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st,kich środ kó w konaty tuoyjn ych,ja .
Groźniej przeds tawia
kie są w ,jego posh.d aniu, nle cofnie lenie na Węgrzeoh, gdzie ei~ pr.śal
gabine t dr.
si~ przed tą ostatecznością.
Weker le, podał sit} do dymis ji. Wpraw~
na' doch ód Twa Gpie ki nad dziećmi "~ lfd I Ił Z
W A ust.rji przesi lenie parlamen... dzie korona ponow nie
D DIS'
odbf2dzie się dniiill U-go maja r. b., o godzin ie S-ej wieczo
tarne rozgorywa się na tle dymis ji Weker le utworz enie po wIerzyła hr.
rem
no wego gabjl1e~
w Sali KOirl iCerto wej przy ulicy Dzieln ej. z udziałem artyst ów
hr. Czerni na i pOkoju brzesk iego» na- tu, natraf ia ono jednak
na powat ne
opery warsza wskiej
lliywanego pokOjem czerni nowsk 1m. trudności.
Prasa austr'a cIro-n iE'mie oka bierze w
SprawQJ pierws zorzf2 dnej
wagi
obronę hr. Czerni na t obocia~ przy- dla w~gr6
w jest deklar
znaie, te powod em jego dymis ji był j południowych słowia acja czeoh,ów
n, domag aji\ca
(śpiew)
.
(śpiew)
błąd, popełniony
Brześciu oraz si~ z Czech~Slawon,l Wybr zetaA
...
profes ora Zygm unta BiliB fiskie go (fortepIan).
s kompr omitow anie AusJ,rji w znanej d rł atycki ego" Dalma
oji.·
Ohor\V
acli,
spraw ie rzelcom ego listu do 1rsl~eia Bośnji i Herceg owiny
Bllet;y do nab;yoia są w księgarni WP. Straueha., Dzielna 12.
utwor
zaś w dniu
Parmy
koncert u od godz. 6 w kasie Sa.li Koncertowej
, szwag ra casar za Karola, Jrtó.. modzi elnego państwa połudn zenias ft.
.
lowo-slo ..
UWAG A: Bilety nabyte na koncert na 16'go kWIetnia są waźne
. ry okazał' sięnieistnielącym i popsuł. wiańskiego, związa
nego unit\: personawiązujące sj~ juź z Austro-W~gra· naJną z dynast
ją Habsb urgów .
mi nici, mogące doprowadzić do poPaństwo to odci~ło by W~gJ;Y
]{oJu llow~zechnego. 00 jednak akło.. od morza , co dla ich
tycIa gospo dar..
niło hr. C?iernina do nagłego ustąpie·cz
ego, polityc znego i znacze nia, dziś
nia ze staD(tw iska ministrą spraw za... dOminu1ąoego w monar
"
Jutr o i poju trze
YI SaU
Dzielna 18 •
granic znych monar chji naddun a1skfe j, na'sld ej, byłoby klęską obji naddu..
niepow etowa.
j to w trakci e rokowań z Rumunią oną. Przeoi
•
6)
t
w takiej konoe pcji w,grz y
pok6j - dotycl lczas nie wYla~nion(). bronić sj, będą do
upadłego i z.walBył tonac Js k Ze strony , kt6r.em u hr. cza6 ją fi·.O ałą
energj~ "Jstm.eh~,~ze
Czerni n oprzeć się nie mógł, czy tet oiet na Węgrzeoh sUna
partja nlejego własna wola7 · Nad rozwiąza- podJegłośoiowapod
wodzą hr.br..
niem teJ zagadłri głowi si~ prasa nie- ., Andra ssy i App,onyi,
na tema t
obu zrę()~nl1oh
mieck a w AustrH , lec~ rozwiązać
j wytraw nyoh. dyplom atów. Z. ty.m
nie umie.
'
faktem bardz o powafi nie liczy 6' .~~
Prawd opOdo bnie bowie,m hr. Czer' musi rząd węgierski. Dlateg
o nia }.
nin. widząc zachwianeID. swoje stano- stnieje najmn ie,sze
Bilety dzisia j moźna na.bywać od gO dz. 4 ej do S-ej w Macie rzy
prawdo
podobi
et'iwisko, nie ehciał niespo dziewa nie lU· stwo, by tądaniom czechó
Piotrk owska . 151. W dniach odczyf ów od godz. 8ej do ó'ej
w j połud
nąć w przepaść i sam wołał dobro- niowy oh
przy
słowian stało sit} zadośó."
•
wejściu na s81~. Poozątek odczy tów punktu alnie
wolnie ustąpić.
o godz. 5 m. 15 l)
Sto Łp.
T'rzyw ódzca partii chrześóiańskodemok ratycz nel, br. Liohte nsteln zarzutlł hr. Czerni nowJ, te pok01e m
rów ~iemj i potent atom przemysłu~
brzesk im nie wzmocnił aplt'o~izac,i
:\
tefi przeci wko pro1el rtowan e- żywnościowej państw centra lnycb a
U
... mu Toprzez
t
rząd nowem u
prawu rozgoryczył poJakb w i spowodował
Felieton ista kijowskiego .Przeglądu
wybor czemu występowali z energi cz- i b
;,.t..
Polskie go· pod wpływem przeg)~dn
Łódź, d. B.V 1918 f.
c plze/i::i
(ne ił O opozyc '0l W aus t r j a..
nym protes tem konserwatyścI j wolno",wojSk ukraińskich"', które defilowały
konsty tucyjn i członlł'owie partH sej- ekiel Radzie Państwa, całkIem nlepopod pOmnik ami Ohmielnickiego i na.jtrzebn ie.
W dziedz inie polityki \Vewn~trz- mo wycll. stanowiący
wIększego poety Ukrainy Tarasa Sp;ew~
W Austrj l nie mo~na rZądzić, O"
ne., mocar stw srod~owe1Europy, do obu izbach sejmu pruskiwi~kszoś6 w
CIenki, kreśli następującą impresję:
ego.
Po
barnaJbar dzle1 interest1]ących spraw na... dzo otywlo nycb i
namil'}tnych roz- pierając się 1edyni e na B lub 10 miWielk a, wolna i bolesn a dusza
le~y reform a ordyna oji wybor czej do 'prawa ch, zwalcz
aiących projek t rzą lJonao h niemc ów austr'a ckich, wbrew Tarasa 8zewc zenki wlała skrzydłami
.sejmu prusk iego. oraz. przeslJ enie ·dowy doszło wreszc
ie do zmian y u- interes om pozostałej r6~noplemienne, nad Ukrainą•
'1>8l'lamentarne w Austro -Wl'Jg rzecb. stawy wybor czej w
ten sposób , ~e ludności R.zes~y Ralrus ldej.
Radowała slf2, leoz ohwila mi Ś15i ..
Dla uzdrow ienia wspóH ycia Iron- skało.ją coś, jak obo~gamf.
bezpośredniego, talZapow iedzhs na ureczy'oieorę- zamia st równe go;
l
ł6
d
.
dziem cesars kiem reform a wybor cza nego głoso wan a
na pos w () seJ~ stytuc Yl ne g o, oddaw na· zamąc~nego
Przeobodziły "kuren ie". Grlt<Jko
w Prusac h oparta na zasada ch de... mu wprow adzono
system plural ny, -przez waśnie narodowośoiowe, rlliąd au- podkr~oaty czarny wąs Hl'yóki jTa.
moJrratycz~yob,napotkała w sejmie vrz'yznająoy warstw om uprzyw ilejow striack i nosi się z proje1 dem przeb u-ras y,moo
a
no waliłY Młtymibutami
pruski m na powatnetrudności. pra- nym większą liczb~
głosów, 00 nie dowy ustroj u państwa na szereg au- w chodn ik. Malow niczo, ja("z Gpewieniemo~liwe do Tlolwnania, })l'zy zmieniłoby zbyt wyraźn
ie tlzjono mji tOllomiczn:'lch obszar ów et.nografiez.. ry, granatowiały stroje z pasam i.'
f'
obecn ej cinła prawo dawoz ego prunych, zamieszkałych w przewa~ne,
obecny m składzie osobi-stym j J)~r- skiego
Duoh Szewc zenki ~8.cbJ:lął .. sl.ę
. a tern samem
liczbi przez daną narodo
wość, zatylnym obu izb prawo dawcz ych Kró wszys tkich obywa telI.nie ~równałoby miast e istniej
ącej dotych czas autono.. pod wpływem nieprz: rJemne J 8.S~o'~
państw
a
pru.
"
lestwa Prusk iego - powol anych na skiego w jednak iem
korzys taniu z mHno szczeg ólnyo h Jrra'ó wkoro n- ojl. Gdzie on to wIdZIał? I ziemsk a
obowiązufąoej dotyoh ozas
nyoI1.
t'
.
ustawi e praw polityozno.społecz
wizja z dawny ch czasów stant2łłltttfi
wybor czej, bardzo przesMrzah~i. Re- }rą zrnian~ wypaczająoąn.r0b. Na taOfiaf~.
nolrojn
Inteno
je
czerni
i
za·
nowsk
iego
wyraziśoie w pamięoi.
.:", '..
forma tej ustaw y okazała si~ k~niecz~ mierze nia rządu, niazgo
'1:
t' h
.
t
1
dną
z
oświad

