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Przedstawiciel Dyrekcji loterji I<lasowej Legjonów
Polskich przybył z Warszawy do Łodzi i w dniu 26, 27 i
?ę, ~ie!pnia przyjmuje interesantów i udziela wszelkich wyJasnłen

w lokalu przy ul. Dzielnej Nr. 2, II Pili
(róg Piotrkowskiej).
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wielu czynnihów natury czysto gospodarczej, o H6rych, niesLtYI częstokroć
zapomhamYt snując swe kombinacje polityczne.
Wspomnę tu tyll~o o tym, iż cały
błąd prądu, powiedzmy już dziś - carofUskiego, jaki przez pewien czas głęboko
nurtował nasze społeczeństwo, opierał
się nd tym fałszywym przekonaniu iż
P:::>lska nie może być samodzielną, nie
może n~gdy odłączyć się od Rosji, gdyż
jest od niej zależna ekonomicznie, a kraj
Msz zubożeje, jeśli rić polską z Rosją
przerwie.
Odrzucając wszelkie sądy, a priori
formułowane zwykle pod wplywem uczu~
cia, nie zaś objektywnego rozumowania,
postaramy się ustalić pewne faktyczne
dane, na mocy ldórych wysumować
będzie można pewne wnioski.
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Kaucje kohlktorów Loterji L9g. Polsko na Ł6dź i okolicę przyjmuje

Łódzki

.,... Bank Handlowy
Łódź,

Cała

Posiedzenie SOIDleta
... robotniczo żołnierskiego.
os

ulica SpacerGW~ N2 15.

się wrażenie.

"Ma

loterja) kaucje kolektorskie i wypłata wygranych,
_
gwarantowana jest przez' "

że

się cofnęto

w czasy Jakobinów".,- pisze wysłany
do Petersburga sr.:ecjalny sprawozdawca·
"Matina" pod datą tO-go b. m. i tak

.opowiada:

Bank Ziemiański w Warszarwie.

.

Przybyłem do
pełną illuzji, ktÓre

Petersburga z

głową

mi się tu jednak za~

Dochód przezna.czony VII całości-!\a i~WiUIi'idów.· !e~jonGwych, . raz rozwiały. Tyiko jedną nadzieję zdowdo\iWY i sieroty po Begjonisł:ach oraznawełeranów z UB63 '".. ~afem na pewien czas uratować z l'oz~

Cel humanitarny!

Wielkie wygrane!
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Pierwsza

ID

kroju wYisza szkołnuosDod. domowego

MARTY

I

OR O SKlEJ

egzyst. lat Xl w WARSZAWIE przy ul. BRACKIEJ NQ 17 Dla j;obiet intehgent.
Rok szkolny I~go wrleśn a. Przyjmuje ucz~nic~

W' g,aźd:vm czasIe.
Kursa kwartalne, miesięczne, tygodniowe. Program na miejscu.
Szkoła wydaje świadectwa i doskonale posady.

!....I====================~~.......
Zapowiedziana na dzisiaj
konferencja " Stowarzyszeń
Spożywców, zostaje odwołana.

Biuro Zjedn. Koop. łódzkich.

linlui rn~otni[yi d!iewtleta 'I

mogą się zgłaszać do

maistra drogowego
Wojny przy budowie szosy

R"Eeczyca.Lubosz
łłowe ... Mf asło ..
11

pge~~wy rDzw~ju ~Dsiou~r~zega
~rzyaz!Bi Palakl.
L
Najpoważniejszym j jeśli nie jeay-:nym czynnikiem wszelkich kroków politycznych. zdążających do zmianyisfniejących dziś stosunków międzynarodo
wych, są zaw~zęwzględy ekonomiczne.

Nie można
zastrzeżeń

wprawdzie zgodzić się b-:,z
na materjalizm dzioJowy
Marksa, trzeba umieć patrzyć nCl świat
oczyma bezstronnem:, obserwować i inne
motory działalności politycznej, jednak
należy uznać, iż w{nś!lie czynnik e: onomiczny jest najpowszechniejszym i najuchwytnlejszym rnotorem.
Teoretycznie - :.westja to zupełnie
prosta: zadaniem panstwa jest zapew'
nienie swym obywateJo'fl mozności
osiągnięcia najwyższego dobrobytu materjalnego i duchowego; mo~liwe jest
to jedynie !"la drodze zapewnienia krajowi' pewnych praw i uprawllień w stosunku do innych krajów, iak np.: kolonji, traktatów handlowych, praw Że~
glugi i t. d.
Stąd

tez wszelkie l,ro!d

polityczne

winny mieĆ również ekonomiczne ugrun~
towanie; tym jest to ..vażniejsze, iż
względy

drogowsl~azy
polityki, latwiej są przez przeciętny ogół
pojmowane, tym więc sposobem wpły'
wają na takie lub inne sformułowanie
si~ opinji publicznej, owej podstawowej
kolumny całego gmachu par,atwa spól:-

gospodarcze, jako

czeSnęgo.

Po tym ogólnym wstępie przejdziemy do właściwego tematu.
.
Kwest ja budowy panstwa polskiego
zwląz8: a jest tysiącem nici z jego przyszłością ekonomiczną, gdyż zarówno jego
stanowisko międzynarodowe, jak istruktura wewnętrzna uzależnione są od

bicia; mianowicie żywiłem bezgranicżne
uwielbienie dla petersburskiego sowieta
(R. R. Ż.), którego od:;zwy i oświadczenia
codzien- .zapełniały gazety. Ale i tu spotkalo mnie rozczarowanie .

\V pierwszych czasach rewolucji
sowiet w patacu Taurydzkim,

obradował

ale czy to

źe

nle

miłe m

mu _byto

są~

siedztwo członków Dumy, czy tO I że ci
nie chcieli żyć pod jednym dachem z

mieszanem towarzystwem, sów:et
się na drugi koniec Petersburga i osiadł w bardzo niewy\wintnym,
olbrzymim gmachu szl}oły paziów, który
ze 8wojemi. mocno zardzew;a[€mi bra~
mami i czerwonemi murami podobny
jest raczej dó więzienja, niż do parlamentu. Wielki porta! wchodowy oblę
żony jest przez szorstkie, licho ubr~ne
postaCie \ obot'lii,ów z Wyborga, a grownie przez żołnierzy, którzy toczą z sobą
długie rozmowy. Wylegitymowawszy się
przed strażą, wchodzę do pdacu i gubię
się wśród niezliczonych schodów i l-;o~
rytal'zy i byłbym się dwadzieścia razy
zabłąkaf, gdyby m: tabllee z~wsze na
czas nie wshazaly WŁaściwej drggi ku
wielkiej sali posiedzeń.
Po drodte mijałem saie sypialnie pJ
prawej i iewcj ręce, które przedtem były
miejscem młodocianego snu paziów. Teraz
prztmienily się na olbrzymie sale hotelowe.Tu jedzą i sypiają panowie za.stęp~y
tak

przeniósł

ludu. Ponieważ ich czynność nic 1m me
przynosi, a nie wszyscy slI w szczc;ś~iw>:ch

stosunkach majątkowych Tereszczenk.l, WIęC
żywią się przeważnie chlebem i ziemnial,ami, obficie popijając narodowy nap5j,
herbatę. Co prawda zaczynają oni narzekać na te stosunki. Jeden z nich skarżył
mi si~ gorzko, że nie wi" z cZego t'qdzie
żył, i t..iętnował członków wydziału wykc ~
nawczego, którzy przyznali sobie po 500
rubli miesięczm'go odszkodowania i w ten
spo~ób

haniebnie

rówHości

i bra1erstw2.

sprzedaje

się

styczne.

