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Przgglą~ wy~aJkUwwv'
Na froncie

zachonniln r-ozpoćzy~

nają się gigantyczne boje, jakich, wed~
ług ocen fachowych kryty:i~ów,ni:e Zl1a.~

fa. dotychczas historja

rządu

sfyr, obecna 'l'czydem:jakr6!a i

ludzkości.

-Ukończyły się bitwy nad Somme
,a następnie rozwinęły się walki wzdlui
6i"odkowej części n.onfuzachooniego.
Na froncie Arras wprowadzają
francuzi, a przeważnieangn-cy 'wciąż
nowe' dywizje do boju. W aniach :e.stat- ,

s~dch

PodługoC5nyniemlec:Kłego naczele
nego dow6d~twa w komunikacie z dnia

1~ maja ....~itwa VI dn. 9 maja

,Slę. znapNlększą

zadel~łośdą

Co kilka dni

siłykollll:cji

zachod..

toczyła

i prze-

niej wznawiają swe n-atal'.ci:e, iodnosząc
przeważnie lokalnesu}a::esy, a często

wielkie straty.
Walki na terenle zachodmm są do·
;piero w rozwoju, tak ~ definjowanie
ich r-ezultatu, zdaje si;ę,bylooy przedwczesne.
Na froncie W'SChottrum ,panuje nieznilczna działalność oojowa, fakt, który
stoi bezsprzecznie w związku ,z wewnetrznym stanem Rosji. JeQ~akże,' o
;można· sądzić z niektórych .doniesień
telegraficznych z Rosj-i, należy również
- i na wschodnim !roncie oczekiwać po·

ile

Lecz

nafciekawsz~lrrj są

,czące się od
.cedeńskim.

dni kiE;;:une

waIlJ,

to~

froncie ma-

Na fronde tym stanęlydo zapaSów bojowych ze sb'.;:;;ny pańsfw cen..
:fralnych: niemcy, a:L!strjacy~, \vęgrzy.
bułgarzy i turcy; ~ze lHrocy zaś koalicji:
francuzi, anglicy, włosi, rosianie, serbo·
wie, oraz szeregnal'odów azjatyckich
afrykańskich.
, Na, małym
świata.

Wałki na iro~Jetvni przybiera-

Ochrids, Pres~a i Doil'an~ w łuku Cer
,ny, na zachód od Wardaru eraznad je:zierem Doiran.
Q

Godną

Rzeszy von Bethmann -Holłweg :mi naradę
z min::.":;;:'! spraw zewu'it!znych, hr. Czernin~1!l.

stwem Czernin i podąg~;:::;n nocnym Pl)o
wró::H do B€ll:na. W czasie najbliższym
odbędzie się df\Iszy ciąg narad w BerHnie
~

z'aznEu:::zenia gwałtownością

!Odznaczały si~ ataki w-łuku 6erny. Pod:stawą operacyjną ,są SalonHd i Mona'"

II

. ""ł'\':II'"'

'"
..-v~eniil~©.
"Lokalanl'jc~,gwl:" dowiaduje się' z kół

~ell~ WG.~reinle

co do !'ozmiar-ówfron-·

ją wyrazny charakter ofensywy.
Bitwy toczą się między jeziorami:

14 b. m. dono..

Wieczorem kanclerz był na obiedz~:t
,w poselstwie niemieckie m wraz z \n·abi'!).o

pnrlamentarnYclJ. że kancler3 Rzeszy na
posiedzeniu p~l'lBmentu w dn. 15 maja ze ..
chce· ~ałiltw~ć.się z interf/elacjami w sprawie celów woj'fmnych przez !Złożenie ści
śT.e

mu

sformułowanego. oświadczenia.
.się to uda, to hma kw~stja.

Czy

O zaw2reie pck~julI
Komisja centralna emigiantów rosyj-

ustępuje.

członka

Ra-,

żoł:mierskiej11l

policją.

Pef. Ag;. Tel. donosi: Na życzenie
przedstawicieli armji czynnej, obradują
cych w Petersburgu, minister spraw zewnętrznych MHukow dał wyjaśnienia co
do niektórych zagadnień polityki zagranicznej. Powied.dał on m. in.: Istnieją
tr~ldaty tajne. lecz nie mogą. być one puP
bI~kow~!le. Byłoby, to bOWiem odkrycie
taJemńlc, przynoszące szkod~ interesom
zarówno demokracji rosyiskiej, jak interesom, kmilicji, gdyż mogłoby doprowadzić
do zerv:tH:n.ia pomiędzy Rosją a koalicją.
S1?r~y:nierzeńcy Rosji w zupełności
są Z !l H! lednego zdania. że mianowicie
celem wojny obecnej jest prawo ludów do
wolnego rozwoju narodowego. Co dotyczy aneb:ji i indemnizacji, to na!eiy ści~
śle ushiHć znaczenie, jakie do tych słów
przywiązuje koalicja. Otóż koalicja obstaj.e piZy tern, by ci, którzy zniszczvIi
i sp!ond;'Gwali ich ziemie, naprawili szl~o~
dy. Nc,:>dy koalicji cieszyly się począt
lwwo z rewolucji rosyjskiej. następnie jed~
nak powstała tam troska, ~e w R.osji we"
:.mą g<:Srę sympatje niemieckie.
Prócz tego troskę tę powkksza nie;,iÓ, panujący u nas w zap-rowiantowaniu
oraz brak 81mmicji. Według źródła urzę~
Elewego połoźenie w Niemc~ecil jest krytyczne. Japonja ma zamiar ~;al'takować
R.osję. Ameryka udzieli Rosji ~(:;vczki na
bardzo dogodnych warunkach t -a ~;oza tern
śle do nas inżynierów, którzy hęda budoVII-ąĆ koleje na Syberji oraz pomiiĆ>3ć nam
na polu technicznem.
""

woZy-

W pcłl1pn,ie kanclerz był przyjęty '1~'
Laxenburgu przez cesarza na autdienl'?~.
poczem spo:~ył tamże śniada.... ;e w tO\': \.~
rzys-twie pary cesarskiej. .

Pete.rs~

Mowa MilukGwa.

Wczoraj rano pr!;ybył tutaj kanclerz

!&"ło

de, skupiły się omal wszystkie narody

datą

pzństw

trzymywanie stosunków z

Holhwsg
'Wiednh!.

Z Wiednia pod

POKOJU.

do

VI

Z Petersburga donoszą do Lugano:
Znany anarchista rosyjski Aleksandf()w za·
strz~1ił z polecenia mosklewskiej grupy
anarcIlistycznef członka Rady robotniczej
i żołniersidei Grekowa, podejrzanego o u-

Bethmall'Ulł

szą:

wa.Cla

dy

yJiony sposób przeeiwsfawJ:aly mu: się,
Jako domniemanemu obrońcy Niemiec.
Potęga moralna papieja będzie wzrastala . tern Więcej, im więCej uznania i
poparcia znajdą jego usiłowania poko"
jowe.
Również 'II Vorwarts agituje za~szyb
kim pokojem, ma się rozumieć, ujmu"
jąc pojęcie pokoju w spos6h zdoła in"
to
ny, aniżeli "Germania".
I w obozie koalicyjnym odzywają
się sporadyczne głosy ~o1rojowe, lecz
milkną po krótkiej chwili.
Zet. El.

Uf

wysłała

Zamordowanie

ważniejszych wydarzeń.