du~y i biały... Powóz Ć~e.padł Bogu. duo ~ .wimen we,. spra- Ira. Dwór
ną z uwagi na dalszy praWidłowy ozanłem i obietnicą korony
Otwierają sif2 drzwi l wybit'tfła,
, r~ąd wie premJ er mlD1strów allstrJ ackioh
rozwój państwa w duch!! czas6w
t..
~
dr.'Sei dler. Podan ia jego o dymis.j~ dwucb , otw takie h sar.lyCh
obeon ych, domagającyoh S1t~. demo- pruski zgo d Zl. 6"
strOJao
Slę nie mo e.
u
.
......
.
cesarz
Karol
nie przyjął, zapew nia.. by wsadzić pana do powoz u....
lrratyz aoji rza.c] 6w i ~yoia pohtyczno~
Tymcz asem jzba posels ka projek t
.
.ląc go, ~e 'je!3t on !eraz, jak j, prżed...
Bpołeozne~o' {ud6w UO!wjJ}zow~ny~h. rządowy odrz uoiła
Duch rumien i j;!i~ l.mrno z!; .~.
powa~
ną
większ
o
tern mężem zaufan Ia.
W sensie tym w'ypowJedzJała SIę W1fJ: ścią głosów, bo za pro1ek
- Traścia Wt.szu mamll _ .. "J~~e
tem rządo
\tVslcutek tego zamier zone lliwoła- mogliśoie tam wybrać·
](szośe Parlnm entu Rzeszy , ~ctóreJ wym oświadezyJo si~
inneR'o.,Jt(j~
183 głosujących nie
Rad:vpańs~w8, odrocz ono na czas st;umu... Podob
wszysc y ohylli'atele~ b.oz. względu na. posłów 1 zaś przeci w
niejsze go do k{)ntu·
niemu
235.
Gło
..
Darodowość j wyzna me l poglądy par... sowan le to odbyło
riieoln*eŚlony. Dr. Seld ler zaś prowa sza, czy co...
się wlr: omisji sej.
..'
lyine. sUnlle~.llie spełnili sV':ói. obo... mowej . lecż nie wró~y
dzi obecni e rokow ania z przywó dzca..
O~y sl~ nie s~ł symbo liczny m
dobrze
o
10WifJzek. Wszy' s"y zatem wlnnJ ko- sachp rojekt u, gdy wejdzi
mi partii, dą1·ąc do o~alenia. parJ.a- strój Darod3 wy.
e . on pod mentu
..
l'zystać z jednak ich praw obywa te!- obrad y plenum Jzby
vviedeńsldego od rO~WlązaDla,
Nagle w r~lrach twórcó w ;'wiirHJ1
posels kiej.
el;ich j poli tye~mycb, czemu byna)Jak -postąpi w danym wypad ku co wywołało by zam~t..
Ukrain y" dostrz ega coś, .:'j go: ",;~ł.
mniej nie cZ]1ni zndoś~. konsty tucja rząd, jest. to' pytani
, Na~tępca !lr. Oz.el'otoa, bar~n Jdem wYl)rowadza z równo
e.
otw.art
~.
wdgL' :;a:rruska , właśnio li rac; I przest afz. a- Czy dojdZi e do
rOZWIązania izby Burjan , z; właŚCIwą sobIe zr~cznośolą haj... 0, zna anto narzęóhi(>o,lit~rtj
hgn prawa wyborczego~ prz:yznaJą- po'sels Jdej 1 zarządzenia
nowyc h wy- rozpoczął juto koronkową robotę . w go na wygna nie l m~kę pędzil~ .Po.
~~F. wyjąU(Qwe stano.wls~o 1 przy- borów -trudn o przesą
dzić. Zdaje siłi celu nuprlf-wy błQdów ozarninow... cót le terali :au. sYllllJol swe} n!~p()d"
"'Uela .!ltHrl\f·dacgom wIelki oh. obsza ... jednak . ~e rząd po zastos
owani u wszy- skleb.
·1 >\0 •• 1 obrali?
.
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, ...... Strój, w którym 8łu~ylJ~oł$ . St.. Ioatkl solenne nabote'ńst.o,ua
;8h~~, nabaj, ld6rym moskal was·.kt6re zarząd związku oh6r6vt kolO
a1ł)Jehayoh kateliokfch
IIttn J}o~re(lnictw.m

Łodzi za naza,.,al•• walf·

w

,~i;~~...Nie t.o śniła ł roiła,
.•kl, nlllet~CfJ dotwił\sn oh6ry
nuta t~t'Jrban'O"':
• •nła'ł'IUT'Il.
r::" BIedny duch 1)08t1 . "u,lIoft ~
vt~,' S!aerólra' miałaby' łe~ O'OIY-

.. e'.tłm~tl'.ła

Be

zllńtak 9tep1 b4tJkotioll ł wolna 'ak
w,,,ł,Ol' stepowy... I'leoy~
,ea1"6"

I'.k"

Z~(lbiÓllo r; kO!lĄka strsBz1łło

Bu~

. Symbol-~e to niepod18głe'
bliki ludowej1
,

r.pw

., Nabili l, ko~ak !ZrotU sł, 'Ił i ..
"
Nallał'Pl'aCow8ł Da 'OU.u
M'ołlrłtty f P&łergbnr~a ,'180h, mabi ...
festr.mtom. nabaj p-racował na n.licach
WarElz8.wy...
lfó

'Zn-ryziony i zły pow16kł elę 0'0&1\
~~e,w~~en1d ku pomnikowi Ohmłehtl(.\td~A'P.
',

· '~To t.w,ó1· dtleh rztłd~1 tuJ
m~~()detcbl1ą6 nie da.' et To z cle...
'Słe są oni, z hajdamaka .i raba car~

l

~ldego, nIe ze mnie, wolnego ,"zł,,:.. )
,
'wieka!.
' .:' -1 nlęc:a:e,'lIldcb"ziajów Ultii
. ?orwałnpu9~o~on1 n& brllkn na Jl1t~() i p{)'utr~e Tli Sllli Ko~ce~owe'
hai 1 zamierzył SIę nIm na spf~oweg() (D:1i1elna t8) prof. H. 'MośClcln wy1e'~~~e~ Lee~ 1rło~ wyrwał mu tU\.. - głosi dwa odc!ytv 't1a bard210 Infete..
h,ł'l.1, z r~kj. Rozbrzmiał śmi,ech 8za- suiący t~mat. kt6ry dziś znów nalll
łOn!.i;·
,
brał eebh aktnalno~of. B~dzte ob mi",..
. ".'·~Ąlronlu zamiast .figury Chmfel- 1'łowJcie mówił o m~cz~'Ó~ldoll dz.fe1I'!Qh
~f~'.kIEI'f!O., słedz'ał kó~ołottnfl. Szezę- UnH. Odó~:vt, te były 'W'ygłaRzane. w
.łtł i; !oezodóły zfłchó\fały wyro z alta.. Wftr~~8włe, gdzie oies~,ł:1 sj~ WIe)"
~H'W~go. ~wie~z.,cego , głC\dn. R~lt~ z JUem T>o~odzeniem. W Łod~i ,'tll'~f\
ndH\1ełn wyoit\f.'(nął nAd kt"R,łtłł\, .1ak d,;a 'e Pol~lra M'H.'det'~Szkł)łnd, w
bnłl\wę" hetmańską...· .
' l d 6 t e , lokalu (PhHrkoWt:1ka 151) mCiC.
DnbhTal'asa po'4ł,. ]rl<J tetaz tu ~n8 nabY1Vł\6 bllbłY" d"łś."omt~~z:v
~.",ę'~ł ci odleoiał, :taJobnłe 'Pt~ykty .. ' 4-8 .włoe';,ot6m. Oiło!'1Yt.y roz~oo~y
.~,~lt·~e t;tłowł .~~l\t.ą utk~ną ~ nłewat- nać ei~ b"iłą (; gOd~, ~..e1 po poł.
ijI!rÓW. r głupJch, bo blMllrawdzaj~- _ P6.p6ł UChodź""'.. Wczo~
~,~JJ. słe mrlonek ludzkości.. 1 "
tai o g. 1..e1 po, Tlołua"i~ ko]e'll , kil'"
. . .' t

'

~'"

lłską 'przybyła do Ło/3.~J nOWłlP81'M~
uoho(ltc6w, tłJłO~Oml z 87 osób. U...

ebO(I'~fif ni ,przebywali dłu~sz:r ozas
,w Mhlskn, Mosk1Vle, gubernjj, poHaw$kie', Smt)leńalru. i g"ttJt\r'ze.

q
.,1,

' , r ,Urocz,sło6łi

,~. Słabi- ........ Ch«tra6b, .bc:ru Ił' d2iecl.

