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N a d e s ł a II e przed

ł

wśród

.tekstlł

za wtem: t!1b

je~.

miejsce 1 Mk.;· reldamy za tekstell 4:0 fen.; zwycuj Ile 3) fen.'
nekralogja 40 fen.; ogłosz:eJlia drobne 4: fen. 2;a wyra~

Katda

ogłanenie

najmnlal 40 fau_
e

.

ęrzędowj k~munikał .

zostały zdobyte pl'ze~ nasze wojska,
które dnia 18 b. m. znów zyskały na
austryjacki.
terenie.
. Na za~hód od Bajburtu podjęli ko..
W,ielkallwatePa Główna.
WIBDEN, 22~g9 lipca.
tacy syberyjscy kontratak, zabili maSę
22-go lipca. _ Urzędowo.
_ % widowni· rosyjskiej.
turków szablami i .bagnetami i wzi~li
Z widowni zachodniej.
Od wczoraj nie zaszły tadne .kilkuset tołnierzy do niewoli.
Dnia 18-gob. m. zajęliśmy miasto
W
zmiany.
.
Kighi
Kasaba (55 kilom. na poło od Ma.obwo'dzie n,ad Somme prze- '. . . Usiłowania nieprzyjaciela na Bu..
machatumu),
ważny punkt
tiwnicy poniósłszy duźe straty w ~owinie, byza\1lladnlió górą Kopul, \l!lęzłowy dróg. stanowiące
Erzindjan-Kherput i Erze..
klęsce dnia poprzedniego, 'musieli pozostąły nadal bezowocne. Zajęta !':um-Kharput.· Lazaret wraz z rannymi
wczoraj zrezygnować z większych· przejściowo przez wroga wyżyna wpadł tam w ręce nasze. .. .
W_edłllg doniesień dodatkowych o
wspólnych ·natarć. Osobne natarcia Magura pod Tatarowem została przez
na południowy zachód od Muwalkach
częściowa odparto' beztrl1du, slbo wojska, nasze ZnOWU odebrana •. W
została tam całkowicie rozbita dy-.
szu,
-aŁtumiono już 'wzarodku. Podczas 'okolicach" Oberlyna nieprzyjacielskie wizja, sprowadzona niedawno z Armenji.
'Oczyszczania . siedliska' anglików w .oddziały wywiadowcze wykazywały'
W kierunku Mosula w nocy na 17
lasku. Foureaux, .. wzięto ,do niewoli ... wzmożoną działalność. Pod Bar/- lipca zaatakowały znaczne siły tureckie
kilka tuzinów jeńców j zdobyto 9 .szem oddzjał honwedów 'przepęd~l wojska naszej które cofnęly się na nokarabinów maszynowych. Z przer~· rosyjski posterunek główny, zaopa- we pozycje.
Persja: Pod Synajem otywione wal..
wami toczyły się w dalszym ciągu trzony w karabin . maszynowy:No:- .ki artyleryjskie
z kurdami. W okolicach
.silne walki artyleryjskie.
-.
t
'. k
Ol d .
. hód I<ermanszahu potyczki
patroli.
. Na po'łnocy. od Massiges (Szam.. .we s anOWIS a nap u. mowy wsc , .
Pod Ispabanem banda wrogich per-=
od· Beresteczka zostały już zajęte.

Telegramy.

panja),

nie powiodło-się. natarcie

'Nacierający gdzienięgdzie. przed:w;,.

~~C:.ltr~n~!konane,na krótkim ··~··niK~został odparfY. . . .
Po· ·obyd w6cb stronach· Mozy
rlziałanie artyłt!rji dochodziło. niekiedy do większej siły. Wczoraj· rano
i dziś VI nocy rozbiły się natarcia
rii~przyjacielskie na odcinku frontu
Fleury.

.
Na północo-wschodz~e od St.
Die. Jeden z naszych patroli wziął

W stanowisku francuskiem 14 żołnierzydo niewuH.·
.
.
Dzień i noc bardzo czynną była
służba lotnicza.' Wielokrotne napady nieprzyjacielskie; przy pomocy
'bomb, wyrządziły nieznaczne szkody wojskowe, lecz po' części pociągnęłyzasobą ofiary. z pośród ludności, . jak w Laoo, gdzie pewna
kobieta została ciężko raniona a troję dzieci. poniosło śmierć. Nasi
przeciwnicy stracili w walce w ·po~
wie.trzu siedem latawców, a mianowicie cztery na· południu od BeaUpaume i po jednym na południo
wschodzie od Arras, na zachodzie od
CombIes . i . pod Roye. Porucznitt
Wintgens wyłączył z boju 10 i 11
przeciwnika·· ,z rz~du, a porucznik
Hohndorf 10. Jego. Cesarska Mość
wyraził uznanie dla zasług nadporucznika hrabiego. Althausa. który

.. . .

sQwzostała przez nas" częściowo
. qęściowo zaś' ~ rozproszona.'

ława.

2 widowni południowo-wschodniej.

Nad dolną Vójusą strzelanIna.
Zastępca 8zejasztabu generalnego

_
B J) e/er.
marszalek polny porucznl.~.

Kronika polityczna.
Co opowiadająRosjan~le?

PETERSBURG, 21 lipca. Sprawo"
. zdanie urzędowe z dnia 20 lipca.
.
Front zachodni: Siedemnastu lotpod Roye został zwycięic~ w walce ników nieprzyjacielskich przeleciało w
dniu wczorajszym nad dworcem Zamjrje
~ dwupłatowcem· francuskIm, przez
(dworzec Horodziejów, 42 klm. na pól..
obdarzenia go orderem Pour le me- nocny wschód od Baranowicz) i rzuciło
rita.
28 bomb na lazaret polowy. Ze słl:lżby
Zwidcwni .wschodniej.
sanitarnej zostały zllbi~e::; osoBy a 5
ranionych,
.zaś z pośród pacjentów zaPo obu stronach: drogi Z Ekau
.
bito-lO,
l'aniono-23
żołnierzy.
.
do Kekkau pułki brandenburskie sta.
W okolicach Stochodu usiłO\\1al
w~ją w dalszym ciągu czoło snn~m
przech-imik pod . wsiami Ugly i' Arseno:masowym natarciom rosjan, podJęv wicze (5 i 6 klm. na południowy wschód
tym po . południu i prowadzonym do od .Kaszówki). atakować nas, ale bez po~
późnej nocy; wszystkie one złamały wodzenia. Posuwanie s:ę nieprzyjaciela
w okolicach wsi Swiniacze i Jelizarów
się z bardżo ciętkiemi stratami dla zostalo . powstrzymane.,
.
nieprzyjaciela, . Z reszty froniu niema
. 'Oalicja:· Wylew'Dniestru trwana'",
dQooniesienia o wydarzeniach wię~ dal. Wszystkie poplizkie doliny sąza...
lane, przez -co są· one niemal zupełnie
ltSae:ge- znaczenia.
.
nie clo przejścia. Mosty częściowo zoZ widowni bałkańskiej.
stały znIesione. . '
.
.'
Front kaukaski:' Pod DjewizIiktem :
Położenie jest niezmienione.
silnie wybudowane stanowiska tureckie ,
Naczelne Dowództwo Wojskowe

Generał

-

gubernator Galicji

li Bukowiny.

Dzienniki petersburskie donoszą..
"Członek rady państwa, Trepow, <la..
wny generał - gubernator kijowski, został
mianowany generał - guberaatorem zdoby~
tych terytorjów Galicji i Bukowiny. Ude..
rzającem jest, że poprzedni zarządca Gali...
cji. hr. Bobriński, nie został powołanym na
dawne swe stanowisko. co zdaje się stwierdzać, że rząd rosyjski nie był zadowolony
z metod administrowania tego dygnitarza..
Według gazet moskiewskich, na miej..
wybita, . sce: TrępQw8.któryostatniobył prezesem
.