,
Jak donosi lonayńsJd D Times" z"
Petersburga, gen. Aleksiej ew zapowiada
w najbliższej przY'sz~o.ści wlelrn.e bitwy
,.na froncie rosyjsMm.
.
Również "Russkoje SIowo" oma~
,wia możIiwoś6 ofenzywy rosyjskiej na
j:.tl'oncie galicyjskim.
Ofenzywa fa miałaby na celu, we,dług rosyjskiego dziennika, odzysl~anie
;Oalicji' wschodniej. Według rewelacji
'tegoż pisma, należy oczekiwać silnych
,walk na pólnoc od Karpat.

wiadomość

Wdług nadeszłych do Kopenhagi
dziennik:Sw petersburskich, cboroba Gucz..
kowa jest takiej ru~tury. te musi on się
wyrzec na czas nieogran:czony kierownictwa minist. wojny.

teJszej widownI",

miesiącami

l:Jurgu

GUDzkow

wyzszał~pod -względem gwałtowności
w~zyst!nedot~y;:lu:zasowe walki n" tam-

jeszcze przed kilku

otrzymała

koal;cji ddegat6~ .z żą~a~iem jak najry<:hlejszega za-

I?0tychczas cren:sywa, koalicji na
rroncremacenofiskim nie doprowadziła
jeazezedo żadnych pozytywnych rezuJtatów.R5wnież na tymfr.on-cie walki
.
nich niezwyktą gwaltoWlIDś(ia odzn.a..' są 'IłY s:taniel'ozwoju.
Widzlmywięc~ że 'i'TOmienie wio·
czaly się natarcia pod :Fl'~łlÓ.y: jalrofeż
sennego słolicaprzyniusły ~e sobą t'OZ"
między Monchy a Cherisy. Również zapasamasł~ eywiolu. w0jennego, a tym
ciekle walId toczą się ·o'Lens. ,Walki
smnym~
oddaiiły nieco dyskusje pokojokoncentrowały się po ohu stronach
dróg Arras - Lens, a nastę}"mielmłó 'we, ktore takhlogą nadzieją napełniały
,umysły ;wyaekuj:ącej ludzkości.
'
dworca Lens.
Od t:: za su do czasu, j.edynie 'rozIe';
Na drogach, wiodących, z Arras do
gają się ~osy pacyfistyczne, Móre giną
Donai oraz do Cambr-ai, rozwijają się
wśród h.uku:d2;iał i miotaczy min.
poważne operacje wojenne.
Do. takich-na~~...y zaliczyć artykuł,
•
Niemnieiszą gwaUoW'ROśclą odzna·
Który SIę ukazał w tych dniach w f,Ger"
c-zają się walki nad Aisne'ą jakoteż \fi
manji" 'berlińskiej. .,
wielkiej części. Szampanii.
. . " Germanja" pisze, że naćMeje PO"
Ataki angie!sko-fu>a1'i'C'.;..~rle koncen,..
!<G;owe, wyłus~onew Ii'Ściepapi6skim
trowały się w !derunhu na północ orąz
do kardynad'a . .sekretał'za stanuzna1dą
na zachód od Craon.-ie i na ,wzgórze
100. J'v1iędzy Soissons i Ref-llis, a również w szerokich kdaGn 'PJ'2'l]iazny ~ddiwię~.,
Autorytet papi€'.ta ;P&W,.,U przen.Hmąl namiędzy Soissons a Lillmogien arfyłe
wet do tych sfei' kes.1icyjnyc"h. które
!yj~ki wzmaga się dot1adz.~'''YCi:ajnej po-

,tęgi ...

w Szwajcarji

że R.ad'1 robotników i żołnierzy

.

~erbsk~.

- ~-U.iWii€:tUi:lii~~ta-ii1'
:1\1:",,&'"'''''' .......... ).....
'&iM
j
l'

S .... i."IIIL'i;.;:;;;;ffił~ii",at!-~{~l
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(Reuter). Wydział wojenny SzIissel~
burga 0głosił obwód szlisselburski s:~m0·
rZ'ldn'ł jeclnlJstkąl i w obr~bie tego obwodu u:;{i1rwwH p:Jwydziały•. Postanowiono
zająć natychmiast wszelką własność pry~
watną.Uwięt'ono prezydenta i dwóch
byłych członków ziemstw? •. '

Z~;gy~ię~~~l~ in~pe~j~li:zmu
~"'łI

Rosji ..

pubiikańskiej.
g~$wnie przez

która reprezentowana jest

masy ludu l'otoczego.
Wspomniane wl'żej dismo nie wierzy, żeby idea rerubHkańsrm mo'!ła zo..l
stać tak łatwo pokonaną. ale tak2e nie
?,:!daje !~ę zi\!dze~iom co do tego, iżby
Idea panstwowa JVlilukowa miała w przy-'
szłości ponieść klęskę.
.

Agitacja za odrębnym
pokojem.
"Utro Rossji" pisze w artykule 'na-"
czelnym:
tI~iemcł' znalazly w lonie Rosji
sprzymlerzenca w postaCi "bolnzewi"
k~w", dążących' do siania niezgody po'"
mlędzy Ros1ą a jej sprzymierzeńcami i
sk~oni:nia Rosji do .peiwlu oddzielnego;
agItaCję tego rodzajU prowadzi się zu"
pełnie otwarcie. W zaślepieniu swoiem
i w obliczu . posuwającego się naprzód
wroga, samI synowie Rosji podkopują
grunt, na którym my krew przelewamy.
Prasa "bolszewików" twierdzi te
Anglia i Francja "kryją w sobie' nie"
b;:zpieczenstwo dla decydującego zwyclęst~a l'e~olucji !osyjskiej, występując
z grozbaml przeclwI<:o ruchowi ludu"..
G:o~b~ te z,:wal'!e są, według "bolsze.e
wlkow , w mektorych artykułach "Ti..
mes'a" i "Temps'a", których nikt w Eu"
ropie, jako. tako świadomy spraw poUtycznych, me nazwie wykładnikami opinji
demoI{r!1tyć~nej Anglji i .Francji.
lstOCI~ z~ś zarówno Niemcy, jak
l nasI "przYJacIele pokoju" zaintereso'"
wafli są, by nie dopuścić do zwydęshie
go dla nas. końca ~ojny. N(;jjwiększą
szansę ZW~clęstwa daje nam nasz z'Nią"
zek z AnglIą, FranCją, Włochami i Stanami Zjednoczonemi. I tę właśnie szansę starają się nam z rąk w'ltrącić boJ...
. "drogą pouszczuwania
.l
J
szewlcy
mas" ludowych przeciwko koaljantom naszym"..

. \y

r~owa

I!"lI:u~yj!&k:GII!I
angiielskąe
Według .Russkiego Słowa'" doszła

do

1

sku~~u

um{!)wa

nowa ugoda

a At;.gIJq
w AZll.

co do

pomiędzy Rosjq
działania

wspólnego

Nlyślą. przewodni,~ ugody tej ma być
uregulowame kWestji c'::iilsldej, perskiej
oraz armef.skiej.

....
R USiiU

-

lLa

~

pr:~'9C!j~~

wY,;'Jlul!";auir':lie...

~i[!1 Ga.icj~..

~

Rilska reprezentacja parlamentarna
roze:>bła do wi~del'iskich dzienników następujące zawiadomienie:
~El1um::ja:::je~ wvgłoszone w Krako·
wie d,lia 5 b. m. wy\'vołliłv wśród, wszvst.
kich kół poiitycznyc!Iu"kraińskich siine
wzburzenie. Pod tern' wrażeniem komisja
parl'l.mentarna nkraiilsldej reprezentacji
parlamen,tarnej

odbyła

kilka

posiedzeń

1 uchwaliła

wvstosowac do orezydenta ministrów pismó, w któtem prezydjum reprezentacjiu.l~rai:lskiej

ca

uwagę,

',:i';

parlamentarnej zwra"

prezydent ministrówobie··

cal na killi;i ~'.rotnych konft":ienciach bez

porozumiellia z uktaii'ic2mi n(e czynić
5Russkild Wiec!om." zaznsćzają, że
zadnych krol;ów politycznych w kwestji
osłab"lie. zwycięstwo ]\1ilukówa należy
GaHcii,'
enu l!""'J
!";71'J';
uznać za zwycięstwo iin j)el']alizmu w' wyodrębnieni8
•
..
. . ; \Voiy"'C
,.;;
.--- ..... IIp
Jakle padły w Krako'~i;e, za któ!e rząd
Rosji.
'.' MiItikow· jest niefyłko przywódcą jest odpowiedzialtly, sta'nowisko u!uJiii~
kadetów i ministrem sprdw zagranicz"
skiej reprezentacji parlamentarnej wobec
nych J lecz także przedstawicielem rosyj" . rządu, zwłaszcza w parlamendc ł ule~d:e
~
skiego'sysfemu impel".aHsfycznego. Idea, gruntownej zmianie".
imperjalizmu: przeciwsta~a się idei l'e"
Nadto uchwalono VI dniu 15 b. tn.
h

fi A Z B 'ł' AiOl)

