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wśród tekst!! za wlers?; [ub jeg<ll
miejsce l Mk.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyc~ljn~ 3) fe!l.
nekralogja 40 fen.; ogŁoszenia drobne <I, fen. za wyrar..

Każda ogłoszenia najmniej 40 fen ..

...
Pan Generllł~Gubernator nadał uniwerlIyte10wi i Jlołitechnic~J pod' datą 24 sierpnia
19,16 f. t ,D0V?e statuty i przesłał je z nSBtę
puillcJmi' reskrypt'lmi:

1. Reskrypt do uniwersytetu:
Zg'odnie z mym oczeki~aniem. Uniwersytet Warazawski rozwijał się w pier~
~8sym roku pomyślnie i stał się dla mło
dziezypolsitiej gorliwie i radośnie uczęszoza
nym przybytkiem pracy.ducbowej. Nadaję mu
wit;cniniejszym oowy regulamin, przeznaczony do dalszego wspierania wolnego rozwoju nankoweg'1. i samodzielności z'rządu.
. Wprawdzie warunki obecne nie dozwoliły jeszeze na nadanie Uniwersytetowi Polskiemu postaci ostateoznej we w8zystkic~
sźezegół8ch.' Lecz urządzenie aamód7.ielnego
fakultetu medycznego, złączenie fakultetów
matematyezno-przvrodniczegozfilozofll'znym,
udzielE'uie zupełnej autonomii na wszystkich
fakultetacb jest wiele obieeująesm krokiem
oatJrodze jego rozwajn.
Dalsze udoskonalenie zakładu będzie
przedmiotem. mej szczególnej pieczy.Przs~
gotowaniado'lltwoTzenia'fB'kllltetu' teot{jgi~
oznego Bił w toku. Prawa promowania i habilitowania, jakie zamierzam nadać uniwersytetowi oraz prowadzenie atudjów i reguły
egzamiuówdla poszczególuychzawodów, mają
być niebawem omówione z biegłymi Jlrzed~
..,~aYłillieląmi odnośnycbdziedzin nBukowyeh~

W ten sposób Uniwersytet Narszawski stanie się wkróhe, jak si!iJ tego z ufnością spodziewam. zupelnie równor~ędnym przy bytIdem s7.czepieoiai pielęgoo .... ania duchowego
życia i Dauki, z zachodnio-euro pejskimi zakładami bliżlliaeayrr.i.Oczekuję od akademickiego grona profesorów, którp, przyznaję
cbętnie,
poświ!iJ··iło się z bezinteresowuam
oddaniem,wśród nr.der· rięzki6h warunków,
8wym idealnym iadolliom, re wraz z mło~
dzieżl\ będzie się nieustannie i nadal star lo o krzewienie łl\czl\cej narody czystej nanki na podłożu ojczystej mowy i kultury.
Rekt.orowi poruczam podać ten reskry pt
do wiadomości grona profesorów i stlidec.łów.

WarsząWłI, 24 sierpnia Hh6 r.
pod. Beseler.

2.

Reskrypt do politechniki:

zawarła w
swych murach liczbę studentów~ znacznie przechodzącą oczeki wauia,
oojeat znakiem, jak bardzo w krajta tym cenione SI\ nauki technfczn" a i znakiem tego. z jak wielkiem zrozumieniem ceniony
jest zamiar, którym się powodowałem. otwierając aanowo uniwersytet. Wykształce
nie dzielnych inżynierów. budowniozYCJ i
techników, ma bardzo wielkie znaozenie cIa
ódbmfowllu'. oraz gospodarczego i kulturalnego dźwjgn:~eia Polski. AkademIckie gr ono profesor.ów POŚWięąiłosię wielkim zada~
riiom, .... śród nader(ciężkich warunków~ a studenci radośnie i owocnie sięgnęli po nal:ll1wsiącą si~. im sposobność pracy naukowej j
praktyczner.
Cłłętoie' Batem wyraiam politechniee
me uznanie i nadaje jei nimejsży m nowy regłllamiJ, który, przez udzielenie ~lItonomji
wydziałom. jest pnezullczony do wspierania
łlamodziaJnośoi zarzlłdu zakładu, a prz€zto
jego dalszego wolnego' rowoju.
Relaorowi poruczam podać ten reskrypt
do wiadomości glona profesorów i studentów;

Politect.ni!ta w Warszawie

ubiegłym

roku

\V

Warśzawa,

24 siarpnia 1916 f.
pod. Beseler.

KDmu~ikatyulI"zędow~
a~.iej kolumnie.

na

Ebonomlcznv bilans ooojnv.

ju. To wyczerpywanie się zaś wzrasta
tembardziej, im bardziej w toku wojny
wzrastają armje i ich środki pomoCnicze, oraz popyt na środki konsumCyjne.

Kronika polityczna.

