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Rocznie 6 rb., półrocznle3 rb., kwru-talnłe 1 rb~ 50 kop.,
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Za odnoszenie do domów 10 kop. miesięcznie.
Wychodzi codziennie po południu, w niedziele l święta rano.
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dakcyjnycbod lO-ej do 2-el.
R~kopiBÓW nndeBteych.reds.kcja niszwraca. -
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OGŁOSZENI

A:

ua 3-eJ .stronicy wśród tekstu za wiersz lub i eg/ł
miejsce 1 Mit.; reklamy za tekstem 10 fen.; zwyczajne 30 fe11.j
nekrologja 4G fen.; ogłoszenia drobne 4 fen. za wyraz..

Nadesłane

RIlXOP[SY
bez zastrzeżenia aonorarjum uważa. si~ za· bezpłatne.

. Kulle

ogłos1;enia

najmniej 40 fen ..

angielskiego. konsul generalny sir 2~miarami Anglji, o których' dowiedzian ~
Eldon Gorst Oczywiście, że nikomu SIę W Hadze. Myśli o zmianie sytuacj
Anglja poniosła wielką $tratęprzez innemu; jeno Kitchenerowi, nie mogło wojennej za jednym atakiem foty pr;iwdo~
tragiczny zgon jednego ż naj wybitniej" przypaść w udziale zajęcie tego słano· podobnie nie porzucono. Z całą pewnoszych swych jenerałów, ministra wojny, wiska, wymagającego gruntownej znajo-- ścią można przyjąć, lź flota angielska, zło ..
marszałka polnego, lorda Kitchenera.
mości Egiptu i spraw jego. Na stano" . żona z najnowszych i najs Iniejszych okr~..
I dziwnym trafem człowiek ten, który wisku tern odegrał fakże rolę wybitną. tów, od 23 miesi~cy odraczanej wyprawy
Wielka K_aler. Główna.
wawrzyny· zbierał w dżunglach Indii, na zwłaszcza, gdy po wybuchu wojny wIo .. ku niemieckiemu wybrzeżu morza Północ·
B-go czerw~a. -.Ups.~dowo.
pustyniach Sudanu i w stepach Afryki sko--tureckiej, powstała kwestja prawno- nego, nie podjęła bez zamiaru sprowadzepołudniowej, nie zginął na polu walki
politycznego stanowiska Egiptu, jako no" nia powaźnego zwrotu w ustosunkowaniu
Z widowni zachodniejsił obu grup mocarstw walczących. Czy
lądowej, ale w głębinach morskich.
minalnie lennego państwa Turcjk
Po obu stronach Mozy, toczy
Horafio Herbert Kitchener urodził
Po wybuchu wreszcie wojny obe,c.. może chciała przedrzeć się na morze Balsię 24 czerwca 1850 r. Otrzymawszy
nej powołany na stanowisko ministra tyckie?Jakiekolwiek były zamiary jej, wysię z niesła.bnącą, siłą bój artyleryj"
nik walki stanowi niezbity dowód, iź pla..
wychowanie
w
akademji
wojskowej
Wo_wojny,
poświęca całą swą energję truski.
olwichu, z chwilą wybuchu wojnyfran- dnej sprawie organizacji wielkiej armji ny były niewykonalne. Flota angielska nie
Z widowni wschodniej.
cusko-pruskiej, opuścił wbrew życzeniom, angielskiej z ochotników, jak bowiem zdołała się wedrzeć nigdzie i poniósłszy
matki Anglję, wstąpił jako ochotnik do wiadomo, AngIja nigdy nie znała przy- kl~fikę - co nawet urzędowe doniesienia
londyńskie przyznają musiała powrócić
Na południu od Smorgoni, nie- ,szeregów armji francuskiej, mianowicie musowej służby wojskowej.
mi~ckie Qd(tzl::iły.w-JWi:l90wcze, pr7.f"-.· ah~ fr..-go-- .łmtlllionu gwardji ruchomej
,Jakie pod· tym względem zasługi po- do ojczyzny, a rezultatem tej wyprawy są
darły się przez kilka nieprzyjaciel- ,.Cotes du Nord", uczestniczyl Vi .!ill~ lotył i co zdziałał, dopiero koniec woj" straty około 133,000 ton i bardzo silne
uszkodzenia.
.
skich linji do wsi K~Dawy, zniszczy. bitwach, a nast~pnle służył jako ordY-I':--P.Y· okate•., .'~.
.."'--~.......;,._ _
ły tamtejsze urządzenia wOjenne, po.· nans, przy oddziale aeronautycznym. ,. .
. .
,..-.......... __ ~~nicy rumunskiej.
wracając z 40 jeńcami i zdobytym
Po klęsce armji Loary, powrócił do 11
Dziennik bukaret>zl.",'.vJ Seura" do..
11
nosi z nad granicy besarabskiej, że P""'''''
ltarabinem maszynowym.
reszcie
Bojanem trwa nadzwyczaj gwałtowna wal..
. ka: artyleryjska. Pod Ferauci śCiągnięto
~~:!~js:;~~kw:~~~~~~cb nie było ;~J~.·~r;~!~:~ję~~~~a~~p~g.ara~:;::ct .lł - .~ t - KomunikałiuFeeki•..
siły rosyjskie•. a pod Lipkanami
w Palestymel na Cyprze, od . 1879 do·
KONSTANTYNOPOL, 8 czerwca. 'ogromne
zwła.szcza jazd~. Wszystkie te przygotoZ widowni balkahśkiej.
1880 r. piastow~l stanowisko wice"kon-Sprawozdanh głównej kwatery z dnia wama pozwalają przypuszczać, że rosjanie
Bula w Erzerumie, a w 1882 r., w poro- 7 czel'wća:
szyk~ją się do długiej i ciężkiej walki.
NieprzyjacieIscylofnicy obrzucili zumieniu z rządem angielskim, przyjął
ROSYJska kwatera główna znajduje się w
,stopień
majora
w
armji
egipskieJ.·
Na
lewem
i
na
prawem
skrzydle
bezwynikuł miejscowoscinad jezioTu. znalazł pole obszerne dla roz- frontu Iraku nie wydarzyło się nic wa- pewnej małej miejscowości w pobliżu Liprem Doiran.
kan.
winięcia wybitnych swych talentów or- żnego.
ganizacyjnych i żelaznej energji. W 1884
W centrum ponownie wyparliśmy Depesza cesarza Mikołaja.
Urzędowy komunikat
roku uczestniczył już w charakterze nieprzyjaciela z niektórych stanowisk i
Cesarz wy.słał z głównej kwatery de~ustryjacki.
.
kwatermistrza jeneralnego w wyprawie odepchnęliśmy go dalej na wschód. Zdo-w górę Nilu, w 1886 roku obejmuje sta- byliśmy karabiny maszynowe, pewną peszę gratu!acYJną pod adresem wojsk ge.WIEDEf'l,.8-go czerwca.
nowisko gubernatora Suakimu. w1888- ilość broni i dwieśćie skrzynek z amu- nerała ?ruslło~a z okazji odniesionego
prze.z me ZWyCIęstwa. Depesza między inne
1889 dowodzi, podczas walk pod Suaki- nicj,ą dla pie"hoty.
Z widowni rosyjskiej.
zawleranastęp~jące słowa:
»Zakomunikuj
mem brygadą, a w r. 1892 staje na czeZ II
-11- t"
k
.- a_
pan,
gorąco un:ułowanym przezemnie, wojle
całej
armji
egipskiej
i
podejmuje
w
omiBnł.Bi
OW
oa
ICJIil
..
.Na Wołyniu wśród walk tylnich
skom n~ froncle, p9d1egłym pańskim roz..
r. 1897 decydującą wyprawę przeciwko
Z francuskiego (7 czerwca).
istra~y,przybyły nasze wojska na
Mahdiemu.
W okolicach wzgórza 304 i lasu !~azom. IŻ z ~umą i zadowoleniem śledzę
jnowesłanowisko nad Styrem~ Nad
Zdobywa Dongolę, zajmuje Berber, Caurette (lewy brzeg Mozy) wielka dzia" Ich bo_ha~erskIe czyny,_ ,że łączę wyrazy
jlkwą i na f:ółnocy od Wiśniowczyka
pobija derwiszów 8 kwietnia 1898 roku łalnośc· artylerji. Na prawym brzegu uznama l pochwalam Ich dążenie naprzód
nad Strypą, odparto kilka natarć ro- pod Atbarą, a 2 sierpnia znosi pod Om- Mozy ostrzeliwanie naszej pierwszej i oraz że dziękuję im. Niech Pan Bóg
obdarzy nas swą łaskawą pomocą, byśmy
jsyjskioh. Nad dolną Strypą, nie- durmanem główną armję derwiszów, drugiej linji na przestrzeni od Douau- mogli wypędzić z kraju wroga. Jestem
}przyjaciel uderzył kilka razy dużemi .dpwodzoną osobiście przez Mahdiego i mont do DamIoup. Niemcy donoszą, przekonany, żre .ws~yscy walczyć będą jak
zajmuje Chartum, pomściwszy w ten że forf Vaux wpadł w ićn ręce. Dnia
/Siłami. Bój się tam jeszcze nie skoń
sposób śmierć tragiczną Gordona baszy. 7 czerwca o godz. 7 m. 50 był on je- Jedfn mąż, POkI me doprowadzą walki do
czył.
Nad Dniestrem i na froncie Za zwycięstwo to otrzymuje od króla szcze w naszem posiadaniu, od tego końca chwalebnego dla oręża rosyjskiego.
Mikołaj".
besarabskim, panowała wczoraj wzgIQ- tytuł lorda z przydomkiem of Khartoum czasu jednak, z powodu gwałtownego
Ofenzywa
rosyjska
..
and
ol
Aspalt
a
od
parlamentu
angiel..
ostrzeliwania,
straciliśmy
z
nim
wszelki
dna cisza.
t
kontakt.
ski ego dotację.
'"' Specjalny korespondent wojenn,
Z wilfowni włoskiej.
Z angielskiego (1 czerwca).
W styczniu 1889 r. mianowano go
"FremdenbIattu" dOnosi, że rosjanie
Nasze rowy przednie pod wsią Ho- zgromadzili przeciw frontowi austryjacNa [płaskowzgórzu Asi ago, na gubernatorem generalnym Sudanu, ale
już w grudniu tego roku awansuje na:
oge zostały zdobyte przez nieprzyja- kiemu najlepsze swoje siły w olbrzymiej
froncie na południowym wschodzie generała-porucznika i posłany jest w ciela.
.
ilości i że utywają amunicji z taką roz"
odCesuna-GalIio, zdobyliśmy W a- charakterze naczelnika sztabu armji gerzutnością, jakiej dotychczas jeszcze
Z belgijsfoiego (6 czerwca).
taku dalszy teren. Nasze wojska, nerala lorda Roberfsa do Afryki polu"
w tej wojnie nie widziano. MiędzV Oly·
Wzajemna kanonada w okolicy Per· ką a Młynowem rzucanO do ataku wojusadowiwszy się na Monte Lamerle dniowej. Tam, po niepowodzeniach
Frencha i Roberfsa, doprowadza niesły" wyse i RamscapeIle.
sko całemi dywizjami, przyczem arty·
{na południo-wschodzie od Cesuna), chaną energją do ZWYCięskiego końca
·z
włoskiego (7 czerwca).
lerja rosyjska zasypywała stanowiska
ruszyły naprzód. przez Ronchl· na
długotrwałą wojnę boerską. Powróciw"
Nad doliną Brenty, na Monte Spi, ausfryjackie ogniem. 'huraganowym, dowschodzie od Galio. Oddziały 2 bo- szy, po zawarciu pokoju, otrzymuje ty- w dolinie Posiny i wzdłuż doliny Campo- prowad.zOl;ym do najwyższego możliwe..
śniacko-hercegowińskiegopułku pie-' t~ł wicehrabiego i nową dotację.
Mulo (północny-wschód od Asiago) od-· go napIęCIa.
W roku 1902 otrzymuje stQnowisko parliśmy kilkakrotne ataki nie przyjacie..
choty, i 27 grackiego pułku pieO cofnięciu linji austryjack;ej pod
choty zdobyły wieczorem szturmem wodza. naczelnego armji angielskiej w la. Pomiędzy Adygą i Brentą głównb Okną na drugą linję, przygotowaną w
i odznacza się, po dokładnem
ostrzeliwanię artyleryjskie. Na stanoodległości 5 kilometrów, korespondent
Monte MeIetta.Liczba wziętych do -Indjach
zwiedzeniu Qkręgów pogranicznych, opra- wiska nasze pod Corni Zugna, w doli- z~znacza,źe. stało się to dla uniknięcia
niewoli w tym. miesiącuWIochów, cowaniem planu obrony tych posiadło- nie Adygi i na wschód od Asiago nie- me potrzebne] utraty żołnierzy. Przed
wzrosła do 12,400, w tern znajduje
śc;i angielskich. ~
przyjaciel powtarzał bez powodzenia wycofaniem się, ausfryjacy zniszczyli
W roku 1909 odmawia przyjęcia sta" atak! piechoty.
16 armat dawnego typu, ustawionych
się.215 oficerów. Na froncie Dolo.
Echa bitwy. 11 5 . m·o ........... P~ .... na tych pozycjach.
mitów, - odparto natarcie kilkuba.~ -nowiska dowódcy naczelnego wojska angielskiego w okręgu morza Sl'ódziemne"
""I
lO - U1I
h,Ijonównieplzyjacielskieh na Oro- . go, dnia 10 września tegoz roku mianoPomiędzy Styrem a PlI"utem~
no enem.
da deI Ancona.
wany jest marszałkiem polnym, a w paź"
.N. fr. Pre,sse" p~sze: Wyjazd całej
Do ..,Berl. Tagbl" donoszą z wojen..
dzierniku
1910
roku
członkiem· komisji
bojowej
floty
angielskiej
pozostaje
beznego
blUraprasowego o walkach na
. Z widowni południowo-wschodniej.
obrony państwa (nlmperial Defence . sprzecznie w. związku z planem podjęcia froncie w~chod~im! co następuje:
Committee").' .
kroków, które miały mieć dla dalszego
Beż zmian.
nAtakI rOSYJskIe przeCiwko frontowi
W
roku
1911
odbywa
wizytację
Suprzebiegu
wojny
wielkie
znaczenie.
Przed
austryiacko-węgierskiemu
pomiędzy Sty..
Zastępca szefa sztabu generalnego
danu· angielsko~egipskiego~ która zwro" kilku tygodniami słyszeliśmy, it rząd ho- rem l ~rutem w dniu wczot:ajszym zy'"
Hoefer.
. cila uwagę powszechną. Zaledwie wró- lenderski poczynił rozległe przygotowania skały jeSZCze na energji. Głównie na
marszalek polny pórucznlk.
.cilz niej do Anglji,· gdy w Kairze umie.. pod. osłoną nocy; nie· zaprzeczono poCłos.. południe od Dniestru, w północnem za..
ra długoletni· tamteJszy przedstawiciel ce, it owe zarządzenia zosialy wywołane
łamaniu grani<;y· bUkowińskiej, czynił ni~

