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wśrM tekstu za wiersz tub jeg$
miejsce 1 MIr.; reklamy za tekstem !() fen.j zwycuJne 3) fen.
nekrGlogja 40 fen.j ogłoszenia drobne 4 feo. za wyral..

Katda.ogfosten{a naj mnla) 4{) fen .•

cie rosyjskie,. cofnęlłśmywojska wał

Miasto Gilrillszkame, na linji Tra- atakował po raz drugi, nie w.yrządzająfl
pezunt - Erzinjan, wiięliśmy po walce. wszakże żadnych strat, szpital w GalliNa północnym zachodziecd miasta J!)oli; zaopatrzony w wielu miejscach w
wnego łańcucha Karpat. Poza~m
Kelkił-Christlik
(60 ·klm. na zachód od oznaki Czerwonego Półksiężyca.
.
.
.
ił
przy niezmienionej sytuacji nie zaszło Balburtu) wzięliśmy
do
niewoli
30
tureW
kierunku
kanału Suezkiego odWielka Kwatera Główna.
nic n.owego.
cIuch oficer6w, jednego lekarza pulkO.. działy nasze, wysunięte na zachód, zawego j 400 żołnierzy. Prócz tego zabra- atakowały szwadron nieprzyjacielski, na23-golipca. _. U:riędowo.
Z widowni włoskiej.
liśmy turkom kilka oddziałów pociągo- -potkany przez nie pod Kakia.
Z widowni zachodniej.
Po kilku dniach spokoju od po- wych.
Jedna z eskadr samolotów naszych
,Na przestrzeni między morzem wiadającego warunkom, wczoraj na
Atak nieprzyjacielski w okolicy na bombardowała wojska nieprzyjacielskie
a Ancre w poszczególnych odcinkach froncie ciągnącym się napołudilie wschodzie od Rewanduz zostal odparty. i skład nafty w porcie Suezu, poczem
PETERSBURG, 22 lipca. Sprawo- powróciła bez uszkodzeń do swego por~
miały miejsce ożywione walki arty- od Val Sugana rozwinęły się ~nowu
zdanie urzędowe z dnia 21 lipca wie;' tu ojczystego.
leryjskie. "w okolicy Richebourg od~ nader gwałtowne walki. Włosipo
Z komunikatów koalicji.
party został silniejszy oddział wywia.i.parci przez niezwykle silny ~stawi. czorem:
Front zacIuJdni: Dzielne wojska ge..
Z francuskiego (22 lipca).
dowczy. Między Ancrel Somme, czny ogień artyleryjski, wykonali nerała Sacharowa, po pokónaniu wszy:'
Na prawym brzegu Mozy trwa gwaf..
po uprzedniem całodziennem przy- wielokrotne ataki. w licznych pun.. stkich trudności. przy przechodzeniu
gotowaniu arcyleryjskiem, doszło kłach; wszędzie iiostali oni' odparci.. błotnistej doliny Lipy pod koncenŁry;' łowne bombardowanie w odcinku Fleury
wieczorem i w nocy do starcia pie- ponosząc. bardzo ciężkie straty. W cznym ogniem nieprzyjacielskim, odrzu- i w lasku Fumin.
ciły nieprzyjaciela, którego części cofNa południ.e od Damloup, w ogniu
choty na froncie Thephval-Guille- walkach tych. wyróżniły· się 'szcie- nęły się w rozsypce. Artylerja nasza naszym rozchwiał się atak niemiecki.
mot. Podjęta tu ataki angielskie. -gólnie 7 bataIjon polnych strzelców ostrzeliwala gwałtownie cofające się ko·
W Wogezach niemcy, po energicz"
pomimo bezwzględnego szafowania i część 17 pułku piechoty, przeciwko Iumny nieprzyjaćieIskie. Te wojska, nem ostrzeliwaniu o g. 11 w nocy, wy.
które przekroczyły Lipę, wzięty wczoraj konali atak na' zachód od St. Die. lo-materjałem ludzkim, 'pozostały' bez-. których stanowiskom =zwróconybył
do
niewol:l. 1000 jeńców, zdobyły 10 ka-stali jednak ()dparci z clętkiemi straskutecznymi. Pod Peziers i naw~clIó~ główny atak. nieprzyjaciela•.. Walki ·. ~~-maszyJmwydt
l· 4 lhiahrg61';';
tami. .' ".
'.
.'
od niego przy la,sku -Fourfaux i -na.'przy1:ltały większe'rozmiary r6wnleż skie, z tych trzy. z zaprzęgiem. Liczba· ..
Na prawym brzegu Mozy osiągnę
wschodniin skraju Longueval ataki te na przestrze~~ Panv6ggio~' A tak bry- jeńców wzrasta. Według. uzupełniają- liśmy pewne korzyści W okolicy Fleury.
doprowadziły do upartych walk na gady włosklel na wzgórze, polożone cych doniesień liczba jeńców wziętych Zabraliśmy przytem 70 jeńców.
Z pozostałego frontu niema nic
blizki dystans. Między Guillemont na pOłudniowy zachód odPanveggio, do niewoli w walkach dn. 20 lipca, przy
przejściu przez Styr~ na północy od ujszczególnego
do doniesienia.
i Somme próby ataków nieprzyja- został krwawo' odparty. Na W'lgó- ścia Lipy i dalej na lewym brzegu Sty;.
Z angielskiego (23 lipca).
cielskich stłumione zostały za. porno- rzach na północ od tej miejscowosd ru~ pr:i:ewyższa znacznie liczbę,' którą
Dziś niema nic ważnego do zakocą ognia' zatorowego 'w samych jeszzłamał się jednooześnie atakbataljo-:podano w porannem doniesiepiu. Domunikowania.
tychczas
naliczono
2,811
żołnierzy
i
75
cze rowach wyjściowych. Na polu- nu nieprzyjaCielskiego.
-"
Lotnicynasi zniszczyli wczoraj fi
dniu od Somme,po bardzogwałtoOdcinki naszego frontu w Ty- oficerów, oprócz tego' zdobyto wielką samolotów
nieprzyjacielskich, a inne
karabinoWo maszynowych i trzy
wnym chwilami ogni_U, na który od- rolu, na których wczoraj nie walczo- ilość
zmusili do lądowania wskutek uszko-działa.
powiedzieliśmy z równą siłą, nastęno, znajdowały się'przeważnie pod
. Dnia 20 lipca w okolicy Valeputny dzeń .
powały odosobnione natarcia francugwałtownym ogniem działowym.
(4 klm. na południowy zachód od Kimlila Bukowinie.
skie, które nie udały się•. Wzięto
Na froncie Isonzo silnie ostrze- polungu) wyparliśmy nieprzyjaciela 2:
z austryjackiej włlJennej kwatery prałańcucha gór, wzięliśmy do niewoli 3 oprzeszło 100 jeńców, wczemkilku
liwanem,iJyło St. Michele.
sowej donoslł\:
.
.
i 135 żołnierzy, oraz zdobyli§my
.
Znaczniejeze
oddfliały rosyjskie napieoficerów. W okręgu Mozy trwały
Z'u
. ł tf •
h d .. . ficerów
4 karabiny maszynowe.
miejscami dość silne wal~i. artylerjl.
Wl Q.JVmpo u. mowo-wsc oRleJ•.
. . Od bitwy w dniu 16 lipca . na pół· rały nadal poprzez górny Prut pod letnia.kiem
Na wschodzie od rzeki odparto w
Bez zmiany•. '
nocnym brzegu Lipy wzięliśmy oprócz Tatarów i dosięgły Magury, majlłcej 1,270
wysokości. a lf:żącej n l skrzyżowa
odcinku Fleury oddziały miotające
Zast~pca szefa sztabu generalnego
wymienionych w poprzednich doniesie- metrów
niu szosy i linji kolejowej d9 Kij' OsmezlS.
Hoefer,
'
(
niach jeńcÓw i zdobyczy, 49 karabinów W lasach sosnowych Mtsgury doszło do zagranaty ręczne a w B ergwa.ld Złe na
marszałek polny porucznl.~.
maszynowych, -36 aparatów do rzucania ciętych walk z załogami górskiemi, które.
północy od fortu Tavannes) oddziały
Itomb _i min, do tego 80 skrzyń z mina- krok
za krokiem, .wypierały rosjan. Tak samo
wywiadowcze. Na południu od Dammi .i Dombami, 60 skr~yń z pociskami,
nie
powiÓdł się nowy atak nieprzyjacielski
loup zyskaliśmy' teren w kierunku la58 z nabojami do' karabinów maszyno- przeciwko g6rze Capu! na zachód od. Moł
wych, 3 składy amunicji artyleryjskiej, z
sku De'court; wzięliśmy jeńców i
których
jeden tylko zawierał 35.570 po" dawy, Jak poprzednio, tak i teraz wo;Ska
zdobyliśmy łupy. .
Co opowiadają Rosjanie!
cisk6w różnych kalibrów, dalej 5.230 c. i k. panują wszędzie nad granicą węgier
Miasto Miihlheim, oraz wsie 0PETER5B\.JRO, 22 lipca. Sprawo·' granatów, olbrzymią ilość nabojów ka- ską. Armje a obu stron Dniestru nie pod-'
koUczne wczoraj zostały obrzucpne zdanie urzędowe z dnia 2Hipca.
rabinowych, jaketet 3 reflektory, instru- dawana są juz silnym atakom rosyjskim. Rosyjskie oddziały wywiadowcze, które posubombami przez franc~ską ~skadr~
. , Front zachodni: Nad Dźwiną to.. menty orkiestry pułkowej, kuchnie po" wały się w kierunku Obertyna, zastały prze·
lotniczą. W' walce zestrzeliliśmy dwa.
czy się dalej ożywiona walka artylerjI. lowe i wielką ilość drutu' kolczastego i pędzon~.
Na terenie na północy od zbiegu telefonicznego.
latawce nieprzyjacielskie, na atak zaś
Na południu od Barysza. nad sttumierzek Styr i Lipa odepchnęły nasze wojodpowiedzieliśmy natychmiast sIlnym
Komunikat turecki.
. nieDl tej samej nazwy (lez&cym pomi~dzy
ska ponownie nieprzyjacieła~ . Został on
ogniom skierowanym na Belfort
KONSTANTYNOPOL, 23 lipca. Spra- Strypą i Koropoem) napadli honwedzi węgier
odrzucony ze wsi Werben i swych przy"
soy nalsilllie wybudowany i opatrzony w kawozdanie
głównej kwate:ry z dnia 22
gotowanych .stanowisk ku południowi.
Z widowni wschodniej.
maszynowe, nieprzyjacielski postani"
rabiny
_.
W pościgu za nieprzyjacielem wojska lipca.
nek
Obserwacyjny,
którego załoga ratować
Na południowym wschodzie od nasze. zawładnęły· przejś~iami przezStyr.
Na froncie Iraku - zmian żadnych. SIę musisła uajeczką. Nad Lipą tylko gdzieRygi i .' późnym wieczorem odparty Nieprzyjaciel cofnął się na wzgórza 0_""
Na froncie· perskim wojska nasze niegdlde napierał nieprzyjaciel przeciwko no·
walczą zwycięsko z rosjanami w okolicy
został ogniem. zatorowym ata.k niekoło Beresteczka. W. okolicy Bereste"
wemu frontowi sprzymieFzonyeb. GÓla Giu.
przyjacielski. . Podej ID.owan'e przez . czka wywiązała się },itwa. Dofychcząs. Bane.'
maJan (1856 metr. wy sok.), którą niaprzyprzeciw wojskom .-,:,osyjskim, jaeiel posiadał jut od trzech tygodni, i skąd
Rosjan próby prz~prawienła się przez naliczono 50 oficerów wziętych tło nió- silnieAtaki
oszańcowanym w Rewanduz zowoB·j pr7~szło 1.600 żołnierzy. W: wal·zagrażał Dornawatrze f stanowiskom anetry..
Styr pod Zahatką 1;ldaremnione zo- kach
stały uwieńczone zwycięstwem. Rosjanie
tychpolęgl dzielnydow6dzca puł
jaoko-wf,lgierskim na MeatfeoneBUe, w dn. 19
stały prżez baterjeniemieckie.
ku, pułkownik Tatarow•. W początkach byli zmuszeiiicofnąć się ze stratami na lipca popOłudniu została wydarta roajanom
operacji pierwszych dni czerwca (stal'&- wsch6d, pozostawiając wielkie ilości u· przez oddziały lauds.2:tllrmu bukowińskiego.
Z widowni bałkańskiej.
. go stylu) pułkownilr Tatar:ow odznaczył zbrojenia. Wojska nasze ścigały nie"
Nic, nowego.
,Odjazd "Deutschlandu"..
przyjaciela i nawiązały obecnie . kontakt.
się szczególnie koto Kozina, na p6łnoc~
Jak podaje "Lokal Anzeiger", "Daiły .
Naczelne· DofIJództfIJO Wojskom,
nym zachodzie, od Dubna. Na-. czele z nim w odległości 20 klm. na wschód
.
News" dóniósł z Waszyngtonu, że we
swego P\lł~u przeszedł on' po krótkim ,od Rewanduz.' •
Urzędó._,. kom~~ikat
namy,śle pod morderczym ogniem nieNa fronCie kaukaskim, ustawiczne wtorek wieczorem nurkowiec "Deufschprzyjacielskim przez r~ekę" ~aatakoW'ał ataki wykonywane przez nieprzyjaciela land" opuścił Baltimorę. Załoga miala
. ausłryjacki.
nieprzyJaciela i zmusił go do bezładnej kosztem ;:;ciężkich strat, a skierowane wyrazić się, że łódź pozostanie jeden
. WIEDEN. 23.go lipca.
do dwóch dni w pobliżu wybrzdy, by
ucieczki.
Wyłącznie na odcinek naśzego centrum,
Front· kaukaski: Na obszarze Dje- ,zostały powstrzymane przy pomocy uniknąć zasadzki.
'Zwidowni rosyjskiej.
Jak donosi biuro Reutera ł6dt dnia
wizlik zyskaływoiska nasze znowu na kontrataku· wojsk naszych.
Na południowy> wscbÓd od Ta· terenie iwzięly do niewQli jednego ofi19 lipca rano znajdowała śię jes~cze w
Dńia 7 lipca (według kalendarza.
~owa. zagro~eni przez silne natar-' cera i 63 żołnierzy tureckich.
tureckiego) samolot nieprzyjacielskiza~. porcie, choć już poprzedniego d~ia wie-
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czorem

