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Rok IX.

N° 33 z dnia 14 sierpnia 1914 r.

Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWiAT".
W arszawa, ulica Zgoda Ne 1
Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Dyaryusz dni ostatnich.
Z wrażeń i rozmów.
dn. 7 sferpnM.
Późnym wieczorem przyszła wiado
mość o wypowiedzeniu wojny Rosyi
przez Austrye. Nie wywarła tak pioru
nującego wrażenia, ,jak ów pamiętny teiegram o rozpoczęciu wojny niemiecko^
rosyjskiej. Nie zelektryzowała umysłów.
Przytłoczyła je. W mózgu poiskim czy
ni się jakiś ponury chaos. W tej wojnie
wszystkich przeciw wszystkim — poiacy
na trzech frontach bija się przeciw so
bie. Wszędzie spełnią swą powinność, —
możnaż jednak wyobrazić sobie tragicz
niejsze położenie?
Czy w histpryi
wszystkich czasów można znaieźć naród
w rówiiie okrutnej sytuacyi?
Myśii ciężkie, jak ołów, spędzają z
powiek sen. Czemuż los nakazał Austryi
być wspóiniczką prusaków? Ranne dzien
niki przynoszą dużo wiadomości z poia
waiki. Beigowie biją się bohatersko z inwazyą niemiecką. Na morzu północnem
słychać już kanonadę olbrzymów wod
nych.
Przybyli z prowincyi przywożą wiadomoś.ci, które z ust do ust przechodzą
szybko, chwytane z głodną ciekawo
ścią. W umyśle jawią się pierwsze obrazy
wojny, — stacye koiejowe, zapchane
gwałtownie przerzucanem wojskiem, huk
armat, łuny pożarów, ludność wiosek, uciekająca z naprędce związanemi na pie
cach tobołkami, zgrzyt aeroplanów, szy
bujących wysoko a niecących drażniący
ięk: czy nie padnie z nich straszny w
skutkach pocisk?
Troska o biiźnich, których wielki hu
ragan dziejowy zaskoczył za granicą,
rośnie, kąsa ustawicznie, zatruwa jadem
niepokoju. Najsiiniej trwoży los tych
iicznych tysięcy rodaków, którzy bawiti
w Sopotach. Podobno przewieziono ich
wszystkich do Kopenhagi i do Malmo.
Co się z nimi dzieje? Utworzyło się
zrzeszenie mężów i ojców, celem zorga
nizowania pomocy i ułatwienia powrotu.
Wczoraj wieczorem paru delegatów pu
ściło się w podróż przez Petersburg i
Fintandyę.
Komitet obywatelski rozwija zwolna
działatność, tworzy 'sekcye. organizuje

pracę. Tysiące ludzi ofiaruje mu swą
pomoc. Tę energię, która gromadzi Się
w duszach i umysłach,' jak eiektryczność w . powietrzu przed burzą, należy
wyładować rozważnie, by nie strzeliła
piorunami. Praca humanitarna, społecz
na — uspokaja, odpędza nieopatrzne
myśii, zbiiża do życia, a oddaia od dok
tryny., Oby Komitet sprostał trudnemu
a nieobliczalnemu W skutkach zadaniu!

Król Albert belgijski.

So&ofa. dnia & sierpnia.
Wiadomości wojenne dość skąpe i
nie posiadające cech zupełnej pewności.

Niema bezstronnych źródeł informacyj
nych. Każdą agencya telegraficzna jest
inspirowana przez własny rząd. Ale'bo
haterstwo belgów nie podiega wątpli
wości. Naród, który uchodził za najsil
niej zmateryaiizowany w Europie, oka
zał się herojcznym, gdy wr,6g pogwałcił
jego, granice. Obrona Leódyum i całej
doimy Mozy będzie wspaniała kartą w
dziejach Beigii.
Jakże małemi —' wobec tego boha
terstwa — wydają się troski i zmartwie
nia naszych filistrów! Drżą o całość
mienia, gdy ną Wielkiej giełdzie Ludz
kości wartość życia zaczyna gwałtownie
spadać. Druzgocący orkan zbliżą się ku
nam szybko. Wnet hukną gromy. Rozpocznie się żniwo Śmierci. Tam, gdzie
kołysały się niedawno złote' łany pszeni
cy, iegną dziesiątki i dziesiątki tysięcy
walczących, Czemże będą wobec tych
hekatomb straty materyalhe jednostek,
ich kłopoty i niedomogi? Umysłowość
musi przystosować się, do warunków
chwiii. Tyiko mazgaj skarży się i pła
cze. W człowieku mocnym duch rozpi
na szerzej skrzydła, muskuły twardnie
ją, Odradzają się i wzmacniają siły życia:
Jeden z moich przyjaciół opowiadał:
— Spotkałem Aleksandra Święto
chowskiego., Przed miesiącem był scho
rowanym starcem. Teraz odmłodniał.
Oczy nabrały btasku. Pełen jest wiary
w przyszłość!
Tak oddziaływa chwiia osobiiwa na
tęgie umysły. ,