I>ETERSBURu, 21 lipca. Sprawozdanie urzędow~ z dnia 20 lipca wieZ widowni włóskiej.
czorem:
Większość odcinków tyrolskiego
Front zachodni: Na "froncie Dzwiny
frontu. zachodniego i wschtdniego i na Wołyniu miejscami walk. artyleryjznajdowały się wczoraj pod. otywio- skie. Działa nieprzyjncielskie ostrzeHwanem ogniem dzi13ł nieprzyjacielskich. ły znowu okolice Swinia czy na wschód
Na wzgórzach na północy od Posi- od Gorochowa i stanowiska nasze dalej
ny zajęły wojska nasze punkt obser- na północnym - wschodzie - nad Lipą i
nad Styrem.
wacyjny. i odpa~ły następnie silny·
Front kaukaski: Atak prawego skrzy-

kontratak włoski •. Na przedpolu fortyfikacji pod Paneveggiozostały odpart<! ataki pojedyń;,:zych bataljonów
włoskich.
Na południe od pasma
Rolle udało się ilieprzyjacielowi za-jąć wysuni~ty punkt oparcia,"słutą
cy do celów obserwacyjnych. Na
froncie Isonza miejscami walkadzia..

jaciel wtargnął w jednym punkcie do jed...
nego z naszych rowów oszańcowań "Leip-zig" ,został jednak niezwłocznie wyparty.
.'
(22 lipca).
. Sytuacjaog6lna niezmieniona. ZOd
stało stwiel'dzoriem, ze atak ;-:~eprzyja#
ciela na lasek Delville w dniu 18 b. m.
wykonany został na szerokośr;i 2000 yar<
~ów i ze brało w nim udział conajmnieł
13 bataljonów z różnych dywizji. Straty
nieprzyjaciela były odpowiednio wielkie.

dła

armii kaukaskiej czyni skuteczne postę
Niektóre z walecznych naszyoh Qddzj1·
łów. w do. 18 lipoa posunęły się, walc!i!~~
wci/łź, O pi~tDaŚQie wiorst, i zdobyły jeń..

py.

ców•.

Komunikat francuski.•

do walki

powołano

ż

panowaniem niemiec<

ra..

Sztychinskija, członka
dy państwowej. Jest on starym przyj acie..
lem Stiirmera i uważany je5t za reakcjonir
stę najczystszej wody.

Dyktator

żywnościowy

w Rosji.
Z Kopenhagi donoszą do "Leipz.
Neuest. N:lchricht.": Jak informują dzienniki rosyjskie, na radzie koronnej w Carskiej kwaterze głównej postaaowiono u.
tworzyć specjalny urzlłd do zwalczania
drożyzny.

Na stanowisko sBefa

urzędu

tego po-

wołany został ks. Oboleński, dotyehcz8so~
wy dyrektor oddziału do spraw cywilnych
·przy kwaterze głównej.

Porządkow2i1ie Petersburga
Na. dzień 14 sierpnia zostało zarzą

po poł.)
Na południu od rz. Somme, przedsięwzięty. przez niemców kontratak w
celu odebrania utraconych pozycji pod
Seyecourt, zostal złamany w ogniu kartaczownic i działowym ogniu zaporowym.
Nieprzyjaciel póniósł wielkie straty i
cofnął się w nieładzie. Noc na obu
brzegach Somme upłynęła spokojnie•.
. W - okolicach Chaulnes w walce
ręcznej odparty został oddział niemiecki,
pragnąGyzbliżyc się do naszych stano·
wisk.
.. Pomiędzy Sorssons i Reims fran ..
cuskie oddziały wywiadowcze zajęły po
wybuchu miny okop niemiecki na pOl..
nocnym wschodzie od Vendrene.
Na froncie Verdun obustronna o..
żywiona działalność artylerji w okolicach Chenois i fleury.

Według doniesień dzienników 1'0·
syjskich konieczne jest zupełne uporząd..
kowanie wojsk rosyjskich i wciągnięcie
wsźelkich rezerw na
dotychczasowy
front ofenzywy, w celu wypełnienia luk,
powstałych skutkiem strasz1iwych strat•
Zgodnie z w:arogodnemi źródłami, do ..
wództwo ros~kie rzuciło na front wo"
łyński trzy korpusy, na· bukowiński zaś
-dwa, co pozwala przypuszczac, iż straty wynosiły tam naogół 350 tysięcy żoł
nierzy.

Wieczomy.

Umowa rosyjsko-szwedzka.

Do poprzedniego· komunikatu niema nic do dodania.
.

Z Petersburga donoszą, iż zostala
tam podpisana przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych i szwedzkiego
posla, . Brimdsboma, umowa w sprawie
komunikacji kolei rosyjsko-szwedzkiej
na moście przez zatokę morską Torne.

(21

~ipc;a

wydziału

Idem,

Komunikat angielski.
(21 lipca)•
.Haigh" donosi, że walka pomiędzy
oszancowaniem "Leipzig" l zachodnią
częścią lasu Delville trwa bez przerwy.
Na północy od linji BazentineLongueval wojska 'angielskie posunęły
się aż do lasu Fourbaux, z którego wy"
parły nieprzyjaciela. Podczas nocy nieprzyjaciel· podjął kontratak i udało mu
się na nowo wtargnąc do północnej czę
śi,;:i lasu, południowa jednak-pozostała
w naszych rękach.
.
. (21 lipca popołudn.)
Względne zmniejszenie· się walk na
główniejszych odcinkach frontu. Nieprzy"

dzone powszechne porządkowanIe Peters<
burgl. Wszyscy mieszkańoy, otrzymujący
za.pomogi, zostanąwówczfłB przymusowo
wydaleni ~ miasta.

Na pokrycie strat rosyj ...
ski ch.

Ąsquiith O

Belgji.

Przez Rotter.dam donoszą z Lon·
dynu, .że prezes- ministrów Asquith przemawi.ał 21 b. m~ na wielkiem zgroma..
dzeniu, urządzonem w sali Dalberta 2
okazji narodowego święta belgijskiego.
Powiedział on między innymi, że nie'"
mieckim przedsięwzięciom wojennym za"
sadniczo towarzyszyły rabunld. dokony"
wane kosztem ludności cywilnej w Bel
gji. Anglja nigdy tego nie zapomni i
będzie. troszczyć się' o odbudowanie
M

..

ło

Piegi i pryszcze

l!eIgji. Godzina wyzwolenia wkrótce już
111a niej wybije.

Anglicy w Mesa: połam)i..
Angielski minister wojny donosi: ,Od
% d. 13 lipca nie
taszły w Mesopotamji znaczniejsze wyda-

ostatniego sprawozdania
Panują

Lad Crewe

tam straszliwe

upały",

zakomunikował

lek w Izbie Gmin,

w czwarpo..

dlacze~o została

djęta ekspedycja do Mesopotamjj, Powie..
dział. on: "Było 10 niezb~dnem w peł
nych znacz~nia dniach sierpnia 1914 roku, by Anglja. . zabezpieczyła swe wielkie
interesy w zatoce perskiej, abypIzesz~o~
dzić

wojnie

wali

wzniecić

t;ność

świętej,

którą Niemcy uSIło
przeciw Anglji. Nasza cbe- .

w zatoce tej zabezpieczyła nas przed

l1;rożącemi

niepokojami-.

Zapłacone WłochYlII

Z Amstel'damn donoszą do .. V08S.
teit. lł , żai według dzienników londyńsldcb,
pomiędzy państwa.mI koalIcji .~ostał~ Z!l.~
warte porozumieme w kwestjJ ws.po1neJ
regulaCji zapasów środków pienięinyeb.
Prócz tego 2iQstały zawarte odd'Zielne porozumienia finansowe pomi~dzy Anglią, z
jednej strony, Francją i Włochami-z drugiej. Następnie rozpoczęła się wymiana
zdań pomiędzy, ba.wIącym

w Londynie,

:0-

syjskim winistrem skarbu. Barkem łanglej ..
lIkim skarbem państwowym. Przy sposobności

tej Anglja i Francja llapewni.ł~ so-

Włoszeoh cały szereg korzyscI gqspodarczyeh, . dzi~kj którym lo~tanie usu~
.nięty wpływ Niemiec no. włoskI przemysł
ł h'lnrlel. NajnowBsa z~jana kierunku p.olityki Włoch w stosunku do Niemiec bez

bie we

wątpienia

p03iada

~arządzefliaroi

poważny z-wiąsek :II

temi

finasowo-gospodarczemi.

Jliexadowoienie VI wojsku
greckiem.
Wiener Allg. ZeitllDg II dQnosi z Aten,
powoda wymuszonej przez koąIicł~
UemobiHzacji, w woj:;ku gre::kiem panuje
II

te, z

wielkie rozgoryczenie. stojąca garnIzonem
wSerecie ósma dywizja grecka -wydała
odezwę. w której wyraża wobec lllądu ży

czenie zwolnienia· jej z dalszej słnżby
czynnei. Jednocześnie zosiał wystosowany
"o kOIri'endanta korpusn w Salonikach pro(tast, w którym krok powyżuy motywowa·
,Ily jest tern. ze iołnierze watą,pili do wojska, by służyć ojczyźnie, nie zaś po to,
spełniać

aby

ę,aciskiem

o

swe

'ibowiązki

wojsKowe pod

mocarstw koalicyjnych.

głowę

Casementa.

»Lokal Ans." donosi,

że

angielska

otokuratol;ja państwa nie dopuściła do rekursu ze strony skazanego na śmierć przywódcy irlandcz)'ków, Casementa, który
przybył odwołać si~
do Izby wyższej, i
lldzieliła mu rady, by zwrócił si~ o ula..
8kawieni~

GO

~róla.

