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społecz~y
I

)łJeai~cznie Mk. 2.00.

·

•
f
•

REfłUMERATA:

Za Gduou. do domu 30 fen.
..
Pnm.umera:t11: pr.l!iax poczt~ miesi~eznie Mk. 2.30, kwar·

~Mk.

a.oo.

-

----

Gana numeru 1H.1Jed1Aezsgo IO. fen„

PIL:JE~ Gz!Jstochowa~

i literacki.

Rcdakrija ·ł · ftdminidrasja w· łodzi,·
f iołrkowBkn BB.
·

ł
ł

K:warlalnie··Mk_ 6.00.

Rok II.·

o GŁ ~lS Z_EI I A w Kró~t!St\"llB
zmiciaJm1r

stronie sześć szpalt).
· '
Dru!nm 7 fen. za wyraz, najmniej 75 feń.
fhuts:t.rana (po tekście): Mk. 1.25 za wiersz petitowy (str. 4szn.)
U11f{rnługl; .75 fu.:l za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
.
W dżłilllł iiamH1wym: Mk. 1.25 za wier~z petit. (str. 1± szp.).

.R~fiak~ia t ·łdmintstracia w.Warszawie, ·Warscka ·1.
Knntnr w W1rszH1ls, KredJ!nwn 18•

ul. Panny Matji 26; Tomaszów; F.

Gomuliński; ·Płocin "Kuriera Płock~"; Admin. _Pabja~foe:
Łowiczu, Łomi:i l: Sędzinie.

że parlament u.znal za konieczne natyehmiastowe .. ucliwalenie nowego. prawa o tak
zwanym ,sarigie!Skim tygodniu" dla kobiet, t. j.
o e>bow1ązkowym odpoczyriku w s9botę po południu. P.raw"o to dotyiczy ().k'OJ!o 600.000 t-ohot„

P~lsldami

50 fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (D.3

.ll1·. Za!Ilkowa1 11; oraz

w

Sosmn111ou. KaHszu

takt,

ltGh pokojUYIJ.
Narady qto.kholmskie słusznie zwracają
UWSft cale.go. łwiata, można bowiem. w pe'.WIJ.ej mierze pi-zypuszc:zać, że od ich przebie-

nie fabrycznyeh.
. We Wloszech obóz socjalistyczny wzmógł
się w ostatnich czasach na sile,
snaskom w obozie :rządowym,

P zależne bpie, bądź co bądź, przyspie~· lub o~e rokowań :pokojowych.
A.ezk:olwiek bowiem rządy koalicji stara"
k &lfJ dzi81ać niewetnie, a nawet wbrew coru silniej ujawniającym się w szerokich ma18.Ch tendencjom pokoiowym, td jednak wzma·
PiW Bit .we wszystkich państwach koalicji
~'O'WJ .r.uoo partyj proletairjackich
;uJ„ nroie. by6 traktowany lakeeważąeo.
W pa.ństWuh tych· jedność. narodowa jest
~ pęwainie ·iagrożona.
Najiianlpnód ualriy zw:róeić. uwagę na
-.•. eo w ostatW.di czasach dzieje się w Rosji.
W~o trun ,;daje się stwierdzać, że w
lori.ie soc~u ·~e:gD d-Olkonyv.'llją -się Q...
been!e. b~ . ma.ro4mne przegrupowani.a.
JU: ~mo, ieszcze w roku 1905 socja·

nistrów.

po1wodzenie .kon1eren:eji w S11t-0kho1rriie mo-

gl()by je jeszcze b.ardziej w:anv4n:i,6.
·,
Wiadomo, źe mimo róinic, ·iakie. ujawn.Hy,
sit w czasie wstępnych narad przedsf:a:wi:.
<:iell prawfoy wcjalistycznej różnych krajów,

Branting nie traci nadziei pc;rozumienia. Kto
wie - może istotnie nie jesteśmy tak dalecy
od pokoju, jakby tego pragnęły sfery rządzące angielskie; które tyle naprzyrzekały wcią·
gniEftym przez siebie .w wojnę powszechną
aljantom, ze wolą ra.e~ej kontynuować s1::rasz~

liwą tr.aged.ję .ws~eehśw!~towq, niż. zda.ć ra-

chunek przed oszukan~nu naradrum ze swo-

· ··

·

.
·
_..:J:.3:5"./,:l; - - - -

L;. ~

U il J . il ·

ftltyk IOejalizmu rosyjskiego, obecnie ezlonek
0

-

~$0~~~ .;tl~~~~:i~~:;
publicy-

st& i Jede 11 lepoye.h. w Roiji znawców .mwiktane.j •.pra.~ ~a:rnej, ale ~":et i ·n.iektó- i
~ "bolszemey' z G. Aleksinsk1m na czele„ l
~1 tu, te Aleksińsld w II-ej du- ·1
mf.e roąjskiej· byl jednym z najskrajniejszych

U ·.

.

Zachodni· teren walk.

~,schodni

Grupa woJsk kslęclą Rupprachta.
Wskutek oparów, które
6bserwację, ·działalność

Front

utrudniały

do

J~!DY .w pn.eded:niu. -&ldarwna mpowiedziĄnej p:rze~ kQalieję <>fensywy genera11Iej.

genarała„feh:hm11rszałk1
leopoh.~a Ba'-iarsklego.·

ks.

ogniowa. pozostawa-

~iooz.ora nićmaezną;; następnie oży

I

mzy
.„

ilość jeńców.

Front macedofiski.

·

Rówllieź ·i na zaehód od c er ny, oraz I

ołmio.

teren walk.

We Wschoc!niej Galicji rosjanie zdołali. ponowić swe natarcia jedynie
wiła śię W p-O!SW7lególnyeh odcinkach aż dÓ . pod B 1' z e ż a n am i. Pomimo świeżych sil
nocy. W nocy d-0:ehodzHo wielokrotnie do ni6 posunęli się o.ni na.przód.
walk 'Wfflad<łw~zych, któxe dały nam w zyW wytrwałej obronie i dzfa.rskfoh
sku ·je:ńeów i ·zdobycz.·
kontratakach pulki saskie utrzymały · swe
Grupa wojsk niemieckiego nast~POJI stanowiska pomhn:o lfoznyeh natare i zada' ły nieprzyjacielowi poważne straty. W odtronu„
~
.
cinku Ko n i u c h y-Z b o r 6 w silna. wal.
. .
•
1
• Na wschód od C e r ny w okohcy C h e- ka działowa.
, m I n d e s D a m e s łrancuzi atakowali w
Akcja artylerii l}yla również pod B roIl-OGy dwnkro.tnie roohyte przez nas rowy.
d a m i, oraz nad S t o e h o d e m o.d cza.sl>
I Ob_ydwa
odp.a:rto ich.Wyipróbo.wanew
i b@. 'hbataf
li · .k · ·~al· l~e · · do czasu bardz-o ożywioną.
ł .·. }~ ·.
J~ny . pen.s. o: weslJ.. S.A.le .!!de-. .
Na ·pozostałym łroueie żadnej sko8r„
1 .reyli na eofa1łeego się m~1n·ą1amela., po- .·. dynowanej akcii bofowej.
1. sunęły naprzód ~e stanowisko ' j wzięły
ła

przedsięwm.'ęc.ia. naszych
oddziałów ataJrnjąeyeh były pomyślne.
.1

U

azjazd " ~zt

· Nic szczególnego.

1 większą

Ofnntcuw~ ·. ·gen1ra1n~

tfm11eh jest Jen.y Pleehan.ow, znakomity teo-

pierwszorzędny

.

ich~~relbient.w dypfomatyeuiych.

. .BERLIN. (Urzędo.wo ). Wielka. Kwatera G!ówna dQ.nosi 4 lipea:

niesnaskom,

Wobec takiego spotęgowania się . wplywów socjalistyc7..nych wśród państw koalicji

::?';~!n! k;;~:r;;:~~o:!~~~i~~

P. Mulo:w,

dzięki nie~

wyWQlanym sam-0w-0-lnem -0glos.zeniem niepom
dlegtości Al~anii, z kf45rą, jak wiadomo, wystąpil Sonnino .bez porozumienia z resztą mi-

~. rpsyja@I: ~elili się na ·dwa wielkie
eOOą: ·~ i\faay~h· „bOlsze;wików" I „mień~~~·wo~1 ·pod.1J.ał.-ten . zmie.ll.ila.. i
Pnep?OW.~,.~1'.e 1ł@iiu:po~ania. na .zupel~
nie bmych za1ądaeb:.' ·Socjalizm :rosyjski po:-.
•iada. ~hecni~ .ma~ą: p:rawi~ę, centrum i le-.
wq. ..Do i}l'rarwiey .należą ł>ezw.oględni zw.o-

~

Ko,munikat nienlieckt

pod Cr a o n n e

~ie

nowego.
Pierwszy gmtel'.ał ~ kwate:rmistn

Ln.dend:orit

!·~FT :rAn~.....-W;pP>~~...,.~~..., #~łi•"'~~~.f"oJ;.J"'~4rod11?r1111iaill1\le'<,hA_ _ _

„...,„_ _

··

·

· . .

. ·.

.

.

..

·

· , .

_.~a-41i111l

! str~tegicmym wojska rosyjskie, wskutek ł>lę- nych i prowadziłyby w dalszym ciągu zaciętą
W. :~w:-dzie.. ••to.~zą się ju.. ź ~rwawe. boje lla •.te-- ! du wie:lkiego księcia Ji;Iikol~ja. ·. 'kołajewieza, o.bmnę p_rzed. na~~ępuj. ącym i:irzeci_w·~ikiem.
~eme ~cliodnim, a w dniu 29 czerwca ~row- który m w.sze~ą .cenę 11sil-owal sforsować
. Zvmzywszy, 1z atakowame silnie umoc·
hleł ł :wscllooni teren walk.stał się wid~wńią ł. Karpaty i zwrócll: .ealą .swą uwagę.na wąwozy . 1 nfonvcll .stanowisk pochlania ocrromne o.fiarv
p.

l

1

Mi.

mą.sctW)"cil ataków. rosyjskich, lecz stosownie karpaekie, nie sp-0strzegl gr-0źąeeg-0· mu ni.e- 1 w·śrM atakująćych, możemy sobie mniej wię..
soejal-demoluatremej tra.kej,!· do żap<>Wioozi an,,,1Tie1s~~ - . t:ancuskiehL '?ten· I bezpieczeństwa pod G-0rl.i.cami, ~t~r~ ~tafo ·~ię c~j wyobrazi~~. jakiemi. {)fi~rami k.oa~kj_a m;i~
dmnskle1. Wł.ród re!IZty ttID1e:Q:szewików
:sywa generalna nastąp1e nual"\ 'Qez. wyJątku .·powodem po.gromu arm31 rosyJs.k:ieJ i poc1ą- ~rnlaby -0-placrn zdoby.c1e p1erwsze1 linJI .stadaw,uo. jut prągotQwywal Irlę rożlrun, który 1 na wsiyspńieh fr.o.uta"Ch. emopejsldeh, azJatye- gnęlo za sobą szereg klęsk, oraz oswobodzenie· nowis.k niemieckicll na ws.zystkich fronta.Ch,
~ew.P~ ldeeydow~ rewolu~ja.i wynikl~ J .kfoh i .airykański·oh oo. ~otycllezas jeszcze ~e
-0d wojskri}syjski-ru: Galicji~ Kró~estwa Polskie- przyc.zem, ~eby odzyskać ty~o swe ~awne tell niej Utualne ugadnien\a polityki :robotni- :nastąpll.o. Z tego właśnJe powodu toczące s1~ go, Prus Wsch'Q:._dn1cll, Litwy i t. d. Takich rytorJa mus1alaby zdobyć kilka lin1J takfob
Mej. .
..
. . -Obeeill~ boje na dwóch :największyclt tereń.ąch błędów dowódz.twa. wojskowe :koalicji pope.lni-. stan-owisk.
Na od.~ytej niedawno w Petersburgu kon- walk uważać należy dopier{; za wstęp do-ofen. fy: kilka.
·
· ·.
. Zdają sobie zapewne z. tego sprawt sztaby
ł~ji ,,Dlieńaze:włckiej•• poruszono, między
ayvey ge.neralń.ej. . .
.
·
· Wr~· przeeiwfile powiedzieć możµa o generalne -i rządy. mocarstw koalicyjny~ i
m•v», ,spn.węu~ wnędzte. StaJ:.cl-ezwo-one zapowiedzi an-gielsk-0. f.raneuśkie o- 1 prowaili:en.iu ope:raeyj. wojennych przez pań- I przyp.uszczaćnależy, iżzapowiedziana-0fens;rWa
'łtnnł;ków Martowa i Martynowa ze zwolennt- 1 katą się prawdziwem, to gpodziewae, &ię j stwa een.tralne. Tutaj mfo1iśniy sposobność nie będzie niczem innem, jak próbą ·general·
~ ministra Ceretellego sprawiło} że odlani ! należy, iż w dnia~h najbliższych p-0dei- i podziwiać genjalne wprost -czynj'· niemieckieną pokonania państw een.tralnyeh. Jeśli prt)..
.mt#Szewików", grupujący się d9krila zagra.- : mą taką akcję . zaczepną w-0jska wloskie .. g-0 sztabu gen.eralńeg-0.- W .ciągu trzech lat ba ta V."Ypa<lnie 'niekorzystnie, wów.ctas dal"
1
llłi.•_eg.·'O
~omitetu
organiza.cyj.nego", zglosil l. w ·Tyro..lu i na. d.. I. s··.oll.·z.o, . angielskie i :ro·s.Yi·. 1 po
.. t.ra·f.il ..
on. tak zr..ęcznie. man. ewrować swemi sza walka p.otoc.zy .si.ę. już. na papierze, d.ron
ne ~ąplenie z organizacji, Ceretelli zaś I skie w Egipde, .Mmenji i Mezopota.mji, ! silami oojowemi, .nielicznemi w stosunku do układów wzajemnych,
które sprowadzą podpi:c
.tan
...· ".· ...
· Ąa. czele. większości ,,mieńsze."1ickiei". j ·w:r.esz.cię .n.a fr.. ~. n.cie . ma·e· edo·ń.skim ar.mię.. ·.ge-.. sił .}milicji,. że· do.•... dnia dzisie.·.jszegE> wojs'k.·.a. sa.nie tak przez wszystkich up:raginfonego ~
któr~j ideologja; aczkolwiek ':. pewnych szcze- j n?ral~ · Sarraila, v.'Zlmocni~~: w·ojskami ~r~
ezlerei;.h spr~ymie:r_ze~eów. eentralny~h. .stoją n:i Jwj11. ·
~e.h,odmi.enna o:i ideologs1 gr~py P.łec~~~ ki-erru, :które ~a. spra~ą.\•ęnrz.elosa stan. ą·w t~r.enaeh. meprzyJ. ac1el.skwh., .staw.1a1.rt. mę.rr
K. &h-dt.
naw~ jak Bit zdaJa, p:rzeehyla się ku me1.
.szeregach WOJSk koo11icyJn}-eh.
·· . ·.
·
------1 me opór .szaJ..onyim wprosi: atakom. ,
Ta Większość "mienszewicka" st.anowi wla- j
Dziwne zaiste, iż wielka ofensywa lfoali- I'
Sądzą-c po tern, ezę.gośmy byli świadkami
inie. lo, oo nazwaliśmy „centrum" soejalistycz- •. cii prawie zbiega się .i k-onferencją międ7.y- w ciągu trze:eh lat wojennyeh, możei:ny p:rzyaanr'w Rosji:.
.
.
narodową w Szto1molmie; w·zedstawieiele StO- 1 J>UE'lC7..ae, że dla armji koalicji będzie trudn~,
Lewica socjalistyczna, prócz secesji ,~mień· .l .cjalistów pań&tw wojujących z obydwóch..'().~ i j~śli nie wprost niemożliwe: przełamanie
~wickiej." pod wodzą, Marlowa i .Martyno- -z6w1 mają rozpotząć wspólnemi siłami a.keję, ! frontu państw ce:ntralnyeh .i o<lzyska.1fie silą
,}Dień" z 29-go maja pisał w ariy:Ktde
wa, ob6Jmuje jeszcze „bolszewików", ulegają- j której Mdatjem ~dzie iychle przywrąeęnie zbrojną utraoonyc.h teryforjów.
naczelnym: P.o 34-ch miesiącach w-0jny etan
~yclt wpływom Lenin.a i Zinowjewa i żądają- I ,:pck-0ju. Trudno s.obie wy.obrazie wspóln:e·na:- j · Państwa centralne zan.ieehaly już od dłuż.. .1 rzeczy prz.edi>tawia się Tl! te?- sposób, ~e niem.. fł:eh.. tyehmia.stowego _pokoju, _clraz. ..ki:is.ową li r~.dy, d_ajm.'_Y na. t.o., pomiędzy ni,~mca.mi .·i .~.D- ; sze_.·g<}·.· c..• za.su. wojny z:aczepn~J." . ?sta~nią. of.en- cy w charakterze zwye1ę.zcow trzymav1 w ~
i ·międzynru'oo:ową grupę Trookrngo, ktora za s3a.uam1 w chw11I; gdy na. froncie rosyJskim ~y:wę, 3aką prowa<l.;:.iły arm.ie memieekaf au- i ku Dlbrzymią część Rosji, całą Belgję
i Se:ribję,
jedn;ó ,; kaipitalnycb swyrih' zadań uważa skon- ! grzmią <lziala, a ma,sy rosyj~kie pędz-0.n.e są na strjacko - węgierska, bulgar.ska i turecka, by- -0raz; część Fmnc~L Nie zna.czy to, natur~e,
~li<l'GWani.a żywiołów skrajnie socjali3tycz- l rzeź, na okopy niemieckie. . A jednak,. kt,(, .la: -0fcnsyV.:·a przeciwko ~umunji. .Od tej po- I a.by niemcy zam 1erzaly według mapy WOJ~„
~l®·
.
.
wie, c:y właśnie jedlioe.z.eśille z ~un!erencją dy wojska czwórp~rozu~ienia zajęły swój do~ , nej stawiać warunki pokoju. Ustosunkowanie
·
Zdłlje się, że te trzy odI~my lemcy soc~a- ! p~-0~:a~0:l1~ o.k.nsywa generam.a .m~ pnyez.y- t~~Jiczaww~~ front 1 prze::;zly stanowczo do. ak· j sil zmusza Bethmanna Hollwega do 'PO.r.mwl:i.sł.~ei w RO'Sji .bliskie już są_ ~jed. noez.em.a; i n. i ~uę ~·o !a;.:vH,,Jsz..ego. p~rozunuen.1a .1. ~onp·r.a· rJ1: obm~-eJ..
.
..
.
nia utopji Ro:::.icke'~o, z drugiej strony jedn.ak
'" t.. ~-ar~ow
„ ..... 1.·
1
1 tJ an:
1
l
b d
SJtuacja wojenna w danej c.hwili, nastróJ' w
gdyby .tak istotnie było, to tend enc1e ·po k"OJ~- 1! cov;-ama .. t runc.u
I>-OA_OJ~ .t\: ore. m;ri:..;~· me z u -O\\'ane I. z_~.bm.p1ęc.zon.e są
we zyskal:yby tam· n'iewąJpliwą przewagę - : gI.Y?Y, napevr?o W.'-zye na przyJf.~c1:: ·przet ?!'."' fronty pa1:::tw ce_ntralnydi, m~ ~tr.z.e?uJemy kraju i siosunki p.a:rtyjne w Nięmczeeh ul-Ofy~
•1 to talt'siln\I, f,,e stanowisko rzf!dU obecnego: l wa$1on,.e pa.~1~twa. .
. .
wsponunac ..Dow1-0dły tego naJlepleJ liewe a. ły· ::.ię w ten sposób, że niemcy mogą wy~ę.
~loby bedwzglednie zasa'dnic7.emu przeW ehwili,-w której, jak !o już ,'.vspomni~ bezowocne ofensywy~ prowadzone na ws.zyst- .pąwać " roli zwycięzcy i ezynią to wla.ś.nie, ,
·~fowaniu, a~ skład jego _ radykalnej j liśm;.:, nle ro.zp.o\:zęlo się je:;;zcz.e natarcie ge- kich. ty.eh fr.Q.nti;t.eh ~· ciągu lat :rz~~ch przez ar· ·;Bęthmaim-: H-0l1weg powiedzial to jasna i wye
mfimi&. .
.
. ; ".neraln~, trudru; prze.powiedzieć rezultat tych mje ·ententy. 2\ależy z.aznaczyc, iz •poz.a i5~n- .r~źnie. W. danym momencie zwycięzcą je.sł
· ·'.· A'l~ uietylko w Rosji pokojowy_ l:uch ro~ ·i usta~1ifoh~ehei~J~y wierz~~ć, _zapasów: Róż~e ~.~ ~obecnie i~!1no~:n.i:n1, ~· prz~f.. :~·~J~lrn ' imperja.lizm niemiecki, a imperjalizm mgieł·
~ezY:. zatacza coraz. szersze kręgi: w An- l bm'flB:m na. wox1ue brwa 1 m~ra~, _wsk_utek ie- ~a:i:ftW ce~t~HlnJc~, ~~~gme !>l~:kl~h;::. l.lrn)~~. ~k.i musi przedewszysfkiero zabiegać o wyrwa.glji .P.rtybtera on róv..-nież rozmiary, 'ityw~lu-. dn:ego ił_tlsz.Y:WJ2-g-0 kr-oku, zrr;1e111ałą. się szan,,. lmlJ fr.ont~:V z_apa:o.OW.}~~ 1 ten;i. ::;1l~ieJ~.l.)'~h, 1z nie niemeom zdobyczy wojennej.
·
· j.ą~e"w!ród rtjćdu umiepoko'enie. Faktem jest;·! se zwyt:1ę.;tv.:a. ®prowa<lz.aJąc meJe<luokrot· zbudo~·an) t:h ~ . ufortyfi!;owlillyeh z zupełnym
Na c.zem polega jednak owa z.doby.ez? o.
te·:fctrm~ śi'ę tam już wy:.a.źne zaezątki rad nie do .~al,k~wi~ej zrrJirny ~yt:iacji. . Prz.Y~~- : 7poko.;e.:n .w ciągu dł~1~1.:go__ okres~ cu:su.
tiarą prze<lewszystkiem je.st Rosja - nie Ru-.
łQ:bcitn:i~ro.l'źóln:iem"ic>h•
l -dów takieh w mągu foeząceJ. się wop:r nneh- 1.leby :-:1ęe naw:t z<l~-r~~ł :>Ię tak~ wypadek,
sja imperjalis:l:yczna, lecz. Rosja ludowa: By•
; . F'rru:u.•ja, a przedewstystkl~m Paryż, są O"'. l śmy k'.lk::_~ z któr;i.,ch ~-$~mnimy c.hoćby. prze_- ~~: .,':niJ_ska :··zworp~:y~11-e.:~a :J;~~~alyby .op.u- najmniej nie z przestanek sentymentalnej czti·
be~:nie :Widow,nią og:rmnncgo rudm strn.;fkowe-, ! ~'lm_w1e r:m1Ju Msnskr':g.? p<l<l Gorh-ea,~i. i . :.:,c._ ~}1!Jon.a11~. obetn.e ~ :sia,JJ~1".!~.""a:: t.o. c?fo_ę~ Io.cld '\.\·zględem nas imp.erjalistyczna Angl~
. - . O ~O
#wiadcz~ enoel.ry ten jeden ' SDJąi:e WOWcy..as znakomme p-Od 14<'Zg1ęd:em 'Jyby tilł] W'.QWCt.aS do 11V\'\}'C!1, me mme1 Sll·
SiDi {lbecnie ·pe( naszd stmnie.. lecz & •,
·pnedsJa~mell

