WydaniewJ8czorOWB. (6 kolumn)

Z dodatkiem Cena 6 groszy
=

Sobota 17 Czerwca 1916 r.'

ORGAN NARODOWY..
zaJ()ty ciel l w,tlawca Jan (Jrot:!ek.l

PRENUMERATA wLODZ I wn,yOSI:

, ~ocznie 6 .rb.) półrocznie 8 rb..kwa rtalnle 1 rb. 50 kop"

t'alesięcznie

50 kop.
Za odnoszenie, dodG1nów 10 kop. miesięcznie.

WYChodzi

cOdzlenniepopołudllill,
',.
,

'

w niedzie le i święta rano.

Rok VI -

, R,edakc jai adminiatra.cja-ł'rzejtJ.zd ;li 8, Admini str. otwa.rta
codz. od 9 do 7 wiecz.,. w niedzie le l święta. do 10 rano.

Redaktor przyjmuje in,@resantów w sprawach re~
'.
dakcyjnych 'od lO-ej do 2-ej.
Ręk~p!f!óW nail.elołanych ,~ęds.kcja. nie zwrMa. - Rąk:opfsy
bez zastrze
tenia honora.rjum

UWIlt.3 8!!}

OGŁOSZt:.NI
Nadesłane

Telegramy.
Wiel ka K1!tla tel"B Główna.
l6-go

czerwca.-Urzędowo. .

Z widowni zachodniej.
Na Jewo od Mozy, ,zaatakowali
Franc uzi wielk iemi siłami południo
wy stok ,wzgórza "Mort e Homme".
Po chwil owem udaniu się im zyskania front u.zps tali oni ponow nie odrzuce ni za pomocą ostreg o kontrna.tarcia. Wzięliśmy przyte m do niewoli 8 oficer ów i 238 żołnierzy, oraz zdobyliśmy liczne karab iny maszyno we.
.
Powtó rzenie p6źnym wieczorem
ataku nieprz yjacie la, oraz przedsię
wzięcia

jego

przeciwko

przylegają

c~n:i .21 obydw óch stron linj?m . ni~~
mieckirn~pozostały zupełme oezo-

wocne mi.

Przec iwnik poniósł' ci~·
i krwawe stra.ty.
Na prawo od M ozy, działalność
bojow a ograniczyła siQ tylko na wymianie ognia przez artylerję, nie licząc mniej szych , pomyślnych dla.na s
walk piech oty u wzgórza. Thtau..
mont.
'
żkie

Z widowni wschodniej.
Przec iwko fronto wi armji genem
hrabie go Bothm ers, na północy
od Przewłoki, tal\że i wczor aj skiel'owa IiRos janie' swe wysiUd. Podczas odpieranią nieprz yjacie la, w rę
rała

obrońcówpozosfało

kach

400 j enców . '

Z widowni
Sytua cja jest

przeszło,

bałkanskiej.
n-ie~mieniona.

Naczelne 'Dowód ztwo WDJskowe

Urzędowy kom unik at
ausłryjacki.

WIEDEŃ 1 16-go czer,! ca.

,Z widowni rosyjskiej.
Na południu od Dnies tru wojska nasze odparły kawa]erję nieprzyja~ielską." Poza temw okolicy t:i
trwają tylko utarcz ki.' Na zacho dzIe
od Wiśniowczyka trwają w dalszy m
ciągu ataki kolum n rosyjs kich na
stanow iska nasze . W: rękach obroń
ców pozostało 20 oficerów i 400 żołnierzy rosyjskich~.
., ,',,' '
Pod Tarnopole;m me' wydarzyło
się nic szczególnego.,
.
Na Wołyniu, nacal ym fronCIe
rozwijają "się nowe walki .
W"od cinku Stoch od - Siyr ponown ieuda remni one zostały próby
przekroczenia.. rzeki, przycz em nieprzyjaciel poniósł, jakzwykle,ciężkie

straty.

. Z widowni wfóskiej. "
Walki w Polud niow- j części pła
skow zgórz aDob erdo zakonczyły się
odpar ciem atakó w nieprz yjacie lskich .

, Równie~ nie powiodły się natarcia Włochów na poszc zególn e stanowis ka nasze w Dolom itach! 'Na
płaskowzgórzu Asiag J toozą się ożywione walki artyle rji.
'
W· okręgu Ortle r wojsk a. naBite
wzięły w
posiadanie wierzchołek
Tukka t i wierzch.ołek Mada th.

A:

na 3-eJ stronicy

wśród telcsttt za wiersz lub jegCJ
miejsc'! 1 iVI.<.j rekhmy za te~stem 10 fen.; zwycz:ajue 3) fen.j
fil!iirologja 40 fen.; ogłoszenia drobne 4 fen. za wyrat..

za bezpłll.fma.

Każf..ł.!) ogłaszali;,

'p

...
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_"Lwa
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miecki otrzymał od niemie ckiego poselstwa w Peters burgu oficjalną wiadomoś~.'

A4

li.

!lajmnie} 40 fen ••

......

braz nieszczerej i dwulicowej polityki ro·
syjsldej. Artykuł ten podaje, między iniż w Rosji zarządzono mobilizację armjt.
nemi, szczegóły co do usiłowań Niemiec,
Tym samym wi.ęc położono kres pośre
skierowanych ku utrzymaniu pokoju w Eudniczącej akcji Niemi ec i spraw a przyropie, zwłaszcza, co do pfopozycji -czybreła fatalny przebi eg. Mobili zacja ro"
nionej przeds tawide l0ll! Anglj!, w sp~a
syjska uniemożliwiła utrzym anie pokoju .
wie wspólnego pośrednIctwa mIędzy WIePragnąibym w artyku le niniejs zym' dniem a Petersb
urgiem.
przyczynić się do rozwiązania ciągl~
Wreszcie ~Nord. AlIg. Zeit.· zaznacza
rzucan ego pytani a, kiedy rząd rosyjsk I
że juź26 lipca rząd niemiecki miał wiaZ widowni południowo-wscbodniej.
powziął' faktyc znie decyzję zmobi lizowa :
nia armii. Jeszcz e 29 lipca, najbar dzieJ' roo-odne wiadomości o zbrojen iach rosyj.
'Nic ważnego.
miarod a'jne wojsko we osobistości w p~. ski.:::h, które też zmusiły rząd niemiecki do
Zastępca szefa sztaba gen'bralnego
tersbu rgu zapewniały, że nie wydan o oświadczenia, że wojskowe zarząizenia
,
fl o e fe r
przygotowawcze Rosji. zmuszają do odpo'. rozkaz u mobili zacji, że nie postar
ano się
"
marszałek polnyporllc;:n.!
.ę.
wiednich kroków zapobiegawczych, poleani o jedneg o konia, że nie wezwa no
gahwy
ch na mobilizowaniu armji. Mobi.
ani
jedneg o zapaso wego. Jak wynika z
Spra woz dani e adm irali oji
lizacja
jednak nie miała jeszćze oznaczać
oficjal
nej
wiadomości.
nNodd eufsch e
.'
aust rjack iej"
wolny.
AHgeme~ne Zeitun g" z dnia ::! sierpn ia,
• W artykule tym czytamy dalej: Dnia
WIEDE1\l, 16 czerwca. Urzędowo. szef rosyjs kiego sztabu jenera lnego w
dniu 29 lipca potwierdził osobiście to 29 lipca, otrzymał cesarz niemiecki od caW nocy z 15 na 16 b. m. oświadczenie.
ra depeszę, w której tenże prosi usilnie,
iż mogę dostar eskad ra latawc ów morsk ich obrzuciła czyć dowod u, żeSądzę,
by cesarz dopomógł mu w tej poważnej
najpóźniej w tym dniu,
bomh ami urządzeniakolejowe w Por•. , lecz prawdopodobniej już na dzień przed- chwili. Prosi go o uczynienie wszystkie,':to Grua roiLa tisan a, oraz.1ioję· ko~ ,tem, gabinet -peter slmfsk i) catga ecydo - '{O, co może, w celu powstrzymania sprzywali się na mobiliZację.
:.nierZetlCa od posunięcia się zbyt daleko,
lejową Porto Gruar o-Lat isana . Druaby
w ten sposób uniknąć nieszczęścia
By~o
to'
30
lipca, o godz. wpół do
. ga eskad ra obrzuciła bomb ami dwo~,
wojny I!uropejskiej. Tegoż dnia cesarz niedziewiątej rano. Dzień przedtęm przyrzec kol~jowy i urządzenia wojsk o· bylem
00 Wiedn ia ze Stockh olmu i, w miecki odpowiedział w dłuższej depeszy,
we w Motta di,·Livinza zaś trzec ia,- celu poinfo
rmowa nia się co do sytuac ji, że chętnie przyjmuje na siebie rolę pośre
dnika. Stosownie do tego wdrożono na...
stanow iska nieprz yjacie lskie pod Mon- udałem się, :między innem i, również do
fakon e, San Canzi an Pierie i Bor- ambas adora angiel skiego przy dworz e tychmiast w Wiedniu akcję dyplomatycztrigna . Zauważono trafne rzuty w wiedeńskim, Sir Mauri ce de Bunse na. I1ą. W toku jej jednak doszła ofcjaJna
mata ten cieszył się w Wiedn iu wiadomość, że Rosja mobilizuje się prze~
dworz ec i na stanowis'ka, przyczem Dyplo
wielki em poważaniem i uchodził, slu- ciwko Austro-Węgrom. Na wiadomość o
zaobs erwow ano silne fio~aryc· Pomi- sznie zresztą, za typ skończ
tern cesarz niemiecki znów zwrócił się do
onego genmo gwałtownego ostrzeliwania, wszyst~ tleman a, łączył bowie m w sobie szczecara z telegraficznem przedstawieniem, w
które m komunikował, że wskutek mobilirość z uprzejmością.
kie lataw ce powróciły pomyślnie.
'
zacji
rosyjskiej przeciwko Anstro-Węgrom,
Sir
Mauri
ce de Bunse n przyjął mnie
Kome nda floty.
rora
jego,
jako pośrednika staje się pra..
i podcz as rozmo wy' naszej wywni oskowie
niemoż
liwą. Mimo to, rozpoczętą w
wałem,
że sytuac ja zdaje się być bardzo
:i ili
Wiedniu akcję, prowadzono dalej, przynaprę*oną, oraz że istniej e wielka obaczem propozycje Anglji, zdążające w tym
wa, iż IwnfHkt serbsk o-aust rjacki móźe
samym kierunku, dozllaly energ:cznego
wywolać krytyc zne ;:,owikłonia pomiędzy
poparcia ze strony rządu berlińskiego.
wielki emi mocar stwam i.
W dniu, kiedy miała zapaść decyzja.
Dyplo mata angiel ski wyraził naKwesf ja, które z pansfw najbar dziej dzieję, iż da się tego unikną
do owej propozycji, jeszcze przed jej poć, zaś w nazawinUo w rozpętaniu powsz echnej woj- der ostryc h słowac
wzięciem, świat został zaalarmowany już.
ny światowej, ani na chwilę nie schodz i rzenie co do niI~czh wyraził swe obu~ oficjalną wiadomością, że w Rosji wydano
z łamów dzienn ików wszyst kich zainte re" rajewi e. Wresz cie emnego mordu w Se- rozkaz postawienia na stopie wojennej arsowan ych mocar stw. Raz po raz udaje łożenie istotn ie2a dodał, że uważa pomji i floty.
poważne, lecz nie za
się wyciągać na światło dzienn e nowe
A więc wówczas, gdy poseł rosyjski
beznad zieine. W każdym razie był on
przycz ynki, które kiedyś pOSłużą do' o~ już nie tak optym
we Wiedniu, pan Szebeko, zawiadomił
istyczn
ie
nastro
jony,
statec znego wyjaśnienia fej sprawy .
swego angielskiego kolegę, o mobilizacji
jak dzien, ewent ualnie
dni temu.
W jednym z ostatn ich numer ów Na me zapyta nie, czem dwa
armji
rosyjskiej, szef rosyjskiego sztabu
należy objaśnić
.,Koln. Zeitun g't znajdu jemy artykuł d-rą zmniejsżenie się jego
jeneralnego zaprzeczał temu a car wymieufności, sir MauriJuljus za Szeps a,'reda ktera wiedeńskiego ce de Busen odpowi
niał jeszcze depesz e z cesarze m niemiecFremd enbl." , kt6ry podaje garść no- Rosja mobili zuje". edział: "Sądzę, że kim, pomimo, że wiedział, iż mobilizacja
;'ych i ciekinv ych szczeg ólów. Artykuł
równa się wojnie. Tak się też stało.
Wielce wystraszony odrzekłem mu na
ten podaje my poniźej:
Jeszcze 1 sierpnia 1914 f. ambas ador
to. .Ekscelencjo, czy sąd pański opiera
,Mobil izacja rosyjs ka była powo- się na pewnych donie.3ieniach
niemiecki przy dworze wiedeńskim, pan
?
Wszak
modem ~micestwienia wszelk ich nadzie i i
bilizacla Rosji oznaczałaby okropn e nie~ Tschirschky, zjawił si~ rano na Ballplacu,
widok ów na uniknięcie wybuc hu wojny
bezpie~zeństwo dla pokoju". Sir Maurice by dalej przedsta wiać propozycje niemiecświatowej. Z niedwuznaczną jasnością
kie, ale kilka godzin potem otrzymał on
de Busel1, odpowiedział mi na to: Mogę
i stanowczością cesarz Wilhel m i rząd
nawet rzec, że wiem o tern j że o tern nie wiadomość z Berlina, że nadeszło juź u..
niemie cki nie dopus zczali do powst ania wątpię, gdyź rosyjsl
d mój kolega pan Sze- rzędowe potwierdzenie mebi1ilacji rosyjw Peters burgu ,żadnej wątpliwości co
beko zawiadomił mtiie wczoraj, iż wczo- skiej, że wobec tego Niemcy nie mogą nado tego, że mobili zacja armji rosyjsk iej
dal spełniać roli pośrednika. na którą się
raj późnym wieczorem otrzymał z Petersoznaczałaby lwnje cpoko ju. J.ęszcze w
burga wiadomość o. mobHizEcji armji ro· zgod~iły z powodu prośby cara. A więc
ostatn ich dniach lipca 1914 Y. najbar - syjskiej".
tą przy_~yną, która hezowocnem uczyniła
,
dziej· miarod ajne czynni ki wojsko we w
Rozmowa ta toczyła się-jak wspom- rozpoczęte już pertraktacje między AustroPeters burgu wśród najuro czysts zych za- tliałem-30 lipca.
Pan Szebeko oznajmił Węgrami i ROSją; i która dała hasło do
pelAmieńzaprzeczyly, jakoby przedsięwybuchu wojny światowej. była mobilizasir Mauricc Bensenowi o mobilizacji ro·
wzięto jakiek olwiek zarządzenia, );tóre
syjskieJ 28 lipca. Musiano zatem posta- cja rosyjsl{a. Lecz również jest faktem, że
moznabyuważać za mobilizację. W 0Rosja była zdecydowana na mobilizację
nowić ją najpóźniej 29 lipca a prawdopowych d,niach rząd niemie cki trudził się
dobnie już dzień przedtem. Nie może z::.:- najpóźniej 29 lipca i że rosyjsc y dygninajusH niej i najsumłenniej, bywywolitć tern ulegać wątpliwości,
tarze wojskowi wobec niemieckich dyplo~
że zaraz po wymiędzy nim a Peters burgie m wymianę.
matów w Petersb urgu dopuszczali się fał
powiedzeniu wojny Serbji przez Austro.
zdań, kfórab y umożliwiła przesz kodzen ie ·Węgry, co
szów i kłamliwych zaprżeczeń. Wobec
nastąpiło 28 lipca, rozpoczęła
wybuc howi· wojny między obu mocar~. Rosja fuobi1izacj~ armji.
ciągłych sporów co do tego, na 'kogo spa,
stwam i.W Wiedn iu zgadza no się rów,,:,
da wina wywohHlia tej potężnej, wojny,
'
Opierając się zaś na wyźej wspom nianież chętnie na propoz ycje niemie cMe, . nym artyku
le w "Nor~deutsche Allgemeine uważałem za właściwe temi uwagami swe·
a 31 lipca zdawa lo się, jakby istotni e ,.zeitu ng", uprzytomnijm
y sobie te wyda- mi przyczynić si~ do wyświetlenia pramiały dojść' do skutku pertra ktacje mi.ę"'. rzenia, które
wdy.
rozegrały się w owych kryozy Pefers burgie ma Wiedn iem. W no· tycznych dniach między
cy z 31 lipca na 1 sierpn ia rząd nie- Berlinem, a ott'~ymamy Peters burgie m a
zupełnie jasny o..
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Kroniku pollWczna.
Spl"awozd~nia