z· K A
nmllmau:do~

Autorowie rozkładają tę kontrybucję
ki. Przeciwnik usiłowal wielokrotnieru.Pomiędzy jeziorami Pr~spa a
w
następujący
sposób: .. .
.}
szyć do afaku,z8 każdym jednak ł'uem
ę
lII An g1ja musiałaby ~ać cyn~ ~ we.n :
W-aidare
ID toczyła się bard ziej oży
.ogniem naszym zmuś:zaliśmy go do od:
k?
Przesilenie w Hole. Polskim. wrotu. Około godz. 6 wieczorem zdoialI zaś ze swych kołonji:mledż, m!nel,
wiona
akcja
artyleryjska..
poszhaU i skórę. (Kamuia)t cy.nę. "!e!i1ę , 2.?O"pe czególnych punktacb odparioimeprzy..
. Pisz~ z Wiedni;lJ ię . prez0e Kola· francuzi. po gwałtownem przygotow~~tu
i .mroione mięso (AttStralja), jUl~,. sk6 r ~t
artyłeryjskiem poprowadzi c atak w WIePolskiego, p•. BUiński, postanowił złozyć
r'"
a.. . j''\dela ł nacierahcegd na linje nasze.
tłuszcze) 'oleje) kauczuk, ryż, her b a ... t k
•
lu
punktach
na
wzgórze
Rabina
i
Pis~H"
mandat. Następstwem tego będ~ie Ipraw" PieTfJ:sZJ1 tJ81WTQf,.lJ:Ou~termistr.e
.
kao
.
(z
innych
kolenji),
zfała
z
połudm?"
kowa Kitka, na polUdniu od Humy. Wie"
dopodQbnia dymisja ministra dla Galicji,
wejAftyki
bawełnę
z
Egiptu.
~rancJa
LUDENDORFP.
lokrotne gwałtowne ataki odparto. z
r. Bobr:.l}'ńskiego.
krwawe mi dla francuzów stl'atami t przy" musiałaby 'dać oliWYt nlision~ o!ei ~1~tyC:~
Sprawozdanie admiralicji
Ausb.. yjaccJ' delegaci socją ... czem na całym froncie francuzi zodafl nyeb i wina, następnie fQsiatow 1 .lior~a
z
AlgIeru.
Od
Wroch
zatąd~ło~y
SH~
1&Riemieckiej.
zmuszeni
do
rozpoczęcia
odwrotu,
po~
listy czni na konferencję.
rzyn. siarkit jedwabiu, lnu 1 o lWy4 ~~
części
w
nie~!ł.dzie.
BERLIN, H-go maja. Urz.ędowa.
'/IArbeiteł'Zeitung" donosi: Na kan- .

odby~

plenune . . zgro~a.dzenie ruskiei I.e..
prez'!ntacji parlamentarnej.

"!I.

Rosji pszenicy. ię~znrle.nia; lnu, ~kory. J~1,
platyny i bizmutu. To od.dawame mUSi!!."
Jedna z. naaz\tcn łodzi podw~
dą socjaliści: dr. Adlerj dr. EUenbogen,
· łoby trwać dop6tyż dOpóki nie spłacono by' dn.ych, operująca rJa morzu Sródziedr. Renner, Karol Leifz, A. Huehel". Pol·
Z rosyjskiego (11 maja).
· zwycięzcom całej kontrybucji wot~nel.
mnem· pod komendą nadporucznika
ska partia 5.-D. wysyla postów: Daszyń
chyba, ieby pokryta została cz~sc!Owo
Front
zachodni:
W
okolicy
jeziora
sk!ego i Diamanda; czeska 5.-0.: Babcl'mal'yl!łarkl, Lamburga, zaatak(}wa~a
w gottiwce" •
mS:lna, Nenuę, Smel'ala, Buriana i W. . Miadzioł i'podSmol'goniami :rozpoczął
Ubezoieezeniegranic mo!e byc usku30 kwiefnia przed kanałem La GalI..
·
nieprzyjaciel
silny
ogień
artylerii.
Steinej włoska 5.-D.: Plttonieg(); rumuń~
se francuski· pancernik transportowy
W lasach karpackich, na zachodzie teczniane prze}! utw!}~enie wojennych P<?~
ska-Gri~o:rowicini; południowo~słowiań
od
g6ry
Kapu!, piechota nieprzyjaciel.. graniciy; awładzhvo mórz przez zd(}byw~ . Coł.bert" 5394 to.n !e-gestl'. brutt-o.
ska-ar. -Tull'~; bośniacka S.·D.-Marpunktów. oparciadlił" noty.
tica i Glumaca; węgiersl~a: Bolti:myi, ska w sile dw6ch kompanii zaatakowała,
podążająCy z. wQjs:iem. i !Daterja~aBucMngera, Garami, Kunfta i WeHnera. stanowiskanas-ze po sitnym, ogniu przy"
.
mi woj.ennymt. do Saiomk I zatopiła
rząd6w do 'rzucania min i bomb; oraz
gG w dą.gn pię-ciu. minut przy po ..
artylerii. Nieprzyjaciel, powitany prz~d
Kcanćja nie liczy się z kam.
naszymi
szańcami
7.
drutu
ogniem
Płe-'
panją zimową·
Warscli, Ztg~"'~* ia "LH:um.· mocy tUTpedy.
<choty i karabinów maszynowych~~oJnąt ~ sche: "D.
$Ut
lId1nwltiśMlf;lJ.ss:tll:PJll
lJuu'jJftarki.
ztg~", że· ~w()I1 i pod euergio..ł1ą
Ż Genewy donoszą, że w komi?ji. sie do swych rowów.
.
adminisftacją w~lskową,. p!~(iwadzoną
wojskowej senatu francuskiego odpOWIe~ Lotnictwo: Chorąży lotnik Nawrocki~
K__. .ihat a~j. .kia;
.
w duchu Hindenhutga i LiU1~ded~ !l~"
dział minister wojny Painleve na interre...
stracił latawiec niemiecki, który spadł stąpiła VI Ubawie poprawa: ${}sunków uU~l~
lację, ~e koalicja nie liczy się z pO!3Qwną
~•. :i4-go maja..
w okolicy Kozłowa i Brze:ian: ;Latawi~c " sc~w\'cb.·
.
kampanją zimową.
nie- poniósł ·żadnego usźkodzenn!~ Lotni.. .·~Haudel i: RG'IDooikacja ~. sią ~ Ws~ i;Ii.o.łhl~wa·wStł\łtfui teren
. k6w wzięto do niewoli.
wałko
woli oiywiae, a bwniejgą PÓłllucuo-nre ;
Ugoda Ir'iandzkz•.
ferencję

do Stolsholmu

~

Z kGmunikał6w koałicjL

Austrji wyja-

j.

c'

, mtecld· instyt-ut kredytowy., obamie-. Bank
ZjraRCuskiegQ (12maiai
· ',niemieckit oraz Bank wschodni dla ha~u
Front macedoliskk Dnia 12' m!lja·!la;' i·. przC'łll~'słu, ~Ż!iy w· Ubaiie dwie tUje.

.2 Bema

donoszą:
_
W. Izhie lordów oświadczył lord.Cue-

zon dnia 8 maja, Ze p roj.ek t ugody i~land~
klej puedłożony będzie parlamentowI przez
rząd w dniu 17 m2Ia.

