a zwfaszcza między rzemieśln,ikami.
dowania dla nnbywcy i sprzedawcy, wypłaca- l ciężkie rany, następuie tym samym .nozem. pcde.rz· Niestety,
r-0syjski zazdrosn;w okiem ne jut zaliczki powinny
zwrócone. Prze- mit ,obie g."·dlo. Wernane Pogolome_ odw;oz!owh
patrzai na nasze usu.owania oświato-we. P:> pisy rozporządzenia, które uzyskuje mo~ ob?- do szpitala Dz. Jezus, stan Cz::i.Jkowsluego Jest Dezkrótkiem istnieniu, uniwersytet ludowy zm- wiązującą z dniem 1 lipca 1916 r., rozc1ąga3ą . nadziejny.
knal - a raczej zniknęlia tylko jego nazwa. :się również na rośliny strączkowe, jako to: 1
'.Ki;,.;,wnik jego, p. Jaczynowskl, w dalszym
groch,
groch szary i ooeze' I
Kradzieie na emen!a,..ach.
eiarn utrzymywał go przy ży-ciu, jakQ prywat- wicę. Podnbne zarządzenia mogą być wyda- i . (o) Zarz:~d warsz. gminy sta:rozakonnyc11 za~
ne";,Kursy dla daroslych".
. . .
.
. ne w zastosowaniu do powstalych pfodów rol- I wiadomll 5-ty kom!sarya4
od pewnego ""'"
W niedzielę ubchodwno d'Zl.esięcrnleeJ.e tei nych.
\ zorganizowana szajka grasuje na cmentarzach i omstytueyi, a obchód
oo
Handel
ja
otrz.rmanem z.
nagrobki z
bronzowych, rzeczy.
stwa w k<lściele świętokrzyskim. Po poiudn.iu
góż mlewem, oraz chlebem dozll.rolony Jest \ teściowych, oraz rozbiera drewniane oparkamema.
w folr.alu kul"SÓw, w dawnem III-em gimna- tyll"o w granic.ach każdego z osobna obwodu,
zyum przy ul. Berga, gdzie do niedawna r~
poddanego wl<a.dzy jednego naczelnika pawiaSamobójstwa.
mowę polską uważano za przestępstwo, ~asi~- tu („Kreischef") lub prezydenta policyi na j . (o) żona rezerwisty, 24-letnia l\faryanna Szadlo za srolem prezy<lyalnym grono lud'll1 naJ- mtY~Y przepisów. co d'o powiatowego moJJO}}O- ·1 bunia, przyszła z 2-letniem swem dzieckiem do doświatlejszych z księciem-prezydentem miasta lu mąc-Lnego. Bezwarunkow'O zabroniony jest mu przy ul. Królewskiej nr. 27 i z okna ·1-go piętra
rut czele. A więe rektor uniiwersytetu i jego
dfJWÓZ tych p1~o~ulctów d'O obwodów miejskich
rzucila sie n:t bruk podwóna. Pękni cie czaszki
miekaui, liczni profesorowie i zaslużeni dzfa.- Warszawy i ŁDdz:, oraz dn okręgu przemy- spowodow;lo śmierć natychmiastową. Dziecko poiraeze na polu szerzenia •oświaty wśród vrars~ sł,oweg~ ,w P?Wiede będziń~ldm., P.owiat:)we- zostało na schodach. Drugie, 5-tygodniowe, despe1
szerokich.
f
korrnmalue
za1:em na siew, ratka
w mieszkaniu swem przy ul. NoSmutne dziefe uczelThi
prof. Ja- L jako
na
wo-\Volskiej. Szabunia podobno
na epilep~ eeynowski, doni'osle jej znaezenie wyjaśnił i1ość zboża, muszą jednak dosft:ar-czyć ewentu- sye.
prot dzi,ekan Kryński. Iooi mówili io najzaalną nadwyżkę „Krajowemu Towarzystwu
' Zamieszkała przy ul. \Viśniowej nr. 17, w Mow tej pracy tak
dfa General - Gubernatorstwa lrntowie, 43 _letnia Marya Tkaczewslrn,
malai:Wresuie jeden z licznej rzeszy tych, eo zakla- warszawskiego". TDwarzystwp to z otrzyma- 1 rza. wczoraj około go)iz. 2 po p-0l. nalata w szklan\iiowi mwd2iięezają rozwój myśli swojej i wejnej nad\-.;,·yżki zaupalrzy w niezbędną mąkę o- kę 'esencyi karbolowej, poczem przy pomocy slomki
szczebel
w imieni1:
miejskie Warszawy i
oraz
wypila
Zaalaiwo\vrmi
Tkaczew;Scie na
lOgółn sfachaezów zl'ożyl dyrektor-owi ucz:lm przemysłowy w µowiecie będzińskim. Ró- skiej domownicy wezwali doli Pogotovde, lecz przed
adres z prnizijęfoowaniem i skladkową ofliarą wnież inne, powyżej pomieni one plody rolne przybyciem lekarza T. życie zak-0ńczyla. Przyczyna
m rzecz „Kursów". .
w
powiato\vych rozpaczliwego kroku niev.iadoma.
Popiśy wokalne i .de1tlamacyjn~ sluc}mczy związków komunalnych dla. z~o·patrze11i:a ich
i słnehaezek, cihór mieszany „Boze cos Pol- . ludności; ewetualne przewyzln wszelako ma,,.
skę", wyhmany uroczyśde, wre,szcie przemó- ją być przekazane „Krajowemu T-0warzystwu
wianie księcia-prezyd~nta zaroonczyiy tę uro- -zbożowemu".
~ść.
.
W rozpónądzeniu przewidziano t:akże w;r-

· .·
.
~I
· · .. (o) . J?zie~ięć fot temu, w c~asu pan;i~t- I
nyc.1.1, .choc h.1K zawo~nych "chwu ':?ln-0sc10-1
· " , Berea
·
wycn
wszys t1nm rosi Y na wi1 a·'()k nad
· z;\vyczajneg·o
rgzwoju
„Polskiej M_?cierzy
szkolnej".. Nie 1:Yło tyg·om:ia,. W kl_orymby
Tu1acierz me i;owo~yv:'ala do zycrn po kilka nowych zaklaclow {)SWrnt•owych. A my tak b-ar~z~ byliśmy - i woiąż jesteśmy - glodDJI. •·
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zbożem, koteż

te~ kr~da

części

związki
też

śmiesznostek,
opierając s!ę

dfa
zwykle niedostrze..
galnycb. Starkman,
na danycb
przeszłych i teraźnie3szych, spoJrzai W prz~·
szlość Warszav;ry; a że jest humorystą, spoj·
rznł wesoło i powstala bardzo dobra revueta,
z którei treścia zanoznaje widza prolog.
Akt pierw;zy dzieje się w piekle, w sali
sądGwej tok rozpraw, zachowa;iie się o:lrn;r-

's?uieńszyeh

pozostawiła

oświaty,

Łodzi,

okręg

truciznę.

dla tej uczelni, godn~j ze
'WSZ.ech miar jak najogólniejszego popa.rem.

k.

ronika warsza

jękami

tępia _
to

cy 22 marki, za 100 kilogr. żyta, jęczmienia, owsa lub ziarna mieszanego ~ 20 marek.
Zastrzega
wyznaczenie ce.n dla
·czkowy.eh. P. naczelmk z.a.rządu jest wszelako upoważniony do zniżenia cen powyższy-eh
·dla ca.lego General• Gubernatorstwa lub jego

się

roślin strą-

u\vszem

wyraźnie mów~, ::;e _wszys!ko

kiedyś minie, i dlatego revue Jego Jest nnla.
Te~tr Nowoczesny dat obsadę niemal bez

znalazła dobrą

zarzutu. Syrena
vrykonawezynię w. p. Wiśniewskiej, która rolę, swą wy~osażvla w duży temperament. Z rol męslneh

sul~ces

Teatr rolski.