.. Telegramy.
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Lord Kltcbener ol Khartoum•..
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przyjaciel najzawzięfsze wysiłki w celu:
rozszerzenia powodzenia swego, uzyskanego przez odepchnięcie frontu austry..
jackiego o 5 kilometrów w okolicach
Okny. Ale c. i k. wojska stawiały sku·
teczny i bohaterski op6r atakom nieprzyjacielskim.
W okolicach jez!ora Olchowieckiego
pod Jazłowicami front austryjacko-wę
gierski znajdował się pod bezustannym
ogniem arfylerjinieprzyjaciela, który
też kilkakrotnie przechodz:l do szturmów, zresztą bez powodzenia. Najsilniej jednak zostala zaatakowana w Galicji Wschodniej linja Wiśniowczyki
Burkan6w-Bieniawa- Kozłów-Cebrów.
Walczące tam wojska armji generała
Bothmera musiały odpierać. gdzieniegdzie siedmiokrotne, ataki rosyjskie
wzdłuż obu stron linji kolejowej Podwolyczka-Lwów. Zadanie to wypełnia
ły one bez zayzutu.
Nad górną Ikwą walki się ustaliły.
Bróniący tam stanowisk pospolitacy wiedeńscy odparił ataki rosyjskie i wstrzymali je. Na przejściowych stanowiskach
austryjackich przy zbiegu lkwy i PuHłówki, na przestrzeni Młynów-Olyka,
rosjanie już w niedzielę huraganowym
straszliwym swym ogniem zniszczyll
austryjacko-węgierskie okopy i ich zagrody. Mimo to, walczący tam żolnierze
armji Józefa Ferdynanda trzymali się
w zburzonych okopach dwa dni przeszlo.
Potem dopiero na wyraźny rO'lkaz dowództwa cofnęli się ze swych stanowisk na nową Hnję na wschód od Styru. Zmiana stanowisk odbyla się bez
przeszkód ze strony nieprzyjaciela. Niestety, trzeba bylo zostawić w rowach
trochę materjalu i przyr3ąd6w wojennych.
Na pólnoc ' od miejscowości Kołki,
gdzie na jesieni 1615 y. toczyły się go'
rące walki, wystąpili rosjanie ze znacznemi silami, zostali jednak oarazu odparci.

