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państwa U
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-

dę,

-

'
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<

i stan.te. filę wkróte-e mocarstwem ellł'C>:pej- ł

B!kiag-0 'znaczenia. UkJ:aińskie minislerjurn Wc0j• ł
··ny \Yyda!o ·rozporz.ą<lzenie, którego morą wszyscy mężcz) źni od 18 dQ 42 rn1n: życfa mtlją
(!;ie zamel<l!Ywać przed SO-:. m maja. Mimo, te

00.Sy}siko - ukraińskie r<ikowania pvkoJ-0wę są
w toku, Ukraina choo być zabe.?<pi-eczona prze-

Obawiają sfę ooi. ~f·

ciwko wsrelkim możllwDściom".

...

---

Niemcy o.z;trzeliwa6

fłandrji.

Bitwa we

dalekonośnyeh.

I

Berlin, 20 kwietnia.

Ił

Dzl·,.,.~~ni1:~Tde'":~:::a,w.z·~a-~~a,;a•dill" ~J·-1

I-~zej Ermji ~

·wbótee

btdt W!

. .lf

m.:i<l···1
.

f

..

ftll tri

.

'"-· ---·
'-"~---„--.1
~r.1;„ 2bi~a-htla
~
gielsldej r,()zpoczęla .s1ę na terem;: irm1·cu::k:m. sk!ego rzt.~b Scv.tlehhv, Jt~ie: p.rz} był w~rzj
(Tclegl'alin W. A T.):
Dnia 9 kwieinia nastąpił-o przela:m:u~ie sta- I wh.':uŁorem ,..,_,r;.z z: oa!ym IH'ł'~lf::H:lt'm ambe.s..aPólurzędo·we Bj'~ w~ k~~Sf::
nowisk angiolskich na polu.dniu OO. Arm~ntie- 1 <lv do J:forHn:a. na <lwc.r:zee µrzy uli.ey łry.iJery,.-1
do hotelu
Opór
'llA f:rm1.eiec
:res. Armja general:a Qua;;ta posuwala się po k:nv.skiej i
obydwóch stronach rzeki Lys w kieruxlku za- ambrr:>ada chwilowo rnzpocz.ru.e swo.ą <t:.ia'ial- I "'kl.ID' "'""'!l"'g"' si~ z o.>ndmlv na ~ę.
·
I "' - "~"' "V'" ·l:' ie.~
"
.
ell-O<lnlm, a jednocześnie, w mclm ek;,centrycz.- I n.ość.
Cały persooel am'hasa<ly składa się z 29·
W ooraz bar~ej zwężającym się luku pod
nym wysiała na pólnoe znaczne sily przeciw· l
{lsób, w tej liczihfo z 3-ch pań.
Ypres atak niem.feeiki zdobył i1're.n n.a A.ngUmi.ejscov,·-0ści BailleuJ, t·o jes.t P>rzedw połudkach i Belgi,te1.ykach.
,
.
11io\ve.r:m skrznilu flan<lr;:;iskich stnno\vi.sk
gÓrzyf!:tych (gó;y Cassel 175, Cats 158, Mont
P.oza slrumiooiem St'OOII pillą.cm.one.~i.W.
Noir 131, Ke.mmel lW metrów). Te stanoangielsko - belgijski~ .stawiły Maię-ty ~r. •

Bitwa zacze.pna ptrzt:ciw

udał .się

1·

„Eli:~e"~ g~zie

l

\\i.ska górskie muszą być opanowane przedtem jeszcze, zanim operacje prowac]wne w dol:nie Lys lub p-od Yp.re:S p·rzesm1ą się ku z.aeb1)d-0wi.

Ćsppelynde -

.Mt:.,teren~

skrzy<llo armji generaia Qua:::ta
pośrednio
ważne

bez-.

u stóp wspom11Lwych ;:;brno-wisk gór-

Skrzy<llo io na .skraju wzgórz

skich.

za~ęfo

Potwierdzają

stan„owi.s·ka przednie i ob.serwacyjne.

Już

no\"\'~j bitwy na terepo<ljęi-0 ak(~ lewe 2.~.;:rzydlo a.r-

nie be'gijs.ldm
mji gsnernia Shd v. Armina. Ruszylo m10 mis.1Krwicie z okolic Warnetou w kie;.-uuku wchodnim. Wajs.ka te natknęły się na linji M:essines - Wytschae·te na silną obronę. Anglicy
wykorzystali tu umoenione silnie wzgó~ sekloru {o wyookuśc.i 50 do 80 metrów), i If!:'Zeszli do ·energicmej ohrnny odcinlrn, który. oslauia nietyl:rn wsd10dni front flandryjskich
stanowisk g6r5,ldd1, lecz także i po1u<lniowe
skrzyillo -0b~zaru po.ii Ypres.
\Yśród ciężkich, trwaJ'!eyrh przez kilka dni
4"apasów, atakujący wyv;alcz;.li sobie posiadanie. linii Nieuwekerke - Wul...-e·rghem - Wytschaete" tak, że róv;:nieź i po ob: <l'>vó'.'h stronach rzeki Douve &fa:i~li u i'tó~ wzgórz centrabych Kemmel i t. d. J.uló::;lwiek posiadanie wzgórz \Vyi.:;clrnets.;dch je5.t dla atakujących wielce c::nncm, .:iie::niej pozy:je .An1:-lików
na 1szgórzn,:h p ad I\.eu11;iel d~Ją
oe
.
bl'ońi;om dzJalalnołi: oskrzydlf.!ją~:t; ntuH. na
•
• •
• j:;3.
•
~ nauzwya;1:
•
•
11.c'r""·
Ypres o·..i...J p-0H.l:U1.La
t„_;_-

,Od ~~~;c:;!"ś kwiet-=r:a ttren ataku we Flan-

ści ok-0-to

11 klr..1. na i:;6l:2:_,,:ty - wschód od
Yprr - 1 o 17 kl.rr1 ···~ pfl·o i~''". w~rnód r){f
\\'·y~t~~h~de.
. u.... J.„ ,,._
~~
~
To rozszerzenie się frontu a'::aków nie· Eie-ckich wciągnęlo do 1J:twy laną armję angielską (generała Plwm:r a).

