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Cena ogłosz:eń1 J..;533 strona I mrk
za wiersz lub jego miejsoa. nadesłane I mrk.
nekrologi i reklamy 40 f., ogłoszenia rnr:r·
ozajne 2Q. f., ogłoszenia drobne 4 f. za wyraz.

P renumeratę i ogłoszenia w Tomat.2' ....,...w·ie d N rr
t~~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~==:~:-=ę=:·~=o~-~-~~!u~rj~aLM~~~pn~majeO~aHru~~Tu~N~
1.
~~~~~~~~---~-~~-~-~~~~~~~!!B!!l!B

I I

-~przedaz znaczków i .~alepek, pism, cyg1r, papierosów, czekolady, eukrów, hro1iur przez kVf{)~tark:i
ł kwestarzy. Jednodn1owka. Fo-t·ografje lotne. Rabaty we wszystiich kin1matogri>.f1ch. Il i 12 czerw._ e~ KONCERTY w Parl\ll ~tasziea. 131 14 i 15 6:6erwca KONCERTY w Ogrodzie Grand-Hotelu.

~:warcie:, Wystawy O~.r~z6w, Piotrkowska 104. godz. 11 przed poł., Bilet wejścia 50 k. Otwarcie WYSTAW· Fotogra•
śc~~~Ji 1 Szkoł.Y Ri:zemiosl) Bilet wejścia 50 ~., Piotrkowska 96 Uczniowie i dzieci 25 k. Od pon!edziałku bilet wej„
U · .
10dk. ~ystawa Kuir~6w Ped~g@;;~~zt1yith 9 Dzielna 44. Bilet wejścia 30 kop. Otwarcie 12 czerw ea 1916 roku
ezmow1e i ziec1 10 kop.
3 553--i
1

i
Cegielniana 63.
ilety dó nab. od nzwartlm 8 b.m. w CU·
kierni W-go Gostomskiego, w dniu wi~
:-dowistra w. kasie teatru. Początek o g.
··~ wiecz.
Reżyser : ·J ORLINSKI.

OILSKI

CEGIELNIANA 63.

Oziś w

li

sobetę, 10 czerwca 1918 roku o g·oJz. 8 w i e c z . - - - - - - ~ziś w sobotvr,- 90 czerwcai HH& roku o godz. 8 wieoz.

i

·oasia

płacze, Jaś się ś

farsa w 3 aktach„ Blssona i SHvana

w egoistyo~rn~m zaślepieniu wobec
_-·~.•. - -.- Na.wozy; narzędzia, nasiona patrz swoich
wielkich spraw, twoje, dziec~(lgłoszenia drobne.
cinne, będą zaniedbywali i ·. lekceważyli, że twoje smutki i bóle i rzadkie chwile radosne .za błahostki niegodne uwagi będą mielrn
Czy płaczesz dlatttgo1 . biedne
dziec.ko
ludu, że wcześnie odejdzie
·.~~
W bólu z·r~dzenei> o_bjawia dziec-o swe przyjśoie na świat płaozem. Cię matka, ta biednego sieroty spost to pierwszy ruoh, pierwszy ozyn łeczeństwo za swoje nie uzna, !ie WJl'arga... rrr;11ęsio się i zanosi prze. chowa Ci" ulica, że staniesz si~
downe ciałko delikatne, niewinne, pauprem, że be:lj do:l.ioru i porady,
·~1ZfiłsamitDB, rumiane, miluchne i oza- bez kierującej ręki kochaiącej matki
sto-czysz się słaby i bezbronny bie~f}''~Jl\ce w swej niemocy.
i{' - Czemu dziecko płaczesz ~ Czy daku na dno nędzy, ż& pochłoną DiEł
~~>óezwiednie przeczuwas~ smutek i go- męty i brudy tycia, że staniesz się,
:\t ryćz istnienia~ - ezy już - w pJerwszei o Ty, dziś pisklę niewinne, wzgar'{oh}vili t!'go życia przewidujesz mt}ki dzonym i odtrąconym .przez świat
:.~J ~le:rpienia bytu, ozy lękasz się :przestfjpcą, złoczyńOą, że w brutalpracy bez pocieohy światła i wie·zifatyoh sprzeczności_ i fatalpyoh ~atar nej
dzy
sp1tdzlsz swój żywot, że zda.fa
~LgP,w, któ.re historrn. w ciągu wieków
~r:~ultury i ro.ZWOJU nieubłag-anie na od l:lśmiechu słońoa skonas2.ł w lochu
~Lka.tdym kroku nagromadzHa~
· wi~zitrnnym '?
Czy dlatego luba, słodkie dziec:v:.. -_ -Czy płacz twój, o d~iec~o, j@st ko płaozesz,
że nie widzisz oblicza
~{.protestem przeciwko gvrnłtowlp który
przyjaciela
szczerego,
który twego
"- cit{ na świat sprowadził, czy mo~~
dobra pragnie, który Ci radf,\ i por :przeciwko dziedzieznym nałogom l
mocą be~interesownie słu\iyó cłioe,
< nami~tnościom któremi Cię obarczono
czy
d!ateg~, te już od kolebki suroi
które odp~wiedzialność ni\ Chibie
wo si§} z- tobą forma.li!iują, pytając

itiga obronr Dziecka.

za

coś zajid@l'l, ja~ie imi~twoje nwyoh
ezyś z prawego fota, te

rodZriG6:w_,

ieje

Operetka w 1 akcie, muz Olfe!1b'.1 d!·1
cię przyJmą ludzie

do grona swego, kształcenie go i doskorrn.lenia. Posl<.t·
i odtrącą, damy szkółki dln drzew, otaczam;,

.ieśti rodzica twoi możn1,
oboj~tnie, jeśli biedni'?

troskliwoś~ią zagajniki, uwag~ sku·
Czy dlatego mi:e pisklę niewin- piouą poświ~cam y zarybkowi, za.bi•
ne, łkasz, że choć jak każde stwo- gamy. o Ghów lliwie~ząt ras0wych,
rzenje boskie goły rPt śwL1t prl!y- lecz me troszczymy Slf:l o najwięk
ohodzisz, to jedna!r zetr<\ źli ludzie szy nasz skarb, o dziaoko.
siygmat geniu~zu z ezola. twego,
Wielkie miasto naill.ze posiada
jeśltś w ubogiej rodzinie śwhd.ło uj- wszelkie możliwe instytu'bje i związ
rzał · dzienne'?
01 dumni panowie_ !r1, liel>OZ !liemasz '!". niem zupełnie
świata zaprzepaszczą twe zdoinośoi mstytucj1 Da)wa?;rne}szej, podstawo··
i moc twego, duołrn, ieśli prnypad~ wej. jedynie logiezn&j, ~efowej i ;n.„
ki em twóJ ojciec nie miał_. pieniędzyt ojonalnej: ligi obrony dziec.ka.
lecz za to kształcou7m i _jak kwiat
Niezbadana wola natury ro;ka,,
hodowanym li~dzie panicz, co g-łewę r.ała nam żyó nie:5ko11ozenie w od-..
ma pustą, lae Li kieszfń. ··pełną.
mianie po!tolei1, czyt nie jest więe
Czy dfatego, serce me drogie, naszem jedynfJm i natura.lnem zada~
skargę nu@isz żałosną, że ludzie taoy niem oiągłe doslrnnalenie1 Istnjenie
nierozsądni, że uczą się hodować nasH jest efemeryc2me~ lecz P• D-1\.lł
zwięrzęta i rośliny, Jeoz o własną pozostaną wiemmie w łańeuohu P*"
nie dbają rasę, że troszczą się o in- koleń dzieci nasze, to nkoolrnne i nietetesy znikome, o fortuµy i -dobra winnt;1, n3sza. nadzi()ja i ni~śmiart&l·
doczesne, zapominają natomiast 0 ność. Zyc:ie nasza nie należy wi,o
treści swego istnienia, o pr.zys~łem do nas, lecz do niob, ka~da myśl napokoleniu, o jutrze uarodu, o jego sza i .każdy wysiłek im powinien by4

nadziei i przyszłości, że dotknięci pośw1~cony.
jaln~ś dziwną karą ile poty, nie wieNio ii.łaoz,. dziecino! Utul łzy żt.l„
dzą

ludziE\ iż dz;iecko

nie iost włas- łosne; znneula}ą soi~ i doskonal~ po·
glądy, powoli ro~Hi;iawają się mroki
przesądów i już niedługo mote u
w~zgłowia twej kołyski, o blednll

nośoią p1·y wat.na,, lec7. własnośch\ narodu, że jedyu;y m racjonalnym sposobem budowania ltpf'zej przyszłości
jest podniesienie młedcuro pokolenia,

d2il'3ekt

n~d~r.

stania

:potQ~my

naród,

NOWY Ku-BJElR

z p~t niewoli i przesądów wy~w@lo- sżłośoi tyeh posiadfości kofonialnyoh,
i.
;;. i
. za sw-ego syna. b o, a.uy
ny i zaa d op t u e OlQ
.) & u t rzymau,
n apo t rzeb a bt·
il nie b~dzies2i jut sierotąs ani opusz dzie niezb,dnie całkowitego pauowa.„
'
czonem i pogard~Onf)m
dzieckiem· nia na morzu; ~wi~zek gospodarczy
uliow.
leoz
noe:lf;!dziea.z
czułn, kocha;. Berlin-Bagdad mo.~e· ni~. •. taó fil~I...
,., •
.t'
'l:
~
i ki
J~ca,, dobrłłi J rozumną matkę, a bej- oownem uzupełnieniem nie.m. eo ego
id!łiit nią osły naród. polaki, którr· pat1stwa kolon)alnego. MnHHnam,
!przejHy. nareszcie i pojmłer ~s piarw... aowfodłem, ł~ nie w utrzymaniu po„
1szy i
n~jśwh1tszy·· jego obowJnMk icladtośo1 kolonjal. nych niemi•~k1ch
1
•
·1-ł
~
ljast wsględeul Ciebie,
d2iieoko '1:nfe,,. tkwi. zaró d· now1ch pf)WlK
ań wó.,,en„
:winne i bezbronne.
.
nyoh, lecz, ~· ra.ozej przeciwnie,
Zrozumlt, te ma. obowl\Zkl ro- :pr1ymusowe łub dobrowolne wyrH:dzfoów.• te winien Ci naukti1.., i obleb.a btllliellie llil} ioh W'ttWOłałob.'łl'
takl$ nJe„
'ł1
"
·
ł
lrnwnłak niezale~nia od tego pod 1llkl\ t~pieozenstwo". I mówca 1akolio11.
:strzechą na świat przys1edłeś, M wi- swój wykłaq nnstQpująoym. wntoa„
ni en oi wychowania, że musi Ci do- kiem:
:brym słuty6 przykładem i str!tJedz
,,Nie nioł.na. !!obie pomydl•' 18.•
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wpadł
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·.. numer szowi- siych koplllń., ritle~\cyeh do, rot:Mil ·•·.·
·fe k. cieli z produkci ą łączną około 240 .• tpi~'.
'· tygo dkn.
z a· z ogólnej produkcji spr~edano 6 i ćYłfet~
4 ro u~ w- na.tonn, zaś resztę, to Jest 9 proc. p;t.otl
dgraniczne· tyto na cele własne. · Przeważną cz~~-'
......u. pisze takie aji, bo 9I19, zbyt~ w ~olsce, a _rent

i s tycun,
n

„Choł:msk~.

którym kort

go~ •Krzeszowa
· '
· .
'
·
·
s1owa szczera] J:. . .iy:
.
. .
„Wstyd nam . 4.ieta przed Galio.ją: jesteśmy znao~nłe bogatsi od ga„
llcjan ale tyjemy niezmiernie go„
ł. ~. .li . i h•
A u.
.· ·
rze). i.' ·bru d.. n.el
Ot.1, n c • •J.0:.so lJr~e~
płynąó prziilZ Sanll aby we.1116
na
piękną, szoat; _szosy tam s~ ws1:ędzie,
-.wszystkie. sioła···
ł){)łnosont
s~•.
1 to
1„
· ł t
"11
..
·
u

nieznaczne tylko ilości poszły do
strJi.

N

Kapitał zakładowy wzg1~d.~• tt"C

w1ęttsz:v0łt. 9. t~v:arzt•t't!. kt>patnt~ch:

d~fti:row 11kiego wynosił w roku l9la•. t .
łt~ne1.uiklch zWJ!t 31 mUJ1rd6w mblł.
stwa warszawsltit)go 3 milJardy, n!emito.

skieuo towarzystwa „Saturn", 5 młij1.rd
mieoki~gó Zfb filil},ardów,, 11ustrj1o!de1~
m.itjfłl'.'da ru.bU. r:ień'/Ott'i.l~. byty .tt&ffll~
palnie w posl1:1.da.n1u paristwa. Częt6 na
szosą doSAOfiłli & i równi\. J.VJ. asta, nieme6w i roiwl.neła rsł~. stosunkowo ba
miasteczka, kol@jeł A u naet Wsz~- br:z:~, ł!t wskuttik iarząd:i:~ń tii,;dowyeh
dzia smród, .. brud. A wszak mtgłoby g~ ro?:taju inwe~tow~t>.1 k&pitd prHszedf

sn·

1

byó 1naozeti „ ..

mzeciw~:!~swt~n;~~zęły póWfśtł.'"'16
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towarzy:

~e powinien Oh~ uos~yć ptlWDiontgo i spokojnego l'ó~Wo,ju
Tak p ste. tOS;tJ$u.l patrjota z i na tej drodze Ęopalnie prZf:Mły w zria
~ytrwałości, zrozumie, it Niemiec bez czynnej polityki kłlo- ltrze~zowa, gdzie gub. lubelska gr~- części w posiadanie francuskie. Również ko

:od zepsuciH,
pracy

„,I

-~u~

ŁODZKl-10 oti

.od~ied!iczone wady i ułomności na~
;Ie~y O.J'cowską ręką Wyohowawoz(\
'
db
,wy korzenie, zrozumii, 1~ Zia za.nie a·
nie dawnych pokoleń n~leży ei~ To)bie,. dziecko,. wyrozmmałoś6, te za
. bi .. t k'
Tfl'<oh j Ó""' i m· .

njalneV'
. ni czy 2l Galicj&. R2ląd rosyiski me
Poda.1m
..
y, ~-minister kelon:ttp·c· usunął z Krzeszowa brudu ani kału
ł
J
•
i
- . . .·
...... b
· '

nie pańs:wowe sprzedawano _albo wydzier~awi,
franc';lskim towa~zystwom •. To też.kopalni~!1
ża dziś przeważ:p1e do Francuzów, 1akkol'w1elr.
sŹ:\ nieraz nazwy niemieckie i polskie. Ka
rósyjskl. i polski w malej tylfo części. 811UtZ6
n1 jest w 11eH!łtiern kopalnibtwie w9a1ow•§,\·.
,;'~
Wszystkie kopalnie ;i;atrudniały w . 1913 .J
poku pcnad .5 tygięey wła~olwyeh u6rniJ&.ow, 1~5~;'
mocnik&w w podziemiach prawie 10 ttsłęc;t, a~,;~;
powierzehn.I. ponad 6 i !Jół tysł~ca ,.tł'lęt(;lzynpt: ·
ponad 1 tysiąc kobiet. Przeciętne wynagrodź'e,..
nie za So/ohtę wynosi!o 41 4 górn~kóyt 2 •20 rub~i
. dla pcnnocnlków roesk1óh 1.18 żensk1ch 51 . kop.
WydatnoM pracy obHezoM na głow~ ni~!Yett:
·robotników przedstawia si~ w roku. przecięhtle'

wtórzy- swój odczyt d. 27-go maja nla wzmóSI na wyts~ym rzegu Sa ·
w Stuttgarcie, na ·zaproszenie wir. nu dużl\ ee:rkiew, aby , imponowtt.łrt
temberskiego Tow. haDdlowo·geogrt· zdaleka galicyjskiej kulturze epo,
h
. obeoniI ł eczne..
'
j
.
•
.
,za eg1 i ros l nas.zJ . ,_ o. c vr .
a- fi c~nego, 1. ,...e
·by l'1 na mm
•
•
.
. •.
tek wzglQde.m nas nal&ty się wd:&ięoz„ wszysey ministrowie wirtembersey. .
. Tak. i nasi -polt tyc-y domoroE!li
nośó Tobi•. Zrozumie Jednam słowem,
Poglądy dr. iSolfa są, jak łatwo chcą zaimponować G~lioji gmaobem
te w całości narodowej, Ty, dziecko, zrozumieć, odzwierciadleniem opinji swoje] polit.yki
przypómtnającym
iako
nrzyszłość
i
.
nadzie1a,
}esteś
wysooe
miatódajnyeh
i
d.latego
zn~
óW!l
cerkiew
'kr~es~owŚkti
A WsZ(lk
/
;
r
l
~ . .· .
'1* .
·
•
tZ*}śeią naj epszą i najwdniajszą.
sługujq. na bardzo piln~ nwa.g~. Jed- ch0d~1 me o ro~dwofepte .polslrie1
Chwila, w której naród to zrozu- noeześnie nalety zaznaezyó~ !te rów· kultury na warszawską i ga.licyjsk::i,,
tnie, b~ib~ie dliiń Wielkim dniem od~ nież i ze snołeozenstwa niemieckieÓ'o lecz o zrównanie Królestwa i· Galloji nlł 22::a team.
• .
.· ·
· I i b d · ··
t d
r
~
· d
· · ·.
·
. . . · lt ·
Stosunkowa- wymt~rodz6n16 tobotnłk6w ;:6rro d :?:ema.
n e ą zie .Już w e y na zaczynają siQ odzywa6 rzeczoznawcy, w Je ny~ sto~nm wyższe.} . ku ur,y niczych Zagłębia Dąbrowskiego po~ostawało ,'w

1

dWieoie takiej przemocy, która z dol- . akoentuiąoy pot!ł~ną, zasadniozą wa- srołeozne7. N rn marny eo
'lą bQdzie. oJemię~yć i uoiskać spo- g(} dla Niemiec politykł ltofonjalnej, wyższo1foi nad Galioją.
łeczeństwt potężne w swem maoia- a zatem 1 p9si adłości zamo:rski()h.
rzyństwfo, gnołeczeństwo-1 w.i. oę...
Ta· k u.1· AA np. d•w•u· znawców.
r
,
vr -.v
»
.

tyle poza wynagrodzeniem, płaconem w ZagłtlIV, .
gótnośląskiem, ale wydatność ty<!h o•t•tnich J~'
:znac:mie większa.. Wytłumaczyo to mot!l.a z 1.•~:·
nej strony lioznemi 11stawowemi świ!t&mi .n oU•
SÓW' rosyjskich, Z drugiej Stl'Ollj' bi'UlllU .po~,
E. Stareynski, · przedmiotu wystąpiło niedawno w
póWych, techniczn)'ch ur~ąd!eń k~p•lnłtnych, fit
„Mfinchener Nem~ste Nachricbten" z
Korespondent gaz. „Rusk. Wiedom.", uczest- kie istnieją w Zagłębiu gómpśląskiem..
· .
silną o bron~ niemieckiego handlu niqzący w bitwach w rejonie Jeziora Narocz
W ostatnich czasach starano sit' usilnie :lłfł>
,
·
k
d
i Wiszniewskiegot podaje interesuj ąoe. szcz&g6ły. patrzyć kopalnie w ·Królestwie w najnowsze iiJl.'I'
zamorskiego, ja o po stawy rezwo)u dotycz~ce techniki niemieckiej w zakre!lie zbro- nalazki z dzieoziny techniki górniczej. 'Niemłee.
N1emieo. Pierwszy z nich pisał mię.:. jeń i fortyfikacji.
cy zna.wcy. stosunków tamtejszych nie Wa,;łpłą.."'!e
dzy ihnemi. te my ltł S1fł te koła ha.n·
"Oficerowie, bioracy udział w atakach w sekcji ruch "!" polskich 'k?pal!1iach tak:te pod Vlzgtęf:!_tl
dlowo-p:rzemysłowe nt_emieckie, które jeziora Narocz-pisze ·korespondent_. opowfada.li . tec~mcznym ma w1doki bardzo korzystnego 161·
Od azasu propagandy Nauma.nna b'
·
b'
1 /..
T
· d
mi, :te niemeów wcale nie widzieli.
· WOJl1.
i
b .
.
k
d
o leCUJą SO 16 zna eźv w urc.jI . O·
„Doskonale zamaskowane karabiny maszyno~ '
:>p nJa. pu llczna memieo a, od aw· . starczycielkę niezbędnej iJośoi su„ we ostrze1iwat1 sżeregi ro.syJskie, wyllttchaly
·..
.
·~<U. 1
szy się planom 1 rojeniom o t. zw. rowoów na potrzeby wielkiego prze• bomby, pękały granaty .i szrapnele, rzucane nie~
·
· ·
.:'
Europie środkowej, na podstawie mysłu niemieckiego. To, co mogtl, widzialną ręką, słychać było turkotanie dzwonZ powodu ogłoszonego pod tym tytułe.
programu Berlin..,.-Bagdad, okazywała d 6 1 · bl' k'
l d
·
· ków sygnałowych.„ Cała ·sięć korytarzy pod-- w wiedeńskiej „Die Zeit" z dnia 18 z.elf\':
skłonność do niedoceniania wartości
a uaJe lZ Jego WSC łO U, me za- ziemnych umożliwiła niemco.m idealnie szybko obsiernego wywodu, . zajmuj~c„go si~ zani~P!~
. N
stąpi nigdy produktów kraiów gorą- przen::::szenie się z okopu do okopu. w czoło- ciem rachunkowem „Powszechnego austr. Tb'łf'ł,.
dla· lemiec kolonji zamorskich, a cycht sprowad2anyeh z kolonji nie· wych okopach znajdowani:i przygotowane juź rzystwa dla przemysłu rzeźniczego" a. wykuu}ą:·
więc i całej po!ityld kolonja:lnej. W miecldch j obcyoh~
Nio nalM,y li- naprzód fugasy, przy pomocy kt6rych o:pttszcta.ny cego, iż T.owariystwo powy~sze u6yskało w eł~
ostatnich czasach wszakże rozlegly czy6 11 a to, aby 'l'urc;a ińogła. do- okop był natychmiast przez opuśżc:tające wojsko gu.· toku Hnę~-.-350 prccenł .cty~eao zysktt;
si~ głosy, ostrzega)' a.ce przed takieni
b
„
wysadzany w. powietrze.· Przed okopami cał.e o· ozem już doncisiliśmy, otrżyrńała redakcja wie-.;:
starczać ,w h~szej prliyszłosci np. syste:iny przeszkód z drutu kolczastego na prze- deń.skiego ptsma sprostowanie. z którego Jedoik"}·
jednostronnem traktowaniem iutere- bawełny {litórej Ni Am cy sprówa.dziły strzeri1 setek metrów, sztuczl'lie splątanych, wprost ze-iak zauważa-bynajmniej nie wynika, J~o · ···
sów gospodarczych Niemiec~ Szcze- w roku 1913 za tlOO mHjonów ma· niemożliwych do OJ?anowania„. Schroniska dla stan istotny birł inny, oo więcej. redakcja poiłl'lo
'gólnie i wysoco znamienny jest głos
l ) I b b J.
t
1·
ł
żołnierzy ul;ryte głęboko wewnątrz ziemi. Wy- obecnie, iż powy:bze niepomiernie wysJl>kie zys
re r' .U· Z · O:t,fl, a nas (lpn () we ny, buch największego pocisku nie zdoła do nich uzyskało wymienione. Towarzystwo W ciężki.,, ..
k
1
se retarza stanu do spraw ko on'al. miedzi i skór i jn.
Nie trzeba. $łę dotrzeć,
czasie wojennym kos~tern zaróWnó oywi1neJ lud;:
nyoh Rzeszy, dr. Solfa.
zatem
hidzjć, wschodniemi „fata
Najważniejsze i najczulsze miejsca wzmoc- ności, jak i zarządu annji i że dop~ero publicz::;;.
Mi11istdr Solf wygłosił nu.przód morgana". Eksporterzy ·nhirniecoy nione betonem. w takich to warunkach muszą dyskusja, obecnie wywołana, Wply:me µa zmiau~
swój odc2yia ~atytułowan:r1
WoJ·na
·
wojska rosyiskie walczyć. Opór stawia teraz nie· postępowa.ńla tegoż Towarzystwa.
W ten spo·o
'
"
pOW Hllli raczej rozwazać. WU l'ltnln • na żołnierz niemiecki; lecz ziemia, drut kamień, sób odsłoniht się jedna. z . przyezni dotkliwe)
światowa i IJOJityka· kolonjalna'\ W )akićh będą mogli nawiązać stosun- drzewo, stal, beton. Broni sre nie żołnierz, lecz drMyzny~ tego :Ważnegą.artykułu.
berlińskiam Tow. kolon~alnern. Mó . . ki dawna z rynkami zbytu zamor· jego karabin maszynowy, kusze do miotania min,
Obecnie ogłasza to' samti pismosprawotdan.ii"
wił o znaczeniu kolonji iliemieckich slnmi; kupcy zaś nie powinni ani na fugas.„
roczne „Karyntyjskiego Towarzystwa dla pm"'
I punktu widzenia ekonomii Niem'iec. chwil~ zn PO.. mlnAó, te głównymi do•.
Wojsia przygotowują się do ataku. Artylerja mysłu rzeźnic~ego", z siedzibą w Celowcu,. kt~n:
Niemcy
potrze buJ' n
Jrnlo. ni a lny. eh
ł
w ptzęciągtt 6-ciu do 7·miu godzin ostrzeHw:uje to sprawozdamc: wyk~:eu.je zysk ta rok .1915 n~e-:
'l
sta wcami Niemiec by y i b~dą ro- zagródy z drutu, okopy, blindaże. Zdawać by się ma.1 .c~terokrotme. wyższy od popri,ed,mego, amia~
środków 2ywn&śc1, prze•nysł niemiec- zmaite kra.Je kofoninlne.
mogło, że wszystkie okopy, druty winny byó now1c1e przy kapitale zakładowy!D 108,000 koron
ki potrzebute suroweów podzwrotnl·.
Drugi autor, znany geograf, prof. zniesione z powierzchni z!emi doszczętnie. Woj~ czysty zysk 1,482!:379 to stanowi .1.aoo prooe~~
kowyoh, handel niemiecki ryn.kó\V G~' t
·
t
t lk
·1 · · ska idą do ataku„. I oto z za każdeg~ pagórka, dochodu. Równte:f tu.taj tUysbnO tę "11901 }
ebytu. Godne .J·est uwag.i.. że w Anull lrnr, pisze o samo,
y o s; meJ wysuwa się żądło karabinu maszynowego, a niem- kwotę d.och?du z han~Iu bydłem,_przezn~czon:
l
.jeszcr,e akcentuje . wartośt samych ców ani śladu .... Atakuiący . są zasyp:ywani gra- dla cy.w1lne1 .. ludności, a prze:de:ws~y~tk1em ,,(,
ff ji przed V\O)Dą uznawano nieraz to kolonii niemieckich. Odzvslrnnie ich dem szrapneli, granat6w„~ o ile. Jednak ogiefi. z~rz~du armJJ, Towarzys~wo.k.~nt)Jskio po~;:.'.
UZrISadnienienie niemieckiej polityki wszy~tkich bez wyiątlrti' UWfl.'Ża za nie ~doła. powstrtyma.ć tblitając;rch s'ę rosjnn, piło Jednak ? tyle_przynaJmmeJ, z.p[J~Ol[U:loją.In::.'
kolollialnf\j, a w rozwoju kołon)al- niezbyt. tru.dne, ponieważ Niemcy żołnierz niemiecki ustępuje z rowów Cżołowych do r 0.~rzedmego'. ze utwo:zyło fundusz d.la P~t..oym Niemiec dorrnfrywano si~ włnśb
i jak raszczurka. przebiega do. dalszych okopów, nies1~ma hodo'?'h. w k"!"oc~e 250,QOO koron, kwota
f
~
maią o hecnie a.rdzo cenne zdobycze wyrzucaiao w powietrze zostawione okopy.
ta nr~ pozostałe 1 tak Jednak w tadnym stosunku
me ręko)mi trwa.lego p·· okoju. Jeszcze J}ń l"ontynenn1'e. f.int'tf dffiQr,!,on·e s1•1
, •,
·
.. • . 1 ,
do meuzafladmonyoh i szkodliwych blkulaó)i te4 d
°'
~
·
u
' " b.
J
IE, .., 'I;
z. chw1l_a.1 . gdy rosjanie....zd_ołaJit
.. za.la.c 3aki- ,.. ....... Towa"'zy.stw· „.
. .·
ar. Solfa zasłu· ną dł orn11
· " • T urc.Ja
· •&ZJatyr
· · 1rn Z d o l na kolw1ek .o~cmek o)top~w,
· .ttrt;tlerja n!em1ec~a. za.,. „v„
'
„
1 e no spostrzeżenie
.
Dyskusja, jaka wywiązała się
prasie wie•
gu je na zaznaczenie: że na wet soojaw jest do wielkiego rozwoiu gospodar azyna ~sc~ekl_e o~t:zehwac ~w 1.odcme~. Salwy deńskieJ z p'owodu postępowania „Tów. dla prza„
Uści niemieccy podczas wojny ~a.- ezago, pracować nad 1ei kultur~ eko- arty1_er!1 mem•eck1e1 odznaczaJą s1~ specJalną cel- mysłu rzeźriiczego" w Wiedniu wykE-zała mifidz}
wrócili nareszcie z drogi zwalczania nomiozną warto, ale to kwest]a dal- nością:
.
. ,
.
innymi także i ten szczegół, te finansowane było
polityki kolonialnej.
ł
p
W takich warun'kach musi odbywać si~. ofen- p:ize2: peWieii prywatrty dom bank:o'Wy„ który też
W ł
.
szei prz,ysz ości. ' rzytem. hraie tu· s~wa rosyJsk~. Z~śte P!ace. t? !JO nad ludzkie oczyw1ście zagarnął lwią pz.~ś~ teao niesłycharie•
·
ącznoścl Z })OWJższymi wy- reckie nie wszystko to l)rodukowaó siły. Brom się zaciekle nie.. żołmerz~człowiek lecz 90 dochodu.
. · ·· · · ..
wodami ekonomic~nymi
Zai~ł Sii~ mogą, czego potrzeba N1"'mcom„ Na- ma.szyna. Broni siiq ona wszysHd~mi swemi śtu·
Cech rzefoików wied6ńskich wystosował teł
