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lityczny~ ·społeczny _i literacki~ ·

Dziennik
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.
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Rudakaja

ł ffdmini1traGja

Id

„_

T

w Łodzi,

ł
ł
ł

. riotrkowxka 86.
n.~dakcja

w Warszawia. War•&ia 1. ·
Kantar 1 · Warszawia; · Krudrtnwa 11.

-rFJL:J& GziJSIH.bewa: ul. Panny Marji 26;

.,.......,

i

Hminłstratia

Tomaszów: F. Gomulliiski;
.

PłoĆlu „Kuryera ~łook."; .Admin.
I Będzmia„

Łowiczu, ŁomzJ

.

,

•
..•.

ł

oGŁ os zE 111

PabJanlce:
..

" IPGlfitwla Polsldmm

ZW7U$1: 50 fen. za wier&z pet..=tówy ~ (lu
stronie s:&e&ć. szpalt:).
Dmbnz: 7 fen. :m wyraz, najmniej Th fen •
· fladilłłlDll (po tekśeie): Mk. 125 za wiersz petitowy (str. ł ~
Hakrutagh ·75 fen. m wiersz petitowy {str. 4 szp.)~
W dziale l!am:ntn.vym: Mk. 1.25 ·za wierśz petit. (str. 4ą.).

ul. Zamkpwa 11; oraz w

Sosnowcn, laHsa

(Tele~

z Londynu

Am:at.er&ml* 5 lipea.

w.

A. T.).

dó.noszą: Admiralicja kmnu;
i~ u:ifoną1 z pó\~·-.od·u naje-<e:b.ania n.1

:nlkuje,
m.inę na rn0>:n:11 P&no.rm.em. k.o-ntr ~ t11rpedowiei
angfol~ki swego tui-u. z w~ uraiówano 18
lu,<lzi.
·

S;!t1>kho!:wj 5 lipca.

Fi?.t

_!l;.g,

(Telegram W. A.. T.).
Tel. donosi:

LngMi.4>. 5

(Tele.~nm:

l~pM,

W.. A. T.);
•
· ~
~S~colo" ..rl:i:rwrn<lu1e ~1ę .z Aren; z-e :am1:!-. ri:one j-=l't p-Od.l.ll:ino poślnbienie pne?; n.o~~"'

.

Z powndu i:ifel'.l8Ji"W-y ?ós;riskiej w~!ecłL"!'O-- ·
!!!;riski kongres Rad roootnfuzo-wlnier(skk.h ~
:::tmowil olbrz,fmią większością głos6'w wydać
;:ie.::t~p\rjące wezwanie do ąrmji;
· żołniene i ofkerowie l Rząd Tymczasovry
rewoh1r:yjnej .Rosji wzywa was do ofensywy i
przF: l,1 .,,..,·arr!! k~ón-y na polu walki bronicie
5'P!tl\''J' rewn1ncj~ i przelewa.de ln"ew za woIr:o:!k i za. po.kój pows3echny, braterskie po;odrr1 F·i~:;.: e. n.~nol11ef'l. rol'-yjska oddavrna na~
woh~s ~w:l,y ":,;::yslkich krajów do pokoju pó·
w·.ze.\nego. Dopóki narody Europy nie odpo·

0

króla greekie-g-0

Ale"l~.sandra.,

jednej z

w~ini~

ezek angielI>k.icl:t„
'.:.

0

wiedzą

na nasze wezwanie) _wojna trwa bez

ni.szej winy. Wana o?ganizar-ja i sila, których
.:wfade.~t vc-i~1
ofe:ityw.a, użyez~ powagi
rewolu~yjnej Rosji w jej wezw~iu do
., ó:Jcząc.ych z nią krajów, a zarówno tlo krajów
r: '9UtraJ:nyr.h i spr?;y-mierzonych, i p.ó:ybliią ko

r:1itc ,,.nJn;r. Vf!'!zystkie nasze

myśli s~

0

prty

W;rchod~ąca w MG:Skwie "Gnet.a PoJ$U&
29 maja zami~a artykuł :następujący:~ ·
„P·od tytufam ,,Król po~ki" w ~lzwiestjaeb
Sowiet.a: !rab. dieputa~w" w.ajdujemy ut.ykul:i
pe.święcony wynu:r-.z~ni-onf p. Lednicldegt) w
s;p;.awie pnj"SZlego utroju Polski, Otp.n ~
p-isl".e;
.
.
ttNii! ehcem:r wierzyć d-0w-0m Pflł"'....a.!. ! ·
prii;wami mini.i.>tra km:n·isj.i likwidae.yjn.ej do
spraw Polski. ?· Led:o.iekiego, ie ;;W ~~
t

Bern.) 5 lipca..

(Telegram W.

A.

T.).

r.i.ra.sa fra:n::ms1n1 oczekuje; jako skutku
wtnowienia cesarsh·a chińskiego, wojny d(l..
m·ff'lt'ej pornięruy połno,cą i p-0ludniMi Chin.
~Ech-o de Par.i.:"' pism, te na polu<l:aiu panują,,
d.ti.zkl po.mor,y iapoń~\:iej, naetro-j~ ~eparaty~

'"as., "'.'".!.K·i\:)e, pr?Y armji rewolucyjnej. W tej .styczne. podobnie jak "W'" r. HH1. Gabinety \f:.
, y 1rl:i11.ie rr:•t:str;;;ygającej wszech.rosyjski kon- · Tok:l'6 i. Wasz.yngfrmie otwarcie przec.iwst-a.~
;; ~-;:;;; Rad :;.·obotnicz1Pżołnierskfoh i wydrlał wy, wiają się rurJJ:owi r.-ent:r.a.li!!.ty-c.znernu, JaP"tF
l· ,;;mwczy 11rzedsfa.wicleli włościan ealej Rosji nianie zycey sobie !;ilnych '-'Irin, AmMyka ma
1
v. zywa kr aj do zJ:ąr.zenia wszystkich swycli na {'ku P,i>lityki;. drzwi t·t~attył.h.
1·:.rsilków, w .c.elu wspierania armji. Włościa
n Iel Da.Jr.ie armji eJileb.a.! ROO.Otnieył Starajcie

I SprnlJ
I
1

gnspodarcze mkom\ai\

;~::~~:::f~.:;:~;.:
•

.:.m.~·-··-

('Te~g;-a.rn W,

P{!.dt:i:at! <Jai_o:tegn

Jarłam~nttrnaJ. ·.

lll?din; 5 1ipea.

.A„ T.},

:po.i,tauowiono

wtgan'iz.owa~ monarehjęk~
~ ~~
pracownikoiri „Rusk. Wied;" r.1<rzemflcująt'. ~
ra1,em jaki t-0 prawomocny o.i::gan. n.a!'Odu ~
skie.g-o pneprowad.zi:t .tę uchwałę.

o-ma.wiania w kilmii:.ji

tueyjną'\

parlamrmtarnej .spraw p.l'.>lityc.mych i gc;S!*sek.reta:rcZ stanu tle J!'.p.raw vrewnętrt.·
nyeh m.asadniał konieczncść oszczędz..ania padar-czycią

jak fo .sam 1:nhlist-er

·

pieru i jednocześnie lXKlkre.§-lil nadz:wycuaj~
Oświad~enia :p. Lednltkiego~ ~da.ją..
nie wa.in~. uuz.ądzenia p.rzeprowadzone pr~z ce.go p.r~'Wa ·min:i&tra są e-0p.ra wda. hatdm ro,,
kierownictwo nądQWe "'; celu (•graniczenia tuorakie, Mleine ód1 ehwill. ·Nie tak dario ·
podwyżki cen;;-.
Ceny papieru w !łiemczech p. Le<lnicki~ :r:aledW:ie iatwi~rdzo.ny :na stano-=
E~'i'. 1 aieby armja nie cierpiała na brak a.muni~
są zaie<lwie o 50% wyższe o<l ci.::n przedwowisku ,.ministra" ?;ą:pewnial w Komitecie a~
eJ11 żolnie.rze i robotnicy etapowi! Formujcie
. 5 li
iennych, gdy w Anglji wzro.sly czterokrotnie, g:mizacJi ~poleczn.yeh, ie wj19Jki naród: ro~:Y"i
i!ddzialy i pulki dla. wzmocnienia armji i idź
KnJiHllll,
p.ea,
a ·we .Franc.ji pięciokrotni~„ Sekretan: stanu u· ski, który r.::,t.bi1 ke:jda_riy,
(Teleg-ram W, A. T.), ·
dfa~iącs Pólt„kę, ~n
ce do prz..ednich linij! Obywatele! Pamiętajcie
z.a.:adnisl x.ate1i1 ;;;topniowar;e kóńty.ngento-wa,.o swych obowi.ązkach ! Niechaj nikt w chwili
„Koln.ische Ztg." dowiaduje się z frontu nie papieru dla wielkid1 i mal~ 0 eh clziennlków, ie hyć p~~ n.ym, że naród y,\Ohki pójdzi~ Ził.
prz..ykładem Ro;;;.ii I zapr~·Riti us.trój repu.
;Ąheenel nie usiłuje uchylać się od wypelniaty<roiskltg-0: jeńcy włos,c.y jedn.oglośnie op.o- które jest iedynyn'l
dająL·ym mabEkański.
:'ma· awych obowiązków względem ojczyzny. wiad.ają -0 "\l\'ew;nętnnem p-olożeniu w kraju, żność u.trzymania przyśrodkiem,
żydu niezbędnej prasy
Zd.aje się, że. od tej .chVi"iJ'- nie ubiegł j.e.si" •
Rady rolotników i żołnierzy wraz z przedstate za.nrieszki dezerterów w Sycylji nie ustały . 1okaln~j. Ułatwienie tego środka możliw~>
cze miesiąc, gdy ,)p-a:wstaią~ na stanowis.ki:
>1W1eielami włościan stoją na straży wolności tlccyehcUłs i że .rząd nie dal wbi:e · t nimi ra· · jest jcdyl'lie w związku
4 potnyEJ.uleji'.zym
mmistra" p. Le<lnirki zapew~ia 'ln.pó;pqu~o
_'.Rosji. Zohrlerza i oficerowie! W sercach wa- dv.
„
uksztaltowauiem
f!.ię
spraw;'
węglowei, zwJ.a.,;z~nfaa „Utra Rosji", ie więks;ll' 1 s~J.u<lp.Qf.ci Póle
Zaburzenia panują .róvrnież -w Trewirze i
szyeh ufo :powinno być :miejsca dla zwątpie- ·
NeapO!lu, gdzie sfale wzrasta brak śrcxlków cia z polepszeniem dowcn:u G:.eskiego węgla ;:kle.i, lud wiejśki 1.wlaszcza, many o ndhu.d~
nią. :Walczycie za wolność i szczęście Rosji i
bruJ!.atnego do wielkich papierni sa~kich.
waniu Królestwa Pohkiego, jako D.it'}rtarehji
za bliski poltój. wwszechny, Przesyłamy wam •rwnoścfowycb.. · .
.
Zrzesz.enia.przemyslcwe i ~yndykaly "'·:-maga-; . kr.·nst:..·1ticyjnei". .
·
·
W
Abruzzach
oszańc-0-wafo
.
go;rą,ce hrate:mkie pozdrowienie. Niech żyje
się kilka tysię
·.Z tl'Jnu p-o'ftyistej nofats1. wi<lat, t.e pe-,
cy dezerterów i nie niożiaa ieh skłonić do p<i- . ly wielkich ofiar ze strony wielu fabry.kanttiw.
~lu$! Nleeh żyje armja rewolucyjna?
Zarządzenie. omawian.e p·owlnno byc .jednak
te.rsburika Rada delegatów r1~tn.ict.;ycl1 wye,.
wroti.z na front. ~udu.ość popiera .ich, zaopauważane jako priedsięwzię:ta ~· interesie ogć~
tnrjąe w środki tywności.
braia .oohie Pol~1'.ę. jedynie. jS:~o republikę, s
·
łu konieczri.ośe wojenna. . · ·
·
na monarrhję konstytucyjną ~e się nię zg„.
Płm
I
łłftłJIYWll.
9

mQJil Dmf

&łokholm,
~W.A.T.).
~~:·

~ ~o Mdiwłęk

w

·em. _organów. soejal~ty" ł .Prawda".
.
:"' li'~·!ZQ: upójenie. pierw- ·

~

Sekrętarz

'r1J11 n11d9 ,lrannu~ł!f. Izby·_- ~e~ntowanych.