rfJsyjski~g9

sztabu generalnego.
PETERSBURG, 15 czerwca. Sprawozdanie urzędowe z dnia 14 czerwca.
Front zachodni: Wojska nasze od
rzuciły dalej nieprzyjaciela na całym
froncie od. okolicy na południe od Polesia aź do granicy rumuńskiej.
Liczne nieprzyjadelskie oddziały
wcjslwwe w walkachi pomiędzy 6 a 11
czerwca, zupełnie zostały rozbite.
Otrzymane df}niesienia głoszą, iż
nieprzyjaciel pozostawił miejscami tak
wielką ilość materjału, że niemożebnem

jest zliczenie go w krótkim przeciągu
czasu.
Na drodze do Wlodzimierza-Wołyń
skiego stawiał nieprzyjaciel gwaitowny 0pór.- Walki rozwijają się na zachodzie
od wsi Zaturce (25 klm. na zachód od
Łucka), na drodze pomiędzy Łuckiem a
Wł'odzimierzem - Wolyńskim. W okolicy
Zaturc kozacy nasi poprowadziii świetny
atak i znieśli szwadron nieprzyjacielski.
Na zachodzie od Dubna wojska na~
sze odrzuciły nieprzyjaciela i posunęły
się naprzód przez wieś Demidówi~ęNa poludnim.vym-zachodzie od Dubna zajęly one wieś Kozin (25 klm. na
południowy zachód od Dubna).
Na północy od Bucza:::za f w okolicy
na prawym brzegu Strypy, wykonał nieprzyjaciel gwałtowne kontrataki. Podczas
walk wczorajszych powiodło się nam
odrzucić nieprzyjaciela i zająć na zachodnim brzegu Strypy wzgórza w okolicy Hajworonki i Bobuliniec (20 klm.
na północy od Buczacza).
Na poludn!u od Dniestru obsadziliśmy Sniatyń. Walka o przyczółek mostowy pod Czerniowcami trwa w dalszym ciągu.
Front północno~zachodni: Nad Dźwi
ną ostrzeliwali niemcy gwałtownie oszań
cowania mostowe w UexkUlI.
Na południu od Smorgoni odparliśmy nieprzyjaciela, który usiiował zblityć się do naszych rowów.
W okolicy Baranowicz i dalej na
południu aż do okoiic Polesia miały
miejsce wczoraj liczne starcia ze znacznemi silami nieprzyjaciela.
Fnmt kaukaski: Odparliśmy atak
nieprzyjacielski. ~'Ykonany duzemi silami od strony Bagdadu.
PETERSBURG, '16 czerwca. Sprawozdanie urzędowe z dnia 15 czerwca.
Front zachodni: Na froncie nad
"Dźwiną i na południowy zachód od jeziora Narocz rozwinęła artylerja nie: przyjacielska w kilku miejscach ożywio
ną działalność. Niemcy próbowali następnie wyjść ze swych rowów, zostali
jednak każdym razem Odparci.
W okolicy Baranowicz wywiązała
się lokalna potyczka, w toku której zabraliśmy pierwotnie kilka nieprzyjadeI~
ski ch rowów. Kentratak niemiecki zmusil nas jednak do powrotu do naszych
rowów.
.
Ofenzywa generala Brusiłowa trwala wczoraj nadal. W różnych częściach
frontu' zabraliśmy ponownie jeńców i
zdobycz. Nieprzyjaciel wykonywal w
dalszym ciągu kontrataki i usadowił się
na nowym terenie.

Komunikat turecki.
KONSTANTYNOPOL, 15 czerwca.
Sprawozdanie głównej kwatery z dnia
14 czerwća:
Na froncie Iraku, nieprzyjaciel niepokojony przez naszą artylerję, przeniósł
swój obóz daleko poza obręb strzałów
dział naszych.
Wojska rosyjskie, na które uderzy·
liśmy pod KHanem, na południowym
zachodzie Qd Kasz Szirinu, odpędzone
rostały ku północy.
Na froncie kaukaskim napad wykonany na prawem skrzydle przez część
sił nieprzyjadelskich, złamał się w ogniu
naszym.
.
W centrum, od {,fzasu do czasu,
walka artylerji i piechoty, na lewem
skrzydle miejscowe walki artylerji.
Nawet oddziały wywiadowcze przed'iębl'ały

skuteczne napady na nieprzy·

jacielskie oddziały przednie.
Na wodach pod Smyl'ną. monitor
nieprzyjacielski, wsparty przez dwóch
lotników, wystrzelił bezskutecznie około
"dwudziestu granatów na wybrzeże. na
południu oa Foczy, poczem cofnął się
"fil: powrotem. Inny monitor prześlado
"wany był na pełnel)l morzu, w poblizu
wyspy KeuzeI, ogniem artylerji" naszej.
Pozatem nic ważnego.
"

Z komunikatów koalicji..
Z francuskiego (15 czerwca).
Na lewym brzegu Mozy zdobyły
nasze niemiecki rów ochronny
na południowym stoku "Nol t Homme".
Na prawym brzegu nieprzyjaciel ostrzeM
Uwał odcinki pod Thiaumont i SouviUe.
W okolicy Chattoncourt i u wzgórza 304
działalność artylerji.
Z angielskIego (14 czerwca).
Na całym froncie gwattowr,e ostrzeliwan~e dziabwe i walki m1nO\\'e. Ata:ków piechoty nie było.
Z belgijskiego (14 czerwca).
W odcinku Dlxmuiden dość silne
walki artyleryjskie.
Z 1.closkie,i:!o (15 ćzel'wca).
Pomiędzy AC!ygą i Brentą obustronna działalno:,ć artyleryjska. Na froncie
Posiny odrzuciliśmy ataki nieprzyjacieI~
skie, skierowane na l"tonte G,ove i Monte Brazone. Unję nieprzyjacelską na
wschodzie od MonfaIcone i na poluduiu
od San Antonio zdobyliśmy atakiem
piechoty.
Eskadra lotnicza austrjacka obrzućala bombami Padwę, San Giorgio cli
Nogaro i Vorto Rosego. Zabiły one 2
osoby. Nasi lotnicy obrzucili bombami
dworce kolejowe w MaforeHo i Campo
NuHo.

wojs~~a

Ofenzywa rosyjska.
....V:edeń::ka tVojentm 'iwatera prasowa
donosi: ::-iad Strypą i Ikwr~ od dwóce dni
osłabł napór Rosjan na miejscil, w itórych
nieprzyjaciel oduosił zwycięSh'Y'3. Ohrona
austrjacka. coraz skliteezni~i odpiera naw::!łę r08yjt'Kl}. Podobnież wczoraj r'-'zchwiały
się liczne atllki rosyjsb-o,
wskonywar.e
przy pomocy świezych :lit. N, póhtnc:: i
wst:hodzi~ od Czern~owier, ped Sad~gor;;,
oraz na rorudniu od Bajanu, Rosjanie na·
próżuo rzucali się na przeszkody austrjackie. U środkowego biegu Str.ny HasjaD!#;)
byH zmuszeni pod Wienio\'i'czykiem cofnąć
się do pierwotnych 5wyeh stan()wi~k. l'
górnego biegu Ikwy, pod Rypomlem i pud
Krzemieniem podobny los spotkał potęine
ataki rosyjsk:e. Na obu skrzydłach atakowanego frontu, ani na zacMo, ani na
wschód od Łuoka, ani tez na Enli Sadogofa Horodenka - Sniat\'ii n:e zasz!o nj~
Szcz'1gólnego. Rfisjanle idołaH zaledwi~
przekrocz,}'ć nieco linię Ikri)f.en';li-Sni;l~
tsńt w kierunku zachodnim. W3I~i p11mh"1GZy Dr;:estrem i górnym t-h?gem Prutu,
jak ró',vnfeź r:a Wolyniu nic ro~:adają. w!i{kszego znaczenia. Udaremniono !amia~y
rosyjskiG Eforsowau'a puepr:1v;y przez Prut
w gorę od Czetniowiec i o:o:jścis tej m!e;~
Ec()w\J~Ci. Xie o!lągnęb również wydku
akcja ; oproWSOZOfl:i - pomiędzy Kajkami t\
drogą kolejow~ Kowei- Równe, maj~ea na

celu dotarcie do lewego brzegu Styru.
fronłu rosyjskiego.
.,N. Fr. Presse" donosi z Bt:rlin;.:
Praga tutejsza reprodukuje wiadQmomość z Petersburga. otrzymaną przez tlBasIer Nachrichten'''. że główna kwatera wojenna Brusiłowa znajduje się ciągle je~
szcze w Winnicy tn:. Podolu. gd2h~ haw;:}
także generahlwie Ruzskij i Iwanow. Pr:y~
bSł tam również pociąg dworski cap.
Jak donoszą dzienniki fu!waJc:usió~
fi Rosji, w obecnej ofen~'ywie rosylskie; odgrywają wr;ŹUq rolę
oficerowie francuscy
warmii f01lyjsldej z wszystkich rodzajó ....
broni, jak nie mniej lotnicy francmcy.
Wybitnym jest udział fr::Blcuskich oficerów
artylerji. którzy są właściwymi kierownika.
mi bardzo silnego parku rosyjakiej artylerji. Działa pochodzą 55 Francji i Japonji.
"Berlina!: Ztg. am Mittag" donosi:
Olbrzymia zapasy amunicji, ~tóre kierownictwo armji rOB)jskiej nagrom3dz:lo
przed rozpoezęciemobeeuej otenzywy, pochodzą przeważu:e z Ameryki. W marcu i
kwietniu dostawy materjał.5w wojennych
przez fabryki amerykańskie dla Rosji przy-

Z

brały

nadzwyczajne rozmiary. Jak donosi

"Journal uf Commerce", prawie codziennie wyjeżdżało z Nowego Jorku kilka parowoów, które wiozły do Rosji działa, granaty, szrapnele, proch i naboje w8zelkiet7Q
rodzaju.
..
~.ojskowy .krytyk "r-:ester Lloydu",
? ID3l w1liją;a walkI na fronCie rosyjskim, o-

sWladczll:
Jakkolwiek konieomość oddania wrogowi wschodniego odcinka Dniestru, ce ..
lem umożliwienia cofniE}cla naszego pra~
wego Skrzydła, była dla nas bardzo bolesną, znaczenia tego zarządzenia
l\Iostalo
przecież znacznie złagodzone, a to w ten
sposób, że zmiana pozycji odbyła Bi~ ści
śle według planu. W myśl oswiadczeń naszego kierownictwa wojskowegu, laty w
tem gwaranoja, że nasse operacje tak: sa"
mo jak: i· przedtem, nidal kierowane będlł
sUną ręką.

Czerniowce nie
stopniu zllgrotone.

są w nllimniejszym
Nieprzyjaciel nie od..

niósł bynaimniej su!,:ceeu na całym froncie. Sukcesy, odniesione przes WOjska 1'0syjskier nie w!kr:l.c:;aJ~ poza nmy operacji, mogącyth pnynieść tylko częśeiowe

-

retuItaty.

W Nr. 35 .. Dzipunika.

Telegram,..
rOl!lp n rZ1!beń"

Hrabia Tis>23 o sprawie polskiej_

umieszczollo ns.5tępujlłc:e cbwieSlłCl'l~nie 'IV
sprawie prywatnej komunikacji telegrafi_

Prezes ministrów wegierskh!h. hr. Tj·
sza, podcz:ls rozpra.w na<Cprn ..... izorjUm burlietowem. roru~zJł VI przem6wteniu swem
i kwestJę pdsk:>, o któr·..'j powiedział, że

, .. W miejscowościach, do~ USlu!lI!tonych i!€
pywatne-j !,:omnniheji t"legr,ficlne~, zezwa.
la się rub!i'zp.d:i, stelm wnie do fOZPOU/i"
dlteń "j;;t;; ;ph; yeh, dozwolone telegr:lll1Y pOt
dJ,wać w (.q ginala i b~zp()srednio Imy ok:euku pnez:ow8m Ja opłattt przepisanej na-

się

co

rozwsżnut'go

tyezy

rozwiązania
powcłnje Ei~ Ol' na to,

Andraasytegl
to;}

czne;~

przez hnbiego
p{llskie;~
ró~nież 0-

spra"Sy
f'{)

hZnoŚC7.

lD3im:ł

kar der;: Rzepzy nlsmieekiej. że
rozwiązanie to f1Q!:oU;1nem będzie w porozumien:u z Austro- W ęgrami* M6wca sil.pe~
wnił.

że

.. l:rz'tl;om poeztoViym .duły jednak prs"
wo orlmt)wien!a kaźdego CZUlI wYllbnia tel .. gramc h~l pOlbnia pnycl!yn. W tym WjM
padim mo':e ;' ysyłaląey ~Tyjedn:lĆ wysłanie
telegramu !to~OW!'l!e do prnm:gów ust. 3 ob,""i~e!!{:zmh z d. 213 lutego 1916 r. U podanych tam urzędów.