mówca tale że p1annmi kOJł licji co do tomiast kolonie nfry kań"k..e Niemiec bami, kółkami, walcami, sprętynami... Czfowie]!: w sprawie tej umotywowany protest.
zamknięcia przed Niemcami 110 woib'
.
w tej gigantyćtn,ej~ niezrównanej w dziejach świ1;t.:.
o iecują znalrnm1t.y rozwój ekono- ta walce jest tylko rtiewelmkiem przykutym do
nit rynlrów światowy,ch. Położył na· mim.my, w duchu zaspokojenia im~ maszyny, sterzącej . dokoła. śmierć i zniszcze"."
oisk na. niebezpieozeń::itwn,
które trzeb metropolii.
nie.„
Księstwo Monaao nie schroniło· sit w .bttl'ZJ'
~kwHy by w taki em zmonopolizowaniu·
Opin je powy~sze rzuca7ą światło
wojennej pod dach bezpiecznej neutralności,
przez Wl'O[!,ÓW Niemiec kolonJalnyoh na wielce doniosłe. i . nJdualne dla
Dzielny książę .Grimaldi stanął mętnie P°:
tródeł. wytwórczych oraz t·ynków Niemieo zal!adnienie. • Rozwiązttnie
stronie koalicji i ka-tdej chwiti got6w jest na p~.
moc Francuzom, Anglikom i Wlcfohom. Mótilll··t..
ZiJ.V tu i .wslrnzu.ł srodki, ?aldmi moż~ zaś jego zn,'.eży oezJ wiscie, nie od
Niemcy OC&niają rioVłierzchnię formącji wę cha ten posiada i armję. i sztab jenoralpy, i Dl!.•''
naby paraHżowuć rzeczone· niebez- Mt prznn,vsłowych ( handlowyeh,
glowej w ?otsce na około · 400 km .. kw. taś z obli- wet kwaterę główną. Wojsko. po uru.chomieohi
l1iec.zeństwo, zarówno Jl'lk l grozę lecz od m~żów shrnu, wpływa1ącyth ·czeń ·urzędowych rosyiskich, ,więksią. bo okoł.o kadrów i wyczerpaniu rezerw, siC?~a liczby o()Q,
Qrz;y St;leJ wojny. Mówca dotkuąt .talt- obecnie fHl bi~g wy pudków. ·
800 km. kw. \V~gle, poch.'.ldtące. z rozmaitych ko- żołnierza. Wszyscy są artylerzystami. Niema pie·
ze kwestji wychodźctwa, utrzymując,
· . B. K.
palń Zagłębia Dąbrowsldego, są mniej wi~cej te- choty, ani kawalerJL flierwszą. b„ crJą dow:ocl:t
go samego gatunku. Z powodu znacznej zawar. . głównodowodzący armją1 który,. w ~hwitach wo,:te emigracji niemców za ocean uie
nych od innych, pilniejszych zajęć, a śród tyc,·
tości tlenu palą się dhtglm pknnieniem. ·· Hoś.ć
należy się spod~iewać. "Potrzebuielotnych składników w:vnosi . 40 proc , średnia znajduje··si~ także gospodarowanie wielkim Mte,
my - m11wit - ludzi w Europie l to
wartość opałowa węgla wyschniętego na powie- Jem Du Parc, pełni funkcj6 ministra WO)ny. Drugą
po wojmc wjęce) jeszcze, nit pol\
'łilil
„
trzu 6,600 kalorjL Zawartość popidu, pod!ega- baterją .kieru·. e, o ile ma· na to czas, ministe1
i rol·
:przedn~o". Co t1ię zaś tyczy kolonH
dnmorośli· . "Z"'Sto .jąca znacznym wahaniom, jest stosunkowo wyso- skarbu-sprawiedliwości-oświaty-komunikacji·
Na. si "'Olity"y
nic twa.
·
·
F
u
"'
v -t
ka i wynosi przeci?tnie po nad 7 pr.
ft. zw. osiedlei'1czycb, to rzec~ ta mo~ wytykaią Galicji
Armja ta zazdrosną jest o .swoj~ . samodzieljaj gorszy stan ekoDo wytwarzania koksu i gazu świetlnego we
;te stać Hit} akt.ualną wQbec ewen„ nomiozny i jej biurolrratyzrn, pod- giel dąbrowski rzekomo według tych pism . nie ność, nie chce. bynajmniej iść n.a ślepo za rozka·
zami frll.ncuskiego wodza głównego, posiada wla·
tualno:Ll
r..!!'lllligracii niemców z czas gdy Królestwo wyda~e SlA im na~aje,~ię, co oczr«,iście ujemnie Wp~ywa.
•
J
• '>I
• •
m::iznosc zuzytkowama.; Kopalnie w~gla kam1en- sne swoje plany strategiczne i militarne komb~·
Ros.JL
'
bogatszen:i l pełnem samodz1el~~S?l nego w Królestwie zn!1)dują się przeważnie w po- nacje. Jej dowódcy nie . zamierzają wprav:dzu
Wywody swe ząkońozył dr. 8olf społeczneJ. która nawet w dżlSieJ · siadaniu większych przedsi~biorstw. Wedle dat narzucić genjaln1ch · swych pomysłów Joffrowi, ·al<
w ten sposó lr:
·
szych C' ętirich czasar h chce dążyć. ze.stawionych w roku 1913 wrpad~ło na 10 :r;iaj- pragną,. aby prityP.•inmiej'. nie rozporz11;dz:ano nlml
niż w1ę~sz~ch towarzxs~vt kop~lmany~h 5 franc~sk1ch, bez ich przyzwolenia. Sami określą1 gdzie i lcle·
„Sądzę 1 Q.e w.vłotyfom panom, iż do. w brew prze oi wny· eh celów
. .
. . .
. '
2 mem1ecko rosy1sk1e, 1 n-emieck1e., 1 ?-ustrJackie dy i w jaki spO&óP .okryją się ni'l!~iertelo~ $ła·
dawue założeniu. C'3ynne) polityki ko- Gal1ó1a. N~e wiemy, kt~ lrngo ffih i 1 polskie,, mianowicie Wars_zawskie Towarzy- wą zwycięstwą .··.
.
. .·
Joffre z tiśmieehero przyjął "''. ~~\i.
1oujalnej niemieckiej nietylko 1stnie- uczyć -patr1otyzmuł Galicja nas, czy· stwo kopaln. węglowych.
- Jeżeli a:rmja monakowsh 0\.1«.!ł!(' się . .t~yl
:Produkcja powyż~zyc~ ko~alń '?'~nosiła w o,.Jlł nadal, leci stł.d,y się .jeszcze mov· my Galicię, ale nie ·Ulega wątpli Wfl:'s~
krnąbrną- - :rzekł ,..... zapakuj~ !-~ ~ ~mobdi.
ei
że
kultura
spofoczna
w
Gnlic)j
wym.
roku
razem
zwyz
6
i_
..
poł
mllJona
torm.
z
niojsze; nie }JOtrzebujemy Sift zaś
' •
.
.
.·
.
czego przypada na towarzystwo warszawskie e~ pślf; do domu.._
obą.wia.ó o zdo!neśó obronną. w pr!ił:Y· 9l<o1 wyża' mt U nas„
Przyuad.łd&B B'l6 tysi~cy. Ponadto istniało jesżczo 14 mniej-
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funt

. d ga .mag113
. t ra t .
zat w1er
ga:amina _.ojrzliło6ci„ ,
" " "'· Reicher i S~h
200. ..,....
Rada pełni .funkere nadzorcze nad
· b.·. '.eżą··· cym
roku szkolnym egz.,.A. Lipińskiego
·
„
250.- czyn
ś ·
·
1
;{
d
_
. , no C!Aml e.~hón 1flllW żarza U.
ł Ś !
.,, ,, "" :p.
~onsorcium Węglowego
. mk.
:'d'Ojrza o e ·W ·s~kełł)ch ' fi+o·to...
. Niezależnie od datku ~owyższego Tow600
Akc
Do zarz:i.{:du zos:iali wybrani pp.:
~oh, odb~wa1J~.„ai~ p.r21ed 'spe- n~ 1 ~7ens" zadekl.arowało st:ałą ~kładkę mi~sięcz: porucznik Jaoobi, jako p:rzewodniL kom1 s1a1!11 egza:minacyj... śc··1 : 9kręgoweJ Rady Op1ehnczej w wysoko.. czący, Salinger. jako wiceprz:t:iwofoi~
/ ... po~ołan~m~ przez delega~ • .;O
·
·
czący, dr. M. Grinberg jako kasjer,
·egza.m1.nac.1
.. Jną. . D, ele. f:J'.ac1·.a
· t.a·.
--. wabożetńf!Gtwo.
inżvni
..,
l ·
·t
d
"'
?niu 11 b~ m. t, J. w niedziele odprawia. ',
er H· 0.1.man,
ja rn 1ea;o !?JM flPM;
;~.I· Qll9' .~ .818 ,,tn~U óspb, wybrany~h ~':będzie nabotetistwo utooeyste w ·kościele św. L1+n.uer, j.nko kasjer, Kaizer i Sel~
· zh-senaty .~mwersy:tetu i połitech- · •7Y:ta o godz. 9-ej rano na intencje. j;llrnajlep~ zer.
Rądą · wy1iszych: •kursów rolni- sze~o pawo~zeni~ Wielkiei Kwesty Ogólnokrajo„ .
Do Ri:iny nadzorcw;ej powółano
h i ·ha'.ndi·?WYQJi,· Stow. 'nauózy· ~ei !'.Ratu Cle Dzieci•. Wejście dla Zatzadów pp.: rorucr.nikn Dum mera, iako rn'7f'I~
st.wa_ pols_lł:ie. g·.o·' i polski. z·w' 1·ą· z'ek beY dczynne
Cll przy zakrystji. Pożądanem jest, aby "os::>worl
A
I
przy organizacji· kwesty skorzystały
, mcząc„:$1;'1 .. nfoniP~!O Lipińs tiego,
0
1
ę~y~1el;'!!k.t,,, stosownie do regulB- z ~nak zewnętrznych dla uzyskania wstepu do prez '!1!a KomHetu R;-:::ciy,i1tłu Chlnl.rn.
U, obowiązującego na rok 1916 kośc~;~z~daz
. •
i Mąki, . iako wfoeprzewo,fttił":tą{~ego,
o'ły'V!a~.~ .:k~:ip_j~jt ·6~za;rr1iną;cyj;n~: :...wych.
obraż:ków pamiątko„ porucr,mka Lelnnnna Ir, n?irhekrf>.ta~
, ajl!R ;~~ ;n1ę~_. 'i~Pl'OfZ p~,l;!ąży~ ; .· . We w~zystkich parafiach będą sprzedawa~e rza Sil/i u Hermanna, Odyli~a, asy:'lte<an~J szkoły .)eszoze nau6zycre,.:. pr~~d ko~c10łem obrazki na pamiatkeYwE'~ty „Ra- .ta -poczty Linowa, inżyniera .Mrtłal~nnwch. ,r uHO· szkM które. nie tUJCie Dzieci".
• .
ohowskiego,
Hedwiga, . Kazłmit~rza
~!!a~wa4~··'. ;_eg21~i,ninów' os~atecz„ :~?,Mo ~ziatwę polskli~·'„
Runfło, adwolrnta Ifolmioha Stencla
'W''dwu os.tatmeh; lata:ch 1 dele·
. Ta.In tytuł nosić bąih'H jei.lno- i M. Fi1•i - Hiwra.
· >
·
, ~ą~1ę. m~~(łhpraw<t ,~apraszaÓ l pde.:. _Qmś~ka, yvydana staraniem g1·ona
Z Kcmitlliri'tl:u li"agonków.
'pdpfc~ącego·, kollłis.j~,egzami:nacyjnej Ji~era~óyv i dziennikarzy na . rzecz .
Komltqt Zttgonków ukończył jut
według swego· uznama;.1 w · Sgjkołaob. wieline.J l~westy "'Ro.tu.foie dzieci". t :r,vv. roboty sezonowe,· obeimu:ą~e
t~n~9~ ;przęwodniczącym jest. dyrek- z,aróvn10 ud;3iał w i@dnodniówce naj, sndzen~e
ziemniaków,
Jnipu;.1ty i
· tOf<szkoły. .
.. ·
. ·
,lepszyoh. s1ł. 'J)isa.rskith i 'J'Ulilłey... t rn kw1. J)ot{\d rozdz.lelopo 7,000 za~
·~i,:W:~o,szcz~S'~~~tąh.' ,przypadlraÓh ,styoz.ny~h Łod~j~ jak sta,rimua. J:e.- gQnkówJH}d .ziemnfoki i in., w czem
ł
OJS:.J~1·ogfa ; 1w~ąJµg· .tryvęgp tiłir.\~· d~k(}Ja .1 zewnętrzmi strona wydaw.w J)ewną część bezpłatnie. Obecnie ca. J>. '~)e: powoływ&ć efo komisji, dla rructwa: ładny papier, piękna wiuieta łA miasto otoczo!ie i.est zieleni~ za.
48n.6jt_~zkoły;. :ąauazycieU. "szkół. i1n- .~:v~uło~iv?- p: Fr. Łtibieńskięgo...,...:skła· :~imków, które sięga u~ a:t do Mos lrnl
"l:ogmplQ.ZY?'sit}·1'ty:lko na 'Wy'- d~Ją si~. na.toi. że jt1dnodniówlrn lita· 1 Gospodarzt~:
..
,
.
. _
:.4_o }~Ji ·~zk,o!i' ,sp.eojalnęgo de- .rató.w -01eszyć sili będzie niewąt.pUC"-·- SILlhsydjum dla Pogotow~tt„
wem i, ~ash~tonem powodzeniem.
·
. M.agi~t:r:at postanowił wydać Po'
got\}W~U Ratunkowemu zapomogę na
,; Egza~ina.· 1 dojrzałości odbywają r - . Ze a k ł i. t '
- ~fę":,o,benme ,w :Warszawie wi 18 szkoSzko~ i~n" 0° wal.
. (S. . . rok b1e~ą;cy w .sum.ie. 12.000 marek.
· .rzesz rowe1
. pa~e~
Do granicy mh:uda.
t&~'f~~'. nro,~jncji w ośmiu~ .. '
.Proit~ktowana jest uudowa nowei
..·.. .fc4JO·, r('.34St~cllowy. wydelegowano ,r.owa, 211 l p.) dnia. 14 ~zerwea otwie•:Konstantego Da,;brows.ldegó' i W. Ia }?~taw~ rysu n lrów ·~ robót Jęcz- linii tramwajowej od Górnego Rynku
przez ul. Rzgowską d.o granicy miasta
· t'!lń~.k;l~g·o; ;ąo' {,odz1~dyr. K. nyo swych wy~howamc: . . . . ,
.
Zarząd Szkoty uprzeJmrn · za.p_rłl• w kierunku Choian.
Jn~go, I Q,yl,'.: J. ,Grodeck:Ago:
. dlec - prof~. J{„ Ohmiel1~wt1kie !~! ti:iełoż~nych S<5Jrół, naucrnyci~l- -;- Fałszywe k~rty chlebowe
o.1 ro~z1ców o łaska:we odw1a.· są w obieuu w da.lszvm
cingu. Dwum
1
gJ; do Płt>clrn. -.,prof. W Humnic- .dzenrn
0
·
•
w· dnt · l;'lon•s•1ed· k
·
• ·
• •
•
nie .0 teJ wystawy
·
. ·. • , ·
•.L'
pie
arzom. którlty
pr:r.ed~taw1ll wiele
.Jtl!lgi). ' "
'
'
. . d .12 - 2-g!eJ ~ od 5 - .7 , po knrt fałsz:vw:vch zamkniAto piekar'.„.Do egza~i:nJów·.> przys~ąpifo · 356 .połudnm.
·
·· · nie.
·
' " ·· '
· "'
··
Z k . ..
.
~~ndydatow i l7 kandydatek,., razem
am
męcie
wystawy
dnia
20:-go Szczenienie
.dziecii
szkol•
,~ · :318, · ~ · czego
w szkofoch w ozorwca~ · · ·
,
aR
!i~yt;h!ll
•.. zawie 269, -na prowincji 104.
. Szczepienie ospy w szkołiwh pry,,,"·'W Cz~stochowie zdaJe Ila matu- - Z gimnazjum f;;fofogicznego .watnych
rozpocznie si~ w przyszłą
lll; • w szkole G. Kośmińskiego 9, w. BrauO'lOa.
Kancelaria
