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Rok VI. -

i wydawca Jan Grodek.

być równorzędnie postawioD4
katdej innej ustawy, np.: cywilnej. karnej, podatkowej i t. d., któl1
wszak suponuje już i!:;tnienie konstytucji
jakby jest przez nią obj~ta; czy tedy. inJ
nemi mówiąc słowy, parlament mo~e zmie
niać konstytucję narówni z inną ustawą1
Praktyka daje w tym \V"Zględzie kilka
r6!nycb zgoła odpowiedzi. Kolebka wszysti
kich spółczesnych instytucji-Angija, wyJ
powiada się w sensie twierdzącym. ParI~
meut ma tam zupełną w ty-..n względzie
władzę i tadne przepisy obostrzające,n~
wymagania kwalifikowanej większości glo.
sów przy zmianach odnośnych nie są stawiane. Wszystkie natomiast inne krajl4
wydzielają ustawie konstytucyjnej uprzJI
wilejowane miejst;e i ,,,-ymagają bądź.tł
oddzielnej konstytuanly celem stanOWieni,
nowych praw zasadniczych (jak to się np
dziać będzie obecnie w Rosji), bądź tet
.' powierzają tę czynność już istniejącym cia.
łom prawodawczym, jędnak z zastrze~e
nlami, co do sposobu głosowania orw
liczebności obecnych przy głosowaniu po<
słów. Szwajcaria nawet. korzystając z swyd
najbardziej w świecie demokratycznych UlI
rządzeń, daje tu wolne. pole decyzji narO!
du, jako całości przez powszechne woto!
wame danego' prawa.
Zasadniczo tedy chodżi o zapobieźe
.
me zbyt n.agłym, gwałtownymI a więc ni~
dostateczme obmyślonym zmianom. jaki4
mogłyby w grę wchodzić, gdyby przekształi
cenie konstytucji było zbyt łatwym. Je:
dnocześnie osłabia to wpływ ehwilowyc~
warunk6w, mogących w przeciwnym razi.
zbyt wybitne kłaść piętno na tak stały~
fundamentalnym czynniku państwowym, j~
kim jest konstytucja.
Jedynie Anglja i pod tym względeu
kroczy własnemi drogami, zrównywująi
pod względem powagi uchwalenia prz.::pi~

stwa mo.te
~e zmi;'llą

da fatszywych wniosków, to tet wszelkie
były ostatnim tchnie~iem konającej Rzeczt1admiarę . wybujałeoskauenia w przedpospolitej.
miocie rozp.fłSan:ia szlacheckiego i ucisku
\Varunki społec:me zmIeniły się zamieszczaństwa i chłops~ nie zasługują
sadniczo z Polski stanowej~ rolniczej, roną ten posłucl1, jakim się dziś jeszcze
dzinnym zyjąr..ej prawem~ nomiła się no'Z"'łamów najpowairiiejsz1ch .dziemii.. ; ,ciesą. ~Nowsz:a szkołab.istoryk6w stam
wa; demc t;ratycZl!8, pr.zemysłowa, owiana
k6w polskich' nie schOOzą obecnie arty:knsię p.aiueć na stawHki społeczne polskie
duchem prawa i kultury, które stały się
la z 'dziedziny prawa państwowego.; te- ;poprzez pryzmat ówczesnych pojęć, stMa dorobkiem całej ludzkości.
I4D.llt to dziś najaktualniejszy, ajednGcześ
&ię jakgOyby uplastycznić i ożYwić ich o..
Rzecz zupełnie naturalna, it powrót
nie uiezwykle ważny i ,nadający się do
bjaw rzeczywisty:i łagodzi w ten spos6b
do urządzeiJ, nawet zreformowanych i po.rQzstt;l~ąśłlpia przed fqrum. publicznym.
nazbyt suro~ wyrok.
stępowycfJ, jak na koniec XVIII·g<r wieku,
. , 'P1:zeciętny czytelnik zaledwo zdaje·
byłby dla dzisiejszych stosunków niewy~
Mimo
istotn~o bezładu wadminisebie sprawę' z tych wielkich za~adnień
starczaj4cym.
ustroj u państwowego, które w sumu~ swo- stracji krajowej, panował wewnątrz względ:~
A jednak gar-dzić nam "nie wolno dony, jak na wiek ów porządek, a bezpłe-o
jej stanQwią ohistorji instytucji pierwszo
robkiem. który pozgstawiły prace Kons.t}~
czeństwo pubUczneaez "pot6wnania'więk~
rzę.dnego znaczenia, jaką jest państwo. A
tucji 3~go Maja i pewne pr.zepojenie sp6ł
sze było, niż na zachodzie. Nie bez pew#
jednak nie wolno zapominać o tem, że im
czesnych teorji paóstwowyclł auchem swo-,
nycb
podstaw
nawet
jest
iPrzyr6~rnanie
bardziej społeczeństwo rras~ będzie uistym, polskim, jest koniecznością dziej o..
Polski szlacheckiej 00 istniejących dziś
świadomione w tych sprawach, im mniej
wą. Swoboda jednostki, szeroka demo~aredwo w teocji konapcjl arrarchist~.'·cz~
będzie. się poddawa!ou;nzuconym opi..
kr&:.fa rządEiw z w ąezeniem naturalnie wszynych.
które,
negując istnienie państwa,
ajOm,im bardziej wyrooi w sobie kryty..
st!rlt,:h wa-rstw społ:ecznycl1-oto zasadnicze
akcentują raczej prawa podmiotowe pewqzm, który opierać się mote wyłącznie
fiłar;y
wszelkIch ustrojów państwowych
na znajomości odnośnych teorIi, z tym nych wolnych grup, zrzeszeń ludzkich
Europy i Ameryki.
analogicznych
cbQćby z rodami szlachecwięks zą wyrazfstościąprzejawiać się bę
Obsze.rna dziedzina stosunków spo-kiemj. .
dzie o pinjapubliczna, któm jest wszak
łec.ti;ych l prawnych nie podległej Polski
Wyrabiało się w ten spos.ób fl3Czu,,,
niezwykle ważnym czynnikiem budowy
jest dziś jut polem praGY wielu uczonych,
de odrr:bności jednostki od' państwa, wy- któuy, Irlby z wielkiej kopalni, wydobyprzysz~go państwa.
To też ciągłe roztrząsame kwestji na- twarzaty się PQkcia wolności indywidual- nją. ·na światło dzienne n~ezna1łe skarby.
nej, które stanowić miały skarb ludzkości.
tury prawno-państwowej uv.m2ać należy za
Naraz!1! letą one prawie że ~z ufytku,
Proces urabiania się tych pojęć został zuobjaw dalekowzrocznej polityki s.poł~cmej;
są upiększeniem naszej historji. legityma..
członkowie obradującej komisji konstyŁu..
pełnie ukof!czony i wówCZas należało
cją wysokiego poziomu umysłowości; lecz
p,zejść do. następnego etapu pracy, do'
cyjoo"'se.jmowej stanowią w tym względzie
nadejść lMlU chwila, kiedy .owoce poszukonsty.tucji z każdym innym aktem. Ha.
natjbardziej pożądane źródło... opinji, któuzgodnienia ich z ideą sil~ państwa.
kiwań Czackiego, Bobrzyńskiego, Helcla.
mulcem jest tu natomiast charakter narQt
Niestety, przeciągnął się on zbyt długo
rapowiJina publicznie być ujawnioną, aby
Prekosiiiskiego, &lzera, Kutrzeby, Hubedowy, obdąrzony znaczną dozą konserwa.
i w;rtworzył w ten sposób pewne zWiJogół wiedziałj jak przedstawia się w zago~ Burzyńskiego, Dąbrowskiego i wielu
który decyduje si~ na wszelkif
tyzmu,
roanienia, o których wS~{jmBicliśmy po- itmych zmierzyt się dadzą skalą życiowe
rysie projekt przys1iego łronstytucyjno
zmia?y
prawne
i społeczne powoli i prze
państwowego ustroju PoIski.
wy~ei·
go ich zastosowanja, a wówczas mówić
zornIe.
, - W dążenill do wytwo!zeruamożliwie
Na ZUp.ełille sawcdzielne !skleJ pe a
będziemy mogli o nawiązaniu przemocą
z~'.l!yC:h 'nici...
fi iiIIiith
stępowanie zdobyły się dwa Zidedw:n t~,::~
sprawnie funkcjonującego organizmu pań
stwowego; znajdzie komisja konstytucyjna
rod1: Anglicy i Polacy; pr.zyczym ci OSŁ" ..
N.
W przeszłości historyćznej Polski dowody,
tui nierównie wcześniej, bo już w wieku
że nie jest ona now.otworem w rzędzie ~a~
XVl-ym. częściowo w XVU~ym.
e
f{)d6w i że niewszystko zapożyczać musi z
Ostatrue hta Rzeczypospolitej wjb
Obes c,st~fch kilku m:~si~cy zajdziedziny wiedzy i z praktyki obcych
zują, iżstadjum tężenia nowyGh idei By" , ~ ~i n:-ezwykle d01.liode mi~Jsc'E:.
ludów.
ło się }ut zaczęło, i~ refor.my za.p~
~~ się zmiany 2~3Z~vjc.re w
i','labo:h:ńsiWQą'
Aczkolwiek nie należy bezwzględnie
_rQjn p:atl$t~ly1tł ~s, Nj.~~mir;c, Sta..
wane przez sejm konwokacYJnw żr. 1,764,
DS!ldzać sposobu .budowania p:lń~twa na
a zakońc~one pięknie przez IoomtY'ttt.<:.łę :OO-w Zjedn.Qczollych i RosF; pwfeldy taNabożeństwo ~ałobne za umęczonydt
ńówych zas2daoh ~. dziełe się to bowiem
3 maja miały się rozwinąć w kWiat. po ..
il:,~ zaiaa w Austrji i SZW{:c}1 nie są
unitów
odbędzie się jutro, o godz. 10-~
z konieczności, jednak nie od rzeczy 0ę"
tężue~ państwow-ośei, naprawił cz.yuione
bP~j zrawiskami p'r..i.Yl~aGii:vwtmi i . i j;lH w ko~ciele garnizonowym przy u~
rdzie wspomnąć o pewtl'y-Gh usiłowaniach
przez wieki błędy i p,.chnąć p~ nł!, to.. ~ _ . ~0mi z sobą, stanowią one ra .. Dil!lgiej.
~awiązania. z'frwlłaych
przed wiekiem
r]I demokratyczne. Słu.sznie :ml1wHył fe>.
czej wytwór wspólnych warunków. będą~
Z politech~;i!c:i.
~rzeszło nici, celem utrzymania ciągłości
de!! z h isb,uykó w, iż g<lfbI~ot:g_Ka
~h nastę·~ wejny ~ ściśle z nią
ilziejów. '
cf..jrtewpływy obce, szczeg6lniJfł rosriSlti~~
s.poj~~ ~1ismwceń w dziedzinIe mi"
Rektor Politechniki Warsz,nvskiei o.<
ł~ eko~(N;!t&j i prawnej. Nalety
" Wedle jedlaogło~zdania najlep~· sp6:źttHy się o pół wiek::. o ~,~ coocgłasza, Ż~ od nowego roku akademic!rlega
l.szyc!I.zn.aw,ównaS~j Iiłstorji. PQlska w ,b3t, Polska przebyłaby il:ryzys, uzdrowia ,.~ ~dMeW&t~ iż po ukliliiczen~j wojnie,
1917/18 będą przyjmowani do Poiitechni4
~ChW1l1 swego upadku była na pr-ogu no~ z,wzlł!ł ZB~ ustala.t się formy bytu
s~ pod wpły\vem nowyc.n Pt.~ WUll1y"
ki tylko kandydaci. posiadający świadec~
'wego zywota,którego cachą zasadniczą
srowości EuropiY i byłaby do "'czfś p~tp
~w . na Gl:::! ~Szy, ~ otyją 51a..
two dojrzałości, uzySkane zgodnie :I: prze.,
nym pąństwam.
ra~a oo~'fr.;>{;wa~m form Łyd! do treści
~yła dąi:ność do ~i(nvego pmeprowapb'lmi w ,ośt::lioklasowej og6111oksztaJcącel
LOsy chci~ły inJlczej... Zammf tw~, i wuafi;',ów ~~hi~ń8t.w~weg'fl, wówczas sz~~ole śre~'niej o kierunku filologicznym
;dzenla reform, mających w końcu tUlat()~
rzyć wzory UIząil.zeń państwowych d~C'in,.
z niebywa;;! rlatti!.cz~wctc!;ą uPOmną si-ę Iu'b l'e~nym.
;wać byt ~lityc_z!lY państwa i zachowa(je
o nidykaIne zmiany i pozostałe kraje, a
Wychowańcy siedmiok1asowych szkół
~nadal ~ ple!wszy~., ~zeregu. .m~Słw1:'; llf.QU, naród pOlski musiał dźwigać UG. 00'Nawet. sIęgając głębie} w 8ł1'0.01(;(1 hlatorl1.
biebrzemię narzucony.eh mu fOIm bjR{)H
i t~: krore dziś jut częściowe {efo~my realn~h łub handlowych męskich, którzy
).lawet, przenosząc się o~ Wiek cały w,st~cz, • wabia, ,przyczym odda:lały si~ one coraz . ~..pt:,,:;w2dza!~. będą musiały si~ dałe~ po otrzymali świadectwa dojrzałości przed rO>r
,llie' możem~ znaleść wewnątrz Polsk"j o- . ru!f,dz~i od sw,oj$kićb,ttawiJJ8'Cb for-m.
rej' a.~o.d're p1)$Umt~.
kiem s.zkolnym 19r7f18. mogą być przyj..
~e si.
. ł tedy z~równ() teorji mowani VI charakterze rzeczywistych siu...
r,Wych strasznychce.ynników korupcji, kM .. W ciągłości polskiej myśłJ pafiet~~'
ife z~odnie zrozpowszechaionym. u nas wiek XIXwty -tworzy wielką lukę, me raz jak i 'pl'aktpi ysuwa siS na pierwszy dent6.w według uznania I<omisji imatryk""
zdaDlem na skraj przeptłści ją doprowapbmzagadnienje, sPt:OW1u:i221ąĆe się do
przerwana zda się nigdy l.1aWf1za'ć się nIe
lacyjneJ;. winni jednak zdać uprzednia
dziły.Sądzenie stosunków dawniejszych,
da, . życie bowiem prawne dzi~iejsze zbyt 'n~.t~ptij~iO sfOfmułowanitr. czy zmiąna wyznaczony przez wspomnianą I\omisj~
wedle nowszych norm ipO~C1 prowadzi daleko· odbiegło od prób reformy, jakie
ko1ł&iytucji~·a więe zasadniczej ustawy pan..
egzamin dopełniający.
6
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OAZ.ETA Ł€>DZKA
Ares2tow~nia.