,"_.a. W dniu 1uft!e1sfJYnlO g. S'prawo~don;e am buldot,6W, @lzifol~
i~iJ.:rl:n(). ,ako w dni l(~zy~(n,e wy,.. l1y~h dht d~feel g~lr6J })oe~f\łkowyoh
:.';t,tt-odoSlje Z lro:§ołoła św.. Kt"!Y!b i nlle1slt1oh 2la ln,ieete'li wylrazll i e, it
lmy do 1rośoioła św. ę!unlsłaWa, r ~tnb1tlhtorllnn~zl!Ołne -ttdhleUło
"spóJnie z 'Pl'oCelll'4 lro .. '}HHnóo:r· ~'11 dżiećłottl (tn4-ebtze~o.t
~w. Sianisła"Wll ndad?lf:\ 81~ l'ółł !łJ7 tydM11 wtem' 'fi 259 wypadklob
, .kl'~lił -przy ulic, :azgów~k16, (obOk) ~dhoł.OWltnÓ eboroby oe,.U., n affib'U ..
fAb~'V:łtł). Leon al'd t fi), , gd~ietlOBbUJfe Jalo-r,um @i!tkóltlfł tld~łeHł~ 448 porad.

.,1\'

tląPI'łl WlOtU', Msza św. J módły 'f)tJbllCŻłłO; na mtenuh Od"fóo~nht 1rlf)~k
j' mCJszo~~śó, jak l'ÓWn18~ ZA pomy~łlfi}~d !1a~!ae1 oJczVlny. Tam z()tdnnle
'9!lrIJ'Q,'Włedzłana natHra. Pb a1totie~o-

(386 ehr2l~~e. ł 60 t.yd.}-w te1 no~

bie w 221 wypadkaoh notowtlno eb oroby oczu. III ilmlmłf\lllr1nm ,szJrolne u~ziemo ogółem 506 ilÓł'8:d (186

"hr~. ł 8'10 tylJOttl). W,pad1tOw ~IF
do kó.. sł~~nię6 OB oc~y ~abot{)'Wal'Jb 182.
~~Wt>ła ~w. StanIsława" gdzie odpra- _ Z I(.~a ogrodników. Onegdaj
~iolle będ~i8 nabo!leństwo odr>usto· W' ~t\H T... wi\ krfilO!f.na.wtj~6g'o pod
we z wysŁawieniem Sakramentu.
przewodnłbtw"tn' WioP.fll'~~ta8P.. ~Il't~i\"
- Jutro o !(od~. 71 p6ł rano. dtł 'P. Kf\(~v.oro'W!łde~O odhyło ~i~
'ałco w dn,? ~w. Sbmisht \Vft, biskupn miesl~o!1,tH~ t.ehtanłe ev.łdnlt6tł ł6d~.

ny.o:h modła.h -pt'óoesj6 W1'Ó0 4

l1nłr-onn 7.wl"zfm chórów lrościelm.u·h
!;li'

l;,p,l"i " ..lłli',rl..,i" ,~l"

lfn~ł.i~ln·c..

\V

Listy ze stolicy.
Wa~S~łlwa, 8majf1.

lr i rr::(l , !(OIA
.; .I'I'IIl\W.

Zwlt\~1{H

l.Awodowyeh

prd'Pft~OWlnja sWlo h llaB&t Oton'pri. ~enł~.. itsto'f4 1/Jk nltL JaJtleś ;,felllne
8ktywłstyo~n1 jtZwl,lek bu.. indywilłtts, kt6rym lAle!, 111 wyk e obecni. i~Hłt dla \'V8.ra~awłakótv dow, Płll\shra Polsktego·.......organita- w<Hanltl elf~ee8ó". Oe!ywi~cłe Od"W8
plC2kna włoś.n, tegaroo~rn~, Jakłś1 i"at eja ttflkomo be!patty'nłl - p(łsłano"- tł pr~e8~łfl· be! eeha, gdyt ,lttdnmłĆ
i!awno ziem1epolsltie ni8 wIdziały. triła sorganłf;OWtl6 ,,~1amd pr8sy pro.. JUlg~a. "łb; it .r>łęścłf\ i gwałtem nJ~
Urod?iale 'le~ podW'ars.2iawą ~a.pov w'inc1onalnei", 8. to 11fby W delt! ,1'111'" ~d(tb1wa słfj satnod~jelno'c! goa[)o ..
"OHl z pom o"l\samej 'J)rBsle. Pomysł. dorezej*.
WhlfJa,ą ~I~ !fiA1romlćł~.
Pomłmo .'(H~n:v Uo~b, wy1~~(ftit lleózywi!!ielej groteskowy!
Swllto t1j .. wnł.onł" 1~dnlk fakt,
ją~yeh 2JS łJł6lf6y tUl., włet'eat !1t66 -tteh1ła ~vwnośetowa W'kr6te~rna t~U08'ł\O:r 1alllktAWe a_łltło na sto .
sllnłu.lwo bł1rd~f) Ilielł~!l;nfl. 1,1ł llmłid~.t ~nfdetó sł~ w" opdt\ćh! Pta,e e ,ktJmł~ 9unkl 'fJolslrO"ł,dows.lde.· W,1rttyw
1'871 HUnie]

dłynem

wywiern

8'\,ve

piętno..

Je ..

uko1"enlem nl\ (jr.tHó\;y.tak ol,t... ostatnio

Trudne niewypowied~hm'e zaaaN
łlf~ mAi"~Ąd "polskł pl'~:Y bUdowie
pań8twowo~oi ~bl~k'e,•.. Piełrzl\ci:S ~1~
)rze~:&kody natury tó~norAkie1: zasad ni cV"e j i p:r~,,,atlk()W6j. tJdellwś1~
t. Jrałdym l"ltllem w O!!ltatnich {'l~ft",
ąach slybJria zrł!óllłllJwanle ~b.mie .. sle. łn po ea~śeł
rZeń l3fJńahvnw()t'W6rc~ycb.

!V ~ (}be~ne'

obwjli na farnm. za-

~a.dnum poh t.yclnyob

allministra..

i

odkrytymI f}odOlZiłU~
lAta tłbł~~łego ApetytAmi lIag~yóh
ltmiotków••• nli obdltjerlłni~ mieSrt0~Uii
chów Za fJrOdukiy t>jerwfj~.eł. połr~eby.
'.
Sezon teatralny ie!§zoze si~ ~nie
slrończyL Frekwencja liczno] nalwleits~em f)O_ł)6!1,Sniem, ob~cnłif' cIeszy
sł~ "C8rewh~2lIiiZnpols1rł~'..
.
Ju~ to takll5 s,;e~~~cłem" ~f~d

c,3inye~ naj!i~kBZt\ aktualnoś~ po ..
ęblA:ła ł ,lak WIadomo, 'Pffjel~ołe pr~t)1
w.łaaze ~{rafowe ró~nych gałęSi adm';;,
!!it~~ra~;Vlnyc~ Królestwa POlBklego..
R01~()wanI8. w tym pr~edmiooie
l "~ SU} ciągłe mi~dzy rządem na....
" ID a wl.adzami okupacyjnemi.ltrf\'" syr~nJ, itbtłl:d,. ni~ !tbraktił6 rn~lIfl1tl
t~ p~ stoJlcy rozmaite przewidywa- tych senaac,r ł sensaey'elt. Osłatnl'O
• n"ł~ o~ do. terminu prze'~cta aominj .. tUl l)'r~. zb6w w:1pbn~ła 116 , It&D,' ŚY'''
ił-fB cH-l11C pewnegoiednak nławia. cia społeozne.A'o i poHtleznego.'sJ)'flh
'~łfno:
..
W'8: "J). Wł.. S,lttdnłckł contra. ,.Gtlzeta
~tJ:tNawet w zwołaniu

RadY

StMlU POl'rt1łna

Z;!\e~od:ą, trudnoścj~ albo'W'Mm~ lak
~~,1}k~~ałoJ pr~yg?tow8nie to tUeł:jału
P\'J Q ?"brady Jltej pIel'WSZej r~Jlre!l!ien6ił
t~Jił~k:~ ,un:rodu poJ~kjegtl, pr~ynai ..