gimnazj1imdonosi
nam,
,środ!:l„
·
·
';Ji~~jkiego 2{1:. i Tow. opieki szkolq.fJ '1~; w Łodzi - Towarzystwo U. że e~zamina wstępne przedwakacyj· ' - Pr:;eeniesiąnije targu.
Zarząd mieiski prołelduie przema 10, w · szkole Wita.nowskiej 116 rOJipoozną się dnia 14 czeJ·wca
o
godzinie.
s
r.ano..
.
·
.
nfosienie
targów z Nowego Rynku ua
w, Pfocku.;....w Tow. „Szkoła śred
. ·Przy gimnazjum . otwarte zostały r>laiJ Targowy. . .
.
~ l~; w Si.eqlcach w szkole lłPod
,dwJe wstępne klasy r1iższa i wyższa -- Z gminy żydowskiej„
leJ~ 11 I"J. Barszczewskiej 3.
1
Bmro informacyjn@ w sprawie
Egzamina. pismHmne jut si~ od- \)raz klas.a e~emantarna dla chłopców
od.
lat.
6~8. Podania 1)rzyjmu1e lrnn- zachęcania: ludno8ci żydowskiej do
~łfly, obecniarozpoczynaj~ si~ egza.
cełarja .szkoły .codziennie od godz. szacowania ·szkód ukonstytuowało się.
nba ·ustne.
·
Przewodniczącym jest p. Józef Sachs,
~:Wielka 1~wą•t~ (Ogólnokra„ J 2 do .2 w połud11ie.
..._
Ze
a:adroły
$ild:uk
pięknych„
sekretarzem p. Stanisław Dobranicki.
j\j:-a „Ratujcie, ~ziie~iu.
z
·
„
k
-Sprawo:.!:danie kasowe.
~'Wystawa obrazów„
·
8 J1ma W s~ ole art n:iąJ. P· Szy- z 2-ch podwieczorków na rzecz „Kropli mleka"
· it~Nutępując~ ).lanie. i panny łaskawie objęły . · .
pod !darunkiem nowo- na wystawie rzeźb Julii Mendelsonówny w dniu
U~ na Wystawie podczas tygodn!a kwesto- mańskiego
zaaug. sił artystyoznyoh ju~ si~· roz· 23 i :Z4 maja r, b.
Dnia 23.5. 16. ofiara
.·:V~ Niedziela 1116 o.d. godz. 3 - 8 panie: Gra- T)OCZA.fy.
v.
p. Herbstowcj, '
Rb. soo.nęwska, M. Poznańska; Ricliterowa; panny: Buh- 1:.
·

•

„ Br.
"'··'"1° „ t
u
.DU„
6

"

.

4

Y•

•

-

niedziałek

"

ldasa

Iliższa:

ry_sunki i pe1•spt!ktywa; klasa średtiia
i~.vsniild i kómpozyc~e . órnmnentów;
Jdasa wyższa; .J{lasu. molarstwa; hlasa
rzeźby i ·klasa robótek lrnblecsch, ·

. Zapisy nowostępu!ąo,Yełl 'vrzyi.ni,uie kan-;elarja szlrciły przez .cały
difoń.
. .
'

-, . Z.

k~Qpęratywy ,,UP.1!:~dsd~

Wpływy resztujące

Dnia 26.5. 16.
Nadesłane

Wpływy

n

(eh)

.

dniią.ch '1.1.ł'UU\e ~fieh„

kalut~~ciel::

··

przy ul.

·

luły;.

(sh)

Temperatur.-.

w

nooy temperatura. wynoąiła+1s o R. o gods. '1„e/
rano+1so R.

Wypaatd i kralzfde:.

- Krad~ież.

Ze s'kładu g:alanteryjnegc Hercberga kr&di4('\no systei;matycznie towary. w cnwili łltwierd:&'
nia kradzieży obliczono brąk towarów.· .., ftPJł
1 1500 rubli.
- Ucieczka magdalenki„
Z p• zytułku dla magdalenek przy ul. Szkbt·
nej nr. 24, zbiegła J6tefa Wojtczak, zabierajj\t
różne rzeczy.
.

Ze

związków

i

stowarzysm.

X

Ze Stow. nauczycieli c.bndcjan.
. Biuro .pośrednictwa praoy pn)
Stow. Nfiucz~ Ohrzelletan (Jroxuitaniji.
nauo~yci&li

nowska 5), poleoa: ·

1 n&·

uczyołellri do szkół ;średnloh t lud().
wych, między innemi -wykwałiflb·

\Wf\nyeh nauczycieli oh&mjl, · :tllyki,
wyższej matema.ty.ki, nauk hand.Io·
w;veh. H.ównoeześnhi Biuro posmku)6
odpowiedniego kandydata na kierownika progimnazjum koedukacyjnego,
maJącego si@ etwonyć w o.k0Ueaoh
Łodzi (pożądane wyts,;e wyks2Stał0fl
nie): Tamte potrzeb:p.a .)est nanc~jrelelę
ka, 1 nauczyciel z . praktyką. Biuro
'poszukuje również polonisty. i przyrodnika na wyjazd mt prowincję, e:ru
matematyka i pr:tiyrodnika do szk.W
łódzkich.

Bliższych informa.ejł

udzi11»la Bln·

ro w godzinach dy~urowyoh

eodzitln. .

nie od 1.-ej do 6-ej w lokalu Stowe.„
rzyszenia (Konstantynowska G). Tam~

"'

Obecnie więc istnieją przy szkole.

obrzydliwie

w tych

Dziś o godz.~ 4·'e1

że nale•,y składać

X Z

K;oła

oferty. ·

Star:szych i Podstat

szych .
Na onegda)szem posiedHnhr Koła Starszyoh i Podstarszyoh pod pn13

I

następu' ące odd~iały:

Policją poleciła

nierskiej.

woduietwem prezesa. p. Marja.na.

&·

warskiego zo~tał pr~Y.~~ty i· zatwier„
dzony nastQpuj111zcy porządek udziału
ceohów na procesji Bożego Ciuła . w
1rnśeJela św. Krzy!iai: Sztandary oe·
chowe nie bQdą .szły, jak dotychozaa
środkiem ulicy pojedyńczo. tylko w
dwa rzędy p-0 bokach uli.o. . .
W procesji przy a3tandara.Il o•chowych mogą wziąć i mlział tylko
człon1rnwh~ ccohów.

odon1w

Kat.dy

eechu będzie miał znak.
Dla utrzymania porządku pod·
ozas -procesji wy brano cztarech omłon·
irów Koła, którzy będą mieli speejal·
na odznaki, po które winni sifł zgłe·
sić p.p. starsi cechów i gospód OH·

·. . . .

Mendelsonówna, Wagnerówna.
1216 od godz. 3 - 5 i p6ł panie:
J~lowa, M. Barcińska, Odechowska; panny: Ben.lli:&'\l.~~n,a.. Meylertówna; ~ueffówna; od godz. 5
J;~~;"'"B.a:>anią: B1.lhlowa1 . Orohmanowa, Heima, lj.ll'fi~ ;bar, Heinzlo._ panny:. Gehlichowna, Zofia
~o;hai\ska, RżewusJ!:a, Trenklerówna
· ' · torek. 1316 od godz. 3-5 i pól: panie: H.
ska, Michelisowa, Tochtermanowa; p;rnny:
Baruchówna, Matyskówna, Starkówna; od
.p i pół"".""8 panie; Dr. Ellramowa, G11tma:\'łf. Horodyńe;ka; panny: Fiszerówna, C. Ma\ ..

·

Z ulfoy.

nącą

.

-o!'

o 150-200 proo., do 1.2) kop. a

424.-'Rb.924~
„ 562.20

1a.dni~~ych do osób, pr~ez Koło .UP~

Rb. 149~:~~ wa~niouy0h •

· Nn skutek otrzymania listu ·~
liczny mi pod pi sami w BJH'.'.iaWie i.łka.SG·

Wydatki
38.4 0
Ciysty dochód
Rb. 1402-:-30
Dnia 5,6. ,16; Doda1kowo nade~
słano rnzem
51.Dochód całk.J;wity
R~63.30.
Za tak hojne dary Zariąd .Kropli Mleka"
składa najserdeczniejsze podziękowanie.

wania napisów rosyjskich na niektł·

ryoh sztundarach, wyratono · &yeH·
nie nteby te cechy, które Jesz61e nt<

ro

uczyniły tego,
l<rnchóiał.v
przed procesją Bożego Ciała.

zrobił

na~ Siyf6wna
- Mięeo dUa buiich k1H}'ien„ .
Projekt reorganizacji KQła, pole ..
,ltÓU!'il"„
oda l4r6 od godz. :3r-5 i pół panie: Groi>z. Zarząd !;ow .. akc. rze~u1 m1e1~ gaiąoy na tern, ażeby raz na tydzień
Odbyło się ogól 11" zabranie człon·~
a, Huefferowa, ~ybaumowa; panny: Abruna,· japina Horody1iska, Toepferówna; od ków koopet:ltywy. „ Ur.żędników\ do sktch w pomedzw.łek ~' . )A'torek 6 1 odbywały się posiedzenia tylko pre·
(i,4~ ·. 5 i ,pqł....-8 panie: Konowa, Lu;rke.Ilsowa, której nale~ą. prłlOuJą~y
w irlstytu·. OZiW~rteh. B b~ m: ror.dz~ehł. lwzpłnt-, zydjum Koła, a. ,liozniejsze positH1ifł·
~~lertawa; panny: Ellramówna, Konóvina, Przeq.ciach
władz
okupacyjnych,
oraz miej- nie 194 ~u11ty m1ęsa . roz:maitego ga· nia raz na mieel(\c..
pełska:
·
·

'Czwartek 15t6 od goqz. 3 -5 i pół pimie:
Matyskowa,' · Scnwartzschultzowa;
~tnny:"Halina Bafuchówna, Stefanja Przedpeł
~k~ :Ste}genówna; od goqz. 5 i pół-8 panje:
t5ai;~sowa; Urbanowska, Wiinschowa; panny: Le·nVjnsbergowa,

tanku między 16. t~n1ch kuchen. .
Nastąpne posiedzenie Koła odbf3r
skich.
·
z
kuchen ~·ob«»bm:;:;i:ych pr~y zwwąz„ i.Izie siQ w przyszły czwartek.
Zebranie, na które przybyło kH- -:
kach zawod1niwyob. .
..
.
. ,
.
kaset osób, ,z u gaił p. E. Bri nr kenh off,
Ze sprnvnzdania o działalnoćci dwudziestu X Związek Młynarzy.

i jednej kuchni r?bo~nic~ych przy Zw!ązkach za·proponując na. przeWd(it1iczctcego W''
oka:<tue" s1e, lź wydano obiadów płat~
rucznilrn Dummera, co· obecni za~ik· wodowych
"ebtir6wna, Sch~ieikertówna, Weiló wna.
nyoh. 373.682, bezpłatnych 4,418, bezpłatnych
.
f,;{f\i~teJ> ·. lf>I6 od godz. 3-5 i pół panie; Bie-. ceptowali.
szkolnych 33,617.
.
. . . owa, Golcowa, Szyfferowa; panny:. KernPorucznik Dummer zaprosił na
Ogólna ilość wy~anych obi~dów za okre·s
a; Fełczartka, Schweikertówna; od' godz. wiceprzeworln·ozącego p. Salingera.
sprawozdawczy w.. ynos1 451,447 0~1adów.
.
~ln.B panie: K;ruschowa, Mende,lsonowa, Wa~t
. . Koszt ogćluy własny obiadów wynosi
na
osei:ortflw
·pp.
Dzienialrnwskiego
.
wa; panny: Hadrianówna, Janina Horody;i31, 917 rb. 49 ~OJI„ dochód za obiady 11.210 rb.
i 8ztorfo, na. sekretarzap. Kazimierza 46 kop .. niedobór wynosi 2,707 rb 3 kop.
, < . 1 'Wyganowska:
,
'.·
• :::< 'Scbpta 1716 cd godz. 3-5 i pół p;!.I1ie: .,AlH.undo, oraz . na tłum;rnza p. Lit- ..., Przeciętny koszt obiadu jednego wyniósł
~:i:~ch,owa, · Hfr,,~];:orgowa, z Konowa; panny: Altauera.
7, 4 kop,
.
~J'ecttt.Gwóa; '.,'„:;fówria, Helena Weilówna; od
Chleba wydano .za cias powyższy 110,071 f.
..
.
Po
ozywlone7
dysklis,;f
}ia1i'
d,i
:
»;:di i pól . ::. pąnie: Ei_ Kernbauroową, ,Swier~
W ciągu tego czasu kuchnie. 1Jyły nieczynne
ślća, Woyciechowska; panny: Brfockenh::f- tychc4asową
działnlnot~cią'. lrnopęra w przeciągu 88 dni.
,,w.n:a, Rueff-Owna. Steinert6wna.
tywy i jej cehnni,:--..... dyskirn[i, .w któ··
. Z<;; czas spraw?zdawczy ptzeciętnie wydano
.: Niedziela lBió od godz. 3--5 i pół panie:
dzi.cnme, 1?,645 obrndów.
.
.
wa, Reicher~':i.ra, Wyganowska; panny: Ellra- ret zabierali głos mi1~uzy. Jim~rml pp~
W .unm 3 czerwca Zm7ąd lntchen priy Zw1ązna, Konićówna, Meyiertówna; od g:>dz. 5 i pół Bai·uch, Salinger. poruczniJrI"'ehman
ka:::h Zawotl:iwych zwrócił sie do Komitetu Roz.
7''8 panie:· Neurnannowa, Neumarkowa, Rossma · dr„ .Urlnberg . i Litt.at1er.1 przewod IJi · Ch. i M z prośh:i o zwi';liszenie ilo$ci .· otrzymy~.Wa; panny; Kernbaumówna, Kretschmerówna, oząoy. porucznik
Durnmer od ~7.rtnł :v;i_n::! .m::ki, wyaa·;rnnci kuchniom, zamaczając,
~~a Matyskówna.
Z Usta W.V lHlra[.!l'afy, tyC.;/,ą:.!e Si'ti, Wy- 1?: 1losc kuchcn1 z 17 wzrosła do o.becnej lictby,
;~.;' Pon:edr.iałek, .J9r6 od godz. 3- 5 i pót panie:
a .narma d:ityc.1czas otrzymywana Jf'St ta sama.
i'iszberg:>wa, Krasuska, Stci·gertowa; panny: borów j ouowfo.Zl\ÓW radv.· i 7.nrzndu.
z powyż:;ze1 przyczyny kuchnlc zmuszone sa
manćwna, T.;,elnweberównę, T aepferó11ma; od Według u::itaw) poźądnn~in' j0'4, ;lb.v ograniczać wycbwanie obieldów.
.
·. 5 i pół~ 8 panie; S
Barcińs.ka, :.Jie~na.1i.ska, połowa członków
ian,,11tu s;;a11ln'a -:, WJ!f!I"'..:'~~~ na h:.-a:e:•iii
1
.
.
~Jtzowa; panny: Gajewiczówna, Hadnanowna„ i:;ię z ur·z;;nników. pocdtotlząc.vt:J1 :i: Hzi,- '.' ! alnmd- ;.·:.Hy ·· p:J 100 rb. pp" _C'.lassmrm .1 Ca~el
11,~?;'ll,J,elsonównti.
I AL W2H1sz, po 50 rb. pp. J. H11 s:1.oerg l W1lszy i1iernieckiH;; J ic7.'bt~ c1;l ; n !\\'1.W z.a· czy{1~kl,
in•ł. Wbdysław Lips:oyc i .25 rb. 1"· Snia1
·
ofiary na 1ządu - 7,. z ktdryrh po roku ubyvrn. dowie~ rnoiiar:-wa1i ·na necz :rnklad6w nauko:} przez losowanie.
wych~.::\Y;~ -~Ta:mnrl-:_Tore". .
. _ ~
~~~l\'Xwe~ty:. . , .
Rb. 800.· t~Od iów. Akc. M. Sllberslein
. .r..u ,,L;·lY tt; Zar„ąd składa serdeLZik poRada składa się, z 12 c:donld:w. dz1ek:iwame.
600.500.- z których poiowa musi być z pośród - ·r.~oi:l:E:ynki.
„ 400.-- urzędników po~hodzącyc11 z Niemiec.
Ceny rodzynków w ostatnich e:i:uaeh pod~
:Dąbrówka"