W "Kurjerze Warszawskim- czytamy:
"Stosownie do ogłoszonych ostrze-

leń, w środę ajenet poUcvjni dOkonali w
szeregu cukierni i kawianii rewizji wśród.
gości

tyeh zakładów.
. Prz·y ujawni~l1ill większych sum gotowIzny w banknf}ta.ch rosyjskich, posiadaczów odprowadzano do biura policji w
ratuszu, gdzie spisywano protokóły, poczem z~trzyman:;ch uwalniano,

Natomiast zatrzymani) szereg 'osób,

co do których istniało uzasadnione p0óejrzenie, iż u prawiają handel pieniędzmi.
Jako dowód słuzyły notowania giełdowe
oraz notatki co 00 dokonywanych tranzak·

cji kupna i.

sprzedaży

rubli.

Areszk'ń c'ja powyższe wywołały olbrzymi poploch wśród bywalców fi n a'n so-

wych kawiarni i cukierni".

Rozstrzelan.ie z a.hój Ci y Fe .. ensów~y.

Wniesio:1F urz.ez

17~letniego

Stani·

sława Kempnera prośba do generał-gubtr

natora o łaskę została odrztiCona.
Wczoraj rano zabójcę Fereneówny

rozstttelan~.

Sred«łłe

kursy a.llIminist",,,cii,

Komisja

Kierująca Przygotowaniem
dla Pallstwa Polskiego przy
Tymczasowej Radzie Staon podaje do

Urzędników

wiadomośc!, że

najbliższych miesiącach
średnkh kurs6\v
administracji VI Częstoch:lwie i Włocław
ku. Organizacja kursów uzależniona bę.~
&je od Hcaby osób, pragnących wstąpić t

w

zamierzone jest otwarcie

wykonAli francuzi brawurowe kontrafałd,
Nowy·minisfersp1'8W zagranicznych
które przyniosły im w zysku poe.baiane. 'jest dotyc~, nięi'~~kartą; dil'"
przedtem .terytorja. . Niemcy Fn:mie§fi {ychczas dał się on poznac8 jako miniprzytem ciężkie straty. W ręce fl'aneus" ster iinan.s6wt n~leniem, ~łelto się'"
kie wpadło 10{) nieranionycn jenców, gającego pro<g:ruua ,osp~o.
prócz, tego wielu rannych, których od;.
Powierzenie mu teki minima spraw
stawiono do ambulansów. Walka arty- . zewnętrznych uważa.c należy zakomp!'O'"
ferji trwa w dalszym ciągu z wielką
m!St ponieważ~ bądź co hądź, naJeży on
gwałtownością na całej Unji ataku.
do skladu rządu. tymczasowego.
(17 maja).
Objęde zaś przez Kel'eńskiego teNoc zaznaczyla się nowymi kC"'ltrki ministra wojny uważać na!eJy 2.:1 pew~
atakami niemiecximi w okoncy młyna nego rodzaju demonstrację.
na północ od LaiHaux. WS2;elkie usiłowanie niemieckie o03yskania z powreOśwh.ulczeuie Skobełewa ..
· tern terenu zdobytego przez francuzów
SkobeJewt jeden z socjatis-t6w ro"
: spefdy na niczem. Francuzi przywrócili syjsMch, którego wpływy w csfafnich
~ w całości swoją poprzednią linję frontu.
dniach stale wzrastają. mial ośwmdcz.ył,
Na północny zachód cd Bra)'~ en Len~ jaI~ nadmieniają szwedzkie dzi.enniki, że
nais wiell~ie straty poniosły 3 niemieckie wojna zostanie uko:nczona na skutek
ł' ocldzialy afakujące, które wielokrotnie . porozumienia się rosyjskiej damol.racji
I usiłowały zbliżyć się do lir.ji francuskich :;r; niemiecką.
ł w odcinku od folwarku . La Royel'e do
Eph.e de Chebł'igny, nie osiągając za-' : Dymisja Brusiłowa E Murki,
mierzonego rezultatu.
d
,
Na wschód od Cl'aonne francu~i
- Zarum Quczkow podal się do y~
t. osiągnęli Zllaczne po~.tępy. oraz \vzięli rnisli~ Brusifowi Htlrko podali się także~ '- ił
_l_L,
\0._1
do dymiSjł.
,: !.'li ~a· :t'ow6w nlepl'zyfaei~Mch w CliIWiiJ..
,; cy wzgórza 108, na połutiniu 00.; li$erry
Agiiacja L~niRail
ł· au Bac. Francuzi-zabrali; jeń(:ów.
Pisma rosyjskie atakują gwałtowZ angielskiego (17 maja).
nie w dalszym ciągu przywódcę socjalistycznegO" Lmlma f zarzucają mu, źe
Po gwałtownem ostrzeliwaniu· 1'0"' podszywa się pod fałSzywe nazwisko.. źe
· w6w naszych na obu brzegild~ 5at117e jesE dobrze znanym z dawnych czasów
nieprzyj"acieil prowadził gwałtowny kąnf:r.. i szpiegiem i ie nazywa się właściwie
, ahd~ na brzeg pólnocny pomiędzy (]a.. · aoJdbeye.~
.
vreHe a rzeką. Wojska jego posuwaly
•
Lenin
pracui~ chien inoe nad prze· się pod niszczącym· 9gniem nanejarty- · prowadzenlem. swego pokojowego prolerji i karabinów maszynowych. Na krótgramu.

r·

wobec tego kandydaci winni w najhUz..
szym czasie na~słać podania o przyjęcie
- według adresu: Warszaw.. Mazowiec~ · ki przeciąg cza&u nieprzyjaciel WfP61't.
ka 22 - Komisja Kierująca Przygotowa- dzięki swej przewadze, wysunięte oa..
działy nasze ze stanowisk czo!ewychA
ni~m Urzędników dla Pafisiwa Poskiego.
Podjęty przez nas natychmiast kon:tr~
Na kursy będą pryyjmowane osoby.
posiadające conajmn~ei wykształcenie 6~iu • atak odzyskał cały, chwilowo straeony,
teren, Qdrzucił niep!'z'l1ia",ciela wstecz i
klas szkoły średniej.
zadał mu nadzwyczaj ciężkie stratY. l'liRh:nie wojenna VII peGti"ko.ie.
Uprowadzono pewną lic~bę feiirow.
Tutejsze władze okupacyjne wdro2y"
Woiska nasze w ciągu dnia poczyly akcję w kierunku zorganizowania· w niJ'y postępy na linji mndenburga, :na
Piotrkowie publicznych kuchni htdowyeb, p,ó'tnocny wschód od .Dolecoul't.
celem umożliwienia dals~ej egzystencji ,
Z frontu. salonickiego (16 maja): Na
szerokim rzeszom htanośd. Wydział apro- froncie Doiranu IN nocy łlft 14 b. m. powizacyjny w ścisrym kontakcie z czynni- sunę~iśmy' się na linii naszej na połuQ*
./{ami obywatelskimi, których organami są: . niowyzachód od Kasfrali, na froncie
Kllmitet ratunkowy i kOlLlisja aprowizacyj.. · 5.000 jardów przeciętnie o 500' sardów
ni». obmyśla sDoscby jak najrychlejszego
i oszancowa!1śmy zyskane stanowiska,
uruchomienia tych kuchni. _
· pomimo gwałtownego ognia dzialowegc.
Na froncie Strumy: odebraliśmy
Bęuzin.
wieś Kjupri, 2 i pół mili na pórnocny
Zargonowy "N!.'1menF! przynosi Oll- zachód od Proseni1;:u i wzięliśmy pewną

Etęp:.;;j~ce dek,\H1re

~ci

jak

informacje o

działalno~

r~!j'y miejskiej w Sędzinie, . złożonejr
WI2dQMO, z samych, żydów.

I
.
f.

liczbę jeńców. Następl1ieopanDwaliśmy

kUka czołowych rowów nieprzyjacieI~
ski ch na południowy zaeood· od Ernekui.
1 i pół mili na północ od Barakli CZU~
ma, na froncie 3.000 jardów i ~abraJ;iś~
my 70 jeiiców•. NaszestNłty są niewiei:'
kiep
-..
'.
.
Hydroplany wykonały dwa pQmyśl;'
ne ataki przy pomocy bomb na obozy
za liniamI niepnyjecrełs!rlemi.

E.liłer_eja: socjałisłów'
.. Stokhełmie.

Se:krefarjat mię.~y~odow.y ()..r~a-nizacji socjalisfycznej otrzymał telegra, nczne zawiadomienie. że ukraińska. )1ar: fjs oocjałrro-dem.o1watyczna Austrji' wy· syla na konferencję jatko swoich, reprezę.nfanfów Włodzimierza Temnyclrlego
i Mikołaja Hankiewicza..
two

tu Rzeszy jeden z
,

po.t.rłicił

takia o·

posłów

pogłoakę;.

mlmochodetn
rze-

dotyczącą

komego zamiaru podzielenia Alzacji"Lota"

:Qtngji po~z'y PrllQ i Bawarję.'
W Bpt'liwie tej piue Ballińska .Post":
Rząd

,

o:świadczył

l'zei:Qmo gotowoM

zwołallia sajmu alzayo .. mtaryńsklego i
wobec teg«ł interpel&eje, doiyo3ące Alzacji
i Lotaryngjf, wyznamrona na 'środę nie

Takie. postanowienia
u ogtatniclł . kenłarencjach POliM
tycznych kanclerza Vi Burlinie i głównej
kwat.erze* Ił. d<1tYC Z lł one przyszłego U.,
!i.ształtowania stosunków w Alzacji i Lołaryngjl. ll!t~!eje nadal nlBlar. rOZWS2Iany
już odda.wna. podzfelenIa· tej dzielniey
Raeszy pmięd.zy Prusy i Bawarję, ostat-

· przyjdl\ do' skutku.
zapadły

nio uzupełniono go o tyle, że Bawaria ma
otrzymań oprócz' Alzacji także jeB~cze kilka· 'Powiatów lotal'Vńskieh,

- Dobrze

zazWycBsJ

poinformo.wany.

39.pl'5ee$3, jakony Dl:fał
zw~)łany sejm sizacko~lotaryńskj.
'9
.

"Luk. Anz.·

Trąha

by~

powietrzna.

