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Za odnoszenie do domu dopłaca się 10 fen. miesięcznie.
Prenumerata przez poczt<; miesięcznie 1 Mk. 80 fen.,
kwartalnie· 5 Mk. IO fen.
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OGŁ DSZEMIA w .Królestwie Polsldem:
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Chmielna 10.

szpalt).
fea. za wym~, r.ajmniej 50 fe';1.
(po teksc,ie): 1 11.!k.. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.
40 fen. za wiersz petitowy C!':teroszpaltowy.

W dzlałt "'amnowym: 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpaitowy.
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oJna.

szczęśliwie i spokojnie, nie niepokojona t
przez. przeciwnika, dotarła do Karpat i za~
jęła dogodne stanowiska.. I cóż z tego, że
czerwca.
Rosyanie zajęli prawie bez wystrzału całą
28
BERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwatera Główna d(łnosi 28-g<> eze:rwca:
Bukąwinę? .Tego nie można nazwać zwy·
Dzisiaj uplfWa dwa· lata od czasu, gdy cięstwem, bd przeciwnikowi nie zadali
Wschodni teren walk:
w zdradziecki. sposób zamordowany · zostal najmnieJszych. sirat, a zdobywać Karpaty
Gmpa wojsk generała Linsingena.
w Si;:rajewie austryacki następca tronu ar- będzie im nieco trudniej.
eyksiążę Franciszek Ferdynand, wraz ze
.Jeszcze lepiej powiodło się wojskom
.7 1r,yto sztnnne:m wieś Li n is w kę (na zachodzie od So:kufa) i stanowiska ro~
swoją malżonką. Zabójstwa dokonali dwaj
austryacko - węgierskim na terenie wło~
położone na południu od wsi. Zresztą; zmiwny ważniejsze nie zaszły.
Serbowie, Gabrinowic i Princip, czlonko- skirn. Tutaj podczas swej ofonzywy Auwie towarzystwa serbskiego ~,Narodna o~ stryacy zdobyli cały szereg wzgórz i poczęn
Zachodni teren walk:
brana'\ Wypadek serajewski pociągnąl li zagrażać nizinie weneckiej. Cały szeza sobą wojnę z Serbią, w obronie której . reg miast WJ:osi musieli ewakuewać, spoOd kanału La B as s e e, aź do okolic na p-ołudnin od S o mm e, nacierał prze.
stanęła Rosya, przez co doprowadziła do
dziewając się, iż lada chwila wkroczą do
Cl\,"Ilik w celach wywiadowczych, używając niekiedy bardzo silnej arlyleryi w Z'\\iąz~
krwawej wojny światowej, której nie widać nieh zwycięskie wojska austryackie. Tym~ · ku z wybuchami i pod osłoną chmur dymu i gazów. Natareia odparto bei trudu.
jeszcze końca. Mordercy serajewscy po- cza.sem austryacko ~ węgierskie kierownic=
W S
·•
h d · d L u 8 •1
h ·
nieśli zaslużoną karę i zostali straceni, po- two wojskowe .posiadało zupełnie inny ·
z am P a :n 11 na P61nocnym ~ wsc 0 zrn
e ;,u, e n l ' :ro.oo wiały się
niósł również karę naród serbski, który plan, o istnieniu którego generał Cadorna
pr.zeilsięwzięcia słabszych oddziałów nieprzyjacielskich.
sprzyjał morderc.om,... alb. owiem .utracił swą nawet. nie prz.ypuszcz.at Na poch. ód do wnę-1
Na lewo od Mozy Ita ,~lll ort e Home", odparto gr~nadyerskie oddziały 1>rzewolność. Ukaraną także została Rosya. j trza \lfloch Austryacy mają Jeszcze dosyć
ci'wnika.
Ponięwaz zabójstwo pary arcyksiążęcej czasu. Obecnie muszą jeszcze poprowaNa prawo od rzeki, po blizko 12-godzinnem bardzo sil:nem p:rzygo.towaniu ognfopr.zyczy.nifo się ostatecznie ·d.o wy.buchu i dzić. inne opcracye ważniejsz.e od operacyj ,. wem, atakowali Francuzi wczorai przez cały dzień, przy pomocy świeżo sp:rowadw·
wojny światowej, można więo dzień dzi- na terenie wloskim. Z tego powodu zu"
siejszy mieć za drugą rocznicę jej trwania. pełnie zbytecznem było dla Austro _ Wę- i nych sił, zdobyte przez nas 23 czerwca stano'l\'iska na stokach wzgórz ,,F :ro id e
Upłynęło więc w dniu dzisiejszym 2 lata gie~ zajmowanie rozległego frontu na ta~
Terre'', około wsi F le u. r y, oraz linie przylegające na wschodzie. Wszystkie
od chwili,.gdy nad EuroP.ą. zawisły ciężkie r;,m~ ! włoskim: Na .co ut:zymY'Yaft n.a tak
ataki .złamały się zupełnie, z nadzwyczajnemi stratami pooiesionemi przez przedw1
1
~hi:f~ jeY~f l~~!~~va _l~. szalona ~urza, 1 ~~~e~~ t~o~to~~~e r.,~i~~~o~l~ ~~~~a:i .~~~~~~~~ :lika\:;~~~!ek ognia ~~tor~~ego .na~zet~~yl~ry!, .ora~ 'Y. wa~ce -~ dzielnf! piechot~.
' ' ·- Wszystko jecbiak--nfa" sw'bl kó{ęt:;(t~~I{~$gle1s'i!t :n'ftl~e hyc TanvÓ~\vuktoi"yWkolwfck l\ ,_
1'" .~„ 01·~~,HY~ fotl;:~G, mll'pl"eyJnernls1~teg!l) pi.UA D 9 u. ft u_m łJ n L .
•
więc i koniec wojny nadejdzie. A na ·tej punkcie przez przeciwnika przerwany.
Pml R a u co ur t (na północy od Nomeny), poruezmk Il o t. h n do r ł dma 25
zie!lli, tak o~ficie k,~w.ią zbryz_ganej ilil;Pa- , ~ost~no~i.on~ więe f~ont ~en .skrócić. I
czerwca '?łączył z botu siódmy latawiec nieprzyJacie~ski, dwurpł~towiec . ir~neuski.
n~Je P?nmvme · pokoJ i nastame, chciejmy i z11owu .az1ę~1 zupelme taJemmc~emu. odJak się okazał'O po.dczas dalszego dochodzema, me zgodnem 1est doniesienie w
wierzyc., _I~psz~ era.
.
. .I "r~rot?w 1 wo3ska. au~tJ:yaC'ko - węgiersk:e okomunika.efo z d. 23 ezerwca jakoby miedzy pojmanvmi napastnikami na. Karlsruhe
Dz1srnJ zas w dalszym ciągu grznuą 1 puśclly bez naJmme.iszyeh strat Arsiero,
. . .
.
~.
działa i w każdej. chwili padają setki zabi- I Monte Longara, Gallio, Asiago, Cesuna,
.mieh :nę ma1dowae Anglicy. Wszyscy iency są Francuzanu.
1 Ornai, Monte Busi?allo., Mont~ Bello, P.a~
tych i ran?-~c~ c:broiieów ojczy:11Y·
.
Bałkm1sld teren walli::
·
Zwyc1ęzac Jest sprawą mełatwą, nie- nocca, Barco, Ceup1s, ],fonte C1mone, Mon~
jednokrotnie trzeba się uciekać do :rozma- 11 te Ca.stelaro · i Monte Centezo. Natomiast
Prócz walk artyforyjskioh mięcley W a r d a r o m a jeziorem D o j r a n, :niema
ifych czynów podstępnych, aby wprowadzić j Włosi ~i~ przypuszczając, ii po stronie aunfo do. dtmiesienia.
w bląd przeciwnika i osiągnąć później ko- I stryaelneJ nastąpił odwrót, przez kilka dni
Naczelne Dowództwo Woiskowe.
rzyści. Niejednokrotnie podstęp taki wy- I bomf:>ardowali gwałtownie upróźnione stanosi później daleko większe zwycie13two, nowiska austryackie. Cóż z tego wynikło?
aniżeli najbardziej. zacięta walka sto~czona.· Austryacy utracili na razie ty.lko teren,
za pomocą najcięższych dział i przy udzia„ który zawsze zdobyć można, i który zapeat1stryacki~
le najliczniejszych szeregów wojsk. Dzi~ wne odzyskają wówczas gdy im tego będzie
s~aj właśnie jesteśmy świadkami świetnie P?trzeba. Natomiast Włosi utracili daremWIEDEŃ. Urzędowo donoszr! 28-go czerwca:
przeprowadzouej przez Austryaków akeyi ~ie o~omną moc amunicyi, która kosztu.odwrotowej tak na terenie wschodnimr jak le dosc drogo, a w którą tak trudno jest
Rosyjski teren walk.
i włoskim. Armia generała Pflancer ~ Bal~
pa:fu>twom czwórporozumienia zaopatrzyć
tina~ która w ciągu całej zimy trzymała się s1.ę w o~eenych c~asaeh. W ten sposób
Pod K n t a m i nieprzyjaciel ponowił ataki swoje· z tem samem niepowodze-na froncie naddniestrzańs1..-im i nad grani~ k;ero~'111ctwo WOJ3kowe austryacko ~ wę
niem, jak i dni poprzednich. Pozatem naB u ko w i ń i e i w G a l i c y i w s c h ocą Bukowiny odniosla obecnie zwycięstwo g1erskxe także i .na terenie włoski~ pomid n i e j nfo nowego.
dzieki swemu odwrotowi.
mo .odwrotu odniosło sukcel!, albowiem zaNa poh1dniowym - ZMhodzie od N Q w o - P o c z a j e w a nasze straże przednie
~ Stalo się w ten sposób. Rosyanie na~ I dało. ni~przyjacielowi ogromne straty w aodparły 5 nowych at~ków rosyjskich.
.
• .
g:romadzili ogromne siły przed armią gene- I mumcy1. •
Na zachodzie od To r c z y n a załamał się silny atak rosyjski w ogniu naszej
rata Pflancer Baltina i sprowadzili bar~
w dnr~l wezoraJs~ym . na \Vs~l10dz1e l
d.zo liczną artyleryę, poczem w dniu 2 na .zael;od~ie s:rtu~cya WOJenna .me uległa
pfoehoty i artyleryi.
czerwca rozpoczęli gwałtowny atak na. ~aznieJ~zeJ z~IlH!ie· .• Na te~eme wschod. Na zaohodzie od S ok u I a wojska. niemieckie zdobyły wieś Lm i ew ka i wieiront austryacki. Ponieważ generał
m~ WOJska menuecR:1e. nalezące do grupy
le
innycl1 stanowisk.
eer - Baltirt rozporządzal daleko mniejsze- wo,1sk fel~marszalk!1 ~mdenb:irga natarły
siłami i mniej liczną artyleryą, nie mógl J na stanowiska :osf'Jskie ,Pod. I\..~kka!l, oraz
w1ęc stawić skutecznego oporu i musiał J n~ pól~ocy, od Jez10r.a ]VI~ad~10ł I wzięły do
Wczoraj, wykonali Wfosi ·atak pomiędzy E <~ z a n r e n tą na wielu punktach, a
rozpocząć odwrót. Gdyby jednak był do me:vo!1 ogołem 215 J~ncow I zdobyły 7 .J:a~
więc w V al de i Fox i, na Pas ub i o, przeciwko ~I o n te Ras te i ua przetlnbn
odwrotu.· · przystąpił jawnie, wówczas n._ara- . rabmow l!iasz~'llowych, oraz 5 przyrządow
ziłby się na energiczny pościg wojsk ro- 1 do rzucania m1~.
.
.
terenie Mo n t e () e b i o. Wszystkie· te ataki zostały krwawo odpnrle.
syjskic~ i mógłby ponieść ogromne straty I .. N~ \yoiynm atak g~upy WOJSk gei:e:Pi>dezas wykonanych przy po:mocy znacznych sił nieprzyjaeielskieh na~r6 na
~. lud~1ach i materjrale wojennym. Ohmy~ rała Lms;ngena pos.tępuJe w dalszym mą
1\1
oń t e R a s ta wpadło w ręce nasze 350 jeńców, w tem 15 oUcerów.
sllł więc plan przeprowadzenia odwrotu w 1 gu naprzod. ~ezoraJ ~do.byt~ zostały ~zturNa fro:neie ka :r y :n ty i s ki m powtórzył nic1m~yiaciel swe bezowo@.ne wysiłki
. ten sposób, aby. nie zwrócić na siebie nnj- 1 mem s!anow1s1rn rosyJB~ie ciągnące SHJ na
w oifoinkn Pl o e ck e n. Ataki jego skierowane były gl61''1lie na F :r e i k o p e I i
ll!niejszej. uwagi Rosyan. Wytrzymawszy I P?łndmowym - zachodzie od, Sokula nad
pierwszy gwałtowny. napór Rosyan na fron- 1 Styrem.
. .
. •
:na duży Po l. llUejscami dochodziłe do za1>asów ręc~nych. Dzfoln.i nht~irny utr~
cię od Zaleszczyk do Bojanu, pewnej no- 1
.
!'Ta. Bukow1r:1~ odpa;t~ :ostały atak~
mali silnie wszystkie stanowiska.
cy~ gdy Rosyanie najspokojniej spoczywali, 1 rosyJskrn pocl m1eJscowosc1am1 Jakobeny I
,~a fi'&ncie Pobrzeża chwilami trwała dosyć ożywiona walka Jtrtylcryi.
nosząc się z myślą powtórzenia. ataku w Kuty."
.
. .
.
otnicy nasi obrzucili bombami dworce kole!owe i u.rządzenia W{lljsłrnwe ,y '.r r e~
®iu następnym, generał Pflancer _ Baltin
rya tere~ie zach?dmm toczyły ~i~ prze- •
v
i
(>~
M o n te Be U n n a, V i c e n z a i w P a d w i e, jak również fody atlryanakaza~ odwrót w ostrem tempie przez ca- :vazme walki patr;;h, oraz przed:i1cn skalą Bukowinę .ai do Karpat. Rosyanie nie l zy. Ty~ko. w okolic~ l\~ozy, na półnoenymtyekie w li o n ł a l c a n e.
p
. .rzypusiczaJąc. t.·ego, że Austryacy opuścili zachodzie .l n8: zachodz1.? 01d fortu, TI11a~1Albański te1) en walk:
.swe poeyeye, otworzyli ·następnego d.nia n:?nt wy'k~nah Francmzt oez pm.'\iodzema
gwałtowny ogień do stanoyviidr austryaa-. j kuka atakow-,
•
.
. . .
kfoh. wreszcie przeszli ea ałak"U i ku.
Na tereme 111foskii:a, Jak to JUZ pmvyWieiki?mu :rozczar~"':aniu sppPtr~egli, }.ż 1 i~J za_znaezyli_śi;ny, wo]_~ka austryack?#wę- ,
Zastę1>ca szefa sł'ifalm generalnego
von Ho ef fe r
ma.'·'n·· ·.ow
... iska au.'s.fry?.. ck~e są ~uF1.e!me opr?z: : g,1dsk1e skroc1ły SWOJ front ponuędzy
n1one. Rozpo_c:zęh więc poscigt lecz pz l Brentą a Ecz.
.
Fddmarszalek „ porucznik.
~późno. Armia generala . PflaD\cer-Baltina
·
(t
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Komunikat turecki.
Km1stantynopol, 27 czerwca. - Główna
:kwate::a dnnosi 26 czerwca:
Na froncie Iraku zmiany nie zaszły. W
odclnku Euiratu oddziały nasze, oraz: nasi ochotnicy wykonali niespodziane ataki na rozluźnione vmjska nieprzyjacielskiet oraz na
kolumny prowiantowe i. rozproszyly oddziały
telegraficzne.
Na fron~ie kaukaskim na skrzydle prawem, oraz w centrum nic znamiennego.
Na północy od Czorochu nasze kolumny
pościgowe weszly w kontakt z wojskami nieprzyjaciela, zajętymi przy wzmocnieniu fortyfilrn.cyi.
Jeden z naszych oddzialów wywiadowczych wziął do niewoli rannego oficera i 3-ch

Na prawem skrzydle wojska nasze, P'O zebrała się dziś wieczorem w okoli'cach placu
walkach zdobyły atakiem Cima lleł Poczdamskiego liczniejsza gromada ludzi. Za~
aresztowano ·około 20 os6'b. Do powamiejla Cald.era i Cima della Campanella.
. Na calym froncie zdobyliśmy wiele do- szych zajść nie doszlo.
wodów w:ro~onego barbarzyństwa nieprzyja- 1
ciela. Arsiero iest spustoszone przez poia- 1
ry, Asiago i inne kwitną'Ce miejscowości' za.
Berlin, 28 czerwca (T. wł). - W·
mienione zostały w dymiące stosy rumowisk.
Wok6l Monte Magna Boscbi ·znaleźliśmy zu- operacyach wojennych zarówno na froncie zachodnim, jak i na Wołyniu, oraz
pełnie llagie ciala około 100 naszych :Mnierzy, leżące w bloc.ie.
. ·
I w Gali cyi nastąpiło ·pewne widoczne U*
• w_ dolinie Suga.na sytuaeya nie ulegla spokojenie, Iecz jest to cisza przed nowemi bur~~mi. Niektóre oli:oliczności
zmiame.
wkrótce
U górnego biegu Va.noi zajęliśmy łań· zdają się wskazywać na to,
nastąpią ataki na częściach zajętych
cuch Tognola.
~
Na pozostałym froncie nie zdarzyło się p1zez Anglików.
nic ważnego.
·
zaciętych

Uspokojenie na tarenacb walk.

i

ze

Dnia 25 czerwca rano, jeden z latawców
naszyi'l1 rzucił ze skutkiem bomby na okręty

n]eprzyjacielskie okola wyspy TCf18dos i pomimo gwałtownego ognia nieprzyjaciela, wrócił pomyślnie.
Okręty angielskie

bombardują bez powodów \\·o,lskowych bezbronne miejscowości
mi brzegu morza Czerwonego i skierowywują
ogień przewnznie na święte miejsca. Wedlug
ostatniego sprawozdania okręt ang,ielski ostrzeUwal na brzegu l\Iel1;yny mauzoleum Szeika Hamida, inny zaś okręt port miasta
Dsz(~1h1ah na wybrzeżu Mekki.

Komunikaty francuskio.
Paryż,

28 czerwca. - Urzędowo donoszą
27 rzerwca po południu:
Na lewym brzegu :Uozy z łatwością odparte zostały w nocy niemieckie ataki na granaty ręczne na zachodzie od wzgórza 804.
Na prawym brzegu Mozy n.ocne ataki
Niemców na stanowiska francuskie w okolicy fortu Thiaum<mt uczyniły postępy. Sytuacya okofo wsi Fleury niezmieniona.
Toczy się dość ożywiona walka na wzg6rzac.h Mozy. Atak na stanow.iska francuskie
pod Nonilly, zalamal się.
Paryż, 28 czerwca. - Urzedow.o dooooza
27 czenvca wieczorem:
~
Na -0;bydwóch brzegach l\fozy trwa ostrzei~anie z wielką gwaltownościąt z.wlaszeza na
woevre, w od<:inku Eix.
Na prawym brzegu okol-O godz. 2 po pol.
wykonali Niemcy atak na część wsi Fleury,
którą utrzymujemy w swem posiadaniu. Zostali -Olli krwaw.o odparoi.

KnmnPikat buluiiski.
.'rwca. - Główna lrwate.ea:
walka artyleryi :w odein„ wsehodzie od Nieuport,
, licy Dixmuiden i Steen~straete trwa walka na

Komunikat angielski.
Londyn, '2:l czerwca. - Główna kwatera
donosi 26 czerwca: Ostatniej nocy wykonaliś
my pewną liczbę pomyślnych wycieczek na
rozmaitych punk"i:aeh frontu. Na dziesięciu roz..
maityeh pun.1..-tach · frontu przerwane zostaly
linie nieprzyjacielskie. Oddziały nasze wyrzadzily nieprzyjaciel-Owi znaczne straty i wzięły
licznych jeńców. Nasze straty były wmędzie
nieznaczne. W związku z tą akcyą po obydwóch stronach trwala ożywiona działalność
arlyleryi. Arlylerya nasza strzelała z dużem
powodzeniem. Rowy nieprzyjacielskie w wie.lu miejscach wstały znacznie uszkodzone. Za
pomocą naszej artyleryi ciężkiej spowodowaliśmy cztery duże wybuchy na tylnych liniach
pomiędzy Pozieres i Ttfontauban.
,·
Dzisiaj artylerya nasza ponownie czynną
była na lieznyeh punktach. Nieprzyjacielskim
szańcom obronnym wyrządzono znaczne szkody.