D<>W~1:zi:::~~~!:' ~~!:w:f:wą:=: ;:; ~~~~et~iew~~"o!1;, n;k{g,;"~1o':t::~wP:~~~~:

już rarty~.

się

rozporządzeniu

I

wrnlln dzm-

A za to ma odpowiadać Syrena. SnuJą Się
scenki za scenkami, a knżda przynosi nmvy
pogo-dny blysk irnnii. Autm sa:_n .
bawi,
drwi z naszych wad, z n::iszyeh snueszn.ostek,
z naszych znanych i wielkich - lecz me po-

1

I poz.ostają

człowiek, to

lacz polityczny, a dwóch ludzi, to

żona

I kręgi

myśln.iejsze będzie

sunki polityczne. Co

cierpiała

pożytecznej. zbożowęmu

wyższy

i ·puhli.czności, sposob zalatwiama
spr~w dziwńię,przypomina sąd rosyjski: przed
którym staje Syrena, oskarż·ona o poht)~C~ny
lrnsmopolityzm. I tu autor pocisk: wesołe1 iro~
nii skierowuje całkiem słusznie na :nas~e s!°'"

±-Onych

0

otrzymu1ą
w~i.ywienie luduośd niezbędną

,;\Vrrrszawa po wojnie", rńevi:,~ ~· 2-ch ak·
tach z prologiem Ad~ha !':S.ar1nnana.

prz;ciętn~go śmierte111ika

I

skreślil

NiW!OliZBSny.

i \Wlkniecia cyklu wad i

w~r-

I

Teatr

każdem większem z_hior~'.visku

białą fasolę,

nab-0że?•

----

(n) W
lu<lzkiem, Z\Yiązanem ze sobą wspolnosc1ą 11~teresów czy tradycyj dobry hun~orysta ~n~J<lzie odpowiedni materyal do v1':aaskrawiema

że

ro_zpoczę~o

na-

I

rząd

ehętme

wieczoru

przypadł na

p.