II

OhMł~1 tut,~,~' jftk~~ ~~nl@.

wa~~ lV iłtulttt łt , 1~1tie, ,si~ ml~łli

tllbr

dOPll~oló r~atke,łlłGłl~. POf.·. W sto ..
9Uhlru do ol!1oby jennego !?; IUłfJtt'Jt~t..

gil miejskie' dl) Wf11Jtł ze s:pelfblaoh\ btHwfem całą orglnlł~8ój6 !ydowslttt~
1J08t~'PUtł\ SBJUlfłtt1/ł R6wnłet. ł >~~dy której ~fulAnłem było rO!lVbW.!!iZebh ..
~8bt"ały si., dn SUr(}W8z~go ,1t~\iltlla nl~U'iie lnlrt ,ornografłetlnyeh mfed~t
11 ełuvlal"?'y.O!o ostll tni<> naJrr~J'łfłftd mł()d1lle~~ łlt;ko]n~. Jeszo~&, '~iłe'li
K....P.st\dnpelaoył D 1 w ~t6I1etwr~ i~ctll, ))l'~rcBynef(, do błetorH demo j
dał

wyrott gknztt1t\01
f

n1l)ł~ .. SaIrtIJ(lntJwłe;!ł!6w

..

Szlamę l B'1f1~ łaHfłUh\cego wpływtl ~ydostWft nalud

na rok

.i~~łn",

poll3kil
'
,
nin. i gr~ywn~ ~:.QOO mit.. ~4'tłłąf('jłe
. Z 'WlelkitHn ttadow()łenif\ltl J'jCPNi'..
au kftmlen1Jraw,. -. oeht~h~p',tflllii łab. 'fils~a stoliCfl wiadómo~6, Jt se.
ćY1nyob, Chafalderyetyezn~ dllt:Wa- nd Akl1d~młelti ''Polet6ohnild rÓ5wa~
szych stosOnl<ów, I~ w Łodzi ." te1 ~ył w dtodze dygeY'Plłnrtl"rw'~l1oh{J~
.prawie sąd K.· P. . wydał wyrok, ska- wanle 9j~, "re'~ytJ!um "Wzft.!smnM

stue:~n.t6f.\r.t1d6w poUteohni'"
t'iMJOlti1; liti ~fiS8.
niObO~
dzl~pr3epi~lW ()dłl0~tlreh, wydł\H6 ..
Pier.s~1 ma" pomIMO .,
w polite~hnHd przewddniezt\cego ł)awt..;'
podbu~~adĄeyah pl.'~as~edł u Ul"
2.
aa, ItHlsttlliltt., OhAłm& Zabłtidow$.k.i.~-,
kO' nie. Jedynie tynto w wleltl '!!łłł 'Ił go naDłała ~bsenhI:ltta, Szmula. Z\i-:
dll"h ~ł~ przy!t4pUi do prac-1fo... ]fft, Janłda SJlbera. i Mo'szeMal'lde'"

»u't\cy
260

S~. SamsOOOWIOłlrl

trI. ni...

ł1.t:bJi~eJ.

J>osieuzeti

1

.'ł1a1b1it.

.

t1wjstye~negó.

, A tymczasem ręka wo'ny I I !y~
WOgÓIB akiywrści Dl.u~i nie omieeiu t,~Qnom~znem i spolecznem, co- szkują wjlf:yskac ka2;~ej. okazii dla.

t

POMl1'c:r

rok. kar1,toIJfj 2aś urtla,\fln· lei· ł pasł.a.nowd,

8~yćh nlrtywist6w p. Wł.Studnf~1I1 botniO:f i l'ł'aeOwnley. M. In" ,,,etfU,,,
]nego! Sprawa to bartlzb ćle1tttwal mi kowblp· równłee' druk~u~~e. Wp~~~d..
Ę,z~ch"""'Jnijąó mUSI sporo tH~asu. To (l0ł110słe ~łla~setłłe:t'je wzgł~dUJ j~ podzień ~wiflta milo'Weg<J fbZfzuCUlł10
t,tlti ~ocz1.\tkowy termin na 20mn1a Słlltyłaby ter&Il~ln do Btatola~l"
po
Wtttl§~a.wi6 ode~l\'vę, pod1JiS8l'J,\
:J4)$:hił ''Od:rocfi::my na C~#iS nie określo .. dwu oh (}ho~ti": pa~y.ist,"~n~gó I filrPfg~~ ,alrlś ,,~wł4~ek 'Wyz;,t~leni&.·,
łlł:Ulle} tla szereg

.

wle~a, Jitt,wi~lrs~yehkrzykaezY' lit.;
ł tlutoróW 8łynn~) .ode"iI!V;;

wacldeh

provsin1f\e&)ł5. Wyroki t~k jesitot.e
aoś6 łagodny" gdy-t Wkb~dym inny ł1l

k:ta.,n

~ł\ ti;d(}bł1f1ł().stt')p~·k

beze2lelnt

a. WZyWiljąCą doforntowafifa... Sitnoj, ~ydl1J gdybY' sl~ ol1wllty~ Da coś pó",
obrony: przeoiwpro.,okaćJOIn· ł.y- dobnego-skaZłł.nł by zostali WS~1~t\t . /

dowsklm. ~teś6 odbzwy dawała wra •. na wydalen!e.·

·.I,K. ~i;;".

w piątek~
,

dIHa. 10 maja t b., jako w

•

,

t

s.

drugą bolesną rocznicę śmier

pełnln . Pl'zysłngn1f\oef(o łe, praw8.
,,!,ybieriini~ lW~eł09;ony~b i oJfcer6w.
l onad to za.prowa.dzO'na.zO'śtanie słnż"
ba. obowiąZkowa, tl"wają"a dziesięć

"

m

p.

IDiesł~oy.

Jana Janis~ewsftieso
ódb~d:ti8 się, nabozeństwo żałobńe' w kOBel'le ŚW Krzyża, o

rano na 1ctor~
zaprasza rodzin"'t
,

j

9 t

żyo"'Uwyeb
parni"
gł'
P
'J
6< .
ęCl zmnr ego

na "dowódzcę PUUłU". Lts,t pitltany do
~(jny blie8!t1c"1 ąC6J
w małemnlla ..

prawial, nie plam mego dostoieós~wa puli! owego, przYlad~ dawien;
Sl/), kjszld wypuszczą.
.

bowtetu, do Bkaletyn butp;a.
powodn tego, ~t\ włośol,8niB olcolio
T(}bol~k8. ("""~r," wojska ID0tJ8t'ohlstycz"
he ćhcihfy n ulat,wić lloieoz}[~.
7.

m.y prze1dad listu pluł~Jlowego, Jrt.liry ~tlsf;fd wjbrany przM; Jcompanlę
ZI! zvlątkó\I i sło'llar2!YS'ld.