5 lipca.

mie.fst',a otrzeż.

"a" oś:Wiad~: · skończyły
. i, ogJoszenia.. Ich Jzjej. J)lZj'WtOOi htinor ~-

stanu z:b:rt· wysoko· ceni

inicjatywę go.spo<larc.zą,

wolną

dta.

mnie.mać,

. Ana

ministra spraw wewnętrznY9h.
·
.Na posię<lzeniu tajn~IrJ werotaj po połud
niu więln pcislów oinawihlo nastroje na fron~;.·
.•„.,,.
. ,·Jfiecz" ~ JA0.6inej nowiny" wy~wa . cie i ostatnie komunikaty.
~WJ
były podoon(J
bmzliwe.
:~ ·~ mńft bp 'W."atowane wielkie .zdo./
f.
.
. .
.
._

m&Wy .underza.

Olk:.'
Wiły do tl:, .

.!

·.·
··
··
·
· ~ R:adt. roliobrlk6w .i to~ię"r.zy „Iz..
io':i.estja„ pf&e: w hlstorji naszej ·rnwolu~ji.
~z~ 1~ li~ w którym roJ;;pol'l'Łęto cf.eon~
f · i~ btC}!je d~ ~ególn.ej Wagi.
:MWoluć,ii.

!

ie<lnak poe.ie.s1..ae

~ię

.nadi:ieitb

~

---.---

.!*:11.J:l1!l'i~ ~en.ie

'.'IJd·

M:-ożna

te -0 -przy~ilośei Polski nie RadJ robGtp_icza · ·~
wóine ś.Hy g-0~podar~.re ·Wi.nny być ograniczoos ter>iblir~ka ree-ydowa.e. będ1.ię.
.
~··;:.·::t'<,::·~„.c- ·
Genewa, 5 }lpca.
p.riez CIUl.S dlutszyt niż tego .zyma.ga :n.i~bę4· .
:~:;:;;:;;;::.;,;: . ('1'1'10gram W. A. T.).
na konieemość.
, .·
W kOńeu ·.sekretarz stanu, na uwagę je-ż PBJ."YŻa donoszą: ·
,
dn~gó z p-0slów s-oe.jal - dem-0kratyeznyclt .wy.
Dzie:ń wczorajszy "!:lyl czwartym dńie:m
:raźnie iazti.ae-;.yl, że nie mo-że nikomu preytajnęgó' posiedzenia bby :fra:ncuski~j. Zakon7.Mć prawa . dó uwai.a.nia .go ~a przeciwnika.
c~nie. obrad tajll.ych spódz!ewane-bylo dziś w
,,Gazeta Pol!tka" '1i 8 ezerwr,.a ~onosi~ W Miń·
nocy: Dzisiaj mialy się odbyć welkie rozpra- n.owego p&tządku neezyt że jest ou ·.ra-ezej w . sku litewskim . iam<trdowano
, fWOS()b · zwieraęey
wy jaWn.e np.d polityką wojen;ną, Francji przy · szerokirn zakresie zwG!ertnikiem punktu wi- w centrum m'i>'.!lta wląścieiela· w ~r;-karni,
J,{'~
udziale prezesa· ministrów, miniśt.ra wojny i dzenia Wielk:anomeg-O O·rędz,ia -će.St{t$1tiego i . jegó żon>:
l " . , ~órki. MC!rdu i;l~olUllJO s!ekierą.
by m&gl

Zitnntoni ·oknty.
Ui'I

1

'

Berfu;;, 5 li~

Berlin, 5 lipca.
.

(Telegram W. A. T.).

Komunikat Biura Wollfa::
R!e~ francnski Wjfdal rozporządzenie, na

·

crtiniB.

."..,ry latóiiv w po~.~·~
; '·'!'i'.h1 wygok6p~. ~~

wu..
W leśnictwie Lenitl.skiem {pol* Mó~) pl0o
·.nie 2000 dziesięcin, w Browskin:ł (to.w Bobrujski),:
· iak donosi „Now:.,.- J!urje:r Litem~, 1500 dti~ię.<
ci.n. ·wysrani do gaszenia f.Olnletze ~ włbŚeiau~ pa.o
· tną " obojętnościt na milem ~ot W wt•·
wypadkach stwierdzono .fakt Wł~
Włeśejanie n Moteia (pow. ~) udl'llnillli
usmią6 miejscow•.. ftehł)WMgo ~'"*•

mócy którego majdująeym się we Frane~i jeńcom wojellJlym l internowanym l»Obom ~·
.
nym narodo:wOści niemieckiej .wnelkiego ro-;
. Ńrowa . ro·obyczl:ł . lodzi podwo.dnyclt na
dzajiI '1-odld eyw:uośeioW~ W:yro})y fytt.>t!J.owe,
odeb.raó Jllll bięgi ~.
~!J oedtł~W?ila
Atllań.fy'k-lz i zal oce mskaj.skiei: 5 p~roweóiw artykuły toalef(}We i środki lekarslde, pa.esy.:. :i~~sobf& podzieł!ł. tifih~ ~ ~~
..
. Genewa., 5 lipca. i ~ J-.a,gfowce. · Między inn~mi zato-µiono= pa~· lane w formie pakietów poe2lttrwycll, oru po-.
I'
: ~0111:-:n.al f.lę Geneve" dowiaduje się z Pa-:
rowi,ee angielski „T~1v-io1.dal", :-:847 to::it dąi.ą~ ~hodtące ze zbforowyęh p.rztmy'łek iwięków
W ~· Słucltim "„d~ f" W~WieJa '
;;;·~ .i~ wśr·Sd f~ie...""Zy :f.ran.euskicll zauważyć . .cy di<! .Anglii; „Rahan<la Il" 7rn6 ton„ lado wpo!l1ocy, r1ie będą doręczane.
demrtEir.tT .-Ptd2łili m P<ila „~ęt.(cll .~~ ~w.
~; , ~ja ror~ U~j wypadki tru:str-Oju ner-" ny amu;nicją, po ugodzeniu niezwfocznie wy· ,
R:z<id nieriliecki zażądał oo l'Ządudruncu- zabrali ~&..""Ditv ""'~ · ~~ ft~~
łi·r»1~r:E:g'h Obj~rw7'te pr:z.yhimają.cllai!'.'~teir e- . lecial w powiętrze„ wielki parowiec mbl."ojony .· s.kiego zniesie11ia tego sam?wolnego rozwl'ZS!„
Wi~ l.ht .robohl!ko• F~ lttdaOlM
.!:"~~ini,;uiy. VI.im.iem leka.ny, podlQżem tej wiozący, jak srę.Zdaie,-:i:udę 'dla Anglji, wreS?r dze.nia i iarz~dzU, żeby at. do odwolmlia
.PO". ,-do ~-.ii•
.:;_ rriby ~<"$t. rlvchodą~„e (\Q krańco>yości. ~~,, cle angiels~'i""'tą:ner .· dw~a,szt~wi „Carrie ( ,v:;:..:i·~yman_o rl:~ręcz,anie prz:~rnfotów tegot ro..
~~:.~~~~~:::,..~-{~„ .
-~C\lii> ffay~~ ',
...
._.„;-_';;i:i>--.~łf·. _?ifJ...""~·~:·-..;...„.,.... -· . ~ ~„
.#al~ ™ldll!':1-~~~ :W:.?i~ę~~?. ~
-,
·- . .~
.
. .~--~
.
(Telegra~
Un.ędow<>:
.

w. A.

T.).

•r

w

"°'

<

„

·

'li'_„_"'
.

~

·."'!

_.~.

~\

,-·'"l-

*·· ~ ..

-,.,:~'

;!'}

·' I święci.0 więcej

,·

s a wa .

I

Kalendarzyk.
RMtni1,ł•
unję Kośdx_Ja

5 lipca. 1439 r. We Flo:renrji zawarto
wscliodnie go z :r.achodn.im;

1007 { Bitwa pod G.mowe.ru, w której hetman
!tół.ldewsk;:.- ~ -Chodkiewicz odnieśli walne :&wycię
atwo nad ~jwszanami Zebnydow.skiego.
Imien~;f. DŁiś Izajasza ·Pr„ Dominiki P. M.
Jutro \".;rrylla

i

Metodego, Apost. st

Zebran. Imhl o godz. 8 m. 15 wiecz. posiedze.
nie F.'ldy ~hlch ·Stow. pnuxrwn.
-

o gl)(;).;' 'tł ·wiecz. z-eb:tanie cz!onków Stow. lit~
ntów i d;~L:'.!mikarzy w sprawie ziazdu diic:uuika " 'S'/.Y.

·-

O dw::!icłf ·d1gnltarzaoh .
.i jednej

pesa~z~a.

~~ jeszcze prawie wsehodnia.
W za:rzą-„i:~ie miasta Oglupina zawaln:rwala posada. Pachi~""Ze rozmąitych urzędów i godności
miejskich pd•.lli

się prz.eciążcnymi

i poste.n.owili
by w swe
odpowiE;<.lzialne kierownictwo zMod2.ine go wy-

kreować 11,1~g-0 · dygnitarza, który ująl

ręce

dńalu eg:i:e~yjnegO.

Zasti:n.a~o się~

radzono, a \\'-reszcie uehwa-

iż km11~•dat

povrinien być czfowieki em slu'·- t l .
.
V.'YH..SZ a ceme prawnicze,. eh.lubną p;:zeszloś.i3 i pov;ażne referencje, a jednocześnie
mp1ywać zaC"'~ly podania i prośby, bilety' { poleee-

fono,

teczn.ym, pol!fltdac,

nia. nozpocz($ 1+ię zwykly tan zabiegów, korat:m. i
intryg.
przedpokojacli i kancelarjach .największe
sz.m::«~e pnypf.Jywano mlodemu juryacia Adominie mn l pootwidem u w służbie mu...'1:icypfilnej radcy

w

Tomaszynow~emu.

Ai tu na It:amym dobiegu tjawil się ·nieoczeki0 ut s diJ r. POSŻeptano, zamienion o uprzej-

• 'lilia.ny

me uśmiechy ~ &etdeczne ufoiski dłoni, gdzieś mm
odbyty się ciche taręczyny i nominaeję na kierownilm zlotodajnego wyd:llialu egzekucyj nego otr::y·

<1.wudzies.:;_~dwuletni

mal
sluch.acz drngiego kursu
v.raw, Adonis Bielicz...Smarkaclński.
~
Zawrzało .,u gronie odpalonych kandyd&tów. Z.-1·
wiedzione nadzieje odezwaty się pomrukam i protestów i pogr<f.ek, Radca Tomaszyn owski byl „cal1dem struh.'", "'"".:lamini m5 oświadczył !llośno, iż nie
~
·
<la za wygr~ _i udał się prosto do głowy miast.n.