Wiśniews~ti~

który z epiwdu ex-prystawa, a po wo3me
;a~harmarożnika zrobił małe arcydziełko. W
D'Q

~~~;t!''llli~fl:\n~g;cb aktach, ~~~~k':;';!lti, ep~:.~~!1,'.~ehGal':~~:~·i~c~~:SJ:i'.

„Szach

Zestarzalia się mocn~ kom~dya Blizińskieuo Szach i mat", albo maczeJ ,,Karyerowfoz':"
ciagu tych 30 lat
jakie liczy.
Onegdajsi lud~ie chodzą po scenie.i knu_ją intrygi, które dla nas, żyjących w wielm, Jak t~

(o)

~'

Baranowski, przekomiczna trójka adrusowska
z p. Zboińską na czele .. W Humie da.mulBk
p. Niemiryczówna, stale jednak
mimo ładnych zdolności, pozostawiana w
ciemni przez dyrekcyę. Nadto revuetę uroz~
maicaią barwne tańce dya:b1.1;c gawot i m~zur.
Publiczność sztukę przy3ęla bardzo zycz..
Uwie. W teatrze bawiono się doskonale. Oklaskoro nfo bylo końca. Pochwalić jeszcze należy
pomyslo\ve i ladrre dekora·cye, oraz. ~obrą r~„
żyseryę. Ze względu na aktualnosc, dowcip
i dobrą grę, sztuka Starkmana zapewne długo
gościć będzie na afiszu.
Ken.

życia;

wvróżniala się

się obecnie mówi, 42-centymetr.owy<:h armat i
aeroplanów, wydają się naiwnemi i ban~lnePrzed wyborami.
mi. Dziś nie dajemy się brać na kawal meboSzczepienie ospy.
,
'(o)" Teraz dopier-0 za,e.eyna się ':1~ści~
:;zczykom i ich plenipotentom.
.
(o) W zarządzie miejskim podniesiono
A jednak... Dawno nie pamiętam tak m1agitacya wyborcza. Dotychczas. sz~o o sc1ą.gmę
sprawę rozgraniczenia lmmpetencyi Wydzia'~eao i rozkosznego wieczoru w teatrze Polcie jak największej ilości zap1:Suw~ych ~1ęf ~a
łu szpitalnictwa i dobroczynności i Urzędu
~kim. Ta prosta, dziecinna intryga, jaką autor
listy vv-yhorcze. Obecnie krrżdy z konnteL~w
zdrowia publicznego, C'O do dozoru nad rozwałkował bezpretensyonalnie na cztery akwY"borezych pragnie jak najv.rięcej wyb?rcow
szczepieniem ospy w miescie. Do tej pory ty ma w sGhie tyle wdzięku, swobody i naiwprzeciągnąć na swą stronę, by zapewmć posprawą szezepienia ospy ~'1tjm?wa1a. się koz:iin~ści że bez. uczucia niechęci witamy począ
wodzenie swoim list-Om kandydatów.
sya speeyalna przy Sekcy1 sz,p1talne;i; z c~w1lą
Teatr i muzyka„
tek każdego nowego aktu, g~zie ~laściwie i;i1:,
W komitecie c-entralnym narodowym powprowadzenia nowego porządku, zaproJekto- się nie dzieje, którego roz\v1ąza1:i~ ,zn~m~ JUZ
·l"t1SZ-Ono myśl wejścia w porozumieni~ z ~nne
wano calą akcyę szezepienia ospy przekazać przed podnoszeniem k~rtyny. ~hzms!\:~ me utmi omaniza-cyami wyborczemi polskiem1 dla
'featr Wielki. Sztuka Anczyca "Kościuszko" ponlożenfa list kompromisowych. Nie byłoby w Urzędowi zdrowia publicznego, komisya zaś miał zaplątywać intrygi. Bal Się. Jesli nawet zostanie na afiszu do końca bieżącego tygodnia.
będzie r-ozwiązana .
miał dobry pomysł, to jednak wolał go zmar.rem ni-c rleg-0, ale trudno tez dostrzedz korzyTentr Rozmaitości. Dziś i jutro „Eskapada''
nować poczęści w opowiadani~ch, ~iż w m~c
Trarieux'a.
Bei z tych uhladów.
Usnnięeie bagniska.
no zadzierzgniętej akcyi rozwmąć l pogłębić.
Teatr Polski. Komedya ,Józefa Blizińskiego
Hasłem, wzywającem -0rganizacye ~bor
-(o)'
Zarządowi miejskiemu polecor:o ~a
"\V Szachu i macie" jest to samo. Zafo
„Szach mat" grana będzie codziennie. \V próbach
eze polskie do zjednoo~enia, jest prze~1wsta
wienie się ~rzcsz.enm wyoore~w zyd-0w- jąć się Jrwestyą usunięda biagn~ka, znaJdUJ~ przeciet autor tak wyraziście kreśli swe .PO~ :,Kiliński" Michala Bałuckiego.
ski..ch", które już puwstafo, zorgamzow8;1-0ć k?"" cego się. pomiędzy plantem k'O'le1 Obwodowe], stacie za.obserwowane niezwykle staranme 1 · Teatr l\faly. W dalszym ciągu „Ładne polowa·
dokładnie, tak wy,ezuwa świetnie ich psy~ho~ nie" z pp. Gasilisl\im i łl'.lrozińską w rolach głów·
m.itet i ~1rtlalo odezwę wyborczą. Obawia się a cmentarzem żydowskim.
logię, tak :rozumie mot~y . po:'3tęp~wam~ I
nych.
można, że walka wyborez~, P<>?- _t~m haslem
~i Tow. prac. haindfowych (Sienna 30).
działania, a zwlaszc1..a myslem.a, ze mimo brnTeatr Letni. Dziś i jutra „General Iwanow" w
pr-0wadwna, ra;,f.-budzi nanuętnosc1 ~- s~owodu
1.'U akcyi,· sztuka staje się bardzo zjmuj~cą. G~ 1-ym akcie, „Fiasco barona", revuetka :" 2-c,h od(o) W niedzielę, 25 b. m., ·~ godz. 4 po
je tarcia, o wiele szkodliwsze, amzeli nawet
utrat.a jednego lub dwóch ;nandatów do Rady pot, odbyfo się uroczyste rnz<lame dyplomol'~ dają żywi i ciekawi ludzie - a więc chętrue slonach i „Ofonzywa", farsa w 1-ym akcie.
słuchaczkom i sluehaezom, którzy ukończyli
ich słuchamy.
Teatr Nowości. Dziś i dui następnych „Dokoła
miejski-ei.
·
.
A kiedy za to odtworzenie typów wezmą
milości" O. Straussa.
Vle~ania do zjednoczeni.a .PoB:kich orga- · prowa<lz-0ne przez Wyd-z.ial naukowy To::·
Teatr Praski gra w dalszym ciągu sensacyiną
nizaevi 1vvborczych dokonywuJą się pod h~ pracowników handlowych kursa handlo>ve. sie dobrzy aktorzy, kiedy przylożą do tego ma.słem. ,:Dolm1 i pożytku ojczyzny". Czy to rue Mloda ta uczelnia, pod pięknym hasle:n „sa- xi;num d;brej woli i staranności, stv:rierdzi~? satyrę polityczną w 5-ciu obrazach p~ t. „Duch Paiest urzypadldem z.byt wielkie hasło ?Ja spra- mi sobie" prowadzona, r-0lmje jak na,1lepsze z latwością wyniesioną ze szkoły wmdomos.c, szkiewicza".
2:<> Bliziński dosk-onale kreślił charaktery, ze
nadzieje i upoważnia do mniemania, .ż~ sto~y stosi.mkowo niewielkiego 1:11aezerna. Gorą
warzyszenie,
uporawszy.
się
z
najtrudme3szy1:1.
dtirównując Fredrze w akcyi, prześciga! ~~""'"'--""'"ot""':ii"".s~eAl'll!=--AAPI-"'~~
e.;ch hasel nie należy naduzywać, 00 spopoczatkiem.
t.
j.
zorganrz.o\vawszy
elem;ntar-~
często
w figurach.
.
. .
.
,;szedni eh:i.
Pyszny byi p. Zelwerowicz .. Miał taln r~~ne k;irsa handlowe~ na dr-0dze tej zr-ob1 dallV
Na g~{ineie praktycznym sprawa przedstamach szlagoński, tyle werwy i naturalnosm,
szy krok naprzód, powoła do życia przy po''"il·,., ąie i;il;: nastepuje: gdyby wszyscy wybor"" "'Ź\'<lzi
- ~ ·-·przystąpili
·· " ' oo •,
ies4• m~cv kół zawodowych kursa specyalne zaw?tvle pomysłowości w ujęciu, że chyba tylko .P·
Powązki.
cv
do. „zrzeszema
dow~ któreby uzupelnily braki wyksztalcema .1 Leszczyński m6gi z nim rywalizować swoun
•.
·
,
b
p
1a
...
...,
~zli
do
wvborow
:rnepraw~-0p-0do ne, a
o_ "J :'.)