~kiej p. FeHcja Piehot6wo& uh'aże
się, nftSZel :pubHcznośći po t8~ -pIerwX Ze B~OW. kupcow i prze- szy,
obok swego niet.rówmmego llatt..
mysłowcow. Wczoraj Wi0czorem nera 'P. K. Juno8zy.. Stęl>oWsldego ..
fi{ lokalu przy ul.
Aleja Kośaiuszki
POzostałe bilety do nabycia w
Ni 17, odbyłósię posiedzenie J~arzą.. kasie teatru.
du, Stow. l1 olskfc.h kupców j przemy. Jutro, o god1i.. 3 po }}oł. oie9Z~0&
słowców chrżel§ć1an,na lr!6rem u .. eh;
o~romneńl powodzenifJlil 8t~ulrłl
~h~~lono 7A~oła6 .'! dniu 10 mallll' o Ki~teamelre raa p- t. "Szpte~·, H u ..
~odzmie 7 l .pół W16CZOremOrf]:Aniźa
cyjne zehrańle lromisji 'arbitrów do d~Hdem p .. K. Junoszy-St~J1{)wsldego,
wIeczorem zaś po J"ftZ drugl _PO"
spraw cyw!lnych handlowych i natuz udziałem p. Felioji Picho'"
ry etyczneJ. przy Stowarzyszeniu pol- raca,
równy j p. K. JunQszy-Stępowslciego .
."I,ich kupców j przemysłowców.
. DyrekCji teatt-ll Polskiego udało
l
.W dniu 6 czerwc8, lako w stu- SI~ -pozyskać znaJromitą ftr~ysUcę
.etmą rocznicę zgonu generała Hen- teatru ]{ralrowskiego, p. Irenę SolAką
l'y ka Pąbrowskiego -postanowiono u- na Jdłka. gościnnych występów. Wyrząd.zł6 '! lokalu sf-owa-rzyszAnia od- st()p;r t~ b~dą .jut ostat.niemr przed ..
-P0'WJedm obch(')d i W tym celu upro- s~awJenJaml pod dyrekąią p- Fk·.
,szono ~yd~i8ł dochodów niestdyolł FrączJrowslriego j St. StanisłA:wskie
o zRjęc1e SI!t sprawą organizacji i g~ - sezon teatralny końcr.y Ft1l>. 1>0przygotowanIem programu.
Wjem d. 16 maja r. b.
, Do udziału w KOmitecie obchodu
~~uIetl1iei roc~nJc:r zgonu twórcy lf!"
g.Jonów polskich, aelegowano p. Karo-

jn

~a ChądzyńsJdego.

X Ze Zgrom. cechu rzeź..
Hików.Wczoraj po połttdnfu w lo ..
,.kalu własnym, odbyło się nadzwy..
ezaine ogólne zebranie członlr6w
Zgromadzenia cechu rzeźników \IV o· 8ł!~LIN.

(UIt~~d6"0).

oec.nośei 79 członków.

Zagaił i l>i,'zewodnjo~ył obradom

.rwało",,,,

Wlell'a

6-~t')

016.-b6

." rllmfehia magistratu assesor "p. Hd.. maja.
.,"
ward Ryhiclri. w obeeno~oi podstar'"
25aehodnła "pldo\t;hlnw~lnł'
szego p. Karola BeJowa.

:;:I

, Po odczytaniu protokołu Z osl,tlt.. Pront woJśł, t1ast~pcy tronu RUł1niego zebrnnia_ Ofa1l lIs-tn. nadesIa.. pre~IJta i Nieutieeldegn Ns~łt;poy

1le.go przez b..: sł.arszego, "p. LasKOw"
sInego, wlct6rym tel1~e komunikuje,
;~}z powodu óbłotnel cboroby zrzeka
się mandatu i prosi".., niesŁawitlnie
Jego kandydatnry - ,l'tzystą-piono do
wyboru starszego i podstar~zego.
, Nfi starszego 49 glosami w.fbrn~
nyzo~tłlł
p. J6?:ef WłodarskiJI fi
na podstarszego p. KArol Edwnrd
Hemiler.
:
Do liOmiSji do podZiału mięsa
weszli pp.; Teofil :Musierowlcz~A le,ksander Nonenmaoher; Adf\ID Kował..
,ski, Leon Wasiak~ Waoła.w Wo1iński,
'Józef EJsner, Andrzej f{ołow8.cilr~ Mi..
obaJ M8rł.yn i Woleióoh Kędzin.
Ponif,-wat ze sptawov.dania. od~zytanego pr~ez ozłonka Iroillisji re"

Tróhu.

' Na flandrYiskimpołu bH~w. 00lWYlaliśmy udanych 'Pl"~edsfeW!1,ie.ó.
Na. pohtdnfu ód Lokereeh ror.ohwlało

się oz"ś~low6 ns:hrroie nieprzyjaciela.
Mi~d~y Ypern a B1tiłeun ranIdem

zapanowała

prr.ejśćfoW'o

wzmoMna

wnllrR nl't.yJerylskn. ~mnielszemu o·
. gniowi podlegało' -pr;;;e't, cały dzień

tylko K&mmel.
Pod wieczór o~ywna się wIllkIl
na półnoonym br7.egu Lys~ nad kR";
nałem La Bńssee i W niektó('f~h odcinlcaob na polu bitwy -po óbtl . straw
nneh Somme. Walid wywiadowoze
i natfueia na linje nieprzYlnchHslrie
pod Hkl'.lgardem i na pOłudniowym
wizyjne.1. Sllma strftt., ponJesionyoh v.achodr.ie od BrimonŁ dały nnm jeń·

przez

mogła

ezłc"wków

być

11

j

III grupy' nie

doldadni6 u1awnłoną, Ił

ćów"

k

k

amerykanami

na

•

Al

\I

ogólna wysokość strat wynosi 21,711 Orupa wOJSS~
bre~hta ;Vir"
mit. 94 t, przeto" po przegłosowaniu,
temberskiego.
. 'postnnowlono 2Jatąda6 pokryoia tyoh
W walltĄoh pr2iedokopowJ'ób z

niedoborów,

od

urzędu

starszycb

'Południowym

za..

oraz członków .komisji podziału mi~- ehoiłzie od Blemont i 21 franouzami
S8, w 'Hczhie s!ł:eśóiu~. a w razie ioh 'Dll Harf,msnnsW'eilerlroptie wtji~Uśmy

'odmowYJ upowa~ni6 Ul'~ł\d. starszych .Jeńców.
, do poszulriwania strat na. drodze sąZ innyoh widowni wojny
'.:Jawe}.
wego..
.
Spraw~ pensjj, pobieranyoh doJ
itycbcZBs

przez Urząd, nie

rozwa~

nić

no-

ł ł&rWlłZI a..,rHi)rał-f6"at&l'tills',l1l

tano.
L. łJ d e n d o r f t. .
, Nl;lst~pnłe wobeć zrzeczeniA si~
,mandatu r}()"ówybranego podsM.rsze~o, p. HemfJero, - na zasadzie § 10
! ustawy () ceobach, wjęhszości.~ gl()... Dalsze walki 2: anarchistami
sów wybrany żostt\ł p. T. Atulnta]..
.. Petersburg ...
Urżąd kasjera powJetżoD0 p. T.. MuWedług nadaszlyeh dó be'rliń...
gietowj~owt
.
sltieJ ambrH'lody roaY1sldei l}isro peDziś. w kośoiele. św. Stanisława tersburskich z dnia. 28 kwietnia,. f()2J ..
'KosLki, ks. prałat Wincenty 1'ymie .. wil\zano. łam 10 ~wi~~ków fltlał.'chi·
łnieold
odprawił żałobne nabo~eń sty"znyoh i aresz!,OWano ponoWnie o ..
'stwo za zmarłych b. członków :?igra .. lróło ()O 8t1nrchigiów" Z Moskwy nad,"
lńadz~nla majstrów rsetniokio.h.
szedł do Petersburga rozkaz;aresztowania'pr~tY wódzcy anaróbist6w Bleich..
manna.
l-roekij O • • ej armii. .
'TealI' Hllżyka.
Na .!Zgromaiheniu centralnego
'reatr Polski.
lwmitetu wylwnawczego w Moskwie
Dziś premjera znakomitej sztuld 2abrał też głos rui(Jdzy innemi i
.Porło-Rjschf;}~a "Powraca". w której 'J.1rocldj. %aznaczył OD" ~e stworzona
, .\nalwlllita",-d'ystka sce~",warsza~v- nrzezeń arllila wv:r.była sie. już zv ...

Wieści.

I

z Rosji

pułkU

Lisi bolsze?':.ika.'
W ~Minsldm Słowie" znajdu'e ..

rek przewIezieni zostali. t rozp orzą"

ozenia

Ze na.

oem-komendantem ol1łe1{O

i 16gQ mftjątrru.Pt~y

ninie1szym
żałączam ói 100 rubU, Z4 kt6:re lell[>
sobie Irllt"aJmłowy silk ł pfótt'f, kt'ó ..
re nosi się na głowie i nazyWa się
~l"a9pri· (zapewne rajer) z lrobieta..
mi z miasteczka nie t1t~:Vłntt, sto·
sunków, lecz odwledZ'llł ~otty ofl.
Cerów, nie właź jeno do i'~h mie..
szkań 'ako świnia, lec'Z łUUi sft;
meldować, Ido ty jesteś ialta.