W'Iz.lstkle mi3rodajfl9 !'fery mo-

narchji thtye b~d~! do tegl\, hl' urBguJowanie sprawy po!skipj ty jakn3is7.p.rsz·~j mlerz~ uwz!!lędniało życ<,enia i intereey ;l;J'"

eiowe narodu polskiego.

Na morzu.

i

",Stock!Hłlms

Tirln'ngen'" dowiaduje
s;ę z Hl.'lsingbof!!B: Parowiec szwedzki o~
strzeHw"ny ~hył '!lOd Oe'and przez rosyj-

nodv.-onn". ehociaś
8zv;el1eki i oznaki narodowe.

sku

łór:ź

miał

sztandar

Kapitan pa-

rOW:.'lł Ezwed:'ki('~N przedłozyć n:u:!iał ko~
mendantowi łodzi poriwodnf>i swoje papiery i zauważył pl'zytew, że łódź podwodna
cyb nadzw,c1.5jnle wielka i miała trzy armaty na pokładzie. Po zbadaniu papierów
"dno b.1ło paroV7cuwi szwedzkiemu jechó

dalej.

Zatopienie krążownika
angielskiego.

Z Elitbiergu donoszą, pt::d da~ 15·~o
ezerli>CS, te ped Rinrz:stedt zosiało Wj'lzueo ..
re na ląd ciałO topielca. '''f ktt)~m pC'zn3'IHi
marynarza
krążownH, u

A. Gaa; 'H.

pl::łc:ąt!f.gl) siuib~

na

.. Carysfort-.

",Csfysfort-jest małym 'krążownikiem
ang!eISKim, Dowego typu. opuascllonym n&
morze w f • .ł 914. Posiadał oa 8.800 t. pojemnoś,,;, u$brtlieajeie~o składaio aię B

trzech

-15-t'1 i sześein lO-iD esutym. dzia1. z •.'bga
wy:l.osHa prz: sdo 400 o;:ób.

Szczegóły z~łłGnięcia

'jHampshire"1I'
Biuro Rellt9ra donosi ;: LOBd.1on: Na
nuhtawie ~ezngń 12 t"Gzbitków admiralicja
onubii!.:o~ab komunikat w sl'.r3.wie lłatoni'ł"
ci~ krą';owtlika "HilIDPRuire'": na którego po-

kładzie rnajdował si\} Kiteb~ner. St\\"if,rrlzo~
że knl~llwn;k po.ietaa 8~łn",j buny wpuU
na reill~ na l!achód od wysp Orkney i ldolląJ w ciągu. kw~dransa.
L1rd~ Ritehsnera wid.isso !H' na: odainf, gdy W t,)wsryHwi" {)ii~t·ra marynułd,
Campag:n{ego. wj"b:e;ł 7; dolnych l;ondygna~ji
okrętu. Słyszano. jak kapitan z pomostu przy..
zywnł llmh, by }Wszadł kil ptJodowi. gd.sie
Bplszczana 52ialUIHł kapitl!l8. Nikt n:e dostrzegł, esy RUchane! dotarł do łodzi, ani
ti;$. co lli~ l łoMią, tlt"ło, Z osbb'enh \
aimnn 19inęłn 150 do 200 h!d:łi l pośród za-

no,

łogi oi;rętowej.

o'b' Ć {jd

którzy

!&dołali

na tratwach

tonącego oli:rlZtU.

Po demc biłizacji
kiej.

fioły

grec-

2srządzono, jak
oałel floty greckiej.
Zarządzenie t: e 1H~",bmzacjf. jak don:lsi .Mn.

Dekretem f;rólewskim

",iad':iffio, rozDi'iljenie

tin"', frzyjęte zOi!Łalo przez ludność i przez
odcieni z. wielk!em zadowuleniem. Powszechnie uwabją zupełne
rozbrojenie :mnji i noty jako jedyn!\ drog~ wyjścia n trudnej i krytyClmej sytuaf.:jf.
Nawet i rząd zdaje Bi~ być zupełnie zad o..
welony Ze tego obrotu rzeczy, gd:;~ teraz
nIe będą miały państwa wojujące żadnych
preter.sii do Grecji, stoj~Gej zupełnie na
neutralIlem stsnovdsku.
W kołach wojskowY('h zapewniaJą. te
wskutek rtlzpuszczsnia pierwslIJch dwuna..
stil klag, zostało zwołnionych sto tysięcy
ludzi, mQgących zaiąć aię pożyteczną pracą. Czterdllieści tyeięcy żołnierzy zoatanie
rozpuszczonych w dniach najbliissyeh. POd
bronią; zostaną
tylko dwa roczniki, elyli
je Grecja posiadać będsie tslko 50,000 jol..
merzy, jak w zwykłych pr.aedwojenll]ch
czasach.
prasę ws~ystkich

lIowa

pożyczka

"Jeżeli te.legramy po ich pr:;,;yl~clu nie
v;y"bne t ui'ząd pocztow.V zwraca wyeyłająeemu uislicaOllą (}płat~, Eawiaaamiająll

bęc1j

rosyjska.

Londyńaki "Dany Telegraph" ÓODOli,
2<$ciągll.ęła UQWt\ PQłyellk~ W wy-

te Rosja

I

go

Q

tern.'"
-

zwierząt.
3.~o

- Album
.aja.

Wedłagwiadcmośoi .. Vot-.;i1rtan", w Bu·
odbył 8i~ wielki Viisc QncjaU6ty·

%wobny 11 okll$ji ujŚĆ pogra.ni~
csnych rosyjsko-rumuńskich. Wiec r.Oiltano-

styeslly1
wił, ił

klasa robotnicza m!l waJlelk~mi ltIoUi~
wymi .rodkami prseciwdJialaó wei"gllięoiu
Rumunji do wojny.

obbhodu

I{CUls;t,

Piotrkowskiej Nr. 91,

odb~dzie

8i~

miesię

czne zebranie Oddziałn miejsQowego J pośwl~ ..
cone zadaniom naukowym i sprawom admiA
flistra!!yjnym bIejącym.

Na Jebranin iem

inżynier Stanisław

Przeździeeki-ozłoneli: Zanądu, w)'głoai

od..

czyt p. t. "JJotnictwo łt.
-Z,Sekcji bibljotecznej przy StOlllf,
II. Chl"z.

Wobec reorganizacji bibljoteki upraBsll
si>J członków () swrócenie książek do d. 20
czerwca 1916 r. Do członków, którzy do
dlll!1. wytej omaC!lonego książek nie zwróo!\,
bGdzie wysłany po nie specjalny posłaniec na
koszt całonków.
Bibljoteka jelit codaiennie otwarta od
~\Jdz. 4-ci do B·ej wiem!.
- Z łódzkiego Tow" esperanckiego
(Pcłudniowll

15).

Dnia 13 czewca 1915 r., o godz. 9-ej

wieczoreiD, nastąpiło uroczyste zakończenie
kur!;u j. Esperanto dkl: grupy .,A". Z okazji tej przemawiali p. H. Zimmermann, który ilustrował przed słuchaczami ioh obe~
cne zad.mis. jako espt'raniystów; poezym
n. li'. H:ller odczytał \dasny wiers~. któ~
rym powitat słuchaczów na nowej drodze;
na.stępnie p. B. Mirski zapoznał obecnych
z progrs.mem wyższego kursu Espera~ta.
który utworzQny b~dzie zaraz flo letmch
miesiącacb.

Ostatni
da}t\cy

pr.semawiał ~.

w grupie "A.-,

J. Zys, w.yk!s..

kt~ry w krotklch

słowacb pożegnal słuchaozow.
dano dYJ'Iomy. Nie bacząc na

po czym roz"
krótkotrwasluchacze W1k~.

łoŚĆ Kursu (S miesiące),
zali zupełną :.majomoM Esperenta w słowle
i piśmie. N~zwiska ab~olwentów sI! nastę
pujące: panIe: Buzynowns. Chwatowna (s

adznacseniem), Frankówna. Hammer6wna,.
Hilman6wna, Landsberbnka (z OdlDIICsa..
niem), Zysmanówna, Pola i Gustawa ~m-:
kówny; panoyJe: BarciIisld, Passiermsnn l

dnia

karesIele

ł2.5 .. go

W hieią.~ym m-en nimfa się na rłł
kaeh ksi,;garskich album 125~go obohodu
KOIlilt} tueji (I :Maja na z:emiacb: Piotrkowskiej, S;erLld~kiei i Kaliskiej.
Znany w szerokich kołach naszego mm..
'Ita inirJnier p. M. Daszewaki# jako wydawca
dokl:\da 'I1sill1j'eh 8tara~ aby wybór uajlepszyeh rdję6 i 8łCJegółowy opia obchodu wraz
li" ~nt'yBtyQznie wykonaDl\ okładh przez:r. R.
PIątkowakiego. dały nabywcy prawdziwie
piękną i cenn!\ pamiątkę. Wydawnictwo to
budzi słllszne zaciekawienie wśród warstw
społecseIl stwa PalekiegG.
- T01!!nu."z".two f{rajoznaD'oze.
We środę d.21 b. m. 1): godz. 7 1/ a Wi54
uorem, VI lokalu właanym Tow. przy ulicy

Socjaliści

ciwko wojnie.

wojskowy kolai podaje

grze, Ji?lon1ii na dsat. :Małkiń-O;;troł-.b, Grabowo, Nł'ldO, Z ibil.'Ie t JJstul}hka i Pareiaki
na d)'st. Ostrołęka-WHlenberg .
O~ i;nty powyższej Ell obetn!e wszy..
etkie dyphnsy. należące do 4-ej wojskowej
dyrekcji ~;o'e"owej w War:;zlwie, otwarte dla
pubHcmego I):Ichu towarowego i prsewOiu

Sroka.

prze""

urząd

wifldrlmo~ei. że. odd. 20 b. m. wprowa~
Gza się z m{}źnoBcią odwołania kałdego elaBU, ruch towarowy i pr;ewóa zwierząt na
StaCj'le': Z.;;grzu na drshnsie Jabłonna-Zs.

;,lo

iokoBi!i 10 miljouów funtów sdarJingói\'.

rumuńscy

Z kalel

GMwny

'ol.

Jednocześnie sawiadomiono nas, la
25 b. m. l'OSpOCJIll} się wykłady dla.

czwart~j grapy iłD- W pl"lekłsdzle pol..
sltim pod kierownictwem p. F. HHlera. Co
się tyczy wy kładów popołudniowych d!a
młodsieiy szkolnej, winniśmy lunaczyó, Ił
kUf!' ten POlfW& tylko 2 miesiące prsy 3
lekcjach tygodniowo. Zapisy na wykładJ
popoludniowe jak i wieczorowe p!zyjmtl18
kancelarja Towarsyłtwa (Połudmows 16)
w pOlliedzialki, wtorki J czwartki i płatki
o gad.. B-lO wlecz.

.

Nr. 16&.

3.

-

Z rGsursy

rzemieślniczej

chrz.

(s) Z powodu uroczystości Bo:tego
Ciała starsi cechów, oraz gospód czeladni~
czych zgłaszać się już winni "po kokardki
dla swych członków, biorących udział w.
procesji.
.
.
Kokardki w .cenie 3 kop. są do na-,
bycia w lokalu Resursy R~em. Ch., w skI e- .
pie p. M. Bawarskiego, ZawadzKa nr. 2 i
w sklepie galanteryjnym p. E. Kadyńskie
go, Zgierska nr. 11. . ..
Członkowie niezaopatrzeni w znaczki
nie' mogą brać udiiału w procesji przy

. chorągwi cechowej~
Na' posiedzenie rymarzy i siodlarzy,
które odbyć się ma w poniedziałek 19
b. m. o godzinie 5-ej po poł., wydelegowano pp. M. Bawarskiego i E. Kadyńskie
go. Następne. posiedzenie koła. naznaczono na sobótę dnia 24 czerwca.
Związek Zawodowy rob. mai.
willdomości publiczosj, szczególnie zaś Jlwraca uwagę pp.

-

Piotrkowska 20 podaje do

ze

właścicieli
łe. zoałało'

domów,
prsyZwit\zku otwarBiuro robót malarskicb,. które m!i
na cela wykonaniewBzelkich robót, jak: wykończanie sapoozątkowanychrt'bót malar-

skich, tapetowauie,dekorowanie i innę. fro.wadlenie tych robót powierzone zostało naj-lepszym siłom fachowym •.
_
Biuro pośrednictwa zalo~oDe zostało w
eelu dostarczenia pracy wi~kszej licz.bie pracowników malarskicb, znajdujących się W
stanie bazro bocis.
Biuro· pośrednictwa Piotrkowska 20,
otwarte od 6 do .10 wieczorem.
-

%ebpalllie

stołowników

kuchni XIV

przy Związku zawod. robotników irobotnie przem. wMkn. odbędzie się jutro w
lokalu Kuchni XIV, Piotrkowska 289
(fabr. Geyera), o godz. 2 po pol. z następującym pprządkiem dziennym:
1) sprawozdania; 2) życzenia i uwagi stołowników.
.
Zebranie to zostało zorganizowane
przez zarząd Związku robotnik§w i rol}otnic przemysłu włóknistego. w celu
.zdania sprawozdania jeszcze przed zebraniem walne m Związku szerszym kolom ludności robotniczej z działalności
,Związku w dZiedzinie samopomocy ro,.botniczej. Oczywiście, że organizatora'wie mieli również na widoku 'utrwalenie
'ściślejszego kontaktu między ogółem
konsumentów-robotników i Związkiem.
Pcdobnezebrania. Związek zamierza
zorganizować w kr6tkim czasie t w pozostałych swych kuchniach. Udział jaknajwiększych kół stolownik6w i stoło
wniczek jest pożądany.
-

ZRadyOpiekunczej.
Miejscowy oddział

Rady· Opiektórej celem będLie wyszukiwanie pracy dla
.pozbawionych pracy
W tpaju Rada wydała zapom6g na sumę
9600 rb.
(5)

kuńczej utworzył komisję

robotniczą,

IIUadzlllfyczajue ogólne zebranie
członków Stow. pracownik6w ~kład6w

aptecznych odbęazie się jutro, t~j. w nie~
dżielę, o godz. 6 wiecz. w lokalu wla.nym przy ul. Piotrkowskiej 1'& 50.
Zebranie ma na celu naradzenie się
co do wznowienia działalności Stowa..
l'zyszerua .oraz wybór zarządu i komisji
rewizyjnej.
.
-

~ Kinematografów.