Z okazji ukończenia dwóch laCwojZ komunikatów koalicji.
ny dzienniki niemieckie podawały bilanZ francuskiego (25 siepnia).
se . ekonC?mic~ne . państw wojujących,
Z początku, obecnej wojny ogólnie
Na pólnocy od rzeki Somme niemstWIerdzaJąc, ze bIlanse państw centralmów'ono, że po wojnie nastąpi epo~a
nych są stosunkowo korzystniejsze od roz1'witu, tak, jak to bylo po wojnie cy przedsięwzięli kontratak przeciwko
bilansów państw koalicji.
z 1871 roku, gdyż im mniej będzie się wsi Maurepas, znajdującej się mocno w
Celem tych artykułów było wska- teraz produkowało, tern większy będzie rękach wojsk francuskich. Pod wyżyną
121 zostali odpar:::i przez ogień artylerji
zać, że równowaga finansowa państw . popyt po wojnie, i tem więcej zajęcia
i
karabinów maszynowych i ponieśli
centralnych nie została zachwiana i że będzie miał przemysł.
'
ciężkie straty. Pochwycono przvtem 80
dalsze finansowe przetrzymanie wojny
Dziś jednak-powiada Kaufsky-czu·
jeńców; śród nich 2 oficerów. Do wie~
jest zapewnione. Niedotykano jednak je już każdy, że porównanie to kuleje• czora liczba jeńców wziętych w walkach
te~oJ coby można nazwać ekonomicznym
Wojna francusko-niemiecka 1870-71 ro~ nad Sommą wzrosła do 608. Znaleziono
bilansem wojny europejskiej wogóle, lub ku trwała 7 miesięcy, obecna juź prze- równiez w Maurepas pozostawione przez
'dotykano tylko~zdaleka, jakkolwiek tu ot- szło trzy razy tak długo. Armja nie- przeciwnika karabiny maszynowe. Na
wierają się problemy .i perspektywy wamiecka wynosiła podówczas 3 procent prawym brzegu' Mozy obustronna dziażne i zaciekawiaiące.
.
ludności, obecnie conajmniej trzy razy
łalność artyleryjska w okolicach fortu
Teraz znów . ukazał się ciekawy tyle. Koszta tamtej woiny obliczono Thiaumont. O godz. 2 usiłowali niemcy
przyczynek do kwestji tej, a mianowFdla Nlemiecna 1,5 miljarda marek, stradokonać ataku na Fleury, nie powIódł
cie "Ekonomiczna strona wojny wyczer- eono w zabitych i zmarłych na choro- się on jednak. Na pozostałym froncie
pującej'". napisany przez Kautsky'ego w
by 50,000 ludzi, było również 50,000 inwalki działowe.
miesięczniku "Kampf".
walidów. Wojna obecna pociągnie za
Z angielskiego (25 slerpnia).
Karol Kautsky, sędziwy pionier na- o "s<?bą koszty i str~ty V;l ludziach o wi~le
. . Na prawem skrzydle weszliśmy w
ukowego socjalizmu, w artykule swoim ·~ększe. KOr'humkd~]a we~nąt:z NIekontakt z wojskami francuskiemi, które
przypomina najprzód znaną różnicę mię- mlec dozna,wała podo~cza.s me WIele ~yI~
poczyniły znaczne postępy pod Mauredzy dawną strategją powalania prze ci- k? przeszkod, komumkaCJa z zagramcą
Odbyła się zacięta walka na
wnikała nowoczesną strategją zmęczeme ~yla w~aJe. za:nącona. U.bytek p~o- ' pas.
wschodnim i północnym skraju lasu DeInia. Ta ostatnia wywołuje dziś niebez- dukCJl odb'~ SIę me w P?zycJach ml}J?vHle. .Z obu stron drogi Languevalpieczeństwo wyczerpania się wszystkich
!l0wych., lecz tyJkokrocJOwych, wyw,0z
Flers posunęliśmy naprzód linję naszą
stron wojującj1ch. Nie idzie tu jednak l przywoz wykazywały m.ałe tylko zmla:
o kilkaset jardów. W wyniku operacji
o wyczerpanie wojskowe, ~dyż o tern ny. W cyfr~ch sta.tystykl. gosp,?dar:zel
tej wz ęliśmy do niewoli 8 oficerów i
niema prawie mowy, podobni a jak niez tych lat memal wcale me znac wOJny.
179
żołnierzy. Ubiegłej nocy uczynilima mowy o tak rychłem wyczerpaniu
O wiele cięższe straty poniosła
śmy kilka pomyślnych ataków na pół
się finansowem; fizyczna i finansowa
Francja, ale i jej spustoszenie nie było
nocy od Neuveville. Na polu dniu' od
możliwość prowadzenia- wojny zapewnio·
tak wielkie, żeby przez to ucierpiały
Thiepval
poczyniliśmy pewne postępy.
na jest na długi czas. Inaczej rzecz się
siły produkcyjne świata.-O to zaś glóWzięliśmy do niewoli 165 niemców. Na
ma z wyczerpywaniem się ekonomicz- wnie chodzi. Cały świat jest dziś orgazaćhód od Givenchy ooparto atak nienem, którego nie można utożsamiać z
nizmem gospodarczym, w którym straprzyjacielski.
finansowem, gdyż świetne finanse kraju
ty jednej części mogą wprawdzie nad~
mogą iść dluższy czas· w parze z jego
werężvć całość, ale też całość moie
Atak lotniczy na Londyn.
gospodarczym' upadkiem.
uzupełnić straty, poniesione przez jeWedług nzdes.:łych do Rotterdamu
Owóż to wyczerpywanie się gospodną część,-jeżeli te straty nie są tak
urzędowych wiadomości angielskich, podarcze, które dłuższy czas może się u- wielkie, że zmniejszają siłę odradzającą
wiodło się niemie :kiemu balonowi sterokrywać, pochodzi z trzech źródel: ze
calego organizmu. W takich wypadkach
w _mu dosięgnąć przedmieść Londynu,
spustoszeń na terenach wojennych, z
część poszkodowami zasila się pożyczgdzie rzucił też bomby wybuchające i
wyniszczania ludzi, to lest producentów,
kami zagranicznemi u części nietkniępodpalające.
Podczas ataku zostało zabiw końcu z zatamowania produkcji środN
tych. Wywiera to wpływ na międzynatych trzech mężczyzn, trzy kobiety i dwoków produkcyjnych i przez to zmniej- rodowy 110zdzial produktów. Dłużnik odje dziec, ciężkie rany odniosło siedem oszenia sil produkcyjnych kraju. Ta osta- daje zagranicy więcej swoich produktów,
sób, lekkie - czworo dzieci, prócz tego
tnia strona kwestji jest naj ważniejsza,
albo sprowadza mniej nii zwykle, ale
liczne odłamki szkła ciężko raniły jegdyż wlaśnie nie są to ob:awy leżące
jego sila wytwórcza może się szybko
dnego żołnierza, liej-czterech. O ile zdoa
na wierzchu.
odrodzić. Tak było z Francją po rolimo, stwierdzić, z balonu rzucono 40
Produkciamusi mieć zawsze na
ku 1870.-Natężenie sil ,produkcyjnych,
bomb. Centrala elektryczna została niecelu nietylko . wytwarzanie środków
tkwiących w luc'ziach i rzeczach bylo
znacznie uszkodzona. W pewnej fabryce
konsumcji, lecz także odradzanie zużywtedy ogromne, lecz nie przekroczyło
maszyn wybuchł pożar.
tych środków produkcji. Wojna pomnagranic elastycZności. Dlatego wojn:!
Sześciokrotny napa d lolni ..
ża ogromnie wytwórczość tych pierwdała bodźca do szybkiego rozszerzania
szych środków, ogranicza natomiast pro- sil wytwórczych, nie zmniejszając środ
czy na Belforil!
ces odradzania produkcji,zwlaszcza ków po temu, i dlatego po owej wojn' e
.Basler Naebrichten" donoszą z Bonprzez to, że wogóle odejmuje produkcji
nastąpił okres nagłego rozkwitu.'
court, że bombardowanie Belfortu przez
jedną trzecią rąk do pracy. Wśród
Znamiennem jest dla cz sów tamtej
lotników niemieckich w nocy z 15 Uli 16
środków produkcji
naieży rozrozmc
wojny, że ceny podczas samej wojny ma- sierpnia byłO najstruszliwszem, jakie rniaprzedmiot pracy':'" surowiec i środki ło co się poJniosłYi rosły szybko dopiero ~to to podczas wojny obecnej przeżyło.
pracy - narzędzia, maszyny, budowle.
po wojnie, ale nie wskutek upadania ro- Podczas - pierwszej połowy nocy armaty
Co się tyczy surowca,. to. jego zużywa- daży, lecz dzięki wzrastającemu i zasobne- ochronne i źotnierr8 alarmowi pracowali.
nie się daje się zawsze w sposób niemu w środki kupna popytowi. \-vzrasiabez przerwy. Gdyż po tern, gdy ogodziuie
wątpliwy skonstatować; odnawianie sunie cen było wynikiem nie osłabienia,
8 i pół wiecz. ukazali się pierwsi lotnicy
rowca jest natychmiast konieczne. Za lecz gwałtownego rozszerzenia procesu proi rzucilbomby, O godz. 10 i pół Z:lllllirto odnawianie środk6w pracy nie jest dukcji; oddziaływało nie jako drożyzna, jamowano miasto poraz drugi, zaś o godz.
rzeczą tak naglącą· Wobec- tego, że
ko ograniczenie stopy życiowej, lecz to11 i pół pOl'az trzeCI. Po póła'lcy przybyli
popyt ,na produkty jest podczas wojny warzyszyło podniesieniu się tej stopy.
lotnicy poraz ('zwarty i znów zarzucili
o

większy niż

podaż,

pl'oduce~ci

mogą

dłuższy czas poslugiwać się takźe staremi maszynami i nie odnawiają, nie ulepszają ich.
Kapitalizm pOCiąga za sobą stosunkowo większy przyrost sil zajętych w
handlu i w komunikacji niż w przemyśle. Wskutek wojennych zamąceń w komunikacji, robotnik, surowiec i fabryka
szukają się wzajemnie; tu panuje brak
pracy, co znowuż przyczynia się do wyczerpywania się sił produktywnych kra-

Dzisiejsza wojna oddziaływa pod
wz lędem ekonomicznym inaczej. Bierze
w niej udział prawie cała Europa i znaczna część Azji, Afryki i Australji, . wskutek czego oczywiście nadwyrężony jest cały organ!zm produkcji światowej i to w
sposób, który już dawno przekroczył granice elastyczności, dlatego cdnowienie
z :iszczonych sił prddukcyjnych będzie tak
trudne.

miasto pOCiskami. W niespełna pół gOdL ~
uy przeleoiała piąta eskadra lotnicza, po
pierwszej 'zaś w nocy-szósta. SzeŚĆ fazy
rozlegał się po mieście alarm. Dooiero po
godzinie drugiej nastąpiła cisza. Jednakże
nocy tej nikt w Belforcie nie zmruliył
oka.

Zamiary rosyjskie.
sprawozdawca buda pes zkllskiego "Az Est* donosi telegraficznie:
:Moskiewski przed~tawioiel dziennika madr)Baroeluński

('kIego ABC. minł rozmov.ę z generałem
Iwanowem, który mu ornajlIllf, iż wo,ska rosyjskie skoncent.rowane S(\ rod Ku wlE'm i są
zdecydowane, bez w'zględu n3 naji>rwaw"ze
nav;et ofiary, prz(;>łamać frout niemiecki. Ko~
r€~pondent moakiewski dodaje przytem, i*
ofiary już teraz mussą być pc;twornie wiel~
kip, skoro wiele domów mieszkalnych trzeba
było zamienić

na 8zpit:df.>.

"Temps"

G

rzeką

walkach ~ad
Somme.

. Biuro \,:oIfta donosi.: Paryski ,.Tmp&"
musI przyznac bezsi;ntel.!znoŚĆ walk nau rzeką Somme.
Urzędowy dziennik tpn r isze:
Nejbard'liej natężone WYFiłki E m!.so" ymi
atakami piechoty prowadzą tyiko do pewnych
wahań w linjach stano\\ i.ik obu stron' nieprzyjacielskich. \Vazystkie te ! r:lt:dsięwzię·
da, podejmowane puy pomocy oajsilniejszego ogoia artYleryjskiegu pociapją za sobą
jedynie ~olosallle ofiary lud?kH:', sukcesy il'n
są zbyt rnkłe, by mogły svrowadzlć zwycię~
stwo. Pod Verdlln sytuaoja je:łt mniej·wię2ej

taka sam,.
Włosi

na froncie salonie- .
kim ..