LOBy ... cnłjEiny oar.kiej.
B. oar,. earówa i jed·na z Jeb có'"

ó};

, ski f wolą tawał."Z'7sz6w·~ołnł&tzy
. we mnie płynie Jut kreW szlaohe .. '
oks, bowiem ju~ 1estem teraz oj-

steozJrm
Wielce szanowna
Ag-rypino

~ona.

Z

~ołnfeJ:zami

W MZ tuą~,

moja

,ulku..

Iw~nowno!

W pierwszych wierszaob mego
listo zllwiada miam, te fi Bótej ła-

i\

miłostek

nie u-

obeenie dowód.,

T~młell s. TerencJlI~za KłsłnO'bht

Przewr ~ t na ~Ukrainie.
o yrtzewtóoi(!l,

jaki dókon ano

11ft

Teke ollieki publicznej ob,~ł dr.

UrC'f'ainle .. D~f(mnlk kilowski- pł~~e: Lubiński, he?partylny, leJfalz
Wdtrin 29 z. m. odb,wał sfę w
Kijowie łton~tM ulcrah'iskioh :t'olBI..
łr6w, na ldórrm ostro zaozepfaoo polHykt) agrarną rząduóra.~ wyra~ono
~ycz6nfe ltBprowadzenia dyłtta. tnł'Y·
W tej ehwiH ~jawił się S kor...'"
lladzkiw mundnrze czerkieskim "fi{
loży, co wywołało oal'omny enf.uz1azm. Z lo."y wyszedł nA 'Pod1um i
ogłosił siebie heimanenl UlcraJny. "TyJlco silny rZf\d", powiedział, .mo~e
nas zbt1wł6.. Ja będl)si~ opierał na
was, rolnicy, j na Iwłaoh wam spr~y~

tlf>mo<

VfJ j przyjaCiel OlobJsty betma:na.
C~llbhhfkj., mintRter spruvledU.
wości. walut si~ mi"dzy so(}l&1łzme.m,
a 1radefyzMem. JMt on proteS()l'em
uniwersyt.etn kHowslrieRo.
bZf'f nf1'wy~szel h;by obra~hun.
Jr()wej (kont.roler TUfństwowy) Afa:na..
H1t1w, hyły dyrekłor ldjowskieg'o &d..
działu Banlru pa:ilstwa, jest kadetem
z pt~ekont\nla, file do stronniotwA ni6
nH:lety.
Wog61e J)srtift Kadetów; ohó6 posjada \IV g'&bineofe swyoh pruosta..
jającyeh.·
wioieli, oficlalnle nie bierze udziału
Dalszy przebieg wypadłt6w zna· w rządzie, Oświadozyła ona, ~e człon ..
ny jest jut czytelni kom z telegra- lrowfe fe,j. kt6rzy ~osb.1i ministramI,
mów, zamieszczonych w !ltKur)erze.lf uC:Jiynili to na wła~ml\ odpowiedzialon~g61aj i wczoraj.
nośó.
'
Według sł6w Wssilenki, gabinet'
Nowy gab"neł.
obeeny 1est ministerjum faohowem i
Według inf<lrmacji z 'KilOwa. u. lderowa6 będzie naw~ pal1.8twOWł\ de
tworzonyzosfał ~abinet uh'raiński o CZasu wpr()wadz~nia systemu pada
l
lt
,mentarnego.
,
Zasil. d n ł czym e.lara (' ~rrse agrarno-na..
Hetman zatądał wyr8tnie lorga'
cionalistycznym.
nizowania :ministerium lewioowega
PJ,"6zesem gabinetu jest Wasilenko. 7Jwłaszo'Z'azas takiego, które zd()l~
Najbardziej wybitną osobistośolą byłoby przeprowadzić niezwł(}cz~
w tym gabiGecie jest mi:Rister skar.. reformt;! agrarną.
.
bu Szemet..
. Telci wolny, spraw zagranie)"
Był on ozłonkie'm pierws~ej Du .. ,nych, oraz pocz.t j telegrafów ale z()
my państwowe1 I od {ego czasu stał stały .leszcze obsadzone.
.
na ozele ul(ratńsldch dąteń niepodległościowych, wydając w Wiedniu
LOII,. Do".. ego.
dziennIk uktahisld.
BhlfO WóUla; donosi ~ Kijo N~
Manifest~ Jaki ogłosił, natvoh~ DYl'&Jdof rosyjskiego banku dla. ban
miast po obl~oiu swego stanowiska; dIn zewnętt'~nego, DObry, który za,
11e~maD Skoropadzki f h:ontrllsy~n()wał aresztowany został w Knowie wśród
jako pre~ydent minisł.rów, Milroła U- okoliczności nader taiemnlozyeb, u
sUmowićz; stało się to jedunk jedy- wolniony zóstd w Charkowie prz&,
nie dla nozynienia zadość tormalrlo- njemfeek~ władz~ woJskową.
sol.
. ' .
Obeonie Dobry wrócił jut ~ pu·
Ost.imowłćz był riiegdyś dygni'" W'rotem do Knowa.
tarzem roayjsltim w !i;!\'r:iH\dtł& stad..
Jalr wynika ?J przeprOW8.dZio~eg,
nin państWowych. Jalro przyjaołeł doehodzenia. ares3towanie Dobr.vego
hetmanA, zaofiarował mn swe n$hl~j. nastąpiło Da skutek 3at'?iądr,enia c/'ilon ..
ProwiZorycznym pre'i'iesem g-abi- Imw b. rządu, w celu wvwarcia ternetu a jednooześnie ministrem spraw roro~ i gdyby nie wmies7.anie się
wewnt;itrznyah zO!i'ltaf właśoloiel dóbr władz niemieokich, dustąpiłby cały
Ziem9lrioh wgubernH ?oHa.'lrvgkiei, p. SMreg da.lszych f~l"e3~tow!lii.
Łysohubu Jest on uwaźany za powa~..
lstniała obo.wn, ~e otlpowiedni e
ną osobistość polit.vctnq.
osoby nie ~ofn~tfby 5i~ przed g()r~
Funkoje -premjera spr.awuie ~Ym" szemi leszoze c~ynfl!lli. nii. aresztocZ!\sowo upatrzony na inłniAłr·a o- wanie.
światy historyk ukra.lński, noćent u..
Flot. GZ8rnom'lJlrtlka.
'łliwersytetu kijo\vsldeg-o, Wasilenko_
]ctói'y był wice rninisltam oświaty w
l.J dobrze poinforml)Wanego tród·
gabinecie Kiereńskie~o. a: naEltępnie la donoszi\. te c:t;~ś6 floty czarno ..
członkiem najwy~szego sądu ukralń... morskIe', o. Id6re1 miejscu prtieby.
sldego.
wania od dlU~8zeg() czasu nic nie
Te1r~ skfubu obiął dyrektor ban... było wiadomo, powr6cił& do ~d&sy'
ku kr~ifytowego i członek f!dy miej.. i stawUa sfC2 na rozłuulT Dowegf
sldel. Rzepicki; handlu - p1"ezes o.. rządu.
(laskiego lromitetu giełdowego* Hni..
Odłoiione .-okowanha.
nBr, były wyhitnY ćzłon.ek gml~, ~y..
dowslde1; rolnic.h~A -Klianioyn. pre...
' RokOwania l>okójowe mi~dzy rzą
zes zielllstw8. jdjowsld~go. Jd6rego dem moskiewskim a Ulcrailll\, które.
'Pr~ynaletn(lś6 partyjna nie )es~ je.. ro~poot;ą6 si~ miały wkrótce w SmoEli'ić:te ustalona.
'
, leńsl<u, zostały, ,ak donosi .•Nowy) ..
Do na.,bardziej lewicowo USp{)- ŁllĆ~·, odroozone Da Oza.s nieogranf ..
BobIonyoh naletyminist8t' aprowiza.. ozony.
eji, Solwłowslri. znany działaM; na
Przyczyn&. "tego -według wSp(J.
polu rolJ1ic~em w gub. roltawsJdAJ~' moianego d~iellnlł{a---t,kwi We wstrzł\"
llalatąoy do stl'bnnictwa 1akzw. śnieniaoh w6wn&tr~nyoh~ 1akie prze·
,.8oojalisłóW ludowych".
ohodzi obeonie Ukraina.
1\·1Ini~t ...em prrloy został profesor
U padekdotyehez8.sowego rządu
politechnild łdjowsldei, "Vagner, któ- pociąQ"ną4 za sobą wygaśnlęQłe pełr
ry i.VcZagie wc:ąny Idero\l\'a.t wydzia... notll"\"lliet.w~ udzielo1l1 dh d6legatGm
łem rOhotniczym
lcilowsl{ieg0 oen.. UkraIńSkim.
tralnego llomitdu dia prr.eUly~łu wo·
., ~
jenneg()ł

Tele~ramy.