W "Lunie" jeszcze tylko trzy dni

będzie wspaniałe dz.ieło
Tłumy publiczności zapełnia..

demonstrowane

",Sałambo''o
ją stale teatr

W drugiej sprawie stawała 16 letnia
Anna Berkowicz i 19 letnia Emilia Disner
oskarżone o kradziet obuwia i innych rzeczy ~. swego chlebodawcy Henryka Froyła.
SędZIa skazał B. na 2 miesiące więzienia,
a D.na a miesiąc~ więzienia.

hr. Pr:::.dry "Pan Jowialskifl , . sztuka ta ł
NADESŁANE
będzie powt6rzoną jutro, 18-go b. m.,
lIawozy, na rz~dria, nasiona.
również na rzecz wielkiej k w e s t y . '
Patrz ogłoszenia drobne.
Znakomita reżyserja p. Janusza Or~
lińskiego., zupełnie nowa i efektowna ':..sp..e..ł-n...ia-J-ą....r-o..,zm
.......a-it-e...p-o"'"sł...U...g..i ..t ...
ył...o..w-e-.-T-a""k-:c"'h
inscenizacja z' baletem i muzyką, jak
t
również doskonala gra wykonawców, nie- pułków jest kilka J ale powiadają, że os a~
- Kradzież kart na chleb.
zawodnie zachęci publiczność do jak- tniemi czasy szerzy si~ w nich masowa
Z biura 30 ucząstku komitetu rozdzianajlicznieiszego przybycia na ten inte- dezercja.
łu chleba i mąki (Nawrot 42) skradziono
resujący spekfakl.
Agitacja przeciwpolska.
4,000 kart na chleb.
Bilety są do nabycia w cukierni
Bukareszteński ~Az Esi" donosi o
- .Ruda Pabianicka.
Gostomskiego, a w niedzielę w kasie coraz częstszych wystąpieniach rosjan
Na rzecz kwesty pod hasłem "Ra- Teatru Polskiego (Cegielniana 63).
przeciwlfo polakom. Nawet glośny Burfujcie dzieci u ódbędzie się jutro, w nie"
Początek przedstawienia punktualH cew wydrukował artykuł przeciw poladzielę, wielka zabawa ogrodowa z 10nie o godz. 7 i pół wiecz~
kom. Milukow pisze między innemi:
"Polacy w Warszawie zamiast": czekać
terją fantową w parlm "Tivoli" nad sta"
Odłożenie Konćertu.
z nieCierpliwością, żeby rosjanie powró"
wem. Komitet miejSCOWY doIdada stacHi, prowadzą rokowania z Niemcami
rań,' aby zabawa ta stała się prawdzi"
Zapowiedziany koncert w resursie oa
co do zaprowadzen' a rządu polskiego i
wą atrakcią dla spragnionych świeżego
dochód kwesty ogólno krajowej z powodu
wystawienia armji,200,OOO-nej.
powietrza i taniej rozrywki łodzian i
natury techniczne; oie Odbędzie się w niemjeszkańców okolicy.
dzieiIJ 18 b. m. SI tylke 'W czwartek 29/6 o
Podoficer pu.tkownikiem.
Kolejki dojazdowe. ze względu na godz. 6~ej pp.
Dzienniki szwajcarsMe conoszą ~
wzniody cel zabawy, uruchomiają na
Petersburga:
fen· dzień, zamiast jednego, 3 pociągi
Dziennik urzędowy ogłasza ukaz
Wieści
Rosji.
tramwajowe do Rudy.
.
carski, mianując;:y podoLcera dragonów
Pismo polskie na SyberjFe
Gadowskiego-pulkownikiem.
Do gazety "Ruskoje Słowo" donoszą,
Nadzwyczajne to odznaczen.ie pod~
Xwesła W
że projektowane od dłuższego czasu pismo
oficera wywołało w całej stolicy ogrompolskie syberyjskie poczęło już wychodzić ną sensację. Opowiadają, że Gadowski
·Z Sekcji XIX-ej_
w Nowem-Kołajewsku pod nagłówkiem
otrzymał to niezwykle odznaczenie z~
Wobec ciągle zmiennej pogody Z;8,.Głos Syberji". Zdaniem pisma rosyjskiezasługi, jakie polożył około osoby cara'
rząd sekcji 19~ej postanowił odfożyć za~
go będzie to poważny organ polaków, pra- i następc;:y tronu, ratując ich z niebezbawę dziecięcą w łlelenowie z soboty
gnących utrtymywać o ile mo1:ności dobre
pieczeństwa, jakie groziło ich życiu.
dnia 17 na sobotę. o. 24 b. m., Chcąc stosunki z żywiołami rosyjskimi i obcoŁ. O. S. w Helenowie.
jednak dać dzieciom pewne dor8źne za- krajowymi.
Dziś;
Koncert popularny.
dośćuczynienie, zarząd sel{cji organizu"
Dl!'u2:ynll Gope:zyńsfliego.
Dyrekcja: Tad. Mazurkiewicz.
je w lokalu wystawy (Dzielna 44) przed.
Nadeszły świeżo z Rosji wiadomości
poludniem w niedzielę. d. 18-go b. m.; o losie głośnych w swoim czasie kaina··
specjalne dla naszych milusińskich obok wych drużyn Gorczyńskiego. OtM: we..
. pogadanki z przeroczami, dęmonstacja- dług wszelkiego prawdopodobieństwa u·
II1II
mi przyrządów i t. p., chóry dziecięce i
tworzono z nich brygadę, która stoi w remuzykę, które miały wystąpić w sobo~
zerwie w okolicach Rygi. Drużyny są
tę, dnia 17 b. m., w Helenowie.
niel' czne, wielu polaków włączono do tych
Nie chcąc ograniczać czasu zabawy drużyn ochotniczych sposobem przymuso~ Z długoletnią praktyką s~pifalną, przyjmuje c.odz~en.
nie od g. 8 fio 10 rano 1 od 4 do 8 w., w medzlelG
dzieci, odczyt prot $widwińskiego zo· wym
i święta od B-11 r. AUeksandro .... ska 31, 1 p
staje odlożony na środę 21 b. m. na go•Drugą organizacją pof~ą. istniejącą
dzinę 6 wiecz., w którym to dniuewenna froncie bojowym,. są ~wolne drużyny
Rutynowany pedagog
tualni.e nastąpi zamknięcie wystawy.
robotnicze", organizowane przez St. Woj •
Zwracamy jeszcze raz uwagę wszyst- ciechowskiego. Do druzyn tych zaliczają Na.uczyciel progimn. i stud. polit. petera. przYj"
kim wychowawcom i opiekunom, Ze wszystkich polaków w odpowiednim wieku,
muje lekcje na O:l;&S wakacji letnich
wstęp przed południem (niedziela, dnia
szukających pracy, przeważnIe wysiedleń18 b. m.) dozwolony jest fylkodla mlo" ców. Najem niby to jest wolny, lecz kto
dzieży starszych oddzialów i że szkoły
raz do tych drużyn trafi, już. nie łatwo się
zbiorowo mogą byc wpuszczone do lo- z nich wydostaje. Stąd wie:ka do nich
kału wystawy tylko po uprzednim za:niechęć. Drużyny podzielone są na pułkj~
l'l."zysposabia do egzaminów wstępn., poprawko
wiadomieniu zarządu sekcji 19~ej.
po 1000 ludzi w pułku; i noszą nnmdury. i :matury. Zgłoszenia ud 3 - 5 Łódź, lliikoła.
jewska 67 m. 26 oficyna parter.
W niedzielę, 18 b. m .• po poludniu~ pomagają przy budowie fortyfikacji, oraz
.obok już zapowiadanvch atrakCji: rozprzedaży prac dzieCi,rozlosowaniapro- ~~rr.
łóJ ~~>""$ł~~~(B:>.. =ł(B:~.
=~
gramów i t. p., dzięki energicznej pracy
'JII!i2
speCjalnie powolanej komisji gospodarWydana nakładem prasy polskiej w ŁodZI
~ttJ
czej z p. prof. Starkiewic;zową i p. Andrzejewskim na czele, odbędzie się pod·
~
wieczo.rek muzyczny z łaskawym współ"
.1
II
udziałem dzielnych drużyn śpiewaczych 001 "
.~
"
i najwybitniejszych sil artystycznych na~
szego miasta. - Bilety wolnego, wejśtjia
jednodniówka literatów i dziennikarzy
niewazne.·
Odczyty.
(dd zawiera piętnaście prac znanych autorów
Wd
.
O godz. 7 wieczorem w Domu LUdowym Przejazd 34 n. t••Szkoła. powsze~
Całkowity dochód na kwestę pod hasłem I}RRTUJClE DZIECI"
chna'" wygłosi odczyt p. Józef Radwafiski.
O godz. 7 wlecz. w Resursie Rzemieśloi- ~I Cen. a 40 .groszy,
Cena 40 groszy. ~J
czej Widzewska 117, "Zawody racjonalnełl~
go wychowania" - p. W.Zawadzki (wej· . ~ ~~~~ ~~~~~ ~..1
ście po 5 i 10 kop.).
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foDzi.

,
felczer
Starszy
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~a~ianilkiei.
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ttJ

Na d·
S'I a tw
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'.1

m

°

Jutro
w
Muzeum,
l)
g. Sali
4 p.p
•• Stan Piotrkowska
szkolnictwa" 91.
w
1863 r.-p. Strzelecka (wejście bezpłatne.
2) O g. 6 p.p. ,,0" Stanisławie l\OH

"

m'

t.1

m

.

:.gr.
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ttJ
ttJ K"nMft· .

