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, W.elka Kwatera Główna.
13-go lipca. - Urzędowo.

:wiodły się wczoraj wielokrotne atałd Francuzów po obu.stron. ach Bar-

tbUX jakoteż pod Estrees i stamtąd
na zachodzie. Musieli już oni zawrócić, Z bardzo cIężkiemi krwawemi stratami" w naszym skutecznym
t
~
h d' d
.,gnI·u za orowym.. a WSC o Zle o

za

Ą:

N a d e s ł a n e prz<ld l wśród te\stu U wlcr3~ lub JegCl
miejsce l Mk.; reki!!!!y 1:11 te:Cste:1l 40 te!!.; zwycujI\~ 3J fen.;
nekrelogja 40 fen.; ogłoszenia drobna 4. (en. za wyra~

Ka1d9 ogłoszenie najmniej 40 fell~

bezpłatne.

nasze odparły atak, wykonany po: tnie. Nie starczyło miejsc dla wszy~t..
ohyd wóch stronach kolei prowadzą- kich. Równocześnie z Warszawy wYJe"
c'
S
d K l
P t ;,. chały liczne powozy i samochody. wio~
ęJ z a.rn o OW 3.
oza em me zące' prledstawicieli władz miejskich,
znamiennego.
Oraz instytucji' społecznych % ksiedem"

zicoo go do Warszawy po południa. W ezaais operacji lekarskiej, obok małżonki i row
dziny, o godz. w pół do f)-e1 zakońozył zy-

Komunikat rosyjskiego sztabu:,
generalnego z dnia 11 lipca posuwa
się do twierdzenia, że siły zbrojne:
generała Brusiłowa Cd początku o-

Trzykonie pod nim llbito; ulamek od granatu trafił .go w nogę. Cheiał ciągle walczyć, lecz
dla koniecznego opatrzenia rany wrócił na
cbwilę do miasta .i dziś może walczyć.
Zołnierz z 4~go pułku piechoty linjowei, Lemańs!d, wczor'lj raniony, wjeżdża
jąc do WarOlzawy, trzymał szlify i Bzarf~
jenerała rosyjskiego, którego zabił.
Od godz. 2-ej z południa do wieczora przyprowadzano jeńców nieprzyjaoiel..

Z widowni zachodniej.'
f
26600
:enzywy rosyjskiej. wzięły
.,. O
.. Na północy -od Somme udałosię jeńców. Aczkolwiek niewiarogodnośĆ
Anglikom usadowić wContalmaison., komunikatów rosyjskich jest dosta-

Ogień arty1erji trwa:... nadal z wielką
. . Na,' południu od Somme niepo-

awaźa Ei~
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RedakCja. i admtnistrac,\s-Pr?.fIjaził .Ii S, Adl1linistl'. otwarta
codz. od 9do '1 wteez... -wedziele , śwtęta do 10 Tano.
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. Za odnosienłe'do

l:

tecznieznana, jeszcze raz należy
zwrócić uwagę na to, iż podawana
. przez Rosjan lIczba jeńców dosięga
b
ł
ó l · li b
h
ez ma a og na]
cz y naszyc.:
wojsk na naszym pólnocno·wsohodnim froncie, które w ciągu ubie-.
głych pięciu tygodni walczyJy na tym'

terenie.

prezvdentem' ł.sięciem-naczelnikiem milicjicna czele.
'
Zbierano się na miejscu w dawnym
dworze prymasa Poniatowskiego. Tam
orkiestry' wJtąły . J'lrzybyły.;h marszami,
dobranymi do nastroju chwilI. Grały na,";:
przemian ol'xiestry-milicji miejskiej i
strzaży ogniowej.
Po wysłuchaniu przemówien przewodniczącego Rady 1'l-go okręgu idyrektora A. Wysockiego, i ,po podpisaniu
aktu pamiątkowego. zebrani wyruszyli
W pochodzie. wśród dźwięków orkiestry
do miejsca poświęcenia krzyża.
. Skromną, a zarazem wielką przez
swą skromnośc, była Ui'oczystość poświęcenia krzyża.

Prof. Szpadkowski mówi o

znacze~

Z widowni włóskiaj.
niu momentu, j~ki rozegrał się na po_
Mozy, silna
byłajeszc~e_wa!ka
,srty- " ~".-,'" -łi:-'I'a·
B {:ńta-.; ~ac.'Ec;. . claz'Cyhf· . dUo'FOn·l'ocshłoąw.·,aw·'a'gaędw
' .. d"l· a'~()-nPaowr.o··ds'ukinazSaZZengaO""
"eryJaKa~
;POpfawiofio
,. ZdQ:ljytestan . .l ....ón·!·c·t~(fmrę· dz'1r
'J
'nowiska piechoty.' OgólnaliczbajeńdziałalnoŚĆ bojowa GŹ) w :a s!ęzno"'t:hwiI obecnie przeżywanych.
OOW wzrosła z 17 oficerów, 24.3 toł-, wu wczoraj. Na Passt\bio odparto
. Szeregiem pieśni -chóralnych i utwo~
l'

cie,

ciągle poświęcone Ojczyźnie.

Jen. Chłopicki 7, tbwatebnl!t
ścią przywodził naszemu wojsku,

gorliwo-

akich. Walka ustala dopiero o godz.

6~ej

wieczorem. Dziś zapewne ponowi si~.
Boże 'aprawiedl i wyl bŁogosław ludowi~ wZlwajl1iCemu 'rwojej świ~teJ opieki,
którego jedynem jest życzenielO, aby po
tylu ciężkich ofiarach, WIdział swą naj.. ·
droższą Ojczyzn~ istotnIe szcz~śliwą".

1100mB' IJOllt9czna.