Bet: zmiany"
Z-mds.wM włłsłdej .. ·

ataki nasze niepl''Zyjaciel odpowle~21ał. ,Co sili ty~y cWałalił.ości kulturalne} ze
mewą. artlłeEj i . nad·· Isonzo fr:w a:
gwałtownymi kontratakauli. w p~.eblegu' stron:y adminiStr.acjf wojskowej,· t(}j~j s:k:~
. ktÓl'ych. powiodło się mu wc~raJ wt~J'~··. tki u~h:!oeztiiły się p~ ~apiOw.ufZ'eme· ; be~ pra.erwy wd.als.zym cią.g~.
de l'(lWÓW na! SkrBdl Legen l?!. <lbOWlązkOWt>'gO. et.częsz~at"ła! do szkoły
ni~prsyiaciełski spotęgował s~ doi
"TempaU W sprawie ofenzy- nąć
lecz na wschodzie od tegopunkfui.wOr praez. utworzenie całego sz:e:regu nowyeh
..
agmmnej
siły.· . Piechota włcskausl··
wy na zachodzie.
Sh'a peckie.. _ wspólnie z: f,ancusklentl.
zakład6.w sakoltlllcb..
.
ło,wała wykonać natarcie pod Plav,
Ze Stokholmu donoszą, te lI'l'empc;" posuwają się napr~ód~ w świetnym ataW· kiernn1tusaąaii1!m prz:ed.siftwz;i~·
to ró2ne ufeps1ienia., j-ak sp.. Zlf,Qpahywał'tu~patruiąc w artykule wetę-puym dotych- · ku zdobyły sząniec nieprzyjacielski pod
na jeden ~ naszych punktów oparcia~
Ljumnicą i wzięty około 30 jeńców~ - n i e ludnQścLw źywność, założe..'liexetny;ch • Odrzuc.ouo. ją w Iiatychmiastowemi
czasowe walki nazad:xodnhn froncie, de·
chodzi GO wniosku, j~ bez nadejśchl. powaSerbowie z.e swej strony zyskują kl'~lt
itlstJltucji opiekuńcz~dl m:iejsldeh, kuchni
żnych rezerw na ten front., liczyó nar~ie
za krokiem teren. !1!1iohyli po odparcIu dla biednych.. przylułknmteJ.s~egQ.. jilIzy~ k<Jntrnatardu.
Z~a ~itZt.:WlI g81&eral1uJg.4
lU, l'iukcesydaIBze nie można. należy pl'!.Swielu kontrataków wzgórze 1284 l uc.zy- _tułk.u dla dzieci,wktóryclI dzieci Weza1:~ Ho efer$
.
to alDO odloźyć projekt przerwania frontu
niIi dalsze postępy na Dohl'opon~; Wal- _możnych rodz~ó-w otr:eymują. helpiatnie
l1ulF~ale~ poI/tjl pt)rtlczl&L~
UO roku następneg1Y, albo jak na'spieszniej · ka artylerii trwa na catym. boncle~
. śniadania, ruz~du J:olnego, centralnego uwzmoenić nowymi rezerwami franCUSKorzędu wywiadowczego dla szu.kający~h zaZ angIelskiego (13 majaj.
·.. jęcis, z.akładu dia .popietani.a ogrQdnictwa,
angiel&kl) armię .•,
3
Nieprzyjaciel podjąi ataki na sta- . :. malącego to głównie na celu •. at:y nie b.y..
Rozdział administracyjny
i nowisko nasze w linji Hindenburga na
ło Imwałka ziemi, ,ktÓfyby w tym roku nie
Belgji..
ł wschodzie od BuHecourl. Za każdym' wstałuprawioDy. oraz różnych in-nychzarazem wojska afąkujące bytyodrzucanc;' kładów Ó' z.nacreniil ogólnym i socJalnym.
Z BiUksem donoszą:
i pozos.tawiły poleglychprzed naSity,ml'
W dniu 14grudllia 19.15 r' J odwie·
Rozporządzeniem generał~gubernatora
Oi.a.c-ie łua.rsdw IMa U'Zęllłłik41i1
rowami. W ciągu ootatnich·· d&.iesięq.u' ,dzl. Ubawę cesarz WHhełm,. który był już
rozdzielono ministerja rolnictwa, nauk i
aą«łłł1lll']J 011 c
dni australijczycy utnymaIi wSZcystlUe: tu dn~ l czerwCa tegożmku._
sztuki, oraz przemysłu i pracy od dnia 5
W
SOn1Jtę odbyła się otwarcie k.ttr»:
stanowiska swoje na. linji HindenbU-rga,. 1I1f_ _ _ _IIBIj!li!l,_ _ _ _ _ _ _ _ __
maja na Hamanckie i walońskie.
sów. dla; ttrzędników sądowych~ wobecoo..(
odpierając w tym· cZaslG 12 ataków ::nie--'
ści vraWimków i przedstawicieli depa.11aoł
rai.eud~ne włantanielll
przyjacielskich. ZnaCZłl.<if'Część w.m BtrlJe..
men1usptaieilliwości R.ałiy Stanu. Prze..!
court, po:ożonej na· linii łUndenbW'ga,
. mawiali pp.~ W. MakoW'Slli, wi~y~
"Berner Bund- donosi, że w Zurichu
znajduje się obecnie w naszem p:oSia-'
. defY. s:praw~ i .adw. Higersbetgier.
,
usiłowano dokonać włamania do konsula ..
daniu.
"
tu niemietkiegoj jak wiadomo, niedawno
Kl1fS'a
mają
na
cefttprzygoŁcwaJlie!
Kemutłiluri' lliemhecki.,
Na· p6lnoćy od Scupe w~ n8
:temu dokonano podobnego włamania do
ur:<ędnikówwymiaru sprawiedHwościJ t. J~
sze
usadowiły
się
w
ciągu
.
dłlia
w
za.
..
konsulatu generalnego auslrjacko...węgier14-gCif maja;. -- Urz~wa; .
sekretarzy, pOdsekretatz:YJĘ.anf;enstów-wj
. cltodnich domach RGeuxl znowu uczy·
skiego.
sądadr. ,_~\V', unędnikówprokura"l
mly postępy .na zachodnich stokach' ,
tury i śiedC%yt;h. Na kursa przyj.ętG ooo~
wzg6na na. p6łiiccy. od· rzeki.
Tyfus głodcn_y:
by, posiadające wykształcenie średnie l~bf
:" front· wejSk ~aia ml"Sł3łka polnego
pmkty~~ sąd1lW(J· ~ncelafyj-ną, uznaną
........
,.
Z Zurichu donoszą, te tyfus głodo
Rs: RuJlpredtfa, BamarsRiego~
prorez 1u):misję- krerownłezą kursów za wy..t
wy coraz bardziej szerzy się w Grecji.
sta~~.
Ęll'rgy. są bezpłatne i trHd'
Według stalystyki rządowej w stycz~
,
Na wybn:eźu łuJr..u Ypres-Vły~ hę:ttą2 miesiące.
niu zmarło z głodu 20 osób, w lutym 25,
. ' tsehae~ 8Cj& artt1eryiska wzmog~
lig; kUl'Sad1 wykładane będą: pra~
w marcu 49.
się etasowo. Na peluwalki w Arras
Niemieckie związki prawicGwcowe 'wyznawsłwo ogólne' (22 godz.); postępowa..
W sprawie zbadania propo- dały odezwę wspólną, vi czterech punK~ VI ciągu dała silny ogień d~iałowy nie cywUne (16 g.odz.) post~powanie kar"
taeh streszczającą swe pokoiow~ warunki:
miejscami zmalał, natomiast poruię-. ne (16 godz.) -organizacja i admin~słra:..
zycji pokojowych.
odszkodowania wo j e-nne,-ubezpk'Jczenie
azy Lens i Q1reallt wyhuchł z nową cja sądów (4' gedz~); biurowość SłdoWil'
.. Koelnische Zig." donosi z nad gra- granic, dowóz surowców i zwrot kolonji.
(12 godz.}; wylł&nywanie wyroków tt:ł'f1'lYclt
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nicy szwajcarskiej: W lugduńskiej depeszy
kal.Jlowej szwajcarskiego biura telegraficznego powiedziano, iż Ameryka jest gotowa zbadać łącznie z koalicją propozycje
pokojowe, nie zobowiązując się do ni.czego.
"Sun" pisze: Powolność Ameryki cdnośnie do udziału w wojnie jest hańbią
cą i skandaliczną, a zarazem zagrażającą
bezpieczeństwu

kraju.

K.omunikat

bułgarski.

SOFJA, 14 maja. CiMwna kwatera
donosi 13 maja:
Na Dobl"opoliu w ciągu ca~ego dnia
trwał ogień artylerji.
Z nastaniem nocy serhowie pr.zechodzili trzykrotnie do szalonych ataków, za każdym jednak razem"byli powstrzllmywan1 naszym ogniem. PozostaH
przy życiu, którvm udalo sie dotrzeć do
naszych row6w, . pokonani rosfaH bagne:
farni. Boh .. terski pulk piec!totyz Zago~
ry (Nr. 32) oorzucił w świetnym kontr~

ataku wieH;;ie serbskie masy wojskowe,
którym powiodlo się podczas walk
wczorajszych usadowić się w niektórych
·naszych rowach. W odcinkach Il'ontu

Pisma niemieckie. tego kierunku mniej 81~
"bo wi~eej ściśle okreśłały te włi-runki, najdalej zaś' z nich poszedł, ogłoszony niedawno w dziennikach wszechniemieckkb.
program, datowany w Monachjum i p&d:
pisany prz€z księcia Loewensteirrai C.
l(iedta. Autorzy wychodzą ze ściśle ekoltOwicz<:egostauGwiska·:
"P.lństwo niemieckie, m6wiąc obra~
zowo - powiadają - stało się po tej
wojnie domem towarowym, który wYElrzedał cały towar. Od dwóch lat i siedmiu
. I11i~sięcy brak mu importu w wartości
przeszło 12 miljardów
składał się przeważnie

kule wszystkiego: od

marek. Import ten
ze surowców~ Bmba~łny

do siatki,
od tranu do platyny". Tymczasem po
wojnie wybudInie gwałtowna walka konkurenc~1na o surowce i środki tywnosciQ~
we. Kaid)' będzie chciał· nasamprzód zaopatrzyć slę w jedno i drugie, aby wyiywić
ludność i dać przemysłowi możność pra..
ey.. O SUtOwce. i żywnoś,! nie będtie ła~
twa. Brak statk6w tr~nsportGwych itruaności z. walutą zaostrzą położenie i spowodują VI kOllkuren~ji o towar coraz wi.ęk
sią' jego dmiy!nę. Jak z41'obiedz !ła$t~.p
stwom tego; kh1re spadłyby ciężko na

M.ogleny ponownie odpa.rliśmy ataki
Niemcv?4
serbskie.
.
Ź tego powodu ods%kodówania naleNa zachodzie od Wardaru w ciągu. ży ziI.tądać częścią w surowcach.
nst-

.całego dnia

rozgrywały S!ę

szalor.e wal-

tychmi&stpo

ukończeniu wojny..

rto

gwałtownością. C~iowe ataki· angielskie pod Oppy.i eamp-oux roz-

chwiały sięs

POQ Bul\aetlUft w dalszym cią
gu toozyły sif! z8ci-ęte walki. W uporczywy.ch zapasach utrzymaliśmy runł&wiska wsi ,rzedwkG wielu ata;"
kom n:ie~zY'j8rleJskim.W St. Qoen~
tiu z kridyM dniem wzrasta zniszc~JUe. p-od wpływem ostrzeliwania

nieprzyjaciela.
irooi mełf1~~ Da-!łę}X:!} t:roott.
Na ńOKle Aiana sytuacja nie
uległa zmianie. - \V Szampanji walka artyleryjska. SZCMgólni8 pomię.
<łzy Prunay i -A.ubeńve, dosi<ęgłazna

eznego
\lI

napięcia.

ciągu dnia wczorajszego nieprzjiaciel stracił 12 samolotów. i -l
b.lo.n na u,więzi. Poru0Znik WolU

zestrt&Uł

-więziennictwo

(8 godz.)-docbodzenie i
(12 ,godz.) - hipotekI' i nołarjat
(8 god.} - &płaty stemplowe i spadkowe.
Kierownikiem kursów ·z ramienia ·ae.".
partamentu sprawiedHwofcl jest p. Che!midrl. Na 225 podań przyI~to· na kursy
104 si"ucnaczów i słuchaczek.
i

śledztwo

Sł8adenci .. sjceiścł.

Dzienniki żał"g~:mQwe d()lloszą, i'e. sm..
derH;:i~"joniści i na:rooowo;.żyaowscy na u~
niwers.ytecie i politeclmicewarszawskiq
wystąpili do ogółu studentów z' tąda'niem,
a~eby w ich przedstawicielstwie og6lne'"
studsckiem byli także delegaci narodowo><
żydowscy.

Znaczna większuŚć. studentów polskidJ,. iak i asym.Haforskich~ wypowiedzia'F

la się pr%edWKO temu żądaniu,moOtywEł'
jącodmo'\.v~ tem,ze uniwersytet w Warszawie .jest

~lnią· p91ską.

PJoz!ik .. e2aj~le.

W k\)muttik~ia milicji warszawskiej
C:%ytamy$ cO" następuje:
.
..W sobotę dnia 12. b ... m... Biuro Mf..

trzydziesty z kolei samO'lot. p!'zociwnika, poruczt=łikbaron v .. licji Miejskiej
Rid.łtłwfen

dwudztHty'czwarty..

2 włdo-wni W8Cłiodmei~
rueznaczna akcja bojowa.

z-astał& 2JawiadamiGtJ.t; ·źe ~
n:ob~z. Lipska~ gub; GrodZłeńs!He}, lat
ł1em-aro'W1ez1 z~ silny roatr6}
...,
wcwy z o~wa:1!I:li pomies_l1ia
.

gf&itz~l % lUrją. .Wobet: ·~.,c';C~
wagi na bezpieczeństwo . osoby - ~f'~

QAZETA lODZKA

Jak i Qteczem!!, zaszłlJ potrzeba:· umieszczenia go w jednym :r domów zdrowia.
Ptl.eprowałilzeniezwiąz.a:n~ch

z

tern

POdzia.f aufllllmłs....tłyj..y.

-

• . Okupowane przez wojska niemiec-

for-

WARSlAWSIUf. ZiQ\łAHsKI(F.$ MtfClAltSlUf

kIe tereI?Y. dawnych gubernH rosyjskich:
ku!l~nc!rl~lł kowieńskiej, wileńskie}, gro.
dZleiishe} tworzą obecnie-według .D.
dzielę ubiegłą wyw:ołał swą niezwykle oW. Ztg."-tl'2:Y ohęgi administracyjne:
strą, zdrauzającą IJlenormalny stan urny..
Pierwszy kurlandd ohejmuje cały tesłowy, interwencją w stosunku do ·żolnie
ren objęty od ,zachodu i północy Balrzy garnizonu, przyltrezajście na placu
tykiem& od wschodu Dtwiną, a od poTrzech K.rzyży. Cttory obecnie umieszczo.
ludnia granicami gubel'nji kowiellskiej.
fly juź został w szpitalu Jana Boźegu".
Drugi oliręg Litwy tworzą gub .. rnje litewskie:
kowieńska. wHeńska,położona
Sp..-awa l![ęm~neii'a.
część grodzieńskiej (bez Grodna) i guPodana w ~prawie 17-1etniego Stani·
bernia suwalska, wchodząca da\l.rniej w
sława Kempnera, skazanego na śmierć za..
sktad dziesięciu gubernji: Królestwa Polzamordowanie. Ireny Ferensówny. kasacja
skiego•. Część gubernii grodzieńskiej,
został.a odrzućona.
mianO\~icie okręgi grodzieński i bia~o
Obrońca StaniSława Kempnera, wniósł
stocki (bez Br~,eścia Vtewskiego) twona imię g(';;II;::;:il.ł~gubematora prośbę o łask'i.
l'zą trzeci okręg administracyjny BiatyWałł>:a liI!G spekulacją na p..... c;r~i;:ej; ..
dok-{lrodno.
OltóIna przestrzeń tych okręg6w wyNa: posit'ozeniach rady miejskiej w
nosi 108,000 'kwadrat. kilometrów, czyli
Łowkzu omawiano sprawę objęcia sprż:e~
~-6wna się przestrzeni Bawarji, Widem"
daiy artyIt'Ji':jw pierwszej potrzeby przez
bel'gji i Badenji rrazem wziętych. ROZR
mrssto pod Iderunkiem komfsli Lyw!!ośdo~
le~J:oM: zaś poszczególnych
okręgów
we! z pośród rady miejsldeJ i magistratu,
administracyjnych wsnosi:kurJanckiej:!o
a to wobec wyzysku spfKula:nt6w przy
19,000 kilom kwadr., litewsltiego 63:000
wOlnej sprzedaży.
kilom. KW,. b!afosfocko"grodzIeJ'lskiego
Członek rady, p. Ana!oi Wekstein
wykazał w szczegółowym referacle bez~. 26,OOQ kiJ. kw.
Ka~dy z tych okręgów stanowi od ..
przyldadny wyzysk dotychczasowych mo..
ręhną jednostkę administracyjną i podnopolistów. Mianowicie ViI' r. 19113 monolega naczelnemu kierownictwu specjalpolista węglowy zarobił 150000 m"l'ek, monych wydziałów administracyjnyc.h. janopolista cukrowy 75000 marek, monopo~
kie w liczbie -dziewięciu funkcjonują przy
lista zaś solny 25000 marek.
sztahie głównodowodzącego na wschoStwierdzono dalejt że monopoHści:
dzię~
Szmul Brot i Bronisław Łaguwsld wyśru
bowali ceny ziemniaków do 14 rb. za koWfs!::!:órr autol'uw fegjonowych.
rzec, które ua skutek ostrej demonstra~ii
P:rzy pO'mi nam y, iż dzisiaj odbędzie
l!ldności zmuszeni byli obniżyć do 10 rb. 'gię w Sali Koncertowej wfee~ór autorów
za korzec.
le;;jołHJwyeh. Glośne nazwiska autorówmalnQści,

wymagdn jednak okołQ dwóch',bii czaSU, podcza~· ktf:rych chvry w nie-

żółnierzy mówj~

f!r1~a't!i:a.

W kOflCU b. mie~iąca doiychczasowy
ll:'ndrat powiatu Niławsldego Diethey opuszcza ;.;woje stano\'lisko, udając się do
ojczyzny, jego zaś miejsce zajmie dl<. Deuneclte, kfóry dotychczas ur.zę.do\vał jako
lanórat w powiecie Grójeckim. "

~\.I!. ZASlclYl ZAltOfl\UNlj;i.OWAC swv.M
OD!H08C01"i' ŻE COOZIENNfE:.
O1RlYPlUJE Św/EŻY 'fRAf'łtiPOR"l .MASŁA
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dzinie 7 ej wiecz. ćwiczenie 2·go oddzia~
hl, w domu rekwizytowym tegoż oddziału.

Rozp(m:ądz.~me

~()

me

nes; sie do zapłat ,'ł monetach złotyco.

Taksamo wszelkie prywatne

,,,J-

ronowej, bez względu :'li t~1 '!' laiue j . w.a~
lucie zostały zawarte l w JakIm termm.e.
Waluia wiec koronowa, w myśl tugo roz~
porządzenia; jest w olwpttcji jedyną 000-

&I

.ni-

SH~ POp1.r~ UtZtłlQW~

którzy ukończyli kU!i>y w,leczorowe przy
Stow. Kursy ie,zyków !iiemieckiego, pol':'·
ski-eao i ekonomji polityczne} ukofł~ło

,ZO?!}...

wiązania mO'żna regulować w 'w.al:U!=i~ KO-

wlązującą W4iutą~

kow iianalowycn odby>!'

100 e'>uczniów,. 4 uczniów otriy.mało śWia·
dectwa. 3.
(
_ % kooperatywy Kola ko'ejal"zy.
WIolidu własnYll\ przy ul. Widzew-

l,l
~

I

a.

(~)

• ""
W'l~_\.ZO

Zmal'łi p.~scJ' rekał':!:E!l Vi!'

Ostatni zeszyt uPolskiego

miejskiego, od roku 1903 do 19G9
mendsnta, d~ra Alfreda Zieglera, wyrucent a:naiomji patologicznej w uniwerszyli do kościo1ów. W kośdele ~w. KrzvZa
sytecie odeskim. autOl' wielu prąc nau-odprawił nabożeństwo ks. Rvbas.zaŚ w
kowych, z kt6rych najważniejsze dot!!..
kościEle ewengeHckim św.· Trójcy pastor
czą dżumy i coolery; w czasie wajn.,
Gund1ach. Następnie strażacy udali się
stanął na czele KomItetu polskiegO w
do I-go oddzizłu przy ul. KonstantynowOdesie. Wlauyslaw Wiskontt, lekarz
skiej 4, gdzie szereg strażaków otrzymał
ziemsfwa w Kostrornie~ Stef3X, .L,I;',~C<;:n
ietony i dyplomy.
ski w Stan~sławowie~ KsaWery 1';::;';6'1
Odznaczenia za t5-letnią t:łtl:l:bę ofrzy~
mali: Szymon H.Hienberger, WBhelm Mar;. w Ternówce na Podolu, Francie,z':;-; l":r<~~
kowsld z Warszawy, 'IN afl!tji rQEyj,;l,~.:j.
ciński, Andrzej Pietrasik; z:! lO~:etnią:
Stanisław Szmidf. józef jon as.~ Antoni Sit- ,z I!"uohu w~dawniozegv.
kiewicz, Ryszard Frietze, Antoni Kopczyński, Walenty Jarzębowski.
Komi.sJa leka.rska przy ŁÓ'~7. Ti)';~~.
W roku ubiegłymsześdu członków
Piel~gniow3:nia Chorych .. Bykur~ C1JJ]·ia",
stra:ty ogniowej obchodziło jubileusze.
w skład której weszli pp. lekarze: S ::;af~
. h swu;cili
' .
goIis i G. FOtSz.Dal1
a takte pro'xi~>' .,:r~
D waj z me
jubileusz 35-letniej
,
macj!, p. Tugen:dhold. wypracvc;;;;L: ,';1.
nieprzerwanej służby, a mianowicie po.:
Karol Ludwiki Ad:Jlf Pliszke. Zaś czterej Il1ebłrZ Y tegoż T()Warzyst~a ty,;>:T'::~"l:~
pp.: Teodor Szaaek, R:arol l'\tiitschke. Ja- wska2ówl~i, obowIązujące przy przeplsykób Orossman . L d Ok B . r
ł tb
waniu iekarstw 11'a rachunek Tow. "Byka.c..
25~letnlej. l
l
U Wl
. nI'! e s u y ,. Cbolim". Broszurka ta wysz!a pod tytułem. "Lekospi.s oszczędnościowy" i ma ha

_ Z pc!s!deh $l.:l!ldów pekoiu.

,';'1'
h'
liv SOuOl:ę

-

I

*

eameza siebie, zbytecz..

r'"
.('\'.
~~o
esu W "I;..1g,a·H.1
vl
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WySOł;OśĆ plę"

Rosji,
Niesięczr.ika Lekarskiego", wychodzącego w. Ki-Wczoraj łódzka straż ognlowa ob~
jawie, przyniósł następujące naz",:!lska
chodzHa 41~szą rcc:mkęistnienia swt'go.
O godz. 7 i pół rano strażacy '.nzystkich I lekarzjl~polakówj ffZ tamteJ strony tron"
oddziałów zebrali !!ię na dziedzińcu 3-go ! tu", na \Nschodz.ie: Czesiaw Chęcińsld,
\vidoletni prose1\tcr odes:':iego szpitala
oddziału, skąd, pod przewodnictwem ko~

~ p,.:a:eptsy budowlane.
Zatwierdzone zostety w formie osta~

I

celu wyłącznie względy oszczędnościowe,
jakiemi w dzisiejszych t:i~żkkh czasach
tecznej ogólne przepisy budowlane. Po~
kierować się muszą instytucje dobroczyn.
dajemy parę naj~azniejszych z tyf;h prze~ i ue tembardziei. że drożyzna i brak ~~iełl!
pis6w:
środkdę:,r lekarskich nakazuje przystosoWE~
Wysokość' domu ft'iłntowego nie mo~ nie się do e11wiU bieżącej.

ze

przenosić

szerokości

przylegającej

ulicy. Budynek~ znajdujący się na rogu
- Z i~atl"Q~
ulic rÓŻnej szerokości. maże zachować
Z powodu Ragłej niedyspozycji p. K.
od strony ulicy węższej wysokość clO
Kamińlikiego teatr. Polsld zalwńczył swą.
ZWaloną od strony ulicy szerszej, lecz
działalność. Za bilet;;r, wyl:l1pione na JWw
podwyższenie to może się 1'o';;dągnąć
nieaziałek, wtorek i środę, pieniądze odtnajwyżej na długość, r6wnającą się p6lbi~tać mO~l1a w cukierni p. GostmuskJeg.
tora raza wziętej szerokości ulicy węź~ (Roszkowskl).
:z~}. Wy;sokOść domu od strony }Wdwórza nie może przewyższać półtora raza
- Kełenów:
wziętej odległości domu od przeciw leJutro w HElc!1owie drugi VII sezonfe
glej ściany lub od gran\cy sasiada.
letnim konCert symfoniczny.
O iłe nieJ'uchomość hrpotecznie ma
Program zapo\\'iada - V-ą Symjonję
zastl'zeż-one p:t8i.\"O światła na sąSiednłą
P. Czaj!1::o'.Vskit:go [-mol, pozatilm wIolon ...
posesję, wysokość domu iub oficyny • czelista z War3zawy, p. Nudelman, ode-będzie ODUczona tv stosunku odkeglogra P. Czajkow~~lciego ~Rococo".
ści od przeciwległej ściany sąsiada.
Piękny program symfoniczny jes~ za"
Absolutna wysokość domów fronwsze przyd;E.;ającą siłą dla miłośruków
fowych i ofieyn nie może przekraczać
dobrej progrcl !l1 owej muzyki, więc HeIe..
dWUUZłestu dwóch metrów.
nów i jt!tro vdniell si~ zapełnić pubHcz..
Powierzchnia świetlików w planie IlOŚCią •••
H
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maże
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.iU:i;Jy~.d,!J
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danin" wykluczyć ilrzyjm\1~vGn;e

i obu walut,

1,.

.........,.:

nie

Postanowiono, aby, zebrania zarzą> , t-er mieszkalnych nie moie i być mniej...
r sza od 2' m. 50.
.
du odbywały się co. 2 tygodnie.
i
Ogrodzenia balkonów i tarasów mu-r
- ł.6dzka Straż Ognicwa oehot.,..
szą by~ żelazne, kamienne. ccmcnto\Ą."e'jt
W śwcę, dnia 16-go maja r. b. o go.leQx nigdy drewniane.