Walki pod Verdun.
~ :~~~~kWO~ Je~~Ih'Y;'~-' ~
-",·,-,~W związku

z

zajęciem

przez niemców fortu Vaux pod Verdun, dzienniki
parySkie rozważają kwestję, co będzie,
jeżeli wojs~~o francuskie !l:zna za ko·
nieczne usunięcie się z Verdun. Pisma
jednozgodnie twierdzą, że nawet wzię
Cie przez niemców Verdun nie jest rÓwnoznaczne z otwarciem drogi do Paryża. Droga to daleka i liczne na niej
przygotowano już umocnienia.
Sprawozdawca wojenny dziennika
"Gaulois" pisze: Ze źródeł najlepiej powiadomionych dowiaduję się, że komenia francuska przygotowana jest na najenergicznrejsze niemiecllllie ataki na Verdun.
W bazylejsldm "Nationalzeitung"
pułkownik dr. Karol Frey pisze, co następuje:

Najważniejszą
rzeczą
jest teren uzyskany przez memców na lewy'm brzegu Mozy, gdyż tam dzieli ich
zaledwie odlegrość 8 klm. od drogi że
laznej Verdun-Paryż, a jeżeli przerwa·
nie tej linji byłoby możliwe, choćby nawet przy pomocy ognia artyleryjskiego,
to sam fakt podobny posiadałby pewną

doniosłość

strategiczną.

Jednakże już

samo okrążenie i uwięzienie tak znacznych sil francuskich W półkolu Avoncourt-St. Mihiel wyjCiEnia oporność i pogardę śmierci, z jakiemi walczą obie
strony.

Syiuacja

W

Portugalji..

Do paryskiego n Tempsa" telegrafu·
z Lizbony. że minister spraw wewnętrznych, Pereira Reis, ustąpił ze
stanowiska z powodu choroby i że na
miejsce jego mianowano pułkownika
Musinko d' Albuquerque, dowódcę gwardji
republikańsMej w Oporto. Zmiana ta
jednak nie posiada znaczenia, jak twierdzi "Temps", gdyż nie nastąpno przez
nią naruszenie stosunku stronnictw w
gabinecie.
Dalsze przygotowania wojskowe Portugalji posuwają się, powiada ..Temps" •
pomyślnie. tWojsko ściągane· jest do
obozu w Tanco. Osoby, odmaWiające
służby w wojsku, są aresztowane.
W Portugalji pozostała jeszcze znaczna liczba osób sprzyjających niemcom,
- usunięto im jednak grunt z pod nóg
przez wydalenie niemców. Władze spo. glądają też podejrzliw:e na monarchistów, zdaje się jednalr. że wpływy monarchistyczne maleją.
.
Minisfrąwie skarbu i spraw zagranicznych wyjezd~ają na konferencJę ekonomiczną koalicji, która ma się odbyć,
jak wiademo~ cL 14 b. m. w Paryru.
ją
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Telegram doniósł już krótko o uratowaniu sir Ernesta Shackletona, o którego los zachodziły poważne obawy. Szczegóły pełnej przygód podróży słynnego badacza krajów antarktycznych przez morze
Weddela budzą żywe zaintere.iOwanie i podziw dla jego osoby.

ł

"DaiIy Chron." podał długi telegram
od Shackletona l w którym tenże opowiada
koleje wyprawy. Statek "Endurance" od"
płynął z Południowej Georgji 6 grudnia
1914 r. W dwa dni później natknął &ię
na wielkie masy płynących g6r lodowych.
Statek płynął 1000 mil angielskich, zmuszony przy przehijaniu się przez lody zmieniać niejednokrotnie kierunek. 11 stycznia ujrzano Coats Land, gdzie zamierzano
wylądowae. skoro się tylko nadarzy sposobność. Odkryto nowy ląd, z wybrzeżem 200 mil szerokiem, na które m wielkie lodowce łączyły się z morzem. Ląd
ten nazwano wybrzefem Cairda ",Endnrance" zamarzł wśród lodUJ gdyż temperatura była nadzwyczaj niską. Później statek
ruszył z lodem, płynął wśród antarktycznej zimy w zygzakach przez morze Weddela, i dotarł do 77 stopni południowej
szerokości, a 35 stopni zachodniej długości.
"Podczas tego wszystkiego·, opowiada Shackleton, wykonywaliśmy nasze prace naukowe i obliczenia. Sanki wszakże
i zapasy żywności powynoszono na po·
kład, by były gotowe na wszelki wypadek.
Lód zaczął się zbijać w sierpniu i trwało
to jeszcze we wrześniu. W='Październiku
statek płynął ponad domniemanym lądem l
Nową Południową Grenlandją, gdzie wymiary wykazały jednak głębOkJŚĆ 1,900
sążni. Dnia 18 paźdz!ernika napór do.szedł do punktu kulminacyjnego. Góry
lodowe przebiły bok: statku, a woda dostała się do wnętrza, gasząc ogniska i uniemożliwiając pompom pracę. Oderwano
pokład, a łodzie, sanie i zapasy pos#łada
no na lód. W przeddziE fi umiecenia bo-:
-lb~wsiafkit ~najdo-w~;iŚmy śię- ;;--69-st~.
pniu południowej szerokości, 51 i ról st::pnia zachodniej długości.
Nie było możliwe posunąć się naprzód po lodzie. Wobec tego zabiono Q-bóz na olbrzymiej krze) w pobliżu. Statek
ruszył ku północy; zatonął 20 listopada.
Ponieważ lód w listopadzie i grudniu pły
nął mniej silnie, ekspedycja usiłowała po-sunąć sią ku pó!nocy, lecz musiała tego
za przestać.
W styczniu, lutym 1 marcu 1~16 roku płynęła powoli w kierunku północnym
na krze~ na której znajdO\\-ał się obóz.
Kra ta jednak zmniejszała się stale wskn ..
tek tarcia o napierające lodowce, a wreszcie powierzchnia jej wynosiła tylko 100
kwadratowych metrów. Zapasy źywności
stały się skąpe; gdy poza tem nie mogliśmy upolować psów morskich~ zmuszeni
byliśmy zabić 5 naszych psów pociągc
wych i żywić się ich mięsem.
Dnia 15 kwietnia wylądowaliśmy na
wyspie Słonia po st;-asznej podróży. podczas której przez dwa dni nie mieliśmy
ani wody, ani nic do jedzenia. Kilku ludzi załogi wyczerpanych było zupełnieJ
fizycznie i duchowo·.
Shackleion postanowił teraz spróbować zbliżyć sie do Południowej Georgji,
odległej o 750 mil an,)eiskico, by tam
znalEŹĆ ~omoc. Z 5 towarzyszami ruszył
w drL gę d. 25 kwietnia. Po podróźy wśród
gwałto' nych wichrów i wielu niehezpleczeństw przybili na swej łodzi do Połu
dniowej Georgji w dniu 10 maja. Dnia
10 mala zbliżyli się do zatoki króla Haakona, a 19 maja ruszyli w poprzek wyspy przez góry 4000 stóp wysokie w pcszu kiwaniu punktu zbornego dla ło;'. ców
na wieloryby. Dwuch ludzi musiano po'
zostawić, gdyż nie byli w stanie iść. Reszcie udało się dotrzeć do takiego punktu,
zwanego miejscem Stromnesa, a tego jeszcze wieczoru wysłano dwóch łowców wielorybów po pozostałych s
Shackletan chwali następnie bardzo
dzielność Norwegczyków) będących kierownikami stacji wielorybich. Uzbroili oni
natychmiast mały statek, by sprowadzić
resztę członków wyprawy, którzy pozostali
na wyspie Słonia. Po pięciodniowej uciążliwej podróży, zbyt ciężkiej dla małe
go statku, musiał on, gdy wyczerpały się
węgle, szukać sam pomocy na wyspach
Falklndzkich. Shackleton ma jednak nadzieję, że wkrótce znajdzie &ię lepszy sta..
tek, który zdoła zblityć 5i~ do v. yspy
Słonia i przynieśt ratunek reszcie wypra..
wy~ Pozostali czuli się przy jego wyjet. d%ie zdrowymi i mieli .zapas żywności na
przeciąg pięciu tygodni,
c

do zntesienla
drenie.

