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Porozumienie.
Niedawno podaliśmy artykuł pana Źychlińskie- 

g/o i Gorazdowa w sprawie porozumienia między 
Polakami a rządem pruskim i Niemcami.

W »Gońcu Wielkopolskim« odezwał się w tei 
sprawie glos. z którego podajemy, co następuje:

»Każdy z nas Polaków ufa w głębi serca, że 
z tej największej ze wszystkich wojen, z tej wal
ki. która na ziemi polskiej się toczy i imię Polski 
wszystkich przypomina, korzystniejsza dla nas po
wstanie przyszłość. Jest ona jednak bez pogodze
nia się z Prusami niemożliwa. Na szczęście pogo
dzenie to jest dzisiaj łatwiejsze, niż dawniej. Poli
tycznie myślący Niemcy zdają sobie dziś sprawę, 
jak wielce ważną jest kwesłya polska. Niedawno 
uważali ją za wewnętrzną sprawę Prus, dziś mia
rodajne czynniki widzą, że to jest ważna sprawa 
europejska. Od dawnych lat kwestya polska nie 
była w tak dobrem położeniu, jak obecnie

Pan Źychliński wskazuje, że początek porozu
mienia już został uczyniony przez zamianowanie 
dwóch Polaków arcybiskupami gnieźnieńsko - po
znańskimi. Jestto dowód dobrej woli i politycznej 
mądrości ze strony niemieckiej, albowiem więk
szość kanoników w obu kapitułach jest niemiecka.

Blędnem jest mniemanie, jakoby rząd dopiero 
z powodu wojny ks. biskupa Likowskiego arcybi
skupem zamianował. Już zimą 1913/14 mężowie 
z polskiego obozu konserwatywnego poczynili w 
Berlinie i Rzymie kroki, ażeby porozumienie mię
dzy władzą świecką, a duchowną uzyskać. Już 
przed wojną rząd pruski był na to zdecydowany, 
a Cesarz Wilhelm dał swoje potwierdzenie podczas 
»tygodnia kilońskiego«, a więc przed zamordowa
niem następcy tronu austro-węgierskiego w Sera- 
jewie. A więc i bez wojny bylibyśmy arcybiskupa 
Polaka otrzymali.

Powtarzam, że w Berlinie wieje dzisiaj dla nas 
wiatr korzystny w wysokich i najwyższych kołach 
i dla tego warto pisać o porozumieniu.
.. Może się znajdą pesymiści, którzy powiedzą, 
12 już kilka razy pogodzenia się z Prusami próbo
waliśmy, a zawsze daremnie. Odpowiadam na to, 
ze obecne położenie jest szczególnie korzystne, a 
nawet gdyby niem nie było, należy mimo to do tego 
celu dążyć. Pułki idą często sześć i więcej razy 
do szturmu, zanim cel osięgną. A u nas wielu wy
zbywa się wszelkiej nadziei, ponieważ rząd i sejm 
natychmiast ustaw antypolskich nie zniósł. Oczy- 
Wiście byłoby nam to przyjemnie, ale jeśli się to 
dotąd nie stało, musimy się starać, ażeby to w przy
szłości nastąpiło.

Nie pozwólmy się stropić przeszłością. W po
lecę trzeba się często douczać — mówi p. Źych- 

imski i ma racyę. Obecna wojna potwierdziła to 
zdanie: Rzadko kto miał tyle powodu niechęci do 
r£us, jak Austrya. Nie łatwo zapomnieć o Sadowię 
1 Konigraetz, oraz o usunięciu Habsburgów i Austryi 
na drugi plan na korzyść Hohenzollernów i Prus. 
Mimo to cesarz Franciszek Józef zawarł z Niem- 
carni przymierze, a przymierze to uratowało, jak 
Wiemy, Austryę od upadku. W polityce nie ma 
Przepaści, którejby troska o byt narodowy nie mo- 
£{a i nie powinna wygładzić.

Porozumienie jest zależne od dobrej woli obu 
stJ‘on- Słusznie pisze p. Źychliński: »Polacy mają 
ufność, że rząd pruski z obranej raz drogi me zej- 
^ Rzeczą i obowiązkiem Polaków jest, drogę tę 
rządowi wygładzać i uczynić ją trwale możliwą«.

Polscy żołnierze, którzy wiernie za Rzeszę 
yiczą, pracują dobrze dla niemiecko-polskiego po
szumienia, bo krwią swoją zapisują na kartach hi-

storyi wielką prawdę, źe jako obywatele są tak sa
mo pożyteczni, jak obywatele niemieccy, a przeto 
prawo do równego zaufania i równych wolności 
mają.

Wielką odpowiedzialność przejąłby w sumie
niu każdy z Polaków, ktoby choć nie umyślnie, po
rozumieniu temu przeszkadzał przez lekkomyślne 
słowa, przez ciągłe skargi, przez wyrazy nieufno
ści i niechęci. Przeciwnicy mogliby z tego ukuć 
broń przeciwko nam, jak to już często się stało. 
Niech słowa nie zniszczą tego dobrego, co nasi żoł
nierze z trudem zbudowali.

Dziś nie należy o tern mówić, co narody dzieli, 
lecz to mieć na oku, co je łączy. Nas Polaków łą
czy z Niemcami — oprócz przynależności do je
dnego państwa — także przynależność do zachod
niej cywilizacyi, oraz wspólność kulturalnych i eko- 
nowicznych interesów. A obecnie zwycięstwa nad 
Rosyą, odniesione przez cesarskich żołnierzy, nie
mieckich i polskich, pod genialnem dowództwem 
najwyższego wodza i jego jenerałów, zachowały 
nasze kościoły, miasta, wsie, poła od zagłady i ura
towały to wszystko, co podstawę naszego narodo
wego i społecznego rozwoju stanowi.

Porównajmy nasze położenie z położeniem bra
ci naszych w zaborze rosyjskim, których rząd ro
syjski obecnie różnemi obietnicami obsypuje. 1T0 
gorzka ironia, aby krajowi w dniach klęski, przy
rzekać wolność a równocześnie wycofywać się z 
granic tego kraju, zniszczenie szerząc, paląc, mają
tek niszcząc i zabierając, a ludność na nędzę wy
dając.

Podstawą porozumienia musi być wzajemne 
lepsze poznanie się. Dla tego pan Źychliński napo
mina Niemców, ażeby badali duszę narodu polskie
go i uczyli się szanować duchowe potrzeby jego. 
Wyraża przekonanie, iż w Prusiech nikt Polskom 
nie będzie przeszkadzał, aby swoje najświętsze do
bra zachowywali, pielęgnowali i rozwijali.

Co zaś do ziem polskich zaboru rosyjskiego, to 
dodaje, iż sprawa ta wprawdzie dopiero po wolnie 
uregulowaną być może, że jednak Niemcy i Austrya 
z pewnością znajdą szlachetne, narodu polskiego 
godne i historyczną jego odrębność respektujące 
rozwiązanie kwestyi polskiej.

Od siebie dodaję, iż w kołach' miarodajnych 
Stworzenie niepodległego polskiego państwa ma — 
jak się zdaje —- wielu zwolenników. O granicach 
jego i wogóle o szczegółach, nikt zapewnie przed 
końcem wojny nie będzie miał zamiaru dysputować. 
Przeważa zdanie, że byłoby w interesie państw 
centralnych, aby państwo polskie powstało i aby 
mu dać korzystne warunki rozwoju.

Prawda o położenia wojennym.
(Zdanie Anglików.)

„Morning Post’* pisze:
Pewni ludzie czynię rozpaczliwe ’vysilki, ażeby 

prostą prawdę o położeniu wojennem przed publi
cznością zataić. Codziennie widzimy plakaty gazet, 
podające wiadomości o olbrzymich niemieckich stra
tach albo o tern, że Hindenburg został pobity it. p.

Prosta prawda brzmi tak, że Rosyame od miesięcy 
się cofają, potyczki w odwrocie staczając, że są wy
pierani ze wszystkich pozycyi i że kilka wielkich miast 
oraz bardzo ważną sieć kolejową w ręku nieprzyja
ciela pozostawili.

Cofają się na stanowisko przygotowane, które je
dnak przez bardzo niebezpieczne manewry nieprzyja
cielskie jest zagrożone. Nie należy się przez długi 
czas soodziewać. ażeby znowu naprzód zaczęli iść.

Nasz dobry sprzymierzeniec cierpi straszliwie. A&. 
glia, gdyby słała sama, mogłaby się spuścić na swoją 
flotę, atoli są jeszcze inne czynniki: Francya cier
pi okropnie, Belgia jest na proch star
ta, Rosya mocno pobita, Serbia broni 
się rozpaczliwie i oczekuje nowego ataku.

W tych okolicznościach Anglia winna całą siłę 
swoją Wytężyć.

Z WARSZAWY.
Przemówienie ks. Lubomirskiego i odpowiedź 0L 

Leopolda bawarskiego.
Po wjeździe ks, Leopolda bawarskiego do War

szawy przemówił do niego prezydent miasta War
szawy, ks. Lubomirski, w te słowa:

»Przyjąwszy zaofiarowany mi urząd, starać się. 
będę o to, aby w mieście tern podtrzymać spokój 
i porządek«.

Jego królewska wysokość, ks. Leopold, odpo
wiedział na tę przemowę •— według »Deutsche, 
Warschauer Ztg.« — następująco:

»Ucieszyłem się z doniesienia, że mieszkańcy 
odnieśli się przyjaźnie do wojsk. Prowadzimy woj
nę % armią nieprzyjacielską, nie z pokojowo uspo
sobionymi obywatelami. Przeciwnie, mieszkańcy) 
zachowaniem swem mogą zyskać potężną ochronę 
naszego oręża.

e Czuję się jednak pozatem w, obowiązku wspo
mnieć, że w razie nieprzyjaznego postępowania lu
dności wobec wojsk naszych oraz w razie niesto
sowania się do naszych zarządzeń byłbym ku me
mu ubolewaniu zmuszonym wystąpić z pełną, nie
ubłaganą surowością naszych ustaw wojskowych. 
Leży zatem w interesie stolicy Polski uczynić 
wszystko, aby zapobiedz nieporozumieniom. j

W razie takiego dobrego zachowania się jestem 
chętnie skory do tego, przyznać miastu dobrodziej
stwa samorządu, zawarte w ordynacyi miejskie! dla 
Polski rosyjskiej,«

(Mowa tu o ordynacyi miejskiej, ogłoszonej 
dnia 19 czerwca rb. przez getterał-marszałka polne
go Hindenburga dla obszarów Polski rosyjskiej, 
podlegających niemieckiej administracyi).