Komunikat

włoski.

Rzym, 2-8 czerwca. - Główna kwatera
donosi 27 czerwca:
Pomiędzy Eez i Brentą prowadzimy dalej natarcie. Nieprzyjaciel usiłuje powstrzymać nas przy pomocy ześrodkowanego ognia
dział dalekonośnych i przy pomocy nader zaciętego oporu swych tylnych straży, które usadowiły się u dojść do nader nierównego terenu i zaopatrzone są w liczne karabiny maszynowe.
W VaHazzo wojska nasze zd'Obyiy wczoraj silne oszańcowania Mattassone i Anghebcni i ukończyly zdobywanie\ Monte Lemerłe.
Na froncie Posiny ze wzgórz poludniowozachodnich wyparto Gstatnie oddziały nie~
przyjacielskie. Wojska nasze przekro~zyly
strumień, zajęły Posinę i Arsiero i poczynają nacierać obecnie na okolice północne.
Na płaskowzgórzu Siedmiu Gmin piechota nasza, którą poprzedzily odważne ataki kawaleryi, dotarła do linii Ponte Corbin, Fresebo, Conca, Fondi i Cesuna. Na pólnoenymwst!rndzie przekroczyły one dolinę Nos i zajf;:iy :mmte I"iaza~ Ifionte TaYerle, szczyt Kaegrrle i CiJna tleHa Saette.
~

Wałkn

Rocznica mordu Serajev1skieuo.

żołnierzy.

Wiedeń.

29 czerwca (T. wł.)-„Frem

denblatt" przypomina o dzisiE>jszej rocznicy zamachu, wykonanego przed dwoma laty w stolicy Bośnii, którego ofiarą
padł arcyksiąże Francjszek Ferdynand
i jeiro małżonka. Gaz~ta pisze, że po
Zall'ordowaniu pary arcyksiążęce.} ludom
Austro- Węgier spadła łuska z oczu i z
prze•'ażeniem spojrzały one w :przepaść,
w jaką strącić je zaJl?-ierzały zastępy
wrorrów. „Fremdenblatt•• podkreśla, że
na wezwanie cesarza Franciszka Józefa
il.o obrony ukochanej ojczy1my p<)śpie
szyli wszyscy bez wyjątku. Związek z
Rzef'zą niemiecką w chwili największego

niebezpieczeństwĄ
święcił
prawdziwy
fryumi~ Ramię p;zy ramieniu sprzymie-

lotników nad

zatoką Ryską.

Berlin, 28 czerwca. (T. wl.). ~ Doniesienie Biura Wolffa: 26 czerwca u zachodniego
wejścia do zatoki Ryskiej jeden z naszych hydroplanów, walcząe z pięcioma samolotami rosyjskimi, zmusił jeden z ni.eh do ląd.owania.
Podczas następnego ataku napowi'etrznego,
który w tej samej miejscowości rozegrał się
pomiędzy pięci-Oma samolotami niemieckimi
i takąż Uczbą rosyjskich, zmuswn-0 do lądowa
nia ciężko uszkodzone dwa samoloty nieprzyjacielskie. Jederi z samofotów naszych zestal
ugodwny w propeller i opad! na morze, poczem został zatnpiony. Załogę zabrały inne sam<tloty· niemieckie i odstawiły ją d-0 swej pOO.stawy operacyjnej. Pomimo gwałt{)wnegio ostrzeliwanią. samolotów przez kontrt<>rpedowce, wszystkie <>ne, oraz ich załogi powxóeiły
szczęśliwie.

rzeńcy,

do których przyłąrzyło się }ł,iń
stwo osmańskie i Bułgarzy, rlokot!ali świe
tnych bohater~kich czynów W dniu,
który przyr.omina na'n o niewinnych ofiia, ach zamordow1:1.nych w 8erajewie,
ponawiamy przyrzeczenie wytrwania,
ponownie p1·zysi~gamy, że nie spoczniemy, póki nie wywalczymy sobie ostatecznego zwyci~stwa, które jest niezb~dnem
ażeby kuli ziemskiej dać trwały spokój
i niezakłóconą Rwobor112 w poszanowaniu
tei:rn wszystkh'·go, co jest dobytkiem
kultury, humanitaryzmu i cywilizacyi: ·

.. Przerwa w ofenzvwie rosyjskiei. .·

Sztokholm, 28 czerw~.ll· (T. wł.). - Gazeta ,,Riecz" dowiaduje się"'ze źródeł .półunędo
WYCh, że w ofenzywie rosyjskiej na froncie południowo-zachodnim nastąpi przerwa. · Pierw- .
szy atak został ukończony. Sfery miarodajne,
pomimo odniesienja pewnych ·korzyści powierzchownyohf uważają ten pierwszy akt za
nieudany. Wyniki osiągnięte znajdują się w
nader niekorzystnym stosunku do uczynionego nakładu. Ofenzywa, że tak powiemy, nie
może złapać tchu. Przedewszystkiem konieez..
nem jest zupełne przekształcenie· planu akeyi
z11ezorganizowanej armii. W Petersburgu fa7
ma głosi, iż generał Brusilow popadł w nieła
Berlin, 28 czerwca. (T. wt). - „Staats- skę u sfer wyższych. Podobno oficyalnie nie
anzeiger" d>0nosi: Król _przyznał cesarsko-tu- otrzyma on wszakże dymisyj, a to jedynie ze
reckiemu ministrowi wojny, generałowi En· względu na złe wrażenie, jakie fakt ten mógł
ver Paszy order Czerwonego orła pierwszej. by wywrzeć w kraju i M granicą. Natomiast
kla&Y: z mieczami.
Ruzskiemu wyznaczono nowe stanowisko,. którego ofieyalna nazwa nie została jeszcze okre-

Londyn, 28 czerwca. (T.\wl.)'. - „Dail}\
News" donosi: W Brandfo~ie trwa jesze~
bezrobocie tkaCl.y bawelnianyc~, które ogarnę- ,.
fo około 15,000 r-0botn~k6w, u\trudnionych w
tej gałęzi przemysłu. Cieszy się\ono sympatyą

innych · galę%]. przemysl;owych. Dpywódcy ro·" \
ootników są przeciwni bezroboó\u, które 1'°"' .
stafo Wl':W'i0łane odm-0wą pod:wY%enia vlac;r~ l

I

19zyskolł.

Berlin, 28 :czerwca. (T.
dowiadujemy

z

śło c

wł.).,...._ Jąk

miarodajnych żródel,

s~ę.

b.rga:?ii.1.

zacya urzędu centralnego do zwalczania wyzysku w handlu przedmiotami codziennej potrzeby ma być niebawem dokonana przez
pruskiego ministra spraw wewnętrznych.

1

W1prn1ł1 · katastrolJ .Jampshire"
Londyn,. 28 .czerwca. (T. wł.). - „Mor•
ningpost" don.osi, że 28 deputowanych, w tej
liczbie 9 liberałów, po-stawiło wniosek o
wdrożenie dochodzenia urzędowego w spra·
wie katastr-0fy „Hampshire'u".
'

.lablcł podczns m10Iucyi irtDBdzkiBJ.
Amsterdam, 28 czerwca. (T. wL). - W
Izbie niższej Samuel oznajmil w ponied:zia!ek,
· iż podczas zaburzeń irlandzkich, w~ług ksiąg
cmentarnych, poohowan-0 prócz 116 żołnierzy,
_marynarzy i policyantów, równi-ez 224 osób
cywilnych, zmadych od ran, odniesionych pod„
czas walk ulicznyeh. Czy wśród poleglych
znajdowały się również ofiary niewinne, nie.
sposób stwierdzić narazie. W Dublinie panuje
pod<Jhn-0 zupełny spokój.

ProcBS CHBIED1n.

wyślemy

do

siebie1

do

domu, naturalnie do pewue.j granicy, by
ludnośe miejscowa rne poniosła szkody.
Naszą główną zasadą jest, że wszystko,
co tylko na te,j ziemi rośnie, należy do
całej ludności mvnarchii. Zboże, ziem~
niaki, w~·de, drzewo, pasza, wszystko to
odejdzie pod adresem władz, których
zadaniem jest ich rozdzielenie. Spekulować tu nie można''. ·

S~rnwa Liebknechta.~
Berlin, 28 czerwca. (T. wl.). __..; Dmtlesie.nie Biura Reutera: D.zisiaj w gmachu sądu
wojskowego r·ozpoczęto główne ~hodzenie
w procesie przeciw dep.· d-rowi Karolowi
Liebknechtowi. P-0 stronie oskarżo.neg-0 w charakterze o.br-0ńcy występuje adwokat Braeke
z Brunświku, wybrany przez samego Liebknechta. Akt oskarżenia zarzuca obwinion~
mu usil-0wanie zdrady kraju w polu, t .. zn.
podczas stanu wojennego i opór władzy państwowej. Na wniosek przedstawiciel
karżenia, ze względu na bezpieczeństwo
liez-•
ne, szczególnie zaś państw.owe, podcz~s roz-"
praw WYlącwno publiczność i prasę. Wyrok,
. wed1ug prawa, zostanie ogloszony podczas posiedzenia publiczneg-0.

D~monstrneyo

Londyn, 28 czerwca (T, wł.). - Doniesif'nie Biura Reutera: W procesie Ca...
sementa wczoraj w południe ukończono
przesłuchiwanie ~wiadków, poczem prze•
mówiła. obrona. Obrońca powoływał siQ
na to, że oskarżenie o zd:adę stan~
~t/\ra zo~t.nh!, o<mf'łniona po 21a obrębem
::1.;::,,.. :Ltsadnionem, gdy%
którP-go wniesiono
;~d.vnie

:j'~:twa,

St.

c)wa.nern

"

fe1!i~ó;, wziętyci ~o

'tionej

walił

-~ ~i.,

zdrady sta„i;,

wobeo czern
wzglęrlern

nazewnątrz

niewoli '"podczas
panstwa.
pod Verdun. „Stras·sburger Post" donosi, że
wśród rannych znajdowali się również
żol.;.
Moiliwośc WOiDV
WOiDiB.
nierze zupelnie świeżych wojsk, w wieku lat
Haarlem,
28
czerwca
(r.
wł.)-„Nieu•
16. W edlug slów jednego z tych ml-Ody eh
żołnierzy, mówiącego
dobrze po niemiecku, we Haarlemsche Courant" pisze o posta~
przed ośmnastu dniami przybył on wraz z 800 nowieniacrr paryskiej konferencyi gospotowarzyszami wprost z Paryża na front pod darczej, iż brzmią one wojowniczo i mog&
Verdun. Z liczby 800 towarzyszów jego po- bardzo łatwo bezpośrednio po zawarciu
pokoju wywołać nową wojn~. Z walki
z-0stało przy źyeiu zaledwie 60. Gdy w pobliżu pękly pierwsze granaty, wówczas wszyscy · obecnej wyłonić si~ może ekonomiczna
oni porzucali broń. Młodzież ta cieszy się, że wojna handlowa, która stać się może
wreszcie jest już zdała od tego piekla zieją zródłem nowej wojny światowej. Pog.ąd
ten jest może nieco nazbyt ponury, lecz r
cego ogniem.
w ,~aMyrn bą·lz razie bardziej · odpowia·

po.

Zbiory z.RrOiestwa Polskievo.
Undapeszt, 28 czerwca (T. wł.) Szef sztabu generał-gubernatora okupowanej części Królestwa PolskieTo oświad
czył w rozmowie ze spraw.nzdawcą „Az
Estu" mi~dzy innemi: „Zniwa w i\rólestw1e Polskiem zapowiadają się dobrze
Naturalnie zah·ży tu wiele od dalszych
warunków atmosferycznych, to jednal<,
co dzisiaj widzimy. przedstawia się dobrze. Rezultaty żniw jednak w Królestwie Polskiem, po obliczeniu kontygientu, potrzebnego dla ludności miejscowej,
n a I e ż ą d o o a ł ej \p o n a r c h i i, prywatni żaś przedsiti)biorcy n ie otrzymaią
z tych żniw nic. Wszystko, co tylko
będzie można

•

~

łlllY nłiu11.

Londyn, 28 ezerwca. (T. wt)'.~.- Donie-. .
sienie Biura Wolffa: W izbie niższej, w odpo- t'
wiedzi na interpelacyę ·w .sprawie \,skazania {
przez sąd wojen.ny we Francyi na ślnierć 34
w.łuierzy, którzy, powodując się s~enieID.g \
odmówili wyk.onania rozkazu wojskowego„
T'°'mant mmajmil, iź karę śmierci zamienion'()'
im na więzienie. Morell (liberał) . zapytał, cz~
Asquith zezwoli na .roiprawy w tej kwestyi)
Asquith odrzekł, iż nie może zobowiązywać
się d-0 teg-0. ·Outhwaite zapytał, cz.em Asquith
:zechce usprawiedliwić, że parlament byl usta„
wicznie przezeń mylnie informowany w sprawie tego wrroku. Mówca odpowiedzial: czci·
godny deputowany nie może chyba lfozyć na
odpmviedź, jeżeli "zapytanie swoje zgłasza· w.
tej formie.
.'

Odznanzenie.

Przeciw

~

I

ununo..

Berlin, 28 czerwca. (T. wl.) .. -.- Podczas
demonstracyi z powodu posła Liebknechta

Brłnnd

.na froncie.

Genewa, 28 czerwca. (T.

wł.)·.

-

Biuro

Wolffa donosi: Prezes ministrów franeuskieh,

Briand, odwiedzając front angielski, spędził
dwa dni w angielskiej kwaterze glównej w
towarzystwie generala Douglasa Haigha..

Echa bitwy pod

SknBerrakłBm.

Berlin. 28 czerwca (T. wł.)._;, Donie-

sienie Biura Wolffa: Powtarzane ustawicznie przez urzędowe sfery angielskie twierd7:~nie, jakoby w .bitwie morskiej .w pobhzu Skagerraku mrnla zginąć wielka licz·
ba. niemi~c~ich łodzi podwodnych, mija się
na1~upel:me~ .z praw?ą.. Nie brała w niej
udziału am 1edna mem1ecka łódź podwodna, wobec czego ani jedna nie mogła zost~ć zatopioną. Nz_ton~.iast wszystkie ło
d~1e podwodne, zrta1du1ące się w tym czas1~ na pełnem morzu, powróciły szczęs'liwie.

"

In mo111ch.
Hał!a,
praco:wn~

28. czer?'ca .(T. wł.). -Współ
pisze, oo następuje:.

„Timesa

Zwy_c1ęsk1e czyny aµstryacko-węgierskich
łodzi podwodnych na Adryatyku stwier„

dz~ją, ~e osłona dróg morskich-. przed na~
pasmą 1est trudnem ·zadaniem. ·. Wymaga
~na. ustawiezn~j. e~jności ze. strony koa-

hcp.

Trudnosc1 piętrzą się z dnia . na

dzień, g~yż na morzu Śródziemnem czyn;.

ne są metylko austryackie łodzie podwO;,,
dne, lecz wysłano tam również łodzie nie'."
mieckie. najnowszych typów.
'

•

d11, rzeczywistości, niż zapatrywania nie-· ,
których dzienników niemiec.kioh, któr,ynf· ·
z·· ąje się, że nad . postanowieniami konterencyi paryskiej można przejść do po.;
rządku· dziennego, poprzestawszy na kil··
ku słowach ironii na. temat ich nięwy
.konalności.
Postanowienia konferencyi
są brane niewątpliwie bardzo seryo, a
przy usilnem dążeniu,-w które nie należy

wątpi~. mocarstw~

koalicyi znajdą środki

i d~o~i, by je przeprowadzić w lwiej
częsc1 cbocby tylko na. dłuższy okres
czasu. Z tymi względami należy się
liczyć i państwa centralne winny wziąć
je w rachubę przy zawarciu pokoju.

&enernł

gubernator Kundy.

Londyn, 28 czerwca. (T~ wt). - Biuro
Wo1ffa zamieścilo następujący komunikat µ.
rzęd.QWy: Ks. iąz.· ę. Devo.nshiie . z.ostał miarfo.wany generał - gubernatorem Kanady, japm
następea księcia Connaught.
',

Deputownnt niemieccy w Bułgnni.

1

· ,.

Solia, 28 czerwca. (T. wl.). - Doniesi~
nie Biura Wolffa: W bankiecie poniedzialko- .
wy.m, wydanym p:rZez sobranie na cześć gości ,1
niemieckich, wzięli udział m. in.: p,oslowief:'
czwórprzymierza, ministrowie, generałowie !
· · ·
·att ach e ·W-OJSfoowy
·
m~m1eccy
Lmary:narki, bur~,r
nus~ marszalek,,,.dworu Saw-0w, szef gabineJ
tu taJneg-0, D-obrowicz, i prezes kolonii nienrleckiej. Go§c~, pł>wital przemówieniem prezes parlamentu• Wygłoszono : U.czne mowy i
wzuoSZQll-O tdasty. Nastrój byl ·niezwykle uroCZ)'sfy:. 7 e t prieciągną! s(~ &> pólinej no-

.

)

.. 79
.·

~

.

.

.

s~eb.~W~~
trzecli~tereeh dDi mielimny ~ d~
~ o odpieraniu ataków ~ ~

'

W wyniku konferen- J
o miejseowośCi kąpielowej, Banki, cyi Wilsona z ·członkami. kongresu zadeitala ie~ luP.ncrść w strojach narodo- cydowano, że wojska nie wkroczą do Meksy.ku jedynie tylko w tym razie, jeżeli
Carranza uzna żądania Stanów, uwolni
niezwłocznie jeńców.·. i Oświadczy,· że nie
""'' I - - L1BbkeecMI.
ośc1nwe
Berlin, 28 czerwca. (T. wł.). - W pro-zamierza przedsiębrać dalszych kroków
ka.reszt. 28 czenvća (T. wł.) . cesie Lfobkneehta zapadł wyrok, sb:mją
nieprzyjacielskich.
ienie wiedeńskiego biura korespon. cy ~ n.a ! Jata, 6 miesięcy i S dni więde
den jnego: ~ohec tego, iż władze w
n.ia, ·Oł"&S wydalenie .1 wojska a um1owanie
Gal u nie zezwoliły w niedzielę na zelVrZEnłe
m
MeksJim.
~1 wojennej, krnąbrne nieposłuszeńbr i~ zorganizowanych robotników, oRotterdam, 28 czerwca. (T. wt.J. - Sbt- . stwo i opór władzy państwowej. Wyrok
~d. zono Of!ólny stan insurekcyL ·wczoraj
p .d południem kilkuset robotników z kiem .tego, że Carranza odmówił ukarania ten wraz • ·motywami ogłoszono pny
arlów. µ:azowych, tramwajów i młyna swych generaHhv za na.paść na Amerykan, m- dnwiacl1 otwartych dzisiaj o godz. 4 po
targ Stanów z l\Ieksykiem zaostrzy} się jeszecią•ało przez ulice miasta i za po~
cze bardziej. Według doniesieniń z El Paso, połudrull. Przy wymiarze kary sąd wycą• kamieni i lasek atakowali wojsko.
v1
Meksyku wzrasta ustawicznie nastrój wro- szedł .1 za.sady, ie .Liebknecht nie działa.I
óre starało się powstrzymać -pochód.
gi
względem Stanów Zjednoe:z-0nych. Df>nD-edług doniesień urzędowych. z tłumu
z po;budek niegodnych, lecz sprężyn, jego
dano do zółnierzy kilka strzałów rewol- szą, że w· Somorze (Meksyk póhloeny) zamor- błędów był fanatyzm polity~my. Na. tej pOOQ
werowych; w odpowiedzi na to dowódca dowano kilku Anglików.
stawie są~ wymaezył lżejszą karę i zaniekazał zatrąbić haRło oilwrotu, gdy zaś
chał pozbawienia podsądnego
praw oby„
tłum nie 'ozchodził się, kazał dać salwę.
svtuacyn ciągłe
naprężonn.
watelskfoh.
Liebknechtowi przysługuje
Pięciu robotników zabito, czterech jest
rannych. Jeden żołnierz został ciężko
Amsterdam, 28 czerwca. (T. wt).-· „Ti- prawo awpelacyi przeciw temu wyrokowi.
raniony kulą rewolwerową. Przyczyną mes" donosi z Nowego Yorku: Niemal wszy~
zaburzeń jest drożyzna i brak arty kuł ów
scy członkowie kongresu. są zdania, że wojna
Bsłąle
żywności o wyoh.
·
jest pra"ie nieuniknioną. Obie Izby zasa.j przed polud,niem deputowani u- f sunku do. Meksyku.

OstatlliB tBIBI my.

wielk:icll stratach po fironie nieprsyjacleła,
postęp.a.eh· ofem;ywy rosyjskiej.
Ze względów powyższych sytuacya iesti
teg.o rodzaju, że na widQwni wołyńskiej kontr„

miast o

w Bnkareszcle.

podął.a

łndni·owej p~
ciela i stosun~ sil nawet

uwzględniają

dnfozo

iaciskn

się

Ptllica.

Dlatego
że

pozostaly bez następstw. Ame·
rykanie w dalszym ciągu opuszczają Meksyk.

ZJnihłoczone

I seJmn

Pochód wojsk StHów.

n MB

bliiu San Antonio.

Londyn. 28 czerwca (T. wł.). - „Daily
relegraph" donosi z Waszyngtonu pod da,:.
tą 26 czerwca: Ponieważ przedstawiciel
Meksyku oznajmił, ,iż Carranza w zasadzie
gotów jest zgodzić się na pośrednictwo
rzeczypospolitych hiszpańsko · ameryka11skich, ciekaw<! przeto jest ta okoliczność,
że podczas przedwczorajszej konferencyi
Wilsona z przywódcami kongresu i prze~
wodniczącym komisyi do spraw zagranicznych nie było wcale mowy o pośrednic
twie. Wiadomo powszechnie, że Lansing
jest zdania, iż wszelkie pośrednictwo jest
wykluczone.
·
„Morningpost" donosi z Waszyngtonu: Przed upływem bieżącego tygodnia
. ma rozstrzygnąć się pytanie, czy Stany
Zjednoczone są na stopie "[Ojem1ej w sto.; ·

ze

dzić,
straty
s~ niż

sil:ki, jakie

ciężkiej

artylery,i. W okoUey na zachodzie od
Czerniowiec W'Ojska nasze odrzucify nieprzyjaciela przez strumień Dubowiee, który ok-0lo Za.błotowa uchodzi do Prutu.

ZnbnrzBnlii 1 Bnmunn.
Bukareszt, 28 czerwca. (T. wt)'. - Przy.
wódzea socyalistów rnmuńsk:foh, Rakowski(?}

podczas ostat-

został dzisiaj
a.resztowany 1 rozporządzenfa.
sądu w Galacn. Na czwartek zapowieclriano
w Bukareszcie strajk genernłny na. znak pro·
testu z powodu zachowania. się wfads i woj"
ska.. W Galacu zmarło dotychczas skutkiem
odniesionych :ran 10 robotników. 35~eiu leży

sprzymierzeńc-0m

w szpitalach, a 100 a.resstowano. Zaburze.
n.ia wrfilkłY. na. tle sprawy: żywnościowej.

niemieckim na punkty zagrożone, odniosły
skutek. Dzisiaj znajdujemy się w kontrofenzywie, postępującej krok za kr-0kiem, w której·
odzyskaliśmy znaczną część obszaru, zajętego

\VłlSOI

przez Rosyan.

Na widovn1i

wystąpieniu wobec ·Niemiec, następnie
zaś, że ten ostatni• nie dbał o odpowied-

nie p:-zygotowania militarne. Hughes.
przypisuje Wilsonowi winę dopuszczenia
do tragedyi meksykańskiej.

nieprzyjaciela są znacznie wyż.
annii austryackcrwęgierskiej~

slrntf.

Petersburg, 28 ezerwea.. - W dzis.iej·szym

wyraził nadzieję, że zarzą

nadeslaliśrriy

wyrażonej

komunikacie Wielkiego Sztabu Generalnego
między in. czytamy:
Nad środkową Strypą
na· niektóryeh punktach trwa ostrzeliwanie z

rzenia niepomyślne stanowić będą o.fenzywę
przejściową. Nadzieja ta urzeczywistnfoną została najzupełniej na froncie w.olyńskim. Po:-

Am~terdam, 28 czerwca (T. wł.)
Doniesienie Biura Wolffa: „Times"' donósi z Nowe::to Yorku, że ko!llHet stronnir.twa libera1nego 3~ głnsami przeciw
15 postanowił poj{;ć za rad1~ Rousevelta
j. okazać poo·arcie Hug-hesowi. Hu7hes
wysłał depeszę, w której strnszcza swój
pH>gram · polityc;i;ny, zarzucaiąc jednocześnie Wil~onowi m. i. opieszałośe w

z :nadziei

Komunikat rosyjski.

dzenia, poozynione przeciw ofenzywie rosyjskiej, dadzą się odczuć wkrótce, oraz,. że zda-

Przed .wvbormni w· Ameryce.

ująć

Na pytanie eo do wysokości strat, hrabia
Tisza odpowiedzial, że według wszelkiegc
prawdopodobieństwa, można słusznie twier-

męgterskłegn.

tuacyę wojenną, powiedział, iż

Iii-ego posiedzenia

niema powodu nie

przyszl-ośe.

Bndapesst, 2.8 czerwca. (T. wt)'. "- Na
Genewa, ?? czerwca. (T. wl.). - Wedłng · dzisiejszem posiedzeniu sejmu węgierskiego
doniesień dzienników paryskich, wojska apreZes ministrów, hrabia Tisza, o.pisująe sy-

m erykańs1de posuwają się ku silnie oszań„
cffwanym sta:no1'1skom wojsk Caranzy, w po·

naszą korzyść.
też prezes ministrów przypus~

w swem 'OStat:niem wyjaśnieniu lub oośkol
wiek zmieni6 w swem zapatrywaniu, wobec
czego z nie~ną umośclą spogląda. w

· Monachium, 28 czer:wea. (T. wt)'. - Biuro
korespondencyjne H-0ffmana dQnosi, iż na te-renie walk raniony z.ostał książę Henryk BawarŚkL·
·

wojenne.

południowych

Ateny, 28 czerwca. (T. wt). - Agencya
Havasa donosi: Przypuszczają tu, iż poseł
grecki w Paryżu opuści niebawem Ateny w
specyalnej ·misyi od rządu francuskiego i a;ngielskiego, zmierzającej do ugruntowania na
poważniejszych podstawach osiągniętego po~
rozumienia.

Stony

zarządzenia

natarcie nieprzyjana trm froncie prze-

ehyill. aię n:a

ieszcze

Próby pośredniczenia ze strony kilku stanów

postępuje krok za krokiemr.
naprzód, na Bukiowinie i w Galicyi po-

ofenzywa. nasza

grozi.

Wa.szygnton, 28 czerwca. (T.

bukowińskiej

wł.)'.

-- Biu•

zwr-0t ten nie
nastąpił tak szyibko. Armia nasza, wobec przeważających sil nieprzyjaciela, byla zmuszona
d'O. kontynuowania odwr.otu, a skutkiem tego~
niestety, w ręce nieprzyjaciela wpailla poważ
na część Bukowiny. Odwrót nastąpił w zupeł
nym porządku, i armia nasza dzisiaj silna i w
pel.ni zdolności boiowej opiera się w silnych

ro Reutera donosi: Jeżeli Carranza do dzisiejszego wieczora nie wypuści na w·o1n:ość ień

wspólnego z

tak w dźwięku dzwonka1 jak i w
cyfrze dodanej na numeraton,e ogólnym, czuwa każdej chwili, aby wyborca, znajdująeY,
się przy maszynie, podał tylko jeden gfos, czyli nacisnął raz wybrany klawisz.
·

ców

amerykańskich, wziętych

do niewoli pod

Carrizol, prawdopodobnie jutro rano Wilson
zarząda

od kongresu.
nienie ich siłą.

upoważnienia

na uwoJ.

·

„

fełjotony para~oUalnn.
XVII. Automatyczna ·eJektryczn:a maszyna.
w~borcza.

W iym

żartobliwym Mjetonie jest
ziarno myśli pożytecznej, które· pole·
cam uwadze naszych techników, ·oraz
przyszłych rajców miejskich .•.

.•.Culderenkę

1
·1

tę któryś

naszym znakomitym

wynalazcą,

·
Sl.owem, Leonek ma nieraz v.ryborne idee.

l'ióry w

i:n~

~ych warunkach byłby polskim Edissonem".

Gazeta owa skończyła żywot wydawnkzy po .
pierwszym numerze.
Zreszta Leonek nic sobie z tej pochwaly
nie robił. Jest skromny. 1 gorzki. „Psiakośćl
powiada - lepiej ur·odzić się orangutangiem, ·I
niż wynalazcą polskim. U nas Edisson cho- ·
dziłby tez szelek"!
·
Gr·ow nasze, śród którego znajduje się o~ •I
krutny dentysta, pisujący świet~~ czułe w~e:r
sze, znakomitv astrolog, uprawrn.1ący publicystykę, utaleńtowany a.gent ubezpieczeń, two'.'
rzący · dramafofarsy) i vviele innych . g~az?
wars&awskich - otaczn nieraz ,Jemallnew1cza, przysłuchuje się J.ego w51wodom i.„ pokpi-

I

. wa

zeń.

w

cz oraj zastaliśmy go w cukierni schy~
1rmeg.o nad marmurowym stl}likiem, zarysowanym mnóstwem figur•.
- Co pan robisz?
- lł}'Suję model maszyny wYborezej ..•
~·fam już kilka systemów ..•

I

-

meehaniki -

że wię~ość

wynalazców j Ódkrywców rue należala d-0 foehrwców. Lunetę wynalazl kilkuletni synek
.optyka przypadkiem. Zecer Franklin wymyślil
pi· rrunochron, .. bawiąc się latawcami. Poeta
li ethe llezynil odkrycie w dziedzinie osteolo.
gi· i t. d.

__.Ale jak się glosuje?...
- Wlaśnie! O to chvdzi.„ Macie tu panciwie rodzaj k!awiatury, której każdy klawisz

odp0wiada k-0lejno porządkowemu numerowi

Jenialkiewiez zapam się:
Moiem zdaniem - nfo<.;lusmiel
- Ciasnota ue?,cinych fachowców odrzu~
Nie· przeczę, że wymyślona· przez niego ·
eaia
zawsze nowe a wielkie pomysły. Akademaszyna parowa do r-0.znoszenia książek w.

sali biblfoteki puhlicinei za pmnocą systen:m~
tu kóU transmisyj k:osi'towałaby sto dziesięć
razy drożej, niż usluga malc6w, bylfłby nie. zmiernie ,hałaśliwa i fonkcycu.owalaby zbyt
.\vblno„. Ale był t.-0 dopiero. pierwszy mndeL
Pierwszy aparat lotniczy Langleya w r. 1903
t-;Hrn 30 metrów i ipadl do rzeld„.

·przeleciał

a prz.Beie

.

4.

.

.

aero~~utyka dziś

święci

'

iTy1mny

dzięki ulep~tenion1 mistępców.„
Nie będę 6fę htkże. sprzecza.I o ·
- J~go autnmatyczae ł:óżlm.: hudzHr, "'1·1·zue'"J1~te
śniochn d{1 zimnei wa;rnv\. jest wynalazkiem

onieco

faf'"""'""

„

p•oJeki\"''.kodlhvleni•

A c-0 znaczy inna figura?
Gdyby kfoś wolał zamiast klawiatury
fortepianowej rodzaj automatów takich, jak

tur-1

wtrą.cH ktoś.

A Pan nie wiesz o tern,

razy, Je-

-

{)We

niemieckie z

różnemi

gatunkami cukier-

ków· i czekoladek, albo taki.eh, które służą do
kupna różnych biletów lub marek - to mam
model i taki. I tu każde wysunięcie rączki, od'P'r>Wiadającej jednej liście wyborczej odzwierciadla się na dwóch numeratorach równ<>eześ
nie - zakrytym, liczącym glosy partyjne, i
jawnym ogólnym, rachującym wszystkie poda-

ne glosy.
„Albo oto jeszcze trzeci numer, przypominający nasze skrzynki dzwonkowe przy zamkniętych dnwiach przed klatką schodową.
Każde naciśnięcie jakiegokolwiek guziczka
daje dzw:mek elektryczny i regestruje się
rów1wcześuie na stale odsłoniętym ogólnym
numeratorze i na zakrytym partyjnym. Po
przejściu wszystkieb glosujących odsłania się

numeratory partyjne. Glosy są już policzone!
Suma głosów wszystkieh numeratorów partyjnych :równa się sumie wszystkich glosujących
przy danej maszynie, w.skazanye.h ·przez liczbę
numeratora ogólnego.
Oto najlepszy sprawdzian....
I ·finita la eomedia1
- Tak ;jest! ... Gdyby komuś się mój model nie podobał, to magistrat, rozpisawszy
konkurs na najprakty.eznie.iszy i najtańszy au„
tf>mat wyhorcz~T' :urtys!rnłby model, który ne
chwilę naszej techniki poslużylby za wzór d@
automatów~ rozstawionyeh we wszystkic.h o.
kręgach wybore.zych naszego miasta, n... możE>
i w całym 'świecie„. Bo przecie jest \vstydem
mitrężyć tyle czasu i pracy ludzkiej uun, gdzie

I -

-'- Ale nie mas.z Pan... fachowej majo-.
mości

pięć

- Czy nie uważacie, panowie, że w wieku pary i elektrycznośd, aeroplanów i sztucznego wylęgania jajek nas1.a technika·· wyborcza stoi „pod psem"?! Na pozi-0mie R-0t~kud6w i Hotentotów! W taki sposób - za
pomocą kartek - wolno bylo wybierać przed.
potopem!
„Zważcie panowie, jaka ilość papieru
marnuje się co roku na k·operjy i kartki wybcrcze. Ile ezastr i pracy kosztuje wypis:ywanie adresów i kart. Jakie koszta pocztowe!
A potem -jaka uciążliwa i niepewna kontrola: cale godziny liczenia i sprawdzania obliezeń przez cale gremia ludzi... „A przecie
to wszystko dałoby się zastąpić przez najpra-.
stszy ':V świecie mechanizm. Tego rodzaju me~
ehanizmy w zasadzie już istnieją. Chodzi tylk..> o dr·)hną rekonstrukcyę i przystos·owanio
ich. d;:, wyb,1rów. Proszę, przypatruie się"...
WsZ)·stkie gZ-owy nachylUy śię nad blatem
marmurowym, a Leonek poka~ywal swoje fi·
gury:
_ Oto zwyczajny system mechaniczny.
Przez turnikiet z jednej strony wehodzi wyborca z ostemplowanym paszportem, selrnndę przebywa za parapetem, zakrywają<:ym aparat i wyborcę w celach tajności wyborów, .
poczem wychodrJ z drugiej strony przez
nikiet~ gdzie sprawdza się, ezy stempel polo- •
żono na odnośnej stronicy paszportu al>y uniknąć „podwójnych glosowników".

sztuki pisania".

kiedyś

dymem

papie;.,

nialkiewiez

przy\vilejów arystokratycznych„', podczas gdy
„pisownia fonątyezna · jest dero.-0kratyzacyą

zlośliwości, chcącej podkreślić
niedojrzalośĆ pomysłów Jenialkiewicza, jedna

Wb:rew

z gazet prowincyonalnych nazwala go

Zaciągnąwszy się
rozpocząl.:

nazcwnątrz,

spytałem.

- Przedewszystkiem daj-n-0 pan
rosa„. oryentacyi rosyjskiej.„

bc•daj przeczy zasad-01n· konferencyi Hagakiej ...
Ale ·nat-0miast jego system brachlgrafil,
t. j. skróconeg.o pisma pośredniego pomiędzy
źółwiowością zwykłego alfabetu i zawiłością
zb~i trudnej stenografii - yowinienby dawn-0
wejść w życie, .. gdyby nie przeciw.dzia!ał mu
tępy konserwatyzm ogółu. ..
.
Wierzę także, że gdy narody wyzwolą się
z czasem z przesądu hołdowania nfodolęrlwom

tradyi.:yi, pielęgnującej dziwotwory francuskiej
i angielskiej grafiki, to i my zdobędziemy się
na propouowaną przez Jenialkiewieza ·zamia~
nę „rozpustnych" dwuznak.owych form: ''.i:'z, cz,
sa: - na oszczędne cz.esko - esperanckie litery: r, c, s z daszkiem (accent civeonflexe). Jenialkiewicz bowiem uważa piS-Ownię, hołdu
jącą pochodzeniu gramatycznemu za „resztkę

z gości nazwał
.,,cukiernią na r.ogu ulicy Kopernika i Zielone;.
go placu".
·
·
Takiego rogu niema. Była fo złośliwość
wymierzona przeciw osobie Leunka Jenialkie.wicza,, który przesiaduje w niej stale, czyta
gazety i myśli... bezplodnie o tem, kto mu zafunduje szklankę mazagranu.
·

- Ale.· cóż to wszystko ma
pańską maszyną wYborczą ?... -

jeńców bez potrzeby karmienia ich prrez wysylkę do ojczyzny po odeięciu palców,· poruszających ·cyngle, tchnie niejaką dzikością i

danej forty wy1)Qrczej. za na.ei.śnięciem klawi- może nas zashl})ić doskonaJ:y mechanizm ra·
który nb. nie nie sfałszuje!.,,„
„ n~'raca:iąc..,,,
m sit)-.:: meehani- ehunkowy!,
·
''""" !'
_.... "" " " "'
"'
• 'Vszysey obec11i okfaskiwaH Leonka.
cznie numera.torem danej Hsty yartyjnej ·
·
Ja wsznh:że rzekłem:
mia irancu:"ka od;.·zucila projekt Fultona z.a- przrbywa
jed.en numer. Tym spos 11bem lmż.dy
stosowałia pary do żeglugi wbrew mądremu. tmmerri.for mechanicznie raehuje przybywają- ,,. .
-- Mój pa.tiie? tej r...Iormy my nic z1ipo„
czątlmjemy dla św:iata. My z~ rnafo cenimv
instynktowi Napoleona. Artylerzyści franruscy
c~. pm:tyi glosy.
czas. Poślij Pan
ideę ... do Ameryki! O
·r.)(hvrócili się od FuUonowskiej torpedy pod
»'l'e numernt-ory specyalne są zamknięte ile tam.„ lubią uczciwe wybory, p~~ński wyna·
· w·och1ej. I oba .\vyr.ialazki dostily się Anglii. :
lazek ma przyszfośc !
. Magicy i srnrlatani zmusH~ ~ezonyc~ u':ierz~e: i zakryte na ezas głosowania. Natomiast ist- Ju .zaś sądzę, że powinien WP}~ć w iy\V zja-v;iska hypnotyz1nu. 1'h1ers, opieraiąc się , nieje j(łden z -0kienklem ohvartem naz.3wnątrz,
de u nas ptzelleWJ:'zystldem, lio jest Jog.odny
nu ,„n.1(1tfa\'.h fi:c;k6w, c;valezal w parfame~1-. na drugq sh'onę parapehi, któ:ry równocześnie
~·ie -~:;oiUwość ·kolei żelaznych. AkadeiJlia 'l liczy każdy glos t. j. na.c1tmęcie kaweg,~ kla- dla masy analfabetów. Naciskae każdy potrafi.
wisza.
A partya wskaże 1 gdz:i.(? ni~c1snąć należy, tyro 1
lon<lyfi"i:u ·~ryś1:1fal~. od1;ry~i~ :nrnklina. ~a~
,~Moźna tak ur:.ądzić, aby każ.de uaernnięc-0 nie wiedzą!
llti'>Vic:i t:;ey lumrnarze w~edz.:,, łak Areg?, .~,n 1
place i Larnisifr pznnli za b2Jkę npow1esc o cie· podawal-0 jeden dzw{mek. Tym sposobem
i słuch i wzr..tlt kontoo.1.ę,r6w 1 ima.jdują.3ych się
spadaniu Z D.i';:1:1a n1ęle-Ol."ÓW„„.
•". ' ",.", r>ol?"Z'"'Il'3 g"'
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--·D·~-iś·;·Pi~iraTPawla.
Jutr o: Serca Jezusowego.
\Vschód słońca o godz. 4 m. 41.