Amunicja koalicyjna dla
R urn.unJI
••..
Z Bukaresztu

donuszą, iż według

in.

formacji dziennilia "Adverut·, do Ungeni
już uadeazło

pierwszych

trz}'dzieści

wago-

Rumunji, zaś dwa in..
ne pociągi, posiadaj1j:ce w sumie 60 wago..
nów, wyruszyły Z Petersburga. i znajdują
s:ę Ba drodze do Jass. KomiBi~ skladaillca

nów

li:

amuniCją dłłl

$i~ z urz~dników mmuńskich: I kapitanem
Dragoneseu na csele, udał.l się na gra.nicę,
w celu przyjęcia tego transportu. Ze
'Względu na notowaną niedawno wjadamOBĆ o porozumieniu Bratianu z posłami
ezwórporozumienia w 8pr~wie amunicji, po.'"

wyższa informacja 1II Adverula. II
posiada
wszelkie cechy prawdopodobieństwa i mote być charakterystyczDll dla dalszych stolunków Rumunji Z koaliCją.

Słanowisko Rumunji.
.. Voss. Zeit.f1 dODusi: sZ rOima.itych
lloniesień, które w oatatnieh kilka dniallh
rosaiewane B~ o Rum}1uji) wyniku, jakQ faU,

se

pl}'_ na de6ysj~ fBl\dn bukarvszteJi..

skieg~.

Ilsuwa rady1talllie krem .Oro· spueclał w ap
tekllCA i 8kłaosch apt&cznyeh. .

łzeuia.

v;

pierwsze łrzydzie~Ci tII'\igODÓW amunicji,

dołychcsas bSllpr!\Wllie J&atrzymywane
były przez Rosję, loetfiły j!,%ż przesłane przez
granicę rumuńską. BJłn.hY jednak bł'ilda.em
wnioskować z tego, iż llast"piła jakaś pozytywna decyzja rządu rumuń!!kiego co do dal1i~ego stanowiska. Bsz wIltpienia ,daje się
to wskazywać, it Rosja znów żywi Dll1ijieje
'la wysta-pienie Rumunji po sironie ilaństw
~oe.liey1nyllh.

które

Weług D8Silycb ioformsoji, {) powsi~ciQ
przez Rumunj~ jakiegok-Ql."iek ostatecznego
postanowienia pned zbiorem żniw nie może
bjd nawet mowy. Nie ulega WuaK!e w~
łpJiwości. .że :przyszłe stB.nowiako BUlllunji
WaliDa elidzie od położenia wojennego na
wlChodaim ierenie"i że ono tylko b~di\ie mia-

.łosi ,. Trypolisie.
Bernu donoS%~h źe, według kores~·
pondeneji "Giornale d'Italia Ił z Trypolisu,
włosi plajdują się tam 'Y" tern samem po:
łożeniu co w listopadzle 1911 roku, t. I.
na po~ątku ówczesnej wojny trypołitań~
skiej. Róinica tylko polega na tern, że
wówczas włosi byli stroną atakującą, o ..
becnie zaś zmuszeni są tylko do obrony.
W Trypolisie wscbodnim niemal !łszyscy

z

maj

upłyll~ł na tym

odeinku stOSlll1kOWOSlI O'"

kojnie. Rosjanie łdlUtfltmłe atakłł!"aH wieś
Jeziereze,Dwsze je-tlul 11 łatwośel1ł iu od·
plłrtp.

W

pięrwszych

jednak dniaoh czerwca

sytuacja. uległa na tym ~inkll zapełneJ.mla
Pojawienie się suacsniejslsj i1o~ rosyjskicb blllfJlIÓW w lInin 3 cserwra fikazywalo, i.ł Rosjenie nn." ei~ s jilkiemiś zaIIliaraml* Wr8Źe!lie t. .potęgowane· snuło

KONSULENT PRAWNY

lleksrmder.'. .GeIIfIIłL

przeniósł

swe blu~40 lokalu w łym1e domu

Piotrkowska 84, parter, frent.

nie.

roku szkolnym 1915116 pmz delegację
egzaminacyjną. daly wyniki następujące:
,
Egzaminy odbyły się II' 21 szkołach