Obwieszczanie~

stanawiatD!

A. ZasekwestrOT.tlame. Nitej oznaczonych towarów nie wolno ani sprzedawać, ani fabrykować, ani przenosić % do...
tychczascwego miejsca przechowania na

podp. von Beseler.
Powyzsze obwieszczenie ninie:jszl'tll
podaje się do publicznej wiadomości dla
łódzkiego obwodu admiftistracyjnego.
ł~dt. d. 17-go maja 1916 f.
Cesarskoltliemieckl PrezYdent Policii

Obwieszczenie.

iąnę.

Surc/'we półwykończotle i gotowe
tk:1;.-:iny, zrobione 'L wehly, sztucznej weł
ny, bawełny, sztucznej bawelny, lnu, lub
Jakiejkolwiek mieszaniny tych materjałów,
albo z wszelkiego rodzaju innych materji
takowe zastępującyc1l ł które nadają się dla
w~erzchnjej lub spodniej odzieży dla męt·
C1:yzu, jak i dla kobiet. albo na podszewki"
bez względu na wagę, szerokość i kolor.
2. Kołdry i materje na wszelkiego
rodzaju kołdry, wszelkiej wielkości~ koloru
1.

szerokości.

3. S!trow''', bielone i kolorowe (ta He
wzorzyste) materie na j:ościel jak na prz.
materje na sienniki, drelichy na pościellub
materace, materje na prześcieradła, ręczni
ki, bez względu na skład materjału, wagt;
szerokość.

4. Materje na brezenty i opony,
p16tno taglcwe, bez względn na wagę} szerokość i kolor.
5. Ma;itr;e na worki do piasku i
wszelkie tkaniny, które nie podpadają pod
cyfry 1 do 4.
6. Koszule, kalesony} pończocby,
skarpetki, trykotaże, kamizelki z rękawami
i kaftaniki, kolanogrzejki. przepaski brzuszn~ ochraniacze giowy (tylko w formie
węży) lękawiczki ł;ylko robioue na maszynie lub ręcznie}, chustki na szyh (szaIe}t ogrzewacze pulsu, wszelkie, jak dla
mężczyzn tak i dla kobiet.
7. Gotowe Jęczniki, obrusy, chusten<!!!!iQJpwę,- ~_TPię.w _
czki do nosa. Dobvcla
_.
lzone brezenty wozowe, odmierzone prześcieradła i powłoczki, worki do piasku,
torby na plecy.
B. Wyjąik'.
l. 'Tkaniny wymienione pod literą A,
o ile w chwili ohwieste~enia ni niniejszego
bZ'}'}Tządzenia znajdują się już w procesie
us ..:lichdnienia (apreturze) lub w przeróbce.,
"-.-"

f.

Jenerał. EJu bem_tor

wiązanych i pończoszniczych.
Znosząc wszelkie dotąd wydane roz..
porząru:enia, dotyczące gotowych wyrobów
włóknistych z wełny, bawełny i lnu a po·

lub

roZporzą~1

Warszawa, lima 5 maja 19-16

usekwesfrowania wyrobów tb-

<:kich,

i

przez oddzielne

-~

mogą być wykończone.

2. Sprzeda:t i wyrób wszystkich za..
sekwestrowanych towarów w sklepach de..
talicznych i użytkowanie w pojedyńczych
.miarach długości przy gotowych przedmiotach w sztukach lub paracb i nadal jest
dozwoiony.
C. Zameldfn1Janle.
Rozporządzenie to dotyezy:
a) Pmducenfów zasekwe':twwanych przed~
miotów i taldcn osób, które utrzymu-ją składy fabryczne. w których S'i
przechowane zasekwestrowane przedmioty.
b) wszystkich osób. firm, towarzystw.
Idóre zajmują się hurtowym handlem
zasekwestrowanych towarów;
c) sidepów; lombardów, ekspedytorów l
składników, którzy zasekwestrowane
towary w swoim handlu lub dla prze.
chowania mają.
Wymienione pod a-c osoby ninrejszet? wzywa , s:ę, aby meldowały wzory
swolch fowarow do łódzkiej filji miejsca
surowców wojenny.::h w Warszawie (Cegielniana 20 róg Zachodniej) z podaniem
ilości swoich zapasów.
Dostawa. wzorów może być uskutecznian~ codzi€:nnie od godziny 3 do 6 popołudmu.

Pojedyńcze wzory winny być zaopa~
fr_zon~ V:. karteczki, na których w języku

mem;eClmn dokładnie musi hyć podan-:
gatunek, ilość, wielkość i szerokość (w
metrach i centymetrach).
'
Nazwisko meldującego winno być
podane ~o niemiecku i po polsku.
D. Z<~'oln!enie.
Zwolnienia następują tylko w miejscach•• gdzie wzory będą podancJ ~}fzt.z
upra,,!nIone. osoby łódzkiej filii miejsca SU,rowcow wOjennych w Warszawie.
Piśm~enne wnioski O zwolnienie przyjmowane me będą.
E. Określenie kar.
Kto powyżej wydane przepisy przekroc~, lub do przekroczenia takowych namaWIa albo zachęca, kto zaniecha zamel.
dow.l~ia w odpowiednim czasie i nie da-.
k!ad:ue poda. bę.dzie karany więzieniem do
pIęCIU lat, lub grzywną do 10,000 marek
osobno lub w pOI(czeniu jedno z drugiem:
Oprócz tego towary będą mu bez wszelkiego wynagrodzenia skonfiskowane.
F. Czas sekwestru.
Rozpor.ąd.%enie wchodzi w tycie f%
dniem Q2louenia i OO%ostaie w mccva%.
d

Na zasadzie § 2 rozporządzenia do-.
tyczqcego handlu pogranicznego tow;rami
z dn;a 13 listopada 1915 r. (Dziennik rOZ4
porządl:eń 9} postanawiam co następuje:
Od 1 czerwca 1916 roku wzbroniony
jest aż do dalszego zarządzenia wywóz do
Niemiec wszelkiego rodzaju drobiu z obszarów Jenerał - Gubernatorstwa Warszaw_
skiego,
. Wyjąte~ stanowi drób,. który do prusklch pogramcznych obwodow wywieziony
zostanie dla własnego gospodarstwa domo.
wego mieszkańców, i jeżeli liczba wywie.
zionego drobiu mniej niż 100 sztuk wy_
nosi. Jako obwód pograniczny w myśl.
powyższego ustępu Uczą

się bezpośredni.

~o gfani~y JeJ(erał-~ubernatorstwa

dotyka.
pOWIaty pruskie. Regulowanie wywo>
zu gęsi do Niemiec z powiatów Lipn<\
Rypin, Włocławek, Nieszawa, Konin, Słup.
ca, Koło, Kalisz, Turek, Sieradz, Wiehni
pozostaje do :zastrzeżenia dalszych postające

nowień.

Warszawa, dnia 17 maja 1916 f.
Naczelnik Zarządu
przy Jenera~~Guhernatorstwie w Warszawit
w zast.
}ladp. von Bem - FaUois,
Powyisz~ obwieszczenie pana naczela
nika Zarządu przy Jenerał - Gubernatorstwie w Warszawie podaje niniejszem dł
publicznej wiadomości.
"",,~ l.;ó1Śt;*,la~ ," czerWca-i1trtf r:
Cesars.ko-Nle.miecki Prezydent PoliejL
w ust.
VOJł.

Zitzewitz.

Ogłoszenie.

w

majątkach, znajdujących się poi
zarządem Cesarsko - Niemieckiej Administracji Cywilnej, w obrębie rewiru Łódz.

kiego Prezydjum Policyjnego, zbiór owoców ma być wydzierźawiony (in plus).
Do 15-go CZ(!fWCa naleźy piśmiennie
przedstawić warunki dzierżawy, dla mająt.
ków, poło:tonycb w powiecie Laskim, ł
mianowicie S~dziejowice i Rojkow, do urzę
du powiatowego w Pabjanicach; w powiecie Brzezińskim: Laznow, Rokiciny, Gał~
kowek, Witkowice, Byszewy, Niesułk6w 1
Dmosin-do urz~du powiatowego w Brze.
zinach i w powiecie Łódzkim, maj,ątek
Czarnodn do Prezydjum Policyjnego \'ł
Lodzi, wydział IV.
Łódź, d. 8 czerwca 1916.
Ccsirs.ko·Niemiecki Prezydent PolicjI
W zast.

von ZHzewifz.

Z złem polskIch.
Z Warszav.:y.
250,000.

Cwierć miliona osób korzystało z do"
broczynności publicznej pod postacią

zapomóg pieniężnych lub w naturze, W
Warszawie od czasu wybuchu wojny, za
pośrednictwem różnych instytucji filantropijnych, a głównie za pośrednidwe!U
Komitetu Obyw. Taką liczbę podaje
biuro Centralnej Regestracji, które do"
tychczas zanotowałO już na swych kar"
tach regestracyjnych 85,9'20 rodzin. P04
zatem kom unikat biura Centralnej R~
gestracji zaznacza, że dzięki regestro'"
waniu osób, korzystających z dobroc~n"
ności publicznej, zapobiega się Wielu
nadużyciom i zaoszczęd%a się fundu'"
dusz6w publicznych.
strały .skutek strajku.

Wskutek strajku pracowników tram..
wajowych, kt6ry trwał 18 dni, kasa .mie!-ska poniosła znaczn~ strat~, której §Cl",
siej sumy jeszcze me oblIczono. We-dług jut pOSiadanych dany~h,. strata ta
dosięgnie do 80,000 rb., me lIcząc od..
dzielnej straty, poniesionej przez Towa"
rzystwo tramwajów.
Sala obrad

Jłady

miejskiej- ..,

Architekci miejscy, powołani do przy"
gotowania sali kolumnowej ratusza na
obrady Rady miejskiej ~o~zIi do wni?",
sku, że przer6bki w tej sah mogą nosI4
jedynie prowiz:oryczny cllarakter. Ala

Nr•.lli8.

,3

IJowiem -jako balowa-,-zbsrt wysoka, za
obszerna, z nieodpowiedniąakustyką l
w zimie zbyt zimna, bynajmniej nie ~a~
daje się na miejsce obrad.
. Sala powyższa zatem jedynie czasowo może być u~yta na posiedzenia Rady miejskiej. Natomiast podług zdania
architektów nalezy wybrać inną salę" w
ratuszu, ktÓra będzie odpowiedniejsza
na cel powyższy.
dziatwę polską".
Jednodniówka literatka, która, staraniem literat6w i dziennikarzy łódzkich, ukate się pod tyŁ. .Na dziatwę polską",
zawierać będzie następujące prace:
l)ZoIja Wojnarowska-"Czarne" po~
la"; 2) Marceli Sachs-" Tak byłoj" 3) Jan
Oarlikowski-.Krzyż zasługi"'; 4) Mecen.
Piotr Kon-" Ty; sprawiedliwy Bote, osądź.
tę sprawę-; 5) Stefan Ga~ki-,.Dzied czuwają"; 6) Aleksander Bieliński-'-"Podrzu
tek"; 7) Rafał Kord-.Dzieci" polskie-; 8)
Jan Nepomucen Milltr-.Z sonetów"; 9)
Emil WOjnarowski - "Z pamiętnika ojcaII;
10) Dr. Z. Mierzyński-.O potrzebie jednomyślności narodowej" i 11) Andrzej Nullus-.. Słuchajcie, jak bije serce dziecka K ;
12) Edm. Starzyński-" Wspomnienia·; 13)
Stan. Bal-.. Zaagitewana Muza«; 14) Stan.
Lenartowicz-.Dlaczego?" i 15) .Zwierciadełko łódzkieM.. Komitet redakcyjny jednodniÓwki stanowią pp. Stefan Gackj, Marceli Sachs i Emil Wojnarowski. ~Na dziatw.ę polską-wyjdzie nakładem prasy łódz
kiej. Całkowity dochód, uzyskany ze sprzedaty tej bogatej treścią jednodniówki,
przeznaczony jest na zwiększenie funduszów ogólno-krajowej. kwesty pod hasło
.Ratujcie dzieci·.

"Na

DzieCi- spothmy taUe wystawQ prac,SBkały
Rzemiosł. Pn&niod'l\e citikl ływot w istnie-

Do Sekcji I wpłynęły w dalsaym cillgll
ofisry następ,ująee:
od P. Teodora Karscha
rb. 1000." Tramwajów Łódzkich
.
•
łi()D.II firmy S. Barciński i B·h . .•
500.. " Rirszberg i Wilazyński •
500.n p. Edw.Herbsb
.. 500.- Sprawozdanie.
..
Z kwesty uliczne;, IlrządzoneJw Łodl!
w dniu 1 czerwca r. b. pod hasłem "Dzien
Kwiatka A na naCB "Kola Pomocy dla Legjonitltów Polekich i ioh Rodzin 8 osiągnioto
brntto:
a) RubJ;l 1993.94, hl mk. 538.80 A53
285.56, c) kro 16.- a 36 - 5.76, razem
rbl. 2285.26, wydatki, a mianowicie: $l) okle ..
jenie puszek rb. 22, b) robota kwiatka.262.45,
razem rbl. 284.45, czysty zysk WleO rbI.:
2000.81.
. .
Zał~czlljl1o powyłBZe

Koła ma laSlJczyt
dzi~kowanje w'szystkim

fIIlld

sprawozdanie, ZIi;"

doAyó serdeczne potym, którzy prllyeży

nili ·8il) bądź to pomocą materjalną, bądź mo ..
ralnym poparelem do zohrania tej dość zna"Cllnej sumy na rzecz KQła. Szczególne zaś
podziękowanie należy się Sz. Paniom dsie]nicowym i Sz. P. p. kW8Ehrkom i kweRtarzom, którzy niestrudlIoną, sw~pracą i po·
świQeeniem wykaz!lH, iż zrozumieli .cel l danioslośó tej pierwszej w naszym midciepuklicznej kwesty.

jeszoze

naleł], ił

dar

łen

społeczeństwa jest dla nas tym milszy, że
pochodzi przeważnie z groszowyoh składek
biednej łÓdzkiej ludności~

Zarząd Koła Pomocy...
.
dla Legjonistów Polskich i ich Rodzm.

ParQ dni jeszcze -.:.a ujrzymy Łódź
pod znakiem KW8aty Ogólookrajow'ej. Łódź
fab.ryczna, ta Łódź, której zarzucano nieraz,
łepoza8fer~ ściśle materjalnycb jnteresów
nie widzi nic i aic nie odczuw!l - ta ,Łó~ź
cl(nvif~dzre(}becnie,łe vi chwilach oięikich

Komitetu tanich kuchni samiesiąc maj
przyt!lczamy· dane następujlice: Pod egidą
komitetu pozostawało w tym miesiącu 98
kuc.hni, w esem 41 mleszanycb, 26 zydowskich; 20 kataliekich, 8 ewangelickitr}) i
marJawickie. Kuohnie dia . doroBłycH"'wy~
dały 1,789.844 obiady, kuchnie dla inteligencji 90,303 i kuchnie _dla dzieci 438,061
-ogółem 2.268,208 obiadów.

całym, żecJluó'
myśleć je-go myślami i
• nim raiem dźwigać ciężide brsemj~ obecnej doby. Nietylko dźwigae, ale z energją

z krajem

potrAfi, jak on czuje,

irzuikośoią, cechującą mieszkańeó,! ŁOdzi,
czynić

wszystko, co w mocy człowIeka, by
to brzemię, by ulżyć n~dzy, któr~
w szare· swe płaohty otula I&wGlna ,kraJ
smniejsilyć

- Ze .liIprawoz.nla

y

-

Komitet

rozdziału

chleba i

mąki

dniu 8b. m.zwinął dwa ucząstki rozdawnictwa kart na chleb i cukier-:-17. kt()...
rp-go biuro mieściło się przy ul. Sredniej