I

I

I

j

·I

I

l
l

l

:na.

!

I

I

I

! ·

·1

!

!

me

?

nienawiści ,względem Niemiec poima:ga
4o odbicia utraconych terenów.
, '
W ten ~po.s.óh na pewien czas zbiegi;ją
aę ~ d:emokraty-07Jl~j R~ji 1 i mperj•
~· Ano11·i. Monn -0ne J. e<l:nak ~tać mir.
~
""'
e"f:
"lfU.jemnie
roZibiet:aemi,
gdy na .skutBk ahl"11

m J,

, wO li

lfllfi ,'

J , ł'lDłflii

epow'b.-(Jłelaeja· ~ó„ .iw~, ·de~ji '.
prawdopodobnie złożona. by?a prze_d rot;pr;ezęciem ofenaywy rosyjskiej. D~, madomost

IM!łlft ISHH

P
'
Kolonja., 4 li~
Zdani
K ln Ztg ,, nate· bezwarun
, - em ~ oe • •
zy ·
..:n„... ~
kowo pogodzić się z myśl" źe wo311a. """'"'óo
..,,, ~ yoiw~ego mooarstw $przymi~y·ch, tu~
jeszcze potrwa. Wszystkie rozprawy o pokoju
·dzież ml $lrutęk U·ti-<hl:O&ci W&W.D.ęb::l.nyeh, maj~ jędynie W,8.l'tośe teoretye:zną, gdyż WSZY"'
~ 'Objawią gotow.otć oodania Rosji i koa~ · ., stko p:r2'emawia i.a tero, ii~państwa wa~e

ta, jako. ~o~
:Pu Y P· R~ d.).

1

„

,lłkj.t teftnów Uljętyc.b, tfiy inne.mi sli>wy,
.~ zgodzą ;się na pokój ihez aneksji. Gdy~

•
·
i..· •
iuc
chcą Jel!!~ze
,po11.03u.
tri prowa&enia rwofo;,f j~n!e w celu 21Dliat~ , ~PeJti Napc1lo" ogiMU wywiad z ·pewnym
·~ :Mfendee i 17.IDW'IZffi!i.a ich dt> Szel'ettl . wlity,kioem, który P'l'ZOO kilku dniami pn:zybyl
:#Jm:putaeji i podziałów, Za@l'ażajątvoh ibyi;'lJWi
,
nr·~_, __ .
:n 1·+.,k t
'~ krajów, rwtedy, bea.wątpienia,IJ naród 1'0- ~ az:o~l{)lmu uO nl"e'U.Ula: OiO hj: 'en ~·~ stan~ :na manQwisku odmownem.
~tmJO enę na sprawę pok-OJU pesymistycwie,
~ Tym ~dom na .sprawę 1,J-OkGjU sp.rre- gdft .~ Mi~l'ld.,:powst4jący ~ ~plywe:n
si~ ~e podj1:1ta nieżo ofensywa stronietw ~UI'liilll.ZWlY'C~ wy~iu~ • wuelką
'.~')ik.a; pod naclslńem Anglji i Franeji. Silny mr~l p,ok(J.JU Gdręhnego. ~ale~y się lkzye ~ita.~

PrułłitdłlfBftle

'1

:S.udaipeszt, 4 lipea.

I,

....~ tedy mocarstwa k-oalicyjne tąda}y dalsz.e..

'lh....

li

011warlą hmpaJę zim'll·wą.

z łlflftU

·~ 'lir. d~ mJemęc.a.

'("- - ~e w !tjim ~e ,~ a~m,„
. li~ i impe;tj~nej A:nglji'' ~bie~~~i._
.
·;;·..:. ·
~·r ~_.,,......,_.....___

is w·RosJt

We

WSZJi' s•likieh

miastach

odbyły ~,ię

:wedrzeć

:p:rzeeiwko :maso~:e
mu mordowaniu synów R-0sji.
Stale V!2ll'asta rozgoryczenie przeciwko
aingUk<1<:m, którzy uważa.ni ~ą powszeełmie
m. mśpiratorów' dalszego prowad:z:enia er

kropn-0ści wojny.

Ministra wojny Kicrenskiego publicz.-

nie :ruuywa

się ztlrajr~

~za ludno-ść

przeklina go.

narodu, a

biedniej~

W Mosl-wie, dokąd sprowadzono kozaków, w celu trzymania na wodzy wzburzonej 1u~h1o§ci 1 dosiło (fo wielkich d~mon~

straeji.

do nas:i:ych rowów. Z samoznparciem

i zacieklośc'ią broniły się wojska cesarskokrólewskie i krok za .krokiem wytrzymywały

·

~zalany napór, .aź nareszcie udało się rezer~
wom polotyć tamę; dalszemu wdzipraniu iw~
:rosjaa., Powodzenia ,~o, które rosjarlie . nmsieli
opłacie olbreymiemi stratami, jest jednem ze
z~-ykłych, we wszelkich ofemiywach powodzeń
początkowych, które atakujący :musi zdobyć,

jei;cli ze swym .materjalem ludzkim obchqdzi
:;,ię tak be:;;wiględ1He
jak: -to czyni koalfo,ja.
Broniący się musf ie i:rwej strony zaw:oze lfozy~
~if~ z utratą S'ń'fCh poprzednich lmij, zwlareiz~
cza gdy te przez nieprzyjacielski ogień nisz~
ezący są. już zrównane !i ziemią. i pozbawione

idolno~ci

obronnej.
W odci:ului Brieżan, te:rn drugiem ognisku

walki, poloienle,

d;r,ięki pomyślnym

przedw-

ata,kom ojr:;k ~u!':tro :- węgi,erekich, 11forrd,ee~
s~tok!wlm, 4 lipca.. 1 kfoh i tureckich przybrało dla nas pom1~lny
obrót. Znajdująee się tU,taj d~twlz.j.e rosyjsk 1.e
(Telegram W. A. T.).
zdają f'lię być tak zrnęczqne:mi wal.ką, że nie
Z !'etert'>bm:ga donoszą:
miały sH„ ponawiać atakow. Naii>tąpna tutaj
~,Itu~sL 1jc Słowo" dowiaduje się, że od
prz:;rwa. w ~al::ę,
~illiu dni stan wojenny w Petersburgu został
~t2:.c-z~~n~r'nr" Na t~'. :t.~t1ch zbierl:ł.
:Q nie 'V\"ol„
;;o. Zuhnmiono róv;nież poka~y\Yać się na u.
w.

lirach po godz. 12·ej w nory. ·
Ni~ 1 •• 1;l:no odbywać posiedzeń i :r;ahrnn
,

, . r,uy flh

bez

uprzedniego

zezwolenia

'Ołladzy.

\V of'btnim tygodniu dokonano lic.znyeh
atei>iti:nnai W};ród skrajnych soejaiisłó\lil.
J;:.J,: słychać, prsywótley skraju~j lewicy
mul'!ieU oput:cić ~etersburg i udać się w gląp
'Rof>ji.

d ii'.:'
~r Ufłll

'·

w.

i, flii pa.ilatw ,sp"ymierH<Jtfdi

w ~eehl
·
•
·
_
• ·
-'--,.--1·«),w ·,,;;;.,,1„ojowyłh. Z tego. ... , __
Attn donos~;
. . '· ,·1
, ma.
w<U"~ki
óbWD.ie rokow~u~ .
w ate~ji roJpvęięłs si@ na ~zcrokfa m1arę ! !'•d ~~~t'lei~
.
•. ,, ·.
'llflf!"łiad'OWfnie rojalistów. W Alen~eh- z.uto- W7!ftl,
.

:;a.dm

l

-wen~listyeil\ejJU.
.

I

. .
DłólłlJ ,kODiiSji PBflBMRDfir~

'

„

j

(Telegram W. A. T,),
. Wajenna kwatera donosi:
W wiłlkaeh wci.orajseych ?OSJM.ie roz~
!!l'terzyli 'teren ataków swej piechoty w kierunlrn.Póhtoeno ,. zachodnim od Zborowa. Od·
einek ten inajdował się od przedwcz.oraj pod
silnym dżia!anlem ognia artyleryjskiego, ktQ,;.
ry doszczętnie ,;niszezyl tam nas:Ęe pozycje.
S!tokholm, 4 lipca. Tem n!e mniej dzielne nasze wojska ~l:y~
,
(Telegram W. A. T.),
maly na tych pozycjach ataki mas rosyjskich,
4alti aonos-zą z Petersburga} nowa ofen- ·wykonywą.ue przei dzień wczorajszy wielkie:..~ rooyjslm na froncie galleyjiskim wywo~ , mi silami. przy P()~oey automobilów panem·~
~a ~-śród pokojowo t11SpOSobiooej ludno.. nych. Prawie., pięciokrotnie prżewaźająee st·
Iy szturmowały tutaj bez przerwy następująki resyjslPej silne -obuzenie.
cemi falami, aż wreszcie mfalo się ·wrogowi·
1
l!l&b:rani~ p:roiestująe.e

,

!

Wiedeń; ł lipca.·

1~

i

, (Teleparn W. ·A. T.). .

, 11

lfilk.

doolouął

, ·W 1tttai~lskie' Izbie pn.
, . -....~ .,
w
dl odpowiadał na interpe eJę; w sp:ra
jekttu konfęrell~ji' 'koalieyjnej .~
Gene'\\'&, 4 lipca. 1 ~I~w wojemiyoh, ·~ powieduaf; ~ n '
ald -wYsifmil • próJektem iłWOl~ k

oowan<> przymus paszportcrwy. Opuszc1.en:e
5fo1icy dozwolone jest tylko za xgodą, rzttL· u

I

w~fs~.). ~e;,,,

roJmllstdl.

!ff'

„...

nóW4'f!'Ki

Z rAmdyttu

z

.;i.

,_ło ~ byt na:cl~ powodujący tak radykall,•
poglą<Li!e na $prawę pokoju., i to
~
ótkim czui~ bo ·w:&d·

~ ~iot<l!WL
.

e.rd'' <j,;·:.

· -

(Telegriug
, .

(Telegram

w.

Berli.~~ 4 lipea.
A. T.).

1

W komisji g1ównej parlamentu Rieszy
~kretarz stanu do spraw wew:nętrz;11yrb, ~tr.
Heli!f.eli®, ~e ereiti wspomniał er wielki-dh. b~

l

„$;'.

.

przummcHlB 'ceHrstwa

·

. • '

ib"

·

chlftlntlUI~.

