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tOOZttr

T!lrnopolu.
.
. lr „
Ze iposobu in;owadzema a~~H na

z powod~ oistatµie~o

WarQholG~e~o

pitmi'- wspólczesneqo Suehon:ewslciego,
tor nowej „Gazety• pisze:

wystl\~

obserwą.~

Może ;nieco za duto' hałasu zrobiło si~ oko-

OBWIESZCZENI•.

Ucietez:ka Gilberta„.

rosianie energiczne ataki lety :p?lf

Wtłyniu moina Wl!ioskow1ł. ii etlom
ofeniJWY ro~yiikh~) J•st priołamą.ni11
tronLu i.'ustr1ą.0,.k;ł~ł{(l1, albo ewentYłhH~
odciągn.i~oie ·.jak t1l\jWJQklaZY'1b. ilł Dłfl„
pr2Ay11.oiftlsJd ob.
·. GClf porQwnamy szanse pO\H~
dzenia obecn~l ofensywy rQSJlfJ.ldo:J
fi oteusywą w mgircu--to lUlfQWA~nie
wyp~df.\ na konf~6 ob~cue1.
. .
Wtedy zien:ns. by.ła ~o~mPld~ l te·
ren błotnisty obecnie wiosna I po„

Podług jednogłośnych do~.iesie~ pras! genewsldej przekroczył francuski lotmk wo1sko~
Gilbert granicę francuską w środ~ Q m;ni"?· 9-tej
zrana około Bossey (przy Gen~vne}. .

· Lotnikowi towarzyszył redaktor Pł~ffli .Bon-

net Ro119ę", ~ł.6q ułatwii llH1 ucieczkę,

WybJul~ 1u•ąig1J11

w $órp;f~h lłłRłllJ:4::'h

"Oorrier$ d~llil. S~Pl" Q.onc:i151 z • FlQfł:ttcJl, it
w Luce a iastałą WYl'i;tiłzona w .ff!'Wletne cz.~śt
fabryki procpą. Stra!ł~l!J wyhuąti, P;nl§hµ zniszczył

dziewii:ć oćid~iał~if ~rochowm ~m1 ą.~zko~

dził piętnaście,

Dz1ew1ęc 9~6b_ ZOl!ita~!l

z~b1tycn

pięćdziesiąt qtn:yma~o por,anl~Ulą\

JaponJą łl WJlliiPY !Hipi~~dd•· .
Jak donosi „Handelsblad z ..s~~i Fn.n~1sko,
amerykanie przy~yU z wysp F1hp1~iil!'Jh · opo-

ło osoby p. NiQ1'1}e,>j&wskiego; może . to i owoą
zrobiono Diezrtt<;znie. ale w niemiłych dla '!?~"' ezątki. latą ~sus~yły ~iemifl dost~ wi-.da}ą, ;Fe 1ili'tlJncHC1 oraz am~ryltą.nit mf.so~o
1;1pH~dlJJ\ lriWlll m~h1ttł, Jał!oń,czyę7
&kupuJą
Niemojewskiego wydarzeniach :i:naJduJe się OCłtlł t•oiDift - tak, $1 1e11t on,_
Jego działalności ze strony młodzieży akademic- do wioJkich przssuwad woj~k, apro~ wszyst~o po minlnaln;vt<h canaoh.
wizaoii itd.
kiej.
prg~ąblflU:." ~a..,~eh}e,-:1u re•
· · ·Próoz tego, iłllr nam wiadomo Z& Prao~!lł
da~t~~u·owi ,,Tela{lrąf_ u ••
Pozwolił sobie p. Niemojewski napisać, it
szozupłyeh, ohoć oiQsto zbyt :ro~eleti„
Am;;;terrl<Jmu donci&ią: Nąq;elfl.Y redakto:
publicw.oś6 mote teru mówić: ,~. wys~łą i
o~onych danych eo do pla_nó~ lrn~ „Telegrafu{' Schroeder, O!ikarżony oto, te swym.~
W~Jnwr tozactwo. alf' ~ą 15tqdępr.;i ~ pierw·

odp(nvted.rM•

4-go kwietnia r. b. przyb,ta na. ata.cj~ to·
warową Łask skrzynia . M: K. 1, brutto .OO kg
zapałek", która podług llsttł, ff-ąchto'WtflO V!- ·

;lana zosts.ła od niejakiego aq1i;t}f;era. 91i <:mill·
bart~ w Kociołkach i adre3QWU\ł ło .· .· V, IJ.lłM·
ga.re:Q .w Lasku Skriy111a jęd.nutfr nit~lłwi.w11ta.
i~pałek, lecz nieoclony tytuń t;rajan1 (t~ pa.
~wany ~ytt!P ua~). POfl~_,as młJ dr~tłL. 'Jnzelk,ich praw własno~ci luli) . rozp.~n;~di11ja. }~dma
wiJ, wysyłac:z;a wo~61~ ~d:i;alezc:. mę. '1!:1ł~ ~otna.
' Niewiadomego właśmc1ela ~\U,tiu. · lim~..J!lzem
urzed~wo .::;ię .wzywa do .zgłcu~.M!'łią ~it . ~ fra-.
zyd;-um Policji w Ło9zi i złot~i• nt~~llit,tlh do„
wadów swpich praw własnośm. o.. illl W tf~ę:",
ciągq .trzech tygod~i nikt z pr!łt~11sJą do :WłA!Hll!l#c1
te~o tytuniu się nie zgłof!i, ff! .tako.WJ btddt.
ściągnięty na korz!ść Ząr~i!All DJlrtłpego. za p~e
kroczenie regulaminu dot1~ią!'.l!'UlfO. 1:ytun1u kraja•
nego z dnia 2 paźc!.ziernika l-91fl r.
Łódź, dnia

3 czerwca 1916 r.

Cesarsko-Niemiecki

z

f:~ych

aliojJ,

kursów•.

państwa czwórporq:nnnttiPHl~Q~

tych obel- mie?tały 1atfim rozpomoa\6 · energiomRł\
tywych ~łów. Pan N. tądanh1. nię &peł~it I przedw al;oJ.'ł na wszystkich fr~ntaęh, a głów
ostatni odczyt swój wolat odwołać, s~arżąc al~ nie na. froncie wsohodmm
· Połączywszy fakty powył.sza ~i~
„Dwugroszówce" na „podeptanie wolnego słowa
Q,~ll}ly~
te metliwy ,jost pewi~l1 ~btQg
polskiego"."
..
Włafołe 125 lat temu na Sejmie Ozterolet- okthc:inośoi : w tym samym okrn;iia,
mim pod adresem wrogów Konstytucji, przyszłych w ldórym miała. sif2 rospeoząó o!entargowiczan, ki:ón:y Ko~styt«cj~ -ą.waż~li :i:a akt aywa r<>sy1ska, rozpoazttli austrjacy
pnemoey, mówił ~oseł Linowski: „Po usta_pieniu swoją ofensywę.n~
L
'Moskwy niemasz przemocy w Polsce. Jest prze'
!!Oe - ale światł• i cnoty. Tej to :;zanPw!leJ
przemocy umysł wolny, se.rce poczciwe u1.egać
'ubi".
'
1'A~,_AI' !lmlfłrykal.,.sk"I ~11
f l,m~w'I.. ""' {i>
H
o U
1V
Tej to szanownej przemocy .niepodległy my
ślicięl" 12legac nie Jubl
Zażadano

publicznego

odwołania

z

włoskim fron~io„

· J/:!k · d13~osi „Neue Freie Press~." :t. ~tt~a?~·
pułkownik sz1abu generalnego . iJXIDJI ang1elskteJ,
zna~omity pow1e~ciopisarz, Gana.n Doyle . prz~był
do Meg.jolimu i i pol11-crmi~ n:~il11 . 0;11~1elsk~~QQ

uda sie na fr;:int

włoi;ki, ąby

0

,

•

'

Przedtitawfoielom prasy oświadczył

)( Jf.?stzcze jed~o proroctwo. .

\V ter sprawie rolrnwaniaoh (warunki
ni em. ie~kie.
pnedstawtone 7.o. s t a. ł Y
przez '-' arnb~sadora amef;t?kańskie~o
w Londynie. d. 21 lutego), odpow~ed;dał q. 10 maja i zażądał „zabezple·
M~..n·~, 0 k.t6re roz. b.ił s.iA .cały pla,u~
Hząd brytański domaga ~0Slfl przede-

Astrolon"' a_.· zaraz.
- e_ m gra,folog prof. Karol Lat
nowski przepowją,cj,a; te: ~ęp.iec wgJqy, ewep. '
zawarcie poksju
l'l-,,go sierpnia r. b. .
Rek 1917 przyniesie µowe tr6j~oro;;Q.mien1e
3 cesarzy, których władza będzie nie do zachwiania.
.
h
U,l!l •
Zwyciestwo odniosą trzej królęwie oraz 3-c
cesarzy. ·
do
Q.eby
królestwa, lecz za 'to
znikw. i.w· ieniu
włtisnem, ale 1 w 111-ueniu n!~ z powszechni świata
· Agi' er. ·i Bu. łgarii nr. z., u~P,. li ZQ_ _
E uropa r O"'„pa.dn1·e
dw1··
AI;. str"'-'\n
:... s1'e, na
,
..., cześci·
• ·· dla
• "' rr "'
· r:· " 1"'
by kój
dro'pnych paiistw nastą.nie szc;~i;śliwą era. Sp'3·
A mianowicie,
potrwa 110 lat.
. .
.
wywóz
<liliami wojny
w
lub lnaiowych artykułów :tywno$c1 wypadki nadzwyczajne mają byc:1 1~ sty~ma, 9
nl;et"'., Jko z okupacji nian.lieck. iei. a.Jo i lutego, 12 i 16 mareą., 1 kwietnia, i 16 U:iaj~ ~
'
·
·
~
i {.7 czerwca: 77 lipca :tą.powiaQ.a !liesłychapą he-·
austriackiej w PoJsee i to
do Gn- btombe morska, 17-go :Sierpnia - koniep. Oto
siedmio;niesieczny
wypadków wojenma
nazaprowiaotownnie
nych pozostaje nam tylko
L
nych. Nadto niemcy m.Rją sil} izobQ- czekać.
(b) 1

nastąpi

żostąąą powołane tyąia ~wą nęwę
jednanacjacałkowicie

N!erp~y I~le~ylko

bowiązani~.

żąda, ~e.