Zolge .. iisłępuie 'I
ORAZ, B.V (w.)·_~ Jak d onnsi
. <lrń7.er Tagespost« 7. Wiednia. - naie-tv oczekiwać. . niebawem ustą.pienia
ministraZolgerL (Zo!gerjest przedstawicielem słowian 'Południowyoh VI
ministerjum austr1aokłem).
VI przededniu interwencji na

Rumunją·

Rokewanla z

BJJKARESZT, 6.5 • ..;....\Viedet1.s1rłe
o. i Jr. biuro tele?:rafiozne donosi:

Foch wodzem naozelnym

Wczoraj'przedstawioiele:Austro"W ę
we Francji.
I-Nlemłee OlaB Rumunii ul~U
. OHIASSO. 6.łl. - Agenc'. Sle- p:ier
w
paragrafy dodatlrowy tralrtat go'ilDiego donosi z Pary ta: Prezes mt .. spodaro~y do rumut1.slriego . trakta tu
nisłr6w . włoskie}}, Orlando, zgodził

pokojowego. "W ten spo86b wszystlde 11lrJady w związku z traJda-

'i~ w irnłenhl Włocllna. 'Powierzenie
Y8nerałowi Fo obowi dowództwa n8.~

tern pokOjowym p9mi~d'IJY A ustroczelnego wojsk sprzymiel:zonych we 'Wt)g'rami
i Niemcami ?i ;ednel stony

Freneii.

a Rumunją z drugiei strony są zao- lwńm7,one
i gotowe do pod pi~ll.
bala wiadomość, T>0daTI1\ przez plAma
Catkowity
tr.nlrt~t pOkol0 W jf • ~
~młentfl'y, il\]~ol)y . Fooh mtał OtJ'?,Y6

Tern samem

R n munlą

r6wnie~ dow6d7.lwo nadwolslrl1l ub lulr~~
koalicji na froncie włoskim.

mi

zostanie pod pl ''''I1V

dzl s

-:- Jak

Syberii.
I3ERN, 65. (w.) Jak informuje
"Tllegl. RunilRch.!C -aresztowanie wice-konsula
nońąłcie!roi prezesa 3 m..
hnf<adv- iapońsłdfli w TrlnlCkn - zdaniem 'n Echo de PariR."- pr~yśpieszy
wprowndzerde 'tllr c?'yn planów rz~du
tolriis lriego. Już ił wa miesiąc~ temu
-postanowiono prr,ecietinwazję na 8yberj~ w celu przeciwdziałania naporowi maksymnlist6w. .
.
Po zamordowa niu trzech kupcÓW
japońsldch - we Władywostoku wy'"
lądował oddział iapońc zyków, ł{t6rZY
w olrr~gach le~ących na wsohód od
Irkucka zorganiZowaH huozny nadzór

monarchiczny
finlandii.

D ustrój

.

dla

BEHLIN. Z Kopenhagi donoszą
do "Lokal Anzeigera:" Dzienniki tu~
te1sze donoszą ze źródeł, rzekomo,
miarodajnych z . Helsi'ngforsu,
te
Qmawiann. tam iest sprawa. powol'ania
na tron fi n hm dzId księoia Adolfa
Fryderyl{8 M0łdemburskiego•. liMry
p~rlohno byłby g<lt6w przyjąć koron.~
fin]and zką.

at
ol
·
·skl
'
;er·. . '\

*

słyebaó~

~ądania

za)rład6w f8staufacyin.voh VI
mają być przez tych ostatnich
,:adźle przyjęte.

.

~ łAdzłd
związekzaw
sze~n~6w i kamasznik6w, p030S
dołychczas
pod wpływami

.

cowo.soclnlisfyc2Ioel narfy Zw
i 8tow. R,ob. (Pusta M 11)

hł rezolucję przystąpienia do
dowo-sooialisł,yoznego obozu

czego.
- Oozekiwaną jest. w rui
naszam , słuszna zresztą, akoja
strony stró~ów domowyoh, zmi
]ąOR ku polepszeniu ich bytu..

.

.~=

Jak donosi
Pracownłfrpal~'·
"
skier. mularze warszawscy. choćl'~ft~~
]w trafia si~ im robota, wysuvni.l'Ą .. , ..
'~ądanie 12 mir. dziennej płacy. ,piO~,
dobno majstrowie mularscy sId01lIłl
sienie w~giersldego Blnra Korespon- n6w ZjedrH\('~.zonyc.h orn71 Chin, gdy~ są w ka~dym razie do poleps
ich płaoy; przy mającym nas
denoyinego: . WnowO"przel{s~tałco. wobeo okoHezn~ścl. jakie. zaszły Dym gabineoie Wekerlego - wicemi- wszellrie przygotowania zostaną przy... ruchu budowlanym, odbije sIę to
nister - dr. Popowice, .minist.er hon- śpieszone.
cenach kom~rnego.
'lt
wed6w-ba~on Szurinay, rolnictwa "
:af
_. Projektują Vi! WarszawIe'
lIr. Serenyi, handlu-Storanyi, minibryllę tkanin pa'Dierowych· na odzie~j·
st.er dworu-hr. Aladar 'lichy, aJH\Owlzacji - Irs. Windischgl'aet.z, orłur,
Wzrastain.oaaktualność kwest.]i bjelizn~, obuwie.
. ,
minister dla Kroacji-dr. Un1relhau· robot~iozei j lronieczność harmon1i *
ser pozostaną Dadoły(}hczasowych współ~:voi8 wszy[3tkich klas Narodu
- W dniu, 17'go kwietnia ,:P'af."
stanowis)rach, natomIast minisł,er spra· naszego wysuwa lą na arenę tyciową rzucili prae~ robotnicy z warsza\ł·
wiedliwośoi - Vaszonyi, ItUltnry- cały szereg zagadnIeń.
slrich browarów, Junga, MachleJ(lraf
l\r. Apponyi, spraw wewn~trznych
C1,yniąc Łet zad<lsyć licznym żJ- Haberbusoba.
, ..
Toth, . jali' r6wnie~ obad waj mini· czeniom szerokich sfer sJ:oleczeń .
:
sł.rowie ter. fek: hr. Mauryoy Ester- stwa polski ego, z d niem dzisiejszym
- Rząd ameryliańslrf obe}mu".
llazy j Bela Foldes zostaną 11SU- wprowadzamy w J1iśmie naszem . pOŚ!edDio~wo w sporacb.!mit}dzy pr'&~
nięci.
. .
Inoniczkę robotniczą pod powytszym coblorcamt a. robotnilmmL

Teleqramy

~adohodząoq środę.

Da

rów przedstawione ju~ właści

Szef ameryl{ań.kie~
; 'Zł:abu
:Feldmar szalek' French
general
negc
.
. wicelkrólem Irlandii.
PA RYZ~ 7 maja. - Pisma donoLONDYN, 6.5. - Kr61 zamiano ..
szą!
Generał major Andrew został
wał fe1dmafszałka Frencba lordem
mianowany
s~efem sztabu general'Poruoznlkiem ·IrlandH na miejsce u·
nego
amerykańslrioh
sił
zbrojnych
stępująoego lorda Wim borna.
Następnie biuro Reutera donosi we Franoii.
.;) zRpowiedziane; nominaeii ozłonka
nad calI\. tą ·miejsCowością.,
fz by nJtsze1 Ed warda Shorta, na
W związlm z ostat.nimi wypad.
własne
~zefa sekretarza. Irlandii.
korni,
w Daibli~szej przyszłeśoi nałe
Przesilenie na Węgaazech.
Nowy gabinet węgierski.
ty
oczelr:iwać eksp.edycH· lapońskiei
BUDAPESZT, 6.5. Odręczny
w głąb SyherH ze wsp6łudziałem Sta·
list kr6lewski, mianująoy ponownie . BUDAPESZT, 6.V (w.) - Donie~
dra Wek0rlego prezesem gabinetu
węgierSkIego, ukate się· jutro w orgftnie urz~dowym •.
Sklad nowego gabinetu ogłoszo
ny będzie ,ju~ prawdopod0bnie w

stołąG

2yoie robotnioza polskie i
wa6 bf2dziemy oruohu
czym naszym 1 zagranloznym.

in

agenojapowyźSZA.

