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mocn o-w duchu twórcz ym, nietylk o kry·
, Deklaracje dodatkowe
ty~~nym, bo chwila jest zbyt poważna, by
nawet opozycja mogła 8i~ ograniczyć tyl- złożyli: Radny Józef CiBKswsk! imieu. bloku
;łiicjalistyeznego, radny Kroqberg imieniem
kodo jałowej krytyk I.
50oj81~demokratów i radny Hirsahorn imieScbodzićsię b~dziemy tu na radę z
niem komitetu zydowskiego ludowego.
Ilczu~jem.
o jakiem mówi nasz wieszcz:
Wars~awy
DeklaraCję bloku so;;.jalistycznsgo wię
"A człowiek poczci wy, idąc na radęnaro
kszość przyi'ilła sUnem sykaniem, częśó zaś
dowąp pełne ma serce miłości ojczyzny".
Wczor aj wWar s%aw ie odbyło się
I-sze posiedzenie Rady miejskiej.
Nie przeszkodzą nam w obrada eh ró- pubIiclmośili i kUliu radnyob oklaskami.
pierwsze posied zenie R~dy miejsk iej, %~o.
aoja socjal .. demokracji przyjęta
o godz. 12 w południe w sali kolu- żnice part,yjne; dożyliśmy bowiem chwili,' zostałaDeklar
lanej z. wybor u ludnoścI stołec~nego· ml~
spokojn
ie, lecz również Pl oznakami
gdyni e ma wśród nUB takich, którzy mó.
mnow ejMag Istratu , przybr anej . krzewami
staJua lu,nas rego•. Uroczystosć otwarCIa
protestu.
wią:
"Niech
i portret ami DekBrt.a, Małachowskiego, ,Koł
.lepiej Polska leźy W niewoli,
rozpoczęły naboźeńsw!ł .• w katedr ze oraz·
- Nie sykaćl Nawoływał ktoś z cenniż gdyby zhudzić si~ miała według aryłątaJa' i 19n. Potock iego - l-sze uroczy ste
w synago dze żydowskIeJ.
trum.
posiedzenie Rady mi~jskiej Warsz awyto z- stokrae ji", ll'e ma takich, którzy mówią:
Po przemówieniacb socjalistycznych
"Niech leiy, .niż gdyby zbudzić się miała
począł dzisiaj podniosłem przemówieniem
W katedrze.
zabrał głos przewodniczący Rady, oświad
według demok racji". Dożyliśmy bowiem
prezy dantm . st. Warsza wy, książę ZdziO godz. 10 i pół rano katedr a . S-go sław
ozując, ze deklaracjll ogólna zfłsadniezej swoLubomirski.
chwili, gdyśmy zrozumieli, ze .żasiewać
-jej
Jana szczeln ie jut· była wypełniona. Przez .
treśl!i, zawiera równiea postulaty soojal. Książę--prezydent oświadczyl, ze przy- trzeba miłość Ojczyzny i ducha poświęce~
ne,
środek kościoła utworz ono szpale r doprez ..
tylko zapowiada nie nienawiść dla jakiejchodzi dziś do sprawowania rządów gonią., a wyrośnie Rzeczp ospolit a wielka i pokolwiekbądź klally, sla zwiastuje miłośó cabiterju m, dla przybywających radnyc h i, spodar ki mialskiej
tężna
"~
Rada miejska. Waraz ałegQ n~rodu.
Cżłonkówzaiządu miasta . . '
.
•
. wy. Rozpoczyna pracę nad podniesieniem
Słowa końcowe prezesa Rady sala
,
W prezbi terjum , w.pier wszym rzędzIe,
,Huczne oklaski całejssli towarzyszyły
kultur y i dobrob ytu mieszkańców stolicy .
przrięła burzliw ym oklaskiem.
, tym słowom.
na umyślnie przygo towany ch trzech fot~
• Rok mija, . jak zrzlł!d:enie~. wypad . Deklaracja zasadnicza.
lach ,zaJęUQ1~ejscaprezydent.ks, Luboml,F- kow, spa~ło na
.
Złozono nast~pnie deklaraoję żydów lu~a8-,m
. . •, .
ski, maj~~po. bokacnp~ied~tawici~la -władz. .Ulięl'QztQ:elenla. opieki ówlł ksu}z.ę-brzedowców. przerwanlłsykiem wtem miejsou
nad
Illdl1f)ś~ią i mia-?
.~ Dr;~~oJ.lBabmskl.~~czytal !lastę.. gd-eieJakó postula
o'kUpacYJ:nycłi"~r:cK\Vlł~kleg<? lprezeS!!:stem'8tołeczne
t zasadniozy wskazano:
m italn ..·
". .
pnIe ~spolnądeklaracJę następwący~h
Rady miejsk iej> cir.· 'B!t1dzi~s!tl.~().. !'a!eł
,śzkoły !ydowskie z wykhłdowym języ
. Prezyde.nt ... ka. LubomJrski odwołUje 5t:o.nn~c!w, repre~entowany~h
'zajęli miejsc a naczel nik' mdlclI mIeJskIe)
w Ra~z.e
się. doRad y miejskie}
kiem żydowskim" oklaskami BSŚ przyjęto o~le}skle]:. Kola międzypartYlnego, .?ohty~
ks. Fr.' Rądziwiłł, .' burmis trz in~. -p. Drze- i stwierd za, że stać '0 skuteczną pomQc
świad(lzenie, Że grupy. które repreze ntuje
dziś trzeba twardo na
kl.r~al
neJ~. narodo
wieck i,'rekt cr politec hniki Straszewicz,
straZY interes ów kraju i stoliey~ Wazy.. - Sklej partJI postęp wej. d~mokracJI,. polmÓWca, "uznają polski charak ter kraju".
,?we],
zJedno
czema powszysc y radnichrześcij1ł,nie
mała ezęść
stkim nam przyświeca jeden cel, jedno dą. Po tych deklaraojaob przewodniczący
st~powego, stronn Ictwa narodo wego, ko"
radnyc h ż;ydów oraz członkOWIe dotych czazenie: dobro' · powierzonej nam --::-.' mówił ~ltetu demokratyc
odczytał przywieziony przez prof. dr. NDpO~
zn~o! ~f~·uPY rad~ka",
BOWęgo zarządu 'miasta . .
.
....
.
ksiąźę-ukOehanej sprawy na progu noweleona Cybulskiego
lp~' narodo w.ych, socJah s!ow polskI ch.
.'pięćminut po 10 i p6łotoczony lI-go wchodzlJtcego
życia, Polski; niezależnejZWlązk~ Plitrjo tów, stronm
adres Rady miejskiej krako1l!skieJ
ctwa I~doweczną asystą wysżedlks.arcybiśkup A. K~·
Ojcżyzny.
'
... , .
go,. ZWląZ~U narodo~~go robotnICZego! na pergamiuie, barwnym archajczn}'~' drukiem
kowsk i i skłoniwszy się w· stronę· prezbl"
W zakOńczeniu książfJ-prezydent w ; zWlązkunI~P?dleęl?sclO:v
złozoqy.
ego, gr:r~y pra
terjum . rozpoczął uroczy ste naboteństwo;
imieni u ludności i mfasta ' złożył hołd .cy. ~ar~doweJ i
Okrzykiem
lIgI
panstw
owOSC
l polpodcza s kt6reg o śpiewał. chór katedr alny.
pierws zej Radzie miejskiej. _.
.
skleJ. ' . .
.
. "Niech żyje Polska· f
Następnie prezes Rady miejskiej, reBrZm l?!la. Jak n~stępuJe:..
W synag odze.
.
zamkną
ł pjerws~e posiedaanie Rlldy miejskiej
ktor uniwer sytetu warszawskiego,
W Ch~lh o}~rzymle.go nap1ęc.!a wOJ"
Już O godz. 9 i pół synago ga była
dr. rektor Bruddński.
dr. Józef Brudziński
ny
obecn ej, kiora zwahl a na Narod Pol~
P rzepełniona. Na galerja ch miejsc a zaję- wygłosił uastępujqce przemówienie:
skihrzemię klęskmaterjalnyC;h, al!" je:
'.
-.
dnocześnie otworzyła. przed mm WIdokI
ły pa~e'Pierwszymrzędzie ławek zestro ':'
Tłumy na placu nie rozchodziły się do
M'owa prezesa Rady miejskiej
odbud owani a wJasn ego państwa,powoukoftcz
ny prawej :zasied li preze sR. M:. ~. Btu~
enia uroezystości.
.
dr.
Józefa Brudzińskiego.
lany został do życia samorząd stolec zdziński, prezyd ent ks." Lubom lfskJ, doRuch kołowy wstrzymano, umoiliwhlllo
nego .miast a Warsz awy.
Ogłosiwszy. pierws ze zebran ie Rady
jedynie komunikacj~ tram wajom.
mniem any, drugi burmis trz dr" Z.'. Cbmie mieisH:iej st. ID.' Warszawy za otwarte
,
za. Odczuwając· powagę chwili histo·
Jew~ki naczel nik milicji ks. Rad.ziwił i hr. powiedział riaibliższ.e posied
Adresy.
zenie' na pią~.. .rycznej tak wielki e w Narod zie budz< f
]<WiIe~ki w mundu rze i pikielhaubi_e. Po .' tek o godz•. 7 wieczorem, dla
Oprócz
adresów
Rady.miasta Krakowa,
dokona
nia <:ej ; nadzie je, my, pierws za Rada mie]lewej stronie zasiadł żarząd gminy Starodziś w nocy na ręce prezesa· Rady miejskiej,
wyboru sekreta rzy prezyd jum i komiSji,
ska
,stolic y polskie j,
zakonn ych, za nimi rabini warszawscy, ~
dr. Brudzińskiego, nadezedl adres wszystkioh
poczem wygłosił przemowę, w której stre .., .wazne j większości utwor zona w przeswojej w drodze do~
dalej. radni - żydzi i prawie wszysc y radm
większycb miast GaIił.lji, podpisa ny przez p.
ścił jasno a barwn le hist()rj~ samorządu
hrowo lnego patryj otyczn ego porozumie~
chrześcijanie.
'.
. •
Konsta
ntego Srokowskiego.
~
miejskiego w Warsza wie.
, nia się róźnych warstw i odłamów spo~
. Po krótkie m nabożeństWIe, odpraWlo"
Nadto
. Dalszy ciąg przemówienia preze~ Razłoźono. równiez .adres kobiecy,
lećzny
ch
oraz różnych kierun ków palinem. przez kanforaSirot~ przy· śpiewie
pokryty
wielóm
dy miejskiej zwrócił do radnyc h, wskaz ua podpisami oraz szereg intyczny ch polski ch, sklada my na pier~
.cbóru synago gi, na mówDlcę . wszedł ka.. jąc bn obowiłłZki, jakie
nych
adresów
,
pOWitań, życzeń i t. p•
na
nich
cią!lłi
zawszem ' uroczy stem zebran iu naązem naZnodzieja, radny dr.' Poznański, który rozdania, jakie m liI} do wykonłluia.
stępuj
ące oświadczenie:
począł mowę swą .ustępem z psalm u w ję...
Oświadczeni l) przedstawicieli
.Zebraliśmy się dziś-:-mówił prezes'""':
.
Do
. gospo darcze j i kultur alnej dzia~
zYkuh ebrajs kim •. '. . . '
Polsk. Partji Socjalist.
po raz pierwBzyod lat wielu, ażeby wspól- lalnościpowołani,
siły i umiejętności
. . NaboteÓstwozakończono-odśpiewa..
nie obradować nad gospodarką i czuwać
nasze ku temu wytężymy, aby gospo"Kurjer pillski" dzisieJszY umieścił tła
niem: przez chór synago gi .Bote CQŚ Pol..
nad rozwoj em naszej stolicy. Zadania, jastępują
ce oświadczenie radnyc h, naleźą6ycb
darstw
.o
i
kultur
ę
Warsz
awy
w duchu
Skęłl...
:'
.
lie nas czekają, mozna streśoić w trzech
do
polsko
Parij. Socjali st. (Frakcja rewolu·
naródo
wym
i
na
podsta
wie
równo upra. '.. W synago dze honory gościom czyni..
zasada ch: 1) Samorząd miejski JllUBi Uczy·
cyjna):
wonien
ia
obywa
telskie
go
podźwi
gnąć,
aby
~konsulB. Eiger j inż. Z. Dekler .
nić zadość wszystxim - potrzebom publie klęski i ci-ężary, ,jakie wojna miastu
.. Wychodząc. z zasady, że w chwili,
przy~
'.
Przed synagogą "zebrały "się tłumy.
cznym, nad 'których z8spokojęnie," inicjaty:
k,iedy
się ważą lOB) Polski, niellbodne jest
nioSła
i
jeszcz
e' przynieść moż'e-zlago~orz§dek utrzymywała 'milicj a miejsk a.
wa prywa tna. nie b~dzie pracowała, gdy!
zamanifestowańie łllt:zności wszystkicb eledZiej przede wszys tkiem zaś, aby ludność
Prz.ed." iw.-a~cie.:m. ·po.·siedze~ia.
mentów narodu w ogólnem dąźeniu do odzynie dają one korzyści materj aluych ; 2) Sapracującą, tak ciężko przez wojnę do- skania
morząd może przejąć we własną admini Niepodległego Państwa Polskiego,
tkniętą
,
materj
alnie
i moraln ie rato'Ńa~Płacit t~afrainyintłumY~strację te działy produkcji,. któres
podpisa
liśmy'
~spólną deklaraci'il 84 człon
łożąe wac•. Te prace nasze
ćbędziemy~ ków Rady Miejsk
Porządku prZestrzega milicl~~
.użyteczności publicżn:ei. 'są jednak jej źró.. w . rózumieniu, że samorząd_pełni
Warsz awy jest. dniczy postula iej, zawierającą ten zasaZaproszęni .góśc~e:zaczynają s!ę zja.. .dłam doohodów; . al Samorząd.
t. Musieliśmy to uczynić i z tego
powini
en
nierwszym krokiem do odbudowy Państwa
lViąćo godz. ! I-ej. 'radni -zaś ·przybywać
ać 8zczególną opiekI !' ludnGść ubożwzgl~do. ze nasze przyłączenie' się było je·
ł"
%aczY1iaFr z katedr y o godt .lI..ejm. 45, otac~
BZą W celu podnie sienia jej' na wyżuy
dnym z warunków doj~cia do' skutku deklaPolskiego. NjepodJegłe Państwo. Polskie,
Witani przez ufotmowaną w szpale ry pnstqpień bltury i dobrob ytu.; Zadani a' pnracji ogólnej.
wyposa
żone
w organy i środki 7 .. niaz~Iei.;
,blicznoŚć.
. "
Deklaracja ta li! nłltury rzeczy musiała
bliezn ewielk iego miasta polegają na 8twO"
ność
'jegó
wyraiające f zabezpiec~ająGe"U wejścia do· magist ratu kordon u~· rzeniu zdrowy ch warunk
być
kompro
mi"eową; podpisaliśmy je za wzglę1viorzyła :młódzietu.niwersytecka, \\itając: czilego i moralnego ludnośców życia fizy- oto' cel .najwyższy dawny ch i obecnych ,dów taktycsnyćh, nie Od5tęPUjąc au] 11a
jot,
i,' óraz na uła- wy·siłków Narodu PolskiegO. oto i nasz
cDwa cyjilie rektor a.;...
'.;
. . . . . . twieniu procesu produkcji i ioz~ziału~
od swego programu soojalistycznego. Stano.
.
Punktu alnie o godz.. 12-ej na wieży· . tych zadaniach opieka
wisko nasze określimy w osobnej deklaracji,
nad, zdrowotnosoit} 'święty ceJ, do któreg o dążymy•.. W prz8~
ila.!uS%Owej daje się słyszeć hejnał eztero..
publiczną obejm:uje' nBjszelszy ż~kres·dzi.';:. 'konaniu, że
którą !łożymy na najblizszem ,Dosied zeniu
wojna obecna cel ten ziści,
Itółnie·.powtórzony na czte~y "stronyświa- łalnoś.ci municy palnej.
.
.
Składa
my
hołd
wiernym synom Ojczyzny, Rady Miejsk iej.
'ła~':Jednoczcsnie nawie zyratu szowe j po~
. O tem w81yatkiem radzić b~dziemy,- . którzy od, półtora. wieku
Tomasz Arciszewski,
prz8lewa~i i prze';
tlnOSisięi powiew a. ponad miaste m szłan.. wysuwając. pewne sprawy
zlnieja
lewa.J'ą krew za Wolność ł_ Niepodległość
lIar:biało-a:maranlówy.
Gustaw Daniłowslu".
'własnej. inne przyjmując na wniose ktywyma"
,
Wtej dJwll t J'ozj)oczvna się
lcistratu i władz. Radzie bedziemv-wier~Pol~lri
•
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Telegramy.
W.elka Kwatera
24-go lipca. -