11 sta~ zupełnie

µr~ywi~zionyo~

Krytyq.~ymi

01:if~t1-mip.YJ:lll
:s

nawet

lioji.Przew.~żkp,zdziel11icpołudni01.vyc.h
służyć

Rzeźni

„rozkład"

półnuCi-

już O godzini~

~ti.4i, dnla 4 ci:erwca 1916r.
.
.
.
Ce:sarsko-Njemiecłi Prezydl)Qt Policjl1

'Wf!!.

twórca Sherloka Holmesa, te powraca z frontu

zacl:Jodn!!'ga, gdzie syty!lcja prz:eQ.11tawia ?ię ś!fiet•
nie; wojsko ocze~uje z ni~cierpliwośc~ bity;y.
We Włos1;ech nar~1c,a..j~ ną 'Pezcz:yJł!lOścJ ros1a:inie należy. jed9ą.k· ~apaminą4, że koą.licjapOfltępu~·
w myśl wspólnego planu, a plan takt dowolme
zmieniać nader trudno.
·
Ną. pod,tłt~wio wiadom•.l~i~l nB~lua . o ile ~oąlii!;JJ!..~ie c}lce P?numać b~.t;'!łie~nie
Wo~1fa" O~Jfa9~'itl. "B~rl. 1,\blt.'1', ż& wa· oieprzyiacielowLto ka.żde pani.two ~?il-lJCJl wmno
·
·l
· ··
i
(;;;!mo odoie;rae ·ataki. oc~elrnjąo ob:w~h lp~ę.y łąc111runlti, postaWiQUi;<'I t':f;ą;.,OWt _ł1i0ID_ ee
atak 'wsuątld.eb jjjł t;~t.irpoTQillmf~Jliil \1§4,ie
kiemu przez Anglię w ępr~vna pome„ motlivty, ·
cy .Ameryki dla. Pols.ld są fUJ?ełni~ · · · couaf1 poylę uQ.a ąi~ na przeeiąg qziesięc!u
nien10żliw& do przyJęcfa. Ąng1ełf:lkl dni ną. front. nad Isom:o, a nast~imie na połą.d
u:r~ąd z~granlo74ny, PP przewJekłyęl~ niOWY Tyrol. .

WS:?łyst.lpom,

r>rzyprQW!}.QaPnę Jlił, pląę

.
zµakom1t:r

ny

i cz,sto dopełnia;ą się wzaiemnie.
Podoza'I najsilnie,szych ataków
niemieckJCh pod Verdun, rozlega się
t
'
.j a kb
. y odl eg1e
ee h o. h u.·k u a.rmn t mego,
k.
t·
· lk f' t
ltrowanego na wie. ni or ec;ę ran~
cuską-huk armat na terenie wscbodnim. ~huk armat rosyJskiob, szalone
1aeiekłe ataki wzdłut Unji przeehoA
j d D
b ·
·
uzące 0 yne urga, przez jeziora
Narocz i Dryswjaty.
·
Ówczesna akcja rosyjska była
wyraźnie podyktevvana przez za.chodnioh aljantów, Jdórzy uczuwali sta-

zak~pu koni punktualnego rozpoczęcia ~rao, ~a;:
nie w dniu 7 i 8 czerwca 1916 r. ~nny byc

szczegółowo sy··
1.mglelskierou pZQzegó.,.

0

„

r. b. ~apomixiam. ieszcze :rai \~tf~Qry<;~~„Włii·:
cich~li koni, te w celą umq;tUWlenł~ ~onuiut Q!a,

jak: dQPQ!il 11C<:irnHe; 1 ni.nQ,

1'A1s.ki.•

Jd chwill ukończenia wielkfoh
k·on f ereno11
·· pąrys.{,c
I ; h , kt6
_.,. re b. YłY
' :l zia·
pierwszym wyrnz@m wspó 1no ś et(,
łań mocrnrstw koalicyjnych, wszystkie
Jl.keje militarne i dyplomatyczne pozostajn w atałym zwią~zku ~e sob3;

DG~OSZĘNIEli
W uzuuelnieniu .ogłos:i:enia z. dn. 9 maja

delia Sera zwiedzić i zbadać

tuację or11z zdać r?Jądowi
tąwy raport.

v111 Bel"1Htwiłc1

. .

dwoma <1rtyl,tułami wystąpił przeciw neu~rąlnośc1
H9la:o.iiji, został unit1winniony,

Cona111 Doyle na

Prezyd~nt Pali~Jł

w zastępstwie

sprawdzać ~aty

Rozporiąizenie

policyjne,

Na 1!lMY § 1 rozpo:rzą~zeni& · pana. nt~
czelnego wodza IJ& wsohod11e Ili dniĄ 22 mą.1»
ca 1915 r w -połąQ~enłu l ł 1 ro~pOTl§dt•u.la
pana Gener~ł-Gubernatora. z dn. 8 wrze$nta
191!> r. o µoli~yjne1 władzy po.wiat()wye,b. 'IJ.:
rzę<ł,ów polieyjnyoli dla

obs~al'6'!

łA!mJfsk-ł&J

ęjt wyda1ę aini~is1em

pnrQ~umłM~u 1 .Pą.„

Polsk1 podle~ ~1ąoyęh niewi~oJrleJ · •"inh1istra

nem

w

gubnn~tore:rn. wo.jenQy~

ro~pąr?"ą;d?;enie

policyjne:
§ 1.

P--11.~ltPUJąet

W c~a$i& Q~ 1 iłHJ"WOił. do 1 Pf.Śd!lłł'Blfł
r. b, wszsikl dO}llOWY ubój śwl:n W oI,wtdłł,
sarządu łódzkiego

jesi

wzbrollł_ony.

Ubój samfo.?iych śwJń wogola jest Zl'kł•
zany. ·Na już tuo2i1l1le samloe mog!\ byd iJ..
majem poi::1woleniom dopu.s:u1011e w:yj\t!el •

§ 1.

W ezaste od 1 ezerwća do i·pażdziernig
•„. b. op· r.u .ez ·i. ab.
. rm1ion. eiro.
,„ lł!Ż policyjDfUl
:rozpor~ądzeniem moim a d. il) ](wi~tnia. l.9lł
,1.
.

r. wwozu
taki&

świeżego mięsa

w:m~!ld wwóą

kietbasy.i

węcl.Bn.

do
a

11a.bromony

Je1ł

Łod11l i:ti.f~l, 1tonin1,

· w czasie od 1 e~erwca do l·pddzlernl~i..
wyrób
i ezynk 1
i innych wędlin z wieprzowiny w ee.łem ob·
wodzie zarzfldu łódzkiego joełi ł&br9nlon1. ·
§ 4·
Ninieisze rozporządzenie 'Wchodzi "W żt·
tr

3•.

eusżonych kietb~y, ałon'ny

wjąza6 do zaopatrywania, Serb:i, AiRozp·. orzą·.d~c!nie !
nowozą potrzebtt „ultenia• sobie na ball]i i Czarnogórza., czyli ta.kich kr~koszt rosyjski. Warunki klimatyczne jów, które są pod z~riądem ni~ iGh dotyczące uła,twiel:lią 1lcieczl~i jeń· ei~ z pniem opubH~owanlt..

wówczas były okropne, caly teren sarriych, lecĘ i','·h spr,zymięrze'Q.Gów.
com wojskowym. .· ·
§ 6.
pseud0-ofensywy, były to błota i roz Cały przywóz amerylrnński do Pols~ri
~i
Priekroe~ep.ia n!nieJsaego roaporzą~unl~
mqkłe mociary, przecinane strumie- ma sie zalrnńr7iyć, gdr rozpocz111e
Kto t9ł11ier~y 11;.b ii:in~ o;;oby należące do policyjne?;o będą kara:iie grzywną do 6000 m•
Iłiami topniejqc~go śniegu. 'J.10 też się rok nowyrh :.Gbiorów, t. j, d~ 1„gp rosyjskiej lub inpej nieprzyją.cielskiej armji, o bli luo więzieniem a.lh«l ał:'ę!!!lł~tm do 6 mhi·
prowadzenie akcji zacĄl;epnej w ta- patdziernika. lhąd niemterki b:vł zmu. któhch wie iub podług · isfoiejący'ch warunk6w sięey.
..
kich warunlmch klimatycznych było szopy W"'runl·i r"'ądU.. .an_giehkiego. wiedzieć powini~µ, ii si' z:q.aidują w niewp~i nieWbre.w ')linlejszea;o rfn•;pQts;dieab. poU
mieckiej, do ucieciki z niewoli spowodowac za- oytnego wprowarlze;nią. pQ!l yjµeigo wprOWł\•
9
ogromnie trudne i wymi:rgało podwój- odr~uoilt.
mierza, takowym PTH' albo po ucieczce pomocnym dzone. !ub wyrobione towary
mięsne m01'~
n ego, n muh i potrómego nakład u
jest szczególnie przez przyjmowanie ich u siebie, być zasekwestrowane 1 bez odisak:odow11n~f
,

....

l..v
Oniqr

L"

Verd. un •. trudno eh wilowo OS!'!_,dzió. .
~
l
Od
. owęj pierwszej ofensywy „u ~

/-l

""'I woJny

tarac,y.

Akcja ta nie doprowadziła do
..,widocznych" rezultatów, czyli nie
doprowadziła do ża.dneim ~mięcia tere~
nu. w Jakim stopniu jednak odciągp_~ła, Jroncentraoję sił nielll' eekich_ przy

'"'

li

u~:rywanie ich, zaopatrywaqie ich w ubranie cy- śei
wilne, kto w dalszmm powndzeniu dopomaga, lub
w schwytaniu ich przeszkodzi, zostanie skazany .

śrniim~. jeżeli za.chodzą otrnlic:mościłagodią-

W~c
• ,

q

··

0
_

•~

'

"t

były prawię dt:iału.

•

l. otóż rozpoczyna ~ię ofensywa

PreJSydęnt

pobye~e osąby,

11

takowa, jeiit ihfegfom WQj~~nym.
Mh4ii;;ter finąnsów Costa o'blic~ą 1".ószt;i u
§ ~.odnim. Ataki te7
Pprtugaljj w wojllfo
J.i.ii 1000
w
1j
1
"'~aln
w
'i:i""'noi::c1·
.,. aJ>cja
D"' t""ro.nie m. n1·onów. irank.·. ów. c. osta.. w.. "J·e.dn.·(,i w ·rótce .,<9
11
!.I~.
u
.
l"-l;VAfl
'-' ·
L1
· 2
'IN
<J 'IJ
•
'-I
jt;;tEli Sprawca W C:EąSje, 'Vf którym ciyn
\oachodnim
Londypu w celu uciągnięcia;, pożyczki'I< n~ pokry~
0

h

,

1 mierwca 1915 r .