Ob.ro:!ic:a Ypres,

który poct.ąŁkuWQ wysl~l l'.Z~Ś\: 5.~Dit:.h WD~Sk
ku odcinkowi Lyl:i, sam ok::uie znalazl się w
tr-.:-0.nem pohl:euiui należy bo-;;ri:::m zazn:::.nyć,
ii Niemcy zajęli już miejseowr;ść SL Eloi, po.tofaną w od.legluści 4 kim. o-d Yprez, zaś glów.r punkt ct~1).ow~ Pope_ring~e ~Gaj~uje s:ę już
w s.for:z.e dzralama ogma niem:;:: c~:. E"'.!D.

.,„. n,w· -u·z·
6'...l.c.i.',t·h.J '\1 ~V

.;,

,\<rnnt:;;
.f.1

•.l.o'~

H""a~·„
>.1.- „
...,. ~~ ~

że

WOj 5ka
0

' fri.l,....vUEld-e również pod Armenheres przyjdą
z vomocą, speLlila się. Na zacho<l71e o.J.
leul w g.,:aLu ,v11~ eh lecz, jak <lotychcza.3, hewwoer:roh kontratakn.ch biorą już udział Franc.u-

wyc.h. Natarcie generala Sixt v. Armina, pasta.wiło
z:~lań

generaHs;;inrnsa Focha wu.be.c nowych
pi'.:..1 •1,;:;m zapewne. nie u:;tatuic.h.

1

tł~

a-owisk-0 mfa:ris.tra sp-raw zagr~m~~ • . ·
d.miesieniom niektóry-cli &ioo.rukow, ze n-0mma-tja ta oo~ eharakter tylko przejściowy, w
k·oJ.;;..cli .zb-lit.&nye.h d-0 ~u panuje przek-0na" '
·
·
k
e eesarza, ii
nie, że hr. TiScza Woła1 prze orut
·
•
w· obee.nej sytu.aeji tylk-0 polityka ba'!'. Buna~i,a moiie wy-daś pożądane owooe.

to zezó.ania

jeń:e-OIW.

Pi·erwszym sekretarzem

pan.a

J>Olffe'go

jest Zagorski.
Pod.cUls WO'jny by! on.

jeńcem

eywiln.ym

w Nienrnzech.
Drug:m sekretarzem jest pan Ja·kaoowiez,
który dotyd1c-zas nal-eial do kornńsaiPjatu do
snraw skarbowy>eih, MŚ trz.ecim sekrehrnzem ·
!est pan Lorewlz, który pod-czas rokowań brzeskich pl"owadzil p.rotuku-1.

Pan Siemkow, który róVio'lfile.ź należy do
p-er5onelu ambasady w charnkterze aUae<he,
zajmował się podczas wojny przewa.żme
sp:a wą jeńców wojenny.eh.
Rosyjski generalny konsul w Berlin.ie
równ.i-eż

I
I

rozpoczllie urzędowanie

.
Konsulem generalnym

szym

cu~ej.

Dodafk-0w-0 don-0~ j~e o z.Gobyci.u ]tll-

w najbliili.-

ku

czasi·e.

żyn.s.ki,

dot)l'.hczaoowy

bę<Lzie

komis.ar.z ludowy do

Pim·wsz) m jeg-0 sekretarz.em będzie p.adl

ro5\' ~Ki

nie

pu~iarla

l

p-00

Wyt5cliae'tł3;c.

moździerz ł0;5 · -®00'.,tn,··

Berlin, 20 kwietni&

że clnvli.lt>wo po,1e:;z,cze gmachu u·

Biur-0 Wolffa douusi:

W

Wt

dz.i.eń

i w nvey bez przemy ,parr-0>Vc-e

angiel.i;k1e plle\;.uil! św1eie wujska pri.et.

da.n.i.a klm~y amh.<l.ilu-Oy rosyj"'ki0.i w Be.ranie.
Palac amba·s.a<iy nie był wlas.nu-ś:cią rz.ą
du 1'0.5~ jsldego. le.cz uaJeżal do ex-cara l\:hlk-0la~ia.
.
.
• BHltlliel' Tageblatt" uśw:.a<leza, ze amb&s~ la·' hiszpańska nieslusz.nie otln:m.wia wyd.a,..
u„a kluczy.
Pahtc ambasa<ly będzie p-rz.ygotowany do
użj·tku, t,a;,. ie w u~jblii;;z;ym c.zasie pan Joł·
f.e b.ędzie mógł z.a.mieszkać w U>lm.
Tage5tZt.ug:· pisze:
"Deuts.el1e
.
,
.
.
.
JaKo przewutlil~·cLący p1erw~z.eJ ..rOSYJs.kie,1 <l1.;,.legacJi puk'\Jł;uv. t:J w llr~e~~iu Ldiewskim pan J uUe oka,zai się -czlu wieli.iem, k-lóry
rozu:m~al, co }est mlJliliwe w re.a.ln..>00. warll!Ukat:.b. pditycw) c.h.
. .
. .
Pow-0lauie jego ua .;;tano „ 1.::iko w Berhnne
ozrra.cw, ie JHL) 1.w.mru1tj w mi'li 1vdajn) eih ku-

ki-

na! La Manc..he1 aby uzupelnie pne~-u:~e ·
szeregi sw-o.ith w1_1jsk 1We Francji..
'.:.