Ołiwnalll

Urzędowo.

Z widowni zachodniej..
Natarcia

angielskie

na

front
1'hiepvaJ>.-Ouiłlemont dokonały, jak
alt: okazało, części jedenastu dywizji
angielskich, z których niektóre sprowadzono gpiesznie % innych frontów.
Jedyną korzyść. jaką nieprzyjaciel.
,dołalosięgnąć na całej linji, a któ-

rej Jeszcze nie naprawiliśmy, wtargnięcie do kilku domów w Pozieres,

_musiał opłacić nadzwyczaj cię~kjerni
i km'a wemi strata.mi. W Langueval
pobili i(h W przeprowadzonym z raz..

, machem kontrataku sławni grenadje-

rzy brandeburscy. Na południowym
'Ił
t
d l
zachodzie o d O Ul eman w o e po
zwirze, gdzie się przeciwnik przej..
ściowo zagnieżdził f wzięto do niewoli nie rannych 3 oficerów i 141
tołnierzy. Na południu od Som me
h d'
d
·
pod Sayecour t l na. zac O. Złe o
V ermandovillers. rozchwiały się W
naszym ogniu mniejsze przedSięwzięcia francuz6w. Walki artyleryjskie
łagodniały tylko przejściowo. WedJug
dolychczasowycb obliczeli naszazdołłycz W walkach od 15 lipca wynosi
,58 karabinów maszynowych. Na prawo od ,Mozywalka artyleryjskawzma-'
gała się kUkakrotnie. Piechota nie
ł t t .
by a u aj c~ynną"

SIWa.ozd_ie admiralicji·
austrjackiej.
W1EDEŃ. 24 lipca. Urzędowo.

,Eskadra latawców mon kich nocy dzisiejszl'j obrzuciła bardzo skutecznie bombami ciężkiemit lekkiemi.
oraz wzniecającemi pożary-urządze
nia wojskowe w San Giorgio dl No ..
wara i Gargo Monfakone. Zaobserwowano liczne silne poźary. Mimo
zaciekłego ostrzeliwania, latawce powróciły szczęśliwie.

KomendafloŁy.