Prócz prezydenta miasta ks. Zdzisława Lubek 
mirskiego i wiceprezydenta p. Piotra Drzewieckie* 
go mianowani zostali członkami nowego zarządu 
pp.: Jan Lewiński, adwokat i b. poseł do Dumy Hen*: 
ryk Konic, Bolesław „Weichert i Kazimierz ŻyekŁi 
Oprócz tego wchodzą w skład magistratu przewtM 
dniczący, poszczególnych wydziałów Komitetu oby*! 
watelskiego oraz dotychczasowi naczelnicy wydzhs* 
łów magistratu pp. : Zienkowski, Kołosowski, Ciem* 
niewski i Koralewski. Dotychczasowi urzędnicy 
magistratu i służba magistracka pozostali na urzę
dach. Komendantem straży obywatelskiej jest p. 
Popowski. Ks. arcybiskup Rakowski, zwrócił się 
listem pasterskim do duchowieństwa, polecając mu 
zostać na stanowiskach.

Przewodniczący centralnego Komitetu obywa
telskiego, książę Seweryn Czetwertyński. wraz z 
zastępcą przewodniczącego, p. Wł. Grabskim i SL 
Leszniewskim, opuścił Warszawę. Z pism peryo-i 
dycznych już na kilka dni przed zajęciem Warsza
wy przez wojska. niemieckie zawiesiły wydawni
ctwa: »Gazeta Warszawska«, »Dwa Grosze«, »Ka- 
ryer Poranny«, »Dzień« i humorystyczna »Mucha«.

»Münchener Neueste Nachrichten« donoszą z 
Berlina: »Jeszcze nie ustalono szczegółów admini- 
stracyi niemieckiej w Warszawie; już teraz jednak 
można powiedzieć, |e admmistraeva ta bedzie, po



dobnie Jak atimlnłstracya" w Brukseli, wydatnie wy
posażona, aby ciężko nawiedzonemu krajowi 
przyjść _ z pomocą i zaprowadzić porządek we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. Należy 
przytem mieć na uwadze, że idzie tu o zarządzenia 
na czas wojennej okupacyi kraju. Nie leży w pla
nie obecnej organizacyi przekraczanie tego zakre
su, jak to niektóre dzienniki zagraniczne głosiły«.

Amnestya w Warszawie.
Niemieckie władze wojskowe na propozycyę 

komitetu obywatelskiego ogłosiły amnestyę wszy
stkich pozostawionych w Warszawie przez Rosyan 
przestępców politycznych, między nimi skazanego 
na długie ciężkie roboty przywódcę socyalistycz- 
nego Medena.

Wojna z Resyą.
Przed wielką bitwą.

Front armii sprzymierzonych, operujących w 
Królestwie Polskiem, zaczyna się wyrównywać. 
!Ks. Leopold bawarski — jak doniosły ostatnie de
pesze — ściga w forsownych marszach cofającego 
się. nieprzyjaciela: zajął nietylko Siedlce i Soko
łów, ale jego straże przednie przeszły już Liwiec 
(lewy dopływ Bugu) w okolicy miasteczka Mordy, 
tak iż od Brześcia Litewskiego dzieli je przestrzeń 
około 70 kim. Armia jenerała Gallwitza, ciągnąca 
od północy, postępuje w dalszym pościgu, podobnie 
jak armie jenerałów Woyrscha, Kövessa, Macken
sens i arcyks. Józefa Ferdynanda, następujące od 
-południowego zachodu i południa z ogólnym kierun
kiem na Brześć Litewski. Ostatnie biuletyny za
wierają między innemi wiadomość, że wojska au- 
Stro-węgierskie dotarły do Radzynia, a wojska 
Sprzymierzone do Włodawy, położonej nad Bugiem 

i ,w odległości 60 kim. na południe od Brześcia Litew
skiego. Biorąc więc dwa najdalsze punkty obecne
go frontu wojsk sprzymierzonych na tym terenie — 
[Sokołów na północy, a Włodawę na południu — 
wynika, że front ten rozciąga się na przestrzeni 
około 140 kim. Jest to przy. ogromnych masach 

(współdziałających, przestrzeń stosunkowo niewiel
ka, co powoduje, że de facto pojedyncze walki do
tychczasowe zlewają się w jedną wielką bitwę. 
Z powodu olbrzymich zastępów, wciągniętych do 
boju na przestrzeni, sięgającej poza sto kilometrów, 
przewidywać należy ostateczne rozstrzygnięcie na 
Brońcie przed Brześciem Litewskim nie wcześniej 
piż pięć do sześciu dni, biorąc to pod uwagę że jak 
dotąd na ogół nie słabnie odporność cofających się 
Rosy an.

25 kilometrów od Brześcia.
Armia marszałka Mackensena zdobywszy miasto 

Białę, znajduje się tylko 25 kilometrów od Brześcia 
Litewskiego.

3£owtto przed upadkiem.
Gazety francuskie przygotowują na upadek Kowna. 

„Echo de Paris” pisze, że przed Kownem jest całe 
piekło w ruchu, od czasu gdy Niemcy z końcem prze
szłego tygodnia najcięższe swoje działa przed twierdzą 
^ustawili.

Do gazet angielskich telegrafują: Z ogromnym
rozmachem i w ciągłych szturmach Niemcy dobywają 
Kowna. Wiedzą oni, że zdobycie tego miasta da im 
jedyną możliwość, ażeby nowemu ugrupowaniu armii 
rosyjskiej przeszkodzić. Po piekielnem ostrzeliwaniu 
miasta z dział różnego kalibru, następują szturmy pie
choty. Wreszcie udało się Niemcom zdobyć forty ze
wnętrzne i zbliżyć się do wewnętrznego pierścienia 
fortecy.

Zmiana naczelnego
dowództwa rosyjskiego.

Cesarz Mikołaj życzy sobie zmiany głównego do
wództwa armii, a równocześnie zmiany planu wojen
nego. Na mocy nowego planu wojska rosyjskie aż 
dó wiosny mają pozostać w defenzywie a nawet je
szcze więcej terenu Rosyi Niemcom i Austryakom 
wydać.

W przeciwieństwie do tego wielki książę Mikołaj 
przemawia za tern, ażeby obecnie już rozpocząć wiel
ką ofenzywę.

Sprawozdanie anstryackle.
Urzędowe sprawozdanie głównej kwatery austrya- 

ckiej z dnia 16-go sierpnia brzmi: W terenie na za
chód od Bugu pościg za Rosyanami postępuje szyb
ko. Siły austryacko-węgierskie, w centrum wojsk sprzy
mierzonych posuwające się naprzód, następują na pięty 
cofającemu się na zachód od Biały poprzez Klikawkę, 
nieprzyjacielowi. Dywizya arcyksięcia Józefa Ferdy
nanda zdobyła wieczorem wśród walki teren na połu
dnie i południe-zachód od Biały, rzuciła w nocy most 
poprzed Krzrę i przekroczyła ją dziś rano. Nieprzy
jacielskie straże tylne, gdziekolwiek stawiły opór, zo
stały zaatakowane i pobite. Wojska generała v. Koe- 
wessa wyparły przeciwnika poprzez górną Klikawkę.

W okolicy Biały i Brześcia Litewskiego widać liczne, 
rozległe pożary. Pod Włodzimierzem Wołyńskim, gdzie 
na wschodnim brzegu Bugu stanęliśmy mocno w ró
żnych punktach, jako i we wschodniej Ga-licyi jest po
łożenie bez zmiany.

Walka o Sokal.
Nad Bugiem.

Z Żółkwi podążyłem nad Bug, którego bieg 
górny (galicyjski) leży. jeszcze w obrębie walk. 
Walki te mają charakter, jakby powiedzieć: spoko
ju. Od czasu do czasu dochodzi nas huk dział, trwa 
jednak krótko. Jeszcze przed kilku dniami toczyła 
się tutaj walka o szalonej gwałtowności. Jeżeli się 
chwali męstwo żołnierza, który walczy w Króle
stwie Boiskiem, to nie należy zapominać o tych 
dzielnych ludziach, o których piersi rozbiły się tu
taj nad górnym Bugiem wszystkie uderzenia rosyj
skie, zmierzające do wykonania okrążenia od po
łudnia i powstrzymania w ten sposób ofenzywy 
między Dnieprem a Bugiem podjętej.

Pole walk na śmierć i życie.
Chmury pocisków szrapnelowych, które teraz 

jeszcze od czasu do czasu ponad głowami naszemi 
się unoszą i w mgłę rozchodzą, nie dają ani wyo
brażenia o tern, jaki bój zażarty tutaj stoczono. 
Na wschodnim brzegu Bugu, który leniwie płynie 
mętną falą, rozłożyło się miasto Sokal na zboczu 
pagórków. Brzegi są tu strome i przepaściste. 
Nad zachodnim brzegiem roztacza się natomiast 
błonie, jakby miejsce ćwiczeń wojskowych; z rzad
ka domostwa. Wśród równiny, naprzeciw miasta 
stoi klasztor 00. Bernardynów.

Rosyanie obsadzili miasto i zachodni brzeg 
rzeki, mając wśród pagórków znakomite stanowi
ska, ponadto przez nich sztuką wojenną umocnione.

Lecz oto wojska pewnego austro-węgierskiego 
korpusu otrzymały rozkaz: Sokal zdobyć.

Zadanie trudne a bardzo ważne, gdyż z chwilą, 
gdy się powiedzie zająć powyższe wzgórza, po
zyska się cały przyczółek mostowy a z nim korzy
stną podstawę dalszego działania. Takiej podsta
wy koniecznie zaś było potrzeba dla grupy, która 
stąd miała wykonać ruch flankowy ku północy.

Rozpoczęło się najpierw oczyszczanie zacho
dniego brzegu Bugu. W tyralierce przekroczono 
leżące tu karczowisko i z krwawym mozołem za
jęto pierwsze wzgórki; w ataku na bagnety opano
wały wreszcie wojską austro - węgierskie lewy 
brzeg rzeki.

Najtrudniejsze zadanie.
Teraz trzeba jednak było podjąć największa 

pracę: przekroczenie rzeki i opanowanie stanowisk 
na brzegu prawym. A wszystko to z największym 
pospiechem tak, że czasu nie było nawet do bada
nia bagnistego przylądzia i sprowadzenia budulca 
do przeprawy.

W międzyczasie wykończali Rosyanie gorącz
kowo umocnienia swoich stanowisk. Pale, powbi
jane w koryto rzeki poprzegradzali drutami 
w trzech szeregac* za sobą i pozakładali ponadto 
miny; miasto i otaczające je wzgórza otoczone były 
prócz tego trzema liniami rowów strzeleckich. Sa
mego Bugu broniły także odrębne umocnienia i u- 
twierdzony silnie wał kolejowy; w klasztorze 00. 
Bernardynów mieścił się wreszcie silny oddział ka
rabinów maszynowych.

W tern właśnie miejscu podjęto pierwsze ude
rzenie.

Artylerya zasypała pociskami wał kolejowy, i 
klasztor; ciężkie pociski rozbiły, przedsionek ko
ścioła klasztornego, gdzie na podwórzu nieprzy
jaciel był ustawiony1.

Po dokonaniu tego przygotowania ruszyła pie
chota przeciw czerwonemu murowi klasztornemu. 
Odznaczyli się tutaj żołnierze pewnego pułku po
spolitego ruszenia i strzelcy. Siłą wzięto klasztor 
i tor kolejowy; nieprzyjaciel cofnął się na drugi 
brzeg.