I
i

wa.llu!eń

(T '"'gram W, A. 'f.).

rzętlo\v~gu, g<l) ż f'Z~~tl hiszpański odmówił

l

w

niemi jeden
i dwa 38 centym.

spraw fil.tnansowy.ch.

II
I'

ciężkich dział

pomiędzy

pan ltiien-

drugim - paiu Miller.
i Landau,
„V oo.s. Ztag:' zaznacza,.

O jakuści tyd1 rez.erw dvwłemy '8łę fil~
bawem w .niemlec.Afc.h uibuziH„'il dla jeńców•
Zabrruii w {J~tutuic.h cz.asach jeńcy file' :są
jui. iyffil VIJUOrDW} mi tęgi.mi iiulil..:i.e1:.t..ami, któ-fZ) POf".l'Zetlllio łJ.rli w ilZ&regaeh aug!e-1~-eh,

u r„:ne} rnnrri, którzy zaledwie o<lzyskali ·z.ar.:.wie, Łraz. 1 ;;;kruci najmlod:s;z.ycli rocznikó\\ 1 któ-,
rzy · pm:byli Za:led\\:ie lclkutygvJwvv.e ~wil.- .·
c.z.•nht

I

Bail-1

~;.s!,e~~r:~~:~~~;i~~~ ~:~c;_~~'~;~~~~n~<::?,~~~

.'. nteE .sprawę ll.o-~a.eji ba.r. Burhoo.a
sia•
· cli na
Wb.rew

spraw

drji :ozsH~r~::;·l. .się. zi:.~e:r;i~. ~\:·mja ~~nerala ,
Armrna ati<.~-~~i"e ro7;mez g~ow:.rn pc:.r..Kty luku I sBl

~:!cl;:~~~e;;, t;~~ ~~~~~~~~~~ ~i-~t i ;:;~;:-~ll~i:.g~~

w~~ ~ągu; ~roawia 1 ~yw1e-

A. M. JOFFE.
Nowy ambaSia<lor rosyjski w Berliille.

1

i okraża'·'""""'

.

.

Pod Wytsehtiate Ang1i-cy usiło-waj.i
. pomocy dywizyj irane-usJd® ode&me :z';pft~ ·
tem straoon:r grzbtet _górski
·
. .
Atak planuwruizi na godziny P~~~~-.
ni-owe 18 b. m. utł~nil ogień ni~..~~Jt- ,;

w drugim dnlu

niony dzięki sla110\Y~:-:l;;nm na górze ::crnn1e~„
C.hodai ~~nglicy S:{; dv!:/-ch~z~:-:, p~tl::'UJJi ty~~h pozycyj gó.r3kl-ch, je·dnaI~ Nien:1t5' ~:lskali już bar~
<lzo wicle1 al:tc·i~·ii'~Gi ut~·uesn:e Bailleul 1
w:icórz Wyts:~llaet5k1:.: 1 } n~.n.~za ·względne o,;labieuie angiE:is::ld1 .::i!."t!~cwi·.;.~: eent:ra!nyeh i. nasuwa :::.ię rn;~~-:~wcH w:.-~;.c.~::.:i:a p:z.ez N1emeów llil 5ta;;,;v, i:;.kr: te ata.:.rn ko11ccntrycznego

.

P-0 o<ldanlu przez armję gen. Haiga więk~ ·
części terenu, ZidO'byte.g-0 p.ne:z; nią podczas ·
hitwy flan<l.cyj.sJdej, n.iet_yłko0 oibee:.r,ia sytu.a~ja ·.
miliwn.a, looz i .r-esztlri powagi w.ojska>wej,
które wsiały Anglji dz.lęk.i sam-o~w-i~~ i .
męstwu j-ej rolafony~ wymagają pciyna.j~uti~ za,be.zpiOOAe.ni& posiada.:nfa Ypres•. ·
·
·

prawe

stanęlo

Prasa

.

szej

Z chwila sforsowania U:mocnionej strefy

Ba!lleul -

:nfop:rzrlaei~Th:

.

.

w

.d

j fa.eh Sowietu •rooyjskie-gu skłonu.i -są do utniy-

I

1

mywa.nia. z

lUL>-i;.Zą niew.ie-cką l:!.tG1nLitków po~

ko:OV\-.}Cll.

;.

J Witamv na w:azanle

stosunków z

Ros.Ją,.

.

sz.czególillie} z.aś pCwolaule '.tej_ ~sb1stuści aa

stanowisko ambasa<lura w Berhlnie.

Holand1i a koat&ja.

mu ów.

Znrieh, 20 kwietnia.
Wiedeń,

20 kwietnia.
(Telegram W. A; T.).

JOdn\Jc.i.eś.nie
· ·->!&kie utrudniają ut~anię
ralis.;;i.tt ..., wi kuallaji.

·~kio.
Amste~da~ 20 k wi.etnia~

(Telegram

Zur.i.l}h, 20 kwietnia.
D,1 gaz.e•t sz.wajtarskich donoszą z Lo::1.-dy-

n.u} te pvrnwanie

s.ię

Niemców

wgt~b

angfo.1- ·

w.

A. I.).

·

(wieozorowy).

Berlin. (Urzęd~wo). ·wielka kwatera Glówna donosi 20 kwietnjll. wieozorem:
Z terenów walk-·nfo nowe-go.

w~1

E~t" nmłeś~iłl depes'bł'} fr~krow~ swego
korespondenta w Mlldryoie, która głosi
eo nastt:pnje! Pewna osoba neutralna, kt6-

ra

prłJbJfa

tn "Wezoraj

!il Pary~a,

opowie- -

dziah. mi, 1ł panuje tam wielkie niezado·

wolenie1

:równajłJłce

e(1w!'le, ponieważ wystawieni są na okro„ .
pne graYJaty piemiecidch dział do.lokono-

Na wloskich widowniaeh walk
niepogoda ogranfozyla dzialaln~ bo-

d-onQs:r;ą

2g. kwie-

tnia:

lrmja robnnza w Riemcuch. ·
~erUn, !O

kwietnilit {T.