Widok miasta Liśge malowniczo położonego nad rzeką Mozą.

1

Wojna angielsko-niemiecka.

Modiitwa przed bitwą na pokładzie wiotkiego dreadnoughfa angieiekiego.

Medziaia. dnia 9 SMrpnia.
" Pogodna niedziela wywabia _tłumy
na uiice. Chodnikami snują się diugie
ciemne węże przechodniów, smutnych i
przygnębionych. Groza wojny zwoina,
lecz nieustannie zbiiża się ku stoiięy.
Z Kalisza i Częstochowy nadeszły wia
domości o okropnościach, jakie rozegra
ły się przy okupacyi tych miast przez
wojska pruskie. Urzędowe depesze in
formują o zajęciu Jędrzejowa w gub.
Kieiećkiei przez austryaków.
Radość budzą wieczorne dodatki
nadzwyczajne dzienników o zajęciu
Miiihouzy przez francuzów.
Armia
francuska wkroczyła do Aizacyi, waiczy
na terytoryum anektowanych krajów!
ł ciągłe dyskusye poiityczne, Każdy
szuka „oryentacyi". Czyż nasza tym
czasową „oryentacyą" nie powinno być
gorące pragnienie, aby na połach bite
wnych Śmierć oszczędzała poiskich żoł
nierzy, aby w pożodze wojennej naj
mniej ucierpiały prowincye poiskie? Co
będzie potem, czyż dziś jest kto w stanie
przewidzieć?
Dostaję kartę z dwoma pytaniami:
f. Na kiedy i dokąd zostanie zwo
łany kongres pokoju, który miał się od
być w Wiedniu we wrześniu r. b.?
2. Co się stanie z wyprawami i deiegacyami astronomicznemi z całej ku)i
ziemskiej, wydeiegowanemi na zaćmienie
słońca, które przypada na 25 sierpnia
r. b., a obserwowane miało być między
Wiinem a Odesą?
O ironio iosu!
2

Decydująca chwiia w izbie angielskiej.

ności, pozwo
JaKokraj

/O sferp/M#.
O przychyiność naszą ubiegają się
teraz różni współzawodnicy. Pokazywa
no mi odezwy, rozrzucane jakoby z a e - ,
ropianów pruskich na Kujawach i w zie
mi płockiej, a podpisane przez „naczelne
dowództwo niemieckie i austro-węgierskie armii wschodnich". Prokiamacye te
usiłują przemówić do naszego... uczucia.
% rr ScTmłmeiśter z Wrześni staje się
tkiiwym, prawi o „przyjaźni" dia polaków. obiecuje toierancyę. zaprasza do
współdziałania...
Równocześnie z tą i innemi prokiamacyami, pochodzącemi z zewnątrz potskiego społeczeństwa, dziś opublikowane
zostało we wszystkich dziennikach war
szawskich jednobrzmiące orędzie, wypra
cowane przez narodową demokracyę,
reajistów i przedstawicieli warstw, zbliżo
nych do tych stronnictw. Odezwa, po
dyktowana niewątpliwie przez najlepszą
wolę i miłość kraju, jak wszystkie tego
rodzaju spółkowe elaboraty, zawiera wieie ogólników, komunałów i niedomówień.
Najznamienniejszy z niej ustęp głosi:,
„Wszakże to jasne, iż ci, co burzę
wszechświatową wzniecili, z naszemi naj
mniej liczyli się i liczyć się będą intere
sami, mogą nas tylko wyzyskać i poświę
cić następnie dla własnych widoków, a
te znamy od wieków. Nie będą oni mieć
żadnych względów na naszą przyszłość,
a ktokolwiek z nimi trzyma, za ich tyl
ko wolą iść musi".
Od tych, co zdołali przedostać się
w ostatnich dniach z Krakowa, słysza
łem, że prasa galicyjska w zgoła od
miennym tonie przemawia. Niedość, że