:rr.

iJ:e.t~:1: uzyskała następuj<i;ce

J'~

" "~::~:;i:«

zebraniu. cechu
k" h
Ł d ·

półrocznem

Na

•

maJstróW. młynars 10 . ~ () Zł W d
19 si.yczma r. b. zebrani w lioznen1

.

gronie

ciężki

członkowie 6&ChU,

óma.wJając

młynarstwa

pol.•kie10·
· ' • · ·

ó ·1 ·

stan

,

1..1 ·

ZWr Cl l SZOZ~g11.1 Ile'\ ~wag.~ na Dle. O•
stateczne i n1eodpowu.daiące potrH•

bie ubezpieczenie dobra

młyn&~Y·.

'reraz' rnodczas
woiny
.
. ,

różne

.

·

tt.

W_ar~yst.wa ubezp1eczemow~, po USU·
męc1u.s1ę

z terenu okupaoyJnego. od:~
nie mog~, zapew~
nfonia zaś agentów nie daj'\ ~adnyeh.
,
· ..
l
· h. ł
gwarallCJl, to tet da azyo Op at Wll()·
s]ć tlie należy.
·
..
szkndowań płaoi6

\Vobeo tego cech majstrów m,ły.
nar,;1kie.h w Lodzi w słusznem. prze,
d , ·
·d i
l
s \~ •tl. czen.m. 9:ie ,zna.] z 8 egó ne popnrCle, sz.:·zegółma • zaś Uflina.nita Jnnyc!1 oeoMw, .postanowił: wyhl'ać a
o·rotHl SW6P'0 delegaej~ dla st.WO?Z.t• .
0 •
·
. •
o
.
ma Zw1ązk~ Młynarzy dla Wl'&j.-U„
nego ubt1zprnczanla. się, kt•rih't.- •.
1

•

w~r,~r

.już

. istniejących

towa~„!

ubezpi·eon-v.r.
d Ob„„o ·1-....
...:a . '
1.1J
.u.illli:riu.()ge
członka, przy najnitssy$.„.. -"łatach
oraz s_p:\'awiedliw~ -· ..ę~~e'.'":
Jnócrł
t;

Q

tiłOWY KURJBR ŁODZKI-1~~ czerwea

1'1Hf:

ro~u. ~----------------............,...,.y :·
nadomiar różnorodność zamieszkałej tu ltt~" życie i szczęśie na ołtąrzu OJczyzny, a: p. J~ ;~
11iaeh, za straty poniesione wskutek gubernatorstwa oraz kemem\y ob'!e- ngdzie.
·· ·· . . ,
ości jeden więcej stanowi warunek .. podsycama Orliński typ starego sługi, b. uł.a?la. Wajs
połaru.
· dowej w Lublinie od lfosnyoh m- złych instynktów. . ·
skich z 31 roku. Artysta tyle. prawdy
·
. , D~legaitja _ta, złożona. z majstrów stytucji, i gmin mie.1skioh ł wiejW celu podjecia akcji pomocniczej powst~ło kreowanej postaci, że sta}e zyw:a przed n
;~
w Lodzi pi:zed paroma nieledwie. laty ~ydows,kie wetka marsowego kaprala, z pod· J;lwemi
~ynar:skioli pp. Maurycego. Kucza, ski ob~
Wszystko to razem daje nam .ręłoj . .
; ~
Tow.
Ochrony Kobiet. którego pierwszem i głów
.Ludwika . Halwioa. ora.z · intyniera
· A Z Ciechocinka ..
niejszem zadaniem było: : ochr?na. , samotny~h publiczność, która pośpieszy na I!'iedzielnepr,~fel
Jł'.ranciszka, Pałas1ewskie10, pe w>roOtwarcie sezonu nastąpiło dn. 1 dziewczat .i kobiet przed mebezp1eczenstwem c~e stawienie ni~ zawiedzie się, liczą na ~a~·Podn~... ·j
żu1Iljeńiu mą z odno~nemi wł~dzami b. m.· Zjazd. z Warszawy - tymcza- lesnego i umysłowego zdepra_wowania...· Zaledwie słych wraźen artystycznych ~<!ką }°'L ~arcay ~
i według ich wskazówek, za.wiązała sowo nieznaczny, liczniej1zy pocią Towarzystwo funkcjonować zaczęło; gdy wybuch. wspaniała gra za:?w-;io benebe.ntl1 j~ i r~-~
... ..
. .·.. ·~
.Związ@k mie_jso&wych młynany dla gami od strony Torunia . · Na~mtast toczacej sie wojny wszelkie za!lzierzgnięte mozol,.. zespołu z p. Orhnskim na cele. .
Bilety na benefis p. L. Sniatyńs:kiaj j'6~ :·~
nie :lliei pÓzwarł, pracę całą _sparalizował. .Lecz ·
w!l~J11nnnego ubezpieczenia ed ognia nadc.hodzi wiele z~pytań listownych nawet niejako pod grzmotem armat niejedni człon przez dzień dzisiejszy są do na.bycia. W ~erndd
!i sie:dzibą w Łodzi, przy znanem ca~ o warunki pobytu, oo znamio-nv}e, ~e kowie Zarządu, tak pozostali tu na miejscu, jak W-go Gostomskiego od jutra zaś 'W kasie t~~tfu:j~
a sądząc z pokupq, jakim si.ę cieoszą <nie~eU:a _j~,,l
łemu krajowi Towarzystwie wzajem~ ruch st~ stopniowo otywi. ·
powracający. do nas, podjęli na no;wo dzia!anie ~kie
ish ilość do jutra pozostanie.
. ·.. • ·~
.oych ubezpieenń od ognia „Snop".
Ceny mieszkań umiarkowane. runku zamierzonym, agodząc w miarę moznośc1 skut
po:iiedzi!łek d. 1~ -~. 1Tu pQWtó~~i ~ -~
· W szyrwy młynarze, wfośc.ici-ele Warunki żyvnrne'!ciowe znacznie lep- ki szerzącej się nędzy za pomocą wydzielanla chle- dzie W„Bagienko
Gorczyńskiego. w ktiSrem ;~-"~ .·~
ba i gorących napojów, szczeg6lniej zaś opjeku-

une

'1łJnów, o~a.z

Hchy młynarskie, chcąc sze, nit w. Warszawie. Dowóz pro- jac sie nedza wśród kobiet. _
. ·
zabupieoz;y6 dobro sweje od zagłady, duktów poZwała 11,Mpatry.wa~ BiQ WB • Pomimo ·niesprzyjających warunków.
1915 r.
prosz~mi · są o jakna1spjes~niejsze wszelkie artykuły, niezbędn8 w nor- stworzono schronisko dla potrzebujących pomocy
przyłąozenie si~ przez poapisywanie malnej kuchni. Ceny produktów nit- kobiet.
Zawdzieczajac środkom, płynącym tak. obfi„
odno~~ych deklarao.jio
_.
s1e, nit· w Warszawie.
. ·
cie z ofiar pryw~tnych, jako też z . subwencji
' .. Jak Błyszellś•y, ozę8' t&6hnrnzna
Chleb, mąka i cukier wydawane władz. Towarzystwo zdołało ńareszcie otworżyć
- aper1ądzanie .koaztory1ów sz1H&un- Sił za kartkami.
acz skromne, lecz wygodne przytulii;ko. dl<i dzieww
czat i kobiet, przyczem stale zakres działalności
kowyoh i t. p. b~zi:e powierzon1i
W dziale leozniozym otwarto ką swÓjej
rozszerza.
· . ·.
technik<rwl ubezpie6Seń p. Konstan· piele błotnb, · kwasow~glowe, sola!!Istnieje już biuro wyszukiwania pracy, obtemu Górskiemu.
,Jrnwe o wsHl'kfoh natęteniaeh, ele- sługujące setki poszukujących· zajęcia:·_·. poza tern
~ Z.IPZąd ·Stow. lila111cąoieH ż:rdów
ktry.ezne, powietrzne. ·dział okładów Towarzystwo udziela, zasługującym· na uwzględ
lW!'&Ća się do kolegów z nast~pującą odezwą! błotnych _oraz oddział inhalacyjny nienie, pracy u siebie. jak i na mieście; stworzy.
ło w lokalu swoim salę z<}-ięć, szkołę kroju, odGd1 szlachetne umysły i serca wołają naokoło (wziewalnia).
··
dział robót ręcznych według program6w wypró„Ratujcio dzieci" powinni przedewsz7stkiem śpie
· Prze jazd s kla.s ą w jedną stl'on41 bowanych, kursa dla analfabetów i bardziej przy;1zy6 na ton odgłos nauczyciele, gdyż im dziatwa kosztu ja Hl marek.
gotowanych, szkołę gospodarstwa domowego; ostatnio też o!warto schronisko dla. dziewcząt. dalost najblli:sza.:
Dla osób. 1adącyoh zwyc~ajnymi jące
czternastu dziewczęton:i pomieszczenie i pe~
Wzywamy wi~c- kolegów do raźneJ pomocy pociągam.I. nie s~ wymanane speo1alne utrzymanie, prócz tego otrzymują jedzen1e
~ eh~ego u.dz.iału.
n& formalności, prócz prz~pustki, łtó wszystkis w potrzebie będące uczenice~ po trzy
rą nalety wyrebit na okres '1-dnio- razy dzienie. Jeżeli dodamy do tego w~zystkiego
Zarządu na zewnątrz, ujawniającą się
Z prowfncp wy za opłatą 2 mar. Przedłutenie wdziałalność
· godzeniu zwaśnionych małżeństw, wyszukiprawa pobytu uskutecznia si~ na waniu aktów zejścia
zmarłych na obczyźnie mę
A Z Piotrkowa.
mi~jsou w Ołechoeinku.
żów dla pozostałych wdów, poł.ożenie kres-ą wyByli ozłonkowie Rady MieJsldej
Q.aoby, pragnące _je~ha6 l>Odągn.- zutemu z S111llienia wyzyskiwaniu dziewcząt
w Pitlrkewie przesłali do gDn.-gu- mi pośpiesznymi. winny oddae · U· przez własnych rodziców - cała ta praca Zarz-ą
du świadczyć musi dowolnie o błogimi ze wszech
bernatora w LubUnio odezwę, w przednio r7ieczy do dezynfekcji, na miar
na uznanie zasługujcym trudzie Zydow. Tow.
któ-rej motywują zło~enie swyoh oo wydawane BQ stosowne po-świaa;. 'ochrony Kobiet.
.
.
· Poniewaź jednak nietylko mężąbójcza wo}na
mandatów ie mi słowy.;
c2ienia, · nadto sriaś ·należy posiadać
walka ze złem społecznem pieniędzy wymaga
.ze wzgl•du na to„ te: budtet świadectwo odkaMnia od pascrzy- aleczTowarzystwo
zmuszone jest korzystać z pomomiasta_, w którym wyraża si, cała tów (Entlausungschein).
cy ogółu. zwracamy się niniejszem z gorącym a:..
zuada gospodarki miejskie}, którego
6. Po:tar w Bodzentynie.·
pelem do wypróbowanei ofiarności współobywa
ułoteni& jest na.}watniejs~y:m przejaOddalone o 4 mile od Kielc, a teli naszych. Ofiarności tej nadarzy się sposobwam działałnośei wybranej przez 16 wiorst 'd Su0ne4ruow8., starożyt ność wykazania raz jeszcze pohopności w· pomocy bliźnim, gdyż wkrótce, za zezwoleniem władz
spełe-ezeństwo Rady nie zoat&ł pe na miastocko Bodzentyn, nawi~daone sprzedawane
będą.. przez uproszone panie i patzhi dzień wyk•nany pomimo jedno- z<n:itało groźnym JH}Żarem. wedłu~ nów :te sfer obywatelskich miasta naszego, ' losy
głośugo uo.hwale-nia go na positdze- wszelkiego -prawdopodo bief1·:twa wslm· loterji pieniężnej po 1 rb. na korzyść p0mienioniu z dnia 21 kwietsia 1916 r.:
tek nieostrotn&go o:boh•dzeuia f)ię z nego Tow. Ochrony Kobiet.
Mamy niepłonną nadzieję, ~ fos,- te znajdą
i• uehwały Rady miejskiej są ogniem. Pot.ar wynikł w najruehli w~ chętnych
nabywców i że wobec szlachetnego cel!ltale ignonwane, zmieniane 1 ni&wy- sz7m punkoie miasta, bo w pewnym. }u do ostatniego rozsprzedane będą,
!umywane, społeczeństwo :zaś cał_ą domu w Rynku, i .jeden za drugimis
odpewiedzialnośó przenosi na Radę; pięć domów padło pastwą płomieni„
~e r;rawidłowo gospodą.rka miej- pomimo ratunku. niHioneg-0 przez
:Jka m():~e rez"wi)ae· sf~ jedynie· przy miejscowf\ "strat ol'niow8t oohotnio3ł\
wprowac'zeniu samorządu mi~jsklago; oraz ludnosó.
Popis uc~niów i :uczenie szkoły mu
, Rada mieJska, uwatająo dalszą
Między innymi, spłonął do~ w
zycznej przy Tow. Muz. im.
'1'ił\ dzhła1nośś za niemożliwą i b~z- kt&rym znajdował · 3lę lokal sądu
„Szopena".
ewocmą, :3ldada. swoje mandatyg.
gminnego gminy Bodzentyn, wszystDoroczny popis w wielkich uczelni~ch miast
A Z Lublina.
kie jednak akta, zdołano uratować.
stołecznych składa się zazwyczaj z produkcji adeptów sztuki, kończączych naukę. Małą więc
s
t
o poddań at w() Kr ó 18•
tra y Sf\ znaczne.
owe produkcje charakter zdecydowany i' stano'twa Polskiego. Genera.ł-zb:reJl::i.. .Napad bandycki.
wią dorobek całkowity studjów, wynies_ionych z
misir~ Kuk, generalny gubunator
„Gazeta ~.r•i.ws•11." donosi, że. dp danej instytucji.
CZf}Śei Kdlestwa Polskiagt, okuno- domu gospi.~·J;Ht;a \> :) iłowskiego w
u nas dzieje się odmiennie, ponieważ do wyf'
B dkow_Ie
· p,n•l .n
t
i·l kazania postępów
w nauce dopuszczane bywają
wanej przez WOJ.ska. austrO·WAgier·
·-a
n~_sne1,;em
w_a'PO'nę
.
~
~ l!!ł
wszystkie klasy. a do oceny -za1et uczące_go się
1
akht pr~y,jął w tych dniaoh ~ jak bandyci, .któe,: v :' · 11> dowali Weso· które mote stwierdzić tylko odnośny pedagog, śledonesi prasa lubelska. - od grona łowskiego i .Jt1~0 i 7-iatnią córk~ po- dzący stale za postępem ucznia, zapraszana jest
ebywateli w Lubelskiem następu,j•cy ozem zrabowali a, ooo rb. Bandyci roz- nawet i prasa.
~
· li ·
k
·
Zadanie sumiennego sprawozdawczy jest oUl!6ID'Orj ał:
ma wla 1. po rosy)s u.
. czywiście _bardzo trudne i uciążliwe, jeżeli dodam
Ur1~dy paszportow• komend obZ błizka .j z bitka~
że od godz. 6 do 9-ei wysłuchałem zaledwie dziewed~wych stale utywają w do.ku§§.. z Wilna
więciu numerów, a całkowity program składał się
t h
d
h
· b·
·
14 występów, zaś ~a program złożyło się 9
men ac ' wy anyo przez ~ne le po ... donoszą do „-D. -W. Ztg.": Naczelny z„koncertów",
1 uwertura i inne nieowiele skromlakom, poddanym Krłlestwa Polskie- wódz wsolł. 9 dnieg 9 frontu polecił do- nieJszeutwory. (Szkoda wielka, te redakcje nago, ,ekreślenia „poddany rosyjski", kenać w ezaeie od 1 do 6 b. :m. spisu szych pism nie posiadają recenzentów, pracują
przyezem CZfłstoki•oć powołuJą si, na wszystkich osób pechodzenia nie· cych na „dwie zmiany").
tnatrukoje,
wydane przęz w.ład:t1e mJ·e„kl:..o-„.• bAd"'-AYCh J'adn"k. podda-_
Wrażenie, jakie wyniosłem,.na ogół biorąc,
b
.... "'lil>u.
...
o
u~
było dodatnie. Widocznem było, że szkoła w grO-:
wyzs~ze, a Y wzgl~dem ludności te- nymi obcymi w azczególnośel rosyj .. nie svtojem posiada sporo uzdolnionych jednostek
l.'y~or;um okupewl!'neg? p-rzostrzega~ skim i.
<
'
z których zarówno prof. Smidowicz jak i prof.
'6c1śle konwencJ.1 m1~daynar?dowe1 · _ ,,Oswobodzenie Polski".
Brandt wyciągnęli jaknajiepsze korzyści. z klasy
w Hadze z dnia 18 października
Z· ·wi· ""dni· „ donO"'"'A".
fortepjanowej wyróżniły si~ bądź przygotowańiem
"'
..,
""LI"?
-teehnicznem bądź wyczuciem odtwarzanego uU07 r.
Przed kilku dniaml ukońozono tworu pp. Jezierska i Denówna, a z klasy skrzypZasłanianie ai~ tą _fostr~koją jest wielkiego filmu pod tytułem „Oswoba. coweJ p. Jakubowicz, (niewątpliwie utalentowany)
be_zz.asadn t->, .a.lbow1em właś me w myśl dzeu:ie Polski". Dochód 1 wystawie- oraz młodziutki i wybitnie uzdolniony z. Książ
t
t 1
d
kowski. Wykonane unisono przez pięciu uczniów
eJ ln~ ru rn11 urzą pas:hportowy ko- nia tego :filmu w kinematografie prze- „Moto perpetua" Paganiniego
(kl. prof. Brandta)
illendy obw?d•wej winien,.. stosownie znaczony jest na. utwo:rZ111ie domu wykazało, że klasa ta sterowana jest rf&ką dodo art. 48 I 45 Jron\/encp . ~8:skiej. dla inwalidów polskicłł.
świadczoną.
_
.
stosow~.ś i8 prawa. które 1stnH~Ją na
Treść olmum oainuta -jest na tl. 0
Ładnie brzmiała „Serenada wiejska111 Moniuszki, odśpiewana przez zespół uczenie pod dyr. p,
t ory t or1um. ok upewanem..
wypadków histor•ezny"h,
nocznws:av
·
F , H,
A
d
,f
V
Il'
"'l
v .K , Ft
0 ygt.
Z~~uwno
z punktu w1 zenla pra- od Kościuszki at do ozasów dzisiej- ·
wa międ~ynarodowego jak i pra- . łlZych.
·
w~ ~ywi~nt:igoa dotyc~oza; ~boAke;ja ta toozy si~ w _Krakowie, ·
W: ą~~.J&,Oe~o w Królestwie .Polsk;eD?, Warszawie i innych pamit2tnych wJel~
Teatr Polski (CegleJniana 63).
Ol~. Jestesmy „po~danym1 roayJsk1. klem i wydarzeniami miastach.· polmi.• l~oz poddanym i Ki:ólestwa Pel- ekioli.
Benefis Liny Sniatyńskiej,
.fktego.
.
. _· Na ctele komitetu, kt6r1. zajmie
Przypominamy, że jutro t. j. w niedziela .dn
:Qowodz1 tego szereg aktów praw- siQ · wystawieniem fllmu, •toi ks. !1-go b. m. na benefis utalentowanej artystki tea
nyehp. . .
W
E1...
. .
Marja Lu&ominka I prezes dr. BHiń- tru polskiego. p. Liny Sniatyńskiej odegrana zostanie pod reżyserją Janusza Orlińskiego War•
rosrn1y aszą asce1encJ~ o po. ski.
.
·
szawianka" (Pieśń z
1831) St. WyspiiJskielecenie kom~ndom obwoci?wY:m! aby
Premjera ~Oswobodzeuie Polski" go i „Stary Mundur"roku
St, Wiśniowskiego, wystastos~wdy s1~ śclśle d~ 1sime7ąoego odbQdzie si~ we wrześniu w Krako- wiony po raz pierwszy w Łodzi.
pra vra przy wydawamu dokumen- wie i w. Wiedniu.
·
·
• W ob.sadzie „warszawianki" prócz benefisanttów osqhistych polakom, poddanym
ki, która wykona. nastrojową rolę Marji. przyjmują udział pp.: Janusz Orliński w roli Starego
Króle:'>~-wa Pelskiego.
··
··
Wiarusa, J. Pilarski - Chłopickiego, A. .Oledzki
Nadesłane.
.1\:':-morjał powytszy, wy;pracowaMłodego oficera, Komornicki i inni. · _
•
rny pr .~z Towarzystwo prawnioze w
Rf!żyser, p. Orliński dokłada wszelkich staZyD.
l:tw
rań, aby wystawa sztuki i wykonanie wypadły
!Lu bl1.1, ·: J?Odpisanv został przez kilpod każdym względem bez zarzutu podniosłego
k!1d.zw .. ?etu wybitnyoh przedstawiRóżnobarwność życia wielkomiejskiego · wy-:-

..

nusz Orliński wykona rolę 8?lesława ~% S]
Rolę tą artysta ~reował w .PferwszeJ>o~ to]·'..~
sztuki za dyrekCJl Wołowskiego.
· 0'
/ tł
Teatr- Pop111U1rny

w.ogrodie „Oołossomnł'-; (Ce~,~~; ~

Dziś

o _8

włecz.

w

~kazale ~ezon~ s4 ~1

teatrze letnim w ogrodzie „Col~· rozpo~·i'.t;
na.ią się przedstawienia zrzesunia .a.rtysł~ łu:tfu -'~
polskiego. ·
·
. _.
· · · ri
Sympatyczni. ai:tyści odBGra}8i:1 ·Wf~ Ptł.:. :~
na humoru farse Bissona i Syłvana .L\Jdd., ·-~. :;
głÓw" i operetkę I•. Offenbaehą P> t. „Joaa.!& P.k· ··
cze Jaś s1ę śmieje".
.
.
.. ·
:
Bilety do naby<:ia w kuie tea.ttiu.
Jutro i w Poniedziałek kaaa. ~ . Jett
przez cały. dzień (Cegielniana 16.) ·
,•

wan~wska w Ło~i:

Farsa

W . dn. · 19 b. m. zjeżdża do Lodzi cały ~Pół
farsy .warszawskiej,. który występy swe rozpe>pznk.
nie schodząca,; z repertuaru krotochwilą. K.odow„
skiego „Medal 3 Maja". Następnie będą o~...
ne farsy: „ Fruwająca dziewica", „Jak się pod~
b!Ć mężowi?"" „Mąż panny". „f>anna sklepowa•. ~
a nadto dana _. będzie ~emi~ra głośnej fa.isJ
„Brzydka kobieta.". któr.ą Lódt ujriy przed War.•
szawa
·
· Gościna farsy w Lodzi potrwa do 25".'b. .. Ul(
Z Teaboa ulfliniłlit1n>eff
Gegieuu~~
Dyrekcja nie szczędąo trudu _I koAtó-w ~
pierwszy ogień wystawia melody;:ną · operetkfł
„ Wesoły Karawaniarz" ·st. ~ego•. Wią
zankę bardzo urozmaiconą , i arcywesołą .farą
Morozowicza ffSpokojny lokator".
Sądzimy że
w dni swiąteczne widownia ·teatru „Miu1*re•
wypełnioną zostanie .po 'l?r:tegi.
Ł.

O. 8. w

Dziś: Kon.ctłrt

Hełenowk

Popularny.

Sofo..

Dyrekcja: . Aleks. Tiimer i Bronim:w
jutro:• Koncert PopU>larnJ!
Dyrcl::eja: Tad. Mazurkiewmz i

"

Z ;estrady.

"1(V

Teatr I Sztuka.

f 6Dzkie

Ochrony Xobid.

BERLIN. {U:rz(}do.~ _
Wielką

Kwa.tera

Główn&, .9. cze~

·

·\

W schcdnia widownia wofnf~.
Na :froncie wojlłk nhmłtekfoh nil
zaszły tadne zmiany. · ·
· , .;'.,
6ałl{ańsl{a · włdownla woJnt.':
'

,

'

,'

·~

'

Na froncie wojsk ui@mi•oltj~~
zaszły. ładne

zmiany.

·

· · ··

Zac~odn.ia ·widQ\V'nia wał~~_'
Pod Lllions (na połUdniow,_.,;
chodzie ad Peronne), aliyle·r-ja )l&•
wznieciła pociskami,' awyJni -~łtar .lł
w nfoprzyjaolelskim skła{flf~· •DNi'
me11. Ostrzeliwała ona .n.iepr.zyja·
cielski obóz i transporty wojsk~
dworcu kolejowym S'uippes(w Szam-panji), a· n~ zachoćlnim brzegu Mo1y~
działała z widocznym; debrjm akut,
kiem· przeciwko francuskim baterJO«
i kolumnom pieohoty, oras sa)llooho"'
dom 6if}t&rewym.
Na prawo od Mozy, walka ?QI-.
wija się na naszą korzyió. Niepuy.;
'jacielskie kontrataki wyko.nywan~ za
·pomocą du~yoh sił na polesiu Thiau~
mant· i między lasem Qhapitre, ~
twierdzą Vaux, załamały si~ bez W1"j ątku, z cifłtkłemi dla niepr17jaoiełr.

stratami.·
W Wogezaoh, na wsohothłe od
St. Die, powiodło się wysadzeni••
.min w po wletrze, znl szozyó :ro:rdegłe.
oz~śoi o.liopew nieprzyjacielskich.
Nacnlne dewMmuo wo;ihowf
-;;:),_

••

•

•

<

Komunikat austrjacki·
WIEDEN, (Urz~dowo) g czerwca•
f{os9jsl{a widownia wojny.
T-00„ąM si~ na północny~. wseho-:

„Stary mundur" - to pełen nastroju obraz poa1eh ··, i:;połeczeństwa.
Równoeześnie ,kazuje, zwłaszcza pod wzgledem ustawicznego wstania
styczniowego, malujący nam dobitnie o- dzie walki były wczoraj mniej gwał~
*1emo.rJały,
zawierające tę samą zmagania się kobiet z przecfwnościami zgotowa- wą epokę; benefisantka odtworzy w nim postać
przez. życie, nadto obfite plony; szczególniej bohaterki dramatu, Wandy, będącej doskonałym· towne. Pod Kołkami, na p6łnony of ·
:prośbę,. \1".Plyntły do generalnego nemi
zaś w miejscowościach 'tak wielkich,
jak . Łódź
typem ówc~esnej polki, gotowej złoźyć w ofier!l:e Now<l-.Altiksińoe., na półnoon.ljlU ~A·

\
NOwr· ... ·

ł++++•ee++ł+fi'•.,..+t++ walk, ly (ym"'
4owGuietłi owa twierdzi, te rzl\d i tym stiosobem obszar byłej s-uher.nłi
KUPUJCIE
; ceru 11w rozstrzyi
_, ·w11 ik ni~rnier.ld dla,tego tak eksploatuje chf'lłmsliłej połąo7i„no w .1edMi~ admł· · ·· 1
·
+ o p0Bzcz~gó1t1e rz
LU, n atfl~ PolsJ{ę, ~dye p~agnt& w;ro&ierpać kraj, nhtr11cy;ną . z r01ztf\. eflę8ci PoJe!rt
c:.~ydiu ą nak~bd:Ur~:~;1 5 Y ł'·ohkieJ + ku;ący i obrońcy
~1 11ją ccńwllł zttii1tn .zoi:;f.n.ui~ zmuszony do zre!ly- kongresowej, zaj~toj }Jl'tez wojska.
'ł' wytchn·enia. Udpnrto .rnl~i 1·oflyh·lr1e gnowarda z jego po!:iiadauia.
austr'M!rn„wQgiersltłe.
,J.i.dttodnl11„k0j llł•~•tdw
:Z: n"d Btr,ypą i. Ikwą. Lohlne t.ta1<, : ad
01ót. celein •proatowanla tych
Sąd n"d E.a&ad·li'"a•zą.
·

. I t

•iąM

+'
wt
"l~

a

sze~ególó

faut.o ty ,,„nyeh
w. komun!-. .
!(o1'1 STAN l'Y No!'OL, 8.8. - Tu-.
1rn'.ą. l'O l'lftKtępuja: W Ostatrlftn tOkU tejsza kt1m.endnntu~ł. mł&i~łOWS d9pu!roju, czyli
rnrn1 Rcn1la ~ Młe~o nosi:
Król~stwa Polo;ki(}go iuibrała 260 mi_l~
Ninieiszy.m. wzywa siłj do sta- .
jonów rubli doollodu. Z tego rlwrn wienia . rzed sąd wojenii.Jf byłego .P'&"
piąto poz1łS1faly w luaju, zaś. trzy lillliQ E1sa.d-'roptani osk&rionero e ił•
piąte uiytó na ogólne wydatln pań- te pracnvał on wraz z wrogiem 'P"fh·
Htwn roayleldego. W4ród
olwkó 'l'urejl l kallfal4!wi MAZ,.....
nn HUmę 2M miHon6w rubli figuruj[\· oiwlto spr1ymin~el1o1m Turcji, wobn
następujące po:,yc]e:
,
cMgo btid!liitJ _Otl llłt\duuy. Tarmtn
1) Pod~tlti bezpośrednie, podat~lc do zjawienia sili :astał o.kreślony na
gruntowy, do('hodowy i przemysło~ 10 d::tH. Pt upływie te'fminu w11
wy - ao miilonów rubli.
będ:tie on slnt~any ln „onttttt.tl<łiam.
luć!r.1,
2) J?odatki pośrednie: podatek
AMSTERDAM, lM. Według otrzy od napojów wy~kokąwych, tytuniu
manej tu wiadomoioi~ korłu1podent i oukru '70 mH1ot1ów rubli.
giH&et.y ,/.rimes" '· onosi z Piotrogrodu.
B) Cła mJljonów rubli. .
tit sfery 1:atntej1:ie priyznnją otwar...
4) Podatek stemplowy ....,., 18 m11„
oie, że ostatnie :twycięstwo oku pion o fonów rubli.
. ł _.
oiQtkiemi strutumi.
.
T,vmozase~1 z.nś o~o. 1.na_ wp
"JW'!
Ra fPiouill'.>ile
Zariądu C.yw1lneg;o Ganer~ł-Guber
WIElDEN 9 6 Korespondent we~ nn1orstwa mam1ealne~o .w roli.u kalan·
vV
dnrzowvm od styc:.rnia 191~ r. do
.leni:y „Fremdenblattu"; d~nosl, z. ~· st cznia 19 Hl r. wyniosły 53 milioł;rma,_
że. po uskutecznl?nm cofn:ęcia
marek, oo c:iAyni mlesiQor&nie sa·
81
~ oddziałów eustrjaelneJh wod.cmku I'd
· 4 i pół 1n'1J'ona marak ~atenr
m1ęd~v- Mł;rnowem a Ohk~ oddzta.· 0 wie
. · ·
i
bl' ' i
ły te 'fitoią obecnie na po?.iicjach sil- .około ?wuch m1 1lOil~~
~a.
nłe ufort.vfil!owanyah
'!schód . o~ ~!s~~l1~~~!:w~~bH, Ja { wun· z
~

do!nym b1 eg1em Styru, m
"" ,„lu
Unteruohomieufo :r,nn1d11;i\C:VCh sł~! tam
austrJaków, nie"1w~urn~ły ros'nn nn!
il!
--:---o krok nay)r7c6d. Na fronc,iu buJwwiń
C1.łkow1t1 doo.hód prz1.1maowa1 .jest • sko;,br.Hrnrnbskim ro,.,.~anie po daremna. ogólnokrajową kogtQ p. h.
nych ut~knoh masowych 9.<o.stali zmu·
~ „..
+ BZieni do uminrlrownnia gwałtowności
pod wplywetn. pon/e•ibnyeh
~ wysokich strat. Na Wdymu trwa)ą
ataki rosyielde. Zródła. · mhm:H.la.ine
?Ceulai.~ą
rosyjski{) w Zl'ibityołt
ód. Tarnopola i nad Dniestrem I rannych,straty
poniesfone w ofensywie
pitie llWl!ltaiy ataki ~ó~yjslde, z oięli- maroow3\ ria prrie1S9ifo eto ty1J~ay

i5-

'lil!lll

-

;!
+

w

..t UJ"Cle
. . .dz1ec1
. . • i atukó\~
a

„ ..•+•.•••·••++++++++

m.1

1tr~ta ml.

·

; Na granic1 b~8arabukie1 panuje

oióJ.

Włosł(o w1dcn.v~ła

N~ płe.skow.mg4rtHt

as

wojn~t

Asia.go wo,ska

~iłobyły Mont& Slsamol i na p0łnoey

·od. :Monte Meletta obead;Mną silnie

·· · ł
··.
51:~!''"'· odd!Ziłl
y alpejs rn Monte Oa„
.k. •

·

:taUgambgrto. . .
. .
NaHe łll~~kie ha:dbfoe ot.wol'zitły
. ,
. ' „
,fen na Monte L1seer; bQd(\cy zaohod-·

1·~iit

·.

;~•IO

wpływów

opancerzony~ f6riein, nmoonfo ...

'

•

'

-

.

nl

>

rr .1,d r

na,

terenu Prim.olano«
.
rzek Styru I Ik,wy. Pozyme te opar~
Lfczbia wziętych d~ niewoli wfo... te są 0 warowme Łuc.k i D~bnt, de
~~thdw p<nfifłkiimyła si~ o IS oficerów x~o;:~z:dt~u z~~~~1~\t:1l~sl~~~~~
60 SltregoWoów a zdobyoz o 5 ka- Il . b
.
. · ..... ·
' h
s Dlł.J o ron0 ·
ln6w
N~cisk no GrtuoiiiA,
'N· . • masz7nowyc
l t ł
. · k' b
Hi
dl~
wun o n oy n:uu.•ynat l o rzuo
AMSTERDAM~ 9 . 6 . __ Donoszą z
. 3fe bombami ur~ądzsnia kolejowe Londynu, jż w portach anµ;ieJskioh
'Po'.rio Gniaro Lathnma Palla Zuolo 20 okr~tcm grecknn odmówiono wy„
· ·'· . w Gra.do
·
'oraz nieprzyjacleh!!!k~
'
.i
P o!Jł".
dania węg ł a na da1s)7Jy prze;P?J•,1.
1

f

>

Pri!iyczem l) podatki pośredme
10 miljon6w marek, 2) po„
datki. bezpośrednie 10Jtł miljona, B)
cła - 17 miljonów, 4) podatek ste~plowy 2 miljony marek. Wszystkie
d·OC·h Od Y U żvt.Jrnwane
sa• na potrzeby
.r

wynoszą

s~~e.~rng6lni0 zaś
ministracyjne~ budowę

kra1u,

na kosz_ty ~ddróg 1 mo

stów. Pieniądze nie odpłyvrn.ją .do
N'
·
ur
również.
. ~emiec.
vv ro 1r u bieżnc.rm
'I
~
•
·
Ieeono im opuście doki, by d116 miei„ wszystkie wpływy przezn~azone są
. · ·· . · ·
1•}t late.wców m_orsk1ch. .
sce innym olrrętom.
wyłącznie na potrzeby kraJu. P~zel.:- . Nul Jeinicy lrtidowi rzuoHi bomby
AMSTERDAM, 9. 6. (BiuH Wolffa): kazywania ich do kasy lłv.eszy .Jeet
f:n. clwftee 1mle1owa w Schio i Pio- Władze celne Carditfu otrzymnły w· ab~olutnie wykluczone.
czwartek wieczorem rozkaz, by wstrzy~ Połrednidwo pokójowe
·,~> . .
.·
.
„
mać „wszelki wywóz węgla do Greoji..
Wilson1 a.
;,,
WIATENY, 9.6. Biuro Reutera do"
LUGANO 8.6.
downła wojn~.
nosi: G.hocia.t nie otrzymano jes~ozi responćlenza" pisze, że pośrednictwo
.··a.
urzQdowego zawiadomienia, jednak pokojowe Wilson'a napotkało na trud1 ·
panuje powsiechne· .· pr:1Jelronanie, że nośc1, nie do zwalczenia. Jednakie,
latqpoa szefa sztabu ganera nag& blokadę greckiej floty handlowej prawdopodobnie, ~ilson ~ p0rozu~
He ef B l,
wprowadzono. w tycie z dniem 7-g<> młeniu z królem łuszpańsk1m, królo~łek polny porucznik. czerwca. Wśród t()warzystw okr~to· wą holenderską oraz król~mi pa~stw
wyoh Pireusu tan nagły cios wywo~ skandynawskich ro21poczme w hp~u
1D1r&WGZdanle ndmlraHc)I lał przygn~biaiące wrażenie. Wśród nowe próby pośrednicz.en.in, bardzrni

„

ft•
.
,
rotadttłOWC•Wschodnia

Watykańska „Cor~

mman..

1

niemieckie).
afer· rządowych wre gorąozkowa energiczne, niż -poprzednie.
;ft BBRLINe: Urz,dowo donoszą t~go praoa. Odbywają si~ .liczne konfe· Połączenie gub.o chełmskiej
jf,t.rfroa:
rmeunJ~ejeu. stpawrliliZJzdneyntro~~:k~~ó~ól~~zy ~
z IKPole1ał:wemk „

'ti; W .D)iółl~n maju za pomoce, nlołlmeokloh i . amstrjaokCJ-Wt)frierskióh
' ·

·

v
• ·
·
•
WIEDEN. a.VI. Skut i_em rozpoLONDYN,
9.6. •Daily Telegraph• · rządzo'nla· koińendanta armil z dni.a

donosi :?i Salonik: Wszyetkłe pa.rewoe ó·go b. m. przydzielono do. gubern11
grackie, spotykane w drodze .do por- woi~'.kowej lubelskiej powiaty ohałm:
.'-.·.·.jlnł. ·~.".·n ntopiooo 66 okrQtów c21wórpó- tów greckich, St\ odsyłane w lnerunku ald. hrubieszowski i tomaszewsk1
·
Malty Lub też do portów francuskioh
·
:;{~umienia
o.ogólnej pojemności brutto na Morzu .Sródziemnem. Nie wis.do··· ·. 8~600 to.n.
mo tu jes55cze estatecznie, czego koa~
>1111fat~11a narada w Lon•
licja tądała od· Grecji,. zanim ogłosiła

·~łodm

podwcdnyeh, _oraz za

pomocą

..

dynie.

n

blokadę handlową. Sf&ry miarodajne
zapewniajf;\ jedno.Ir, że jednym z tyoh
AMSTBIRDAM, 9.6. Biuro Ren· tądań była natychmiastcrwa demobi„
donosi, jl;, · dzisiaj rano od by~ Uzaeja armii greckiej.
·
.