1 nn1rea HHB r. moca:rstwa CfHlłnln~ !il·
l:n.•!ły $ 4~,000 jeile-ów. Lłczba ta 'J}rz6-

moearstw eeDtralnyob

o. :u:.·o

zwvc:hplka akcja

Ni~miec na fronci - ~aoheduim 8nrowa..~-· .;.- .., .- - .... ;,ie
-,„..,. ,.,„ „ rt~'1'"""+
- a!ih& ll'iu&j]..,nr
agn m1..,„Ją,....... I!1 a„ ... ..,.,,. u
ft
ÓW
W
$umJe
~96 {)flQ lndzj.
j 0
e
' ·
"' ' "·
1'I

Berlin, ~o kwietilja,. _(T: 'ł.J,_

..,

ambasador ksi~~e Góttfrled Ht>~enlo'.0,1\

którego rzekom-ym zamiarze u~_tąpi~hHl rozeszła sią _bezpodstawna pogfoSk! J)r~y„
będzie

w poniedziałek do stolicy

państwa.

VHt-deń, oo kwietnia. (T. wł.). Oesarz- Karol przyjął d2:isiaj prez:e11Hł. tle.legacji Hausera i zazuati~ył w tukcia andj~tt~
eji, iż zarówno polityko. zagranJc11ua, J.al{
i wewnętrzna nie ulega wskutek ostatmeh
wydarzeń tadnym f;tnianom i pp~rost.tuHe

B~rłht,·

20

Jiw1~tMa

(l'.

wł.). UrT.!!Firt·

Konierencja patf}ł rządowa}.

jeń!3ów woj~n1-1;roh.

oraz ro7.rucbów wewlil~tl'~:JJY!łh. P:rZf:HJiwto dil•n .wię~-f1Zrrj lhl%
by znajdnjącyGh itiii· w !tkłith nasg;yoh
jrńców; bll!:dź tei Wiilkut~k. 21&jflcia nie·
mieckich środków komunikacyjnych przez
trwający jeszcze gtan wojny '.I:: naszymi
przeciwnikami z zachodu przewóz j<'ńców
tych będzie na~ura~a.i,0 mógł CZJn1ć po~
wolne postęp! I za;iml~ li'illaczny pr~eci:t:r
czasu. Z r~sJaMmi . 'i,Pt,'1:.a. m~ SH'I tł~k
sa1!1o, jak .1 z n;aązynli J0>1~~ •.1:i _wobec
ktorj'Cb. maJą om to ud'ogodmen1e, 17, mri.
gą bezpieoz~ie .<Hlęk~~}~a,~hwi!.ą swego
powrotu, o 11.e_ nrn b-ąq . wolelI \il'tłgóle
1)ozostać w NiemotHl<l'·ll·

amar.ybn_.·.i_kie_ •.

~ „.
...
Hnp:u, 20 lnvierłahtL {'1'. wł.), Z Wa~
sz-vngtonu donoszą: P~d~Uł obli\!zenitt n

-

r:ZtldU,
·a. ~o.

Dro-

utrzy·
i«li:

której aprowir.aeja. napotyka.

ćnsltfoh.

·

.P,!'4eilsii.aw1cH~la giru<l.y :p. A<!o·lfa Pe-retzs.ł :rn.„

.

;,clru:kei-e o.,oraeowal :p<)Jnimo pt~W11€:\;f<' opo.ru X4

-

'.nl.'n, 20 Jnv~~tnia. ('1'. wł.). W Pary:
nstaw1„•imie W'.l:bnr-zPnie z p~

tu wzrasta

wpdn ;a~w011n, ~oznMego ze "'~trony ni:H"ll:
I

kow~ .i\hii'J nr~ła.d& na Fran,.Ję nowa oil~

ry.

I

Sf~ry m11itarne· uwat~ają ."~ znpełlmr

Montd1dLs, !'ie ucr.ynrnno ~ni jedne„ p,6

by , ':I(i~rcfa ~ten;com dopiero ,e", zdeb!"
tPgo. 1 n1~ nfo„ t_yfl.Ko:vf1.nego te.rr m •. Prr.r
czyn-Ja Slfl ~o ~ego. Jeszcze :1el.katroslra
z po~odu, 1~ Pa.ryt nie moze bye dost&·
tecznrn prowiantowan1: Pr~erwani~ rew
gularnych transportów kolr3owyoh 1 ko•
.G.I
- '.
l' - 'jl
6 • 1,-i
lllf!Cll;UQ11\> :reorgan.zac i 1:1agazyn lW 1 SM.~d6w~r.mnszają frane1.rnkie dowództwo wo3skowo• do gromadżenia w jego r~kMh
wszy!itkich dostępny~h zapasów':. Dla. po~

;fAru\ .\lQ!~rów.
,

'

.

ilĄti::-O~l • ..-0.1. i;ł:>;:;i •...,__;,-QDlU naiplyi.'> am

1...,,

'.il.