Z Kolonji donoszą do .,LokaI Anz. fl
, pod datą 15 b. m.~
t:
Burza. kt6ra. nawiedziła w IlOnie..
I działek wieczorem różne okręgi Niemiec

zachodnich, dała slę we znaki zwłas:r"
C'Aa dolinie rzeki Lahn. .W .znane} miej.. .
scowośd kąpielowej Ems trąba pOWie· tr~ p.oLą.czona z gwałtownym gradem.
po.wyrywała całe aleje dębów w perlw:
zakla.!ilowym i zniosla hudynki kąpiele
. we. M rzece..

Proces d-JWa

Adłera.

Wi&QtHl, 18 maja.

Dbi!! prsed
tuta.J

l,

przed

p.ołndniem

sądem

!OZpocząt sfłt

if1#sejalnym

proMB

przeciwko dr. Fryderyko'?:! A,"llerowi, oska!.'..
iOn.eIDll n mfirderstw~. po.pdnione na os~
bie, austrjackiego prezesa ministrów, br.
Stuergkha. Akt oskadenls opisuje ucz&<
gaławo gam wypadek morda-rstwa oraiil da-<
na śledztwa plerwiastkowego, jako tał
przyznanie się bez wszelkich zaatrzeźeA
cakarżonego, z którego wynika ... że już na

Południowo· słowiańskie sttQnnic~
wysyła d~ra Henryka Twnę.

poczlit1ru roku 1915 nosił
wykonania zamachu.

,;Gz:as lt dllwiaduje się z ReF'lina, że

Z hiegiem

przeasiawicielommnieiszaści socjalistów

się

.

z zamiarem.
-

cza~u Zmi&łliał

kHluilo.'ot<i'

nie zamiar pod względem. osoby. która
' n!emieckich . (g~UPft Haasego)a wyjąt" miała paść ofiarą zamachu. Dopiero w
klem posła Hoftmar-a, wydano paszpordrugiej połowie f. 1916, powzifSl dr. Adler
f ty do S!okhohnu.
o&tateclm~ deCYZję-jak to wynika z jego
· zeznań-że austrjacki prezes- młnh;trów
n~iemitł3eki jpokój"'.,
", jea~ nsjQ~p~wiedni8j~z:Y!ll przedmiotem tilit
wy:'aon!l;ma lego zam;arQw. Dni!» 20 paź"
·
Z Berlina donośi .. N. W. Journal"
dZIernika, po otrzymanfu wiadomości,
() \lideHdem zf!l'omat.!2:eniu. jakie odhyło
zwołanie zgromadzenia, oznaCZOU0fl'O ni
się w C~!~U Buscha z purządkiem dzieJ}'"
dzień 22~~gi października, uległo zak~JlJwlt
nym:
dr.~ Adłer, widzący w osobie łrr~ Stuergkhł
Niemiecki pokój.
głGW2'ego spra.wcę tego zakazu. 6adet:Ydoi
Poseł Mumm oświadCzył na zgro"
\7al, że cnwHtł ostatnia nadegl!ła.· AdIsf
madzeniu. ze dla Niemiec mo.i:Hwym iest
na~ywa • morderstwo aktem manifes-iacA
• tylko Ilokój l1indenhurga nie zaś ~kói
ktory mli~ł pDkagae ŚWl8'tu stQ8W1kf alloi'
Scheidemanna.
strjaekie' w. naldytym '~wietTe~ a z drugie!
· Zadanie generała lłiv~Uesll strony. miał też i partit sCic.cdeIDO'krlłtyg..
tlej ~ka!~ć. jak. tchór:ft~iwem jeat jej I!~
Wojenny wsp6lpraco\lie'11ik,..I'im·gen~
nOW1SK&,
gdyz zameeill:ara wsaeiiiegf
· blaaef" Norregaard pi.sze w sprawie

t

ł

I
ł

a-

Radni z frakcji po alej • sjonistycznej
następujące wnioski: w. sprawie
. urz~dników żydów w urzędac\J mieJskkht
w, sprawie szkół żydowskich (wprowadze~
me zargonu), o .. równoupra.wnienie" żar
gonu w instytucj<1lch miejskich, w sprawie
udzielenia subsydium magistrackiego t ylo'$\skim instytucjom robotniczym i w
spulwie drukowania ogłoszeń muistratu . GłOSY: prasy z powodu ustą
w targonie. Wszystkie te wnioski prze~
pienia Miłuko.a",
z~aleziin!a działalnoŚci rządu auątrjac"
· ustąpienia generała Nlvanes~
ltazane odpowiednim komisjom, zaś wnioM
· łnega.
.
.Bed.
Lokal
hm:
..
pisze:'
"Kierownictwo
jego
Ul
wielkiej
o~
lek o dnlkowanie obwieszczeń publicznych
Ak;t
6skal'tenia
llrzyClbodzi
do
willo«
Z ustąpieniem Miliukówa nastąpi fenzywie nie spełniło oczekiw&fi Prannagistratu rowl'ieź i w żargonie uchwalosku,
ta
nie
.ślepienie
polityezn!f
oekarżo
zapewne dalszy i decydujący krok u ... ejł. ponie\\1az zadanie bylo zbyt trudnym
. no bezzwłocznie i przekazano magistratoI!e~f}..' ~eez ~wiadam.()ść Qsubtstej jego p(lc
wi do wykonania.
'
pragnionego przez socjalistycznie nai stanowiska. niemieckie za sHner więc i
przerwanie f1<entu okaza-ła się ni.emożli- · ~UfH.Jak~ le~n-eg? zwodzóyv parij!, wostrojone masy Petersburga 'oczyszczenia
~os;;;<J_iee.
bec o~w.l'~Gamft E!i~ ad niego wszy~tkil}ł&
wym.
'
gabinetu od imperjaIistycznych i wojowpl'ZYyvOGCOW - partyjnych na skutak jegO
niczych elementów. Podług świeżych,
\V ",Iskrze" Sosnowieckiej czytamy:
n8nuętnych
napaści przeefwko aoejal-de..
Wizyta
earaFerdJ'oanda
niepotwiel'dzonyc;h jeszćze. wiadontości,
Z powodu powołania do wojska dyrektora
m~kraejil z~mieniła w czyn myśH jego,
w IIcńachjumll
maobją6 MHjukow ministel'jum oświa
Filharmonji Warszawskiej Z. Birnbauma
skierowane KU temu aktowi gW8łtU.
ty, ale, gdyby nawet i tak bvło. to
ł ~ho:oby jedne~o z konc~rtant6w, zapo~
MONACHJUM, 18 go maja.
.
wIedziany .na dziei'i 22 maja r. b. wiei ki
wpływ jego na kierunek zagr-clnicznej
z
Jak dQnos.zą dziennilłi~ w tvch dniach
polityki Rosji zostanie już usunięty.
k?ucert me odbędzie się. Pieniądze za
o.czekiwany
iesi
przyjazd
cara
Ferdynanda
bIlety zwraca księgarnia n Wiedza H •
Następca MUjUKOWlt, Tereszcz-enko,
do Monachjum celem Odw1edz~nia króla
mało dotyćnozas występował na zewDąbrawa.
Bawarskiego Ludwika.
f
...
nątrz, co .zas do Kiereńskiego; następcy
. Przegląd ochotników do wojska poluuczkowa, to wiadcnlo, że nałeiv On
Jłłezawisłość Albanji:.
Ił.monikat Riemiecki.
sl~lego, zg!os.zonych dotychczas w Dąbro
do partji narodowych socjalistów j" stoi
W1.ł{iług dGUiesień ~Gif}rnale d~ftrtl.Ua/ll
WIe, odhyf Slę 11 b. m. w lokalu biura
najbIiżej Komitetu rady· roootnik6w i
ZiHł&dy, Ha których opart!} zgłqzqną. w
1S-go maja.. -- Ur~ędowo.
powi~t~weg~ Urzędu WQj-ska Polskiego.
wr.ileśli

c

e

T·e·1'egramy·. .

I ż<:lnierzy, oągrywają-c; rolę. Ilośred'nlka
K~mls11 ~olskowo~lekarskiej: dokonjwal.ą~ ł ml.ęd~y' rządem tymczasowym i Radą
cel przeglądu, przewodniczy komendant rOD'CI-tru~. StanowisktJ jego bli,skhn jest
pow. Urz1~u zaciągu chor. Stan. Wrzosek,
stan-owIska Rady rcbotniczej i żolnie.r-

lekarzem Jest lekarz 6 pp. dr. Bnkowiecki
Stdan.
.. : =

Z komuD,ikałów koalicji.
Z francuskiego (16 m<'1ja).

~rz~;r; cały dzien wczol'ajszy wyko..:
nyw~h memcy ataki w okolicy na pół
:noc l ~61nocny zachód od mlyna Laffaux az .do linii kolejowej z Soissons do
L~on: f)~mi~o wielkiej liczehnc>ki wojsk
nle~leckl(;h l gwałtowności ataków zadab fran?uZi przeciwnikoWi krwawą ldęs
kę. Na r:lektorycn punktach, gdzie linje-

francuskle chwilOWQ wygmftły się w~teczl

ski-ejlf.
,
•• Bol'senkourierłC tak ocenia sytua~

~ndnftt republikę Kerlca, są ni1~tępuJlłe,=:

Pt'Hł...tr~ republiki oh1łjmt.lje tymezagem
t,-lko ob~g

jetlllakże posiada
wsayńki:e ur.~aia rsądliw llOwoezesnyeil, Ił 'Wl~e: Rli'Qli millietrówi a-rmj{f, H-

I{oricy,

2 wkiawnł il~ei..

front m$k generałił Marszałkil parnego
Rs. Kl7PPTfcbta BauJi!rsPJeg,o.

~8ąeą u~ bH,m" Jftm palr~~wa, p:enią4
dla p-apteNwe l eł6:t ł?aństwllwy. Ojeam

.
~ fioncie AnasZJlowa; wzmógI
SIę ogt&ń artyłel'ji po obu stronach
ehrzaet~tń nj}wego panstwl! było wajilke
Searp~. RozwIjający się po Dółnocy
f~uskia. Cel założenia jest raez;:j stl'S- . atak angielski przy drodze Ga~raUe
tegie,zny nit po!ityezuy: Kitldy prsęd 5 . Fres.nes o.d.parto. w w~t.J"'e. na "hyr..1"f
miesIącAmł bułgarzy posuwali się !.'ta K~- ,
ru..
>J • .,ru

r!~

a,.

gN~y

yfzeelwne-} ~tro.n! zdra~za.

I dystans. Rumowiska b-yłei wsI Bul~

mla..~ KonG!!> azteki e-»emu

1'.,T fr
.
• L:,a:oncJe. AIsae - Champagne
r~wn:ez ;'1'8& z us~pie:lłiem mgły

li

, ~1 t~. shęel ~pa~owaDia ~aata-, up~ftwia~
lecourl opuszez.gnQ; w mvśl rozkazu
ł liiI: pFzy't&m SZ~łegoa't\Vfr l pfZ~mytnre.twlJ,
bezint-:ł'we.neii mepn:yj3;cleła, kfóry
a D!łiłUl,r kom.I~W' niepokoiły okolke- • llsad'OWlf . SIę ta.m dopiero w 24. ~.
~rEJułi fl'OlmM f w~li i:o-rieę. Dhuhl• . d:dny potnieJ·....
.
gonenJa .wr9sisgo stsHllwh mj;Qwk1!ń"
~, g~iH. Uliinfema:vistQlM ,AiOa1i:ji:3
front ~cRiegg ~teJq b05
~Wlłrm

IJ&'2.;&hI}

liywpat;!l l>g#rJią..·

. . przJitzłąŚci Ał.zaeji. i La.. oZł.wiła Slę znowu dźłałatlność u:ty.;:
tall"1'Rgjilt
. Ie9t;. sz:czegóhiiej na wzgQrzaeh Ch~,
"
Na wtorko~ym posied~eniu padamen·

mUl

des

Dames i pod

Prosuęj od~

fi A Z 'E TA t O D. Z K A
pałlowzy61e ~Kitzęściow~ fr3u';'1M'Oute San to. Obrońcy otUznnillgo
C1.u:ówpod1kaye, . na północ od w walce na bliski dystań$.·
.
WQ'llęlle i pod Cnoune, które. ila~
Od początku bitwy płechotyu'.
'stąpiły po wzmożonym ogniu. Pl()"
pr(lwadzUtśmy pneazro 300Q jQń(;ów.
do bnfet

zostało

na.·

od Sapigneui po-

północ

bez .następstw pooowne natarcie nieprzyjaciela na 'Wzgó~ HiS,
Na wschód od fermy La Royere dwie
kompanie, złożone z berlińczyków i

Na ObiiZłlt'Ee' Pliczu i Pioocmn,
również w Tyrolu pob.n.bYiowym
włosi zwj~kszyli ogień działowy..
ZfI~tqKfl, ~~,z.sM1'4l#g6

'Jak

.

brandeburczyków, zaatakowały 'rÓW,
zajęty przez francuzów w walkach
z 5 maja, i wzi~ły do niewo1i zało
gę,' złożoną z przeszło 150 ludzi.