Co opJBwiadają Rosjanie'
marzy do ,56oficer6w l . 2349 żor.. . nocny atak 'Włochów.' W: dolinie Po- rów orkiestrowych zakończył się ten
.PETERSBURO; 12 lipca. Sprawo. dly Slę
' prze
.
d
'·'
SI'na nieprzYl- aciel wielokrotnie st. aobchód
wzruszający. Przy
nferzy.' P OWIO
Sl{:WZH~·
d'
• L skromny,
h k' tlecz dh
ł •
zd&nie
urzędowe
dnia 11 lipca.
ZWlę~ac 01' les ry o
ylJ. SIę marsz pcd FreIing- r ""Dł St'A't p'o· sunąc·. naprzÓd swe· pat.ro- wrotny.
cia patroli niemieckie h po'
Front zachodni: Walki nad Sto"
bien. nad kanałem La. Bassee, na wzgó- Je przy stałem imocnem parciu ognia
W tłumie uczestników uroczystości , chodem
toczą się w dalszym ciągu. Nie:
LaFille morte,na wschodzie oel: dział. Vi potyczkach tych wzięliśmy reprezentowane były prawie wszystkie przyjaciel, który sprowadził posiłki I
. Badonviller j pod Hirzbachem. . d o niewoli l oficera i lOB ~ołnierzy. stowarzyszenia, oraz instytucje polsltie ściągnął, potężną artylerję stawia zacięty
Na północy od Soisson, _dwu~ Po niezwykle silnem przygotówa- Warszawy, z kilku białowłosymi wetera~ opór,'
.
t l ' ki
t ł
·e nami 1863 r. na czele.
.
Na froncie Breaza (21 klm. na pół
platowfecfranc~ski zmuszono do wymu .ar y erYJs em na ar y ponOWnI
O bitwie grochowskiej znajdujemy
w'
nocnym zachodzie od Kimpolung)-funądowania w naszych linjach~
wczoraj po południu znac·zue siły ówczesnym ... Kurjerze warszawskim" (nr. 56,
duł Moldawi (15 klm. (la zachodzie od
nieprzyjacielskie na. stanowiska nasze 26 IntegG 1831 r.) zaraz następnego dnia Kimpo!ung) ,- na północnym wschodzie
Z widowni wschodniej.
w okolicy Monte Rast,. Monte Inter- sprawozdanie, ltórebyśmy dziś nazwali od Kimpolung-po zaciętej walce odrzu6ropamojsk generała hrabiego Botbmera.
roto. Tak samo jak dn~ poprzednich "komunikatem urzędowym":
ciliśmy znaC2;ne siły nieprzyjaciela. Na
Na froncie armjigenerała hra- rozbiły 'si~ wszy.stkie natarcia z cięż•W dziejach Polski 1 w dziejach. Eu.. poszczególnych punktach nieprzyjaciel,
Bothmera,' w rozległym . . pr.ze- kiertli stratami dla Włoohów. Dalej" t'Opy na zawsze będzie pamiętna wczoraj .. któregośiny wyparli bagnetami, rzucił się
hl-ewo
e
. sza krwawa bitwa, odbyta ~d stoliclł nado ucieczki.
.
ciwnatarciu wojsk niemieckich pod na północy wszystkie usiłowania nłe·szego ~raJn. Polacy .;'1 ~ałą mG.::} walczyli
Lotnfcy .nie przyjacielscy przelecieli
CIeszą i od niej na. północy. (na półprzyjaciela wdar-cła s~'ę . rlo naszych za ŚW~ Ol-czyzOę. ~ 'id ~aj '11~!ln zależy 0- nad dworcem kolejowym Zadworje (3
Daco-zachodzie od Buczacza)" wyrzu- pozycji . okazały się b~t;p.~ocnemi.
calenie wolności wtsł:tt narodów.
kl~. na północnym 'zachodzie od Stołb
·
t
t
Rano ft)z:poetął st~ ofien na stronie ców) na drodze żelazne; Mińsk - Barakt
tOnO, Rosjan,
- orzy am wargnę l,
Z widowni połudnlowl~wsehodniej.
lewe;, to jesf między Tarcbominsm a Bia. now~cze i rzucili 66 bomb,
blotł\C przytem do ~iewoli przeszło·
Bez zmian.';;':
łołf}kll. 3asdą dowodził jenerał Umiński:
Na'morzulhowsls;em w pobliżu
400 jeńców.
Bóg w tej dtronte dał nam zwyc.i~stwo.
wybrzeza kaukaskiego. nieprzyjacielska
,Zastqpca szefa sztabu generalnego ":0 f
'. . ł
t·
d . t
Z 'widowni' bałk"ąóskiej.'
' fi 11 eter,
,
vU oą-;: "'-v :neprzYleCle i U rac.wazi' lIS ~
łódź podwodna zatopiła próżnytI'an~
. marszałek polny porru:znlk.
'1 JDłlOSt-WO W zabitycb; Babraliśmy :6naczn!łsportowiec.
Nic~nowego.
_gr
ila8djeńców Lzpola bitwy wzięliśmy wieFront kaukaski: Na fronc.1e w kieNll"elne DOłł1ÓdztflJO woJskow,
lerozmaaej broni. O godz. 11 przed poło runku Baiburtu ~asze oddziały gończe
nieprJlyjaciel był odparty, i ustał ogień zajęły w,nocy 9 lipca ohsadzoną . przez
-w
tej 9tronie~
Urzędowy komunikat
turków gór~ 'Zdobyły karabin maslynoO godz. 10 rozpoeB~ła . 8i~ walka na
wy i zabiły bagnetami kilku ludzi.
ausłryjacki.
prawejatroni9. to jest od drogi Ząbktlw ..
Dalej na p~udniu wojska nasze
Wczoraj
napoJach
Grochowa,
zla-,
IiIdeJ
a~
do
Wisły.
Kilkaset
armat
,'akby
.
zdobyły
w nowym szturmie kilka silnie
WIEDEN, HI.go lipca~
nych wdniu 25 lutego 1831 raku krwią grzmotem napełniało pO\vistrze. WOjsko
umocnionycb stanowisk tureckich, które
Z wl&ewlli rosyjskiej•.
żołnierzy pólskich VI -obronie stolicy
nieprzyjactelskie[Jomnużono :łwieio przy.
rozbudowaliśmv dalej.
.
przed
nawałą
dziczv
moskiewSkiej.
ob"
zasiłkiem I tla,'dZG10aezną artyle.
Dnia 8 lipca wzięliśmy do niewoli
Na Bukowłnia i na. południu od chodzo.ń.o skromną uroczystość, peświę- byłym
rj~ Walka stała alf;! mordatez/l...'!lasi tene ..
DnieStru, przyniezmienionej sytuacji ceni<i.k.rzyża pamiątkowego w miejscu,.rałowie~ ChłopJcki, KrukQwiecki, Szembekj ..~ oficerów tureckich i około 350 żołnie~
rzy.
głe zaszły żadne szczególne wyda.-' gdzie śród kęp i, JfoJśzynki grochowskiej"
Skrzfnecki i inni, dowodzący brygadami,
W okolicy Diarbekiru w dolinie Hy~zenia. .Na. zachodzie. l na p6Inowrzala ~ najzadętśzabifwa.
..
prowadzili waleczne hufce z nieustras~oną
enkowa (1). nasze oddziały przednie od..
Walka 4Q.tu tysięcy żołnierzy pol.. odwagą."
.
.
' parły z łatwością atak nieprzyjacielski.
mym zaclipdile od Buczacza· pchnął
skich,
z-7o-ma.
tysiącami
rosjan'
zakonSzczegóły
tej
wa.żnej
bitwy
będl\
naPrzybliżone obliczenie wziętych do
nJeprzyjadeI ponownie siły do ataku
czyła się dla orężapolskiegopomy§lnie.
der interesujące i dowiodą światu, z ja';'
przeciw, wojskom :,spizymierzonym~ PomimO ogromnej ·przewagi liczebnej kiem męstwem' rycerze ,ołscy dobijali 3ią niewoli jeńców i trofeów w ciągu operacji generała BrusHowa przeciwko arłjewodzonym przez' generała- hrabiewróg ·został odparty i wkrótce . rozpo" o -prawa lin n!1tleżn~ .!.'ruk ''<8Sy~s'''1 ki!'ł.łs!e . mji . austriaćko~ntemleckiej, za czas od
go Bothmera. 'Podczas gdy częŚQ cząć musiał odwrót zupełny. Ale' bitwa, rew ~aikowlcte eył '~łlt'CS:. ~~ł.lm 'ia,i- 4 <;2.erwca do f(~ ~ll.'-ca) dało następujące
nawet -najpomyśłniejsza, nie mogla przy" zaszczytniej odznaczył ~11'2 \l,fj,a;) ~ł pnłk liczby: 5.620 J)ficerow, 266.000 szeregow8z,tutmujących kolumn załama
nieść
w. ówczesnych w.arunkach pożąda- ułanów. Kosynterzy mdezeH ...". fł81ł..1. t ców, 312'armat i 866 karabinów maszy~. Słą przed ,przesz~odami nas~amJ;~
riego dłaPołski rezultatu, 'to jestzupef- . przyczyn~li3łę do pomuo~eBła iirWogt ml13" . nowych~
tlrugłej powiodło. SH~ wtargnąc. d~
nego wyzwolerua. gdyż ogól społeczeń"- . dzy,najezdnikamł. N-aji'aclętBu walka była
Uwaga: Podan{l. przez rosjan liczba
WGpkief części naszego stanowiska. stwa'i~ogai'niętyz-anikiemw(}lij'-ńie chciat ·o~ godl4 arliołudntol. '
. jeńców jest 'nieprawdziwą, t) czem nadLea Ihrtaj natychmiast wykonany' zdobyć się. na niezbędny w takim mo'"
Według' 4pow1$dania oficerów, któ..
mienia dzisiejszy komunikat austrja~ld.
balr$ikniemie<;kich i austrjackich menciedziejowym wysiłek, wolał dyplo~ . rzy' 1\BjCl..,,·ci"!'i >i~ plzea !~ały czas w ogniu,
PETERSBURG, 12 lipca. Sprawoi-czekać na pomoc Europy.. strata we'Pr~yjSc1ela jesi ogromna VI poleJUerW wyrzuci1Rosfan· natychmiast, matyzować
zdanie urzędowe z dnia 11 lipca wieczoWczoraj
od
rana
już pOCiągnęły tłw- .glych 1 IaBiculych, ate 1 nasza jest doiak.. lit waystkie .ataki , przeciwnika my w suonę Grochowa.
rem:
tkliwa..
"'ltłpeh,1QŚc;ł sl~)lie,powiodły. Liczni
Pociąg specjalny, wiozący uCzestni..
Jenerał Zymirskf, walGz!łcy. jak praFront zachodni: W okolic, Stojesiq rosy jsc:y. NaWołyńin wojska kówurcczystości, przystrojono odświę" wy polak, otrzymał cjężk~ ran~. Pnywię.. chodu w dalszym dągu to~zą się walki.
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,Cześć _dlabohą'terów.