.W

24, podzielono na dwie części - pierwsza
część (ulica Wolborska) została przyłączo
cały. Dźieci()m prlledewBzystliiem dzieaiom, na do uczą,stku 16-go, mieszczącego ~ję
pomoc aię naieży! Do ofiarności ~a rzecz_ - przy ulicy Sredniej nr. 21, a dru~a (~llCa
łych nieszczęśliwych istot na~ołtlJem~ was
Północna) do ucz"stku l8-go, pOiU ada) !!ceraz jespcze współobywatele! Łodł, do medago biuro przy ul. Jakóba nr. 8.
wna miasto milionów, niechże dziś Bzczodr~
Zwinięty również iostał ucząstek przy
będzie, jnk na nią przystało-niech łzy OBU:
ulicy Paryskiei nr. 3 i. przyłączony w całości do Qczą;tku S5'go przy ulicy RokiBZy. uśmiechy wywo!a na blade tw.arzycz~l
dzieeięce, niech stanIe na wysokOŚCI Z8?anJ~
ciliskiej nr. 41.
w dniach Wielkiej Mesty Ogólnokrajowe]
- 1II0.e karty na chleb
.Ratujtie Dsieoi"l
S powoau świąt wydawane będą dopiero
ił
we wtorek, ci którzy zwykle odbierali kar*
Sekcja 2. zwraca się *za nassem pośre- ty w poniedziałki, mają się zgło~ić po oddnictwem z weawa.oiemdo wszystkich wła biór w piątek przyszlego tygodma.
śeioieli domów i lokatorów bez . różnicy wyKII!"scja mineralna na miejscu.
zuania i narodowośei fi prośbą o współpracę
. W celu umomwienia kurac:i wodami
i pomoc delEgatom, aby podjęta na wielklł
minefalnemi tej części publiczności naszej,
sk81~ akcja przyspofzlła maezoych f{Judaktóra z wielu powodów w obecnej chwili
szów Gh biednych dzie~i łódzkieb, gdyztyldo miejscowości kuracyjnych zagranicznych
ko dla nich wyłącznie pr~eznaczony będzie
wyjechać .niemoże - z dniem 15 czerwca
całkowity docbód z tygodnia kweatowego w
r. b. otworzonym zostanie .zakład wód miŁod!li.
" neralnych w jednym z piękniejszych ogroDatki, otrzymalie pue.!! delegatów. za- dów prywatnych .w śródmieściu, w którym
pisywane . b~dlł na urzędowycbliatach Głó: kuracjuszom codziennie od godz. 7 do 11
wnej Rady Opiekuńczej; delegaci Ilaopa.łrzeill
rano wydawana będzie na szklanki woda
hęd" w lagitymaeje osobIste.
Spo.dzlewac
mineralna naturalna z ostatniego czerpasil;! nalezy. że kwestarze we WBzystk16~ mIenia, w róinych gatunkach i odpowiedniej
szkAniaoh doznajl\ przyołlylnego i źyczh~e~o
temperatury.
pnyjęeia i że z żadnego domu z r ustemI me
Dla uprzyjemnienia chwil pobytu, w
odejdlłrl;!kami, zwłaszcza, że kaB~y ~ate~.
ogrodzie przygrywać będzie orkiestra, oraz
ehoćby
D8jdrobniejszy naweł przYJmuJe SIę
czynna będzie pierwszorzędna kawiarnia.

S największą

wdzięoznośeią.

*

*

Bliższe szczegóły podane będą
gim czasie
ogłoszeniach ..

*

w

Sekcja lekarska Wielkiej Kwesty O.
gólnokJajowej zawiadamIa wszystkich panów
lekarzy i lekarzy dentystów, że. w kolicu. tego
tygodnia nzesłanezoB1/;łn~ l~ puszkI dl~
ofiar. Sekcja prosi, aby panOwIe lekarze.~
dentyści byli łaskawi umieścić owe pllBzln
w 8woich gabinetach :/la oały CZAS kwesty

te j. od 11 do 18 czerWOB.

. .

Sekcja nie WlltpJ, ję panowie lekarze
sa punkt honórupoesyływać b~d" .sobi~
_Wlot puszki w)'peb1oDej po brlS'l l lIamI
• 0 tego siO prByelyniĆtiieomieukajq..

."W Bleregllch
* . Btojąoych
'. .'z pomocl\

łwieD88BeJ podOla. kwesty

p. D~ .RatuJOle

w niedłu

e.lęśkich

cierpIeniaell zmarł dno 8-go Czerwca o czam zawiadamia
hewnych przyjaciół i znajomych
• _
ZODa i cortu.

clmych filtrów. Szlamie Wassermu.n i Abramskiemu ndl\ielil pOl5wolol)ia na rozbiór..

kI} drewnianych oficyn przy ulicy Lipowej

nr.

8.
-

Kasa rzantie'lllikó.
jan (Widzewaka 117)~

obrześti...

.

rozpoczyna od soboty, dnia lO-go
b. m" wplacać członkom części wkladów
oszczędnościowych.
(s)

Ze związków i stowarzyszeń.
Z koopeaoaty'llly "Urz'1dniluhllu.

-

(b) Wctoraj o godzinie 8 m. 15 w.
w lokalu ,.Mannergesangvereinu" przy ul.
Piotrkowskiej nr. 243 odbyło się ogólne
zebranie członków kooperatywy ,.Urzęd
:flik6w", do którel należą pracuiący w
instytucjach władz okupacyjnych, oraz
miejskich.
Zebranie, na kt6re przybyło kilkaset os6b, zagaił p. E. Brinkenhof, proponując na przewodniczącego porucznika Dtimmera, co obecni zaakceptowali.
Porucznik Dummer zaprosił na wiceprzewodniczącego p. Salingera,na
asesorów pp. DzieMaltowskiego i Sztor..
fa, na sekretarza p. Kazimierza Rundo,
oraz na tłumacza p. Littauera.
P. Salinger streścił dzieje założenia
kooperatywy j jej dotychczasowej działalności zaznaczając, że instytucja tego
rodzaju nie powinna się rządzić żadne
mi względami narodowościowylll.! lub
wyznaniowymi, leQz powinna mieć na
uwadze jedynie względy gospodarcze.
Do tej pory Rada nadzorcza. i Zarząd
sprawowali swe czynności prowizorycznie. Zadaniem Stowarzyszenia jest
sprowadzanie rozmaitych towarów. kt6rych brak na miejscu, z rÓźnyc;:h miejSGOWOŚci Rzeszy rii-emieckiej •..
Statut kooperatywy zatwierdzony
został przez miejscowe cesarsko~nie
mieckie prezydium policji 28 marcar.b.
Lokal w cenie 600 rb. rocznie wynajęto
przy ul. Przejazd nr. 6. Do Io~alu tego
otrzymano urządzenie bezpłatnie od
prezydjum policji~ Obecnie do kooperatywy naJeży 716 członKów z kapita"
łem obrotowym 7.160 marek.
Poniewa~ dotychczasowy prowizoryczny zarząd składa swe mandaty, pan
Salinger nawołuje do wybrania na ich
miejsce ludzi pracy, którzy chętnie i z
pożytkiem chcieliby pracować dla nowej instytucji.
Po dość długiej i ożywionej dy.
skusji nad dotychczasową działalnością
kooperatywy i jej celami, - dyskusji, w
ktÓrej zabierali głos między innymi pp.
Baruch, Salinger, porucznik Lehman II,
dl'. Grinherg i Littauer, przewodniczący
porucznik Dummer odczytał z ustawy
paragrafy, tyczące się wyborów i obowiązków rady i zarządu. Według ustawy pożądanem jest, aby połowa człon
ków zarząduskladala się z urzędników,
pochodzących z Rzeszy niemieckiej; liczba członków zarządu ~ 7, z których
po roku ubywa 3 przez~ losowanie.

~
~

przedstawiona plany: L. Lemena- Widzewska 106-& i J. CynamonaNowomiejska nr. 4 - na bu.dowę biologi-

\V

Popularny

ogrodzie ..Colosseum (CegIelniana 16)·
lł

Zrzeszenie ffrtgstów '[eatru Polskiego•
Cukłeml

W-go

Gostomsldego. w dął z&ll widowiek. od 5 p.p.
_. wkall!lie ~e&tru.

Przewodniczącego i

wiceprzewodniczą

cego zatwierdza magistrat.
Rada pełni funkcje nadzorcze nad
czynnościami członków zarządu.
Wobec spóźnionej pory, zaniechano

dokonania wyborów kartkami, a glosowano na podanych ltandydat6w przez
podniesienie l'ąl~ do góry.
Do zarząou zostaJi wybrani pp.: po'
rucznik Jacobi, jako przewodniczący,
Salinger, jako wiceprzewodniczący, dr.
M. Grinberg jako kasjer, inżynier Hofman, jako jego zastępca, Litauer, jako
kasjer, Kaizer i Selzer.
Do Rady nadzorczej powolano pp.•
porucznika Dummera, jako przewodniczą~ego,Antoniego Llpińskiego, prezesa
Komitetu rozdziału chleba i mąki. ial~o
wiceprzewodniczącego. porucznika Lehmana II, nadsekretarza sądu Hermanna~
Odyńca, asystenta poczty Linowa, inż~.
niera Małachowskiego, Hedwiga, KaZI'"
mierza Rundo, adwokata Helmicha, Sten"
cIa i M: Fleissnera.
Zebranie zakończyło się po godzi..;
nie 11 wieczorem.