·

'. ' . '

,..,.
- p ki 4 li
., .
,
(Telęan. W. A. T.). ti Ili ~,
Dnia 1-go lipca ogłoszone z:o::ta?y ąekre~
c~sarsk~et oi!a~zaj~c.e . restaurac1~ cęeatęt~:~ 1:
w formu~ konstytucyJne1.
·
. Pekin, ~ li~,,
(Telef6ram w. A. T.).
· .
GeneTat Ciangsun. mianowany JX'}Stat ~eekrólem Czili i komisartem eesars~im. 1!1cl!4
prezy.:limt Fengkuedieng wstał. v1ce..-k~olem
K'wan.gsi i .komisarwm - ~asarskim "':· ChirJ.,acb
potudriiowych. P,riywróoono wszystkie dawne '
tv-tlliy i odznaezenia urzędowe.
,
hekręty eesarskie, w któ:ryeh ogłosroD,1)~0~.
, przywró.c-eniu eesarmwa ł"Jliński?go. ~~:
wiają zarazem pod przewodniutwe:m . ge~ ·.,
· Czan·gsuna rad~ koronną, która zaJm1e .ru:ę
. •prawami paMf'Wowemi, oraz senat ·P-04- 'P~
W'J<ln1citwem Sulezesuana.

1

l
I

fiaracJ:4. która ponosi naród niemiecki. ,Następme :&dał sprawę z widoków bliskich żbi-orów w Niemez.ecJl i w krajaell JJpnymierzo:nyt:b.
W w. :praw i e w ę g 1 o we j sekretarz.
:stanu ()świadez.yt, ie w tej ehv.i:li zapotrzebowanie pr~a podaż, Równowaga mmi
byó przyiwróeona, z jedMj str-Ony przez. podwyżs2)eltie :proiu.kejj. z drugiej przez m.o:tliwę '
·,
do uskutee2:nienia og_r3,n~<:zęuia; Konieczne ! ·
Hav1y
pr1111
dla ,obu e.elów środki wstlilt prz.edsięwzięte i
Rnda.pesit, 4 l~pea.'
będą pneprowa<lz-0ne. Ludn~ć moie być j
· (Telegram W. A. T.).
·
ipok-0jnł4 t..e otn:sma wystarczającą ilość śr-0d·
1
ków opalowych.
Na pr~esa węgier.sltiej fahy :posel$ki'eJ.
Zaufanie sokrct·arza stanu do di i a lal· wybrany I.ostał 188 gt~:roi pr:z€dwko 138 po...
n. .o hi · 1 od z i pod w 'Od u y c h pozostaje seł z Q!J{lzycyj:uej p.adji Tfozy, Kim:il- ~w.~~,
który w ten f!po-sób · zwycięiyl kan<lydata part31 .
niewzrusronem. Kap. Barthurb wywotlz.H dnia:
,
17 ezerwca, te Ąnglja w oshl.tnicli miesiąca~h :n:ądowej Jaua T·otha.
.
za:s.W$crwała ~wlij toru.i.t. (, ile móiności ·d-0 prr;y~
wozu środków żyvrnośc1owyd1 1 a to, nawet k-0Pod1łtkownnle 1.11 łlensvw1.
smetn prz,w-Ozu surowców~ które dla pn'B'myKopenhaga, 4 lipca.
&lu ang:iels'kiego są kwestją li'ytu. Dodat, ie
(Tefogrsm w. A. T.),
N

,

'

Izby wgiarsklef..

!

'

·

.dalej tak pyć nie rnoh, ;i,;o względu na grożą~,
ee braki w zaopatr.zeriiu wpjsi{a. żnlwa an·

.
· , ,
·
·,
, \V odpowkd~l n.a <lep-cszę Ji:ieren~ęigo
gielskie, porojmo wszelklcll usilowań, nie da~ -o ruz:pri11~z'Qcht ofon~ywy rosyjĘ1kiej, p:reze!vnti„
dzą zbiorów więl>:szych, nii przeszloroczite. , nistrów ,ks. Lw-0w w garąeyeh slowaeh wm
-Tak crty <Jwak, Anglja ·musi się o·glą'.<}ać na, ' szo:w·ai mu w imieniu cal.ej Rosji i rządu .tym..
:i;rrzywóz ameryJrru'iski: Ameryka i w . roku ' czas:oiwego. ··
.
bietąeym stoi wob,e~ nt~p6mymneg0 rezult!ttu
W podzięlwwaniu t><JWie'ihiano: Armja
in.iw, :p.nyezem, tak sa·mo jak w wku z~sz- mOte być :PeW'lla, łe ~,kraj wru z nią 'PO"'
tym, nfo roz.porządza rezerwami przeizl'Drocz... d:ejmi& WS'Ullkie usUowa:nia, zmienająee &
nemi. Wobee tych wsz~ldcł oko'Uezn-ośct an-· popierania j·ej i rotwią2:Mia wielkiego uda<
gie1$CY męiowie stanu musr.~ ie <lrżin:lem w ni.a r~wolueji.
·
,..
sercu zapa.trywać się na przys.zlość. P·tzy po- ·
Końc11W>$, .słowa· <l~pegzy bmnialy~ !'IW
mocy· inaterjalu liez.bowego se~retarz. Ętanu: imieniu '°'swo-bodto:nycli- nar-0d6w pnyrz~
· 'i.vykaztrje, ze Anglja lliBt.adłllgo będzie r-oz:po- , tym pulkom, które rozpoczęły -O'fensywę, ezer.. ··
rr.:ądu.o taką' iltlieią tonażu, która na·weł ~rtY' ,· wo-ny $z'ta:ndttr i miano ttJYl:lłków 1 lipca5'•
0

2.a5tosowaniu wszelkich· ogniniezeJl nie będzie
wystarezającą. ·wojna p-0dwodna jest dla Anglji nieuniknioną: fatalMścią, o ilę. tylko wy~

, trwa.my.

o _tern

wiedzą męfowl~ stanu an·
gielscy. Wyraz~:nie L111lytla G-eoi•ge'a. :,,Przyłapaliśmy iclt" jest prt.ecb:walką, :oa którą u~

kry-wa 111~ wielka tr.Qika, Mężowie stanu Anglji nie liezą dziś illi na fantastyczne środki

obi·onne; ani
~mi

na

na ffn(astyi.'·ZUą bud>0wę okrętów,

pro~rapi

agrarny, ani

wręszeie

wyp~faię ti\We

zadanie, stradn'ir

wls, o co chodzi, <llatE>..g'O na.ród niemieets:i bf.·
<liie niifil n·ol~ i «silę· d-0 wytrwl'!.ti~i. w tej,
świadomości, i~

go

końea

p.rz.ycz.ynfa
i do pokoju. .

s-ię

do ·.Amłter~:mu okolicznFeb- garnizo:n~w woj~
ł'Ji'.-0•wyclr: -

ZmłHD llfdł„

I·
pano·wa- !

niłl nad naszemi. nerwami~ że na$;r,a spoist-0ść i
wewn.ętrz1:u1 n•;<,padriie się. _ Naród 1Jitnt1lecki

do pon1y:Hnf:·

·· · · ,

. Amiiterdam, 4 Upea. .

W. ~. T.).
'!/obawy~ że r~ruahy iywMjefO'W& mogą
&t powt6r~yi w n-0e.y, zanądw;lo 'ci!ągnięctł.

nu de-

l~:.~t~r;1~\~l~~-i~~.r~!i!1~u~~!j~f ~~zi~11~j,!~~
dne

·'

('tele~am-

'Genewa, · 4 lipea.
!'felegrm'll Wi: Ą, ':[.).
Pcr;iail e;recki, ~ Ben:1le obn:ym.d d:ymfa:j~~
Na, jeso miei~ee /•w~tęp·UJf! m~f biura ,F1!cki• ·.

go

rnini~terjU:m

w e~sad1

epraw

zewnętrznych

Fer0Jik:i1.

$Wej słut'by k".!U&Utaf!\1'$j Fer~nldJI
, pnebpvar w Ifo.mbul·gu.

. $E1lyeh en <Io wu~oścl, .a wi~ Jakości g1a~by w póstczególnych· powiata!lh, a· ehóciatb~ ·
gubernjach. A przecież są to bar<lZI) oonne
wiadoroośei dla eifowieka, •. uijmnjąeego .się
sprawami gosp()<larki roln-ej i pragnąceo~ wie--.

Kalendarzyk.

2242

majątek Stowanjsżenia zwiększył się

dz.ieć, -c.zy wa.rfo:ść \\" lasności rolnej zwiększa

Imieniny. Dziś AntoniegoZakharja W.
Jutro Szo.jana Kr.t Dominika P. M.
.;: .
Zebrania. Dziś o godz. ;7. wieez. (w pier:ws;r,ym
terminie} lub o godz. 8 (w 2 term.info) zebranie
czl:<'nkr}w Stow. lokatOr6w.
O god~. B po pot zebranie w pri:ytulku sw; Fr.
Saiez'!:go (Solec 3&}. . ·
Odeeyty. Dziś o godz. $ wieez;, w Stow. tech.ni~

f'

ków,

od~:.r.!'t

A. Niemo[ewiliego n.a tem. ,,Gwiazdy

Miokie1'icia" w i.w. z .astr-0nomją Wojskiego.

.,. · ·

·

·

Zaćmienie bięzyca.

· .. Watszawianin chętnie myśl swoją odrywa od
rzeczy poziomych. Dlatego też wczoraj przed pół~
nockiem cale nasze podwórz~ o?ser:"owalo 2:1ćmienie księiyca. Nie bylo w kanneruey ~e~nego o:m, eoby w t:i'm c~sie nie ·patrzyło na ks1ę.zyc, wyJąwszy
chy ta oko zlod:rieja, który v:tooy właśnie, jak po~
tem stv:ierdzono, kradł: bieliznę na strychu.
Księżyc, o któryril w czasie wojny zapomnieli
lunatycy i zakochani, ·stal się znowu modnym. B<i,
iruil.3.zł się nawet .jakiś pies, który zawył na księżyc~
&ak 2'.a dawnych do:bryeh ezasówt kiedy to restaura-

wyd1„

1

.

koopęratywie

ją.

r

I zapuściła s!odldego żurawia w kierllllku p.
ZenÓDl"„ sft)lmachn.
·
..:.. Rozumieć, to panią się. rozumie, ino ktoby
mę w taki czas zen.il.
- Każdy ebclnlby się, moja pani, z ziemi wy·
prowrtdti6. - manyla stróżka - spokójnie jest tam,
ltąfty nie trza kupać, bo zawdy widno. A jak się
zrobi' Ciemno; to '1.1elki eymes. I gazety się dziW'.1,lą i· te, jak .się to :zowią ~- astromony ·i my. popatrzym, "jak na cudo:wisko.
Do.rozmowy wtrącll się głos z pie~ego pię-

I

II

I

I

rządku

l

dziennym,

IJ ajwi '.: - -j

chociaż ·ta

· Wszak pracowni14 · wyp·oczęty naleiye1~
będzie silą ·O wiele intensywniej dzi.ałającl'l:t
spra\\'niejszą; wyczerpany zaś i znużony staĄ
nie się berou.szną machiną, która - w kon~
eu - ustać musi w pracy. Naturałnie, urlop

sprawa budzi

zainteresowania.

musi być płatny, gdyż, w przeciw.nym razie;,

Otr?.ymajęmy

komunikat następujący:
1
„Rada po-lskich Stowarzyszeń prac-0wni~
1 4'eyeh, obejmująta 12 zrzeszeń zawodowy~h
! pracowników: handlowych, przemysk>wych i

I

p-w.cow:uik nie mógJ:by z niego korzystać. za.;
stępować urlopowanego lwlegę powinien, :sp&>
ejalnie angażowany, op!aeany stosownie pt&"

cewnik; J;>OO.ziai

po urlop.owanyeh

mię-

l

I

Kronika warszawskae
Wakac1·e w biurach R. G. O.

· h ..
wanye

l

w,

biurze zarządu Rady glównei opieliuń~
czej, zarówno jak i w biUTach wszystkich wy„
działów i .sekcJ·i R. G.
z p·owodu WY,iazd1
„
ri.a urlop pracov.-ników nich znaeznie oslabt

Wbrew jednak wszelkiemu oczekiwaniu,
. : komitet or,ganizacyjny ~jazdu, odezwą z dnia

Stow. właścicieli nieruchomości w

i 18 z. m. zawiad{)mil ~tri.tlę, że zgłoszony refeWar- l1 rat. ,·•. aczkolwie}c spo!ecznie bardz_r0 ważny",

· ·· ob cno
' d z1· w r. b ~ d ziesięcio l ecie swosza.wie

! nie' moi-e

być

o.

zakwalifikowany na ziazd.

- Jesteście·. w btędzie; moja Antoniowo, mie•
• 1-...
•
p rzez
·
'
~go
rn.uie:nia.
szereg lat dzialaluo:§ć I,
Prz.e\li wko takiej decyzji· - komitetu
orgamańcom księ:iyi:&"ziemia tet wydaje się, jak ośwfo
•
·
·
~
d
d
·
d
· SWOJą ogr.amcza10 ono o urzą zama o czy- i nizacyJ·ne!!o,. opartej - na domyśle, że refe-tlona. kuli. Tylk-0 w odpowiednim czasie, pie za. tó.w l· poga;d anek~, · a t Ylk~o me
· k'ied y v•ystępo- 1 rat „nie ~będzie dostat-ecz.n_ ie naukowo moty·
wsz.e.
-1'
.... „
·
·
·
l;
•
d T
·
Wruo _:z men;mrJruam1 l wmosiam1. o . ow.
W'Owany" - Rada p.olsltich Stow. . pracowni- Rozumiem, proszę pana, wtedy, jak 9ię hl
Kred •. m. Warszawy; oraz do władz rosyjskich l czych najusilniej pr-0testuje. Jeżeli. zjazd hyJamie palą i lamp!tj ·na schodach.
· · t ere.sow
· w.1.~sc1cie
·~ · · · i· d
•
b ro_ mem
i
omow.
.
gien.istów pol::kieh, zwołany w obliczu nie~
- cO zaś do lttdzi, to wątpię; by tam mie~zkali. w o. W
r. 1916 po raz p1envsZ)" okazało w1ęk- l slyehanej wagi zagadnień, związanych z ju- ~e
samo się idaje. Gdyby byli, to juśszą żywotność przez wyjednanie u władz oku- :l trzejszem życiem P.olski, ma przynieść krajo..iby nie wytrx.ymall i teżby sl~ do wojny wtrącili. pacyjnych ulgi w opłacie zaległych podatków j · wi l.stotny p.ożjiek, t-O należal'o wys1uc.hać ka·
lłanma~
skarbowych i przez poręczenie ich ·~rplaeenia. ,, ż.d·ego głosu ujawnia-jąeego zio i żądającego
·'
Odtąd też liczba ·dochodów zaczęła zwiększać. poprawy. Ludzie nauki nie powinni odgrasię ~zr~k~ i dosięgła c!f1!7 1014 na około 6000 dzać się murem chińskim od ludzi ezy.nu,
wlasclCleli domów.w siolicy.
! kie.h skupia Raf:a Stow. pracowniczych: Rada
Stan· finansowy Stowa~zyszenia można I pragnęła ujarwnić -zlo, - d-0 ludzi nauki nale-Dyrekcja glówna T-ow. •Kred. Ziemskiego nazwa~ świetnym.
żalo znalezienie lekarstwa na nie. Nieprzyjętest bard~o konserwatywna w swojem postę
I'vhafo. w r. -1916 ogółem 101074 rbl., w. tej I cie ref.eratu, zgloswnego przeż Radę. polskich
powalliu i prędzej stowaT.zyszony zdecyduje
sumie ze składek czlonków 7;'247 rbl., ze zja- 1 Staw. pracowniczych w sprawi-e „sp.olecznie
&ę na y,mianę systemu. gospodarki w swoim
zdu wlaścieieli nieruchomości 1,610 rbl. Wy- j ba·r<lzo ważnej", pozwala wn-0sić, że komitet
majątku, aniżeli na d-0danie no'wej rubryki w
datki wynosily 8,727 rbl., ~ ': tej. sumie: l).a j o~gariiz:ieyjny p~zy kwalifik-c:waniu g~osów ~a
swolcb sprawoz-Oaniach pólroeznych, ·ehocia:Lby . lokal. 1575 r~l.,_ na wy~~tk1 zJazdu 1380 rbl., l z3azd kierował s1ę wzglę<lann natnry zg·ib me
~gól bardq.o interesują·cej.
na meprzew1dziaue 13r3 rbl., na płacę kan- spolecznej".
Tak np. brak w n.ich llrlormacyj. statyM eelistki, druki, materjaly piśmienne i t. d.
-'--

Zmniejszyła się też

I

I·

tak

----.

I

I

I jak się. okazuje, nie przestają w dalszym eią„
1

i gu wywoływać skarg sw-0ieh klijentów. świec

! żo komunikują

nam o fakcie następ.ującym:·.

1

gQ 2 rb. wpisowego, w d'wócih zaś biurB,<ch za.' -~
od niego kaucji w sumie 300 rb. w
walucie r-0syjskiej. Uskuteczniwszy to, otrzy·
mal kiTua listów polecających d.o miejscowości
odległych, gdzie mialy jakoby wa:kować posa~
dy. Wszędy pojechal i. wszędy posady były

'
li

,

j
1

z.ajęte.

1 se.a i

Zrezy·gnowal więc z otrzymania .miejr
zażąda! zwrotu kauc-ji , Kazano mu ez.eo

tem, że w ehwiJ.i najwyższe-go rozwoju i agi- uwieczni-Ona przez antora trylogji, .te każda
tacji, -grupa ta liczyła 1,600 ludzi, z czego, co- . wieś, każ.dy nieomal kamień przesiąknięty

wej dem:okraeji.

llłjmniej OOO lub 400 ludzi · zdąiyfo . zbietlz
przed wysłaniem ich na pozyc,je bojowe.

Manifest

wielk-0\ksiąź..ęcy u~

m-Oenil jes;zez.e bardziej bezkrytycme masy w
ich ;przywiąZ&J.iu d-0 jarzma i wpłynął na to·,

~
;:·i
,

I żądan-0

~d-Ołała otr.ząsnąć się z niej i zejść z dr-ogi, na
oportuniz,m nami-0-

jaką ].}C'hnąl :naród p'Olski

w

zglasz.a się też do biura loterji dobroczynne)
różnego rodzaju reklamacjami.
Bura poś:redllietwa pracy,

I R G. O. z

ja-1 Przed miesiącem p. J. B., leśniczyt 1A'l.pisro.
się w Udku tego rodzaju kantorach, usilni91
I się reklamującyćh. Wszędzie pobrano oo nie·

j

f!9'·rp71g'
sk1·0110.
u
UUJ
u

liczba petentów i in.tere=

Naj'1.iększ.ą liczbę petentów zalatwi1
obecnie sekcja „wieś dla <lzieci" przy wydzia.
le opieki nad dzie&mi i mlodzieią, w.iele osól"

santów.

I

Luyl1B4-JODJ·.:
li

z.ajęć

I dzy ~Z{)Stalym4 zaprzęganie p·owraeają~eg-0.
1 bur-owych, z.glosila na Zjaw hygielllstów polI skich w Warszawie krótki referat swego de- z urlo'])u do zajęć nadetatowych w zastępstwie
l· legata. obrazują;cy, w jak opłakanych warun- za. korzystających z wypo,czynku, gprowadza .
I kach. hygienicznych zmqszona jest pracowae wa.rtość urlopu w takich warunkac:h do zera
Pracownicy winni solidarnie· i jednolici•
pólmilj.onowa rzesz.a pracownicza i -0-mawiają<ila s,tatys.tyki rolnej w P-0lsce.
!! cy koniecz.uosć roztoczenia
opieki. sanitarnej upominać się -0 należne im prawo nrlopół'""
Uczynić zadość tej potrzebie nietrm:lno.
nad sklepami, biurami i t. p. miejscami pracy, miesięez.nycb, platnye,h, iuż po roku pozosta..
Uiupe!nienie braków wykazanych nie .zabra~ · 1
Zdawal-0by się, że komitet organizacyjny wania na danej posadzie".
łvby wiele .czasu urzędnikom dyrekcji, wcale , zjazdu, zwo1ywan.€>go pod haslem: 51Spra:wa
pracą nie przeciążonym i w sprawozdaniu nie i zdr-0wia publicznego jest sprawą :publiczną"
zajęłoby wiele miejsca, a więc nie pociągnęskwapliwie p-ochwyci gl-Os -rzeczowy, wychoI dzący nie Od widzów, którzy przyglądają się z
. foby za .sobą żadnych i.gnia kosztów.
l boku, lecz W]J'l"OSt ze śmdowiska poszlwdo-

tra:

1

1<.

r.

na

ży·i„ze.k udziel-0nyeh na hypotekę majątków w
ka:Mej gul~ernji (jeżeli jm nie w .każdym. po-wiecie), Dyre'kcje szczegółowe ogłanały tatorzy cywili psy, a nie psy restauratorów.
kie
daue .na .zgro-ma<lzen.iach wyborczych w la· Słowem wsłyseyś-tny. byli albo na podwóntt, ald
tach
parzystych, brak .foh przecież w spra.w-obo w oknach. Gapiliśmy się ąa ksiQżYc, a księżyc- .
zdania.eh dyrekcji. głównej. Wiemy z. nich.
na nas.
ty1ko {) ilości dób:r zastawionych w kai.dej p-0Gadało się to i owo. ·
Sentymentalna panna .Jadwi~ prasowaczka z szezególnej gubernji, ale nie wiemy nfo u srn. cunku tych dóbr, ani o sumie pożyczek nomi&JObli;;kiej pralni, westch~ęła:
.
.
- Ah, pragnęlahym miei:ikać na k$iężyeu, tak nalnyeh i 11ieuniorz.ony.ch.
Dane takie posiadają prz.ecież Wf'lrl6ść
wysoko i daleko od l~dzi, którzy mnie nie rozumie-

1136 rbl'1 ·w funduszu. uczestni-

I.

.

Brak takie w sprawozd~miach wykaz.ów~
! ile w każdym J.?-Owiecie jest gruntów klasy 1-ej,
2-ej i 3-cj. l>cżąrlane byłoby również :wyka;.
zytnw.ie wszelkich zmian pod tym względem,
?tdarza się bowiem nieraz, re .na żądanie stowarzyszonego bywa dGkon;ywany nowy szaeunek maiątku, przyezem pewna -c.z.ęść gruntów
1 bywa przeniesiona z kklsy 3~ej do 4-ej. . .
I
również p.ożądane ·wykazywanie,
j ile wByłoby
każ.dym powiecie ·udzielono.pożyczek
grunta 0>1"11e, a ile na lasy, He na drzewostan.
Dyreke.ja główna {!gfasza fa.belę, w której
w,rłrnzuje, ~le i w jakiej wysokości udzielono
.rn·życzek w każdej gubernji. Ta:belę tę należałcby uzupelnić wykazem sumy. ogólnej po:- ·

I

.
w. tygodrii.11
jest potrzebny dla organizmu fizycznego ii dueh-0wego każdego pracownika, fa:k samo - .a
raczej. bardziej jesz-cze - po 11-tu miesiąeaeh
~udnej praey zarobko-wej niezbędny jest
dłutszy, miesięczny, oopoczy.n.ek w ałtll'osie
rze różnej oo eod:Liennej. · Hygf.ena: baxdro d()o
bitnie stwierdza nieodzowną potrzebę OOaiau
wiania i wzmacniania organizmu drogą znpeluego wyp-O'CZyJlku -p-0 wyczerpującej .praey;
zwłaszcza śród dusznych ścian wielkie-go mia-

ków 15~109 rbl.; w funduszu żelaznym 5523
rbl. Majątek tej kasy w r. ż. zmniejszy! się o
1..,„.., ibl. - powodu wyco:fo.:::da znacznej części
wkrndów przez uczestników, !lawet z kapitału
zapasowego· zaczerpnięto 47 rb1. na pókrycie sta. Odpoczynek taki tern bardziej jest koni&
\'1';n:,·;lków,~ wyw~olanych przez wojnę. ·
~wy w nbecnych eza·sach ogólnej n.ew:rozy j
Z powodu 10-lecia zarząd wydal księgę . wycz.errania, wywolanych wojną emc0pejską.
pamiątkową, w której przypomi:ua1 działal
Tymczasem - teraz właśnie - :n.iektó:rey,
ność tego zrzeszenia.
prac.abiorcy samowolnie odejmują swym· p.ra"
Dzisiaj o godz. 7-ej wierzorem w sali Mu- I cownikom prawo :Wy"}łoczyn.ku po wytęicmej
zeum prze.mysłu i rolnictwa odbędzie się zgni~ pracy, odejmują lub utrudniają urlopy, [!$.
madzerlie roczne, którego ·porządek dzien- 1 które· z utęsknieniem wyczekuj€1 jak. .rok dl&
ny, vprócz · zatwięrdzenfa sprawozdania za r. gi, praeownik.
.
.·
z. i budżetu na ·b.,. oraz relacji o kasie stró- 1
Ra<'la polskfoh stowarzyszeń p:raooWJli.'
iów, zapo\viada...zatwierdzenie ńoWy:ch czlon- 1 ezych uważa ia :swój obowiązek .za:protest04
ków zarządu, '\v-ybór trzech c:~ionków za- I vrnć jaknajmocniej .przeciwko podobnym za•
rząc1,,
d~
komisji rewiz)inej i do . komi- kusom, .sprzeciwiającym się elemeniar:qym
t'ji Stowarzyszenia. Ob'rad nad ·dziafalnośeią potrzebom organizmu lu-0.zkiego, a nawet in~
·
komisji p.odatkowej nie umieszr:wno ,na p-o- teres-01n w1asnym p·rac.obiorców.

.

.

ooe~wę nutępują>Cą:
.
,,Jak j.e<len. dzień odpoc?.ynku.

zornoscr stróżów j ażwajcarów, która posiada:
w gotówce 381 rbt, na hypo'tekach ~s;ooo rbl„
w kasie przemy~owców 6116 rbl„ we wlasnej

V{sz.ystkie te zmiany p;owinnyby być wyk3Uine w sprawozdaniaoh pólrocznych, aby
kaidy stowa:rz.yswny wiedział o nfoh, posiada~
ją one bo-wiem "artość niemałą dla rolnikówt
prag-nąeyd1 nabyć mająftek w tej lu:b owej' oko~~

Ra.da polshleh ~t-0wa.riyS11eń · praco<>ni~
czych nadeslala nrum .z prośbą o umieszczenie

Projekt budżetu na· r .. h. przewiduje w
dochodach 10,001 rbl., oraz ich przewyżkę nad
wydatkru:ni w sumie 541 rbl•
Przy Stowarzyszeniu istnieje kasa prze-

się,

•

.a nrinnJ ·uraG01uikńw

,do su-

my 5159 .rbL, fundusz ·rezerwowy do 820 rhl.,
speejalny ·do 4810 rht
·

lub .zmniejsza.
Rocznice-. 5 lipca 1468 r. Za staranfom króla Ka• i
Di.rekcja pos.jąda. swoje ta.ryły szacunko.li.m1erz.a Jugidlońeeyka papież Innoce:aty VlH · wy- 1 we, których udziela dyrekcjom szczególowym
~al bullę, wąwają~ do k:rue.jaty pr.r.eciwko turkom l i -Oele.gat-Om takzowym.
Taryfy te ulegają
i tatt:rom.
.
.
....
z.mia:11ie rzadko, ale natomiast .często aię z.miea
1667 :r. Retman Doroązenko z ko~i poddał nia szacunek majątku ziemsJriego, o ile w p.o-. li~ sRltano-..vi Mahometowi IV. · : · · ·
bliżu zbudowano nową kolej lub szJsę. Ta"'
1809 :r. Pierwszy dzień bitv.1' pod Wagrani.
ką zmianę przewidziano w przepisach takroi

rbi:, u~ biblj~tekę 65 rbl. NadWflka do- ·

ehódów. Vt7Jl-Osil:a 1347 rbl„ . . skutkiem_ czego

~am byl tradycją Kmidców, Wolodyjows.ldcill.„
a zaś ·p. Gi0rczy11ski, aczk(}lwiek -czl-0wiek wiel-<
ee naiwny i z tych, t(} fo „proehu me. 'WJ'lDY"
ślą'\ jednakże, że - fo obdarzony ihyl fanta;.:
zją kawalerską na<lrnierną i :tempera;mentem
srogim, przeto nic dziwnego, iż zrywająca si.ę

Jedn-a:kże, chociaż była to znikoma jedynie
garstka w stosunku do 20 kilkomiljonowego
gaiywrrie wobec akcji gulfoyjskiej..
~
narodu p-0lskiego, jedna.kie, ze wzglęciu na
mi.eh ludi.kości nieznane odruchy, poczucie koNatmalnem .następstwem ta.kieg.a $fanu zgola wyiąt:kowe p-Olożenie, w jakich p:ows:tanieez.no§ci współdziałania·· w.szysildcli sil .każ.. rzeczy by! fakt, który rozdmuehała Rosja, i ca- wala, a· róv:mież w celu WJia:3Ili-enia prz.ed zawierucha dziejowa wstrząsnęła mm do głę
deg(> narodu dla obrony zagrożonycb. jego la koalicia d-0 rozmiarów niesh-chanycl:!, a któ- 81\iatem i potomnością teg{) nieszezęśliwego bi.
i'.ióbr, rycerskość~ która, zda.wal-o ·się, z.nikła :r;u- ry ·W mczy'i\"istości prze<lsta~»ial ;ię "ban:lw kroku naszych, bą<lź, eo bądź, spólbraci1 uwa- Jakt-o?... fam dzfaJa grmnią, ihroń .
pełnie ·p·od w-piyw.em małerjalnydi id.ealów,
znilmmfo, za.§ w sp.o1aczeńsh,~e wyw-ola1 jes?.- żumy za stosowne, z całą m-0ż1.iwą -0bjelctywno-, . szczęka, sfychać tententy szad szafonycll, a ja
urzesyeającycJi dążenia jedill-OStek i eały.ch naez.e większy chaos poj0ć. Faktem tym była: ścią, skr.eślić tutaj historię powstania i roz- mam siedzieć spokojnie?„. ja pofomek zyeel'I<
i'Odów ·-OstatnJej e.poJti.
·
wiadomość -0 istnieniu w szeregach armji r-0woju tej formacji, d-o t.za:>u W}~uszenia w skiegą mdu?,.. Takie to myśli tlukJy filę w
że narody wolne, mające wtasną :państwosyjskiej pvkainej i stalej formacji „w-ojsfa I p.ole.
ciasnej mózgownicy Gorezyńskiego w t.hwili
w-0ść riL"IZyly ochotnie do boju, nic w tem ~ipolskiego·', ·j}Od p-os.tadą ~.legj-0nów". Doi:ycll- 'I
·A hlsfo:r,ię tę kreślić będziemy, ani na chwi- "wybuchu wojny.
Wll.e.g.o, P.rzedwko każdej ze stron walczących ezas nikt nie zad.al SG1bie hndu, by w}Jaśnić, I lę nie .sf.os.uj~~c Dwyc.h metod jadowitej, bez·Jednakie, pomimo wszystkiego sieM.iaJ
~kupil-0 się tyłe sil, i~ nawet :z samego po- , jakie koleje p.rzerhodziła la impreza. N-0sila I my§J.nej złośliwości, które niestety ta:k czę3to, sobie ..szJa.chciura spokojnie !Ul wsi, jen-0 z
ezątku jasnem hy!o, iż tylko nrufawy.cz.ajny wy- . 1 ona najpierw nazwę „<l.ru:~yny ochotnkzej",
i tak me.cgl~dllie sto:!.owaly niektóre pL-::ma coraz 1'iększym za:pa1em wyladowywal ener-ill:~k ulała uehr.Onić ojczyznę od zagłady.
1 potem zarni.eniono ją na „po-lskie drużyny ·o- nasze (skrajne partyjne) w stp.sunku do po- gję na pokiwaniach, lub uganianiu się kollll-c.
Po'lac;r~ n?e mając wlasnego państwa, nie 1 eho±nicze",jeszcze p-óźt1iej nazy\\ano ją ,Jc·gj-0n
wsfająe~·ch legjonów galicyjskich.
po p-oJa.ch.
:byli bc:~pL>lL·c~nfo z~atak~wani, ~ni zagtoż.e~i polskl. obywatela G{J!ezyii~.kieg'O'' („polskij -I.e},ż tu, jak ipimun z jasn-ego nieba gr.uclt~
Nam nie wolno ani na. chwilę zapominać,
w swym st.&~1e pos1adama. .A 3ednak czuh,. gjon pomi·eszczika l~orezinska\vo"), aż \'iTE:oznela s1ynna odezwa wfolldego księcia Mikom„
że. śród tej garści zbl~.kanych, bilo jednak wieU. z kataklizmu tego \Vyjdzie dla nich lepsza '1 tfo wfa<lze .rosyjs·kie w;yi1alazJy v;1aściwą, we- le serc haiwny<:h wpra\vdzie, ale z dobrą wia- ja~ Mikolajewicz.a, a w ślad za ni;ą przedarły si.ę
.fola.. nuszyli więc ocl10tnie d-0 boju niat~'lko tllff ich· umie mania vazwę: · ~.pol.;;lde drt1ży1iy rą niosących krew swą w nfierz;e Ojcz~~nie. gltH:.hc '?.ieści o formujących się polskfoh OO...
"' -0bv.v;.·i<1żku ~ praw:nopaństwowego, lecz iakże fHJspolitcgo ;:u:;zenia" .{]}ol;kije op-okzenskij~ l zaprawdę, nie na tyrh malucztieh :'>pa.da o<l- ~Jzialach podjazdocwych.
~ :ino~y- pocLada, źe pomagać należy l:listorji l urużyny). I ta jednak naz;wa nie litrzymafa
(\Vieści te osnute na tle słynnej baney
powkdziainość prz.e.d historją za tm bląd, ale
W:·Je'l 1'.lieg11, i wspierać te usilov:ania, które
się <1-0 k..-011rn, gd;;i na skutek starań p. Gor- na tych, którzy z caią świadomoś;-;ią i z tały:m zioź-0nej ze 100 ludzi, a zorganiz-0w:anej pize~
~Zf--:f ..!~wn-0~'?óle z nas!emt <ląie11iami, iD jest I ezyńs!deg.o i zlowrvgie.go sz.meru śród szere- 1 cynizmem pehnęH kh do teg-0, a•by o5trza ba- byłego nauczyCiela V gimnazjum i ezlO'.llika
<tą~yJy d:O 'po.htinania wroga północy. Ka Łe.m l gowców tej form.a.cji, pnywróc.ono nazwę „le-. j gc etó-w swyrJ1 skieiowali w pietsi brad.
„och.rany'', Swinarskiegoi skwapliwie by~
tie" ·P:G:Ws~ali LegjOJ1y guHeyjskie, walczące
gjon ~l::ki" i <lodaniem sl-0wa ! 1p1erwszy'·. · i
Ot-o, co nam podykiowala uczciwość i ho- kolp.ortowane prz.ez prasę rosyjską).
:>ner::iwk{(Rob!I.
I iupel:nie słusznie, gdyt byl .on rzeczy- j n.c.r polaka, a eo jednoeze·śnie, we.dług zdania
Tego było już za wiele dla Gorayńskie-
.'f,:;p_Jerwi;iz.-e ~ź-,-nv LerrJ· onów odbiłv".si~ także wiście nle.nrśz.v i.. „ uiltatni. Form-0wa11e-2:0 bo- J1 nasz.ego, powinno poprzedzić histvrję owej g,J. Podniecony treścią ode11wy, zdop.i:ngowa~
t}~· ed1h•J .; Króle~twie. War;h\)': prz.)·- \\·iem drugiego batalionu, nie po:z.wolo;o już tra,gi-farsy, szumnie nazwanej. pt.zez wrogów ny swemi imitastyezneml marzeniami a la D.cm
„-~:1$}:J ~o wnl-ki z 'eara·tem: powtfaly entuzja- nazywać .,;leg}onem", ochrzczono g.o nazwą l naszych „legjonami".
Kichot, zerwai się, niby: ranny ody.ni~ pieje-s!yc:q11;5 bohu:t.erski ooru.ch Galicji i rozpoczę-- ndrużyny p-osµollt-ego ruszenia".
.
eh~ <lo najbliższego !n.Lltsteczka J••• WelegrSt.il';J'(O~:ai>ę
~ropngan<ię w kierunku prze- , ·
wszy~tkie pe.rypetje, jakie pr.wc:h.OOZila
rov.al (autentyczne} do WieJ.ldego Esięcia, te
W zapadłej wfoszcz.;--nie, hen... n.a Sl'ńętej .prosi o pozwolenie z.orga~owan:ia wla.:m•
n:~:,~ict~~fa~··; .'·~~go ruchu na fer€;n~·- w 1.-tó- ta njeszczę~I'.lwa fo.rm.aeja, zrobUy' widać. .S~-0-'
f1;1 J'.1~~}"\-~1"~· ~eszei,e brutalna p.1esc ezyno-- . je, gdyż po-mimo U5lillycli staran . rosyJsk1d~ Żmudzi, w okoli-eath Szaweł slynnye.h, •mięsz.- ! uddziain do wand pvdjaz.dow.ej.
.
"""~l:Ę:ów i·osyts~foh.. , P-5ychoża l.'o'$yj;ska , była l S:f er w-O~i5kQ\\';f'Cli i swrnkiegu pcoparcia p.ewne1 kał sobie ob~'wa:tel, 1·odem z. Królestwa~ p.
{D~ c. n.)"~
jr:.:.;.illi~ .zbyt $_i!fi~~ ,~y wi~ksz.ość s.po}eet.eństwa J. grup.y J.1-0łltyeznej. po1skie1, skończy!o .się na Witold G.orcz:rńskL że l~d.na·k byla to -0k>0lica
---,,„ .,.~,,„
że srroleczeństw:-0 Królestwa za~howal-0

W:ybuch wojny· §w.latowej rozb:nd'Zil drze~iąee .w uśpfonye.h, zmaterjalizowany-eh du·

.sie ne-

I
I
I

I

Te

.. .

I

Teatr i muzyka.

KMa ~bdk4w i ogrodników.
Zebrrmie-,oióme eztonkdw kasy, nsmae«>tte :aa
Wdań 1-go lipea :t. b„ nie dom.o do skutku, OO.brr
dlł.e lię ono nieodwolah l!e w torm.inie drugim, t. J.
'dnta 8 b. m„ o ~ 2 po pot, w lokalu kasy prą
,i.~ m. OO, parter.

O.rrja ~jna. ehlebem &ehoo~ <io
.~w niebyrwalycll. Od WQ.o.raj za funt
~ x~e.g:o pruUmpn.i.e iqdają i katą
~d~
~
'Wię«tj tylko 2 mk. 10 fen„
tlił~ ~ bre.k1am dowo.ru. Nie lepi.ej
~ ~ i w okoll4*ih podmi<&jsltieh, g-Ozie
~ bmuje obecn:t& 1 mk. OO f.en. funt. Ani
~ d~u.,
brakiem ,mąki eeny tej
tłom~ nie ~ bo jedno i ~e istnie-

m

m

am..

j@ ;._ jest ~ cyp&we oouncllwa\<ftnfo niezem
Id@ kir~powanej spekula<!jf. IstnieJąea bo-Wiem
ipny ~ k<>:misja do walki z d:rozyz-ną, na .cze'OO której &toi radny G.rendyis,z.yńiski,
ogr~ ~daje ~ię gwoją &ialamość jedYJ:tie

, • ~wa tytnló-w$ a :apekU'lanci drrwią
·~ ~· i :robi4 oo ~ się iywnie lXJ"'
~

Nekrologja.
~o lkil'kow~ lat 4, zmarł 2 b. m. Eka-portanfa :rwl.ok z domu N:r. 1 przy ul. Trę;baekiej
na ementarz powąz.kowski diiś o godz. 4 pp.
·
W Genewie zttw1 polak, ś. p. Zygmunt Kurb:,
wła§eiclel O.twoob pod Wat$zawę. Pogrzeb odbyl
sł.fA na cmentarzu Carouge. Kutatorem $ptaW

r-:marlego
eząeego

ustanowiły

wla<lze genewskie

pl'zewodni~

Prace statystyczne w Polsce.

Delegacji httejs:i;yc.h TowarŹy$tw polskich.i

p. Piotra Kluezy1fakiego.

O materja,faeh źródfowycl:t di0 statystyki
Polski pjsze dr. Hans Pra.esent, ezfonęk. komisji krajomaw: ciej · przy generał - guber.natorstwie warszawskiam w . euwpiimio e
Towanysi wa geografiezuego w Berlinie (ur.

ludności

Handel

krwią polską.

l\.ore1po.11dent genewm ,.,Dzieni:ka Na· 4 & r. b.)oo .następuje:
r.odowego" (1r:lotrków) donosi -eo :następuje:
,lWsrelkie dane statystycw.-e, doł.yeztee
ZjaM ljonbtów w Warsmwie.
Sprawa utworzenia armji ·polskiej wę ludn-0.Śei w P'()lscę ·(ro.syjskfoj) cotaj!l sJę do
W ~ ·„Wied®ński.ęj" za żelazną Bramą Francji, -0 kiórej w -swoim czasie d-0nosiły. tak- piernsz,ego
spisu powszef!ihn~o Imino.śei w
~ &i(! pie~ zjud •jonistów .kónserwaze pisma polskie, na skutek agHacji polskich państwie rrosyjskiem z r• 1sw: .Niemarog od~ t. ~. „wscbOOn.fo:h" (!Miz.rioehI).
zwolenników k-0alieji, podjęta zostala .przei noŚć wyników tego spisu zaznacza.no z.aw!Bzę
~l rabin Zl.oit:nik i Gąbina. Depe..
rząd francuski. Rząd łr~mcuski poczynil _już' bardzo dosadnie; ale dopóki
na ich -miejsce
n.e s ty~i :nade&ly od ra.binów z Kali- oifiej.alne boki, celem urzeczywis tnienia tej nfo można
dać inegoś lepszego, należy~· k~~
~ Włodawka i Często-ehówy, oraz d.ra F·ra:n·
idei.
niee.znośei poptrwstawać na nich, są, b-owiem
Aa, z &rab~.
Na propozyeję premjera llibota i ministra p:iieeież leps.ze ·od przypU$zezulpego Cl'blicza..
Sueególni~ uroczyście :pi0·witan-0. przybyP.oinleve,go p.rEi-Zydent republiki Poincare wy- nia ludności".
fydh na zjazd, rarln.ycll wus.zaw&kich: katll.'(}. dal dekret, ogłoszony
6 cz~rwca, mocą k:tóreCzęść d.rugą swojej piracy dr. l'rae,sent
dJ.ieję Pozna:ń.:Jk.iego i L. Dawlds-Oifma. P-0mi~
go we Francji 'na czas wojny tworzy się ar- J)<)Święcił dzialalności utworzonego w. r. 1$87
dz.y delegacja:mi przybylem i w celu p.owitania mję polską,
samorządną, pod naezę.lnem dó- warszawskiego komitetu statystye4l1_ego, Jrt6ey
z.jazdu byli studenci wamzawooy.
wództwoon f.rancuskiem, a walczącą pod sztan„. w eiaśie od ;r. 1800 do 1914 wydal w druku
darami polskimi. Srodkow dosfa.rezy :rząd 40 zeszytów „Prae warszawskiego ko.n.litetu
Reł-O':rmy thederów.
E:ancuski. Armja ma się rekrutować :i pala· statystycznego" w języku rosyj$k:im~ Sx.ereg
Prasa :i.yd. inf<>rmuje: „Razem z reorgani· ków, słuiącyeh obecnie w .ai'mji francusIP.ej, zeszytów poświęcono
statystyce ludności, . pu2'aeją .nowyob zarządów gmin, dokonywa ne też
lub przfltbywających we Francji, oraz z pola- wsta.te dane liltatystyozne
0 ·Wlaś. nóśei rołneJ·.
będą n-owe rei;oirmy e:hooerów, które wstaną
ków amerykań.ikich.
o~wiacie ludowej, przestępstw krynwu.1.Iuyeb,·
uspoi~zniooe. W~owa.dzooy zostanie planoUtwor:wno w Paryżu „mi§>ję franeusk°'" ""'·ye!lodztwa i t. d. Wartość takz(;) i tyeh prac
wo ul.piony pr-0gram rumk z UWż<ględnieniem
pol~ą" dla -0rga:nizowania armji polskiej; je;st bardzo nieznaczna i przy korzystani q z
Fozwoju tiz.y~ego ~iów. Nowe ehedery po- organiz~cję powfor:wno gen. Archinardo
wi, nieb należy ł>yć ostrożnym.
lctórego adjrłtan.te.m jest PQdpulk. M-0<kiejew:w:stawa~ łll~dą ,pod ~rem gminy, a kiero·
ski, ofieer franeMlti, p.olak.
wae niemi hędit n4y peda:gogkme.
Obecnie ll:mnitet ten prz.es:Zedf pod za~
nównoczd nie koaliejoniści .PCll!!ey <lą~ą rząd miasta Warszawy, jako Wyd~iat sta.ty„
d.o wytworr.enia "rządu polękie.go" na. emign- styezny; sekcja III. Rozpoczęto jut przeglądać
Hffł• p&WiMc)wa..
materjal~ 'żgr-omadwny w r. 1910 do 1913 .i·
Na ~anie arojmików powiatowyah, r:'* eji.
Pobudki tw<m:enia armji J;)Olskfaj w~ _przygotowywać do druku atatyśtykę serw1tu..~y:na się twonooie kadrów milicji w mia··
.'ł
· litycz.. tów rolnych w r. 1913. Statystyka lud.}iośei w
steezkacb i po w{§.facll. Instruktora mi mają F ra· n CJI są przeuewsz
ys,'k'
·iem natury po
·
· ·
t
·
r. 191,0-1913 jest już pra'\\ie ukońotona.
być etlon.ko.wie milioji wa<rszawsk.iej, dobrze . MJ. m1anow1e1e ma ona wy worzyu~ fn·
14CJę armji
i
rządu
p.olskiego,
utw-0rzone
go
pr.zei
koaw
obemnni :z oxganb:aoją i Muibą polieyjną, oDalsze. prace ($łaty.styka podzi,alu grU:n„
· ·
t
'b
ral; !l. oop.owiedni~ przepisam i prawa. N.aj- li CJę, i w en .sposo zdezorjentow ae apinję tów w r. 1912, $tatystyka wychodźtwa i wę-d.rówki d.o Prus :na roboty w t. 1910 do 1915
. pnód ma być Uitw.or.wnli milfoja .na powiat polsiką w kraju i na emigrMji.
Armja polska we Francji pod względ.em i t. d.) są 2:amięrw~e.1$ł ·
łuk<iW.&ki. Dn jej organfaaej i jui delegowan o
·
. moze,
. oceyw1mo1e
·..:~· posiadać :P-O- (
W końcu swojego artykułu dr. Prae.s.ent
m ili„~
ud'll.Yttl me
ioonęg-0 z podlwmisarz.y warszawskim.
w.ainego wacrenia. Swą wzorową dyscy.pliną · za7.nacza, że 0 ile niewiarogo dny jeśt maforjal
•
•~
l przez sa:m ·f a kt swego pows«>nia
ma ona po- źródło-wy eo do by1ej Polski tosyjskiej, <1 tyle
Rząd :rosyjski o żydach.
dnieść duCiha w ar:rńji francu.skiej, w której w d-0'bre .i bez zarzutu są dane oo d-0 .sąśiednfoh
P.r.asa łyd-O"llVSka d:onosi: JBiuro sjoniaty- o&tatnleh ezasa<fil występują coraz. gro-tnieJsze tetyforjów niemieckiego i austrjackie gó.
<mte w H~dJJe :nróeiło ~ię ® :rządu rosyj$kie- O!bia'\fY dezorganizacji i upadku 4ueha.
------- ---Vo ~ prośbą o wyjaiśni:enie mnrowiska W'O<'bee
z punktu widzenia polityki międzynarołądm1 iydQm.kich na koołereneji
pokoju,
dowej - tworzenie armji polskiej jest jednym
W"Skazująo na to, ie w żadnej n.oeJe -oficjalnej
y· w~
n~..
!i ogniw w łańcuchu pociągnięć politycznyc
h,
U
U
li
ani Oi\ltt·la„d-czeniu o Wfil"Wlkaoh pokojo-wyoo, ru:ająeye.h na celu oskarżenie- państw centraldotycllezas .nie wspomniano Q żądaniach ty- nyeh i wytw<>r:zenif! przed światem pozoru, ie
'
dowakioo. Na to biuro otrzymało
pQ.d sztandaram

Of

.Jłąd

odpowiedź:

p:rowi;w.ryw..ny pozomawia narodowi ży
d<>wskiemu samookteślerue i uważanie siebie.
.f!l..Y w za slnrpi8k<0 wymani-0w~ ezy za nar-Od~

i Franeji gramadzą się Ućie•

rosy1·ska .

Br":oz·.·a.ny·.'

:Berlin, 4 Upea~

miężone narody do walki o wolność i .tprawiedliw-0ść.
·

.,Berliner Lokal-An.zeiger" pl~~e!'

Nakonieć. ~i&nie odpowiedzieli na

Tem też należy tłumaczyć rozważany obecnle p-rze-i. rząd francueki projekt utworzenia

pyta-

l

Tr!!~tnw1nl.e ~.111·umfl"1 .
im u Ił
ł
uu
titałł!lflb

w
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z1· di '
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Il . llllU
8ulOGZODJę
„Newyork Times" zwraca się w artykule .
naczelnym z d. 26 maja przeciwko pralrly~ .
wan.emu w Stanach ZjednocZon"'ch uwaJnia.·.„ 9w. a-.·. $r- '
n..la P. ra.(•ow. n.l.k·ó.w.· ·prz..ez ptacodawc
1~an Jeuym~
,.,.
......byli
" .
z .te1 ~·aeJ~, że pracownic y o:wi
p_oddanym.1 n1emiec.~.nru.·. Te!'.J'.0 ..rod.Za.i.... ..'.·-rv..-.., „.
r- .
Hępowarue. . prar.oaawe ów ~amerykańsldtb.,:_
sp:rzeczne iest z .duc'.belll wydanej pi"zez WU' - .
'{cm.a proklamac ji z d • .S kwietm.·a. ObV<lll'ata.J ...
st
'1."
""'"'
.· anów z·Jednoczonyeht .. mieszkajqćy zagr8'lll.cą z powo.dów. gm;pódarczr"'. lu.b. osob..ist.'7~. 1..·· .„„
..,.,., praw
„.. . . ., ·
ni a zrzek a j ą si~ nigdy ,żwych
tit>f\tauu:
s.kich.. Z l~o W"Lględµ nie :mo~ wyn:Htgai,~. ;~
ód ptt~bywa1aeych w ętlµiach · Zjednodzonyclł
cn<!~mz1emoów, w dantm wypadku od mł~ ~

.„

· k~Jących ~ ~m~ryce 'PO;,~danych

melldeekiel .

D?ctego w1_ęce1:<l~ Sp:>kqJl'.lego i loj~eg<:> -~ .
enow.yw~a s1ę i w:nrania,
wobee· ~wi~
tlzerua Niemcom wo1nY:, . wstelkieh czynnoiei
które mnglyby przynieść szkodę

intereaoui. ··· · · ·

~!lłnó~- Zjetln~ezonych~ Pód ~ym
nie m1ano ze strony poddanyeh nie
żadttyćb . przykf'Ości i na . Pnf$żiote

nie; CJy mają być jesz.cze ra~ uważani· za wro- nie nal~ się niczego oł>a;wia.6, z
gów w caleim tegó sfowa 1Jlaczenius -0zy też kie&y. tycll llielicz:nyeh. poddanych
ta.i.~ armji. c'reskiej we Francji.
·
nia. To, ie byloby dla niemców rtec~ąl'.atwą ldeh,_ którzy żywUi u:ezucia nb!ipnyj
du· w praey nad od:rodlW.Uiem międzynarodo- .
'fyle „Dziennik Narodowy".
zgnie$ć .qsłabioną zaburzenia mi w ktaj.u i ar- . .Stanow Zjedll,ocząny-tł}. póibaW"ion
o
. w.ym sotjalnym lodriko.łci". P-0.dpisal Teresz..
Z naszej $1rony musimy jak najenergie7r I mji 1)b,ronę, jak: również to. ie ar1XlJa .r-0syjua ·otobistej.
.
·
,
·
·
.
.
·
>
~ mia. ~ u.gr.
ni-ej zapr<>testować przeciw temu nowemu • uq.ez czas ·nieokreśl-Ony jest aiemO:til4
.do ła.·
R&ąd uwda.6 to będzi~ Ut szczęściet
gdy svbie za~ wsl:)Ółd.Uala.nie tegq na1·0·
W'll!U.

.„

-

''

.rc ••

.,~~~~Mr=~~·
Oll!&'WULno

r&tniiet.
\OOOhu -Oakani, stĄf~nus&,

p

przedwojennych.

pow~

w•

ezłon.k&

1

%

~1u1łowe 1 l~ez nosić ogdln" nazw~. . na.I:i1

ł ek1eb, ro.!~wa !'łnmy był~ pne:maozona dlr.
~nvange l».uW,

, w tm!en.iu eeolm,

~waa ei nie otrzymują
Opiekuńezf"j, 2) te jest

zapomóg od

Gratnsz wyr.ab.

porządek dzienny

przekonania_ ~a
wchodzi sprawa kredyt.~

ta samf!

~Dll:uptł dla. ommlk!~--w de ega~i u:prowia.utow~- pneeiwko powiększeniu sumy wspa.ró fdla. delegaieji budowlanej. Pierwszy burmh.t„1.z
}.tla :m!ast:i. 1000 oentnarów kartom. 1 ta.koW& rezerwistek i 31 te n!e zgadza sią 'i: postae prosi o przy.jęcie pozyaJ'i na brukowa.n~
sprzedał osobom peywatnvm na . swo1a korMM.
· ·
R d · · · :1~·· •
•
d ·
WobetJ powyźsze~o postanowiono Stefanusa ;.7 •. no"!Ieinem . a y IDieJS.11.10.J w sprawie u zie- nlic. Rad. Fiedler popiera, ra.d. Nawroeti
kreślić z listy członków t zażądać od niego zwrotu j Iema.. subFrydJum w sumie 23;000 mk. na proponuje op:rcowanie szkfon i oddanie ka~„
osią~ętego zysku:
W końcu. 11ostanowio~o , utrzymanie szkoły realnej.
dej roboty przesi~biorcy przez lfoyta~j~
łiWróció się do wydziału budowlanego. "Przy magi- I
Pro:pozvcja p. Bretszneidra została od· Wniosek w sprawie rej przyj~to. -:anh
S!r&cie z pr·p· ~bą o nieod~a;wanle
. bvł
·n1ewykwalif1kowa.nym
ma.istrom robót miejskich ·1' rzucona ponieważ
~
• on nieobeenv
• na po-. mistrz
; dr. D ~ne k wert 1 p~o~onuJ,,.„ . o dd.
. an~
__ ,:__ •
·
przedniem pollied~eniu Rady miejskiej. kt6- robot przeds1ąbioroom m 1eJl!IMWJln, by ......
.
1.lil itzkót.
·
ten. sposób zatrzymae pieniądze w mieśc!t.
1 re uznało powyższe postanowienia za racjoPo.hilrle !ńmn„~, m 1· ,,..
t
. " I nttlne. Wob~c powy'.tszego radny p. Bret- Rad.. Gramsz mówi 0 robotach publicmy~" .
b·
""'.11 -'ill .o o-5.cme. n ,rzymywan... '
„ .... vo t·UI? seperamm.
'
.... R ad. 8u1"łf
"dl!ł
przez Tow. „Uczelnia"'.
oprócz; poda:nych jnż swe- 1 szne1'der zło.;r;yr
. popiera go :ra d. p awe łezya.
g? ezasu, ukońozyU również t naatępują~y uczZebr~m1 nastąpme przystąpili do omójest za powiększeniem siły elektryezn"Clł
mowie: Ste.fan Ko1,c~rński. P1otr Ława.cz i :Mit- wienia dalszych rozdziałów bndzetu:
by zabezpieczyć. biedną ludność przed .eie~

ronfka łóDzka.
ł
J
os ednułe Rady Młe}skle.
Porządek dzlennr fposiedze»la Rady
Mie.fsldej. które odbądzie si~ 9-go lipca jest
następujący: 1) odczytanie protokołu ponrz""d"łeg
.... ...)
Omó,,.,.1"en1·""'
.
li'
"
,.._
o posi edz.em„;
"1
·
„ . " n·°""
'Wego regnlaminn obrad dfa .Rady Miejskiej.
S} Interpelaeje: a) interpelacja .w sprawie
zabrukowania ulic na szerokość torów tramwajowy.cht oraz po jedti.ej ~tą.pie ~szerokości
po obu strona.eh tye-hże torów, ,które to ro·
boty zwykle były n.aknteczniane przez za.
:rząd tramwajów miejskich; b) interp~laeje
w sprawie koksu, tiprzeda:wan0go w miejskich zakładach gazowych, óraz . rzekomego
npośledzenia przy. tym Irrd.no.ści źydowskiej.
4) Wnioski: a) w t!prawiei pensji pracownik6w · magist.ratti, nstalonęj pierwotnie w
walueie rublowej; b) w spri:i.wie należytego
upon:ądkowiłtnia i umieszczenia w~ wbufoi·
wem miejscu arehiwnm miejskieg:-o~ ksiąg
stałej lndności, oraz innych dokument.ów

~

czyst-;.w Sandmer.
Tafomnlcta kr?Ah:i!~ż.

P~ 111· Plotrkows'ldej 08 . mieś(lcl. się i.dd~p

Iii

wyrobami tabaczn'\"mi nie.mieckiei ftrmv Gusta-v

Adolf Schleh Kachf. Wczoraj pra~l~jący# tam Albert Klein' przyniósł do sklepu bi.setkę żelazną,
. zawierającą 80GO mk„ którą postawił na, ladzie.
. Po chwili do sklepu wszedł goś,) jakiś, który„ ro1

j

I prosił

0

paezkę papierosów.

Otrzymawszy ją,

I wysziodł, i wówrz:i.~ dopiero Klein zauważył brak
! kasetki. Kto ~ kiedy Ją zai>ral - dotychczas nie
! wiadom!J. W;rkt"1ciem spri~•WQY kradiidy njęł1.
! się

j

policja..

Z SąflÓWa
Echn spra:wr Lewalskiego.

p1_a ~rzyśpfosz.e~ia .;ozpatrze~fa .bndże-

c:t

•

. •

. .

•

•

Rozdziai VI zawierał wpływy i wydat~
ki tlęfog:rnji zdro1'.Via. W pt7ychodzie przt'J_.
wid.uje się 17,600 mk„ z ezego od zamfoj·
scowyeh gmin ze zwroin kosztów kuracyj·

nością w czasie zimy. zwi~kszyó liczbłl ·
lampek na boeinych ulicach miasta. Bur-.
dr, Danckwerts komunikuje, ił w tym kiłr
runku poczyniono jut odpowiednie staran1*,
nyeh J 8,000 mk. WydB.tki •wynieM mają Sprawa delegacji kwaterttnkowej zost~łi
z pierwszęgo ·tytułu t. j. na utrzymanie przekazana do szczegółowego roipatrzenła
szpifala 79,500 mk. Wydatek ten Rada za, l komisji finansowo - bud~etowej.
Zabiera .
twierdziła z w~runkiem, aby połowa tych I głos rad. Sulej i proponuje po ru drugi
kosztów nmieszczona zosta.ła w rozdziale I czytanie budtetn wydatków. P:rzewodn.
kosztów kwaterunkowych.
wyjaśnia, ~e pierwsz1 czytanie wydatków
Z tytułu drugiego t. j. na. utr;i;ymanie i wpływów, później komisja ro1patrzy je4®
j zaldadn lrn,pielowego i zakładu odwszania. i drugie, nie wiedząc o wpływa.eh nie mote
1aakoeptował!o sum{ł 19~600 mk.
Nt zarządzaó wrdatkaµiL Przr rozpa.t~')"W~
wniosek radnego Włai1ysła.wa Nesle:ra po· pozycji wpływów z.a.bie:raH głos radni Xil)p
stancw1on1>ł aby dorośli i dzieci kąpali się dler, Lewandowski, Sulej, dyr. Upald, lmf,.
oMzieln'e i aby w zakładach kąpielowych mistrz dr. Danclnvertst burmistr1 fm. Ori odwszanfa był zaprowad'.llony Jepszy po- łowski, w końcu ce.przekazano szezegQłow,i;a
rządek. Na wnio';ek radnego .A brama. Mor·
rozpatrz~mie tyeh pozycji komisJi bndłeioo
l gensterna postanowiono robotnikom zmniej- · wo-finansowej.
.w sprawie een~ali ehleba I m.ttłdJPra-1 szyó koszta kąpieli. z rozdzi~łu VII t. j.
na gospodarstwo leśne zatwierdzono w mawia: P. Su.lej, twierdzi on ł6 towary w
pływach ze sprzeda~y drzewa budulcowego. Centrali są spr.zeda.wane zbyt dro.. g9., te A.•
4

vąd naJwr~;zr w Warsza~;e odrzucił
postano,..iła odbywać posied:<cnj,a swe dwa I prośb~, o ~ew1z~~ . procesu, 1mum4 pr~ez
:razy dziennie.
obr~fi,,uw ..... ewa1~1nego, skaza..nego .w swoim
cz~s,e ~rz~z tuteJsz~ ~ąd okrągow~t za kr~- 1 opałowego no,ooo mk., - a w wydil,tkach
":e11r>jlł dla nHczydeii.
j dzie2; prn~iędzy :o1'melny~h . z. mrnszkama l na ntri.ymanie personelu leśnego i t. p. ---.
!'Ja wni0sek wydzidu ~:i:lmJn„grr. Magistrat 1 kan. Rzmid1a, na i lata Więzien,rn.
I 26,000 mk.
rmsnmowił wypbdć z góry za 2 miesiące letnie
Wobec tego wyrok sądu otrzymał moc i
Na wniosek radnego Leb:rechta postapensie tym nanczyddo•n s.zk6ł miejskich, k16rzy ostateczną
I nowiono.· aby w przyszłości magistrat sam
. wyfotd.t:iją wraz !il $wymi lKzniami na wieś.
I
nie za:wierał kontraktów spr~edaźy drzewa
i
Tragiczna libacJ.«.
1 i aby takowe były przedstawiane do omó·
I W nm;;erze .wczorajszym opis:,w;;.llśmy prze" 1.I! wienia i zatwierdzenia Radzie Miejśkiej.
!1• bieg sprawy 0 mordimitwo z premedytacją w ce~ . Na wniosek radnego Neslera postanowiono
1Mh. rabunk;i .. P~niż~za sprawa pt'zed;;;tawi~ typ
! powh:kszyć pensją personelowi leśnemu.
Komitet pomocy dla wachodn w BerH· I Ddm1cnny, c1100 rowme krvaw•y w przyczyme.
23~lc1ni Bolesłav1 Grabicki, z zawodu szklarz,
Hozdział VJII obejmujący bud:!:et W"f•
:nie, podczas bytności w mieście tern ławni~ I
tn rn1eJskiego .konnsJa hnansowo-,)udzet0wa j

I

w.

l
l

rabia ona na nfoh 11 proo. z ezeg<nm eq„

sty zysk przypada 7 proc., wuotń, aby t~
sprzedawała towary, by zysk starezył,M
ntrzymanie urzędników i wydatków binro..
wych. a. nie czynił !li! centrali pnedsi~
biorstwo dochodowe. R. I„ewandowski powiada, ~e 25 proc. zarobku nt. mą.ctrJ, jaki·
ma centrala jest stanowczo za du~o. powin·
na ona sprzedawać taJtiej, przyeh.odzió lńd11
-<
noi:sci z pomOCl\.
Przewodniczący proponuje
przeb.za6
całą spraw~ komisji bud~etowo-finansowej,
by . ostatecznie . zdecTdowałat czy wvrzee1
•
"
Contrala ma si~ dochodów, ezy nie.
W !!!prawie funduszu dla rady miejskiej
przewodniczący proponuje 2000 mk:. uzasadniająe potrzebą tej sumy dla utrzymania
•
d to
biur R. :M., przekazując to komisji bu te •
wo.finansowej, pozatem proponuj& za.prosit
do kom. bnd~. fin. przedstawiciela tinan-

I

h S. Ro:ffrnann., złożył na :ręce jegó 8000 I r.najrlnjący się od 13 grudnia ;;. ub. w więzieni.u d.ziuł11 budowlanego przyjęty został wedlng
śleg.czem. stauął :przed si;den1 pod urrzutem. do· P.roJ· ektu magi st..rata t .. J". w przychodzie
mk dla· taniej kuoh:ni dla inteligencji „Sa- konania
zabójstwa w uniesieniu na osobie nie~
4200 mk., El w rozehodzie n& utrzymanie
mopomóeH (Andrzeja 16), oraz mk. 2500 dla jakiego Koni;tantego Franbwsldtgo.
Oskar2:ony przedstawił przebieg nieszczęśli- w porządku ulic, bruków, studzien, bndyn·
łódzk. Tow. „Kropla mleka". Komitet ten
obieeał p. Hotfm2!1owi, iż wkrótce udzieli - v:i::go v•ypadku v; następujący shosób : Pracował irów miejskich i t. p. 18,560 mk. Na
1 on stale z Frankowskim w jednej iabryce. Ten 1 utrzymanie straży ogniowej przyznano, jako
wi 1·ętszrch.
za:pomó~ d.la róż11v<:b
i.nst-l tuc.ii
I ostatni skłaniał go zawsze flo kupowania wóJ.kJ ,
1
.
•
i uriądzania libacji. Pewnego finia, po wyjściu I subsy<ljum, 1800 mk. Przewidziany niedobór
d oiJroezynnych
w todzi.
z fa.bryki, obydwfJJ z ni~jakim Felczakiem poszli wydziału budowlanego wyniesie 14,360 mk.
ua. ;,vódkę. Po dokładnym zalaniu robaka Frt1.nZ rozdziału IX t.. j. kosztów kwate:runkowski dopominał się o dalszą „fundę". Spotkał ,
h
· t
.::i tk
n l!7 ,..„O k
.t.
Z lasów miejskich.
l sl.fł jednak z odmow~ i po krótkiej kłót:r:i pchnął i Kowyc lH'ZYJ~uo w w,rua ~ac,,_ u ' 1 „ m · ivW.
. W rokn bie2~CJm le~nietwo miejskie 1. oskarźonego . w pierś p. ięścią. Oo si~ dalej .aiało i zamiast, jak było projektowane 180,000.
dokonało zalesienia na przeszło 45 morgach
oskar:fo:r.y nie pamięta, gdyż był zupełnie p~Ja.ny. i Rozdział X i ostatni budżeta zawier:::.jący
Kronika
karczowisk.
Zalesiono tylko te ziemie, 1
Przewodniczący zaz:1acza, ~e na. śledztwie I długi i podatki miejskie, narazie ostateez~
które w obecnvm er.a!ii'e
·
· +
:J
Grabicki przyznał, t.e pchnął zabitego nożem w ! nie nie załatwiono noniewa1; nie zostały
- ···. - . . . . · •
• ~I me są za,Jeu~ pou 1. pzyję i'A śmiertelnym ·wynikitr.m. uwiadek Leo- 1'
t'
~
. W sprawie zamknięlyclt szkóf fabrycz1ryel!.
·
··pfantac'ie
" „ „vsms.ni,,
r.· · • 1
k-ann:a
· nomu.
·
- od- ! jeszcze dokładnie obliczone niedohorv.
· 'iiania
:.; .ógrod.owizn (za~onki).
~·
_, c.hocia?:. w 1
m:esz
w kt.ó
•. rym
~, J·a.kie
Sprawa szkół fabrycznych, zamkniętych z koń·
1
zasadzie projektowane jest zadrzewienie I była i;ię rozprawa nożowa, zeznala, że usłyszała i będą do pokryciaz poszczęgólnych delegacji. eem roku szkolnego przez tak hogate firmy. .iak
wszystkfoh karczowisk. należących do Ieś- 1 krzyk. •..-.yszł.a do sieni I Epostrze:;ła zranionego ! Postanowiono, aby :prezydjum Rady dokonało akc. i:ow. Krusohe i Ender i akc. tow. R. mnd!era.
nictwa miejski~go. Dotychczas wysadzono Frankowskiego. Felczak szamotał się z Grabic- obliczenia, a. następnie, ustaliwszy sumę, odbiła się głośnym echem wśród wszystkich
warstw :mieszka11ców naRzego miasta, wywołują;('.
.
. 1 st arama
.Te·s..zc.zt>... prze<lte.m słysrnla.. je k . Felczak por11ę10
. w ce l u zac1ągmęeia
.
. . poącz·
.;
przeszło . 111ze,Ść,set t ys1ęcy
sa dzonek sosny, kim.
krzyczał: „Bolek, nie nożem". Zrimfony wbiegł
liczne komentarze mnif:\j lub więcej zasadniczo
ors.z kilkanaście tysi~cy jodły i świerków. na piętro. a świndek udał się za nim. Na po- ki na pokrvcie deficvtu,
sfornmłowitno, Dowodem tego 7.rwe zai11t.ereP(t·
Pomimo suchego lata, sadzonki przyj~ły stę 1 łowie piętra. Frankowski padł. Kosińsh na.tych~
Z powyższego ;ozdziału przyjeto jedy· wanifl się wszystkich niemal zrzeszeń społel'wn
zawod.ov.-ych, które na swych p!lsiedzeniach ~'pw
nadspodziewanie ponrrślnie ·,. wvsehło bardzo j· m.iast zawiadon
.. Ha policję i;pogotowie, ~le kiedy ! nie sumę 40,670 mk., przewdzian11 z podatwę tę obszernie omawiają. Robotnicy zgadznją.
.ele.
J
~
pómoc
przybyła, ofiara nożownictwa już nie · kó
. k'ich.
nl·e ..,,.
.,. 1 . .
·
ł
·
!
w
miejs
1
1eyL
się na umiastowicnie szkół fahr}·c7mych w chwili
o hecnej pod warirnkinrn, żo firmy utrzym ujn,.,.1•
W przyszłych sezona.eb. jest zaprojek~ I
Inni świR!łkowie potwierdzają, Zia rara trójka I
Post.a.nowio~o następnie, aby na przytowane sadzenie drzew liściastvch, których I była z,irpełnie I;iJmm.
. . , .
i szlem posiedzenm Rady dokonano wyboru szkoły. nio przesianą w dals7'yrn <iiągn pono.;,ió
znaczne zapasy hodnJ'ą szkółki leśne
it s1ę
. JUŻ
. 0.1ci.e1;.~ 7:n.bitE>qo zezna. ł,. ze 0r~. b 1 c·~'} ~awno i komisji do spraw ogólnych i. robót puhliez· kosztów ich 111Tzy111:rnia. Są oni tego z!lania, i „
fahrylrnrici nie ze wzg11~i11iw prnktyeznych i fil'"
•
•
klocił z meboszczyln~m 1 grozH, ze mu 1
•
Prokurator k\valifikuje przestępsh\-o i ny~h. Ro;vnie~ ~a być ~ obrana, ko~isja, łerznych zgio""ili chę6 nrnia.strrwiPmn swych szkót.
1 głmvę_ utnie.
: z ~ 4oS ros. kod. karn;, gdyż czyn został -..vyko- 1 mająca SI(} za.iąc badanft}.m porządku w lecz r, c:::.-sto fimrnsowych. przecież te rnml'.
Ze Stowarz. nauczycieli chrześć.
' nany wskutek wyzyvrn,iąMgo stanowiska, zabitego i szpitalu miejskim, zakładzie kąpielowym ·względy byly poworlilm odmowleni& robotnikom
faln-ye.znym ,,~·da;,rnnia zapomóg,
Identyezn('o
Ch.eąe przy,jś6 z pomocą kierownictwu
\Vnosił o 6 lat wiezienia.
' 1· t . p.
•
1 •
0 1oronca
· n;emal stanowbko zajmuje świeżo zorganizow1ine
osł\:~trżonego ·propouie inną kwa1iszkół polskich, oraz nanezycieistwu, „Biuro fah:cję.
Nastiwne posiedzenie Rady postano,wio- stow. właś. nier. \Yrchodzi ono z założenia. ż11i
pośrednictwa pra.ey" przy Stow.
naucz.
Proki1rator zaznaczs., ie proponowany prr.ez
no zwołać na naBtępny wtorek, d. 10 lir1ca. uminstowienie szkól .icst ze w;-:zechmiar pożądane,
chrz. óstfltniemi czasy ws1ezęło energiczmi obYońcę paragraf prz»wid1ije daleko v.iększą ka·
lecz że zanim to na-;tąpi, należy wynalez6 pierw
o•lpowiednie fundusze na ten cel. O ile fabrykanci
dzia.lall'loWć w celu wyszukania dla szkół rę, bo na.wet karę śmierci.
ohcą mnJastowienia Bwych szkół, to powinni się
Sąd, zgodnie z wnioskiem prokuratora, skaodpowiednich sił nauczycielskich. a dla naupoczuwać do obowi1zku ich utrzymania dota/l.
zał Grablckiego na 6 lat więzienia.
ABJA~~ICE.
czyciłlstwa mozliwie, jak na obecne czasy,
póki miasto nie pozyska niezbędnego ku tt:mn
' dobrych ·posad. Dzięki temu zgłosiło się do
kapitału. Teraz cięźar spadałby na miasto. któr('
Jeszcze jeden t Passatu Sznlca
i tak walc.zy z trmlno8ciami. ,Jak wiadomo Ra1lii.
bii.1ra kilła poważnych sił . nauczycielskich
Opisywaliśmy juz w swoim czasie giełdę
Posiedzer.ie Rady Miejskiej.
llfiejska na swem posiedzeniu spra1~·ę zamlrniętyr>,i
z. wy_irnzt:ilceniem wyzszem {język francuski,
„kartkową" przy zbiegu ul. Wóiczańskiej z PasOnegdfl.J. sza posiedzenie Radv MieJ'skieJ· kzkół fabrycznych ju:t; ornówlł!'I. i zdcc~·dowll h
memMckl, przyroda, matematyka, muzyka- sarzem
Szulca i smutny koniec jej „bookmache~
.
.
J
szkoły fabryczne bez zastrzoźeń przy_jąc na kos;:·
skrzypce •. fortepian). Pr6cz te~o biuro zo· rów": Wczma;j przed ;;ądem okręgowym stanął zagaił przewodniczący dyr. H. M. Lipski miasta.
stało iawi!ldomione,że potrzebny fest poważny, „spózniony" nieco członek giełdy, Chil Rafal'.o· w obecności 18 radnych, 2 burmistrzów i
I!:
t
11&
Akt oskarżenia zarzucał mu handel fałszy3 ławników. Sekretarzowali radni Wł. Poener~czn;1' pedagog-kierownik dla jednej wkt;
wymi kartami na chleb
ze BZ.IYÓł t-lę;nentarnyeh (12 klas) na :proOskarżny przyznał, że karty dostarczył mu rnianowski i inż. Broniatowski. Po zagajes
wii~cjl.
jakiś rudy żyd, które~o nazwiska nie zna. Sprze~ niu posiedzenia rozpatrywano spraw~ oG
· t~artlbki materjalne: światło, opał, mie· dał pierwszego dnia kart na 20 funtów chleba, późniającyeh sią lub nie przybywających
s,;kan!~, Ołród, oraz 10-12 tysięcy marek następnego na. 26 funtów, a w dzień z1uiresztowa- na posiedzenia R. ::M:. radnyeh. Postanonia na 100 funtów chleba. Nie wiedział jednak, wiono wvsłać Hst do ks. Swinarskiego z
:roc?inm_
~e brty były fałszywe.
J
(wieczorny)
Prokurator źąda ukarania z § 4!8 ros. kod. zapytaniem, czy zechce korzysta6 ze swego
karn. Oskarżony musiał wiedzieć, że karty eą mandatu. Przewodn. proponuje za opóźnia·
Berlin. (Urzędowo.) Wielka Kwatera
fałszywe, Kara. musi być surowa, gdyż dzięki nie lub nieprzybycie bez usprawiedliwienia
Główna donosi 4 lipca wieczorem.
,
W-=-dzi8t budowlany na ·Wćzonijszem posie- tym ""'~a~nie indy:vidu~m. Łódź tr~fia. na kolosaln~
d h
,
k
. .
Ani na zachodzie ani na wschodzie ni~
~zei;i„ ntv.:lei\ ził plan u~zą.dzenia ·, dołów biolo· Iitrudnosc~. aprow1zacyJnę. Połoz~me kresu. t~1 J ra nyc wyznaczyc 'arą prnmeżną za
·.
.
_ . 1 apckulat';Jl sprowadzi uregulowamc i usunięcie j pierwszy raz 3 mk., drugi - 6 mk., trzeci prowadzono wiąkszych działań woj~nnjch.
· qi .·. k
c:rny ·.• vr nieruchomo~ct W. Liirkensa (::>pace- głównych bohłczek życia gospodarczego. Wnosił - 12 -mk. itd. Rad. Sulej jest przeciwny
Nasza akcja lotnicza miała powodzeme.
~row~
"11, tfi'a% zezwolił na rozbi6rk~ slarego o I rok ~ięzienia.
k arze.\,PleilH:l?:DeJ,.
· ·
· pol cCa, abJ: spo'ź niaJącemu,
·
~
.rewnlfilległ demu Pn:ytyckiego przy ul, Bene~
Sąd przyzne..ł Rafałowfozc.1wi okolicznośc.i łago- lub meprzyb-v. waJ,;:ieemu radnemu udzielono
lykta ~
dzące, gdyż handlem kartan1i nie zajmował się
.;
:..
I stale, i skazał go na 4 miesiące wię;zienia.
l nagany. Rad. Spionek popiera wnio'sek
przewodniczącego, który pod głosowanie
?e)rQ'h w.hi. majstrów bruktm>lrn•batonłarslt!ch,
oddano. Za karami , pieniężnemi opowieWiedeli.. Urządowo donoszą 4 U.pe•':
W ~lt~ Chr~eścia:ńs!rJ.~j Resursy rzemieślnl- I
działo sią 10 radnych. Kara wynosić ma
oz~t
. u~y W1dzewskieJ 117 onegd~} wleczo- '
mk. 5. Pieniądze te mają bye oddawane
Wschodni teren walk:
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~~~1u~ zebra.nie cechu majstr~w brukar-

if ~ein.. :'~mffi:::!f:a, s~~~/e~,f:;Kft~~;tl:la~1~

l"<:Mz-1 .
l!i':t,ezeel'I

~l

~Jlków :ob~tniczycll.
.
I
prze:uodmc~yl starsz~ cechu P ~ózef :

„.no....

1J;.Byatene1i podsfar„zego P· Piotra I

~. ~,„etarzem b•rł n.
"

~

t'
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.

• ze a mcv 1-..ą a 1 go zn:.mego
tminima1nego zarobku dziennego
Pnnieważ majstrowie ~znali, że '
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coiel&did'd1:. 8fi~,~~óypwane.
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Aleksander Ma- ,.

u. 'prQtókołu z \'Optzed:nieg\'i \'JO- ]
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~h~
. clow1 !l.nd1~ d1!1adp.li~a8cy 1d. ~-ai·un~
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Posiedzenie Rady miejskitj.
.
na "N~ia~o~z~~~~eed;ienny wchodzi znów
. 9negdaj W!e~zop~:n odbyl~ sfą. posie~ I sprawa szkolni~t'Ya.. Rad. Sulej mówi, ~e
dienie Rady nnejskleJ, na ktorem w dal- I pensja nauezymeh me wystarcza na·opęd'.l:eszvm cltt.gu debatowano nad proiektem bud~ 1 n1·e n·1·n•ezb<>dni 0 1·szvch notr1 eb że wvna~
.~
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1' • ,,, • ' .•
J •
żetu na r. b.
grodzenie 13 rb. miemęczme, Ja.kie .dostaJ~
Z ogólnej liczby 24 radnych na posie- 1 stró.że szkolni za małe jest w s~osunku do
dzenie przybyło ..zaledwie. 14. Posiedzeniu j dzisiejszych potrzeb, że lokale szkolne są,
P.rzewodnkzvł inz Józef Sła.boszt3wfoz.
1 źle opalane, że należy nowe szkoły otwieO
· •
·
d .
!
,
·
... · · h 1 k d ·
·· d
.
d_czytany p~otokół z poprze mego p~- 1 rac tam_•.guzie 113 m·~ • aJe ~l.t} .o e~uwae,..
srndzenia uiupel.'110110 kil;lmma ~popraw~amL
~e komis.: a szkolna w.rn,i1a czą~Cl8,1 zw_iedz_a.c
Radny Leopold Bret.szne1der zaz<tdal umiesz· szkoly, ze :należy. zniesć lekCJ~ poobiedme,
czenfa. w protokóle wniosku a.by z wyzna- a. powiększy4 liczb() szkół, że 70-80 dziei:.i
. .
h _,,, n "-. . t . . . . ~
. . trtuł" I dl - d .IY
.
• 1
.. t
,J
·1
•
i

Cl

a Je 1_1.8t>(). na. uczyc~e-~ }„S. p.onau .SbJ' l
trdgw„ I u uko!:t' wtnnx d.tleh6 §~- nUł M Wf"
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Brzeiana~~

odparto

dzisiaj. kr:a:

&"~v~łtowne a.ta.kl znacznych sU mepr 3
Jamei~l~rnh..
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W odcmku na południowy 13eh6d ou
rOsJ· <>n1'e "1.... pode]· mow<>l1" "'t" ku
" 0 ;at ""
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. p
. em na we~yatki.ch vndown c
\ WOJny~nieznaczna. akeJa bCIJOWtt.
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Szef &1ztabu generalnego.
·

I.
!'

I

Zb"rOW""

Knmn

--

łn
~J

! a hp. Paryt.
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&tak na rowy. które odeyskaHśmv !IO obu stronach IO!f2ł odparty r:rzez nasze riosfenmki .czołowe. r
trak-tu Ał!les-P.alp,y. Nn.der gwa1town&, wa!kl'!,'trna.W ' n
· ó · ·
.
.
ł'
j~. vnez cała. noc, zako:iwzv.ła sl ... dziś zupe.rn"m ł z1~ ~ my . 1et'lc \", należących do ~~go . pu .<~L .
d
"'
• "
greckiego Na l::wym brz<i!:!u Strumy toczą. się
niepowo mmiem miemc6w. ot.rzvmaliśmv wszvst.:.
utarczki nomiędz;'. oddzfoł:1mi ubezpiecz:ijącymi.
~e sfanow~ska na.'3~8. Dalej n!i za.chód rozchwiały Pod Jen!coe przy pomocy oghia ·_rozproszono· od~

..

mę :ró~~.iez ~:nata'\'cia

1ui.

nMze

drobne

odciziały

t!trattne„e._ Na lev.-ym b~~egu ftfozy około -północy

~ogła. eię gwałtowuosG ·walki. artyl~ryjs::O.iaj w

odcinku lasu n!!. wz~ór:w 3Qł, t1d strony ArGcotui:
około god~. 2 min. 30 niemey podjęli at~k na
honcle. OOO m. nit. cypel, połot.ony na. południowy
'tt'!~Mu. od tego lasu. Nlemleokie kolumny s:i:tur~
mnJące. ~ł~mały się w ogniu niuizym i nie zdohły
pr1ednec si<12 przez nasze linie.
Pneyt: 4 lipca. (T. wł.} Ui'i'lędowo donoaza
J Upca wieczorem:
•
,„ Pod M. Q.uentln, na lewym brzegu ;;fozy i m,
'W:tgihzu 304, JR-k równiet w Cltompau!!, w odcink1i<1h .- góry Com.met l góry Tetnn, ora:;, n.a
'WBchod od Comiy Je cbateau trwa ogień artyleryj-łlkl. . Podcu~. rsta.rć pi:troli zabraliśmy jenców, ·a
W l1e;i;Me 1ch rówmeż oficerów.

.:~,.- .

' •,; U -

Ja::iels!;ie.
Front
łowy.
.

I

·1

.

~..i.ti-_#i~!·.

·1

-L!ndyn, 4 lipca. (T. wł.) mównR. kwatera
donosi 3 lipca. wieczorem:
· 'Y okolicy YJ:!~ą!S -. silny ogień 11rtyleryjski

wykonał natarci.o

na.. rowy :nasze .v.a południowy·w1!1chód od tavent.
Zgmę!o dwóch naszych ludzi.

lf mSGd,o~.ti~inj• J!JłiJ.
li. ifh!łh.mmuu 1.dł

'fi, t b. ł
lrJ
nOIDDHln.I Ogan~.

I

I

. rządu; Niemcy, którzy w trakcie
wojny złożyli niezlkione dowodv \\fernoSd dla
cesarza i ojczyzny, będąc pod z"upełuem wra.te~
niem rozporządzen1a o amnestji, d:i:isiaj równiet
odpycllai·„ kateitorycznie ideę warnnkowe1· wier..
...
- ności dla cesar:i.:a. „ W przyszłości, podobnie jak
<lawnfej, b~dziemy służy:i ojczyżnie b~z z.astrzo>.. ~
~
żefi, lecz w u.askawieafo wsz:it:i!kich tvch, któr.zy
je:szcze podcus wojny potrafili zaprzeć si~ pań·
· b ·
·
·
stwa t .yh U.:C'\czmkam1 rozwi~zanfo go, l;Jędącego
po my:fi wrogowi, dopatrujemy ~ię niezwykłego
obarczenia państwa. Jaknajs;,;czerzej szn;•ujcmy
szlad·:~tne uczucia cesarza. O'·•.:rwiamy sfi:; jeij~
mt'{ mfl:i:wykb dobroe władcy nie został; tle od·

I płaconą

My, niemcy, nie możemy ponosić odpowiedzialnośei 7.S. te wszelkie nieprzewi(l.zirme 11astęp~
stwrt. Nich stę stanie, co ehee. I\aród nasz
wyjdzie ze wtzyatkich burz jako zwy:cięsca.

ddzi

poleca się do załatwiania wszelkich tranzakcyj bankowych, a w szczególności do:

Otwierania rachunków

bleiących. Przyj„
mowanła wkładów oszczędnościowych (dB·
pozyfńw). Wykonywania przekazów na
łłlemcy, lłusfrję ł państwa neutralne w za„
-krBsie roz1u1rządzeń Rady Zwląkow8J. ·skupu
I sprzedaży 11aplerów wartościowyBh.

Wydawania pożyczek
pnd zastaw p~pierów procentowych
na dogodnych warunkach.

w. Akt:. Handl. Przem. ·

•

I
m.a:c:~iil(:';,

.h 11dowIa11 e;

tUENV GRWU tElJlZN~. Wl'łPłitl.
~mBntllwn ~ azbestową i ułinioną.

„~~-..---

Stanłs~awowi &rotowsłtismu~

wyrazy
01acr'

współczucia

'I

I
1

ehrzes·

oraz· za ·przasłant. ·
skiad1 se eczne ~, g za~
.
. .

żona

9

I

IAN· ~~lllJNI
li an~ Iui11 rzB y~ IU,

.wa~t>now(';

a ·w szcz1;ólv.1oicł liliral;łnHł!!!M ks. Ryin1s
- K1z~mh1rzowi łioablomij \WSP r;cownił1, pom. '·.

n7 i dojellnawcr.y zamiar ll!l,sz;ego władcy. Wielu
z' pośrJd skazanych ponosi ;;:ofY('awd~ cięi;)rą Vi1nę,
a. dlatego też 11Iynęla. .w poiu cenna. krew naszych
ft:i1ielnych żołnierzt. A_ ci k. orzysta.,lą ob
.. ecn1e. z
bezkarności. Pragniemy jednak, by pomimo to
szlri.chctn:y czyn wyszedł na; dobre państwu L.narodowi, oraz hy nie został odpłacony nlewdz;ięcz-

nością.

SJadok

rnbła.

powiedziano · m. i.: Rozporządzenie eesar-za o .
11.mnes~jl jest konsekwencją pr&\v& korony do
Rotterdam, 4 lipoa. ('T, wt) . ~ R'.ores:Po:mlent
ułe.ekawlen1a., nie podlegająeego debatom w oia= 1 pete1'8bnrsk:i dziennika. „Morningpost• w. epre;wołaeh. ~onst„tucyjnyeh. Leę21 dla.tego wł,aśnie nie I zd11.niu ;s · d. 28 czerwca, omaw111jąc trudni\ sy:powhino ono.· było by6 kontnlygnowe.nem przez . tna!Jję 1lnt.r.1$0Wf% Rosji. pis,;e m:. i. : \V. <1hwilt
odpomedzia.lnegu ministra. tzei.m)' ten azlachet- 1 wybnehu wojny papierowa Śl'odki. płstnieze. wy„

· - _,~~~·.J,~c;·.~ ..'.)~:~;mia„,;eir,ic\lltiW'

;

J

~iiińsko-so0Jalnegó ll!łożył ośw1adczen1e. w którem

· $otia. ł lipca. tT, wł.) - Gł6wna kwate:nt dQQ
nosi s !fpca:
.·
·
Front. m.aeedm'!:ołd: Na eafym . fronde - słaby
o~ięti , .iuty.Jery}$~f. bardzf(>j ofywiony w dołlnie
Wat!Saru. Wp~blitu wsi Alc:zakmale oddział·gi::®C!"d

~ Ul rdt{:.!-•I!•

1

1.i.nm,

(Mówcy zgotowano owację.)
Poseł Fmii: w imieniu zjednoezen.1&

r

Jó1ofa Jarnclo ..~· louo

.

stępowania

unum• łsk•lft.

NieprzyJaciel

.

cy

4 lid
}: : n„:n.
ce,. {T. wł.)· GMwna lrwatera
u<Jnosj 3. lipca popołudniu:
N
bi ł j
· " ocy u eg e. przedsiębraliśmy pomyślne wy.
e§.eczki lU~ zachód od Hav. łneourt i na. półnoi:1 od
Nienport, gdzie te.ż wzi„liśm..,. znacznn i•.i'lzbA _teń~"
N
lu
''
"
. ., ·'-' " ·'
""w.
a po dnie od rzekl Coj!'ul nieprzyjaciel
zaa.takował nasze
posterunki czołowe, zo.stał
wszakże odparty.

~ "'tron obu.

.

nmuński: Pod TnłeclJ. -·· ogieti dida- _

'Wied~ń. 5 czerwcil. (T. wt) - W izbie o~<;el- _
sklei poc'.eł Dobernik złożył dr.isiaj w imieniu !
niemiec!dego zwiądm narodowe~o o§wfadczenie.
klóre :r, racii o;łoszenia amne~lji \\VfaŻ'! zdżiwfanie-, i:t prezę;s ministrów jRko dóratica · koroav nie
użył swego wpływu, ws~rntek czego niem
ńw~ą
jedynie z nieufnnS.::i<\ O<!nosit się do dals:<.e;~o po·

l'm11u1111"1"!'łtv !

i\mmm i\u J

-wszystkim, którzy raczyli
uom;rzebie i. P~

dział jazdy angie'sklej Nieprzyjaciel pozoswwił
poległych i rannych z.ołnierzy oraz konie. W o- I
~ol!l:y Bitom zestrz~lono trzy samo:oty nięprzy- .l

córka l ~rodzina. ·

nosiły

100 mHjai'.rlów 'r1mtów szt.erl.,

zaś w

chwili

upadku caratu 1000 :miliardów. W ciągu . pienr•
szych trzech mfosięcy · nowego porządku wyda~
k:o.w11.no .1ut 250 milionów funtów. a tyITTu:lniowo
puszczano w obieg 25 :milionów font6w. Wskutek
olbrzym.lego yomnożenia .się pieniędzy pitpie~
wych rubel stracił 80 p:roe. i:.rwej. wartości. Za. ·
granieZ!lY kurs, :rubla przestał juz stanowić krytetjnm„ pon!Mv~ż .Podtrz;ymyw-any jest. :.ltA pom:oc1'
drakońskioh zi'ł1-ządzeń.
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Nr. 19.
Pan Szef Zarządu mianował mnie nadburmistrzem miasta

·

Częstpchowy.

. W dniu dzisiejszym .objąłem swój urząd i przyjmuję interesantów w dni powszednie przed południem w godzmach od

11-ej do 1-ej.

·
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:J. Marczewski.
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Prógram od

_Wyjmowanie ~bów bez łfólu. Plomby;
Zęby sztuczne bez podniebienia.
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,, uli . y u ·wielkich aktach: -- w -roli głównej głośna
~,_~----z piękności i słynna z talentu, ulub. pub!. ..
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.Akt. FCórka uńrnika i wła!oiclsł kopalni. Akt n: Bal maskowy. Akt rn: Wymuszona isiadzu.

Zł

PRZYSTĘ'PllE11

ay

la

Akt
IV: Co slQ działo w partu? '"'"'Iii"Akt
.„ „."' •• ""'"' „ „ •• ".„ .......„"'. „ „„ „ „ •p"'
s•„

••et_„„„1::1?.f:lo&""!HtH<J••„••„llłJ:I••. •1111"

Jl.fi;

a

po

llS;l;til

v~

Przed""„ sądam.
•••!!'•

"''"o:<•~"""' 9'•1" • • •

""~

·...•

~•1:'••„ą•••P-"!•"""'~11"'-!j'l_1""'""fSUl~Ollt?

Und pregmn: .n Dwa -obiady za

_ep

Dl:&terjałów
I

''

złołówkę"e <Arcywesoła kcmiedJa); ..
n~·~"b;;;;~·i;;;,1g;i;~Ć·bę<l~i8 o~ki;~;;;·k~~~~~Ł~;;;r;;;<lki~~ki~~·p:łiófiiao·s~iiirii.

..

pisemnych

-·--········--····-···„s~~~~góiy··;·-p~~g~~~~~łt:· ::::·c~~y-;i~i~~-~wykł;:········-·········009

ols ie O"

l

m~~;i~~v Paweł HroniatBłłSki .

·" Częstochowa, przy ut Panny ~\arji nre 26~

w CZĘSTOCHOWIE, u:. Pannv J\'.arji 21

_ -- Papiery· - _- _

il! -Przybory rysunkowe.

_,listowe,. do urzędó,v, drrikuitp. ~
llaterjałJ pisemne•
t

i
i

Wszelkie artykuły biurowe.

CENY NI Z KIE.

Nadiwyc::aj korzystne
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Ordynuje
9~ 12 rano i od 4:-7 pon. ·
·.
Panie od l:.l -l. pop.
!510 .
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źródło. zakupów dia handłujących.
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Nowy. Ry-.

nek. Choroby _moczo„
,· iórciowe i skórne cd 8-:-'"10 r. i 2..;.....5 po
f)

1

oo!.

_

łamane,

nawet zniszczone) · oru . iZCltkt

sztuczne może. ~ię zgłosić w Częstochowie
do Hotelu „Kupiaoldega'' ulica .PalUlJ -

1. Marji nr. 18 32okói nr•. 7 od godz.- 9 ra:a.o
do. 7 wiecz. Po 9. Upca. ponl1dzlałas~

Choroby skórne · ~
~ i dróg moczowych.
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p'1on1·
nd11y ia $Łare Z@b7 sztu...
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U
u 'AUl.I czne (mogą; być pe>
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Dgwsi1 do sprz,edania. Wiadomość·

H mu dowa 21 w Częstookowie.

piński.

·

··
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ln~łłłHY leśne! .mięt.ę pieprzow.ą, kobylak.
~~"- · m~hk, babkę, , rdest, pok:rzywc.
turuą kupuje. Skład apteczny Alebaudra
Hoffmana, Stary Rynek. nr. 21 ~.
i&,l

\

TH1r hitfiL

(w Ogrodzie E'e.skim).

Różne

Uh1 l'lZWilll'iill! il. 5 lijH'la

DWHJ MHLCY

·lokale

do· wynajęcia od. 1-go Jipea ·
roku bieżącego, ulica· Piotr- ·
kowska 91. Wiadomość ·u
. stróża. · ' 297-·1·-3
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do ogrzewania gazem.·~·
··szukuj~ · zaraz . do Ęupienia.
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Łódi; Piotrkowska 82 B.i'uro
ogł:ószeń ,.;Merkury" pad lit
,
„P.
li. ·
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: . I.ri>kcje odbywają, eiit nil' otw!l.tteni boisku,
w razie. deszczu
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Do naszego relestru firmowego, dziruu ·B, ·. zapJsano
dnia 15-rro czerwca 1917 r.
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pod numerem 5 „Towarzystwo Vihaiemnego
Kredytu Handlowo-Przemysłowe" z siedzibą w Łodzi, Pasaż Majera .10. Osob.a prawna . . Ustaw~
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rady: Teodor Finster, przeri1ysłowiec, ,JulJusia 23,
Wilhell).1 Hordlfol;lrn,- ·lnipiec, Pfotrkmvska 218,
Herman Litauer, kupiec, Dzielna 25, Lud'<vik Mey.:.
Kąpiele
Trzy razy · dziennłfi I1ert, kupiec, Z.awadzka 1, . Dr.: Rysza.rd Skibiński,
komiert tvoj~lmv~y lekarz, Piotrkowska 2i36, wszyscy .w :f_..odzi, i \'\rię;.
n
błotne
sław Gerlicz, dyrektor ·akcyjnego towarzystwa
w~parku
lJodohmznlGa
Heh.mówek pod Łodzią. : ·.Członkowie zarządu: p.
o. Prezesa Edmund Brinckenhoff, dyrektor ·akcyjWygodny automobil
Instytut zanderowski
ńego towarzystwa, Piotrko\vska 236„ Tadeusz KoUyborna restauranarzewski, drrektor, Targowy-Rynek 3 j Czesł.nw
Połąnzenh:· Kiehrn-·.
.Juljan
Szaniawski, przen'lysłowiec, Podleśna 10;
oja w zakładzie
Duxko.
1
wszyscy w ł:.iodzi. Do z~i·ządzania interesami To-·
244'-4.4
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·
zes ;ląc:z.nie z Jednyri1 eZlonk!em zarządu; zobo.;.
Iwiązania zaś towal'zyshvti podpisywane być vvin-;
ny przez w~zystkich trzeGh członków z11rząd11; vi·
. jest uznanym radykalGHOftfi
H
OA1
PŁUGNYfd.
razie nieobecności członka zarządu podpisuje jenym środkiem przeciw
den z członków. rady,'. 1w:rnz nią delegowąny. ·
Łódź, abda 15 czerwca .un1 r.
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paryfanka, udzie- Uohfa z czterech po Koi i ka.,drobne. -~II .Fr~nr.n1elr!ł
u.nd.t:~.nu la lelrnji grama~ iTIUlł u sę cg11ioh'\\fp,J:ą sprzetyki literatury oraz kon- dam. Piotrkowska UU. m. !J
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zyka niemfoc~kiego.
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Łódz,

m~nunP.' do.· pi~a_n~a pois~ą.· f Sta. łfGZki '.s~l.'Ot~e, różn.·e~ ~a.'rty.', i . oit it.I~sy ·..„. VI.". .;inmaz1'im
' Uu.UJ yJub rosyJSI{<! kupię n' ·~1~· ,„ =· nb1eh1;:1111; dam::;ka;. Ceam fil 0 I
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Oferty .r. pt,daniem. svstemu Y "Zji:>t~:p .•e. Gęsia I:! 01• 7. . ..·
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~· ni. ~;), lewa of~ćY.na~ n ~---~--··-------·- ~Go<lz~ 11 Y Polski" Plotrkow:
piętro,_ ~d .11 do 12 l o~~ .ft/; RN;aturzy.ttt2 g~nm. mot· Briy ska 81'.L'
32±
4 do / ·.poł po poł..
34, łfln
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; :s„ ,; r.I.. m·1t! .' · .k WH;a „Perełka~ Pierw·
. ..
. lekcp .. Ofel'.'~Y Sl:b. ,,W. \l\i' ud
szon:ędny pensjonat
KOZi śpnedąnia.
z koźlętami i mlekiem do. w adm:m. "GodrAny" w. bą· stani!ił:iv.-y Osińskiej, położony w
Wiadomosć., Lódż, dzi Piotrkowska 86. ' . 321 lesie so;;11ó\•(ym. Poleca i:nkoje
S'reJnra. 61 u sfr.ó:tii.
6163-2.l
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. . słoneczne z werendam!. Tatas{l''.mi
. ' ' . ' . ka)lalizacją. Kućlfnia w}borowa. :
Mudfo :i.óUe, niebieskie, pols\ie' lltiltfn sprzedam; garmtur saw1:w· 1
. . 7-------. 268-,-S 1
. x. . Ol'D.Z •pr7.edwojenne, llai- w~u ' wv, fotele kll1bowe, otoma~
..
tame.i pole.:a Hm,lownia ,.Polonja" n~, kozetkę. łMko, łóżecźko pu,fy. 't~M dOfi/.U'pofrzebny. todi, Wi~.
Senatorska !5.
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· '<.02--2--1 Dzielna 11 m. 25.
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Piotrkowska ;N\!. rn; m 22. . .
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~mrłi\D.f. l!ńiw. Warsz •. udziel lek~..

1UUWS CJi (m·;itPm. i !ac.iny) w
mle~cie. s.rednia 2.3 "" 68 g. ran.~
ne bądź w Kr.a.s:~cw::.:' (Wiśniowa
Góra, An'drespol). A'dt. Ktaśzew
wHla Otockieg1>. :
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