( 0 ) Konarzewska .Tuljanna, I. 64, emorytl~a, z
rozl1iei na <lwie lub trzy grupy, to w naJgor- facho~ego bankowców, kolonialistów, bfawa- humor~m i tężyzną, połączoną z zaśc~'1nkową kośc. św. Angnstyna, godz. 5 po pol.; Ostrowsln Rogłupowatością. Doslwnala byia p ..Gorska. \V
, . .
. s t racą ie
· den lub dwa mandaty z tników etc.
sz~·m razie
muald, 1. G4, aptekarz, z kośc. św. Bar1mry, godz.
: ;oli Grdyńskiej, utrzymując się w pskra>vym
Rozpoczęlo
u
t',Jczystość
przemowie~1e
~filnei ilości iakabv na nich ·wypadła.
.
101;2 i:~mo; Kaczanowski Karol .Józef, 1. 78, emeryt,
1i rysunlru na granicy najsc1s
„ "1 e3sze3
·
· pra
dv
W.
_
.
w
•
·
prezesa
Tow.,
p.
Stefana
Woy_zbuna,
k;ory
"'" Zjed.nocz.~Jiie eallrnwite w obozie P.olsk1m,
z kośc. N. N. NL P., godz. 5 po pot
·
~t !: n historvę
p"owstania lrnrsow,
przeasta- ( .jei ujęciu wrzało życie. ,P. So~nowsln dal ~uj•
• + memozl.l
•
. ·1:-,.,.,,..
:ti re:sc1~
.
k
.;ak
zda.ie,
;ies,
n~' socy<>lrn-derno•• «.
mujący,
napól
}owjalny,
typ
:r_eJenta,
a
p.
Jo~:!
.i
•
•
•
działalność komi.syi, ktora _rur~ J?r·?~a
kraei
dali -do z.rozuro1erna~
ze
z ,.h
.i:. /:).~trony o wił
;;z1"fa i ,.,,,-..rpowiedzh! wyrazy uznama imcya- Wegrzyn potrafił malenką rolkę starego sln?r
współpracy z parlyami narodowenu a_m mowy
u -' - "·'
wyposażyć w tak świetną charakterystykę, ~e
torom
i ciału profesorskiemu, ppczem z r,cak.
bvĆ nie może. Nawolywanie zaś do z3e~noeze
p.ostawil ją obok P.ierwszop1ano\Vf.ch. P. ~{m~:
...,---wo"zbuna
słuchaczki
i
słuchacze
otrzyn~all
nia nod hasłem przeciwstawiania się zydom, 1
~,
b Y t~ .1.nodwalmy
cewicz vv-ykazał Wlelką Starannosc, ton fHC)
dvplomv
wraz
z
zy
czeaiam1,
•
,
t
·
·~,..
o··zen·e
sie
tycr
ostatwłaśnie wywo1UJe J1;.,-un c - l
- ~ •• .u •
I ··. .• . ·handlo"'re1 1akie otrzymali z Tow., by- kowatości podchwyci! trafnie i naogól dał d.on J) o
.
1 nieh i - co go!"sza - rnzbudza wzajemne pre- I w1eazv
bra svlwetę ,,łowca posagowego" z prz~d lnl:
ły im pomocą w dalszej pracy na po~u han1
·
ten·"'·'""'.
,
;c,r•h.ac
i
namietności.
'
!
1
'""
. ._
°i
'°"
,
,
.
1
~ini~m 1„flio HE~CJIFJ loka& m.htl;da„
ku' d;iesiatków lat. P. Dulębianka w roll Kazi
illowem.
·
·
~Te; stra!v nie okupi wątpliwe zresztą ZL.co- 1
bvla peln~ wdzięku, a umiejęti:ie po~ączyla łu v11 Wairsza~'l<iie prz11mies8onlf zo„
k~kieterve z wdziękiem w swe3 male1 rolc.e
s~raije n~
bycie
1
podlotlu; J). Herburtówna. P. Krysi~ska i W1:
-Buszvński i Bogusławski tworzyli
i1le Ei~ywańską
l,i·..,~~J-n
' l<l
~
t d
fo' Listy wyhorców ·do tego eźa.su nie 1
?.aimującą galeryę figur z nie.davvneJ ra Y~~:1,
,J
d.
!'Ó~~ l\'.bu."szałkowskiej„
!!:>IJ;;;fa1,:·
f esz.czc sporz:ldzone. NŁ'!.
l B.Stą_p1 io w nrn
') \Ve<rierko \Valczył slrntecznie ze sziywnosc1ą
·lUTrWF'.'Ym.
- : .,
~:,t~,:i""rr.hono
h.·lko,
źe
na
listy
~~b.ch~tnego charakteru swej r·oli Ernesta, p. lilil"'1a.1Mr.iii!:lillilfiBJ'll?l'Yll·i!i.lfin1ilE±l!ltilll!IB1BlllllllillllFllllll•B11
-· · ·"' ·-·
D'YW z~tpisalo się znacz.nie więcej osób niź

części.
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OODZTN'A

Z życia

'

ygnai1cow~

lt~t

tygodni. Pierwszym warunkiem powodzenia
jest 111pelna koordynacya wszystkich zaanga-

wwanych armii. !Ja ca!ym naszym froncie
rozpN7.ąl s•ię atak o jednej i tej samej godzi-

„Sprawa Polska" podaje szC'.zegó!ową sta*
polskiego szkolnictwa średniego w
Rosyi. Centralny Ifomitet Ohr·watelski utrzymuje w Moskwie i w Mohyl-0wie 22 szkoły,
do któryrh uczęRzcza 5H6 uczniów. Polski Ko-

tystykę

nie. l>ilt, że nieprzyj:.:icłel nie mial możności
prz.P~· 1 n•:ania swych wojsk z jednego odcinka
na dn1gi, gdyż ataki nas1.e wykonane zostały
jednocze~nie na ""'w~·stkiep
punktnrh. Naj·
ważnfojsze \valki mialy mie.isc„,; w odeinku

mitet w 1\foskwie utrzrmuie 6 szkól, do któ:ryrh uczęszcza 1.047 u~znif>'-w (z tyrb 597 dzie'':eząt).
Polska Mal'ierz s:drnlna. w 'Petersburgu utrzymuje 1 szkołę, do której lH'zęszrza
300 uczniów (rhl-0prów}. Polskie Tuw. rorn. o-

Hówn.a,
Pn
ło\Y

wie prtrwadzą km·:m 1 programem szk0l śre
dnich, w któryeh pubiera naul\ę ~20 vrrniów.

Jastrzębskiej. K1Jmisya
OŚ'IYiatnwa
Rady zjazdów wydala program
nnuk do użytku polskich szkół średnich, za-

zagraiać

strategii

małe.i

rr naslcnnir:

·i

I cilhy

każdy żolnier„. r-wą odwagę

1 też da sif'

\'\'vtlomac1yć

iyriem. Tem

powain11 li"zba je1ii;ów

lnionych w Jfosyi podczas wojny. Za pod;;ta~ J mrntr"ackirh''.
Odnośnie do sytnacyi ogólnej oświadczył
V.'rt;, do opraeowania program U pm;luźyfy proi
general
Brusilow ro nasłępnje:
ti:!':!nIV szeregu warE!:rnwskirh
polskkl1 P-zkól
„Trudno dopr:łwrły wywniMlwwać, j111d
~redr~kh, jak--i>l'..koly realrwj im. Shtii!zica, s1.ko-.
ty Konoprz:·ńskiego, s'l.koły gen. Chrzanow- efekt polit~·rzny wvwrze nasza rfcw~ywa. W
skiego, szkoły handlowej ietiskiej 1'. Racz- 1 Austrvi efekt ten musi hyc p9rlnvscnijny1

I

l

kowskiej, oraz szkoły C. K. O. w Moskwie z 1 i;rdvi Niemcv nie l'l"dn w tym r0h1 w stnn"ii:
oddzia?em filologirznym i realnym. Przewo- .przyjBć AuŚtry·i z pomocą,, 'jak tfl urzyn iły w

r;i1m uhieglym,
ciosu.

programu jest taka

orgnnizarya
na wychodźtwie, by

polskiej szkoly średniej
młodzież po ukońC'zeniu wojny mogla
pić do odpowiednich klus krajowych

dl~ mygnańcdm
sześciu.

mmonv rb.

Pierwsze tygoilnie ofenzywy nasi.ej byly
nadzwvewinie szt'7N~liwe. stan0'Vif). one j~

wstą

szkól

polskich. (WAT).

zamit:st

ostatecznego

wtując ją {)d

I

sukresnmi, w

każdym

I
I

Leśniowskiego.

Uchwalono

wydać

poiycz-

_ki, prz:rznane prz.ed wydaniem prawa z dnia

l3 mą(a. Preliminarz p. Zubczaninowa odes1ano do narad gubernialnych. Z 7.ądanyrh
H mmon6w rb. wydano tytułem zaliciki 3 millony. Wyłączono z rejonu jego działań gubernię smoleń.ską. (WAT).

niemieckie

zaczną wycof~;wać

się

z

świdników,

Sokula i Gorochowa.

Nowy· typ rosyjskich

łodzi

podwodnyGh.

New. York Herald'~ dowiaduje się od
kapitanów, którzy podrótowaH po Bałtyku, że
Rosyanie używają najnowszego typu lodzi
podwodnych, dostarczonych Rosyi przez Stany
11

'

--

W Kijowie zmarł w tych dniach wybitny
ar!ysta-architekt, cdonek kolonii polskiej nad
Newą, ś. p. Maryan Peretjatkowicz. Ukończyl
on instytut iniynierów cywilnych i wstąpił do