Kronika

~ontgCZnłL

Co opowiadają RosjaBie?
PE1'ERSBURG.. 23 lipca., . Sprawo-'
zdanie urzędowe z dnia 22 lipca.
'Front zachodni: Na lewem skrzydle stanowisk ryskich _ trwają walki z
. wojskami niemieddemi.
W okolicy wsi Martyszki (11 klm.
na pó~nocnym wschodzie od Smorgoni)
powiodło się nam wziąć kawalek rowu
niepnyjaciełskiego przy pomocy noene·
go ataku.
C:ężka artyleria niemiecka osme-liwała nadzwyczaj gwałtownie odcinek
na wschodzie od Baranowicz,.
Na południu od Lipy wojsKa nasze
odrzuciły nieprzyjaciela dalej wstecz,
posunęły się naprzód przez miasteczko
BeresteczKo i zyskały teren ku zachodOWi'WOjska generala Zacharowa, wzięły.
do ńiewoli w nocy z. dnia 10 na 21 lipca,. pl'zesuo 300 oficerów, w tem '1 generala i 1 pułkownika. oraz pneszło 12tysięcyzomierzy, tak, że ogólna cyfra
jeńców niemieckich i austrjackich łącz..
nie z oficerami, w ciągu operacji od 16
lipca. wynosi 26 tysięcy ludzi. Liczba
zdobytych armat i karabin6w maszyno~
wych zostanie dopiero stwierdzoną.
W okolicy wsi Werben i Płaszów
(5,5 klm. na południu od Werben) na
prawym brzegu Styl'U~ na południu od
. ujścia Lipy, zostaf otoczony 13-ty au~
sh'jacki pułk obrony krajowej.. Cal:y

Komunikat turecki.

KONSULENT PRAWNY

KONSTANTYNOPOL, 24 lipca. Sprawozdanie głóWnej kwatery z :cłnia 2l
lipca. '
.
Krążownik ,.MidHli ll natknltł się dn.
22 lipca na południu od Sewastopola n~
silne nieprzyjaciełskie morskie silyzbroJne. Ponieważ "MidiHi" usiłowano od ..
ciąc drogę, musiał się on wdać w walkę, trwającą czt~ry godziny, z o~st~m
rosyjskim typu .Cesarzowa MarJa l z
czterema torpedowcami równie! nowego
systemu. Pamimo ataku, oraz pomim?,
że okręty nieprzyjacielskie bezustanme

Ileks_r v. GIrIIIrff.

przeniÓSł swelmuc do lokahl wł}'$:lł domu

Piotrkowska 84, parter, front.
Według "Nieuwe Rotterdamsche Courant", • Times" i • Daily Mail"', głoszą, że
ustąpienie Sazcmowa nie wpłynIe na zmia..

nę

polityki rosyjskiej.

"Nieu. yan den Dag- j pisząc o
zmianach gabinetowych w Rosji,. twierdzi,

otrzymywały posiłki, krążownik "Midilłi"

re trudno ttwierzyt, by" grę tu nie wcho-

dzięki dzielności swego kieroWnika prze:wal ., łańq.lch niepnyjweIski i wrócił
pomyślnie.

dziły względy polityki wył$zej. Gazeta
sądzi, że ustąpienie Sazoll.owa ma pewien
związek z
podróżą
jego do Anglji i z

Wyprawa

omawianiem
ską

torpedowców nie ..

mieckiCh ku wylnzeżom an ...
gielskim.
.
BERLIN, ·24 lipca.

Urzędowo

da..

noszą:

W nocy z 2.2 na 23 lipca niemieckie
torpedowce przeaSięwzięly z flandrii
wyprawę aż praWie doujśr,ia Tamizy,
nie spotkawszy się tam z nieprzyjadeł
skiemi silami morskiemi, Podczas powrotu napotkalyone dnia 25 lipca rano
na kilka angielskich małychkrązowni"
ków klasy .,Aurora u i kontrtorPedowców.
Wywiązała się krótka walka arl:ylery}ska,
w toku której ugodzono w nieprzyjacie.la. Nasze torpedowce powróciły nieuszkodzone do swych punktów oparcia.

Cesarz na froncie wschod..

nim.

wespół

z

dyplomacją

rosyjskich celów wojennych.

angiel-

.

Drugi nurkowiec niemiecki
w Ameryce.
Berlinskl .. Lobl-Anzeige'f' powtarza

niesprawdzoną jeszcLe Wiadomaśt

IOBa~e.

ler Nachrichten" z Londynu; lO Druga memiecka handlowa łódź podwodnaprzyby..
la podobno do Long Isl~ndJ na w~hod~ie
od New-Yorku. - NurkOWIec zarZUCIĆ mIał
kotwicę w dokach portu Bridge.
. nDeutschłaRd~' pod .odą~
,.Daily Telegr/' donosi z New-Yorku~
20 lipca o świcie niemiecka łódź podwodna· .Deutschkmd« stała się niewidoczną.
Z wybrzda nie można jednak stwierdzić,
czy 10 tyłko maszty i peryskop zostały
zwinięte,czy też łódi już odjechała_ Informują, fe Okf~y wojenqekoaHcji o pięć ..
dziesiąt kilolUetTów od wybrzeża. zarzuciły
swe sieci..