,u-O

t _

'llne

~ danym

l\:1Hn;;; ilranzaktji fakiy.czr.:y;·h ;

'"''"'''-'"~'"'"" ?.-:'

·członka

I

&1.k-0-da, ie

klopo.\'lt~· .~ poW~liłl
l

wykl-lro;zeni,
:ann'lid1

iw

nie ·poski'al się o l'i".3-p-óI.
d,l;1 Jl>:miroli Bpekttl!H!tów b-

tfti' '~1J,4niłany~n,

lfl}f~i.r1.y1ny~Y!~TI3"Ch .p~

nx.

w ten sp<m6b f:;U'.Jir.

ba·nk>O'W--f:; ~I-rJ'ąjWfi· -·!!;Jn14kDlwiek ,powi.nrrt
_
w„::: ::;tkiem hye 'jaw.ni o wymi~nieni ·w >'r~:~::a.
Cty łrc-Oki ko.tuih~tu gi~lrJiGw~ -

~:.: .~;:~r rn~}lt::

-pi.:i:1 !H~

a

l;k;ąnc-lart'Owane ~,

Cail!ht:-a.li

;;ni.sn:usą COO ,PO>ZYlY·'<!i'U8gt11

me '\'\J~-mv
w.:;:\\ tslm bi;:d1J0 zal~;l:.eć od, \vy~;ooanla i

·bn~j w-0li 1 nh~

8

·.'

roku

;.;o.mtte~

u:'.ział. m'l~eli

sy aml'rykaf18!drj, wyjwwied1r>n!u \Vojny
Irlandji, pomyślmy o tem ob11rzeui11, kt6·
rA jak fala wPzhra.iut toczy
przł.":r,
Stany ZjPdHoczo1H'1 'jmm:r~lmy o tyeh pię
trzącyeh s10 trurlnrH'icłao!i, jakie W!'!kntf.k
tego gromo.rtzdą Się tprze«. 1H~.~ydt> n~e .m.N .,
. pr~vwz a.we.a l'.lWOJo~i:fo.I
al. y .
dt>p:szuJe ~ l kwi~tr.11a: ~\szyscy llJDNJ:
k.ame pełm -~ą me~.g~:n~c:<rnego .· ?~;lz1,
\t'U dla ~ąsh .1
a1:_,1P1.-;kJft\o,
:v:Ją\l\ si:
:iatqralnrn < nlep~zeJedll~H.JCh ,Tl}f'n~ców. I

w:i.eHnm.

l„

d:uu -wzajemnl:o :.r.<'J!3't~.!i'!.
.~ne i ~ n~„ ~. ~11!

:1' - 1tro11}\"'.f:rt:Vl..'lJ, l>t~~;;r,;9 rodzien...11-e kur.'· rn•
-'"E oht$I211y (ni~ „ri:j;:1m:ne,fit.owany'*j. ,' :::t
• ('"'.ś1on1'ćw · ~ll"Hy :nio 'będzie mf,ał pr.srw' ::u·
· luh SJ~'YA:xhtó d.z:Hfl;t, wlęk~~. s1m1\' n.o
„i:·_.:_t 50Ct0 n:.;H tyle v,'Yn;e::-.i3 traautkeja ILl · 'Iri::. ·osol)ę. K-0111.l;:'.::; z ~:~r:r ·om:.bje t nic Jo'Pl ':2.0:z.a ws1J::·E"1e,11 trnr:. di u Semtłdiegc1, w
i!c1winrni „Bristo\l. ', hih 1,t:Jb1..owfane.e" i t p.
n·c.·1rm1w1:'' t'.dz.:;d w i; ,~~1 jR:-kiniadh gdy

Istotnj :rrn.strój wynika. ~ na-

w

..._..

n:c [~·lko ez~
7...~t. ~~
k-omi:s:.:i !zb:a •-!'~~n, ł>~·
i na" tak~ w ll!l'l)~i ~ !t•
r·qzwinqe.

parlamentu Q'Oonnera do „Daily Chro
nicle", odbywająet>go JH'nlrót ngitac;yjną
po Stantich ZjedniHi~·myoh na rzecz na~.
rodowych lib<>rnłów irla11d~kich: „Po-win·
ność wojsk0wa. w Irlattdji je!3t tedy koń„
cem wszystkiego".
. _
_
I
Gardiner pisifl w tej gprawie w ,.,Uil.ily
Nl:'lws": Tak, tar1:1 jest t-D końcern wr.zyst
ltiego Pomy!'!lmy o tern, dyszt\t,r•m z p1:a

j Anglj1 s~

~-1!: ~wieke!!M!ll~

h;tb

t>p'·":-dł!;ł ~ł't,.,1 ~ {;,I~ m~ ~iil>;&_!is:t.'-'i.

. BerH!lł go kwiPtnfa (T wł). P0d:a.wa··
ne przf'z prS"B<l Northt>lifa i Biurcł Reu.te·
ra wynurzenia. pism nowojorskich, pełne
uz1Hrnia 'L powodu 21aprowadze1ria 11owln~
nośći wojcikowoj w Irlandj1, dają ZUJH"'ł~
nie fo1szy wy ohr:iz naBirnju tłtnerykt111~
skiPj opinji ptlhH~r.tlej t r~eji rMcMnych
dApesz kablowycł1

,,~

"']"

il"U-1.P_l.

'.f.J

:n ' [)Ot?arlr0h.

zarządzeń.
s-t~pując1ch

1,.

:pr~el: ~l)(;ln.:- i;:'t;e

. .

!'lll'Jone nie w1~_,eJ przy a.u(>nnffill ogr~nnt

ci~r,1e
Nie Sł\

rz:Qdll slrnrbowe:r-o ~t. 60 l~ro kw1Ptnia
wvp'!'acono koalicji iałrnzek lHl oa-Mną sn„0 1
5,2Sft miljonów UJJłłr-6~~' Ziu:i.k~eptow~~o ,rn:istępujące Ue~?1fJ.: Belg}f. 104,~
milpn!łlw -d1:ił:11l'~~' ~1:.t-łtui! 7"' J.6 u.nlgmó~;
Frr.ncj,i urn~ nul30.rs:.1r~~ ~'.!:'i'łlUflj _Brrtanp
I 2100 miljonuw jo
ocl'./111 - 5DU 1rl.an>i~l·Yk.ow, ktor;y~h DJl"nawlM jeat nit'
ł miljoni'.iw do1m:ihv~
~2_.~- m1_1J_.!1n<+w J \\'J6"~Ją.~· J(~d11.>1k-,$~) ffrzn.1 __ 1 pf.i,Jj!trif;le