·wyższej sz1wly architektury przy Akad~mii
sztuk pit,?lrnych, którą ukońrzy! z odznaczeniem. w kla.:,;ie prof. Ihmnit, w 1908 r. i otrzymał polecenie zn.granicę. Po po1vrocie do Rootrzymal katedrę „p1ano\Yania miast" w
v;yższej szkole artystycznej. W roku 1!113 za•stal nkademiklcm. ś. p. Peretjatkowii.'i jest
twórcą \Vielu pi~knyrh gmnrhów
w Petershnrgu, ,lak l3ank Wawelbergów, Bank lrnndlo·wo - pn,emyslowy, dom mie.i:~k·i przy Kronwc..t'$kim pr„ kośl'iól frnncnski, 11nrnrh 111ini"ierymn lrn.ntlln; Bank azow"ko - doński i t. p.
Zmarły cie::::r.)·l się sław<} wszel·h8wiatową, byl ·
lnmnq :.;ztuk-i klasyemej i jej hist.oryl. Zgasl
w ;.;ile wieku. bo w 40-tnn roku żveia. W źv
ciu po15kiem-nad New11 ·bral zaws~e czynny ii-

d:dat (W A'l').

Zjednoczone.

nmve

d:de delegacya poslów rosyjskich
cych z Wloch, Francyi i Anglii.

w przeje7.powracają

\V Petersburgu rnzporzQto już pols1de wykfody wakacyjne. Uuzi:JJ słuchaczy jeRt jednak sto3unkrnvo slaby.
stngm1c~·a.

Panuje po\vszechna

(WAT) ..

i

terainiej&ZOŚG

Kaukazu •

„Hicez" i inne gazety rosyjskie kilkakrot~
nie om~nvinly w ostatnich czasach sprawę
Kanknzu, oraz Jego przyszlego losu polltycznego i ekonomicznego. Prasa p-olska w Pe~
tcr::ihurgu zaznaczała przy tej sp-0oobności, że
ta interwencya gazet rosyjskich przypomina
mocno to, czego byliśmy świadkami w Króle·
stwie Po15kiem, d-0póki znnidowalo się ono
pod . panmvaniem łł-Osyan. Obecnie wrażenie
rej czytamy dosłownie co następuje: „.Już nieraz notowałem zdumiewającą nrogancyę i bezwstyd pewnych wielkich organów tuk zwanej

stoiecznej rosyjskie.i prasy liheralnei w sprawach, dotyczących ilrnplemie1ic6w wogóle, a w
szczególnośd Gruzinów lrnukaskich. · Osobliwie wyróżniają się na tern polu korespondenri gnet „nusskiia Wiedornosti" i ,,Russkoje
Słnwo". Nieraz fantazya tych pismaków moeno zalatuje zJośliwem oszczerstwem, niesu.
miennem oskarżeniem i prowoirnryą. O wszystkiem, co dotyczy zasad HberaUznn1, spolecznnśei rosyjskiej, woln.ości i konsh·tucyi, w pi-

snrnrh liberalnYrh piszą wspaniale, po akademitku, ale gdy dorhod:d do jakichś bm PoW „Times'\ z dnia 20 czerwra, znajduje-

my bardz-0 cie1rnwy

w~·;.viad

korespondenta

nin7.admvoJ<łni~.

Prasa

uniwer~yłety.
·-

pet<?l'~hurska

Z~"f"nawia się

laków lub Gruzinów, organ Hheralny sta.ie się
„parhtmentem ffpfoii", riajmniej uza.sacfoio-

nyeh, a fantastycznych oszczerstw kłamliwych
Stanley Washhurna, który mfal
i insynuacyi",
rozn'invinnia z generałem Brusiw uhiegh;i niedzielę. General Brusilow poi-'!arzul i zmiPnil sir,> od ubiegłego roku
Hntiałkohołizm
praliłycc?
bnl'dzo powainie. O~wi:ldc1.ył ou między innemi eo nastc;:ipujc~:
Gazety petersburskie poda.ią obecnie da•• Pnwn?.ne wyniki i sukeesy, jakie odnione o spoźydu 1:1pirytmm w 1916 r. Cane te
rm:i.ie wojska nie są bynajmniej wynikiem
świ<1th'ią, ie spożycia wzr:ni5fo w porówmrniu
przypadkowośei, Iuh slabośd wojska am;trvacz rokiem 1915 w czwórna$ób. ,,Birżewyja Wiekiego, wakz=1eego bard?o meżnie. lecz st~no~
ct'°m-0sti" wyrnźa,ią ubolewanie z tego pov;o.
wia rernHat wsto:;;owan h ~-szystkieh nauk,
du. mówiąr, ze najlepsze zamiary zawsze idą
1di':rebmy zdobyli w ci":;u dwót·h lat wojny
w Ros~~j nn mnrne i nie przynoszą w praktyprz<'i:'iwko woj::iknm ni-·1~ieekim. W poeząt~
ce nahn.n iejszej korzyści ani społeczeństwu
~~f'h woju;:, a zw!ae1~rzr w drg:tu luta, nie byani państwu.
l1::my dostatecznie przygotowani. Ja f\&oł>i· 1

rosviski w

I

nn(l

R'°sya 'powinna

niem „Wierzern. Wremia"
i'f;:uaJ:

s.ię

o

swohodę

już istniejących

nie

nauki vr uniwersytetarh

zaś zakładać

nowe uni-

wersytety.

O w'.ąkszęśó

rządową

w Dumie?

„Russfoo,!e Słowo" utriyr.r111,ie, że rząd l'ń
s:1'jski spodzjewa się, ii pr-zy projekcie inie·

sienia ograniczeń stnwowyeh przez wys1mi1[·
ri e sprawy żydowskiej blok post0powy rnzl~
się, a wówczas wytworiy się w Pumi~
większofić rządowa. Oprarowany jest ju* nawet p110gram przyszłej pral'y wspólnej ruidu
z tą „oczekiwaną" większością.

ci

lJojs~a ,ang· e1xkłe

w Hrnhang!c1&ku.

UurGew tmie~a z Roxyi.
Sem:r·r>va swego rodzaju jest wiado.móść, że siynnv ;e;volucyonist.H rosyjski B~rcew za~
żądal wyifonia mu paszportu zagramcznego i
że prośh jego została przez władze peter$hurskie <::<'\rzucona. Pi<;ma motywują posta·
nowieni~ Burtewa ·tern, ie jest on nlezadowo..
lonv z regime'u polityrznego, jaki panuje w
Ro;yi a '1'1,Czegt'llnie rmgoryezony ,test z powo;.
du p1~zed\Vlwnstytucyjnego usposobienia kierujących

czynników w Rosyi.. (W AT.).

W organach

Wojsko angielskie

wojska

udał-O się

"kościoła anglikańskiego.

W drodze do frontu witano Anglików wszę
dzie wśl'ód objawów wielk~ej radości. Wszy„
waściach

przybrano

rzucano papierosy i

"'iększycb
kwiab1mł.
Do
róże.
Przed

miejseo„

wagonów
wyjazdem

na front zaproszono o:l'icerów angielskich ria
urzedstawienie teatralne w Moskwie. Akto~zy podczas pauzy zaprosili oficerów na scenę
przy spuszczonej kurtynie i powitali. ich o~
klaskami. Publiczność $łysząc oklaski, wy„
mogla podniesien·ie kurtyny i uriądiUa im owacyę.
Na dworzec odprowadziły Anglikpw
tłumy z muzyką i iegnaly ich p•owodzią kwie-

cia.

Co

piją

w Roxyi?

W zastępstwie zwyklych trunkówt których
wyrób 1 sprzedai ulegla zakazowi rządowemu
w Rosyi na czas wojny ~ wzmogla . się tam
bardzo konsumcya spirytusu do palenia i ko·
lońskiej

wódki.

daje

się

znów

z<\U«

nia dYµJ.omacyi czwórpor0zumienfa n.a BaJka„
nach.

Wohec tego szowinistycznie usposobio-

na prasa petersburska

nawołuje

odpowie..

d7.ialnyeh kier.owników polit~·ki rosy~skiej do
urntosnwania względem Bu1gar6w najbardziei
bezwzgl~dnyeh śror!ków wojennych. Ostatnie
bombani<'wanie wybr:tf'fa bulg:\rskiego poz.er
Bh\je juź w zwi0zkn i tym . szowinistyt"z.nym

kierunkii;.m w Rosyi. 'fen ostatni nie chce się
jednak łen1 zadowolić, i ~~da zastosowania
dalszych jeszcze „represa1ii'' przeciwko Buł·
garyi. T~rlko mnła część prasy postępowej
przestrzega przed prowadzeniem w nal:;;zvm

__

dągu
gę

tej bezmyślnej agiłacyi, zwracając uwa„
na tn, ie dypl-Omacya J"GSyjska powinna by„

la we wl3ściwym czasie inaczej odnosić się do