"Luna·.· Inscenizacja scen narskim" - p. Jan Radwański (wejście
.
zbiorowych, wypadła wspaniale. Cudne " bezpłatne).
II
są widoki natury, stylowe' gmachy i zbro~
.
S) O g. 7 p.p. ,,0 kształceniu woli"
l
je. Dobra orkiestra dopełnia całości.
p.
Dr.
Stefanowska
(wejbcie
i
kop.)
."
~
l~Swr"
W "Casino" jeszcze trzy dni de.W sali fabrycznej P()znańskiego 0•
W WW J.
J
monstrowany będzie dramat" "Szalona
grodowa 35.
.
Mariska'~ z Ritą Sachetto w głównej roli;
1) O g.4 p.p. .Ocbrona dzieci, jej
~ ,J
I
f l
I _._
na zakończenie komiczni" obraz,.Swiat na zadania i znaczenie"-p. Grzybow~ka,
idO~Z
l~'
~"m.DnlDZn~'
Ił
opak".
2)
O
g.
5
p.p.
v Stan szkolnIctwa w
~
J
~
W 'IlMitage'u'K. na ogólne ~danie 1863 r. "-p. Strzelecka (wejścia bezpłatne) ..
publiczności demoastrowany będzie jesz6
. 3) O g'a .p.p. ,,~pieka na~ dzi~~~i
I W Sobotę, d.17 Czerwca
W Sobotę o g. 5 po poło
·cze przez dziś, jutro i pojutrze obraz:
po za. szkołą - p. Pterzchlewskl (wejSCle
W NiedtięIę, 18 Czerwca
.
W Niedzielę o g. 4. po poł.
·,.Córka kapitana- arcydzieło Puszkina. Gra
po 5 1 10 kop.).
w Czwartek 22 Czerwca .
W Czwartek o g. 4 p. p.
:i wystawa wspaniała.
W sali fabrycznej Geyera ul. PiotrWejście 60 i 30 fen.
.
S,
-- Z sądu.
.
kowska 307. .
Wej ście 40:t20 fen. Koncepty poranne. Początek o godzinie S-ej rano. Wejście 40 i 20 fen.
(s) Cesarsko~niemiecki sędzia poko1) O g. 4 p.p. .,Rodzina i szkoła'" Sroda, dn. 21 czerwca
Ju VI rewiru rozważał w dniu wczcrajszym p. Kiłański (weiscie bezpłatne}..1
..... ~
-IP"
łł
sprawr: robotnika fabrycznego Stanisława
2) O g. 6 p.p. nStaszyc i Czacki'" ~OD.Cer L -=»yD::l...LOD.1CZ:n.y
Dyr. BroniSław. Szulc.
W programie m. 1.: L. .v. Beethoven Symfonja ]f! 5
Wielucha oskar.wnego o kupno paplero- p. Janina Enderówna (wejście po 5 i 10 k.).
•
Początek o godz. 7 wlecz.
Wejście 80 i 40 fen.
:sów, pochodzących z kradzieży u Lipszyca, (Cegielniana 48) i o odprzedanie ich
Z teatru polskiego.
~l!UW;GA: W razie niepogo. dy kon. odbywają się w Wielkiej salI.' Helenowa.
~
A. Pinkusowi. Na sądzie W. nIe przyznał
Wobec wielkiego uznania, jakie sp otłl~
,się do winy, tłumacząc, iż kupując za 48
kalo czwartkową pl'emjerę komedji Al.
~
~~~I~~I~~I(B:(B:~ :.ł

5 10

kI

m'

IW

wiedział, iż pochodzą

one z kradz1ety.
Jako świadek w. tej sprawie stawał
ji<oszkodowany Lipszyc, oznajmiając, iż pa..
,pierosy przyniósł mu do sprzedania oskartrony Pinkus~wtenczas poznał on swą
własność. Sędzia skazał·· Wielucha. na 6
pniesięcywięzienia

2~iesię
cyodsjadywania na śledztwie, Pinkusa zaś
na zapłacenie 50 rb., w razie zaś niemo~nośd, zapłacenia

z zaliczeniem

na 25 dni' aresztu.
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KONCERTY POPULARNE
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--------------------------~.--------~------------------------------Dziś. Początek Koncertu o godz. 7~ej, widowiska o godz. S-ej wieczorem

Popularny

Teatr
w ogrOlfzie "Colosseum" (Cegielnimm 16).

N lT O U C H.. . Ji liI I I

Zrzeszenie ftrfgst6w ."(eatrn 2olskiego.

~::!m:hl~~~i; t~s:::::fJ:~w~:::e:i 5W;~;'

Operetka w 4-ch aktach.

CiJ

OgrOd; Ie plerfllSIorzędna restauraCjo Imleczarnia.

------------------------~--~----

ŁOnZRA.

GAZETA

4.

Nr. 165.

Kino

Kino .. \Jariete

iral
Głowna

Zielona 2.

1 róg Piotrkowsld.!j.

det;;}~~~zna

sprz2d~i po c::enac:h
hurtowych tylko jeszcze krqtki czas

w hurtowym składzie mydła PIOTR.KOWSKA ~ 25
w po:lwórzu na 1ev:o.

w wiell,im

4 aktowym d:amaci~~N o r d i s kI<

p. t

SZalOłltl .rilarvśka

a:

NAD PROGR.a.M:

1\T esoła Lralt. w
4-ech aktach.

świntowe

częściach.

p. f.

~rff

Łóiż,

iOzpoczęły się

*

13 cz.:::rwca 1916 r.

się

iCZ(I, Pańska

15

."

~~

1J:: 1,~~

~;

I

~e~a~o~inne łiiolon1J
III . [;

przeJJiesione,n3. ul.
··asi

i

Piorrkow;:;ką
iSXd€i'hifiS;'W,iiG4

J',rg :~o.
§4ifi#l i5Ei.~~_II!i-:II'l!l:.I§!Ą@II2I1E1!IIDIliiii!Ii,",*ill!I!l!_~®mm

Heleny C'holewickiej (Mikolajewska 83 róg EW!lUg.)

rl:ostaną przeuiesione od l-go Lipca do TOZS7<erzonego lo!.alu przy ~:t Piotrko\3ls~iej i'IIil".
Egzaminy przedwakacyjne rozpoczęte. Zapisy codziennie między 10 - 2.
C2i

3M

POŻYCZKOWe

na zastaw ruchomości

Akcy]~y)

Oddziały Łódzkie:

4kł.lakład HaukoWI ien~Ki oraz ~lKDła IflJ~8tOW. kO~ullt
Do kla.s wyższych pr

tt3!1WM'ś#ś

\iJllfsznwskie AkCyjne Townrz.

li Zachodnia JIh SI..
Meje..a M n (ł'.'iikołajewska 23)
Zawiadamiają iż 5 l.ipca mIs roku i dni natępnych odbywać się będzie w sali licykcyj. nej przy ul. Zachodniej N! 31

.n

,

.tlI

m3ja. do umie~zczenia wykwalifikowane wychowc:r.yniE', freblanki, ochroniarki 01'5Z na.uczycielki I,'
foezątkoWl:J. Zgłaszen a oraz z.apisy nowych kandydatek miądzy 1- 2. Od l-go HEca kursy zosta!l~

MI WAA

twft9Mt'A

(Lombard

!

Mikolajewska 88 (róg Ewangielicldej)

W&?t5&&

4'

przy drugim przystanku Kały Aleksandr. ~lektrycz
nej Kolejki podj!lzdowej w wilIi GolHryda ',laissnera
Szczegóły tamże lub też ',y sz::ole Isaaka -'}oidberga
C~gie1ni:lin X2 ;'9ila 2 i pół po południu.

1

pizyjmuje zapisy na rok szkolny 1916--1917 do klas IV, V, VI i VII.
Bli~szych
informacji lldzjeI~ k a n c e i a r j a od godziny 10-12.

KnuJ

4

SlO ał

Kursy z programem gimnazjainym

~un ~ełe

54;"

$

od l maja r. b.

9

't

i.i?#

&

Liczba miejsc w klasach: II, III, IV. V i VI ograniczona. Pedania o przyjęcia
przyjmuje

D blondynka. w

"~~~BBqm~~~mEgm~~mE~~aMmm&mEE~
_
**

egza-

120

uczennic przyjmowane będą jako wolnesłucnacgld, r-aD.ienki starsze,
w przyszłości świadectwo 4-ro klasowe,

POiisaż

t

i

j

celem sprzed;,źy zt>Btawów nieprolongowanych
we właśmw"ill czasie, a zastawionych w Oddziale I:a,~h'}dnia NI 31 i w Oddzia.le II Pasai1
Mejera. Nl 1l (,M:ikobj wska Nł.23). Podczas licytacji prolung;d;a zas~awów, w;rstawloilrcll :la.
licyt._cj~ przYJ!llowaną, nie bę'lzie. Wyi{aZ D.~
:merów lIia.~tawów, poulegają':ych sprzedaży będz;ie
ogłosz~ny w Nowym Kurjerze Łódzkim.
Frocent należy jQlż wpłacać !I

~
Sprzed~i

Kllfj~ra P~mafi~kie[~
znajduje

przy

się

Ula Picłr'łu)wskiej

.N2 99

tamże

przyjmuje się abonament
z odnOSZ2niem do domu

~

Specjalista

Dr. L

PRYBUlSKł

UiicaPcłaadniowa N! g róg Piotrkowskiej

ChQfOOV 12wnetrzne i włosów

Leczenie elektrycznością, elektrolizą (usuwanie szpecących włosów.
.
Przyjmuje od8-l!. od 4-9. PanIe od 5-61'.1'.

Wffi#ti2Jdą?

Sprzedaż

resztek

detel!c7.~ie tyl!w a~ g. 3 pp. Cegielniana 43.
'Spn:"daz :li fabl". SkI. 40 % tan. n. c. zw. STAŁA
CE1'!A. Towar wełny z j€dw. 1 ba~ na bluzki
od.
1.50 do B. .Szew!'!tu, Bos~on, Memnże, cza.r.
z Olał. w ll:l·~~kl. Mushn, Alpags. i t.d. na ;it;m.sk.
i męsko ,kos~Jumy od r. 8, - rb. 20 Haterjały
i),!,lowe, żałobne, na fartuc;hy i t d
Cegieilr.iana 43, w podw. 4 dom od Piotrk.

::0.

czarnej sukience li' czerwone
kratki, w cza.rnym fartuszku. Adres rodziców
Stare R'lkicie ul. Obywatelska 39 Fins.
konom-rządca rolny, samotny w slle wieku.
E potrzebIly od 1 lipca r. b. Zgłoszenia z odpisami świadectw podaniem wieku składać w
Adm. Gaz. Ł6dz. pod • W. K.
KUPię utyw.,ny powoz lub wolant. O,tarty pod
.N. N. w Adm. G. Ł.
.
kraWiec damsld z powodu zmiauy interesu Pracownia Kostjum6w i Sukien Damskich, przeszła
pod mój osobisty kierunek. gdzie ulepszQna i udoskonalona została. Ceny zniżone. Z szacunkiem
E. Rudzka Piotrkowska 17.
p~ble do sprzedania Nawrot 42 lewa of. 2 P" od g. 10 r . - 12 w p. i od 3 - 6 pp.
mineralne dla zasilania drzew.
'
warzyw i kwiatów. I\hrzędzia
i. przy r z Ił d Y nie!l:będne przy uprawie rośliń.'
Srodki przeciw owadom i grzybkom na drzewacb, k.rzewach i LTuych roślinach. Naliiiona
bobów, brukwi, baraków, cykorji, ena, wi, fasoli, groG.b.ów, jarmuź;ów, kalafiorów, kalarepy,
kapu.sty, knkurydzy, roszponki, rzepy, r:teźuchy.
rzodkwi, rzodkiewki, sałaty, s:Lczawlu, szpinaków i wiele innych, a nadto kwiatów. Polecajlł
składy L. Jasińskiegow Łęczycy i w Łodzi ul. .A n d r z e.i a 1I~ 10.
.
j umeblowany, frontowy, bardzo ładny niedrogi, zaraz do wynajecia Zleloua 41 Zomer.
oszukuje wspułlokatvrki uczciwej zastać moina od 10-12 z rana Nawrot 47.
okój umeblowany w centrum miasta. w eleganckim domu, z 40ddzielnem wejściem, elektrycz..
. nem - oświetieniem, wygodaml, zaraz lub od Lipca
Adies w Adm. G. Ł.
otrzebna. inteligentna. panien1ia izraelitka do
341etniego dziecka, od 9 rauo do 9 wiec~orem
Oferty składać w Adm. G. Ł. pod "A. 13.".
otrzetma dziewczyna iup kob:et .. do posł:ugi
uIIiieja,ca szyć. Aleksandrow<:ka. ~ 39 ID. 14rzed fi-ciom!], tygodniamt zaginął U-letni chło
piec blo:,dyn w .iasnem ubranku beso. Adre!
rodzicow ul. Luizy l& 65 Tomcza.k.
otrzebp.y re tnszer lub retuszerka. Rzgowska ]i eą
.
Uutynowana. niemka posznkuJe lekcji podczas
n wakaeji. Warunki przystępne. A.dres Mils:nlo
k

NAWOZ'Y

·pOkó
P
P
P

P

P

P

pragnące uzyskać

=--=-------------------

Ą' ~fe~le nowe i używa~ • Uj na na.jtd.niej w du.wyborze omz łóżka metalowe wózki i welocypedy driecięce, wanny, krzesła. wl«deńskie.
Poleca magazy'l mebli WładysŁawa Romisww~kiego ?iot<·kowska116 I "'i~tn front.
°A--lif!eble sprzedam za bezcen byle za•
.
Ił iiil raz Mikołajewska 95 m. 27 front
I piętro.
=O .. zewo. Hurtowy i detaliczny c.b.r:;;eŚcjanSJri
skład drzewa. opałowego. Drzewo suche rar
bane po 43 i "po 36 kop. plld nI. Francisżka.ń

ska NA 2ó'W, Tyliński.
nia 29 Maja zaginęła. dziewczynka lO·letnia

ul. Konst:mtynowska 113.
Przyjmuje zamówier::;: na krycie dachów. jak
również repu:Icję dach6w po cenach umiarkowanych.

I

A,• A'• AY• AJ•
A

Kryriaoa(Mw i' fabryka DaUJ

m

przedw:ob,cyjne

systemu: "Ideal", .RemingtonS, lub .Undervood~
za cenę dostępuą. Oferty w Administracji Ga,
!;ety Łódd;:iej" pod lit. p. 1 ski.

żym

Łinh:k~ ~~~~~a@i

u~oKamienna
Ul ..
Zawiadam~a Sz. Rodzic"'w i Opiekunów, że dla nowych kandyda'ek do 8-miu
klas włącznie b;;;dą komplety podczas wywczasów szkoinY2h.
Ka!1cebr;a otwarta do 3 pr.

wstępne

do pisania

CZ1lSj z .obszernym czystym podwórzem (bel'!
innych loka.torów) na!iając,a się dta azJI: łJ
jelit w c;,łości lub częściowo do wynaięl'ia..
Wiadomość -v Administracji Ga~ety Łódzkioj

ylłS

miny

maszynę

slcl:adaj~ea. si~ z 25-30 pokoi po shonie s!o'~e

....~

że

M 162

Cała oficyna .
Dramat dziejowy w 7

Szanownych Rodziców i Oph:kunów ucznIów,

Piot{'ł~iOws!dej

4

Pensjonat dla dzieci. do Iatl15.tu [fI.. Kł"!;p~:i!tałowaj
w suchej Jesistej dzielnicy.'
':Yh d3 m:ość u B. KiPys:a;tał""~i!H;;j w IUekj")a~cl ~ow~e 19o~'i"':aniczn:iim.

wiadomości

na

Kupię używa.ną, ale w dobrym sta.nie

Jaszcza tylko 3 dni!

Podaje do

urząt:zelil~em

-

d ~ wy.,~jęcia od l-go Lipca. Wiadomość: u
właściciela teg.::ż domu mieszka. Benedykt:!. 3
m. 15 lub Uli. miejscu w księ!!'arni ..

fi;'

t na

Księgarnia

15 lat

es~e®®®s~~®

tki

fi

nn suknIe i bluzki

PO

cenach nIskich

I . S~A..J,A...tj
Piotrkowska NQ 41. Parter lewa oficyn i!!