·na
Cesarsko-Niemiecki
PoUcjl
ce, !lloże 'Ryć ze.stosowany dom karny, lub wię;.
w. Oppep.
zienie aż do 5-ciq, lą.t, ą.lbo !ara pieI')iężna ą.ż do
ObwieS4CCZenie.
W 'Portugalji, 11 ustąpiono Włochom. PozoEtałe +0,000 rok:, katJda Z psQc'!ma lqb obi= razem. .
okręty będą użyte do transportowani!J. wojska i
~
Pe;woł117ąc się :ria. p.awy~sz• ro:isponu\l~e
materjału, a.lbo teit beda wcielone do portugalTa~aż sama \:ara ~pqth tegq, kto µą.tychskiej marynarki wo .eńnej.
miast nie doniesie :o~jblits:;;ej władzy niemieckiej n'~ polieyjna, dot.yczące ubęju świń; hu; ob•
Poa.-tu„ o v."iacfomym mii
o której wie l11b wieszczenlą z dnia 1U maja b,r. o ustanowie ·
g 1Ję.
poo~ąg istpiejącydl w~rnąlf~w wied:ilieć musi, ft niu cen ma~#!1m~rnyeli na. · bydło rzeźne J

Okr'łty niemieckie '!Of PęrtugaljF.
z 65 nieqi~eckich okrętów. zą.rekwirqwanyeh

tenia„ czyli pE1eado~ofen13ywy, mi~Uś- •~ wojłil~ łłlfłd~ie ko&ztfilw•ła

my ieazcze kilka różnegQ .rodzaiu poW. a~nie1.Szych
t l'ÓW na terenie

ni te

ągŁódź,
ę •dn.

cie

)!:o:;;z~ów

t.wią~l'nvej

WOJ iennycb..

prz.;·P~.db.c_h. ~

·

nie

został

i_.brać.~ię nfę1bę,d~~e

t,1J;;1.wPk>11y, · miąj$C&

pobytu'

jf,l-\lcą. wojeµrięgo '!ląjhljts~~j władgy

w_· SZCZe

zbiegłego
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Bawi we .Lwowie w przejeździe do swej brygady Jan hr. Łubieński, który śmiałym czynem
ucieczki z niewoli rósyjskiej wzbudził ogólny podziw. Brygadjer .Lubieński po.zostawał w niewoli
r0syfsldej przez 5 miesi~<m mimoł te był zesłany
w głąb Rosjj J strzeżóny~ zdołał umknąć zdwojonym strażom i dotarł· sżcz~śliwfo do kraju. Brygadjer Lubieński ożenił sie , swego· czasu, jako
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· guignon. von Bau:berg....· Stącjonowany . był od
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Ale kieszonki w bucikach mają jedną &im!:
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Na program przedsfowi'l nia •~łć.:~'l -;:i~ ,;Wa1"· ra a ·za ra
szawiankau {Pi,..śń z rok•1 ·lft3H st ·~11yir•hń"lkie- go w więzhmiu, Skl\d go :dopiero
go i „Star:y mun~for" St. Wi<,;;1i:Jw:;klego. ob rai ,u woIn iły po wkroczen iu wojska spr?.iy"'
mierzone.
dramatyczny z p.:lwstar.ia s~·1rinia'11o;:F> 1563 r.
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NOWY KURJER ŁODZKl
--. ...Po_ l_skie fiursa Peda_g· o•
g ic.zne
Wydziału- Szkolnego Magistratu m.
Łodzi", jako sekcja· 19 ta Kwesty
OgólnokraJ' oweJ' "RatuJ' cie dzieci!" o_ rpra„„•.
ganl·zu1'e -_nastApuiące
..
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- D ział I. Wykłady, lekcje zbi o.
rowe, pogadanki ilustrowane przez.
roczami, tablicami i danami. statystycznemi. W ejśoie so i 15 ·kop. ·.
Dział II. Wystawa. Otwarcia
wystawy .na· Kursach . 0 godz. n-e_j
12 czerwca popisem chóru i orkiestry
dzieci~oej ze szkoły Gazowni Miej·

h b We. WS?iyst1uO - ez wyjątku Sek.
t.Jaeh Kwesty ogólnokrajowe.) praca
.idzie raźno i ochoczo. Przyczynia.
1i~ d~ tegó najwidoczniej myśl pi~kna, a tak bardzo. poczciwa, która nas
. .
.wszystkich w teJ pracy łączy.
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_e_. ta_ se.ma myśl prz.enikme.- skie·.1·.
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Wystawa obeimuie d!Ziały: a) pod·
ido na1ą~erszych sfer pubboznośc~
~łódzkle.1 1 pobudzi do_ b.ezw~g_l~dneJ r~czniki szkolne, wydawnictwa peda„.
iotiarnośo! na rzeoz najb1edm.eJ8Zy_ch gogiczne, metodyczne i dydaktyczne;
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_,.te w przed~zleń otwarcia Wystawy. 2 -po poŁ i od 4 do B wiecz. Wejście
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\lo-brazów, Piotrkowska 1~4, w sobotę
~ dn. 10 b. m. o godz. G·eJ po poł. odbędzie sh1 wst~pny przeE?ląd obrazów
·(Ve:rnłssage) przez o~gamzatorów wy•ta.wy wszystkie parne i panów czyn~yoh w -poszoze~ólnych Sekojac~
. . . w~sty Og6ln?~raJowe1, przedstaw•,ę,ieh prasy, m1e1scowych. mecenasów
- sztuki oraz tyoh wszys~k1ch, którzy
1
·
Siit specjalnie sztuką zaJmu.ją.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie
(
· °' ~dą. Błlet wejścla na -V• ~v stawę w so:
'\o~· kosztuje 5 :rb. od - oso by ' i jest
f".'&tny jako passe-partout na: eały
~01,aa trwania wystawy.
~ ·_f!rJromitet Wystawy uzyskał jut
~od hojnych eksponentów kilkanaś,oie
warf:ośC?iowyoh obra~ów dla rozlosowania l spod2iiewa sit dalszych po'dobnych ofiar. Cena losu 25 kop.~
Okoliczność ta niewątpliwie zna.komi., eie przyczyni si~ do powiększenia.
~i t&:k Ju~ z:nae.znego zain-teresowania,
·::Jtllue. wzbudziła. wy11Jt8:wa- w atero' eh sferach naszego miasta. „
·- S~_rzeda:t rabatowa 1 ~-·
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D z i a ł I I I. Zabawa dziecłęea.
z .popisem gimnast.vcznym, śpiewąmi
chóralnymi i _orkiestrą dziecięcĄ · w
Helenowie d. 17 czerwca od 8 do 7
wlecz. Wejście so i 10 kop.
Wszystkie wymienione :wyłej
_
, działy prac za wyjątkiem oddziału
III-go przeprowadzone będą w lokalu
Kursów Pedagogioznyoh przy ulicy
Dzielnej 1'ł 44.
-· kł d6 · k •• b ·
p
rogram wy a w 1 le CJI z ioro·„
.. wych.
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Poniedziałek, 12 czerwca.
- · G. 12---1 ·pp. „O wychowaniu na·
rodowem", prof. Zawadzki.
. . G. 4-6 pp•• Pasmo KrakowskoW1el~ńs~ie• 21 przezroczami, : prof.

- Z kinematografu „Luna"• . 'Jak. nam komu~~kują, dyrekcji

Część

Arcydzieło to - w· którym bierze udzial
przeszło 10,000 osób_ kosztowało wszeqM'fliatow~

II.

wano.

Chór-_...Lipa" _ : _ _ _

")
':t:

>7

.
,

,Pleśń

t:ftt „Luna•

s~ę sprow~dz1c. obraz, które.·-- ustępuj\
udało
wszystkie arcydzieła dotychcz-as u nas•domonstro-

Q

...,

- ~wielka Xwesła Ogólnokrajowa
„Ratujcie Dzieci".

czerwca. 1916 l"Olm

2) „ Warszawiankacs
a) .Gaudeamus igltur•
(ehór· .... ""r-k1'""at'Ml).ti111 „ '"ł
v-

'zarząd Sekcji wyraża hojnej ofia;odawczyni
serdeczne podziękowanie za tę piękną ofiarę.

nika

-s

wteczorna.

ad Twi:i. obron••
·
- ·· · - "'k').
'"'
" P v - --(M
' omusz l
Częił Ill~ _

Orkiestra....:.„M:e.~ur.;·Baosnoićl"
,,Preludium"-Chopin'a.
Mazur „For,n~l", ~- Namysłowskiego.
·
„ ń k- ·
B k
aemae 9 i. - an
·- Banku
!")"
· ń k" zatwierdzoneem
Zi Władze
emia s lego ukonstytuowały ęi~,
jak mist~pUJĄ: Rada Banku: prezes-radca p~ Stanisfaw Dzle?zbloki;
Karski.
pp.; Włodzlemte:r~
ozłonkowie
k'
ń l...~ ·
f Ch
Jó
oroma sru, - Jan _Załus I,
ze
August Janiołowsld, Jerzy Ostr·owski,
Andrzej Szczuka. i Mar.}a;n Kini orski.
E
d kt ·
d B k
U•
an u: yre orzy pp.:
arz{\
staohy Korwin-Szymanow·s.Id, dr. BajońĘ>ki, dyrektor Banku prlemysłow~go .w Po2';naniu ;c o!lłonkowie pp~:
Wmcenty Łoskowski. i. -·Aleksander
Grobioki~ Bank · rozP<»oznie swoje
czynności w pierwszych dn1ąoh. Upca
· - · ,. -roku biet. -.
5)

z·

z

firm~ „Cines" dwa miljony rubli. - - Jest to
„Salambo" słynnego pisarza Gabri6la D'ADn:unzio.
Obecnie obraz ten pokazywany jest w Warsza.-wie
-· Na,wszyst.:
• byw~ł em p_owc:d
•
_zemem.
nie
i .ciesz~ się,
ktch w1dow1skach w1dowma Jest. wypełniona po
brzegL w t7atrze .~u::a· obraz powyższy ujrzy„
·
·
my na. ekranie w. naJbhzsz:ą sobotę.