jego'
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WoJeoaa CZ. handlowa!
Nieprzyjaciel" ujawnia' tu wielką zacięZ angielskiego (12 lipca).
KONS ULE-NT PRAWNY
Jednocześnie lotnicy ni eprzyj aOd początku bitwy nieprzyjaciel
w sprawie łodzi podwodnej. lIIDents.eh..
cielscy dokonywują lot6w poza frontem
otrzymał znaczne posiłki. W ciągu dnia
landll donoszą DOWU, ił orzeeleJlle. je Jest
przeniÓSł swe błuro do lokalu:w łfmte40mu
wojsk naszych, gdzie rzucają liczne, bom- wczorajszego i ostatniej nocy przedsię ona statkiem handlowym nie jest ostsłetJznem.
by i strzelają z karabInów maszyno- brano ataki przeciwko rozmaitym punk- Poselstwa 8Dglelekie i francuskie zaprntestoPiotrkowska 84, parter,tront.
wych. Wog6le sytuacja pozostaje bez tom naszych nocnych stanowisk.
wały energicznja prlschvtemu u fsądl1 sl?€- _
zmiany.
Zadęta łokai~a działalność bejowa
rykańskiego. A.,,:g!li\pod zaduym: we.~nnk1em
PETERSBURG, 13 lipca. Według na rozmaitych częściach trontu. W lasku · nie Jg1idza się uznać. jej Cb!!rakt~r~ h~ndlo.
sprawozdania urzędowego z środy po" Mametz odzyskaliśmy ostatniej nocv" lf~ wago. Gdyby tak mIało bId isto,nIS l gdy. z innymi krajami wschodnimi, graniczą."
południa:
tracony teren i trzymamy Wc>-s~~m. po- by Anglja miała wysnuć 6t1:}d aabze konse- cymi z Rosją.
Pewien wybitny dyplo~ata japoń..
Na całym froncie od wybrzeża ryssiadaniu cały lasek. lł~wnież uczynili"
kwencję, wówczas być m~ie, te wzrastajl\ca
smy niejakie po~ępy w lasku pod Tro- osbtaio agitacja za wznowIeniem pues Nlem~ ski wyjaśnił redaktorowi, iż artykuł 2
kiego aż do blot pińskich toczy się o·
traktatu daje obu: stronom natychmia"
gień artylerji i piechoty.
. . nes.
~
cy wojny łodzi podwodny eh znalazłaby wi~
stowe
wyniki pl"aktyczn6:, gdyż według
Lotnicy nieprzyjacielscy obrzucrh _~' ~ Z włoskiego (11 lipca).
kszy posłuch i eprowaddłaby nowe POWIniego kaidy, kto naruuyłby prawo te-. "łworzec w okolicy Stolpe, zapa!ęl~~
'Z powodu naszego ciągłego naci;' kłanie.
ryfbrjalne i specjalne. jnteresy Rosji,
'tilka domów._,...,<"-k
T d
~ ·1 . "
Podczas próhy ni9P?--~yjaciela podH S U w ry encie oraz nasze} SI ne} o·
Ruch poczlo•• ped wodą.
choćby naprzykład w północnej Manjętej celem prZ~iŚ&fa na drugi brzeg
fenzywy w górnych dolinach Boite i But~
'Jak donosi londyński "Morning Post- dżurji t znalazłby wśród swych przeciw"
Stochodu, ""IłJ;~li§mn 24 oficerów i 745 oraz nad dolną' Isonzo musiał przeciWJ,rlk
nik6w również i Japonję". '_ .
...:
~
b
przywołać z powrotem na nasz, front !3 Waszyngtonu, tamtejszy _Tru.st .tra~B:
,
ll
O pożyczkę dla
~~~illitw i austrjaków. W zatoce ot- wojska, które już był wycofał, ażeby, je atlantycki ogłosił przybycie memieckIeJ
nickiej nasze kontrtorpedowce zabrały
wysłać na front wschodni.
łodzi p·odwodn6j do &ltimore lila POID()Cl}
Do Petusburga nadesda depeaD minidwa parowce niemieckie t z których jeNa PasubJo 2dobyłiśmy stanowiska inseratów w dziennikąch. W inseracie tym stra finanów. Barka. TreM jej jest nasi~..
den naładowany był rudą żelazną·
. C
l
ł
Na Kaukazie zdobyły wojska na~ze na północy od Monte orno, ecz gwa - zawiadamia wymieniony trust strony inte- pUjllCB! Przerwano pertraktBcje z ttzeml gru..
resowana. ze niemiecka łódź podwodna,
pami banków am9rykanskicb e 88tatD.i~. pona zachód od ErZel'UID szereg rozbudo- townemu kQntratakowi nieprżyjaciela wracając
.do Niemiee, zabierze pocztowe ży.czkę. Pomimo try~mf6w oręh r~ay~slneg(J
wanych n O'7'l7cji nieprzyjacielskich. ,Od 2 powiodło się odebrać je częściowo.
przesyJki pieniężne i listy. które nie b~dą
Amerykanie wepottafią o~le Imlemć 8";8ł"~-J
fr
k k
Wzięliśmy 34 jeńców. ,'"
.
do 8 lipca ujęliśmy na oncił3 au as·
Na p6łnocy, od wąwozu San ,Cia- nardone na n!ebezpieczellstwa za strony go pagłlłdJl na HytuaQj~ W91enR!i. by mod.
"tim 101 oficerów tureckich i 1648 żoł- vani obsadziliśmy wąwóz Degli Ucelli,\1L Anglików. Inserat podpisaIi:konsul austrja:
sfinansować pożyczkę na warunkaoh możl~.
nierzy i zdobyliśmy 3 działa, 10 karabi- górnej częśCi doliny Ciata.
'
. , ck o-węgierski w Nowym Jorku, tudzisz
wych dla Rosji do przyj~ci8. Bal't zwr~olł
nów maszynowych, oraz 4 miotacze
W okolicy Tofena przeciwnik uśi- jeden z dyrektorów Trllstu transatlantyc- ait uJltępnie do Franeji i A~glji. .L~C$l!e
.lomb.
lował wykonac napad na zdobyte przez kiegd, Duber. Trust ÓW, łrudniąeysię głó próby r{llchwiały się. • AnglJB _o;nalmlła,";~
W sprawozdaniu wieczornem czy- nas dnia poprzedniego stanowiska. Zo- wnie· przekazywaniem ph~łiiędzy pomiędsy jej własne wydatki wOJeota6 dOSlęgly tak.laJ
Ameryką i W ęgrsmi, zsłoł~)lly .zosial przez
ramy:
stal OR odparty.
_
wy_kośni, ił waselka pGmoc dla sprzymIeArtylęrja nasza rozproszyła niemNa froncie Isonzo-..,.dzialalność ar- banki węgierskie i amerykańskie.
rzeńców jest absolllłnie wykluczoną.
c6w, kt6rzy starali się ustawić artyleriętylel'ji i obustronna walka na bomby.
Gazeta ~Rie()zll, Uóra samisśeiła częśd
swą przeciw Uexk\ilł. Atak na południe . .
. ....
Strały FlI"an8ji.
depeuy
Barka, UpBstuje w spoióh gwalod Krewa odparto. Nad Stochodem
O losy Królestwa.
Paryski ,;Mstinad'onosi: ,;Ministerjum
towny
Amerykau,
zanucdj,o im egoizm, któ·
wałka działowa. Na fronde kaukaskim
PiAmo· "Bert Polit. Nachr."lllsze, wisprawiedIiwo~d przyg()tow-u~e projek.t ~sia.
wojska nasze na zachód od El'zerum clocznie inspirowane oficjalnie: Do tfłldBY!ln. .-y, Świ8du~e,. o wiełkicb Itrat8cb~ Jsk!aw remu łł wresJoie ildartD ~ tW&uy mt\skę sym..
patji dla ~.wórp(llo2umienia".
wzięły szturmem miasto . Mamachatum.
zlłgą,dnień, jakie rozwiąnd naleły przed .adotJchesBsowej wojnie poniosła FranCja w
Nieprzyjaciel podpalił miasto podczas ;warciem pokoju, naldy beB, wątpienia przy- maierjale ludzkim. Jedsll artykuł francu-Tajemnicza,ek.plo~ja.
swego 'odwrotu.
szłe ukśztałtowanie Polski. Ża odnośne słeWedług do~iesieńia petersburskiej Askiego Ktldekau będzie zniesiony. a w jego
. Komunikat bułgarski..
mie nie mogl} powróoid pod panowBnie lO. miejscs wejdzie nsstęplljąee postanowienie: jencji Telegraf. ,w dn!u. 11 1ipcą wiecz~~
rem eksplodowały bank! benzyny w PISOFJA. 12 lipca. Główna kwatera: - ayjskie: 16 11 trzeelą niallaprzeezalniepewną,;
Jeżeli osbtni męski potomek jakiej!
.
. wedługoświadClJeń kanelena w padam en- rodziny padnie na polu bitwy. w takIm fawnicy· garażu automobilowego, graniczące
'. cie. Lecz przyszły łoh pOl'Slłdek państw;oilonosi pod datą 11 lipca:
zie naJbliisli krewni majl} prawo prsyięeia' go z domem prezesa ministrów.
W sytuacji na froncie macedońskim
wy jest wobec wchOdl!ącyoh w growałnycn
nazwiska zmarlego. Jeżeli poległy posiadał.
Eksplozja zniszczyła. windę· w domu
nie nastąpiły zaane zmiany. Słaba obu- interesów Niemiec i Austo-Węgier udaniem · córki, te po wyjściu za mi\Z dalej n oBić będą tym i scbody. w~odące do miesz.kania ~uł:
stronna dzialalność . artylerji i częste
nadzwyczaj trutfnem. R9zwii\l8niem jego
llazwiskoojeowakie, aby pU8szkod%ió wyga";
kownika Ostrosslmowa. NaUCZYCIelka dZieCI
starcia pomiędzy patrolami i oddziałami ZAjęte SI'l oba nądyw wspólnej pncysprzy- śnił}ciu rodziny."
pUlkownika, która znajdowała się właśnie
wywiadowczymi trwają ciągleo