Zachód o godz. 9 m. 24.

skie li rozpo~te wczoraj. trwd bę~ do 2S sierpnia.
. .

Widowiska.
Występy

Teatr Wielki.

larsy

warszawskiej.

D..:iś po pot „Fruwająca dziewiea", ·
się podobać mężowi?"
-

mecz. ,;air

.Br. Szule.,

··

ltoeiniee..
z Czeeh

pnybyłł n1,a..

stują

w Radomiu królowi Kazi.
mierrowi III Jagiellończykowi,
ie t:tbrali sobie na króla syna jego najstarszego, królewicza WJa..
• dyslawa, który ma zasiąść na ich
lronie po Jerzym z Podiebradu,
który go

zalecił

sam u swego

następcę.

;.

1587. Na Woli pod

Warszawą rozpoczął

sejm elekcyjny po
, króla Stefana Batorego.
się

ronika
Pobyt

~kretarm

śmierci

łóazka.

stanu d-:ra Hellfericha

w Lodm.
Wioororem 26 czerwca przybył <I.o Ł007i z
p. sekretarz stanu spraw wewnętrznych, minister stanu dr. Helfferkh, w
towarzystwie szefa zarządu przy genera1-gubematorze warszawskim, ekscelencyi Krlesa,
dyrektora ·\'lrewnętrmeg-0 urzędu państwowe
go, dr. Lewalda i tajneg-0 nadradey rządt,1, dra
Schulze. ·Panowie ci, pod przew-Odnfotwem p.
Krusche sen., zwiedzili ?:1· czerwea fabryki
tow. ake. Krusehe i En.der w Pabianicach i fabrykę papieru Saengera tamże. W drodze powrotnej do Łodzi odwiedzono pod Rzg-0wem
pomnik na górze z grobami. W południe prezydent policyi wYdal w Grand-Hotelu śniadanie, w którem uezestnfoeyly wybitne osobistości wladz wojskowych i 6ywilnyeh. Po śniada
niu goście opuścili miasto nasze, udając się
samoehodem w dalszą drogę przez Zgierz, Łę~cęt Kutno i Łowicz do Warszawy.
·
Częstochowy

~

·W sprawie meld'OWWlia metan.
Wob ee p<>wstalych wątpliwości, ezy piece
metalowe i wanny, które w swoim czasie z.o..
staly zwolnfone od meldowania, należy obeenie

deklarować

ponownie,

urząd

kompetentny

t. zw. Kreiswirtsehaftausschuss informuje:
. Piece, wanny, jako też i inne przedmioty
g!lspodarstwa domowego, które w swoim czasie zwolnione wstały od. rekwizycyi, nie podlegają p(•nownemu zameldowaniu. Szczegóło
we iniormacye w tej mierze będą zawarte w
speeyalnem rozporządzeniu.
Boże Ciało.

Na zakoncrenie uroczystoęei Bożego Ciała w
Anny, odbędą się dziś o godz. 5 po P<}.t.
uroczyste nieszpory z prooesyą.
kościele św.

Losowanie obrazów na wystawie.
Nai:;tępnjące

obrazy ofiarowano na rzecz
kwesty: . oryginał Aj wazowskiego
"Przystań w N-0wym-Y-0rku", G. Lentza „Portret damy", Meiro Elbinga „Studyum", L. Gę
dlelm „Lisowczycy", M, Limonidy ,,Egipcyanka", Stanisława Bagieńskiego „Po pojedynku", Altmana „Studyum", żelechow
skiego „Krajobraz",
G. Gephara „Klus·,v.nik", A. Gamminsa „Kwiaty", G. M. Casecego kopia Ajwaz.owskiego „Krajobrazu morskiego", O. Pippela „Studyum", F. Wygrz,ewalskiego „Kraj-0braz morski" i album kacyka.tur amerykańskich C. D. Gibsella. Obrazy
te p,ostanowion-0 rozlosować; cena biletu 25
kop; Sprzedaż biletów na wystawie, u Gebethnera i Wolffa, oraz w cukierniacłi: Roszkow„
skiego, Gromskiego, Komara i w Grand Kafe.
Wystawa obrazów, rzeźb i sztychów bę
dzie zamknięta nioodwolalnie w nied?Jielę, d.
4 lipca.
\Vielkiej

Statystyka sierot.
Zarząd

gminy żydowskiej· postan-0wil zbie„
rać dane statystyczne o si-erotach, pozostałych
po osobach, zmarłych ostatnio na chovoby epidemicznej a t·o eelem roztoczenia nad nimi opieki. Sieroty będą umiesz.ez.one w specyal:UYm internacie. Podobna opieka ma objąć
dzieci rezerwistów, który.eh r-0dziny nie -0trzymn.lą zapomóg od lmratoryum obywatelskieg,o
z racyi nie zalegalizowania związków małień·
ski eh.

--

właścicieli me:rnchomości.

na Balutaeh
do Stow. wl. nieru~h. (Krótka 9)
z propmycyą utwarzenia oddziału tej instytu.
cyi. Zarząd Stow. zwo!uje w tych dniaeh ze..
branie, eelem omówioo.ia szezegó!ów tej spra:.
zwrócili

Hefon6w. Dziś koncert popularny E. O. S. pod
dyr. 1·ad. Mazurkiewicza i Bron. Szulca.
Jutro wiec:zó.r kompozytoról'{ mmcuakk.h. D;yr.

Posłowie

Ze Stow.

Wlaściciele nieruchomośei

Koncerty.

Dnia 29 r. 1469.

Z kolei dojazdowej

szkół.

Wczoraj z okazyi zak"Ończenia r-0ku szkol~
neg.o we wszystkich poe.zątkowych 'szkołach
miejskich i szkołach gaz.owni, odprawione zo..
staly w kościele św. Krzyża 2 ur:oczyste Msze
św„ -0 godz. 8~ przez ks. Siedlookieg-0 i 0 g<ldz.nie !O przez ks. Malczyńskieg.a.
W nadchodzącą. niedzielę odbędzie się
popis w żyd. szkole dla głuchoniemych .,Ezras
.
Ilmim".
.
..:_ wakacye w molach początkowych. miej-

ł{ałendarzvk.

Nr~

~

się

sandomierskiei",

Łodi-Zgierz.

przez mdej-scowe

miesięc
duchowie.ń

179.

wydawanym

two.

Z. dn. 26 b~ m. między Łódzią a Zgierzem klll"· ·
Do Kllfrowa, miaste<:
pamiętnego .~
goc,lz. 6 ram> do 11 wiecz..
Do południa pociągi odchodzą co 20 minut, pp po• wypadków 63-go roku, pier zy raz wkroezy.'
ludniu w odstępach 10-minutowyeh..
·
•.
Jy woj,ska austro "".· węgiers ·e dnia 19•go
sierpnia. 1914 r. Wojska zaeho
aly sięsp-0Przesylki pieniężne.
kojnie; za żywność kazały po prawia6 drogi
e . rozszerzyć,
BBnk '?Chodni dla handlu i przemyslu otrzy- <Jd wiosny jeszcze popsute,
sować będą pociągi od

mał,

dla

wręczenia przesyłki następujące:

Marya

slowem doprowadzily do po

u przyslo-

Sob1eska, Ro.zwadowska 17; Jan Wróblewski dla - wfowe ,,polskie~' ' drogi. ·· W ci~
września
Józefa i Stefanii, Mikołajewska 79·; Bardini .dla
Rebeki Dzielewickiej, Dzielna 4 lub Zielona; Sa- przech-0-dzi1y ptzez Kunów,. zat ymując się
lomon i Dawid Rosenthal u Urysohna, Dzielna 14; częściowo, wojska austryackie,
· emieckie i
A. Rottman, Wjdzewska .23; Finkelstein, Cegielni&- rosyjskie. Dopiero 30 paździe.rni\a wkroczy„
na 56, mieszk. Dreicera; Sima Nirman, Skladowa !y większe sily niemieckie .i a'll\$tr~ckie i za- ·
12,
trzymały się do końca miesiąea„„ \7tedy żol. ;nierze rekwirowali paszę, sfomę;?.z\oże ml<)..
Usiłowanie kradzieZ,..
cone i niemłócone: rozebrano wsz
· e plo~
Noey wezorajszej dwaj zlodrleje zakradli się ty; gdyż nie bylo czem palić; za
entarz
do 16-go ueząstku rozdzialu chleba i m~. Zau· płacono gotówką lub dawano kwity. ....·. dniu
ważeni przez stróża, rzucili się do ucieczki lecz
30 października woj-sko dwuprzymier~ ~
jednego .z nich, niejakiego Krochmalni.ka, ujęto.

sn:dzilo na Kamiennej trzy mosty i cofnęl&;t@~
przed Moskalami w okolice świętąkrzysJGi~
Ze składu Jankla Liebermana, Rokicińska 37, gdzie odbyły się walki. Na tern zakończyl silt.
rok 1914; aż dio polowy czerwca r. 1915 go- ·
skradziono obuwia na sumę 340 rb.
Budżet gminy źydo.wskiej.
Z poddasza domu Nr. 50 przy ul. Widzewskiej
spodarowali w Kunowie Rosyani.e.
..·
Wladza nadzorcza zatwierdziła budżet skradzion1> bieliznę wartości 200 rb.
'
W maju tego roku ludność, uciekająca .i
gminy na r. 1916, który przewiduje w doch-0- .,...,..,...,,,.,,.,,,.,,.,~4d\rtsecirl~...,...~
okolic . świętokrzyskich, gdzie toezyly się ,
daeh i wydatkach rb. 212,966. W dochodach
krwawe boje, przez pięć tygodni 600zowala w :
OBWIESZCZENIE.
·
najpoważniejsze
miejsce zajmuje podatek
okoUcach Kunowa i wyrządziła znaczne szk.o- J
W
ponied.zialek,
dnia
3
lipca
r.
b.,
począwszy
gminny - 138,197 rb.; dalej idą p-0zyeye: za
dy
w polach, a zwlaszcza w ląkach, które.i~;
miejsca w synagodze 700 rb., z ofiar 20,300 od godziny 9 rano, odbędzie się w skladzie sekwe-wszystkJ.e wypasiono do szczętu. Dzień 23.:.ci : ~'
straeyjnym
sprzedaży
papierosów
,monopolowych
w
rb., za koszty pogrzebowe 1,600 rb., %. z lemarca byl krytycznym dniem dla Moskali i ,
gatu P<łznańskkh 118 rb., za leczenie w przy- ŁOOzi, Emilii SO (Scheiblerowskie magazyny bamieszkańców
całej okoli.cy. Strzelanina trwatulk.u umysl. chorych 1,000 rb„ subsydyum za welny)
la pół dnia, ale· nie wyrządzila większych
lieytaeya
publiczna.
utrzymanie dzieci od wladz komunalnych
szkód. Jeden szrapnel uderzył w okno ple21,600 rb.,.od D. N. P. B. subsydyum dla przy- na
banii,
dwa padly na cmentarz kościelny, nie
około 430,000 sztuk p ap i er o s ów. ~lasy po.
tulku 15,600 rb.
sprawiają'C szkody. Co1ająey się Rosyanie zadatkowej
la,
w
cenie
1
~
feniga
za
sztukę,
firmy:
Wydatki: pensye rabinatu, służby em.en·
rekwirowali, o ·ile zdążyli, inwentarz, spalili
tarnej, sekretaryatu, służbie synagogalnej, za Massary i Mal-kala,
odbudowane mosty na Kamiennej i na tern
SO
skrzynek
sardynek
w
oliwie,
w
blaegzekwowanie podatków 43,766 rb„ utrzyskończyła się foh gospodarka w Kun'Owie i omanie kancelaryj, synagóg, przebudowa przy„ szankach,
kolicy.
8 skrzyń ez e ko I ad y do użytku g-OSpoda:rtulku, koszty pogrzeb-0we, cmentarz 29,600
Znacznie więcej ueierpiala osada Wło
rb., .na wynajem foka.li dla kanc. gminy, rabi- skiego i
stów.
W sierpniu roku 1914 Włostów zajęlY;
12 wiader blaszanych m ar m o I ad y miesza.natu, sekretaryatu, personelu synagQgalneg-0
wojska
a:ustryaeko - węgierskie, które kwate10,350 rb. Subsydya gminy: „D-0m starców„ !Wf.
rowaly tam aż do wrześni.a, wtedy bowiem
TCłW81'1 te będą zlieyt-0wane za gotówkę in
im. Konstadta 1,500 rb., „Talmud Tora" Meiplus. Papierosy win.ny być w poląezeniu z .licyta-: · Austrya-0y oofnęli się, a przyszli Moskale. W.
sla 1,750 rb., szk-Ola rzemieślnicza 1,500 rb
października,, nad Opatówką, sµot'°' '· .
żyd. T-wa dobr-0ezynności 1,500 rb. ochron~ cyą natychmiast opodatkowane w wysokości 4 ma.- ' początkach
kały
się
wojska
niemieckie z Rosyanami, któkobiet 800 rb., schronisko przy ul. Smug-0wej rek za tysiąc sztuk.
rzy cofnęli się i wtedy to po raz pierwszy pal.ódź,
dnia
28
czerwca
1916
r.
300 rb„ dom sierot 1,300 rb., kol-Oni.e letnie
Cesarsko-Niemiecki Pre~ydent Polfoyi . dlo na Włostów kilka szrapneli. Ueierpiala
500 rb., „Macbzikaj Hadas" 1,000 ·ro., „Bykur
trochę cukrownia, dom rządcy dworu miei·
v. Oppen.
Cholim" 1,500 rb.; dalej dok<>ńezenie budosoowego i plebania. Miejscowy proboszcz ·
QaS
wy szpitala w Radogoszczu 40~000 rb„ koszty
Ęs. 'T. S.zubsztarski, oraz bawiący u niego_J.IB.
kuracyjne 5,000 rb., utrzymanie dzieci 7,000
prof.
E. Górski, ziledwie ocaleli. W dniu 30
rb„ przytułek przy ul. Weso!ej 15,600 rb., zapaździernika toe,zyla się bitwa w samym Wlopomogi 4,000 rb., dla wdów po duch1Jwnych i
Podrożenie. gazety.
stowie. Moskale nadciągali z pod Dęblina,
urzędnikach gminy 3,000. rb., za sporządzenie
. Jak już doooslliśmy, . wydawnictwa zagrani•
Austryacy stawili im opór. Bitwa toczyła się
akt stanu cywilnego dla biednej ludn-ości 1,000
czne - . czeskie, niemiecko - austryaekie i większe
przez trzy dni, w ciągu których znaczna . ezę.~
rb., dla szkoty gluchoniemyeh 1,000 rb., dla
dzienniki w Niemczech PoowyżSzyły z powoou dromieszkańców Wl<>st<>wa sehroni!a się w :Pod.·
kliniki pol-Ożniczej 1,000 rb., na urządzenie
_ży?;ny ·.papieru ceny prenumeraty i pojedyńczych
ziemiach pałacu. szambelana Karskiego, gdzie
domu dla upadłych dziewcząt 4,000 rb„ razem
rmmerów gaze!. Zarządzenie fo, zupełnie us:pra93,250 rb.; subsydymn przytułku przy ulicy wfodliwfone, przedostaje się przez korcj.on. świeżo wytrzymała prawdziwe 9blęienie, pę~·•"'śisWla
t!a, w 'ciągłym mepokoju. Woko!o padaljj Południowej Nr. 66 1~500 rb., dla dzieci rezerl)to ;,Iskra", wychodząca w Sosnow:eu, podwyższy
granaty, szrapnele i kule karabinowe, bez.
wistów, nie mających aktów stanu eyw. 5,000 ła cenę numeru pojedyńczego z 8 do 5 Jrop., a austanku· obsypywaly cementowy chodnik nad
rb., herbaciarnie 1,000 rb., do rozporządzenia bonament. miesięczny do· 75 kop.
głowami ukrytych. Były .chwile krytyczne:
zarządu gminy 10,000 rb., na pokrycie deficypociski trafiały w pałac, oficynę, mury siQ
tu 10,000 rb.' - razem 36,000 rb.
ł
trzęs!y.„ Księża udzielali abso-lucyi wspól„
Częstochowy.
towarzyszom niedoli. Dnia 3 walka doszła d~
szczytu. W dzień Zaduszny, o godz. 3 .nad
Wyeiooz:ka Resursy rzemieślniezej.
W spr'-wie Tow. kredytowego.
. ranem, w samym Włostowie rozpo·częla się
W nadchodzącą niedzielę zarząd Resursy urzą
W „Gońcu Częst:• p. Chmurski podał projekt,
walka na bagnety. Do uszu ukrytych w ~
dza wycieczkę d1> .miejscowości Okrąglik pod Zgieby -posiadaczy listów zastawnych Tow. kred; miejziemiach d<>cieraly straszne jęki.
rzem. W wyeieczee biorą udzial: kółko dramatyWkrótce atak na bagnety pos"Qnąl się za
czne, chóry, oraz od~ial sportowy z p. Pytlasiń- · skiego uważać. za cichych, anonimowych współwła ·
Włostów.
Księży wezwano ~do dysponowania
ścicieli każdej nieruchomości, obciążonej długiem
skim. CzlonkoWie pró& ceny przejazdu (24 kop.),
na śmierć żołnierzy kaMików. Wieczorem
Towarzystwa w st-0su.nku wysokości pożyczki do
żadnych kosźtów nie ·ponoszą.
teg-0 samego dnia, wojska austryackie eofnę- .
różriicy z całkowitego szaeunku technicznego i tej
ie poiye7Jd i by posiadacze listów zastawnych. ja;. ły się spokojnie, spełniwszy swe zadanie stra~
Major Mora.bł w Łolhi.
ko cisi współwłaściciele stali się uczestnikami zy- . tegiczne, polegające na powstrzymaniu MoJak nam komunikuje dyrekeya koncertowa
sków i strat z nieruchomości w powyższym ·stoskali do ezasu, d'Opók.i ostatnie obozy nie
przejdą za Wislę. I znowu zapanował · spoJul. Sachsa w Berlinie, przybędzie dnia 9 lipca r.
sunku.
Oczywiście, że o zyskach w chwili obecnej, a
b. dzy naszego miasta major Moraht, aby wygłosić
kój we Włostowie, który trwał aż do połowy
nawet i w ,najbliższej pnyszlości nie może być m-0maja r. z., kiedy Moskale, cofając .się z nad
w sali koncertowej odczyt . o obecnej sytuacyi wowy, panu Chmurskiemu chodzi więe o to, by część
Nidy, zatrzymali się w osadzie. Włostów .:
jennej.•Tak wiadomo major Moraht jest naczel1J.ym
strat, które zmuszeni są ponosić obecnie właści
znowu był świadkiem wielkiej trzydnioweHJ
sprawozciawą „Berl. '.fagbl." i należy d<f pierciele nieruchomości, ponieśli· posiadacze listów· zabitwy, podczas której p'Ożar, wywołany poci..''
wszorzędnych polityków i strategików. Bilety us
stawnych m. Częstoehowy.
skami, zniszczy! ealą osadę, poezem pozyc~
ten ze.,,~szechmiar interesti.jąey odczyt są do nabyProjekt p. Chmurskiego wyw-Oliil na lamach -0ddalily się o milę Qd Włostowa nie nnti~i
cia w 'księgarni i czytelni nowości Alfreda Strau„Gońca" odpowiedź p. St Rumszewfoza, który ujednak Wl?stów prawie przez sz~ść tygodni
eha, ul. Dzielna 16.
jemnie zapatruje się na ten pomysł.
był ostrzeliwany ogniem armatnim. CodzienPrzed. wojną, - pisze p. R. - gdy· panowie
nie po kilkadziesiąt, a nawet po kilk~et graZ występów la.rsy warszawskiej.
właściciele nieruchomości .w Częstochowie czerpanatów padało w pobliżu cukrowni .. · pałacu,
Drugie z rzędu przedstawienie zespolu farsy
li ze swyeb kamienic olbrzymie zyski,iposiadacze
plebanii i na p<>gorzeliska. Ludzie 'uciekli w·
warszawskiej cieszyło się takiem samem jak i
listów zastawnych musieli się zad-0walać nizkim,
doly i wyczekiwali tam końca strzelaniny, by·
pierwsze powodzeniem. Ale bo też w wyjątkowych
jak na ·nasze stosunki proeentem, 5 od· sta.
wrócić znowu w nocy do s'Wych stodól, oca- ·
chwilach przeciętny lo<lzianin oglądać może zespól
Wtedy żaden z właścicieli nieruchomości nie
lalyeh z ognia, albo na zgliszcza chat i czeartystów, z których każdy, pr:zyjeidżając oddzielnie · pomy§lal o tem, by posiadaczy listów zastawnych
kać, · kiedy pierwsze strzały dnia następnego
na występy, mógłby staIJ.owi.6 wabik kasowy. Dotymiejskieh uważać za ciehyeh wspólwłaścicieli i
na powrót ieh stamtąd wypędzą. .Mieszkańey
..czy to za.równo. zaslutonej gwardyi w osobach pp.:
dzielić się. z nimi macznymi dochodami z kamieW1ostowa i najbliższei okolicy, ukrywający
Honoraty Les1Jezyńskiej, W. Baumanowej, Trapsży,
nic.
się. po dolach i w piwnicy palaeu wlasc.foieia
Knapczyńskiego i Jarszewskiego, jak i młodszej
Teraz ·dopiero, gdy o zyskach nie może być
maJątku, p. Karskiego, z niecierpliwością ogenP.raeyi aktorskiej, wśród której zwłaszcza panmowy, panowie właściciele . nieruchomości raezą
cz~kiwali końca bitwy. Nastąpiło to dopiero
na Renardówna zasłużenie ezolowe zajęła stanołaskawie pl>Siadaezy listów zastawnych miejskicll
dnia 23 maja. Moskale opuścili Wlostów, a
wisko.
dopuścić do udziału w swych stratach.
za nimi wkroczyły podjazdy austryackie.
Zaiste romzulająca wspanialomyślnoś6.
Kościół wlosfowski, pomimo silnego nte.. ·
bezpieezeń-stWa, w jakim się .znajdo wal, nie.
„święto młodzieży i dzieci"._
tylko ocalał, ale poniósł jedynie drobne U·
Dziś, o godz. S po pol., odbędzie się zabawa w
szkodzenia; nat'Omiast z cukrowni, od .kilku
parku StrurŁiea. Urozmaicenie zabawy stanowić bę
lat dopiero czynnej poz.osta!y jedynie
dzie: orkiestra gazowni, chór dziecięcy; popisy gim„
Bogata ziemia sandomierska ucierp.lala ~ury. ~a. wsi spalilo się 64 chaty, oraz
nastyczne; poezta, pochody, gry i t. p. Zabawę u:znacznie skutkiem wojny. Szkody ~e jednak zytny spichlerz, napełniony . zbożem. Pozarządzają kursy pedagogiczne.
·
P:°wstałr_nie tyle z pow.odu bitew, toczących
tem były pożary w poblizkich wsiach: Sw-0i- ,
się na Jel teryt<lryum, Ile wyni.kly podczas
kowi~ ~ Loje-ość, gdzie ogień zniszczy! po.ińl-~
· Z Kom. ta.nieb. ktiehni.
eotania się Rosyan, którzy w ·barbarzyński kana~cie domów. Ksiądz proboszcz we Wlo-: ,
Wyplata zapomóg tanim kuchnfom .za wyda. waspcsób palilLmiasteczka i wsie, niszczyli zhone w miesiącu maju obiady, oraz zaliezek na drugą
że i pędzili przed sobą Uumy mieszkańców
stow.:e
u_dzielil Sakr~mentów
.świętye~
....b·· .· ,·. ·l·iz,'.:·'.'·.;k.cP·:.··.·.. •.
300
zolmer~om
katohkom, ktorzy
odmes1.i~~
polowę czerwca· i pierwszą połowę · upca odbędzie
Opisy przeżyć, jakim ulegli mieszkańcy mia:
ny, walcząc po ob11 "stronach. Byli to . .~~ ··. ·1 · ·
s{ • w PWck. dnia $0 czerwca od godziny 10 dr
tf' "ek i wsi ziemi S'Uldomierskiej, znajdujew~łąeznie Polacy.(.
.
.•"f:'~~~
. 12-ej przed polud. i od 4 do 5_~_ po połu.dn1u.
my od. cnsu d-0 cum w, „Kr<..llke dY-eoozi:l