KronIka Sqd8fJJU.
Sąd Okręgowy pod
sęd~iego d-ra Rbelhardta
wczorąjezyra sprawę Jana

Cesarska·niemiecki
przewodnictwem
rozważał

w dniu

Okrasińskiego,

z zawodu mularza, oskaro kradzieś, :za pomoclł włama
nia, w dulu 24. stycznia 1914 r., ze sklepu pod fjrfu~ Wogan i S·ka przy ul. Prze·
jazd nr. 7ó ...... 12 Bkr~yń świec wartośd
300 rbj 2) o kradzież w dniu 26 stycźnia
1914 r., z tegoż. Bkiepu 21 skrzyń świec na
sumę 462 rb.; 3) O napad na sklep Gmstera Vi Rudzie Pabjanickiej w czerwcu 1914
żonego:1)

roku.

,

Oskarżony był ju~

trzykrotnie kara ..

popełnioue kradzieże, poraz ostatni
przesiedział 5 lat w więzieniu.
Oskarżony na sądzie przyznał się do
popełnionych kradzieży.

ny za

Swiadek Władysław Kosiński zeznaje, iż oskarżony posiadlł rewolwer i w
czasie napadu w Rudzie strzelał do niego.
Sąd
sińskiego

po naradzie skazał Jf.na Okra~
na 10 lat ciężkiego więzieuia,
nie uznając winy podsądnego w llsiIow<lniu zabójstwa, prócz tego - po odsiedzeniu

NOl:lO' P.p. Laskowski i Posenbaum olrzymali ajenturQ
Warszawskiego Tow. Ubezpieczeń ·od ognia na okręg Łódzki.

. - .,dzial budowla n, magistratu

Teatr

Do obowiązków zarządu należy'
przyjmowanie i wykluczanie członk6w,
pl'zyczem W ostatnim wypadku wykluczeni mają prawo odwołać się do ogólnego zebrania, angażowanie płatnych
pracowników, zaciąganie pożyczek do
wysokości 5000 marek rocznie oraz zestawianie rachunków rocznych i bilansu.
Obowiązki swoje członkowie zarządu
pełnią honorowo, rada wszakże, według
swego uznania, ma prawo wyznaczyć
wynagrodzenie przewodnicząąemu i kasjerowi.
Rada składa się z 12 członk6w, z
których połowa musi być z pośród urzędników
pochodzących z Niemiec.

1~~~OIl~[°1&@>°I~~I~O~~~O~I~~o~om

zatwierdził

BHety wczesnieJ donabycfa.w

d~i~.

po dI:agieh i

"',
'"

:Ii

Wielka kwesta ogólnokrajowa
"Rf\TU]CIE DZIECI"

potrllfj8i~ zespolić

Adolf Forbert

dnych, dzieciom-przez dzieoi.
Z pOWOdu wystawy prac S.koły llie,:"
miollł lamid(!Imy w dniach najblits.yeh obsZerniejslIlł wllmiank~ o tej wieloe p~zyte
cznBj instytuoji.

Zaznaczyć

Kronika mieis[OWi i sasiedzka.

.B. P.

niu 8wojem, instytu.oJa ta jest Clułą na b!ed~
ludzJc~ I· staJe w .ordynku na W82fwanie . aarodowl", aby da6 pomoc bIednym przea ble..

Biuro: ul. Dzielna 28.
ID

Sobotę,

dn. 10-gp Czerwca 1916-go r.