Oglupin.."1

i\i!d1:1:nicm wylusze:oenia mu motyw-ów,
~dydaturę Bielicza-Sm::rrkacińskieg0
·
·
pn.a1·mmno nu.i iego własną.
ZaręCZYllf byly ciche, zresztą fakt ten należał
do kategorjI t. zw. motywów i n a v o u ab 1 es. Adarn:i1t v:ykrz!:ll:iwal zbyt głośno. Trzeba. IDU lwro
i;

dla jakich

,

.

.

·

•

czems 12.pc~.ać usta. · Poszedł v.iec
~ zar.i:ad
- miasta
Og!upina PIJ radę do glowy i przyjął iównieź kan„
.
dydnturę Mlimfr.J.ego.
.

.
·
Podp1sawszy tedy nominację
drulńego
•..-rrni- .. n'v<l._y·.
~
..,,...„
""'"'"""' cilugo i „rrlębciko rozm:vślft~
O_
uu ".-„Y.
„ru. U"'7.ęd
"·---,
.,,.hlpi:n nad tein:. ·l·-.1-~"·y
.,,..
. . -~„z·.,,.„ 0• no~o
<U>...,,u pos.adą_ 0.un.n,
~"\'n ....
„~„
ję~~o _ka.nd_ .._..dat~, ale Adam1·n_1• bv~L J"u,}'"' ter";, .Y
~·0· _,
wseiąguws.zy w.. swych .;.„daniach i w postaci """!!·
-i:
r~
aji od•t
...„t„e m_ iealo>"...."zne · ku,.._,.,„.,.
-·eJ' nomt„„.
..........,.,,
I:;~-., od "'"
.u.u
e;ł
~".' p-w"
~ me ~_wiele troszczv.ł si"
"'" ,...
"' ...,,,.;!%"a""'
"''"-L"t'"""' a.--v „
~ ...
.u.i.<~
.1.u u.
i obąmąz.ki.
·
B~zie weglym i wygodnym funkcjona rjuszem
i ofiarowal sit już p. Bislle©-Smarkaciń.skiemu ~

•

,

_

i)

•

...

UJ..&

dr.,ztbę.

Tak w ITtieśeie Ogłupienie T.alatwiono trudną
wę d w ó eh dygnitarzy i jednej posady.
K. K.

spu

,';.

Bady

--I XBJmlkL

on!oknńC!B

Rada główna

opiekuńcza.,

uznając całą

wagę skoordyn owania swej praey z dzialal~
nością eejmików, zamierze. sprawie tej po·
...

..··.:

.~-

t"
-

-~„.· :·1"5y.;
_ ·:.~.
·.
-~

·-f'....

·<'> .\

"
Kron ika warsz
aw$ka@
Nfo podawać rąk!

-:·"·~JIJ~~,.:~i:'

...

'Wielu kolektoró w tąa pod.wytka k::i.-:1-:.ii 1;ędzie bardzo klopoHiwą, .znaezniejs za bowiem i·:~. i:::.ęść b;~.·

gól.'1.ye.h kooperac ji; każde stowar:zy menie ma-ie dele;g<iwać 1 lub 2 ooopy, a1e .nie więcej. W
k-OI'B$f>O<ll.de.D.eji tej mo.Źil.S. tet nadsylaó . '\Vnioi!!'~ do :t-0zwe.Wtia na ~jeźd~e, i wog~e zapytania o iol()rma~je _wswlkie.

uwagi. Chodzi, mianowic ie, o
!o_r1ll ":spótdziflan.ił1, i
racjonaln ego wyręczama 1nę wza1emnego
tych dwóm odrębnych, a na "iednym i tym
samym terenie dzialający-011 · organizac yj, jakiemi są rady opiekuńcze i sejmiki.
W nieh."ió:cych powiatac h skoordyn owanie ·
prae sejmików z dzialalnośdą :rad -Opie:.
lnu.lczyeh już nastąpilo; do zgodnej więc pracy dla wspólneg o dobra nalei~J:oby jalmajprę
dzej wciągnąć wszystki e powiaty.
ściślejsze oktealcn ie

-·~'I -

d:ztle imusrona zac~oo pożyczki M llll~«i.:;-": .h ól<1
nich wurunkadi.
-

.Na Pradze, jak w malym zaścianku-WÓ"\
wit nam wybitny działacz społeczny. Praoowa1 ły U!.m <lwa zrzeszen ia: „Kolo p:rażan"i „Koło
p.rzyjatió! Pragi". Oba dążą do tego słllllcgo ·
. celu, t. j. do podniesio hla kulturaln ego, eko_no...
1 micznf';~ i estetycznego tej dzielnicy . W os~t..
1 nich ezni-ach postanow iono zjednoczyć !!!Uy, a.j by pracy, niekiedy rozbieżnej, n.adat kiel'Ullek
-właściwy i jednolitość. Powstał Zwilp:ek ~
stkich r,;towarzyszeń. spolee:mych, wybrano uwet zarząd, złożony z ludzi najwybit niejszycb t
I :alr'l !'prawa posuwa się naprzód bardzo woln.!,
ponieważ, jak w jakiej Kiernozi człon:ko\\1e
zarządów róinych stowarzyszeń, którzy mal&źli się w zarządzie nowego tw.iązku~ mem~
zdecyd·ować się na wybór pl'eresa i wiee-p:rei'.esa. Je;;rn bow.'em '\'";rybiorą kogo z ,,K~la·~,
wywołają n~eth<;t u ~,przyjaciół" i nao.llt'Yót.
f;ierpi na tem takie i organ praski „Ech~ Pra-gi'', które \Vub~c walk malomiasteczka":&yeh
I na tle ambicyje k czysto osobistych znajduję
puparcie za słabe.
·

.l

W biurze R. G. O. wywieszoną · „obwieszcze-'
nie", podpisane przez szefa biura zarządu tej instyRota przysięgi, którą ustalono dla legjo- tucji i. opatrzone w piec·<ęe R.'G. O., a
dotyczące ponów polskich. brzmi, jak następuje:
dawania rąk. Napis opiewa: „z,.,,,'Yczai podawania
;,Przysięgam Panu Bogu Wszechmogące· · ręki na powitanie i pożegnanie, ze wzgęldu na 9.d"'
n:m, że Ojczyźnie mojej, Po~sid~m1u Króleshv u, 1;y-wanie p1·acow11ików o<l w.jęć, nie
obowiązuje".
i memu przystler uu królowi na lądzie i wodzie i na każderc, miejscu wiernie i uczciwie.
Na a:kcję ratowan ia dzieci.
. 'służyć będę, że w wojnie obeenej dotrzyma m
Rada gt op: postanowiła asygnować Ra~
i wiernie braterstw a broni wojsku Niemiec i. dzie op. m. Żyrardowa na akcję ratowani a
Austro - Węgier oraz państw z n~emi sprzy- dzieci .
3 000 mk. z funduszu 16.666 mk. przeka1 mierzony ch; żę ibę.dę przel-Ożonych moich i zanego R. G. o. przez Tymczasov;ą Radę Stad?_wćdców slucł~ai.' daw~..ne mi rozkazy i prz_e- llU Kr. Polskiego .
prny wykonyw a! l vmgole tak się zachowywal, abym mógl żyć i umierać jako mężny
Walka :i: 0 spekulacją chk:hem.
i prawy żolnierz pol~ki. Tak mi Panie Boże
dopomóż".
Wydział zaopatry wania miasta, przeko~ .
Sldadani e
przez leg!ony polskie, nawszy
Pestki na ulfoacli.
pewna
piekarzy ,
stojące garnizon em w \Va1·szawie, ma się odca się wypiekie m chleba ,,kartkow ego", dopu- · •
·Publiczność nasza nie chce nauczyć się tego, .H
być uroc;(yśrie w poniedziałek, d. 9-go b. m. szcza się rozmaite go · rodżaju
'na pet·zacanie pestek wiśni, czereśni, lub śliwek i· o-.
Oddziały legjonów poJskirh, stacjonow ane na wielką szkodę spożjlVCÓW, przedri.aduiyć
paroma ty- , gtyz.ków cwoców jest niedopusz czalne, nieraz ·boprour' .. k' " . ' ,
.
,
'
ty1n ·p1'e1'arzon1 pra"'O dr1·1-·. wim::.1 zdarzały się wypaclld mniej lub więcej nie"mc31, s ·1auac uęuą przysięgę '>V sroaę, d • „fl.Odnia· m·1· ode'o:r·~•
ru.
-··
"
~
::·z;· r~ fliwego upadku przechodnia, który na pestkę
11-go b. m.
szego wypieku chleba. Obecnie okazu-Io się, nai:hn;ił. W wielkich miastach z.agranfozn
ych porzuże i część pozostały('.h piekarzy , bąd:.: samo- . canie pestek na ulicach jest Y.akazane
i policja zllluniiarn~ść
Pol~kiena;
dzielnie, . bąd~~ w porozum ieniu ze ::;klepami . ~~~d~;~~.t~go, który je porzucił,
do pozbierania 1
B .
.
spekuluj e chlebem, nie sprzedając go na zw·y- I.·
1
aw1ący meua;wno w . i arszawie nrzed- .. klycli wamnka ch, lecz odstępując po
1
Zamach samobójcr;y. Przy ul. ~furs:załko:Wskiej
stawiciel e Komitetu Poznańskiego pp. Lud- 1 wyższych zdetermi nowanym odbiorco cenach m.
Aby
1
.n"!'. 131 zażyła opjum w celach samobójczych·31~let
1
. wik hr. Mycielsk i i Kazimier z Brovmsfo rd, I rradużvcia te nareszcie
ukrócić
,..:ao- 1 nia re~·.rewistka. W słanie niezbyt cię-Łkim od,,ig.,
i ·którzy w charakte rze członków Komisji rewi· I_ pat.ry.;an ia miasta na ostatnie. wydział
1
posiedzen it·l· 1. zEono ją do szpitala Dzieeiątka Jezus.
zyj.nej R. G. O. dokonyv: ?Ji rewizji rachunko - I postanowił odebrać prawo
'i\.'ypieku chleb{l
---\ wości tej instytucji , akcentow ali słabą ofiar- ! dodatkow o jeszeze 20-tu
piekarzo m, a to w ceTA~tr
i ffi"TVko~
l ność Kongres· 5wki w porówna niu z dzielnicą \ lu możności zaprO\va dzenia skuteczn
ej kon11o-...
!J.l"'J av
pomańską.
i !roli nad sumiennością piekarń pozostałych; . l
i
W sprm.Yie tej
R. G. O. nie , .
1 -· Teatru.lja.
' jest faktyczni e jedj'Ilą instytucją .dobroczynną j . :
Ziemniaki.
. ~;~(·Na werandzie cukierni teatralnej ruch oż;'wi0>
'•V kraju,
gdvż
•
" 1)0 za ilfa- istnieJ·e ea!-••• szerei!
~ i!
W roku łileżącym przy ogólnej tendenrH ~'a- ·rf' · 1·1,• ; • szyscy ari ysc1
· · te a t 10
""'"
• ·-k·
1.. maJą
•
„ m·1eJb
c1cu
o11·
1 tCZ!ł
inny-eh tego rodza~u toVi'arzpitw i i:ns:ytm"YJ,
cizenia ziemnia.1';uw na gruntach polożon...-eh w Ób:·1,~ ·1 ··rcipromienione, humor dosko.naly
:
które -od początku istnienia E:·omitetu Poznmibie \Yielklej V.'arsz.w:y, znaczne obsz~ry zo:;taly I
_:_ Dobcze wam idzie·: - pyta kto.§ p. Rufina.
skiego z Iunduszó w jego nigdy nie korzysta- '.l:t.trnd1.0ne ziemniaka mi, bądź przez
komfoif' upm-. ·;
Naturalnie . W operetce „wyrabiam y" pelnt!
Jr, przvna„in
mieJ' bez;;Jośre
d.nio ,_:;,, tnn
znl;:re- wy
gruntów
"
'
bttdź subie
pnez dzirifai
•
osoby pr;:· '' gaże, uadto chórzysk.\l
v;a.~ne,
które podmiejsi
powy<lzierdch,
%a,Yiały
ziell dod;;;.jemy 30% do .gaż ~nwm
sie, eo R..G.. O., µolsgająe w3'łąeznie_ na fund u- .mi od władz wojsko'.\·ych
lub· magistratu . -Pomiiw) 1 O:J-t:h, artystom, pobien:jącyrn gaże małe, 36%" ··
szach wJa.snyd1, zdobytyc h drogą ofiarno8ci 1.n.acmego opóli;tienia. sadzenia ziemniakó
w, link j.
·- Przedstav;ieil więc nie zawiesicie ?
miejsDow ego społeczeństwa:
dz.aj ich zapowiada się świeinie, c:o w znacznej J!.
Co"? A to p.oco'? Czy kto słyszał, ab'y zam""
mierze należy iawdzi~~czać ostatnim des::czom 1
n
<
• t!
J
• '
'' I
dobrze nawożonej glebie. Weze~niejsze gPt<m1\j l. haiio teatr, który dobrze
idzie'?
rfZYllOtiJWanm !iU ZjBZilll

I

!.

I

przysięgi

Komitat Pnzirnilski, a

się, że

,„- Kr.

!

ilość

trudnią~

I
I

·

.

:U

!

I

I

wvjnśniono, iż

l

,„

ziemnjakó w już zaczyna.ią kwitnąó, a po::J bu.w.kami
. - Cóż. w komedji - p; lam artystę Rozmaitl)
majn spore
mlodych lrnrtofli. Xiektór;w z ~'~L
jaz<l przetlst::n'-"ideli polskich stov-rarzyc rlzier;;a'.' cóv; zawiązki
gruntów jnż "od kilku dni }Jl.!dbiernjll
s.zeń kredytow,;"ch w<.:p6klzielrz:Hh
- Jako tal\o, gażf.l wyrabbm2 ·, ale n\e.slet;y, ru
z caiego rn!ode ziemniaki dla ~iehie i nn sprzet!l).ż,
''"'l'W· lJd wart
t. .•
1:raiu
•
d.._uę d zie
·
·
o·
s1ę
os.iate~L.J
"z
·
t
ie
d.
21
teraz frwierć ru':ila.
i.
22
· Jl•a k-rzn;,-r,ę,
paźv _ajae em so;b.ie wie
• i>dv~ no<l k•·z"1
· "
·
k·a r. b., na
kami
bywa
zaled\vie
l d z10mi
p·
killt'a
A
far.:;a'?
wię.1.;zy~b
ca
"
zie1;i;11
kG:misja
w:.półdz
iekw,
,
il'
''
„:ów,_ nadaj::i.•':ych s~ę do ·km1.,t.m1rji - .rc~;,,fa- z:iś
- Od ez3s11 ,,;~·stawienia „D;vóch .maków" mt
-o.rgan:izuiąca zja·z.d, uz.y:.;kała z~ocl~ wl.ad z.
c;rob1azg - w1ellmśc1 1.rrnrhn. 'N 1)01;.:e 11rv.'.n" 1
· qr·unz·f.) d OtfoYWac
.-11...
'
•
'Pi~Ilagraflza ~'.V!Jie illnVUf
'
T.
J• - -. ~'Y rD1,·od'leni9 uiez1i;,~ykJe
I ' ·1
o_bsadzone zienmialrn mi sa· stale nawi°eu\-:a··-·
i_
fili"l• neuzie
w o~:a - u l,iQ· ta
• „ •l«Z
•
1
•
r-rzez szkodnikó w. p9lujaryrh ria rudze dol;ro.- T•J' uiedobur;J'.
IUi:3Jl wspóld:.:ielezej przy ul. Chmielu e.·1• 13.
· . · grnutów. zorg::tnizo
. ,'C".'· C1~ter~awi:y
·
wali SiQ i po li.o~
. W opert.e'!
-ł Uez.estni
ezyć W nim· bę:dą mogli prze<lsfavd- ' J.;.; p1,J1UJ':l, w nocy s·,rn1ch .nól, maiP
„
.
x.•
"
„c .do u, orniJn.,!
1
~·~
•
·.
·
, ·I~z ... ·y ;Jyuo\i;a JUZ p!v1r11su3i?
ic1e.e
kooperatv
· zaliezollF 'h psy po1owe. Bównież i ko!nisja unrawy · gruntó>•; I t t 1 .!-. ;10Z. jJ.. K_ orntf"~"
;i
1
1 ó
k.>v · ··kred'<:ttn
• ,.,. 1Frh.
•
,
• J.1wJmie.i:o..
·kirh
wr.t.:m.nizo
wnla
1
st'·a{
·11olo",',"
..
·
pi·.~
.
.
.
.
•
;
.
•
;:..:11
rn_;.ty.
armgafow~du Un!:>Lcz;;;iJ'-:l.i'.'go. fo.ne U•
'U.O
CZ1-0ili{ w ·-om1s;1 .wspq:CcL, ora:t, ,rn;0pcra·
t
·
' " „ nicziy.
,b·zem wielu
• " w.ru~ · 11 u1ov,y 1v biegu.
ludzi~ znalazło względnie
Jest nadY.:eja, że będ;;.ier.;zy rni 0 1i
ł . ywy z poza komisji, przez.. nią.. zaproszon e..
,,.1..:_.n..
. do brą operę.
zarówno jak i osoby interesujące się .sprawa:r~oforja. dobroczynna R. G. O.
mi wspóldziefowśri kredJiow ej.
lfoncert w tcatrJ.e Praskim .
ł!
Żadne -oplaty, :z. tytułu kosztów organiza. B~m:o loterji Rady Giównej Opiekuiicz ej zosta~e· i .. · W, Teatrz;~ Praskim ·odbył się koncert n.a docji izjazdu, nikog-0 z obecnych na nim. obda- ·przomes1011e z gmachu Banlrn To-w. \\ltipóldzk;J_
r.'!1ód 'Fow „Piechur" starannie zorganizow any _przez
rz.ych do lokalu przy ul. Kredytowej Nr. 4. g;Jz;e
agen.:Ję
koncertową Leopolda
żać nie beda. Dla uniknied a uciażliwYch
lirodzilisk iego. W
ko~l'erci e tym brali udział pp. :;i. Brodzie • Za.się będzie ciągnienie I-ej li:Jrrsy I(e(lote·
malnoś-ci,. należy wszelką'° korespond~ncję. a- o~~b:f\Ya..;
charkie\vi~zó'\vna i Leopold Brodziński · (deklmn.),
rJ1, \Yy~czone na 1G i 17 sierpnia r. h. \V lokalu
dresować: t,Komisja wspóldz.ielcza, Chmielna
tym odoywać się będzie ró>rnież wyplata w'·na·· .Michalina l\lakowiec ka i Kónstanty Tatarkiew icz
13, dla p.rzewodnicząeego Józefa Rzęfa.owskie-· nych z poprzedniej loterji.
(pio[;enki własne}, Mieczyslaw Orlowski (skrzypce) ,
Jo
a, t. opery "\:V!atlysła.,.,,· Książkiewicz i T. StelmoW·
Urząd loterji prze.z zamiaue cen -biletów lotego'', Kvrespon<lencię iZ biurem komisii rozno- I
'.T!n:;ch- II3;, waln!Q ni~mieclrą, 'por1niód jednorzt~· ski (;ipicw)„ Akompanj owal prof. Z. Biliński.
-cząć mofaia od d.
sierpnia a trwać ".ona
Wieczór i-ozpoczr;:to '.!-im aktem „Lilij" ::\forsfi·
sme. wa~·to:oc tychze losow, przyczem nabrał: przekoże. tylko do 25 :vrzefaia , . W k-0res.pondcencji ! ·nama,_ ze ~utj·P!1rza20w~ 11a
nie kaucje· są nie"\\~·-· . na is dobrem W)-'konaniu pp. P. Oleskiej, H. Ogór!eJ .stowarzys4ema nadegla komlsii \'dada· ~tarczaJące I zw1ekszyl Je o 17u marek ou ka:~dph kie-1·,;i(:za, l\1, Sułkowskiego, L. Brodzińskiego, 'i'.
roo~ć: Kogo \l-eiegują na zfaz-d) bo t'yllrn delc~ '..:O-tu losdw. \V ten sposób wszvsev kolektnnv 1Jcua Osty i R. Kalinowsk iego. Na !ipcc.jaJną podiwa?~
&aslużyla staranna ·wystawa i pomysłowa .<'eży:;erju.
wpk.eić t~ rói.nir~ b;i;lź 'w markadi, badi
gaci bętlą mogli za.bierać glos w sprawach o- nrndeli
w papiera.~ publicz.nych wartości 100 rubli. ·bfa
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Lcniony nnrczyńskinno.

Jarji, gdzie .oprócz ma:p szkolnyeh i dubelt-O-.
wek myśliw~fkich, s.tal jeszcze stolik ;i przyborem do pi.Eta.Ilia i z góry ·pri.ygotowanyrmi „f.ir·
mo.wy.111i' 1 papfor31mi. A więe: na jeduyd1
widniał <lru1.."'0wan.y nap-is: ,,Sit.ab Legjorm
Polskiego ", na -O:rugich - „Naczelnik sztab'lb
Lcgjunu Pohkleg-o''. na trzecich tylko „Ntt~
ezclnik Legj-0nu Polskiego " i t d. it. d.
Jak widzimy z. tego,· Gorezyń.ski budował
~wą i<leę o<l ... daołm. Wszystk<l jut miru, o'.Prócz;... iolnierz:y.
Tem .się jedns.k nie martwH. Co innego
z.gola zaprzątało umysł prz.yszłego ,.;.r.b.a'Wey ej~
.c_zymy". oto - me mi.al jesz!:l:&e !lrmrl pim~
wdziwej - kara'bin w i ladu.n.kw . Sprawę
za;opatrzenia się w armaty Ztarazie odhladd
na później.
Zmienił te<ly swój plan pierw-o.tny, i U·

nri.a;;;t wpro3t z Wilna udat się do Wa:rsu..wy„

pc;jecha! uiowu do Baranowicz, do swego kif>1·c.wnika duclwwn-eg-0~ jen. Janusilie 'Wiem.
·
Co tam mówił i, jak mówil, :nie. wiem.yt
ałe w rezultaeie dostał ~,bum.agę'\ n.a mocy
której mial otrzymać ze składów t~
Brześcia 800 karabinó w ausirjadd ch i 150 ~

.ssjskich kawalery-jiJdcll;
naboi.

oo

fog-:> r.aś mUjó.n

We<lle wszelkiego

mu.sial on :zapewn.ie

p-rawdop.odoJ.ne~
Ja:nusz.kiewi~ lt i~

-ju~ ;;zna'C",wą" ilc>Ść oohot.ników, lrt&rzy <:lf~
tyl.kó' nit broń. .
· · Naturaht le, otriymaw szy ów wy'm~""?.OJ;iy

papier, ·u-0rCIZ)rński riatyoom:hrnt
1~ep.:ić"

me.