Wstępuję

spoliczkowali

zasadę

U drzwi' sali posiedzeń sCena, do
której się jest przyzwyczajonym, gdy się
bywa na zebraniach socjalistycznych. Kobiety i robotnicy sprzedają czerwone goź
dziki, w skleconych na pr~dce kramikach,

broszury i dzienni.ki socjalid.) dawnej sali hQno-

aMen

t? cdr

arrum?fl

t_SPz.

ro,,:ej paziów, N;:;pisy złotemi litcnłmi
umIeszczone tu prz'z dawnych władców

Rosji, kłóq się dziwnie z rozwieszone mi
wszędzie czerwonemi sztandarami, na któ.

·ry~h .obecni

panowie Rosli wypisali białe~

basła: 5 P ,oietarjusze
wszystkich krajów łączcie się I Pmwdzi'.;:ym

mI literami swoje

\Volność

wrogiem jest Kapitalizm I

dla

wszystkich l"
. Posiedzeilie miHło sh rozpocząc o g.
6,eJ. Przyszedłem o Deł do 7, a jeszcze
się nie z1cz~ło. PięciUSet do sz(!ściusei
z~stt;pców ~udu sied~i przy ~ulpib~h paZłÓW.
Dwoch trzeCIch sCwleta zwvkl~
brakuje przy tych posiedzeniach. Jeden

z moich sąsiadó \v opowiada mi ciekawe
historje o tern, jak się to całe ciało utwo~
rzyło.

~ułki

miały wysłać

swoich mężów

zaufama, ale wjel~ kompanij wysłało odra-

2~ po dwóch, trzech, pięciu, a nawet dzieS:ęClU. Kait~le robotnicze wzip,ly te~ lld,;illl
w takiej mierze, jak im się podobało.

Trzystu lub czterystu delegat6w nie
wie nawet, kto ich wydelecrował. ani skad
się wogóle w sowiecie wzięli. Sa. i te"m
mniej myślą o złożeniu uzurpowanej godności, że nikt ich do tego nie wzywa.
Jest tu wielu adwokatów, polityków, lekarzy, właściwy, żywioł robotniczy jest
słabo reprezentowany. N>!jwięcej jest delegatów żółn ierskich, ,którzy noszą z sobą
torby pełrie papierów i zdają się bardzn
poważnie wykonywać swój mandat. Na
prawo i w środku sali siedzi blok rewolucjonistów, wśród nich demokraci i mienszewicy. po lewej teoretycy socjalistyczni,
którzy myślq tylko marksistycznie; bolszewicy, leniniśc! i anarchiści. Blok n::wolucyjny jest niejako umiarkowanym żywio
łem, który pCJpiera rząd i entuzjazmuje
się dla Kierenskija, lewicę nazwiłbvm
"kh;skowi:llmi u (defaitistes), ponieważ i'oN
bzc grożącej ojczyźnie klęski okazHją
szczególny spokój.
.
Czemuż się jeszcze niezaczyn;;? Mój
sąsiad wyiaśHia mi że komisje jeszcze pracują Wreszcie o godzinie 7 pojawia
się Czheidzc i wraz z CZfO!lk3m! wv;jz~a
lu zas;aJa na podium. J:st to ma!y" czło
wieczek z siwą b;-OOil i żywemi oczyma
typ chłDiAl zakauk:::skLgo, intelig.::ntny i
sprytny. Obok niego Ceretel!1, również
typ z:.kauka:-;ki, 2. niepewDvm wzw!dem,
w lLhem odzi~ni!l, m;mo sWej ,angi m;~
nistra, z niespokojną miną skaza tka i
zgiętym grzbietem 2 powodu długiej katorgi na Sy birze.
'l'oczą eię debaty o ~t!Jsunkll sowieta
UO z~m!aru podjęcil\ oi·eracji wojennJch.
Pisl''.\ 8:!y przemawi:l Ma!tów, zi1i~ny pacy ..

fiQla.
żąda

Grzmi ; r,;eciw planowi ofellaYWYt
natychmiastowego zawarci:> l'ol:o;u i

przedsta wiaj!łc
oklatiki lewicy.

okropności W(ljny
Sypią eię mowy.

zbiera
Na tl'y.

buńę wchodzi l::ninista. I{i0 może Ilkończyć
Prnwica wykrzykuje i przerywa, lee~ on na.

to nie zważa. Ale szemran:e ud3iela sie
dalej. Publiczność Gtolclca, stłoczo!,a w tsle
sali objawia niezauowol'-nie.

Nie lnbi

UIUł

długich

tyrad, pr,lgni6ł zmiany. CzLeidle
wstawis. sit za mówcą. OdiJywa się głoso"
wanie, ('zy leni·niilta moie dalej mówić.
Ja daję swÓj głOl! prawicy i małą więk
szośchj, głosów przyjaciel pokoju zmuszony

,~est do ustlilpienia.
Narai wielki zrdełk: to V,llldervelda

który wisczore fi odj~żdż:l) p:'zyohod t.i pl1~
żegnać sowiet.
Wit3jq, gu er.tu~jastyl!?Il;i:J.

Czh\:\idze wprowadza go na
dervelde zabiera

nMychmiast
kropność

głos.

tłomaczą

estradę.

Van-

Ka2dd jego zdanie
~gl·onuldwilym.

O·

najpiękuiejsze okresy staltli l'i~
przez to bazbarwnemi j bf\llclinemi.
to rozlegają si!i okla8ki, bo Rosjanin cieszy
się z mowy samej, n:lwot gdy nie podziela
wyłuszczonych zapatiywań. Ja jecinakoie

-

mogę si~ obroaić

Mimo

my:'li,

że t~kie

sukcesy

wcale losów,-,narodu słowiańskiegu nie zmj~~
uiq. Jest 10 godzina. Od tiZ6Ch godzin

!

2.
nieustaiwie się gadlil. Niema jasnego planu.
ani systemu, ani metody, tylko słowa. i frazesy. Obnwiamsię, ~e nikt z tych ludzi
nie wre, czego chce. A moźe tyłku jeden
- Lenin.
.
Posiedzenie zamknięte j odroczone do
jutra do 6 wiecz6r-oświad6za Czbeidze.
Wychodzę. Nikt nie oczekuje zastęp
. ców ludu. Sowiet tak daleko, ą, mielzkańcy
Petersburga rJają tyle wieców bliżej Da
Newskim ProEpekcie.
.
Ale jutro francuskie gazety będą pełne
zwycięstwa. które Belgijczyk Vandervelde
odniósł W sowiecie petersburlilkim. a czytelnik francuski znowu nakarmi się nadziejami, które się mota nigdy nIe spełnią.

Bitwa o Triest.

lu miejscach roibiłfsi~·· n~'pyiyjacielskie
ataki wywiadowcze.
.• .. •
Silne oddziały nieprzypr;~lela, ktore
późnych wieczornych g?~zlrrach wystą
piły przeciwko naszym l1nJęm p~d Lens
zostały po zaciętych walk.8e~ .zbhska do
swych linji odepchnięte z pow~otem,
Na południe od BendhU:llle odebraliśmy anglikom dziś rano zapomocą na~
głego ataku zagrodę G!llem6nt. P? e!lergicznym przygotowamu: artylerYlsklem,
którewywolalo liczne pozary w St:
Quentin i przyległych wioskach natal'l1
francuzi na nasze linje obronne na iron:
cie południowym miasta na szerokoSCI
trzech kilometrów. W ciężkicnwalkach
ódepchnięto nieprzyjaciela na całej linji.
Nasze walczące wojska znajdują się w
posiadaniu swoich stanowisk.

w

front niemieckIego

fia:sfępcg

tronu.

Pod powyższym tytułom "Lo1;sl-An..
zeiger" pisze:
Cad orna na początku dzielliątej bitwy
nad !sonzo - próbował odciąć front austriacki od środkowej honzo w kierunku
LUblany, i chciał przeprowadzić ten cios

Pod Verdun wzmogły si~ufarczki
po obu brzegach Mozy.Na zachód od
rzeki Jr:ancuzi silnie nacierali rano i wie~
czorem na nasze stanowisko nad jeziorem
Fordes, pomiędzy Malancourt i Bethincoud.
za pomocą wprowadzenia do boju ogrom ..
W skutecznym ogniu naszej artylerji
nej masy piechoty.
załamały aię obydwa . ataki z ciężkiemi
W bitwie obecnej w części na północ
stratami, również bezskułecznemi pozostaod 'falmino aż do Auzzy chodzi, jak mlę . ły ich próby przedarcia się na półńoc na
zdaje, tylko o słab:ej lub mocniej wykgnywschodnim brzegu wzgórza 304.
wane demonstracje, podczas .gdy dowód7.two włoskie szuka bezpośredniej drogi do
Z widowni wscłuufnlaj.
Trjestu w7.dłuż wybrzeża.
W okręgu przed płaskowzgórzem Her~
Wzdłuż Dziwiny, pod Smorgoniami'
mada rozwin(i)'a się w niedzielę bitwa z taŁuckiem i 'l'arnopolem. porni~dzy Prutem
kim nakładem amuncji, ludzi i środków wo- i Mołdawą. jak również w dolinie Oitoz od
jennych, że truóno już pójść dalej w tym
czasu do ozasU ożywiony ogień' AtaU rosyjskich ~trz,,1ców pod Brod;~mi spełzły. na
kierunku.
Przytoczy", szy nastłpnie l!zczegóły
niczym.
znane już z depes~, nLokal~A.nzej~er" w
t ront macedoński.
wydaniu wieczofnem wylicza wyniki bitwy
do 21-go sierpnia:
I\ez zmiany.
Na płaskowzgórzu Kał atakujllcemu
Pierwszy General~k watermlstrz
udało się dotrzeć do wschodniego brzegu
1-lJDENDORPP.
bonzo i usadowić się na południe od Auzzy
pod ConaIe na kawałku frontu nililwlelkiej
objętości

Z

kemunikałów

koalic j!.

. _.z.naczenIe
. .·z tego
wielkIe
., ... powodu
. r k . e!
że papież omawiał z lea~erem kato le . 1 1
partji ludowej notę pokOJową.
pisują

Biuro Pr6fb ł Zatał@ń .
KONSULENTA PRAWNEGO

fl. gersDorfla,

Rada robotników i. żołnie

dalszą walką ..
.N. Zuericher z.tg. /{ donosi z Petersburga:
.
,
W odpowiedzi na zap>:!anlE', wysc ...
sowane przez delegató~v arm]! z frontu. oświadczył wydział wyko~awczy. .Rady rob;..
żoł. że zasada wyboru przełozonych WOj~
sko~ych przez żo!nierzy jest w czasach
woienn łeh niemoźhwą, Jakoteż, że trzeba
·chwycić się wszelkich śr~dków, a~y wsz~
stkie osoby, usuwające SIę od słuzby wOJ~
skowej, natychmiast były wy~ła!1e na f.ront.
Przedstawiciele Rady oswlac;tczyh d~~
lej, że jedynym środkiem za?Va~cla p()koju
jest rorozumienie się socjahsto~ ;YSZ} st..
kich krajów; teraz jednak krokl meprzy-.
jacielskie nie mogą ustać, gdyż ozn~cza
łoby to zawarcie Odrębnego pokOJU z
Niemcami, przeciw czemu wszystkie stronnictwa rosy;skie stanowczo zapr?test<::v ały:
Ogłoszenie traktatów z sOjUSZnIKamI
byłoby teraz wskazane.
Rada rob.-żoł, pod żadnym waru~~
kiem nie może. objąć władzy wykonawcze!,
p::miewai większość narodu nie je~.t Jeszcze dostai~"CZnie zorganiiowana, a Jej pojęcia polityczne są zhyt chwiejne.

rzy 'za

PIOTRKOWSKA 84, w oficynie.

<

l
Poseł

rosyjski p:-zy Watykanie.

Agencja WAT. podała w depeszy z
Hagi d. 15 b. m. za dziennikiem n Tijd"
wiadomość, że "podróż nowego posła rosyjskiego przy Watykmie, który jest po ..
lakiem i katolikiem. pozostaje prawdopodobnie w związku z zawarciem konkordatu pomiędzy rządem rosyjskim a Stolicą.·
Apostolską" .
Po niewa t: dzienniK holenderski nie
wymienił nazwiska nowego posła, jesteś~
my w możności to uzupełnić na podsta~
wie informacji zaczerpniętej z gazety "No~
woje Wremia" z dnia 26 lipca r. b~ jest
nim . zarządza;ący wydziałem prasowym
przy ministerjum . spraw zewnętrznych
A. Łysakowski, który już zajmował cały
szereg stanowisk zagranicą, w charakterze
drugiego sekretarza poselstwa. w Chinach
i pierwszego sekretarza w Rumunji i w
Waszyngtonie. Nowy nadzwyciajny posel
przy Watykanie odznacza się jak podkreśla "Nowoje Wremia- wielkie m wyrobieniem dyplomat ycznern, głęboką znajomoś
cią polityki międzynarodowej i zamiłowa
riiem dziedt.iny swej pracy.
Czy jest on polakiem i katolikiem,
tego z notatki "Nawoje Wremia nie widać.
(P. P,)

_ Wysli:awa dzieł' ped:-gogicznycb,
J pomocy naukowych.
podręcii::nikóW sz~oJnych

Tak jak w. roku ubie~łym. tutejsza
filja księgarni Gebethnera l WoHia urzą
dziła wystawę dzieł pedagogicznych i podręczników szkolnych.
Wystawa przedstawia się równie efektownie, jak w roku ubiegłym, lec~ je~z:
cze więcej bogato pod względ~m llOŚCl.l
doboru dzieł peda~ogicznych J podręcz mków szkolnych, których to, jak n~s objaś
niono, rozmieszczono na -wystaWIe ok~ło
1500. Musimy zaznaczyć, że pomysł kstę
garni urządzenia tego rodzaju wystawy
ma nawet społeczne znaczenie, gdyż szczególniej młode adeptki i adepci ped~gogji
maią możność łatwe,go za~oz~anla. SIę tak
z dziełami pedagOaIlCZneml, Jak 1 z pod- .
ręcznikami szkoln"mi.
.
Cisza i wygoda przy przeglądamu
książek, atlasów, map i tabli: czyni, zwiedzanie wystawy nadzwycza1 przYJemne,
nie tylko potyteczne. Przypuszczać mo~
?:na zatem, że wystawa ta będzie stale
zwiedzaną i odwiedzaną przez wszystkicb,
którzy się tak zaszczytnemu zadaniu, jakim jest nauczanie, poświęcą.
Dla informacji dodać winniśmy, że
wejście na wystawę (piotrkowska nr. 87)
z podwórz~ jest zupełnie bezpłatne.

Trzeba było cofnąć aU8tro~węgierBką
Hnję piechoty na linjl~ obronną, lezącą nieZ włoskiego (21 sierpnia).
co ku wschodowi. Tę linję określa grzbiet
Bitwa na froncie Alp julijskich trwa
górski. Obi'oniono ją od wszelkich atakÓW:
w dalszym ciągu nieprzerwanie.
Na drodze z Jamiano do Selo włolll
Nasze wojska, skutecznie popierane
przeprowadzili ataki jeden za drugim na
zachodni skraj rozstrzelanej wsi Selo, na_ na skrainem prawem skrzydle przez ba~
terje ze' zdumiewającą zaciętością i W jepozycję obronną, która tak jest okropni9
dnom} ślnem działaniu dążą do powodzeposzarpana granatami, że trudno już ją nania, które, pomimo niezmniejszont!go opozywać pozycj::Ji..
.
ru nieprzyjaciela, potwierdza si~.
.
Piechota wedle rozkazu odeezła za
. Podczas gdy na skrzydle północnem . szeSelo, zostawiając ruiny nieprzyjacielowi.
rokiego front1,1 walka rozwijała sięprą.wuilo
Selo leży nad złomami BrelBtowiey,
wo, na -płaskowzgórzu I(arstu iw. okręgu
tam, gdzie płaskowzgórze Hermade graninadbrzeżnym linja nieprzyjacielska pod
czy z płaskowzgórzem Kar'stu.
silnem naporem trzeciej armji zaczęła us~
Obecnie zajęcia tego punktu prZQZ wło
tępo wać i więcej niż w jednern miejscu
chów niema znaczenis, poniewuż wyżyny
się· cofać. Waleczna piechota korpusu 23 _
nad 8910 panujące znajdują Sl'l vr roku
znów okryła si~ sławą.
wo!sk e. k.
.
Brygady greuadjerów (l-a i 2-a), bry, Technika ataku piQchoty w H-sj bi·
aady z Beri (139 i 140) Lsdo (233 i 234}
twie uad honzo mało się różui od taktyki
;ywalizowaly ze sobą w waleczności.
włoskiej w poprzednich bitwach.
"
_.
Piechota włoska atakUje w głębokich
Udało się im przekroczyć i potężF1e
Powołar~a do życia w Warszawie,
uszeregowaniach, skoro s'\dzi, ŻO ol'ień arobwarowania nieprzYJacielskie pomięd~y'
pod humanitarnem hasłem niesienia potyleryj~kj przygotował dOlltat0c~nie pozycje
Corite i Selo w kierunku silnej pozycjI' mocy bezpośrednim ofiarom wojny, inwaaustryjackie.
Stari Lowka. .
.•. ' 'Udom, wdowom isierofom legionowym,
Podczas at&ków z dni ostatnich czoNasze samoloty przelatywaly nadpv;' oraz weteranom 7. 1863 roku - loteria
lowe oddziały włoskie zabrały ze lobą mih~m bitwy. Masy wojska, skupione po~ Legjonów Polskich rozwija si-ę bardzo
traljezy, z których 20 sierpnia zaBrano im 30.
m;ęazy Selo i Cameno oraz na wsch o(i- pomyślnie. Bez względu: na partyjne·
Jeńcy włoscy opowiadaj!}, ZQ dowódznich zboczach Hermady zostały zmiecione;
różnice poglądów i chwilowe orjentacje
cy ich liczyli na zajęcie Triestu w pierwNa urządzenia stacii w~złowej w
_ społeczeństwo polskie odnosi się do
szym ukresie . bitwy. Mówiono w okopach
TOIVis i na ruchy wojsk, o których donieloterji Legjonów z wielką sympatją, jako
żołnierzom włoskim, że zdobycie Trjestu
siono, rzucono pięć tonn bomb o wlelki.ej
do dzieła publicznego miłosierdzia. W
jest już tylko kwestją godzin. Główna. nasile wybuchowej.
.
.
obliczu nędzy, wobec koniecznej potrzeby
dzieja polegała na olbrzymiej masie wproJeden z nasz.ych samolotów bojowych
ratoy/ania tych, którzy w najlepszej wiewadzonej w ~rę artylerii, oraz ua wsp6ł.
nie wr6cił.Jeden samolot nięprzyjacielrze krew dla Polski przelali, oraz tych,
dzialsniu floty, która miała być czynna
ski zestrzelono.
którzy pozostali po poleglych na. polu
ręka w rękę II armją lądową.
W nocy na 20 sierpnia i nocy naschwały, umilkła wrzawa polityczna, za.
tępnej nieprzyjaciel, aby odciągnąć siły. niechane zostały partyjne porachunki.
nasze utrzymywał skonc.enh;.@wany ogień i. Loteria Legjonów stała się w Polsce
przedsiębrał częściowe ataki w różnych
popularną.
.~
miejscach frontu Trientina i Karyntji. Zo~
Bank Ziemiański w Warszawie, je~
stał wszędzie odparty.
dna z najpowążniejszych instytucji finanJeden z jego oddziałów atakujących
h
k
b ł
łk
Komunikat niemiec~;..
został zniszczony w. dolinie Lagarina,.dru. $owyc w raju, o ją ca. owitą gwarancję za loterję Legjonów. Bank Zie"
gi któremu się udało wtargnąć do jednemiańskigwarantuje mianowicie nie tylko
,Berlin, -25-go sierpnia. (Urzędewo).
go z naszych wysuniętychposterUlików
kaucje kolektorskie, ale także wyplatę
. Z widowni zachodniej.
na południo ~ wschód od ManteMajo zo~
wygranycz grającym. W ten sposób lo~
stał szybko wyparty za pomocąkontra~
terja LegjonVw uzyskała silne oparcie
front wcjsk generałll mafszćlł!m polnegJ
.taku. . .
finansowe i jest przedsiębiorstwem,daRs. Rupprechta Bawarskiego.
iącem pod względem kupieckim wszeHs:ie
Akcja papieża.~~
W związku z walkami piechoty rozbezpieczeństwo.
winęły się przy Ypern w poszczególnych
"ZuercherPosta dowiaduje się, ~e
Dla ułatwienia mieszkańcom Łodzi
odcinkach iywe walid artyleryjskie, które
biskup medjolański Ferrari, przebywa w i okolicy bez~ośred.1iego porozumienia
trwały poprzez noc. Na 'wschód od Sto
Szwajcarji i że jego pobyt w Szwajcarji
się co do warunków otrzymania kolekty
Julien zderzył się nasz atak skierowany
jest ściśle złączony z kwestją noty papiei co' do planu loteryjnego przybył do
do oczyszczenia angielskiego gniazda
skiej.
..
Łodzi z Warszawy reprezentant Joterji,
z atakiem wroga. Po odrzuceniu przeciw"Secolo" donosi. że papież pomimo
ktÓry W lokalu przy ul. Dzielnej Nr; 2
nika wojska nasze doprowadził} przed~
nieprzythylnego przyjęcia jego noty pc...
(II piętro) przez 3 dni z, rzędu udzielać·
sięwzięcie w dalszym ciągu.
kojowej przez prasę włoską, nie odstąpi .będzie wszelkiCh informacji •.
. Po obu stronach drogi Ypern-Meni~
od swej akcji. Organizacje katolickie ~ 0Nie wątpimy. że, Łódź obywatelska ..
nes P!óbowaH anglicy znowu wtargnąć trzymały pDlecenie P!opagandę pokojową
i kupiecka zainteresuje sięgór.ącq spl'aw nasze pozycje. Na pqlnoco-zachodnim pogłębić i rozszerzyć.
~. ~wą loterji IegjbnowejiżeskorzyS:taz
b!zegu lasu l-!e~enthage odepchnęli pni
Z Rzymu donoszą, że papiei przy\jął
nadal'zającersię-~.posobl1Q~ci,~lJYJ.io~
~1~C~ nas!e. linje. .w pozostałych czę~ .. na posrucbaniu przewodniczącego katol1c- .. przeć czyn humanital'nyJ. zrobić r6~ńo,.
SClacn ZOStali odparCi ze stratami. W wie~
Idej partji 'luQQwej. Puyjęciu temu. przy-· cieśnie dobiyinteru
handlowy
.. ,
......
.
-:',
.
,-.'
.,,:.
.

Loteria L~ gjonóID Polskich.

'l'elegramy.
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Z Komitetu obchodu rocznicy

Koś ~iuszko.skiej.

Onegdaj w g ,IIi Stow. Techników, Odbyło się posiedzenie komitetu pod_
przewodnictwem ks. prałata Tymienieckięgo. na którem zapadły uchwały nastę
pujące:

Posianowionopoczynić
władz wł~ściwych

starania u
o przemianowanie ulicy

~pacerowej na .. Al~ję Kościuszki(i.
Pas~
tor Gu-ndlacb zdał zprawozdanie z czynności komisji finansowej.
Zgodzono się na
projekt D-ra Mierzyński:ego, aby zorganizować groszowe składki w sferze robotni~ .~
cze}, a wzamian czego ro~dawane będą.~
drobne pamiątki.
Inż. Wagner zaznaczył;~i~
konieczność poruszenia odlewników, abYl'~
przygotować naczas dostateczną ilośćpamiątJ~j
kowych drobiazgów. p'. W. Czajewski za",'.~l
wiadomił, iż komisja odczytowa zamierza·'-;
urządzić szesnaście odczyt6w.'~1
Uchwatono, aby komitet zwrócił sięr~l
do władz miejskich z propozycją urząaze;;..d\
nia kwietnika piZy zbiegu ulicy S?acero~in

wej i Andrzeja w tym miejscu, gdzie w '.;ci
przyszłości postawiony będzie pomnik.~c~~

-z

«emisji

Międzyzwiązkowe; ....•~~

W ubiegły piątek odbyło się zel1ranie~
K o m i s j i Mi~dzyzwiązkowej robotnik6',f)~
chrześcjańskich pod przewodnictwem leg. j~
kanonika Albrechta.;~.
Przyjęto do wiadomo'ki list Zarządil~
Resursy RZemieślniczej o wydelegowanin.~~
nowych członków do komiSji w' osobach
p. p.: Szymańskiego, RogoziUskiego, Pą,;. gowskiego, Dawidczyńskiego, Wójcickiego
i Smołarka.
W sprawie podwyższenia wynagro~
dzenia za practj personelu w kuchniach
postanowiono powstrzymać się na razie
z wydaniem ostatecznej decyzji.
Z p~wodu coraz większego wyczerpywania się odzieży w Składnicy, Między~
związkowej, zastanawiano .się nad tern,
czy lepiej byłoby rozdać pozostałą odzież
i składnicę zlikwidować, czy też starać się
o źró,~ło dla podtrzymania dalszej egzy..
stencJl •.
Do sprawy tej postanowiono powrócić na następnem zebraniu, na którem zapadnie ostateczna uchwała.
(X)
-

Z Gbrze.ścjanekiego TO'lllra'pzJ.

stwą DObroczynności.

(*) Onegdaj w sali Tow. Dobraezyn~.
n?ści I'J'zy ul. Dzielnej Ol'. 52 pod przewoq./~,
Dlc~wem pastora R. GlllldJacha odbyło &i~:'
pOl:lled.zeme ~8dy Zarządzajl}eej Chrz. Tow.;

Dobrocz;ynnosci. . / l !
. Po odczytaniu i zaakceptowaniu
tokołu ostatniego posiedzenia roz
między iUllemi, co następuje:
. Omawiano sprawę wzięcia udl5iałn
obchodzie KOŚCiuszkOWSkim. Obecni
wodniczący dzieLnicy opiekunowie c
wi ofiarowaHsię do ·JljbieraniafnndusŻ(ł'W'.~
nil celpowyżazy.
... .JakoarugiręprczEmtant Tow. Do
ezynnośgi wybrany~zostałp. E.
. ...

tono

;'9..~l'lfe;zk.i

T,200fuk~ dla ochronki
mk. dla oehronki I-e;.

. ·P. A. Bessar, długoletni przewodiliezfley IV-ej k()misji cyrkułowej, oraz ceło
·:lleic Rady Zarz!td.zają.cej zrzekł się mandatu,
. jako zastępoę do czasu nowego wyboru przewodniczącego uproszono r. Hejdryeha.
Wobec zapytania. magistratu w sprl\... wie testame otu p. Maksymiljana W iln.
. sehego. któryzapJs~l ną rzecz szpitala AnrilMarji 70~OOO rb, między innemi na budowę
pawilonu dla dzieci chorych na. płuca
35,000 rb. i tyle! na utrzymanie, Zarząd
postanQwił .odpowiedziee magistri!.towi, że
przyjmuje legał, orag zastrzega. by przy
weiściu do pawilonu był napis: "Pawilon
imienia· Juliusza Kunitzera.
Przychylono się do prośby miejscowej
Rady Opiekuńczej o przyjQcie U-letniej
cborej umysłowo M. Wróblewskiej, przeby~
wającei obecnie w ochronce, do Kochanówi.
Rada Opieko postara się, by leczoną była
nakOSIł miasta, jako stała mieszkanka
Łodzi.

Po wyczerpaniu

porządku

Ze Stow. Handlowcó. Polskich.

X
drużyna

Po . dłllższej
śpiewaeza.

wrazfe nIemożności zapłacenia na. • Ił
dni aresi.tu, poniewlż ±adał za lltrmleka
markę.

przerwie wakacyjnej

Stow. rozpoczyna po-

nownie sw{)i~ działalność. Pierwsza lekcja
zapowiedziana w poniedziałek, dn. 27 sierpN
nis, punktualnie o godz. 8 wieczorem.
W sezonie bieżącym dru*yna zam:e·

K ..ad~ięże.

-

W dniu 17 bm. służący gospodarza wsi
GłogowIee, gminy Zelgoszez, J.ózefa. mnkQwskI ego. pasł w lesie krowy i o zwykłej porze
nie powródł do dom!!. W nl\stęp-twie paszakiwllń:o:ostał on zualsldony w lesie li: wielkI!:
ranl\ w głow$Q, dając jeszcze Ę;łaba ożna;ki ży.
da. By1ło skradziono; Opis krów:! piędolet
nia. ez!' rna. l trzyletnia czerwono-graniasta, 1
jedn<>roczna ozarno-bielll, l półroczna również
czarno-bia;a. Wartość 2.500 mk.
Ostzegas!ę przed. 'kupnem.
Rzeczowe
dane kiel'ow;,ó do wydz. krym. komis. II do
akt. 4519-17 B.

l

Niedziela, d. 26 sierpnia o g. 71/2 "Slupy

pallieńskie(l, pOlnzedzi konferencł-a 11"
teracka p. Bolesława Gorczyńskie~o.

Wtorek, d. 28 sierpnia o g. 7 1/ 2, pit'rw·
sza premjera sezonu "Kajus Cezar
Kaligula", dram. w 4 akt., Karola H.
Rostworowskiego.
Środa, d. 29 sierpnia o godz. 7 I / a "Kajus
Cezar Kaligula".
Czwartek, d. 30 sierpnia o g. 71/ z "Kalus
Cezar Kaligula.

T;1d. Kośeiuszki i z powodu
istnienia Stow. Rada, pra~'
gnąc powiększyć jeszcze dotychczasowy ze-

Obwieszczenie.

nicy śmierci

dźiesieciolecia

spół śpiewny, przyjmuje zapisy nowych
członków. Zarząd na ostatnie m posiedzeniu powolał komitet, który ~wspólnie z wydziałem Dochodów niestałych r drużyną
2ajmie się uroczystym obchodem Kościusz
kowskim w niedzielę, dll. 14 pażdzlernikll,
w lokalu Stow. dla członków i ich rodzin

przy

wejściu bezpłatnero.

Zatwier4zony na ogólnem zebraniu
członków z dnia 30 kwietnia r. b. projekt
przekształcenia istniejącej przy stowarzy"
Składnicy
tywę spoółdzielc.zą

szeniu

spoiywc.\!ej

Kooperap.n •• Handlowiec polski",
przybiera obecnie kształty realne i -wkrótce
Ba

odbędzie się nadzwycz~jnezebranieogólne
członków, poświEleonel!~tw.ierdzeniu ust.a~
wy ,Kooperatywy. wyboru .zBrzą.dq~Jd:l.,

,. ·&::I1).8Y .h:$lJ.dlowe rozpilcz:y naj1lsemestr
1917....,..1:8 W 'd.'d5wueśnia c r. b~, kancelarja Vi dalszym ciągu przyjmuje zapisy na
kurs ro;ezny ipÓłroczn)", hliijizych szczegełów ud·ziela sekretarz kancelarii od 8--'-12
rano i od3 i pół do. 8 wieczorem.
-

Z Biura ZjednoCzonych Koope-

raty·_,Łółłzkich.

Z rozkazu gubernji wojskowej w Ło~
dzi, odbędzie się, na podwórzu fabryki
firmy Poznańskiego, ul. Ogrodowa, prze..
gląd wszystkich kOl1~ miasta Łodzi, amia"
nowicie, właściciele koni,
którzy zamieszkują w części miasta,
połotonel na zachód od ul. Z~lerz
Pabianice. mają sprowadzić konie
swoje we środę, d. 29 sierpnia 1917 f.
o godZinIe 6-ej rano.
ci

zaś,

którzy zamieszkują, w części miasta
ŁódzT. położonej na wschód od Ulicy
Zgierz,.-Pahianice, we czwartek, dnia
;)O-I!losierpma 1917 r. o !l. 6 rano.
,. SprowadziĆ należy wszystkie ~
od dwóch lat począwszy.
KIacżekarmiące razem ze irebiętami.
. Koni chorych na nosaciznę lub POM
dejrzanycho tę chorobę, nie należy sprowadzić.JednakŻe właściciel zobowiązany
je'it przedstawIć świadectwo weterynarza

Konie

należy sprowadzić.

uździe~

~-ly ptoJ;llIe~t~,i

}r·<

..... K~a;

.

ponle~

dzlalkowc;;m.
n' .. Koła kupców
l'olo"~I"'!!H?rL
"'~rP!"''''
1'~,;1 ~I~,. "li'''--'''~ """""""';i'!""
_~_~~' --t"
4~W"1;;: cukrowl'ó
"'fi ustałer;':, fa:'t
' : Stow. zje .
dnoczo;,ych
(ulica 1'-10niusz;,i 12)
naszym
członkom'
,;. Ro:,khlsk'i~mu i A. Pa~
kulskiemu
00 \V(}({;w iq"yszrału (100
kiło w l"'orku)
maN!4; za worek.
Ze wzulędu na t:, te Stow. zjedn, dysfylator6w
legalnie po
cenach
przypuszczac~
/l. VL..,;WU:i: ..

wyżej od Idy Rubinstein, Izadory .~DnncaD.

-

z!1órą 300 0jlJ •
zrrnl~57.a kupcÓw

że

Jej nazwisko brzmi Malgorzata Zella. Mając
lat szesnaśoie, wyszła za mą~ za {lflcera maryullrld, Mac-Leod'a, którl'-go wkró~cę jednak porzuciła. Materjały szpiegowskie zna~
Ie~j.one u tancerki, dotyczyły \vewn~trznej .
pali tyki Francji i cfsnsywy w 1916 f.

R03!maitości.
Kelaieła"sJ!pieg.

paru dniami tancłH'ka
Mata Hari, na bre ŚmiEm·j Zli

Skaz&u przed

wojenny

towarów, ..
patrywani,
prasa stale
kuiant6w.
przy: ładzlc
za !,cle tei~,:1 l"Ocb:aju
zawieranl' .

OskarżoDą bronił 6łyuny adwokat Ed-

ward Bhunet, nie zdoh.ł on jednak uzy"kać
złagod~enia wyroku.
Mata Rui jedno-

głośnie SkaZElRS została na śmierć.

PDrtie\~la·!~

Daune ceny środków spoźy.,ul:ych,
Wobec dzisjeisz~j dro':yzny nie od
rzeczy będzie l·rzypomnieć, jakie ceny $gzy~
sto wały dawniej i które artykuły były przed~
miotami zbytku.

że

cl;~ciach władz

i u nas przy

naszych, nie
Gdyhy:!imy
k;,'I,lCÓ~. jilK

kich

ta]7, nap'wno nie
ryczałtowo kup:'6w o

byłoby p05ą+zefi
spekulację i społeczeństwo

s~wa('b, za pół garnca ziarn'l płacono 2:3
fen., za kurę 2 fen., za ćwiere kopy jaj 2

~a~ często

nie byłoby
..-- lIez to
taliach panow,
Non;uszki, aby
Jedyna dro

ofiarą,

I

leJna!, razy
u
jd, :,;ystybtorzy z
przy n;ch ,6""",. ;:;i:;
ga ja1", n~Uil

W r. 1830 tona piwa kosztował .. 4
szylingi, krowa. 3; owca 1 szyB., funt masła 2 fen., ćwierć kopy jaj feniga. Robotnik opróoz śycia otrzymywał 2 halerzt>.
Natomiast wszędzie jarzyny i owoce były
smakołykiem dostępnym tylko dla książąt
i Judzi bogatych.
W XIV wieku pomarańcza w Pliryżo
kos~towała 5 franków, co według dziGiej"
8zei wartości wynosiło 25 frank. za czasów
Ludwika XIV, za miarkę około 3/4 litra
majago zielonego grochu, podawanei\o tylko
na wystawnych ucztach llłacono 50 talarów
(200- n,arek). Również ryz bJ"ł artykułem
&bftku, kosztował bowiem przeszło 2 marki.
Cena herbaty w XVIII wieku wahała się
od 20 do 40 franków za kilogram, deliklltniej9ze gatunki płacono Vi' Londynie 50-60
franków. Kilogram czekolady kosztował w
końeu XVII w. ~2--30 fr., kawa koszlowała 6-7 fr., a więc nie w każdym domu'.

fen.

mogli

l10dobne na Za·

sądovmie, sądzimy,

chodzie ·są

W r. 1280 na ługach marcbii Brandenburskiej, jak również w innych kOlię.

M

oddawać pod
!,akich panów
or;~ani:r.mu
spokczeńsfwo tego
.~
. ,.
t
l'J)!S:.:l.W! som e srnu ne

pręgierz

i izolol.vać
społec'fH:'c'10.

.. rk~
.'

czynl~:

śwIadect·:e'o.

J. Gr.

ją pijać.
Docłuuly

w

nicach i tręzlach ale bez uprzęży. Uździe
nice i tręzle będą także zakupione.
. Podania o· zwolnienie od sprowadzenia są bezslmteczne i pozostają bez
odpowiedz:, Sprowadzenie koni kontro~
Iuje się za pomocą wypalenia Znaku.
Z chwilą opublikowania niniejSzego
~odd~iaiu słowo wc,,". nieruch.
obwieszczenia wywóz koni z miasta Łodzi
.')(*j"W poniedzia]ek d.27 b.· ffi. O jest zakazany.
Osoby, które dzialają niezgodnie z
go~.'·3",4tJ~1?o~po}. W sali teatru "Flora"
postanowieniami, koni wcale
niniejszerrii
... yprz~~J.~?!łtadz~iej 22 (Bałuty) od będzi e
lub niepunktualnie je sprowadzą, pod. . . Się'nlłd~~c?.ajne zebraui.cczłonków Odlegają wysokim karom pieniężnym i wię
działu'Stow. właścicięli nieruch.m. Łodzi
ziennym
lub też obydwu karom; konie
··cl.'I;łl:~ęg0W iprz~clm ieść północnye:lf z
zaś zostaną skonfiskowane bez odszko·
n.a~tę·pująC·)mporządkiem:
1) ZagaJenie
dowania.
iebranjlł.,2) od~zytanie protokółl1 za cz.~
Zapłata zakonie zarekwirowane
egzyst~.ncj.i Stow:.· 3)clokooptowanie człon
zostanie uiszczona na miejscu, musi zaków· Zat;ządud kotriisjlrewizyjnej . i 4)
.tembyć obecnym właściciel lub też
wolne wnioski.
.
Zebranie to, Jako ,zwołane w drugim~ "osoba, upoważniona przez niego piś"
terminie będzi~.pIaw.omOCllem bez wzglę miem,ą plenipotencją, przyc:zem należy
mi~ć paszport przy sobie.
du na i1~ść przy~yłythoz;ł0nków.
,Łódź, dnia 24-go sierpnia 1917 r.
~.. 'ZY1ll'a'p.cch;e,dnia.
,Ces.-Niem. Prezydent Policji
Przy ul• .T.aJj:óoa. tl, ·22-1etni~ Barbarę BaDr. Loehrs.
czyń ~ką, któ:r8,2;bli$yłą. Ilięzbyt do ognia, ebję

~':~; '~~;p~zy" Ul •.l'Ibdl'eśĄej.

~Na

rigny na Polach Elizejskioh, Folie! Borgo ..
l'f', Scala i inne angażowały jlł za bajoń
skie wprost sumy i w!uótce Mata Bari była
Reginy Badet.

pis~ą!

cym do 300%,i{'.L'CY

zwykle pięknej budowie ciała, złocisto~bron
~owej skórze, o1bnymich ognistych oczach
l gęstych czarnych włosach, podbijała wi.
dzów staro-indyjskim tańcem, I'rZ6CGOtlZą
cym z poważnych religijnych ruchów w sza"
lony wir dzikiego erotyzmu. Teatry Mu-

. powiatowego.

Z powodu wypadku śmierci w rodzinie kierownika Biura, p. St. Dippla
i wyjazdu jego na pogrzeb do Warszawy,
.zapowiedziana na dZIsiaj Konferencja
~. ~$tow;allzMszeń Spożywczych zostaje odW,olana.·
.

nini'.ug'9082;ono na niej .pł:onące
oddenJe, ·odiliosła tak ciężkie poparzeniu, że
. wst@.ied~żidmodwie7.ioną zOllta-ła d • .kliniki

popularniejszych poataei wP.aryul. Watą
piła na scene w J 905 r.. popisujfłc si@ początkowo w zamknietych kółkach i pierwszQrzędnych teatrach na Montmartre, rob!ąn
kolosalne wrahnie. Smukła, rosła o nieM

ską. Urod~iła się na Sumatrze. Wł"ś{'iwe

Repertuar Teatru Pol.ki~gc.,

UB wystąpić z koncertami o charakterze
poważnym. W związku z obchodem rocz-

nienie to rzuca r6wnocześnie światło
na to sl~ąd pochodzi t';iepomier"adro~
żyzna artykułów. któi',,· owi ,Jeetyc~m
hurtownicy po
otrzymuJą,
abv odsprzed~l',v:!ć z
dochodz;ą-

flZpiegoatwo, była przed wojną jedn~ znaj ..

W czasie procesu, który nntUNlde odbył sifJ przy drzwiach z!lmkni~ł.y(lh, atwierdzono, ł.B tancerka była poddaną ho!enuerH

Z teatru.

dziennego

p06iad~nie zamknięto.

-

nt'został skazany na lQOma\'ek '''''''''l:ntrtlv

drugie;,

Holandii,

Hol'!india tak, jak Danja i SkandJ'nawja, osięgnęła W ezas\e wojny niebywał.'
zyski z Iybołówatwa morskiego. co spowodowało wzrost podatków pObieranj'ch od
opłat pGrtowych. Połów w roku 1916-17
był strumieniem złota, który zalał cały
kraj. Zyski z połowu tegorocznego są 48
miljonów marek większe, niż roku ubiegłego i wynosiły wogóla Gumę 143 miljGc
nów marek. Niebywałe te zyski, nietylko
spowodowała większa ilość złowionych
o 350.000 centnarów, ale taGża zw,Yźki

ryb

li

Cena:

I

IM.

cen,
przeciwko któr)m rz:!d holendaraki nie nie
przedSięwziął.

Połów. śl,~dzj prz,rniósł o
więeej niż roku zeezłe

12 miljonów marek

go, a wog61e 84 miliony marek. Polówu
taki<>go jaktegororzny, najiltarsi rybae}' nie
pamiętają.

To

orYi~halny Ha::on Nl.arek 2.2 j
na~:on~!

"

~

!Vhrek 1.25

ny
Piotrko'\ł)ska

ul.
Egza' iny

wstępne

N2

rozpoczęły si~2 sier-

pnia, lckci: 21 sierDnia.

Z anis'v uczenie

przyimuje '!(ancelarja' Szkoly ciJdż'1eidlk od'

t;od7.. 9 do 12 i ej 2 do 6.

(Kupiec).
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I

roia

lU

owo.

biB ZgCUf:}j §;2

jednak od czasu do czasu pewne świa
tło rzuca na srekulację jakiś wypade:-,
sprawa sądowa lub coś podobnego. Oto
czytamy w IIKurjerze Warsz." zawiadomienie 17 kuprów kolonialnych i ko.rzennych, które ilustruje jasluawe nadużycia nieetycznych jednostek rohiąc.ych
mają.tki na krzywdzie narodu. Wvjaś-

~16iacfJ1

tffg \<"

dzieła pedagogiczne iC'e~ssn"'r'" d" h:vdzo pręd

kiej i

nai!~tw.jejsl':el_ !::ukj

(tych V3 :'~Z~;[tlne
bo ~~ttZ

Dotrzeć dzisiaj do źródła spekulacji staje się wprost niepodobieństwem
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J;;oyny Teatr Letni

III.

Występ słynnych nadpo~'

ł

16.

Nmva zmiana
Skeatsch ze śpiew.

Dziś j codzlennię Przeds awlenia Variełe dla Rodzin.

-ci Bernardo-Billauer. '

wietrznych gimnastyków

Kominiarz VI

h

wwykcnaniu w.. Cnu ".ac.kt-.~"'.'·'.
go i J. KaueslneJ.
oraz iMe',

komedj"jkawyk. Waserkan,' Goldberg i Sohtifner

f

PocząŁęk

punktualnie o

7~ei.

Ni, '

Ui •

W razie deszczu przedstaw'ienia odbyw::ią się w lokalu Zimowym.

S2śB:;Oz..A

:a:AN"":Ox...O~ A..

łńljzkle~o Tomarzy'słtułl
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Egzamlny wstęp,ne rozpoczną
orzYl'muJ'e KancelarJ'a Szkoły, co,dziennie od god,:. lO-eJ do l-ej w południe.
,
. 'Dyrektor Szko·y. Roroan TuHn.
,

kancelarja S::mina~
13-K"'o siefD~la codziennie w go·
'" .
prZ2J pomamem.
;c zpo:~zną się dn. l wneś:Ja.
j:L

~

.~

a~az.Ył1ubiorów maj3tra cecbowe~o

~

~

Z

Dyrektor Seminarjum.,

a,

•

E TIg'kelOtll
G

Piotrkowftka
front I-sze piętro.

,

J

47

na

pos:ada na sJdadzie wielki wybór beke-sz
frJtrze ora.z kurtek futrzanych
VI najlerszych gatunkaah i najnow8zych fasonach.
Ceny .umiarkowane.
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minowe podPeronne. Walki na grunaty ręczEgzaminy \\'stępne w Polskiej 4-k asowej z o e
",:"~,~:; -:;, eIe:§:dch.
]l 3 nOIl
upaurneJ Peronne. \Vysadzenie okopów nieprzyja- ,~oo MiejSpkoiedj;".inrl~az.Pooc~lnoąpuss~c:e·nl~e~ dSOiOrPegn~Zaa'ml'nu' przYJ"- ~":IT.i!:~ '
Pod ogniem huraganowym, Bombardowanie kate- '
~...
Pm"oune i w. ill~ niezw. zdjęć, dających w przyblizenill
~ muje kancelarja szkoły (Nowo·Targowa to).
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Do· kI. IV-ej nowi kandydaci nie hędą przyj:D0Jęm.e O S rnsznyc
wa -rac na ae o Złe.
"mowani.
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Sazp''łatnie,
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Kursówllandlowy[h DIlY lłow. 'Handlow[óW POllki[h,
lańtóro
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,Ninfejs;;r.:m m~;m ,za~_:qt zawiadomić o przyjęciu Głównej Agentury na Łódź
l ?]-ohc;~ ~ :-:. ,;:,0;'~ r~. ~: ,'" ,:.";--:;;; -.~~~ x'[:~2ZJfa(.;~ :';{;J~~~;> [~a:uit.!!!l W~aj€'inł\Yr;h UbezrH3"'~'~..,~ Le:: ;-::}~,; :
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Z powodu licznych zapytań, jak odróżnIć oryginalne proszki od bólu głowy
"i~lig""iln;; .. i'iief'vosin li:
Ol: KOgillitkiem" wyrobu apiekarza A. Gąseckiego w
Płoc ku, firma ta komunikuje,
" fi z zewnętr,z.,n_ e~owyglądu
,trudno niewtajemniczonym
0dróżnić od podrabianych które jako oryginalne w nieby~
wałej obecnie ilości są proP onowane aptek,om i składom,
przez niesumiennych ajentów.
Firma zatemostregaWW. PP.
właścicieli aptek i s\(ładó~ a-

~:;~~~~~n~~~e~::S~~~!~i~:::

znaczając, iż obecnie jut. od

4-ch

"

.
d łk h
wypuszczana w pu e ac
drewniarrych,oklejor.ychnie-,
bieskim pergaminem,
wypełnionym V!Oothu:mi

Z~ poważaniem

Zdclni akwizytor:~y

11a

mi<lsięcy każdai1ośćpo~

cząwszy od 50 ,proszków jest

inż. Henii-yk Hertz.
Łódź i okolice na dogodnych warunkach ,poszukiwani.

białemi

'kogutkami

i,

napisąmi A. Gą~ecki.
Zwraca się tez uwagę k1ijenteli, aby nabywała proszki

!1:~fa.WH~::~:s~~~~K~~Z::

;._____1_____I
G.,s:wki w' P.tocku lub

~~::! ',~·w"Gwąagres~Cawk:il'ee.go,
. . . _ L=

'0

'-

..

Z~·,;;ip.C:";l1:" S;, Rodziców i

Opiekunów, że egzzmina wstępne i

pL-fr:lwL'v.'e fOi'DCCZn'l sie 30 siemnig. Lekcje 4 września.
E::',~(:;a:j~i otw"r;c:' cOdziennie OU iO:ej do 12·ej i od 4 do 6oej.

, Rerla11tm' i wydawca JAN GfIOLl:.K Przejazd 8.
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ODPOWIEDŹ.

Wan~zawsid Oddział

,i ':'ó,d~i;, :!:..,,"

(zatwierdzone przez władze Szkolne) Teodora Grossmana, wieloletniego buchaltera bankowego i nauczyciela buchalterji
Sienkiewicza 29 (MikołaJewska). Bucha[~'
terja podwójna łącznie z arytmetyką
i Prawem handlowem,
korespondenCja
handlowa. ZbIorowo i pojedyńcto. Pełny
k~s Mk. SO. -Początek 1 I 15 katdego
m!esląca.

Do

~lG ~3 rn;;r~k u Alfreda Straucha, Dzielna Nr. 12.

~@~"~i~~
~"~gi',,~ ~Q":=~i
\i~'l~J~

Buchalteryjne kursy-

podaje do wiadomości public nej, iż semestr J917~18 rozpoczyńa ię w dniu 15
września r. b.
,
,
Program kursu rocznego obejmuje wykłady bu::halterji, korespondencji polskiej,
arytmetyki handlowej, języka polskiego, prawa handlowego, ekonomjL społecznej,
geografji, nauki o kooperatywach, kurs stenografjf, pisania namaszyn;e i kaligrafji, Program kursu p('łrocznego obejmuje trzy przedmioty handlowe i język
polski. W miarę zapisów również kursy języka niemieckiego, francuskiego i angIelskiego.
"
Bliższych informacji udziela sekretarz kancelarji codziennie od 9-12 rano i od
4-8 wieczorem.

E~:3T;~§;,~~;~t~5.~~~~~p$1r~~m~~:~~~~~~{i.~!~:~

'Nann.,y~;nlk'ę (polkę) 7 klas
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gimn. doskonały
niemiecki, muzyka p@leca Biuro' Pedago.
gIc:zno':iekomerrdacyjne Lud wińskiej,_ ulica
P:..:i:.;;,o~tr.;ko~w:;.;'s;.:;k:.;;:a..;1~O;;;.:9.~............;................;..............
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pralni POSZUkiw~
zdolne praczki

są

Pierwszeństwo mają pra-

~ COWlllce pie:wszo:lędnych pralni.

Osobi-

'
,
przeprowadził się. ,na ZA1J!t:-DZKĄ ~~), róg PlOtrkowskle} do
domu Scheiblera.
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rzy mu e o O-~
5-01 opp'
Q

".

.

'

.

ante o

NaUClYCS'elk"

d

S',ewkOWI CZ
r
l
D
II

'I

li·

,

Ofl3rty

Łodz. ~

Me'ble

r>'"

' .... horG~y zewnę'ti"Zil\?,
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skórsuo
I WlIOSów.
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w Adml
.
sprze~am stuowy, salon, gabi:
net l sypialny. Piotrkowska
N2 189 - 9.

"
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większej"

i pra~0"Yaczki.

,Dro[.. fil
noyuUlfKl1
:::::~
U Jłł II ~:pg~:szen~:,y z::n:n:~::
~KołllierL"
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ła

two, prędko, gruntownie na Samouczkach
R,eussnera po angielsku,francusku, niemiecku, rosyjsku. Adres autora Złota 6,
Warszawa. Cennik bezpłatnie.

,

Choroby zewnetrzn2 i skórne

_

nauc.zvcieli,
frebJ
, lankI-wychowawczynie,
bony - pielęaniarki,
ochroniarkI'.)
k
.,
wy walifikowanych rządców-agronomów l
~o_spodynie poleca .fl:ierwszorzędne
!SIura Pedagogmzłio - reku men- '
d<.fcyjne Ludwińskiej, PiotrkOWa
ska ł09.
,

Nauczycieli
i nauczyc~elki na ~
.
.
łe na wYJazJ kanw.,

~:!~k!~le:r~e~~~yt~;

Sę~

poleca Biurg
tonaty posz k .
;;rv
Kcn~słanłynowska 12
od 1 paździ:rn1k~.Po~d·
domość Biuro "Promirń". Piohkuwska 81.
Przyjmuje:
skargi s1dowe, podania 70
Patiów
.
Panie
, władz, tłoma&zenia, pood 9-1 Jod 6....:8.' 'od g,)dz. 5-6 w. radY.,,:.sprawach. sądowych, handlowych
i familijnych. Biuro Konsulenta prawnego Sto I(uździńsldegl'l ul. PiotrkowW poniedZiałek 2l b.m, o goa.i~ ska 41 róg Zielonej, od 9-1 l od 3-7
3 po poło w teatrze Flora' (Bałuty, Za- po poł.
'
' wadz~a 22) odbqdzi.e się
,
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Resztki manufakturne

ul. ;W-~dzewska 40 m. 10. ,7. pOWGdu likwid~CJi lnteresu nabyć motrra bardzo tanio
rożne resztki: Szewiotu, Alpagi. Towar na
oddziału T, OWa właśc. nierucho- d!1mskle, męskie i dziecinne ubrania i okryCIa, towar specjalnie na bluzy dla skautów
mości m.Łodzi.
'rótne towary na bluzki, mousselfne de lał.
Zeb,ranie, to, J'ako zwołana w drugi'm:te, •._'ne '!' róż?-ych kolorach, chustki, barchany
letnIe i Zimowe białe surowe i k l
minie bę.dz~~ prawomocne ,bez względu różne c . i
L.d·
o orowe'
l
..
b
ł ch
ł kó
aJg .
o t, ulica Widzewska 40
na l osc przy y y
cz on w;,
m. 1.0, front, II piętro na prawo Ce '
niskie, lecz stałe.
•
ny
II"

, - Na maszynie. rotacyjnej wtł6czni JANA GRODKA Przejazd $.
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