Dloiennlki znrychakie dOnOSil!\ z ~iedlo
Ianu, źe dotyehc~as wylądo'.'l:aly w Salonikach trzy l.ontyngeuty wojsk włoskich. O~
gÓ!Da liczb .. ich o..:euiana lest na 25-30,000
ludzi. Ddsze transporty wojsk włoskich,
składajacych SIę głównie z bersaglierów.
alpinistów i granatjerQw, znajdują Bi~ ju~
W drodze i lada dzień oczekiwane są w Sa~
Ionikach. Powiększą one armję salonicką
włochów do 40,000.
Armja sKBped}'cyjud
koalioii liczyć więc będzie, wraz z włochami,
koło 300 tysięcy zolnieny.

Ambasador niemiecki
u króla rumuńskiego.
Amb!l8sdor niemlecki w Bu.taraszr'if',
baron v. Bussche w środę był przyjęty na
audjeucj; u króla rumuńskiego i odb)ł z nim

dłuższą konferenuję.

Straty marynarki angielskiej.
Urz~d()wa lista str:>t mnrynarl;i 8ngiei':'
ski ej podaj€', ile do 18 azerwCa poległo 818
oficerów floty an!!ielskiej. Hezerwa mariOMki straciła 273 oficerów, oohotniczlł rezerwa
_ 111. korpus żołnierzy' marynarki _ 84.
ofice! ÓW. Obecnie AngUa posiBda w sumie
211 nfw'rów, ktÓHlj zduli egzaminy Uli Iwmendantów łodzi podwodnych.

Uzbrojenie angielskich okr,·
łów handlowych.
Rzą,d

lenderski,

okręty

2.
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angielski zawiadomil rząd hocd połowy sierpnia wszystkie

iż

handlowe afgielskie

Prowadzący

są uzb.ojone.

parowce otrzymali od admirslicji stanowczy rozkaz zwracania armat
swych na peluem morzu przeciwko wszystkim okrętom nieprzyjaeielskim. Prawa
neutralnych

maią być

uszanowane.

Zestrzelenie aeroplanu aligielskiego.
Biuro Wolffa donosi: Pod Schoendjikei angelski latawiec został przez niemieck~ego postrzelony i zmuszony do lądowama. Lotnik angielski napróżno usiłował
aparat. swój podpalić. Został on ujęty j
Odesłany do obozu jeńców w Groeningen.

Za

nieprzesłrzeganie

dnia:

C'.luraut" donoai

z Lplldynu, Ż~ miało miejsce jut skazanie
za ,iepr7estrZ(!g~nie t. zw. ~n!::ieł!łkich list
czarnych. L'm;irń,,!,;! firma Hill & C-o
złożyła ofertę -famie rottąrd 'm:;kiej de
Poorter (flrmHtat.bręta była eZHRa lista
jako pozosta)ąća. w l'tosunkaeh nan«Iowyeh
z państwami centralnemi). List lPJHał prze.

c

DZUł'ę

zatrzymany,

zaś firmę~Wlł

& C-o'

skaZAno na Ell hcenie k~J!'Y ~5 funtów
Bderhngów i 10 funtów kr,st óry- sąd0wyeh.
Sędzia w motywach wyrolra podał. ze tłu
maczenie się nieznajomościt; cltarnych list
nie jest usprawiedliwieniem.

Krążownik

rosyjski namie-

liźnie.
.Leipziger Nachrichten-

donasza z

Kopenhagi: Rosyjski okręt Jinjow~' 1JPe~e..
c::wjet', według donies~eRia .. Ne~·-Yor" H6~

rr.tlda", w pobliżu Władywostoku {} iad\łna
mieliźnie. Komendant ,. Pereswjeta·, który
odbywał n'l nim SWłł próbną podl'Óż, popełnił

samobójstwo.

jest krążownikiem o po..
Jemnoscl 11,900 ton, zbudowany zaś został
w r. 1898. podczas woju}' ros'yj8ko·japoń~
skiej zatopili go rosjanie pod Portem Ar·
tur,a, ;:o~tał jednak wyciągnięty przez ja,.:
ponczykow z wody i oehrzl!zony na Sa..

~P~res\Vjetlt

garu". N,l początku r. HH6 już pod~za8
wojny obecnej. otrzymała go Rosja z pcwrotem.

Popłoch wśród

wojsk
serbskich.

Wedle wladomosci, zRaługujących na
w;arę, powstał w Slllon;k!t~h foplach po nadejś,·ju dOIl:e8!en o klęsce serbów Da fraDCie
ma~e:joń kin' , Rozb't~ oddziały terbakie. po
częsCl bSh broni, wpadał)' dJ Salonik w nieładzie.

~'Jdi1{)śĆ iii nawet
IlOldelskieh. WS~yiH~y ~iil.lieIi aĄ'
dostać na okręty i dop:ero WOjsko funcu8ki~
przywróciło porz~dek.

iołnierzy

Popłoch oga.rnął

Loterja dobroczynna
Ra y Głównej OpiekU6c%ej.

• Dziennik Poznański" donosi z \Ve-

cza",-

nej listy.
.. Nieuve R'lteflhm

'.16 . .

Sprawo polska.

torjaJny.ch. Według d~tych("zall otrzyma~
nych wiadomości torpeda chybiła.

,.. W spraw e polskiej

zasz1azmiana,

nie tyle materjalna, He raczej formalna,

ale je nak pożądana. Dotąd. jak wiadomo, cenrma bezwzgl~dni ... kreśliła VJ3zystko, co od:1.}sHo się uo przyszłości Polski,
każdą nawet najba;dze-j mglistą prognozę,
każde nawet ukryt~ życzenie. Od kilku
dni nastąpi'a zm;an", a to widocznie w
związku z. wizytą njemie.:kiegó kandrn8
w Wl/~dDlu. .. Voc;sisc!:e ZtI·g." i inne
dzierir)iki w cesarstwie poszły, jednak w
donrysłachta daleko, utrzymując, że w
sprawie polskie! zapadła podczas zjazdu
ministrów ostateczna decyzja.
Według dobrych informacji, których
wyraźne ślady odnajdujemy także w prasie wie ~eńskjei, zgodę osiąt:rnięto na razie

negatywnym.
Zgodzono s:ę na to,

w kierunku

tI>

że:

l) Polska

pod żadnym warunkiem nie może wrócić
pod panowanie rosyjskie~ 2) że· kongreso~e Królestwo Polskie zostać ma niepodZlel~e.. 3) że. nie ma ono być niczyją
ProW.mclą, czy l, że ma w tej lub owej
form:e uzy:::kać samodzielność.
N:e prz sądz.-mo je..-tnak ani przy:szły ch . granic Polski, ani jej prawnopań~
stwowego stosunku, czy to do Niemiec,
czy do _Aust~o:Węgier, an!. ;vreszde grane
s~modzlelnc~cI. ,Otrzymz.llsmy zaspokojem,: co do mebezpieczeństwa nowego rodZIału,

a

,zs~azem motnośćswohodniejsze
przyszłości w grani-

go omaWlama naszej

cach owego negatywnego progiamu.
. . W Wiedniu fłumaczą, że poza te o·
golmkowe iamy dotąd z bardzo waźnvch
powodów wyjść nie można Stanowcźo i
wiarogodni7 zaprzeczają tu pogłoskon:, sy-

stematyczme w prasie zagranicznej

rozp,~

w~z:chnianym, ja~oby na tle sprawy
SkIej przyszło p. mlędzy Wiedniem a

polBer-

linem do jakiegos nieporozumienia. Spra-

wa

polska-zapewniają

tu-w

szczeaółach

rozstrzyg:lię1ą być może dopiero ~a tL:
przyszłych

warunków pokojowych".

Główne wygrane, 158 ł OOO, ao,ooo marek:
i wiele wygranych po 20,000, 10,000 mit. Up

Cały los
10 mk. JO fen.

"N. Fr. Prtł$łł!c donosi J dobrltga jródla.:~ W ~orcie ,8:.huicklm wSIIystkie okrę~y
"olenn. l szpItalne na rOiku SIlWlilA od
5 dni utrs,mujt\ ogh'ń w kotłach. Są one
gob~e każ.J~i chwili dv sabr.i\uia na pokład
cofli)l\eyeh SIę wojsk koalicji.

Bułg.rja powołuje rilczn;k
.917 pod broń.