atakami wielu aeroplanów rosyjskicb, które .
nstawienie krążyły ponad Manfewiesamij
z których na Warł%awę przypada 13, na
miejscowo?cią, leiillcł n\\ linji kolejowej,
miasta prowinejona1De w okupacji memiec.arabowie przystąpili do powstama; Re- wIodącej do KowJIt. Ponadto wzięci 00 Bie.. kiej 8wolucia
ta znów odebrała włochom
z ta.. woli ~ołnierze rosyjscy opowiadali, te Rnsja.
Do egzaminów we wS%yst1tkh szkoJ
].
nie otrzymują llstawictnie wielkie l'osiłki; łach dopuszczono 377 uczniów i uczenie;
klm trudem zdobyły Trypo j5wsz3"stko to ra:;em ",raz Je wzmngającym się z tej liczby maturę otrzymało 292, .czyli
CZi!F'na lisła.
eiągle "gulem lntyłerji rosyjskiej było. do:
71% zdających, przetwało egzaminy % ~
"Daily Telegraph" don.osi z N.o~ wadem, le R016jaBieprzyg()towllj~ WIelkI
wodu choroby 8 ucmiówt co stanowi 3%t
Yorku pod dat~ 19 lipca: DZIenniki:~ atak.
'
egzaminów
. nie zdało 74 uczniów, czyli 20$.
mują B!~ żywo ogł<Jszoną w dniu ~zanel·
Istotnie
w nocy I $}.na W-go czerwca
W ~6 przypadkach sprawę .przyznan~a. m~..
Ilzym czarną listą firm.. ame!ykanskieh~ Rosjanie zaatakowali nane rozyeje, po po- tury. rozpoznawała delegaCja egzam1fiacYl"
Publiezność lęka się, iż ucierpIą rrzez to
na· i· tylko w 3 przypadkach decyzja.deleinteresy: amerykansłie, i oczekują powazs.. przedliiem silaem przygotowaniu artyleryjgacji
aldem.
Szturm
ten został jednak wśród krwauległa odroczeniu.
.
6hnie że prezydent Wilson wystos1łje do
wyeb dla Rasjan strat ~dparty. 1-0 tem nieŚiniePć za li posą.
Lonnynu energiczną. ~otę _pr~te8tującą, jak powodzeniu Rosjanie taniachali 'la razie ata.Na rogu ul. Aleksandryjskiej i Ol..
się domagll tego opmJ!l pnblIezna w Newków p:echoty j ograniczyli się do ognia IIr~ szowej w Mokotowie od szeregu lat I;Iliała
Yorku.
tylerji, która ostrzeliwała bez Ilfserwy na- kramik z włoszczyzną Bajla M9cna, znana
sze pozycja Z niesłichana- gwałtownośoil\. W pod .przezwiskiem "śledziarki" • W piątek
Uroczystość w Tokjo.
takich
mniej więcej warunkaeh zakończył
po południu jedna z kupujących, jakaś
Korssp.ondent .Laipz. Tagebl." ~{!tlO~
si~ czerwiee.
si ze Sztockbolmu, jż według nadeszłych
nieznana kobieta, niedopłaciła pięciu groW dniU 3 lipca rozpoc~dy si~ na nowo
tam wiadomości, w Tokjo odbyla gi~ wieluy i oddaliła się. Mocna zorjentowawsz}!
ka łlroc~yl!tość E okazji zawarcia nDwego !lhki piecbdy rosyjskiej. Roajł,nie szli do się .zostawiła swój handel na opiece córki
porozumienia a Rosją. -Miuto hl'lo ilumi .. szturmu na całej linji t ataknjąe w półnoonej i pobiegła za .oddala;ącą się kobietą, któ"
częśl,li odcinka w kieruuku na CZ6rwJszcze;
nowane 200,000 lampii)nów~ .
ra właśnie przeszła na drugą stronę ullcy.
do sltnrmu szły ta silne oadziały api8f!zonej
Zaaferowana handłarka# biegnąc za klijen..
konnicy, wzmocnione oddsiałami stuelców i
tką weszła na tor ltolejki.. W tej chwili
kilIm batalionami ;>ioohllty. Główny atąk
Między
nadszedł pociąg z· Grójca.. Moena dostaszedł w kierunku t~rytorjum międ3Y Jeziero .
wszy
się pod koła, zosłała rozdęta na dwie
Sprawozdawca "N. Wienu Tag.. C?!l a linj~ kolejową. wiodąoą do RowIa. Apołowy.
Smierć nastąpiła . momentalnie.
li
blaU dODosi swemu pismu sa takowało tu kilka dywizji pieehoty,
przy handlarce znaleziono 3.000 rb. gozezwoleniem austryjaokiej wojenDo 6 b. ID. oddziały naszej ·konniey,
tówką i sporo cennej biżuterji zaszytej w
aej kwatery prasewej•
oraz brygada Legionów poll!kleb, walc5ąe jak ubraniu na piersiach.
.
Obssar, Eozciągaia.ey 8i~ mi~dzy Sto- lwy wytrzymały tu na BObie .I18I1Ór olbny...
Kalisz.
mich pr~ewaZajllcycb siłrosyjikicb, w koń
choiem a Styram, na ktorsm rozegrały się
Wszczęte re październiku.1915 T. staen jednak udało si~ Rosjanom po rozpaczli-fi, ostatnich duiach tak zacięte walki, nale~y
rania magistratu miasta Kalisza z prezywych atakach pnebie sill w obl!żarze 118 pół.
do odcinków. lla13tr~czająeyeh wojskom nadentem p. Prądzyńskim na czele, o otwar..
szym najwięcej 1rudnośei. C!iła ta połać noo od linji kolejowej kowalskiej, wskutek ~'e polskiego gimnazjum filologicznego
csego musieliśmy 8j~ eofollÓ pola 8tocbM.
kr!\ju to przewaznie pIacby, poprzecinane tn
zostały uwieńczone pómyślnym skutkieJll.
i owdzie jeziorami błota, na których wida6 Odłflcl€nie się.o.d niepuyjaoiela rozpo6ł~o Za zezwoleniem szefa Zarządu Cywilnego
siEJ 7 b. lD. a pOiluoha, jaka panowała na cawięlis~e i mniejsze wyspy piachu. Na "yspacl.t
przY generał .. gubernatorstwie w Warszałym obszarze w .ostatnich dniaeb.~mołliwiła
tych leilł osady.
wie, otwiera się tutaj gimnazjnm~ na razie
l1am przeprowadzenie całego - treuu.NiebaPodczas gdy nad Styrem i małą rzeczmieć łłno będzie klas pięć i klasę wstępną.
kl'} Weseliną, plyna-cą między Styre:n a Sto· . wem wszystko lłłalalło się Ba zachodnIm
Po odrestaurowaniu gmachu gimnat
chodem eiligną się stare lasy, i:raj<lbras Ja . braegu Swobodn. Nie ul1lnfliśmy ani jednerozpoczną się lekcje w początku
zjalnego
go wózka. Oddziały nalUejkunnicy kryły . września.Stochodem jest znacznie mniej zalesioilY, a
.
.
odwrót aź do ostatniej chwili. maszerując
"śród drzew przawazll brzoz3~ duchodzą'!a
Kandydaci, o ile dotąd się nie zgło
pieazll.
do 25 melrów wysakośc1. Brlegi Stoohodu,
SinI zechcą się zgłaszać najpóźniej do 17
gę;to zarośnięte, są bllrd20 spadziste. prze:
Dnia 8 b. m. O godz.· 4: rano, długi na
sierpnia ustnie lub piśmiennie do Magiei~tnie o wysokości 10 metrów, szerokośc
kilometr, ostatni most na StoehGd3ie znistratu miasta Kalisza podająt imię i nab:eki zaś dochodzi ~o 300 metrów. Dróg
szczyliśmy, obłozywszy go słomą ioblaw ..
zwisko, wyznanie, język .ojczysty, \viekJ
prawiezadnych nie było tu do wybucbu wojBZy naftą.
Rosjanie, którym pOBueha wyszła .dzaj szkoły. do której ostatnio uczęszcza"
ny. Komnnikacja odbywab się na wysokich
równiej na korzyść, uląblf sa llami tak Ii i klasę, do której chcą być egzaminodWUKołowych wÓ1.kach o ogromnych koBSl'bko, je· tego ss mego dnia przed pom- -wani.
łath.
duiem pierwJJse oddziały koz.ack1e pojawiły
. ·11•••"
·Nszystkia miejscowości w całej okoli. . sili pod CzerwislIczami. - W ślad za tymi .
W ubiegły piątek dano znać wlaa
cy lustały przez Rosjan 'fi ezaste ich ododdziałami ssIy wielkie masy wojek piedz.om, że we wsi Sosie, pod Rawą. znajof
wrotu sURlane do sze2ętu. To tei pochód szycb.
dują się bandyci. Zarządzono obławę, któ<
naszych •wo;sk odbywał się bardzo wolno.
W dniu 9 i 10 b.m. walka fuexyłl1 sifJ
ra wykryła bandytów nad stawem.
z braku dróg, które dopiero musieliśmy buid nad całym Stoehodem. Oddzh.ły konni..
Widząc się otoczonymi, iedett. z baa-.
dowae. W wielf1 miejecaeb musieli~m'y kłaść
cy nieprsyjaeieIskiej próbowały ustawicznIe dyt6w poddał się, drugi natomiastl strze.
całe pomosty z drzew, by artylerji naszej i
przeprawić SięprzflZ Stoehód ł spędzono ich
lając z rewolweru, rzucił się do wody~
trenom umożliwić przejśoie przez bagna. jednak wszęifsie.
. Odpowiedziano s trzałami, które bandytę
Marsz poza temi drogami, przez nasze woj-'
Dnia 10 D. m. tlłuleazly pierwaze od.. położyły trupem.
ska wytkniętemi. jest wykluczony, gdyż ludziały wojsK uiemied:ieb. z:lrówl1o piechoty
SO.5nowlec.
dzie i konia zBpadajl\sIe bą.ilś to w bagna,
ja.k i Konnicy, tak, że nieba.wem cala tlkolfoa .
,iskra"
Sosnowiecka
donosi: Pozobądź też w piachy. W esasi$ naszego obeStochodu oczyszczona. została z kOzaków, a
stali
przy
życi u . staruszkowie· wetera!1i. ?3
cnego odwrotu pOJla StocbOd, loiszy1iśmy
wszystkie próhy sforsowania Stoohodll za. toku, przebywająCy w naszem Bllesae,
wszystkie, wybudowane przez nas poprzests,ly 15 ł_two8Cilł odparte, mimo, iaRosja%Dajdują się przew.nnie w. wielkiej potrze..
dnio, drogi, oraz mosty. dtlebodz~ceelasem
nie ~oła1i tsprowaolie Dn"et eilizłde ba...
bie. Dąbfowa zawiązała Jut przed parodo 3 kilometró.w długości. Zniszczyliśmy też
terjt>.
ma miesiącami "Towarzystwo pomocy wew wielu miejae8ch tor kolejowy kolei SarnyWalter Der/el.
teranom
63..go roku", gdy tymczasem w
Kowal. tak" ze dowóz artylerji i Ilmunioji
Sosnowcu
rozproszona gromadka starców
oras .żywnośoi będzie dl" wojak rOlyjekich
żyje w nędzy i·%aIiomnieniu •. To tet myśl
ogromnie utrlldniobY.
założenia takiego towar~stwa na naszym
Nadto gromadzenie wi~Qzych. mas ar·
gruncie
należy powitać z uznaniem. Natylerji b~ilzie przedstawiało· dla Rosjan nie..
leży
oczekiwać,
te społeczeństwo nalety'
Z
Warszawy
•
.ilwyk.łe trudności ze wzgl..,du BR to, 1e działa
Cie zrozumie i tutaj· swój obowiązek, i nie
mogą być ustawiane tylko na wysepkaCh
RHŻ.' aiejski":
dopuści, aby starzy powstańcy umierali 2
piaslIczystycb, dowóz zaś amunicji odbywać
Z
uwagi na. to, że opracowaye przez głodu na stare lata.
.
. się muża tylko Da nielicznych drozynacb. Ten komisję budżetową zestawienie za czas od
Warsz•• Przegląd wieczorny· podaie
nadzwycl'lajnie trudny teren uniemożliwia tei
dnia l-gostycznia do 31~go grudnia ·1916 Za »Iskrą":
.Dperacje przy pomocy większych mas pieT. było podstawą dla dotychczasowej dzia1II Od szeregu lat istnieje u nas
%wychoty, gdy~ kolumny, posuwające 8i~ do atałalności zarządu miasta i te musi ono$. być
CZtlj
obrywania
niedojrzałych
kłosów
~f..
ku wskutek bagien, ciągnąoyeb fiię na wieI-.
podstawą .do działalności zarządu miasta
tnicb, które zgłodniali ludzie wyłu~kuj~
kich przestrzeniBcb, tra~l\ z sob!l łliczność. .
przynajmniej na Ctas najbliższy, uchwalo- pożywiając się nimi. ObeCtlie ze względu
Wszelki zatem, atak koneentryczny VI tyoh
no:
a) powyźSze zestawienie bitdzetowe na ogólną drożyznę i brak produktów spo·
okoli3aeh jest wprost :wykluesony~
zatwierdzić, uznająe jednak za obowiązu
żywczych, wszystkie przydrożne łany na
Wnjska rosyjskie nie sujdll tei w całej
skrajach są kompletnie z kłosów ogołoco
tej okolicy dla siebie pómieszezeń. gdyż jące tylko do 1 września f. b. b} tądania
wszystkie bud)'uki,. któresmy tam powznosi.. które wpłynęły po zamknięciu tego zesta- ne. Zgłodniałe maSy dzieci i s1ar~zych
li. lostały VI uaBie odwrotll snis-zćlone, co wienia wnieść do projektu budżetu dodat- os6 b spec;alnie wybierają się na połów
kowego: c) powyższą uchwałę p;'Zedsta- kłosów tytnicl1. Je.teli tak dalej p.otrwa,
swłaueza obecni~ SB wllgI~u na ustawicznie
padaj!l<le dęszcae,da s·~ Rosjanom bard.o wić. na jednem .z najbliższych posiedzeti to znaczna część zasiewów w mieście i
Rady miejskiej.
we znaki.
okolicy będzie zniszczona. Właściciele Ul
.
Zestawienie. o kt6rem mowa, prze- siewów winni roztoczyć baczniejszą pieczę
W dalszym eiągu omawia KoreipOlldent
wtllki, jakie rozegraly Bill nad StDęhGdemw widuje w dochodach 32,125,223 rubli (w nad zasiewami, jdeU je chcą uchronić od
c:zem znaczną część stanowią wpływy z 3 powaźnego zniszczenia.
ostatnich dniach:
,
. Z chwilą !elpoczęoia .si~ ()fensywy ra- pożyczki miejskiej), w wypadkath zaś
lilaków"
44,026,593 rb.
syjskiej csły cdeinek Stoehodu at do linji
Komisja
kwesty
ogólnokrajowej po4
P!"zewidywany zatem niedobór wyniekolejowej Barny-Kowelkryty był z J,lflssej
hasłem:
"Ratujcie
dziecHotrzymała 04
strony przez oddziały konnic;:, przeciw której sie 11,901 ł 370 tb.
pp. Bronisława Łabęćkiego i Jana ł..ad~
Egzaminy maturalne.
Rosjanie wysłali równ~d kllnnicę, przewasprawozdanie, listy imienne .ofiarodawcó~
tnie kozaków trusbajkalskieh Dr$ kuLań·
Egzaminy mamraJe w 8-kliI.sowych i zebrane Vi pow. makowskim na cel kWef:
ski~~ ł:flOpatuoD'yoh "II konne haterje. MieBf~
szkołach filologicznych, zorganizowane w
sty pieniądze.