'mierseńeów.Leez pertraktacje toc:!~ się je·
w windzie, została zabita.' Prowadzone
Ilastroje W Rumunjilll
Dnia 9 lipca oddział francuski usi- .szcze. Jest rzee8~ jasną, Je zadowalające
jest energiczne śledztwo. ,
łowałzaatakówać posterunek obserwa-: iehukeńcienie nie postąpiłoby naprzód,gdY.
Bukareszteńska
Dreptateafi podaje
cyjny na południu od jeziora Doiran._ by sprs\'rępolską, uczyniono praedmintem
Wybuch ViI składzieamuprzebieg posłuchania, jakie mieli U; króla
Posterunek powitał nieprzyjaciela og~~ pertraktacji w uajszerszejopillfi, gdyś aieu. . rumu'ńskiego przywódcy Apozycii ,Taka Jo,
' ... feji.
niem karabinowym i granatami ręczny- nilmiona przy tem różnica zapatrywań prze ..
naselJ i Fmpes~u~ Gdy przedstawili 'króloB:uMr Nacbrfehten ll donosz!!. z Medjo,.
..
mi z nieznacznej odległości i zmusi! go
łlzkadzałaby jedynie w rozwiązaniu probIewi, iż obecna sytuacja wymaga, abyRnlÓHu, iż wybuCD,k'tóry miał- niedawno mleJ,*
do bezładnej ucieczki, pozostawiając 4 mah. łfie omylimy się zapewne, przypllmunja stanęła po "atronie koalicji, król odsee w Spe4ji. bił de facto wielką katastrofą.
zabitych, wiele karabinów, oraz przed- sz!'zając, że między powodami,które spowodo- powiedział wymijająco, ze, jedynym wRnW powJetrze wyleciała . w~elka .fabryka .amumiotów uzbrojenia i wyekwipowania.
wałyehwUow& złagodzenie cenzury tldoośnie
mllnji czynnikiem deeydująeym w tego ro1\kji wraz z 480 robotmkaml. grzebIąc w
Nieprzyjaciel stara się usilnie' znido omawiania celów 'l'i9jem'ych, nie J1~Ś zu-. dzaju sprawach jest tylko w myśl konsty.swych gruzach liczfteofiary postronne. Saszczyć owoce pokojowej pracy ludności
pełne jejzniesieDie~ zaliollyć należy także' tuoji, . rząd rumuński.' Do niego też, zdn- .
mych dzieci miało zgin,ć l'r!e~zło 800~
w dolinie Merty' i rzuca codziennie bomfakt, że pertraktaCje co do ostat9{lZnl'go pOi.
niemkrólłł, pqwinni się zwrócić w tej
by, wzniecającepozarY. 'aby podpalić rządka pańśtwowego Polski nie są dotąd u- sprawIe przywódcy opozyoji. W opinji pu, Strejk -powszechny VI
pokoszone już pola. Dzięki jednak za- kończone.'
,.
Hiszpanji.
'bUclInej w ,Bilkareszcie ,zaezedł zwrot Da
rządzonym przez nas skutecznym. środ_
t
a
niekorzyść zwolennjków przymierza z kOIl"
, Z Madrytu' donoszą: Powszecbny zwią·
kom, nie osiąga on żadnego wyniku.
HlIalumum US ęp!h." 11"0'"
lioji}. Utworzyła si~ nowa partia pod 11&- .zek "robotnic.zy biszpańskiwyłonił nieustaRozwinięta przez lotników naszych dziasyjskich.
zwą: »Lig~ obrony narodowej·. Nalezą dó
jący zarząd krajowy, posiadający pełno ..
laJność wywiadowcza wzrasta z dniem
Jak donoszą do nVOBsisehe Ztg." ze
niej
grupy
zachowawcze.,
.
mocnictwo do wydawania postanowień. któkażdym. Składają oni dowody ruchUStockholmu~ ma być w tycb dniach ogłoszo~
obowiązywać mają wszystkie organizare
woścr.
ny nowy nkaz rosyjski w k'Kegtji polskiej.
Ameryka a Rosja iJapoD,ja. zacje'
robotnicze. W Barcelonie, Oviedo,
Komunikat turecki.
Ukaz ten dzieli się na tU1 c?ęśei.
Loudyńska "Central News- donosi ~ W9-.i MadryCie wszysćy robotnicy wyValencji
. Wpierw!lzej zaznacza, że ,kwestja pol~
razili swą solidarność ze sprawą kolejarzy.
KONSTANTYNOPOL, 12 lipca. Spra- skm jest Sprawłł wyłącznie wewnętrzn~ lO- Bzyngtonu: Poseł' Stlln6w Zjedno~gonyclI w
Strejk powszechny zaczął się już -w Bilbao,
wozdanie głównej kwatery z dnia 11 syjską; w drugiej ezęśei powtarza odezwęw. Tokio otrzymał poleeenie zbadania, esy nowy
uldad
rosyjskO-japoński nie b~dzie ze
doszło pomiędzy strejkującymi 1 pogdzie
lipca.
ks. Mikołaja Mikołajewicza li 1914 T.; W
licją do starcia. Dano do tłumu salwę.
Na ttoncielraku zmiany nie za- trzeciej Z8snacza, as kOftlna postanowiła eta.. szkodą dla handlu i finanBów amerykańakicb
na Dalekim Wschodzie, B"Zesególnie '" stosnu- Jedna. osoba została zabita i pi~ć ranioszły.
.
!lowozoprzyznaó Polsce obszerną autonomję.
ku do Cbio. W sprawie tej odbyto długą
Na froncie' kaukaskim. na prawem
L
f
t"
nycb.
Konferencję w iDinisterjum spraw zagrasJiskrzydle. nie zaszedł iaden ważniejszy
Z GuU ron OW.
wypadek.
Na terenie wschodnim całokształt sy- · czuyeb. w Waszyngtonie.
Zajścia \ł
W centrum nieprzyjaCiel powtórzył tuacji nie uległ dotycbczas żadpej 'zmia" Znaczenie układu rosyjskowczoraj ataki swe na stanowiska nasze nie. Nadchodzące z tamtąd wiadomości.
~japoDskiegolł
na południU od Czorochu, pomimo jed- brzmią monotonnie i dotyczą oczywiście
Zaustrjackiej wojennej kwatery pras04
Petersburskie "Bid. Wied. te zamie- ." j donoszą:
nak niesłychanych strat, nie m6gł osiąg- bitew, prowadzonycb jak zawsze z. gwałtoś~ily,wywiadswego r.edaktora działu
nąć żadnego wyniku."
wnązaciętośdą. Z austryjackiej prasowej
C. i. lr. wojskQWy generalny guberna.
Na północy od Czorochu· trwają kwatery wojennej donoszą wszakże -o fa;;; polityczneg6 u ministra spraw zagra- . tor wCetyoji wydał niedawnó list gończy
walki lokalne.
kcie pierwszorzędnej doniosłóści, a miano~ nicźnych, Sazonowa, który powiedział:
przeciw byłemIl czarnogórskiemu ministrowi
11 Układ rosyjsko-japoński jest dzie~
Z pozostałych 'frontów nienades:t;ly wicie o ofenzywie nowej 150 tysięcznej ·
WPjny Radtimirowi Vesovieowii jago pi~Giu
ta dne wiadomości.
armji rosyjskiej pod wodzą generała Lęka lem więlkiej donioslości.W ciągu ostatkrewnym tegoż nazwiska, ponieważ Elą bara
nich lat jedenastu dyplomac;i rosyjscy i
dzo podeir~fani o skrytobójcze ~amordQwania
Z komunikatów koalicji.
na Pj~~k'zaChodzie na froncie angielskiln,- · japońscy usiłowaJi usunąć wszelkie przy"
a.ustro.w~gierskiego oficera iprób~ zamordu_
Z francuskiego (12 lipca).
oraz na froncie francuskim na północ od czyny, kt6re wywołały wojnę w 1904 r.,
wania jedntgo piechura. Oczywiście nie
Na obydwóch brzegach Somme noc Somme toczą się walki, z równą jak do"'; a które jednak nie były już tak znaCzprzyja'CieIska prasa skorzystała z tego, zda ..
;lliII'łlnęla spokojnie.
tychczas zaciętością i z równie niewielkim ne. by mogły spowadzić poważne współ
nenia i nadała mn ~naQiellie· 'pierwszoNa lewym brzegu Mozy załamały wynikiem dla koalicji. Na pohidnie od zawodnictwo Rosji i Japonji. Gdy dą..
rzędne.
..
lll
ł.1ę zupełnie w ogniu dwa ataki niemiecSomme po nader krwawych i daremnych żenia te zostały uwieńczone pomyślnym
• Times np. pisze ni mnisj ni wię
,Ide. wykonane na rowy francuskie pod atakach francuzów na Belloy Soyecourt i wynikiem. natenczas zdołaliśmy od no.. ~ej, jaka to, że Czarnogóra płonie jasnym
Mort Homme.
MaisoneUe nastąpił względny spokój.
wić stosunki z Japonją, które pożwolily
;Jgniem powstania przeaiw nam, Nobec tycb
Na prawym brzegu kontratak franAt 11b'
• I
nam na skupienie swyć,h sił dla zape";
tatarskich wieści należy zaakcentować, że w
cuski, wykonany nocy dzisiejszej odzys. 3fl1. na wy rzeze ~nglle ..
woienia pracy pokojQwej na dalekim
Czarnogórze od czasu jej obsadzenia przez
kał cześć terenuzdobvtego wćzoraj
skiea
wschodzie. a tern samem i na zabezpienasze
wojska panuje zupełny spokój i najprzez niemców w lasku Pumin. WzięliBiuro Reutera donosi urzędowo z Lon- czenie naszego terytorjum i naszych
większa część tego ciężko doświadczonego
śmy 60 jeńc6wt w tern 1 oficera.