Z widawm

łuku Cerny nieprzyjaciel 1'0wC2;.oraj nową klęskę. Ataki,

W
1.li6s1

podjęte po sześdoduiowym przygotowaniu at:~yleryj"8kiem, po obu stronach Makowa odpal to doszczętnie.
Z pośród woiak hiorących udi6iał w
'N3.lkacb, wyróżniły się s1czególnie
bałałjony z Prus wsehQdnicn i Ślą
ska, oraz stł"Zel(!y gwardji.
~ .6etl.eNXl~terJ1f.lstrz

l.lJlJ END (J/{FF4

Sprawoa:daaie ~Iicji
niemieckiej.
Urzędowo.

BERLIN, 18-go maja.

29 kwietnia wle('~orem je ..
dna z naszych łodzi podwodnych () ..
drzeHwała granatami ufortyfikowane angielskie miasto nadbrzeżne ScarbOl'cugh. Zaobserwowano bezsprze ..
czn ie szereg trafnych strzałów. II.
\V adu 5 maja jedna z naszych ło
dzi-'podwoonych zatopiła angielski
okręt eskortowy "uvender". III. ~o
we l'1ub:esy łodzi podwodnych na
oreanie Atlantyckim, w kan,sle an-

J.

11 (J ef;el',

PfJt"UCZłUf:.

. sa;~

-- 2ebraoie

Jili\aDteufl1ił.

"łuwał"zysfde

.. Biał'ej

WClIQrajsze zebran~e towlloł'.&.yskie w
MlmtStlfła~ fllinięionl'wane
prS&il fQrUCEllH:a Ta:.:ł5US"Z3 Bdl'ew.ddego
dla. u"\!zciania efiłonka Rady StMu, dyr•
de~riamentl1 spraw wewJlttrzll,llcl:i. Mi~
chała Łi3mp.ickiego, ~griJmadfliło lillkadziesiąt (}Sób, które SMtlziły kilka godzin na

Bida} sali not.

wzaje-.runej wymiani-e

myśli.

Na przemówienia. tłdpGI~ł kUb·
!iroinie . dyr. Łempicki. zazna.czając, że

"'Y'g~si.odoyt

Ktrothe

Dyr.. Bron.

promien!ająee

działanie

cnoty

imłtcści

na temat: ,.Retor-

Zjednoczenia JudowegG komunikuje Jliii
niejszem swoją decyzję, po~tą ~

W lłlad.rlelę. d. 20 b. _m. o gDdz. 4:

siedzemu w d. 17 b. m.!
Zwal.ywuy, it więr.szcść wydzr ..lu
wykonawczego .R. N., rep~zento\'Jana
.' przez dwie putJe, IN uchwalach. a s-zc~
, ~Iniejw wyborach do wyłonionych kop

-

2

polsl.dej~,

poczym

tłUz.i'G.h~ka.lł.

połndaiu (\tt~~.e mę w "U&d-rowisku'"
uroezysto!ć p~ 'fitjaee.1Etego MYta
oraz "5 leiaWw, wyg~ n11 łulleIji na

IW

rz~cz

Uzdr~",is;';!i.l! 1,&de:1l6a e!ągnłellia
d. 28 gty~nia t'. b.
II

misji, nigdy nie chdala uwzględnić :hl..u~
życzeń Zjednoczenia ludowego;
ani ideowo jemu pokrewnych organizacji; iż wskutek tego kierownictwo v.'Y~

n

sznych

Vi rai!i9 iH-epog'$G.3 nn)t~zf6t1lić odbę~
Uw 8 c-:leI''VRU\ r. b., o g. -1 pGp.
- BeDilłia :L . . . .k ..ó·1!IIm7 i .J.. Sła

s2e'8skiąe.

Sympatyczni

artyści. teatru Polskiego:

pp. K. RyceteróWJla i J.. Stas.ewski. urzą
czają w dniu jutrzejszym wspómJ~Baaefis.
·Odegraną będlie świetna ł'..omedja trzy ..
.aktowa W. RJMzyńsklego n Aszanłka" J W
której p. Rychter odtwarza roięWładłM, a
p_ Staszewski-ł;oń-skiego. Pozostałe bilety dp nabycia \lir ct1kiemi Gostomskiego
(dawniej R.i:c~kowski).
-

Z

zuki.

d:o:ueuo.
1/ Wobec zbyt

Dła

ofiar wojny na Litwie.

sta na rzecz braci Litwinów-ofiar wojny.
Kwesta zarządzona została z polecenia PapiezH Benedyxta XV, kMy, dowie..
dziawszy się o nę.dty panu.jąceJ w-djeee~
zjach Htewskich wystosował -do hist;upaw

l

lisropait!1

8śf!l1iadc.2eelltc

-

.

'Pol;skie~; iż wys:t~ ..

reprezentacji .Rtl..
uznaly one za mo7.:iwe
współdziałanie z pacyfistami na P()~...
wie neutralności~ określonej piZaz ,,~..
lityczne uniezależnienie P.ols"ki od stTon
wl!i.lezącycl1" - zarząd gMwł'iY Z. L. VI
imieniu rudu wiejskiego). w tej crgE~"

dy narooowej,

za.cii

zlednoczonego~ oświadc;,;a, że f~"

zbawiony w Ił. N. \~;-pł~wu na-bieg sp~

l!j~tin&Cźellia

da~eko

~ństwa

. puj.ąc w ćharakterze

Meł.nowa.

celu.
W niedzielę w kOśdQłach katełic'łrich
odbędą' się naboteiistwa o pokój 01'.H k-we~

działu wykonawczedo R. N. iirZeSZ~o
ostatecm.ie w fiice d~u parlji; ~ pad1e
te U!~ wymtny zwrot fil z.asadn}~
~zych dą~niach w stosunkI! do zat~#
zeń R. N. ł zeufy ze stanowIska I'c4t.:; ..
zaeji proldamowani;go aktem z. dni:! 5

Dz~ś i j:wtro Koncert popularnej muW?OOi'edziałek jedyny w tym se-

zonie koncert orkiestry wejsk-owej.

-

było pożbawłone'
z~ gł6wn,

swego przedstawlciela,

nastąpi

ma pisowni
dyskUsja.

wEajemne!, najprędłS6j zbHj.'ć Idała naród
polaki do upragniońsgo pt"zez wszyatkieh

pQHtycznych, co spr-zeczne jest z gł~ ..
nem dążeniem Z. L. do zapewnienia ~
elowi ViI PQlltj'ee narodowej wpływu. 00"
powi"tldaiącego jego liczebności i w~\,,,

'li"

idących różnic

mi~dzy

Zjednoczeniem luaowem a wy~
dzi'itłem wy-kcnawczym Rady narodowej
w polityoznych kwestjru;!h zasadniCzych
·i ta ktycZRYch , u)awniGn~.. ch szczególniej
w perlr,a-ktacjuch z grupami pacyfistycz~
r.€mi, pl'owadzonych Pł'Zez komisję wy-

tości społecznej, rt'.e -może dtu:tej t~ ..

sic odpowiedzialności za szkodliwą d~
wydziaru \'..yłwnew~zego RNy
nar€dowej i odwołuje swoich del~
lalność

tów,-

Jitewsldch cde.r.:wę upowa2.niajGcą ich ,.do
zwrócenia si~ do wszystkicl! bisku pów ca-lego śwlaia o zarzćdzenie modłów pubU..
cznych i skladki na rzecz ratowfil'daniesztak jak to się stało

częśłiwycb Litwinów,
dla ludności polskiej

,1

w kmlietniu 1915 r. u
Ofiary zebrane mają być przesłane
za pośrednictwem "Komitetu wyko!la'W~-,

go Litwinów dla ratowania oEar wojny w

Lozannie".

-'

w

Pierwszy na odezw-ę P~pie~a ooezwał
się arcybislmp gnieźnieński i ooznański
ks. Daloor, i polecił" duchowieństwu swe ..

ogólnej 25,000 ton regestr.
\Vśród zatopionych okrętów znaj ..

:- Ze stow. D2UCZ". chrzeŚ$j~1
. Proszeni jesteśmy, aby przypomnieć
zainteresowanym: te dziś! t. j. w sobotę,

naEtępują;ce:

spm_·.~i pałsxłe!.

.

·mu ,aby Vi dzień WuiebowziędaPaństle
go odczyt~no odezwę papieską i zapo-

innemi

dziefuwykoflawczego R. N., w któr.ej'
Zjednoczenie ludowe

dZ.t3 «i~

gięlskim 1na morzu Północneu'= .za"
t-opiono l1parowców~ Bzaglowce i
11 sta.tków rybackich .o pojemn~ki

dują się mi~dzy

ne

Balii,

W~j..

Pomijaj"e ożywiaJąq się miejscami akcję ogniową, nie wydiirzyło
się nic waznego.
. rr-01'rt .macedL~skf.

'liCUJ

mUUUl8kptw&JI

{) gOOł. 6I/'2\\i'~ 'W toł~ll1 Stęw. Naucy.

aUt. odbędzie.' posiedg.~nit, pośl~ięco

wiedziało

s~adkę

dzi<el~.

na

nadchodzącą

nie-

głównej

roli dr",matu

ł
UWilgłYi ];

Obr~u:

I n
F

ten zaliczony

został

"

do bry lanŁowej serji M:ay

jako Ltijwv bi.tnie!BZe arcvd zielo sezoo u 1917 toku.
Wobec wiclklc.go.

nakładu Kn;tału,

ceny podw]!:>zy\:.

~Y'1'ekCja

była

zWi;ZBnegO z :b1Ciem obrazu,
zmuszona
PJ.sse·partout i bi:.eiy ulgowe nie 'i'.'atnc

angielski pal'owiec uzbrojony ,.;Neut ..
mon", 353..5 ton z 5656 ton zboża
fi Rosario do Gibraltaru, parowce:
angielskie JI Victoria« I 1620 ton ze
znacmiejszym ładunkiem, i "PoJymnla", 2426 ton, angielskie stalki ryu
badtii3 - "Edit Cawei1", "Argo" i
Poświadczenie tymczasowe 5 ło pożyczki
"Diłsion CasUe' , zaglowIe"c franC:~I
1l
i 4!f2 \m bilety skarbowe \fili pożyczki wojenłl1ej mogą cd
ski "President" oraz ~aglowiec rOM
syjski ",AłMa". następnie wielki uzbrojony parowiec frach rowy ::mgiel ..
21. maja b. r.
ski, oraz trzy, jadąee Vi eSKorcie.
Pozostałe okr~ty zat"one wiozły
,,11. in. ładunki nasUipujące: 1 parOM być wymienione na rzet'"Zywiste akcje wraz z kUpEJnamf.
wiec - rudę do Anglji ł 1 Ś!gl~wiecWymiima ocwywa si~ w "mieJsclU! w,miany dla fł02Jczeh: wojenłiJ'claE!G, Berlio fi 8 f
węgiel i 1 żaglowiec towary. do
Bełu'&enstS"asse 22lł
Pozatem pooejmują się wszystkie oddziały i f Uje banku l't~eszy, Uld}.ąee kasy, a~ dO
Anglji.
.
15. listopada Uln' rIO bezpłatnego pcś~dnict.wa przy wymianie. Po upływie tego t€;rminu mogą być pa&.'
S2l'f ildmiralskiego "talia marynarki.
wiadc2jenia tymczasowe wJttnienione t.y!ko je.szcze bezF0średriio w Hm1~j!;;:cu, wyuliafiy dla PQźyczek woj.ermych:~
~mr.auDikałS'~j~uiki.
w Berlinie.
WIEDEN. 18..go maja.
Poświadczenia tymczase.we dor.ęczać n~i~tYJ wraz ze spiiSarni, w które należy wpisywać takGwe, słosownilC!
Wschndnii Jłtlł~ooi6W.. wsdu:wni teren do wysokości sum t a w tej rubryce według porz~-dkn lUlmer6w bie::z;Cy.efl i VI godrinaeh sł~bowych przed po!..
walk.
w powyżej .wymienionydh mi~acl1. Dla ~ pŃyczki pail.Stwowej i dla 4 1/2 % bi~tów gk&ł'~y~l1 rzeszy TIilh~s
Niema nic do d()niesienie.
ty zrobić' osobne spisy numerów bie.,eb~ ~.iRr~e odpowiednie otrzymać m02ma we w3zjł8'tkich mj~H.:h ban..

l,

I

-"-----;...,....---

<.

Z f/Mowni włi~j.

ku rzeszy.