WY.•
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Kradzieże.

Z Sosnowca.
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Z Sandomierskiego.

.·.

0

;-

.I

..

P O U S K I.

GODZll'ł?i

)\rAR~AWA.

O miejsce

1

Xonika warszawska.
stanu HeUierich w Warszawie.
o) „D. Warsch. Ztg." dono·si: „Ekscelenr. Helff.erich, uowy sekretarz stanu urzę
zeszy do spraw wewnętrznych, dla zaznaienia się z łącznością po.między instytumi rząd·owemi na obszarach okupowanych
poszczególnymi urzędami niemieckimi, oda obecnie podróz informacyjną p-0 cesar.em general-gubernatorst\:Vie i zatrzyma się
'lim dni w Warszawie.
P. Helfferich mieszka od wcz.oraj w „Bristolu".
Przynależność państwowa

w pas~portach
Gen.-gubernatorstwa warszawskiego.
„Deutsche Warsch. Zeitung" donosi: Woiskowy Dziennik Rozporządzeń dla ge:ą..-guber
natorstwa warszawskiego z dnia 25 cWrwca

sz.kę-żebraezkę, Franciszkę Michalską, liczącą 108

pomnik.

(o) Zap•owiedziane poświęcenie krzyża na
polu bitwr w Olszynce Grochowskiej na d. 2
lip-0a ulegnie, być może, zwloce, z powodu ni-e- .
zdecydowania jeszcze ścisłego miejsca pod ten ·
pomnik. Obrany bowiem narazie punkt, po
skopaniu pewnej części grrintu, okazał się niewłaśchvym, ponieważ znaleziono tam . rosyjskie „kresty'' i guziki mundurów rosyjskich,
eo świadczyłoby, że na tem miejscu pochowano Rosyan. 1vfogiły zaś polskie znajdują się podobno w nizinie .OlszynkL Bardzo starzy nawet ludzie, którzy pamiętają tę bitwę, nie m-0~
gą bliżej .określić miejsca z powodu zmian, dokoonanych na terenie w związku z budową kolei Nad\\liślańskiej i zniesienia walów. Powstał więc projekt odroczenia poświęcenia
krzyża do chwili o.statecznego
'vYjaśnienia
· kwestyi terenu. O ile jednak nie nastąpi :formalne odwolanie, poświęcenie odbędzie śię
w nadchodzącą niedzielę o godz. 4 po pol.

(Nr. 29) zawiera postan-0wienie, że w paszportach mieszkańców gen.-gubernatorstwa, nalezą.cych d<Q narodowości polskiej, zamiast napisu ,,Rosyanin" („Russe") ma się znajdować
napis „Polak" („P.olen"). General-Gubernatorstwo warszawskie".
ś.

poo

Jeszcze o

długi

hypotec.zne.

(o) P<0d1ug ostatniego wyJasmenia, na
blankietach spisu długów hypotecznych nie
trzeba umieszczać długu zaciągniętego w Tow.
Kred. Miejskiem, lecz tylko dlugi :prywatne.
Dalej wyjaśniono,· że d.o renty zaliczają się sumy, zapisan~ na doży\\i">Ocie. Ostatni termin
wypemienia bląnkietów upływa d. 30 b. m.

Szpital „Czerwonego Krzyża".

p. Berta Cleinow.

(o) Zlikwidowany szpital rosyjski „Czerwonego Krzyża". przy ul. Smolnej przeszedł
w posiadanie ,,Polskiego Czerwonego Krzyża". Na utrzymanie d·ostawianych da tego szpi·
tala · rannych
Rosyan "P.alski
Czerwony
Krzyż" otrzymuje po 3 marki dziennie, na rachunek rządu rosyjskiego.

"Deutsche Warsch. Ztg." donosi: W Lichpod Berlinem, zmarła w 64 roku ży
Berta Cleinow, matka wydawcy czasopisma „Grenzboten" i obecnego dyrektora
wydziału prasowego przy generał-gubernator. stwie warszawskiem, tajnego radcy G. Cleinowa. Pogrz.eb odbędzie się w Uchterfelde w
piątek, 30 b. m. Pięciu synów i trzech zięciów
zmarlej znajdują się. na polach bitw.
terleldę,
cia ś. p.

P:rzytnlek dla dzieci.
Zarząd gminy żydowskiej
zarządu miejskieg·o z pro'Sbą

zwrócH się
do
o przyjęcie
przez miast.o przytulku dla bezdomnych dzieci, :ponieważ gmina nie· posiada środków na
jego utrzymanie.
(o)

Statystyka wyborcza.
(o) „D. Warsch. Zeitung" oeenia liczbę
pprawnionych do gl-0sowania tylko na 105,000,
gdyż sądzi, że cyfra powinna być zbliwna do
tej, która dotyczyła wyborców do pierwszej
Dumy w r. 1905. Zarówno przybytek ludności,
jak przyłączenie przedmieść nie mogą w-chodzić w rachubę, albowiem tymczasem ludność
się zmniejszyła przez ·wyjazd wszystkfoh prawosławnych, przez odpływ urzędników i przez
powołanie rezerwistów do armii, a nadto
przez t>0, że znaczna część robotników prMuje
na wsi, lub w Niemczech. Gdy wziąć tedy na
uwagę cyfrę 105,000 wyboreów, t-0 zgłoszenie
się 82,326 należy uważać za bardz.o pomyślne.
N,alEliY przytem jeszcze uwzględnić - jak pi- .
sze dalej „D. W. Ztng.'' - że zameldowania
były połącz.one z lieznemi trudnościami. ·Wyborca musiał posiadać paszport niemiecki z
fotografią, tudzież musial wykazać się z prawa
należenia do jednej z pięciu pierwszych k:Uryj.

Rek-wirowane

Przyszłość Puław

(o) Projekt zużytkowania Puław na cel
„Instytutu d-0świadczalno-naukoweg-0 gospodarstwa v.>iejskiego", przyjęty jednomyślnie
przez komitet C. T. R., został w tych dniach
zaakceptowany przez delegata naczelnej wła
dzy okupacyjnej austryacko-węgierskiej, prof.
draStefanoa Surzyckiego, który przybył zKrakowa do Warszawy dla zapoznania się ze
szczególami powyższego pr.ojektu. Doniosłe
znaczenie takiego 'instytufu dla naUki i praktyki naszego rolnictwa kraj.owego, oraz g-0rące
pragnienie wspóldzialania w uzyskaniu tej
nowej, a jedynej na ziemiach polskich placówki naukowo-rolniczej, zdecydowały -0 życzli
wem stanowisku prof. Surzyckiego i zapewniły projelrtowi bezwzględne poparcie władz austryackich. Należy się przeto spodziewać, że
decyzya władz okupacyjnyeh wypadnie także
przychylnie i' że gorące życzenia naszych sfer
rolniezyeh wkrótce się ziszczą. Obok uniwersytetu i politechniki w Warszawie ·zyskamy

mięso.

(i0) Rekwirowane na rogatkach i w pocią
gach mięso ·nielegalne, dowożone do miasta,
do tej pory sprzedawane bylo ·w jatkach miejskich ńa użytek ludnośei uboższej. Ponieważ
tanie kuchnie miejskie odczuwają brak mięsa
i sfoniny, porusz.ono pr-0jekt "ryznaczenia rekwirowanego mięsa na ·użytek tanich kuchni.
W sprawfo tej odbyła się narada w prezydyum
policyi z udzialem przedstawicieli zarządu
miejskieg-0, oraz instytucyj zaintere&owanych.
Na naradzie tej uchwalono skas<>wać sprz-edaź
rekwirowanego mięsa, oo da możność znacznego ulepszenia jadła. w kuchniach lud-ov.ryeh.

więc nową, d-0ni-0slą placówkę kulturalrią

w

Pulawaeh.

„Wystawa dziecka".
(o) Wczoraj w salo.nach gmachu Zachęty
Sztuk Pięknych otwart-o „Wystawę dziecka",
rorganizowaną prrez Komitet wielkiej kwesty
„Ratujcie dziec.i": Na ealość wystawy sklada
się kilkaset obrazów i rzeźb, których tematem
jest dziecko. Tema,..i:en poslużyl ca!emu · szeregowi artystów d-0 tworzenia arcydzieł, za~y
n.ając oo Matejki,
Chełmońskiego, Wyspiań~
skiego, Kossaka, Falata, Boznańskiej„ · Lentza
i innych. Interesują.co też przedstawia się
zbiór obrazów artystów zagranicmych. Na otwarciu zebra! się liczny zastęp mil.ośników
sztuki.

Wielka Warszawa.
(<>) Zarząd miejski uchwalił od 1-g-0 lipca
faktycznie włączyć d-0 miasta p~edmieścia
Mokotów i Czyste, ponieważ tworzą one jednolite obszary gminne. Niema też żadnych
przeszkód prawny.eh i administracyjny-eh d-o
ich przyłączenia. Co c1o włączenia innych
przedmieść, nastąpi to dopiero po zatwierdzeniu zmian granic, zaproponowanyeh przez k{}misyę techniczną. Dnia 1 lipca k-0misya przedmieść uda się d-0 Mok.otowa i Czystego po odbiór kas gminnych, akt i innych do~entów,
oraz kancelaryj gminnych, które od tej daty
przestają istnieć, wszelkie zaś czynności administracyjne wymienionych przedmieść bę
dzie zal.atwial zar.zą<l miejski.

Kąpiele

dla

ludności.

(o) Wzorem lat. ubiegłych T·ow. ratowania
tonących otworzyio bezpłatne kąpiele dla ubogiej ludności Warszawy: jedną na prawym
brzegu Wisły, pomiędzy mostąmi Kierbedzia
a kolejowym, a drugą na jeziorze kamionkowskim od strony Pragi napwrost parku Ska.ryszewskieg-0. Na wybranyeh punktach urzą.d.7IO
n-0 specya'lne pomosty z ławkami i wieszakaAleja Steinkellera.
,
mi do ubrań. Przy kąpielach dyżuruje stale ra('O) Wobec przemian-owania części Alei townik Towarzystwa, mają-0 d-o swej dyspozyJerozolimskiej, od, Noweg.o-światu do wiaduk- . cyi lódkę.
tu mostu ks. P.oniatowskiego na „Aleję 3--go
Maja", dolna część tej alei poz.ostała przy daNa bursy szkolne.
wnej nazwie, eo wytwarza pewne niedog-0d(o)
Za
zezwoleniem
dyrektorów szkół i
ności. Wobec tego zarząd· miasta uehwam dolnaczelnej kpmendy skautów, dziś po raz
ną część nazwać „Aleją Szteinkelera".
pierwszy .JU!. uUcach Warszawy wystąpi mło
dzież w charakterze kwestujących na :rzecz
Kable elektryczne.
burs szkolnych. Ten szlachetny poryw kole(o) Cesarsko-niemiecka adminiskacya eżeństwa, jak-0 objaw nader dodatni, p.owinien
lektrowni zv.rróciła się d·o \\1-ydziału inżynieryi
się spotkać z. sympatyą ogółu.
miejskiej z zapytaniem, czy, wobec pr-opono·
wanego wyjęcia kabli ·elektrycznych długości .
podjęł'°by się
powstałych stąd rowów i dołów na

36 kilometrów, miasto

zasypa-

nia

ulicach.

W 108-yni roku

4

życia.

( 9 ) Wczoraj, .do szpitala Dzieciątka Jezus, przy:mero110 z ulfoy Chmielnej nr. 72 osłabioną staru-

lat

życia.

(o)

W uniesieniu.
Deck, szewc, 34-lef.ni, posprze-

Bronisław

czawszy się ze swym bratem-bliźniakiem, Lud'\\ikiem, tak go pobił, uderzając jego glową o ścianę,
że pobity stracił przytomność i niebawem wyzioną;!
ducha. Zabójca sam zav.'1adomil milicyę o popeł
nionej zbrodni, a dowiedziawszy się o śmierci brata, chcial sobie żyeie odebrać. Zabójcę uwięziono.

.„

$

Z sądu upadłościowego.
(o) W sądzie upadłościowym odbyfo się
wczoraj posiedzenie, na .którem rozpoznano
kilka spraw. R.ozprawom przewodniezyl prezes, dr. Wichrowski, komplet wyrokujący uzupelniali sędzi-Owie: as. Władysław Arkuszewski i Kerceli.
W sprawie upadfości braci Ciechan:ow
wyznai;zony zostal: czter.omiesięczuy termin
sprawdzenia wierzytelności.
\\T sprawie upadłości Stanisława Goldszryfta, właściciela firmy „Ekonomia" mianowano syndykiem adw. przys. Domańskiego.

ZprzoszłośGi i toraźnioi~zoś~i Bratnioj
Pomocy wWarszawie.
(Ciąg dalszy)'.
Te ostatnie plynęly obficie, zamożne Powiem sfery przemysłowe chętnie skladaly ·ofiary na cel sympatyczny i z rozwojem rodz.i~

mego

przemysłu związany.

O istnieniu „Zjednoczenia" wiedział'
wladze rosyjskie i naturalnie nie szczędzily
zabiegów, aby buntowniczą organizacyę w rę
ce swe pochwycić. „Zjednoczenie" jednak by„
lo zakonspirQwane zbyt dobrze, aby wysiłld
te mogły cel osiągnąć .
Forpoczty ochrany docierały jedynie .od
czasu do czasu do tego lub owego poszczególnego kola, czyniąc szczerby w jego składzie
liczebnym.
W ten sposób „Zjednoczenie" przetrwa„
Io w całości do czasu bojkotu szkolnego w. r.
1906. Z chwilą, gdy wy-chowańcy Politechniki rzucili uczelnię i ono przestało istnieć,
przenosząc posterunek swój z h<morem, świa
dome, iż misyę swą spełniło zaszczytnie.
Konstytucyą niejako „Zjednoczenia" jęs\
obecnie „Kolo b. wychowańców politechniki
warszawskiej" przy Stowarzyszeniu Techni·
ków.
Ono ściąga obecnie zaległe składki, aby
przekazać je w dalszym ciągu nowej politechnicznej uczelni polskiej i rozkwita obecnie na
miejscu dawnej Politechniki rosyjskiej.