dynu pod datą 12 lipca: Wczoraj wieczo':' ogólnych interesów od wszelkich nanarodu tym spokojem BIJezerze i z całego
Niemcy wykonali dzisiaj rano na- rem o godz. 9 m. 30 ukazała się niemiec.. paści •.
serca się cieszy.
"
tarcie w kierunku Souville. O godz. 10 kał6dź podwodna przed małym nieuzbro- Wąjna obecna stawia Rosji cały
Jeżeli
CZAsami
dary
si~ zauważyć nlerano, po gwałtownem· przygotowaniu jonym portemSeaham Harbour i wystrze- szereg zadań, kt6rych rozwiązanie na
śmiałe
oznakińiażadowolenia.
to ograniczały
przez arfylerję, .nastąpił silny atak sze- ma z odległości kilkuset yardów koło trzy- długie laŁa przykuwa naszą uwagę do'
si~ one tylko do bardzo małego koła tych
śdu pułl~ów od strony, wsi Fleury i lasdziestu trzycalowych szrapneli. Jedna Zachodu. Oparłszy się w sprawach Daków pod Vaux i Chapitre. Pomimo kobieta została poważne raniona izmar.. lekiego Wschodu na solidarności z Ja- żywiolow,które po większej części wsku..
tek z~wiedzionej osobistej ambicji nie były
gwałtownych szturmów· masowych na
ła dnia następnego. Dom jeden zostal
ponją, możemy wszystkie nasze slly za-" zadowolone z nuwych sto~llnkÓwf którym
stosunkowo wązkim froncie, kosztem . trafiony przez pocisJ.r. Pozatem nie było stosować do rozwiązania owych zaga-~
ogrorriny~h strat, powIodło się nieprzYM
żadnych strat.
..
. . dnień i możemy mieć pewność, że Chi- je~nak nigdy ni.6 udało Bi~ ·ani nawet w najjaciefowi zyskać nieco na terenie na ... . (Seaham Harb9ur jest to port w brab.. nami żadne mocarstwo nie będzie mo'" mniejszejmier:ae oddziałać na (lpini~ pubU.!
dojściach do Capelle St. Fine i na skrzystwie Durham na angielskim brzeguwscho gro się posługiwac do przepl'owadzenia czul!.
Do tych, jak wspomnfan4P, zupełnie odo>,
dni m, na południe od Newcastłe).
,iowaniu dróg z ,:fl~ury i Vau~
-ambitnych planów, jak to miało miejsce OBobllionyeh żywiołów. należeli: były cz"rn~,
tość.

Aleksander v. GIIII8df.

Roap.

lO

-Czarnogórze.

a

8.
.

górłlki minister wojny .Radomil' Ve~ovia I . Kl'ssnymstawie .(wLubełskiem) uderzył ty ze .składów delegacji. Bądź ~o .~ądź,
jego fa.mi1jauci, zakorzenieni w półnG~tlel· ,piorun,' który komirie~ wpatł1dosali,
mówca uwaia, że·sprawa aprOWIZaCji Ło~
cz~aci kraju. Gęnerał. V.eao.vre te tlZozepu Vawypełnionel. d.ziećmf, .' o~bywającęmi z
dzi stoi lepiej niż ;, Warszawie.
. • "'
Bojavioich. ~Zł6:w1ek·baJ'(fKo 'arubitny. a w nautz.ycielką lekcję, wybił otw<,?r w PUM
. O najbliższej przyszłości trudno dzIŚ
irodkaoh aieprzebieraj=loy, w wojnie bn.łkań~ . łapie,.. zarysował sU,nt i przebiwszy drugi . coś powiedzieć-wszystkouleźy od wyaliej i'w.\łojule·C$atnogÓry z' AUBtro-Wę,;' otwór nad oknem przez' dach wyszedł niku fniw.
..
.
'.
.
,grąmi ~dob1ł Stbi~ nader wpływowe stanoł)ażewnątrż. Żadnego· poważniejszego
W. katdym razie Delegacja do.łoty

które 'ocBswiśeie lO 2:itptowll.dzenill. ,Wypadku z ludźmi nie było•. Tylko jedna wszelkich usiłowań, ale w żupełności rę"
Ilustro;'węgiel:skiegu larz~du utracił. Chod~i 'ż dziewczynek, Jsros2:ynska, uł~gla konczyć za dodatn:e. wyniki nie mote.
jego niech~ć ·pr:aeoiw· mOllacQbji nigdzie nie
tuzji~ pod wpływem. której utraciła na ·
Obęcnie rzeczŃwlście . odczuwa się
mogła sio czynnie uwydatn 6, b,Yło jednak dwie ~ódzi.ny· przytOJlll'\OŚĆ, ale po, przy::" brak ziemniaków, .lecz kunsumcja jest te,.
,wakazanem edebraó mu istlliejl\ca} JJądŚM~ Wróceniu jej, odzyskala całk·owiclezdro. taz pięć. razy. wit:kszą, niż·w czasach no:..
b"c1.i· moiUwość JliekorżJstłl~go wpływu liłl' wie:
'. .
...
malnych.W niedzielę mąją przybyć dla
w8półplemieńeów.
"
.
'. . . .
Łodzi 2 wagony ziemniaków, prócz t~o
... Z Dom;aniewa (Pow.: J. ęczypkł. ,
.
W·PQ1Qwie caerwca ~ojskc)\vy genena
składa.ch żnajduje się' groch, kasza i
(b) W u biegłą niedzielę' star:anient
rał-gubernator kalał ~aweaViłć llyłego minipe~n~
7-a..!l~ !}'tą~. _. Administrowanie wyks. Stanisł.awa Oą~iorowskiego,- PWboszma-wojny, żebi opuacił kraj i cmadł w modztilem.
Delegacji Wym'aga- pn.w~t~y.cbfUll" ~
narchji. "Kilku lonlch Iadai, k~órzy I podo .. . cza patafji· Domaniew (własn'ość Kure.ze,!- . duszów :... winuaona mieć do swego rozbnych pnyezj'n. otrzYąl8lit.ak~e ~~ia. w~.. skiego) odbyło . się ._ tamte. pr%edstaw1eme porządzenia znacznie większe sumy, przy-·.
amatorskie na .r.;ecz ·sćbronJska. dla •. dzie-.
zwauie. ·ułłucbało bez wałlama 11lnnJllUlll'BlłF ci.
.
Lodu,. '.
'.
.
.
., ~ajmniej 3 niiljony' marek.
teralw·WredaiU. ·V.IJOyiO natomiast odl1o"
P~
Szwarcszulc
w
'sprawie
węglft·
Odegrano ~wię kome.dyjkj:·.,Sttaeby· .
'Wied.jll~ na.to.k~ •. W;ęj~kOWBgO generał;.'gU-O
i.Witek
L Wac~kc, resztę wieczoru wy- . oświadcza, że' dostarczany' on jest IN
·lmrłuUorA.lkrytoMjuem zamor4owan.iem nad..
mniejszej ilości, niż potrzeba, to jest cd
pelniły
popisy·
deklamacyjne i.. ~pi~w.-,
pOflle.nika Ad~lfa. PecMr.-a.s .r~ł&W8k(l~wę
.20 do 50 wagonów tygodniowo, oraz iż
Liczni
wycieczkowicze.
z
Łodzi
gorącienkiego pułkllpiecbo&y pe8pcUeg, ruszedo .tej pory w węgiel zaopatrzyła .się jeafa Nr. 23, Uórymopr,,:niÓs.ł ·10. wezw~. . CO oklaskiwali wykonawców.
dynie ludność -zamożniejsza.. .
.
WHn
••
me. '.Potem V~s~r,iiluoiłłkł. Ił prł1pomn..
P .. Drozdowski oświadcza się za ka- .
.
Sąd 'O!m~kowy .w Wilnle rozp~zna
gazostał Jab,iil: jeą,lcw je~ęl1 iJłfaaierzyrzyśdami, płynącemi z Ol'garozacji spo\Val sprawę .JÓ2~ fa Rogaszewiczs, Jana Bat- żywczych (kooperatyw). '. Niestety i one
IIta~
.
-'
. ...
.
;.
kiewiCZ3,
Jana Jutgielewicza i Dron~ława
, Oelywi~~kt.sabi~p~ato~ias' ,,!slyatki.cb
mogą byc dostatecznie żaopałrywę.
Rosieckiego,· oskartonycho dokonanie UlOt- nie
męaki~łI ~cli-łt)llkęw r~daltly VcSOVJcs, () de
n~ Są produkty, jak .naprz. ryt, kWre
juiS RfłdoJQirem Di~llciekli, j,lapt'G~adsD~ t1eraego na padu' bandyckiego na dom '_l0: muszą być zachowane na wszelki wyścianin.8 Lisowskiego.· we wsi . Dobrowolt.
.BO .ich do. ~.tyDjj. Apueciw abielWm gen~
padek i dzis wydawane być me mogą.
Zarąb.aU· óni pałaszem 7()~letniego starca!
"'!lł.,gnberQ~ter wydał .:wapomniaJ,11 ~a' ~o
jedynie dlaszpitałi, ochron i Tow. doa 1rljamii!ymtepałaszem%amordow.ah · broczynnoś'ci.
aątłra li.t IGROłlY•. Na głowQ,._pr~ywod
..
.
ey. który...oiekł...yuaezol1o 50.000K. na- następnie jego tonę, 57· letnią, icll synowę
Prezes komitetu rozdziału chleba i
23-1emią,·sYna 27~letnieg4) i dwóeb, wnu.grody_ " _
'. .. . ' ,
•
mąki, p.Lipiński, oświadcza, że komitet
czków lat 6 i 4. Ocalał tylko starszy syn, rozporządza jedynie WVZJlaczoną ilością
~L1JdDl)ŚĆ CzarnogcSry d(llViedsiała. się o
Jan. Mordercy zrabowali 2,800' rb •. i ró- mąki, którą nale!y rozdzielać sprawieozynie g6DeralaVasov1.e,aJPubliczDyeb obwiellzc.zeń.Jak • wiel~ mauiłestą.ejt wYJl~l' . żne ·przedmioty ko,SZtowne. Sąd skazał
dliwie.
.'. .
..
.
, .
wa, ,Daj~lętB., .le,o,ła l~dno~c,i, kraju pot~!ua wszystkich na śmierć. .. ..
" Komitet uznaje,. że wiele koopera-.·
St:.n....a_ów.
.
j~vi 'Jaknuj4utowszyspo$ób -skTytoboJltze
.tyw nie spełnia swych zę.dań zadawaJ..
zaurordowlluienadporuoznika Pech era. MeLwowslm .Gazeta PoranruiIł' ogłasza niająco. wskutek ~zego. potrzeby tylko
tropolitazjawił Bi~ u wojskowego generał:
następującą . korespondencję, nadesłaną
50 ." z nich .są zaspakajane. Stwierdza,
gubernatDra wimięaill Iwoicbwiernye;b , l
z~ Stanisl'awowapod. datą 1b. m.: .
ze największą korzyść. biednej ludności
dał wyraz tjlli Uczuolom:pfo8z11C6 aby za. ten
Dni trwogi~' Wywolane· widmem·. po- przynoszą sklepy kom!tetowe z mąką.
..,ieeDyczynjedn1>iJtłrt nie karanocalej Innown.ej· hiwazji rosyjskiej,. ZW9Ina. ustę.. z,. których w, każdym. załatwhl się do
dności. Nigcy rńlgd~ie nie przyłlzło do ża
pują mieisca,nadżiei, że tym razem. fa9.000 osób dziennie.
dnych wykroczeń. jakie' może mieli zamiar' la najazdu nie dosięgnie Stanisławowa,
.w dyskusji . dalszej zabiera jeszcże·
wywołać Vesiiv]c i jegp.zwolennicy. Wszylecz rozbije się o tamę granitówą ;armji głos· szereg innych mówców, poczem
stko pozosbło spokojnie. '
i wojsk sprzymierzonych; Żyje ·slę n!l"' dr•. Sterling zaznacza; ze Rad.a miejska
Róv:nld kłamlhremi tlą i1~DieBieniA · dzieją•. ~zrastającą··z. dni!lnB d~iep" mi- wraz z magistratem .ma ohowiązekzwró~
Biera Rentera o 1'Ietumychrozrnebachw mo .ogólnego podnie~enla. Na)krYtycz~ ceniaaiębezwłocżnie drogą telegraficzSerłtji. "Takła tu nie .zdąr.zyły 8;~ najmniejniejsze dJ:ti trwogi,' kiedy to Iu~~ośf rilU- ną .0· natychmiastową pomoc wnad-e-ue wykrocZeDra~
, ciła sięmasqwo do. wyja~~ą;. 'meP9~ro__ .. słaniu. .większej ..ilości kaszy, ziemnia·tnie, zaiije-slę/ już·ininęły."· ., '. ,
ków i mąki..·
'. .
. . Ludzie po pierwszYm jednak wstrzą
śnieniu poczynają się p'l'zyzwyczal~ć do
huku dział i odgłosów nieda1ekif?h suza';'
16w.
' .
_ ...
Z .Warszawy.·
Zawitał· tutaj lotnik rosyjski, któreUczni o_le apłekąracJ'.
go przyjęło:taką salwą pocisków armat~
W Nr. 24 .. 0az.ety urzędowejr. podanich, ze w przyszłości .odejdzie go :Oche- .
ta odwiedzania naszego miasta.
' ne jest następujące obwieszczenie, dotyRuch 'w mieśCie bardzo ożywiony, Czące przyjmowania i wykształcenia uczniów
aptekarskich:
mimo·wyjazdużriacznel liczby nstra1. Prawo trzymania i wyks_tałcenia
chajlów"; flumy' publiczności zalegają
·ulice· miasta. wyczekując obok budynku uczniów mają tytko właściciele aptek miejpocztowego' codziennych komunikatów. skich, jako aptekarze aprobowani.
Obecnie w Stanisławowie jest spo- . . ~. Poczynając od d ll!pca 19ł16 r.
· kój~ władze wszystkie zppelni~ normal- dopuszczani będą do otrzymama wykształ
nie funkCjonują. Burmistrz mIasta, dr. cenia,· jako uczniowie aptekarscy, jedynie
Nimhin, urzęduje,· troszcząc się.o wy- absolWenci szóstej klasy gimnazjum,któ~
rzy okatą świadectwo dojrzałości dla klasy
pełnienie luk w aprowizaCji miasta, CO
mu się nie zawsze udaje. . Sąd .urz~du" siódmej.'
3. Młodzieńcy, którzy zamierzają poje. prowadząc. rozprawy. Po kaWIarnIach
święcić się zawodowi aptekarskiemu, winni
plotkuią j kaidy na swój sposób oma..
wia sytuacjęwojennq.
...
się przedtem .zgłosić z wymaganym według § 2 dowOdem, wymieniając jednoWi$ko.

-----c

Zziem

ł1Glskłtb.

, mrawie ZiUloWiautowallia Dlianl~

cześnie właściciela apteki. 11 którego mają
pobierać wykształcenie, u lekarza powia-

toWego prezydjum policji (ul. Elektoralna
_.
posiedzeniu Rady. nr.~2). Ten decyduje o,przyjęciu ich, jako
Miejskiej omawiano wdną sprawę zapr~.. - ucźniów aptekarskich.
.4.Wyksżtałcenie uczniów w zakrewianlowania miasta.
,
sie praktycznym i teoretycznym winno się
PrzewodnicząCy p. Triebe odczyt~ł
.

'"

~

Na.onegdajszem

interpelację

stratowi.

Vi tej spraw:e złożoną magI.

Interpelanci, stwierdzając
czność środków. mających na

niedostate;.

celu za pro...

'wiantowanie miasta, szczegelniej .biedniejszej jegoludnoścj, proszą o wniesienie interpelacji na najbliższe posiedzenie Rady
Miejskiejt, w celu wyszukania środków,
które udoskonaliłyby dotychczasowy system aprowizącji miasta i zapobiegły do~

tychczasowemu brakowi
ściowycb.

artykułów żywno·

.

P. Hofmaa w sprawie tej

oświadczając,

że

zabrał głos,

autorzy interpelacji u:

przedziii go, gdyż sam zamierzał zdac
sprawozdania z ~~okształ!u dotyc~cza~o..
wej pracy DelegaCJI zaproWIantowama mIa-

sta, gotów jest

złożyć wszelkie wyjaśnie
dać posłuch wszelkim słusznym u-

odbywać

w samej aptece.

Pryncypałowie

obowiązani są wykształcić

uczniów sw-oich

tak gtuntowrul"; afeby ci mogli

zło~yć e~

gzamin na pomocników, bez uczęszczania
na specjalne kursa przygotowawcze.
'
Właścicielom aptek, którzy tym zo·
bowiązaniom w dostatecznej mierze nie

zadośćuczynią,
odebrane
.kształcenia uczniów.

będzie

Nr.

...

prawo

5. O ewentualnej zmianie miejsca

przez ucznia należy przedtem zawiadomić
lekarza powiatowego przy prezydjum policji.. Zmiana taka dopuszczalna jest tylko w przypadkach, naglących i przy należytem uzasadnieniu. gdyż w przeciwnym
razie czas dotychczas zużyty na naukę zaliczony być nie m(lŻe.
. 6. Nad biegiem wyksztak,enia uczniów aptekarskich czuwa lekarz powiatowy przy prezydjum policji.

nia i
wagom i wymaganiom:
...
--ł Egzaminy apłełcal'slde.
·
Delegacja zaproWIantowama m18stamówił p~ Hofman składająca się z sieNa zasadzie rozporządzenia Cesarsko-niemieckiej władzy okupacyjnej odż dmiu sekcji, ma niesłychanie trudne za~a ..
nie przy odż}wianiu półmi1ionowe~o m!8: .. będą się, pod przewodnictwem deI egosta. Trudności te są natury techl*cztIe] 1 · wanych urzędników, egzaminy na stamaterjalnej. Mimo to, Łódź była i jest pień pamocnika apteka)!skiego.Egzami~
składnicą nietylko miasta.i okolicy, lecz
ny, d.o których zapisało się przeszło 40
nawet poniekąd i Warszawy. cŁódź posia- kandydatów, odbędą się w Wapszawie
da 446 kooperatyw, które cz.erpi~ produk- w wydziale medycznym przy ptac;ru Sas-

i92.

Piegi i ,pryszcze
usuwa· Iiaykalnle krein .Oro" SpB6dał w ap
. teJmch i l!kłaaac.h. aptecsul'CL
.

-

'.~

kim nr. 6,wejscie B. i rozpoczną się w
dniu 10 b. m. o godz. ;) po południu..
'.
Egzaminatorami Vłyznaczeni są: ma"
gister farmacji A. Bukowski, prezes Tow.
farm. w. Żóttowski. dyrektor Tow...Mo..
tor" B;. Popiel i właściciel.· apteki M.
Przezdziecki •. Pierwsza serja. egzaminów przy udziale blizko: 60 kandydatóws
odbyta się. jak wiadquro. w kwietniu f. b.
-

Ze Stowal"qfszeai:a -właścicieli
.

~js!l'łllcb.~mości. ......

. .(hj

Bt;w..'\-:wtaŚe~Cif.!1i· n~p.r~~hf,)mvści m•

Łotlsiot'u1mało,' jak'-iit. d()w1a~IłJemJ'. geD:e:
rab" reprezenłaejt} na~·~R~,tó.d~k.lł

okolif§ nowoutw.Ol'lIOnego· Banku Kredytowe.gow WJflzawie.
..
Buk załojony BOwl&ł fi kapitałem za·
kł6dowym

l t OOO.OOO rubli; .; Na eule jego

stoi1ł!

kPa Lnbomirski, hr. R-agęr-Łubieńsld,
br•.U.m RODikier j iks. FJ'.8~ciiZek Radzi...
wiU. .

Jak słyellleliśmy,-o. agenłurępowyzSZll

osoM..
. stości miejscow.t>, jednako.oi zarząd Banku.
po :zbadaniu sJ'tuaeji na miejscu l rzez umyw

Łodzi starały sięró~n6. wpływowe

ślnie

wbm celu pnyb)'łY43h delegatów, za..
powierzyć reprezentację S\()\vafz)'szeniu właśoieilJli nIeruchomości, jako od-

decydował

powiedJialuej bypoteeznie jednustee.
-'%arząd 2włązluI zawodowego
uewców i bmasznik6.

komunikuje, te ńadzwyczajnezebranie, wy...
dzień 9. b~ m. z powodu niedostatecznej iłośd, zebrąnytb 'Członków zo ..
,!;tało odroczone do dnia16jVH .b. m. i VI

znaczone na

powy!szym łermin;e odbędzie się bez wzglę
du .na il9ŚĆ przybyłych członków.
ł:.6dzu straż

-

ogn. och.

W 'sobołę, . O godz. 6Vawieczorem,
ł W i C Z n i e l i 3 oddziału VI domaCh

e

rekwizytowych
-lIoaa

tychże oddziałów,

._ąlłlleja.

".

. Z lniora&ywymagiatratu powstaje"
mieście imty'tucja, sadaniem kwr.ej będzie
osłabiony~b.

klasyfikowanie chorych i
jłJtych

na

pod-

um~y.

bezd-omnlcb, zaginionych.,
.błąkanych i t•. p. OS9by te będą po .
ilp~w:d~,niu ich amnu. o:d811łan~.-bądź teś
oddawa1l6

!Zgłasującym się, ·rodzinom.

Delegacja nie1!ienia pomo:ly weszła'
w porozumienie zPD.g~towiem rntunkowem,
któtego. karetki będą odwozied~ .zł:licrrni
. oBoby, .oie mogące pó;ś6 11 włrumyeb si-

lach.'
. Nowa instytucja. mieśde się będd'S
w domu przy ul. Dlugiej, nawprost Pogo..
towia, gdzle na ten ile! wyna~ęto 11 pok-ojÓw..
Sjoaisłyczfte

-

postanowiło

otworzyć

Stow. "liwaa1l
szkołę

6 . kl.

dziewcząt, w któr~ wykładane b,dą
nieź języki polski l niemiecki.

-

dla
rów...

Zatwierdzone: plany.

Wydziałbudowtany

~atwi-er.dził

na-

stępujące plany budQwJane~
Akc. Tow. Widzewskiej manufakturybudowa wielkiego domu drewnianego .na
. nieruchomości przy ul. ~okicińskiej, Aleksander Ho)zgreber, Podrzeczna 7, ł?ude
wa piekarni; B. Goldberg, Cegielniana 12"
budowa 2 balkonów; Oskar Kon, Piotrkoowska 271.. budowa domu parterowego i prze...
budowa prawej oficyny; U. Wohł, Długa
'27; L.· Maner, PaIiska 35 i 37, M. Kirsztein.
Północna 5, G. Ryszak, Pańs~a 41, Dr. M..
Kohn, D;zielna 28, A. Salomonowicz, An..

drzeja 44, Henoch Freind, Mikołajewska 3.9
i I. Szmulowicz, Mikołajewska 27~buoo..
wa na tych lf eruchomościacb filtrów bio-

logicznych; A. Czarnoty'ł i L. Jobelsohn,
Cegielniana 10, urządzenie 2 okien wystawowych i na przebudowanie 3 piętrowej
kamie1licy. jak równid boc:nej oficyny.
Zaopattl'z8Rie się

-

w

'llllfęgiel.

Jak d~noBi "Deutsehe Warscbauer
Zeitung c • zakomunikowano jej urzędownie

co

..

następuje:

Z

powodu poruszonej przez Wscho..
dnill Centralę węgla, kwestji, żeby się zaopatrywano w plire w węgiel na zimę, ~a..
gromadziło Bi~

tyle

sIeceń

na duty

węgiel

Od jutra
Gościnne

występy

warszawskiego te-

atru literac1m-artystycznego

"

irai

H

i baletu. warszaw~

skiego z

udziałem

naj wybitniejszych sił zespo1u:
Gierasiński, Rinas-Liderll Brod'"
nicki. Leśniewski, Ulancard i i. d·

Nr. -192.
polSki, eobecBie ich nie. mulna wykonać
\\' bdnej ilości. A czy Łosię zmiani w na..
Itępnycb mi-eaiącach

do września włącznie.
tego przew~d~iec nie moina. Z Niemiec o-

Seł'stwo na 6 miesięcy więeienia. apel&wał do sądu okręgowego. Sąd skuał
go na rok. i 2 mies. więzienia; 7) Marja
Płachta, lat 24, skaHna przez sąd })0-

•IH..jatwT";,
. - ~ 'POWYŻSzym tytłłłem ._Moskow.&kija W~ti" porusza;' wiele cieu.-

Whdł-J

VloR t ItJm,_IIHfły\~ •
~~. mytą p6~, '1deN
pojawiły

li,

w

lriesłyeb1l~,

inaJatlh)

awbwsca we Włoueeh _połttdntóWjdł.;
-Wyta "boI1iczekłr Rosji.
Dzienniki -wł06kie 4<Hlil!Złl, ie'_ ~Yf ,wyDochód za rOk 1915 Tow. Szustowa
kojuw Tomaszowie na 6 tygodni i dwa
becnie _węglel kamienny sprowadzony być
rządzone pnreli my_y w połach '1f8amydi
nie może s wyj&tkiem. węgla gazowegli i
dni więzienia za kradzież zmieszkama (koni:m) . 'WYllosił rb. 346,138 kop. 42 w
łl
tylko
~iuh V.łJggia, ~ ,Po~~nea
antracytu. który nie dobyw~, się w l'Ql~ce. pani uehstein 25 rb. i .5 marek. PIaćh.. roki! "tfzeźwości • Postępowy SZl!ster- i Aveliu9,
WYROBq _)60 lłIi~
MQg~.byc dostarczane brykiety, nadaJą.ce
ta, wobec niedowiedzenia jej 'winy, z0- sp~e nowe ~bezalkohol?weł' napole~ •
~,'~.~~ MrqdBoepr.,.
Za
.
sodę
firma
..
Lublmow,
Solwe
1
się na zapiłBy na Z}nH~t jeżeli S& Bucho
stala uniewinniona.
be3>~owem~
Ko." miała czystego dochodu 2;696.664 rb. władi8t- ~D!ile
pl"'~eehuwywane. Zaleca się przeto wszy·
.
śo.,
•.
atkim potrz~bującym węgla, ab.y uiywali' ----:::-r...; .to. o. s. w HelenOWle.
- .tylko« tyle lichwy z sooy1
W-~HIIłi-na podWÓfZU wi~nnem ~
.•
d
b"
l
,Zamiast·
:zapowiedzianego
wieczoru
'
Na stację Bar kolei połudn.~zacho.. ;Ścit}iakazaoo.go pHEm.są-dptZJsi1}mCJl~
podczas l atagat_ta ro n1ejszego .węg 8,
modernistów pod dyrekcją Tad.Maalrkiedniej
w$ierpniu 1915 roku wysłan,? 242
na który popyt ~BtmniejszYł t. j. orzech
wicza, odb~dzie si'" dziś w Helenowie Wie.śmiere fil Hmordon'llie-ł ograbienie, wdoII i lU, a takZe węgiel drobny i miałki;
~
'$
wagony soli, któr-a tam"do~hczas me na..
Wf 'Proeste~ artytWł.Fryderyn 8'etiifera
duży węgiel i brykiety, o ile by dutego czór kompozytorów skandynawskich.
deszła.
.
z
HalL
"
węgla nie było, ma być natomiast przeW programie m.i.: poematy' symfoOt.g co si~ nazywa organizacją roDw~ funt)' ziemni _ _ .08 łll"aDIiłW
lłhowany na zimę. Kto się zastosuje do niczne Svendsena "Romeo i Julja" oraz~ syjskiego iycia.
aq"
powyz8zego, ten Eim~ .Jllęrbę.d_~i~_.-!ię., żaHł-- _~Zorahayda .. ,następnie, Ił SuitaPeer--Oynt
Ukraść 242 wagony soli, -to' mogą
Magi.słl'~ ber.lbiaki, ogłula ,rozparz...
Da brak opału. Gdyb}'·-iioDeumenci na miej..
n·~Orlega i ..Valse triste"-Sibetiusa.
tylk~ nóbić wspÓłcześni tytani kolejowych
dzenie w sprawia <>Uł'egnłOwaDia .śp1'aedaiJ
sCa,'ch sprzedaży-'\V~la lub tei pny oddakradziety. . Wojna rodzi .. beroj6w·'
ziemn~.od 10 dor; iipea.
Zabawa w Rudzie pahi_ltickieJ.
~w.§-~ napotkali Da przeszkody, to
Wszystkie . wille na południu i na
Wedłag.llowyeb. . prsepid.. 04~"
im zaleea zwracać sięlliezwłoczR'e do odW Ilsdcbodząeą niedsielę' W parku Kaukazie1'są ,przepełnione." mjejsca na s1a- ~si~ będzi~ ~aj Ilem~w na no.
powiednich urzędów (naczelnika powiatu, , .TivoH" odbędzie się zabawa ogrodowa, -tkach' na miesiąc zg6ry wykupione:: kan... -t:artytyg-o~wo. Na każdy .ty~' pńe
prezydenta policji, wzgI. komendantury- urządzona przez Koło ziemianek na do.. torysprzedające bilety robią ni~byw..~ z-nsczonesą trzy odcinki, które uprawoi8r'
miejs~-itU lub inspekcJi etapowych), aw rachód ochronki, utr.zymywanej przez-czlon- interesy.
ją do nabycia tej· ilości. jak, kaid~lOwo
zie potrzeby_ do Ił Wschodniej Centrali wę"
kinie. Podczas' zabawy przygrywać bl}dzie
• yzname Sudiejkina.
na tyd,łJeń magistrat przepi8le.N~wo•
gla" w Warslf8wie, Jasna a, kompetentnej
orkiestra smyczkowa j odb~dą si~ popisy
stanowi
takie przepis, ze ~ W r .___
- .. Riecz". podaje w J\12 141 z dnia 6
dla wszystkich, zleceń na węgiel - 15 okupa- : miejscowego' ~ Towarzystwa.' muzycznego. czerwca ,we'dtu~ korespondencji "Rusk. Iftcjaoh i jadłodajniach maj.. być odcinali.
Projektowan:t jest również zabawa dla'dzie-

cji wschodniej.
-

Wypadki.
W cżoraj O godz. 1 i pół przy prowid
,zorycznym moście nad ŁQdką, osunęła się

:ziemia,. skutkiem czego . runął .parkan od
lUl. Wschodniej, przygniatając swo~m cię"
tarem 5 osób~ Pierwszej pomocy poszkodawanym udzielił lekarz Pogotowia."""

- z

sądu.

Cesarsko- niemiecki sąd -okręgowy
pod przewodnictwem sędziego pokoju
dr. Eberhardta rozważał wczoraj nastę
pujące sprawy:
1) Sch. 5parr za przekroczenie pra"
wa o przymusie paszportowym i o przekroczenie prawa o kursie marki skaza"
ny zostal na 60 marek kary lub 20 dili
więzienia; 2) Mina Siern, lat 19, za
nieprzesfrzeganie przepisów paszporto"
wych-na 30 mk. kary lub 10 dni wię
zienia i za awanturę' na ulicy na fi rb.
kary lub 2 dni WIęzienia; 3}D. Ripsman
za niezameldowanie, .podług istniejącego
przepisu, zagubionego paszportu w cią
gu 24 godzin-na 10 marek kary lub
2 dni .wIęzienia; 4}' HerszStein, lat 19,
za nie przestrzeganie przepisóW paszportowych-na 1 miesiąc - więzienia (karę
powyższą odsiedział podczas śledztwa);
5) Józef Bari: zak. robotnik, lat 35, za
bradzież drzewa~na 25 rb. lub 20 dni
więzienia i' za opór leśniczemu na 7
miesięcy więzienia; 6) 72~letni Goldberg
skazany przeż sędziego pokoju za pa-

atr

Słowo"> i~~:,,-'i:otna przyczyna ustąpienia
kierownik;;;; ,d:~wnego zarządu prasowewanych, a' takze przygotowanycb jest mnó· - go w 'Rosjit Sudie.jkina. miało byc, jak
siwo i'ozrywek.lakQtO: obóz cygański. po-- sam oświadczył na bankiecie pożegnal
ezts. korowód łódek i inne. Inicjatorki zą nym, przedstawienie ,w ministerjum ,probawy nie wątpią, że tak ·szlaehetny oel za- jektuj~go, zmierzającego do re'form li,;.
. bawy zgromadzi wpj~kl1ym parku /PivoUIf
beralnych vi prasie. Projekt został odwielu łodzian.
. rzucony, wobec c~ego Sudiejkin musiał
się podać do dymisji. Stanowisko jego
objął prot Udincow.

ci, pod kierownictwem osób wykwalifiko-

Wieści

wcześniej do nabycia w cukierni Oostomskiego
a w dniu przedstawienia w kasie teatru

z Rosji

Al"lrsłokracja

rosyjska
Synodowi.

pl"Ze~i.

.

Spekulacje żywnoścłowe.

Synod petersburski wydał w ostat..
Donasza z Charkowa, te dokonano nich dniach rozporządzenie, na mocy
tam nieoczekiwanie masowych rewizji ma-· którego
grobach rodzinnych, na cmengazynów i składów, ńależących .do ban- tarzach prawosławnych nie pozwolono
ków prywatnych. W składach tych znałe~ obecnie chować osób innych wyznano
ziono ogromne zapasy produktów 1yWno- Rozporządzenie to, jak donosi "Dzi.eń",
ściowych, któremi" banki prowadziły. spebyłoby bardzo dotkliwe dla arystokracji
kulację na szeroką skalę. Zapasy zarerosyjskiej, której znaczna część jest inkwirowano.
negowyznania. Ta-ostatnia wystąpiła
Patrjetyzm rosyjski. już z. nadeł' ostrym protestem przeciw"
Dn. 2 kwietnia odbyło się w uniwer-. ł' ko wspomnianemu wyżej zakazow,i, ,od..
sytecie petersburskim nadzwyczajneposie.- mawiając Synodowi prawa do wydawadzenie zarządu uniwersyteckiego, na ktć" nia podobnych rozporządzeni niezgadzarem . przeprowadiono losowanie studentów, jącychsięz całą dotychczasową tra..
urodzonych w r.1892 i wcześniej, a pod- dj1cjąi praktyką w kraju.
leg;ających poborowi do armji. Rektor
uniwersytetu Grimm przeczytałrozpOrzą..
dzęnie o powołaniu
pod broń studentów.
Aż czterech studentów zgłosiło się jako
Pł;aga mys~1' pol~ych1llll'le Wl'oszeeh.
ochotników, resztę' poddano losowaniu~
'_ Z -Lugano donoszą: Do całego łańcu- '
Ogół studerit6w podzielono' tla 10- kate';" ;
cha ,klęB;k ,żywiołowych, ,jakie spadły na
gorji wedle Kursów.

w

Ro;malłośtl.

il

Cegielniana 63..
Bilety

Ii_

W

Sobotę,

aron

"

.,

Łódzki zespół

ló-go Lipca 1916. roku.

ey

operetkowy.

al)

.l "..

punkt. o godz. 8.

Ogłoszenie.

•

Gospodarz Jan Maier w.Mileszkach
został zamianowany sołtysem' w wyżej
wsponmiauej wsi.'
..
Łódź. dnia 12 lipca 1916 roku.
Cesarsko-Niemieclsi Prezydent '. Policji
w.zast
,

v. Bernewitz. '.

....

Ogłoszenie

. W poroznmieniu z panem On berna..
tore1]J. Wojennym rozpo~;ządzam dla mia.
sta Łodzi co następuje:
Wszyscy właściciele koni z obrębu
miasta Łodzi winni wszelkie znajdujące się
w ich posiadaniu konie dostawić w piątek
dnia 14..go lipca o godz. a-ej J)j południu
na plac rzeźni miejskiej uiicalnzynierska,
w celu oglę(1zinprzez Władze Wojskowe.
Nie dostawione konie będą zabierane bez odszkodowania.
Łódź, dnia 13 lipca 1916 r.'
Cesarsko Niemiecki Prezydent Poli~ji

w zast.
v. Bernevit.z. -

A• A• Tani<.>
meble sprzedam. ':Mikołaje"
ska. 95 m. 27 front, I
.
legancka da~a nosi gorsety znanej marki"RaEnoma".
17,
piętro

Łódz, Główna.

letnie mieszkanie. W1ł d l'Yorze z całodziennem

utrzymaniem.

Wiadomość

Nawrot 23, u

stróła.

Obiady pry.wat.n~, sma~ne, obfite, w rótnyclt ce.,

Operetka. w 3-oh -aktach, muzyka Stra.1I.lISll.

Początek

kupony od kart ~iemniaooanyeh. W typ
dniu ód 10-':"17 łipea otrzymąjąmieszn&;.
ey Berlina tylko dwa funty z.iemniaków na
kaźdą, bł'~ Z3 to otrjfma kaZdy na dwa
inne odeinki kart .- po 200 gramów m,ki,
--czyli. razem; 400 gt'aIIWow mąki na jeduą
karłę w bi~źą'cym tygooniu.

Ceny od 20 kop.. «102 rb.

nach, najmmej 10 osob mO"ę stołować na zatIJÓ.
wleilie. ul. Na'WTOt 11 m.,12 I~piętro oficyna.
OS'
K.ons. pra}Vny liers",Qrff'
,
9 Piotrkowska 84.
()trzebIl.y retuszer lub retuszerka RZg'-lwsks

Pr by -skaro.P 69
o

iMa

Dr. L PRYBULSKI
Przeprowadził się

(OOOObYłewnełrzne
,

do sprzedania na dogodnych warunkach, dojazd tramwajem. 3 morgi ziemi, wtem
połowa lasu, odpowiednie na. dom wycnowaw.
czy, instytuęją dobroc~nn\ lub letniciko. WiadomoŚĆ Benedykta 22 w zakładzie tapicerskim,

do domu

Szeihlera, Zawadzka M

Leczenie

pod.Łodzi'l

i

I.

włosów

elektrycznośdą, elektrolizą.
. nie ~pecącycll włosów. .

usuwa-

Przyjmu3e·· od 8-11. od 4-9. PanIe od 5-6 p.p.

tł.

Lekarz -

Ił

ydcl
od 55--eiu' kopiejek funt, hurtem taniej
oraz ług' mydlany
SZMALEWICZ, uUes. POŁUDNIOWA N! 8.

dentysta

E W1 T 1\

Piotrkowska 11. -

uuts

i fi

r

J

RutypowaUIiII nauc.życielka lld~iela.
iełccji

muzyki na fortepianie.

Diana ]i 81 m. 83.

tanio

Prz~dża.l4

.
ower mało używany' sprzedam ul . .Rzgowska Ji 2 m. 16 front.
.
-SkraaZiQno 2 paS1:porty niemieckie wydane z
gm.- NO.wGsolna. na imi~ Józefa Gundala
i J ózefy Gunazla.
.
p!zedam, śaniQ ,tremo. SlI:8.fę. lustro. PrseJlud 55 m. 24 lewa. oficyna. II piętro.
Z,pOWOduzmiany lokalu . do sprzedania l ółna
, , meble tapicerskie f stolarskie nowe f uży_
WAne l>Ó ce;na;ch kosz~u Nawrot..87..
'
dv wj'na.jęcia.pieltiarnia WySOKa ~

R

S

c

zaraI

sgubUaka~oQ:

b. dlugoletnia asyst. lek. dent. li F U K S A. .
Plomi,)Qwaąie. wyjmowanie zębów bez bólu,
leczenie dZiąsei. Sztuczne zęby b~ podnie·
bienia po przystępnych ceTi~.
Przyjmuje od lO - 2 i od 4 - 7 wieczorem
w niedzielę i święta od 10,-1 po południu.

MA' %PlS

.

Restaurlillują 2-go Il'zędu

Antonina. W~n zgub~a paS2:port niemieekl
wyd1l.D.Y przez. Prezyd.lnm Policji w Łodzi
nna. ....ani&Wil'kIlo· zgubiła paszpOrt; 'niemieck4
wydany ·p.1'zy ul. Przejar;d l .
gnie~e M:iko;taiozy.k: skrad:iono 9 rb: omx
• . paupod'ulemlecJd. wydany przy Placu Ko.
wydaje obiady śniadania i kolacJe po cenach umiar~
kowanych w -ka:tdej porze, polecając się łaskawym ,<smsInym•.
wZ21ędom S-nej-'Publicmości
.
ołesia wa' Bilska zgubiła paszportniemi6c1tI.
wydany prsy nł.Przejaad 1.
S~ Romański.Br0l1:istawie Jędrych slEraulOIlO lla.szp.ort ni..
ml~cki WYdany przy ul. Prltędsalniauej 6ł
FranCiszek .Woeheń xgnbit paszport niemiecld
wydany vrz~lł:":Pren"<1jum Poliilji w Ład%!
Ma.tja:ana. Zi.emMlika "gubita. passport nl~
. ck! 'll'Y"'any pray 'Ulicy P>F2;-9jazd 1 .• _

Is. ~n~nTws~ N? 1~ kij

im.-

ja Drabik
pa&zportu
Anaataz
w;vda~ z "tabr. Dess=mOllta
.
ntoni J-ezlors:ki zgnbUpaszporłiwyda.ny przy
A ul. EwangieIickiej 10

A
A

B

_

Prima lipskie

mu_choł.apki,
00 nabycia u

H. BIetbstbmid1G -PrzeJnzd Hr. 1••'

Redaktor i wydawca JAN GR.OOEI< {m p. Przejazd 8-

Na maszynie rotacyjnej W tłoc:t:niJANA Gl(QJJ.i\A Pu~ud. 8.