Atak na całej linii.
Teraz nadeszła chwila ogólnego uderzenia. 

Jakkolwiek wskutek czterodniowej ulewy wody 
Bugu wezbrały, to jednak okoliczność ta nie mogła 
stanowić przeszkody. Bez pomocy mostu rzuciły się 
zastępy atakujące w bród przez mętną falę i mimo 
istnego gradu kul, który je z przeciwnego brzegu 
zasypywał, po szyję zanurzeni w wodzie, wdarli 
się żołnierze na stromy brzeg wschodni i wyparli 
nieprzyjaciela z jego pierwszych rowów. Przemo
czeni do skóry, bez widoków pomocy, wytrwali oni 
tam w chłodzie i głodzie, odpierając każdy cios 
wśród nocy, która zwolna zaległa ziemię.

Nazajutrz.
Z brzaskiem następnego dnia dokończono 

dzieła.
Ciężka artylerya niszczyła szeregi rosyjskie, 

a pod jej osłoną ruszyły naprzód nowe kolumny, 
podążając przez las Walawkę. Dzielni Ślązacy 
przedzierali się tutaj przez zasieki, zapory z dru
tu i wszelakie przeszkody, aż zawładnęli lasem, 
podczas gdy żołnierze z pułku »Deutschmeistrów« 
zajęli w ataku Górę Sokoła.

Pierwsze oddziały wpadały już do miasta.

Ale Rosyanie otrzymali tymczasem posiłki ta* 
że przeciwnicy mieli przewagę w stosunku 2-7 
Nastał straszny, krwawy bój. Ostatecznie jęto 
przyczółek Sokal został zdobyty. Trud żołnierz 
nie ustał jednak jeszcze z tą chwilą. Nieprzyjaciel 
podjął bowiem niemal równocześnie kontrofenzywe 
która trwała przez dni dwanaście z rzędu.

Siłę nieprzyjacielską złamano tutaj dopiero * 
dniu 1 sierpnia.

Wsjna na Zachodzie.
jWilczetsie generała frencha.
Londyńska „Times” wyraża swe niezadowolenie 

z powodu braku urzędowych wiadomości od generała 
Frencha. „Wiemy bardzo dobrze — pisze „Times" _ 
że w ostatnich tygodniach gwałtowne były walki na 
naszym froncie. Wykazuje się to jasno ze spisu jeń- 
ców a także z urzędowych wiadomości niemieckich 
Kiedyż nareszcie rząd uzna, że jesteśmy narodem, któ
ry tak samo złe, jak dobre wiadomości wojenne znieść 
potrafi. Jeżeli zamilcza się złe wiadomości, to jest t0 
dowodem, że nie ufa się narodowi, aby błąd jakiś 
przyjął ze spokojem. Skutek tego jest ten, że naród 
traci zaufanie do swych przewodników; wyradza to 
pesymizm i . zmniejsza nawet osiągnięty sukces, albo 
wiem górę bierze mniemanie, że sukces nie był zape
wne tak znaczny, jak o nim doniesiono. Nie wyją- 
wia się rzeczywistego stanu rzeczy a u sprzymierzo- 
nych wzbudza się wrażenie, jakobyśmy dotąd jeszcze 
nie mieli pojęcia, co to jest wojna.”

Sprawianie francuskie.
(wtb.) Urzędowe sprawozdanie wojenne z dnia

15- go sierpnia po południu brzmi: W nocy było wza
jemne ostrzeliwanie, gwałtowne zwłaszcza w Artois, 
w odcinku koło Souchez, pod Roclincourt," w Szam
panii koło szańca pod Beau Sejour, w Lotaryngii w 
terenie Leintrey i Reillor. Między Oise i Aisńe wysa
dziliśmy na północ od Puisaleine minę i po gwaito 
wnej utarczce zajęliśmy krater. W Argonach walka 
na bomby i petardy w Courtechausse i Fontaine aux 
Charmes. W Wogezach w terenie Fave eksplodowała 
niemiecka mina na wzgórzu 607 na południe od Lus- 
se, nie sprawiła jednak szkody ani strat. Grupa sa
molotów bombardowała niemieckie szopy i składy w 
dolinie Spada. Zrzucono 108 bomb. Wszystkie samo
loty wróciły bez szwanku.

Sprawozdanie wieczorne: Dzień był spokojny na 
całym froncie. W Argonach przerwało wkroczenie na
szej artyleryi ostrzeliwanie Courtechausse i Fontaine 
aux Charmes. W odcinku Bagatelle spowodowała eks- 
plozya miny walkę o krater, który pozostał w naszych 
rękach. Nieprzyjaciel rzucił kilka granatów na otwarte 
miasto Monididier. Nasze baterye obronne zmusiły 
ogień nieprzyjacielski do milczenia. W odwet za ostrze- 
lewanie Sł. Die i naszego obozu pod Weitstem na za
chód od Lingekopf, ostrzeliwaliśmy dworzec w Mar- 
kirch i obóz niemiecki Barrenstall.

Wojna włoska.
Sprawozdanie włoskie.

(wtb.) Sprawozdanie urzędowe z 15-go sierpnia 
brzmi: Wałka poza granicami Cadore wzmogła się. 
W terenie Monte Piano podjął nieprzyjaciel znaczni 
ilością, poparty przez liczną artyleryę, nowe ataki na 
pozycye, z których w dniach poprzednich został wy- 
party. Po uporczywej walce został odparły z ciężkie- 
mi stratami. W dolinę Sexten weszła piechota nasza, 
podczas gdy artylerya trwale ostrzeliwała nieprzyja
cielskie umocnienia, na szczyt Oberbachu i tam si§ 
zorganizowała. Na drugiej stronie zajęła nasza pie
chota punkt węzłowy traktów górskich na zachód od 
szczytu Cengias. Nad Soczą rozpoczęła nasza artyłe- 
rya ogień niszczycielski przedw obronnym umocnie
niom w nizinie Flitsch. Nieprzyjacielska baterya, ukryła 
zręcznie na wzgórku powyżej Swinjaku, została tra
fiona przez nasze pociski. Na Karśtie rzucał nieprzy
jaciel w nocy na 15,go sierpnia liczne race świetlne 
ponad nasze pozycye, nie podjął jednak żadnego ata
ku. Nasza artylerya trwa w planowem burzeniu nie
przyjacielskich rowów. Wczoraj zburzone zostały ro 
wy, z których nieprzyjaciel udaremnił zajęcie Seibusi. 
Obrońcy ich zostali zmuszeni do ucieczki i w większej 
części ranieni przez szrapoele i ogień karabinów. Nie
przyjacielskie samoloty szybowały w tych dniach na 
linii Soczy nad naszemi bateryami obronnemi. Z? 
każdym razem zmuszone zostały przez pasz ogień 
skuteczny do odwrotu.

Sprawozdanie ausiryackie.
(wtb.) Urzędowe sprawozdanie wojenne z dnia

16- go sierpnia brzmi: Na froncie tyrolskim rozpoczęła 
wczoraj nieprzyjacielska ciężka artylerya po dłuższej 
przerwie, ponowny ogień na nasze umocnienia, szcze
gólnie zwłaszcza na takowe u przełęczy Tonale i oa 
płaskowzgórzach Lavarane i Folgada. Próby ataku 
piechoty Włoskiej u traktu Tonale, na pozycye koło 
Popena (na południe od Schluderbach)/ i w terenie 
Dreizinneń, zostały odparte. Tak samo na froncie p& 
brzeza me udały się ponowne ataki nieprzyjaciela #

<



terenie na południe od Km i podchód przeciw wysu- 
giętej części płaskowzgórza Doberdo.

Wydarzenia na morzn.
(wtb.) Naczelna komenda floty austryackiej ogła

dza, co następuje: Jeden z naszych samolotów wo- 
dnych (hydroplan) obrzucił dnia 15-go sierpnia cztery 
pobrzeżne forty Wenecyi bombami, które, z wyjątkiem 
jednej, wszystkie eksplodowały w obrębie fortów. Z 
pięciu lotników, którzy wznieśli się w celu pościgu, 
dwóch zostało zmuszonych do odwrotu i do zlądt> 
wania zaraz po wzlocie, dwóch zaniechało pościgu 
po pewnym czasie, ostatni zaś lotnik nieprzyjacielski 
poszybował za naszym samolotem aż w pobliże wy
brzeża Istryi, skąd, nie osiągnąwszy celu, musiał wró
cić. Nasz samolot wrócił bez szwanku, mimo gwał
townego ostrzeliwania przez nieprzyjacielskie działa 
forteczne i okrętowe.

Wedle urzędowego włoskiego ogłoszenia została 
nasza łódź podwodna „U 3” dnia 12-go sierpnia za
topiona w południowym Adryatyku. Drugi oficer i 11 
Judzi załogi zostali uratowani i wzięci w jeństwo.

Wojna w Turcyi.
Sprawozdanie tureckie.

(wtb.) Urzędowe sprawozdanie wojenne z frontu 
kaukaskiego brzmi: Miasto Wan zostało zaatakowane 
przez wojska rosyjskie i bandy armeńskie. Słaba je
go załoga opuściła miasto po 20 dniowym oporze, za 
zbliżeniem się rosyjskich posiłków. Dnia ll-g0 sier
pnia zajęły wojska nasze miasto z powrotem. Bandy 
armeńskie i wojsko rosyjskie zmuszone zostały do od
wrotu. Przy odwrocie swym zniszczyły one doszczę
tnie okolicę.

Na froncie dardanelskim odparliśmy na północ od 
Ari Bumu dnia 14-go sierpnia ponowny atak nieprzy
jacielski przeciw naszemu skrzydłu prawemu w doli
nie Anaforta. Z innych frontów nic nowego.

Jfowe wysiłki
przeciw ßardanelom.

Kopenhagska gazeta „Politiken” dowiaduje się z 
Paryża, że sprzymierzeni przygotowują nowy atak ge
neralny na Galipoli. Usiłowania, aby Konstantynopol 
doprowadzić do upadku, zostaną wzmożone dziesięć- 
kroć. Należy zwrócić uwagę na to, że generał Sarrail 
nie został mianowany jak jego poprzednicy „dowódcą 
korpusu ekspedycyjnego”, ale „szefem armii wscho
dnich”.

Wojna na monach.
Zatopione statki.

(wtb.)1 Wedle doniesienia Lloyda zatopiony zo
stał parowiec angielski »Jacona« o pojemności 2966 
becz. Kapitan i 9-iu ludzi załogi zostali wysadzeni 
na ląd.

Parowiec u Aura« z Bergen został przez niemie
cką łódź podwodną storpedowany koło Marstenem. 
»Aura« wiozła drzewo do Anglii.

Angielski parowiec »Summerfield« został zato
piony. Pierwszy oficer, żona jego i pierwszy inży
nier utonęli. Siedm ludzi załogi wysadzono na ląd, 
między nimi dwóch ciężko rannych.