F,edaktor i wydawca JAN GRODEK (m p. Przejazd 8
Na maszynie riJtacyjnej

45 m.18.

maro
Rower
m. 16 front.

używany tsprzedam...fugowska.,:.2

iłower W dobrym stanie sprzedam Główna 63 m. 19
Dower w dobrym stanie z wolne'm kołem lub bez
al Sprzedam Milsza 24: m. 18;
rzy pokoje z kuchnią i inne mieszkania w pięk·
nym ogrodzie do wynajęcia. Tamte szopy. WIadomość: Radogoszcz, Kazimierza 5-7 vis a vis Ko§..

T

ciołka.

Illtody, umiejący dobn~ czyta,? i piJsa,6
Woźny
potrzebuy zara.z. Zgł:SSl{!l.Ó Sl~ pom1ędzy 10-

12 w poł. do Sekretarza Gminy, Nowy Rynek 6
.~ rkadjusz l\obylallski zgubił pas!~ort niemiecki
1'\ wydany przy ul. Aleksandrowsklej
gnieszka Sikorska zgubiła paszport niemiecki wy-dany z gm. Widzew
wa Kiuska zgubiła paszport niemiecki \'!ydan.1
przy ul. Długiej
atarzyna Dziekciarska zgubila paszport niemiecki
wydany przy".;;1. Ewangielickiej 10.
boz:;lja Gajewska· zgubiła paszport niemiecki wyn dany przy ul. Ewang;ieHckieJ 10.
"'zvomunt Rybak zgubił paszport niemiecki wydany
- ~ Opatówku gub. Kaliskiej.
.
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JANA G.R.ODK.A

PrL;eja~d Ił,

;,Gazeły Łódzkiej"

Dodatek' 'do'
ROK V.

SOBOT. .4, 17 CZERWCA 1916 ROKU.

luty.

ci~żary> mają prawo do korzystania
pewn~ch udogodnień miejskI~h.

li! 165.

tek czego suma długu zwiększa się, gdyż
dotbodzą do niej zaległe procenty. Na ..
dC:iliar złego rzeźnia j.::st prawie zupełnie
~;:,:::zynną, a przed wolń:l, jeszcze wydano
nakaz, zabraniający wr:owadzenia do Ło
dzi mięsl z bydła bit~~~ :tf rzeźni bah!~
ckiej. Dziś; z chwHą przyłączenia Bałuf
do miasta, granica dla sprzedaży mięsa
nie moie chyba zobowiązywać; bądź co
bądź jedłiak, rzeźnią bałucką i fet przyszłością md~żałoby się zaopiekcwać, co
znowuż, zdaje się, obarczać winne: właaze
munirYP"'lne.
W końcu jeszcz.a nieco informacji:
charakteryzujących obecne stosunki na Bałutach.
"
Istnieją tam cztery dzielnice ,delega.~
cji niesienia pomocy biednym, J;tc'r~ wy~
płac~;
tygodniowo rJkoło 18,000 rb. zapomóg. Zomóg tvcb korzysta 40 prać.

z

Do jednych z tych ostatnich naleBaluty-ten bastard łód~ki:l!:ll cza
ż~ tramwaje miejskie, które t jak wiadosów administracji rosyjskiej, s;edlisko mo, dochodzą ąbecnie tyI~o do Placu
najwięksuj nędzy materjalnej ~ zgniU;t;Kościelnego.
ny moralnej, roz~dnik n~jroz;:,,,;~ibzych
Dla wygody mieszkanć6w nieodzo"
bakterji chorobotw6rczyc11, &:-miero za
wnem jest przedłużenie miejskiej linji
niedawnych czasów, bo 1~~';l;:1':":'pnla
tramwaiowej do krańców miasta, to jest,
1915 roku doc2ekaly się Pł':r;yl'~F!"~nia do
mniej więcej, do szpitala imienia Konmiasta. Mianowicie przyłączone zOZłbly stadta, co znacznie ullilfwlloby komumdo Łodzi: właściwe BalutyiZubal'dź i kację z miastem i zaoszczędziłoby mieczęść Radogoszcza, z ogólną liczbą lu~ . szkaticom Batut straty czasu i lmszf6w
dności okolo 100,000.
przejazdu: kolejką doja'!.dową"
Takie
NiewątpliwieJ :te pilniejsze sprawy
pl'zedlużenie Iinji tramwajowej w innej
miejskie, pozo~tające dłUgie lata w za"
stronie miasta: (do Widzewa) już istnieje.
niedb~niu, nie pozwetlaią na razie \'Il~aWSl"u!".ki ssnihme Balut również
dzom munIcypalnym do zaprowadzenia ~::[l;:('$tawiają wiele do -tyczenia. Niezbę ...
wszystkich niezbędnych porządków w dm), jest' regulacja ulic, chodnik6w i
nowo-pl'zylączonem pl'zedmZeściu, nie·
bruków. Kanał Balutka, od w:elu lat
mniej wszakże celowem będzie wskazać
nieoczYSł:C7.lmy! za.truwa swymi wyzieżydów.
na to, co za najpHnie;s2:e do wykonania wami powietrze na ~r,acznej przestrzeni.
Znajdl1je się jedna ochrona Towa..
uważają obywatele b~luccy:
Ciekawą ~est r6wnież sprawa rynku
rzyshva opieki nad dziećmi ItGuiazdo".
Najpilniejazem jest uregulowanie
B.uuckiego. WltAddel gruntów, gdzl~ Jest to, jak na ściśle prolefarjacką dziel~prawy szkolnej; n6d Wy?iilZ pożytecz~
obecnie rynek się znajduje, niejaki Za~ nicę, F'''.:;owczo za msło i zachodzi flieonem byloby utworzEil1ie bałuckiej Rady wisz", okolo pl~ćdziesiędu lat temu,
dzownó. potrzeba u:kżenia Jeszcze kilku
'3zkolnej, 71otonej z kilku osób, kfóraby rozparcelowal place nao}iOio rynku, ~am
ochron, i}~'az ogrodów dziech;cych.
Pozostawała w sfalym kontakcie z Derynek urz~dzil, zobowiązując tylko wla~
(b).
legacją szkolną przy magistracie.
ścideIi sąsiednich domów, aby na rynku
Wobec zamierzNu:"go ~akladania dwu~ pcbudowali jdki i inne niezbędne urzą~
~ ft~tl;.ijfi.fłtJA
klasowych szkól miejskich w samej Ło- dzenia, co rzeCZ'l"~"'!ście uskufecmionem ! t;;~!lb1UJ ..
dzi, zachodzi potrzeha otworzenia prz.y- zostero.'
.
najmniej jednej takiejże szkoly na BaSukcesOl.'O','I:2; Zawiszy nie uważali
Roncert sllmfoniarm ID Hefenorufe
tutach, kióre zamie::::zl::tme są przeważ- za konieczne stosować sie do woli zapod dyr. t. mizurkiemicza,
nie przez najbiednieiszy proletarjat 1"0- pisodawcy i caly ,lac pod- rynek spl'ze~
Rewolucjonista muzyczny, reformator
botniczy, Korzystanie ze sz}~ól w śród· dali p. Wieslawov;i GerUczO'.vi, który go
op ':.fy. twórca dramatu muzycznego, leitn:ieściu dla dziatwy ba~ucki.ej jest wprost ogrodził ż?Iaz"emi :,,~ynami i targi ska- motywów i .. nieskończonej mekJjilt-Ry:nedosfępnem ze względu na odlegtość, sowr.t Zainteres'J~:;ani obywatele Batut szard Wagner pozoshnvił w liteC'!lfZe ścina dojeżdżanie zaś tramwajami biedacy podali do wt:lctz :::;argę, która, tradycyjśle symfonicznej zaledwie nieznaczną ilość
pozwaiić sobi.e n~e mogą.
nym zwyczajem administracji rosyjskiej,
utworów: Fantazję F-!IE}lI, uwertury D-moll
Dra zapoznania Się z oajniezbędnieJ- wędrowala od kstancji do instancji, aż : C-dur, uwerturę do "Króla Enzo" . oraz
szemi potrzebami m~eszkaficć\i! B~łut,
nareszCie Pl"ZI"(~ \,ojna:;:;"'zęzla VI s,:::~a- wielką symfoni~ C-dur. Atoli fą to utwoP?żądanem by bylo posiaa$inie przez cie. Zdaje się, ~h:> w oi1ecnym cza.;;~e ty z młodocianego' okresu mistrza i nie
nlch włmm,:;j reprezentacji przy magispn:wę fę rozst'2'..(gnąć może w duchu są on',,; w stanie utrzymać imi~nia twórcy
stracie, chociażby fyliw o charaherze przychylnym (E"l. ill1eszkańcó'H Batut na przynależnych mu wyzyn2ct. Wyjątek
,nfol'macyil1o~doradc2,ym,
magistrat Mdz~;;:, :,1;; oglądając się na
,,:anawi 1!wert1.1ra .. Fau3t", CE:ła ~łębia i
W svwim Czasie obywatele Bafut
decy'?;'"
"n<:I,'<:L;,,<,~ O<Ana'h- -zad"''''ceó"o wszet:hstronflOŚć \Va,_!2';''>-Ta-s'.'ł~·f,'''r-.,!stvó
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.Burza- Czajkowskiego jest niewllt..

pIiwie jednym z najslabszych utworów
symfonicznych tego kompozytora. Pomimo
prz~pi~knego

pełnego

poezji fragmentu.-

Jakim jest obraz !niJI%a. lU
matu.

*

'*

początku

poe-

•

Brahms jest, ubok Beethovena, naj wy_
bitniejszym przędst;ł~;~;;C!E:'..m klasyczno-ro_
mantycznego kierunku w mil2:yee symfoni.
eznej. Cechami charakterystyczlJemi i60'0
twórczości ~ą: niezwykły

dar instrument;..

oyiny, głębia i świeża oryginalność myśli
;'uuzyeznych, objektywność i skupien'e w
.;topniowym rozwoju całokształtu oraz sei.
słość i doskonałoŚĆ

symfonioznego stylu.
Do u~~mnY.ch 'Ylaśch:;ości Brabmsuwskiej
muzy,;;:ullcgyc nalezy pewną Bcholallty..
cznoś0-oschłość orsz doktrynerski niejaho sposób rozumowania, a '\'reszeie abstrakcyjuaść ogólnej koncepcji, Wybitne lala..
ty jego symfonji F-d:.:r polegają w głó
lapidarnoścI

wnej mierze na niezrówwmej

samoistnych melodj, mh;trzowskiej harmo«

nji bar-;v polifQnicznych oraz na jedynym
w swoim rodzaju a.rtyzmie w budowla
warjucji na wysnute tematy. Owe cech)
czynlfł tę Bymfonj~

ni,ez01iernie skomplikowaną i tl;udną do zrozumienia t wlaśeiwe
go jej ujęcia. Brahm9 wymaga od słucha
cza całkowitego wnknięcia w ducha kom-

poz,;:i'·ii, gł~bokjego skupienia-specj alne1
rzec mo~n&, karności uwagi. To tez wydaj<; nam aię wystawienie Brehmsa na estradzie .0 g r o d o we j grzechem kardynalnym,
popełnionym wobec kompozytora i słuchą.
cza.

W. Sydratiskl.
'J
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RAlł\Vf,h
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Z Warszawy.
Poczta mi!~jlika.
KomiSja likwidat'yjna K. O. zawiana.
'j,·Z[.'·";,\U.li li'l'last
'
R, ·ze pucz t
li miejska wraz
z mJjątkiem rnóomym zostanie przyłąCZOllI
d Z
.. 'II'yUita; ns utrzymanie tedy pao ·arząI.iU.1
Z
d lI'
ezty lłrZ}l lll'ash powinien wyzn,a~zy6 od.
• ~. f unuU5Ze.
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Zdł'owntność przedmieść.
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A propos "Pana Jowials1dego''. Teatr~
z wyjąik~em i(iż i części krze3eł, świecił
pu?tkan1l', ,ł':0dzittr;cm wkiocznie ni!?: sma~
,{Uje. swoJ.s;;:!, pogodny humor Fredry, a
szkoaa-mech
nie b"ll·'
..,
n~
. 'za
"~::'ć q"i
~'.kfo'r'1Y
J'
,:8., l"·!ę gO~Z1n zapommeh by ! o drożyZfllP, l o me~ewn'::l1} j.ut~!e, i ? teru czego
br~![ '\.'1 ŁodZI - usmu~h by SIę do syta i
w, beztroskim nastroju powracrrli
bv. tak
Jak my, GO domów.
-,
. A trzeba przyznać, że prz~dstawieuie
FC.jd. w~C!ledem , artvstJvcznym me pozc~t,,~
Wiato n.remal lUe d;) życzenia.,
PIerwszy to raz, zdaje SIę, w Teatrze
Polskim sufler nie wiele miał do roboty.
Amatorzy bez wyiątku wywiązali się ze
swych ról nadspodziewanie dobrze słowem

.Salillll.u''':2t~!lliil1<''. falillPliIila
i! jej s;!itu~kl _"

Qc'ędola!!a

opiekuil!5

'd·
l'
,
Od me
Z1e~l
przez cały tyd.w::ń
wszę~
dy tylko słychać :.Ratujcie d::iecW
Niewiadomo tyHm, czy Rada będzie
rada z, f€~U1t-atu k:vesty; bowiem, jak nam
komum!cuJą, pubhcz.JClŚć nasza n!ezJyt
rada spełnić swój obowiązek.,.
Bo :0 u"
nas W·
z~yczaj l'ui weszło
,
CIh ~ą~, poz·byc Sili ~natrętnych" kwestarzy,

,

•

mOWIe:

- "Ja już tyle df',ł~:n"-choć nawiasem
m6wiąc~ albo zgch ;:;;k się nie dało, lu;)
tet bardzo niewiele: :l!2WSze to jednaJ:

przyjemnie oszczędzać swoją kieSZeń.
.
Dla mnie osobncie ciekawem j~,~t
niezmiernie, ile też z'·,.;;:'izie się fałsz'Jwyl.1
mon~t a szczeg61niej bonów rub!}wych,
podZlUrkowl:il1ych już przez Wydział finan-

>h~ :,::1,

ską".

J~1:; §dzeie k~~5ta:!-;Os:
dnG.}.h~~'I&'kSl Utm"OSICka!, .Pen j"'<llIIialslll:ł'. - TOB,

Pó"zeHllOl"'ilJJ(

.n:et"> l

:::::'1 ilar: B roze;ClZ!e SH~
do pon:edwHkv, gdyż to na .,dziatwę pol..
:
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widowisko wypadło nad wyraz udatnie w

J

czem rozum!e się Iwi~ część zas!ugi p;z~'pada w udZIale SUJluennym Z'1blegom re"

~ysera,

A moieby tak powtórz1Jć ,.JGwiaIskl·ego"
na
.. R.atujcie dzieci" J rai • :esz~ze VI
Któż tam moi.e bowiem sprawdzić,
d '. , . ,
czy dale m dobry bon rublowy, czy fiiłszy- . Zlei1 SWlątecZny, na przykładv w nrzyszłv
po .cer:ach pop!11anr chr l"Może
wy, gdy zwinę go w trąb-kę i wsunę w c .. czwartek)
h, b
ł?,~a. zac h·ęClojY
s
pu. bIic~mQśćJ łódzką dCl
twór, puszki, a tak przyjemnie otrzymać w
.
d t t
POjSC1,a o ea fU 1 wypełnienia go pJ
pOdZl.ękowaniu rozkoszny uśmiech kwebrzeg!?
starkl~ wzruszonej holl1ym datkiem.