Bułgarskie poselstwo w Berlin e
wzywa wszystkich obywateli bułgarskich
bawiących w Niemczech. nałeżących d~
roczni~a 1917, oraz wszystkich innych
ZO?owlązanych do służby wojskowej,
ktorych dotychczas odstawiono lub kt6rzy z jakiegobądź powodu dotychczas
do poboru się nie zgłosili, aby wrócili
d.o Bułgarji, gdzie odbędzie się w czaSl~ ~d 1 wrześ!lia do 1 października ~obor Ich przed odnośne tri komisjami.

RosJ'jakie ataki przeciwko

Aaquithowi.

lO

y

w rozegraniu

powyższycb

wygranych

Ciągnienie będzie się odbywało od 2-go do l~-go

raidz1ernika 1916 roku.

publicznie..
Wypłatę

wygranych gwarantuje

Bank Handlowy w Warszawie.
Każda 'oterja komuś zysk prz nosi
Lo:erja R. G. O. przynie5i~ zysk krajowi.
c~wie,

w.yzyskowi i spekulacji' artykuUmi
PI- rwszej potrzeby_
: 5). Odwołanie się do obywatelskiego
ogoIu l prasy o współdziałanie w sprawach, rrzez Komisję podjętych.
_ . ~a~ tęp?ie członkowie Komisji po·

dZl:hh poml~dzy .siebi~ przedwstępną pra~
cę m!or tlacYJI:ą l w ClągU bieżącego t y~<:dma będą SU~ zapoznawaH z działalno
~e!ą różnych

działów Sekcji spotywczej,
z za~resen: działania policji targOW~j. PosIedzema plenarne Komisji bę;.
d~ SIę_ o~bywały we wforki o godz. 7-ej.
Na nalbhż~zem posiedzeni;.t nastąpi wybór
6· obyw~tel.l z poza Rady. l Magistratu, dla
uzupełmema składu KomIsji.

]akot,:,ż

Uni.er.~tet-P.nt.oła.ik••

Z.w~ązki

sportowe Uniwersytetn i Pourządzić w połowie
wrześr.ia. "Wielki match sportowy· pomię
dzy temi uczelniami. Zawody te do któ-rych zapisało się już kilkunastu' studen·
tów Uniwersytetu lub Połitechnik~ rozegrają się w chodzie na przestrzeni 42 ki·
lomehów, czyn klasycznym dys~ansie Ma..
rat~ńs~im, dziś powszechnie: u?;ywanym I"a
OlImpiadach na pamiątkę drogi, jaką prze.był ~ Mar8:tonu do Ate~ Grek z wieścią o
ZWyClęzstWle'. Przestrzen tę będą musieli
prz~)ść s~udenci· zawodnicy, zaczynając
SW~! wyścig c~odu prawdopodobnie pod
Grojcem, ~ koncząc go ,na !ednem z boisk
w~rsza~s~lch wobec zgromadzonej pu·
.

1I0.e lI.tawy_

.D. Warseh. Ztg.* pisze:
"Nowe ustawy, nadane pr .. ez p. jenerał-gubernatora

uniwersytetowi i połite~
chnice w Warsza.wie. przekazał J. K p.
kuratort hr. Hutten.Clapski, obu szkołom
wyższym".
lItraż.oki.

p~zygl?towawcze do zjazdu
atraiy o~ni{lwych, mll.jąeego slę odbyć W
WarszaWIe w początkach września <.'la w

Praca

pełnym biegu.

udział

bierze
wszysttdch

Jedna klase

tę nizką cenę

htechmkl postanowJy

Z Warszawy.

Zjazd

p;;;k~a

i kaMy grac:: za

_.teb

ZzIem polskIch.

V" część losu
2 mk. 6 fen.

ł

LoterJa R. 6. O.

Przygotowanie do odwrolu.

•

•

Organizacją ziudu zamuje się Wl>r~
uaulde Tow: uhe;:p;eczeń od ognia w Kró~

bhcznoscl.

leatwie PoIslaem;

. ~~rgo~owy." ~arsz. TgblV donosi,
te ]akls. oflCer men:lecki dokonywał zdjęć
f .togr~flcznych typow iydowskich~ bandla~zy uhc~nycht tragarzy i t. p. w rlziełnicy
zydowskle·. O:y fotografujący· w pewne m
miejscu chciał zdjąć sprzedawcę wody sodo~ej . i skierował na niego aparat, przer~ził· Się handlarz okropnie i w przekona ..
n~u, że of'cer chcę go rozstrzelać, z wielkim krzykiem uciekł do najbHiszejhr~my.

w pracach organilaoyj"

nych bierze udział specjalna komiaja. OyuSn.izacy!na Tow. BW. Florjana, do !..tó~ei
wchodzą 'pr.: Henryk Bar)"l!;'!. Tadeusz

BrZOZOWikI, Bolesław Chumicz~ St. Fui ,Times" don-:- si z Petersburga:
",siewicz. Wincenty Koreywa. Pon:kQwaki,
"Antyniemiecka liga patrjotyczna
Tad. Rscbter, ks. M. 8zkopowsl.i Józef
zażądała, by wladze oddały pod sąd za
TuHllzkowski i Ludwik Aleksy ZagrodzkL
Interpelacja pokojowa.,
zdradę stanu Bułacela. przywódcę naj. ~a ~(jO • z górą straży iatniających
Londyński korespondent .BerI. Tgblt." skrajniejszych prawicowców i wydawcę
%głOlllło alę aot.rc,·csas około 300.
don~si: W izbie Gmin z:1pytał Byles, cay
,.GraŻdanina" za to, iż usiłował on wpro·
. Na _porządku dziennym prac zjazdu
zwracano uwagę Asqu;tha na oświlldezeme
wadzić roźdźw:ęk do koalicji.
zn"ljdą SIę: a) prz}'ózła organizacja straży
podRekreturzll sbnu, Zimmermanna. że rgad
Bulacel w dzienniku swym napadi
w Polsce odnowionej; b) gospodarka \\e~
nie~iecki. nirejednokrotuie wyrad gotowoŚć na Ąsquitha za to, iż ten oznajmił, że
wn~trzna i finllnsowa atra~h' ogniowych'
n3Wląsanla rokowań pokojowych, lecz że
ludZIe, bez względu na stanowiska swe
c}
służba zdrowh; d} !!cuiba koni w stra=
czwór porozumienie pod naci<>kiem Ano-W. odpowiedzialni za wydarzenia mh;:dzyna~
ży; to) konllerwllcja, obl1ługa i dziabnie sinigdy uie okaza.ło taki&j gotowości. Iadt~
rodowe, skoro popełnią coś niewłaśdpytll~Byle~.' CZ~ A~qujt zauwaij'ł pragnienie wego) powinni być skazywani. Bulace} k~wkj; ~} aKQja przeciwpóiatOwa; g) ubtZplec~eme \>l..za;~mllei h) sprawa fałsezpie-,
pokOJU, ktore sIę ujawniło na zgromadzeniu
napisał, że Anglja raz już splamiła- się
czeuls straznkow oral Ich rouzin W razie
l'locjali6tów w I;ipslm ouz liczna deIDonstra~t:aceniem .Marji Stuart i Joanny d'Arc nieszczęśliwych wypadkó\v przy pożarAch.
o!~ pO,do,bne ~ ~liemezech i Cli)' aeehae po. l ze. zbr<:dn:e te chciałaby powtórzyć.
. Sekretarzem zjazdu j at p. '1'adeus!
wledzlac do JakIego stopnia rSl\d brltańaki
P0l31ewaz le~nak Anglja W przeciągu
Bn:osowski,
jeden z inspektorów war zawgo:ów, ,ieEt te.mu wyr~źnemu życzeniu wroga
dwoch lat WOjny zdołała się na froncie
8k~ego T.ow. ubezpieczeń 01 ogn'a, który
uc~ynie ~;l1dOBĆ. Asqllltb odpowiedziałt ie n,d
posunąć zaledwie o kilkaset metrów
niemiecki ujawnił dntycbouB skłon noś4 do więc obowiązek aresztowania angielskich n~lchęt.ntaJ udz'ela informacji w tej spra..
wie zamteresowanym.
zl1.warc~ll pokoju tylko pod takimi warnnka. ministrów przypadłby w udziale ROSji.
Walłull ae .p_kuł . .jll'
nu, ktore dla pewnych sprllymieueńców sa
Rewizja procesu,
_
Komisja
do walki ze spekulacją przyniemoiliw~ GO _pnsjęeia albo stanowHrby
B I
T
upo~orzenIe; nl8p
lł jest. że cswórpor ..
er .iner
agebł. Ił donosi, że dr. stąplła do naIu:eś1a!li.. programu swych
ZUffilenie jest l' d wpływem jakiegokolwiek
Karol LIeblmecht, przywódca socjaU.. prac, który ustaliła, lak następnje:
naCisku Je strony Anglii. Na :t8pytanie Dlłl.
stów niemieckich, skazany przez wyższy
__ l) Za~znanie się z działalnością Se.! '
sąd wojenny za zdradę stanu, wn-Io's·t
kCjI ż~wnosclowej Magistratu oraz innych
ZHl /.I, czy om~mlano jakie warunki pok!ljowe,
b
l
od~arł .:\SqUlt~, He .tylko w ITtl.siej ulzędo- przez o rońców swych żądanie rewizji apro,l'lz~c;:jnych miejskicb, celem zbadawnt0 uud o luch nlę mówił.
procesu.
ma•. W !~klm stopniu dz ałaloośćtych orgamzaCjI l~pobiegała i zapobiega nadmierNowe pogwałcenie neułrałRolnict,wo rosyjskie.
ności .zwe~!:kieJ-.
Rosyjski ministćr rolnictwa hr. Bo· nemu podniesieniu cen' i spekulacji.
.
brinskij, w wywiadzie oznajmił: te stan
2) Zaprojektowanie reform i nowych
Biuro Wolffa donosi ze Sztockbolmu: rol~ictw~ rosyjskie~o jest bardzo po- zarządzeń, z.mier~ających do sk,uteczniejNiepnyjacielllkP. łódlł podwodna rano dnia
waznYł Jednakie me nie powiedz:ał o
szego.. przeciwdzIałanta drotyźme i spe24 tlierpuia. storpedowała, bez uprzedniego. rrogramie swej rlziat.llności przyszłej.
kulaCjI •.
ostrzeżenia. niemiecki parowiec
Schwa., Cała prasa petersburska uważa tę pier3). ~~pr<.tjektowanit!organizacji stałej
~}e.n"t który płynął w konwoju w ~dległo. .
B b
t..!
kont~oł1
I lflspekcji handlu artykułami pierSCI tvlko 1 do 2 mil morskich od ładu. UJ
wszą.
en.unC)aC)ę
o rins~jja za zły
,J
n
omen l nie poklada zbyt wielkich na- wszej potrzeby.
wypadku tym ~n?w stwierdzonopogwaldziei na prace i zamiary nowego mi~
ł) 9bmyś}en!~ SPOSO?ÓW szerokiego
cenie 116utralnoScl szwedzkich w6d terjnistra.
stosowama represll karnej przeciwko .1i'"