BERLIN. 24 lipca..
.
Cesarz Wilhelm udał srę z frontu .
Spustoszenia.ojeRne.
zachodniego na front wschodni•.' W oroFrancuski minister spraw wewriętrz..
czeniu cesarza znaiduje. się szef sztabu
nych przedstawił-jak donosi •Ben. Tgt.!f
generalnego.
-parlamentowi raport o spustoszeniach w
Ustąpienie Saz:oftowa.
okolicach jut nie zajętych przez Niemców.
Z widowni wschodniej.
W 754 gminach. które zwłaszcza w lecie
Biuro WoHfa donosi z Petersburga:
19141'. były widownią walk podczas poW
piśmie do Sazoncwa cesarz . Mikołaj
Na północnej części frontu i na
podnosi gorliwość, z jaką Minister speł chodu niemiecldega uCid Mamę, spustoszefroncie armji generała hrabiego Bothnia %ostały stwien'!zone. W samym deniał insfrukćje cesarsme, wydawane w
mera nic się nie wydarzyło, prócz
partamencie .Marny U;601 domów uległo
myśl poczucia sprawiedliwości i honot r N 6t
ru ojczyzny. Cesarz wyraził id. że stal1 zniszczeniu cz~śdowen1t:1. 3499 całkowitemu.
po tycze k pa ro 1..
a p nocnym zazdrowia ministra zmusza go do oPU-. Departament Pas--de-Cabis wykazuje 1660
chodzie od Beresteczka odparto zubudynków spalonych i zniszczonych zuszczenia
stanowiska.
pełnie silne natarcia Rosjan.
Prasa rosyjska pozwaIa. domyślać pełn~et a 61~ wpolowię. Ogó[nymchu• k" •
pułk poddał się.
Z Wf·dowm• I.Uał·łkans
leJ"
Galicja: W OKolicy wsi Worodeta się, że choroha Sazanowa stara się je- nek wykazufe w łych 154 gminacb 16.699
dynie pretekstem do jego zwolnienia, domów zupełnie zniszczonych a 25,594
BeZ zmiany.
, (6,5 kIm. na południu od Tatarowa) na nie
ruin połowicznydJ.
'
.
będąc właściwą przyczyną. Sazono-Naeulne ~ództwa WOJd()11J6
drodze DeJatyn - Marmarosz - Szigeth, wowi zarzucono. źe mrast oprzeć się na
, Niemcy z:ajmują jesztie obszar ~554
wydarliśmy nieprzyjacielowi wczol'aj kilpodwalinach potęgi rosyjskiej, skłaniał gmin.
UrzędcwJ komunikat
ka pagórków, wzięnśmy jeńców i zdo- się ku libeI'alizującym organ:z:atarom
byliśmy 3 karabiny maszynowe. W tej
którzy spychali Rosję w CQa ustryja cki.
samej ókoncy na wschodzie od miej- zwycięstwa.
raz: bardziej przyt~aczającą zaleźność od
Z YmuideD c10D86i lOlłlet&w&Uo1rrant.A,
WIEDEŃ. 24-go liPca.
scowóści Ja1"ańcze (9 klm. na północny poszczeg6Inych mocarstw (AngUa). OlówZ:lł41ga pnybył~g9 tuw lf1l1ot~ puowca dozachód od De}atyna} wzięliśmy do nie- 'nem zadaniem Sm~mera ma być dIate-_ ut)'3i. ił xrlUOcwieo ten był świadkimu 5łGeKD
Z widowni rosyjskiej.
woli kompanję austrjacką z karabinami ~o uprawianie polityki wyrafnie rosyj_D~j Wi! wwrek Ił wJerwła &1r'ltsj pMycCzld
.
t
·
.
.
maszyn()wymj~.
p(Jmi~dzy augieJsklmi nslJroiolf1mfparowcaPołożenieJes mezmlemone.
Front kaukaski: Na wybrzeżu Mo- skiej.
Sfery
'dyplomatyczne
Petersburga'
mj,pełn1llcymi npowne shtłb1l pa.fl'ołową a
Na wzgerzach na północy od wą.. rza Czarnego wypędziły nasze wojska ustąpienie Sazonowa zestawiają z dwo- niemieekiemi
podwodnemi. Z obu
"'OZU Peislep i pod SobaczewkEJs na
.turków z szeregu rozbudowanych sfa- ma faktami: po pierwsze-z niezwykle stron strzelanołodziami
gwałtownie i niemieckie łodzie
Wołyniu odparto a.taki rosyjskie. W nowisk na zaćhodzie od Platany i posupesymistyczną oćeną sytuacji wojennej,
podwodne odniosły IwYdłshro:.. . Str2elałl
iialicji wschodniej, na południu od nęty się {} kilka wiorst w kierunku rze- ktÓYa wyszl'a na jaw podczas ostatnich one cięłldmi granatami. Wldrlluo. ił na
Id Fol (30 klm. na zachód od Płatan7).
Dniestru ogniem artyl erji udaremnm- Wśród wziętych tam jeficów znajduje' posiedzeń rady koronnej w glóvmej kwa- jednym z sngielskieh parowców. 1f1Imehł pono z.bliżenie się oddziałów nieprzysię Zia-Bej, komendańf l' pułku i przy- terze. po drugie zaś--z niezbyt różowy; hrf ~m pa:rcwiell J&łmłł iH~. Dwa poł
11lcielśkich~ Na północy od Dniestru wódca ochotników1 ze sztandarem i kan- rni widokami, jakie ma ewentualna po- zl}stalepllowee Hgielłłdeieigaeby 1 prstUI
moc
Rumunii.
na
którą dotychczas sb,;,.
łodl!is pGdwodne.
wojska nas~e wykonały skuteczne celruią· - Wpadły też w nasze ręce skłale liczono. Usunięcie Sazonowa jest w · Sudan przeciwko AngIJL
napady nocne s
dy granatów ręcznych.
,
Z Konstanty.opola denoaz~~ te, wedlu!
Przy zdobyciu uilinUszkane. w o- tych sfel'ach uwaian.e za policzek, wyZ widowni wlóskieI.
koIicy którego znajduią się opuszczone mierzony posłowi angielskiemu 111 Pe- informacji !l najpewnieIDr.ycb h6~ emu
kopalnie srehra. wzięliśmy ieńców~ zdo- tersbul"gu. Buchananowi. Jeżeli przy Dafl1rll, AU Na Dimar,. wypowiedział IUlgli..
Przeciwko stanowiskom naszym byliśmy armaty i obóz.
zmianie ugrupowania ministerium liczo- kc. wojnę świ~tą. Zehrał Oll -wuv&tkieh
się również z pewnymi wzgłędatni
l
~
na południa od Vai LuganaJ oraz w
Na północnym wschodzie od Khal- no
ostrożności, to usfąniP.:nie Sazonowa hezswych kabu ów i wojsIm regularna l l'OZpc"
okolicy Ponevegio i PelIegryno skie-·I kid-Hiftlik Wzięty. wojska nasze w atał""~
CSllł ,0OOód Go p0łnocnego SudtUlu. Podozas
wątpienia nie znamionuje bezwzględnej walIr. któl'17 po drodze miały młajsc&, ponie"
rował nieprzyjaciel bez naj mniejsze- ku do niewoli 1 oficerów i 120 askarów;
g o powodu swe silne ataki. LIczne Liczna jeńców wzrasta ciągle. Poprzed; polityki wojennej" która: miałaby byc śli angUcy dotkliwe klęski '}' mu&j~li eofntł6
uprawiana za wszelką cenę, z pominię;';liił'! uldliueg Nilu., OJwnoa gÓl'llkie tej linii
niego dnia wzięliśmy w tej samej oko~
bataljony włoskie ruszyły a świcie licy dwa lazarety polowe V-go turec" ciem wszelkich względów*
' odwl'Otu zostały JU'ajl}tB pua. oddzia.ły emira.
około Cima Musora, wldłuż pasma: kiego korpusu armii" wraz z personeGłosy prasy.
Następnie emir Dafnru połąeJył 8i~ z ple..
granicznego dwukrotnie do ataku. lem, chorymi i rannymi, wśr6d których
Pisma herlińskie nie omawiają jesz... mieniem &n~\lS8iJ t~ podj4Ó WSPQI!lY atak.
. Za każdym razem przeciwnik mu.siał znajduje się dowódzca 98 pułku.
cze obszernie ustąpienia. .rosY1skiego mi"I·I?o pób10c.ne l ~rllu. p?&łał ~U bm Dmar
6łęcofać Z najcięzszemi sirafamf. W
PETERSBURG, 22 lipca. Sprawo- nistra spraw .zagranicznych Sazonowa. O heana wnJeh l 8000 Wlelbł!\dow••
o,kolicy Monte Zabio załamały sip w zdanie urzędowe 'Z dnia 22 lipca wie- przyczynacll ustąpienia zjau:'iają się najroz.. .
. KOIIfePeliCje wojskowe
't
czarem:
maitsze
uwagi,
z
których
wynika,
:!e do.."
.
wAteRach
dągu przedpołudnia cztery natarcia.
- Front zachodni: Na lewem skrzy,,: tychczas niema iasnych informacji,.... iaki był
'"
Po południu Włosi powtórz.yli jesz- dłe stanowisk pod Rygą pnyszfo do li~ ostateczny powód u.stąpienia Sazonowa.
Jak donosi ..Tern ps· t grecki ministeł
CLe dwukrotnie atak na północne cznych gwałtownych stare z nieprzyja ..
"Vossisthe ZeitungC pisze: Nie wia,.wojny zawezwał gen. Moszopulosa z Saskrzydlo naszego fronłu: Zostali oni cielem. Oddziaty nasze wdarły się na damo dotychczas, co było ostate.czną przy- lonik do Aten, by wspólnie z. nim obraodparci z duiemi stratami. Na wzgó- wielu punktach w szańce pierwszejlinji czyną dymisji. Sszon(lwa~ Znaczenia tej dować nad sytuacją militarną 'fil Macedonji.
nieprzyjacielskief. Obusfronny ogień ar- dymisji nie należy przeceniać, ale te! i nie·
Zamach na pochód.
mach na północy i południu od tylel'ji byl hardzo gwałtowny.
doceniać
jej
nie
trzeba.
W
kaMym
bądź
.
Wśród
pochodu, urządzonego na rzec:
wzgorza Panevegio, W ciągu nOCYf
Na lewym brzegU' LtPYf w okolicy
.
razie
znika
z
widowni
ieden
z
tyCD
uzbrojenia
San--Francisco
wybuchła bom..
s któgałamały się jęszcze ataki skierowa~
wsi Swiniacze, na wschód od Oorochouy doprowadzili do utworzenia koalicji ba. Sześć osób zabitych, 29 poranionych.
Ile na Fedaja i na wzgórza na polu- war wykonały nasze patrole Smialyatak przeciw państwom centralnym. ,
Ateszt~)'wano człowieka podejrzanego o wy..
łf
d'
d· P
.
N f t h wywiadowczy, podczas którego wzięły
.Lokal-Anzeiger zaznaczaf że na koname zamachu.
mu o
ennegrmo.
a ron ac
do niewoli posterunek niemiecki, złożo •.
obszemem polu koniunktur politycznych
karynfyjskim i Isonzo nie wydarzyło ny z oficera i 42 żołnierzy.
Katastrofa na ł'zece.
li~ nic znamiennego..
Front, ktmlUlski; W dalszym prze- dają się. zauważyć początki zmian. Tu i
owdzie ziawia ~ już reakcja pfzwwko
Wczoraj po południu na Sprewie pod
Z WidOwni południowo-wschodniei.
biegu ofenzywy obsadzily wojska nasze
się
A
Ardaze (20 wiorst na północnym zacho .. p~ta~owieniQm. lronfe!encji paryskiej, po.. Grfina w okolicach Berlina zdarzyła
c wpadł
WZIęte}
wyłączme
\li mteresie angiclskitn.
katastrofa.
Parowieć
.Hindenburg
Nic nowego.
dzie od Oiliniiszkane) i wzięły da niewoli
Czy dymisja Sawne,wa stoi w związku z na osobową łódź motorową i prZEciął ją
Zft~ lZf!/tJ szttJb:a generalnego j' 16 oficerów., 26 askarów ~ j karabi- temi. :aez~aiącemi się zmia,nami,. o tem w środku. Obiegają pogłosk4 te 2U osób
n o cfer,
~ maszynowymi, wśród nich kernen1lara'Zle nu: SW10Wae:g0> powiedzieć nie
zaton~Io.
. maTfJmlek polny porrwzl&lk.
' dania. 29 puDru..
motna.. '

'.
Z

leglołlÓW.

~~=""""!'otlvwaffle 1łuYslkich .czynności po"<.en t?, ile ~1f! powj~zonojej Innemu urzę-:

Nalriowszy fozUz ~ea.'Puebtłl?~;ego
ł5. 2 łipc.a f. b. ,(potHa.poiilW& ~) 0-

,łłf'"2ołnierzeLegjoBiści l

.

,
.Cbw«Ow.o :trytycma' syłuaqa na eks:
..ag.lnym odcinku fronta powoł~la pr,,:cu ,

1tH1as.. ł1godRiami' 2...gą Brygadę Le.gJo-.
~ taktyczne kiero-,

'''', czfiOWo. ~pod
1ł~CłWO.

,

IkLY'nat

watnąpozyCJętstanoWlącąz~m~

.'

"

.'

wyp-:-óbowaul łołmerze karpaccy, !D~~. ,
1 weSprzeć kolegów b~oni i nie~bw1a1l1e ,

tmęcie pierścienia decydujących .~nowl~kj

'.-y zręcznym ~ braw,luow~~ wypadem~.
hoknjeprzyia~lela pozbawIli gom?ttłości

dalszego naporu, biorąc, .zarazem hcznego
wojenny.·

. '. .

Każdy ofic-eI' i wszyscy " l~onlścl
$Wiedli podczas tychwaJk pIzy~de~

kardynalnych tRót ideowe~o, żołmetza. 1
raz jeszcze złożyli dowody Jak skute~zme
potr.afją walczyć

na wyłoJpach w cll\vllach

Pełnycb wagi i niebezpieczeńslw.a.
.skład

Komendanci oddziałów, i grup, w
których, wcl1odziłybataljony 2 bry..

gady, są pełni pochwał i szcurego u~4a.
nia dla waleczności i bojow-ego entUZj8Z'"
mu Legjonów, dziś" gdy mężni szermierze
ideałów legionowych. wracają znowu pod
moje rozkazy, witam ich najserdeczniej i
dziękuję w imi~ wielkich c.elów za nowe
t:hlu bne oyny.
•
, Naprzód" wytrwale po należne l ()sta..

-

łeczne zwycięstwo.

'Pucllalski g., m;
• N. W. Tagblatt 'ótnym~' od: swo·
jego ,koreSpondenta w-ojennego ,następują
ll

cą wiadomość

,
Dych

.aBakowlnie.

.