Temperatura.

Dziś_ o godz. 4„ej_ w nocy ·tein.pe .
:ratura wynosiła+9 o R. o godz. _7-e)

rano+rn° _R.

Z Helenowa.
Zarz~ Helenowa podaje niniejszym do wi~
domości publiczności, ot\wiedzającej ogr6d, n

wobec wielkiej ilości fałszywych bonów roblowych, które pojawiły się w obiegu, k_asa Hele.
Publiczność
nowska takowych nie przyjmuje.
proszona jest o płacenie drobnymi. pieni~tlzmi,
wyde.wamt
bilonu
praku
obecnym
gdyż przy
reszty nastr~cza niemało trudności.

- Kradzież kart na chleb„

Piekarzowi z ul. Wólczańskiej 94, Rob~.rtowł
Wernerowi skradziono kart na chleb na dwa t,... _
Ck)
siące funtów.

- Wł'amanie„

Szajka włamywaczów dokonała włamania do
ska_d, wyniesio·
_
Ujęto na targu Kajlę Bor~ Kańczu'k iJielen~
Cybuch. usiłuja;ct:. przy kupnie wydać fałsey:wc

:;~~~;o~~w~~ Składowej 41,
_ Fałszywe bony.

-· . -:
.
D1iałalnoś6 Banku o:beJmowa.6 bony rublowe.
Ze związków i stowarzyszeń.·
b4dzie okupaoj~ niemitck;ą Królestwa
• . - .
Polskiego z obszarem, 'zaj~t1:lll przez
X Ze Stow. Nauczycieh Chrze~
armj~ nadbuiańską, · o.raź okupao.}•
.
_
austrjacko-węgle:rskf\; co · 40 rożeiąg- , cjan.
_ Jutro, w piątek, dnia 9 b. m-.i4
ni~cia. działalności Banku na gub.
1uwalską, sprawa ta nie ·jesł ,jeszcze go~z. 6 wlecz., -na~tąpi otwaróie Od'<
_ _ .
.r.o~strzygnięta. P"o urząą•eniu głównoj działu Stew~ w Zgierzu.
_ Z'arzt\d poczynił stara~la. u włads
l!dedziby Banku Ziemiańlklego w w a.rsza.wie (w siedzi bit b. kasy i buchał- okupaoyjnyeh o pozwolenie &twa-rola
terjl dyrekcji szczegółowej :-wejście oddzi~łów w Pabj~nlcaoh 1 Łasku.
Bmro poś~ednmtwa P!acy ~a,
od ul. Mazowieckiej) żąło~oriY; b•dzie
Stow. Nauczycieli Chrześo1an--w ~
oddział Banku w Lublinit.„ - -_
dzi Konst~ntynowska.. CS:-ma _~o ·za•
_ z Wydziału _Szkolnego.
Wydział Szkolny ekólnikiem do ofiar,0wa~1a: nal?-czyoiall do szKół lu-.
Stark1ew1cz.
G. 1-7 wieoz.•Badaniana:ukowe nauc~ycieli szkół mie,jskfoh poda.je. d~wych l średmoh(matematyka, n&U'.\
nad dziećmi" z przezroczami, prof. ao następuje: poniewłtt zak1lpywaliie Jr! handlowe) oraz p~szukuje.: na-uczy„
w~gla zimową :p,orą przedstawia Jiozne <neli do s~kół średnich (polska. przy~
d:r. Stefanowska.
trudności, Wydział Szko~ny p(>stane- roda). ~m~o . ózynne ood~1ennlf~(
Wtorek, 1s cze:r-wea.
G. 5-- 6 pp. „ 0 - węglu_ kamfen- w~ł w~da6 już c>be~nie. naucz_ycielom próo.z świąt i niedziel, od .godz._,ł d~,
':~"
_
nym• z prze?Jroczami prof. Starkie· m1eJsk1m przedewszy.stkłemdla ogrze- I wleoz.__
wania szkół, - dalej-_ zaś równle~ die. ~ Ze stow. „WzaJemna Pomoo0 • . _;\
'
wioz.
G. 6~'1 wiecz. „O układzie I ło po-triteb domowych kWity. na wtglel . w so~otrt ~O-g? czerwca r. b. 0 go~. •4'
..
.
lepki.!
1 pół .PP• 1 w medz1el~ 11-go czerwca. o go~
któ - h b. d -- . . :. 1
rof. DoDe ege.01 SekeJl 4 J?Br~ek~ją n.a necznym" z nrzezroczam1·
wiecz. odbędzie się w sali KoncertoweJ,.
- .'~- ą mo~ . etrzy. 6-ei
na mooy . ryc-.
P
'
ic··z-. J;'
br_ak należy.tego zrozum.i.en.Ja 1oh m, l· mi·nl'ki··w·
mywaci w~g1el w w1ększyeh 1lośoiach. Dzielna -J>& 18, ogólne roczne zebrani& _ozłonk6,.;
v
.. a Po; •
. '4." . .kWł'ty na- Stow. prao. handl-• id.
. . . - "'-· za
. na1Bz._llłhiCl
G. 7__.:.._.oa wi'elf\z. _c.,.. społe„zeń- u1· szczeme.
sklepów
p. -n •. „wzaJetnn
1.
sj1._p:rsezb wielu
k
l
m. właśe101eb
'
·
na . okna, stwo i matki winne są niemowlętom" stąpi ·w przyszłym rqku ~zkolnym moc".
na 6.1>6
na .Yvn•.n
tprz.r.
.,. '•'armwv
20 niezm!erme utrudma zadame de- Dr. ~- Garlicka.
' przy wvpłaeeni_u 1-e_.·j_ rat_y· _.o. pa_łow-111i,
•s" -·
"
•
- "'J
i
"'t
:legatów 1 ujemnie wpływa na osią„
:: . Trzecja potyczka mlej1kr
przez po rąc&n e sumy na1etne.j.
Środa, 14 ozerwca.
:gany przez nich :rezultat. I tak, o..
10-eio milJ"onewa
Ute19 acka 9
G. 5.......:a-pp-. -Program wykładów - Jednodniówka
h nal epk"I
-b k s.ld ó
Pragnfłc ~· sw_ e_i strony prz,,.ozv•
· o - . ep w n~ywającyo
zaakceptowana ju~ przez· władze-oku.-..
J
<#
,
..,,
.
. sa kilka. lub ldl.lmnaśoie rubli są i ta- arytmetyki w szkoJe elementarnej•
' mó si~ w· miarQ sił 1 ś_r~ków do za- , paoyine, bQdzie utyta przez Ząn\d_
·~e, · nie mnie.)sze, nabywa.jące za- prof. K. Tomas~ewskL
silenia funduszu, mającego powstać Miasta. na potrzeby1 związane ·:fi·:"WJ\
kometa.eh",
„O
!le~z.
.
e-7
G.
groszy~
50
po
(ledwie jedną lub dwie
- ,, l
z ogólnokrajowej kwesty "Ratujcie datkami bietncymi. prof Dom1mk1ewrnz
t
b
l "" ł
Zyc1yóby 80 bi6
"i
dzieci". litera_cL_· _zamieszkali w_· Łodzi,
• ·
•
.
•
Yna ez.a.o,· Y w okna
·
'
Koneo~
.-z
umowy
Do zawarcia
G. 7-~, wieoz. „Kształceme cha„
:'godntu .kwestowym nie było
"~ddepo~ego, suto nalepka.mi nieude- ' rakteru _dzrncka "~ prof. Dyr. Szwaj- wydają jednodniówkt literaok" na ojum banków, które zgadza sił} na' ~
cel powytszy. Komitet redakcyjny alizac.jt poty.czki>:na warunkach po•:
korowanego - nalepki bowiem b~dą cer.
jednodniówki stanowią pp.: Stefan łiyezki pierwszej, Zarząd Miasta upo•
· -Czwartek, 16 czerwca.
'1edynym widocznym znakiem u- Piove
G. 1-6 pp.• o nowych kierun- :~=~i.Marceli Sachs 'i Emil W~jila· watnił wieeprezydenta„
•_działu, .jaki skleły łódzkie - biorą w
· ··
_
·
•
·
Drzewieckiego.
.
·
_
..
••Pł'•
kach w :rysunku szkolnym• prof _ Szczepienie_
wielkiej akcji ja mużnlcze.j.
__
młeszkanłon.
Inspekcja
::
w
oohreainj
ospy
Szczepienio
_
•
'
·
· yvobeo tego delegaci Sekcjl 4 Piaskowski.;
publiczne·go
zdrowa
Urząd
-rozpoczyna
poCZf\tkowyoh
szkołach
cho.ro„
z
Walka
„
wJeez.
6-1·
ą.
~óre
sklepy,
HZ .1e1azeze odwiedzą
<!rzez nleporezu;aiienie lub ekutk1~m ba-mi szkolnell!i", Dr. He.ndelsman. - si~ w dniu d~isiejszym i trwaó b..- z komisją mfoszkaniową przy Zar~ą,
dz.ie mie.jskim opracował 'proJekf
G. 'l-8 w1ecz. „O czynnościach dzie do końca. roku szkolnego. ·
}l"ZypadkoweJ. meobeoności właścio1e- .
utwortt""nia Ins-nekl',.i 1· M1"es"'k„nin.w·_e_ .'_· ·
""
·
z
.oiela nabyły medostateczną dla swych· mózgu", Dr. Mikulski.
/
~ "' v
"'"
r
"'„.
- Z aomitatu • _agonkuw.
·
J6 b d
okien Hośó nalepek I
ca„„
Ło..:a-_i - 1 „ ło"- 1Pro)ekt statutu został Jut w
_w.
gonkó_w
_
z_a·
Komi"t.._J.
PJ!łtek 16 ezerwoa
Q t\
pros dalszej
'
-- •
r
ół
n
\lZl
....
- •
.t
G
dokupienie
•
t.1-0noWD19
op:racowan~, w szczeg aoa
• • 4- 5 pp. „Kr_aje podbi&guno- daj~ jeszcze. rozsadę kapusty . _u p. - oo
·
_
ilości.
i niebawem b~dzh
pnedyskutowany
WldZ&W·
ul.
p?zy
Kołaczkowskiego,'
Starkieprof.
w~ z przez:roczam1,
- Muzeum llauld i Sztuki.
Miejskiego dla
Za.rządu
d.o
wnl~iony"
Plihap.
u
ziemniaki
oraz
159,
sklej
.
_
w1cz.
zaofiałaskawie
Zarząd Muzeum
zatwierdzen~a..
-rował Komitatowi Kwesty 1 ooo bile- . G. 6-6 PP· ,!tZiagadka wnttrza la na Karolewie.
Insp_ekoJa .Mles11ka:iiowa bfłdzłe
:~w, wunyeh prze~ eały ezas trwa- - zD1em!"i1..: wzorowa pogadanka, prof ....;.. Druga kuch 111ia dla- Inteli•
_ - autonom1czną mstytuoJą -przy wy· ·
gencji
,
01a Jrwesty. Bilety te w. cenie tylko omm iuewiez.
Wk~ótc.e otworZOJl\ b~dzie w. b~ale mieszkanfowym Zarządu M1~h
G. 6-:6 pp. „Cewk! Ruhmkorf~a ,
li kop.. będ~ do nabycia na ulloach •
·
- __
miasta oraz przy kasit; spodziewać 1 promi&nie Rąentgena. , prof. Szna)„ okolicach' ul. Konstantynowskiej dru- skiego.
J!a.":
bQ.dzie:
Inspekcji
.za.daniem
n.a
inteligencji;
dla.
kuchnia
ga tania
·s1, nalety. fle ]\Ubliozno$ś łódzka '.der, w Muzeui:n. . _ - ._ .
.G. 6-::;7 w1eez. „LekoJa wzorowa wzór istniejącej_ .przy ul. Nawrot d~te .1 regestra.o.Ja stanu 1 zaludme·
skorzysta ze sposobnośoi odwiedzeDl& ?Jl.ies,~kań w W u~za1!łe i na przed•
·
__
_nla tęgo kulturalnego i kształcąeego styhstyk1 , pfo~. Koziołkiewi~zów~a. 3'J2 2s.
miesotaoh; obmyślame l stosowania
•
tramwaJarz
dla
G.. 7-8 w1ecz. „Początki tyo1a - Rabożet'lstwo
.prs,ybytku i tym sposobem połączy
1
· w niedzielę dn. 11 b. m. o. godz. 5-ej rano, - środków, zmierza_jąeych do usuni~eia
psychicznego dziecka", Dr. Mikulski.
:erzJiemne Z, potytooznem.
- . odbędzie się w kościele św. Stanisława Kostki wanmków, zagraża.jąoyoh bezpieczeń·
oobota, 17 czerwca.
·::- Pokaz gimnaat„oznv.
G. 3-'1 pp. niema wykład@w wo- nabożeństwo na intencją pracowników tr.amwajo- stwu i przeludnieniu mies-~kań i dą1 Kierownik pekazu glmnaatyozn-etenie do poprawy stosunków mieszka._
,ł•, który ma slQ odby6 w. dnlu 18 bee , organtiowanej w Helenowie za- wych (służby ruchu).
w tym celu Zarząd 1<. E. L. zadecydował niowych. Zapocz4tkowywa.nie, urz..~
ł>. m. w HelenowieJI -Ant-Oni Lindnar, bawy.
G. 7-8 _ Wiecz. „Strona pedago· wysłać na stacje krancow-e: Widzew, Helenów, ezywistnianie i pepieranłe wstlelkich
p:ro1i : Dl.IL o za;komunlkowanie, ~e
pre)ektowana prib,a piątkowańie od. gfozna uchwał Komisji Edukacyjnej" Plac Kościelny spe~jalne wagon;y dl~ rodzin ~amierzeń i środków, niezbędnych
dla .zapewnienia . ludności dostateoz•
- ' - tramwajarzy.
ponie- prof. Remiszewski. ·
:b~dtle Bifł w Helenowie,
Wyjazd do ko~cioła. nastąpi o godz. 4 m. 30 nej ilości młeezkań. od-powiadalącyeh
Niedziela, 18 czerwca.
;Waż pła.o spo~wy w dniu tym
współczesnym wymaga.ulom hygjeny,
_
rano. ·
• ..
G. 12 _
.jes~ sajęty~
Pełniący ranną słutbę•. -koniłuktorzyor-az ma-· wygody i ekonomii. ·,
- "1 pp. „Nas~e t~~dy.c3ebwy„
~ - Natomiast w ły.mte "OZasie, t.. '· h
Inspekcja będzie prowadzić sta.·
uyniści po skończonem uabożeństwie wrócą ·
;w piątek, 9.6o godz. 6 wieoz. odb~dzie 0 ow~wcze ' prof. Sw1dwmsk1.
tystykci mieszkaniową, ze specjalneIL
•
. ; .- '.
P1erws1y wykład w poniedziałek Wprost do remizy.
!iłf) próba na placu w.go Pytlasińuwzglf2dniem mieszkań· robotniczyoh
ffi"'J·i:l_ 12 czerw_ca p_o_p~zedzony bfłdzie uro- --·z .1 •mbulatorju111mleJ~k~ego.
;•kiego, Mlkoła1ewaka 42, gdo:i„
•'
.
_
Pierwsze ambulatorjum m1eJsk1e. udzieliło
t
t
czyste
""' -z
"' u
;..
ł
ł
opracowy~ać s~os_oby normow~ma
<We•
dorosłym
czego
:i:
porad,
1,283
maju
w_
_ . -m o warc1em wys awy o .godz;
;11, mg osiu wszyscy uczostnicy.
698
ll:el . :rano_ przez ohóry i erlnestrę - 91om 585. Najwięcej _ było chorych na płuca cen na mieszkania~ wydawaó opm'Q
-: - llDosk w Helenowie.
Pann~ Plihalówna zaofiarowała Sekcji 13 da1ec1ęo~ szkQły Gazowni Miejskiej, 1 osk~ele 250, na żołąd~k 147, na serce 101, na j dokonywać ekspertyz teohnicznyob
g~uźhcę 1~~ na nerwy 71, na nerki ~o. na krzy- przy sprawach mi~dzy- _ lokatorami
2b_udo.wan1e , !łasnym . kosztem. i zaopatrzenie na które) program złotą się;
l
. -. '
.
- d - w.icę (rachitis) 50. na skrufuły 33. na wycieńcze• I·
. .
. .
rw k~at~ speCja~nego klosku kwiatowego w Heme 50; ze skórnych ·najwiecej na świerzbe-186· .. gosp-o _arzam1, wymka1ących na t e
_
Czt}~Ć I. _
Janow1e 1 <:dda:i1e go pod zawiadywanie Sekcji na
z zakaźnych: na influenzę -60. na koklusz z.{ . brakł>w technicznych mtesikaJ\ i eD-:t) ~ liyJD.n.• Btłł.e oo• Polsk-a•
cbadwa dm św.\,l).te.":ui• ..
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r;opm..:....a~ cłlerwea · 11'11'-ifiłtfr.--..,........,~1~bn•-••·
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•koHey Łuoka. H.ataktwane przowa-