Ilulgaryi, wówrzas nie bYloby doszło do obecnych rezultatów.
(WAT.).
,

świata~

Ze

Ud robotnika pobk!egn z Hmeryki.
„Echo Przem!' zarniescza list Walentego

się oddział

angieh;kiego ·wraz z opancerzonymi samMhodami do Mo~kwy; sk1!d wyruszy! do głównej
kwatery rosyjskiej. W Moskwie powitały An:.
gJ.ików na dworru tysiączne tłumy i obsypaly
wprost z dworca do

.rosyjski~h

ważyć p<wzątek planowej naganki na Bulga,„ ·
ryę. Pewna ezęść opinii je;;t zdania, że Bu~
gnrya ponosi \\'inę za wszelkie niepowodze„

Po wygłoszeniu mów powitalnych doręczono
wojsku święte ikony rosyjskie, poezem żołnie·
rze angielscy maszerowali przez główne uli-

ce mfasta.
Z Archangielska udal

Hułyaryi.

Kampania raxyjika przBciwko

Telegram z Archangielska donosi. że nn
powitanie oddzialu wojska angielskiego, ·ktQ..
re wylądowało w Archangielsku wyszły al"
hrzymie tlumy. Miasto by]o udekorowane.

stkie stacye kolejowe w

rrzyszłośG

i w D11l'Ylif)

l"m, ie pmilrnrie Szewiak0'.'7 i Pa1er:rek, po
7hadrmiu sirawy na miejsv11, ;rłi:•hli r~fori;t n
rnzszerzeniu u11i,;.·ersyteb1 w 'l'om~Jrn, otworzeniu u ni wer-';Yte16w w PcnT'i e i nieldóryrn
innyeh jesuze ·!""1!nj>:rrw"'i5rineh Rosyi ś1'0rłko
wej oraz o r-OZ"!'.:;n.eniu uniwn;;ytetu w Sara~
tnwic. Reforf'"ti popierają ze swej 1'ltro11y te
projekty, ale prasft wyrafo wątpLiwosć, f.'ty
plan ten brany jest wogóle na seryo. Ztła

to potwierdr,a i „Zakawlrnslrnjn Rieez", w któ-

Pols.

zosfifl.Ja z wvrazarni.

ich kwiatami.
Ze Sztokholmu pi;:;z:i: Bawi tu

.

„narnna 5 ministrów",

wywolalo w fw 1oim czasję h1r~

ostrą intPPpelaeyę Ro<ł71!\nki

a wszędzie

bezlad i system rabunkowy!

zn5t~ł'a obecnie· Rkas~wanP. Wspomniany wy7e.i dziennili widzi w tern ktipitulacyę kólr1ą9.'owych przed Dumą i jej npinią".

zajętych

pozyryi, co mnsi nRstąpić pod wplvwem riosów zada'\vanvch Rosyanom w oko1icy Kolek,

istuieni~

przyi~ła

dnnlri~ tvllrn U1''""t'.::h 11a~ze11rnmpnnH letni(•j.

i·azie nie spor:i:niemy teraz w narieraniu z co„
raz wieks7emi ~nami. Sdtmrva ogóhrn zre87.P
tą
.pop~:nvi!a si<;'. r.nncznl~ pn ·osfotnh~j bit.de
I
mn~•,1dej niehezpieczeńshvo od strony Rygi
W ubiegłym tygodniu odl)ylo s1ę nowe
posiedzenie narady do spraw wygn9ń„łiw w stalo się mniejsze' 1•
Tal~ oto przemawia! genem! Rrusilow Petersburgu. Wybrano ośmiu czl0nków z
wyrlllrzenia ,iego podajemy n-ie dJatego, aby
pośród działaczów spotecznych
do Tfomitetu
na ogól przyk1adano wielką wagę do słów ,ieprzyznającf'go zapomogi. Z Polaków wybrano ks. S. CzehvertyńskieQ"o i na zastępcę p. g0, gdy armie rosyjskie parte przez wojs1rn

St.

d;io<•

Nie je".t. wyk1uf'zC:re, że Niemcy h!;'da mogły
po~zt~zycić si(.~ jakiomiś

że

„Riecz" d"lnos.1,
ld6rej

brak rąli. d-0 zasiewu i zbi-0rów,

wubeG ·Dumy.

Ustępxtwo

przerwie mówil general Brusi-

eza inie trudna. PozM<:rn mieliFit1"r tl'lslatec1ną iloś~ :Jnnmiryi: :>hy rnódz z t;1h1 zagrodzić
rrieprzyjarie1nwi odwrót ze s,.. ()ir;h puzycyj.
Cheąr przedMtnt sil~ rir7.ez tę ?PP"'"·ę przypla~

Poza

pm\ Cwier1hif1skiej i

w1·zQli

,J~nwoc~~s~e rPwy strzP}Pe1.Jic z glębo
kiem·! ~n1Jerymni i p;ar1kaP1i kmnunikacyjnemi
są 1 rratnry rzeez;; i rudne do "';:iiszC'ienia, ale
rowy łt> są nielH:?1fi€'.:rnP dla r>ł-1vńców, slrnro J'0Zyc:rn jest W"f«;t~ rd tyłu · J:wh Z boku,
gd~:i 11riecz1rn z ttgr· 1:1 bi r ,v:1tn jr>>J; nadnvy-

rhlnpc6w i 57() dziewez.tft). Polskie Stowarzyszenia w Tfałudze, Knr«.Jw, Odesie i Sarato-

tem dziuł&1ją: w Mhh;ku - ~uwalska
s1.kołn handlowa, w Peters!Hir!~U przeniesione.
z Rygi 2 P\/lskie rJJ.kłady naukowe ieil.skie,

gdzieśmy

1

· gwaździę, które k·intowRly pud 3 rb 2o;,kop:;
teuu ib1·hodzą a> rb. 48 a nawet 72 za pud,.
„Utro Thossii" donosi z okupowanej przez 1,-iyli z;i,„,żaJy :! 6 ;·azy ...;. 1,600 ?t !
W tym sawym stosunk11, ,y;yby, l'yby, su.
Rosyan Armenii, że w dolinie Dolno - Passyń
skiej panują pustki, ludnoś6 powraca głodna l~na, kretony, nafta, świec~, pt1qi, ida:::L, w1.:~
i obdarta; w Erze rumie jest 28.000 ludności, giel i ~A ri. Biots, które przed wnjm~ ~;;._.szk'!wa
do Baszkaly powracają ormian.ie i ajserzy, ły 7 rubli, teraz lfosztują trzy razy więcej czyli
przyczem wynikąją P'Omiędzy nimi poważne 300%1 I to \V Rosyi, o której mówią u nas,
spory -0 grunty i trzodę; do Bitlisu i Muszu że mleko i miód plynie tam rynsztokami.
Brnk mięsa jest dotkliwy, wszelkie produkty·
też wraca ludność w stanie okropnym; pomoc
jest bardzu utrudniona i powraeającyeh ski€~ fabryczne nadmiernie drogie, brak śro.dków
komunikacyi. Na Syberyi ztrożem się pali w
rownją d'O Alnszejkertu. Wogóle stosunki w
piecach, masłem smaruje osie, a .już o 200 ·
Armenii są wprost nie dQ wytrzymania.
wiorst na zachód panuie głód i drożyzna,

nieprzyJade1skiej".

fiarem wojny w Charkowie, Kijowie. Mif1sku,
Orle, Smole11sku i Wi!ebz;lrn utrzymuje 7
szkól, d'O któryl'h uezęszcza 1.148 uczniów (567

dnią myślą

Hr-menia .pod panowaniem rosyjskłem. f„

śeie nie zrażałem się niep'Owodzeniami, będąc
pr7Aświadezonrm, ie gdy będ:~iemy mieli do~
~t'!f Pczną
ilość anrnnłcyi,
dokonamy tego,
rośmv dokonali j11i w ci~gu ubiegłych dwóch

#

'Nr. 11f

PO'CSKl.

„Rieczu wyliczyła niedawno

2B skombinowane napoje, mające zastępować
'\J\'odki, wina i piwa. Dla „smakoszów", których nie zadawalnia zwykły spirytus do pale~
nia, lub tal>:,kh konsumentów, któnyby lękali
się go spożywać, istnieją trunki,. sporządzone
zeń z zaprawą pieprz.u, tyioniu i szaleju. In~
ny trunek tworzy kombinacya słodu: _chmielu
i denaturowanego spirytusu. Obok tak>ieh
trunków, których skład jest ś<'iśle jui znany,
istnieją miesznniny, dotąd niezbadane dokla,dnie~ mające natomiast swoje nazwy, jak· np.
„hrrnta'' (~więtoszelt") - jakaś kombinacya
sp.irytusu do palenia z esencyami aromatycznemi. W liczbie trunków, zastępujących wód~
kę, wymienia „Riecz" nawet.„ benzynę.

Maciołka, zajętego· w

śnie Ojczyźnie

kich
dzę

i rodz.inom

własnym

w tak

cięż..

„Widz.iimy i odciuwamy

przejściach.

braci naszych w

Ojczyźnie

i

nę

radz,ibyśmy

im spieszyć z pomocą - p1sze ów robotnik
Polak - a jednak zamknę1i nam drogę i z
bólem serca musimy patrze<'J t czekać stosow„
nej eh-wili, lecz żywimy nadzieję, te przyjdzie
czas i na nasz naród polski, którego losy ważą