Ime

!l:omł ~::k\TA" han~}_:n In_stm1rn~~,-~6~r, ~'!A

t;„:o

prawiAnfa nastrojtt 'tl~tód ludności prr.(l''l.
są

r;„8\f~ Nn.taru:®a, k„t.ry w {ll?B?Ill~J cx:*';1$

t. ~lai~~o ~~~;;;e<l:z 01„kup:n~ ;w:1, ~.;· ltlt
~:„~ae JIY.•• ~:.:t ~:z....„ "'~~:;,;1~:12 "'~u~b,1 w~~1,~.,..
~:~1 pny ,~~~·l:'.1'.",.A_.:""''-'a•'!'.:_~J ~ę ~ t:i-:~J1
,„,:unk~w g.-~~·1.l: .1„J~~n:,:;10 elA-0nK1.1 Litn:;·:~u.
K<>mi&Ja ta b:i n,.e 1:.W.,n ~ę
.
. ,__;h,,a„
~<l.:deń,_ anua;·~;~ co parQ~d:m ZJtm~mn:ą..
J:.....,,ca 1el b~dzi'"'. <l.1~.\~ ~o te.gv, by t:yilko -t;-lem;r1.na byfo ~HP<~ :rm.Y•J !1~ rui. sprzedat wyst~„

noz~~rnłE-, ~e, 11odezas _~ł~g-1;,J 'prze~~y
w w.,,J '.,~~h, l,tora na~tą.pił.~ p.„ r,d0~y~1~

Paqrt

t:~-0ny" p~~x.ooa ikom!~etu gief4~~·ego _P· !{~~!·
•\;Tątn. i'Unłi,

poui:ewa.t _- liJtoją temu

na przemzkodz]f1-~DMznf) oddalenie obozów dla jeńców i punktów eta~. owych w
Rosłi. iak r6wniet 't'llrIUlkl k0.muuika9yj ·
ne, 'zupełnifll zagmatw&'i1ł1 lV!iłrn~ek wojny,

Kred1łY._

,za nfowzru·
ł'lrtnie w-v-

stolicą,

prz0prown<lr.1mi j~ń.e,y
1\16 tlflnofJ~~: Wymhina jeńców, mająea niemice-ey.
to jednarr nowi jeń~y.
:nastąpi!§ po l.lla-Wateiu traktatów :pokojo- _l~c·y; dawni mies-zkańey obozów dla. jeń~
"WjCli ~ nasz~i pnA-eiWnfhmi Wi~bodni '°ów.
mi, nie mote ,d()prowadzić ,do 1:1atyehrniastowego powi'ofai. iłsijstkfoh niM:i1Hieldćh

nie, wskutek juz

taką, samą

IOW.ei, ~k ni'6 pai~aw.ej. ~ ~wamei•
.1tw'°'rzył W~J..$lWSki bQnk giełld&'WJ'~ ~wa~

mi. _

wł.). Do dnfa.

Zntnn. ntot;ło•o ~ to:B. re'g. ~t1ił iHisi ogÓłną lfozlt~ m~że·zJ!''.!'in zdoln;yd1 do
to. Pnytem jedna z łodfil podwndil:yeh prtt<iy -w s~weuji, Norwegji i Danji o pnepod doił-wiadcz@ii~m dowMl!Jh\rem Ji:iłpib.~ Hłti -pół. mHjona. Przenosi ona piątą
»a Rosego w ttitkci~ dwtiłln1ocvrego bpir-- M:ęśC m~-elt:tej lndnośei 'Zidohrnj @o Hroh~
lto1tttnHt -;r Nfemezeeh podczas. pol_rnj~._
tego pośeigt:t H. ~m~ii 1ibezpiecion4 eskór· }.focarstwa
centralne zvskały zatem arnnę
tą pny ci~tkieJ- pogodfli~. itrudtfiaj ą~ej '.roboe.iMa., kł.ótl.\ oddaje eenne utlingi "-w
d~iałahio~e ł&tłzi, M stt-islih- ml 1ru:orl1 wstn.;rch. d9;iedzina-eh grH'll'Odarki :tiaro doa parowce ogl5łetti ó phe8tło ~t,ooó to- wej i M.Si~pttje xnnerną c;~ęśe sR robo·
nach reg. bt„ a w Hcibie 1oh 1nłrowi~e . e~ych; powsł•n~~h do- łlłłlilby wojskowej.
111 przedłuMuiem :etą wojny w:;;rasta
angielski „Port Zanip~11·~8,20~ ibn i pa- Wrm.iz;
owił. a.rmja robocM or:sż !!ltoMw'lni" jej
rowiee „Gardillart" 11,i40 t,on. . flo gospodarezyoh 1' tMhnloznych potrieb

SHf s~tabQ .atł,mi f~Uo-jł.

„

illla.b-.iiorul grana mdtkę~ p-rowadron-a ~e~ -~
'łi-ejt. CQł po-d.-&hneg-0 w fwmłe ~ idew:i•