Sposób na eksmisyę.
(-o) Mendel Jarecki, właściciel d-0mu przy
ulicy Franciszkańskiej nr. 29, wystąpił do są
du pok-oju I okręgu, oskarfając byłego Iokat·o,,Spójnia".
ra swego, Froima Pit;:knogórę o samowolę.
Nieustająca
czujność
reakcyi rosyjskiej,
Według skargi Jareckieg·o, uzyskał on wy·
wisząca
ponad
gfowami
calego
sp-0Ieczeństwa
r-0k, nakazujący \Cryeksmitowanie Pięknogóry
a młodzieży w szczególno8ci, nie wykrzywiła
z mieszkania.
duszy polskiej, nie unieestwHa jej tęsknoty
Komornik wyrok wykonał, i opróżni-one
do swobodnego rozwoju. życie konspiracyjne
mieszkanie zamknął na kłódkę.
Bezzwlocznie po odejściu komornika, Pię tętni, a w momentach podniecenia i spotęg°'
knogóra kłódkę oderwał i ponownie wprowa- wania uczuć, wylewa się naz.ewnątrz w proteście.
dził się do swego dawnego mieszkania.
.
Schyłek 8-go i początek 9-go dziesiątka
Sąd skazał Pięknogórę na tydzień aresztu.
lat odznaczają się w żydu młodzieży uniwer·
O obrazą kontrolera.
syteckiej szczególniejszem napięciem, o czem
(.o) W dniu 9 kwietnia r. b., kontroler świadczy caly szereg manif.estaeyj przeciw
szóstej części, p. Franciszek Krolikowski, spo- Apuchtiuowi, przyjazdowi teatru rosyjskiegorządził prot.okół, zarzucający Szymonowi Lejwresz.cie glośny, zakończony Ucznemi aresztomanowi, wfaścicielowi kinematografu „Stel- waniami obchód 100..letniej r.o.cznfoy kon.sty. la", przy ulicy Marszałkowskiej nr. 111, znie-- tucyi 3 maja w r. 1891-ym.
ważenie go.
Z kolei rozpoczynają się procesy przeciw
Lejmanowi zarzue-0n<0, że nie chciał dopu- działaczom studenckim, z tytulu ich działalno
ści w ruchu oświatowym, obchód Kilińskieg<>
ścić Królikowskiego do k-0ntr"Oli, stawial mu
opór, ·wreszcie krzyczał, że K. umyślnie szy- czyli tak zwana „Kilińszczyzna" i wiele inkanuje go, bo widocznie chce dostać od niego nych.
Stosunki ml-Odzieży uniwersyteckiej z załapówkę.
gran~cą stają się coraz bardziej
ożywione,
Sąd uznał Lejmana za winnego obrazy
tram,!)orty ;,bibuły" ros.ną.
kontrolera i skaza! go na. sto rubli grzywien,
Mozn4by rzec, iż życie mlodzieży polskiej
ewentualnie miesiąc aresztu.
wyzwala się ooraz bardziej ze stanu biernej
apatyj i nie idzie już po linii najmniejszeg-0
O chleb dla martwych dusz.
(o) Fałswwanie kart chlebowych dostar- oporu. Rozumie to dobrze żandarmerya,
wzmaga· swą czujność, represye zaś, stosowane
czyło już kronice sądowej sporo materyalu.
Obecnie d-o sądów pokoju zaczynają n.a- I·:rzez nią stają się ooraz silniejsze.
Równocześnie, obok ruchu nar-0dowego i
plywać sprawy innego typu, mianowicie spratendencyi
..:.•gólno • oświatowych, wzrasta zainWy o oszustw-0.
teres-0wanie się sprawami spolecznemi.
Jak wiadomo, sekcya żywnościowa nadsyMożnaby rzec, iż dotyehezasowy pozyty„
ła karty chlebowe na podstawie dostarczawh.m uradykalnia się. Doktryny socyalistynych przez rządców list lokatorów.
ezne przenikają do kół studenckich, zapladninjąc umysły części młodzieży. Wśród innych
Otóż niektórzy z rządców wykazują więk
grup mlodzieży natomiast budzą krytycyzm
szą, od istotnej ilość lokaforów, a tero .samem
i spotykają się z odporem. Powstają nieustaotrzymują kartki na chleb dla osób nieistnieją.ee spory i tarcia. przekonani-owe, ooraz wyjących.
raźniej zarysowują się dwa zasadni-cze kieNiewątpliwi.a i z tego źródla pochodzą
kartki chlebowe, które spekulanci za drogie runki - prawicowy i lewicov.ry~ Mlo<lzież upieniądze sprzedają najbiedniejszym
war- niwersytecka staje się partyjną, a warunki
stwom ludności, które żyją głównie chlebem. fyeia podziemnego utrudniają stw.orzenie
wspólnej platformy apolitycznej w Bratniej
Zarząd7JC.me przez komisyę prawno-reklapomocy.
macyjną kontrolowanie list, podawanych przez
Występuje to ze szczególną wyrazist-Ością
rządców do.mów, wykazało szereg teg-0 rodzaok-01-0 r. 1895. Ostatecznie w r. 1896 następuje
ju nadużyć.
re.z.lam. Postępowcy i grupy lewicowe porzuW marcu r. b. ustalmw między innemi, że cają „Bratnią P.omoc", stwarzając własną inTowel Urwicz, rządca d{)mu przy ulicy Pań stytucyę samop-0m-0.cy, której nadano nazwe
skiej, otrzymał przez. podanie fałszywej listy „Spójnia".
~
kartki chlebowe dla 64 nieistniejących osób.
Przy Bratniej Pomocy po:zio.stają grupy
W C1J0raj U rwiez stanął przed sądem.
kol1Serwatywne i w.ogóle bardziej umiarkowane. Obie 1nstytucye od pierwszej chwili nie
Sąd, pod przewodnictwem sędziego Fr.
utrzymują ze sobą kontaktu, przeciwni·e, zaSzymańskiego, po przeprowadzeniu śledztwa,
u.znal Urwicza za winnego oszustwa i skazał go chowują się niechętnie i foczą ze sobą spory.
na cztery miesiące więzienia, nakazując zam- Powodów nie bralr. Jednym z bardziej za.sadnfozyeh był zatarg o prawo inkasowania dawknięcie skazanego w więzieniu do czasu zlonych zooowiązań.
żenia kaueyi w kwocie 200 rubli.
Z teg-0 tytułu odbyl się sąd wewnętrzny
między dwiema instytucyami.
Wyrok opiewał:, iż Spójnia posiada wspólprawa. Była to
Teatr i muzyka.
jednak tylko teorya, praktycznie bowiem
Bratnia Pomoc wyroku nie wykonała, co naturalnie bardziej jeszcze zaostrzyło antagcr
Teatr Wielki. „Kościuszko pod Racławicami"
nizm.
·
, grany będzie do niedzieli włącznie.
Zasady organizacyi „Spójni" były mniej
Teatr Rozmaitośei gra w dalszym ciągu „Eskawięcej takież, jak i Bratniej Pomocy. Podstapadę" Trarieuxa.
wy finansowe tworzyly się ze składek miniTeatr Polski. D:z;iś i jutro „Szach i mat".
malnych i d-0raźny.ch wpływów, balów cichych
Teatr l\Ialy. Dziś i jutro „Ładne polówanie" z
i glośnych, odczytów i ofiar. ściąganiem sldapp. Gasińskim i Mr-0zińską w rolach głównych.
dek i wypłatami zajmowały się kółka, któTeatr Letni. W so.botę wystawioną będzie tra~
rych kierownicy byli równocześnie delegatagedya Wyspiańskiego „Sędziowie" z p. Ireną Rumi zarządu. Członków liczyła Spójnia przes:rezycówną w roli Jewdochy.
ciętnie okQto 250. Przetrwała pod-0bnie jak i
!hatr Nowości. Dziś i jutro „Dokola milości''
Bratnia Pom.oc do czasu bojk.otu szkolnego.
O.· Straussa.
Teatr Praski. Dziś i dni następnych „Dueh Pa. (D. c. n~).
szkiewieza.", w próbach uTrójlm hultajska".
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ś~1iała.

Ze starego
Na -0statniem posiedzeniu narady do spraw
wygnańców

pod przewodn].ctwem p .. Kondoidi - zatwierdzono prelim1narz na akcyę ra.;
funkową w gubernii Tobolskiej na 3 miesiące
w sumie 3H0,000 rb.~ w obwodzie amurskim
33~031 :rb., w gubernii Symbirskiej 660,000 rb.

i do
d~kh

rozporządzenia

innych gubernij syberyjmilion rb. (WAT.).

Speeyalna :rutrada d-0 spraw opieki nad
zl1iegami istniejąca przy petersbur:Skim l:ninisterynm spraw wewnętrznych, opracownJa już
iw:r.episy o potządlrn powrotu zbiegów do ich
miejsc rodziimyeh.
Powrót ·wysiedleńców
zńleżny ma być od specyalnego pozwolenia
wfadz wojennych. Wygnańcy będą wysytani
-osobnymi pod~igami, wedl.ug opracowanych
z góry planów, przyczAm w drodze korzystać
bi;;dą :r. pomocy żywnościowej 1 lekarskiej.
Troska o urz..'!dzenie zbiegów w miejscowościach zrujnowanych polecona zostaje mlejS'CO\\')"Ill kmnitefom
obywatelskim i obecnie
istniejącym organizacyom narodowośl'.iowym,
zaś

zaopatrzenie

wygnańców

w

żywność sta~

nowie ma obowiązek gubernatorów. Gu.
bernatorowie mają 'Otn:ymać sumy wystarczające na pokrycie wydatków, związany<ih z osiedleniem wysiedleńców. Pr.t.episy te, jak
się dowiadują ,,Birż. Wied.'\ nie znajdują uznania ze strony „pewnych kól", które zazna~
czają, że według nich władza rządowa z.osła~
je zupełnie u.sunięta od sprawy urządzenia
zbiegów przy ieh powrocie do kraju rodzinnego. Na rząd zaś spadnie tylko obowiązek
da",'ania pieniędzy i dostarczania żywnośei.
(WAT.).
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Dział

~ Wdzięczni ci będziemy, jeśll nam $pra-

wisz· tę .radość.

ekono 'znf~'Y;~

·
Przywołał ją zatem i przyszła, a była to,
ach, ona, moja dzieweczka,. którą. spotkfilem
i l
zrana i ·za· 1..'tórą szedlem, mimo, że mię· chcia.
.
.
·,
ła odegnać•. Za nią weszfa slużebnica, która
PI1of. dr. · Waleryan Klecki, „S~rawa pl'(>.
podała jej lutnię, a równocześnie wniesiono
wino. Zaczęła ·śpiewać, podczas gdy my po- dukcyi mięsa w. związku 7. hodowl'il"· .Nakla·
piialiśmy wino,. drżąt:Y' z rozkoszy.
dem Cę.ntr. Biura wy<la:wnfotw N. K.'.N. Zeszyt
- Czyja to pieśń? - spytali mlodzieńcy, VII. Kraków, 1916, str. 37. Cena 80.nal. ·
gdy. przestala śpiewać.
·
Jeżeli 23 miesiące trwająca współczesna
- Mistrza mego Mukarika ·_, odparła lu· wojna wyniszczająca nie nauczyła jeszcze spotniska, poczem zaśpiewała jeszcze jedną łeczeństwa naszego, zwlaszcza zaś szerokfoh
rzesz rolników, cenić. znacżenie zwię~zenia
pieśń, twierdząc również, .że jest moją~ śpie
pr-O<lulmyi zwierzęcej, •których niepomierni~
wając wszakże, spozierała ustawicznie na
wy.soka cena i brak najd<>tkliwiej już teraz od~
innie~ tak że wreszcie zniecierpliwiony1 upo1 mnieć ją· musfałem,
by uważala na siebie •i czuwać się daje, t-o niezaprzeczenie przyczyni·
!a się d·o poważniejszego zainteresowania na·
starała się lepiej śpiewać.
wet ogółu sprawą zwiększania produkcyi mię
~ Przy trzeciej. pieśni. glos jej zł"amal się
Mgle, a ja :rzekłem:
· . sa, sloniny i tluszezów, przekonując najwymowniej o „pożytku Lniezbędności prac niepo- śpiewasz fałszywie. ·
kaźnych,
z jakich eycie narodów się składa".
Rzucila wtedy o ziemię lutnię, która omal
Wspólezesna wojna przyezynila się do tego,
się nie rozbiła .i rzekła do mnie gniewnie:
- Więe ty ją weź i zaśpiewaj lepiej ode- ie i społeczeństwo naszę lepiej, dosadniej pojnwwać zacznie znaczenie czynników gospoP.ar. mnie.
.
czych w ogól.nem życiu ·narod-owem, nauczyla
A ja odrzehlem:
nas już chyba, w jaki sposób. walczyć nalefy i
- Dobrze.
chronić się oo wygłodzenia,. gdyż wskazała jaPodjąłem lutnię z ziemi i nastroi!em ją
czysto, poczem zacząłem śpfowae tę samą kim potężnym czynnikiem w rywalizaeyi . narodów jest mom-0ść zwiększania produkcyi,
pieśń, którą lutnistka śpiewała przed chwilą.
Wszyscy obecni skoczyli ria równe nogi i ca- któraby przynajmniej potrzeby wlasneg-0 kra·
·
.
Iowali mi :ręce; poczem zaśpiewałem jeszcze ju zaspokoić .mogła.
n.otychczasowy bowiem stan prbduk·cy4
drugą i trzecią pieśń, oni zaś, słuchają{\ od- j
chodzili. prawie od 'Zmysłów z wielkieg.o za- I zwłaszcza zaś zwierzęcej, bardzo dużo jeszcze
do eyczenia pozostawia, pomimo odpowiedchwytu.
nich warunków przyt'Qdzonych, klimatycz..
Gospadarz zapytywał młodzieńców, kim !
h 1 •
jestem, gdy zaś ci ·OO.powiedzieli, że nic nie 1·. nych, znacznych rejonów naturalnyc 1ą.ir i pa·
'ed
,
, stwisk, .oraz sprzyjających stosunków ogóln0e
w1 zą, podszedl d'O mnie i ucałował mą rę- I ekonomi.cżnyeh, zap_ewniająeycb pomyślny wz-

rrodukcya. mięsa·· w. Qalinyi w\~rółsstwfa ·

Obecue walki w Mezo.potamii zwróciły U:-.
na słynną stolicę kalilów, której
dzisiejszy Bagdad jest już tylko cieniem.
ZhikI •bezpowrotnie stary blask i świetność
gnieżdżąca się niegdyś w tych murach, ·ale
miasto sam<l ma jeszcze i dziś niemale znaczenie z powodu sweg-0 p·oloienia przy zbiegu
dwóch rzek, to też. można żywić nadzieję, że
skoro kolej bagdadzka zostanie ukończona,
czeka je n-0wa faza r-0zwoju. W złotym Wieku
arabskiej kultury,· by1 Bagdad siedliskiem
muz i śr-0dowiskiem wszelkich sztuk pięk
nych.· Życie plynę!o tu szumnym i gwarnym
potokiem; na porządku dżiennym były .wspaniale uczty, na których mimo zakazu Mahometa nie odmawiano s·obie nawet trunków.
Mur.yka zwłaszcza cieszyla się ·ogrorriillem
poparciem kalifa i bogatych Moslemów, któn.y
trzymali nadw.ornych śpiewaków, pla.cąc im
, prawdzhvie książęce honorarya. Ibrahim ,el
l\fosli 1 słynny muzyk i towarzym nieodstępny
gfośnego Harun El Raszida,
otrzymywał od
niego 10.000 drahm · pensyi miesięcznej (to
jesl tyleż mniej więcej koron), .a prócz· tego
dary :przygodne, dochodzące do 100.000 drahm
za jedną pieśń. Inny znakomity śpiewak
imieniem Mukarik, opisuje przygody swoje,
które rzucają światło na ówcze1me warunki
życia na wschodzie. Oto jak brzmi jedna z
tych wschodnich opowieści:
„Spędziwszy raz no.e ca1ą na zabawie i
piciu .przy boku kalifa, prosiłem go aby mi
wolno było udać się do dzielnfoy Burafa dla
kę, mó'i'Ji~~llaha, mistrzu, po.wiedz, kim j~ wój te~ie prod~c~, którabr n~ are:Ue gOSJ?·~
zaczerpnięcia świeżego pnwietrza, na eo mi
I dareze1 odpowrndme dla siebie wrnna zaJą6
kam łaskawie zezwom. Skorom się tam prze- steś?
Ja odrzeklem!
I stanowisko. Porównując bowiem Galicyę z
chadzał, obaczyłem naraz dzieweczkę tak cudną, że twarz jej zajaśniała mi jak bla&k
- Na Allaha, jestem śpiewak Mukarik.
~rajfm~ ~ ~ej t mniejszrrui, gd~i~ tjedn~k h?·
G
d ·
w 1 wt d 0 b ·
.
r .·ow a Y a JeS znacz.me rozwm1ę a, o azuJe
wschodz.ącego słońca. Niosła kosz w ręku, a
1
0
.os:po .a.rz uca
a . e Y ie. mo1e rę.- l' się, że pogłowie. bydla tutejszego je~t bardzo
ja poszedłem za nią. Zatrzymala się obok .ce, mow1ąe.
·
· k
Co
· •
ó
• d t ta:
przekupni z owocami, od których brata fowar
- Jakże tu wszedłeś, mistrzu?
.
Ullllar owan.e.
g~rz~J, p.or ~UJąe a Y s „
;tn•k
d kl
•
ł:ysfyczne za czas dzies1ęmoloo1a <>d roku 1900~
J ki ·
i p.oszla dalej, a gdy dostrzegła że idę za nią
~ .a 'O przem) 1 - .o ~ze,. em - 1 .(}oo , w którym sumaryczna ilość bydla wynosna
krok za krokiem, objerzala się parę razy i wy„ powiedziałem
ws:zystko, c.o m1 się zdarzyło, I 2 71 0 oo·o ~.,~
ki
k
,
tl l dz'
. ·
o~
;:;"Lot~ z ro em.· 1910, prze <mamYi
d k'16d
myślała mi, na c-0 ja· nie zważałem, towarzy„
1
0
ym spo rn . iewczynę.
' się, że ogólny stan bydla, zamiast wzrasfaó.,
sząc jej wciąż, aż do chWili, gdy s.tanęla przed
Wtedy gospodarz spojrzal na obu swyeh maleje o 200,000. W roku 1909 byl:o w niewiek
wielką . bramą, wypełniwszy naprzód kosz
klej Danii· 2,200,000 sztuk, a więc prawie tyle
swój owocami, kwiatami i wszelakim towa~ gości, mówiąc:
·
Powiedźcie,
na
Allaha,
że
możecie
za~
co w Galfoyi wschodniej .i zachodniej, . w.
rem. ,
świadczyć, iż zaplacilem z.a tę dziewczynę
Szwajcaryi 1,400,000, a na Węgrze& 7,300,000~
Skoro weszła do d-0mu i drzwi zawady
40~000 drachm i · ie wzbraniałem · się sprzeczyli· trzy razy więcej. Z tego też powodu Gali· ·
się za nią, usiadłem na przeciwnej stronie u"".
dać ją.
cya na rynkach wiedeńskich zaspakaia·.zale. ·
licy, bo uroda cfzieweczki pozbawila mnie
- To prawda - potwierdzili młodzieńcy. I dwie 10% zapotrzeoowania, dostarczając tocz-;
zgoła rozumu i rozwagi.
Tyle mi ich tylko
- A teraz Morę was za świadków, że : nie tylko 200,000 sztuk bydła. rogatego. Rod()oi :
zostal-0, żem sobie powiedział. że w domu tym
daję
ją w darze Mukarikowi.
j ·wla -owiec w Galicyi również jest bardz.o słaba
bę.dzie dziś .zapewne ucztowanie i picie. Słoń 1
1 i z ogólnej ilości 358,000 sztuk 1900 '!'oku~ spa:• ~. ''~
_
A
my
_
rzek:li
obaj
·przyjaciele.
__
.
ce zachodzilo, a ja wciąż siedziałem na temże
ei dwie trzecie ceny 1d6ra za nia dla dQ roku 19_1~ 0 • 78.700; czyli ~nie~ wię'eej
miejscu, gdy przed dom zajechali na orłach zwrócimy
l •.1 ś
'
<:
" I 18%. Iforzystnm3 ,nieco przedstawia się chóW!
dwaj mfodzień·cy pięknej urody i· zapukali do zap aci e · . .
.
...
.
. j trzody, której ilość z 1,254,000 sztuk 1900 l•
1Jramy. Skoro im ·otworzono wsze<llem za .
Dal m1 więc d.z1e~eczkę, a gdy się z mą „ poduosi się na 1,834,000 po . upływie 1ą lat,
nip1i, a gosp·odarz mniemal, że jestem przyja- ~e~al ~bdarzyl. mię ieszcze koszfowną szatą . wzrastając zatem rocznie tylko 0 50,000 sztuk;
cielem przybyłych, podczas gdy. mlodzieńcy l mnem1 darami.
.
; czyli 4,6 %, podczas, gdy średni przyrost tefie
wzięli mnie za jednego z gości. P-0dano wieSkoro powracaiem z dzieweczką prz.ez to · na Węgrzech wynosi 10%.
czerzę i jedliśmy, umywszy wprzód ręce i
samo miejsce, gdzie rankiem wymyślafa mi,
. Gorzej jeszcze na punkcie produkcy1 mięskropiwszy się wonnymi. olejkami.
rzeklem d-0 niej.
są przedstawiały się w· okresie przedwo]en•
Pod krn11iec vtieczerzy zapytal gospodarz
- Powtórz te same sfowa...
nym st-0sunki Królestwa Polskieg-0, gdzie homłodzieńców.
N:a co zawstydziła się i nie rzehla nic.
dowla tendencyjnie byla tłumioną przez poli•
-:- Czy chcecie ją widzieć?
tykę agrarną. Dla dowoiu bowiem z· cesarNa co oni odrzekli:
stwa rynki Królestwa były stale otwarte, wy•
wagę Ś\viata

I.
I

I
I

Petersburska rada lekarska wyjaśnifa, że·
galicyjscy mają prawo. do zajmowania w Rosyi posad w aptekach. Jednw.teśnie
postanowiła -0na pozwolić, aptekarzom wydawać spirytus za receptami dentystów. Go się
zaś tyczy posad w innych dziedzinach życia
publicznego, t-0 w sprawie tej nie zn:padla jeszcze ostatec7..na decyzya, ale odpowiednie kola pod-0bno już się sprawą tą zajmują.
uchodźcy

Rząd

rosyjski

przeoiwko-~prawicoivoom?