li

I

·Komunikat niemiecki.

'~;l~RUN.

(U1"2i~d()wo).

'"'{Wielka. Kwatera Główna., e~w> czer-

·,;,Wsebodnia widownia w0Jn9.
\Wjtód. wojsk nhunjeoldoh położenie
.·jest niezmienione.

. 5ałi{ańsł{a. widownia wcjn9.
1 W4dd wojsk ni~r,uięQkioh pofotenie

l'1t uiezmieni<me.
aa.cbodnła

·. „.

W celu

w dniu

.
.
wido\vtda wof n~.

l'OIS~<rr~enia

Qdniesione„

sukcesu na
if:tt!J(h'ri&eh na połąclniowym wscho. e od Ypres, wojaka .górno1Uąskia
2

ez11wca

. · tw11rttemberskie_

za.ata;lrowały stanołi•l• -.ngielskie pod Hooge ł za_jąły
ia}mowaną
dotyehoze,s ·przez nie-

·~riYlł.6i•la. cz~$ó wsi, przylegające
4~ nl~J .na. ?iachod~io l na południu
~fJ'Wf1 prze~ oo ·cały teren głrzysty,

ciłglU\OY 1ło na pr~a,trzeni przeszło
8 khn. na południu i na waohodzio
Yp~e!, ~nalazł SiE) 'W nas3em poehidaniu, Krwa,wfł etraty angielskie

. od

11' łill~kie. Znowu
Jt. li•zba anglików

tylkf) btlrdzo mabyó · w1iętą

mogła

:®· ai~woli.
~tNą

.zaohodnlm brz&gu Mozy znacz,,;

~11Jł7 frą.r)fmsłde J:>nszyły wi~czorem,
·~.psłtownem

przygotowa.n iu arty„
· do ataku na
·~1sJ1 lin.je na wsgórzu Caurottee. ~f~l>flliYJaciel !lostał odparty, st~uo~
ittJ1b 7in&jdu1ą si41 w naszem ·rąku„
,. Oitżki• walki na wschodnim brze~
. rozpooz~ta 2 0zerwca pomi~dzy
m. Ca.illetes a Damloup przynio!iły
~khnn,

(JW.
~Y

t:r.zy

ra.~y

de.lsz6 sukcesy. Fo:ri opanooV aux, znajduje

si~

od

nooy

fłisłejszej we wszystkich ~Zflściach
1f~:.n,szęm ręku.
Faktyc'-ini• sosteJ
~J!;·]5dobyty jut 2 O?ierwea pr~e'l pie:rw-

IM komp&łl)łł padeborneński$go

pnł

~~ pleo.ł.rnty

pod dowództwem poruezRackowa, który 111kuteczriie

n1\'1
wspfo:r1ny był· p;rzyte;m przez pionier~.w 1-&j kompanji rezerwowegt batajionu pionierów Nr„ 20, pod w•dzą
~Ol'llQ~nika n~erwy Rnberga.
· ~b zdobywca-mi wesr.ły :niabaW:•m inne oddziały tego :iisnakomitego
w,~j$k~ Dotycho24as nio ogłaszane o
te.ot poni1waż resztki załogi franouęJritj trzymały sftJeazo~e

w niedo·
stipnych. d!a. lHVi pod1iemnyoh nbilftt(tjaob. Poddały ait 4,rna· obeenie,