dutjąey oo wkl:r.ku 2~; b. :m • .k<001troię $e.~:tą na4
\ranmlrcjll!mi mt wttloo~ rnhLl;w&j, :p.olll~g.af,ąf
coraz więlrnzó trudności. Ciemeneeeu n1e {tej, jako wia~ w,uwy~n@j ~fo~jt;
1na odwagi odda1ie sł(l r. Paryta, ponłeKontoo<ia ~ ni& iUt ,:,~l-e.ntefaiJ\ł
wa~ :mniejs!!rnś6 śoejaJistfctna 1rw~ł11by kurw" jak !n:ommją pewll;$ piimtn. · M&łJe by~
t1tWOTZj6 rząd prowizoryczny i podjąć niełrt-OW& jedj'nł$ G ~lamentacji p.o;siJMlania. l'tł"
zwłoeznie rohwanla pokojowe !!'.Niemca- bil, ,ez.ego d-0~amy l!!ię dotąd napróżoo.
W ealej Fran ej i pannje oburzenie na · . ~iU!l-11rt;k.ej~ dla t-ej v:nrJ:„:wsltieł · ee-.ntrall
anglików, którzy l.lali pobić sil'.} ha.nif>bnfo ~~~??IZQ!W~ °'1J'M-&jw~la kO'.mJ.Slfł1 ?.ikY;.r,na '$ PllI!S,d S9mme i epod Arm~ntieres, a podczas ł 1'-J.~łow~lrle~, -dy?,;!'Klf.H"ll &rum H::rn-drow~
odwi"otu z1rnrzyU "*i~le mfajseo-w-ośel fran- H01l]'.)6nne: ~y.rek~ra BDJn1ru D~l91wnto:w~ l

wo

admiraffcJł nfamieckiłtj.

Unędowo

nntluty dbee i m~llwego oirai~ia ip&pyit;
który zwię:ksron.y, bez:pOOrednio oodt,foiywał
iaa mitkę kt11nPa. ma.r-00.. na gtl~lMtłl mlęd~yw
~.rodól!t.Ycll. W Wr.t ~ ~many ~
.W wy'Wós na<Imi~:Y marek ~r-anJe-ę i

śnycb„ Świat handlowy opnszc:-;~ ito-pnio-

j-Ową..

BeHi:n.

wprost wrzeniu

Robotnicy nia ehc1:1i pra~

rewolu1ryjnemll.

Spra1ntdenie

się

Nt~m mw~ą

s~:m ~~ pa:mt"wowa eentrirła d-ewt•
12:-0Wa dła Un.o-rmowan:ia :u'bo--oii.r.»eoow2H1ia ~

BTid~JH•~d, 20 kwil"tnht. (T. wł.) „A~

.

te w

ta w

h.E"'ndluł'„.„

<

">ftn··· ... :.„

4.;'.

P'irn1i:ocrwancj iid~ami 1wr!lnn~n
,

,

~

'

·-

b, ...

J;_.~.

.. _.
p-0v;:i:mn 4oor-rJ-: zo

.'" ·: 1~ie1.1ułil SKa?vtl
"J ."-•rn.uy 1'1Yl·:l·i.~_gną6 k0:1tn.l'ln nad kc.nlro~- imi~~ 'ke_t'.lll"ti w ru.bl::·.!1.
.

E':'·

.

j

Jak bóstwo le-6..,ne, nimfę, dziwożonę, ·
Ptaka dzikiego, 7.loteg-0 motyla.„

Blogoslawiona niech będzie ta chwHa!
Niech będą grzechy jej blogosla wione !
II.

Blogoslawione niechaj będ<1 oczy,
Które odwagę mają nlowidz:enia,
że zmierzch już k\viaty me zwięcile ocienia,
że w krwi zachodu już o;;;l·0d mój broczy.„
Blogosia wio:ne ·niechaj będą vezy,
Których żar wrze&leń mój w maj zfoty się zmienia.
niech_aj

Da~

.fili swe, us~ wrzą'l'e krwią,
Na jedną noe, na je<lną noc,
Płomienie piersi, oo tak drżą Na je<l.ną Il.OO!
Opleć mię

bluszczem Viiotki.ch rąk
Na jedną noo, na jedną noe ...
Nieeh stargam pęta życia· mąk
Na jedną noc!

będ~

usta,
Co bez zawiśd o wszyslko, co bylo,
Przesyt ust moich zmor;ly pi.esw.wt silą,
&ym się przekcna!, że pier~ ma nie pusta ...

Z,asł-0ń

· mogosławione niechaj h~dą usta,
O których serce już r:::.wet nie śni.li.!.

I
I

Blogos1:awiona niech będzie pierś bia1a,
że ,skroń mą :::lodko do siebie przykula,
I białych ramion, drii~cych i·amion stula,
eo mię ostatni raz z iydem związała...
Błogoshn' iona niecł: hędz.ie pierś biała,
:że ro~OS-L z -moje! rozkcrszy odczula ...

I jam.

mi - upojny 1.-wiat noc, na jedną noc...

jedną

Na

I

się

ro-dzil na ten
Na jedną noc.„
Na

twoją

świat

noc!

UL
U nóg twych glc\\ę pofożyc zmęczoną
P'nekle1isl\'1. em o-gufa, co w jej mrokach ~!'te;
U nóg twyeh w cithej przedV>ieczornej ~e-rze
Patrzeć w twe oczy, eo jak p.""Zepaść chłoną.

,

Bfoęos1aw!o:<n niech bizdu-e ta chwila,
Co ·~i(•..... i:.:·.·sc,
Prikicm p1'~y>':ifil:t w tę . stronę,
. .
'
~

mi oczy niby mgla,
Na jedną: noc, na jedną noc„.
Chcę rozkosz pić- - do dna; do d1l.a -Na jedną noc.„

· 1 ZakwiUaś

8fogoslawione niechaj będą wlosy,
*"Które mia zlotem .Sezamu olśnHy,
1
Które _mi -nędzę moją przemieniły
Na krófki ~u dzień w k:5lewskie, Ifr'5y•.•
~!ogosfawi-011% nieełiaj hęrl<! włosy
Za sen ost&tnl Q-Og~chva i siły....

śmier1L

I niecl:iby przysrl'a.

C1.ar tej ogromnej,

I.

Blogosław~one

Latasz na skr:iy-dlach, anielski upi-0.rxę, W lód' zimny krew mą .ścinając ez&r'Wl}D:ą.~ -, .

'

Myślec,
że

h

jesteś dus~ niew,,.iel'Oną.

nad <:haosemt niby tchnitNe &ie.