Wedle doniesienia Lloyda zatopione zostały 
statki rybackie: »Utopia«, »Oceangift«, »Esterante«, 
»George Borowce* »Joung Admiral«, »George Crab- 
be«, »Illustrions«, »Calm«, »Tresoire« i »Weleane«. 
Załogi tych statków zostały uratowane.

Angielski statek rybacki »L. T. 107 Arbervita« 
został za pomocą płonących bomb zatopiony przez 
małą łódź podwodną niemiecką. Załoga statku od
płynęła w łodzi, z której zabrał ją holenderski paro
wiec »Gaąsterland« i wysadził na ląd w Imuiden.

Z bieżącej chwili.
WŁOCHY.

— (Oficyalna agencya watykańska 
o konferencyi pokojowej.) „Corresponden- 
za”, oficyalna agencya watykańska donosi w sprawie 
konferencyi pokojowej kardynałów i biskupów państw 
neutralnych, że zostanie ona zwołana z inicyatywy 
amerykańskiego kardynała Giblonsa i arcybiskupów z 
bostonu i Nowego Jorku. Przychylna odpowiedź w 
sprawie konferencyi nadeszła już od episkopatu hi
szpańskiego i od biskupów szwajcarskich. Inicyaty- 
wa ta znalazła poparcie rządów Stanów Zjednoczo- 
°ycń, Holandyi i Hiszpanii. Najciekawsze, że „Cor- 
riere della Sera” wiadomości tej zaprzecza kategory
cznie i zaznacza, że papież teraz nie myśli w ogóle o 
wszczynaniu a key i pokojowej czy to w tej, czy w in
nej formie.

BAŁKAN.
~ (Nowe aresztowania w Skódrze.) 

»Giornale d’Italia” donosi ze Skodry, że na rozporzą
dzenie czarnogórskiego generała Vetkowicza rozpo
ro się masowe aresztowanie Albańczyków z powo
du organizowania w górach powstania, które miano 
przenieść także na Skodrę. Aresztowani między inne-

mi Kara Said-Pasza, komendant turecki w walce prze
ciw Serbom pod Kumanowem, Akhiff Pasza, dalej 
Refik Bey, Toptani, kuzyn Essada, walczący z nim, 
Tewzi Bey, były gubernator Skodry, jak również i nłe- 
przyjaźnie dla Włochów i Essada usposobione ele
menty i również byli urzędnicy i . członkowie komisyi 
eksekutywnej Bib Dody. Lista, zestawiona przez czar
nogórskiego konsula Martinowicza obejmuje 100 wy
bitnych nazwisk osób, mających być aresztowanymi. 
Aresztowanych wywożą Czarnogórcy do swego kraju.

Wiadomości z bliższych i dalszych stron,
Bytom. Władze miejskie sprzedają 

obecnie także, jak inne gminy śląskie, ziemniaki. 
Cena za ćwiartkę wynosi 1 mk. Rodziny wojaków 
otrzymały ćwiartkę po 75 fen. — Parcela, wyno
sząca 41 399 metrów kwadratowych a należąca do 
obszaru dworskiego w Orzegowie i będąca wła
snością spółki akcyjnej w Frydenshucie, została 
oddzielona od dworu orzegowskiego, a przyłączono 
ją do miasta Bytomia.

Karb. Nieszczęście spotkało górnika 
Łukaszczyka z Karbu. Najechała go bowiem ko
lejką, która zgniotła mu klatkę piersiową. Nieszczę
śliwego umieszczono w lecznicy górniczej.

Łagiewniki. O opór wobec władzy 
oskarżoną została robotnica Kandzia. Syn jej nie 
uczęszczał do szkoły. Policyant Wengler miał na
kaz chłopca tego przyprowadzić do szkoły. Po
nieważ w mieszkaniu nikogo nie zastał, policyant 
czatował w pobliżu domu. Pewnego dnia spo
strzegł, że chłopak, pomagał(matce przy praniu bie
lizny. Przy tej sposobności policyant aresztował 
chłopaka. Matka opierała się aresztowaniu i za to 
skazał ją sąd wojenny na 14 dni więzienia.

Król. Huta. (F a ł s z y w e pieniądze). 
Nie ma prawie dnia, by w okręgu górnośląskiego 
przemysłu nie pojawiały się w różnych miejscowo
ściach podrobione pieniądze. W pewnym składzie 
rzeźnickim wydano kupującemu zdawkowej mo
nety 80 fen., pomiędzy którymi była fałszywa 10- 
fenygówka. Falsyfikat nosi datę 1913 i jest marnie 
podrobiony, tak że łatwo go poznać. —W domu 
przy ulicy Stawowej 8 zrobiła pewna kobieta ogień 
przy pomocy benzolu. Na nieszczęście wylała ła
two zapalnego płynu na podłogę, którą zajęły pło
mienie. Malarz Tichauer i jego czeladnik, którzy 
w owym domu byli zatrudnieni, stłumili ogień, za
nim zdołał się rozszerzyć.

— Pewna panienka zgubiła torebkę, w której 
miała przechowane poświadczenie od zegarmistrza, 
że oddała u niego zegarek do naprawy. Panienka 
udała się do zegarmistrza, by mu donieść o zgu
bie. W pół godziny później zjawił się u zegarmi
strza niejaki Łukoszek z żądaniem, by mu zegarek 
wydał. Znalazcą zajęła się polieya.

Siemianowice. (Poradzili sob ie). Kil
koro ludzi zajęło się oczyszczaniem spirytusu de
naturowanego i przyznać trzeba, że zabrali się do 
roboty z znajomością rzeczy, gdyż oczyszczony al
kohol był znośny. Sprawą tą zainteresowała się 
polieya, która wdrożyła śledztwo.

Siemianowice. Are s ź t o w a n o tu siedmiu 
robotników z Królestwa, którzy na mocy pożycza
nej legitymacyi usiłowali przejść granicę. Aresz
towanych umieszczono w więzieniu w Katowicach.

— Na policy! tutejszej oddano f a łs z y- 
w ą dwumarkówkę.

Katowice. (Listy anonimów e). Do wła
dzy wojskowej w Katowicach nadchodzą różne i 
liczne listy z skargami, zażaleniami od ludzi, któ
rzy wstydzą się widocznie swego nazwiska. Wła
dza wojskową listy takie, które są bez podpisu nisz
czy i wcale ich nie uwzględnia. I słusznie. De- 
nuncyacye bez podpisu detiuneyanta pochodzą 
zwykle z nienawiści i złośliwości, a jeszcze czę
ściej opierają się na kłamstwie. Nietylko kato
wicka komenda wojskowa otrzymuje takie donie
sienia bezimiennych denuneyantów, lecz władze 
wojskowe innych okręgów zasypywane są tego 
rodzaju denuncyacyami. I tak władza wojskowa 
w Zgorzelinach publicznie piętnuje denuneyantów, 
którzy ją zasypywali skargami. Denuncyanci ci 
skarżyli się w swych listach, że ten i ów mężczy
zna jest zdrowy a mimo to nie został powołany 
pod broń. Władza wojskowa tłómaczy, że mogą 
być tacy, którzy zdrowo wyglądają, lecz wskutek 
orzeczeń lekarskich uznani zostali za niezdolnych 
do służby wojskowej, albo też przeznaczeni są do 
służby wewnątrz kraju, i oczekują pozwu.

Mysłowice. Polscy parafianie udali się 
w niedzielę w procesy! do Piekar. Z Mysłowic aż 
do Bytomia pojechała procesya koleją, a z Byto
mia udała się pieszo do Piekah Wszystko odbyło 
się w ładzie i porządku. — Aresztowano tu 
czterech obcych poddanych, którzy nie mieli ża
dnych legitymacyi. Ponieważ ludzie ci opuścili bez 
upoważnienia swe miejsca pracy, oddano ich przed 
sąd wojenny.

Radzionków. Amt owy obwieszcza, że ka
żdy wypadek szkarlatyny musi być urzędownie 
zgłoszony. W ostatnim czasie wiele zaszło wy
padków śmierci wskutek tej zaraźliwej choroby i 
władzą dowiedziała się o nich wtedy, kiedy już

tyło zapóźno. Ktob'y zaniedba! zameldowania 
szkarlatyny, naraża się na karę.

Mikulczyce. Z funduszu wolnych ku
ksów otrzymała gmina tutejsza 2687 mk. na cele 
szkolne. — Na polu walki polegli drzewiarz 
Wolni ca, rzeźnik Czech, kowal Koziołek i górnicy 
Kaczmarczyk, Haduła i Jan Pośpiech,

Rokitnica. Włamywacze odwiedzili w 
nocy na 10 sierpnia skład Biskupkowej i zabrali 
oprócz gotówki 30 mk. wiele towarów. Złodzieje 
udali się widocznie później na pola, gdyż w ziem
niakach znaleziono opakowania z papierosów i smo
czki gumowe.

Tarn. Góry. (W sprawie z b o ż a). Wszel
kie zboże, a więc i owies został skonfiskowany na 
rzecz gmin. Osoby, które od landrata otrzymały 
upoważnienie, mogą owies nabywać. Tym osobom 
wolno też owies sprzedawać, później wolno sprze
dawać owies władzy wojskowej i w ilościach po
niżej 10 centnarów do urzędu prowiantowego. Ce
na wyznaczona została na owies, który wymłóco- 
ny został przed 30 września, na 15,25 mk. za cen
tnar, owies wymłócony po 30 września tylko 15 mk.
., — Pomocnicy handlowi domagali się
od pryncypałów by w niedziele i święta wszystkie 
składy zamykać miasto o 2 już o ’ godzinie 1 w po
łudnie. Związek kupców żądanie to odrzucił.

Rudą. (Jubileusz pracy). Kowal Paweł 
Osmenda obchodził w tych dniach jubileusz 50 letni 
swej pracy zawodowej. Osmenda zatrudniony jest 
50 lat w kopalni »Pokój«. Dwóch zięciów i dwóch 
synów jubilata jest na polu walki, a trzeciego nieda
wno temu zaciągnięto do służby wojskowej.

Biskupice. Do kowala M. przybył jakiś 
nieznajomy mężczyzna, który zdołał szybko pozy
skać serce kowala. Wnet też udali się do knajpy 
by »oblać« nową znajomość i szczerą przyjaźń. W, 
Biskupicach było jednak za mało dla nich piwa, po
wędrowali więc do Zabrza, gdzie rozpoczęli pić na 
nowo. Kowalska głowa była widocznie za słabą, 
gdyż nowy »przyjaciel« musiał go odprowadzać do 
domu. W drodze odebrał mu »przyjaciel« portmo
netkę z resztą pieniędzy —. 22 mk., i znikł w tie-/ 
mnościach nocy.

Zabrze. Na ostatnim targu sprzedawano 
ziemniaki po 90 fen. i 1 mk. za ćwiartkę. Cena więc 
spadła, lecz mimo to ziemniaki jeszcze są za dro
gie. Na zniżenie ceny wpłynęło widocznie rozpo
rządzenie władzy i konkurencyjna sprzedaż 
gminna.