„,

pl~ł ~

do ~i.erw-~g-0 (;-:i~~
:rtronę B~t"i2' pociąg-11 i Int.em... ~~'
fl0eiągu udd się p.o b.ro:ii •. ·.

:· ::'

.'

~~<~.·

.(D. e. n.) •

,:\

-~

~

.. •

z łldJ

lt'lll

ki-

pmwa&il hurtownię i wy~wal -! ma.ty w k~ z p.ovrodu. &wak~~j! ~
· -~~·-.które wi~ pny~!o łię ! dl1ik~w,, o~~rćw, i W.~tytuc~J :05y;isk.Ji:~ ttei
de rozw.otu ~a.tielezegq u na.ł.
I w~'alow1@u.i lt.'1.uuu.
,
·
.
l
~ tiu w ~ okt~ i.U ~·
Do ~trłlt .pośrednieb uliczo>.1.-0: ~trafy ~a
my ,~tal ~ ~~ ~a;ey <ki~ ~ fo~ ptUityeh, na .komnrue!ll z pow-o.du t&
m~ łe ®ecnit tlljęlł się kQOperatynmi :tu.- goż n!e:!"lAeenia i ohnltenia.
dzte faehowi, a eo najważniejSle, ~ truiwa~
Ifomlsja ~hi e:r~l&, „te ~ wi e~u d c:m;ieh
-~ te.z.akłvl.aj§ ~i, .którey: .i~ M'PTaW'· do~rxly brut\(>:i<'rn:n1eJ:!:Z:YtY0t:~1ę o 00%, 7..aS w
d.ę pot:ze'łntl~ '- n.ie ludzie, <izial'.all\~Y z po,.
nallepszym razie 25. do 30,o."
.
budek d-Oih~.f?inyeh, jak to :mi1ło mi.ej1ee w
Straty be1;p<»~rednie w ro:z.:uych ·m:~!ac.b
pierw3zym okresie. Widzimy, ie najwię<-,~j ro.z- Polski wielkie. W Kalisz.u t$lraiy 337 o~~o (l„
wlialy się koopetatywy w gub. piotrk:mvskiei1 bli;z.ono na ~.101.®9 rb., w Prz:~:.:....ri~s:u. 1~~,
gdj·.Z glówl."Ji.a ~lad.all je :r-0botn.foy, któTym O!'".lh na '.132.'.:32 i·b.; w Socbaczewrn i:J1 oso.,

l

~:radne.i.two w .hu.dlu i fa!.seow.IUUę a:rlyku~

na. 211.594 ~b.

~ie Ilię.

ratów.

· łt\w ~eą~ ufbardue1 doiplekal-o. Pol~

w mą.zek, wotenia wlasnej hw:-

. ,.

· w n:•ku bid;i:)':ym lH'.lwstafo w Be:rlini e ~~
ejalne fowa.nyst:w-0 p . .n. ,,Pobyt wiejski dla
dz:i~i miefskieh" (Lan-daufenthalt !W- Sia.dt~

•
ki.udar), 1.--tóre posta:wHo sobie
sra~

Ul.

d .
za an1a wy~

na· wi~! na po.byt killmmicsięe:r.ny s~tki

tx·się-_,cy dzieci t miast niemieckich'.
.
·
·
1
1Jsilowania tego towanystwa p,ppiu· y w1adz~) odprrwiednte organlzacj.a apoieezne w
Nie:roczer-.h i dur:h•'.J'l\'1.eństwo. Dzieeitnn z miast

-w·a1':i;yszeń spo~·~ych.
P<:wyisz& dane -pnytaeiamy ~ „Wia<l,f}mo~ei rr:.łwtl;li~ch",_ dodaj~ oo eiOOieł iż Rada ! :nieinieekfoh ehetnie te.i ~fiarowa..ly
sitanu. powinna UJ\C tera:& w :ręce spr.a.w~ .st.o- ·j
• ·
~,,.
wa~ s.pot.y~ycll i w''l«Tiil jakiś ot-p:n prowmeJ·e Rz:esz.,-.~

lrlaro~ t twó~.

.

· ·

cbiński111~

Wieś ółu dzlBGi.

ezyeh~

bv się rozwHa, aezkolwiek powinno było ·tr
deg.iiat hlU'dW wybitną rolę w rozwoju sto~

r&

Z ŁodLl na<le~ano Jes:ieze ruęw1ele ope- ·

fawni, pismo ,.Spo?em", <hialaW..O!ić agitacyj~
no~ illocrroaeyjna :na -p_i:owiueji prz~nn~· si~
~omieie <io ror.w-oju kooperatyw spoźY1'\\'
N~eży t.ęż wspomrlie~ iż d.. 4 styeznia
t!n6 r. powstał:a. w Warsui.wis ~oopera~a
fi:lW~ 'ftPól:dziel-eeycll", która lę,ezy
"" 1ebie SO U"ZeSZefi. liczących 20,000 won~
łów. ~.& 't6 jak°' ®iąd !by!: $ta.:

.

róc ·o·

g~~

·

I ~~ei:'~~::~1\~~~~~
I flaro~ pei.nł · 68'694 Uieckml. Pomone
z.dąda?o p~a

64100 dzie~ pro'W'in.eja

sa~

ska otw-0rzy!a swe d-om.y dla 15479 dzie.cl, P;ru~
sy Królewskie obiaw:Hy cl:!.ęć pr:z,yjęcia 1Cli000
dz,ieci, na.il-es!a:ty t-eż swe tg!o;;r.euia i
p-rowin:eJ~.
"'
Wysyłaniem dzieci poli:kich ZZ'!ji:'.!o się w

we

śmierć JuaJJ..S.z.lkaja wzm.oenila sHy ~i
-w-0j~kcr'i'i'ej. Nad~k an.giel~k<t :"' ~eey~a~

P11~1!-fi.n:iu w pl'.>r<iz.utnieniu z ogólną orgruJiMę.j~ p.ri~k.ie T-0w. k-01-onij wakacyjn;ych ,~l'-tella".
N.a akoję wysyłania dzieci na wte>Ś magi-

i:;:ti:'aty miast niemieckkh

ma.ją,ey fl:~· celu wciągnięcie Ch~ ~o W-OJ1l1, ~
kunal du.ela .. Pr~zygent repuł>itln, ~~
portji Wójill'\'.DWej ustę~W.!!J, krok M Ju-oJtiem,
wreszcie kilka tyg.OO.ni temu ~:rmm:ono ro do
ustaple:nia c.alkowicie Z$ ibka pre~ydjal.u.&g-o,
na ·kióry:tn generał Cr.angsyn osa~! byl•
cesana. F'n:vP'Omina n.ieoo ta ~oija ~

pneznaczrły maa~

ni ftmqm:.z.e, np., nui.gi«trat. B.erli~ a.sygn.o..
wal na len c.d 1-(100,000 mrk.„ - Charlotten~

l;iu.r,ga - 120,04..10 mrk,ł W1lmersdorlu~100,(.l00
mr. i S.eho:nebergu ~ 300,000 wk~ Połowa

tff.h

~UD1 prz.~naezona jest 1la P\'}.tnflC .ri:JdzJ.~
ooni pr:l<y e.kwipo~aniu dzieci i k:O.Sf.ty w;rjb

'!ll'J:u'} potowa za'li

n.a zorganizowanie dozoru

wyehowaw cre.g-o z.

pośró.d nau~eycieU

lekarską.

den.turę n.statńiego cesaxm hą.neu:sldeg<1, ~
ry :1. fotcla prezyd:jaln• w~ u ~ u
~

.i ~e

·

Gdy r cyfra.mi

powyis:emi po:ró W'.llamy
,,!krl'.ł':mniutką" pozy~ję (ó-01000 mrk.) 1 TiiUfU~
jąeą w budie.eie Rady głównej opieklLń.c.zej na
miesiąc llpioo o.a alrnję „wieś dl.a dzieci"~ przy~
:mać U'!U!llnJ', iż wieś polska ni& i'i'znlosla ,się
zbyt. Wyi-Ok-0 ponad Zfiściankcw;y €'lf1i?:m $-W&>
go !;ytego tolądka W Cka.SMh, grly miat1t11 na~
eze upadają, ~ bn.emieniem· ci~faieh obn.\?.~iąr.k6w1 zwią?:an.ych :a: obecną wojną.

1

Niema dótycll~ S'Ur;egó?ów, w jaki ępo,
sóh dokonał si~ aJrt p.T7....ew.rotu. Bądą.e :i ~
srlośei, P'nypusz.ezaó na.leży, że :nie obestt(> si~
b~ l'rir,leiwu kiwi. Juz chemie krątą PfJil~
ski, !e łO najmniej po}owa Wonkó'W ~ '
m@:n.h1 głową prxy'płaeiła 5WÓ\ ndrlal w ~.el! ·
pra w.00.awez.-em.· Kio nie umkną!, ren. f.g!!!.~
Cieka1~;sien1 Je!łt, te o ile w Chinach ~ ()I
ent1.u.jaz~em wiitano narot1!'.f;?n1 ~
lamentu, o tyle -· Jąk gloszą de-p.e:s.r..e ~~ nild

grpruu:yn1

nie ubolewa nad jego upad.ldem. ParlamOO..'
republlkań;~(ki z.awi6'.il .nadzieje. i.akie w ~

poklail.a.@. Od po~tku $Wego istni~ byl
tylk5 polem .awarów uajroz.ltł..ai~ ~
zn:denia:jąr.:y.eh

·zbyt ~o

swa p~~, ł ·

cie mającyc.h wcaJe t-e1ów śe1i!:-e ~~
Z.amiast spn w p1!bl.in:nycll, :re-piublil\~
r;zfontowie r..b.i.J.skiegfJ dala pta.~.a:.,;r~
;:,aJ.atwlali wył~\C.i-nie inre spra V.'y p:~„watne.
,Jakie będą n.astęr~at wa „.,mia?tl' . ~wi~
§ci§le przev;·idz.ieć n:K;p-odt)h:tia,

tlr.kon?-nej, -

\\'iadumo. ż,~ gen, Cz.un.gs.y:n, g!ówn::;i irr./J.Wr.$
p.r;rHwr-0ti.i. jest n·ole:ttnikiem . ;liŚJ:1.,yms'M,~
· prz;yiaz.n~·ch 5to:;unków 1: Jaronją. f:artja. WOo'
i c1111a ehi:Uska · nie SI.e:eę<ltila ma.rifę-staey;
pnyją.rn3~c.h dla koalir:Ji. Na. p:rzebf~g W>ej~y
obeenej nie hr;;diie t-0 miało '\lt'1)!j~, ·
Najpierns~m l'H'i~tępatv.em

tamie;;;zki

wewnętrmf\

z:rni~y b~4~

to pewni.

„".'

C.!:tin?

11i0 były nigdy S'lłą miliatmą~ t~"t! n~iej
gą nlą b~ ć obecnie.
.

;

·.

mo..

•.