__ porucz'one'im zadanie S~ll. gOd!11~)
temanem i uznanem,oauclem 1:ołmer-'
.
l.~Q-, obowi.1zkli. '
. "OtY!lieni dłtc~~m. me~sta.nn~j()fen.
ływy, nie zad(J~ol;nb. Slę 17g}OUl~Cl sąmE!m '
m~tncm trwamem ale ŚWladom~~r~ce..
go niebetpie~ustwa; z własnej 111lC] aty-

ttiewołnika, j łup

. nefisant. chcąc da~' możnof~ publicznósd usłysieJ:lia ulubionych utw01'6w <11'-.
'f!n"W1.' :la'k1ad-anie kar i stosowanie przykiestrowych, prosi o wymieniente rtytu~usu, pfzetaneila ,nichpnez naczelne
łów wybranych kompozycji i wrzucenie
uOwÓ!i1ztwo~ sza~oIV.anie do podatku i ścią
kartki doskrżynkł,znajduJ4ceJ si-ę 11 '
~anje podat.ków wedlugordynacyj poda t..: ' wejścia do ogrodu Helenowskiego, lub'
!{'IWYi7.A. nadzór, nad l(ościołem" szkołą i
w biurze koncertowym Priedberga i Ko~
spraw.ami Jekarskiemi, budowa· i napra- ba, pjotrkowska 90. ~
wianie .sieci komunikacyjnej, sprawy uboKorzy§ć z tego będzie podwójna:
gich i tywienie ludności.
więKSZOŚć usły,szy uluhioneJioompozycje,
dyrygenci :zaś poznają w ten sposób

ukońezenia walk, wywoła ..
ofenzywą rosyjską na odcinku Legjo..

Z powodu

nów polskich, komendant grupy armjiJ
walczątejramię 'JI ramię z Legjonami, wy·
dał rozkaz dzienny, w ktorym oddaje
szcz.ególną pochwałę .drugiemu pułkowi
piechoty,Legjonów.

Na Litwie.

-!-

cyjnego wykonywa szef sztabu generalnego i gł6wny kwatermistrz naczelnego do-

w6dztwa na wschodzie.

Podlegają -im 00.
działy administracyjne sztabu. Rozkazy i
roporządzenia naczelnego dowództwa na
wschodzie są wydawane w języku niemiec..
kim; uzysKują one mee nbowiązufącą przez
ogłoszenie w BDzienniku rozkazów i JOZ..
porząttz;eń naezełnego dowództwa", a mia-

,

Bll11owinie, niszczą o~c.uieterytorjnmokn..
Jlłłw.ane W sposób iście kozacki, przygototvUJącsię ja.~mby do l'yehłego odwrotu. W oko.
licacb, po1ozonych na poludnieod Prutu, niszezą w beimyś!ny sposób dojrzewające
za,ŚCinając je lub wdeptuiąo w z:emię.

zb/).
,.

W Ickanacb nałoska? włada' lipami

rosyjscy kozacy niagallyay zbożowe i żywno
ściowe, pr~Bznaczone dła imrortn z Rumnnji,
cO świadtlzy hłłdź 00 bądź o liczeniu 8i~
tlnen:tnalMscilł

opuszczenia kraju.

CZl}ŚÓ Bukowiny jest prze.
rosyjskimi knpoami, któuy :z nad-

Okupowana
pełniona

zwyeojnympośpiechem

us.iłujlliak na.jwię

ceJ wycillgnąe zysków z rozbitych sklepów j
Opu8zol!onycbgospodarl!tw wiejs-kich.' WBZ~.
dzle widać niezwJkły pośpiech i używanie
m&todkoJaekicb.
,
Cena kupna polagalwykle na jakimś
gwałcie co najmniej na ohłoteniunahajk"
albo' kolb.amj. Rosyjscy kupcy, zalewający
wlłzyetkie mi-ejscowosei i miasteczka Buh:winy j docierający aż dQ Khnoolungu. nie
okazujlł najmnjeją~yllbBki'l1pllłów W tego 1'0dujo metodap-h lUlDdlu. KOIBCY zabienją,
ludneśei wiej'aklejostatnle worki mąki,łlie
pozostaWiając ani jednej łł4tuki .iero~eillłlY
w ehwwis, rekwirując 'wnystko w imieniu
e&1"8.

Pośpiech i lęk, z jttkJm się odbywa tiln
rabunek, nerwowoaó całego Postłpowaoia,
wyzyskiwanie każdej sposobności. świadczy,
ti'ł nie idzie tu bynajmniej ił indn~ in~eres'y
mi1itarne 1yJko Op!~8tą, ,z1ł~.Z~J chile; rabun~tł.

' •• taki9 o przeświJidC.611iU rychł~g{)opuszc!&e.
Bia teg.o kraju.
. ' , _,

"Kownoer Złg.... przynosi·następujący
zarys obszernej ordynacji administracyjnej
dla obszaru etapowego, znajdującego się
pod władzą naczelnego dowództwa na
wscbodzie.
Czynńości administracji krajowejca~
tego' okupowanego obszaru admininistra-'

,

\ LWCWIlKa "Gueta Wieczorna 81 z 19
b. m. nglllaza interes1l;jl\cy _artykuł swego
k()r~BJronrlnt.a bukowińskJego, omawiający
poł~tenlew,tymkraju. Z artykułu lejo' wyj ..
mujemynaj4)iekawsze u8t~py~ '. "c:' ;
'. WOjska IG)1yjskie, znajdujące 8j~ Da

Śtlbleiqte.
Rek_iaycja metali.

te

Przypominamy
stosownie· '-«o ob ..
wieszczenia, zamieszczonego w "Gazecie
Łódzkiej'" w dn. 15 lipca, podlegają rekwizycji wszys1kie zwolnione w swoim
czasie wanny i wrn urowane kotły, które
do dn. 19 sierpnia winny być dostawione
do punktów zbornych przy' ul. Widzewski ej nr. 95 i Zact'Odniej 10•.
Dzień dostarczenia p~any zostanie
w osobnychobwieszczeniacb.

nowicie, gdy innego terminu nie oznaczo- l i ~gmall:hu prezydjum palicji
no, w trzy dni po wydaniu w kwaterze
otwarte
zostało· specjalne .okienko (l pię
gfównej~ 9b?k tego wydaje. urzę~owe ~ło..
maczenia w Języku łotewskim.. litewskim. tronr. 20) dla tych ,osób, które otrzymały zawiadomienie o płaceniu podatków.
polskim ibia!of.uskim, oraz w żargonie.
Obszar administracyjny, podlegaiący
Oddział powytszy otwarty jest od g'
naczelnemu dowództwu na wschodzie, dzie- : 9 do 12 w poł. i od 3 do6 po poło (s)
li się na administracyje, obwodowe. Na
.... Poź_olenie na przeprow,adzkę.
czele administracji obwodowej stoi szef
(8)
Jak się dowiadujemy, pozwoleadministracji., Wykowa on cąłączynność
nia
ZarządupoIicyjnego na przeprowadzadministracyjną na powierzonym mu obkę z jednego mieszkania do drugiego wy"
szarze, włączywszy sądownictwo, na włas· dawane
są tylko na dni 7.
Dąod'powiedzi~lnQść, w-edług wydanych mu
Po upływie powyższego terminu, jeprzepisów i rozkazów. W razie potrzeby
feli osoba, która otrzymała pozwolenie, w
zastępuje' go mianowany prże.Z naczelne
dalszym ciągu zajmuje dawne mieszkanie,
dowództwostaly zastępca szefa ..
W :administracji ,obwodowej odbywa- winna podać nową prośbę.
ją się czynności w następJljących oddzia·
lMit~jski ogród k~lejo.y
łach,' w· oddziale centralnym," gospodarPrzy ulicy Widzewskiej i Dzielnej zostanie
czym) .leśnym oddziału surowc6wi handlu. Otwarty dla pub~ićzności w nadchodzący
Zadanie wydziału gosdodarczego po .. czwarłe15. Ogród zosłał zniwelowany, dla
lega n.a administracji ". majątków państwo dzieci urządzone jest boisko, ustawiono'
wych. 1 posiadłości ziemskiej, tymczasowo, te~ sporo fawek.
bezpańskiej,uauprawie roli,zabezpiecze- ' .1:.. O. S. 1l1li Heleno_te.
Aiu tniw i. zużyt);{OWanil1 ich i t. p.
Program
jutrzejszego XVlI~go z rzę"
OddZIał leśny uprawia gospodarstwo
du
koncertu
.symfonicznego~ zawiera oleśn.e w lasach rządowych i bezpańskich,
czuwa nad ich zużytkowaniem, oraz nad bok Symfonji "Wesele wiejski~"-Gold~
mark, Uwerturę "Faust" -, Wagnera,
polowaniem. Oddział surow<:ów i handlu
ujmuje się sprawą dowozu .żywności i . Uwerture Wielkanocną-Rimskieg()-Kor~
sakowa, - oraz koncert wiolonczelowy
użytków na obszar administracyjny, ogólnemi sprawamI, handlowemi i przemvsło~ A~mon-Sa:int~Saens'a, który wykona z
wemi, kwestjami pieniężIiemi. bankowemi, towarzyszeniem orkiestry p. St. Kort.
Dyrekcja spoczywa w ręku p. Br.
kredytow.emj~ wreszcie sprawami ubezpieSzulca.
'
czeń.
'
'
Początek o godz. 7 ~eczorem.
Administracje obwodowe dzielą się
na powiaty wiejskie i miejskie. W powia.
-Benefis, dyr. Broni.ław_Szulca.
tach miejskich posiada władzę administraW dniu 1 sierpnia 1'. b. odbędzie się
cyjną niemiecki szef powiatu (I(reisbaupt..
w HełenowieWielkl koncertsymjoniczny
lilan). ,Szczegółowe zadania tego urzędu na benefis dyr. Bronisława Szulca. Be~

nie.

.

-

Za lIlIaCh .łlUUnob4jcll...

Zamiest1rsla przy uJ. Dzielnej nr. 51
20na rezerwisty, Władysława Popiełska. w
celach, samobójczych napiła się ługu j w
słanie grożnym odwieziona zl'stała do lecznicy • Uniłaf>'IJ, .

- Kradzieże.
gusty stałych bywalców na koncertach
Z mieQskania Berty ReiłleIt ptzy uHcy
Ł. O. S. i przy układanIu pl'ogram6w w
T".rgowej 12 skradziono bi$lilłllY j garderoby
przyszłości bedą mieH pewne wytyczne,
na 600 marell; 2 mle8zkaoia C!lany Sehlau.
któremi kierowac się ,będą.
ger
przy ul. Targuwej 10-MeHzof.:! w6rtosd
O ,Bronisławie Szulcu, jako dyry15'0
marek z rui;.SZk30i'1 WaulIyZelmer
gencie,pomówimy jeszcze przed jego
przy ul. Widzewskiej 152, bielizny i g{\rde~
benefisem, dzisiaj możemyłylko stwier" roby za 200 marek.
dzić, że w· ciągu tych kilku mIesięcy po_
Du.20 b. m. li zamkniętego miesika~
bytu swego w Lodzi zdążył on położyć .
Bia
przy
ul. Kielm/ł Nr. 12 zostały skrabezsprzeczne zasługi i Ł. O. S. pod, jego
d.iiJue nas.tępujące przedmioty: 1) duty daUl~
wytrawnym kierunkiem stałe czyni po"
stępy.

Nie wątpimy. że publiczność zade~
monstruje w dniu 1 sierpnia swcje uznanie dla henefsanta i licznie sŁawi
się do Helenowa.
-

Z.

SłOWa handlewe6.polskich"

Otwarcie nowej siedziby handlowCów przy ulicy Piotrkowskiej -!'& 108
odbędzie się w niedzielę,

dnia 30 b. m.

Uroczystość rozpocznie się nabożeń
stwem w kościele. św. Krzyta o godzinie 121/ 1 w pol., podczas kt6rego będzie
śpiewać

chór drui:yny Stowarzyszen'ia..
Po nabo!etistwie nastąpi poświęcenie
lokalu przez ks. prałata W. Tymienieckiego.

R!:id zegarek :growewwanemi ;;wialsmi wy$lIdZS'I~mi djamentami.. 2} para złotych kf'!C,lCy,ILów, '" środku duży po bokach małe
djamfloty, 3) t!lkiż 8am damski pi e r,Jid<tnek,
4) d!lłnski pierściollok z dwoma djamentami,
5) klamerktł, 6) zloty damski zegarek z d wo·
ma djaoumtami {Jednego brak}, 7) ztóta ob~
rą{l~ks' baz Ut.er, 8) para złvtj'cb spinek
$\ 3 dje.menłami.
9) «wbrWl papi~l'o!hica,
gładka, 10) ,duży srebrny kubek zghdkiego
arebra, na po:!sta'wie graw.erowane kwiaty
(nieuzywany). U).3 kubeczki bez pochta.wy
(używane), 12) serwis gła.dki p!lłterowany. ka·
rawka, 6 szklanek, talerz, nie używane, 13)
6 platerowanych widelców z 4 zębami, 14)
6 platerowanych łyż~k gładkich, 15) duży

nÓł stołowy z erabmym trlonkiem, 16) mała
O godz. 21/ 2 po poło odbędzie się srebrna solniczka, i7) plat6rowa.~a ł1ika do
wspólny obiad w gronie stowarzyszo~ . BOku, lS) 15 p1aierowanyeh łyillczek 60 hernyc:;h, wieczorem zaś o godz. 1 1/ 2 w sali 'baty.
'
'
Stowarżyszenia koncert-raut dla człon ,
Ostrzegli sil} rued nabyciem. Odpo~'
ków i wprowadzonych gości z udziałem wiednie d,aUQ naleiyl!kierowywać do kornidruźyny śpiewaczej i znanych sił arły~
aarjatu IV WYDziału kryminalnego do J. N.
stycznych.
5058/J 6 J. K. C•
Zapisy na obiad do piątku włącznie
- ZnacztUI kradzież.

przyjmuje kancelarja Stowarz.J

lając bliższych
przyjąć udział"

-

Rada

szczeg6łów

udzie-

pragnącym

w uroczystości.

z1Iiriązków

i St.w. robotno

zawiadamia, ze jutro o godzinie 6 i pół

popołudniu odbędzie sie w lokalu wIasnym przy ul. Pustej .N2 6 zwykle po~iedzeJlię, ,Rady związków. i.. stOW~r2'y

szeń Tobofniczych
jętym 'porządkiem

m. ŁodZi 1-' następu~

dziennym: 1) śmierć
tow. Tadeusza Rechniewskiego, 2) sprawa lokalu, 3) list Związku fryzjerów,
4) list ZWiązku szewców i kamaszników,
5) sprawy różne.
Sekretarjat Rady prosi delegatów
o punktualne przybycie na posiedzenie.
-

~

domUlZarzą,d} takowyeb,it rcd_mom nie
n~Jsżyw7bwa6 d.ieD1rle więe~ l'ooa4 4$ obIadów, aje .ha~e :na ij.~ś6 016b II f,(lłld.

Ze

z1lllliązk6'1111f

zawo;go'llllf,ch.

(s) Rada centralna związków zawo~
nowych postanowila udzielać bezpłatnie
pomocyłekarskiei tylko, pozbawionym
pracy

członkom.

Idem.

Rowe Stow.

laauluiąCJ'ch

mle-

(s) Z cpracowanej :ustawy nowego

Stow. handlujących mlekiem okazuje się,
iż Stow. ma na celu między innemi re-

gulowanie sprzedaży mleka, zwrócenie
uwagi na stan sanitarny przy sprzedaży
mleka, urządzenie d1a członk6w kursów
o hygienie," utworzenie' kasy bezprocentowej dla członk6w, oraz utworzenie
kooperatywy mleka.
Wkrótce ma się odbyćol'ganizacyj
ne .zebranie powyższego Stowarz.
-

Hale targow.

ł'ład Łódką.

miesiąc wrz-esień
ukończenie robót przy

Na

jest
nem

Łódki.

Właściciele

proJektowane

pokryciu

bet~

bal jut podaH

sekCji budowo przy Magistracie m. Łodzi

projekt hal targowych, które oni

zamierza~

ją wybudować obok Ł6dld. Podług owe,go planu wybudowanych będzie 400 sklepów,co kosztować ma około 100 tysięcy
rubH. Pokrycie betonem Łódki połączy
ul. WSChodnią z Nowomiejską.

-

Ofiara.

Czesław Swierczewski, dyrektor
'łódzkich gazowni miejskicb,
wyrażając
wdziączność tym wszystkim, którzy raczyli
złożyr. mu życzenia z okazji 25·letniego

Pan

jubileuszu jego pracy w łódzkich gazowniach, ofiarował do rozporządzenia łódz~
kiej miejscowej Rady opieku~ciej na bie..
dne łódzkie dzieci, ' bez r6żnicy wyznania.
rubli 500. .
Za taką hojną ofiarę Łódzka miejsco~
wa rada opiekuńcza składa ofiarodawcy
serdeczne podtiękowanie.
- Walka zr:e spekulacją chlebem.
~{.s} Komitet rozdziału cbleb'! i mąki
polecił kon-trolerom Bwsm ud rana czynM
rewizje u właścicieli piekarni, którzy teg~i .
dnia mają do aprzedania chleb w cetu sprawd2enia ilości wypieozonegG chleba i czy
'wlaśclciellliekalUi nia sprzedaje chleba handlarzom.
- Kom. łaldcb kuchni.
(s) Kontrolerzy Komitetu kuchni »I8wia..

Jak donosi .D. L. Z.·
'Kupcowi z Łęczycy, Dawidowi F:anke.ntbalj,
skradziono 2 ty~iąc markówki, 12';00 marek w &tu~
markówkach, 1.50 mk. w pięciomarkówkach, 800 mk.
w dwumark6W1<aCh, lOGO rb. wdziesięcloru1J!ó\\Ikach
lOOrb. w jednym banknocie. 56 rubli w łódzkiclI
bonach, 225 rubli w 25-cio rublowych banImotach.
Oprócz lego Jeden rubel jub:!cuszowy, jedną monetę turecką, jeden złoty łańcuszek od zegarka j parę
złotych

kolczyków.

, ,Za 'u3naletienie
marek nagrody. .

poszkQdowan;srnażnaczyl

Wieści
Pogrzeh

500

.

z

Rosjł

posłA

Głe:zmera.

Dzienniki polskie, wychodzące w
Petersburgu,' podają dnia 9 b. m. opis
pogrzebu posła do Rady Państwa. GIezmera.
Nabożeństwo żałobne w kościele,
św. Katarzyny odprawił biskup Cieplak
w otoczeniu duchowieństwa miejscowego. Trumna ze zwlokaminieboszczyka
tonęła wśród wieńców

i kwiatów.

Mię

dzy wiencami odznaczał się wieniec,
złożony przez wicepl'ezesakomifetu Tat.. ·
janowskiego w imieniu wielkiej księżnei;
Tatjany Mikołajówny.
Na nabożeństwie obecni byli posłowie do Dumy, Harusewicz i Racz~
kowski. ora:!:

członek

Rady

Państwa,

Skirmunt, przedstawiciele wszystkich in·
stytucji i organizacji polskich w Peter;"
sburgu itd. Zwloki Ś. p. posła Glezmezlożono
kościoła

ra

tymczasowo w katakumbach

sw.

Katarzyny.

Proce. o rahunek dóbr VI Gał~cii.
"Vosslsęhe Ztg." donosi ze Stock~

holmu:
Dnia 20 b. m. rozpoczął się proces
przed sądem wojennym w Kijowie, utworzony rlla zbadania sprawy rabunków i zniszczeń, dokonanych przez żoł
nierzy rosyjskich w czasie pierwszej inwazji rosyjskiej w Galicji. Głównymi
oskarionymi są: porućznik kozaków Źro
żednicki, kontroler intendentury 24~go
korpusu armii Cwietkow, oraz rotmistrz

Czeteszow.

Prokuratorja oskarża rotmistrza·
CzeteszGwa, że zorganizował bandę ra..
busiów, zloiol\ą z oficerów, żołnierzy i
urzędnik6w intendentury, której zadaniem było wykonywanie systematyc7.nych
zbrojnych napad6w na dobra ziemskie
w okupowanej części Galicji.

Wieści

z Niemiec.

Pomoe podczas

żniw..

Wobec wielkiego brakll robotników
i małych widoków urlopowania zołnierzy
z frontu wyszło rozporządzenie, że ludność
będzie musiała łlfzymuBowo pomagać w
pracach źniwnych.
Burmistrzowie w miastach, a landraci i wójoi w ODwodach wiejskich maj~ spo..
rZl}dzić w;ykazy nie tylko osób, będ"cych

stałego zajęcia, lecz wazynadając.ych 8;~ do powocy w
razie potrzeby z8ciągnl\ć je

chwilowo bez

11tkich osób,
'Żniwach i w
do pracy. Kto się tem czuje dotknięty, albo komu wynagrodzenie wydaje się za m~łeJ
moźe skarźyć si~ u prezesa regencyjnego.
Bla mimo zazalenia pracować trzeba dopóly, dopóki nie zadećyduje on inac~ei.
tTchylie si~ można jedynie na mocy poj~i8dczenia lekarBkiego,
wystawionego
przez lekarza powiatowego lub innego leurza urzędowego.
Kto bez ważnego powodu będzie
wzbraniał się _ pójść do roboty. a.lbo kto z
rozmysłem leniłby si~ przy pracy, naraża
się na karę więzienną do roku lub grzy"
wną do 1,500 marek.
Skóry za

kar~kami.

Podział skór na podeszwy regulowae
będzi~ rząd. Wszyscy szewcy. którzy chc!!:

skóry na podeszwy winni w tygo ..
dniu ad 24 do 29 b. m. zgłosić swoje
pn-edsilibiorstwo z podaniem zatrudnionych u siebie w dniu 1 lipca osób pod
nabyć

Ro-

adresem komisji urzędowej dla skór.

misja dcręezy im potem kart na skóry, na
pod3tawie których zapisać się winni na
liście klijentów u swoich handlarzy skór
wzgkdnie u spółek dla surowców; zapisanie się na listę klientów uskutec~nić nale-

zy w tygodniu od 7 do 12 sierpnia. Kartę
na skóry doręczy rzeczona komisja kaMe ..
mu

pocztą.
Zużycie

papieru pod

kanclerza Rzeszy z
dnia 16 lipca 1916 roku' oddaje pod kontrolę Urzędu dia gOspodarstwa wojennego
papierów wszelkiego rodzaju.

Ul"egul9~anie sprzedaży tłuszczów.

Rozporządzeniem R'ldy Związkowej
dnia 20 lipca. nregulowano jednolicie na
całą Rzeszę zaopatrywania ludnoścI w

Jl

tłuszcze

(maslo, smalec, margarynlilt

tłu

szcze sztuczne, oliwę).
Organami aprowizacyjnemi S21 Urząd
.Rzeszy dla tłuszczów jad3lnych oraz Urzę..
dy krajowe db jednego lub kilku
ZWiązkowych, urzędy
t1wiązki komunalne.

państw

obwodowe i wreszcie

Celem priiktycznego przeprowadzenia
aFrowizacji Z~;jązek kumunalny nakłada
sekwestr na tłuszcze w mleczarniach, znaj ..
dujących się w jego obwodzie. Jako mlec2aI'uie uważa się każde przedsiębiorstwo,
przetwarzające

dziennie

więcej

niż

:trtóre

50 li-

wskażą. W

ten sposób

na handel masłem, wyra..
bianam 'U gospodarsy. Kanclerz Rzeszy
może zarządzić, aby podział mleka i sera
przekazać także wspomnianemu wyżej Urzę..
dowi.

się

W obecnym czasie
banknotu i znaczenia

państwach

sprzedazy

masła,

nie

tym osobom,

manety meialo-

skandyna wsldcb: w Bzwecji1

Karola Gustawa w

nyeh stoBnn~ach finansowych.

woj- .

opłaka

Emitowane

wówczas pieniądze papierowe, zaopatrzone
są jeszcf:e w pieczęć lakową iwłaBnort;.~
czne podpisy.
Za przykładem Szwecji poszła w pół
wieku później Francja, gdzie nąd 7 pottze-

. hując ogromnych sum na utrzymanie owo;'
rll, zgodził siCi w roku 1720 na awanturnicze plany angielskiego przedsiębhJrcy
IJawa, który wypuścił taką niezmierną·
ilość

że

not papierowych,

musiały stracić

bardzo pl"~dko

a .benkructwo
dotknl}lo
szerokie koła ludności. Z'" czasów rewolucji chwycono się jednak znowu tego środ~
kił. a asygnaty ówezesne, wydawane gnowu bez dostatecznego pOkrycia, wprowadl.iły ~mów wielki nieporządek do finansów.

jakie z tego

że

Wiadomo,

znaczenie,

powodu

nastąpllo,

i Napoleon fabrykacją fał

szywych banknotów nie
p~e.nią.dile

w mleczarnI,

rozwielmożniania

Danji i Norwegji, znajdujących sj~ po

nie polskiei

wahał się gnębić

Stosunkowo wc.ześniej. zjawiły się
papierowe. w Austrji. Już w r.

1765 załoi;,ł tu rząd wiedeński Bank miej-

ski w celn

przyciągnięcia

druiiow'łły . na własną rękę
pieniądze papierowe, ez?sE'm nawet opie ..

watne frmy

wej, warto przypomnieć początki pienią

Prócz tego Związki komunalne, O ile
to jest potrzeLne do pokrycia zapotrzebo.
mogą żądać

Jueja 1848 r., kiedy njetylko powat:mia
w~gierskie i włoskie. ale i rozmaite pry..

d'la papierowego i rozszerzenie się jego
po wszystkich państwach kuli ziemskiej.
Już w XIV wieku miały Chiny mQnetę papierową zoprowadzoną prz8zcesarzy z dynastji Mind. Puszczona jednak zo..
stała w kurs w takiej obfitości, że wkrótce straciła wszelką wartość; od tej tez po..
ry ąź do najnowBzych czasów nie ukazała.
się więcej w tem państwie. W roku 1560
poczęto wydawać i w Japonji banknoty Ba
kartonie i to równocześnie w rozmaitych
prowincja.ch, opanowanych przez różnych'
Daymiosów. W nowszych C1l3sach druko-·
wana noty japońSkie oparte są lilii całko
wic:e na europejskich w&oracb. W Europie
po raz pier'ńszy pojawiła si~ moneta pspierowa w roku 1574 podczas obl~żenia
Leydy przez Hiszpanów: Gdy brakło w.
mennicy miejskiej kruszcu, wybijano wdał
,szym ciągu dawnymi stemplami krążki
tekturowe. Do drukowania pierwszych banknotów przyszło dopipro koło 1666 roku

nieprzyjazne mocarstwa.

wania,

wa~nyeh i emisji bankocetli. które W ogromnych ilościach pUBżcza.ne w o~jeg, rychło
stanęły ponizal wartości nóminalnej, a p<:,dCZRs wojen napoleońskich gwałtownie się.
obniżały. Okresem najwię~5zego rozwoJu
. pieniądza papierowego w Austrii, to r2WO"

Banknot i .metal.

trów mleka.

wyrabianego

rozciągnie się

kontrolę także

w

kontrolą.

Ruzporządzenie

zużycie

4.

GAZETA ŁODZKA

Nr. 203.

kapitałów pry~

wające

na bard'zo drobne kwoty.
Od CZ3!!ÓW wojan nt>poleońskioh paczy-

ns się juź WE!zędzi~ w Euroyie panowanie
banknotu, jak w Prusach Pl} hitwiepod Jenł\
1806. jak w· Anglji .. Rosji, Włochach i gd,ieindziej.
W Ameryce wojna (') niepodległość 1775
zmusiła

Nowomiodowa NQ 1

W

tylko

państwowa

drul;srnia w

złp. Z upadkiem powstania jednak wartoŚĆ
ich spadła do sera. Po raz wtóry próbowaIiotej operacji finaIisówej za czasów Księ
stwa Warszawskiego i wypuszczona bilety
kasowe pa 1. 2 i 5 talarów na ogólnfłsume

9 miljonów złp.

W późniejszych czasauh wydawał wielokrotnie tak sam rząd Królestwa Kongresowego, jak i za pośrednletwem Banku polskiego różnego rodzaju bilety kasowe, asygnaty skarbowe; a wreszcie pieniądze, opiewające na złote f·oIskle lub ruble srebrne
roeyjskie. Ostatnia emisja miała miejsce w
1826 i opiawała na 1 i 52 rubli ar.

Zaopntrywanle
w sprawie

ludnoścI

to mydło.

zaopatrywania obsza~ów
generał-gubernatorstwa· w mydlo, otrzymujemy do ogłoszenia ·conastępuje:
Ceny· na .mydło . już od dłuższego
czasu wskutek spekulacji wzrosły tak
nadmiernie, źe .ludność niezamożna prawie Już nie. jest w. stanie zaopatrzyć się

Żądać wszędzie!

m }leia

o

g

Warszawie.

elektrycznością,

nie

usuwa-

szpecących włosów.

E

nllgr~d1.ona

elf' .

s re $

, J$ da

!ł=łi

I~

fi Artysta .. MĘ\larz n
przyjechał, II
II z MONACHJUM
fi
n
(maluje portrety)

II

S. Andrzejewski

Wgimnazjum

polskiełn

Tow. "Uczelnia"

(l!0wocegielniana 9) egzaminy dla nowowstępuiB:cych rozpoczną się d. 28 sierpm:a f: b. o godz. 9 rano. Podania wra.z s dokumentami przyjmuje kaneelarja. gimnazJum cod7ie~ni? od godz~ 1~ rano do godz. 1 po południu. Kandydaci bę% przyjmowani do oa.dr;lałow wllt~pnycll oraz ty~ko do pierwszych pr~eiuklas. Ilość rulejse
ogranlGZon/}.
Dyrektor Jan. Czeraszkiewicz.
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\ Tow A.kc. Ł. J. Borkowski
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UdZiela.· Je'kcjirysunku i malarstwa
ANDRZEJA 7. = ANDRZEJA 7.
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ulJ

Zdolni

lu

arze

na bndowlane i gięte roboty, ora.z Chłopcy
chel\e,. wyu.czyć8i~ ślu.sarstwa, mogą się zgł:o
slć Długa. !ii! 162.

CD

Widzewska

============

m' 60

poleca . '

..

T'EKTURĘ SMOŁOW·COWĄ'

_ _ _ _ _ _ _ _..........................:.p!;enach konkul'enoyjD}'ch.

'

praCOUlBluubiorótJJ dumSkiCh
została g ul.

Zawadzkiej l, na ul.
Piotrkowską 123, l-slre piętro front'.

. A • .Reitóerger.
~ędaktQr

l

ro

pOkÓj umeblowany, frontowy, słoneczny
wynajęcia. CegielnIana 86 8.
1

Prośby·
k

'

do

skarg." PiOtrkowska
K.?llS. prawny Uers"Qrff
84..

z wolnam kUfem
Rower
emska. >& 107.

do spn;edauia Roki-o
.

Slt.iepowa mtoda, przystojna, władająca biegle
· . Językiem niemfeekim, li: dobremtśwładectw...
potrzebna zaraz do masarni na prowinej!}.
ladomość ul. Julju8za
13 In. fJT od gad%,. Ii
po poło do 7 wiec?:.
Stróż bezdzietny mote się zgŁosili; S"'nator~
ska 12.
powodu zmiany lOka.lu do sprzedania lÓ!&lle
meble tapicerskie i stolarskie nowe i uży_
wane po cenach kosdn Nawrot 87.
dam Kielan. zgubił kart~ od plI.5J;portu wydanl\ fi fabryki Heinzla i Ku.nitsers. '
Rozaija Kot zgubiła paszport niemlccki~

W'.

m

Z
A

Moja.

ptzem_esioJla

locypedy dziecięce,. wanny. krzesła wiedeńskie.
Poleca magazyn mebli Władysława R,?mis70w.
skiego Piotrkowska. 116 I ,ięi:ro front.
.
Meble z 4-uh. pokoi sprz.e<lam tanio. Piotr•
kawska. 189-9.
kuszerka przyjmuje chore ndziela porad, bie-dnym ustęps.two. PIotrkowska 223 m.25.
lbum Jana. Matejki tanIO do nabyeia
w Adm. Gaz. Łódz. Przejazd :ti2 8,
Tamże zajmnjB:ca powieść Ch. Dickensa Miłość
i Poświęeen'ie".
•
legancka dama nOSi gorsety znanej marki .Renoma". Łódź, Gfówna17.
•
FrancuzkI'! m ~odą, skromnych wymagań poleca
-Bfu.NLudwińskie.f ,Piotrkowska 109.'
Inspęktowe .okna do sprzedania. UL Staro-;{.a,.
· rzewska ~ 49 m. 6 I piętro.
o~a~po srI<k?le do wynającia: sala 14XlO łok
Cl l 5 odd:/aelnych 'Pokojów•. Milsza 43.
p0!'-Ó~ ładny. ume?lowsDll, frontowy, dlł wynaJ~Cla. tamze obIady obf,te smaczne po 45 .II:.
8kwerowa 15 Kamińska.
J
,
.przybt(J:kat się mały piesek z .'tl 500 Ul p' trkowsh
273. Sklep.
• . lO

A

Przyjmuje od8-lr.od4-9.P.anie od1)-.;.6p.p.

na mys1muie Hggienicznej medalem.
,
Pr!!Umilje. P?IDOwsfępnJącgcb Z 6·~!o klilsow,gm wykształceniem
IDladomosc ł program ID RancelaTjl Szkoły bezpłatnie.

A, Al A' A' A'

·A
A

WłOS3W

elektrolizą.

lII!lI

·Meble, nowe i używa,•
•
•
•
•
ne. najtaniej w duzym wyborze, oraz Mika metalowe7 wózki i we-

Przeprowadził się do domu
Szeiblera, Zawad%ka Ni I.

. Leczenie

I1jiGWZfltIlł DR9BłlElTI
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Dr. la PRYBUtSKI

~lJmań~kiuo
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....'"

ciała.

tbOfGD9 zewnetrzne i

Oczywiście zalecaną jest.wohecrosnąw

cego braku surowców osZ«Zędność najwyższa w uiytkowaniu. Do szorowania
podłóg. stołów. naczyń i f. d. nie nale~
·ży uiywac mydla lub proszku mydlane"
go; szorowanie winno się odbywać jedynie z użyciem gorącej wody i mechanicznych środków czyszczenia, jak piasek, glina, kamień, trawa do szorowania i t. d.
. Wprowadzenie centralnegodostarczania mydła wywolało potrzebę za~~a"
zu wyrobu i przeróbki mydła w obrębie
generał .. gubernatorstwa. co też uskutecznionem zostalo rozporządzeniem pami gellerał-gubernatora z dn. 21 czerw"
ca1916 r. t albowiem tylko dzięki takie"
mu zakazowi da się zapobiedz, aby od..
dzielne jednostki'-':'z korzyścią dla siebie, lecz ze szkodą dla ogólu, wbrew
zarządzonemu sekwestrowi, uszczuplały
ilość tłuszcz6w, słu!ących .do dyspozycji
· ogółu dlazaopatrzeriia się w mydło,
lub' używały do fabrykacji mydła ma
terjałów, przeznaczonych do innego użyt..
ku, jak się to mianowiCie wielokrotnJe
zdarzało z· masłem.
Im więcej tłuszczów z kości będzie
moznadostarczyć do obszarów generał..
gubernatorstwa, tem większą ilość środ·
k6w do prania dostarczać się będzie
wzamian tego do dyspozycji ogółu.
Wyraźnie zwracamy uwagę na to.
że pod karą wzbronionem Jest· wygotowywanie kości. podlegających sekwestrowi, przed ich oddaniem lub jakiekolVviekbądź inne wykorzystanie ich w
celach przemysłowych.

N

Najlepszy, najoszczę:
dniejszy i najtańszy
środek do

od 18S7 roku

lekina dentnty lUwika

Bwycię .. ~

pO

Waszyngtonie ma prawo drukGwać WBlslkiego rodzaju pieniądze papierowe. Państwa
Ameryki centralnej i. południowej mają albo
własne drukarnia, albo dają swe asygnaty do
drukarni wRszyngtońsRiej.
W Polsce pojawiły się pierwsze ,banknoty za CZ6SÓW Kościuszkowskich w 1794
r. Wydano ich cały sZ'areg na 5 j 10 groszy
or!iZ na 1, 4, 5, 10, 25, 50~ 100, 500 i 1000

L.ekarsko P>I dentystyezn.a.

egzystująca

źe

chwaly,

Reprezentant na Królestwo, n. BIDusztar~ łó , Przejazd 8.
Szkoła

unormowałv Bię

Stosunki

że obszar generał-gubernatorstwa przy~

łączony' 'zostaje . do centralnego urzędu
dostarczania mydła w Niemczech i· otrzymywać będzie z Niemiec tyle mydła i
proszku mydlańego,. ile da się wyfwo. rzyć' z tłuszczów kości, wywozonych
stąd· do Niemiec.
. Te środki do prania, które w Z1I"
pełności odpowiadają co do jakości 'WY'"
tworom, dostarczanym ludności niemiec..
kiej, podzielone b"ędą między .ludność
po cenach. ustanowionych przez władze,
według pewnych norm miesi~cznycb,
obliczonych na osobę.
·
Bliższe postano_wienia w tej sprawie wydadzą odnosne władze miejscowe.
·
W ten sposób zapewnionejest haf-'
niezbędniejsie zapotrzebowanie mydła.
dla uiytku ludności i dla ·hygieny. pu"
blicznei.·
.
. Pierwsze transporty. środkÓw do
prania przyhędąw czasie najbliższym.

stwie Stanów pólnoenych i po wydaniu u-

li

Pierw sza

w środki do prania. AbyzaradzlC femttt
osiągnęła ądf!\inistracja niemie~ka fo,

tyobże.'·

'
I

H

Washingtoils do tego rodzaju mo':'

D1:lty kredytowej. Bankocetle wydawałytntaj
tak koItluje angielskie, iak i stany, które
ogłosiły niepodległość •. W czasie pn3Ilie l!!'l-t'f
wojny domowej stsnow pół.nocnych fl p()łn~
dniowymi wydano w każdym prawie stmie
i banku ogromne ilości banknotów. czasem
nawet na bardzo małe wartości, co musiało
za sobą znowu pociągnąć ogólną deprecjaeję

..

· prz! P!a.Ol KOŚclelnym 4.
. .' wy any
Rozalja. DLlUbek zgubiła paszport niemieck.I wyda-

. . nr

przy ul. Zgierskiej 91.
'
8
ZOfj.a .P. wlak zgubHa 36 rb. Wl'!l.lI: z pas:zpońem.
memieekim, wydanym prr;y uL Suwalskiej 6.

i wydawca JAN GR,09EK (m p. Przejazd 8
l-.la maszynie rotacyjnej
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tłoczni JAl''1A Gt{ODKA Pn:ej;Ud S.