Gliwice. Kolejka najechała na 3 letnią có
reczkę Langnerów i niebezpiecznie ją okaleczyła. 
Matki wciąż jeszcze zapominają, mimo przestróg 
w gazetach, że nie należy dzieciom bez opieki wy
chodzić na ożywioną ulicę. -— W Szobiszowi- 
each jacyś swawolnicy wybili pewnemu piekarzom 
wi szybę w składzie.

Hulczyn. (Ośm synów na w o j n i e). Syn 
stolarza Tichego z Ligoty pod Hulczynem poległ 
w walkach pod Lublinem. Oprócz poległego mą’ 
Tichy jeszcze siedm synów na wojnie.

Opole. W pobliżu dworca wschodniego wybu
dowały władze wojskowe ogromny gmach dla dez- 
infekcyi i zniszczenia robactwa, w jakie obfitują 
żołnierze, będący dłuższy czas w polu. Gmach ten 
obejmie 12 000 żołnierzy.

Brzeg. (Zatrucie grzybami). W oko
licy Brzega pojawiają się coraz częściej wypadki 
śmiertelne z powodu spożycia trujących grzybów. 
W Gr. Neudorf, jak to już donosiliśmy, zmarło pięć: 
osób wskutek zatrucia grzybami. Obecnie donoszą, 
że dalsze trzy osoby zachorowały po spożyciu! 
grzybów trujących i walczą ze śmiercią. W Schrei
bendorf zmarła w lecznicy kobieta nazwiskiem Ger- 
noth, a trzecie jej dziecko zakończyło życiie wsku
tek trujących grzybów. — W Turn zapadło sz eś ć 
osób po spożyciu grzybów. Dwie osoby żarły, 
cztery oddano w opiekę lekarską. Stan ich jest mi- 
mo to groźny. — W Rothenburgu zmarła starszą] 
panna Mansch z powodu zatrucia grzybami.

Świdnica. Tutejsza izba karna rozpaś 
trywała sprawę niebezpiecznego oszusta niejakiego, 
Oskara Jeske z Świdnicy. Jeske zawierał znaj o-, 
mość z dziewczętami, obiecując im małżeństwo, 
przyczem »nabierał« je na pieniądze. Od pewnej 
służącej wyłudził na urządzenie mieszkania 1000 
marek. Rafinowany oszust przybył godzinę przędli 
ślubem i wydostał od swej młodej pani talara, z któ
rym zbiegł i na ślub się nie stawił. Izba karna ska
zała oszusta na półtora roku domu karnego.

Toruń. Jak »Voss. Ztg.« donosi, wpadło w ręce 
wojsk niemieckich, posuwających się w głąb Królem 
stwa Polskiego, także sporo statków na Wiśle. Ro
sy ani e zatouili większą część tychże w Wiśle. Po-« 
nie waż jednak stan był niski, udało się z łatwością 
wydobyć je z wody i oddać do użytku żeglugi na 
Wiśle. Chodzi tu o statki, należące do polskich! 
przedsiębiorstw, krążące w czasach pokojowy cli? 
między Warszawą a Gdańskiem. Jeden z tych pol
skich parowców przybył już do Torunia.

NADESŁANO.
Dnia 28-go sierpnia b. r. obchodzą małżonkowie li 

i Franciszek Jondro z Chropaczowa iobilei 
złotego wesela. Przy tej okazyi życzmy Szan. Jubilat 
szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa Bożego ażebv

Ro4xia* Dolina
szczęścia, zdrowia i błog 
jubileuszu dyamentowego5



Ostatni© wiadomości.
Kronika wypadków wojennych.

17-go sierpnia przed połudn.
(wtb.) Sprawozdanie głównego dowództwa 

armii niemieckiei.

Ze Wschodu.
Grupa armii marszałka polnego, generała Hłnden-

burga.
Dalsze wałki w okolicy Kupiszek były dla nas 

korzystne. W ręce nasze wpadło 625 jeńców (w 
tem 3 oficerów) i 3 karabiny maszynowe.

Wojska armii generała pułkownika v. Eichhor
ns pod wodzą generała v. Litzmanna, wzięły sztur
mem ukryte miedzy Niemnem a Jesią forty frontu 
południowo-zachodniego Kowna; zdobyto przy tem 
przeszło 4500 jeńców, 24 dział i liczne inne narzę
dzia.

Armia generałów v. Schołtza i v. Gallwitza od
parła nieprzyjaciela wśród bezustannych walk da
lej w kierunku wschodnim. Wzięto przy tem 1800 
jeńców, w tem 11 oficerów. 1 działo i 10 karabinów 
maszynowych.

Na froncie północno-wschodnim koło Modlina 
zdobyliśmy szturmem 1 wielki fort i 2 mniejsze

Na reszcie frontu udało się wszędzie prawie

' wyprzeć nieprzyjaciela wstecz. Przytem zdo
byto 2400 jeńców, 19 dział i hmy materyW.

Grupy armii generała marszałka polnego, 
księcia Leopolda bawarskiego 

i generała marszałka polnego v. Mackensena postę
pują zwycięsko naprzód.

W sprawozdaniu swem urzędowem z dnia 16 
sierpnia twierdzi naczelne dowództwo armii rosyj
skiej, że rosyjskie straże przednie zdobyły dnia 13 
sierpnia pod Dunajowem nad Złotą Lipa dwa rowy 
niemieckie a obrońców ich pobiły. Nasze na tem 
miejscu walczące wojska wiedzą tylko o jednym 
ataku patrolek rosyjskich w nocy z 12 na 13 sier
pnia, który nie udał się zupełnie i przy którym nie
przyjaciel pozostawił przed frontem naszym 4 za
bitych i dwóch rannych; nam ten atak nie przyniósł 
żadnej straty.

Z Francyi.
Pod Ostendą odpędziła nasza artylerys pobrze- 

żne dwa nieprzyjacielskie kontrtorpedowce.
W Argonach wschodnich wzięliśmy pod La 

ville mor te jeden rów francuski.
Pod Bapaume wpadł jeden angielski samolot 

w nasze ręce; znajdujący się w nim dwaj oficero
wie zostali wzięci w jeństwo.

Ostrzeliwanie flngiil zachodnie).
Biuro Reutera donosi dnia 17-go sierpnia: 

miecka łódź podwodna wystrzeliła granaty „

W Whitehaven i Harington pcnvstaiy pożary, które 
wkrótce ugaszmo^ZJndzijuktjue^zgmąl^^^

Do dzisiejszego numeru dołączamy 
»Ilustrowany Kuryer wojenny« z bardzo zajmują, 
cemi I pięknem! rycinami. Prosimy Szanownych 
Czytelników, ażeby go pokazali innym, którzy ga, 

_. . ___i rrnohonłM ich do zaabonowania n.
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Rozpowszechniajcie naszą gazetą A
zawsze i wszędzie pomiędzy znajomymi 
i przyjaciół mil Nie tylko przy zmia* 
nie kwartału, ale przy każdej sposobności 
do tego się nadarzającej należy gazety poi-

AA

skie rozszerzać1

Dt 11 11_ ... ....... JD
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Nakładem i czcionkami „Katolika”, spółki wyda
wniczej z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu, 
Redaktor odpow.: Adam Napieralski w Bytomiu

Z POWODU 
LIKWIDICYI

kaftany sportowe, kaftany golfowe, kaftany sukienne - Czarne płaszcze i pal
toty, płaszcze włochowate i kołnierze - Płaszczyki tatowe i zimowe dla dzieci 
Bluzki, spodniki kostynm., suknie, spódnice, suknie poranne, kaftany poranne

hędą po każdej możliwej cenie sprzedawane
Urządzenie składu jest również w całości lub oddzielnie do sprzedania,

Wskutek korzystnego zakupna maso- 
weg®, jestem w stanie, najlepsze

do nzytku domowego sprzedawać po na
stępujących cenach:

1 füllt (waga fabryczna) 0.65 IMFOli
10 funtów „ „ 6.30 marek

Ceniralna Drogerya Bytom
Telefon 346 Piekarska ulica 14 obok poczty

W obecnych czasach 
najpewniejsze pieniądze 

io banku!
Przyjmujemy depozyta w 
wysokości, począwszy od 

i płacimy od nich: 
3°/o za tygodniowem 
4% za ćw ierćrocznem 
4łAc/o za półrocznem 
4l/a°yo za rocznem 
5°/o za dwuletniem

każdej 
1 mk.

8*4
§*§

ll

w Bytomiu (Beuthen 0.-S.)
ulica Dworcowa 3? (Bahnhofstr.)

mm MiEtraitLIrtwEł
Polecam mój wielki skład mocno robionych tru
mien po cenach przystępnych. Od marek 25 po
cząwszy dostarczam na pogrzeb mój nowy wóz 
— — — — i konie za darmo. — — — _

Z powodu przebudowy i przeniesienia 
Pf mego składu mebli TBI

sprzedaję teraz tanio

meble, lustra 1 to* 
wary wyścielane.
Ponieważ mam jeszcze wielki i tani zapas 
drelichu, dla tego sprzedaję szczegół, tanio:

trzy-ezęściowe, dobrze wykonane mata i kanapy.
Najlepsza okazja taniego i dobrego 

zaknpna wypraw.

* Jroelich,
— (obok kościoła św. Jadwigi). —

Benzyna
znowu jest do nabycia w

Centralnej Brepii
(Aptekarz P. Baron)

By tom, ul. Piekarska W 
(obok poczty).

Polecam z dostawą za
raz najlepszą prima
w«,'™?' naftę
salonową w beczkach 
drewnianych ca 150—200 
litrów za cenę maksy
malną. Z. Kosiński,
Poznań (Posen O. 1) ol. 
Królewska nr. 8 (Königs- 
str. 8), Telefon nr. 5202 
Adr. tel, „Rosco Posen“.

Przy zakupnie towarów prosi 
powoływać się na nasza gazę



Czwartek, 19 Sierpnia 1915.Dodatek do Mr® SS®
polityka 3(6ł polskich.

W „Dzienniku” i „Kuryerze Poznańskim” ukazały 
$ię dwa artykuły, traktujące o wolności zdania Po
laków.

W artykule „Dziennika” (Nr. 181) podkreślono 
słusznie, iż w obecnych czasach głośne gadanie po 
kawiarniach i innych lokalach publicznych już nieje
dnego na przykrości naraziło. Artykuł przestrzega 
przed publikacyami ludzi niepowołanych. Ma tu oczywi
ście na myśli publikacye, jak pana Rudnickiego i in
nych, wypisujących rzeczy, na które nikt z tutejszych 
Polaków zgodzić się nie może. Na te publikacye, wy
chodzące za granicą, nikt z nas nie ma wpływu 
i wszyscy jesteśmy wobec nich bezsilni. Możemy się 
pocieszyć tern, że za granicą wyszły też publikacye^ 
które wspólność interesów polskich z interesami mo
carstw centralnych stwierdzają.

Artykuł „Kuryera” (Nr. 180) wygłasza zasadę, że 
tylko Koła polskie do zabierania głosu w sprawach 
polityczno - polskich są powołane. Kto poza Kołami 
polityką się zajmuje, nie ma rzekomo mieć prawa do 
wypowiadania swego zdania, ani do robienia polityki.