•

'

d l
. '.
Firmy i kssy winny dorę(,zone prz$ nie poświadczenia tym~z3sowe zaopatrzyć u giiry z pra.wej strony
BItwa na K~~zO toczł'Y }l.ę da- .; . numeru danego listu pooy02lkowego w stempel swej firmy.
Jej. Wzgórze
U&ł na po uu.mowy- t
wschód od Plavy oddallo wczoraj'
:rano po d'Wnd~iowycbł zmiennych
• III
..
II
ł
:wałkach, prowalhonych z na.,iwyisą
Z poświadczeń. tymczasowyeh fi8') ,U" I IV", pcżyezki w@~~nej nie zostałA. jeszcze więKsza iloŚĆ
za.ciekłooc1ą. WOjska naSi:a ugada- . wymienWBQ na l'ze.ezywiate listy fJO~ceko-w~. która wydane ZGstały już od. l=go kwi::tnta 1915, logo pa'~dzientikił
wiły się o kilkaset motrów na wschód l' 1916 i2~go EtycZI!"ia b. 1". Właściciełi tycl:t po8W4fdG.z~lł wzywa się} by te pOŚ\JI;:,,-di~:;;t?nla i:ym:C~f.owe w sWYĘ!l
od góry. . Na. obszarze Oorycji w własnym interesie ile mO"b<..1ośd jak n~zei doręczali w celu wyminny Vi! nllliii~~GU~" dla (UllIIi
.ęiągu dnia panował uderzający spu~ ;, Ż)'e-zek woii2i~nyc~', ~D W. 8, B~eRS~ailse 22.
kój. Za naCJtanłem ciemności nie"
przyjaciel,

rezygcująo

ze wszelkiego

przygotowania ar,tyleryjskiego,

wym2samf ze E.wych
rowów,. . W$zełkle wysiłki jego, by
wedrzeć się na linie nuze, ro!(;hiły

padł naglegęsfemi

się o rCZW"atną. obronę na.szyc.h d~eł
nych wojsk. Dzisiaj rano nieprzyjaciel prned~i~bnt~ silne natarde na

B e1' 1ls.f'!i >

W

maju
_

v. Grimm"

4.

.M 136.

G A Z E T; At O D Z·K A
d2:eniem u5taw wyjątkowych przez ks. Bismarcka, teraz posłuży do tego. by wszyst.
ko to usunąć, co ks. Bismarck i ~ po.datny uczeń: Biilow wznieśli przeciw mniej
lub więcej fantastycznym niebezpieczeń-

Zniesiony paragraf językowy (§ 12
ustawy o stowarzyszenia~h) zabraniał odbywania publicznych zgromadzeń w języ~
ku nie niemieckim w. miejscowościach,
które wykazyw.ałymniej ni± 60 procent
ludności nie ni.emiecldej. Wprowadził go

przed laty 9 kSIążę BiUow na żądanie
serwatywno~1iberalllego blołw.

stwom". _.

..'

.

Pierwszym' następstwem zmiany polityki wydaje się . p. Dombrowskiemu
.,zniesienie wszystkich ustaw wyjątkl\iwych,
najsilniejszą podporę
składzie obu izb sejmowych

kon..

które

znajdują

w

i administracji, przyczym urodzenie i zamożność osobistą grają wcale poważną rolę. Pod naciskiem wymagsll czasu pcx:zynitrząd
pewne ustępstwa. \Vykazał to właśnie w
ostatnich dniach współudział zorganlzc"
Il':any~h robotników w rozuziille żywności.

Z powodu zniesienia tego paragrafu
"Berlincr TageblaU" w artykule Eryka
DombrowskiegQ pisze: "Nareszcie padnie
p,aragraf językowy. KoalicJa centrum partii postępowych i socjalistycznych, ,która
broniła się sweg:o czasu·przed wprawa-

Inna kwestja jednak czy

Lecz . od chwilowych ustępstw do zmiany
systemu jeszcze daleka drr ga. Cel- nasz,
a więc współpraca ludu. przy kształt0wa~
mu .swoich losów osiągnięty oostani~ wów..
.czas . jeśli parlamentarny system rządów
da tr.wale po temu gwarancje".
.
.. Vorw.aerts (z d~ 20.4) tytnłuje swe
wywody: .;Małe reformy w wielkich czas;.teh A • . • Witamy baroZD oIzychytnie zlliesienie paragrafu j~zykoweg9. Plzyimt!}~
my jedttak,ze USl:H}1ęde osraw'ollego § 12
sianowi tylko część Zt'powiedzianych przez
ministra Breitenbacha zmian w polityce
polskiej i że nastąpią wkrótce rozparzą:'
A

dze'l11a
i

usuwające

prawo

połrafion·nu

zadowolić.- Uchwały rady związkClWej
oznaczają pewien postęp. nie są jednak
wielkim wyzwalającym czynem. który ma
dać nowy wyraz całej wewnętrznej polityce. Jesteśmy upoważnieni do tądania tll-<
,kieg-o czynu. - W rozmaitych oświad
czeniach zapowiedział rząd urzeczywistnie-

nie reform, jako podstawowego, szuoka

zakreś:onego dzieła, który wprowadzi n~
wv dech w państwie na podstawie nowych
doświadczeń. Tylko· wtedy spełni to, cze.
go lud oczekuje. od. niego"..
.•

"Za sprawIedlIwym rozdzl:arem chle.

ba pójść musi sprawiedliwy rozdział praw

wywłas~c~enia

politycznych" •

zmian~ ustawy kolonizacyjnej.
Ci~szvn::!s postęo w ustawod:nvstwiE'•

.....

ZAKŁAD WÓD MINERALNYCH siarczano-słonych

lanu BnkuHauloweuo WtOll1i

otwiera od 20 Maja do 20 Września, sezon leczniczy
1917 roku pod l,ierunkiem dr. med. Stan. Ke!les-Krauza. Srodki lecznicze Zakładu: kąpiele mineralne i mułowe, r.ydropatja, elektroterapja, kąpiele słone:z~
ne i pmvietrzne. Ceny niskie. Utrzymarlie tańsze niż w innych stronach kralu~
Dojazd przez stacje ~ie1ce lub st. kolei galicyjskiej Szczucia. skąd końmI
.
15 wiorst do 501::a•.
Informacji udziela gr~tis Zarząd Soica,poczta Stopnica, Obwód Busk.

na zasadzie § § 51 i 52 UstawY Banku zaprasza niniejszym p. p. Akcjonarjuszów na

41-[ie IWYUHine l~~rani@. ~ 'io@'

_1IIIIIIII__III!IiIII_................"..

.1

!......""""'_ _ ""
_ _. . . . .- _....·~·

w dniu 13 c[erwca r. b. o godz .. S-ej po p0łuiili4iu w gmachu Banku Handlo ..
wego w Łodzi, przy ul. Spacerowej pod N!! 15 odbyć się mające.

Porządek

no
U

dzienny:

1) Przedstawienie sprawD:!,dania i bilansu za 1916 rok
2) Wybór członków Rady i kandydatów
3)
>t
"Komisji Rewizyjnej do sprawdzenia
bilansu za t9t7 rok.

&.\JU ul
skIa oraz ur:lą:dzeme sa101'ln z dywauflmj. Grówna 31· u gospodarza.
ctomo";;& d-;;,'Sp;;,;danie., oraz mebOuW I le z sypialnego i stołowego. Piotr·
kowska 118 m, 11 od g{},~z. 1.0 ranG dCl 1 p.
l na l p, sKta.dają: y się z 5-0,3. pokoi,
.
i przedpokojn i kuchr;; z wygodami j
światłem ełektryczuf:m; do w.i'n:ljęcia od 1 lipca,
\l,rin.Qomdć Gtów1'S. 59 w ski fmi~.
~,~b'lo różne ZIl.r~l!O do sjrr';.<edania. Zglerska
Ji~,,-,
VI Ml 24 I11. o.
.
stołowe, syp.iaillia dębowa. i kachenł
ne urządzenie sprzedam po cenie
kosztu Orla 23. Stolarnie..

l rio nia

SP;-'l'.\'.

Loka

--.-<!ł=====I=ECJ]='====='=i>-.

~
Do u~1restniczenia w powyższym Zebraniu malą praw;) akcjonariusze,
ktorzy do dma ó czerwca r. b. złożą swoje akcje w kasach: Banku Handlo~
we go w Łodzi lub jego Oddziałów VI Warszawie, Lublin·ie, Radomiu i Kielcach
lub też "Mitteldeutsche Creditbank(! w Berlinie.
Karty weiścia wydawane będą w lokalu Banku w Łodzi na tr y dni
przed term:nem Zebrania.·
Złożoue akcje b:,dą zwracane po zamknięciu ZE.brania, począwszy od
14 czerwca r. b.
Łódź,

iII

.

uł.

,,"lIR

n.
,

l konwersiJCJą memiecką,

p~Si~u~i!lje kondyejii na latD

iłtłlMCERT PORAf~~łY

Radwań~ka 19, m. 6. Zastać mOżna od? 2 5

Początek

a goth. 8 wi~cz; Wejście 50 i 30 fen.
W śmdę, dnia. 23 Maja
KOmłCEftT SYMF@lWJCZNY.
W programie: 't.;rie~'s~ie llOiI_h, Symbnja Goldmark.

wojskowej.·

pią.tek, ~ma 25-go maja 1917 r. o godz. S-ej wlecz., odbędzie. się
w Sal! Ko?certoweJ przy ut Dzielnej N!ł 18, Zebranie Ogóine Kooperatywy
Spozywczej ~rzędników, które, ,:ako zwołane w drugim termii1ie, zgodnie z §
23 Ustawy, jest prawomocne bez wzgłędu na liczbę obecnvch.
Yi"rasza Si.ę cZ'łonl,:ó\J/ l(oop<:Tatywy Spożyviczel ll~zędnlków O łaskawe.
przybycle na wzmiankowane zt:I:ranie.
.
Wejście iedyuie za okaZi:nkm km'ty członkowskiej oraz paszportu.

"OM

Wyprzedaź

p.c:

resztek

b~ałyc:b. na kostjum;: bluzId, szlafroki, matinki, gład
kle deseniowe P§lr.!:.~ na koszule i bluzki spor.
towe, materjał na fartuchy, robociarskie bluzy u.
b;anka dziecinne i .Panama- na kołnierze Sło;'ac
kle. Konstalltynowska 3, w podwórzu parter, drag
.
dom od Nowego Rynkn.

Stolarze meblowi

7-m1Q

Potrzebna

z~raz na. wieś na czas letn:~
.
SK1'omnych. wymagań, jnreIigent?3 polka, do dwojga 6-8 las dzieci. Zgło-
I szenlR 'IV Adn;. "Gazetv ŁÓG%idej" POrl .,87'3"
pierwszorzędny Krawiec Damski & . Rudzki p~
kowska 17 (parter) szyje elegancko kostjumY
l od Mk. 10,I'alta od Mk. 8- suknie od Mk 2 lak
rÓ,wnieź poleca Wie l_ki wybór najnowszych' fil'sol now ,papierowych. Nowe żurnala nadeszły, talliżl'l
potrzebne zdolne krawcowe.

na.uczycielka.
] ZMłoda.
!i9pIom~m Honserw~tDr~llm Wnrszaw!kiego ł

'

. . Vj

Fi-otrkowsKa

Przyjmuje ad 10-2 i od 4-7 w

,-'----:::.>--'--_.-

POPULARNY

"':oł1HQ HSW~i'm
t WvDruetłzinłe.~
dltia
21 mula f. b· &t~lko
J~tl2~1
HOHCfRT crhiestrv
.Qąt
Ci&dWl/aiłiSi@l
.
BY*##S1l9=9Oipii'@#fif5i!@t*i*

tws.iada~ca~mn3iJ;jal~e
kI,· wyKształc6me.
muz!_kę, or&?,język niemiecki. poszukuje ~on ..
dll'c}> na. W1es. Wymagani!!. bardzo skromne.·
A<.!res w Adm nistracji Gazetv Łód7kiei.
.

(eho:t'ohy z:ąbów- l iamy ustnej).

o g. 4 P o; pGł~ Wejście 75 f. uczniowie dzle.

cI i wo;~ko\\'f niższych stopni 40 fen.

ble
Nau ... .,.y".iei~'!l
u
lfia.

H.. Lewifóvvna
..

W Niedzielę d: 20 Maja 1917 r.

KD~CERT

LEKF\RZ- DENTYSTA

dnia. 12-go maja 1917 r.

"~EI.a-E:;N""Ó~
Początek

spr'7Qrlaft~a Jm~ąi:ln lli"ml~CKie ~ pol·

Potrzebna mamka
z śwież"m I;,?k~;
mem, Zgtos'c
8i~

Widzewska. 78m. 9 front 3 pi"1tro.
_.
Pończoszarka pm;;zri'kułe zajęcia. Stl1.!';
ZarZ6WSK&
59 m 11
. I"'
B !lInska.

m

Pianino maio
Używane sprzedam. Piotrka,,'":
skll. 117. ·Pracownia gon~etów.
Potrzebna~6ma paii~a do pracowni uhi;
.
_ r o w .damskich . i dzlecillnycb..
P lOtrKowska117 "DeJfine."
PrałnikNajlepsz! śrouak do pr~nla bieliz'i;
cham. faor. J. Set Zer l E. Wem6l'
. S'przed~ż hu!to'W&U ~t1m. Bqgdańskiego. Dz;i"l.
na 30. Ządac 'Wsz:ędne~ paczka 22 kop.

Łódź, cl!1ia 18-;;0 maja 1917 r.

z

up. :R?ł. 1..11.:1d.C>.

--

Dod te~ do- "Ga~ety·. I.tód~klei"·
.

SOBOTA, tłRia 1.9 Maja 1911

Rok VL

fOku.

st

Z eyklu
ł

Młodziei.yr Bądź

ich wszystklcli i mocno przytulisz do

piesń O milQści~

łona.

pieśń

co. pleśnią drga
na życie - nie na shon! ...
Nim zwionie nocy mgłt'ł~
i błyśnie świt",

usta

siał

N1msię

w da}

bietę

Wl'6g...

czynu groiD
beaH twój
płonący w~śnią dom ...
Sp~żcwej r ieśni zdr6j

CZe:rp z echa bunt
Marzenia z czynem skuj
i sercem cuda twórz! -

:śpiącego

i

-

\vśr6~

czynów lań..
[cuchajeszcze 'Króla-Duchal

Nikt mi

I

u ś nI i e ( h.
m liłf

wierz, -dziewne, nte mitr:. nigdy tli.
Ci iudzie nieraz tJ powiedzą:
dwć

Rroay Prl.eL

jednej nie

uronił łzy,

życie ukwiecoilą miedzą".

O! nie wierz, Ul.te:IDCZf, nIgdy liie wierz ty,
Jeśli Ci ludzie b<!d q wciąż mówil!:
"ten, kto choć jednej nie uronił łzy,
zaznał 5zCIęścia anillHlilile} chwili".

me

SI! bow'em serCl:!, co r,ie znają skzrrgi
010Ć

ralde biedne, pusfynne, luteCIe....
złoty nśrniern przystrojone wargi,
ucc:.: ID tym nśmiedm dusza nm i płacze.
Adam Szu beri.

Są
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(z teki

pośmiertnej).

o Ko/iieeie.

jaśń

I

. ..:.Nlistrzu,

ty

możesz
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Wróć do swej pieśni słoneczne! do
swoich modlitw pt<>ruiennych".
.,

W duszy iwej zapanuje olimpijska

pogada.a ty-swem boskinl żarem ogrzejes;t
od zimna rZesze, osłodz~sz gorycze

drzące

ich tycia,.,

Ty swem ramieniem o!oczysz

Tyś

."

wysun~y się

.

w cicnem ustronia
pieśń

I

0s!-a. .

kwiaty

pierwsze, wiosenne
w bieli godowej. .

pieŚli

I

pieśń

szepcące

o miłości~
() koclu;,nia

Młoda
'Ul

hiłistach.1 Katkow,
się na· wszystkich.

WciqŻ jedno i

nog mi

II.
ciężkie

powieki

Cic!ljll'll-

płacze

leży;

ustnmiu

.I
i kwiaty

.'.
płatków

:szepcąc

szelestem

w trawach sft;

chwieją

zmartwione; smntne:
. PieśtIią kocJum!a
drzewa szmnialy
łzy

ł

drugą

slodklemi

TakJ "chcemy nowyćh zmian

błyszczą źrenice

cuda gcdzit:.ie
milosiwj
o

szczęśelu cichem~

M. Nawrocki.

Oddaj I bo zmiaidz;ymy

cię, włócz~go
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Niecb

]

0&

żyje życie!!

jask.-awo- białym
całość

slo pieni,

mkną wyżej-

całunem, a oni w jedną
jak rozszalała Chi~raJ

.i wytej l •••
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Niech tyje iy~ie!! Zwi»ęĆ tę chorągiew,
Nil l."itWej symhol niebytu widzicie-

zaczynać, niż
już

Wina w~'toczy6 złocistego stągiew:
Niech .żyje życie!!

żyje życie!!

. Jan Dersla1i11.

-

Dziewczęce łzg.
(Poświ~cam

Pannie Zofii G...)

I

drzewa SlUtlotne

w

I .

pro~.

P. Ald. Bur. Z pani "Pustki $C wre..Ję, taka p.ustka... że nie 1l1~emy n1ą 2a-

noceg1fi.liaździste.

śpiewały

slod/Uf

wiedzą

co

taklegoł

sta!o się królestwem_ klamstw4.
to niewolnicza. wolność i
n!ewołnicza miJość do oif;:zyzny: niew~

teraz

rozaar<:wan!e n-ejzupęlni.ej llzasadnionę.

Lecz im gorzej, jym lepiej. Być ma..
w ogniu rewolucp" . .-,

<

że. :te . .oczyścimy się kiedyś

~pełmllĆ .:Aa~p młodych s.

P. ~ug. M. Watto zająć -się gruntoslltdiami gramatyld i stylistyki.

wnłm11

Il

. go w kosz łt.

śpuWI:IJy ~,,_

to djabli

WSł\'ystko to kłam, kłam. i klam VI K&<
chanej mojej ojczyźnie".
.
. Było to kiedyś . Królestwo strachff,.

ryco tak nienawidził.
#> Og6lne
ni~ac:łuwolenie i wzburze"
nie. umysl~w! nawet dzikie zapędy na·
sze} młodzlezy, wskaZUją na to że nar61 . ~asz .żyje i ma -przed sobą przy..
~u:osc. GJo.vną osnową materjalistów
'Jest rozczarowanie i prawdęm6wiąc-

#

P .. Z)tgtn. Si. nR~dki ptak" ........ jest
;;ogr.j)ll1ll1epOspolUyitt wterszem~ SclIowamy

1.V clchym ltsttonia
pieiń o m.iłości
.

.."

Teraz widzę; źe stoję na· gruz~u:;n;

\
Tnie mają ojczyzny.
.
Odpo\'Jied:d redakcji"
t mcy Jak
tonący brzytwy, tak on ch~
t~j samej ·ręwoluciiJ kt6rej' się tlik
P. . M.. Brannszt. ~~~ WY,9!ił~Ujemy.1 się
onawia-t, tych samych nihilistów, kt6~

prace

--==-::'- - . . . a

w grobie.

nasz -

I fIl!,strz nie wrtkH•• ~
A rzesze... czekają.
P. Ludw. H. ..Protna praca..... D1:.-_
Mistrz nie powraca.
tego też nie wydrukuiemy~
A rzesza t~skni godziay, lata i wieki. .
P. Stan. Lisn• ... Cisza ..uzwoni"-bar#
"""',- - - dzo.-słabo.
- I\obieto r odd&j ludzkości jej w1aP: l ~n~ (!. Wiersz pal1ski do dnllw
snoś.ć I
.
~n~"".~ao.aleslę; .może pan zechcenades~ć

-

dalej".

Kłamstwo -

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

iść

Pt'?;edemną niema nic~ prócz beznacizie;;
nej pustki i ruiny".
I oto os.tatni krzyk Z-awodu: "naród

żyje życie!! O §mierci nie mar~ie,
P-tj~ni życiem, tym :tyciem w rozkwkie,
Pogardą li! wieCzny odpoczynek Ol darzcie;

Niech

tak

Spostrzegł on to. jedną nogąbedi}.C
J$

Niech

"Ty swojem bosldem ciepłem ogrzejesz. od zimna rzesze, osłodzisz gorycze
ich życia. Ty swem ramieniem otoczysz
kh wszystkich i m~cno przytulin do
łona .....

pifi

lecz. złem i wielkim zIem: przy takinl
cofnIęclu się w tył. Lepiej byłoby n~~'

nach wysoko 1

Szlakiem górnym płyniili oboje, jak
dwie błyskawice o ludzk:ch kształtai:h,
b!yskawice z chmur czarnych wyrwane w parę kochanków zakrzepłe!
Srebrzysty obłok otulił ich dwoje

Vi!

watach, lecz zarazem nie pragniemy i~
w sprawach ogólnych J głównych u •
"
Czyżbywidzial on, co jest n:ecq.
gMwną? Czy mniema on eiągle, że Rosił
gubi tylko biurokracja-kwiat i pMdt
.a nie korzełl drzewa.
Zdaje się; ze zaczyna to. rozunuoo6
"Nie przestają .l8chwycac się d~
brodziejsfwami, które w ostatni~h CZ-il"
sach ts płynęły na nal'6d. Czy to powie
historia? Wolność hędzie nie dobrem,.

pieśni

nocny!
A gdy·· podnie~li pałaJą.ce źrenice.
mistrz złotem· światłem oślepił ie vmiZ.
I szczęście swoje uniósł w ramio-

l

O Co prosi.li§my- to tez' nam danm
nie grozę boską, lecz nędzny polać n;&';
I wolniczej woino$ci.
"Wszystko to. bylo juz nIegdyś'.. ~
ł Byto. i jest. Jest i będzie.
'.

dzie·wlzynj)

wielkie, perliste

Łzami

postęp:; Z1'&".

-j. wprowadziły.
i

jedna za

Rosję!"

śn!e tym. :!e wszystkiemu co II nas Qv.i
bye. sądzone jest nie trwać do konc~.-':
Dając wo~ność _narodowi, chcemy skr~
pówa(l wolność myśli.-Jedną ręł-:ą z3'''
prowadzamy ulepszenia 1 a drugą nils:-"
czymy jei Jedną dajemy, a drugą odbieramy, Ustanawiamy nowe reformy i Je;.<
anocześnie staramy się nie wprowadzac
ich w życie. Chcemy n07.wycll zmian 'iflł
prYWfJ..tach~ lecz zarazem nie pragniemy
ich w sprawach ogólnych, glÓ'wnych. Zii1;'"
drzały u nas refQrmy te same, które je

szloclumiu,

piersi dziewczęcej

wszędzie

bita Rosja~-to na pOczątktr, a w kDń':'
CU: nl'czexarowal'em - się gorzko! ho*,

łez wilgolne~

a drzewa szmerem
.

samO -

"Jakie niewil!l'ogodne

dziewczyna.

wt6rzą

ta

ter€H'u. dcheł6

nwo~zno, wszędzie głuchofi. l w tej glu"
ch ej dszy, zda się. łada chwila rozlegnie się znowu paniczny kJ'zyk: ,.Boże!
uchowaj

cd

nj.-I

jak szatony k'2;uCfa

Początekbiafego

stYachu.

d.ziewczyna

zakry"&.'szy

W

dzie!'"-mówi hrabia D. ,Ą. Tołstoj o

cichem ustroniu.

dłonią

.Za· moich czasów tego nie ~

-

cadlU!

granic, wiecznem;

l~ez

.

W 1812 rokuf w Petersburgu . j~kąś

mł6dą dziewczynę, córkę rZeCZywłsleg3

. radcy stanu, która" po przebytym tyfu..
sie miała obCięte włosy i wskutek
hienia oczu, .nosiła oku.lary,. strażmc,
scnwvcili na ulicy i zaprowadzIli do cyJ'"'
kulu~ ~ jako nihHistkę.
.
,

o kockaniu,.
ł.,.!Jlezv..raly

'Ut

tern nowych ramion

W

pary a wszystkie mocne, zwierzęco siłne~
I wyła tłl1szcza! - Oddaj kobietę. bo wrasnością -iest

rozkazywać

obłokom,. wreszcie mgłom t~
CZOWyi~. s,:ujqcym się jak duchy nad padołem leX 1 płaczu, lecz nigdy-kobiede...

-

teraz nie wydrze t

kobietę.

(Dol~oticzenie).

gWlazaom,

struny.

I ramion dwoje silnych, atletycznych
wyprężyło się mchem mocnym, gwałtow
nym, a ręce iylasteusHowały pochwycić

-- -

MiECZ. NAWROCKI.
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cię

bez granic, wieczne"!]

pro-

bł!;do I

jednego z nas!

.,rcn, "kto

słońce

jak

moja! niepodzielnie moja I
Skruszę każdego, kto spojrzy zazdrośnie na moie szczęście!
A gdybyś teraz przede rimąukryć się
chciała choćby pod ziemięJ tom jeszcze
mocen ziemską skorupę poszarpaf. w kawały i ciebie stamtąd wydobyć!
Tuż pod stopami razwarła się ziemia...
jak paszcz! głodneg{) potwora, a z czarnej czeluści głos męski zawołał:
. -'- To moja własność I Oddaj - przy-

. I·

':adwiga Chyrczakcm.ska.

Jeśii

gorzał

knięciem świetlanej

..

~~ierz, że

zbu(:,;;

płonął,

i

mienne. Łuną pożarną świecił na niebie
i całował różowe usta i jasne oczy,
a drżenie jej ciała było mu hołdem i 'dot-

zlituje Pan

Niechaj twa wiara

na.wet tylko

Gezo, bo
kobieta wszystko powiedzieć może drże
niem białych i ciepłych piersi, ruchem
miEikkich, ponętnych ramion, k o b i e t a
wszystko powiedzieć może swem dałem!
Mistrz patrzył - poóziwiał..•
A cezy czerwonym zajaśniały mu
ogniem.
- Pożądam cię !!I - krzyknął i rę
ce wyciągnął.
Kobieta drgnęła.
A mistrz wnet w ramionach tum ko-

i mocą łask
krew, która ptynie z ran,
zamieni w chwały blask J'uecnaj plug orze: Ojców !iemię czarną
tę Świętą mać -CP ztote rodzi ziarno.

"I

I

kobięta mówić może

blyskiem swych wszechmocnych

bądź też j~k ten pług
orzący łan

co

niż

oczyma wi)cei

mogą.

Bo

ze SZCZl<'tów twierdz,
nim spłynie ból i .:al
z mrącego ~udu serc ~
Niechaj młot warczy. i kuje, i dzv.'oni. .•
Tyle nadziei, co sify w twej dtoni.

kąkolu,

powiedzieć

By

prze'kulova w ostry grot... ·

l

----

Kobieta wraca ...

Młodzieży! BąGi jak młot,
co twardą' stal
orły błysną

-'-~

Lecz oto znowu kobieta wraca... jak
motyl nocny do gorejącego płomienia,
choć płomień skrzydła opata.
.
Kobieta wraca... wabi i kusi..•
. Jej oczy wilgotne, jasne mówią o
przyszłych rozkoszach.

nim szczęścia spłynie łza,
w pieśń się zamieni zgrzyt Niechaj głos dzwonu o gwiazdy uderzy
i zbudzi ducha drzemiących rycerzy.

Nim

_........ - - - -

'- - -

lak dzwon,

osJa".

"Chora

o kodumia.
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!"a..m

w

Zl'e$Zf4

w~ żenieo~r

JOCl .SH~. lUZ
tym ognht ~ji•. NĄ
SC~le .1 na swoim pokołimiu.· polotYł OD
caiun śmiertelny.·
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Dwór Żywiecki. 1

przyczynił sIę do makomitego ichrozkwizwła~:zcza p'rzemysl rolny i leśny f OZW11lęły SIę w Zywc:n doskonale, dając do..

tu;

Kie(iy przed kilkoma dniami młody
cesarz austriacki po raz pierwszy od czaJU wstll'pi~nia na tron, odwiedził gród Wa-

na -'pierwszem

miejscu przedstawicielstwa ludności galicyjsk~ej stanl\i arcyltsią1:ę Karol Stefan z Zywca wraz ze
swym najstarszym synem. Stanął niety1ko jako bliski krewny niłodego monarcny
f członek, domu .c~sars~iego, . lecz r6:wni.eż
jako obywatel tego kr~ln, .zwląza!l~ •z mm
2O-letnim pobytem na z~eml polskte] l węzły
wspólnych trosk i zabIegów o dobro tego
kraju.
'.
Arcyksiąt~ Karol S!ehn prze~ dw~- .
4ziestu.równo Jaty . objął w pO~ladanle .

welskI;

lukCesię.ZY"Yiecką~

Ju~ ~a cza~o~ ~ła

dysława ~aglełły, kromki wy~lle01aJą tę
miejscowOSć, z powodu nadama fejpraw

miejskich.

W roku, 1457 KazimierzJa..

gteUończyk nabył Źywiec oc! jednego z
Piastów Sląskich i podarował go Piotrowi
Korczak-Komorowskiemu W nagrodę za
zasługi, połotone

nę węgierską.

podczas zatargu o koro-

Odtąd przez dłu~szy okres
dobra zywieckie pozostają w posiadaniu
Komorowskich. Polo żon e tut na pogranitZU, nieraz ulegały.' one zniszczeniom i klę
skom wojny, jako terytorjum sporne mię~
d:zy 'Węgrami· a Polską. ,Za życia Mikołaja Komorowskiego, pierwotny. zamek i

miasto

zostały

zupełnie

zburzone, tak,

że

musiał on je odbudować nainnvm miejscu. Odtąd, od· drugiej połowy XV wieku)
datuje się istniejące jeszcze stare zamczy~
sko, niejedn2ł mające kartę w dziejach
Polski •. Dość na przykład przypomnieć, ze
in spędził parę tragicznych miesięcynje
tzczęśliwyJan Kazimierz, bezpośrednio po
swej abdykacji, zanim udał się ila obczy.

Ulę~ Z· czasem Żywiec znalazł się w rę
kach rodziny Wieiopolskicb, a.Z w r. 1838
fl.kupił go arcyksiążę Karol Ludwik, dziad
dzisiejszego cesarza austriackiego, a następni'e drogą podziałów i sukcesji przeszedł on· na wlasnośćarcyksięcia.(\lbrech
bt. aby wreszcie .dostać się obecnemu wła
ścicielowi.

"Ody w' roku 1897

arcyksiąte

Karol

Stefan obejmo2iiJ8J:wielkie, bo 50,000 heUMów liczące.dobra Zywieckie.Ftbyły już
Due dobrze zagospodarowane. Nowydzie~
dzic· 'własnem staraniem, dozorem i pracą

bre zarobki oko!icznelludności.
.
Tote! niebawem między panem na
2ywcu a krajem zadzierzgnęły się stosun-

ki. WYkraczające poza poziom przypadko~,

wego .. posiadania połaci ziemi. Poczęły
się one od wspólności językowej; na dworze żywieckim zapanował język. polski; nauczył się go i sam arcyksją~e i jego rodzina, .a za ich przykładem i - nakazem

N. 136.

się generacji, od· Dajwy!szyCh śfer SP6ł-!
czesnych po koła mieszczańskie. przyda..
wało Dam soków tywotnyeh j wielkich Z3
sobów ł .wpływów. Zyskiwaliśmy przez to
liczne stosunki na Zachodzie, punkty 0parcia i nleJednokrotlJie obronę.
Z biegiem czasu, wraz jak nawa pań
stwowa upadała i przez cały wiek XIX,
okres bezpaństwowego bytu, ta siła dośrodkowa słabła i marniała. Działo się
M

wprost przeciwnie:

rosła siła odśrodkowa,

której wyu:rem była emigracja - emigra w
dwór cały.
cia najlepszych i emigracja naj słabszych,
Da}szym etapem stała się pewnego
emigracja Lelewelów i Mickiewiczów j emi~
a
J:Odzajuw pólnota ekonomiczna. zidentygracja z musu, amerykańska czy robocza
fikowanie interesów kraju z interesami ro- zagraniczna. Straciliśmy urok atrakcyjny
dziny, wśród. niego osiadłej. Poczęła się
dla narodów. słabła moc asymi1acyjna,
budowa ochronek, zakładów dobroczynnych.
którą ongi i dom raknski i szwedzki i inne
warsztatów dla dziewcząt, szkoły hafciarek
kil nam wiodła, która i norymberskiego
(w Makowie) i t. d.; począł się ~ywy konmieszczanina i ormiańskiego kupca do nas
takt z poszczególnemi walstwami ludu, sprowadzała i w doskonałych Polaków
poznanie· go i zajęcie się jego troskami i ' piietwar.zala:··
.
_.
radościami. Następnym etapem w tej linji
Budzące się od początków XX stulerozwojowej staje się zainteresowanie dla cia poczucie własnej państwowości, a już
naszego tYcia kulturalnego i umysłowego.
przed wojną teoretycznie realizujące się
w naszej literaturze politycznej i w przy, Uczeni polscy, artyści, literaci mile
gotowaniach do gromadzenia siły zbrojnej,
są widZlani i przyjmowani na zamku Ży
podczas ,vojny zaś zrealizowane w Legjo..
wieckim. Gospodarz jest sam miłośnikiem
nach oraz w zbiorowej woli narodu, która
sztuki i bierze' czynny udz. 7 ał w polskim
doprowadziła dQ aktu 5 listopada to
ruchu artystycznym, ju~ to jako protektor
o:,lrzdzające się poczucie państwowości
środowisk artystyc,?;oy..:h krakowskich, ju~
wr6ci nam ret ową siłę dośrodkową) jaką
teź jako zbieracz i nabywca arcydzieł. których'mnóstwo zdobi komnaty zamkowe. ongi mieliśmy.
To zamiłowanie zrodziło w następstwie
"Ołos" .':J
pietyzm dla przeszłości naszej, wyratający
się w odrestaurowaniu starego zamczyska,
we ,wmurowaniu v.r śd:mę zamku tabEcy
dla upamiętnienia pobytu Jana Kazimierza, w opatrzeniu komnat zamkowych w
portrety królów polskkh, w stworzeniu
Miesięcznik
socjalistyczny
"Der
bogatych zbiorów artystyczno. archeolo~
Kampf" pomieszcza artykuł, w którym
gicznycb. zawierających przewa~nie monety
charakterjzuje działalność kobiety, jako
i ryciny polsld,e" oraz wspani.ałą kolekcję robotnicy podczas wojny i podaje ciekawe
dane co- do ruchu kobiecego na. polu pradokumentów, ód noszących się do historJi
cy zawodowej w Niemczech.
zamkn •..
Nietylko w życiu gospodarczym
Dzie;e tego 20-letniego pobvtu człon .
k~ domu rakuskiego na zamku Zywieckim
zwięks~yła się liczba pracUjących kobiet,
są znamienitym przykładem nawrotu i odale rozszerżył sif;l także zakres ich zaradzania się owej siły dośrodkowej, jaką trudnień. Prawie wsz~dzie. gdzie dotychposiadała przedrozbiorowa Polska. Ongi.
cząs męska praca byla. wyłącznie. używa
gdyśmy stanowiHwłasnepaństwo. wywieDa, kobiety obecnie odgrywają dominując1\
raliśmy wielki wpływ atrakcyjny na QŚ-· rolę. One, jako jedyne rezerwy siły roboczej wypełniły puste miejsca, powstałe
denne narody i· ich przedstawicielstwo.
skutkiem ubytku mężczyzn i wyrównały
~edno~tki. które weszły w kofisko· żyda
ewentualne straty, jakie powstały w czanarodowego, przetwarz~liśmy samorzutnie
w elementa siły iwzwoju. Krzyżowanie sie, gdy potrzebanajsilniejszej wydajności
c

'fi dzIedzinie gospodarstwa krajGW8g0. a przedewszystkiem w dziedzinie
przemysłu wojennego.

pracy

W

całym

przemyśle

np.

metalowym

zajętych

bylow 1907 f.
116,298 kobiet i dziewclget, w aierpniuwrzeaniu 1916 roku statystyka wykasuje
266,580 pracownlc. Od 1 maja ]914 ,~.
do 1 sierpnia 1916 roku licz-ba ezłonlan
kas chorych podniosłl' się prl'wie o cały
miljon (990,884). W waraztatacb fabryk

j

budowy maszyn

K:ruppa pracowało

fi końcem

'1914 roku-

1166 robotnic. Statystyka z 1 kwietnia
1916 reku wskazuje ich 13.023. 1 marca.
1917 roku po ras llierwszy liczba ubezpieczonych w kasach chorych kobiet prze..
wyższała liczbę mężczyzn

(3,973,457 ko-

biet, na 3,962.625 mężczyzn).
Rozszersenie zakresu pracy kobiet
zaznaczyło si~ Bljsilniej W przemyśle mas~ynowym i metalowym, dalej w służbie
Dublicznej ! wwolnycb zawodach. Ciekawym fest zj:\wiskiem, ze podaŻ' pracy kobiecej przewyższyła nawet zBpotrzebowanie.
Sprawozdania za grlld~ień 1916 roku
wykazują, źe np. z poszukujących pracy
151,782 kobiet mogłQ otrzymaó pracę tsl~
ko 81,464.
Pis.oe kobiet robotnic nie stoją w od..
powiednim stosunku do droży~llJ wszyst.kich artj'Kułów żywności. Pracujące ko...
bi~ty są obecnie w przewaznej ilości jedynemi podporami rodziu. wynagrodzenie
ich atoli bywa o wiele niższe. niż m~ź..
CZVZD. Tak np. zarządy kolei mie;skich
Zt; równą czyuność wypłacają kobietom 20
do 30 marek mniej miesi~czDieJ aniżeli
ich męskim kolegom; kantorzystki nie' otrzymują ani połowy płacy męzczyzn.
chociaż t~ gamą prac~ spełniają :.ówn'ei
kobiety, zatrudnione w przemyśle wojennym pobierają wynagrodzenie o 40 proc.;
mniejsze. Państwo postępuje tak samG
jak prywatna

pl'Z~dsiębjor!!two.

zrozumieó, jakie ogromne znlli'
czenie w rozwoju psychiki kobiet, ich samodzielności, ich
rozwoju umysłowego,
. ich dążeń politycznych ma tan olbrzym)
rozwój samodzielnej zarGbkowej pracy k~
Łatwo

hiet.

.

::&@2I&

Zdziejów.bataljonu
_llVętt'sz:a wskiego.
(Do Brygady, .• Rok 1915)

II.
Opuściwszy

rankiem 22fVIII 1915 r.
Btolicę Polski, poglądając, z żalem na wietyce i kopułj! kościołów, kryją.ce dzwony
o pękuil}tym sercu,' nie zdQl.lUl zabrzmieć
akordem pobudki, pieśni!ł W!lwolenia-po.
dą2ała nie liczna zbrojn/\ garstka pospiesznym marszem .ku Brygadzie, by stanąe
r.łlmię przy ramieniu w izeregu .!asłużo ..
nych żołnierzy~ pod podniesieoym sztandłlfem !/.prawy,podroaka.zamiorla" który
wielkim wysiłkiem WQli wyrwawszy S" ba..
gna sennej niemocy gl'o.madę niewolu!h.
nią skrzydła
świt rozpQstarł.

'Wl'az z

szerukG do lotu w

WY.

w nocnym cieniu drzew sadu, przy

pełnej menazce,
wałkiem chleba.

ozdobronej sporym .ka-·

binów.

Sł<Hlce pali... Tumany kurzu podnoszą si~ z gościńea.Dr~bny ··pył tłoczy. aię
do ust i do OCZU; pet. eblew8. ć1ało; pę

cherza występują na nogach•.,. Karabin
wpija się w ciało. cz~sto naz.byt delikatna.
tak, że nie wiale PQmalJ& ciągle przekła
danie .go z prawego na lewe ramf~ i od..
wrOtni e ...
. Orzd '.via naś niespodziane spotkanie
z jeńcami rosyjskfemj....· Dni kilkauaście
'temu byli panami Warazawy,a tera,g oto
dąz!ł ku: nie} pod eśkortą zwycię-z.caw z
niezmiernlłl pogard1} I nienawiścią spogllł;:"
:dając na nasze" kolumnę.••
..
- Palakije sokoły-pada uydercze,
nienawiscią pl'zepojoBs słowo z uet moskala

oficera; ••
Nie, nie sokoły-raćĘsj oracze, którzy
pierwsi wyez!i ną gle~ przyellłoaci, by w
wielkim trudzie skibę; jałQw1l prneorać i
plonzruuiereki pi}tym naniElj poslać...
~-

-' powiew
-.

Chłodny

pieści spiekłe: od słońca· J~ąrze... Wie..
czór zapada-a z ńim jaWi się nadzieja.
Diadalekiego. noclegu. Nar&&zćie- Wólka

miejska, fa w niej cudowna,

jyeiodajna

,k,piel długa, rozkoszna, opatrunek pokale.;.

szalonym m2rszem, w milcs·enin wkraczamy w ulice mia.sta, oświe
tlone martwym bla.skiem księży(!a •••
. Zgliszcża, na.gieokopcone ściany,
wysmukłe kominy zrujnowanyeh domostw•••
ćałodziennym

A potym-s~n.
Nie w&zJ'sey mogą- sobie .!Ul ten Ilby- .
Niespodzianka I Sypią się pod nogi
tek. poiwo1ić .. : Rozstawió t~zeb3 warty
kwiaty, krążą ponad nami spojrzenia OCZU
kwaterunkowe. PierwBsa aluBba-'poza ko..
załz~ wianych •••
szarami.
Zapomina kolumna o. zmęczenill-i s
SkorOr3wit-:-zabrzmiał po stodołarh ..
satnychpiersi brzmi pieśń pot~żna, br~rui
kwaterach capstrpyk.
'
"Warszawianka". Odpowiada jej szept uI tak dzień za dniem Bpl&ta~ się w
pojny: "witajcie!"
.
łańcuch marszów, pał'ominutowyen Ot1;:JoPo całodl;iennym spoczynku-marsz
c3ynków, dwu.godzinnyeh bl waków obiadodo Brześcia!
wyoh, noclegów pod golem niebem, czy
Na IlOSt6j poludniowy zatrzymujemy
na pachuącym sisni~ zagród wieśniaó.:zych,
sifl we wsi Trzębisszów, gdzie oczekiwano
pieśni żołnierskich, gawQd p-rzyja,znycb, i
na nasze przybycie.
tajQnyt!h Vi spomnień.
Przed kościołem lic~ny tłum wieśnia
Tych uslS2ało się wystrzegać baczków... Na czele ksiądz, który nas krzyżem
świE}tym znaczy, błogosławiąe .••
nie, bo najbliższe wspomnienia mogh je-

dynie

i'tstruć

miazil!f:l~ern

bart przyszłego żołnierza

niewiary...

-~,..---~----

Pie.rwszy dziań marszu-,.dzień nie..
pomiarn.ie uci:ązliWl dla ludzi nIenawykłych do ci~żkich ~dklttyeb butów,
do
dtwigauia naładowanyeh plecaMw i kara-

- -Wieczór
.-. .;. >-zapa.da...
-, -

cżonych ap~kanych etóp,kolacja.,....,.cudna
sjesta żołnierska nakobiercl1 r:hłcdnej tra·

:{;;:rdnoać wiejska 15!lotyka nas i wita
prz'yj~{:;»ie a serdecznie, USkarżając się na
nstę1łłiliiilC9 ~Jm szlakiem nie:iawno wojska

c.arBk~~>""

Pnv

'i'i\·kf,;:.~zeniu

baonu dO?iSi, wie ..

śniacy. ~a bIałym fEjc;mBi:iem (;;~Tytych
ławach, wynos!il1\ przed pni;:~ chaty owoce,

mleko, chleb i łtrzerÓ~l},.13 smakołyki, chęt
nie chwytane przez 2cłnierzy, wywdzię
czają;eych si~ serdecznym podzitjkowaniem
.i braterskim obeJścism.
Nie jedl!fll łzę w starczych oczach
widziałem, nię jeden raz gonił nas szept
sttumiQny-"pamiętam sżeśćdzie~ąty trzeci"
A wtedy ducł.t rósl przesz;:Gścia, i
plzysięgał sam sobia pomstę za. dh!goletnie eierpienia;"-j za owe wspomnienia o
ostatnich. walkach - 2a Wl!{lomniem~ ...
baw~.
'
Marsze
•..

stają si~

coraz bardziej

Uełł!;""

żliwemi

formalnie· pogr:}ż&al w
tnni gorĄcyeb promieni słOllSCS

Kroczymy,

złGciatei

Mała dziewczęta rzucają; śród wyprę

zone na baczność szeregi. płatki kwiatów
polnych.
Poczuliśmy się w .Polsce.
Marsz na Międzyrzec.
Stop.niowo wkraczamy w okoHca) nil
kWl'Y'Ch huragan dziejowy w poataci pospiesznego odwrotu wojak moskiewskich,
partych prze.z armje spJ'zymi~rzone, pozo·
stawił
ślady.

-

smutne,

pełne

gl'OZy

zni8z~zen18

za

Brygadą

zwiększamy

tempo

ma1SZU.
.
Pxaw.(}>ihvlł rozkosz~ paruminutowy
spoezy·;:.cJc po każdej godzinie marszU.

Watą s~ chłopcy w błoto,
może, najćz~śeiej tam,

czy w pył, gd:;;ie
gdZie kto stał,
zadzlemją nogi do góry, upftjając shi! WO.dą z manierki, dymem pa;ierosa-lub też
sapoznsją si~ bli~j 3 ...... rodzinl\ pGIOWI}".
- Ogromnie miła fami1ja, niewygodna jednsk... gdyż g~yzie.
'

kto

mijaj~

Co cbwila

'ct:ronę Brześcia

i

n~s,

dflhee w

odwrotnie, armaty,

.

Wieś Różlłt wieś

Łuk6w

D.lite,

niedaleko,-pierwsze

.

wieś Ź'i~ary ••.
wifJkBZę

inia-

Bte~zko pO· dl',odse. Późnl} nocą, straszli.
wie um~ezeni kilkud.ziesięciowłorstowym

wzięty;

M8J'BZ-na Białą.
Tumany kurzu· prgesłaniajl} oczy.;.
Wy:gllłdamy wBzyscyjak _posągi. albo jak
aut6mały porulSzaj}}ce Bi~ sennie i leniwie,
wlkute Pi szarego kamienia.

świadcztł

stamtąd jeńcy,

Widząc

o tym

nasze zielonkawe mundury,

zapytują z radilścią: • wy toże
A byli śród nich ch~tnj, którzy

plenny je"..
chcieli ga~
wrócić z nami, by pójść "na ministrówII..

----------..0('
D~iymy bocznemi drogami, marszem
wielce uciążliwym, bez odpoczynków, Po<
stój wieCZortły-we wsi prawie zupełnie

zamienionej częściowo w
popioZów. Ziemia zasłana
wystrzelone mi szrapnelami i porzuconemJ
ładunkami. Wokoło wsi-okopy, w których wala slf2 pOl'zucona broń i gnije kil..:
ka niepogrzebanych źołnierzy •.•
Do komendy baonu przybywa kilku
Belinbków z zawiadomieniem, iż poł!\cze
niezamieszkałej,
kup~ zgliszcz i

nie z

bryga1~ nastąpi

pytowem.

wieczorem pod Ko-

--------Północ niedaleko... Z oddali prze..
blyskuj!l

śród

fll'zew płonące

ogniflka•••

Z drtaniew, pudnieceni, wkraczamy błotnis
tym gościńcem do hum;.. Orkiestra gra
»Warszawiąnkę,". Wyprężamy się na bacznoŚĆ, nerwowe skurcze pełzają po twarzy"
Wszakże Foł~czenje się oZ brygadą, było

celem na':lzej

wędrówki-od

liśmy stnć się żołnierzami.

tej chwili mie..

Echa

odbijają si~

potęgują

stukrotnieli
płyn~ hen, gdzieś daleko...
Po cbu stronach drogi skupiła się szs)j'a brać hartowe
nych wisrusów,-tyeh z pod D~blina. Ław..
o olbrzymie drzewa,

cz6wka, Kr~ywQpłot... Przesłaniają dłońmi,
. od wicbru, świeczki mała, i wpijaią oczy
w nasze szeregi. Czy nie id5ie oto brat
którego z nich, czy nie znajdą w prz.,..
byłych druhów eerdeC.'łlDych a starych, od
których oddzielały ich kiedyś kordony, po..
tym linje b9jowe-a teraz t. zw. l!,)rjenta.

cja"-ezyli psyche Waraaawy s

f.

1915.

- Witajcie l
- Witajcie.
Orkiestra pułkowa grzmł~
.Hęj, kto· Polak I... "
- Witsjcial
W~rsza wa brata si'2 Sil ty mi, co pierw..

sa~

!tycb, z trudem włóci'ią,e eiężk19 bueiilka 'moc.bady, tabory i lazarety•.•
im bll~j twigrd2lY, tym pTędzej snadź
po geA~ińeaeb zasłanych otehbmnym dyCGfali
si\} rosjanie; ŚWiadcz:} o tym mniej
wanem· piachu, pot.'1kaj&csi~. O korzenie
a~temstyczne
poo}!slania. i rzadko napop('ttQ~ny,c~ odwieeznyeh drzew.. gdy dla,
t~e lillje okopów. .",
skrócel'iią arogi zapuszczamy B~ w głąb'

lal'6w.

Brzeaó jU3
prowadzeni

Orklv'3tra. grzmi...

Pod9bnO Brześć już wzięt,o

W,-pilścigu

Tabory nawet na bocznych drogach
utrudniajll ruch nieustannie.

sio Polsce czynem zaświadczyli.

.I wstyd tyllro

oto nas tak
Z

pami~tnik8j

j

tal

niezmierny-ża

mało..

A. PrzybylskI-Konrad,
suprb. legjon.