Bo gdy przeminie
eh wili,
rO.ZwUtle,

nieugi-ętej

Kiedy noo, _nih.y .róża się

I myfili i,mąoi, i dutha ornwlt Usta się nasze znów zanurzą w winie,
I zno\\-i1 wąi -się ku snoi'n naszym· schylL

IV.
- Okuty w stal a-d stóp do glów,
Ż przyłbicą opuszczoną,
Odj.eidżam w kraj mistycznych snów,

~dz.ie blade gwiuzdy ploną. ,

Napróźno

z wieiy

nęcisz mię

-

·

Rozwianych wlcsów 2.lofem ·
Ja entuz.j::u.mem świętym tit~
I

świecę

kopji grotem... ·

Jak gwiazda, blask ten wiedzie w;··9Ui;;;;A""; :J:.•• < ,·
· Gdzie proch Gnrystu38.
~ nrnje ramię, moją stal
- Przez korne wola wllu.ci:cy\•. __ ;~.<;;,:;

Nie 'Wis le;wtca, co
dl> Ltn3!
•
f:e nasz-e k'°hłueie miejs1:ie b!lN-lID m~
k1
i i·St~~r:e~.li
<larui i putrl.'&-L:mi
mie;:;zl:llńców1
to fakt z».·

pieJrrn:-.
duk~o·

ą

I:

I

gv :~ill
(]i:!J

kc~ty!"'., lt{Efntu~~ttHn jo::t st~:.łeei.l_'.'.,,k,

w·l!l:rerhrm~

\\~ly~tko

Ii

r~r„l;;ul

w.1L~.i~1nt

j

c:y }e.trrnk aa
cll'l! dl) faw~ie~rli i do Beigji,. g~.e. g-0; i je·;;o
!:.rata K1JUwer~.i „Ji.ętn:i• przyjr:-to do &lUŻiLy w
f,Gzorw<;}.nyrn l!..:c,~;riu ', l'odtULS wQcjay l:tawit ks.

interI-~

~,r .;.~:it.nny„~

nle m<t

iw

tych

la!tl.j~;cych

piekarnlad1
nic """pó!::iego niv tyla.1.e 11awe't ze śwk>io~i!!, ale

j ko ~ uo'6Jwnal'ut1c1ą.
~ eo to iłtlw.J;J .•. I
il
w'"tiór
rownh-i :ni~ p?1edstawfa gfę i:mrponują~
,

I'

jeśli

11

1

ga.

I
!

s:ar&zy

I

bialyl

I
1

dawany ni'
inruo

'V.i1!3p-Olue~o :& n1r,ką mające:m1,

że

Po upływie
mują VI et.wania

ldlku tygcdri:i :Sltrony c;trą„ ,
d;0 k<.:mi:>urjat'1l, gdda OO~
fmi:kc.j<.>rrn.rju:ift., dulwny\vuj~c doehod..~

nosi

na grabiet.:!'!l kr\kę stlwierdza.ją<,-ą Jt;~'X> rod-0wótl,
1 07,yli mi~j1;ee wypieku, Ć-0 FWglt by ~ię w :marz.uym
I stopniu pr,:ye·i::y nić do 'Cii'kn wye.ll wy j,efa'.eń odnoś! nie j~o 1uiskga1nego p0l:'h0<l2enia, g.:iy·liy oezywiśeie ~r>i-uwa la k-0.go intetCS(•,wala.
"
Tein gl:ltunt''k chle'l.Ja roa miici1y inn~n:1 to do
$iel:libie, te poiawfa i;lę na rye•itu (a wl:iśenne na u. J:c.ad1)) an;ylde wtedy, gdy drzwi ;;ktadnic chl&
. oowy.rh -0zd0.Ułone ~.ą •\vymownc.mi napisami ,,cllleba brak".
liki{':mi
chleb ten dochodzi do :rak
!'9rze' ;1<•
D •·nu
\,,l'b 1
...
...
dawców, są niczbuuane, wiad-0111001 je,;t tylko •. że
.,. stQl:> CYn.e w pewnym, bodaj p.:rz.yczynowym, z-.v:ąz..
.t
• .
•
ku x. eiemn<.:mi indywiduami, mcze~rn~ą.\le-m1 pr:..:e1
malnlfoianiem ,,kartki cl1lebowe kupu.„
•.
li
k1terpe1owanc& w lej sp.rawie, a 'Spl'Z0'aaią>00
go baby, tlómacz..1 się zwykle, :ie kupl!y go za w!a1 sne kari1d, eo jesl tem dziwnieJtZSe. że clllebów
tych mają l!lierttz po kilkana'5eie.
·
.
,·
Tak czy 0 wi;,k, wdzięcznymi wi111.niśmy być, za
n.o1.n11·wimLe się d~a nas szczuplej il~i wy:z.ua·:'.!aA~
Ju,foo;ci kart.
Chleb „bidy' pn.echodzi cz~tlJ cieka·.ve kolei,e Nie r01l5Przeda ny w eir,gu <lc;a, po.Jl:.:,ga w n.o'CY
•:
•
•
!{„("
T\A.UCJ'>i•Jt'.E'i na
cieJt:>·.n~J
„0'-1_,,,,,u.a.i .•t ' Ie'-'·~'"-.·.· ' .
m-0~z'l'Yuiu !l:o w w.i.t>J:z:ie- i kbdJ.'c'n:u de ~oqccgo P'.e-ca. Kaz.!l,i~~•rz je,,;:l znów ś\\ieiy i clm:rną~y: gdy ledua.k i naJd nie :z.aajdz.ie a11;::t!o.r'.l, Z.t),,;t'.'!e S:iszo~

l

.i
i

~

~l:;<lniów
-ł Ję

:,

pop:::1~i·on~j

{•
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