'
S pro bowa Ć nIE'
zawadzi.
Kto mi dowiedZIe oszukaństwa?
P rzeiywam:; .takie czasy, że we wsze!.
Sumienl~-phil-to artykuł nieznany
t •
71'
.n mO~alwy
Sp05Gt. ~;apobiegać nEleiy ab·~
na bruku łód~~im.
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I Jeśli kwesta nie wypndnie tak ;tle- Wl:-:t~ .me U~s li ·u 1 1€ J: o pęozić jak-.
naj
myślnie, jakby tego oczekiwać l1aleź&ło,
. k at el'' d" }·wamy
1'" rozmaltych ś,odków i "
to d;:: wina tu kwestllrek i Iquestarzy, któ .. Ja ~/ Wier ZlC lr-~e ...y, ze względnie pcrzy.dckładaH wszelkich usiłowań, by :mi!mYdTI.YJl! r~zll a em.
'" :' sza., że: .nie~tóre instyt,:c}e są zbyt
w?hć. ofiamcść ,publiczności łód%kiej. Sam
ODdlfc";one I!OSClą btednych, kto::ych wspo~
';ldzlałem, jak na ,.Panil1 Jowlalskim" ns.~
msgac są zmus:one. R,ozumie sh:-filar!o.obne kwestarki nie pomim;ły okazji i
trapia dobrą jest ·rzeczą, ale częstokroć dćsprzedawały po !ożach .,Jednodniówkę li1"
• ,
mtora.!zując ą 1 wzwyczajającą do pr6żniacteratów" . A przytem ,iakzachwalały! .
ewa.
'
~, SWietna, słowo daje, doskonałaPewinn!śrny, dając rękti pomocna
tylk6 20 ko?..
.
'Wymaga_ć wzamian jakiej by to nie był~
~
,~zy .śv'i~tna, czy doskonała _ o te:n
W t'
.
l5ąduc ,IDI ~le ~pada» boviiem, m6wiąc pracY',.er: sposob z jednej strony 0fundusze,
DfZeZnaCZOl'Ie na
sł~waml JowudsJnego, nie chcę, by powIe- .szczędzaslę
. .
.
dr"'·
dZIan?, że ~kaMa liszka s·WÓj ogonek Z~p(HnO~l l wsp~r~lat. z uglej zaś-za pochwah". lub "własna chwała - za' piecĘ.In bIega Sl~ ro;r;lemwlen1U pozbawionych mo-2no§ci zarobkowania i pracy,
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T.- - SąJ~ę, -d'żetyrn{ '\\:zględami właś-nie

_. M

ą

tern ZłOŻy dowód, że jest "opieką" nie
z imienia, lecz z czynów .
marytanifi" v Warszar,'ie zwród:o się do
Są bowIem rozmaitego rodzaju ,,0wLdz miejskich o udzielenie monopolu fin
pieki" i opiehunowie.
'
pL.""O zaprowadzenia C'zyszczfnia obuwia
Do specjalnego gatunku tych osia'
i odzieży po ulicach stolic", dckonywenetnich zaliczyć należy pewnego nauczygo t;zez ko..::-yst2iących z Jópieki i pomo-. ciele jednej ze szkół handlowych. Pan
ey pomienianego 'Tovmrzystwa.
ów w ubiegłą sobotę, urządził ze swymi
C
ż·
"
d
\-,
"wyc'~,o"van'
:-aml'
wycl'eczkę do oL..
'li !1!'eWnł'"n;,
'zy oy za prZYtWl em ... arszawy me
....
::
llalezaJo '1Ó;Ść i u nas')
D3ień byt początkowo piękny i pogodny.
M }J J
,,,... "
,
Mfodzież hawiła się ochoczo. Aliści pod
kt - ś oże ze~h,ce zai;)~anO.W~lłC Się ];jap te,l!1
cNieczór na horyzoncie poczęły groma'
.o~e z nas..~ycn Tow~rz.l::;:w, fąanlroplj"
,
nyc!l, ~lbo .ci DelegaCja meSlenl<! pomo- Gzić się chmur;!, nastąpiło raptowne obcy_ ,bleau"m
.
b
t
niźenie się temperatury-zwiastuny bu. J . -:-zaw~ze mo.zna;~-"y w ~n ~~?:.
rzy gradowej.
c
50~ ~~lągnąc peWlIen, cnoc!<l~by n.eWle1nl
p
"
do.ho~
."
,. rzezorny
_1 U"
_
'"
h ł opiekun-nauczyciel nie
.,
Ctugo się wa a i zadecydował, iż sam
NIe wolno pomlJać żadnej sposóbnoM
r,a wszelki wypade!, pozostanie w tl.fel? gdy; może przyjść chwila, ~e zabra..
giewnikach i zanocuje, dzieciakom zaś,
oue ~o ówki ~a zap?mogi, a liczba poz !dórych najsfarszy imial może lat 12,
trzebujących Slę ZWH~!mza.,
d
Na.1eiy się tównreź liczyć i z WV~ Ł~d~~.ał wracać pieszo do domów o
padka~1 niespodziewa,nymi. do, którjcJh"
u
Kto nie słucha starszych-to sfu~
naprzykład J należy n;ezwykła burza gra~ cha psiej skóry" mówi przv. słowie, więc
dowa. jaka szalała w l:bięgłą sobotę nad
d
Łodzią i okolicą.
zieciarnia wzięła nogi za pas i dalej
zmykać do miasta sama, bez opieki.
Iluż to dziś niezzmożnych włas' -('1'c,iel1'
A l
'.1:
to i w tyr:: :~ypadku rzeczywistos ..
domów poniosło kolo!;alne straty w potłuzadała khm powszechnie uznanemu aks.
czonych szvb.ach, podzimawionvcI',- "achach
'
t · że "przyslowia są mąd rOSClą
#.
J
u
,Jama..._OWi)
zalanych -suterenach i piwnicach,
zrUj:r.l.O'"
d
l
h .
narouow, g yż, pomimo US1UC ama
wanych brukach i t. p.
rozkazu "starszego", biedne dzieci spo"
Jakie, f)Oi~darią w taklOm wyp~dk!l
!
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straszna nawałnica' l
tak,.iże
z iCl
okaza!ab.v lm
SlP kooDeratY"'la fl''''lan~O''l.'a
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~radem> przemoczeni do suchej' nitru.
przy Stowarzyszeniu
właścI'CI'
"'II' n',"eruch,"'.,
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QODiegJ k wreszcie, drżąc z zimna,
o
mości, gdyby l'uż !lruchomion~ byłal
•
't
przyslan ,u tramwajowego.
/\.le cóż, jak nie było gwałtownej
Tu' kondt;ktorzy olmzali się lepszY'"
potrzeby. cz1>onko
tn l·e o Cl'ą::-<>!1'
Sl"ę
z
za'
.
1;:unami miO
ł d'
·'1
i
~...
mi l czu Iszyml· 'opie
uez.,
pisywaniem się i wnoszenie,n udziałów.
!,iż ~ch przewodnik, gdyż najwątIejszych
- Niema gwałtu - mówili.
l na)~ard~iej z,ziębniQtych pootulali wiaA teraz? Niej~den \vzdycha: jaka sneml paitaml.
to szk,o.da,'· yl kooperatywl'e' rla"nby S'lę
J k '
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a' SIę wreszcie mtO OClanł wyprzec!ez JaKą pomoc uzyskać. . .
d~czkow:cze d:)srali do swych domów
;1ożna do nich w cabj pełni zc,~to- i czy który z nich nie zachorował z
sować, przysłowie: "mądry polak po przeziębienia - o tem kronikarz milczy,
K.lerując SIę obroczyrme Tuwarzystwo lł S 8.-
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1. • rowm~ . pc:ia:o_wania godnem po·
o~emu znaJezh Slę l c.robni rolnicy podm,lejscy•.~torym grad zniszczył zasiewy.
CI Jedna~.. m"J·ą·
z'''''ro'~enl-a Sl'_~
... moź·,·,OS'c'
..
o ~omo,ć d,? O~ręs::wej Łódzkiej, Rady
Oplekuncz~J, kt:)l'a mewątpliwie pośp!eszy z zasIłkamI dla potrzebujących i
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n~tomh:st wiadomem jest, że pieczolo"
w:ty o;:nekun-nauczycid szczęśliwie prze-nocował w Łagiewnikach, a co najważniejsze, że wcale nie zmókł _ za co
•
h b ę:..ą
' Bogu.NaJwyższemu
.
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dzię l ...

....

(7)

-Nr.

165.

2.
.paflc 'łła ofI.e~

Zarząd

1łWY.eh~reBj)w. '5Rmiel'zają 'lltwOr.zyĆ· ':vi
Włocławku Oddział warsza.wskiego awią:

uznał, iż zawtU'tyawego
'aa1!lJpt'ZBe b.m1łgltl'trjł.t z firmami Br• .Hu-

miasta

:k,tl pracowników han:dlowyeb.

'hrlU1ri'ehi:ó1ltrakt na ltfllll-dCZtJllie paiku
lIaPawiElu nieil"bowiąejEigo. Wprawdzie
urząd tniaS'ia -gotów jest. powic1'1lye 'dalsze
prowadzcenieraMt llTZY llurkufirmllm Vi" sp o..
Jltnianym, lecz na ~aruukaeh 1l0wejllm1rwy.
Projekt umowy takiej nie,gastał jeszcze opra:eowany a tym~aerust!wrtkót i'OZpocz~·

. ,.POlh·j~ uBla~owi_ła m~kłlyD}łilną'GOOę
na Ja18~ Wj'!,'rac28JąCYPU8C1Wk(l temu prsepltlOWi. 'Pod.ł-sgają ~karze od f> dOlO mlr.,
oraz konf,s kaci e.
.
Dnia 2 b. m.mw.zkauiec wmTalib&o
wa.powiatu lipnowBkiego, Kołae~st\"
~rac~J'J.c do domu ztarguwlocławskiego
'l pr~eprawjająe :si~ przez Wisłę, cmbrałze
''Bobądo ł(}dzi znajomąkobiet~ i niejakie-

łyeB wymaga nj~zw.łęu~nego 'kOll.tynllownnja~
Wobec 'Po~''Yl!azego:ztl8e:r'!łO'w{\nnpO'wolao
'wmiB'ję, :k:tór:a ma 'lliezwło~z!:iie 'orzeo, w

go MatejczaKR la wsi Ql.ewJl.

Jski '&lttHlub 'rOboty mują hyćd'nlej prowa-

W

Obwieszczeul,e"

;pdhłi:Źn·

kępy Zarzemmw.skiej,
łód~ sil,l przechyliła,
z :mej,pogrążajI\c się

skutkiem dutych fal.
a Matejezak wypad!ł
w nurty rzeki. Po-:
:nnmopoBznkiw:ań ,.ciała,topielcanie ;ma;.. .
.,(Kor. ViI. "Gaz.efy Mdz1tiej").
. leziono. Matejczak pozostawił ,ionę l i
'Bt:an 'O'Himfn ·na Klijawacb jelit, -jak -d;zie.ci. .
,cloiyc'h'fZBitl, zllpel:n'i,,'za(}awahlj~cy. -1~ay- .
Ryb jeat pud dostatkiem,wyi\'l1iJ1Uift '
1tiskadoIl'e wmektÓl'yehmiejBcowościaeh ;ja :przewaŻlli" przekupnie w ,calu akhpartu
ucit'Tpl1\.łJ> nlefu 'Od 'przymro:zków~ OS.tll.tnie
·do W;a.r~Qwy;
. .
ueszuz-e n.aprawłiy j'6.tl.nak le szkody.
Wskutek spekulacji w handlu my·
1»0 'W4ooławka zjechał K. Adwento-· dlem, cwład.ze mil3jscow;6 zaprowadziłykal!
~jCłl .~ BwOją 'iru,:Pą j duł trzy
;tę.IDl .m;J'dło. ·Cenamydławobec -regliJ iI~·
"Wieni.a: . ~~ 'mRija ~ ..ThanJj}nn"Rittnerał . . dz,lepuy~pllq.
.
ao "ma~-,,~Y~1 Ferr.ant~uTeBtQlJliego i
~jg.)
~1 ~llJa - .. ~QTiI"J&n",. Słowackiego. z wy~
]ąłki~_osta~meg{),~1"~:rwB.ze ·dwa prl!ledlrta."Wrema 'C19szyly ,1ufl tirnbem po'Wodze·
'&lune.
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Ohwieszczenie
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. Skl~py blRwatnepouwyzszył,JC:eny i;UIma 'na ubrania· męmtia. Wlaicielele sklep6w

dotyczące mleka i produkt6wmlecznyclt.
Na zasadzie § l rozporządzenia ;p a'Czonyctt ~e S'pl'owadzatliem 1nilterjałów tych
na·.nac;z;1n~go wO::'ża tra Wschodzie z dllia
II 'Łodzi, wy'latlmją wIęcej i wi~eej zatem'
22 marQ. 1915r" w połączeniu z § l roz~
muszą ządae 'Od kupui'tcyeh.
;porządzenia pana jenerał-Gubernatora z
W uoiegłY-ffi 'tygodniu wybu-ehł gro-- .dnia B września 1915 !. (i),zienn±k JOzp.
źny .pożar w osadzie Tomisławice. otiległej
m.l "Siroliica l) wydaję tiinie;szem dla
1l8~iol'st 'Od Piotrkowa Kujawskiego. oli- - miasta Ł<Ydz.i, ,fU:a powiatów łódzmego i
łll wIoskę. skhtdająuą :się z 12 zagród, o..
:brzeziirsJdego, jllk j dla części ,powiatu ła~
ga~nęły p~omienie. Z31.edwie po ośmiu go- ; ;s,kiego, ;znajDującej -się 'Pod zarządem 1l1iedz!naeh zaołano 110m 1J1ID~jseD'Wi'Ć.;Bąsiemi~kim:, lllastęp,ujące l'ozpor.ządzenrepofi- ,
dZl poszkodowanych }lO'sp:tSa.zyli iPJl~i)]'.zel· -, cY:Jue:
~om Z pomocą, tlflarują:e 3nwj,et]o zwoze- ? . . •
'§ L
Dia materjał.ów 'buduwlan:rcll, zaś p. Panno,
Zakazana jest :sprzedaż mleka, .!które
obywatel ziemskiz:ok~.tiey) u.3yc:ZSł mateprzez dolewa'nie wedy, ibiemnieŚnImtany ,
~l:ału <budowlau'egO.
.
lub winny ,flpo:s:ó.b jest sfa:łszow.ane, jak
'lIlłoeławe:k ,otn;rml1jeri'l.'!uwllrzr~· również masła, lrtOre nie:solonezawlera
MwA wwu.zowego3,.2:0@ uen1lniariw 'ltiemiewięcej niż 20~ 'wody. asolane w.ięcej niż
:eJcieh 2hD~a 'mi:esięcEme 'łIJl:oSw.oje J)J11r-Eeby.
2Q~ soli .;1 wony T~m,łnb też jest w in·
,
Prncow,nie.y ,f1;andiJor.wL 'W.c-e.lll f'trony
uy sposó:b sfałs:zow3"ne.
tlumac:zą sję~ że skutkiemtrminvśei; pollł'

IGNACY NiJKOR;OWICZ.

WRÓG,.
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. 'Pociąg pędzi. W p;rzertziaIewagonu
:tylko jeden 'CZŁowiek
patrzy uparcie
.41nez .o,tw..a.rre.nkno, wiatr mus.lwe wIo·
iJ;y 'r,e.zbl:f1'Za.

._. Gdy hyJemmłody, był tu las; w
piel',wszym TOku .rohi1iśmy.domego wycie-czki we dwoje., poiem••• iPofem....
..
.. .• - Tu byla goS'p6da 'i wBród bzów
.bUŚ'tawka... t.aro..•
'"' Odwl'Ócilgłowę

w Jawkę
... -

,.c~j,

uderzył.
ł Qlszy,Jly

od .okna. i
już

;pięścią

.

Jiiema,ięjza

ilOZlt,nsznej i:tej -s1rasznejt .nht[-

:ine.j._
5Jlllltny,stary-czł().Wjek, :l'O~ się,

jak aeclro.
.._ - Zapięł minut pewinien być
Ikstów.... Poco ja właściwie bam ,jadę?...
. 1ńyśIalem., że jtiE o wB.zyst.l.rlem zapomJimlem, ,a ta jeszcze ;pamiętam... Nie
wysią.dę-! 'pojadę dalej, a p.~ 'Zawró~
iCę... Zawr6!Ję? ,po :{;Qf'?ohyha jlO to, .aby