Dla dobra sprawy polskiej musimy zaprzeczyć słu
szności takiej zasady. Posłowie wychodzą z wyborów 
a wybór ich jest na ogół rezultatem nastroju wybor
ców w chwili wyborów. U nas, mianowicie w Po- 
znanskiem, wybór posłów zależy też jeszcze w bar
dzo znacznej mierze od zręcznej a często bezwzględnej 
agitacyi partyjnej i od mniej lub więcej pasywnego 
trzymania się wpływowych kół społeczeństwa, które 
zniechęcone sposobem agitacyi, czynnie na wybory 
wcale lub za mało wpływają, dając, ze szkodą dla 
sprawy, wolny bieg rozpędowi tych, którzy są czynni.

Te znane wszystkim okoliczności stanowią przy
czynę, dla której Kola polskie w obecnym swoim skła
dzie nie dają prawdziwego obrazu całego społeczeń
stwa polskiego, jakby być powinno. Jest rzeczą pe
wną, iż Koła te mają za mało przedstawicieli umiar
kowanego, a za wielu zwolenników ostrzejszego kie
runku politycznego, gdy w kraju stosunek jest wła
śnie odwrotny.

Już w czasach normalnych trzeba było ubolewać 
fisd tern, że czynniki umiarkowane w kraju do takiego 
składu Kół dopuściły. W czasach obecnych, które npm 
rzeczy pierwszorzędnego szczególnie też dla nas zna
czenia przyniosły, prawdziwe dobro narodu wymaga, 
ażeby te okoliczności publicznie stwierdzić i prawo 
Kół przy występowaniu w imieniu społeczeństwa do 
tej miary ograniczyć, jaka z racyi warunków i okoli
czności, w jakich Koła powstawały, jedynie jest 
słuszna.

Dla tych powodów nie można uznać zasady „Ku- 
ryera”, że tylko Koła są uprawnione do robienia po
lityki w tych czasach. Przeciwnie, przez wzgląd 
na dobro całego narodu jest rzeczą wprost konie
czną, ażeby zwolennicy kierunku politycznego, istnie
jącego w przeważnej części społeczeństwa, a w nie
wystarczającej mierze zastąpionego w Kołach, głośno
1 dobitnie czynność polityczną uprawiali.

Tylko w ten sposób zdołają uchylić następstwa,
2 politycznej jednostronności Kół wynikające i zapo
wiedz skutecznie mniemaniu, jakoby to, co zwolennicy 
ostrzejszego kierunku politycznego, jako przedstawi
ciele Kół w izbie poselskiej i w komisyach mówią, 
było zdaniem ogółu Polaków.

Nie zaprzeczamy politykom ostrzejszego pokroju 
prawa do swobodnego wypowiadania swojego zda
nia, ale zaprzeczyć stanowczo musimy, jakoby ich 
zdanie było zdaniem całości społeczeństwa. Nie 
odmawiamy Kołom powagi i znaczenia, lecz nie mo
żemy im z przyczyn powyżej wyłuszczonych przyznać 
w tej jedynej dla narodu chwili monopolu co do re- 
prezentacyi całości narodu.

Polityka n. p. posła Trąmpczyńskiego lub dr. Sey- 
dy wydaje się im i ich zwolennikom najlepsza. Inni 
Polacy są innego zdania. Poseł Trąmpczyński jest 
przedstawicielem Koła w komisy! budżetowej parla
mentu, poseł dr. Seyda w komisy! sejmowej. Obaj 
przemawiając, wzbudzają mniemanie, że wyrażają opi
nię ogółu Polaków. Tymczasem tak , nie jest. Wszyscy 
politycy zatem, którzy na zdanie i taktykę n. p. tych 
posłów się nie godzą, mają święty obowiązek, czynić 
ula dobra sprawy polskiej wszystko, co potrafią 
1 wszelkimi godziwymi sposobami, jakie im się na
stręczają.

„Kuryer” pisze, że za politykę nieodpowiedzial
nych czynników politycznych, kraj mógłby odcierpieć.

to odpowiadamy, że wszystko uczynić powinniśmy, 
ażeby kraj dalej nie cierpiał za politykę uprawianą do- 
bd przez „Kuryera” i jego zwolenników.

udybyśmy tego nie czynili, sprawa polska mogłaby 
M&ć na bezdroża polityczne.

* * *

u^Kuryer Poznański” wygłosił zasadę, że tylko 
Koła polskie są uprawnione do robienia polityki za 
haród.

Gdy Koła, to j Koło polskie w Wiedniu.

Tymczasem ten sam „Kuryer” udowadnia w dłu
gim artykule, iż Koło polskie w Wiedniu poszło — 
na bezdroża, przyjmując znaną uchwałę w sprawie 
Polski.

„Realizmu — tak pisze — brak tym politykom ga
licyjskim, którzy nadają chwilowo ton ży
ciu publicznemu tej dzielnicy polskiej. Potrze
ba" tam koniecznie właściwej oceny faktów i sto
sunków wyleczenia się ze słudzeń, jednem słowem 
rozwagi. Już mniejsza, o tę przykrość i dla nas, 
że „reprezentanci myśli polskiej w Galicyi, narażają 
się na tak szyderczą i poniżającą uwagę, że doprawdy 
trudno, nie pisać satyry z powodu takich polityków”. 
Tu rozchodzi się o coś innego, jak drwiny, rozcho
dzi się o to, aby myśl polska jednej całej dzielnicy nie 
błąkała się ze szkodą dla sprawy publicznej — po 
bezdrożach.”

Nie możemy lepiej zakończyć naszych rozpatry- 
wań, jak temi zdaniami „Kuryera Poznańskiego”. 
Stwierdzają one, że „Kuryer” Kołu polskiemu w Wie
dniu nie przyznaje wyłącznego prawa robienia poli
tyki za naród, — a nadto mówi tak trafne i co do 
innych dzielnic rzeczy, że każde dalsze zdanie nasze 
jest zbyteczne.

Z WARSZAWY.
Wjazd k@. Leopolda bawarskiego 

do Warszawy.
„Dt. Warszauer Ztg.” pisze:
Już od rana (10 sierpnia) sztab wyjechał koleją ze 

Skierniewic do Grodziska, a stąd samochodami do 
Warszawy przez Aleje Jerozolimskie. Na dworcu war- 
szawsko-wiedeńskim uszykował się sztab z generałem 
komenderującym eksc. von Scheffer - Boyadel i szefem 
sztabu podpułkownikiem von Massow na czele — dla 
godnego przyjęcia wysokiego dowódzcy i naczelnika.

Książę, wyskoczywszy z młodzieńczą rzeźkością z 
samochodu, serdecznie uścisnął dłoń generała komen
derującego i przyjął raport nowego gubernatora mia
sta, generała Gereke i przy dźwiękach marsza obszedł 
front kompanii honorowej, poczem dosiadł konia. Roz
poczęto uroczysty wjazd do miasta.

Naprzód jechał szwadron ułanów, za nimi orkie
stra wojskowa, za nią dowódzca z bratem cesarzowej, 
księciem Ernestem Günterem Szlezwig - Holsztyńskim 
i generałem komenderującym von Scheffer - Boyadel. 
Następnie jechali Griinert, szef sztabu, generał Gere
ke, nadkwatermistrz pułkownik Wilkens i około 200 
oficerów różnego rodzaju broni. Za jeźdźcami szła 
kampania piechoty.

Z dworca skręcono na ul. Marszałkowską, gdzie 
ustawione były szare szpalery siwizną przyp,ruszonych 
brodatych Bawarczyków pospolitego ruszenia. Wspa
niała, szeroka, zadrzewiona ulica doskonale nadaje się 
na taki wjazd tryumfalny. Za szpalerami utrzymywała 
porządek milicya, mająca jako odznakę biało-amaran- 
towe przepaski na ramieniu. Milicya znakomicie speł
niła swoje zadanie.

Z ulicy Marszałkowskiej skierowano się na Plac 
Saski.

Otóż i ukazuje się sylwetka soboru rosyjskiego, 
przed którego bramą stała kompania honorowa z dłu
goletnim warszawskim konsulem generalnym, obecnie 
nadporucznikiem, baronem von Brück i prezydentem 
von Glasenapp na czele.

Tu, mając przed sobą Ogród Saski i piękny gmach 
warszawskiego zarządu wojskowego, zbudowany je
szcze przez Augusta Mocnego, przemaszerował pochód 
przed Jego Królewską Wysokością.

Przy tym wjeździe - tak pisze „Germania” — 
Warszawa nie widziała przepychu ani wielkiej parady, 
bo wszystko odbywało się skromnie i poważnie a mi
mo to wszyscy z uszanowaniem witali zwycięzcę. 
W osobie brata króla bawarskiego przedstawiła" się 
obywatelom warszawskim prosta, celowa niemieckość"

Przed portalem „Saskiego Ogrodu” zgłosili się z 
raportem do księcia Leopolda prezydent policyi Gla
senapp, hr. Hutten - Czapski i radzca legacyjny Brück.

Po skończonym wjeździe książę udał się do kró
lewskiego zamku, zwvnego Belwederem, gdzie zamie
szkał. Tu przedstawiła mu się deputacya miasta, któ
ra mu hołd ze strony Warszawy złożyła.

Wojna z Rasyą.
Odwrót Ęosyan na toełynisi.
Rosyanie cofają się, a za nimi ciągnie olbrzymi 

płomień. Za tiemnemi kolumnami, które po nieopisa
nie złych drogach cofają się wstecz, pełzaja ogniste 
języki; pożar miasteczek i wsi, folwarków "a nieraz 
i pól. Kto chce spieszyć za armią na tym ubogim w 
środki komunikacyi terenie, nie potrzebuje mapy. Za
wsze widnieje na horyzoncie nożar. który wskazuje 
drogę,

Nieskończenie smutny jest obraz równiny wołyń
skiej. Znaczy się ona już zupełnie jesiennie. Liście na 
drzewach już pożółkły. Na kraju szerokiej piaszczy
stej drogi tlą się jeszcze zwęglone szczątki. Gdzienie
gdzie widnieją niskie domki chłopskie, na żółtych po
lach zboża; te zostały; ale gdziekolwiek tylko wznosił 
się jakiś zamożniejszy budynek, ten stał się pastwą 
płomieni. Koło Sokala niedaleko od klasztoru Bernar
dynów osobliwy widok: dwieście wpół rozwalonych 

! kominów w jednym szeregu. Rosyjskie miasteczko ba- 
I rakowe dla epidemicznych chorób wznosiło się w ten? 

miejscu. Skoro zaczął się odwrót, oddano je na pa 
stwę płomienia.

Armii generała Miszczenki towarzyszyły oddziały 
pożarnicze, utworzone z kozaków. Ładne miasteczko 
Krylów nad Bugiem stało się ich pastwą. Że wszyst
kich domów, które przedstawiały obraz kwitnącej gmi
ny, został jedynie kościół i dwie małe budki; zresztą 
całe miasto jest tylko jednem rozległem polem zgliszcz 
Podobnie Włodzimierz Wołyński.