rawd

Wyjątkowe k&r%J'slne wiłl'" .Jg ..altla
p-rzJ' najfii.s%ej De. . fIliete.

FOło"".łowallie .ale.ełe.

Sos.owiłu::.

Pod redakcją poety-satyryka Cze&lawa Murczkiewicza (Milady) ukaże się
niebawem nawskroś aktualna, o dewizie niepodleglościowej, jednodniówka hu,
morystyczno-satyryczna: ,.Satyr Zagłę
biowski-.
, . Jed~odniówka rpzejdt.ie się w kilku
t~s'ą~ac,~gzem~larzy po calem Zaglę
hm lokoheach Łodzi. Częstochowy
Piotrkowa i t. d.
•
RadOM.

..Gazeta Radomska« donosi iż w
ostatnich dniach w Radomiu poja~Ui się
tureccy wojskowi l przejeżdżający tam~
tędy•. O,:zywiście zjawienie się turków
na mIeśCIe wywołało wielkie zacieka..
wlenie wśród publiczności.
L.hU ••

W jenl>u.t·tub~rnałor6twie wui.kow&1ll
CdOllk;;wi~

ct'u\ralllego knl)iit·tn

tfit.1ko~p.

go: Stec!.: l l Przanowsl:i, :dotyłi podl!li~ko
wa,IłH~ za d.lr ~óO.OOO koro", tJtr&ymally w
dutu routni"y u\:odzill eaUl'ZIl od jal1arał
gubernaturstwa. woj._k(}welgo. P. StaO-ii podniÓd, że dZiękuje .o.ietylh imieniem korui·

tatu, lee!& takte ią;ienistntałego społaczeń

st1l\a polikiego Ja ten akt dobroezyąuolici,
który b~dllie prayjęt) iuko ujgodniejlłJłł
n:!~cząnie ro~z!lioy ufolid fi l eaarza.
"palcA ••

W celu obniżenia wysokich cen
owocóWł ~edawany&' ·natargacłt'1

3

GAZETA

~. s~le'pika~h w mieście, przeprowadziło
ml~lsk!e bIt~r<:,. aproWizacyjne 'pertrak-

taCJe z własclclelami handlów OWOCbwych ,w sprawie unormowania dowozu
owoco,w. z . Królestwa Polskiego.
. ]\'heJskle biuro aprowizacyjne poczymło starania, w celu uzyskania na potrzeby miasta podwyżki przyznanęgo
kontyngensu spirytusu skażonego. Nadto czyni biuro przygotowania, mające
na celu ustanowienie ceny maksymalnej spirytusu czystego.
"
Przybyło do Krakowa 20 wozów
ogórków z Królestwa Polskiego. 'Ponieważ będą one przybywały tu stale, należy się spodziewać, że wygórowane ich
ceny w Krakowie ułe~ną znacznemu
obrtiżeniu.

L_ów.

Rada 'szkolna krajowa odroczyła rozP?częcie roku' szkolnego 1916-17 r. w
gtm,nazjach, szkołach realnych, seminarjach
muczycieIskich męskich i żeńskich, szkołach przemysłowych i handlowych w Droh~byczu, KamiOtfce Sirumiłowej. we. LwoWIe, Samborze, Stryju, Złoczowie i Zółkwi
do dni,a ] 5 września r. b. Wpisy uezniów
do . tych zakładów odbędą się w dniach
13 l 14 września r. b.
Początek roku szkolnego i wpisy do
.
lUnych zakładó7i/' odb~dą się w terminach
normalnych.
Centrala dla odbudowy Galicji komunikuje: W sprawie pozyskania robotników z Królestwa Polskiego otrzymała
Centrala, krajowa dla gospodarczej odbudowy Galicji od c. i k. jeneralnego gubernatorstwa wojskowego w Polsce zapewnienie, że jest ono gotowe do wdroŻenia starań o dostarczenie robotników dla galicyjskiego puemyslu i r~kodzieł. Interesowani przemysłowcy i rękodzielnicy, właścicie
le lasów, kopalń i kamieniołomów i t. p.,
winni w najbliższym czasie zwrócić się do
Centrali krajowej dla gospodarczej odbllo
dowy Galicji i przedstawić konkretne w
tt j "mierze życzenia z podaniem ilości' i
jakości potrzebnych robotników, niemniej
jak wysokości wynagrodzenia, które pracodawca skłonny. jest płacić tym robotnikom.
'
Gdań.k.

.
23 i 24-letnie pomocnice poczto\' e'
, wyjęły zniedobrzezamJrniętej paczki polowej dwa karmelki. Sąd ławnićzy skazal
je, Ba to na tray miesią,ce więzienia.Oska!'
tycie! zaznaczył. że przy dobrpm prowa~
dzeniu ka!'y te zostan!;) odrocllione a moie
i Vi drodze' ł&liIkiEnies:one ..

Q)ladomOŚtlb,ieZqCe.
,....,Ko ... sp~lIId.ncja

zlEagranicą.

.
Wystllwa pod1ielona będl.ie iladwll
\lzll1ły: 1) dla ~zl;ół pOCj\ątkowych i 2) dh
s:;;kół śrpdl1ich. Pny tem każdy dział po~ia
d~ć będzie pododdziały stosownie do ilości
wykładaosch i rzedmiotów.
Nowość ta z uznaniem pnyjęlą będ:aie
prze:;; nasz świat nauczycielski.
g,dyź ~a'1FZe7ędzi im wiele CZULI i ułatwi, wybór r otrzebnY(']j podręclników.
. vV nl1Bt~pstwie p~ };f tS ewski ma urządzać w tymże lokalu illne wystawy spee1ale

zapewne

Ile, obejmująr8 działy hi8toryejoy nwkowy,
bEile\rystJe~my i t.

-

p.

OgraniczellIlie liczby oliiadów.

Pbdłu cr budżetu
miasta. Komitet
ma prawo ewydawania dopłz[' najwyżej
do 60 tysięcy obiadów dziennie, g~y
tymczasem tanie kuchnie, znajdujące Slę
pod egidą Komitetu wydają do 89,000 obiadów. Wobec tecro zachodzi potrzeba
zredukowania liczby""wydawanych obiadów
conajmniej o 25%.
,
Zl70dnie z .em tanie kuchnie otrzymały ~>olecenie przeprowadzenia odnoś·
nej redukcji, co teź obecnie zarządy tanich kuchni planowo przeprowadzają. (a)

-

VI

Łódz.