I
I

o

.i"

odlegtuść

Przy hudowi.e domów

i Antoni Więckawskt

-=

•

ścian

I
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Jak donosili5~Y w !twoim ctaSw.
ezerwC3 cZyIm:; będ,ą pr.óez . istnieją~
eyeh "1 cyrkułów jMrroza dwa.
CyrkUł ósmy mieścić si~ będzie na
.
psrterze (d. ł1l'. 41 przy ul. Dzielne}) w
,. lewei oficynie. a dziewiąty na pierwazem
piętrze tejie ofi{jyl1y.
OnecBY trzeci cyrkuł; jako najwiEfkny
- O~:nac2e:iie pu.tlc. Bę!'becitielio.
podzielony zQstalrlie· na dwal prÓi!z tego
z.mniejsznne zeBtan~ drugi, C2iw art.yi . w
Szef sztabukcmendy Leglonów PoIczęści Biódmy.
.
.
e~ri:h podpułkownik Leon Berbecki otrzy.
Nowy p!Hhliał sądów juz został olit:, .. za :::nakomitą służbę wobec nieprzyjap
pracowany przez sekretarza są,du p. Thl1ma.
cida Krzyż .Kawalerski orderu Leopolda
;; dekoracją wojskową i mieczami.
- z :WJ'dzi1a.fu h:n~~iec:a:ne9G.
Jest to pierwsze ijec}lI.e odznacze(*) . Wydział hypoteezDy w Łodzi onie 'w Legionach Pols~ieh>. Podpułkownik
głosił p()at~p!JwaniaspadklJwe pO następu
Berbecld '-'posiada już. Z oluesu obEcnej
jących osohach: l) po Magdalenie z G{\Ź
wOjny order żelazny, Zehznei Korony Hl
niewiezów Herman, zlr.arłej w Łodzi g-go
!dasv wciskowy kf2VŹ zasługi III hbsy z
kwietnia HH6 r.· 2) po Henochu Prusaku,
dekóraclą' wojenną ~ oraz niemiecki luzyż
zmarłym. w Łodłłi 28 czerwca lS16 r. 3)
lelaznv II klasy.
po Teofilll Lewy, .zn1arlym w Choinach
MałżaUGłwa legj~;;igtów.
pod Łodzią 21 kwiśtIlia Hf15 r. i 4) po
L<:gjoniści korzystają z polmjowego
Henryku Cyrk terM, zmarłym w Łuuzi 30
wytchnienia i acorują urocze warszawianlistopada. 1916 r. 5) po Jadwidze 2i Pasz·
kowakich Buynl.1~ zW!trtej w Warszawie d.
ki, ofUlzująC wielką ch'ić wstępow<lnia w
25 kwietnia 1916 T.
6) po Maul'yeym
zwi'Fki maHeńsTde.
Władysła.wie Rap.paporeie, ;omarłym w baM
W :nied;zielę ubiegłą, podczas mszy w
dzi za mar!.!a Hl1S f. 7) po Abramie Beskoście!e garnizonowym przy ul. Długiej,
serze, zmarłym w Łudzi 26 kwietnia 1917.
wyszły zapowiedzi... ~Ź ?:ze5l1&stu IfgIoni~
S) po lzydayze Abrutinie. zmarłym w Hal.
~.tów, rdórzy w najbliższym czasie. staną
le (Niem{l.y) "1 sierpnia 1914 r. 9) pi) In8: ślubnym kobi~rcu. Co do tego. jak
zydorze Baruchu, zmarłym w Wiesbadenie
sprawy te na bruku łódzkim Się przedstlł~
(Niemcy) 12 'czerwca 1916 r.
wiają, brak nam. .l1arazie śdsłyclr danych.
rrermin zam knięcia tych postępowań
- Pofącze~ie t'fisł'y z WaMą.
spadkowych został wyznaczony na 4: grud~
nia rano w tlHiljszym wydziale h)'poteczW departamiłl1cie gospodarstwa kranym-ŚredlUa 19, gdzie or.oby zaintereso·
jowego T. R.ady S!anupOftlSZOnO projekt
iVana winny się stawiÓ.
creguicwania rzeki BZ!l'ry w celu wytworzenia komunikacji wooltej z dorzeczem
- Z m~=i9ti'atu.
Wisły Warty, co posiadałoby doniosłe
(*) Na ostatniem posiedzeniu se!l:Cjl
znaczenie dla tej części kraju, nfe rozpozapomogewej przy magistracie p'iStt\t.lowioIZqdzai:~tej tanią komunikacją wodną. W
no zatwierdzić subsydjum w sumie 41000
sprawie tej T. Radzie Stanu zło:'cno od~
mk. dla podrzutków (żyd.), lecz tylko
powiedni projekt.
wtedy, gdy dom takr::wy zostanie otwarty.
_ R'ahda It:Oł"(Hil~Wa w ok·upaćjii
rJy$y.tąn~e dzieci na wieś.
ąt.'!skjac~iiej.
(a)
W roku ubiegłym Sekcja wysyVI myśl rczpGn:ądzenia gen. ~ guberłania
dzieci
na wieś przy Komisji Między
natorstwa w Lublinie, ooel:!tly urzędowy
związkowe} trzech StoW.loDotniczyc 11 chrze:
kurs wy'rl1any rubla w ~~u paocji ,H:S;t,i'f acścijańskich wysłała na wieŚ' 8 partji dzieIdej W J"i osi 3 Korauy ;5,::; hal •. PutHl~zrH~
ci, a mianowicie 1) do Mazewa 21, 2} do"sU
[rpda
nrz~J,Tim.owałv
wsziilkle.
z~;~jaty,
k
J
J
ti'"
Sobótek 23, 3) da Topoli, Soboty i Lę:żni.. '
SOEdalnit! takte zapłatv iJGt..atlww :! m·
Ci I, cv 43, 4) do Del1woiewa 13, 5) do Zela~ych ~t-!tn!lczt1ych {J-an-irt Vv~ ~vału(:!.e nor ~
znej 11, 6) do Jeźowa 20. 7) do Rogow,a
no~~~'
i ',~!ifHri~f~ '~oS'tiskiej h'ez rÓ'żnicv
...
"...
j
A po
15 i 8} do Łasku 13. razem 159.
urzedcwnn kurSie przeracrwwiima. Jet.!naK~
że i02j);rządzenie~~ generalnego gubern;łR ~
2'3 Stow. wzaj. pomoey ~l'ac"
tora \v'Jislmwego można przy zapłatac~ . &an!!ł(nl!':fch~

I

'

I
I

pO brMgi.
.

kołe*

dwóch p,zeciwbyć mniejsza
Zebraniu przewodniczył p. J~ Dmo- l· nad 2.5 metra-na ś.wietlik mogą WY'"
cnowski w asystencji Pl.).: Stanisl'awa chodzić tylko okna przedpokojów, kc....
Sl1arskiego i Jana Ksiąxk9\\'Skiegn, se'" , rytarzy i latienel;. a w żaanym razie po·'
kretarzem byl p. Mieczysla:N Dąbkowski.
ko}ów .mieszkalnych i kuchni ..
Istniejące domy, występujące P'"'Zi\
Z odczytanego sprawozdania za r. I
1916 ot>azaJo się, że kooperatywa obe~ ! linję l'egulacyiną, nie mogą być przehu~
cnie liczy 131 członków. Towarów w 1'.
dowane, ani nadbudowane, bez specj2!"
sprawozdawczym sprzedano :ta 12.140 nego na to zezwolenia magistratu.
PrzepisY'1 dótycZąl:e wykuszów oharb.; kupiono zaś za 11.005 rb, Spl'awoz~ 1
wiązują i nadaJ, Do czasu zatwierdze~
danie po długiej i ożywionej dyskusji
nia stref budowlanych maf.!isf::-at na
przyjętc>.
.
.
przedstawienie wydziału In.; (.bwnict·.v.i;::ł
W koneu dokonano wyhorów użu
zastrzega sobie prawo ezynien:e ulg C1)
p~iniających. z których do zarządu we·
do wysokości niekt6rych dom":'w w ś,6d.~
szli pp.: iakoskarbnik - Eugenjusz 1<0mieśclu i w dzielnicy staromiejsłde;, jak
siński, gospodarz - Aleksander Michie"
l'ówmez odpowiednich. cgraniczel'i dla
....,je?;, sekretarz - Adam Przybiński, zaś
domów w zewnętrznych dzielnicach mia-do Rady nadzorczej pp. Mieczysław Dęt..
sra.
kowski, Stan. Sikorski ł Józef Radłowski

jarzy.