Po pewnych oznakach można jeszcze teraz poznać,
, że było td miasto z 15 000 mieszkańców i dużą za
łogą. Świadczą o tern wysokie kościoły, lśniąco-białe 
gimnazyum, duże wybornie urządzone koszary na 
obwodzie. Ale mimo to puścili kozacy „czerwone ko
guty” na dachy. Całe śródmieście, sklepy, gospody, 
ratusz, spłonęło. Kiedy wczesnym rankiem niemieccy 
dragoni, za którymi postępowali honwedzi, -zbliżyli 
się do miasta, stało ono w jasnym płomieniu. Gdy 
jeźdźcy wkroczyli, przedmieścia i smutne domki dziel
nicy żydowskiej były jeszcze nietknięte. I właśnie w 
tern okazuje się cała bezplanowość rosyjskich podpa
lam Całe palenie może mieć jedynie ten sens, abv 
przeciwnikowi wyrządzić szkodę, aby mu wydrzeć i tak 
już chude zasoby na nędznych liniach etapowych. Ale 
dlaczego ocalały, niezależnie od domów żydowskich, 
których ochronę kazali sobie kozacy suto opłacić, wła
śnie wszystkie budowle przedmiejskie, tak ważne dla 
celów wojskowych? Czyste, wolne od robactwa wille 
urzędników i oficerów, szkoły i koszary. 11-go pułku 
kozaków, T-go pułku huzarów, borodyńskiego pułku 
piechoty ?

Szalejący na ślepo system bezplanowości znaczy 
się w tej robocie, zrodzony z rozkoszy palenia pod 
uświęcającem hasłem „1812!” Tej namiętności wpa«I dają coraz nowe miejscowości w szpony. Kiedy prze- 

I jeżdżałem przez Włodzimierz Wołyński, płonęła już 
I Werba i nie mniej jak siedem dalszych pożarów mo

głem naliczyć w najbliższem otoczeniu.
Opowiadali mi lotnicy, że pożoga wżera się coraz 

głębiej w kierunku Kowla. Okrutnie, bez myśli, jedy. 
nie na zgubę ludności a nie postępujących sprzymie
rzonych armii. Mimo wszystko bowiem z całą dokła
dnością pracuje maszyna służby etapowej. Niewątpli
wie Wołyń ze swemi niewypowiedzianie złemi droga
mi nastręcza jej wielkie trudności. Ale zwalcza je wy
tężona präca. Z olbrzymich obozów płynie rzeka tre
nów, płynie wciąż za armiami, które posunęły się 
poza Włodzimierz Wołyński. Aż po osie zapadają się 
koła w piasek i błoto. Jak kręcący się wąż pełzają 
wolno, ale nieustannie naprzód. Również gorączkowa 
posuwa się naprzód odbudowanie linii kolejowej do 
Włodzimierza Wołyńskiego, którą Rosyanie zbudowali 
w czasie tej wojny dla połączenia północnej Galicy! 
ze spływającą się w Kowlu siecią kolejową, i którą 
tylko częściowo zniszczyli.

Jeszcze o jednem nie pamiętali Rosyanie, kiedy roz
poczęli swój „strategiczny odwrót”. Wołyń zapowiada 
w tym roku wprost wspaniałe zbiory. Ciężkie od ziar
na zboża na kłosiu, jak daleko okiem sięgnąć morze 
falującego, tylko w części zebranego zboża." Dla sprzy
mierzonych jest to czynnik niezmiernej wagi. Armia 
robotników rolnych krząta się koło tego, aby dokonać 
zbiorów w miejsce zbiegłej ludności. Jeden tylko re
zultat ma system rosyjskiego odwrotu: paniczny strach 
ludności (o ile ta pozostała) przed własnem wojskiem. 
Kiedy walki koło Włodzimierza Wołyńskiego przybrały 
wieczorem gwałtowniejszy charakter, zaczęła się na
tychmiast szalona ucieczka mieszkańców, którzy oba
wiali się, że Rosyaüie powrócą.

Wojna na Zachodzie.
Sprawozdanie francuskie.

(wtb.) Urzędowe sprawozdanie wojenne z dnia 
13-go sierpnia po południu brzmi: W Artois powstrzy
maliśmy z łatwością próbę ataku nieprzyjacielskiego na 
północ od zamku Carleul. W Argonach ponowili! 
Niemcy wczoraj pod wieczór ataki w odcinku między 
traktem Binarville - Vienne le Chateau i wąwozem La 
Houyette. Po ożywionej walce granatami ręcznymi; 
i petardami zostali odparci. Z innych frantów mc 
nowego.

Sprawozdanie wieczorne: Dzień był stosunkowo 
spokojny; w terenie koło Nieuport został atak niemie
cki przez nasz ogień odparty. Z innych frontów nie
ma nic do doniesienia, oprócz 0 akcyi artyleryi w Ar
tois i w Argonach, gdzie kanonadzie towarzyszyła! 
walka na granaty ręczne i petardy, v '



Jfarady wojenne.
W najbliższych dniadi odbyć się ma w Anglii 

wielka narada wojenna pod przewodnictwem ministra 
wojny lorda Kitchenera; w naradzie weźmie udział 
marszałek French i różni wojskowi, wyższej rangi.

(„Schles. Zig.M)

Zeppeliny nad Anglią.
(wtb.) Biuro prasowe Reutera donosi na dniu 

14 sierpnia, że nocy poprzedniej odwiedziły dwa zep
peliny wybrzeże wschodnie i zrzucały bomby. Sześć 
osób zostało zabitych, 23 rannych. Jeden zeppelin 
został prawdopodobnie uszkodzony.

francuskie pismo ulotne.
Do „Kodn. Vdksztg.” przysłał pewien wojak z 

zachodniego terenu wojny pismo ulotne francuskie, 
które dnia 31-go łipca lotnik francuski zrzucał w oko
licy Marquilliers pod La Basse. Tekst zrzucanego pla
katu brzmi w tłómaczeniu, jak następuje: „Mieszkańcy 
okolicy Lille! Made słuszne prawo odmawiać wyko
nywana prac wojskowych, jakich nieprzyjaciel od was 
żąda. W ten sposób spełniacie obowiązek swój, jako 
Francuzi. Konwencya genewska, uznana przez wszy
stkie narody cywilizowane, przyznaje wam słuszność. 
Obywatele, wykonujący prace, które pośrednio, czy 
bezpośrednio służą wojskowym interesom nieprzyja- 
rieła, biorą na siebie ciężką winę wobec ojczyzny. 
Oprócz tego wystawialiby się tacy obywatele pod su
rowość prawa, skoroby sztandary francuskie powiaty 
znowu nad Lille. Chwila ta nie jest już daleką. Siły 
sprzymierzonych rosną bezustannie. Sity Niemców wy
czerpują się z czasem. Uznają oni wkrótce, że wszy
stko jest daremne. Wszystko to jest dla was upomnie
niem, abyście nadal mieli nadzieję, Tylko męstwa 
i zaufania niezmiennego Pł

Wolna włoska.
Sprawozdanie włoskie.

(w&.) Urzędowe sprawozdanie wojenne z dnia 
13-go sierpnia brzmi: W Cadore przychodzi do czę
stych małych ataków z bliska, ponieważ z powodu 
postępów naszej ostatniej ofenzywy nasze i nieprzyja
cielskie Knie znajdują się blisko siebie. I tak wystąpił 
nk^r?rjadd w nocy z 11-go na 12-go sierpnia, po 
dłngi*rwafem przygotowaniu przez ogień artyleryi, do 
ataku na stokach Col di Lana w górnym Cordevole —. 
został jednakże odparty. Za to usiłowały nasze woj
ska wypędzić oddziały nieprzyjacielskie, które oszańeo- 
wały się na zachodnich stokadi Monte Piana u wyj
ścia doliny Rienz. Na froncie Soczy wykonał nieprzy
jaciel akcye przeciw naszym pozycyom u ujścia Sleme 
i Marzli w Monte Neto-Masiv i przedw zdobytym 
przez nas wzgórzom na wschód od Pławy. Na Kar- 
śde usiłował nieprzyjaciel w nocy z U-go na H2-ty 
sierpnia, podczas szalejące! burzy, wykonać niespo
dziany napad przedw naszym podchodom. Napad 
ten był jednakże raczej dla niego niebezpieczny i nie 
miał żadnych skutków.

Wojna w Turcy i.
poniesienie angielskie.

vDaily Chronicie” donosi z Aten, że na GalipoH 
podjęte zostały obustronne operącye w szerokich roz
miarach, przyczem walki toczą się głównie o posiada
nie Kritii. Sprzymierzeni występują tam jako ataku
jący, Także na umi Achi Baba toczą się wa&i; trwa 
tam gwałtowny ogień artyleryi.

Ta sama gazeta donosi z Aten dnia 12-go sierpnia: 
Pod Ari Bumu zmuszony został batalion angielski do 
eofniętia się o 300 jardów z powoda bardzo gwałto
wnego ataku, podczas którego trzy nieprzyjacielskie sa
moloty unosiły się nad naszemi liniami i kierowały 
ogniem tureckim.

|lowy plan przeciw pardanelom.
Kopenhagska gazda „Berłingske Tidende” dowia

duje się — jak donosi „Voss. Z tg.” — z Berlina, co 
następuje: Gazety francuskie przepowiadają noWą ak- 
cyę sprzymierzonych przedw Dardanełom i Carogro- 
dowi; akcya ta ma przez wylądowanie wojsk angiel
skich w zatoce Saros wejść w nowy okres. Dawniej
szy francuski minister marynarki Lanessan pisze w 
„Petit Parteien”: Dardanele nie są drogą stosowną 
do Konstantynopola, Ze względu na to, że Rosyanie 
działać nie mogą, muszą Anglicy i Francuzi wykonać 
operącye od morza Egejskiego. Skoro tylko wojska 
angielsko - francuskie zajmą cieśninę Bulair, muszą 
Turcy opuścić półwysep Oalipoli, jeżeli nie chcą być 
schwytani w łapkę, W ten sposób staną się sprzymie
rzeni z łatwością panami morza Marmara.

opa na morzach
Iłowy środek przeciw torpedom.

Do paryskiej gazdy „Petit Parteien” donoszą z 
lurynu: Włoski inżynier Guarini wynalazł aparat, za 
pomocą którego możną będzie wystrzelonym przez ło

dzie podwodne torpedom nadać w jednej cbwiti hmy 
kierunek 1 doprowadzić je do eksploźyi, zanim osiegną 
swój cel.

Skutki angielskiej blokady.
(wtb.) Paryska gazeta „Hmnanite” donosi z Le 

Havre, że z powodu blokady angielskiej nie może 
holenderska komisya zapomogowa dla Belgii wpro
wadzić do Belgii żadnych środków spożywczych. Je
żeli stosunki takie trwać będą nadal, tedy obawiać się 
należy następstw bardzo poważnych. Rząd belgijski 
rozpoczął kroki u rządu angielskiego, aby tenże ze
zwolił na wewóz żywności de Belgii pod warunkiem, 
że urzędowa holenderska komisya nad wewozem tym 
sprawować będzie nadzór.