Terytoryum wojny francusko-niemieckiej.
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Po ogłoszeniu wojny francusko-niemieckiej.

bracia nasi waiczą w przeciwnych ar
miach. Oryentacya poiityczna dwóch
dzieinic zdaje się spoczywać na dwu
przeciwnych biegunach. Czy ci, którzy
niedawno jeszcze obawiaii się organizacyi międzydzieinicowych, mających na
cęiu kształtowanie jednoiitości opinii poiskiej w najbardziej zasadniczych spra
wach narodowych, nie postrzegają tragi
zmu sytuacyi, / jaką ten brak wspóinej
dyrektywy wytworzył?
Zrozumienie nowych potrzeb i no
wych obowiązków zrzesza iudzi o ser
cach obywateiskich, rozumiejących, że
w chwiti obecnej nikomu nie Woino stać
na uboczu. W ten sposób utworzyło się
w Warszawie „Zjednoczenie społeczne",
dążące do skupienia młodszych warstw
ihteiigencyi poiskiej. Organem Zjedno
czenia iest „Dziennik Póiski". Do organizacyi zapisują się adwokaci, iekarze,
inżynierowie, kupcy, przemysłowcy, pra
cownicy- różnych zawodów. Wszyscy
ożywieni jednem gorącem pragnieniem
służby obywateiskicj dia kraju.
Powodzenia!
...Zygmunt Bartkiewicz, który był
świadkiem wieiu rozdżieraiących scen
pbżegnainych między rezerwistami a ich
rodzinami, opowiada:
— Aie nie brakło i błysków humoru
w tej gehennie iamentu, łez i krzyków.

Wtorek, dnia i i sierpnia.
Gorączka pierwszego podniecenia
spadła, iecz normainy stan zdrowia nie
powrócił. W mieście ruch kołowy
zmniejszył się znacznie. Wieczorem o je
denastej gasną światła w kawiarniach i
restauracjach. O północy, mimo pełni
księżyca i ciepłej pogody, uiice są puste,
nieoma! wymarłe.
Dziś byłem świadkiem pochodu, któ
ry na całe życie utkwi mi w pamięci.
Wyprowadzano skazańców z Mokotowa.
Nieskończony łańcuch czarnych postaci
z białemi tobołkami na piecach, otoczony
konnymi i pieszymi strażnikami, sunął
woino ku mostowi Kierbedzia. Twarze po
nure, oczy świecące niepokojem, krok
ciężki, ł wrażenie było tak mocne, że
tłum przechodniów na uiicach miikł,
gwar ustawał, w piersiach wieikiego mia
sta zapierał dech i wśród niesamowitej
ciszy słychać było tyiko złowrogi, za
trzewia targający chrzęst i brzęk kajdanów...
Teraz, gdy operacye wojenne nabie
rają coraz większej wagi, wiadomości
w dziennikach są coraz skąpsze. Wie
czorem przyszły depesze o zajęciu przez
francuzów Colmaru. Całe południe Aizacyi jest w ich rękach. Około Neu-Breisach oczekiwana jest waina bitwa.
Komitet obywateiski podjął akcyę
ceiem założenia szpitaia chirurgicznego
na 50 łóżek. Z pierwszą większą ofiarą
zgłosiła się natychmiast Resursa Kupiec
ka. Zarząd jej postanowił złożyć na ten
cei 4.000 rb. Czy nie piękny czyn?
Liczbę państw wałczących - powięk
szyło przed paru dniami Czarnogórze,
które rozpoczęło kroki nieprzyjacieiskie
przeciw Austryi. Teraz Francya wypo
wiedziała wojnę Austryi. Wszyscy prze
ciw wszystkim! Bo nawet Portugaiia
stanęła po stronie Angiii.
A Włochy? Czy zachowają w daiMłody, zuchowaty mazur tak się odzy
szym ciągu neutrainość? Jest że możiiwa do dziewczyny, która go żegna za wem, aby krói Wiktor chciał wałczyć
płakana. — Widzis. przecie kobita nie z własnym teściem w obronie Austryi?
warto tyie nawet, co ten bydiok: bo ko
A naród włoski przeciw łacińskiej Francyi?...
nia na wojnę wezmą, a baby nie!

Wojna Austro-Serbska.

Most na Sawie między Semlinem a Beigradem przed wysadzeniem w powietrze.