w obecnej wojnie. Powiedzi~łby ktoś, ie
my tu w Ameryce jesteśmy szezęśliwi, nie na~

się

rafa.my się na żadne niebezp.leczeństwa. uni~
lmęliśmy tej strasznej wojny, mamy co jeść' i

'fi
w czem ehodz•ić i nie cierpimv głodu i sJusz~ "
nie, bo traf.tą się jednostki, które zapomniały
o swym ojezysł1,'m lrraju i szczęś}Jwemi się czu~ ~
ją tu na obczyźnie, lecz dusza prawdziwegf{ ·
Polaka myiilacego po polsku, rwie się do Of~·
czyzny a osobliwie tych, którzy pozostawflE:W
kraju rodziny, fony, dzieci i krewnych na
pastwę losu. ~ Czyż
szczęśliwych?".

Król

biszpans~i

tacy

wstawia

mogą się uważań

za

sią ·za Hramarżem.

Pisma wloskie i francuskie dowiadują
z Madrytu,
król hiszpański polecil przed~
stawieiel·owi swego rz<'du w .Wiedniu p-0czy~
nić kroki o ulaskawienje skazaneg-0 na śmierć
przywódrę czeskiego, Kramarza i kilku in„

ze

się

nych z nim razem skazanych osób.

nowy wynalazek Maronniego.
Z

Londynu

doniesiono · dziennikowi

ze

medyolańsltienrn ,,Corriere della Sera",
Marconi rnial dok-0nać nowego wynalazku,
mafąre.go na celu uniknięcie zderzeń się o..
krętów podczas mgly i w nooy.

.Miłi1mmva dsfraudimya.

Mia:dn i w!d.
Już pod tym tytułem daliśmy obraz dochodowości wsi, ciągnącej zyski nadmi.erne z
miast i kosztem ludności. Tymczasem -

A meryee w pewnej fa„

bryce, jako robotnika. Proste i sz.czere słowa
listu kreślą uczucia tych ludzi, którzy silnie
odczuwają w obecnej chwili rozłąkę z kraJem
ojczystym i swoją niemoc służenia teraz wfa.;.

Przed

sądem

karnym w Bazylei

rozpoezę.

w ubiegly czwartek rozprawa karna ;
przeciw glównemu kasyerowi szwajcarskiego
p.odlug relacyi „Noweg.o Wremieni" kwestya Ba11ku zwi,ązk,1wego Juliuszowi Blackowi,:'
przedstawia się w Rosyi inaczej; Tarp ozna.; który w ostatnich 10 ·latach sprzeniewie~~
czono jedynie m0nop01owe · obm.viązująee ce- · 9,600,000 franków i przegrał je na giełdzie
ny na produkty rolne. Chłop. wszystko, co· ktł" londyńskiej.
·pu;e w mieście musi bardw przepfacać:

la

się

rt O D Z !

Dział

P O Ii S K t.

i

ekono iczny.
bawełniane.

Rynki

N--~

z Bremy donoszą pod datą 24 e?.:e:rwea:
Amerykańskie ryn..lrii bawehuiane wyka.tały tendeneyę zrazu spokojną, później d'Ość
dobrą, w końcu zaś silna.

.10.528.000) bel; do 2-8 punktów na k·ontynen~ Wifks.zą w stosunku do dotychczasowej ilości,
cie amerykańskim wywieziono 39.000 (44.000, . wynosi kurs nowych akeyi 135.
wzgL 26.000) bel. . W. tym samym czasie wy„
Przewodniczył zebraniu prezes Hady nad'Wie· · mo do Wielkiej Brytanii 41.000 (76.000, z,0rczej, hr. Mieczysław Kwileeki z Opor-owa.
wzg!. 23.000) bel, zaś od i sierpnia. 1915 .r.
i" 2.465.000 (2.424.000, wzgl. 3.702~000) bel; na
f kontynent
europejski
wfwieziono 45.000
(52.000, wzgl 19.000) bel, zaś od 1 sierpnia
I 1915 r. 2.320.000 (2.275.000, wzgl. 3.847 .OOO)
28/VI
LONDYN
22/VI
bel; do Japonii i t. p. 10.000 (6.000, wzgl. O)
59; 1;,
21/ 26/ 0 konsole angielskie
59.1/ 8
bel, zaś Dd dnia 1 sierpnia 1915 roku 447.000
5% Argientyń. 1886
-.- 99.1•4
4°I 0 Brazyl. 1889
-.- -.(437.000, wzgl. 453.000) bel. Zapasy we
74. 1 fg
4% Japońs. 1899
75.1/3
wszystkich portach amerykańskich w dniu 17
9rl.3/4
5% Rosyjsk. 1906
90.3 / 8
ezerwoo wyn.osily 915.000 {970.000, względnie
4 112 Rosy1sk. 1909
80. 1/ 8
80. 1/s
1.1 2
928.000) be~ w 28 punktach wewnatrz kraju
Lena Goldfields
1.112
Dyskonto prywai:ne
5.''.n
514.000 (565.000, wzgl. 538.000) bel,~ Nowym
.?·%a
Srebro
o1.3!8/111
Yorku 183.00Q (196.000 (196.000, względnłe
Weksle na Amsterdam
-.250.000) bel, w Nowym Orleanie 210~000
Czeki na Amsterdam
(232.000, wzgl. 187.000) beL
Weksle na Paryż
-.Czeki na Pary.1:
-.-

-

I

~astrój niezbyt pew;y z poezą"t1dem tyg-0ffitia sprawozdawczego .został spowodowany niepożądanem brzmieniem doniesień z
~uro~y, o.cz_Ywistem polepszeruiem się pogody,
•Jak rov:n:e~ zupelnym brakiem niepomyśl~
nyeh w:i.esc1 z plantacyj. Później wszakże tenQ
~en~y~ ~iżk.owa ograniczy.la się :rnieoo, gdyż
.z M1ss.1sS11ppi i obu Karolin d-0niesforio o wielhlem zachwaszczeniu phmtacyj. W d-odatku
: ~labamy i Gieorgii dowiedziano się, że tam
~uz obecnie ujawniają Slię następstwa niedość
Export amerykański podcza8
'9bfitego stosowania nawozów, oraz pomimo to
Pomimo w.strzymania wywozu d-0 Niewszystko, nastrój był nadal dość niepewny.
Później pod wpływem donies.ień o zmniejsz&. 1 ·miec i Austro-Węgier, wzrost eksportu ameryo.iu się ilości ładunków, oraz wskutek n:iepo.. kańskiego wyraża się w -0lbrzymich cyfraeh w
porównaniu z. latami ubieglymi (w milionach
myślnego brzmienia biuletynów meteorologieznych i zakupów na rachunek zagranicy na- dolarów)
strój wzmocnH się, i ceny podniosły się zwol- Wywóz w ciągu 9 mies.
na. Gdy n:astęprue otrzymano zachęcające do- J od lipca do marca 1913/14 ·1914/15 1.915/16
niesienia i Europy i kapitały prywatne ży
do Anglii
484
631
1049
wiej zainteresowaly Stię ryn.lciem bawełnia
„ Francyi
134
225
423
nym, obroty zwiększyły s!ię znacznie. · Doko„ Kanady
259
220
317
nywanD licznych . zakupów i ceny uległy po.,., \Vłoeh
59
139
201
kaźnej zwyżce. W dalszym przebiegu nastrój
„ Rosyi europ,
(24
12
128
silny nie . zdi0la! się jeszcze tym razem utrzy12
~'
azyat.
(58
mać, gdyż na stanie rynku odb.Uy &ię - obfiKuby
53
55
90
ta podai ze strony nowojorskiej gieldy papiie,, Holandyi
84
102
74
iowe>;i, obraz ze strony Nowego Orleanu. JedArgentyny
37
18
47
nrJ;}::: 1~·obec- znaczniejszego ożywienia się
Japonii
44
30
wyw•ozDwych, przystąpienia zagraNiemiec
290
29
Austro.;Węgier
k!,8
('·O zakupów, oraz wskutek
zapoczątko-1
1
\'_;:ac: 1~agl~ d~rn-mfoi realizacyjnej pod lroms.'. :, ~odnd.a tendencya polepszyła się wido- 1
razem
1883
1931
2997
tr.nie i ceny znacznie podskoczyły.
.,
Wynika teg-o, że przewyżka W<Jwozu do
\7 N01vym Yor:::.m· od d·nia 22 czerwca ce- 1
państw koalicyjnych wynooi obecnie 1,200 miny osiągnęły zv,ryżkę 55 do 48 pm1któw w ze. I
lionów dolarów.
si:1nYierdu z .15 b. m. i,MiddHng" będący w P'Osiacianiu notiowano 13.45 (12.90) centów, z d-o- ·

-.-.-.-.-

6ie-łda
Akcye

„

I

„
„
„
»

I

„
„
„
„

„

„

Neft

• •

Bakińskie

-.62.00

6215

57.20

88.00
57.25

r.

r.
•
•
•

zorem rządowych techników znajdujące się kotly