Tow.

Poź.-oszczęe.

Zarząd Łódzkiego Towa:zystwa Poży
czkowo-Oszczędnościowego zawiadamia, że
Ogóine Zebranie Pełnomocników odbędzie
się dnia 3I-go sierpnia r. b. o godz. 5-ej
po południu, w lokalu Stowarzyszenia majstrów fabrycznych gub. Piotrkowskiej, No~

wy Rynek nr. 6 (II piE:tro prawa oficyna).
W razie nieprzybycia dosta'ecznej ilości Pełnomocników Towarzystwa, zebranie
w drugim terminie odb~dzie się bez wzglę
du na liczbę uczestników tegoż dnia i w
tymie lokalu, o godz. 6 po południu.
-, Z Kuratorjum obywatelskiego.

(a} Podług list plac! Kuratorjum obywtltelskiego niesieuia pomocy r,')dzinom rezerwistów m. Łodzi ogólna suma zapomóg
dla rezerwilltek, wyplaC;.!IU \V Dbecnych
letnich mil'siącach, wynpsi okolo 165 tysięcy rubli mie jęeznie.
- Walne zebraMi.
członków zawodowego związku robot. i robotnic przemusłu włóknis-tego, odbę?zie
się dziś w sali fa br. Geyera przy ul. Piotr-

kowskiej 295.
,-

Benefis Janiny Wis.owakiej.

.
W dniu 8 sierpnia w sali koncert?wej przy ul. Dzielnej nr. 18 odbędzie Się
benefisowy wieczór pożegnalny p.Janiny
Wisnowskiej, opuszczającej po kilkoletnim
pobycie Łódź.
W wieczorze tym weźmie udział szereg wybitnych sił artystyc, nych.
-

nLunac,.

W teatrze ,Luna" od wczoraj d .. mnn·
strowa'ny jest sensacyjny dram~t pod tyto
,Ostrzeżeni fE (Ofiara szata.na). Wielce interesująca treść obrazu przykuwa uwa,!!ę
widia, którego przflnosi wkminę metaf;lIyki, wstrząsając do gł'ibi dramatyczuem
napi ciem akcji.
~

, W korespondencji z państwami neutralnemi oraz z państwami nieprzyjacielskiemidotychczas pośredniczyło skutecz- Prosźek do p1l"ania bieUzny.
nie Ił Towar~ystwo opieki wojennej oraz koWobec braku, mydła i sody, a z tego
respondencyjne. w Sztutgardzie".
. Z rozporządzenia władz całą korespowodu wysokich cenn.a te artykuły, napondencję między Polską a zagranicąt tak
mnożyło się wiele najrozmaitszych proszków, zastępujących . . mydło i sodę, lecz najneutralną. jak nieprzyjacielskąt wstrzyma~
no; wsze.1kie przesyłki do Towarzystwa w
częściej bez żadnej wariości.
Sztutgardzie od kilku dni są zwracane.
Z zadowoleniem dowiadujemy się, iż
Tym sposobem obecnie korespondoznana w kraju chemiczna fabryka Joh.
wać moi:na jedynie z Niemcami i Austrją
Setzer i Em. Werner w Warszawio. wyraoraz z okupacjł mi niemiecką i austryjacbia znakomity proszek "P r a l n i k". który, pierze bieliznę bez mydła i sody.. Ży-,
kąt Bez zmiany p,ozostaje także korespondencja z Ameryką dla osób, potrzebują;.
wllościowyKomiiet Ob. w Warszawle zastosował sprzedaż powyższego proszku we
cych pomocy mate.rjalnej od krewnych w
wszystkich swoich sklepach z wielkiem poAmeryce, ha zasadzie przepisów z dn. 10
lutego 1916 r. Wszelkie listy do Amerywodzeniem.
Zastępstwo na, Łódź, Sosnowiec i Bękinius~ być krótkie. pisane po polsku
lub po niemiecku i zredagowane podług • dzin powierzone zostało firmie Edm?r:d
Bogdański, Łódź. Dzielna '30, w nędZlme
następującego wzoru (dokładny adres w
Ą.meryce): .Jesteśmy zdrowi. lecz, potrzeul. Słowiańska 40.
bujemypomocy materjalnej. Prosimy o
- Trojlloldd.
pomoc.Pozdrowien e. Podpis i adres wyAniela Dudek, zamieszkała przy ul.
syłającego .... ,Oprócz tego mogą być przeJe ionowej nr; 89, powiła t~zech .sy~~w.
syłane wiadomości o wypadkach śmierci , Trojaczki te są pogrobowca':I1l, gdyz oJ~lec
w rodzinie., Listy muszą być otwarte i z "ich na trzy tygodnie przed Ich ~rodzemem
następującYm adre~em: .Hebrew S: and 1
został zabity przy przenoszen,1U. kontr~
Aid Society229 East Broadway, New-York
bandy. Matka i nowonarodzen! cIeszą SIę
City·'- Na kopercie winna być przelepiodobrem zdrowiem, pomimo to, iż dokucza
na 20-fenigowa marka.
im bieda. (a)
Towarzystwo w Nowym Jorku dostar- Utonięcie.
,
,
cza przesyłki adresatom bezpłatnie.
(a) TY 8ttlwie na Mani p~d noilz',ą u,~
-o zamlail,ppze_odników.
,
uf\ł podcztlS kąpieli trzydziestokllkoletllI malster farbiarski s fabryki StU!dta.
(a) W tych dniach przybył do Ło
_ Słlll;'o~a kapa za poiwarz.
dzi delegat Powszechnego Tow. Elektrycznego (A.E. G.), inż Stoscb" który zwiedził
Od czasu śmierci śp. Jana Grzybowskiego w
Chojeńsklern Towan:y:stwie potyczkowo-oszczędnolinje i remizy tramwajówm~ejskich. oraz
ściowemile się dziać poczęło.
.,
łódzkich elektrycznych kole1e.k ,dojazdo,
Pośród członków zarządu lrady wymkły m~wy~h podmiejskich. Jak nas informują, po ..
!maski i nlepórozurnienia. rep;nltaternczego było, ze
b~\~,~egaia Ą. E. G. znaiduje się w z~ią
lIarząd28jlicy składem rolnlct;ym prxy Towarzystwł,~
zkuzprojektowaną zamlaną .przewoam-, ł ułonek zlifz,du tegoż p. Zag;órow,;ld złotył SWO]
mandat;
kÓ-w'-1niedzianych na żelazne.
'
c";';"'1IIffatllwa pada,ogi.zAII.

(\).Wtycb duiach

w

odd,;ielnej Olali

p~,·3r~~ę.gAlfii Gebethnęra iW,olfa

przy nI.
p'lO~~t~~!~lej uu;;\d!:oną.c ,ostanie staraniem
p. S:{lłire.~Hf!go wystawa pedllgogit'zna
podr.ęJ~j:ków ł Jl,Olllocys21kolnjch.

. Wówczas jeden z pracowników pomienlonego ' skład~ Jan Rozlaeh, pałając niechęcią dQ t:. Z.,
przesłał do zar::ądu Towarzystwa de~unclaclę, w
której zarzucał p. Zagórowskiemu n1edba~s~wo i
rozmaite n:ekome nadutycia podczas admInistrowania składem.
Nie mogąc na innej drodze odeprzeć zarzutów,p. Z., zajmujący powatnestanowisko prezesa
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Komit~tu zaprowjantowania Chojen, musiał szukgć
ukarama oszczercy na drodze sądowej.
Dnia 17 b. m. sprawa ta rozważana była
przez Sąd gminny II Okręgu w Rzgowie, wyroJdem
k~ór~go Jan Rollach za potwarz i oszczerstwo na
piśmIe Skazany zosiał na l miesiąc bezwzględnego
aresztw.
Macierz szkolna w Rud:de Pa .. ,
bjanh:lde,i.

Zjednoczone Ziemianki Rudzko-Pabjanickiego Kółka wykazują chwalebną
ruchliwo~ć na polu pracy społecznej. Taka
placówka, jak Macierz Szkolna, lrtórą n'edawno zorganizowano w Rudzie Pabjanicldej, potrzebuje przedewszystkiem środ
ków materjalnych dla owocnego kontynucw.ania swej działalności, to też ogół wimen poprzeć tę poważną placówkę narodową, zapisując się licznie na członków i
popierając wszystkie imprezy. dochód z
których przeznaczony jest na Macierz
Szkolną·

lWIa Maci ~ rz Szklllilhll,ą
li"'abjanickfiej.

w Rudzie

Rudzkie Stow. Muzyczno-śpiewacze
.Echo" urządza w lokalu Domu Ludowego w Pabjanicac,h w niedzielę d. 27 sierpnia koncert na korzyść Polskiej Macierzy Szkolnej w Rudzie Pabjanickiej, na
który złożą się występy chóru, śpiewy solowe, duet, muzyka, deklamacje i dwie
komedyjki .. Wesele Zosi" Przybylskiego i
•W zielonym gaiku· Dominika.
Podczas antraktu przygrywać będzie
kwartet muzyczny.