Stochodem a Styrem.

tor

! zIem

k

Jak się o'kazal0 po sprawdze'niuli$ł,

westa ~ó.L'ląkr..jo~ . w ~.·makowskim

, Nabywajcie bilety

dała wymki 'następuJące! .
.
Zebrano ogółem rb. 5349 kop. 32
po potrąctmiu 'Zaś wydatków, (193 rb.) su~
ma ta. wynosi rb. 5156 kop. 32. Na funllu~zten, ~rtełafly'dokasy Rady głównej
opteku1icz~1 zło~yły

się

tnt~rjł dolJrncZJIł1łul ł~ł6 f.

o:łiary następują-

. Rudy

~ycb gmIn pow; mako.WSkiF·.
o:·. Om.ina

S!D fock dała rb., 418 kop+2.
ina.I<:ar-'
mewo rb, 819 K~p. 31, gmin 'Si~lc:rb.'
S90 .kop. 33, gnuna Krasnosieke ··'rh" 971
to~. 83, gm!ua Perzanowo rb•. 156k. 15~
gmtn~ Płotnawy rb. 1~9 kop. 16,. gmina
SYP1!lewo rb. 814 kop 57 1f,..gminy: Sie.'
łuń 1 Róian zło1yły rb. 619 kop. 81, mia-

sto -MakóvrzJoiylorp. 910 kop. 10.
.

Towarzystw:=:~lIy·c·"""ne...• 1"ri1.nl*··
"'-J

- ot..
'Dziś:

v

Ceńa całego losu
lO mks 30 f:

11 kraju i .dla kraju!
Polski

"n:.

glczue z~biegI o~cł.<? stworzenia szkoły
muzycznej. Obecme lUZ załatwionemzo-

jednej

naj-

dzą l, co uczymą? Na co ich stać? .
.. Stolicy, .n~rodowj, sprzymierzeńcom

ł",!Og~~ daJ,cI~. odpowiedź,

sze) przeszloscl

CJ)ladomoŚtl

l

-

godną na-

naszej nadziei.

biezqC!.

:-Biuro pośrednictwa pracy
puy St~warz'ysza~iu N auczycie1i Cbrseściji!n
p~B~ukuJe na WYłszd na Jirowiocję nauczyCle1! lab naUCzyCIelki z wyiagemwyksztr.ł.
temem ~o ~astę'pnjąe!cb przedmiotów! jęz.
polski! . memlf::ckJ# ła~1Ua,' hiatorja powszechna, blstorja polski i rysunki. Poazuku;~nów
nie~ pomocnika inspektora do szkOł; wsż-

pO;lfodzenia.

Kowno.

" .Lokal Anzeiger" oonosi Z Królewca,
te. w kołach miarodajnych omawiaią obecn,le ,żywo spraWę regulacji Niemna powyŻ@1 Kowna.
. ~ak wiadomo Kowno jest. punktem
w~jścJa dla spławu drzewa· z ,Rosjj~· •Wywoz tego artykułu zl{osji do Niemiec wynosił '! 1912 reku 360,000 ton. Dotych..
czas· NIemen w górnym swym biegu był

Bronisław Sz~
- Z T ••. ochp"R" kObJ." 1
Losowanie lot~rji dobrocZYJmłj,

u..
na l'~C% sekcji poŚfeQuidwa
Prac~ pr~y tyd. T-wie ocbrony kobiet, od..

rządzonej

będzle

OpiekuótzeJ..·

SIę dn. 19 września b.
16).
- Kar". '

T-wa (Andrzeja

1/5 :części losu
2 mk. 6 t

Cena

się 2~go października

1916 r.

.

~~.

'

Bliiezych jnf~rma~ji ~dzjela Bi,uro pośr~dn. pr. w ponledzlałkJ, środy i pi\tki
~lędzy godz •• 4 6 w lokalu Stowarzyszama Naucz. Cnrz., Koustantyuowska Nr. 5.
.Z Komitetu Szkoł, pzemiosł,.·
(8) Na piątko.wem posiedzeniu' komitetu: Szkoły rzemIosł pod przewodnic.

twem

mżyniera Kożmińskiego

ro wlokall1

, Piekarz, Abrem Jelin (P6łnocna 4(
~ostał s.kazany~a 30 rb., w razie nie~
m9źnoścl płacenia na 15 dni· aresztu

,po~Jew~~ sprzedawał chleb 'poceni~
wyzsze), ni! była ustalona. Również zo. st~li~kazani kupUjący: Jechudes Kron..
h:J~~r bJudyta !\ronheim (Północna 4)
,O.,
l'~ " W raZIe nlemożo~ci płacenia
na 5 dm aresztu.
. FajgaRappaport (Kamienna 1), 0t ł
,.
s a a skazana na 50 rb., w razie nie~
możności płacenia na 25 dni aresztu
ponieważ sprzedawała chleb bez kar:
tek. R6wruez skazani zostali kupujący
chleb Hersz GIucklich (Wschodnia 56)
i. Ch. aim. Wiese.nthal (C;).gielniana 59)10 b
na
r' w razie niemożności płacenia
na 5 dni aresztu.
H
andlarka Cbana Lawita (Dzielna 2}
zosbła skazana na 5Orb.. w razie niemoN
tn,.ści płacenia na 25 dni aresztu, po niewa~ sprzedawała chleb bez kartek i po