... Prawica Dumy chciała zwołać konferencyę SwYeh pr.iyjaeiól partyjnych. Na odnośne
zaproszenie otrzymała ona jednak odpowiedź,
że w danej chWili konferencya ta jest zbyteczna, gdyż „Duma pracuje spokojnie, a rząd
vosiada pełnię wladzy". Wobec tego rząd Il.ie
uz..riaje potrzeby; żeby prawic-0wey naradzali
się o stosun1.'11 kraju do Dumy i wogóle o bieŻQcych kwesfyach polityczny.eh.

!
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- Zafożylbym się koleg-0, zes przyszedł
tu po fo samo oo ja. Chcesz kupić chorągiew:.

KAil.OL FOLEY„

w

.

kę?

Zgadł pan; panie Emilu, chcę rze.czywi- ,
ście kupić chorągiewkę~ bo mam pewną myśl.

-

•

- Zgaduję z góry twoją myśl, myśl dzielnego górala. Mówią, że tej nocy j11Z przypusz...
I. ·
czony będzie szturm· d-0 grzebienia Arvillen, ·
W pewnej \\'fosce nawpól wyludnionej ,zajętego przez nieprzyjaciela. Zalóźmy się, że .
z cywilnych mieszkaiic6w, a w której oboz-0- ·masz nadzieję, iż tobie pierwszemu uda się ,
wal oddział strzelców 'alpejskich, odbywał się . zatknąć tam trójkolorową ch-0rągiewkę.
festyn wojsk<nvy, ubogi co prawda i nędzny.
· - ·A n-0 tak panie Emilu, będę się o t-o
ZjawHa się tam, nie wiadomo skąd,. ochr,Ypła starał ze wszystkich sit
katarynka, wrygrywającfl z trudem Ljakby po...., I ·ja także, a. prócz nas wielu innyeh
l:~szlują~,: szereg jękliwych melodyj. Wyplozapewne.
wiała , htlru?:el, której drewniane konild wy- Ale bo - rzek! na to Zefa z pewnem
zbyły się j'llż dawno grzyw swoich, ogonów i
nieza<lowoleniem - po oo to panu? Pan jest
sio<leł,:obracala się ze zgrzytem, pchana przez
bogaty i pieniędzy pan nie potrzebuje. A przeSaJI1egp przedsiębiorcę; nędzniej jeszcze od
cież wia{.lomo, że ponieważ wzgórze d'Arviller .
niej przedstawial się ;iedyny sklepik, g<lzie
jest trudne do zdobycia, trzy dzienniki pary„
skię wyznaczyły po pięć tysięcy ·franków na·.·
\vysta wione były na gołej desee n"°iyki, karty
uolowe, kokardki, szellti i mala chorągiewki. grody temu wlnie.rz.owi, któr-y stanie pierwszy
Spotkali się tu, ramię przy ramieniu, dwaj .. na szczycie. Razem 15,000 franków. Za takie
trzelcy, szeregowcy bez· cienia galonów na pieniądze czlowiek dałby się dwa razy zabić.
,-wych niebieskich bluzach. Byli to k<>ledzy z Pomyślałem też sobie, że· skoro oodzień ryzyjednej kompanii, w dodatku wspólziemianie, kuję· skórę za darmo, czemużbym nie mia!
obaj rodem z Sabau<lyi. Starszy z nich, Emil ' spróbować.
Marnaz, wysoki, przystojny ehlopak, lkzyl już
- Ja zn.owu tylko dla sławy - zawołał
lat 25 i był synem właściciela huty żelaz'iej z . :Marnaz z oczyma blyszczącemi nadzi@ią trymnDamoens~ drugi, Józef Nambrlde, przezywany fu. Pmnyśl co za wspaliiala sposobn-ość od.zna~
Ze!ą, pracował jako robotnik w tejże hucie.
czf'nia się. Wymienianoby mnie w r-0zkazie
B:,-1 ·to 1,8-letni wyrostek blady i chuderlawy,
dziennym, dostalbym galon~ a może·· riawet :
który zaciągnął się do służby przed Y:.'iekiem
kr~yż. Oszalalbym chyba z rad-OŚCi. A potem co ·
:popisowym, ponieważ w domu hyła bieda, a za sława dla calej rodziny.
·
matce jego i siostrnm przydać się m0gly zasil~ ~ I ja także>. panie Emilu, nie gniewruki 1 wyplatane rodzinom wojsk{)wych.
.
bym się, czytając swoie imię w gazetach. Ale
.. - Dzień dobry panu, panie Emilu-rzeltl dla ninie biednego robotnika pieniądze też cf:U:>
Zefa do sweg-0 towarzysza. - Jak pa:u myśli, : :lo iną~zą. Za 15,000 matka zamiast najm-0wa6
f:Zy wszystko idzie dobrze?.
I mleszkan.ie, mogłaby sobie kupić wlasuy d~

I

- Nie licz na to Nambride - odpar! MarJeszcze 15 do 20 skoków, a stanie na szczyci~
naz, obejmując ni(;C-0 lekeeważącem spojrze- grzebienia· d'Arvillers. Odetchnął głęboko, g-0·
niem wątłą postać chl-Opaka. Slaby jesteś. tując się do dalszego biegu, gdy wtem niezbyt
Wielu się znajdzie takich, co ·cię prześcigną. dalek:o od siebie, ale jednak wy.żej, dojrzał w
- Być może - westchną! Zefa ·....;.· ehociaz j rozpadlinie jakby wielką jaszczurkę, pną.cą
ja dobrze biegam, bo jestem lekki. A zri;;sztą się w górę skrętami giętkiego tufowia. Zdunie zlęknę się byle czego, ~ Ddwaga także ooś miony i gniewny poznal małego Zefę, który;
znaczy, panie Emilu. Ile kosztuje chorągiew zwróci! w tej chwili d-0 niego swą bladą znę
ka? - spyta! następnie przekupki.
dznia!ą twarz, rozśmianą z pustotą ulfozniką. ·
- Dziesięć soldów.
- A widzi pan, panie Emilu, że ja będę
..__ To za drog-0 dla mnie, nie mam tyle.
pierwszy. Przelazłem ·już nawet 'przez druty:
- Ala ja mam - wtrącU wspanialomyśl~ k-0lczaste. Uważaj pan, bo je masz przed nonie Marnaz i zakupU dwie chorągiewki dla sem. Choeiem słaby i marny, ale przecież mósiebie i dla kolegi.
wiłem panu, że i odwaga· coś znacey, a moze
_;. Dziękufę panu, panie Emilu - rzehl zna.ezy wszystko. Tam na górze czeka na mnie
Zefa wzru3zony tym pięknym gestem. To pa- 150 papierków, każdy po sto, wart·o. się pokunu szczęśeie przyniesie.
dzie. Sl:yszy pan, jak nieróW1'to strzelają. To
Wsunęli na piersi chorągiewki p.00 zapi~
znaczy, że opuszcżają wzgórze. Bywaj pam
te bluzy i zaszli jeszcze do oiberży wypić szlda- zdrów, panie Emilu, życzę powodzenia. D.o wiw
nee7.kę wina na. r'.Zecz przyszłego powodzenia,
dzenia, wkrótce.„
pllczem rozeszli· się każdy w swoją stmnę.
III.
II.
· Chłopak wsunął ·.się ·mów w jakąś szczeliSzturm do wzgórza d'Arvillers ~-0zpoczął
nę i znikl z oczu M~naza, który stal ogłuszo
się -O samej północy. Trwał już 6 godzin, nie
ny nieco piekiemą muzyką dział, .słysząc zda
przynosząc wtcloeznych korzyści. Zdobywać
się, je:sz.cze ·jakby drwiący ,;;Ioo Zefy, I'łucającYi
musiano każdą piędź ziemi, w .najtrudniejmu rodzaj wyzwania•.Jakim spoaobem taki o
szych w świecie warunkach, jakie wytwarza
t.o biedak, pooorn.ie tak wątły, rozwinąć mógł
stroma pochyl{;ść. Rakiety świetlne krzyżowa··
tak olbreymł zapas żyw-Otn-OOOi i OO.wagi, by;
ły się w ciemnośei, gwizdały kule; pękające
prześcignąć· najtężseyeh i najbardziej zaharto•
granaty i szrapnele ko.siły drzewa, rozsadzały
wan~ćJl· ·tłądź oo bądź Mar~ domal uklu~ia
skalisty grnnt, wyrzucająe v/ gorę ~rad kamiew swe3 ambicyi i rzucił się znów naprzód.
ni i pi11sku. Posuwano się jednak !n .skokiem,
Zlustrował ·gorączkowe streię kole~1yeh
i 0 cz-0lgając się w rozpadlinach p&l osło:i:i.ą
drutów1 a oonalailany przeeięeie, pizepelill~
drzew 1 krzewów•.
· pnez nie i piąl się ·~ów w gÓł"ę, . chwytając~
Ryk dzial umilld na chwilę, a Mar.naz za~
się krzewów, łodyg,. korzeni, stawiająe stopYJ
dyszany, odurzony wyziewami prochu i krwi,
11apotykanyd1 wydrążeniaeh, pełza!, to znów
przysia<ll na chwilę pod krzewem, a obejposuwai · mę · nagłymi . sko}atmi,. opan0:wa!łY.. je-rzawszy się po za.siebie, stwierdził dumą, że
dną jedyną myelą, by prześeign~ m~ego Zefę.
.prześciga.ja
.•c w.s·z·. J.·rstkich,. o.n· jeden· wysun. a.~.ł .·się··.
(D. e. n.).
na cz-0ło oddziału.

w
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- Nie tak do·.brze,. jak.bym tego pragnął, I męk z on:-rtd'.1dem. '. siostry dosfa.l yb. y. po. par'?.: ...:,
ale.w kai<lyin razie jakoś idzie - odpad ia- ~. ! groszy pasam, to też cieszyłbym się okrutni~ .·
g.ad~iony łaskawym tonem, a potem dodał z g~~'~r mi się u.dato tej n,o,Cy za.slutye na pre- . . W _gór~e. na<l ni~ pl'zeświecaly już.po~~
{lŚ!me.ehem:
·
·
l,llię
·.
.~ ~ pmann drzew pierwsze pneblyski ·świtu.

I

\

,

.

,W

·-~·

\

O: O D
wóz !Ut z Królestwa poza granieę by! czasowo
tvlko warty, z reguły natomiast utrudniony
l~b z eluie zamknięty/ Jeżeli uwzględni się
jeszc z!e komunikaeye, ograniczenia ciowe,
gosp rstwa czysto rolnicze i hołdowanie syste.
gosp,odarc.z,ym bezinwentarZiov,rym,
s redukcya bydła ze sztuk 5;055,000
r., 1ctóra po upływie lat 30 spadła du
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t wać się

pewna ilość Marka, potrzebnego do
Oo do lasów sprawozdanie mówi, że od~
odradzan}.a i odżywiania tkanek. Hodow.ca, ! biorcy drzewa nie wpłacili zwyklych znaczchcąc zywić Z\vierzęta celowo, musi zatem ro~
nych sum, p~1Jadających z foontraktów. La.
zumieć zasady żywienia, by odpowiednio do
sy i osady l~ne ueierpialy wskutek działań
wagi żywej danej sztuld, normując ilość ni-e- wojennych,.
jednak suma ogólna strat na
zbędnego dla organizmu białka, unikat przez
przestrzeń 1442 dziesięcin nie przenosi 400
zadawanie n,iedostatecznei ilości strat, wyni- tysięcy rublL Po potrąceniu ·k.osztów eksplokłych z wadliwego w następstwie przyswajaatacyi czysty zysk z lasów dal 140.678.70.
nia :pokarmów lub też, by przez nadmiar za- Tym s-posobem J:''owarzystwo przyniioslo za
danego biatka nie :narażał się na marnoiraw- 1914/15 rok 183 tysiące dO'Chod~ po potrąee
stwo, wynikające wskutek nieekonomieznego iu zaś 50 tys. wydatków administracyjnych,
zużycia paszy. Cefowe żywieme zwierząt g<0podatków 7 tysięcy .i procentów 88% tysięey,
spodarskich jest już przy dzisiejszym stanie podzielono poz-ostałe zyski, jak następuje:
kultury rolniczej speeyalną nauką, którą jedRb. 5578 dla Rady, rb. 3718.89 na kapital
nak posługiwać się mogą tylko hodowcy przy- zapomogowy praoowników; rb. 2500 na cele
rodnfozo.. . i zawodowo wyszkoleni, inteligentni 1 filantropijne a pozostałe 25.391 przeniesiono
i ·Ocbdarzeni zmysłem krytycznym. Gdy hodow- na rok następny. Dywidendy nie wydzielo-ców takich będziemy mieli w kraju naszym . n<J, choć ta dywidenda faktycznie istnieje w
coraz więcej, wówczas przez planową, syste- dwóch porębach 11 i 12 przynajmniej po 300
tysięcy wartości realnej.
matyczną prnrę stworzymy z materyalu wła
snego, uszlachetni-Onego, typy najbardziej waP omimo braku gotówki stan finans-0wy
runk{)m naszym odpowiadające, rasy wyspeT-0warzystwa jest dobry a horoskopy na przycyaliZiowane, dortosowane d-0 warunków i v.ry- szłość "'1Jrost świetne. Nie trzeba zapominać,
mogów miejsoowych. Wówczas przestaniemy że wartość zakladów metalurgic.znych jest zupełnie zamortyzowana, (2,1 mil.), że kapitał
wielbić wytwór obcej pracy hodowlanej i ozapasowy (1 milion) p okrywa z czubem
płacać wygórowane, a niekiedy i fantastyczne
ceny za rozpłodniki nie zawsze dla nas odpo- wszystkie remanenty i dłużników, których
wiednie, a często zawodne, gdyż hodowlę swo- I wartość jest zupełnie pewna, zatem około
ją oprzemy na materyale miejscowym i trwa- I 3 U milionów przedstawia wartość 23 tysięcy
dziesięcin lasu. Wartvść samej ziemi idzie
łych podstawach produkcyi własnej, która tern
samem przyczyni się bezwątpienia do podnie- teraz olbrzymia w górę; za majątek średni
plad się teraz bez lasów do 10 tysięcy za
sienia dobrobytu na.rod-owego i kraj.owego.
Oto w zarysach przedstf!wiona praca, uję włókę, z lasem więc znacznie więc.ej, gdybyś
ta przez autora rzeczowo, niezmiernie c.ieka- my tylko liczyli za 1500 wlók Starachowic po
wie i aktualnie, lrtóra winnaby znaleźć szersze 10 tysd.ęcy za włókę to otrzymamy przybliźo
rozpowszechnienie.·
·
ną wartość 15 milionów, czyli pięć razy wię
cej niż obecna wartość książkowa, a zapomiT
f
'·ł d'
r.
h 'ł h nać nie należy, że i wielkie piece i zapasy są
OWilfZYS1.VJO
OW
Il araG O·
warte 3 do 4 mmonów. Slusznie też ldoś powiedział, iż nie należy się pozbywać akeyj
wickich.
Starachowilc, dlatego, że wskutek wojny nie
Ogólne zebranie akcyonaryuszów Stara- miało Towarzystwo wpływów gotówkowych,
chowie zagail w lokalu Towarzystwa jego by dać dywidendę. Już teraz za jeden z 16
prezes pan \.Vl3!dyslaw Kiślański, który je. majątków, stanowiących własność Tow., ofiadll'ocze.śnie wybrany zostal na przew<ldniczą . rują duże sumy, ale Rada nie chce uszczuplić
cego zebrania. Referując bardzo. szczegóło swego posiadru1ia i prawdopodobnie zacią
wo cyfry sprawozdania i bilansu, prezes wpro- gnie pożyczkę Tow. Ziemskiego, około mm.owadzil tę jawność działalności, tak rzadką w na rubli, by spłacić drogi dlug bankówy i
naszych towarzystwach akcyjnych, w których mieć na samodzielną i niezależną od kupców
ogólnilrnwość i zaciemnienie bywają uważa eksploatacyę lasów. Wybory nie wprowadzine za... solidną zręczność. Akcy-0naryusz ma ły żadnych zmian. w składzie władz Towarzyprawo wiedzieć, jak najwięeej o celach i pra- stwa. Do k·omłsyi rewizyjnej wybrani zocach przedsiębiorstwa, któremu powierzył stali pp.: Kazimierz Baeiarelli, Wladyslaw
swoje pieniądze i to prawo p. Kiślański, nie Braunstein, Kionrad Czerwińsk.i, Paweł Halskąpiąc źródlowych danyeh statystyeznyeh, perin i Leonard Hłasko.
Vester.
jaknajsze:rzej uwzględnil.

to

2.2 ,OOO stanie się zupełnie wytlómaezoną.
sam systematyczny spadek odnosi się
ró . ież do świń i owiec. P·odc.r..as b-Owiern,
g ·· ilość nierogacizny· w r.oku 1890 wynosila
k 1,499l'00, to w r. 1912 już tylko 501,000;
ść zaś owiec z 4,180,000 sztuk 1870 r. spadla
roku 1912 na 862,000.
Jeżeli następnie .uwzględni się teraz szkody, wyrządzone przez obecną wojnę, które według memoryalów towarzystw rolniezy.ch, wystosowy-wanyeh do rządu przyjęto w cyfrach
absolutnych na 1,800,000 sztuk dla Galieyi, '
czyli 65%, a. dla Królestwa 1,100,000, czyli
średnio 50%, to strata w samem już tylko bydle wynosić będzie dla Galieyi i Królestwa o1..Tągle 3,000,000 sztuk. Przerażające ogromem
strat cyfry mogłyby za~hwiać w nas wiarę w
możliwość doprowadzenia stanu hodowli do
, rychlych, pomyślniejszy.eh p1~zeobrażeń i re, zultatów, gdybyśmy zapomnieli o instynkcie
samozachowawczym i zwątpili w odradzający
v;rplyw cywilizacyi i żywotne sily naszej ludn·o-.
ści, która niewątpliwie zrozumiawszy doni-0slość sprawy, ze zdwojoną praeą i energią
dźwigać zacznie z upadku tę galąź produkeyi
zwierzęcej, która łącznie z wytwórczością rolną jest i pozostanie na zawsze podstawą bytu.
Nowe jednak warunki przyszlej, racyonalnej hadowli wymagać będą długiej, systema1
tycznej celowej, a przedewszystldem un1iejęt•
nej pracy, która polegać będzie na problemie
natury biologiczno-hód-0wlanej i fizyologicznochemicznej, czyli na umiejętnem wychowie i
żywieniu z uwzględnieniem, naturalnie czynników ekonomicznych, jako decyduj~cych o jej
rentowości. Umiejętność·zatem hodowli będzie
polegała na racyonalnem kierunku i wy.chowie
(}dpówiedniej rasy zwierząt, nadających się do
produkcyi mięsa i Uuszczu, które powinny odpowiadać wymaganion1 szybkiego wzrostu, dobrego zużytkowania paszy, szybkiego <lochodzenia znacznej wagi bitej, dawania jak najwięcej dobrego mięsa i tluszczu, a jak najmnieJ skóry i kości.
Różne rasy zwierząt wykazują odrębne
.różnice pod tym względem. W prymitywnej
np. hodowli idą ~a rzeź przeważnie braki albo sztuki stare, w krajach natomiast o wyrokiej kulturze hodowlanej wypasa sję zwierzęta bardz,o młode, ze specyalnego typu ras opaSprawozdanie mówi przedewszystkiem o
sowych czyli mięsnych. Sztuki takie już w
zakładach metalurgicznych, w których nie bytrzecim roku doch{)dzą 800 - 900 kg. wagi ży- Io regularnej całorocznej pracy, wskutek brawej, podczas gdy zwierzęta prymitywne, jak ku materyalów surowych i opalowych: Wielnp. krowy bałkańskie mają średni<> 1.50-;--200 ki piec we.ale nie był czynny; drugi piec Markg., a poprawnej czerwonej rasy polskiej w l tenowski nie mógl być wykończony. By! zaporównaniu do angielskich · opasowyeh tylko i tern czynny tylko jeden piec, który przez dwa
470 kg. Dorosła np. owca kraj-owa waży 40 I: miesiące zaledwie swojej działalności wyprokg., gdy tymczasem angielska, wyspecyalizo-- dukowal 214.314 pudów bloków. Obie wal·
wana rasa Hampshiredown osiąga wagę 130 eownie wyprodukowały przy bard.1.0 nienorkg. Dziewięciomiesięczna świnia Yorkshire malnych warunkach 346.393 pudów żelaza
waży przeciętnie 150 kg., którą fo wagę rasy
handloweg<0, z którego sprzedano po c:nach
tutejsze jeszcze nieuszlachetnione osiągają d-0- nader korzystnych 216.689 pudów. Częsć popiera. po 2 lub 3 latach.
I zo~tałe~o na składzie żelaza, a mianowicie
Zadanie hodowcy nie jest łatwe, gdyż mu„ 101.258 pud. zostala przez wladze austryaesi on dostosować cel hoc1owli do warunków kie zarekwirowana, reszta jest remanentem.
1
~konomicznych i miejsoowych. Drugim waż- 1 Koszta inwestycyjne rozpoczętych robót ponym czynnikiem przy hodowli jest umiejęt- trąoono z dochodów i zysk oka1.al się jeszcze
n-ość stosowania zasad raeyonalnego żywienia • rb. 40.859 kop. 59. Gdyby zA'klady wypro-opartych·na znajomości chemii i fizyologii. W j dukowaly, jak zamierz.ono 2 miliony pudów,
karmie zwierząt gospodarskich musi znajdo- 1 to czysty zysk bylby bardzo duży.
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Kwit do zamówienia ,,O od z i ny Po Isk i''.
Uprasza. się odciąć w tern miejscu.
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Unterzeichneter abonniert hiermit bei .dem Kaiserl Pos~t hierselbst. ,
Podpisany zamawia niniejszem w tnte3szym ces. Urządz1e pocztov.-ym.
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Ersch. Ort:

';

Miejscowość:

Lodz_

Bezugszeit:
Czas prenumeraty:

Preis:
Cena:

Viertelj.
kwa.rtalnie

4.95 Mk.

·~

Monatl.