'l'elegramy.
Wielka Kw_tera Główna ..
26-go sierpńia. - Urzędowo,
Z widowni zachodniej.
Podczas stale silnych walk artyleryjskich na północy od Somme, wieczorem
piechota nieprzyjacielska wystąpila zaczepnie w odcinku Thiepval-las Foureaux i
pod Maurepas. 'Odparto ją. Na północo
zachodzie od Tahure, patrole nasze wzięły
do niewołi w rowach trancuskich 46 żoł
nierzy.
Ogieil nieprzyjacielski w obwodzie
nad Mozą; skierowany na niektóre odcinki, niekiedy bardzo sit; wzmagał.
Z karabinów maszynowych zestrze:ono 2 latawce nieprzy~acielskie w okolicy
B~au, aume, jeden ogniem obronnym pod
Zonnenbeke (we Flandrji), aw walce w
p:.wietrzu po jednym na wschodzie od
Verdun i na północy od Fresnes (płasz
czyzna Woevre).

Z widowni wschodniej.

Biuro G~r5dolffa

Konsul entn Pro VJn'e~o,

łódź,

Z widowni włóskiej.
Nieprzyjacielski ogień działowy prze ..
ciwko stanowiskom naszym na południu
od Wippach chwila11i by znowu bardzo
ożywiony.

W odcinku Plocken usiłowania zblize strony nieprzviacieia zo~
stą.ły odparte.
..
Na froncie, na południu od doIin~r
Fleims nie powiodły się, powtarzane kilkakrotnie, ataki włoskie, jak również i
wszystkie uderzenia słabszych oddziałów nieprzyjacielskich na stanowiska
nasze na terenie Cima di Cece. Pod
Lucerną porucznik v. Siedłer zestrzelił
latawiec typu Capron.
żenia się

Z widowni południowo-wschodniej.
Nie wydarzyło się nic ważniejszego .
Zastępca

szefa sztabu generalnego
fi o efer,

marszałek

polny

porllCzlli~.

Obwieszczenie.
Gospodarz, Kazimierz Ambrożek z Bisk,upiej Woli, gminy Czarnocin, został
m1anowany sołtysem wymienionej wsi.
łlÓdli, dn'a 23-go sierpnia 1916 r.
Cesarsko-N,iemiecki Prezydent Policji.
L o e h r s.

Specjalista

Dr. L. PRYBULSKI
przeprowadził się

róg

na Zawadzka .NR
Piotrkowskiej, do domu Szeiblera,

(herohy

ł,

Z2wnetrzne i włQs6w

Przyjmuje od8-1 r. od 4-9. Panie od5-6 p.p.

4- kI. Pi"ogimnazjulu

żeńskie

M. Hansel1ówny
Piotrkowska 209.
przyjmuje zapisy uczenie codziennie od godz. g-ej
do 4-ej. Egzaminy wstępne od 21 sierpnia. Lekcje
rozpoczną się l września.

nie zaszło. Wrogowie
nacierali, lecz ich odparto. W różnych miejscach doszło do
mniejszych potyczek w polu.
Nic

ut Piotrkowska Hr. 8~, pnrter, [font.

ważnego

pojedyńczo słabo

Prosćę żądać wszędzie:

tram nt

Z widowni bałkańskiej.
W ataku

na'Cygańską Planinę

uczyniono postępy napółnlJco-zachodzie od
jeziora Ostrowa. Na froncie Mogleny odparto natarcia nieprz.yjacielskie.
/,'o.czelne Dowództwo Wojsllowe

Urzędowy

komunikat

a ustry .iac~~.
WIEDEŃ, 25-go sierpnia.

Z widowni rosyjskiej.
Poza miejscowemi walkami na przedpolach, żadnych ważniejszych wypadków
nie było.

slkolne i, kolorowe, tylko

Marjana Wadav.Ja GUŃSKIEGO

eeeeeeeeee®eeeee
przyjmę

na mieszkanie 2 pa.nów
amloZama:
dziennem utrzymaniem Piotrkowska 62 Sto'
:II;

lownia MiędEynarodown.
ózef .Adamek zgubi! pa.szport nlemleccl;:k.i, wydany z gminy Kowalek ']Jaw. Turecki.

J

I

w róŻnych gatunkach
nabyć moina hura
łzowo ii deiałioz

nie u Ch. L. Bergeral i\icwomiejska Ni! IB. •

Zatwierdzona przez Władzę Naukową

z

oła

z c

Zł

przy Towarzystwie Muzycznem imienia Szopena, rodaje do wiadomości,
ieg amina nowowstępujących, rozpocmą się Zl-go sierpnia'
Nauka, podług programu Warszawskiego Konserwatorium, obeJmuje klasy:

że zapis

fortepianową, (od po,:zątków do

stopnia ~ry koncertowej) .-:... Skrzypcomą,
liJiolonczelową, Dnnnllfycznq (lącznie z literaturą dram.), 'LeorefycZI1q i Zespołów instrumentalnych i wokalnych.
Bliższ)cł1 informa~ji' udziela Kancelarja Szkoły, Piotrkowska N2 84 .

Początek

lekcji l-go Września.
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PODIUC9Y

WElERAIA .Z 1863 ROKU.
(Dalszy' ciąg).
Pod Mszczonowem odbywaliśmy
ćwiczenia, a gdy moskale napierali na
nas, cotaIiśmy się, zmieniając ciągle
miejsca postoju, gdyż Rząd Narodowy
wydał rozkaz, aby na razie iaknawię~
cej oszczędzać siły i nie prowadzić walki zaczepnej, lecz tylko podjazdową.
Pomimo unikania zaczepki, pod Tarczynem musieliśmy jednak stoc;:zyć bltwę z kilkutysięcznym korpusem moskiewsHm. Walka była zażarta i nadzwyczaj krwawa. Ostatecznie musieli~
myuledz o wielekroć przewyższającym
nas siłom wroga i oddział nasz poszedł
w rozsypkę.
Podczas bitwy zabito podemną konia. ale zdołałem wyratować się i ukryć
w pobliski.m dworze. Przebyłem tam
kilka dni, gdyż rana na piersiach odnowiła mi się i nie moglem na razie dalej
szukać schronienia. Potem udało mi
się przedostać do dworu okolo Krwowa, gdzie przebyłem cały mies:ąc.
Później przyłączyło się do mnie kilku towarzyszów broni i pojechaliśmy
furmankami w Niekłańskie lasy do obozującej tam partji pułkownika Rudowskiego.
Był to Większy oddzial, liczący około 2,000 ludzi.
Z rowodu trudności wyżywienia tak
wielkiej ilości ludzi, pułkownik Rudow~
ski był zmuszony podzielić swą partję

na kilka mniejszych oddzialóW1 co tet .
w następnych walkach ztysią.cznemi
hordami moskiewskiemi pl'zyćzyniło się
wielce do oslabienia naszej odporności.
Tymczasem nastawały dla nas cza'"
sy coraz cięższe. Rząd moskiewski spro- .
wadzał do Polski ciągle nowe armje
.z ResUJ które zalewały .cały kraj.
Chłopi zajmowali w stosunku do
nas stanowisko nieufne. Za pośrednic
twem żydów moskale s~piegowali nasI
wykrywali nasze kryjówki i napadali na
nas· niepostrzeż~nie.
Pułkownik Rudowski podzielił w1 ęc
swąpartję na cztery oddziały. Dla sie..
bie zostawił 500 ludzi, major Bezkistkin
500 ludzi. Rumbajto 500 i kapitan Szy;.
miot 5()f).
Ja dostałem się pod komendę kapitana Szymiota. Tamte oddziały pO"
szły każdy w inną stronę. my zaś udaliśmy się w lasy Niekłańskie i tam ro~
łożyliśmy obóz.
W owym czasie naczelnym WE>dzem nad wszystkiemi oddziałaJlii partyzanckiemi był generał Hauke-Bósak~
pod którego rqzkazy i my oddałiś:nl~i si "
W ten sposób wiedliśmy dosyć tU
łacze życie. Ukrywaliśmy się w lasach,
z których co jakiś czas robili~ywy«
cieczki, napadając na pomniejąze oddziały moskiewskie, oraz odcinając im
transporty i t. p.
Moskale zaciekle prześladowali nas1
mieli nawet specjalnietresowQgpsy,
które odszukiwaly ukrytych w laśacn
powstaców, ale potrafiliśmy zaWSze wymknąć się z zastawionych na nas sieci
przez moskali.
Cdy pobyt nasz w Niek!afiskich" la4

sach

4.

stał się już

zbyt niebezpieczny,

udaliśmy się w stronę Wąchocka, pod
wieś Borki. Tam obozowaliśmy tylko
jeden dzień} poczem wyruszyliśmy do
Wą~hocka.
gdyż.