4

Politycy i dyplomaci których nazwiska ściśle są złączone z obecną wojną wszecheuropejską.

Artur Nicolson. główny or Izwolskij, ambas rosyjski
ganizator koaticyi przeciw w Paryżu, gorliwie p ra co 
wał nad trójporozumieniem.
Niemcom.

San Giuliano, włoski min.
spraw zagr., zdecydował w Petersburgu, kontynuo
o neutralności w stosunku wał polityką niewygodnego
dia Niemców D eicassś'go
do Francyi.

Kanclerz Bethman-Hollweg, Hr. P o u rtaiśs, amb. niem.
bierny wykonawca ekspan- w P etersburgu, który w rę
sywn. polityki ces. Wilhelma.
czył notę wojenną.

Hr. Schoen, amb. niem. w Heiimuth hr. Moitke, geneParyżu, straszył Francyę raiissimus armii Rzeszy nienatychm iastow ąokupacyą.
mieckie).

Środa, dn. 72 sferpnfa.
Towarzystwo Dobroczynności utwo
rzyło pod protektoratem J. E. ks- bisku
pa Ruszkiewicza specyainy komitet, któ
ry ma rozszerzyć—odpowiednio do wy
magań chwiii
działalność Towarzy
stwa, podjąć wysiłki ceiem sprostania
rosnącym w gwałtowny sposób potrze
bom. Składajcie ofiary w pieniądzach
i prowiantach! Pamiętajcie, że nędza
i głód stoją u progu tysięcy i tysięcy ro
dzin! Pamiętajcie, że kto prędko daje,
dwa razy daje! Każda, najmniejsza na
wet ofiara będzie z wdzięcznością przy
jęta (ui. Krakowskie Przedmieście 62).

Należy przeciwdziałać szybko i energicz
nie, aby burza, która idzie, zastała nas
łącznych i solidarnych. Tę łączność i so
lidarność może stworzyć tylko głębokie,
ofiarne zrozumienie obowiązków wobec
ojczyzny i wobec wszystkich jej obywa
teli.
Lecz aby stawić czoło temu wszyst
kiemu, co nas czeka, pielęgnujcie wasze
nerwy, rodacy! Co się dzieje dookoła!
Poniżający rozstrój ogarnia ludzi, któ
rzy z męskiem sercem powinni wyczeki
wać dalszych zdarzeń i wypadków!

Tow. Przemysłowców rozpoczęło
starania o utworzenie giełd robotniczych.
Ma być ich cztery: dla robotników, zdat
nych do pracy na roli, dla specyalistówrzęmieślników, dla wyrobników i dla urzędników-oficyalistów. Potrzebę takich
giełd, stale funkcyonujących na Zacho
dzie, odczuwano w czasach normalnych.
Teraz potrzeba ta stała się szczególnie
dotkliwą. Należy wytężyć wszystkie, si
ły, by dać zajęcie możliwie znacznej licz
bie pracowników, którzy stracili robotę
w fabrykach i warsztatach. To już nie
filantropia. Nietylko obowiązek społecz
ny. Konieczność, której niezadośćuczynienie mogłoby się pomścić okrutnie na
spokoju miastai
Oby ci, którzy nawą Tow. Przemy
słowców kierują, jaknajprędżej to za
mierzenie w czyn wprowadzić zdołali!
Do ucha robotnika już szepcą inne zgoła
argumenty i namowy ci, którzy w męt
nej wodzie połowu dokonywać zwykli.
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Trzeba umieć zdobyć się na cierpliwość
i wytrwałość, trzeba mocną wolą opano
wać nerwy. Nie słuchajcie plotek i ba
śni, które kolportują próżniacy. Jeśli
warsztat pracy waszej stanął, bierzcie się
do innej roboty, nie bacząc na jej do
rywcze rezultaty. Ale zachowajcie umysł
jasny i ducha mężnego, jak przystoi
spadkobiercom tych, co tyle krwawych
wojen przetrwali!
Dzienniki już nie są w stanie zado
wolić chorobliwej niecierpliwości. W agencyjnych depeszach niema dostatecz-

Członkowie komitetu obywateiskiego miasta Warszawy.

Piotr Drzewiecki.

Henryk Konic.

Ksiądz Marceli Godlewski.

Maryan Lutosławski.

Mieczysław Pfeiffer.

Cz.ks.Światopełk-Mirski.

JanRudnicki

Franc. Nowodworski.