miejskich .miejscowościach i 67 placów
:
... Grun.ta p·oz.aro.lej'skie podzielił Ko-'
mitet na 30~prętowe zagonki, pobierając
Z nich dzierżawy: na polesiach po gro"
szu, a na gruntach folwarcznych po 2
grosże· za pręt kwadratowy, dając na ta-'
ki zagonek pół korca ziemniak6w do
sadzenia; na placach miejskich zagonki
d' ł
'
po de one są na 1O-prętowe i pobiera
się od pręta kwadratowego 3 grosze,
ddjąc 1 pud ziemniak6w do sadżenia.
Ziemniaki te dzierżawcy obowiązani są
zwrócić na jesieni.
Rozdawnictwo zagonków miało nadzwyczajne powodzenie. Z chwilą jednak
kiedy nadeszla pora do przystąpienia'
do pracy, znaczna ilośćdiieriawc6w ceDle wsższej~ ~ił była ustalona.
poczęła się zwracać do biura Komitetu
. ~ówniep ·skazana została kupująca
chleb l bułkl Ida -Ott!) (Dzie!na 49) na 5
zagon ków o zwrot, wpłaconych za dzier- rb., w .razie niemQżności płaceuia. na 2 dni
żawę. załt.onków, pieniędzy. Większości
aresztu.
b o wiemdzierżawc6w zdawało się, ze dostaną już ziemię uprawioną i' pracy w
- Kl"adzież na :zagonkacb.
nią wkładać nie będzie potrzeba. Wobec
. (b). W piątek ubiegły na zagonkach
tego z'darzaly się wypadki, że niekt6re przy. ullcy Leszno nr. 2' i 23 scbwyzagonki sześciokrotnie W tym roku zmle- tano na podbieraniu kartofli na cudzym zaniały dzierżawców, lecz tylko dlatego,
gonku niejąklł MarjQ Bogusławską. zamie..
te były nieuprawione.
.
ezkałl:} przy ulicy .Z.ikątnej nr~ 41, którą
Na ~agonki· było tysiące amatorów, oddano w r~ee polICJi w cela pociągnięcia
lecz przeważnie na te, które sobie pra~ do odpowiedzialności.
cowki ludzie w roku zeszłym uprawili,
- "Lipcówka II w Rudzie Pabjani.
lecz przyznać trzeba, że zdarzało się ckiej.
'
także i odwrotnie. Niekt6re zagonki
Dziś odbędzie się w Rudzie w og·
były tak nawiezione śmieciami i gruzem, rodzie" Tivoli" zabawa na doch6d o·
że rzeczywiście nie mOżna się było dzi- chrony, utrzymywanej przez kółko ziewić, te do uprawy ich zagonkarze przymi~nek. Komitet organizacyjny, w skład
stąpić nie chcieli. Komitet, chcąc za~ ktorego wchodzą panie: Neumanow8,
chęCić do uprawiania tego rodzaju za- Celbolowa, Reichertowa,
l\ozanecka
gonk6w,postanowil rozdać je bezpła.. Dyckówna, Wasilewska, mec. Łoppafowa'
tnie. Chętni na te zagonki znaleźli się .,. inż. Tochtermanowa, Paczkowska, inź:
r6wnież.
Pałaszewska, oraz 'panowie: Paczko wPrzekonaoo się, że najcbętniej brali ski, Halbert i M, Tomaszewski, przygo ..
. się do pracy na zagonkach ludzie ze sfery tował moc atrakcji. Projektowane są
rzemieślniczej i oficjaliści, sporo między
występy zespołu teatru letniego z tow
nimi znalazło si~ ludzi inteligentnych, jak dzi, zabawa dziecięca, obóz cygański,
również starali się usilnie o zagonki dzier- poczta, kosz szczęścia, zawierający tylko
wygrywające bilety i inne. W gustownie
ia,wcy zeszłoroczni.
,
Najmniej chętnie brała się do pracy _przybranych kioskach zasiądą uproszone
I~dnoM. kl?rzystająea z zapomóg Delegacji
panie, czynne będą cukiernie. kioski z
Olesicnia }>omQcy biednym, jeżeli SI tei sfeowocami i kwiatami itp.
. ry najubośszej sporo przy łagonkactl pozostało, to jedynie pod wpływem obawy

~a~~~ęJs~~~~·wa~
wstępnych nad wskne~ .miej~klch.
szen~em poiskl~gO państwa? Co po~ie.

•

stało porQzumienie %WaiSZ8Wskiem Kon..
se!watorjum muzycznem następującej treśeJ; W Lublinie od nowego rokusikolnego 1916~ 11 otwartązostanfe szkoła muzyczna z lmrsami: wstępnym, nizszym i
średnim. Uczniowie. kończący te trZy kursy,będąmjeli prawo wstępu na wyższy
kurs konserwatorium muzycznego. W tej
chwili komitet .lubeJsk!ego Towarzystwa
muzycznego robI starama o uzyskanie dla
sz.l~?ły mtizy~znejjeqnego. z większych loJ a 1 l stllrama 'te mają· wszelkie widoki

rozpocznie

Koncert, .popularA)'.

DyrekCja;

Główna wygrana 150,000 marek.

Ciągnienie
.....
--------------~,pyją:.: ~yn~wie:
do
z
e"".'.ar.... ;.

GłóflnteJ

as... lI.deRo. . .
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j

uchwalono
W spraw,ie reperac) gmach~ . szkołr, koszta. kt6rego wynoszą w
wyoltych szybach 1 podziurawionym da.
chu, 10nO rb. zwrócić się do Chrz. Tow.
Dobr. z prośbą o zasiłek. Postanowiono
pfzystą~ić Jeszcze w roku bie~ącym do
TeorgamzaCjI szkoły, a mianowicie zamJutro zatem rozpocznie w Warsza- , knąć klasę pierwszą wkt6rej . uczniowie.
,!le prace ~weRada miejska naszej sto- pobierali nauki ogóinokszłałcące,a p'rzyjlicy. Z tego powodu, wskl'?eszortyzno- ~ować ~andydatÓ~do,. kI~sr drugi.ej gdzie
wu tygodnik warszawski "WidnokrągM; 2:4. godzm_ tygodmowo pOSWlęca· SIę· naUCe
rzemiosł. Od początku loku·· szkolnego'
1,lmieścił W swym pierwszym zeszycie
artykuł-wezwanie "Do Radców m. st.· urządzone będą, stałe kursy wieczorowe
Warszawy. Przytaczamy treść pięknego obejmUjące wykłady z dziedziny mechani:
kj,t>rzędzalnictw~ (.; oraz tkactwa. Ażeby
artykułu tego dosłownie:
oddz~ał pnę'dzalmczy . r~zszer];yć i spro.Otrzymaliście wielki mandat. Wśród
krwawej z~więr~chy, która zmieni po- wadZIĆ na tory wlasClwe postanowiono
porozumieć się. ze Stow. majstrów fabryrządek polityczny świata, a narodowi
cznych
•. Termin następnego zebrania Wyr
naszemu niesie Wyzwolenie, 'powołani
znaczono za n;.!es:ąc i odbędzie się rówzostaliście . do roli historycznej, jako
nież w lokalu techników przy ulicy_ An·
pierwsza Warszawy reprezentacja.
- ,
. Na nowej karcie dziejów stolky drzeja nr. 3.
- Z llomitetl.l z:otgonkÓ-w.
sądzono wam wypisać pierwsze słowa.
Wieści z Niemiec.
(bl Komitet zagonków opracował utraeenia zapomogi w dllielnicy.
Wasze prace i wasze czyny stanowić
W
każdym
razie
akcja
Komitetu
zao
działalności
swej
specjalny
referat,·
mają widomy znak l'l"zebuazonej woli
Racje mięsne dla dzieci.
narodu, - odtąd wyraźniej i pełnym z kórego przytaczamy ciekawe wyjątki: ,gonków Udała sil} w roku bietącym nad.
ZjawUy
się pogłosld że w Berlinie
zwyczajnie.
Członkowie b. Sekcji zaprowiantoprzemawiającej glosem, tak wobec wszyracje
mięsne dla dzieci mają być zmniejKoraitet
zagonków
wpłynął
niezwystkich sprzymierzeńców; jako i wobec. wania przy głównym Kom. obyw'J zaszone. Okaznje się jednakże, 'Że nie jest
kle dodatnio na umoralnienie ludu, który
chęfeni świet ł1ymrezultatem akcji pier;'
wszystkich nieprzyjaciół~
t?
obowiązujące wyłącznie BerGdy wkroczycie do sal historycz- wszego rozdawnictwa zagonków, po roz- za swoje kilkanaście groszy wydzierżawial' Im.zarządzenie
Prawdopodobnie
kwest ja ta uregu.
'Ztemię,
wypracował
ją
i·
z
dumą
rzeczynych Ratusza, spojrzą na was duchy wiązaniu Komitetu obyw. powzięli myśl
l~wana będzie .przy ogólnem wprowadze.A
wiście
rzec
możnlł
że
pllm
ja.ki
z
ziemi
utworzenia
instytucji
.o
podobnym
chaf
Dekierlów, Kołłątajów; Łukaszewiczów,
rakterze i wyjednali pozwolenie na zor- zebrał, zawdzięczać może tylko swej pracy. n~u k~rt na mH~S? na całą Rzeszę mniej
-spoirzą i. przemówią do sumień wawJflceJ we wrześmu.
To też najwięcej ubiegali się o zaszych, byście spelnili ićh narodoWi prze- ganizowanie Komitetu zagonków przy
Istnieje zamiar ograniczenia racji mię
gonki ci biedni ludzie, których krępuje wyDelegacji N. P. B.
kazany~ testament, któremu moskiewski
sa.
dla
,dzieci niżej 6 !at do połowy karty
W listopadzie r. z. Komitet rozp~- . ciąganie ręki po ~apomog~. Nieraz zdarzanajeźdzca tyle lat urągał. Wy to pierwmll~snel, przeznaczonej dla doroSłych.
ło
się
słyszeć,
'że
cierpią
wielką
biedę,
cząłswoje czynności. Komitet, przystę
$i nawiązać macie poszarpaną nić traS.w:eźuiczka skaza.n~ na 8,000 marek.
dycji stolicy,wsp6łpl'łlCUjąC we wzno- pując do pracy, był najpewniejszym, że ogromny niedostatek, lecz brać z Komiteta
krępują się, tembardżiej krępują Bi~·
• W sądzieberHńskim odbyła się wao·
ma
do
swego
rozporządzenia
wszystkie
sze)'liu mostu, lęczącego przeszłość niezagonki zeszłoroczne, tymczasem oka-O żebrać i dlatego tak usilnie nbiegaj~ się ra! ~pr~wa.rzeźniczki Anny Winsen, wła.
podległego narodu zaobą jego obecną,
O zagonki, że ich to nie upokarza.
śc~ctelkl fumy T. C. Diesold przy ulicy
zało się, że blisko potowa zagonków
- ,kreSem pohańbienia i upadku.
a
Dei.
Zaprow.
miasta
prz,
mEgi
Wllhelma 4?a. Znaleziono w składzie oprzepadła z powodu cofnięcia przez wła
Od was teraz zaleiy, od tężyzny i
stracie
.
skarżonej wielką ilość wyrobów mięsnych,
ścicieliplaców
zeszłorocznych
zobowią
luirtuducha waszego,' od postawy wa.podaje do wiadomośui publiczne~. że -obecnie
szej w rzeczach dla narodu najświęt.. zań. Napływ zgłaszających się po za- dOlwolonym jest wolny hundel młodemi ziem- pr~ecbowywanych lecz. ~le sprzedawa.nych.
szych# od was teraz zależy, czy na są" gonki był bardzo duży, gdyż ludność niakami bez oznaczenia cen maksymal- Pracz tego zarzucano Jej przekroczenie cen
maksymalnych. Prokurator wniósł 010000
dzie pokoleń polskich - błogosławień . przekonała się już naocznie, że ci, co nyob.
marek
grzywny; sąd skazał Winschową na
stwo czy. klątwa będzie wam· wyrokiem. mieli zagonki w roku :zeszłym zaopa"
,
11 powaiaionymi do żaknpywania ziem- 8,000marek lub 800 dni więzienia.
trzyli
się
w
ziemniaki
na
całą
zimę.
Ko·
W gmachu, w którym rządził wróg,
niaków dla Magistratu (Delegacja Zaprowian,Chleb z do ....ieszką mą!;) dl'.Eewlltej.
tam pracując nad dziełem naszej zagła mitet zwrócił się do wszystkich właści towania Miasta) Sl} tylko panowie: D. Ko ..
J~k donosi 1I0stsee Zeitung", stawał
dy, .radzićmacie nad naszem odrodze- cieli i firm z prośbą o deklarowanie naraD, H. SHiakgold, G. MUoikiel, N. Roprzed lzbą karną w Szczecinie cechmistrz
niem, tam, gdzie 'sporUldzano środki ku placów na ten cel i w ten sposób licz-' wiński, L. Hochermann i A.Gunther.
zatruciu społecznego organizmu Polski, ha zagonków stale się powiększała.
Ziemniaki, zakupione przez tych pa- szczecińskiego cechu piekarskiego, piekarz
sprawiać maGie ,tego organizmu uzdroW miesiącu .lutym Magistrat. przy- nów, b~dl\ odprzedawane 'przez Magistrat bie- I<~rol Rocke. Od połowy lutego do kwiewienie i zdolność do nowego życia. Sto- chylając się do prośby Komitetu zagon- dnej ludności na miejakich placaoh sprzeda- tma r.b. sprzedawał on chleb, zawierający
icie na przelomie, kiedy wiedzieć trzeba, k6w, zatwierdził na potrzeby jego bu- zy ziemniakó.w w cenie '12 marek za ko- około 3 procent mąki drzewnej. Smak
chleba był nieco gorzki; po spoiyciu chlenad czem należy wieczysty stawić krzyż, dżet w wysokości 16,000 rb. Przezna- rzec.
zas czemu-otwierać jasne drogi odno.. czeniem tej sumy było, zakupienie ziemCena ta b~dzie mogła być jeszcze soi.. ba tego niektóre dzieci chorowały na wy..
niaków do sadzenia i rozdanie ich w żoną, jak tylko powi~kszy 8i~ iloM młodych mioty. Oskarżony przyznał, że, do sprze..
wicie4;kiego czyn\!dawanych przez niego codziennie 143 boPatrzy na was stolica. Czy przy- formie pożyczki dzierżawcom zagonków, ziemniaków.
chenków chleba.. dodawał 3 do5 procent
wrócicie jej honor, slaw~ i· wspaniałość? jak :ró~nieź ,utFzymanie biura i perso-w, każ cen maksymalnych.
Czy zetrzecie z jej powierzchni i wy.. nelu pracowników Komitetu.
W, myśl § 3-go policyjnego rtlzporz1\- mąki drzewnej.
Sąd uz~ał, że Recke wykroczył prze..
.
plenicie :Z jej wnętrza wszystkie hańbią~
Komitet ma do. swego rozporządze 'dzenia z dnia 7·go lipca r. b. wnyscy wła
ce śla.dy niewoli?
nia grunta poleśne przy szosie Kon- ścioiele sklepów winni wywiesić w Bwych clwko . US!a~le o. śr~kach. spożywczycb,
.
Patrzy na was naród. Czy będzie stantynQwskiej i SrebrzyJiskiei. polesie sklepach wyltaz obowiązujlłcycb cen maksy- l~cz. me sWladomle, l czymł tak pod na'"
cie ,mu światlem,we wszystkiesttony Widżewskie, części gruntów p. Bieder- maloycb, który jest do nabycia w Delegaoji clsklem swych odbiorców, których chciał
kraju pl'omleńiejącem,czy będziecie mu maną. w Brusie, blisko 1'00 morgów VI. Zapruwiantowania Miasta przy Magistracie. zaspokoić. Skazano go dla tego tylko na
500 marek grzywny.
W dniacb nujbliźszyoh odbędzie si~ reprzykładem, wzorem, -drogowskazem?
~oskulachf grunta cmentarne we wsi
wisjll,
majl\ca
na
cela
sprawdzenie
przestrzeRania,
kilkanaście
morgów
we
wsi
GosPatrzą na was sprzymierzeJicy i
wrogowie. Chcą więdzieć.· iak przyst-ę,.. podarz. kilka morgów w innych poza- gania tego przepisu.
dla spłąwu nieodpowiednim •.

fi)

_ co

przededniu otwurtla Radv.
MiejsklejfJJ Q)arszłI(ł)ie.

następuje:
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OAZETA ŁODZKA

Nr. 201.

z Rosji

Wieści

dziew6z~tamia

Srek opieki nad

Petersburski "I<urjer Nowy" zazna"
eza, że organizacje polskie nie zwracają uwagi na sprawę opieki nad dziew·
'tzętemi, burzą wojny zagnaneroi do
Rosji. Na pomieszczenie ich w ochro~
nach mają za wiele lat, na posyłanie
do szkoły średniej zbyt mało umieją.
Glodne nie są. Zarobek nastręcza się
na każdym kroku. Wiele z nich idzie
do robót ziemnych, z których przynószą,
prócz pieniędzy. ciężkie choroby zakaź"
ne, które, nie leczoneJ prowadzą do
zwyrodnienia organizmu, a przecież to
są przyszłe matki ludu polskiego, które
powinnyby wrócić czyste duszą i cia..
łem.
A tymczasem? Sypiają - pisze
"Kurjer Nowy" - w koszarach rosyjskich, wychodzą za mąt za obcych, a
częściej jeszcze, nie wychodząc wcale
1.łł mąż, zarażają się, chorują, lub teź,
jeśli chcą żyć uczciwie, znajdują się w
położeniu .bez wyjścia.
Zdaniem wymienionego pisma, należałoby założyć kilka pracowni, gdzieby dziewczęta polskie, zajęte pracą zawodową. mogły przeczekać burze szalejącą nad ich głowami.

zonow, uległ cierpieniu nerwowtmu.
. Jeszcze podczas narad w głównej kwaterze minister czuł się zupełnie dobrze,
obecnie całkowicie niezdolny jest do
pracy. Jak donoszą li Birż. Wied.",- na
rozkaz lekarzy musiano go bezzwłocznie
przewieźć pociągiem ~-specjalnym do sanatorjum w Finlandji. W Petersburgu .
wyrażają poważne -powątpiewanie, czy
będzie mógł powróciĆ na swoje stano-- wisko.

. . Karty na

w Insbr'ukum

-wy-

W dniu l lipca 1916 roku o godzinie
10 min. 10 przed południem upłyD~lo miljon
minut wojny.
Trąba powietl!"zna w Saksonii.
Dzienniki saskie donoszą, że w ubiegłym tygodniu saalała w SakBonji, w okolicy Mittweidy, straszliwa trąba powietrzna,
która_ wyrządziła ogromne spustoszenia. Ofiarą cyklonu padło kilka miejscowości. w których trliba powietrzna. zn:szclyła wiela domów i budynków gospodarskich. Mnóstwo

drzew wyrwanyoh zostało z ziemi wraz z ko-

akademjami.

cjatywy

uniwersytetu petersburskiego
projekt utworzenia związku
uczonych akademji i uniwersytetów,
istniejących tylko w państwach koalicji.
Podstawą, na której tw'Orzy się zwią
zek, jest chęć najzupełniejszego odoso"
bnienia się od państw centralnych.
"Nawoje Wremia", podając wiadomość o powyższym projekcie zaznacza,
że pozyskano już dlań prawie cały świat
uczony francuski, angielski, włoski, serb-

londyńakie donoszą: Lordowie
angielscy i wogólecałs arystokracja angielska postanowiła -nosić w przyszłości bieliznę
bez krochmalu, a więe nie krochmalone przody koszul, mankiety i kołnierze. Motywem
tego postanowienia jest oszozędność narodo-

ws, albowiem stwierdzono, źe w samym Londynie zużywa si~ roaznie przy przygotowaniu
bielizny, oprócz wielkichiIośai kro oh malu i
sztywniku, takze węgla za 60 miljonów
marek.
.

ski i bel~ijski.

StowBrzyszenie

Cboroba Sazonowa.

ślepych.

nazwą "Stowarzyszenie
żołui er,zy" utworzył się w
donosz~ tamtejsze pisma -

Pod

Sztokholmski korespondent "Lokal
Anzeigera" donosi z Petersburga:
Minister spraw zagranicznych,' Sa-

myoh

-jak

ną

wygrana
ewentualnie
MHjon

I
I

Marek.

Doniesienie
O

niE1widoBerlinie
zWi"zek,

elektrycznością, elektrolizą.
nle szpecących włosów.

Leczenie

szcześtiu

zupełnie

mógł odzyskać mowę.

dną

do

rozstrzygnięe:ia

\fnego - zajmuje sil}
w Londynie.

wrażenie

Łódzka

komendantura miejscowa zo.-

z dniem dzisiejszym rozwillzana.
W jej miejsce utworzono przy guber~
nji wojskowej .Oddział służby miejscowej".
Ze sprawami należącemi dotąd do komendantury miejscowej, należy si~ zwracać do tego oddziału.
Biura mieszozą się w tymże gmacbu.
co dotychczasowa komendantura miejska.

Dopieroniediłwno,

ze

przyuliey Piotrkowskiej nr. 139.
Łódź, 21 czerwca 1916 r.
Gubernator wojskowy

BARTH,
gene~a t..poruezn ik.

jakby wojna była tu
Jest to fałszywe.

rzeC:6ywiście

IJondyD

Tzecz~ daleką
Zewnętrznis_
wygląda wodCl~as woj~

ny tak e;amo, jaki po-dazaa

stanowis',a prs-opinja pnhlii:zna

stała

londyńskie.

i niezmmą.

ze
żywo

pretensji

- bardto tru':'

Obwi eszczenie

mowę.

odzyskał zupełnie mowę.

Hastroje

Toście

Sprawą tą

do owego zapisu.

gdy dóniesiono nisszczęśUwemu, ieprzYK
była do lazaretu matb jego i chce się
z nim zobaczyć,. tak g9 to ucieszyło,

raptownie

mogą

spadkobiercy jego nie

froncje bojowym w czasie huraga.nowe-

$)l

I~l.

trI .

nArtysta-Malarz n
II
II z

pokoju, ale w

(maluje portrety)

rzeoz} wistości wszyscy Slł- pelni myśli o zwycięstwie, które jest koriaclM i nie mpie
podlegać żadnym zastrzeżeniom. Całe miasto
pałne jest afiszów, na których poleca się ka-

fi

n

żdemu

obywatelQwi oszczędność. Afi&z taki
W ten sposób wygląda:
, .
'Czy chcesIt pom6dz Niemcom1_ Pomaga się Niemcom, gdy
~
1) Ktoś jeźd3i . automobilem dla przyjemnoBcij
.
2) Ktoś więeej ma sfuźby. niż potrzebuje;

:n

S. Andrzejewski przyjechał,
MONACHJUM

udziela lekC. J.i rysunku i. malarstwa
ANDRZEJA 7. = ANDRZEJA 7.

~I . .. ...

1=1

.

pOllzuk.uje lekejL
Maturzysta
8l:ulca 50.

n

,dl

GidyI\&ki_· l'a.w

pOkÓj umeblowany, frontowy,
wynajęcia.

.

Ił

sł:onęczny, do'

Cejlielniana 86-8.

DtO
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zatem w oddaleniu co najod linji bojowej.
Ten sam huk słyszano takie w Londynie,
jednak wrażenie było tam ~mac3nie słab ..
sze. W Londynie słycbać też prawie zawsze huk armat, pochodl!!}cy z walk mię
dzy baterjami niemieckiemi, znajdującemi
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armat, grzmiących na froncie angielskim
we Fhmdrji, słyszano wyraźnie w hrab-

głowę·

"Sztandar" donos:: Poniewat wydawanie . pożyczek wygnańcom na mocy
świeżego prawa z ania I3-go maja r. b.
przeszło· do specjalnych komitetów, "Pomocpólnocna" zreorganizowała _swój
wydział zapomóg na instytucje czysto
informacyjną i porad prawnych.
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Z Iasbruka donoszą: Przed kilkIldnia.
mi pojawiło się tu rozporz!kdzenie namieatni(ltwa, wprowadzająca w Tyrolu i Ziemi Przedarulańskiej karty na mięso. Karty te
znaczaj" 500 gramów mięsa tygodniowo na

Porady prawne dla wysiedlene.,_.
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a) Ktos więoej posiada drugich ubrań.
mz to konieoznie potrzebne;
4) KtoŚ więcej je i pije. niźro iesł
potrseblle dla z1f{j\via;
5) Ktoś' !ilUZ} wa .niepotrzebnie gaz ezy
el ekirycznoŚÓ.

celem. kt6rego fe~ł w myśl statutu, popieranie gospodarczych i duchowych interesów, wspólnych wszyfiltkim niewidomym w
Niemczech. Zwłaszcza_ ma być zwrócona
baczna uwaga na polepszenie warunków
zarobkowania dla niewidomych byłych woj-
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Oprócz tego jest wiele wygranych po 60.000
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i t. d.do \vylosowania
Loterja składa się z 100.000 losów, z których
56,020 numerów, a zatem przeszło połowa VI 7 ciągnieniach wylosowaną być musI.
Tak .. z~dkiej sposobnaści dojścia
fI,o ma!ątltllll s w tych ciężkicR czasach, nikt
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b. asystent Instytutu Lekarr:.ko Dentyst.
Prof, Moellera w Berlinie Sp=c: Chirurgja. jamy ustnej; Ortodontja i Protetyka.
Leczenie elektryczności" i mBSBzem wibracyjnym.
Godz. pnyjęć: 10-1; 3-6 w nied~ielę 10-12
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za poprzedniem nadesłaniem naletnośći przekazem P?cztowY?1' Ządanie odpowiedniego
losu powmno byc po~ane na odcinku przeka~
zu pocztoweg~ lub t~z na wysłanej jedi1ocze~
śme kafCIe pocztowej.
UrzędoWą tabelkę, zaopatrzoną w herb pań
st,:,a ~ z wykaz.em wkładów na przyszłe cią
gmeme oraz spls.;m wygranych wysyła się na
tąda{1iegratis lub franco.
I(azdy, biorąc::; ti,~ział, otrzymuje natychmiast
po ciągnieniu urzędowy wykaz losowań.
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