~-~~-.,,,...,.~~-"""'

Nigdzie

~hyba niemą. więk.;!.ej ;r!dtbfał-n~

ic1. niż mi~lz.y s!Dwarni a c1..yna:mi ;;;;erowtti':'
ków na w;, ro:i>yiskiej. Niedawlll) te~ ~oko

halnuki lu.1 respo.nclent dz;iennika . Wdap~
\'il ag" ruz.w..a wiat z. pr~~ta"Wl.'"
cielem rosyjski sj Rady rnho.tnteie.i, ·0'.blher·
giem~ ktdry rnięd~y im:ienti po:więdti~ ...~
my :prz.edewsz.ystkiem pokoiut" Odjbwi~
którą dnUsrny HenderM:i:nowi, jas-M ~e,
ie iestis&my .d. dn 0$Ultnkb. granie w-d~wa,;;
J:J.i t~ na.sz:ą, itl.ęę pn~pl'Qwa<hi6 i 1bielki4
prz.eszkody t>ędzdemy u$U'Ti'ąll i. tlrl}"' - bel
mUo-sier.diit\!"
,
Na pytanie, ezy Ro!?>ja. -wa1ez., a Aba.-ejit i
. Lotaryngię o.dp-0w.iedziaJ · Ohlbe.rg p~.
W kwesiji: ezy Rada. robotn..i-eza pd:1:1'.i.-.
teńskięgo w~

kwestję winy ia prowad:z..eni* w-oj;t:ly, -~
-cizia! Oh1berg~ Ra<la wbatnicza podni•~ :trl•
k-0 nową kwestię winy. mianomci,e h~
odpo-wie<izial~i

ny.

.

r.s. óa:m,.e

pi-Owad~""*'

W:;z.ystko tó bardzo p.ięknie. Al.S w l>f.>$rw<.siyrn rzędiie odp.owledz.iam~ u
· p:ro.wada.~nia wojny p.owin.ni PQll!~ ~
,,.
ciele Rady r~.nk.tęj w ~ ~.
A. jest ie.h tam ~u. Jedf!IQ.. t ~' li~
ski, jest gtówną. ęr~~ ,,da~. ci.wu
woint't o.n to bOwi&tu Z(\~ ~'ł&t

bee.we

ofe.!l~ywę.

:

-

~.,

· Sło'Yf!• jak widać, Qhod~ iup.ełn!U'
dtog~ ruz ~„ , ,.. .-~: , . . , ··
.
'

..-., ti""··.

„.
·

i.ni14

~

. . . -------------_,-.. · -·

Jłt.

_......;.....;;..i~------------

pereg . pom:ig&~fle-n, w których mogłyby
$ią od.bywaś -posiMt:enia. Odwiedzone zostały...,.. .sala koneartowa pny ul. Dzielnej
16, Hla ~Sur81 ne:mieślnfosej przy ul.
Wł~bie10kłej 11'1. Hl& :aiemeekiego Tow.
śpiewa~ prą .ul. Piotrkowskiaj 243,

Łóo'
tódż.

Wielka

eała b. ro!Jjsk. gimnazjum przy ul. Śred

thlię,j
łmj

14. Według· opinji komh1ji najbarodpowiada eelowi sala koncertowa
ht ft 'mlgl~du :na s~ wielkość, ja~
i cibHernyoh gal('rji dla publicznoifoi. O budowie 'Włu:nej Hli posied~eń na razie ·:nie
aue b}'4 mowy.
·

ęil WjwldL).

TIL

WJ'eS?!oie komitet. :ratunkowy posta_
l?resid za :pośredniótwem prasy
wszyat1neh pa.nów, którzy o.trzYmali usty
do zbieran'ła ofiar, o łaskawe "zgłoa!l;eni~
ad~ ?<.niemi, o ile jeszeze tak:owrch nie
zwrócili, w poniedziałek)· dnia .9 bw. m. na
posiedzenie do lokalu
Gield:v" Piofr„
kowslta 96, IV piętro, o godz. r:/ p'o -poł.
Posiedzenia wezorajsze zakoń-Ozono

nowił

Spl"a.wa prąłą;cMenła pr~ edmteś6.
Komisja dla spraw przyłąii11enła;przed
nue~ć. wybrana. przez Radę }.fiejskl\, odbyła w środę pierwsze :posiedizenie. Na
przewodniczącego komisją wybrano ławni
ka G. Neumana,· na zastępcę-ks. Albrech.

ta i na sekretarza r. Szpikermana. Postanowiono zapoin~ń się najpierw l!I- granfolll!:!i pNedmfoP6 i Hita.dat spisu. wHyPt~
kfoh nie:ruoho-mośct liól'e maj• pnejt$6

'l:t< włano~t

:{!!'tf asta.

·

mą?iezyzn-1.

· Pozostało na l~go lipca
chorych 842, w czem kobiet-187, 1. :mętt
ezyzn-155.

o godz. 7 wieczorem.

Wśród :Jllutjstl"ÓW hawleGJdeh.

Na ostatuiem

-~

Gzłonk&w
majstrów mwt~

zebraniu

Ze Stow. spoż. „Bratnia Po111oc" Zwi~zku zawodowego
w Radogoa11011u.
kich postanowiono, wobec drotysny tlo• Założone w :roku zeszłym .przez ks. S:cze§n121~ą Stow~rzyszenie spotywcze ,Bratnia Po-

Wczoraj odbyło si~ pierwsz-e, posiedzenie komisji do spraw ogólnyoh. Dziś
pned półudnism odbędzie si~ dals~e posiedłłenie komisji tramwajowej, za~ po
południu pierwsze !lOSiedzeuie komisji
opieki nad wi~tnfami.

W ubiegłym miesiącu do szpitala. db
nm.,-slowo chorych w Koeha:n6wee pr'PY"'
było eho:r.y~h kobiet-10, mężezy'Zln-18,
razem 28. Ubyło ehorych kobiet-8, m~ł"
ezyzn-7, razem US; zmarło k'obfat--1,

moc

w Raoogoszczu, 1est obecme prawdziwa
'flOdporą tej!o całego przedmieScia. · ·
·
Stowarzyszenie powstało z kapitału. m1 który dożyło się grono miejscowych ma.ńtropów.
~ ma _na c~ln dost.aro:zanie miejscoviej biednei
,udno~Cl tameh DftidUktów pierwszej potrzebir,
Przy S~owan:yszef!1U otwarto składnic~ zapasów,
z kt6re1 członkowie ~opatrywani bywaj2t w produkty !p9tywo:e. l~H~J\Ca dotychczas przy uł;
Zgfers1deJ 146. knc:hma Stowareysz-enia wvdaj e
p~esi:ło 450 ~biadów dsiennie dla d ziatwV. Wtych
dnmch kuchrua ta będl!!lłe przeniesiona 'do nowo
vr~ądzonef[o obszernego pomieszc~enia "fZ't ul.

·Hauslera N 7.

.

.

t'

•.

OJ?rócz kuchni dla dzieci, Stow~rzyszenie
utrzyn1 u1e tak~e ochrone, w którei nrzytula prze·
szfo 2.'.:0 dzieci. Z tej liczby 120 maleństw, wv•
~łano. w tym roku na letniska. Stowarzvszen.ie

llczy JU~ prz?sz{o 2poo cxłonk6w, n oQ.sługuje -

wedie ostatn~ch pbhcze~--ko~o 10,0-00 osób,
Po ~rn1~~1 ks, Sz~!rn<lka,' przewodnictwo
vę ~arząd:m:i
tę:raźme~iay iJroisoszez,. ks. Ja~
k~b NtJ~akuwsk:.
w dalszym ciagu gorliw1e zabiega nad
rozwojem Stowany~
szen~a. BardJ'JO gorl1wą protektorką Stowarzy-

szenia fest równie~ baronowa fiei~zlowa.
W tych dmach odbędzie się zebranie za.-

rządu,,"! '7lu om6}\'ienią tak .wyników dqtychc:zasow eJ działa1no~e1, Jak również pow5iecia <lal:;,ry~h postanowień w celu niesienia skutenmel

:>.we1 Pomocy

niez~motnym

Radogoszcza nom,

·

"°"

datk6w, pobierae za uszycia ubranit.
o 200 procent wytszą, nit w ~,~
nor~alnyeh. Postanowiono równiet ~
ezymd starania w wvdziale surowoow &
udzi_elenie dia ezłonkó"w Związkn potneb- ..
neJ im ilości nici, których nabywmde ,,sklepaeh, !i powodu epeknla.eji. stał<» ~.
n~

wprost

niemo2Uwotieifł.

Rueh

stre~.

Strejk s•zewe6w-łaeianry, nJuntj-~
się naprawą obnwia, zakońi'l?sył sł~ j'Oł.,
.

przynosząc

-praoownikom

podwyak~ p~,

o r>.o proc. . ~ach szewców-łaciariy obej.muJ e w Loeba z górą 800 robotników.
.
Krawcy, wyrabiająoy konfekej~ d~
einną, zastrejkowaU, tądaj1te podwytlrl ~
robków tli 60 JU'O('I,
·
Ł.

O. S. w Helenowie.

Dzisiejszy meez6r komp~"11:1 ~

O. S. w Helenowie odb~dzie si~ J.'H'td ~.,_
kiem mnzyki franeuskiej. Program H'Wi~
M S7iereg utworów najwybitniejsitryeh ~

cnskfoh

kompo~ytorów,

jak Berlio1, Bbet

Saint-Saens, Debussy i wi~lu in. Batut1
spoe2iywa w r~lrn p. Bronisława Snl"1.
Fał2zywe
mił

kart7_ :ua ohle'b.

· Komitet rozdziału chleba i ma.ki znii2!~
wydział ~ler! ezy, te ukazały się w obiegu w„

uywe karty na chleb na okres 54:. Od !)ntwdd,.,
wyc'h kart ró!ni je napis, umieszerony B ~

orar. niestaranne wy'14:onsnie wizenmtu Mlee
ktnrlc:a.

Przy ul, Pn:ejar.d .Nr. 2t zaszedł me~
P.gonu męta ł tony w jednym dni~ a.
mianowicie Józefa Niedt.wiedskiego, lat 6i i t .
~ny Marjanny, lat 60. 1:ona umarła waomi o
J!Odz. 7 rano, a mąż o 12 w południe. Jak ~
wiadajit sąsiedzi, Niedtwiedzcy gapadli na ~ ·
•
przed trze ma tygodniami, nie SJ">Ocb:iewafll!l
kły fa'kt

i.tie, te w Jednym dniu zakoocz ą d~ •
dróv.'kę.

·

Nied :twiedzki był
parafja1nej Sw. Kn:yta1
~oo~fu lat.

słutącym w kaneetarll
zajmując t~ po~ tlló.

sądów.

onika

--

łóizka.

Regulamin obrad '.Rad7 Młejsldej .
. PrGjekt regnlami1n1 obrad Rady Miej
~łi~j. pnyjQty już w komisji regulaminowej. 5osta.ł rozesłany radnym. Obejmuje
on is p1.ugrafów, okre~lająeyeh prawa.
\r?&!esa. Ra.dy i JH'.'ezydjnm, przepisy o spom
~obie nroływania. 1ebrań, wnoszenia. wnio"
~.ów pn@! ::radnych, zg!amzania interpela~
Jl•. wyboni komisji 1 t~ rl.

łl'_r>Jektam

powytszpn

Obrady nad

~db~dą 8i~

na

~litHtm: posiedzeniu :Rady Miej ski~j.

na.j~

O riatą sal

posi.edżeń Rady
ejshfoj.
·
lromia}a do ap:ra.wy· włunef sali po~

~ !!;ile~e_!