Kazimierz Życki !t

nego pokarmu dla tego głodu nowin. Ja
ki wynik będzie tych wielkich bitew,
które iada chwila rozpoczną się w Pół
nocnej Bełgii i w Alzacyi?!-.

W biurze sekcyi informacylno-prasowej komitetu obywateiskiego.
i Konstanty hr.P iatter.

Pp. mec. Kotkowski
Saryusz
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Czwartek, dn. 73 sierpnia.
Już wczesnym rankiem nie budzą
„dodatki nadzwyczajne". Niema dziś
ważniejszych wiadomości w dziennikach.
Ale między wierszami telegramów z Za
chodu czai się pewna trwożliwość o los
armii belgijskiej, która broni Brukseli,
a przeciw której kroczą wielkie siły nie
mieckie. Niemniejsze obawy budzi prze
bieg walk pod Longwy, na pograniczu
Luxemburgu, gdzie niemcy usiłują oto
czyć twierdzę i wojska francuskie.
Warszawa ma teraz nową manię.
Ody mrok zapadnie i złote gwiazdy poczną migotać na ciemnym szafirze nieba,
setki i tysiące ciekawych upatrują w gó
rze... aeroplany i balony sterowe nie
mieckie.
— To światło idzie napewno z re
flektorów!

Warszawa w przełomowych dniach

Wyjazd rezerwistów francuskich z W arszaw y.F oA

Transport.wiąźniów z*Mokotowa w głąb Rosyi.

Przygody naszych posłów powracających z Niemiec do kraju.

Fo?.

się W Niemczech wobec poddanych ro 
syjskich w ładze pruskie.
SA.

Z Dumy Państwowej.

Jerpy Gościcki, poseł do
Dumy z gub. Płockiej,

ignacy Szebeko, członek
Rady Państwa,

Józef Święcicki, poseł do
Dumy,

aresztowani w N iem czech, internow ani po pruskich w ięzieniach, po wieiu przykrych
przygodach w racają do kraju.

— Jakiż cei byłb y takich / nocnych
wycieczek?
. — Nie wiem. Ale to niew ątpiiw ie
Zeppeiin...

rtych pruskich tej sam ej kateg o ry i znaj
duje się rów nież kitka tysięcy. W m ysi
w ydanego
rozporządzenia
kom isarze
cyrkułow i w zyw ają ich te ra z do siebie
i sp raw d zają rodzaj zajęcia.

Publiczność m ało chodzi do teatrów .
Trudno się dziwić. B raknie o ch o ty i pie
niędzy. A jednak należy zachęcać. T e a tr
odwraca bieg m yśii. W te a trz e zapom 
nicie o troskach, któ re w as nurtują.
Przestaniecie m yśleć i m ówić o ty ch w y 
padkach, k tórych spodziew acie się i lę
kacie. T eatr jest iepszem iekarstw em na
nerwy, niż brom , k tórego zapotrzebow a
nie tak w zrosło w ostatnich czasach.
P rzytem najeży pam iętać o ty ch uiubieńcach, k tó rzy znaieżii się w ciężkiem
położeniu. D y re k cy a T ea tru P oiskiego
już od kilku dni z rze k ła się ry z y k a
przedstawień, k tó re a k to rz y p row adzą
„na działy". W cżorąi p. M ałysżew opu
ścił W arszaw ę. Od dochodu w k asach
teatratńych zaieżeć będzie w ypłacanie
pensyi artystom . Od p o p a rcia publiczno
ści zaieżeć będzie los ich rodzin. O bsy
pywaliście ich kw iatam i niedaw no. C zyż
opuścicie ich te ra z , w potrzebie?

W yw ołało to p o p ło c h ., W ielu zna
kom itych arty stó w , literatów i publicys
tów w arszaw skich pochodzi z Oalicyi.
S ą obyw atelam i austryackim i. C zy bę
dą zm uszeni w yjechać do datszych gubernii C esarstw a?