parowe podlegają szczególnej opłacie na korzyś~
skarbu. Wykluczone są tylko kotly, należące do
władz rządovryeh i przez takowe użytkowane, ja.Ir
również kotły używane w rolnictwie.

Oplata za każdy kocioł została ustaloną przez
wladze rosyjskie stosownie do povderzchni ogr~e
wania. Obowiązek do opłaty i wtedy istnieje, . j&
żeli koeiol tylko część ro1..'U byl lub ma być czyn•

ss.Bo

nym.

być

Be1•lin. 26 Czerwca. Notowania kursów
wyplaty telegraficzne:
26/VI
płac.
Nowy-Jork
dolar.
5.175 Holandya
gulden. 224.3 /4 Dania
koron 15'<,i/4 -Szwecya
koron 158!/4 Norwegia
koron 158 '/4 Szwajcarya
frank
, Austro-Węgry
koron 69.60 Rumunia
lei 86.12 -

innemi

być

musi

uiszerona przed uruchomieniem k-0tl:a.

Zaległe opłaty

na

od kotłów parowych, jakotez
z.a rok. 1917 niniejszem

opłacie

korzyść

skarbu.

rozporządzam, ażeby każde

przed-

siębiorstwo,

które w latach 1914, 1915 i 1916 lub
w jednem z tych roku miało w ruchu kocioł paro"'Y·

podlegający opłacie,

lub jeszcze w tym roku

chce takowy uruchomić, donieść mi o tern
n a j p ó ź n i e j d o 1 O 1 i p e a r. b.

aewiz za
~d.

stała

5.196
225. 114
159.1/1

być

O ile oplata ut jeden :rok operacyjny już zorządowi zaplaoona, kwit p-Odatkowy winieP
przedstawiony.

Kto zameldowania zaniecha lub takowe uczyni
lub nie zgodnie z prawdą, bctdzie rut

159. 1/4

niedokładnie

159.1/4

rany

te des Tramways de Tiflis). Miast-Q Tyflis
86.62
spodziewa się mieć z tego iródla <0kofo
Bulga.cyą
lew 79,- - 80.<lo Wielkiej Bcytanrii. 46.000 hel, zaś od 1-go r 500,000 :rb. czystego zysku. . .
:;ierpnia 1915 r. 2.504.ooo- bel, ·a na kontynent
europejslti 43.000 bel, zaś od 1 sierpnia 1915
Giełda
lJło&Giański
roku 2.360.000 bel.
W Llverp,oolu w dniu 22 czerwca ceny
Notowania z dnia 26 Czerwca.
Bank ·W1-0ściański w P.oznaniu odbyt :nadbyly o 4 do 2 punldów niższe, niż 15 b. m.
zwyczajne
walne
zebranie
przy
licznym
udzia„Middling" będący w posfadaniu notowano
8;22 (8.26) p., zaś z dostawą na lip-iec i sier- le akcyonaryuszy. P:'>rządek obrad zawierał j . Papiery
pień 7.fJO {7.92) p.
Cena na bawelnę egip.- tylko jeden punkt: po<hvyi.szenie kapitału !a·
kh..duwego o mili-on ma.rek, czyli z l i pM na
ską z dostawą na lipiec podnfosla się z Lif1'J0 pótyezka m. Warszawy z r. 1906 • , 101,25 100,25
verpoolu w tym samym czasie o 9 punktów, 2 i pól miliona. Prop-ozycyę przyjęto jedn·.1~!1/a % pożyczka m..
myślnie. Akcye p.rzyjęlo konsorcyum po kuru
osiąITTiąwszy 11.47 p.
Warszawy . • • •
-,Tymczasem cyfry sprawdzone i uzupeł 1 sie 120 procent i ma obowiązek o!iarQwania 5% listy zasl Tow.
I
IllnvycL
akcyi
dawniejszym
akeyonaryuszom
nione, w odniesieniu do tygodnia ukończone 1
89.80
90,65 89 65
Kred. m. Warsz. .
1
-,"
go z. dniem 16 eze:rwca, daly wyniki następu w tym stosunku, ie na 6 akcyi I emisyi po 300 41/2 o o „
1
1
jące: Do portów amerykańskich
d-owieziono 1 mk. albo na 2 akcye II emisyi po 1,000 mk. 4 / 2 % listy zast. Tow.
Kred. ziemskiego • 94.75
I
ma
akcyonaryusz
praw-0
d-0
kupna
jednej
now tym ~·godniu 63.000 bel (w-0bec 78.000 bel
I 5 O/o "
„
w tygodniu poprzednim i 63.000 bel w odpo- ! wej akcyi po kursie 120 pro.cent. Dla tych, i 4°10 m Łodzi • • •
wiedrrim tygodniu roku poprzedniego), zaś od którzy akcyi nie posiadają, oraz dla tych
1 sierpnia 1915 r. 7.238.000 {7.175.000, wzgl. 1 akcy-0naryuszy, którzy chcą nabyć ilość akcyi
69.70

warszawska.

w Poznaniu.

roli

z wskazaniem lat czynnych, oraz z podaniem usta•
lonej przez wladze rosyjskie powierzchni ogrz9"
wania kotla i .op!aty za takowy.

-.-- -.-

1

każdy

wniesiona za

Za kotly, które dopiero w ciągu roku mają
wprowadzo-ne w ruch, oplata w każdym razie

Niniejszem

%.

być

Oplata winna

z góry.

są zajęte

berlińska.

wykazywaly mocną tendencyę. Pożyczki niemieckie mocn-0; tak samo austryacko-węgierskie i
renty :rosyjskie. Rumuńskie bez obrotów. Pieniadz
dzienny 3 % w zaoiiarowaniu. Ultimo 5
Dysk~n~
to prywatne 41/ 2 % i niżej.

„Independanee belge", który wychodzi obecnie w Londynie, donosi, że rząd r-0syjsk'i
sekwestruje majątki, nawet swoich sprzymie-

Bank

Wydawnictwo unłskiR A. NAPIERALSKI
i C. ZA Wlt6WSKI.

Na zasadzie rosyjskiego 'prawa o podatku od
kotlów wszelkie czynne i pod obowiązkov;,rym nad-

w:is.- 11so.88.s5

Zawiłowsk.ł,

O.BWIE8ZCZENIE.

1326.- B37.-

Lena Goldfields •
.

nakład:

Druk i

hań,

W czasie od 16 do 22 czerwca do pmtów 1 belgijskie t.ow. tramwajów w Tyflisie (Socie-

dowieziono 64.000 bel, zaś od
1 sierpnia 1915 r. 7.291.000 bel; \\rywieziono

Tulskie • • • •

Naczelny Redaktor: Cezar

Berlin, 26 czerwca. Dzisiejsze obroty prywatne
na gieldzie berlińskiej, pomimo przelotnych wa-

na lipiec 13.29 (12.81) eentów. W Nowym Or-lennie w tym samym czasie ceny po-

a.merylrnńskkh

Lianozowskie. • •
Malcowskie •

6idda

sh~wą

Zasekwestr.owaoo między

•

22iVI
-.:3/\TI
358.- 362.304.• 238.5S0.- 585.10i8.- 1079.356.-

Berlin, 26 Czerwca. Gie1'da notowała dzi•
siaj następujący kurs rubla:.
100 rb.-183.- l\ilk. (co odpowiada rubli
54.64 za 100 Mk.).

mające podlegać

z

rzeńców.

Briańskie

311/o renta francuska
5° 0 ros. renta z 1906
3% „
„ z 1896
Bank paryski
~
Credit Lyonnais • •
Pożyczka .francuska •

„

rh:ios!y się z 31 do 38 punktów, gdyż „middling" będą.cy w posiadaniu oshignął 13.00
(12.139) centów, a z dostawą na lipiec 13.06
(12.68) tentów.

paryika.

PARYŻ

!.

I
l

-.- -.--

-.-

Weksle na Petersburg

wojny.

Kurs rubla.

grzywną

do 5,000 rubli.

Tejże

karze podlega, kto kocio! parowy,
podlegający w danym czasie opłacie, ·wprowadzi w
ruch, bez uprzedniego zameldowania takowego u
mnie i uiszczenia oplafy.
Wezwanie do uiszczenia oplaty ·od kotlów za

i·ok 1917
Łódź,

wartościowe: żądano o~::;_~-1 Załatwiano

nastąpi później.

dnia 23 czerwca 1916 r.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policyi
v. Oppen.
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I
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-.- -.-

I

. ·.·

odnowić

Czas

prenumeratę.
iiiiiJiJ lt I

•AMill

iiiJSi

ORYGINALNE

LIKIERY
KONIAKI
PONCZE

-l!!~

2i:a rząd
....

i::.„.

franH!nwoi koo~nkminoi
ZGI
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