były

oznaki,

że

jest jut gotowa

edpłynąt każdej chwili. Parowiec ho"
,"niczy stał pod parą obok łodzi pod:.odnei. Statek, kt6l")1 patrolował w por"
,cle usiłował nakłonić statek z dzienni"

'karzami... by się oddalił. Dziennikarzom
,wskazywano, . że przeszkadzają planom
~zi podwodnej,
.DaHy Telegraph ll dowiaduje się
z Nowego Jorku) ~e handlowy statek
podwodny "Deuts.chland" zabrał w dro..
gę powrotną prócz niklu i gumy, znacz"
ną sumę złota. Podobno Philadelphia"
Marine-Company przyjęła ubezpieczenie
tego złota na wypadek niebezpieczeń
stwa wojennego na 6-10% wartości.
;
.Neue Preie Presse" pisze, iż dzlen,niki angielskie z całą stanowczością
,przepowiadają zatopienie handlowej lo"
,dzi podwodnej uDeutschlanduH na drodze powrotnej z Baltimory przez okrę
ty koalicji.
Plota angielska i francuska wszystko
poświęciłaby zapewne, by przez zniszcze'nie handlowej łodzi podwodnej osłabić
,to silne wrażenie polityczne, jakie wy-warla w catym świecie podróż "Deutsch"
landu" do Baltimory.

Gr;uiica węgierska nielll
naruszona.
.Pastel Lloydł' donoaiz c• .i k. wejellnej kwatery prasa we;:
Mimo niezliozonycb i t'ozpaczliwych wy,Uiiów. Rosjanie nie zdołali przekroczyć. granicy bukowińsko .. węgierskiej. Stanowiska
auatl'yjaeko.węgierakie są nieprzełamane.

Dwa mUjony ..osjan
VI niewoli..
"Kolnische Zeitung ll otrzymała ze
Sztokholmu wiadomość, że od począt
_ku ostatniej ofenzywy do 1-go lipca,
. listy urzędowe rosyjskie wyliczają 265
tysięcy zabitych i ran10nych ł w tej liczbie 19,000 oficerów. Od początku wojny wzięto' 2 miljony żołnierzy do nieTakąż

woli.
J~.czbę

samą

zabitych.

cyfrą

.

określa

się

-

Zmiany ministerjalne
.. Rc.ji..
'Donieshmle Petersburskiej Agencji Telegr1lficzne;: Prezes ministrów i zarazem mi:-

nister spraw wewnętrznycb, 8tiirmer, został
mianowany ministrem spraw zagranicznych
j

pozostaie przy

godnośoi

przewodniczącego

RlIdy ministrów. Ministra sprawiedliwości,
Chwostowa mianowano ministr~m Bpraw wewn~trl!nyub, zaś byłego

ministra sprllw weMakarowa. - ministrem ,sprawiedliwości, Minister spraw zagranicznYCh"
Sazonow, ustępuje na własne iądanie.
,
wnętrznych,

Przygotowania do mobi ...
lizacji w Rumunj;A
IIKolnische Zeitung" pisze: Według
InfOrmacji "Neue ZUrichel' Ztg.· z Bu~
karesztu, potwierdza się. że pomimo zaprzecżeń, ogfas~nych z rozmaitych stron,
przygotowania do powszechnej mobilizacji trwają w dalszym ciągu.
Należą::ych do rocznika 1917 powo-łano na ćwiczenia dodatkowe.

Sytuacj a gospodarcza

Francji. -

ogłasza urzędową
statystykę fracuskiego wwozu i wywozu środ
kÓw żywnośdowych.. Burowców i wyrobów

Paryski "Temps"

przemysłowych

w przeeiągll pierwszych pię
ciu miesil}tly f. 1916 w porównaniu I tym
tamym okresem r. 1915. Według danyoh
tych przywóz wzrósł w 1916 f. 0901018000
franków, podcz8s gdy wywóz podniósł się
tylko o 232,885,000 franków. Eksport pro~
Gukt6w zmniejszył się naweh 55 miljonów.
• Tempa" podkreśla przytem wzrastającą
wciąż różuicę pomili}dzy sumą importu i eks'lortlł.

W maju r, b. wartość wwożonych produktów w pOfGwnanin fi maiem rokll zessłe
go wykazuje wzr68t O 250,251;-000 franków

różnica zaś pomiędzy kupnem a Bprzedaź~
w mie8i~cu tym określa się na przeszło 570
miljonów. Wynika z tego, że- bilans handlowy Francji z każdym miesiącem staja s:ę

mniej

pomyślnym.

Dwudziestomiljardowa POżyczka koalicji.
Według informacji, nadeszłych z Londynu i Rzymu do Genewy z dwudziestomiljardowej póżyczki, zawartej w Lon~
dynie, czwarta część przypadnie w udz~a" .
Je Francji, polowa p1"awie-Anglji, resz~
ta 'zaś Włochom i ROSji. Rokowania,
p~ow,,:dzo~e w kwestji tej pomiędzy an~
glelsklm 'skarbem państwa i rosyjskiem
miRisteł'j~m finansów nie .zostały do~
tychczas Jeszcze zakończone.

Budowa nowJch statk6w•.
. SenaŁ St. Zjednoczonych prsyjął projekt mąrynarki, pfzewidul&cy blldow~ noWIch statków w eillgu trzech lat, mi~dzy I,n_

nami czterech dreadnougbtów i cztBreeh krll"
żoweów

linjowyell, których hudowa ma sił
r02począĆ ~dragu. Projekt prawa ti~da na
wydatki na pierwszy rok BI5,aOO,oOo} a więc
o 45.000,000 dolarów więrej aniżeli przewi..
dziano w projekcie nGbwa~n,.m przez Izbę
reprez8n tantów. -

Rosję w

iferunkn przeiatoezel1 w ducha n.ewotl'tnej kultury. Nie łlloz6u:ie Bit z Roaią,.
nie BolidarYlo.Bllis.ię Z jej wewnętnq

KON S ULENT PRAWNY

Alek., v.lokalu

bariłsnyńską polłtyką,
l'aIłfeebp8D~ji

a tem same. popiaRwnętrznej. dzikiego j la..

przeniósł sW'~ bIuro do

W fJmte

domu

Piotrkowska 84, parter,. front.

Chł3tłUego
l}łlperjalizmu, le6! puęciwnfe
walka I Rosją, jako I organh!mem sprzelir interMami cywiliąacii-ołoco po"
winno być rezultatem dośwładeM6, do jakich
wojna doprowadziła.
Anglia mrgłllby w sobie odnsleźd te
regulat&ry kOerownicze; gdyby nie hl la zaślepiona egoistyeznym wyłącznie iBłaregam.

cznym

Rozważania

pokojowe.

Poważne caasopismo angielskie "Na..
tion 4 zamieściło, jak donosi ,Frankf. Ztg.·,
znamienny artykuł o zamiarach p oli tyki
Anglji. Autor artykułu wywodzi, te Anglia
miała dwie drogi: Mogła była zapropoM;':
wać Niemeolli taki układ ,dlaEllropy .za.

c:hodniej,

który

zabezpieczyłby

Fr&nęję

ntrsymaniadsieoka w ocln'ltDoei Bikóree wI"

niósł

Il&kółki i oeluotty
jest ogromny. Biesie;y, uelupł44ó PQmiessezenia nie pozwoliła fiS przyjfieie wszystkich dzieci. SKółk& i odlreaka pOio~tają
pod czujną l łNBkliwlł opiekli pp. Stanis.ła. w
wy Tarnowskiej i W. KoZłOwakiej-Wiflrs..
bickiej.
Popis wypadł lmrd.lo dobu8.

W Angiji jeilu:lk uie brak światłyeh głów i
mocnychcbarakterów, któFe umiałyby pllStworzyć dąśnośei
ciekłości wojuy.

ideowe, spaozone przaz za-

i

a na miejsce koaliejipoEtławiłby
trójporoznmrenfe mi~dzy Anglją, Franeją a

Lw6w..

Belgję,

Niemcami.
kombinacji,

Kurzyściąt odniesioJl,ą s takiej
byłaby panowanie długiego po-

7 rb~ mr~eJlnie.
do

Napływ d~iatwy

Do biura lwowskiego Tow. akcyjnege
browarów przy ulicy Klapar.owskiej włamali
sifJ nieznuni sff8wey, rozbili kaSlJ wertllej..

ZzIem Dolskltb.

europejskiego, niebezpiecZeństwem
zaś-nadanie takiemu ukladowi eharaktera
prsymiena antyrosyjsk;ego. Drugą. alter-

koju

mow&kłi i

Z Warszawy.

aabrali s treJorugotówJl{~ i papieo

ry wartJściowe. Ogółem skradzio11O okolo
-17.000 koron, trocb~ stempli i ,marek; clekt

ZapoOmoga dla szkoły!!
Nosząca nazwę Wawelberga.

iRo- i bony, oraz kSil\żecski wkładkowe zOBtały
przymierze obronno-saczepne
niemiru szane.
z jednocz-esoem ostrzeżeniem twanda, fundatorów, szkoła - techniczna
Włamywacze wywiercili świdrem wIe..
Niemiec przed usiłowaniem panowania w wskutek zmniejszenia się kontyngensu u ..
wym
boku kasJ otwór,pOcEsm prJy pomocy
cżniów
znalazła
się
w
połoieniu
materiał
Europie wschodniej i zachodniej lub tet'
Bem tak krylycznem, iż zaHl\d szkoły . nllzyc dostali sifl do środka kasy, gdzie mieodbierania Anglji władzy Iwierzehniej na
ścH się trezor. Przy rozbijaniu kasy SłJraW
zwrócił Sfl} do zarządu miasta z prośbą o
morzu, Anglia jednak Da iadnl\ ·ztyeh
cypokaleczyli sil} dość cięłko. jak świad
udzielenie
zasiłku
'IlU
kwocie
12~OOO
ruilIi
dróg nie weszła. Wobec charakteru, jaki
czyły
ślady krwt Weszli cni z podwórsa
rooanie.
wojna przybrała. zbliżamy się teraz znów
, przuokno ,do pokoioJlektor'ów, a stamtlld
do afery dyr łomacji i trzeba: teraz nareDentyści pol.o".
do SKarbca.
szcie w}jaśnić bliżej granice l'O'Bzc;teń anW r. b. w warszawskich-szkołach
Tarltoj101.
gielskich.
,dentystycznych daje się zauwdyć znaczny
Jednemu a mieszbńców Tarnopola ni
.Gdy naszym roszczeniom-pisze cza.
napływ słuchaczy z pośród młvdzie:ty polCl
soplsmo wspomniane - w aprawie narodo- skiej. Wpłynęla. na to ta okolieznoae. ze dam sIę - jak donosi lIGazeta Wieca.orua
-:-puedrl!ed przez liu;tabejową rOtlyj.ską i
wości Francji, jej hezpieczeństwa między
Bzkoly dentystyczne puyjmuill obecnie słll
przedostać na t~ atrono frontu. - Ułłliela
narodowego j jej rozwoju stanie Sil} za..
chae2ów s dyplomami szkól pol8kie~ co
on wielu cieka.wyoh iuform.acji o ~tQIu.nbch
dość, nie sądzimy, aby lord Grey do tych
było przed tern wzbronione a do az~ół
p:lfinj~feh W tem mie.ście~
Głód i D~dza
celów dołączył żądanie zysków tefyto~
tych przyjmowani byli słQcbaoze ze swiaszerzl\
.się
niepodzielnie,
poniewliz
władze
rjalnycb. Nasza polityka pOkojowa przybiedectwami s~kół rosyjskich rZl\dowycl1.
rosyjskie nie trosacllt\ slę zupełnie o .~apro
rze formy inne niż ambicje terytorjalne i
wizowanie ludności cywilnej.. Na ulicach spo ..
Kłub- państwowców polsk.łćb.
musimy niejedną myśl pośw·~eić, by odtyka
Bi~ wielu oficerów ftall\:uskioch i japoń
tworZl"Ć Banowo całokształt społeezeństwa
~ałegalizowany niedawno klub ,.pań
skich.
przewdnie inżynierów. pr.acujl\cyeh
europejskiego, w które m dZIsiaj przerwane
stwoweów polskich-, zwołał na wczoraj do
intenzywnie
nad umocnieniem pczyeji rosyj ..
są absolutnie wszelkie 6tQsunki".
sali Tow. nygien:eznego pOSiedzenie orgaskil:h.
Okolioa
Zagrllbeli została przemienia..
Za najlepszy w tym celu środek unizacyjne.
na
w
rzeozywistt\
nowoo~eslłą twieIdz~.
waża "Nation- konfereneję, przyczem jaNajbliższemi zadaniami klubu- są wednak zwalcza bardzo energicznie postanodług ustawy: nrabianie i
wzmacnianie
wienia paryskiej konferencji gospodarczej. świadomości politycznej narodu polskiego; • dzień oł:wareiaRady
Statystyk, szczególnym zmysłem przewi~
wdrożenie społeczeństwa do jawnego łycia
miejskiej w Wapsz;awie.
dywania obdarzony, musiałby się zjawić i
polityoznego i współdziałanie w wyszkoleZ okazji mającego dziś nastąpić w
obliczyć co jest prawdopodobniejsze: czy
niu obywateli dO funkcji pubłi-tlznyeh.
Warszawie uroczystego . ctwarcią Rady
program paryski spowodUje większe straty
Zebranie zagaił jeden 3 twórców klumiejskiej, dzisiejszy "Kurier Polski" pig~spodarcze koalicji, czy też mocatstwoID
bu p. A. Makowiecki, który, rozwijając po- sze:
centralnym. Statystyk podobny musi je~
stnlaty. zawarte w ustawie orgs!lizacii;
"Dziś na Ratuszu stolicy kraju za4
szeza przytem mieć nil. uwadze. le Niem- shvierdzał, ie ma ona na celu uświada siądzie
dziewięćdziesięciu radnych.dziecy b~dą prawdopodobnie miały możnośe mianie szerokich wa.rEtw w pracy politywięćdziesięciu
obywateli. w których rę~
zawrzeć' traktaty handlowe z Am-eryką pół
cznej i weiągnięeie ich do akce-suku pań.. kach spoczywać będzie gospodarka slonocną I południowli oraz lnnemi państwa
stwom centralnym.
_
licy, obywateli, którzy dzial~lnościąswą
mi neułralnemi korzystniejsze, niż AngIja,
W obradach dalszych, prowadzonych.
będą
stwierdzali naszą zdoInosćao pań
która muai przedewezystkiem swoim kolo- ,już pod przewodnidwem p. IJ. Kobyłec
stwowego
bytu., .
niom a potem swoim sprzymierzeńcom za.
kiego przy udziale pp. Hzymowskiego i RosPo
uroczystyr,h
nabożeństwach w
pewnie prawa pierwszellstwlł.
mera, za.bierali głos pp.!, T. Grmłewski,
katedrze
św. Jana, po modłach w syna"Nie' byliśmy bezpośrednio do wojny
Wł. Studnieki, Kobyłecki, adw. prz}'s. Szygodze na Tlumackiem, radni wejdą na
wyzwaniR-pisze dalej .Nation" - ni, jakmański, dr. Kozuhowski, J. Wasercug, K.
ratusz, a wówczas przy dźwięku hejnału
kolwiek nasze połażenie ogólne i m~SZ8
Hofman i inni.
na
ratuszowej wiez.ywzniesie się dumpu}"sZłiJŚĆ były zagrożone, niemniej można
Wybory do zarządu odbędą się na ze·
nasz narodowy polski sztandar.
nie
argumentować, że gdyby interes własny
braniu następ nem.
.
Ileż lat czekal on tejchwili~ Ueż
był naszym kierownikiem,
stałoby się le11 sp.awia pr.cePI3łelc.
ócz zamknęło się na wieki, ciągle wy'"
piej. gdybyśmy byli pozostali neutralni.
patrując tego godła ponad murami sto~
-W biurach, gdaie wyd:'lwane lIą przeAle celem było uwolnienie raz na zawsze
licy. Pokolenia w męce Z110sily tortury
pustki na wyjazd, wywieszone zostały
Niemieo od panowania Biły bezprllwnej. Po
wojnie jednak nastąpi takie - ogólne zuho.. wczoraj iawiatl{lmisnia następującej treści: moralne, znosiły ucisk i podeptanie praw
.kto za przepustki na wyjazd i t. d., hę~ narodowych, jednostki zrywały się do
żenie f Re" i Niemcy, które dotychcsas
natywą było

s

koalicją,

sprzeciwiały się rozbrojenia będą skłonne
do układu w tym względzie, Pan BaJliIl,
przyjaciel Cesarza i dosyć ezęsto jego echo

powiedział,

że głównym

celem rozstrzygnięcia musi być zgaszenie gorączki zbrojeń. Floty wszakże zachewują wielką potęgę, gdyż mogą więzić siły.' Ale przewaga Anglji na morzu nie umożliwiła jednak
jej nigdy skutecznego operowania w pewnych częściach wybrzeta niemieckiego·.
Artykttłkończy ei~ słowami:

. »Gdy ponoailiEmy eię!ar naszej wojny,
nasze zyskowne rynki i bogate źródła. naturalne naszych posiadłości otwarte były dla'
przedsiębierczego duehaoałego świata. Nowa'
polityka (programu paryskiego) dopomoie

nam do

zużytkowania

potędnaszej

floty,

aby nam wytworzyła monopol przemysłowy
dla naszej wyłącznej knrzyśai. Jeśli neutralni, jak opiewa tekat postanowień parYBldcb ł
niemniej w tych warunkach cierpieóbędą,'
niż nieprzyjaciel, to wszechświatowa opinia

pnbliczna zwróci się prooeiw państWIl bry-tańskiemu, Ił uasza poteg'ł morska nIegaie

amianie. której nie

eHoielibyśmy

wyłuszczać

,w słowach otwartych. Kupiet!, który usiłuje

zcudo",:aó sw.ój

majątek, opierając

si!;l na mo-

carstWie tIkiem, wyzywa pobłażliwość świa ..
ta i burzy własną. opinję mliralną; Polityka
podobna oznacsałaby wYp3rcie się wszelkie.
go ideału międzynarodowego. 6dQ8obnienie

Ameryki i

Odep6hni~eitł plłkojllff~

,

**

_.

'"

Z tych rozważań angi~Iskieh płyn~łby-

bf.rdzo tra~łly ipro.sty wniosek -,... dążenia do

~akegQ pokoju, Uóry narody zachodnie pilJedna, a zarazem skłoni do' oaddaly-wMia na

dzie

płacił złot~ monetą,
załatwiony".

zostanie natych-

miast

Statystyka mleczna.
We.dług

przeprowadzonago przez. zarZlld miasta spisu krów w mieście i na
przyłączonych przedmieściach, istnieje 1244
obór z ,2740 krowamił z któtycb mleko sprzadawane jest mieszkańeom Warszawy.Opróez

tego w

mieśoiejest

zakładów mlecznych,
dowożone do

913 różnego rodzaju
sprzedaj:tcJch mleko,

miasta.

ilIIuzyka na uUt:ach.

Z inicjatywy l-go bu.rmietrza miasta
Warszawy inż. Piotra DrzewieckiegG podjęto IDyśl urządzsaia stałych p0pisówor..
kiestr na placach miejskich, zarówno w dni
powszednie, jsk świllteczne. Na razie u• dzial swój w koncertach tych zadeklarowały orkiestry: straty ogniowej, milicyjna
. i fabryczna: . Istnieje jedńak oadziej9, iż
pozostałe orkiestry, a zwłaszcza fabryczne
l szkolne przyjmą uaział w tych popisach
wnoszących ulgę i rozmaitośó do ch~żkich
chwil tycia. -Popisy edbywllć 8i~ mają Da
plaeu Teatralnym, w Alei a-go Maja na
placach War8ckiw, Starynkiewicz!l, l WIt..
kowskiego, Starego Miasta, w parku Skaryszewskim. Koncerty publiczne rozpaczna •
si~ VI najbliższej przysZ'lości.

~

P~ock.

W oS1!dz:e Drobin, pod PłocHem w
tyehdn!ach odbył si~ popis wychowańców
I!zkO:y l ll~h1'O,Dy, ,które IHnvełały do życia

~okollczne. Zlemlan.ln te~ll.poznańskieg),
mlesl~can~5

ruy

Uśry

rub. na.

~tnOoy

dawał

komizapomogt}

każde d»if!cko..Kos~t

buntu, a oczy po!skiepróżno wypatry·
wały barw narodowych nad miastem,.
nad krajem.
Gdzieś hen, w Kremłu,. czy arsenale, ,w zimnych i wrogich murach,opowi'
ty Jak w całun żałobny we wspomnienie
przeszłości, jak tragiczny symbol przegranej-spoczywał sztandar polski.
Dziś wznosi się on dumnie nad
Warszawą, wznosi jako znak odrodzenia.
Niechże mu służą ci, którzy dzi§
do ciężkiej stają pracy. niechże mu słu

żą świadomi odpowiedzialności, świado

mi wielkiej chwili dziejowej; nie<;hże mu
służą z oddł:lniem i odwagą, krzepieni
świadomością, iż wzniósł się

sztanda~

pod którym nar6d cały stanął."

l!~~egl!łd Poranny" na wstępie swe..

go ~ZISlejHzego numeru

nymJ:

!lisze międzj in..

Dziś mamy Radę miejską, powvłaną
pod tak wzniosłemi hasłami, że spodzie"
wamy się po niej uzdrowienia wszelkich
!lawet nie ~owszedn~ch bolll'Czek.Czy rada
~~ wszystkIm podoła, rzecz. to przyszło"
~el. w kaźdym razie ma Warszawa powazne gremjum ludzi. którsy 'IV jej potrzeby
~oBpooareze głębiej i bezpośrednio wńikn~
co b~dą mogli zrobić, to zrobjć się b~dą

l

starali, aby organizacje municypalne działały z pożytkiem dla ogółu.
Rada miasta Warszawy reprezentuje
. tylko Warszaw4} i dla WarsD.wy tylko została utworzona. O tam łf{\.peminać nie
trzeb; jednakGwo7. wZDrowejgospodarki
powinna tłae prJykład . ałemu krajo"",
jako tegoż

Holiea.

Nr. 2CJ2•

•

D.,

jej otvt,",'" uJli.~t.Jr A-

M,,r'

. •

l·lIfMłrM

·1.

lIłHaJ~
pracy•. a.i,_ ~4laWarUawy
",DuOIlł"·~.
I oby nowa insty1\lCja-,oh,watelBka oGPfiV1edzi&ła łej. IUlGzi8i. j~w mei ·luilnose
Waf8zawypokia&. Oby illtołnie iWa eię·

F:t:yteeznym

wielkiego
szkół
Politęclint'.i.~ta.. Nje ;m.tna:~ltpi.Ć, .łe u-bierze lięJd warszawskiej otrzymujemywyjaśnie~a"
f9t'IJi:odotruclnej łG[Jłł1lCY. !YClJmy łez" łeskładać egźamin. wstępny. : .. pr%edmlO.
jej pGwod~enła • calego lel'et>~ ...
.
tów, dla PoHte4;hniki najpotrzebniejszytb:
. Daiłri&jul;,NewaGueta-. pis!e: .Po~ matematyki i fizyki będą musJeli tylko ci
~~~.~Bia::2~.~{łCa. .1!~dzUl łlroezY';kalłdydaci. którzy otrzymali patenty szkolIł,.. dnIem ohvarcła nowej Rarły mieJne bez. ud~iaJu Delegacji ~tałtlipacyjnej •.
'.fdefst . m. Warszawy. P6541atacbls; . Matur,zyst6w, którzy zdawali egzamin w
~dzie "-po I'&Z pierwuJ·· w Ratuszu. Rada
szkołach pod kontrolą. tej Delegacji. Po.&bywatelaka s wyboru. Na czele jeJ, jako. Jitę<:ht}i.ka, puyjmuje bez ..eg~aminu.
, ..
rę;:ułlltorem

życia

przewodnies~ey !h.je m.gnifi~.cja

rektor'
fthIrel1ł.J~&u.pQl.~go.~. W.n.zawie. ! Za..

Zapewniają

rówaieł,

te·. egzaminy

II

•

III

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

fala, dr.

powied~

Mibłski

do włatU. Nastąpiła fK1..
te jest to stan przejściowy, gdy!

15 sierpnia. otwarty zostanie .szpital w

TworkacIl i skierowani tam

będą

chorzy

-

Kradzieże..

(~). W lIhiegłą. fl~llo~ al) mie~z,kania
Szmula PadwJ (Cegiełldana Nr~ 50.) obecnie
IHUljdłljąCego się w Rosji zakradli eię· zło
ddeje i akradli clI\l8tek lila głllll~ lOOO! lib.
Ze . sklepu przy uiieJ GłÓW1ł9j Nr. 50,

z okręgu warszawskiego. Również w Ra.- .
dogoszczn szJli~al dla umysłowo .chorych.
tydów :wkrótce będzie wykończony i znaJ- skradaioDo
rnbH.
dą tam pomieszczenie żyt.:1zi, W' ten sposób

spodziewane jest

wstępne do Politechniki 'bę&\ łatwiejsze .w szpitalu

gai oa po&~ gMfjCfl:mIlWlu~aUjhty.. od:tgzami~ów ·maturalnych, przeto ucznio:emą•. aprellytłeBt ~.t..m.W~r8Zllwy.. ks.. wie ze ukóf, prowadzonych wzorowo! mo'Jdłi!ław:· Lulrom;n&1,· pCtprsedsi tę mow~
atos{}wnempowiłDiem' Radnye~"!.

I· " ~9

-Ep;nain, 110 Jloiite.cIUllkL

·
w spriłwi~zdaw~ia.egzaminów
p~
. ·ahibujentów
realnych do

I

-

opróżnienie

~.:I(GCbanówce.

150 miejsc

Sz.~epielłi. usp~.

tygodniu powszechnę"
gą się nie obawiać .obcięcia-.
go. szczepienia .ospy ochronnejzaszoepi(r
_ 1'1 sprawie eksmisji,
no ją przeszło 100,.000 osobom. W pierw..
. . . Niezwłocznie uzysłiujące ittoc oho- sl}'m tygodniu przY s%czepienln było czynnych .49 lekarzy, w drogim hędzie czynwittZI1Jącą' rozporządzenie generał-guberna
.
torstwa ("Dziemńk rozporządzeń. Dr. 38)· nych 48 lekarzy~

W'pierVJszYID

róż.llf6b tOW&Hhr nit parę: tysięcy

" (d) Zfabryki Iłke. tow. nioiarni widzewakl'8.tłlriono dwa paBy t:raIłEmif.yjne war ..
tości 320 mareli'.

. akta}

Z. podoouy domów przy ul. Zawadzkiej } '1. 8iettkiewiez8i .. i Sillawilkiej 4 bializllv.

Wieści

z Rosji

Gospodarze. lub JZądcy domów są
Przlfsz.łeść byłego IIIniwersJ"eł~
warszawskiego.
proszeni o sporządzenie w~kazów osób,
które nie mają Vi paszportach ·adnotacJi o
.
W ..Birt. Wied. II znajduiemy wywiad
dokonanem szczepienia ospy, celem tego z rosyjskim ministrem oświaty hr. 19natje..
musowego usuwania i mieszkań wynajmo- zarządzenia jest zastosowanie przymusa wem. dotyczący kwestii uniwersytetu: warwzgI~dem uchylających się od szczepienia.
szawskiego oraz jego losu wprzys7iłości.
wanych lub uziertawionycb,-rozciągnięto
_ 4... G. S,. _ . . .I ••owi..
Minister oświadczył kategorycznie, ~e nie
Jl~ 'nale!ących do armii i marynarki nie- .
mieckiej oraz·· na ich żony. .
Dyrek. Bronisław Szulc ur.ądza w ma zamiaru zniesienia zl1pełnego uniwer.
Opieka ta rozciąga się rów·niet w dniu swojego. benefisu, ktÓry odBędzie się sytetu rosyjskiego w Warszawie,. lecz na
·tych wypadkacb, w których poddani nie- 1 sierpnia r. b. tak zwany "l(oncert~Ple- razie Iokuie go tyłko w RosłowI'e nad Domieccy .byli z powodu wojny wysłani przez biscytell t polegający na tym, te program nem.· Co do właściwego jego losu pozorosjan w głąb Rosji i tam przebywają, lub wybiera pubnczl'ło~ć przez wypełnienie 00-· stawia sobIe minister wolne ręce~ ale jez innych powodów doznają prześzkód .'!1 powiednich. formularzy, które otrzymać mo- . dnocześl1ie zaznacza stanowczoł że w uresprawie powrotu na obszar generał.oguber.. żna w binrze koncertowym "Friedberga i gulowaniu sprawy tej b~dzie ltierował si~
względami wyłąnie kulturaJnemi, nie zaś
natorstwa warszawskiego.' Z tejte •opield Koca".
narodowościowemi lub połitycznemt
korzystają poddani państw, sprzymierza..
u
- nC:asiao •
T.1&dnoś~i amu.niclrine ., R,&sji.
nych z Niemcami.
I trzeci program·warszawskiego ze~
"Hamburger Nachrichten- dowiadują
.... Zakaz 1!H"Z7_0Z1l p ...I.p•.
spolu cieszy się nie . mniejszem powo-. się ze Sztokholmu, że wojsko rosyjskie od
. Jak donosi .,Deutsehe W. Zeiłung ,
dzeniern, jak dwapoprzednie~
.
. początkll ofenzywy obecnej zuźyło takte
zabroniony został przywóz wszelkiego 19"·
.Szćzegół~ejszemi oklaskami cieszą masy amunicji. iż dostawa z Japonii, bę
dzaju papieru· -w "celach handlowych lub
się: Rom. Uierasienski, Rinasówna i Łap;.
dącej głównem źródłem amunicji dla wojsk
T,rzemysłowych w obrębie generał·guber
czy:ńska z Blancardem, zwłaszcza w tanrosyjskicb. nie może jut pokrYć nowych
natcrstwa warElzawski&go.aź dl) dalszego
cu "Texas Raylf. Publiczność bawi się żądań. Rosja zwróciła się do swoich sprzy"
rozporządzenia. Podtl.nia o otrzymanie podobrze ale uskarża się, że program trwa .
pieru naJeiy akierowywae do szefa Zarzą za krótko, gdyż jak jeden z widzów ści mierzeńców z żądaniem nadesłania jej ado cywilnego przy generał-gubernatordwie śle z zegarkiem w ręku obliczył, wyko- municji. Wykonanie tego żądania natra..
na jednak na trudności, pomiiając bowiem
(wydział nakładowy, Miod6wa20). Kto po·
nanieprogramu trwa zaledwie 37 mlnuf sprawę własnego zapotrzebowania, odstą
mimo zakazu papier wwiezie~ albo teź je- 26 sekund.
.
pienie części swych zapasów Rosji połą
żeli kto kup-i papier, o którym wie. lub
Powtarzam to na odpowiedzialno§ć czone jest z nadzwyczajnemi trudnościami
· teżdomyślae śię może, żejesf zabr6bioBy
mojego interlokutora. Dzisiaj ostatni
komuni}racyjnemi.
no wwózu; ten ulega brze więzienia do dzień
programu nr. 3, więc każdy ma
Za_h~szaRie. rosyjskich gazet proroku albo karzepienięinej do wysokośCi
jeszcze mQŹJ10sć sprawdzenia śclslości
.,in~jenalnych.
.
10 tyśięcy roMek. Tej samej karze podlBobliczenia pana X.
Z Petersburga donoszą: Oryginalnie
.ga tan, kto usiłuje przekroCz.l'Ć zakaz po ..
wyższy. namllvd:a QOPow'yzszego lub te.J:
Z Delegacji x.riprowłanłow3n,ia
przedstawiają się obecnie gazety rosyjskie
miasta.
prowincjonalne w związku z przeżywanym
zmuszą. Zdecydowana jest. nadto rekwizycja papieru. J>eźeli to będzie niewykonal·(8) Delegacja zaprowiantowania mtadziś kryzysem papierowym. Wiele gazet
· ne y tOzamias~ t€go post1loQwione· będzie sta otrzymała transport rytu, który roz- dmKuje się na papierze kolorowym, afizłożenie wartości papieru w pieniądzach.
dz!elony zostanie pomiędzy szpitale i ko- szowym, li nawet na tak zwanym ,.butelkowym". Niebywała dziś droźyzna papieru
. . - ś. p .. lIIaksymilian tII'łłJł'"ZJ'BW
operatywy.
szczególnie dotkliwie dała si~ odczuć gaŁodzi.·
.:... Waż",e dla sprzedawców mlekłii ..
zetom prowincJonalnym~ oddalonym od
Onegdaj . podaliśmy wiadomość o
{s} Obecnie handlujący mlekiem
ćentrum fabrykacji papieru. Ceny papie-śmierci Ś. p. Maksymiliana Węgrzyna w
otrzymują wykazy do Spisu przemysło
ru wzrosły dziś o 500 proc.ent. Ustalona
Moskwie i krótki jego życiorys. ObC!!crue wego ( aewerhe~roIIenscheitl). . Każdy
warsz.... Przegl. pora:rmy*w wspomnienil1 handlujący mlekiem winien posładac cena 5 kop. za numer gazety znikła jut
pośmiertnem, poświęconem pamięci tego
przy sobie aparat do mierzenia mleka, be:powrołnie. ,.Zabałkanskaja Now .... "Sydziś 7 kop ..
znakomitego aktora, podaje charakterysty- Jeteli sprzedawane mleko nie będzie birskaja Myśl- i inne kpsztują
lf , nDalnij Wos"Błagowieszczenskoje
Utro
cznyszczegół z pobytu· ś. p. Węgrzyna w
zawierało 28,05 tłuszczu, przeciw takiecharbińska zaś gazeta. ,Nowo..
Łodzi. .Powtarzamy go. poniżej:
.
. mu handlarzowi stosowane będą SUI'o~ tokJ 8 kop.,
sti tyzni C kosztuje at lO !rop. Wiele ga..
sW r. 1893 zaanga~owany został Wę·· we kary.
zet zosta'o z powodu braku papieru zagr:zyn do teatru Łódzkiego, w którym zda·
_;% tanich klllchai.
wieszonycb•..
był niernałe powodzenie: w Łodzi jednak
(5) Registracja stołownik6w w ta".,Chołmakaja Rlllś".
-o mało nie została zwichnięta jego karje: ·nicb kuchniach została już ukOńCzoną.
.
llCbołmskaja Ruś· wychodzi obecnie.
ra artystyczna. Okoliczności tego były Okazuje się, iż 80 proc. stołowników
w Moskwie i walczy z polskością w•••
następujące:
są to ludzie pozbawieni prący. Odtąd
Jedna z tamtejszych instytucji dobro.. w tanich kuchniach wydawane będą Chełmszczyznie. Czytamy tam:
"Między ludem polskim z jedn-ej stroczynnych urządziła w ogrodzie »Helenów·
obiady tylko osobom wciągniętym na
koncert, do współudziału w którym za pro- . listę.
ny a księdzem i ziemianinem polakiem t
szono Węgrzyna. Wypowiedział on z e·
_ z żyd.. Stow. lI"ub.. przem. papie- drugiej. panuje olbrzymia nieprzyjaźń; wło
strady z wielkiem uczuciem wiersz 1(one- re.ego.
ścianie ogromnie nienawidzą w duszy swo..
Pllickiej "Bez dachu· i Copeego .BezroW sobotę .vdbr ło się ogólne zebranie ich byłych i obecnych ciemięzców, boją
bocie kowali/t', za co entuzjastycznie· był ozłonk.ow teg(l St\lwllr~yElRenb. Skonatatowa- się ich jednak, ponieważ często są zależ
oklaskiWany. Nie pod0bało się to ODee- no, tę skłaaki czł6&k6Wskie nie wpływają ni od. nicb materialnie. Kto z rosjan dłu
żej mieszkał w • pry wiś lińskich gubernjach·
nemu na Koncercie naczelnikowi żandarregularnie, a to pniE~ważuie l!I powodu ogólmów i polecił W~rzyna aresztOłN:Ć.Speł- ~·n1)go zastoju i wielkiej liceby pOllbawionych kto cz~sto bywał na wsi, miał do czynie..
niono to i Węgrzyn miał mieć wytoczony Pł'a-cy. UstaJlO.Wwno zmniejszoną normę skła- nia z włościanami i często z nimi rozma·
wiał, ten zna ich uczucia i nadziejer wie,
proces opodbunanie tłumów.
dek, a. mianowicie clIłonknwie, JtIJBiadaj~(ly
Nie. pomogło tłumaczenie, iż ooa u- : zajęcie~ o.płall1lć będą 5 kop. tygodniowo, zaś że oni jak dżumy boją się autonomji, a
boją się dlatego, że z antonomją powróci
twory były ocenzurowane i dopiero wsku· xmbawient praey - l kop.
tek starań kilku wybitniejszych osób, zdoOgólne zebranie upewainilo zarząd do w r~ce księiy i obywateli ziemskich da·
wna władza r a włościanie znowu będą nie·
łaiIo~e ~obić.. że peniewat Węgrzyn .był
BB-Wido-waru8 ustawy Stowarzyszenia i lOtpoddanym austryjaddm, Zwoln10B0 go Z słeftsnia jej w kierunku ogółno-faehGwyro j wolnikami szlachty i duchowieństwa i staną się bydłem"..
.
warunkiem, że natymmiast opttści graidee; lf'a!tnr,a~sm.
.. Jedynie na co narzekają polacy wło·
I(rólestwa PolSkiego".
P'oata.llDw10nO utworzyć komisje fachonakaztije~-abymającą . być przyznawaną

J. Widn~nf
,
v.n..-ut

••

. Po rocznej praWie przei'Wie w War"
śzawie mówzacząf wYcłiodiić tygodnik
:łIWłdnokr.~ fpocJ, I'ed~kcią . Win~entego
Rzymowskiego"i przy sekretarjacie Tę.~
aeURza Holówki.
"W"tcłnokl'ąg'f był

.odsamego

P,ocząt..

ku wojny jedynem pismem pel'iQdycznem

(ohokiiGonca) w Warszawie, które od..
raZu zajęto .stanowisk.o antyrosyjskie,
propagUjąc idee ,ołitycznego wyzwolenia Polski, w sposób, jaki w ów{'zesnych
warunkach cefłzuralnych był możliwy.
Obecnie p odejmują ć na nowo wydawnictwo. redaktor, W.Rzymowski między in"
nemi temisłowy .zapowiada dalszy ciąg
pracy swei;
..
.. .
"Gdybyśmy zgublIi ideowy t,ldl'es redakcji, wskazałyby ·go r.am na nowo
wszystkie wysiłki myślizhiorowei, orgamzującej się wokół ~sła samodzielnoKi politycznej narodu)wskaza~aby go
nam na nowo .tęsknota serC· młodzieży.
zwracająca się w jednym ciągle kierunku~instynkt obudzonego . ludu, kt6r~
&am w· sobie -chce mieć ośrodek sweJ
ciężkości, wskazałaby Ito nam nadewszysika
LegjcnówPo~chł naj~er
niejs~al'ękojfiUa -prawdy, sluszriosCi i
rzetelności·naszej spraw~lł.
.
..
I.Wszel.a\o W tym szczęśliwym be~łeniu. 2eoglądaćmotemy dzi:
$ia.j.zwyclęstwo naszych zasad na calej·

mw

•.

prawie linii

społecznego trąnfu, w!ększe

wiedliwiać

opinję.

bodaj żnaczenie przyptsujemyfeJ kon"
sekwencji, z jaką zasad swych.· broniliśmy od początku. tej sŁał~ci. z jaką
pozostawaliśmy imwiemi.Nie ugię
liśmy się ani przed demagogjąopinji.
łlni przed demagogią.faktów;'kŁóre zdawały się rzekomymi.·argumenfarni uspraWiążąc·wypłynięcie

sprawy polskiej narol'UJll międzynaro
dowe ze zwycięstwem· •. mocarstw środ
kowych, nie spekulowaliśmy przecie na
powodzeniach ich oręła. jak na przypadkowym obrocie· . fortuny; z którym
łicżyć sI-ę należy, aby 'm6dz po obu stronach szukaćuasekuracji". Gdyby nawet
mocarstwa środkowe miały były ulelz'
ww.a1~ to i wówczas byliśmy zdecydowanymi zwolennikami zdania, że Polsław tej wojnie wystąpić winna prze..
~ Rosji, od począt1w do końca prze~
_Rosji.

.

Ta konsekwencja sprawia, że nasze
py.iięstwo polityczne jest zarazem na~
~. zwycięstwem moralnym",
.. .'!I1gdy ..łopata", dokfórel wzywa~
~'półski w zeszłym roku. stała Slę
.·~kt6rą owoćzesne prądy ~rób sa"
wykopały, . my w~.Widnokręgu" nie
-~prOtnej' . chełpliwości, .ale w imię
'weJ\tjiJ podejmujemy nasz dawny

.,. . , kiery hył hasłem odosolmiooym,
!lij,ór.ydziś .wraca ku nam jak PQtężne
~,·oo'piersiwielu miljonów odbite:
m.ecJtZyjePołska niepodłegla!

Tym echemmiljonkrotnYn't oznajmia·

aęnaszejidei

tryumf L niesmierlel-

DDŚĆ"4

*

Piel'WSzy .. numer wznowionego-czaaopism.a zaw:elatreść następu~ą:
W.· Rzymowsk'!: Nasze. zwyclęstwo~-. tUl'Sliwillski: .Potrzeba autoryteW., .. radców rtL stót'Warszawy.-:-Jari. Gra.. ··wski:.Niespł~ Gtug.-Micltał R()mer:
c . . ,erwanie .l.itwy od Rosji. --Ohserwa.-

~

_: .. Rozmowy niedys~-R~ ·S~~Listy
t frontu. ~ Iłtmed~kt Herb;: . Zapł~Ciłmi

. . ....,.
t=

łrałczą~ych

wojennych, naJdą
cym do arm]i i marynarki rosyjskiej oraz
ich żonom. opiekęJ . broniącą icb od przyna mocy

armji .. ~. Mieczyslaw Baum-

'NAIlGWei
.dr.odze.-:-Warunkl
.
...
.

przed~

rozporządzeń

8

5

-

Zmniej$zeni,e racji CUP.

Podobno w n8jbliż..~m okresie ku..

ty na dMeb i ewwer, rae,;a cukru zastanie
Zftl1łiejsfi!tta o 2 łuty, to 2Hay, te za..

dotychczasowej ilości 10 łu.t-ÓW na
2 .tygodnie na osobę, wypa.OOie tylko 8

miast

we; O~cz tego sapHjektcwano otwarcie
be~iwłlj.
(i) Wyh~y dały wynik następujący:
M. Grłhbsrg ~). Do zarządu weszli pp.
'E. Jeie-nJtfewicl'l. M. Bornstejn,. N. Zigbardt,

M. Zyłber.sztejn.

łUtów.

- Wypadki.
Iłowe szpitąlQ Ifla 1IMJ'sł'01llfO
W sobotę Z ous,mieszkania na dntchOł"JOh. .
~ze puy ~tI~kim tynku nr, 3
W szpH1l1u ~ła ner~~~srowo
.
~ .. »a b!.D.k 4>.Ietili Jójne Petent i zac~~ w K~&lCWse z~je ~,oy.e~~/' 9il..'się Da ~·mląscu. Z domu Fr~y Starym
• -

,1..

-'
me 345 osob, chOCIaż mIeJSC ~t
tr.~·nr, 1~ ~l z o~ ~~szeg,?
"b,~~~J Administra~ja.Widnokrą-. ko 325, z tego pGWodu zarząd· szp;k+a- ·,.piętta.na·pódwoue, SJft sfro-~ Jl1ęCloletm
~.?~.;>
. ,mteS.
SIę. W .WarszawIe przy uf. Kra- la zmuszony był sa1ę ~w za~t~ .
~~ak i .~ dętkie akaleczeiłia
'..~ ie--Przed.·l.
tr~owy pll:~ 5t:pita.lt1..y.
:w t~t"·, ".. :; .~ ~.. ~ rłl'U.Jlego do
· sp.r.awu~ zwWcił Się.~~,' •
...
'.
,:~y.

E
. :.

eJ.

I
Dziś

ostatni raz
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jako

"D

IłD"
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GAZBTA
t.ODZKA
..
-. .

Nr. 202.

,

~ianie, to na to, że it nich na wsiach zupełnie nIema szkół rosyjskich, że dzieciom

ich nie pozwalają uczyć się po rosyjsku,
skutkiem czego nie mogą oni zająć się

ani handlem, ani

przemysłem,

a w słutbie

wojskowej trudtw jest nieznającemu języ
ka państwowego" (II).
"Kiót więc czyni starania o autC/nomję dla poiaków? - zapyta czytelnik?
Kto? - ma się rozumieć - duchowień
stwo katolickie i szlachta. Oni to idą rę~
ka w rękę do zamierzonego celu w nadziei
przywrócenia w autonomicznej Polsce swo..
ich dawnych przywilejów, owładnięcia ludem wiejskim i używania swej władzy
przy skarbowym progu".

Rosjanie na Bukowinie.
Pożar

•

-

~-

CZIIPBllcnllll'6alll.

W Cterniowach panUi*=t;'
. , j•. Komenda· wojskowa rosyJska·
. 1d1b
snrowych rozkazów, które zagra. tlało
strzejszemi karami rabusio~ tlQdóbne
rozprządzenia wydano równię!:· na lt;1uyCh
s~acjach etapowych.nChoć

pewien

jó~

nIedawno za rabunek na bócznejullczcę
był natychmląst stracony,. lennik . ~
jeszcze opuszczone mieszka~ są VI Czer...
niowcach rabowatie, a złodzieje dzielą·. się
zdobyczą z tan dar mami rosyjskimi.
Gra..
. nica rumuńska jest zupełnie zamknięta i
ochraniana przez więksżeoddziały· pieChoty rosyjskiej. Tylko niewielu mieszkąń..
com udało się .pieszo wydostać z Czerniowiec do Żuczka - Marmornicy. Opusz...
czone· mieszkania w środku miasta, Jak
mówią, obrócono na mieszkania oficerskie.

w lC'kanach.

Po

wsiać&.

Gwałty

rosjan w małych miasteczLudnuść wiejska, która jeM prsswalnlB
kcch na Bukowinie-jak pisze "N. Wie" narodowości rumuńskiej, lloGtała dołll~
Rer Journal" za liGaz. Wiecz.-są coraz tnie obrabowana przez. przecitligaj~ee wojab.
sroższe. Wandalizm żołnierstwa rosyjPoniewai w&lIystko bydło przed odwrotem
skiego w Ickanach i Gurahumorze . do· . było odprowadsone do Dorqawary, niel.ado.
prowadził do większych wykroczeń, niż
waleni Rosjanie zabierali biednej ludnośoi
nawet sama zwierzchność rosyjska mo" rei36tę jej chudob,.. jaka została.
W Kimpolungn, . który letał 'tV promiegla spodziewać się. Komendant rozkaniu artylerji austrjtlCkisf oszoz~dzono ludność..
zał zburzyć baraki drewniane, które
przeznaczone były na: składy zboż~. Widać, le Rosjanie nie msją gQwagi DburJlać
Składały się one z pięciu wielkich i 15
lud ilOści. znajdującej się tuż za frontem" Ko. mniejszych śpichlerzy i leżały niedaleko mendant miasta próbował pomódż ludności.
od dworca, tworząć półkole w pobliżu Ogień· artyleryjski zniszczył kilka budynków,
granicy rumuńskiej. Podpalono je, a
skutkiem łatwopalności materjału sta;nęły odrazu wszystkie w płomieniach.
Wiatr przeniósł iskry. na lezące w poObwieszczenie
bliżu domy mieszkalne, które . też stały
się pastwą ognia.
Łódzka komendantura mieJscowa zoŻołnierze patrzyli na to z zadowostała z dniem dzisiejszym rOlIwiązana.
leniem, i ani myśleli iść z pomocą.
W jej miejsce utworzono przy guber..
Przeciwnie, drwili z biednych mieszkań nji wojskowej .Oddział służby miejscowej~.
ców, którzy usiłowali ratować resztkę
.' Ze sprawami należącemi dotąd do koswego dobytku. Na granicy zatrzyma- mendantury mieJscowej, należy się rlwrano również straż ogniową, która spie- cać do· tego oddziału.
szyła na pomoc z Burdujeni. Straty są
Biura mieszczą się w tymże gmachu.
wielkie, choć nie tak znaczne, jak po- co dotychczasowa kómendantura .. miejska,
dały dzienniki rumuńskie.
przy ulicy Piotrkowskiej nr. 139.
Większa część Ickan została nieŁódź, 21 czerwca 1916 f.
tknięta.
Poza objektami wojskowemi
Gubernator wojskowy
uległo zniszczeniu ośmnaście do dwuBARTlI.
dziestu domów prywatnych.
generał-porucznik
Komendant rosyjski odmówił przyjęcia deputacji, która przyszła żalić się
Obwieszczenie.
na postępowanie żołnierzy.
•
Handel z. Rumunją jest zakazany i
Prawomocnym wyrokiem sądu polowszelki dowóz z Rumunji zatrzymywa- wego przy Cesarsko-Niemieckiej Łódzkiej
ny jest na granicy, tak ie z tego powoGubernji Wojskowej z dnia 19 lipca 1916
du wśród ludności rumuńskiej panuje roku, skazano na śmierć poddanych ro...
żywe niezadowolenie.
.
syjskich:
Władze miejscowe w Burdujeni zwról) szewca. Romana ,Kluczaka. z
ciły się wobec tego do rządu w BukareszPrawdy,

Zapisy zboża
2) robotnika, Stanisława Bernardaf •
jakie wpadły w ręce Rosjan w Ickanach są . z Rudy,
nieznaczne. Władzom austrjacko· węgier
3) robotnika, Antoniego Szottora; 2:.
ski~ i niemieckim udało się w porę wszyPrawdy,
stko przewieźć w bezpieczne miejsce. Za-. ponieważ posiadali oni broń palną i uty..
pasy zboża, które były przeznaczone dla
wali jej w napadach rabunkowych na miecie z

prośbJ.

o

interwencję.

państw

centralnych, przyszły wprawdzie do
Burdujelli, ale nie były oddane i teraz bę
!ją przez Predeal wyprawione do Węgier.
Służbę bezpieczeństwa pełnią ~ardarmi.
Władze rosyjskie wydały specjalne rozpo-

organom pogranicznym i zakawwozu dzienników rumuńskich pod
. '1ajcięższemi k"rami.
rządzenia

zały

Dr~

szkańcÓw

kraju.

.

Wyrok spełniono dziś rano o godzinin 6 przez rozstrzelanie.
. Łódź, dnia 22-go lipca 1916 I.
Gubernator wojskowy
Barth• .
generał-porucznik,

~.:;.

4.

... ;.,

···porządzenia .. 'ddałmń~,orazcałkowite

tłoz:por:z:ąd%e~ie,
4otyeU\ee pabjankkiego Urzędu

postępowanie wUnędz'e.· Pojednawczym

Pojednawczego.

Na ~ocy . §1 obwiesi~enia t; dn!a .
22-rgo m,arca 1915 roku i rozporządzema
z dnia 8--go wrze§nia 1915 r. wydaję dla
miasta Pabjanle za zgodą gubernatora
wojskowego nalłtępuJ~Ge rozporządzenie
policyjne:
§ 1.
W.mieście Pabjanicach ustanowipny
będzie Urząd Pojednawczy, ~la kt6rego
miarodajne będą następującepóstano
wleni&
§ 2.
Urząd Pojednawczy ma za zadanie:
pośredniczyć w celu osiągnięcia spra...
wiedliwej· ugody obop6lnych interesów
a) lokatorów i gospodarzy; b} dłułnik6w

wraz z potrzebnymi do.tego aktami· wolne są od podatku stemplowego ( opłat.
Wszelkie . koszfyt powstającę z powodu ustanowienia i działalności U.~.
duPojednawczego ponosi Z8.rządm: .
..
...
§ 9.
Ninie}ąze rozporządzenie wchodzi
w źyci~ natychmiast
~..

tódt, dnia 18 lipca 1916 L
Cesłlrsko-niellL prezydent p.oIicji

loehrs.

Obwieszczenie.
~

Wody OCZYSZCZBJącęi:!bło1
. '~ydt a~
PII.ratóf ~omowego o9źY$ ... ·.łrintlH!.
b.
qdpomednfą do ŚWQjęj ku . Cjiiej u· .
ści re~lamie zapraWiane 9dpą1riecln1ą .
ścią .chlorku wapńa~ PrżYdaJmn!ej na •
god~ny przed !Wdeut wypompQ.
.
trzeba na katdy l ebm.. zawartóści do
szać 300 g. chlorku wapnBt
Wyko.qanf~ niniejszego rozporzątke
nia będzie kontrolowane pizei właściwych
urzedników.
.
. Nieprzeatrzegający tych przepisów ~
dą surowo karanL
Łódź, d. 8 lutego 1916 r.
Cesarsko Niemiecki Prezydent Policji
.
von Oppen.
Na powyższe zarządzenie zwracam
ponownie uwagę.

i wierzyci~lihypofecznych.

§ 3.
Naczelnik, jegozasfępca, członko
wie oraz personel kancelarji Urzędu Pojednawczego zostaną wyznaczeni przez
zarząd miejski, który również decyduje
w sprawie ich wydalenia.

§ 4.
W rozprawach

Urzędu

Pojednawczetrzej cżłonkowie,
przewodniczący i dwaj ławnicy. Prze-.
wodniczyć . może tylko· osoba, posiadająca wyższe wykształcenie prawne.
§ 5.
Postępowanie w Urzędzie Pojednawczym nie jest publiczne.
goprzyjmująudzial

Członkowie

obowiązani

. Łódź, dnia 21 lipca 1916 roku.
Cesarsko-NiemieQ'si Prezydent Policji

są

do za..
chowania milczenia co do rozpraw oraz
wszelkich stosunków, z którymi zapoznają· się podczas takowych. Na ten
obowiązek winien naczelnik Urzędu Pojednawczego wyraźnie zwrócić uwagę
każdego cZłonka przy rozpoczę~iu czynnosci,

WZ.

von Bernewitz.

Ppzymusowa licytacja.
We wtorek d. 25 lipca 1916 1'. sprzedam w Łodzi przez licytaejł zaH1Z Sil go..
tówkę:

§6.

Rozprawy toczyć się mogą w języ·
ku niemieckim lub polskim; z tern je..
dnak zastrzeniemt że rozprawy w tym
tylko języku odbywać się mogą, który
rozumieją wSzysćy obecni członkowie
Urzęrlu Pojednawczego.
Jeżeli rozprawy toczą się wobec
osób, które języka nie rozumieją, winien
być zaproszonytlumacz.
Tlumaqzem
może . być piszący protokół. Protokól,
rozprawy i ugoda, o ile takowa osią
gniętą zostala, spisane być winny w niemieckim; a na wniosek jednego z zain~.
,teresowanych osób także i w pGlskim
jęŹYku.
.
.
§ 7.
.Urząd Pojednawczy jest upowaźnió
ny do wzywania na skutek wniosku lokatorów, gospodarzy, dłużników oraz
wierzycieli hypotecznych w celu poje..
.dnania i do przedsiębrania wszelkich
celowvch wyjaśni en, mogących ooprowadzić do sprawiedliwej ugody. W szczególności jest takowy upowazniony do
żądania od stron dania zapewnienia o
prawdziwości i zupełności ich objaśnień.
§ 8.
Powstające na mocy niniejszego roz-

1) . o godz. 9 rano przy ul. Orlej 1f3:

około 12,000

lozm. kafli, 13 żehz!lyeh pieców, lśluBarkę, l kowadło; l piec kowalski, ,.ag~ dscimaloą. około 43 emaljowanych drlwiGzek do pieca, maszynę do przer3biania gliny, msszynll do ucłerania farb,.
prasQ i t~ p~
2) o góda. 11 rano pray ul. Orlej 1/3:
nóż do przecinania, 2 słote szpilki do kra1\'I

'łów, złoty łańcuszeK do

zegar!<a.
BIazyczek

Komisarz sądowy w

Przymusowa licytacja.
b~a~

sprzedane

przezlicytaej~

za go-

1) o godzinie 8 i pół rano przy ulicy
42: l WÓZ frach-

Nowo - Cegielnianej nr.

towy;

2) o godz. 9 rano przy ul. Pańskiej
nr. 97: 1 maszyna do szycia, 1 ławka wy_

śoielana;

pół rano przy ulicy
nr. 29: l Bzafa, 1 zegarł
1 komoda. 1 lllstro, 1 lampa;
.
4) O godz. 12 w pol. przy ul. Drew..
nGwskiej nr. 81: 1 szafa do ubrań •
Urząd Sekwestrowy m. Łodzi.

3)

godz. 10 i

(I

Częstochowskiej

Ul OGłOSZEł!IA DRDBIlEl'1

do domu

Szeib1era, Z.awadzka Ni I.

thoroh~

We wtorsk, dnia 25. lipca 1916 roku

tówkę:

L PRYBUlSKł

Przeprowadził się

Łodzi

zewnetrzne i włosówusuwa-

J A'• A'.. A'• A'•
A
.'

burtowo i detalicznie tanio",

Leczenie elektrycznością, elektrolizą.
nie szpecących wlosów.

Piutrkowska 25

~podwórzu.

W

-

Meble, nOwe i używa-ne, najtaniej w du-

żym. wyborze, oraz łótka meta.lowe, wózki i welocypedy d~ecięc6t wanny, krzesła. wiedeńskie.
Poleca ma.gazyn mebli Władysława. Romlszow
ski ego Piotrkowska. 116 I riętTo front.
4

Lekal'z -

fI. hE

nentu~~ ~~ra[~!'

dentysta

IT1ł

Piotrkowska 11.
b. długoletnia asyst. lek. dent. E. F U KSA.

erłeilt

gebildeter Deutscher. OfIerŁ sind unter
"H. lit. M. c in d. Exp, d. Bl. anzugeben.

Plombowanie, wyjmowanie zębów bez bólu,
leczenie dziąseł. Sztuczne zęby z podnIebieniem i bez podniebienia po przyst~pnych ce·
nach. Przyjmuje od 10 - 2 i od 4-7 wlecz
w niedzielę i święta od 10 - 1 po południu,

Żądajcie ty Iko

Dentysta

"

a la herba.ta. (w płynie), Dostać wsz~dzie, Najwlęozl!. ekonom~a., bardzo smaczna. Poszukiwano
ajenci na Łódź i prowincję. Łódź, Krótka 9-13

mieszka. obecnie Pi<:łłl"!towska li! 85
przyjmuje: ~-12 i 4-6 po po!:udnill w

Rlelir;i~i;W'i~;~;o~l~a~ion ·Freb łaoka ~~r!gei~~~OSY!i~l~!!~ ~

do
d hletnichfjes~E'nnych
L JASINSKIEGOwysieŁ\1\ ów
d tylko w akta..
&0
,
wozi nI. Andrzeja
~ 10 i w Łęczycy

O';~"~..
li t'"
_L'
b .........zJa.mem wy sz. a... eemem
P03zUAuje
~ondycji w mie~8~u lub na wyjazd Oferf;ypod
lit, .R. ,E.- u,p;:asza !'ię składać w Adm, G. Ł
z

l{edaktor i wyd!!-wca JAN URODEI( (m p. Plżeja:z.d 8

Adml'n.;straCl·l· Gaz. Ło'dz. Pr·z· e'J'azd
_

",r.

Jl:2

·8.

Wincenty Golyniec zgubi! }o3siP9rt niemiecki, wydany z gm Brus.

.

nabvcia
Tamie zajmująca powieŚĆ Ch. Dld.ensa. MlłoMi
i. Poświęcenie·.
•
rawiec· damski z powodu kryzy&u szyje ele];i

do
8,

K

gancko kostjumy od 10 mk~. palta od 8 mk.
suknie od 2 rok. Pracownie E. Rudzkiej Piotr..

kowska 17{parter.

Prośby

I

"

BERTA AB

Jana Matejki tanio·
Album
w Adm. Gas. Łódz. Prsejazd

,

skarn", R~ns.
pra.wny {łers;1orff
PIOtrkowska. 84.
~

potrzebna sklepowa posiadająca majątku
ści.

3óó mb.

pojedyńcza miłej powierzchnoKauc;}a zbyteczna. Oferty w· Adm. Gaz. ł..

nie starsza lat 30,

pod .300.
otrs,"bny :a:dolny clióeladIlłksz6wcki na
robotę. na. Bt&łe, Zapła.ta dobra. Alek;8łll1drów pod Łcdzią ul. Kościelna BW., zakład ob LWjS,
tró:l potrzebny :zaraz. Benedykta 41 zgłosić się dIi
gospodarza.
.
ronisława Rlifanowicz zg;ubiła paszp. ort niemlecld.
B wydany· w Nowych ChojnaGh. .
eliks Skrobała zgubił paszport niemieckI, wydany
w Warszawie.
·80Z.111<1 K'O. t zgubiła paszport niemiecki, wydanj
prz'y Pla,ell Kościelnym 4.·
.
.
ROZ d ]3 D,:mbek zgubiła paszport niemiecki. wydany przy ul. Z~ierskleI 91.·
.

dan"d,i

P

g

o

F

1

Na masiyllie ror.icYille! w Uuczni JAtiA Gł{ODKA PrgeJaz;d 8.