Wiadomości z bliższych i dalszych stron.
Monety niklowe 1 miedziane nie zostaną

wycofane. W ostatnim czasie projektowano wy
cofanie monet niklowych i miedzianych dla zuży
cia metalu na cele wojenne. % miarodajnej strony 
donoszą jednak, że rząd, dzięki wpływającemu o- 
beenie od ludności metalowi na razie nie zamierza 
monet tych wycofać t obiegu. Zresztą zastąpienie 
monet zdawkowych z niklu i miedzi monetami % 
innego metalu napotkałoby na wielkie trudności.

— Zniżka frachtu dla zboża na siew. Minister 
robót publicznych rozporządził, że taryfa wyjątko
wa dla przewozu zboża na siew, jaka obowiązy
wała tylko do 31 maja, obowiązywać ma nadal do 
30 września r. b.

Bytom. Wydział wojenny dla inte
resów spożywczych odbył swoje posiedze
nie w sali »Białeg orła«. Na zebranie przybyło 
około 30 osób. Omówiono sprawę zaopatrywania 
ludności w żywność, przyczem poruszono także ró
żne wypadki i zajścia na targach w Bytomiu i in
nych miastach górnośląskich. Wyrażono ubolewa
nie, że magistrat bytomski nie urządził tak, jak to 
uczyniono w Gliwicach, Zabrzu i gdzeindziej. miej
skiej sprzedaży ziemniaków i jarzyny. Do wydziału 
przystąpiło 10 towarzystw. — Przytrzymano tu pe
wnego chłopaka szkolnego z Koźla, który, dopuścił 
sie w Bytomiu kradzieży.

Król. Huta, (Nieszczęśliwy wypadek.) 
Kolejka jechała z rynku w kierunku Hajduk - Bykowi- 
»y. Z ulicy Wilhelma wyjechał na Cesarską wóz cię
żarowy i mimo dzwonienia motorowego, woźnica nie 
skręcił wozu z toru kolejkowego. Uczynił to dopiero 
wskutek wołania przechodniów. Jednocześnie chciał 
przejść przez tor pewien 18-lełni młodzieniec, na któ
rego jednak najechała kolejka. Tak zwane „grzebło” 
chroniące koła, pchało młodzieńca po tor ze może z 
jakie 30 metrów. Motorowy nie zauważył młodzieńca 
pod kolejką, gdyż uwagę swą miał skupioną na wóz 
ciężarowy. Znowu krzyki przechodniów spowodować 
musiały motorowego do zatrzymania kolejki. Nie
szczęśliwego wydobyto z przed kół i w stanie bez- 
przytomnym odwieziono go do lecznicy. Osobistości 
okaleczonego na razie jeszcze nie stwierdzono.

Lipłny. Szosa pomiędzy Piaśnika- 
rai aŁagiewnikami ucierpiała wiele % powo
du podebrania przez kopalnie, a mianowicie kopal
nie »Schlesien« i »Mathilde«, wybrały w miejscu 
tern węgle, wskutek czego droga obniża się już od 
dłuższego czasu. Już dawniej musiano szosę tę na
prawiać. Ponieważ jednak obecnie dalsze posypy
wanie byłoby bezskuteczne, postanowiono szosę 
tylko wyrównać i położyć ją niżej. Przez to, do 
tego czasu wychodząca na szosę droga polna, zo
stanie zamknięta dla publiczności,

Siemianowice. Czeladnik szewski Przywara 
prosił w składzie obuwia Kłuty o pracę. Przy tej 
sposobnoci skradł parę butów. Kradzież zauważo
no i złodzieja oddano władzy, która umieściła go 
w więzieniu przy sądzie w Katowicach.

Roździeń. (Wyjaśnienie śmierci.) Do
nosiliśmy, że przed domem Thalera znaleziono zwłoki 
niejakiego Kwaśnioka. Władze skonfiskowały trupa ce
lem zbadania przyczyny śmierci, a kobietę, Śmietana, 
którą nieboszczyk dzień przed śmiercią był prosił o po
moc, aresztowano. Jak sekcya zwłok wykazała, nie
boszczyk zmarł wskutek krwotoku płucnego. Wobec 
tego aresztowaną kobietę natychmiast uwolniono.

Mysłowice. Na ostatnim targu konfi
skowała policy a różnym handlarzom fałszywe 
miary i wagi. Handlarzy czeka niewątpliwie zasłu
żona kara.

— (Nieszczęście). Przy promenadzie 
w pobliżu kolei składa się śmieci w celu usypania 
nowego toru kolejowego. W śmieciach i odpad
kach trafiają się kawałki węgla, po które przycho
dzi biedna ludność. W piątek przybyła jakaś sta
ruszka, by wyszukiwać kawałków węgla, gdy w 
tern zrzucono z góry duży kamień, który biedną 
staruszkę przytłoczvł. kalecząc jej nogi. Nieszczę
śliwą musiano umieści w lecznicy.

Zaborze. (Konkurs). Franciszka Franusz- 
czykowa prowadziła w Zaborzu skład garderoby i 
bielizny męzkiej i popadła w konkurs. Sąd stwier

dził. że Franuszczykowa, aczkolwiek miara aooob 
mk. obrotu rocznego, nie prowadziła ksiąg i bilan, 
sów i za to skazał ją na 30 mk. grzywny lub 6 daj 
więzienia. .

— Robotnik Koźm, zatrudniony, w Borsw. 
werku, skradł swemu koledze lampę karbidowa 
Sąd gliwicki skazał go za tę kradzież na 4 miesiące 
więzienia.

Gliwice. Sąd wojenny zajmował się w zb 
szłym tygodniu dziesięciu sprawami karnemi. W spra. 
wie handlarki Anny Ksiondz z Kostuchy, oskarżonej
0 opór wobec władzy, musiano rozprawy odroczyć 2 
powodu, że oskarżona do sądu nie przybyła. - % 
Lotnika Komandera z Zabrza skazano za sprzedaż 
wódki na tydzień więzienia. — Za to samo przestęp. 
stwo skazał sąd oberżystę Buska z Sierot na trzy mie
siące więzienia. — Robotnik Stawowski z Kohlera zą. 
sadzony został za nieprawne noszenie broni na trzy 
dni więzienia. - Właściciel tartaku Piper z Czerwionki
1 handlarz koni Lorenz z Gliwic oskarżeni zostali 0 
prowadzenie handlu końmi wbrew przepisom, §pra. 
wę tę odroczono dla zebrania dalszych dowodów, - 
W trzech innych sprawach byli ludzie z okręgu prze. 
myślowego oskarżeni o przestąpienia przepisów 0 go
łębiach jpocztowych. Część^ oskarżonych^ uwolniono, a

rosyjskich skazał sąd każdego na tydzień więzienia za 
przekroczenie przepisów o meldowaniu się,

Mikołów. Rada miejską odbyła naresz
cie swoje posiedzenie. Na wstępie uchwalono 25 
mk. na drzewka i krzewy owocowe po dr. Kapltzy 
które przyjęło miasto. Na pomoc dla Prus Wscho
dnich wyznaczono jednorazowy datek 200 mk, i ro
cznej składki 30 marek. Na naprawę ulicy Rzeź
nej przyznano 481,95 mk., na pielęgnowanie zapa
dłych na tyfus 511,50 mk. Odrzucono wniosek o 
210 mk. na naprawę mostu na ulicy Polnej. Na 
cele wojennej dobroczynności przyznano 1500 mk, 
przyznano również pewną sumę na wynagrodzenie 
policy antów zajętych zliczaniem w ostatnim czasie.

Pszczyna. Na posiedzenie rady miej- 
skiej przybyło 13 rajców. Na porządku obrad było 
15 spraw, rada załatwiła się w przeciągu dwóch 
godzin. Przyjęto nowe przepisy o pobieraniu po
datku od zabaw. Pewien urzędnik, który przypro
wadził się do Pszczyny, prosił o zwolnienie od 
opłaty obywatelskiej, albo przynajmnej o jej obni
żenie. Prośbę uwzględniono. Trzech urzędników, 
policyjnych zwróciło się o dodatek drożyźniany. 
Rada miejska wyznaczyła 500 mk. na fundusz, z 
którego burmistrz według uznania i potrzeba ma 
udzielać urzędnikom wsparć drożyżniamych. Mi
strzowi gazowni Sebwarzkopfowi i urzędnikowi 
od kanalizaeyi Sebwarzkopfowi młodsz. nie przy
znano dodatku drożyźnianego. Na naprawę sikawy 
wyznaczono 140 mk. a na nowe węże 141,80 mk. 
Zarobek robotnika Barchańskiego w rzeźni miej
skiej podwyższono do 2,25 mk. na dniówkę. Na po
moc dla Prus Wschodnich wyznaczono 2000 marek 
oraz składkę roczną 40 mk. Dzierżawcy strzelni
cy obniżono podatek od komornego z 250 mk. na 
125 mk.

Lubliniec. Na polu bitwy, na wschodzie padł 
zraniony w piersi powiatowy inspektor szkolny 
Otto Meyer. Zmarły był podoficerem w pewnym 
pułku landwerzystów.

Opole. (Baczność gospodarze!) Po
mimo, że władze wojskowe starają się, o ile możno
ści. oszczędzać koni i w tym celu odraczają na 
czas jak najpóźniejszy pobór koni do wojska, to je
dnak bez takiego poboru w zupełności na przy- 
szłość obyć się nie będzie można. Dlatego zwraca 
landrat Lücke zawczasu uwagę na to, aby w miej
sce koni używano w gospodarstwach wiejskich wo
łów i krów i aby jedni drugim w pracy dopoma-* 
gali.

Brzeg. (Zatrucie grzybami). W są
siedniej wsi Grossneudorf zachorowało kilka osób 
na zatrucie grzybami. Czworo dzieci zmarło % po
wody tego.

-Pod Strzygłowem w iTeichau z* 
chorowała rodzina Muschnera po spiźyciu grzybów 
trujących. Czteroletni chłopak i dziewczynki w,i 
wieku 5 1 9 lat zmarły.

Rychbach. (Owoc i picie wody. Uczeń 
zecerski pewnej tutejszej drukarni zjadł kilka jabłek 
i napił się potem wody, Po upływie krótkiego cza
su rozchorował się i w przeciągu kilku godzi* 
zmarł.

Hamersztyn. Dwuch landszturmistów poszło 
po służbie --- bez broni — do lasu na grzyby. W te- 
le poszedł każdy w swoją stronę. W sobotę rano 
znaleziono jednego z jandzturmistów z przecięte# 
gardłem w lesie. Ponieważ w tym czasie z obozu
czterech Moskali uciekło, przypuszcza się, źe tnor-
derstwo to popełnili owi Moskale, tym więcej po
twierdza się ta wiadomość, bo przy zamordowa-

güüli