Dym jest więC. zaeh~e3ć p:.lbHcznlli1e. Idó··
ra i be~ tego niewątpliwie wypełnisaIę

,tłd 1

pl'zyczem
ł ni.laglych

sWej 73, odbyło się onegdaj ogólne ro- · musi mleć przynajmniej 8 m. pO\~'!erzch-

czne zebranie koope:ra~yw'c' l':ola

Se;E~nrui!

środy, dn. 16 b. m.,
bie±ązego sezonu

dem::Histrowany btidzf9 llajpięk

niejszy obraz

I
I

jl;

"

nc

ł

fi!

bry:&a.ntowej serji N\AY, z

ulnb}enką

I

Sz. Publicznosci

"

DYREKCJA

Teatilllu 09EOIl.

a

4.
_ PosieL.:=enie T .. wa lekarskiego.

W środę 16-go maja f. b. o godzi..
!lic 1.. ej wieczor~m odaędzie się w szpitalu fund. Poznańskt h posiedzenie T.. wa
lekarskiego z porządkiem dziennym nastę.
pującym: Odczyt-poglądy tegoczesne na
zapalenie nerek (dokończenie), :demonstra..
cie, dyskusja.
~

Z

ta~ich

kucimi.

(a) W '13 tanich kuchniach Komisji
Międzyzwiązkowej '3 Stow. rob. chrześci
jańskich i Resursy w ciągu kwietnia wydano 285,015 obiadów płatnych, 31,558
bezpłatnych, 45,183 szkolnych i 17,938
kleików, razem 379.694.
wyniósł

·Koszt ogólny

53,451 Mk. 36

fen., za obiady wpłynęło 23,155.57 Mk.
Dt;ficyt 30,295.79 .Mk. PrLeciętnie
dziennie 12,058 obiadów.
'
Pożar

-

w Zar<eóilwie.

Wczoraj przed południem w zabudoA
waniach gospodarza KaCZill::lrka w Zarzewie z niewiadome} przyczyny wybuchł potar. Zawezwana straż ogniowa (II, IV i V
odiziały) 'w ciąg n godziny ogień umiejscowiła, pastwą płomieni stał sili dom
mieszklilny oraz stodoła.
_ Kr.adzięże.
W nocy na 19 kwietnia slu'adziono
gospodarzowi Rochowi Deka w Ralewi..
QI;lch, gm. Zadzim, z zamlmiętej stajni
gniadego walacha lat pięciu, wartości
1,000 rb.
Rzeczowe dane należy nadsyłać do
wydz. l~rym. do aktów 2306/17.
W nocy -na 28 kwietnia nie wy"
złodzieje skradli ze składu B"!ff!-

A Z E T A-l. O, D Z K A

Biuro Pmśbllotalefi

mana przy ulicy Piotrkowskiej J\I2 60 U, Ha jedna part ja eukrll,Bkła-daj,ą~ sią z
4,000 metr6w materjału na bluzki, war- ,,23 wO'l'ków. jest ~ał'~kwirowan.a.POzosta·
ja ona na skład-zie u p. Rięht~J:',a, ala nie
tQśCi 7.000 rb.
,
wolno jej sp.rzedae..
.
Rzeczowe dane nalezy nadsyłac do
TymczaSem
właścietel sprzedał na ..
wydze krym. kom. II, ,do aktów 2190/17.

, atępnia ten cu-lder, za co

wytęc&Ono

KONSULENTA PRĄWNEGO

m.u

.:fi. gersBorl1a,

=

PIOTRKOWSKA 84. =
'
'
O].k1'\TŻ~Hl.)' tłtu'~.f,.czVł na rozprawlł1,
Od d. 8 Czerwca w celu powiększenia loże cukier ten sprzedd Już przed rewlzl~.
kalu przenosi się do oficyny.
Klij$uei zażądali rloata wy i musiał. en
wypełutć Z(}liowlązar.l.~"'. UczJuił to y3dkupienia policjanta.
, 17 letni tapićer Józef Nellf~ld był . cali: w supełt;jQ diJluej wierze, gdyż ll:J-~o
kwietnia otrzymał 750,!\' 20 kwietnia~50
tych instytucji urząd~ily w~ czasie mię
ookarżony o sprzedanie w dniu 19 wrzeworków clltru i ml~ł z>miar Z tego trandzy 3 i 10 czerwca r. b., własnym staśnia 1916 r. kartek u:"" lO f. chla.ba o.raz
spartu odLżjG ,g"rekw,i"tnral1ą Hość d.o
ra!liem u. siebie widowisha dochodowe
o V\iręczBnie "łapówk." na razie 3 Tub. a
dyspozycji władzy. Na do'/';:ód praw~dz!
następnie, (;;'liej portmonatld z zawartością
w rodzaju koncertu, wIeczoru muzyczwaści swych słów przedstawIa oakarzony , nego, przedstawienia amatorskiego H. p.'
21 rb. 50 i:op. pt'licjantowl L. Kucharodpowiednie rachunki i kwity.
sk.iemu, gdy go tenże prowadz.ił na ulict;j
W miarę posiadanych środków, przeznaPrOkUl"ittH uwzgi~dnia słowa ().skar~
~MJąC czysty dochód na rzecz kwesty.
OJgińską·
,
30n~go i wnoli!i jedynie Q:20 maTek karyProkur,:tor żąda ska.zanial'odsądnego
Foz<itym sekcja prosi o łaskawe zglosa pierwsze p,rzewinienilł na 100 marek z ,Bąd pr2yznał os-g~!rŻOi1llmu (tKolicznnśl.!i
sz>enh1 zespoł6w orkiesfl'o\.'Jych.śpiewa
ła!Sodzl.\ee i skazał gu na 10 mk. karj lub
ZamhHl& na 20 dni wi~zi&tli3, aza drugie
czych, dNBnatycznych a także p;>iedyti..
l 'd'deu więzieui-a.
na 2 mie!5i~ca wiezienia z zaliczeniem
czuch ot;ób utalentowanych, ktore .zeczasu odahldywal1i~ na śleu:ut.wie t. j. mi ech~ialyby ofiarować swój współud~al
-

Z sądu.

sprawę.,

Ces. niem. sąd okręgowy rozważał
w~zor8j nS9t. sprawy:
O kandel lwrtami na chleb l chęć prze..
o

eiljc.

81\d skllzał Neuf.::1da na 3 miel!iace
wię3-lenIll, odraCl5ująe czas odfiiadywi;l;ia
na lat dwa oraz na lO(\ mk. grzywny lub
20 dni więzienia.
Sprzedaż zarekwirowanego cukru.
Przed sądem st:m,}ł kupi-ee tlItejszy.
Leopold Richter, oskarżony o sprzeeiwi4:nie się rozbt::lowi unędmka rf.ństw0wago.
W kwietll!U r. ub. da składów enhu,
należą\!ych do oskarżonego zgłosili się
dwajnrzędr.icy, pp. Law i Jallobka,w
celu skontr:;lowania zapasów. Po prze~
prowa'lzpniu rewizji nr:r,ędu'cv ORwil1dczv.<

~~~;§§~~~~~~~~~~~~~~~~~
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NADESŁANE
' , l' •
KW2Sła ogulfi@~rajowa.

.Sekcja VI (koncertowa, 5por~owa i
te3.tralna) wielkiei kwesty p. h. "Ratuj..
'de dzIeci" zwraca się niniejszym do za~
rządów stowarzyszeń,

kó~ek,

zrzeszeń

towarzyskich, muzycznych, śpiewaczych,
zawodowych, oświatowych 1 spotecznyćh,
do dyre~cji s-zkół i komitefó\;v raj -Dpi.;;kuficzyt;h szkolnych naszego miasta z
uprzejmym zapytaniem, czy nie można~
bV}iCZVĆ na to, ·abv choć niektóre z

ro::::.;=::::se2~-E_ _ _ _ _ _ _ ~~-=:!!2l:!iG1!-

"fiłJTO Bill"

w koncertach przez sekcję projektowanvch, a których komitet nie mial moz"
ności prosić osobIście i listownie.
Nie wątpimy, zea!)el ten znajdzie
szeroki oddźwięk wśr6d naszych orga./
nizacji sf01.varzyszeniowych iszkolnych~
oraz osób, którym wyjątlwwa .niedola
naszej dziatwy leży na sel'Ću.
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