...W W arsżaw ie m ieszk a około 12
tys. poddanych a ustryackich, nieom al
wyłącznie polaków . W ielu z n ic h . osie
dliło sic tu od b ardzo daw na. P o d d a -

N aieży przy zn ać, iż w ładze m iejsco
we
po stęp u ją
dotychczas z wieiką
w zględnością, niczem nie przypom inają
cą ty ch W ybryków, jakich dopuszczają

Poseł ziem i kieieckiej, W iktor Jaroński,
w ygłosił
w Dum ie P a ń 
stwow ej mowę
określającą sta
now isko Koła
Poiskiego w o 
bec wojny.
Przem ów ie
nie to spotkało
się z żywem uznaniem człon
ków Dumy. Idenłyczny p ra 
wie tekst został
r ó w n o c z e ś n ie
w ygłoszony w
Radzie Państw a
Wiktor Jaroński.
przez posła J.
M eysztow icza.
I w Radzie Państw a dekiaracya ta zosta
ła przyjęta z wietkiem wyróżnieniem .

KAZIMIERZ EHRENBERG

Czasy teraźniejsze
Cena rb. 2.20, z przes. 2.50.

Z)o MaóycM! rw w&sys/. AsłggwMMcA.

Patryotyzm francuski.
Boiiiot,. św ietny o w szechśw ia
tow ej sław ie autom obiiista, z g ło 
sił sw oją kandydaturę jako szofer.
Przyjęto go do kierow ania auto
m obilem generaiissim usa Joffre'a.
P. H ervś, głośny socyaiista i
antym ititarysta francuski, w stąpił
w szeregi arm ii czynnej przeciw
Niemcom.

Boiiiot

P. Hervś.
7

Warszawa w przełomowych dniach.

„Dodatek nadzwyczajny.".

Ostatnie telegramy „za darmo".

Dr. Karot Liebknecht. /Z z ,:J
Z Dumy Państwowej. ł Z r ,7.7
Przygody naszych posłów.

Aresztowania w Czechach

Odpowiedzialny redaktor-wydawca:
Czesław Podwiński.

Dwaj znani i bardzo popular
ni posłow ie czescy: W acław Klofacz i dr. Kramarz, zostati aresz
towani przez w ładze austryackie.
Dr. Kramarz je st przyjacielem potaków i nieraz głośno m anifesto
wał w ogóie sw oje słowiańskie sympatye. Zapewne z tej racyi w ła
dze austryackie aresztow ały nie
wygodnych działaczy.

Zaćmienie słońca 25 sierpnia.
f/d S Zi

Wacław Kiofacz.

Dr. Kramarz.

Dr. Karo)
Liebknecht,
p o s e ł socyaidem okratyczny
do pariam entu
Rzeszy niem iec
kiej, został rozstrzeiany, w e
dług doniesień
pism rosyjskich,
przez w ładze w
beriińskim Moabicie.

Odpowiedzi rsdakcyi.
P a n u B. Z p rzyczyn technicznych,
w yw ołanych przez ostatnie w ypadki, a
także z powodu niem ożności dostarczenia
zeszytów „Św iata" czytelnikom prowincyonalnym i zagranicznym , zm uszeni je
steśm y do znacznego zredukow ania obję
tości naszego pism a. W obecnej chwiii
w ydanie naw et tak zm niejszonego num e
ru w ym aga wieikich ofiar i wysiłków.
P a n : Af. W. C. U branie W idok 4. Za
kład ak u szery jn y „M aternite", B oduena 4.

Jules Lemattre.
D nia 7 b. m. zm arł w Paryżu w 61
roku życia, znakom ity krytyk i iiterat fran
cuski, członek
akadem ii,
dr.
„des i e t t r e s " ,
Juies Lem aitre.
D ziałalność je 
go literacka by
ła w szechstron
na. Dal si§ po
znać jako p o e 
ta, dram atopisarz, now elista
a naw et przyj
m ował gorący
udział w w alce
publicystycznej
o ideały fran
cuskiego nacyonalizmu. Naj
Jules Lemattre.
większy wpływ
jednak w yw arł swem i krytykam i teatralnemi, które w ydane w książce p. t. „!mpressions de th eatre", były czytane i ko
m entow ane przez w szystkie narody kul
turalne.
c.
T re ś ć

P e n s y o n a t O -w ej W iiłczyńsk!ej,
B r a c k a 4. T e le f o n 146-46.
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Ne 3 3 „Św iata".

Dyaryusz dni ostatnich. fZ jg ,7.,
Ignacy Szebeko. fZ z ,7J
Patryotyzm francuski. :Z z ,7./
Aresztowania w Czechach. rZ 3 ,7.7

r? .

3

Pas, w którym będzie widziane zaćmienie
słońca w dniu 25 sierpnia.

8

Kiisze i druk wykonane w Zakładacn Grattcznych Tow. Akc. 8. Orgeibranda 8-ów.