UMJ.t '.!fliejakiej

(lbejt'łała w1,w"mrj

Prokurator uwata, te :reznanfa Swhtdków
1!fJs1:arfZal~ w zupełn<?ś'ci do ska2!~mia podsą.dnego.• w.not!h na !iasadz1 e § 57t ros. kod. kam. o
8 .im,esi~cy wi~xleni'.i x zaliczeniem 2 miesięcy
'ł.'t~~ma ~t~dc~ego.
Sąd .JEdrutk µuW le.'dynie fakt ?= kot\mi za
. · ~•two i 1łcanł Schnetkego na 4 miesiące wiązienia. uwda~ karę. za pok.rytą przez więzienie
·!.śledcze.~ Co :s]~ tyozy niskiej te_nuty dziertawnei.
. '1

~ s~ą. t•!ZY~zedł do przekonaml!>. źe oskarżony
~1~ Jest tachowcem-~gronom.em 1 1stotfia wartoś<:!
muertawy xnogła mu nie byt wiadomą.

Wesoł:v rz~dea.

I

-·
m:h?łelta. Dlliah.j o godrln!e 4-ej po poł. odbęd:rie się posiedzenie
Rad• ·· j kii '
11 „....<ł t t

Rada

nne e e.,1 w Bili ltl.<>5„s ra u.
II Rolo P. B. S. Sekcja foto~aficzna. II-go Koła. PolskieJ· Macierzv
• .
.
/
ik.olnej odbywae b~dzie podczas ferJi
wakacyjnych wyciee'll'ld do okolicznych
'

miejscowmfoi w eeltt :robienia zdj~ó, jak

~ sądem stHął 50-letni Jan Borowski
. ~ qomu pn;y ut Zakątnej nód Nr. 85, znai~
·;łlllJEtcy StEl od d. 'f marca r. b. w wi!;zieniu Sled·

.aiem. Akt oskarżenia .....
..,. ~ o
1
-Y..I.\} 1

,

.

...

. t::f na chleb, że na zasactz~ Iegitymacyj"'~w~ich

, ~katort?w, którzy ~yi t>ehałi na letniska, cdbie-. s d. kany na ch1-eb 1 tako""e sprzeda.wal, ,~ wre· /"cfiet ż~ włjednym wypad_k? w~stawit dokument
, s a1szowa podpis :własc1c1ela 1ri11e~o dornu. T~'.1 ostatni wypadek jest s<:czególnie charakte' l'ystyczny dla -przestępnej naturv podsądnetfo. J~.k sam. ze~najie .znalazł on kiedyś przy zbiegu

un:= Cegielmane1. 1

Zaką,tnej legitymację na
zamiesr.kałe110 nrzv u!.

na-

o

Za-

wc.d:i:~iej pod Nr. f>Q. Osirnr;;ony" poslat swego
człowieka, Dyleu,rs!{jecro, r!i) odnowieJnier•o uczą~tk u Pf? odbiór. ~arty. \V uczą.stku oSwiad.t:zyh .. t~ 8kobe.lsk1 iut si~ z te~o domu w_vpro' ~~dl§il i. "."'Obe7 tego karty wydane nie_ ~ędą. Nie ;zraza1ąc s1~ tym obrotem sprawy, osi.:arżon)'
wypisał kartkę, która ooiewała, ż"' Skobals:d
wprawrizic miał się wyprÓwadz;ć, ale tyrm:zasem

m1eszka nadal we ·wsnomnianvm i.łomu. Pod tvm
zaswiadc:i:.eniem polożvł podp!s włagc ciela dom'IJ. p. Marguliesa
·
. Oskartouy przyznał'. się do T.3rzu;:::311ych
mu :c:zynów bez zastrzeżeń. Otrzymane kany
Bprzedawał po 30 kopiejek za sztukę.

w

Uroc:i-'tość hat.'(H~rska
d.niu
o11 ~
1 llpca odbyła się tu uroczystość IJoświe.cenia. sztandaru j lokalu :miejscowl'j c1ru-

Harcerzy Polskich.
wczesn vm :rankfem hrzezińskie
•
' zastępvJ harcerskiP, oraz: z okoli~ no1n~zAz
J:'
ulicA f!Ddążyły dn kościoła na ms~~ę św.,
" •

dzień

Polski~.

.Hermanostwo Hajkin mk. 2.
Romana Sochaczewska-fen. 75. P. Havdu-

. asek-mk. a.

t.

.

.

Nadporucr,nik marynarki, v. Heimzatopił teui .samem trzecią $ kolei.
nieprzyjacieJs:(ą ł6dź podwodną.
·
Sz.~·f i::ztabn mlmlrnUcjI.

f.1aki łodzi pn~wudnych na oceanie.

mieiseowv wikariusz, ka-

Wa!'zyugfon, 5 li1!cr•.. (T. wł.) ·Weomajmienia ministra marynarki, Daniela trausprirty wojsk amerykai'tskieh by~
l y d:wukrotpie ata.lvnnm e :przez ,niemieo. kie. łodzie podwodne. Transporty . były
, vodzielone na różne kontyJ;lgensy, sJtJa„
dające sii1 z okręt6w wnjskowych i eskorty . r. · okret<'iw . woienn';ch. Na .oceanie
e·~korta Tn:ta'ra być w~n10-01:tionn. przez kontr:torpndowce atnl'tykańskie., operujące oberlln~~

torpe~~wa~:~· brała udział

4lubu pan ny R6·

ły l!ibunycówny z Zygmuntem Hełmanem skła-

4.aPł,

.

pelan harcerzy ks. Domagalski poświącił
sztandar dru2yny j w :pifilmyoh oraz gorąh ł
·
cyc s owaeh tyczył zebranej młodzieży
jaknaj:pomyślniejszego rozwoju.
'I' ego~ dnia o god?.inj e 3-ej po J:iolndniu odbyło się poświ~cenie lokalu Związ- ·
ku Harcerstwa Polski~go w Brze:r,hlach. cnje tia wodach europejskich .. Pierwszy
Do '1iebranyełl członków patronatu, at.l\k nastąpił 22 r.zerwctt o godz. 10 i pół
zaproszonych gośri, oraz harcerzy prze~ wieczorem w T•tmkefo, l?Ołot.onym od gfa:omówił prezes miejseowego patronatu.......:.dr.'
ny umrr,wionego miejsca spotkania z k.ontrSt. Szelągowski, który wskazał, jak ·wie] e
dobrego mote przynieść nam puca harwielka lie7.ba
oerska.
lodzi TtOlli~oarrn:h. Z<lŚ dru~d atak za.,. Iii);

Na pogo"6loou1 B:egowa.

Zamiast depeuy w

J"u?.;

podczas której

Oliary
·

.

Dedin+ UrzQdowo donoszą 5 lip.ca~
Jedna.. z nas21ych łodzi podwodnyO'hi pod
komendą nadporuczńika marynarki v. Heimbnrga, w dniu 19 czerwca w :póbli~u wybrzeża Tunisu zniszczyła za :pomo~::\ ·tor- .
vedy wielką francuską łódź podwodną,ja-.
dącą pod eskortą kontrtorpedowca~ . . .

źVJH

Prohm1.tor :tądał ukarania notorycznego
przestępcy 1 rokiem wię~ienia.
Są,d skazał Borowskiego łącznie na 9 miesi~. więzienia, licxąe mu kar~ od 7 marca r. b.

d?ione w ,,Godzinie

.

bnrg,

.

~.

1

r.6wnie~ zajmować Si{} będzie p:nygotowywaniem :przezroczy, potrzebnych sekcji
ozytan.kowej przy urządMniu czytanek,
przedstawień i odczytów dla dzieci. · ·
p
·
·· · t
rzewo dmczą;cym
sek c31
J es p. B olesław Rutkowski, kierownikiem artystycznym p. Feliks Scheler.
Sekcja zamierza takl';e prngotować
se?'lą widoków miasta PabJ. anfo I na~bliż.„
.·
J
.
szych okohc.

„rzucał. ml!, te w cu,u~u
191'1 roku l)r:zywłas ...czat sobie „ ,~ " 1 ar-

zw·sko Skobalskiego,

Xrenu\2
łL
·: \.„ ·
pa;1
'J

·

oraz

· Razem mk. 5.75, co z popnednio oglos:ro-~~ OftartllJ:li, wynost mk, Slł3.06 i rb. 7.

Następnie młod.zj Pż odśpiewała. rot~,
popisywała sią deklamacja,mi.

Dopełniły uroczystości r:wiczenla łlar-.

ee:rzy, które, aczkolwiek znczQte od niedawna,

YYIUtdły pomyślnie.

I~ .~~~~:::;')~:::;:~~--1
ó
i
stał sl~iProwanj w kilka dni - później n.a ~ panny. HELENY. LEWIT · WNY i'
inny kontyngens.. Ronh-torpedowce qto~· ~e> t pane:m SAIA>MONEM FUCHS
sowały bomby,
wybuehające
w pewnej
od~ ·1.!.„ aklad···a.. se.r-d·e·inm. e ł'lelie·.
. .
pod
W jednym
wypa.dku
"" tti.a.
._ .

,.

-~·

le!!łośei

wodą.

po strzale, wymierzon-ym w IJeryskop, na
powierzchni~ morza. w:yplyn:ął peryskop.
wraz ze szczątkami
drzewa, i czego
wvnika.~
.,,.,
-
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Akt. I:
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ll!l'llRRll1tlf~ll~PllllllłrlłCBB811:1atBZ'81łlllłJfllłlllł!łRlł22r~llłf'il

Pmgr1l'l(ld lttlrn ~1 do 1011mitanm 1~10 Mp11a HU mtąm1I.
Dramat w 4.-ch częściach z udzialem Wandr Treu.

następnych.

Nlszczvc1·ELKA nnm1i

łłsfillłi ROllW ~ Sensacja!
Wzruszająca tragedia tymowa w ~
•
wiellpch aktach: ,,,.,,. W :roli głównej głośna
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Akt

II:

w urin?
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la

iZPttiłl

talentu, ulub. publ....-.................m
B~1 magiew;. Akt III: lymnua 1~auu.
Akt V:

Prztd safiim.
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Lw;miGI Ił

khała

~IJ nstBSi

i

Liarza- sty
Częstoc~owa1
Przyjęei'b

Wyjmowanie

Pan Szef Za rządu .mianoał mnie nadburmistrzem miasta
Częstooho dy.
.
. W niu dzisiejszym objąłem swój urząd i przyjmuję inte. resantów w dni p.o szednie przed południem ·w ·godzinach od
11-ej do 1-ej.
NADBURMISTRZ
Częstochowa,

głównysh..

zdjęcia Z natury. ~ ~achiści Wspaniała komedja.

c1$kawe

uL Ptum.y Marji nr. 10,

eho:ry eh

~ów

eod~ien.nle

• •

rtJnttca
ł·sze piętro.

od 9 r. do 7. -w-teez .

bez bólu. Plomby.
Zęby sztuczne bez podniebienia.

===
===
===
==
CER Y BAR DZO

PRZYSTĘPNE„

.

w

.