)I]I\Ó

t.ytułem, w łdóre',

wi~ku bezwzglf}dne' bezparty,
od7.wiereiaiJlać będziemy w

-

.

A4

Zycie robotn"icze.

'o'

fm

F

...

Q4

T

C

'jWtorek, 7 maja, o g. 7 i

p.'

63

pod dyrekCJą
St;':) Stanisławskiego
Fr. Frączkowskiego
1!1

u?ziołe~1 FELIO!~.' I~HO-

! RÓWNY

:...

e~~el~lana

1.

I' .
1\

półw. Środa)

l

K.. JUNOSZY-STĘ- II

p O W r ac a
POWSK1EGO

'21

II
II
i!

.

Środa, 8 maja, o g. 7 i p6ł -w,

I Czwartek, 9 maja o g. 7 i p6ł w
ppł. I. z ud~iatem K. JUNOSZY-STĘ~

8 11) aj aj o g. 3 p. p.

tldzitrłe~ ~'. !U~O~ZY-STĘ

i czwartek) 9 maja, o g. 3
z udział~m Felicji PichorówlJy

PU\~1::)KjEGO

Szpieg

:1

iK

&(

Bali,ak ~uciusz zagtibił paSZport
meuneelri, wyda.ny w Łodzi

Okłl!tisła

a maja,·

w trudę,

.

~n;.;ęa~e~ !,Jastrząb~

Ooklór JÓZtfMićhalski

H

II
II III

POWSKIEGO

!!

la
Ił

'} .

G

godz. ·5 p. p.

powróci! z Ros i.

-

?ayjmuie eodz od U-12 i od 4- 6
w· oied7.iele l święta od 10 ·jo 12 •

O/warcie sezonu le/niego

P~oil: ... kowska

Koncert Orkiestry Braci Taube
. pod dyr. Zygmunta Taubego·
'We)śe'e dla dorosłych 75 fen. d·a tołnierzy, uczniów i dzieci 40 feo. ::::::::;::::::;====
Cr~ny .W c: ŚÓ ~ . d~ie ~o~s~ednie 60 i, 4~ fen:.
Poozątek o godzinie 6-ei po poł~dniu
S?! ot y, n~e~zlele l SWlętaceny weJM 75 l 40 fen., początek o godzinie 5 po poł.
\v nIedZIelę l sw! da koncerty poranne. Oeny wejś650 i 40 t. Początek o g. 8 rano

121.

I

"'!

w fazIe niepo{!ody

koncerty odbywać się będą w wielkie) sali Helenowa -

LicytaC"'le

Abona.menty .Sl~ do nabyoIa przy kasIe Halenowa

~--~----------------------~------

..----____________. J . wyznaczone

.Warszawsl\le fow. WZ&JemllJC~ UlJ6Z~fecZeń l K~r8Y Ha~~l,o~,e
cd

nieszcz~śliw~ch

~tallls!aWall~lllsKI6g~

w9padl{6w

i'( d~ie. do,. wiadom~śc, P. 'l'. Slo\ll'arz~szonyoh, 9;.~ XIV
~g~ln~ .Ł":,,.czaJn~ ZgromadzelueCz'onktlw od..

będZIe SIę fl1t'odwołaIDle .., dru"im termińiew sobo~
Ir~ II llil1aja r, b, O !Jodz,G wiecz., w Warszawie,

;',

'iN

lu

..

kalu Zarządu, ul. Kopernika Nr. 10.

~.~_.==================~=
~

'ii

'.
.'
Kancelana otwarta. codziennie od 6 i p6ł - 8 i pół wiecz.

I k ' N 157

UI_• _P_
m_r _uw_s_Ka_ _!._- -ił
I

_

WB-in lriasowylll gimnazjum .filologicznym • Iftr
•. teo."Ił
II

';1
H
li

rI

I

;P'zy u~.

. JI

. Jł

Wykłady na letniej grupie
rozpoczną sie22. maJ-a

~ "'U!"~li.lIwej

lEGO

Szay"ro'-I,·CZ
..

po powrocie z Rosji
wiłprzYifłcia,

III

WZDO •.

Choroby we.wnAtrzne j k,=,.bl"erae

M 85 181.

~

'"

v

Godziny przyjęli od 10 ej ilo 12ej
l od 4-ej po pot. do 7·ej.

Egzam~ny dla n~wowstępująCYCh od klasy

.

podwstępnej do. VI-e}' włącznie, roipoczn~. sie
w dniu 10 czerwca ~. b . .

Pi.otlAkowska Ni 82..

6

Podania przyj muje kancelarja szkoły
I

Akuszerka

do

8 czerwca w godzinach szkolnych.

"'.$

Dyrektor

'\\:yi.!~~ca j reil~lrłi)r

Broni.ław

nac· ... "

~ dY!llomem CesarskJejlUc:._

Knoth 8.

•

••

,.bio~i ksija*ek

demJimedycznej w Piotll"ogro
dzie, praktylmjąea 20 lat, przY1muje. ,Dła.pań przyjazdu; osobny (olra!
"masaż" Plc.trkowska 132 m 14 _

IZacbodTJia!.B1)

zostalysprze1aże
mości nI.!.

fucho-

15 maja. r. b przy ul Cegieł ~
nianeJ ~ 59, Szlamy Kenigsber~a. _
meble ocenione na sumę MIr. 550
15 maia 1", b. przy nl. Śred.
niei JI& 5, drug'l nizel szaounku leb.
ProszQwskiego -- meble, . kapelusze
iJamsłcie i mę'likie oeenlo.ne na sumę
Mir. 660.

5

tróa potrzebny· zą.raz. 6~i\JS1Ć I:!~'~
2L. maia r, b't przy, ul,; Piotr·
kowskieJ ~ 55, ZygJIlunta F'alnsl'ado ~ospodarz!l. Benedykta 41. .
meble oeanione na sumę Mk. 610,
'·»"~gmęła :Jrarta. węglowa wydana
.21 maja r •. b,przVll;l. "Plob'" . . :li ulicy Srednfej M 16: na. imię
k.o.wsl~~ej M 56. fIrmy "Le;wlt l Br?6' Józefy Szadl1rowe,j.
1.
,zms In - kasa ogniotrwała oeemo - .Zaginęła. legitymacja na karie chla ~
ne ,na sumę Kk. lOlł0,
.
bową, wydana z26 uczą8tk'1 dla
24 mała r. b· przy ul. Wschod· 4, osób na i:mie RyfltlHoehmann
niej N! 74, Ja;kóhi;Frldman - mę.bIe. Zaginął KWlt 2i Tow. Wza). Kredyocenione na sumę Mk, 3927 ten,. 31,
. tu ulica Piotrkowska. ~ 43 M
'
• 24 ma.1a r, b, przy ul •. Dziel- :N2 11 3 5114:63, na. wpłaconą sumę Rh
nel N! 32, MowszyArona Szpilo.....,.. 46(1 prze?; JakÓba. Ma.nasse Acłcber..'
meble ocenione mtsllmę Mk. 1640; ga. 2a.mieszkalego pr:6yul; Nawrot sa
KOMORNIK.. S. Basińskf.
w 1916 roku..·
.
.
.i~"
..
'Zaginął chłopiec lat 9 blondya,o":
OGLOSZFfłl,A DR08NE..
czy niebieskie z blizną on prz43~
..•.
..
. oięela na prawym pollc2>ku w: h6\·
,~ierW'sźbnędne~ kich; zielonlt'owatych sp-odenkJ1ob !
. . .. Mili Mil t'ffiiItoNa.uczyclel- włóezkowym ialrtecie poprał dym. N 'lo
ski0 F. Sę owskt~kPtzeja.zd' ],&14, główce ozapka pOPielata z . oz.ar'i!,)"
Poleca z dobrami, rekiomendaciami nym. . lampaselll:.' Nazywa się WIlC'
n~ stałe, nalatOl .1'I.aucz ycieli, la~ Cze~wlńslt'l, Ktobywledzhd. (j
nauczycielki, z mUZYKą, śpiewem miejscu Jego pObykuproszony jest. (
cudZOZiemKi, trebłańkl, bony z szy- zawiadomIenie AdoHiny Cze·t .... H
ciem, gospodynie . bufetowe . ochro - skteJ. ul. Dobra JI& 8.
nlarki. . .
..
.
3

A .. ..

-------.--------~------------------~----~-------·Drda. 1\,f Kuriera Łódzlde~oK4 Za~1i'Jdntt\8'i