Łódź

miesięcznie

1.80 Mk.

1
>
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i nazwisko)

Genaue Adresse : --·····-··-----·-···-·····················,~---·-··············--·H••·······--·--·········•·aa„ . „ „ „
(dokładny

"„

Lena Goldfields.

3% renta francuska •
5° 0 ros. renta z 1906 r.
z 1896 r •
3%
" .
Bank "paryski
Credit Lyonnais
"
Pożyczka francuska •

„
„

„
„

657.-

514:-

514.390.-

390.-

425.-

420.-'71n.-195.1090.-

715.-

193. 1/2
]090.-

-.-

-.-

623.118.605 . ...2J0. 1i2
465.545.517.286.-

Hartmana

Bank Petersb. Dyskont.
„ Handl. ·Syberyjski
Moskwa-Kazan
Moskwa-Rybińsk
:M:oskwa-'\Voroneż

Wladykaukaskie
Akcye Kofomna

76.3/4
1"8. 112
6i18.-

620.-

adres)

••ID'st9J••""•••••a111•me•••••• ••••••a•m••o•••"'•"'aatjljlllt„llll••••«••Błl!IEl&a;111Bo.m&•aaa•lfl~SJ11;-•-110-S•••-e.Gm.11:łitś•tl>••a•••lll••

Obenstehenden Betrag erhalten zu haben bescheinigt

-.-.62.00
61.90
87.50
-.57.20
-.-.1190.- 1189.1330._;,:, 1326.-

88.85

89.00

Berlin, 28 czerwca. Dzisiejsze obroty prywamł
berlińskiej byly mal:o ożywione i nie
przyniosły pra>vie żadnych zmian kursów. Na rynku
pożyczkowym rozwinąl się jaki taki popyt, przyczem
3% i 3 1 /2 %-ą dokonano wielu obrotó\V. Istnialq
również zainteresowanie w stosunku do rent au
stryackich i węgierskich. Rosyjskie pożyczki i ,ak„
eye w zapotrzebowaniu. Rumuńskie bez zmian. Pieniądz dzienny 3%. ffitimo około 5%. Dyskontc
prywatne 43 / 8 %.
·
na gieldzie

Berlin, 28 Czerwca. Notowania kursów dewiz za

wypłaty

telegraficzne:

28/VI
płac.
dolar. 5.175 gulden. 224.5/ 4 koron 151-l.s/4 -

Nowy-Jork

Holandya
Dania
Szwecya

koron 158.3/.1

Norwegia
Szwajcarya

-

koron 1,58 '/4 frank 102.87 koron 69.60 -

Ausix-0-Węgry

lei 86.12 law 79,- -

Rumunia
Bułgary.a

żąd.

5.196
225. 11„
159.1/,
159.14

159. 1f. .
103.12
69.70
86.62
80.-

Kura rubla.
Berlin, 28 Czerwca. Giełda notowała dzi·
siaj następujący kurs rubla:
100 rb.-183.- Mk. (eo odpowiada rubli
54.64 za 100 Mk.).

Giełda

warszawska.

Notowania z dnia 28 Czerwca.

Papiery wartościowe: żądano Ofiaro- Załatwiano

wan.o

ff't0 pożyczka m. Warszawy z r. 1900 • • 101,25
4r.1fs O/D pożyczka m.

-.-

100,~5

-.-

-.-

-,-

oo

89.60 55

oo

•

90,50

89

48-aoo"
'Il
41/ 2 °Io listy zast. Tow.
Kred. ziemskiego •
4 Ofo „
,
5° 0 m Łodzi • • •

-.-

-.-

94.85

93,85 94.15 20,25

Naczelny Redaktor: .Cezar

Dnk i

nakład:

112.-

-„-

-.--.-

Zawiłowskl„

Wydawnictwo polskie A. NAPlfillALW
i G. ZAWłtOWSKL

600.2~5.-

457.035.-

487.2f.IO.-

765.~

750.-

2425.2'27.-

2400.-

odnowić

Czas

prenumeratę~

227.-

1111111111111

m.ydło zastąpić
można

23/VI
358.298.580.600.1055.- 10ta8.353.-

'.:6/Vl
353.289.-

fiiełda berlińska.

Kred. m. Warsz.

16/VI

88.l/2

II
Bank "dla handlu" zewnętrzu.
Bank petersburski międzyn.
Akcye Balm
•
Briańskie
„ Tow. Nobel
Lianosow
Tulskie
„ Putnowskie
Lena Goldfields

.. .. .. ..
...

.

5% listy zast Tow.

19/VI
76.5/15

4°/o Renta państw.
5% "
"
1905
l pożyczka premiowa

.. ... .. „ .

Bakińskie

Najpraktyczniej i najtaniej

Zawiadamiamy, że „Godzinę Polski" pren:imerować można na wsz~stkic1! P?CZfach tak w Niemczech , jakoteż na całym terenie, okupowanym p~ze~ wo1s~a .memie.ckie. Poniżej podajemy wzór kwitu,_ ~?~~ po d_okł~~nem wypełmemu złozyc nalezy
w najbliższym urzędzie pocztowym I mscrn naleznosc abonamentową.
:Prenumerata wynosi bez odnoszenia do domu, 1 Mk. 50 miesi<~cznie, lub 4 Mk. 50

6o~zina Polski

PETERSBURG

...

"„

"„

'

paryska.

Briańskie •
Lianozowskie.
Mal co wskie
Tulskie •
Neft:

Akcye

Warszawy • • • •

fiiołda r01ersburs~a.

1111111111111

D
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PARYŻ

uormczyc

I

Titel der Zeitung:
Tytuł dziennika:

1

6iBłda

GOLDf iS~
Ł.ÓDŻ

FABRYKA.
.JULJUSZA

15.

wolnemi od sekwestru i zastrz. prawem

„~lokami HA N~ A",

które najzupełniej nadają. się zarówno do mycia ciała,
jak równiet i do wszelkiego rodzaju szorowania.

Nad&nodzicwany skutek! ::::::==========
Sprzedaż wyłączna

w Polsce u

749-3-1

Najwyższe

roicrencyo!

dla ziem okupacyi niemieckiej

N. Blaustark'a
Łódź, ul. Pneiazd Nr. 8„

lllllllHlll
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szy

ciąg

~orocznuuo ~gólnugo Zu~rania
wupc:SZ'l ILOŚĆ
z d11ia 24 i 25 czerwca r. b., odbędzie się w sobotę
dnia 1 lipca i w niedzielę dnia 2 lipca r. b„ o godz.
4-ej po pot w lokalu własnym, przy ul. Spacerowej 21.
O liczne i punk'tualne przybycie człon z powodu opróżnienia składu,
sprzedam po cenie niskiej.
ków prosi
Lód.2i„

PAPY DAGHOWHJ

Zarząd

Slow.
U1ui1mn1J Pom. Prnc. Handl. DL lodzi.

łndrzoia

19 i Wolborska 38.
81 '-:-1·1

Ł

oDz.

:=::

na temat

Piotrkowska.· 88.

PłtJI:

Zgimka 14.

;:..~

„SYTUAGYA WOJEllA" .

VlS!lhlid, Zaihtd. I
WłHłiJ, Dalnł
Vhn'lhdd, Wnhn•
I 111mn.
ll1Jna gtudatlll!i.
Bilety w cenie od i M. do -li M. 60 fen.
nabywa<: mo~na zawczasu w „Czytelni Nowości„ Alfreda Straucha, ul. Dzielna J\\ 16.,
a w dzień n<:lczvtu od rwdz. ó~ei w kasie.

o
'
nieście ponloc naszym chorym!

Zielona ·2.

Dnia 2 Hpoa rnlbf!dZle Sil! w KonstantJnowla

l:>zi.eń

Biuro o~elł ~Merkiay•. Md.i. Piotrlmw. 9ll,i

····••)!(••••)('
• Dr. M. ~fKS i
Choroby lownętmt
.. ei Nerw.owe····
a

k.~ia-tk..a·

i•

Mdt, średnia

.
··o. ka·. ·r· z· ~~ .............
jmuje
pp. •.
[-·-············
„
...
„„„.
~a rząd
I osledHL.·się w wlększem· Akuszerka
R Plpikowa _
miasteczkuwpoplitukolei.
c·es.· . w' .
. .
.„
.
.
Hl. ~zkoły ftan~lowei koednkacvinui
Przy·.

Do dużej cegielni parowai na Górnym ~ląsku
pobliżu

w

się

11

:natychmiast

W

kilku
ro~ntników do coniolni is bów
za dobrem. Wynagrodzeniem„

Oferty 11 0-0dzma Polski Łódt,

ZGIERZU

PiotrkowsKa 86. dla o.Lekarza".

podaje do wiadomości,.że egzaminy wstępne do kl~ wst~p
nych, oraz od J do VII włącznie rozpoczną si~ 15 sierpnia.
Podania z dofaczeniem metryki i 10 rb. za egzamin przyjm.uje kancelaria. szkoły {ul. SzczęsUwa, dom W. Kautza •. •....
codziennie od 10 do 12 godz.
'
789-12-1

Zapewni& si~ pracę na lat kilka.
przyjmuje
752-1·1

li

~.-.

6órny Rynek 415.

aszyoy do szycia
(najnowsze systemy, · szybkoszyjące)

h

·k.oł:o'UTee,

poleca po cenach prz1stępn1ch

e i e

s z

.'iiV

ę

d. z

Polskie

Dogodna

opłata

• toh eyer,

łHHIHHIHHIHHHHHHH

w Salzbr11nn.

e

I

Ił

J

f. a..·rh1.····.anilinowo
~*st;·····1·· ;·.rn
. D . . . .. . . N.ł.ódz.
su~ .

szelkie. nowoczesne wygoDy.
Zrzy minuty. oa źr6ieł.

ap1akarz B. Górnicki z Warsza.wy SwYm a::tynnym 1r1nalazid11m
817-1-1

Wielką Hn&Hyę mymułał

.

katałogH

p
8
nsyoDlt uo VadiI
mn1mm1111mu1n1mmumn111

reczdozeprania
·spek11lacyą!
zbyteczne

Mydło

Masz-yn}f do pisania,
mallJ1łJ. do· prania, magle, wyżymaGzki.

e ul. Koluiowa .Br. 6.

jes~ j
yną. kolorową pastą,
która codziennie na.daje zniszczonemu obuwiu połysk
i świeży wygląd bez wzgI~du na to czy jest ono Młte,
bronzowe, czy te1l szare.
Wyłączna sprzeda.3 na Łódź i okolicę
R. SEIDENGART, Sosnowice, Filia w ł.iodzł,
)iotkowska Nr. 12!:l, od 15 lipca Widzewska Nr. 75.
P r z e d st a. w i ei el J„ KRYSZEK.
815-1-1

- d ··1
.
Ak.
Peters"
z yp omem
burgu prakfykuj ą,ca 25 lat, przn
~
muie od 12-S.
.bdHeJa 89 m• 10„
481-10-1

...„ ......„ •..•..

Dyrektor Stefan. Pogorzelski.

Zgłoszenia

ł OOZ,

od. 4-6

!'"'

Sosnowca. pogranicznego

poszukuje

ł

,._ Zapas

źywności

· · · ··

zapewniony„ _.,
Mi-n-1

· ·

· ··

.

;m.h.
Zgierska
.

804,....,.,M

iklina kosz ko al

....„

:·}st do sprzedania

około

70 morgów wikliny koszykowej.
na miejscu, w Wyszkowie
d. 30 b. ·m., t. i• w piątek .o godz. 4„ej po pol. Punkt
zborny na nioście, nad Bu~iem. ·
. ~
Królewski burmistrz Wyszkowa Osten.

Hllższe szczegóły

WnrnnHkłe

AkcvJnB

na zastaw

D'IJr Dom Po1ski

Tawuzntwo Poiuzkovrn
ruchomości

Akcyjny)

(Loinb

Oddziały Łódzkie:

I Zachodnia 'fil'. 31 U
(Mikołajewska

Pasa~

l.lłaJsra.

Willa

Ir. 11

23)

zawiadamiają, iż: wyznaczona na 5 Lipca 1916 r. LICYTACYA
odbywać się będzie w następujących dniach: 5 1 8 lipca i w każdy
wtorek, czwartek i sobotę aż do ukończenia licytacyi Lip-

cowej

Oułoxzonia

r. 'b.

w ogrodzie i lasku brzozowym
od 1 października r. b. 5 pokoi

z kuchnią (wodociąg, zlew), przed-

1b8DIWHDt POlitBChlłiki wm~~~~

pokojem, dwoma dużymi balkoe, nami (jeden kryty\ z oddziel nem

kilka godzin wolnych, udziela

lekcyi matematyki, fizyki, języka
francuskiego. Oferty w Administrn.cyi :. Godziny Polski" w t. odzi
· ola „Absolwenta'".
818-3-1

P

I

schowaniem na górze, obórką,
piwnicą (może być stajnia, wo-

(I
i)

d„fona

została

oń

torebka dam-

lin

B03-l-1

' klasy .VII udziela Jekcyi

ut1ZHD Lutomierską

:H m. 78. 1
820
-B-

------------

„. „ . • uurzo Jrodzinie
iest przy
iaI ,w1smawo1
d . _ ·(!cia Jnformacyi
ł'lń

„

P~ '~!v

u zie ą

A· ZYzu1 d~owska' Długa
35.
819-2·1
1

z klasy. V udzieli na czas

ska

z 2 monograma-

1.m wakacy1 pomocy

w przy-

zownia i śpichlerz). Wiadomość
na miejscu: Langówek 1 5 minut
od przystanku tramwajowego Ra- cyi jednej lub dwum panienkom .
teryału spodnie,
„Amery:kańską
Skódogoszcz, willa St-ark. 759-3.;1 z niższych klas z poprawek, lub ra'\ .gotowe
pi~kne al...
przygotuje do niższych klas, za pagow€ marynarki. Łódt, Piotr788.,....3 • 1
małem wynagrodzeniem na wsi. kowska 145 m; 34.

5lat

Targowa N9 {)5. Ai:iolf Seidler.

naf .

paszport.. niem.iecki, wy_-. 'lnftiHI. Jegjtymacya . chl~bową,.
U.ii dany w todzi na imię Hgt~ylll wydana w ł;.Odz1. na I·
mi srebrneuii W. K. i B. K., za~ gotowaniu cio niiszych klas za Józefa Zarzyc~iego.
i18--M mię Luiiwikia Scbwe~erta. 7~9-:-1
wierajaca: paszport niemiecki, skromnem wynagrodzeniem na
wydany w Łodzi, na imi~ Wła· wsi. Oferty _w administracyi „Goclysławy Kozłowskiej i portmQ- dziny Polski"' Łódt, Piotrkowska
• ~~ • paszport wydany w ł:o- '!tJ
paszport niemiecki, wy~_
86 dla „Ucznia'".
netk~ z rb. l.44 kop. 7U-2-1
l!ł ~zi na imi~ Franciszka Ml
dany w gminie Lini n, po·
Szczepamaka, oraz kw:t na Rb wiatu. rzezittyi na imię Bolesła60.~ wydany przez Ernestynę wa Janasika.
783-1·1
z VI klas. wyk&ztałce
można nosić ubranie z ma- Berger na to samo.naZWisko.
Pu11 n·ionk!ł
u n niem, !ldzięla korepety-

Uttm

w administracyi
ntrzohn~ fre. b. fa. nk.a. W.iadomo~ć il9tf11nkn1· a miejsca s~r6ia.. Mam „Godziny ·oferty
Polski pod ..T· K~.
li
ullma Długa 18, w ogrodzie r il/il.li a y dobre świadec1wa.
.

LUIU

T. Svvidzb1ska.

Łaskawe

do 1 p.p.

\.

KORIGIN

803-1-1

iłn wyn~1·P.rfo w domtt ~urawa
Uu
u IJ.UHi nym, połoz o n y m

drobno:

sprzedaży·

794-2-1

-.:........-------~_:;;:....:;

Z•giul
..oa~zpor~. ~dany.w -tou Ulłfl dz1 na im1~ Chai Neu·

goldberg.

.

• 776~8-:1

i~m·m11 nowe i utywan~, strojenie, ·z!ł
paszport niemiecki, wY·
~ft St Rutdzińskiego,
1u uo reperacya, zamiana, prze. u
dany w Łodzi na imię
n
: • 3 P.okoi·e z kuchnią,
r . Ml Łódź, Piotrkowska wóz. M. ożna narc;tty. Chodkowski He eny Kalińskiej.
814-1-1
·UO
słoneczne, ba rdzo M 47, róg Ziel~nej. . 676~15~1 Łódt, Mikołajewska25. 753--3-1
tanio.Łódt,Mikołajewska )2 95 - - - - - - - - - z!l.łł·Rm·ł. p~zpo·rt' .··wyd.·ariy w tom. 21.
780-.3-l.
liUt;"lf dz1, na 1mi~ Tomasza
Ur!IWl'
O
W!l
biedna, z pi~iorgiem ptnitJn'lln"lft inteligen.tne..j· panny, . z Spodziewały..
.
'180-.3-t
· li U U ił dzi.eci, bez śro~ków UiłllłłliU !] wykształceniem gunnu·
strdz d? dużego .do- d? żrcia, P.ros1. o pracę; robię ta- nazya'nem na stałą, kondycyę
n mu. ł:.odz, Prze1azd mo 1 sumiennie. Warszawa, ul. Adres: Łódź, Piotrkowska 35. B. z!lnj.n~ł pas.zp.ort n. ie·m
....~e···ck.i,· ..WY'86, u gospodarza w restauracyi, j Wspób1a ł39i m. 3, Kalino;.v:;ika.
Cohn. Zgłaszać: si~ przed połud. 11y1H11 dany w Łodzi aa imu~
,.
81Jl~·
·
.536-5-1
1n8-3·1 AliOllfa Gnmdmana. .. · 628-'-~1

"ro'

P

Dt

ZaU1
9

Zofji

Z

ny

ojdechciwskiej.

Łu~iera

802-3-l,

paszport niem\.ecki, .W'I
.. daRy w Łodzi na im~

Joscia rastęrnak.a.

wyna1cma

r

.pas.·z.po.rt
..-.t'lie.m.iecki,
.w.Y.·
Ił ...
dany w. .1,;.iouzt na 1m1~

791~3„1

tJaszport niemiecki, wy~;;·
dany w to:lz-i, na i .

Kersze::lberga. ·· '1v9-3-

'lrAfliDłl paszport niemi~ki., wy,.·.„,·
1.iBpt fi1 dany w Brzezinach 11a
im.ię Mich.ata Bronisława von 14;.
~sil.ego~

680-~l