Częstochowie
·,

Z puwodu _„. zawieszenia rushu omnihusnwagu zmauą iprzcdana
w:zyxtkie umnibuiy, Gzęściow1 prawie· Gałkiem nowe, ·w ozątcł z liedz01łiami wzdłuż, w &z~iGi wmrz, mieuczące 14 do 28 o:ńb, jakoteż ne~ ·
wnczaśnie .zuudowans kanty wielonxoiowe. nadają się one do pmw1i1mia
·__, oxńh ao adłegłynb stanji k1lejmvycht ·_ jsrlcńw „ wojennych de miejsca iGh praBył
jak rńwnisż dn zaprowadzgnła Hgularnaj komunikaGji w miej1H11niGiKh,
. łub .pomiędzy niemi.
·

Tramwaj .~lekfryczny~

241 Gf'Abschanerstr„ 1a4..

.

z.awiadamia, ~e z dniem 4 Lipca r. b. rozpoczy na się przyjmo wanie zapisów ucznió~-
i uczennic do pierwszy ch 4 klas obydwó ch uczelni oraz do klas przygotowawczy-eh,
począwszy od analfabetó;w-.
, ,
Kancela rja gimnazj ów mieści się przy ul. Panny Marjł Nr„ 40, druga brae
„ ma I·e piętro., i jest czynna codziennie, pró~ sobót, od godz. 3-5 popołudn
iu. ~

· ~przn~az omnibusów i· karat ·wialuusobu11Gh.

\ł.rncław

507

:J. Marczewskt

2 lipca. 1917 r.

\JroGławski

••

- 1.-esz·kalll•a ro'z Oe
M
do

Dgwar

0

U 11 I

do sprzedan ia. Wiadomość~
dowa 21 w Częstockowie.
' ·

v..-ynajęcia przy ulicy Fabrycz nej nr •. u.
· Wiadomość u strómpr zy ul. TeatralneJ 67

piński.

I

, :PO-"'".J~W,~
białą kupuje. Skład apteczny Alekw:! dia
Hoffmana, Stary Rynek nr. 21
~
z· . d • • ł p d . . . .
do .

!w

... ~~w-~ """""

Z8f 8Z . d0

o

"

WYfi8JęCi8
1 mieszkanie słoneczne z 4 lub 5 pokojów
1 z kuchnia, wszelkimi wygodami i elektryeznością, ulica Teatralna nr. 3. 545
„
. .
_ .
Dt1 łl porł
w Zawiercm, Nowy Ry-

·a\Vła)IODUHIB. d~m~Zcim~~~1 ~?{;!nteli1fi~

mój mteres bławatni z pod Nr. 19'~
Teatraln a z dniem 3 lipca re b. zos~
~!:.. _n. u. l . .
ne~. Chorob~ "moezo~ i fłr'Ztudesiony na f„~iza ale.I;. Mr. Is:'
zok10we 1 skome oa 8-10 r. i ~-5 po 1t~· d~mr,t Teatru iiApoHo". · Z po!'.lŻa•
.
1

I„P.~
.

~-.-----------........- ....-.

Maliny
leśndle!k m1b'ętbękpieprdrzowtą, k~~·
•.tł il my 1 ,
a ę,
es

I

, . . .·

·

.
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_)~~~m I,~ ~ząs~~ł& : . . . .. . · _-~;'"WJ

5eał

i widowiska w
Dziś,

THtr

Wit

w piątek &.;go lipca.

lłiłkl

HUGOUOCI.

Oper& w 4-eh aktach Meye•rbesril..
W~·stęp Margot Kaftal i Stanisławo. oruszczyilskiego.
n „"'4
dltt""ł;.l!n. D godz. 'I
Sll.

„

'Ili

rnn

T~ntr Bozmaitośc1.
w

Jou1nLsK1

-KomAdja
4-<ih aktach Al. hr: 1''redry.
Pan Jowiulslct
Wincenty Rapaćlti
P11.ni Jowialska
.i\!ngd. i'lliuinsl•a

Sz:i.nibeln.n ,fowialski.
ich "'Yll
'}[iecz. Fr;;inklel

m.

SZtl.nl.bslll.llOWlli,

jego
żon"'.
. · Zofja. 'l'1·apszow"'
Helena,· cdrkl\ - ·

-~

b elan& :C piEJ:rw'IS541•
g,o m>llloil.et:wa. Helłl!.& S\llim11
J&llllJ!ll
Jli.a Jll.llUBll

Y

neckieg11.

S.-miu

1>bra:;Mh

:Reżyserował

Jerzy de Ke:rlor

~bert d' Alboise
in st. Hyrieux
l!elenii. !le Eerlor
C&'lnen de st. Hyrieux

' Sli:mak
, :Srioquet, mriant
Mnl<itte

Fa.dari

Boi>ldru.
Goquelu

pri:eoi:

l!aroeli Trapszo.

Stan. Iiadw>\n

Jan Pawłowski
lie.rol Jat::>?m\ski
Hal. Bruczówną.
Anna Belin"' "
Józef Grcdllicki
WB.Cła.w Izdebski
Feliks Norski
Staniał. Szebeko
Rysz. Misiewicz

THtr

i

IHłYCZlUU\

tm, kunl:1rn "

WłHCZ.

tiownśsl.

I

H81tŻHff-CZff RDHXZHH.

lllikoł!l.j 'J.'urczyńaki
:.rarćeli 'l'ra.psso ·
S~ezerbiec-;Ml!.Ohereki

D-0któł' Vern!~

u v. "l m.
g. 1il m 5

Początek

0l'eretka vr <;-eh l!.ktach L. ::;teina. i B
Jenb:i.cha, prr.elo21>na pne~ A ..Kitscbmarrnc
i I"~ Sliwiirnkiego. Muzyka Lnt.eryka liu.L -

m"1rn .• 1_Re:!y9erowaJ J,ndwik SliwJils_kiJ.
.
Adm. 5zpit. wTou-rs
Sylwa. Val'estltl
.
Olga. Orll!ńskn.
Cllory
Zolisła.w Zyimrski
iakeystjan
· Mllcołtl.j 'I'llrozyi1ski Len1whl - Marj"' ksi't~~
\\ e;;ler;;heim
Julju.n Krzewln~ki
Zs.ndarm
Wacław.Rybicki
Anhilta+ jego ;<ona
\\ o.n1h1 Mun<nvaka
Pcsługo.ez szpitaln;
An~oni Zyi:ki
J:ldwiu,
kh
;$;yu
JłJ.zęr ~N11iooki
Hłntąes.
B-Ol... Siedleckn,
llral>iank•~
:5\a;;ie.,
kuWa.11Ui
Gl.enio KMis.wkl
~yllk„
k~ięi;i11.
w.
ł'\loch<twsks.
· La.lwi
Tad~io Bllj&kiewiel!
Z<łf.ln»a
Wllllda Sl:ymborsko. :nr„b)a. llonifaey Ke.uc.zit>:11u
Józ&f
Ri!cdo
Siostn. Sym:plioja. • An. Adwentowiez
l'el'i yon Korukes
Wlali. W«ltrr
:M:a.rj.t.m1a
·
}forja. Kordecka
Von
non<;1i-Orf,
kuzyn
Jaś·
Lila. Ku~łowsk„
księei:i.
Wi1<1ld Sllall e-r
Stnden~
Link&
Kisz, notarjuoz
1\niiu. Morozowie.!
In!enną
Zieliilslo.'i
M:w-Gravo
Jlt>liks
M11.kowieeki
Infermerk&
Ludwika. Kaleł&
Miksz1<, kelner
I .cop. Dobrowolski
Bzeru: dzieje elę v okolicy Tonrs, w mi&- Ku.merllyn.e1•
"\'>- Si..:łl\W Grz:yu1n1a.
Ślli& 'i'ours., v Bretauji i w Pa.ryiv..
&room
'L. t>.7mo.nkiewic"
J"nine.&>knl<1w"Jk\\
PBUiitlsk D 'l m. OO, kimie& IJ Juljuszk!I.
:r:1
Ju1j!l. L1>pc~ynska
A.ra.nk"'
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Pod numerem 5 "Towarzystwo Wzajemnego
Kredytu Handlowo-Przemysłowe" z siedzibą w Łodzi, Pasaż Majera 10. Osoba prawna. Ustawa
Towarzystwa zatwierdzoną została przez Rosyjskie ministerjum finansów 26 października .1903
roku. Celem Towarzystwa )·est udzielenie członkom swoim kredytu pieniężnego i prowadzenie operaeji bankowych. Kapitał zakładowy wynosił
31 Grudnia 1916 roku 236330 rubli. Członkowie
rady: Teodor Finster, przemysłowiec, Julju&-za 23,
Wilhelm Hordliczka, kupiec} Piotrkowska 218,
Herman Lltauer, kupiec, Dzielna 25, Ludwik Meylert, kupiec, Zawadzka 1, Dr. Ryszard Skibiński,
lekarz, Piotrkowska 236, wszyscy w Łodzi, i·\Viesław Gerlicz, dyrektor akcyjnego towarzystwa
Helenówek pod Łodzią. Członkowie zarzadtt: ·p.
. k ·~ _ .
· 'k l ff
o. P.rezesa Edmund B. rmc en 10 , dym tor akcy3nego t:ow.arzystwa, P10trkowska 236, T~deusz Kona:riewski, dyrektor, Targowy-Rynek 3 l Czesław
- Juljan Szaniawski, przemysłowiec, .Podleśna 10,
wszyscy w Łodzi. Do zarządzania interesami Towarzystwa. upow~źniony jest zarząd; wszelkie do.::
kumenty w imieniu towarzystwa podpisują prezes łącznie z jednym członkiem zarządu; z,obowiązania zaś towarzystwa podpisywane być winny przez wszystkich trzech członków zarządu; w
:razie nieobecności członka z~ządu· podpisuje jeden z członków rady przez .mą delegowany.
·
'
.
.
. ·. • .
bidi. dnia 15 czerwna UU7 f's
WJdział RejestracyJn1 •.

prz.v Ces....llJem.

sądzie

My ildłn"

okr,·gowim.

zólte~:niehieskje, polsk~e
OI"&Z

ibrzedwo1enne, na:i-

t.anie.i poleca IRurtowni.a ,,PolO:nja"
Sellll.torska {).
-002-2-~1

po południu, 299--2
ir· •

H'0ZH8
· młBSZfiama
·

1!1!1111

tanio do wy najęcla od 1-go
lipca r. b. Pasaż-Szulca hi.
Wiadomość u stróża.
ł'hlź.

~.J6--3~-1

..,.

Do.'z· OC ·}o kale

~

do wynajęcia od 1-go lipca
roku bieżącego, ulica Piotr- ,
kowska 91. Wiadomość u
Łódź.

stróża.

2\17--1--3

~.......,...,._........,_,,,,,._ _

pDJlll ~ pestki ~ze„
"'r. reśąi

.

• w~„

śni, tegoroczuego zb1orul ka:idą ilość, składy nasion

Wasi'.*un5A~lfl e•O
d
e
11

w .Łodzi, lmlrzeja ~O_
i w ł.Qoz.v~r„ · 3~;,}

1'1•IJP:/J

J ~'-"

111

łakt

·

icze;

do · ogrzewania gazem po-.
szuku1ę zaraz do kupienia.

O~_ty . z ~e~~mi ~~dsłfać
Łódź, P_mtrkowska .~""' Bm~o
ogłoszen

„Merkury" pod ht.
„P. Tr. „
802

L. KUMPLA.i S-ki

Dosiu:anały, wypróbowany l aa~1u1nJ' p11~zex ~P·

NEO. ·f o"·sfA.TYNE

Lekarzy pokarm, le;k.ko straWI1Y dla każdego. wieku .

.

!!Iii

.

·

·

·

,

.

.

stosuje się dla niemowląt, oi1tyw1anych naturalnie, ~ztneżn1e, dla osób kanniącyeb. dI~
dzieci, ;z;wtaszc_z:a w okresie TOZ1fljanJa i ząbkowania. dla osłabionych·i .rekpnwalescent-ów

Żądać tylko

z SOlf,fą•. I 1 Do nabycia w fiptekachJtikładach aptecznych.'