Miasto zastaliśmy spajak dowiedz:eliśmy się,zo~
stało podpalone przez dzicz moskiewską po owej bitwie z oddziałem Langiewicza, o której poprzednio mówiłem.
Działo się to już w 1864 r.
Tymcza<:em powstanie coraz wi~cej
chyliło się ku upadkow·. ~podziewana
pomoc z zagraniCy nie nadchodziła. Interwencja mocarstw, na którą Rząd Narodowy liczył. nie nastąpiła. Pozostawiono Polskę jej wlasnemu łosowi, obojętnie patrząc, jak okrutny i dziki wróg
pastwił się nad pokonanym narodem.
Ostatnią bitwę oddział nasz stoczył
pod Borkami. Zostaliśmy okrążeni przez
conajmniej pi:ć razy liczniejsze siły mo·
skali. Walka była zażarta, choć dla nas
beznadziejna. Wiedzieliśmy, że uledz
musimy, ale chcieliśmy przedtem nieprzyjacielowi kazać chociaż drogo zapłacić za to zwyCięstwo. Większość naszych padla, między innymi zginęli bo"
haterską śmiercią kapitan Szymiot oraz
rotmistrz Zelhach. Reszta oddziału poszła w rozsypkę·
Ja zostałem w tej bitwie ciężko ra..
n;ony i wraz z kilku jeszcze towarzyszami broni wpadłem· w ręce moskiewskie.
Odstawiono nas furmankami, pod
konwojem do Kielc. Było nas l1-tupięciu rannych oraz sześciu zdrowych.
Nas, rannychI umieszcżono w szpitalu,
a pozostałych odprowadzono do więzie
nia.
lone,

W szpitalu .przełeZalem 2 miesiące,
poczem wysłano mnie etapem do Ra-domia, do więzienia, w którym znalazłem jeszcze 3O-tu wziętych do niewoli
parfyzant6w.
Po dwóch tygodniach słanęliśmy
przed sądem wojennym. Musiti~ wów-cz~s powiedzieć moje prawdziwe nazwisko oraz wiek (miałem wtenCZCls 21 lat).
Sąd skazał mnie na 4 lata fot aresztanckich i na wieczne osiedlenie na
Syberji.
.
Po wyroku wysłano nas· w partji,
łicząCejokoło 200 osób, do cytadeU
warszawskiei. gdzie wsadzono mnie do
lochu w sławetnym X pawilonie.
Po upływie jednego miesiąca kazanJ nam włożyć aresztanckie szaty; sm.1'y szynel z czarnemi rękawami, na plecach czarny as (aby łatwiej było trafit
do uCiekaiącego) z ntel'anli, czapka
okrągła pół-biała i pót-tzarna. Dano
nam po 2 koszule z grubego szarego
płótna, szare spodnie, rękawice, krótki
kożuch. worek na rzeazy) mały woreczek do chleba. duZą drewn:an~ tytkę
oraz. buty z onuczkami. Oprócz tego
dostaliśmy po 6 funtów razowego chle~
ba. Po pólnocy wypuszczono nas na
plac cytadeli, przeliczono i po szekiu
okuto w kajdany na nogach. DołłlCZo
no równie~ do nas zwykłych katorini~
ków, chcąc nas w ten sposób poniżyć.
. Z cytadeli wyprowadzono nas tył..
nemi ulicami na dworzec petersburski.
Wagony aresztanckie już czekały. cały
pociąg, gdyż partja nasza Uczyła okruo
500 ludzi.
.
(d. n.)

Zeatr .tetui B·enef.I.- S
Polanowskiego i
DZiŚ

Miłosza

w ogrodzie przy gmachu Majstrów,

Przejazd Nt I.

pod kierunkiem Fr. M i ł o s z a.

PRJLOG.

Nowe wypracowa.nia uczniowskie i piosenki dziadowskie.

I +'h~~~!~~~~~:

Posiadaczom cennych obrazów w szczególności star,ch polecam moją
która podejmuje się ustalenia rzeczywistej wartości i ceny obrazów, oraz kupna i
zbytu tycbte na prawach komisjenerskich. II szczególn)4Ch wypadkaeh przeprowadzamy zawodową ocecę, która zjednała sobie powagę na wewnętrznych i ze~trznyth
rynkach sztuki.

firmę,

I
.

teraz

Mikołajewska

83 róg Ewan-

giellcltieJ
Najlepsze ZĘBY sztucme 1 plomby
Leczenie hem.eopatyczne. Od 9 r. doli wleCZ.

OPERETKA.

Wi edeńskie żur naje
w wielkim

'Wj borze

na

mowy

oz•• jeaie••y J al-

nadeuły.

.

Skład obrtlZÓłl1 PlotrkOłłSkłl· 99.

~flY n~lkl~IIDY[~ ~lieła[h ~ltDki- SI. Dąbrowskiego MYDŁO
L~cznica

11 zęatochow.lti.

podejmujemy się odnowień pod gwarancją wykonania
ich zgodnie z wymaganiami wiedzy artystycznej.

ul.. Rozwadowska H! 1.

Ksiągarnia i handel dziełami sztuki Szauba isŁ. od. 1820 r.
Ifłaśeiciel

c.

Dent,styczna

....

Lug mydlany

SzmałewIcz.

ulica

Hindenburgwall 23.

LEIARZ.DEJlTYSTA

E.
8-io klasowe Filologiczne Gimnazjum żeńskie

Nt 90 (róg Andrzeja).
Egzaminy wstępne i poprawkowe rozpoczynają się 1 września. Lekcje 4 wrLeśnia
Podania przyjmuje kancelarja szkoły codziennie od 10"':: 2-ej P) południu.
. --

~

-

..

.z

koedukacyjna

piętro,

.~

;;~ dU~i;i,~~:O ~~~. ~. ~awu_ p~ _Iilnt~
z dypl. Ces. Akad. W Petersburgu, praktykuj~ca 25 lat
ul. Pio.:trkowska 132 w podw. I wejście na
lewo Ił p. na. prawo, przyj o:: uje. od9 - 7. .w.

RedaJ;.tol' i wydawca JAN ORODEK {m p. Przejazd 8

TotJwerke Ludwigłberg
Post Mosdrin (POSEN).

40, obok

kościoła.

A'•

Meble % 4 pokoi ~ . GnIo. Płett·
kowsJut 189 m. 9.
..
..
f'\EIlULI. 1000 pudów do .pn;d... 1Gdw.i\·
\I ska. 6 lU. 15

cfi It'PHCKm::fY4JCJlG1l::ił

Heleny Mikl.szewskiej
•.

M. PERKIEWICZ

, . 3 ..

Uniwersytetu niemieckiego abiturjent Sakoły Polsklej UDZIELA LEKCJI. Of. pod "studene w adm,
Gazety Łó:lzkiej.

VII-io klasowy Zakład Naukowo - Wychowawczy Żeński

.

Srednią

STUDE.t

front)

Łodzi.

.,

wykonane

dostatCla

długoletnią praktyką w szpitala:h. przyjm~je codziennie i udziela porad.

Mikołajewska

zapewnia chlopc'lIll i dziewczynkom troskliwą otńekę i staranne przygotowanIe do szkół średnich
Dla młodsl:ych dzieci zakład freblowski. Zapisy między l-S. Lekcje I.:.go wrześnIa.
____________________
_

ul. Mikot.lewska Hl 61 w

-..

W A JI& 8

, feluer KIUyi~ki

Heleny Cholewickiej
Piotrkowska 120 (3-cie

Wołkowicz

na ul.

&OęOltEW&KIEJ
Szkoła początkowa

Doskonałe
;-

przeniósł swój g.binet
dentyst)"czn, ze Śreclaiej Ił

Długa

oN I O

DRENY

:o-USSEa:x....:OO:Eł.F-

•

P O ł. U

kop. fu.

Cynna od godziny 9 - ej rano do 1 wlecz.

Reinemer artysta malarz

Hindenburgwall 23.

od 80 .. oiu

lnkład art9Sty(ZD9.

dekoMt9JU-malmkl

lm laIkow~ki[~
W Łodzi,

Mikolajewska 31.

<fiI ~3X,.Jt."jI!""'.~'fk
Na masiynie rotacyjne} w tłocznl JANA GRODKA Przejazd d.