lPowj'~.cić! Tyle lat tęsknię,aby
tam być, ;gdzie byjo mole jedyne w zy~
Giu szczęście... Od pierwszego.ania, w
!kt~ uciekłem . sta-mtąd .z ;obawy, ~e
mi z :taluza straconemszczę'Ściem ser.~ ~e. . pragnę tamf,pwrópić... Zre-

_ew

-*!ja.'j~ 'nap~wdęo tem ~f.kiem

~em,wlęC mogę W.róC\l~

a0i.l>-e.l· tp

już

--. ten

tak, jakby i'lie m.ói Dól.

;;de ~ś lnrłe.go... Z.r.e.sztilWs.zętWie mi
!&.DW..,
ws~ie źle, faro mi JnQ.że hę-

i~kpiejJ :ta. nie j:eaiem ()-,b~y, tam
FZriacWł... będęmegl pt'Z.ynajmniej

z Jk!~

i)

'Biejm6wi.c.-Wys.mieJą mnie? ..

,m~ :01(')...

... - ' I.k6t~1 lkst6w;l

~IDyJ ·.l',-,~o.Wiek l'~ląda się

:po Bta'C)l.

.

--- Pój:dęcio .błtieh:r~ §l:&piję :Się her"
'Wy.;dekaw jes-tem, czwnmki gaduła
Józef pozna... Ho, hol wielkłe2ID1ianVi
jakie~' urządzenie, j31m zasiawal
- ~. jeat pan Józef?
~ ~ JóiEef!t? Kto to?
-D.zl~iaw,ca
bufetu.
...;... Dlte.r,az aMŻ!Jo innydzieriawi...

t:e"0

-,Aw'ZJ~1

. - On ·j.kIZdaw.noumai'l.
Smutny., staJw· cd0wiek nie poznaje
i8W.ego rodzi~g~miast.a:
- Stare. domy poburzyli, stare ,do""
4\y były ładniejsze... Z dawnych domów
przy tej ulicy· zostal tylko jeden, wła~
śnie ten, w którym ją poznalem. Tylko
dach się trochę pochylił i sztachetki

c§2.
wydanab~drie waga,ru:azJldbitka llrze.pi~
Kto chce zawo<1owo handlować mje- sów: dotyczących handlu mlekiem. Rozkiem j iakowenie .otnymuje ,zwłasnegó porządzenie to winno być .ściśle przestrzegospodarstwa, winien wystarać się e oso- gane. Przekro:czeruepociąga.za sobą kabne pozwolenie.; a mianowicie dla miasta rę i ewentualnIe oClebranie pozwolenia.
Łodzi :ipowlatu łódzkiego od Cesar:skoŁódźd. 10 czerwca 1916 r.
Niemieckiego P..rezydjnm Policji w Łodzi,
Cesarsko Niemiecki Prezyńent ·Policji.
a dla powiatów: łaskiegoi brzezińskiego .
W zast.
- .od ,odnośnycn urzędów powiatowych, z
podaniem lokalu, w którym mleko ma być
v. Bernewitz.
na sprzedazprzechowywane, łubdosprze~ .
wania .przygotowane. Jeżeli przy oględzt..
nach oka2e się, ;ie lokale pod względem
.
czystości i hy.gie.rJczllym nieodpowladają
W celu ustalenia i ściągnię-cia .po..
przeznaczeniu, pozwolenie będziecofnilite. datku spadkowego podług dotychczasowe§ S . g o prawarosvjskiego przy oddziale po. Przekroczenia będą karane grzywną datkowym Cesar.skc~Niemieckiego Prezydo 5000 rubli lub wię:ieniem do 6 mie. djum . Policji w Łodzi, został urządzony
sięcy.
wydZIał podatku spadkowego dla obwodu
§ 4.
miasta i powiatu łódzkiego :(powiaty: Łódi,
Tl
d
Brzeziny
i Łasl\.
r(ozporzą z:eniewchoc zi w życie z
dniem 1 lipca 1916r.
. KaMy spadek, któr-ego w.artość spu"
Łódz,dnia 10 czerwca 19jf) r.
śClzny przekracza 1000 rubli. winien być
Cesarsko-Niemiecki Prezydent PoHoj
beżzwłocznie przez najbliższego prawnego
lub testamentem ustanowionegospadkow·Bzast.
'iz
bier.cę zameldow.any . WYd.Ziałowi
podatku
v.
erneWl.
.
.spadk owego z 'Po damem
nazwIska,
miej·
sea za~ieszkania, daty śmierci spadkodo ,rozporządzenia policyjnego dotyczące-: uawcy 1 z dokładnem wskazaniem nazwigomleka i produktów mlecznych. z ,dnia ska stanu, miejscazamie,>zkania spanko10 czerwca 1916 r.
bierców. Wszelkiespadld, za które poda§ 1.
tek spadkowy dotąd nie został zapłacony
Jest wzbronione rozcieńczanie mleka
podlegają również zameldowan; u.
)
wodą i zbieranie śmietany.
. . . Pozate:J?wzywa się wszelki~przed§ .2;
slęblOrstwal osoby prywatne. obowiązane
Ka:Myhandl:rz mlekiem lUD rolnik
do publicznego składania fschunkowości
dostarczający bezpośrednio do konsumenjak równieź wszelkie osoby prywatne, w
tow, odpowiedzialny jest.za dobroć i za których posiadaniu znajduJą się opodatkc..
niezmienioną własność towaru. Każdy han.
wanitt spadkowemu podlegające rzeczy ma.dlarz ,m!ekiemobowiązany test przy odjąt1mwe jakiego zmarłego, o ile postępobiorze mleka od .rolnika takowe' zw:azyc.
wanie spadkowe nie zostało jes 7 cze zam·
Mleko, ważą(:e mniej niż 1)028 pr.zy 150 lmięte, tę spuściz'nę takimże sposobem zepod żadnym wZElędem do hanulu dopusz"·· meldować z podaniem spadkodawcy i
.C2,Onem 'bjlĆn:e może i b<$dzieskonfisko~. 'spadkobierców.
waue.
.' . Z~meldowania winny być podam~ piRównietmleko, w.ażąceponad 1,028 smlenme.
winnood.po.wiadać pfzepisomoznaczonym
:Zlmiecharrie zameldowania będzieka4
w§ l.
rane pi.ęciokrotną sumą mającego być u·
§3.
stanowlOnegopoaatku spad~owego.
Za świadectwo :zezwolerua na handel
'Łódź,dnia9 czerWCa 1916 r.
Cesarsko-Niemiecki PrezydentP.olicjf.
mlekiem lJ,1,u-sibyć.uiszczonaopłata w wy·
sDkości ·3-rhmarek. Za 't"'sureę zarazem ;
v. Bernewitz.

Przepisy wykonaw.cze,

I

.

pned:gankiemj"ostaniapowoj ·gęściej"" których. marzylyprźez caty. diien wśród
zresz't.:ą nic się nie. :zmieniło - .olwodny,cb mchów 1 paproci.
:zmieniłoslę bardzo wIele...
Stary, smutny człowiek usiadł na .
.Smutny, stary człowiek z-ąpytuje tawcelriięaz;y lipami, patrzy w cuda·
1>:Oł',tJera wtelowegD! .
wieczoru, .a widzi :swojąp.r.zesiłosc..~
-CZy !Cukiernia Ityckie:go }eszc2e
-Tak, fak, lotu.:. Wieczór pyl
isfniejeY
ciemny,
jak dziś, i ciohy, jak dziś... Lipy
•
- O i'5.tnteje.
-nagle zaszumialy i przynioslymi jej .,glos
.
- Tam, 'gdzie dawniej?
ukochany... a potem... 'Stali 0'1 tam, tam, .
-Trun, gdzie dawniej.
kóJ'o Jodzi: ,moje :szczęście ł.ion 'i usta- '
Smutny, stary człowiek idzie raźno; \mibez:słów wyznawalisóhiemilośc..,
nadzi~a,że zODaczyswój uh::Fbinny 10SChyli.łemsię, schwyciłem 'la kamień i
kal,Z"e tam mOŻe spotka kogoś:z 'da-nudJem - p-adł 'P1'zed nimi "W wodę, ..
wnyeh znajomych, z.którym wreszcie Przez rok .c~ły wmawiałem Vi siebie, że
'Będzie mógł· .mówić. o mej, boki jego
;'00 zazdrość wymajaczyła mi przed oczy .
przys.pies:zaA;złurlzenie!. .. Ach! jak tu strasznie ,cicho, .
_ A je5li,,}ego'" gdZie .spo.tkamf?! t~kdcho,żesł:yszę to,co wtedy .sły
to ni~, popatrzę na niego t.ak, te 'Zro~ szaiemm .Zwir zaskrzypial, ,kfoś idzie•.•
'ztnn:ie,iZ dla 'mnie nie isblieje...
.'Ol ,pQznaję! Poznałbym za wiek, to ."on"
Cukiernia lZVckiego też się ~rii- lUzie. tak,totylko ..:on· .•.
, la domepoznaTiia:ścianydawniej na' . Bal'czysta,pl'iygat'biona nieco 'po- .
:błękitno p&małowane, wylożone ~Wier- . stać pr.zesun·ęła si:ępr.zezaleję.
rti'81dełkami, li ~lbTZymie~ gJ:-ęhDki~, ;cel'a;.
-- Nie poznał mnie, ale jagf)po- .
1:<>we smy,usf.!fl>iłymiejsca zgrabnym, znałem! Zestarzał się więcej,niZ ja,·
o więcej!... .Gdy cprzecho.dzi.f. ani drgnął,
lHigrąnowym me»elkom.
_ Czy pan radca Solski 1UŹ tunien.ie ndczuł mojej nienawiś.cil.... Czyja
przychorlzi'l
go nienawidzę? nie, nielon mi teraz
_ Umar1.
:jrestohojętny, przede o tern ws:zystkiem
_ Apl'ofeso:r Łucki?
,Zu.pełnie zapomniałem...
- Umarł..
... Uluhionem miejscem pobytu sta- Adrikt6r Watek'?
rego, -smutneg9człowieka stal się park.
'
- Umarł.
Tuntijmnie"j było 'Zmian, tu :przeszłość
'
- A :pan... ,:>an••. Roo...
mów1łanajglosniei, tu mówiły mu o niej
,
- 'Co panu?Prooz-ęusiąśc. iPl'OSZę iróZei aleja lipowa i fontanna-wmiesię napić wody.
. .ście nie mial. niko,go•. z kim mógłby rot)....... Nie, nie! }użpnesdo... 10 tylko wic o niej...
.
Gdy jednego popołudnia 'stary, smu. phwilowe :o.s1'abienie...Apan... RoJski
pny.ckcd:zi?
J ! " t n y ciłowiek .znowu marzył w parku,
- 01 .pnprzychodzi codziennie, uczul nagle na sobie spojrzenie. To "nn.lł
•
zwykle koło szóstej..'
PT.zeihodz~, spostrzegł go i pozn~t-ale .
-Tarni ahojętne! Ja go -nie znam... już, już jest :daleko...
P:rOr;z~ o kielisE-ek.kolliaku.
- A gdyby tak za nim pODiedz i '
- .Zaraz.
,znienackachwyci6 .go 'za szyj~ i dusić,
.... - Wszy.scy umarli, fylkowlaśnie ~ zadu-slc...
Na dru.gi dzień () tej samej porze
. nie ..{ln", :nie ,.9n"...
Smutny., stary c.zlowiek wziął .do rę- .1 w ·temsamem miejscu usiadł stary,
' ld gazetę, :ale :jejJiie czyta,,'ttlko się, "Smutny o:dowit:ik w .parku zgorącern :
nią UlaIania, 'ho mu się nagle zda'je, że ·pragn:Teniem, aby znowu
przechodiił··
jegoocz,y mówią każdemu: ..Pafrzcie,
"ón".
jaki onśmleszny, jut posiwiał, a jeszcze ,
-Tak, tak! tak'będzie! Gdy mnie
ptacze :za :koMetą, . 'kt6ra mia~a 'kBJlrys' min:iepuhiegnę nagle -za nimi ... - :1... nie
kilka chwil gokoooać, kilka lai go zora- oderwą mi moichl''l~ od jego szyi, póki·
dzać, .a potem porzucić'". . . . o n zycbędzie, lub ja...
'
- Pó1dę stąd, tu nie;znośrii~1 te
-C.zemu ja tegu wtedyn1e 'Zrobi.zwierciadełka denerwują. alegdZiep6jśc?' Jem, wtedy, w ten straszny wieczór?
.Mia.sto :moje rodzinne stało mi się.ob~Czemu? ·bo w ;jej oczach wyczytałem,·
. cero; wszędzie nowj ludzie. nowe oomy, ~ ze Qnjesf'jej szczęśdem... ale teraz jut ni:e"" .
.
now.e ·;uHc,e-ze znajomych moich został . lXl'amojego biedacfwa, niema...
. .
:Stary, smut11:Y człowiek udaje, że '
tylko " o n " . '
... W lPar'ku ml'o,kmaluje fantastycz; : dr2;emie, dcpiero.'Za dziesięć minut 4-ta ...
ne wl.dowi5ka; bia1emgły ze stawu wV- ' Nie 'wiedziałem, dlacze,go tu przyjechać
chodzą, księżyc stroi je w opale. 11 one
muszę, lecz teraz już wiem, n wiem! '
skradają się ku zadumanym lipom, o
On mi zabrał więcej, niż życie, on mi
J;,z,YJ ;a

i

zabrał szczęście

mojel .choćgo zabiję,
w obrachunku ja będę skrzywdzony! ...
A moze on nziśnie przyjdzie, bo się lęka, ze mnie tuzasfanie...
.

.Ale "on" przyszedł, przyszedł punkt

o czwartej.

.
S~aTy,smutnyczłowiek zbladł,l'ęce
Je.go ~lę wyprężyly,8 palce rąk zakrzy·
WIły, lak .szpony ptaka •
. - Gdypr.zejdzie nagle wstanę i rzucę się na niego ...
"On" przeszedł sztywnie, spokojnie,
ale stary smutny :człowiek nie powstał
z ławki, jeno oddychał ciężko.
'
- Za słaby jestem, zawsze był ode..
mnie 'Silniejszy! jutro wezmę nóż....
Na drugi dzień kolo czwartej, sta..
ry, smutny człowiek znowu w parku
usiadł

i czekał.
-Gdy Jego niehędzie, może mój
ból minie ...
Punktczwal'ta "on" ukazał się na
KońcuchodniIr.a•
- Czy nóż nie wyziera z ręka
wiczki?
"On" coraz bliżej i hliżej, jeszcze
tylko m ala d. wiła - już jest naprze-ciw·
ko, a teraz... przeszedł.
Stary, ·smutny człowiek nie .powstal

zlawki.
- ~ka mi zbyt drżała.,. jutro...
I przyszło jutro i znów usiadł na
czatach.
_. Czwarta wybiła, a jego Jeszcze
ni~mar Może dziś nie hędzieprzecho
ilził?.. to byłoby strasznel.do jutra mo"
gę . o~zal~ć! ~yśl.{) 'za~iciu zab:ja ...
Ol lUZ blJepoł!me przyjdzie już! nie
;pr;zyj~zie! . maszczęśde, .booziśręka·
BU me ,dr.zy...
Stary, smutny człowiekzbladł.
- Jdzie, idzie ..:
Jeszcze makii ch wila~..
.- Poznajesz mrii,e?
- Poznaję...
- Dziwisz się, i~ do oiebieprzemawiam'?
- Trpcnę.
- To nic,ale mów 'mi c niej, :mów
c.okolwiek, hyle oniej... no siadaj i mów

mi o niej...

Słońce już zachodziło, a oni jeszcze
wciąż sledzieli na iawce j mówili o niej.
l odtąd .takćodzień . schodzili si~
w parku i wspominali ją ....

Pewnego rlnia
-'
-

li

onU

rzekł:

Wybaczyłeś mi?
Nie!:nienawidzęCię ...

Więc czemu ze mną obcujesz?
Bo na 'świecie prócz :ciebie już
ni~maniko,go, z kimmógłbym mówiQ
:(!) niej...
.