Stan obl11t:akenia w Graojit

lta.jąoemi a;iłaml, cofnfłł1 sil',}. Ruch
PIOTROGROD, f.VL Piotrogrotłtiten odbył si-a bH ważniejszych pr~e... ka. ageIH}Ja tel. donosi z Pireusu:
szkód ze strony przeoiwnik&.
Il:~f<,d grec!r! nmierza ogłomtć w Grt'łw6 wHywt.kioh innych mle.jsoach 011 stan obl~tenla, oraz -zaaresztować
na fronci• p· óinocno.w•ohodn'"".· od- Venizelosll, ora1i wybitnfojszytJ h jego
1 ""'
I"
t.wolenni.k:ów.
parto rosjan krwawo. A wiąo na pół„
nocnym wschodzi•
od Hafałówki, Bułgarja a Grecja i Rumunja"
nad strumieniem Kormin n_ od SapaSZTOKHOLM, 7.VI. PrRsill, f'iotror:c
grodzka łrnmentuie. zai~eie fortów·
nowem, nad górną Strypeg, pod Jaizi- gr~ckich prze.z bułgarów. „Birżewyia
łowcami, nad dGlnym Dniestrem l na W1edomosti~ dowiaduj11. się, z kśł dygranicy b.ssaru bskiej.
plomtttye~n:voh, że okupacfo. hułgvYNa północnym zachoa:de od Tar„ sk~ :na,~tąpbt za zgorllł• t'}\)ą1u :<\ te.x1nopola, jedna li 1 dywir,7·i naHytibA od„ s!uego. Mtęd!:i:y Bnłgarją j Rumunją
ł
"
został zawarty tajny t.:r.akt~t.. wobec
par a. w jednem miejscu dwa ataki, o~ego hułgar~y mogą od0im,f~nąó s'\rve
a w Innem siedm.
s1ły z n~d granicy rµnnni~kiej i prr.'·Nieprzyhrniel
poniósł równiet sła~ je dn Grecji.
bardzo ci~żkie struty w okolicy
lorda KH:ohenera .
Qlr
•
LONDYN. 7.8. W zwit•Y.lrn ze
ny 1 D•bronouc, gdzie rzummo l:łmiercią 10t»ia Kit.1'.'hensra p1~ma dowiefokrotnie atakująoa kolumny de no&za, no. podsttnvie i uformac.H ~a~

i;aohitego boju na

biał~ b•oń,

cr.erprnętych

ze t1·ódeł urzędi.Jw.vch,
;te zmany jechał do Rosji na ?:11.pro:1
szeme oesarza Milrołaht i z })Olecenia
Na południowym zaclwd~i• od rz~~u angielskiego. W PiotI;ogro'lzie
Asia.go„ pod Orsin~. atakowały wojska.. muu on Z&łatwiti nadzwyozai wa~ne
d
spnwy woiskowc i firuHrnowa.
nasze w ah1zym ciągu 1 zdobyły
LONDYN, 7.6. (Urzi~dow 0). Ki~
Włoslta widownia

wof.tr''.

s•

w ...'lll"•Jf!lll"' -

rtu,;ania min.

·

::Przęp:rowad~Wąm.y ró·wniet zwy...
CI~"4:' .walki O stokI p@ Qbydwueh

st~!Q:ąach

fortu i o tyły wzgórz na

południowym. zaob,Qd~l~ od W!Ji DamIou~ · ,Ni~przyjaciel czynił w ost&t.
ilfol} aniach rozpaezliwe wysiłki, aby
zap.~tiJedz upadlrnwl tortu i przyls~

Sptr.1alny kores- łobę na tydzień.
pondeut
wo]en:py
półurzędowego
Straty .<i<'1lłgiehdde w oświe ...
.Fremdenbint .ta" w opi!itie rozpoczqthn1•~u ur:iu~dowem.
tej ofensywy nad Prutem i Styrem
. LONDYN, 7.vI. Urzędowo donndonosi, 9;ę roEijania, według taktyki, szą: Straty; okr~tów nie zatopionych
znanej jut z dawniejsI!iyoh potyc:&ek,
wysyłają do ataku nie:!iłiOZ'ODf'll Her.by w morzu Połnocnem wynos:r,r1:· liH ~a.ludzi, idącyr.h masami w ogień. armnt bitych, 137 rannych. i ri zagmionustrjackich. A.kej" zaezepną - .Jak nych.
siQ zdaje -- kjeru}e BrusHow. Naśla~
AMSTERDAM , 1 VI. W ubiegłą
dąje <UJ. taktyk• ątaków rosyjskich sobot~ admira.Hcja angielska, oo-łosifo
w Karpataoh 1 stara si~ masowemi "!1-rzędowo listę oftcrnrów, pol;głych
n~b.rciami przełamać linje austrjaa,, I rannych w ostatniej wielktej bitwie
kie.
·
morskie1. Lista ta zawłera R57 na.~
Korł!lapondent
"F:remdenbla tta" zwisk, z tej liczby 881 poległo. 26 zaś
za:pewnit1, że zwiedzi wszy niednwno ~ostafo zranionych. Oln·~t "Invi nclble"
odoinki trvntu, nabrał stanowczego utracił 16 ludzi, "Indefatigable " 57,
przekonania, że zabiegi rosyjskie nłe „DAtenM~ 57, "'Black Prinee" 87,
przyniosą wyników. Wojsko austrja€t- • Warriortl> I, „Tipperra.ry" U, „Turkie od p6ł roku gotowe byłe na ~ulent 41 i, ora?.J „1:11ortune 11 4. W JiC'1:·
przyjęcie przeoiwnika. Straty rosjan ble poległych znajd.ni~ się również
są olbrzymie•. w niektórych pun kontradmirał Horaoe L. A. IfoGd, pod
ktach 7>Włoki rosjan latf;\ na polu flagą którego płynął „h1vinolb1o"',
bitwy setka.ml. Koresponde!l t ~ań.ew- o:ru; kontradmirał Sir H.ollert, K. Ar··
niali ta gdy by nawet w jakim "'pun. buthnot, którer:o flarro. powiawa.ła. nil
kole udało si~ przałama6 lub zmusić. okre,oie „Defence". l.iiata strat, opudo cofni~oia linje amitrjaokie, powo błHrnwana w ponieflziałek, wymienia
dzenie to byłoby tylko chwilowE:', ntun1Wiska 8 ofic<:;rów zabitvcn ornz
i _jako mi1;1oowe, nie -miało by t.ad- 1 cho rege.
'
na~o znaozar;ia.
łłajwyi:sza Rad• OIH•fn111y Kra-

WIEDEN, 7.6. Z praaowei kwa-

jowej.

W Radzie tej uo,;estnlozyli generało~
wie Joffre oraz CastaJnau.
Urabi!Wa!!'11i z okrętów an•

giehddch„
BERLIN, 7.6. <Urzf21fowo). Pod~
ezas bitwy pod Skager:rakiem~ okręty
nasze wyratowały: 21 „Queen Mar.v"
1 chorąt.egof i 1 żołnierza; z "In:fntiga~l6" 2 ludzi; z „Tipperr&ry" . 7' lu·
dz1. z kt2ryoh .dwu:ch _jast :rumyoh; z
ftNestorn.

f

macado6 dd-l

fronda
SOFfA, 6.6.
J;lO!li

5 <:lzerwca:

Główna.

kwatera

bułgarska

do·

macedonsldm ograni.;

Operacie na froncio

czyły się do niewielkich utarczek

naszych nn.tro•
nieprzyjacielskiem i. 5 czerwca
w , kierunku północnym oci · wsi Popowo (na,
wschód od jeziora Doiran) zmuszono do odwrotu
duie kompanje nieprzyjacielskie.
Tego . nrreg<>'
dnia samo1oty nieprzyjacielskie rzuciły bomby na
miasto Doiran, oraz wsie Lugannijk i N1kolicz,
coprawda zupełnie bezskutecznie. 4 czerwc:a •e~i
den z naszych patrolów m.d jeziorem Doira11
~ziął d~ niew?li patro~ nieprzyjacielski. W O!"~'lt„ł
n10h dnaach nieprzyjaciel pasłuqu!e sie n?.t~'.'laml
odzianymi w uniformy gr.eckie i tureckie:
'
ROTTERDAM, 7.Vl. Współpracownik „Nieu•
we Rotterdamsche Courant", zwolenn.k koalicji,
donosi z Salonik: Przybyło ju:~ przes::b 45.{ll)O
serbów, pr7.ez co front macedoński zostnł wzm:c:„'
niony nowemi wojskami.
Prócz teco wie1ki,
transportowfoo pn:ywió:d tutai 4000 annrimi!t·.v.
Również oc'lekiwani S'!, rosj'lnie, b~dący prawdo·'
podobnie już w ·drod:r.e.
A wiec na macedoi'i·
skim froncie znajdują się obecnie: francu'.'i, a'~"
glicy, algierczycy, serbowle, senagalczycy, annami·
ci, kanadyi czycy, australijczycy, nowoęzelandczy„ ·
cy oraz rosjanfe.

łów z patrolami

SarraH konaendan tem
~lalonik„

płomieniuoh oddział statków,
prz,vbył.vcll 7. iadunkien\ nrifty. Spło ·

_n~ło 1uż do tnj -pt'ry pr11:e~z~o '.10 stat·
ków; Pe~:1r prz_rbier1:i. {(l\m.t'z gr1.1źl!iej„
sza rozmiary.
Powstałe od :pożaru !traty otiJi„
cwin~ą dotychczns l!R mH1ony •

soiejal„iamokrliicł

pohir.oy.

·

MOSK\V A, 6 6. (Przai Sztukh.oiml.
rrulejsza izlla tiąd.owa ulrońer.ył~ r0r.waiani!ll sprawy o należenie do rnrtji
soojnJ„demok ratyaznej Polski i Litwy.

Skazani zostali: Jagodowski, F.reihasi
Kosman i Berger na zesłanie, hraoia
Wandn kowicr@ na 2 ]u1a twiPritiy~
Kujawa -

na rok, Ochmański i Det„

berwald zostali
Podatek

unif)'~'inuhml.

odrzu~ony.

PlOTROGROD, 6.6. Rad~ rnt.ńl"lhf1'.
70 głosami przeciw 40 ()rf rzur.lł?..
wniashrny pr::r.e:;; prawfołi 1n:·o,e1;:t po,
datku od dochodów wojennych. ·
· Qlniste~·jm~ do illlP'i"ll.ilW' żywn14u)ciea
wych we Włoszech„
PARYŻ,
-·
„Temps" donosi: Rzad wbski

nosi się z zamiarem zorganizowania Spl)cjałn.eg'l
minli::terjum do spraw żywnościowych, na ·czele
kt6rego ·będzie stał puywódca reformistów-se•
cjalistów Bissolati.
Wstąpienie Bissolati'euo do minisf:erjun1 nie
stoi w związku z rachubami politycznemi, lee>: ,
wywołane jest potrzebą zorganizowania rozdziału
:t:rwnośei.