,

~

~~~::w!:::;I~.1
Począ ek

o godzinie 8-ej wieczorem

.IL~,~~~:~~~.~!~W IJD~~~J~~Z:d
..J~!,. :~~~Bja
i mleu. Od 1
ngrodźieuienVSlOrzednlZakład leSłaUli[Jjny

w. Kou[erl orkiesłry~

Nr. 158.

GAZETA t6DZKA

4.
powyższej kary·-na. ó lat pod nadzór

licji.

_

Nastę}Jnie

odpewiadaU

po-

Winc~mty

Dabrowski i Roman SpiesEyński, o,karże

ni· o kradzież świni warrośei 130 rb. uStani6bwa Sobińskiego w Stt'yKowte.
Oskarżeni do winy si~ nie przyznali.
Sąd skazał obydwóch po S lata wię

zien;a.

(s)-- Rozważano jeeSC!9 Bpr&W~ arelacyjną WoIfa Lawina, ska.zanego w dniu
28 września HH5 f. przez Sąd gminny w
Brzezinach na 6 miesięcr więzienia za kra~
dzież skóry n Rafała Zltksa, na samę 800

marek. Sąd po zbadąnilI kilku świadków,
zawezwanych Vi tej sprawie, wyrok pierwszej instancji, ja.ko słuszny, zatwierdził.
- \V ostatniej sprawie skazany i!Ostsł mieszkaniec wsi Zawada Wojciechowski na 20 marek grzywny lub 4 dni wię
zienia za nieposiadanie paszportu, podszlis
bytności w Tomaszowie.

1(31''' I!łądo'l!lfe.~
(s) Sędzia pokoju

-

VI rewiru

skazał

za rozmaite przestępstwa następujące
osoby: S. Garlickiego za potajemną gorzelnię-na 500 marek, lub 250 dni wię~
zienia, Andrzeja Nowińskiego za takież
przestępstwo-na 500 mk. z zamianą na
100 dni aresztu, Jana Kulisza za usiło
war-lie przekupienia funkcjonariusza policji-na 6 tygodni aresztu; właściciela
restauracji Priwę Kutasa za potajemny
wyszynk-na 100 mk. lub 50 dni aresztu;
P. Dubanosa, pisarza gminnego, za oszustwo - na 8 miesięcy więzienia z zaliczeniem 3 miesięcy odsiadywania na
śledztwie; Srula Szparbena i S. Gerszowicza za fałszowanie herbaty-po 2 mie-

tr

siące więzienia,

udzIał

ta za kradzież-pierwszego na 1 mies.,
drugiego zaś na 6 mies. więzienia z zaw
liczeniem 3 miesięcy odsiadywania na

"COlosseum" (Cegieln~3n:\ 16).

Te~tr

i mUJqko.
Ł.

-

-

Teatr Polski (Cegielniana. &3).

W

Niedzielę,

Pr,rocł"l:lfo

II

\V

Sobotę, lO-go czerwca 1916-go

(tyJo","

dzwonu fl"ltucuskiegO.

Nay w Piredzwonowi na
wieżycy kościelnej mo: prorokującą. 1 tak,
stwierdzono niejednokrotr:ie. że w czasach
zaburzeń w0jennych dzwon spadał z wieży
bez najmniejszej przyctyny w trzy miesią~

dnia ll-go Czerwca 1916 roku

""łkowo").

trzy

miesiące.

Raszyna do uaypiania..

Nowy wynalazek przeciw bezsenności posiada nader prostą konstrukcję
i może być przez każde~o zbudowany.
Ponad zwyldym mechanizmem zegarowym znajdują się dwa drążki w położe
niu poziomeml mogące się poruszać we
wszystkich kierunkach. Do każdego z
nich przymocowane jest siedem małych
błyszczących lusterek. !'1aszynę ust&wla
się w pobliżu lóżka w ten sposób, aby
była slabo oświetlona przez nocną lamp"
kę, poczem aparat puszcza się w ruch:
drążki wirują - lusterka błyszczą. jak
małe płomyki, co chwilę znikając. Bez~
wiednie zaczyna Się liczyć lusterka, u..
k3zujące się w równych odstępach cza..
su wzrok się męczy i człowiek wkr6tce
usypia.

odbędzie się:

KłłCllal'
w sila wic'cu

lm:lją:ca s:ę

na dobrem gotowania

i obzna.jmiona z gospodarstwom wiej!\kiem potrzebna na -wjoŚ od 1-:.:,0 Lipca. Kandydatki.

kture jut miały pOS5:y na WRi. mogl\ IIi, zgło
do Mleczarni Zieminl1skioj D?ieln!\ l\l 50
w podw6."u.

sić

WIECZÓR NARODOWY

ARSZA lA K
(Pieśń z 31 roku WYSPIAŃSKIEGO).

K Jtek o

komedja w3 aktach, B. GnrczYflskiegl
ei wiecz. Benefis drrektor.;ilali'llllliilllllllllzn••akomitego artysty III.

, P. W"h_n w

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

Działo się to
przed ukończen~em wojny krymskiej i ..
trz\' miesiące przed zawarciem pokoju w
!. 1871, a fe przed kilku dniami znów
spadł cudowny dz,':on, obecnie więc twierdzą mieszka6cy miastt'czka Nay z całą pe.wnQścią, że wojna potrwa najwy!ej jeszcze

te przed zawarciem plJkoju.

.

Mieszkańcy mias~eczka
nejach przypisują swemu

ŚNIATYNSKIEJ
VII Poniedziałek, dnia 12*go Czerwca 1918 r.

I

Teatr 'łelkL

Ro;maUoścł.

na BENEFIS LINY

1. Or Ii ń Ski.

Konstantynallfska 16.

-

Jutro, otlbtdzis si~ hellefis artysty i dy~
rektora. p. \VaehstnH13, odej!raną będzie
efektowna S1itukl'l "Berek JOl"elewic2!", w której przyjmuje udzLtl 100 osób ł p. Waci!a~
wanem wtytułowej roli.

Blefy na te widowiska jui są do nabycia w cukierni Gostoruskiego, a w dzień
przedstawienia od rana w kasie teatrn.

nabycia w Cukierni Gostomskiego, w d. zaś widowiska-·w kasie teatru.

iełki

maicony.

skiego.

Ił

eatr

Woźniak i inni.
Początek widowisk o g- 8, konćer~
tu zaś-o 7 w.
Ceny bardzo przystępne. Wkr6tce
przybę:::ą do operetki powainlejsze siły
z Warszawy. Repertuar hardzo uroz~

BeneftS Liny Śniatytiskiej1 który odbędzie się w niedzielę dnia n'go czerwca,
obudzi! w mieście duże zaiteresowanie.
Na program przedstawienia złoźą si!}:
"Warazav.ianka" (pieań z r'okn 1831) St.
\Vyspiańskiego j "Stary mundur" Sto Wiśniewskiego, obraz dramatyczny z powstanIa styczniowego 1863 r.
- W poniedziałek, dnia 12 c~erwca,
powtórzone będzie tł B3gienko" B. Gorczyń

ll!I

Ret~ser

O. S.

W nelenowie odbędzie się dziś pod
dyr. Bron. Szulca koncert historyczny,
poświęcony muzyce niemieckiej. W chro.nologicznie zestawionym programie znajdujemy przedstawicieli wszystkich epok
i kierunków, począwszy od Bacha a
kończąc [na Straussie, którego poemat
symfoniczny ,.Don Juan· wystawiony zostanie na żądanie publiczności. Nowością będzie także rzadko u nas dotych~
czas odtwarzana symfonia NQ 4 B-dur
Beethovena. Ceny popularne.

do

Pcczaiek () 8 w.

- Jutro zrzeszenie artyst6w po!sklch l"OZfoczyna przedstawienia w ogrodzie "Colosseum" wyborną farsą w 3
aktach Bissona i S:lvana p. t. ttLudzie
bez ~l6w'" 1 oraz operetką w 1 akcie z
muz. Offenbacha p. t. "Joasia płacze,
Jaś się śmieje". Reżyserję prowadzi p.
Nachalski.
W gMwnych rolach wystąpią panie
1"lorska. Szoslandowa, BUl'skaJ oraz pp.
Szejer, Machalskil Woskowski. Szosla':1d,

śledztwie.

(Cegielniana (3) ..
Bilety

W Ghu prze !sta.wieniach przyjmuje
p. Janusz OrUński.
Teatr Pcpulat"lty w ogrodzie

oraz konfiskatę herha-

ty; F. NalinQwskiego 1 1'1ikofala Zvemun-

hlołow,j

"u.

°iwcman.

BUet, wtze'niej do n'bY'!' w

kasłe lo.ł",

b · ·

a

Ł

Specj sUsła

Wody Mineralne

'tiałuralne

T

I

I

PRYBULSKł
16 2 róg Pioirko.\,'sk!ej

tborOD9 zewnetrzne i

Włosó,

Leczenie clektrycznośc4. EilektroHzą (usuwa-

w górach. Harcu
Hi3irZłlu· SłlIuer5u'f.mnen "VICTORIA.'
wody mineralne jak !Borżom, Nal"zan, Victoria (czysta) napój
stolowy, VictOi'ia cyt.ryn'r Victoria mann.~ orZeŻWio.jl\ce napc·je owocowe. 0gólnie zalecane przez nll.j'wybitniejsz:e siły lekarakie. Nagrodzone medalami na wy.
stawach wS7.echświat. Na skŁadiie znajdują si~ at:l.le transporty świeżego czerpania
Do nabycie. we wszystkich aptekach, składach. apteczno kolonlah~. wód gazowych'
klubach, resi;aurac. it.d. Sprzedaż i skład główny J. Hirszbai!'g Łoili, Długa 72

czerpane ze

iródeł

Dr. L

Ulica(Południowii

Zawierający, reprodukcję najpięknłe}

nie szpecących włosów.
P.rzyfmttje od8-1 r.od4-9.P411faod5-6p.p.

przewyższahca

szy<h

3

K~!!!i!~as~!~ Bot~tI!d~st~ ~1~s~s~~!.ne j

Mikołajewska
iii •

Mikołajewska

42.

•

fi

42.

:

)

Mikolajewska 83 (róg Ewangielickiej)

do umie!'zczenia :wykwalifikowane wychowczynie, freblanki, ochroniarki OTIi:!: nauczycielki
Zgłoszeu's. OrtU; i>8.pisy nowych kandydatek między 1 - 2. Od l-go lipca kursy zostalili przeniesione na ul. Piotrkowską: N! 120•

................

POczlłtkowe.

'

liczna

Nakład

Chlebowski &

c

ł

I Po cenach

MichałóVlSki

p. f. Tow. Wyd. I1ŚWlT"
w Warszawie. Kr!kow. Przedm. 1ft 11.
Sprzedaż: detaliczna w biegamlach
i składaCh mater}aHw Fiś:nie"nnycb.

I
l

I skbd gł6wny:

dawniejszyoh

tylko do świąt
PALTA DAMSKIE

Kurn Penagogiune Heleny [bnie wilk ie
1l1B'H

w WRRSZRWtE.

II &li II

Iii

W

.

z opc:hodu 12S roanlq

Wydanie wytworne

~ m ••~======================~@ U&~==~-=--=================_m..

li

zdję';

15~ 12~
BLUZItI BATYSTOWE
3".,2 l

750

2E2

'SARflITUB'f BiARYN.
00, 32, 26~
Itorżystajćie

D0·lwynajęcia
sklep narolny z mieszkanłem tamte
pOkoje z wygoGl'md ł e'ektryc.mem ośwIetle

z okazji

niem i pojedyńcu lokale. WIadomoŚĆ Bttledy,kta 41

sprzędaż'

u

Schmechel li Roc!mer
Łódź,

właścklela.

Piotrkowska 100.

po cenach hurtowych

od 50 koP! za funt try.'ać będzie do 15-go Czel"\llca w hurtowym składzie Mydła
PIOtrkowska NQ 25 w podwórzu na lewo.

r 5

•

od SG-ciu kop. funt

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

uD. Markusa
Piotrkowska

I

dla. hurtGwn~ków z. Odsył';.nie!l1 do sklepów codzien.
me. DZlelna N2 3i) MacIterski.

od SO~iu kop. funt· hurtemtanfej.
Małg o r1tatn. Tomc2;M; zgubił .. pa.sxport niemIecki. wydany :t gm. Biała. pow. BrzeE1ńsklego

~zmale(Olczf Południowa

lir.

8.

,Ng

59

Ma.gier har..iIlO ta.nio B1?t';;Gm l?!otrltowlllta. lii
Ludowy znający jll~ki p0.llZulttJj8
koudYc.j.i Jla. wieli J.u ptł;ygotoWlW.la ddm
Wladomo5C ul Widzowslta 76 ID. 25.
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Józef Szcr zgubił paszport niemiecki wydany przy
Jf1-Y uL SuwalSkiej 6.
Julja Dziuba zgubiła pas:zport niemiecki wydany

Jrzy uL K,tnej
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Ęedaktor i wydawca JAN O~ODEK (m p. Przejazd 8

Na maszynie rotacyjne! w t!OC"nl JANA O.!{OlJKA Puejaz:d do
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