\ko

sią w Londynie watna konferencja,
ATENY 9.6. „Neon Asti" donosJ,
której w.zi~li udział:. Joffre, Cam~ i~ podczas r~1ai;10~y prezes 1;llinistrów
G""'"'Y· Ll<rl'r'd Georg·e, oraz ozłon- greokioh eznaJm1ł posł~~1. :rumuń·
skiemu w Atenach, że ~aJBCla w Ma.„
owie radv wojennej;
cedon)i nie btldą w stanie skłonić
~~~· · Przybyli równiet do Londynu Grecji do porzucania dotychczasowej
~!.Briand, Roquas, _Clementel i. Denis -ptdityki neutralności.
f~<oeohin w celu odbycia konferenoji z
:,~~b!~!~a(i~a ri~r;~{"·Rada
~t;gabinetem angielskim oraz jago do- ministrów ·postanowUa · opub!ikowaó
\~'ć>ładeami.
dekret . mocą którego zostanrn roz~~;
IS Hwa morska.
-puszcz'onych 12 najstarsz_Ych ·roczni*
.1.v

•

"'

t~~

BRUKSELA, 9.VL
Doniesienie
BJura Wolffa: Dzisiaj rano~ wy~rze- fland.ryiskiego _odbyła się bitwa
'· ... iałowa na daleln dystans .. W walce
::>"-wzł,ły udział łodzie p_rzedm.ch .stra~y
niemieckich oraz meprzy.Jacrnlslne
· - ,~inonifa;łry i~ kontrtorpedowce. Za~b.Jtirwow ano skuteczne.. dział8:nie n~e!";.kt6ryoh salw niemie<?kich. NieprzyJa~·p,Jel cofnął się w kier~nlm na. Dui;t·.-Jder.kf!. Siły bojowe mem1ec.krn m:

J

<ouniosły żadnyoł1 uszkodzeń.

!'0 .P 0

Jndnlu jeden z .hydrophm@w meI~iec:kich :;;estrzelił bo;ow;y samolot fran-

frów stoja.rcyoh pod brona~.
Ko~centrac'a wojsk rlłlmm\""
skiiciri.
.
SZTOKHOLM1 9.VL „Nówoje Wre„
mia" donosi z nad granicy rumuf1,
skiej~ .iż Rumunja eałf\ swą _pot~gę

militarną koncentruje na .granrny rosyjskiej. Wojska rumuńskie

zupełnie granicę bułgars~ą.

odsłoniły

D9rel{cja

·

Zaprz~cze~ue.
.
BERLIN, o.6. Urzędowo donoszą:
Londyńskie depesze . iskrowe z. 18
maj a zawieraią m •.m., ~1ast~pUJqoy
1
ustęp: Wyzysk P?1sln. "hmes
; . uza:
sadnia cyirowo, 1ak okropnt' ?1ężar;;
Niemcy nałożyły ~a P0lskę: 'li e~u:
powanych oz.ęści zie!ll pols,kicli~:

ze ~mai dujących si~
···w- pobliżu łodzi podwodnych wy:ato_ wał~ załogę i odstawiła H\ do fortu.
·t.Jbt.ensvwa ;;·•a t<li oł~ indiu..
stanowią dw1e. trze~lt~ krnJu, ~-'~J~l.~/.
a
m111m:1..L\
· · O'ai!'l miesięcznie 15
1
H>E.N.
9.Vl.
Z
woJtmne)
r~a:
SCH'h:i ,'"?
~ t
'S''
,
i
'
.
,
C
t dz1en rubli. W roku 1912 paus wo . ~u<,·~
, tery : ~ , · ' I wei donoszą: z war Y ·
::i kie zebrulo
z Pols:n 15 mllJotw\v
::oferrny vry rnsy}skiel cedrnwała b;y- ·
·{:'1ajmnit7;
nieałabną.oa gwałtownosć rubli„
. ::cuskL Jedna

0 .z i i zupełnie rn:nvy pog•am I
Po raz pierwszy w Łodzi naJno-wsze/aroydzieło wszeoh6wlat•
wej firmy NORDISK w 5 !!Ikt. p. ł.

kto:;·

Warszawsł{iego

Towarzś'stwa Ubezpieczeń

od Ognia

podaje do wiadomości! 1'.:e przfldsta.wioiele Tow. „PRZEZORNOŚĆ"

p. p.

i Rosenbaum otrzymali agenturę

warszawskiego Towarzystwa Ubezple""
eat~ń
, Ognia na okręg Łódzki.
BIURO: ULICA DZIELNA

~

28.

..

~.

NOWY~KURJER ŁODzn.:....tc> 6~~rwoa 1916. roku

...................................................................-.....-................__.....,__......,.........,..._............... ""'"'""'"'!"
I

Wesoły karavaniar1

T·EATR

MINIATURE Zywy J(ieboszayk
c.,,U

Cegiełni&H'Ulł

.

34„

pod reżyser:· Józefa Piilaraklego

melodyjna operetka w I akcie
Bt. Kiedrzyńsk1ego~

WleHd ·świąteczny program .
' danem będ:Ele.

~gło:s~enla a~o&netr'

i ąz aDka Spoftoinv-Jo. _

for

piosenki, satyry, kuplety i ............................
monolog1» (zupełna zmiana. pro·
areywesola fana w I akcie
gra.mu).
L. Morozowłeza.
pieśni,

P~

Koncert; orkiestry w ogródku od j,·ej p.

weloeY!ledy dzi-oołęoo, wanilf',~a ,
wiede:ńskie. Poleca maga.zyn.,;)!ąleb l1 .
Władysława Romiszowskie~jł~Qil'- l ·
S,8~411 ·
eb1& z 2 ełL polrol sp'illhlta,m

kówsh 116 '1 p. front.

Ceny miejsc od 10 kop do 15 kop.
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Victoria _Jczysta.)
w7śmienUy na.pój stołowy.

Vhrtorla oytrynu Victoria malin
Orzeźwiające napo.Je t>WOOOWe

me 11

-

siły lekarskie. Nagrod10ne . ~dalami .na wystawach wneehświatowych. Na. składzie
eajdują się·

E'

=====

I

·r- 7-klas.
"

• p. Kupc:~wl

•

aAsAu

G
H

nika HłOO roku. F. Rzeneckie~ri
!)_
ltMiiA W U 'iJ Y mineralne . llta.. zaSl •
lania
w~ wareyw j k.włató.W
~ A& Z Ę D Z I A.~ przyrz@y ~bę· 1
dne przy up-rawie roślin, SR ODKI'
przeciw owadom i grzyb1rom na drze .
wa~ mewaeh i· innyeh roślina®.

·

im

N A SI O N A bobów, brukwi~ bura„
ków, cykorji, endywij,fasoli~ groehów
jarmnzow; kalafiorów:, kalarepy; O;li:a·
pustyJrukurydzY,, rabarbaru,:ro~11ąn...
.lri. rzepy, neinehy, ·rzodkwi,, neakiewki, sałaty. st.ezawiu~ s~ina:ku, i
wiele innych, a nadto kwit1.tów.
Folecająskłady S L Jasinsldeg'o

tl

M 10,

,

Podaje do wiadomości Sz .. Sz. Rodziców
i Opiekunów, że kancelaria Szkoły przy]· -

n
u

J

nowowstępujących

codziennie

łłł

Egzaminy .nowowstępujących

1·.· . wŁęczyeyiwŁodzip:LAntlI'$eja._

meqsląmi

7 ło1y;)ii

-~i-ebrnyml

Odd:li~ły T:..ódzk!e: I 11L

0r1z

:wstda ;.r, nL i"lawrot .N!! 7 ua.
ulice P1otrkowsKa M !UB, Il n1et.1·0 1ront
S21koła została powię1{szo11a, otw1rto oddzielne kur~
sa dla osób praoującyeh zawJ".OWo i dla użytku domo~
wego pod kierunldem właś01ciełki mi.Btr;;;yni ·celJh..OWe). po
cen-aoh zniźonyeh.
Kursy; 21biorowe, pospies21ne i pojedyńcze. Pr1;y
szkole pierwszorzędna pracownta, daje możność uezennloom kształcenia smaku estetycznego.
Na'1ka zupełn1e f)ewna i zawsze nowoczesna. Nauka:
młeuenia.,. pasowania i modelowania. Kursy przygóto~
wa.we.ze do egzaminów mistrzowskich. Wydaje patenty na
nauo:iiycielki robót. Sprzedaż fasonów pa.plerowy~h.
1

Zachodnia Nl131

II ~asaż-~~ier~.n (Mi_kołajewsl~~ 23)
zawiadamia Ją., JZ 5 hpca U.ho r.

liStP,m

poe.ł:l-walnym, pneoiesioną

i dni następnych odbywać się będzie

w sali licytacyinej przy
Zachodniej M BL

ulicy

LICYTACJA
celem

sprzedaży

li

zastawów

niepro ·

K szyns
„ k.
,.

z

·

. ·
dług· oletnia

;:o~e~ę :n!:e lł ra~;~oa n!v' ·~~

.·

;. · ·

hJ1

;ff-·

już tera~ wpłacać.
.,

Kilka

Od no:wego roku szkolnego otwarte będzie
Połslde B·io kl. Gimnazjum Filologiczne

3H~:-ł

MtM®iM@!fS#i@i

mł@dych

pani a1J1ek:

oraz

I

nraktykrt szni- fortepjanu i franc:o,skle:.:-0 1 przysp ···
. . · r.. d . '-?. • .t' d sa.bia. do eg~amiuó'w. Br;.;qzowa. 4
a ną, przyJmUJe 00 .zrnnme o ó obok Zarz.ewskiei od 12-,.3. .P'O v
8 g.. do 10 g. rano 1 od godz. ~owtll" wyś~g:i„vy . .1n11_1~ używa
.
1-8 po połud. W niedzielę i ~do spnedania ul. Woloz.auskę 1 t
święta od g. 8-1: Ul. Alek- ni. 26... •··
·' .
lOM~s.
SJ.ndrowska· M 87, I piętro. Rowery damekie i męskie do sprze-

I(cu:1d~datą vra1M

ł..ódź 1 ul. f"ll1llltołajewska

IS„

w si_erpnJu r. b. otwarte zostaną klasy wst~pne: młod-

1

sza i_ starsz~, oraz I, 'II i III. Informacje i zapisy wst~pne
w lDleszkamu. (Srednia 46), od 4-6.
1081-2

+ męsKJ, _maiv,

lnlł.· wane~sprzedi;r14· R.BgOwska

m. 16.

u:.~y

n·

2,

.. . 4P7!> :-:-2

łii.: 'l'A.U.cZY _ UOZEk :gimns.zjum udziela leke1i. bardzo tanto.
Wiadomość w•Adm. N. Kur; <ii. .· .3
fiilll

f/1J!.kradziono paszport n~emlec:ktwy·

uii!ll dany' w Lodzi na. imię Otto Miit-

Sz. Moszberg. . . niewielkim kapi~ęiµ. do. e.lą!plo11111111111111111!!11!111111llllllil!ll~lll!llll~------ atowania dobrego _torfu .
pnbllzu
Łodzi przy szosie•...· J'liadomąśó u

w••

bO

U nergesang. ferein" .na ,·.zebraniu
kooperatywy zginął po:rtfol,. d.va
paszporty (niemiecki 1 rosyjskł ,) nie·

graficzne przyZajBzd .-o
mieeki wydany w . ŁO<fzit na imię
bory, klisze, · pa-· wydzierżawienia
Wojoieeha Soplińskiego, pieniądze i
róZne papiery. Ueg-ciwy zoalazca
pie:ey, chemikalja po cenach. oras letnie mieszkania do .;,... po
za.trzymaniu sobie gotówk\ zeenea
fal;Jrycznych poleoa:: najęcia pod Łaskiem w Przy- zwróció znaleziony portfel g; naidllJĄ~
oymi się dGkumentaml. Ul. Konst11nty::
goniu. Wiadomość wprost u nowska
57.
·
1086~ 1
wła8ofoiela. Ostrzega si~ :przed
·4·
·
.
Piotrkowska, Ohrześei·/'
Łodt, ulica Piotrkowska 9S. fałszywemi informacjami
5 17
. .
ja.liska .sortow!fia palecai >
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~ower da.1utłln

10,
l

repł:ra-eje. Dłu.ga

krajowe i za:sraniczne w cenie le:ra: ·
·· ' ·
·· '
1
od 50 kap. za· funt.
yoHf!'! Pos~uku-je atę· w.pólniu z

stróż ·wskaże.

H, .L. B rauner

w Łodzi, id. ł1Jzielna 57.
Egzaminy wst~:pne przedwakacyjne· rozpoczną się
dnia 14 ezerwQa, o godzinie 8 rano.
. Przy gimnfLZjum egzystują, prócz ośmiu normalnych klas, dw11e wstępne ldasyi niższa i wy~.
sza, oraz klasa elementarna dla chłopoów11od
6 do 8 lat. Podania prz~.Jmuje się codzien. od 12 do 2 g.

• SzwaJcera
I. Szwa era

dania~ oraz
Cymermann

te·m

Sal{lasowe gimnazjum filologiczne

I{and. naul{ mate.ru1

. ·. .··

t• l

FOi

um Zydowskie.
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Kin u chłepc•w,
Stephanowej nl. Pry'watna M 4 nny
znajdzie pomieszczenie na wsi'
średniej.
lOłe-3
blizko Łodzi, u inteligentnej
·yanio sprzed.am.· szatę '.i ł{>tk;-~
. os o b y (tydówki) Troskliwa
materacami. Mikołajewska :N2. 48
· ·
· · · ·
1
opieka zapewniona. Cena przy- od S.O„oiu kop. funt, hur• m. 1. ·
'
st~pna.
· ·.
. OLANOiK w dobrym st.>i:nie,
taniej. Szmalewicz, W ul. Brllle.3ińska ~ 59 w Restę,u ·
Wiadomość: Piiotrkow•
racji
1!JB7-2
·
ska 80.
Połudimiowa 8.
996~10
~czerwca b.:r·. yr le>kalu tow_ „!\faen·

przy uL Gubernatol'Skie.) M 3. (róg uł. Mikołajewskiej.
Podania przyjmu.je do wstępnych I pierw.szych 4: klas, kan celarja szkoły tymczasowo jeszcze prży W.. Biotrkowskief?i 271
a od 1 Jipca. przy ul Gubernatorskie.1 Jl.& B, ~-od god2i. 12„e1 do 2-e{
i od 5-ej do 7-ej po poł. Egzamina przedwa . cyjna rozpoczną się
29 maja. Dla zamiejsoowyo.h otwarty b~dzie .. ensjonat. Bliższych
jnforrnacji ndziela kancełarja ,S2ikoły.
·
761-lł

8-io kl. Fiioiogiczne Gimna-

lynowana n!tuczyoielka

tetni~ praktyką. -qd:de 1a lelfolf

·

fongowanych. we właściwym· czasie
Kupujcie'
a za,shwionych w Oddziale l Zachodnia M 31 i w Oddziale li .Pasaż,
Majera M 11 (Mikołajewska 23), Podczas licytaeji prolongata . zastawów
wystawionych na licytację przyjmowaną nie będzie. Wykaz numerów tylko w mydlarni przy ·ul.
zastawów, podlegających sprzedaży, Południowej .M
12, tam
będz.ie ogłoszony w "N owym Kurjerze Łódzkim". Procent należy można dostać dobre myd. .ł-0

~~

~79-6

. ..

-kładu Ogrodniczego I\Qzanówek
Ruda. Pabianicka ul. Keaweroweb
YiB-a~vis· placu wyści,roweg·o, l2
kobiet obznajmtonyeh z :robota.mLt()l·
ne.mi; płaca 50 kop .. dsłennie., ,~~-

Starszv.
fe. lczer.
8

Jf'"'cy1·ny)·
(.s:ombara
; ·
J i\

.

Na dłużgzy czas potrzebne ·ifo ·za„ .

l'll!l łlll 91 li &'llfll

Warsz. j(kc. C:o~J. Pożyczkowe
na zastaw uchomości
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akademfoka

oc.żys.zeZi!Iila

tr-0t~rowanJa :podłóg, s.praąta.;,
·nia. mieszkań i bim.
9ga.:.,..

pokwitowanie od ·k~u.•j1
Z aginęło
K• .R Ł. za X! 193'--10 pat~Jiier•

7 b
O
· kl ·
15, 16
· i 1. . m.
twartą zostanie , 8.

Pierwszorzędna

Przedsiębiorstwo

okien,

I I
4

kroju i szycia or,az magazyn su.dden
kostjun1ów I robót. ręcznych.

as!fany~:nJ:Yi,

10 Pła.cek.,; .10
orsety go.,towe ora:?i.Obstalmilrow.e
uznane za najlepsze 11Renóma. „..
Łódź Główna 17~
1001-:-2&
Y li ! .łJl .N A ~ .lłiotrkowslbi. -. B.1t

Piotrkowska 157. ·

mi.lje zapisy
od.. 9 do _2.

a

9fi m. 27 frant I p;

sp~edaję Brzez1ńska

Zenska·

Ił

Towarzystwa Akcyjnego Rzei:ni Miejskich
·
Ul. Inżynierska< N2 1.
przyjm.u.je na prze0ho wanie w dowolnych ilościach
. w~elkię towary i produkty ulegające szybkiemu psuciu.

.

Szkoła Handło a

I

N awrot M \..2 uJl'cg.
od 3-6. Środa., ·ozwartełt.
. 2
bezcen byle zar1.t1 aprze ·
am meble solidnej19boty

kus:oorka Marja. J{ubielc_a .~·
mni~ Piotrkowska M 19'7 nn: ·fl.
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eble do sptze~~ill.
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.Mlkoła.iewslra

materjały opałowe.
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Ogólnie zalecone pnez najwybitniejsze

s,

i

.

10 do 12
sobota.

tekturę .smołowcową, masę sklejną

!

.

.

~

A 11~ ~

=====:polecają wagonowe i .ze składu

onrpa.ne ze źródeł w góraeh Harcu.
,;.
Huzer Se.uerbllllllen „VICTORIAe przewytszająae wody ml- ~
u~& jat. Bonom, Narzan 1 l. p.
c;·

sta.Ie tn.ns9ońy świeżego czerpania. Do nabycia.
=::: we wzy1tldeh apteka.OO., 1tkła.daoh aptee2inyeh, kolonia.lnyoh, wM
i;„
, gazowych, klubach, resta.uraejaeh i t. p.
·.
Spnedat 1 mldad główny1 J. Hl&S.ZBERG, Łódt, ul, Długa 1'! ~2.
C11S

c
Przejazd 42144

~

Wody Mineralne NaturaSne

mL 16
· ·· : ~ l

tanio. GlóW'll& 11

w oficynie.

«i.

IAI ·M::W~~

I I

1 neywaoo na.ttwńej w ~ ~~
rze, oraz łóżka metalowe, 9ó&ki 1'

tanio1 garderobe

I

Ciec~ocinek,

·

jalnośln

używana.

Spec„:

. repa.ra~ja; czyszczenie,
chemiczne i farbowanie.· garW1lla Bell a v u e położona w naj• pranie
·
·
· S;ł6-3
suahszej dzie~nfoy wśród dużego o- deroby.
ginął paszport· uiemiee~i, wyda·
grodu, Mieszkania do wynaięeta
Wiadomość na. miejscu łub
ny .z i::m. Lutomiersk. na imie
1
w Warszawie Swjętokrzy• Antoniny Węełan;ez.
~{emJł~nty.i'lowska 28.
ska· 27 m. 3
3 ~araz tanio sprzedam garnitur ·sa·
wykonywa 12 pocztówek-2.50
ififa Jonowy kryty Jedwa.biem, tremo
gobelin, gramofon. Konstantynow'Ska
6
n
-1 t)O
8 m. 7,
. .. . . .· .
. . 106.4-7
3 sztuki ~o paszportu ·
"'..lllFaglnął paHpor~ niem!ee'.ci. wyda·
~ ny :11 Łodzi, :qa imię Felicji
"
40 kopa.
Siegband.
1
5. GORDIN

Fotografja

·Lekarz Dentysta

Dla stowarzyszenia
piękny

ftokad.

Sala 30X12 ł. ora1S 5 pokoi i kuchnia Centr. og;rzew; elektr. otiw. do

Konstantynowska· 18.

Leczenie , plombowanie i usu
n:ięcie zębów bez bóla Zęby.
sztuczne z podniebieniem i.
bez na złocie i kauczuku
Przyjm. codz. oa·10-1 i3-8"'

:vynaięeia.

""Jlla~inął

wyraJ:C, wydany przez Sąd
~ Ccisarslrn-Niemiaeki 3 cyrkułu

w

Łodzi,

na

Fe 1 icję

Boab.yńsl!ą,

na

.ł6

.rubli i .21 mr-. koszt.ów, n llużące
się Fr. Wflczyńskfemu. Łaskawy zna·
lazca ·raczy zwróeió za nagroun. ·!Ja.ZOW'l. ;M 7 koziny.
1082--2
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W drukarni

St.

Książka '.l.ioołwdnia -31.