Pau11n.6e

f;l!„

i panu F„

W nade~łanym nam urywku U~u, w ;cdan~u.
.,Skwapliwie trorzystająa z pomyślnego uk:ończ1mia kursu Języka fr!łncusJi;., poważamy sif?" i
t. d. według obowiązującyoh prawideł pisowni.
po 1• skwapliw~e" nie może być postawiony przecinek, a to z tej prostej przyczyny. że przysłó

wek ten nie stanowi oddzielnego zdania lecz jest
częścią cahigo zdania pobocznego. przytoozoneg
powy;tej. Po przysłówku „skwapliwie" wówczas
tylko należałoby postawić przecinek• gdyby 04
nosił sif;: on do wyrazu „pawaiat'Y się" na.leżą
4

cego lu:!: do zdania
chcąc dać

głównego

( np. Skwapliwie.

wyraz naszej wdzi;;mmości, korzystamy z okazji i t. d.) lecz to w danym wypadku
nle miałoby $1nlstt.

D9rel{cja Wars,znwsl{iego
Towarz9stwa Ubezpieczeń od Ognia
podaje do wili„; mości, r,e prz•Hlstawfoiele Tow. „PRZIDZORNOŚÓ"

dogodną podsb,w~ zała
trentów· :trancuskich płfooe„

mania
nego i w11chodnieg<o w pu nkci.e e21na.ZQPJm pf,;H fort Va.u:x.
WIE:t>EN, (Urzędowo) 7 eiierweil.,
l!Uo~•d• •lf "r~•*• ureclde11D~
B.ERN~ 1. V.i. Medjol.,,ński .Seoolo4'
1łos9jsl{a WidQWtda wojny.
&~t1si z Bałonilr: Wczoraj koalicja
Nasze siły z;brojne, walcząca na ogłosiła blo.kl.do w7brHża grec~
nad , górn2' Putilówkłb w kiego.

3 of1oarówł 2 oficerów de~

kowych i 75 ludzi, z których 6 jest
rann.reb; z „Nomad" 4 oficerów i 68
ludzi, z .których 1 ofifHU' oraz 10 itoł
nl«m!iy Jest rannych; l Ż "Tnrbulent"

e.y uzys,kali

' Komunikat ·ausfrjacki·

1'17.

nych pu.nkta:oh aałego południoweg<> wej Obrony Kra,jowej we Francji.

frontu rosyjtikiego odbywają si• masowa ataki piechoty. Po krwawo odpartych -~~ą.ah, nieprr.y}ąoi&l rzucał
Jedna po dJ.'tHJiob m•~Y sztu1mnią„
oyoh .kfhnnn, których Hozba docho·
dzHa mieiscami do dwunastu, szatu~
jąc przytem rozrzutnie
amunio)ą~
ściąga.n~ tutaj od s~eraga miesii,oy.
Drugi dzi~A ofensywy~ w którym·
staczano Zfl.WZi~te walki~ nie zakońcsył Jednak jeszcża bitwy, gdy~
nieprzyjaciel peha w wir waiki' oora2i
to nowe siły. Wojska nasze J]liały
do spełniania tfudne zadanie, .które
powiodło hn st, _jed.mik w siiupeł·

gajli\eJ6h stanowisk, lee.z ws21y$t:ł{iQ
,ltg~ ·. kontrataki nie powiodły si~ i
:puyniosły mu 6ifłtk!e straty. W wal~ nośoi.
kach. tyoh odznaczyły 111i~ szezagól- Znaczeni~ zdobycia Damioup.
ZUIUCH" 7, VI„ 11 Naue ZuGriaher
:nie oprócZi p&d~born@ńozyk6w, ~ takte
inni: ,restfalo~yoy31 pułki kąt,stwa Zełtuui•11 z p&wodt1 7.dobyola Dam„
Joup, fl~ynl u.wago, ~e dla Franaji
Lip-pe i ffY$ Wąohodnich. Jego o~~ wyd~r~(!lnie
io· .]est nader nitłpHyJem„
Sarska.~ '.MoM :nadał , poruozńikowi nem, gdy~ . BpOWQdOWAłO;
onę Gd
Rack-0wowl ordar S'ł Pttir lt'ł merite ~·. wschodu zbliż•nia linH ai(:)mi&oldcb.
do wzgórz M@zft wskutek ozegoniem"•

Ił

Ofioerowie mają przywdziać dziś ia- stoi w

WIEDEŃ; 7.li.

w

wyposi prMszfo 700 zdrowyoh jeti~
o·ów, oraiz wielka il'.Oś6 ąrmat, kara"'
b1il6w maszyn~~yoh ~ aparat6w d~

u ludsl, wi;,IJ801 ~ ranDL Ogłtna\
liczba osób wyratowan;roh pn&B n..Z
s~a krążownUd i torpedowce ~

BHRLlN, ·u;. z Salonik donOHil~
Bu~ibolfo.
tchane:ro\~i towarzysiiył w • podróży !te fforraH objll:ł dowództwo nac~aln1
nud miastom.
·
l?ołudniowo.\-vschcdnła wi.;..
,jego osobisty sztab, mzedmk mini~
Piąta
po:łyozka
woJe1nuB.
steriu.m blp:raw zagranir,znyr.~h, oraz
BERLIN, 7.0. Parlament Rzeszy
dcwnia Wcjn~'.
dwa/ przedstawicie le ministerjum dla
uc.hwlł-Uł projekt nowsi 12 millardu~'.
·
Niezmieniony spokój.
anrunioji.
I.,ONDYN, 7.6. Biuro Remtara Wił) 1.11:Pty..:zki wo}fllnnej. Soc1ahuHie„'
Zas~p~a. szefa sztabu generalnego donoai: Król wydał :rozka?J, w któ- mokrll.ty,.,zne zjl'!dnoc~enie robotnlo~ł
H o ef er;
· rym wyraża głęboki smute1r ~ powo~ głosowało przeciwko potyczae.
Po:i:ar w Astrachan iu.
maJ:>s2'iałek polny porucznik.
du skonu KHchenera oraz podnosi
SZTOI\
HOI.JM, 6 VI. - $łRieoz/'' do·
OfefiSJtWB fOsy,lska na
jago przysługi, oddane pa1)ytwu w
.1-.
. • -in..
czasie, gdy trudności były t1gromne. n&si, it w Astrachaniu od d wu0h dni

ł~mrnie a w~iętymi do ni0· tery wojennej Q,onoszą: Drugi. dziel'i
GENEWA,. 7.6. Pod przewodnie
wo.li podęzas wczorafsi;ych b&zE!lku- ogólnej tft:nsywy ro1yifikięj był rów:. twem prezydi;,nta Poincaró zebrała
11 021 „ ai~ wcz4n·aj Najwytsza Rada Narodoteóznyoh odsi8G2.lY~ 1dobyez nesza nie gwałtµwny, jak poprzedni.
pr~e~

i
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P.p. Laskows ki I

otrzymali agenturę.

Wars~aws
kieg.o Towarąs·lwa UJbe~nle.
„
.
r
aeii od

===

na okręg Łódzki.
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Od nowego roku szkolnego otwarte

będzio

Kursy Pedagogiczne Hehmy Cho law fckleJ

Polskie 8·1o Bd„ Gimnazjum Flh:a&o9Ro.ame

I

{ll'ag

przeniesione na ul.

a od l llpca przy ul. Gubernatorskie1 M 3, od godz. 12-ej do 2-ej
i od_ó-eJ do 7-eJ ·po poł. Egzamina. przedwakacyjne rozpoczną się
29 ma_ja. Dla. zamiejscowych otwarty b~dzie pensjonat. Bliższych.
informacji udziela kancelarja szkoły.
761-3

li

ł!

Szkoła Ha.ndłowa

~l'f

"
•

. 1065-2

I

-I

kostjumów i robót

.,.

ręcznych.

115

li

Egzaminy wst~pne :pnedwakacyjne :rozpoczną się
Hł czerwca, o godzinie 8 rano.
·\Przy gimnazrum egzystują, próoz ośmiu norrnalnyeh kJ as, dwie wstępne ~Jasy1.1 niższa. ii wyż...
sza, oraz klasa elementarna dla ohłopoówyod
6 do 8 lat. Podania :przyJmuje się codzien. od 12 do 2 g.

I

81)l'ZedHi&,

Kowińska 9 .

Czwartek, 8 ~zerv.rc>a
UUS r., o 2•eJ po poł„

I&

Wielka zabawa połączona z zabawą

'111iiJi

o

c

Na ·estradzie

czę6

I rn

Poczta, kwiaty, różne a.trakcje. Bilety wejśela dla. dorosłych Mk. 1~ dzieci 30 fenigów. C1Iłonkowie artowarzyai:'ień zawodowych 60 fen. Nabywać bilety można w lokalu (Krótka 6) a w dzień zabawy pr?;y lrnsie~
l

Odlewnia :telaza i fabryka ·Maszyn

I
~

I
(Sanatorska 22)

p:rzyjmu,je zl&eenia na oalewy z własnych i nadesła
nych modeli: . dla .kolejek, młynów, - budowlane, mo, sty, na ognioodporne l.'uszty, paleniska i odlewy kwasoodporne dla fabr. ehemieanyeh.
Posiada na. 1kład5.ia gniotowniki, kuźnie polowe.
5

SZKOi.A KROJU i SZYCIA

M 51> od frontu. .
101lł#ic
aszukuję mieszka.nia. a.Ida.dają
P &ię.z 2 lub 3-oo:h pokoi s knc
i wsze-lkiemi wygoda.mi, z oświe
niem tylko elekteycsnem, mię
Z.i~Ioną, a RozwadoWBką. Ofe-rt7
ltt. „B. H.• w Adm. Kur. Łóds.
Dotr~ebna ka&Je:rka z ka.neją

r 76. Ofer~y .,Jntel:łgentaa& A
Knrfera.
s;>;nlm.J& do int-e:resu zupełnie
wnego i na ezuie spólnika bib · ·
kilku z więkmiym kapitałem, :ryz.yko
wykluczone. Reflekłanc~ traktująC1
serjo zgłoszą sie Od 9-l~ ·1 ~.
Wólezańsk& 1Q ,tSO Kamłńekł.
2t
Doszwm1e się dwócn pokoi! Iu.001)
:nią gazową;łazlenłcą. ełeldryca

P

S

t91ł{o

U

do świqt!

mienkani&
t&kże

W8B6łldemt

'W71odam ·

W

16,óO, 12150 1 7,&0„

-

174
.

Piot.kowska.· ClU.'z&śoi
ja.:óską. sortownia. polec
taniioa garderobę używaną. Spec• ·

.batystowe.
3,90i 2,90„

jalaość1

:repa:ra.cja., czyszczenie,
pranie ehemiezne i farbowanie -.gar-

wązkotorową

marynarkowe

deroby.

866--S

~

zaraz tanie sprzedam

ga.rnił;ur SS.•

(z cegielni lub fabryki), kupię lub
łonowy kryty jedwabiem, ~mo ,
wyd~e,dawię zaraz. Oferty 111 wiado„ gob-eltn, gr.a.mofon. Konstantynowsb
mością w Adm. pod 111KOLEJKA • S 18 m. 7,
. 1064--7

, ;.

Z
,F o1 a•• f ·
P~Ybory, .kliszo, p~ zaginął

aginęła.

JCorżysłajtie

Ee

eklep s Prąiega:J407m. .poko- ·
jem.·
13 .l
OLA'.NĆtK w dobrym st;lli~ ;
w. Bnezimb Jli 59 w Bfft.au„
raell
1067-2

iamskłt

16, 32 i 21.

1

dnie dla właśelełeU młynów„ dio :'.,.ie„
watorow 1 na popręgi można d~J
n_J. SIMCHOWICZ. Ul. Cegfelntanal

dawnłejłlz9ch

gamiłury

nzn~·;..3<pr~e.

nem ośw1ntleniem. Oferty .pokóf .·w·
Adm. N. K.
1:
otrzebna do ,.Koenanówid• wyiCW~ '
lifikow.ane. gospotłynt.; Zgłone
ni& do ł!> b. m. na ręce .~
Szpitala.
·
1091-1 \
ma.ezne obiaóy gospodars.ld-e, snia•,
dani&, kolacje, bilardy w BARZE
przy ni. Mikoła1ewsk1e1 J'i 25 . · 6°
llC& ł'1otr.IOOWSKI. l.l7. l>-0 wyoa.- „
Jęeia od t He& r. . h. !'Mn• ·

Apolonjl Kopydlowskiej, Piotrkowska 154.
Od d. 1i 16-go 61itł."Wea ~Y~ się trz;rm~lęcmy 1półroczny kurs
nauki kroju i s~ta i robót. ręcznych za opła.tą 2·ch rubli· miesięeiinie. Na.nb. miarZ&nia, pasowania. i modelowa.nia, Kurs nauki
kroju domowego 6 ro. Po skońezonym kursie uczenioo otrzymują
patenty„ Y.iapis uel§elli-c · eodzlennie od godz. 10 do 2 pop.
!lp--ałl tasonow p1111płi!U'OWJ1da. """·- - - .. Oraz Szkoła Pehół •ęcznych~ haftu białego i kolorowego, nauk~ kroju i szycia bielizny. Wydaję
gratenty na nQuczycielki robót.
5617-2

sr;erokośeiaeh,

wielu fabrykantów 1 faehowa:6~ ~
dobre i praktyczne róW.Uiet odJIC).włe· ·

cena~h

lłukl

-

ków, 07korJt, endywij, fasoU,_grochóW'
.}a.rmu.zow; kalafiorów, kalarepy, ka·
pusty ,kukurydzy, ra.barbal'łl, rosspón„
ki, rzepy, Heinehy, ~kwi, nodklewki, sałaty, ~csa:wlu„ uplnakn, i
wiele innyeh, a nadto: kwiatów~
F. oleea.)ą sk.łady... S. L._ J_a.dnskiego
w Łę~eyi w ~d&i ul. An du e3a
J'ł 10,
•
. ·. 919-6,
A s y z MAT B R;J 1.w)•óanyc'

P

I?o

Palta

d()

N A& Z ij D Z I A 1 przyrządy nlęzhę•
dne pny uprawie roślin, ·S R O D Kl
przeciw owa.do:ąi i grzybkom na drze;.
wach, krzewach i . innyeh . roślina.eh.
N As I O N A bobów, brukwi, bura~

r

I~~:~

mies:&irnrn po

~

---··

Specjalna dęte. orkiestra. dla lll&ba.w~ dziecinnej pod batutą T. Maz;urkie·
wfoza. O godz. 4 ej przema:rsli dmied. Kaź1e dziecko otrzyma niegpodziankę.

wynajęcia.

W O Y mineralne dl& .zut
N Alania
·drzew, warzyw i kw1~tów'

Piotrkowska 25 ••u:„

Dziecinną

dw~m

torze 7 pokoi 21 wygodami Z
poko-ie z kuchnią Now,- Rynek o.„ B

po burtowych
cenach od 50 k

U

,~a

Mickiewien (pny Rzgowskiej) Mi 45
Płncintak. · ·
·
1021-:-5

Do 1516 detaliana sprzedai: ·

11~1~n.&.W

fp.

· J.

Towarzystwa Akcyjnego .Rzeźni łiliejsldch
UL Inżynierska Nl 1„ .
przyjmuje na przechowanie w dowolnych. Uośoiaeh
wszelkie towary i produkty ulegające szybkiemu psl,loiu.,

Żyf!!owskiie Tow. oświiaty szkolnej i ludowej

\i~

· • ~~

Biurko do m. 8 a 'Wladomo66: ;~l"'
Kaliskim.
1<>59-3\ 1
Do !~~z;.da~~.~~e!omi~j4?':t: ·-~

medalami

I

dnia

IO:Zn&

z okazji

piery, chemikalja po oenaoh
fabpvczn oh . I
„ 31 po eoa1

SZMECHEL
i RO Z Ił E .R

. •·. L.
H

tó dz, Piotrkowska I IDO.

.
rauner
~

ŁOdi, ulica Piotrkowska

wŁodzi

ny

na llnlt Józefa

czyka.

.·

.

Błasz·

. .·.

·1

gr ne i.

98.

od &O k„ funt, hurtem rabaty tyl~
ko u DRUCKER.A, SRBD.NIA N! z
uwaga; tylko sklep kolonj,:tiny.
2

ma..7narka s pa.11Zp-Ortem

ni&mieok.im wydanym w Łodzi,
Antoniego Kobyłeckiego. ..
1~
pas1iport niemieok~ wyda„
ny w Konstantynowie na imię
Katarzyny Włodarskiej.
. . l
zaginął paszport. niemiecki, wyda-

płyty

tłuczone

gramofonowe 11.a.b,ywa!"ll .4..L·

FRED STRAUCH

DziełD&

16. ·.

1

ZaJ-.zd do.··

wydZie~wkmła.

1so kop. funt. hurtom taniej

I ·

u.. Borzykowskiego,

Kostantynowska

;

;1,: ;i

k:;1:r~~;~~k!u~e~

~ił.

.w Łodzi 1 ut lilzielna 57.

1

I
zad!:e!~b~!1:o~~ r-Oli4~'. i

ty. M:1koła.iewska. 95 m. 27 front

Nauka zupełnie pewna i za.wsze nowoczesna. Nauka:
mien.enla, pasowania. i modelowania. Kursy przygotowaweze do egzaminów mistrzowskich. Wyda.ie pa.tenty na
nauczycielki robót. Sprzedaii fasonów pa.pierow1eh.
l

I

'l~

lrnD:µ.)ta 1.
10 Plaoolt; ;to·

· cia.

10 do 12 i od 3-6. ,Środa_. cri'
· sabota.
1

sa. dla osób pracujących zawodowo i dla. użytku. dom0wego pod .klerankiem właśeielelki miatrzyni ceehowej, p@.
cenAoh zniźonyeh.
.
.
Kursy: zbiorowe pospieszne 1 p ojed;yńcze. Pny
szkole pierwszorzędna. pra.cownta, daje m-0żn0śd. uczennicom. kształcenia smaku eatetyoznego.

Sal{lasowe gitnnazjmn filologiczne

Ili

1111

AmAa. . e~~w~~t ;Er!;~~~:

.

iillll'!l·li'lillllll·llllilllli·llllllll·--·

n6w

~e:~~~f;~:~~(_,···_T_!i_.,
11

R

e

welocypedy dtiEtelęctt, wann;,:,~itJ':
wiedeńskie Poleca ma~~ melilt;z;\~i\·

złotymi. srebrnymi ora1 Hstem
poehwałnym, pueniesloną została z ul. Nawrot Jl& 'l, na
11lfoę PiotrkC\wsitą M 163, II piętro front.
Szkoła została. powiększona, otwarto oddzielne kur„

Podaje do wiadomości Sz. Sz. Rodziców
i Opiekunów, :te kancelarja Szkoły przyjmaj e zapisy nowowstępujących codziennie
4
od 9 do 2. · Egzaminy .nowowstępujących
15, 16 i 17 b. m. Otwartą zostanie kl, 8.

Il

N!i 120.

I

RP1"łieda1e Brzezińska.

li
Nagrodzona.

Piotrkowska 157111

·Ił
łJ

d„ob:.1
I A~~i'Aa"~
~~-=· i:r:"'.:i.:~~-;: 1

83.

'łi Pierwszo~zę Jasa akademicka szkoła
dt kroju i szycia. oraz magazyn sukien

Zeńska

I

fi
lf
li

Piotrkowską,

~~

••••••••••••••••••

li

Mikołajewska

maj~ _do o:mieszczenin i.nykwaliłikowane wychowamczynłc lreblan„
ki, ochroniarki oraz nauczycielki poczf!tkowe. Zgłoszenia oraz za•
pisy nowych kandydatek między 1-2. Od 1 lip<!a karsy zostantl

I

przy ul. Gubernatorskiej M 3. (róg ul. Mjkołajewskiej.
Podania przyjmuje do wstępnych i pierwszych 4 klas, kan·
celarje. s3koły tymczasowo jeszcze przy ul. Biotrkowskie1 M 271,

:r
7-klas
m.

lllEwftngłełłckieD

'(ci

!

~.

oraz letnia :m.iaszk:&DJa d4l flnaj'6ia pod Łaskiem w PrsyWi&domośó w~ u
właścfoi•~. 0.vzega. ~ ~z~cł

gonlu.

fałlzywemi int~jam

6

·
:

