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CENA PRENUMERATY I W Łodzi z odnoszo·
tlem do domu i na pl'owhiol1 rooznie MIr. 36, pólocznie Mk 58-., j[wartalnle Marek 9, mJe·
jęeznie Mk. S- '·'Wf"n\{.n li wartalnh, MIl:. 10.50,
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CENA OGŁOSZENI 1'ła sLrouie t-el t w Lel(śoie
illit•••15 f. z wl -ts>' pet.. jedno-iamowy, Noleto.
log)a l Reklamy'. mk za wienu; pet. Ogłos21enłtt
,,,wycz. 50 t.:IlR wIorst, pat UrOI)'I" O;) 1 t . ?Ja w-vrlt

hełmszczyźnie.

wy na tle polslriej państwowości, lak z potrzebami młodzie~y, składającej
kolwielr współudział nasz w budowie egzaminy, sprowadził cały oykl wydawnictw, speojalnie ~lrzeznaczonyob
skiewską, a na
półnooo zaohodzie jej jest wielce probJematYGzny.
weszły w sldadLitwy, z którą raWiele uwag-i i energii społeczn~j dla stud jÓw. OstatnIJ otrzymano z
Państwo ukrai6skie.
z~m po lą(';zyły się z Polską.
poświ<;:ca Poznań rozwojowi oświnty tej serji 01\010 20 tulnON pr~ewatnie
monografji literackich.
Ciekawy proces bistoryczny roz.,
Z' RUE! ią południowo-zt\cllodnią. j ozytelnictwa wśród Judu.
grywa si" obecnie na gruncie caratu zwaną l>6źn~eł Małoros1ą" polacy mte.. Brać przylda'l z na"! winno Kró· -:.. O PłUl~lszecbne nauczanie.
rosyjsldego, wielce l'ouczający dla wall st.o~unlfi lu~ od czasów Bole- lestwo~ Jrt6re wsza1r eh:v ha na brak W !l;wi~zku z wnioskiem, złotonym
tych potęg wjelhoIDocarstwowyob, co sława Chrobreg-o. Obszary jej poło nauczycieli narzekać nie mo~e ..:
w listopadzie 1917 r., radny dyr:.
Najbardziej aldualnym dzisiaj w Szwaicar przedłoty wtyoh dniaob
na siJe bagnetów i absolutnej władzY~.one l)O obu stronnoh Dniestru we·
bu dują swoją pot~g~.
szły w skład państwa pols!de~o pod- Kstęstwie. zarówno jak i w samym Radzje Mieislciej szczegółowo opraOa rsko*l'osyjskje imperjum despo- czas wojen z, tatarami, od których Poznaniu, jest zj\lzd delegatów zwią cowany projekt, dotyczący wprowatyczne, opierające swoje istnienie na najazdu PolRlra broniła Europ~ środ zku towarzystw rob otnl kó w poJsJdeh d?;enia ohowiązkowego nauczania w
samowładztwie cara, a w rzeozy sa.. lrową i zaohodnią. połM,ywszy dla arcJlidje'oezji gn ie2nieńsko - 'poznań Łodzi •. Radny S'lWalCer proponuje
wprowadzenie nauczania powszeoh-·
mej na wszechwładztwie biurokracji nie; niemałe, a dotychczas nieocenio· slde).
j kamnry li dworskiej,
której samo~ ne jeszcze należ.veie, usługi. Tam to
Zjazd u iawnił szereg charakterysty~ nego' dla dzieci od lat 6 do 13, dzied~ier~awny oar był niewolnikie m, :&a dzHrichpulach powstało kozaotwo, eznych ohJawów w !2:yciu robotniczem, ląc zast.osowanie przymusu szkolnego
rlln~ło w gruzy za pierwszym sil-o które dziś budu·je państwo uł{raiń- oraz powziął kilka wa~nycb uchwał' na 4 grupy: w rolm szkolnym 1918-19
na tle spruwrobotniczycb. Ujawnio- do dzieci od lat 7-11, w r. 1919-20
nielszym powiewem rewoluoyjnych skie.
'
wichrów. Była to pot~żna monarchja,
Zrodzone z Sjczy Zaporoskiej, no' np. wzrastaJący (nawet w Poznań.. - od lat 7 -12, w 1920-21 - od lat
zajmująoa nieomal czwart~ część p 0- zbiorowisIw wolnyoh łudzi, uehod:"łtą ,skiend) kontrast między kapitałem 7..... 18 i w 1921-22-od lat 6 do 18.
.
wierzchni globu ziemskiego. Budowę 'C1ch z oś(,lllnnych krajÓW przed u- a pracą.
..;... "Dzien jeńca". Osoby, tYCZąM
W przedmioc ie stośunk6w"-ekon6· Robie zbieraĆ ofiary do l)Uszek w dn.
jej rozpoozął pjotr~ zwany ,WieJ kim, ciskiemL-nievyolą, zrejestrowan& za
a jego następcy prowadzili Ją dalej Ste1ana Batorego, obdarzane przywi- micznych iedell z patronów towarzystw 26 ~a r. b. nB rzecz Polsldego koprzez ,trzy li górą stulecia w coraz leJami przez królów połs!dcb, koza- ks. prałat Styohel, ośwIadczył, że i mitet.u oJlieki nad ieńcami zechcą fa""
to BZy bszem tempie. Zdawało sitj, ctwo ulcraińskie wyrosło na silną 01'- do innych stowarzyszeń polsldcb J skawie zaofiarowńó Bwoi4 ws o ół prllc0
te tego olbrzymiego kolosupańst.wo~ ganizaeję, li którą Rzeczpospolita mających na ceJu popra"yf2 losu ro- w jednej z nast~pującyoh dzielnic:.
botniczego, ID OŻe robotnik polski nawego nic i nUd nie obali. A Jednak Polska nieinało zażyła kłopotów.
, I dzielnica Koło bałncJde Macie..
runął w gruzy tak l1iespodz iani c i
Po opano'waniu U}rrainy przez leżeó.
łZy Szkolnej Zgierslra 11. II Zaw~dz ~
sromotnie, ~e dziś o przywróceniu go Rosję i oarat rosyjski musiał się U...
W nast~p stwie postanowiono roz- ka 6 mieszkanie p. Cre.dowe1. III
do pierwotnego stanu mowy nawet czyć z kozakami, szanować ich ptzy- szerzyć d:f.tiałalnośó towarzystw oraz Dzielna 2 mieszko p. dyr. Oberfeldo-·
być nie .może. Coprawda. jut od wileje. Tworzyli oni pod panowaniem urządzaó kursy OŚWIatowe dla robowe;. IV al. Kościuszki 24. mieszk.
wstąpienia na tron cara Mikołaja 'I (j'aratu rudzaJ odręlmeJ.' samorządnęj tników l zabiegać o lak najwięłtsze
p. dokt. Gundlachowel. V Srednla 2~,
. na gmachu ,oaratu rosyjskiego wy~ jednostki administracy/}nej i militar- rozpowszecllnillnieorganu towarzystw J{ancelarja relenta Kobna. Vi W Jstępować zaCzęły rysy~ zagra~ające IlejF lec2.i państ wa w nowo~ytnem po- p. t. "Robotnik".
iJMwslra 23, mieszko p. Raci~cki81~
jego całości i budzące groźne obawy J'2 cju tego wyrazu nie tworzyli niCierpliwie Poznań czeka lepszej VII Nawrot 2, mieszko p. dold. Knio przyszłość. Rysy h występowały gdy.
chowieokiel. Vłll WIdzAwska 118.
doli -- jaŚnieiszyoh chwil.
coraz gttścieJ, jak drugie, Mane, Jre~ .
Dzisiejsze państwo. ukraińskie
mjesz". p. Rudzińskiel, IX WidzewA. Jax
keI» ~8t~S byłygło~aml ost~zegaw.;. powstało 2irewolucji bolszewiokiej,
ska 104, mieszko p. Plenklewiczowt\i.
Dzyml~ na które nikt Jednak nie zwra- po ogłoszeniu dekretu rządu sowie ..
Lokal centralny mieścić si., bltcał uwagi. At wreszcIe nadeszła fa"tów,
.ka~dy narOd kresowy, o ile
dzie: Andrzeia 8, w kantorze Kurjatalna, . gO~zina i 2.i impOnują~e&:o po- tego pragllle,mote oddzielić. się od
ra Warszawski ego.
~oraml Dlezwalczonej pot~gl lmpeRosji i utworzyć w:łasne państwo,
Na utrzymanie czystQ50i
rjum, po~wstały Jeno gruzy.
pozostające. w związku federaCYjnym
- Pierwsza komnD ja Św. w szkołach. Przyznany prZ8ż
N a gruza ch tyoh. wyrastają no- z Republiką ludową rOSYJSką.
we 'P8ńsiW8, ~a}y ich szereg, t,;woTaka Jest geneza tego najmłod .. Onegdaj w Jwściele św. Krzy~a od- . wydział szłrolnictwa na posiedze,n~~l
w dniu 6 ma1a zwrot wydatków, lloA
nODY, pr!1,eZ UCiskane :.:ótnople.mlen- szego tworu państwowego•. Po zaję l)yła się urO(~zyst.oś6 przysłąUlenia
niesionych przez kierowników sZ!fół
dziaiwy
do
pierwsze'
}romunH
św.,
ne lHlrody. Jedne Z II I ?11 ])osJadalą eiu Kijewa przez woisl{łl,.niemieckie
na uf.rzyml\nie czystości w szkoł~,~h
VI' ldóre; wzi~ło udział
Tlr2:e~zło
500
w fll'8Dlah'\ JlfZesz}ośĆ bJsforyczną. J nastąpił zamach stanu, Jdóry obalił
miels1dch w miesiącach kwjetniu 1
\'li Jl1f1:n~ lnlHurfi nar(lfIo'Wa, ]eo~
WIr,· generalną radtt ukraińską, co prokla- ilzh·ci. Mszę Sw. od prawił Irs. pref. maju j czerwcu f. b. wyasygnowany
Antosiewic?:,
pOCZf'>m
ks.
Brajtenwald
]{!!ZOŚĆ nie łworzyła D1~dy sam.oJstnych mowała niezaletną rzeczpospolitą uzostanie 'Przez wydział szkolnictwa,
okolioznościowe przemóol'~8niznlów J)8ńsf.wowyrb, J?feresu~ lłraińską i zawierała traktat pokojo- wygłosU
1ednorazowo w pierwszych dnia~h,
wienie.
jącą zatem j~st rzeczą, . czy J w 1akl wy w Brześoiu.
czerwca.
Ku
up8mi~tnieniu
dnia
tego
sposób rozwlnąć . zd oła18, swoją Tl8ń~
Na czoło rrządu wysunąłsi~ z
dzial:wiA
od powiednie Letni rozkład pociąg ....
siwowo~ć. Z!odzłła le ~e'Y0lucja pod tytułem hetmana gen. Skoropadski.. wrl'iCzono
z nHpif:lem:
"Na
pa- przedstawia sift jaj! następuje:. Z dw.or •
nasł8mJ skramello ~oCl811zmu, .op!r- utworzono.nowy gabinet, którego pre. upominld
komunii IW." ca' Łód ź·1abrycz n a odchodZi poo14!ł
tef!O na doktryn8~h 1 ~Gmagog~J, me- zesem został mianowany rreodor-An .. mfiltkę.'Pier\1l:s~ei
pOczem wszyscy ucżestnfcy uroozy- do Koluszek o godz. 606 raDO (połą..
moHlwyeh, do wClele.l!I~ w ~YCle bez drejewicz Łysohub.
.
stośei zgromadzHi si~ w Domu Lu,: ozeni 8 z Sosnowcem), '1 41 rano (po ..
szkody dJa cywiliZaOJI l raCJonalnego
' ( D . n.)'
dowym, gdzie dla dzieci było przy,:, łącz. z Tomaszowem, ~ ar8~awą, Ala~
posf~pu całe) ludzkości. Do ciekaw..
_-gotowane śn i arlanle.
. ksandrowem l OiechoclD }rlem). 11.411
szych w tym lcierunlru eksperymen"
_
Z okazji Bożegó Ciała. W przed południem (połącz. z T~łl13,t6tv nałe!iy tworzenie sIę państwa upoznańs
lrrafńsłdego. Ukrainą od wy~azu 0czwartek, So b. m.przypada uroczy" ezowem i Sosnowcem). 8 24 W:lecz~
PQł.
lrrain-hresy nazywano dawDle) zie ą
stość Bo~ego Ciała. Z tego powodu (połącz. z Warszawą), 4.52 po
Poznań, 18.5.
(połącz.
zWarsza
wą)·
nI ie~ poło~one na po}udnjo~ws~h?dzfe
w dnIu lutrzejszym w zgromadz'6"
Z dworoa kalisldego-12.58 po
dawnej Rzeczpospohtej POlsJneJ". za.:Spokojne, realne, jak. m6wią o niach cechowych i ,bracŁwnch ko ..
lniłnione })rZez szczep mało~rosy}skJ, nas w Królestwje, ~ycie Poznania od ścielnych odbędą si~ narady, w kwe- poło (Łowicz, Warszawa). 2 22 po poł.
(Ostrowo t Wrooław, Berlin). Przychoa właśclwie rusinów» rusów.. tworzą" czasU do czasu tyllio budzi chwilowo stji wystąpienia na procesji.
tych w dawnych .wie~ach szereg do szybszego tętna jakiś, wypadek _ Z 'Rady Miejskie j. NastfiPłl 6 dzą na d,worzeo fil bryczny z Koluksi~słw lldzielnych I. dWIe rzeczypo ... społeczno - polHycznel natury. Nie posiedzenia Rady Miejskiej odb~dą szelf o godz. 10.46 rano (połąoz. li 'ro~
spol1le-PHI{owsk~ l, ~owogro~złrą. znacZY to jednak, broń B o !2: e, , by Po- się we wtorelr 28 i. w środ~! 29-g0 maRZowa i War:-ozawy,. 254 po pot.
Rusini wiele uClerplelI odn8]azdu znań znajdywał się w staDie letargu mala. Pierwszy dZIeń będz1e po- (połacz. z SOSDowoa), 7 Ol wiecz. (po ...
Obcych plemion, fino·ugr6w i tata... jaldegoś lub temu l>0dobn!e. Prze" święcony sprawom ogólnym, dru.gi łącz: z Tomal:1z0wa i "Yar~zawy) 8 4:3
rów, ltlórzy podbili całą p~a.wje Ruś j óiwnie Poznań żyje tyciem mtensyw- _
rozpatrzeniu statutu kasy oho· wiecz. (połącz. Z Warszawy). 12.411
przez lat trzysta trzymaj, Ją w up o.. nem :nergioznem, lecz beZ' zbytecz- ryeh dla IJracowników zarządu mIej" {}O północy (połącz. z b()HnO wce1ll)
:J
.'"
karzaiącej niewoli. Polnocne -'!rajny
Na dworzec kaliski
godz. 12.48 po
sldego.
Dych unleslen.
poł.
(11
Ostrowa,
połącz.
z Pozna.ola i
i półnoono·zaohodnie! podbite prz-ez
\V niemniejszym stopniu, jr.l' - Z Bibljoteki Pob!icznej. Za~nów, fino ugrów 1. fl-,!o ..m<?ngałów,
Berlina).
rząd
Bibljoteki
Publimmej,
lioząc
si~
'\Mrzy zlali si~ z otaczającą leh j ud .. Królestwo lub Galioja, śledzimy spr,'

.~a

...

nośeią
słowiańską i przYleli jej obyozaj
j wiarę, utworzyły Wielkorosif2 mo-

-

te
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- Z kom. kwesty "Rł\łuimy
d:;e:;Qf)i s,. W('Izora1 w iłomu Siemensa
~l'onst.vf.uowAła. si~ lV sekchl, ma18,';'
en. !1.ftiłanle ~hjerAnla ofiar l\O (J"'mach.
do lrt6rego w6S?:iH: int.. Tad. M"rkew..
ski Ja ko pl'zewOifn'e"Roy~ ()ra~ "'1'''
OUo ~f.ephftnUFl9 Klukow, Ffnkelsł.ein,
JaiJwil1łl Mączka, Sew. Zemel, Lut\;
D~lH·OWRkl, V\TerMł"ozvńslrl, 'WlnlrlA'f
i Szymll'ńskł. Prezes 'Komłf,pł.u lnve...
8'V. 'Prok. Słótlro·wslrl "R"r(\'ektn~,~
'J)o"złflll e nle miaMl,.

nI'

ilr(\ł)nt. "~w'rY!l

w 1dÓ'rvoh irwpstal"ze rozf}t.Hh,,.- Haty

}rwestarRlf1ł'1

l"

Wi-(H.;zon'fD"

'fTlif\!Il~łrań.c:

com domó'II!I t':: r. ~flhrll:n.ia ofiar i !'Pr!6'1'
da~y znaezkó~ i nal~f'f'lk. Postantk
,winno slrOID1,letowa6 HRty kwestarzy
j DR przYfiłzłym lJos't\łly'(l'~ił1
p~ziału mfasbl na rewif'V..

Term'n lH'zyszł6\g(l

dokoDa6

"poBie~'jfmia

RelrcH W,~'fłsc"OJl!O na nonledzfałek,
~';t l,. m. o g'odz. 6 po pot

-

W-pomnienie poimiert",o.

W ~zm'8~ nil
złotono

mnenfRl"~U

ilo Q'pobu

tydo\Vsldm,

zwłoki· 'b. p. Szy~

mona Edelszaina. mmczyeiela. gtmńa
stylei sZ~fół tydowsldeh:

Zmarły nie miał nie WRpólnego
,.; nns!rusłwem i zaobł8nno~olą t.yr

Dyrekchl slutby Zdrowia Pn" Da rok 1918, w sumie mk. 46,000 zebJtc"nea'o z8stl'''Aa'a sJ~.fednalcr ~e branI zdwlel'dziU.
Dht:b'er~e na siebIe tadnyoh loboPOl'llll!zono nftst~'Pnłe
ak..
Wlllnfi sni 00 do tnfe'sQlnb OIItSU. f; ualną. mianowicie z'ednocnsenia ruw 1d_ym petentka mo~o otrzyma6 e bu JrnoneTątvWntł,a~" ld:6re«o li o..
posad,..
,
trzeb., ulllRlldnłł lłrM/.e"'1S"a:w. 11. Gn",
...... . O.gan;;ree"ifte zeb."nłe lewak', wslr8fill'acn •. kłr~v~6' wy..
str.ty oPllllo.eJ, Dnia 26 maia płvwa~f\ce stł\d .dla. 1rltf8,;,,~bntT1tcze1.
rulb~chlfe sl~ w Rfftryeh i NowJ'oh Twierlbił on, te 11ft w~1nł:eolfRł.e slt2
Gałln,,,,h -port Łorhtfł\ !~hfftnh~ oraanl- to r~en~~ konieo",nl\ ~. "'''1'!Z6ł1łWnym
IftO,'ne iłOWO ~ftłwlerdzone1' atra!y bo wiem 1'1"Ie konner,_"""" Jdąn sa,mo l)8S, ll~dą w'fldł" . t.ywoł Sl1 ch ot...
t'tA"-n'tHlVe1 or.hołnfe'ie'!I
- Ze Stow." Wyzwol@nle ll '. J'n- 11 f czy. P. G. nadmłenił, tę. W ef,8 wl1 troo go(łz. 2 ; »ół 1)0 po1.. w sali rZYSz.enf8cl1 rohotnie'1:yoh,Nł\ł'l'~Óil"
'Przy uliCY Widzewskh,' 208, (u3b.,.. ł »t,a?ino'6" 'Powełałałn:1.el't1W. po·
dzle s,~ of!61ne nlt"~1ł'yoza'nfł 5'Jebl'8.<!I łąezenł. eif!} z "O~nł8k'8m·.
nie człon1row Stow. spotywozego
W ('jaJu 'P0prawlen18",wB.l"un1rów
,. WY'lwoltmłp,M.
ID ałn18,łnyoh 'P1'ACOWn nr ów sld 4'1J o..
- .ycjE'!lc:~d(lIł~ Selrefa ślJtewaof5& wyeb,poafłlnowiono 'PodllieM~ wyna..
dramatYClłna przy Resnrs' e Rzemieśl. grodzenie cnna1mn,ei o 10 mir. t.y ..
nicv.e, org&Di?;u1e dla swyoh ozłon\!! p-odnłoVlo, Tlołvr.bczfJl'11181lS'a wyna",
ków w dn'l1 26 b. m. zbiorową wy- fina od 100 do 200 marek mIeslęoz.
~Jeo~Jr~ d() Ł,,~fewnłk~ Punktzbornv, nIe.
o godz. 7 lenno-przed p&rlrh~m ReT.,·
Przedabwiono, ahi';1~'na prZY"
nowa. Dru~yna śpłewao,;a ReAll~sy RzłoM z8rząłł wvb;ernnybył nle no..
wetrnie uił~iał w zapowieiłzfanym 'W 3 18hl~ 1ł\lr dotycllczas~ leóz tylko na

·8,,,IlW,,

Jw~cieie ł8~iewnicldm

n8bott'~stwłeł

'Pod czas kt6re go wykona pienia. reli-

gijne..

dowstrn - hył slałvm T'renum erftf.o"lt! ~w'ą!1(h, ł slowany_ni.
rem nBR?:iym od lat. 15 i był ostafnim
z 'Pośród ~yił6w, Jd6rzv Z8lJl'Zestn1t X "Ze ~tI" •• snołl'wc3!pao ,,0pismo
nasze· 'Prenumerować, 1'0 D'"islr
W oheC'.T1oaol 200 Lwłon
wAzo:r.ęchl TIrzez naA 01(011 SAmo~
k6w odhiło sie og61ł'l8 J"onzn6 zebl"llobronv.
Przed PAl"U ty~odnłam'
prZYFlzAtH do reiłnlrcH i 'Powiedział: nfe rohMnłc91e~() SłowRrp.:vs",enia apo"Ja wlAm, te 1> anowie lnllnJe rao1." ~y~o"flll() .OrInbł1wGl, kłól'ąmu pr~e
'a to rO?lumiem d ohrze. ale "Plenu .. wodnlor~ył fl. KlłmsBzewsld.
Z od~~ytAnp,gn cnrawn"dftnle. .~
JIlerowa6 teraz p'sma nIe mO~f)9 bo
dzł8ł81Tlo~6j
za rok 1917 (} lrO"llło eJe,
jIIonjGC hędn' mten domnłe pret(!Jn~,ę,
~e StoWRl"""S"en;e liez,"" 1200 o,;łon ..
. Ja i tak "Kur 1er){a,- będ~ o~yta6".
ków f 'PORi;'(!" 4 Aldony. którycb oPolrói JeQ"o 'Popiołom!
zloł,y aOF1ię~ły mk 831,287. W rolrn
- Zapisy n& wyoieczkę Tow. . sprAwozdAwOzym towar6w ?,8,lrulJtono
Icraioznnwczeflo, odbye się. ma1ącą na SllJ110 mJr. fl04.452; oA'ólne wydatki
w dniu 2 OZArWCl\~ przylmowane bę wynfosł" mk 24se8. C?ivstAtrO Zydą we wtorek, 28 main ; w sohotę, . 81m os1~gnjeto ID lr. 1615 fen. 40. Po
l cz~rwcll w lokalu Tow8r~yt=!t,wa J)rzyi~efn sprRwozdanla ł -prntoknłn
(Ąle1a Ko~r.illsv,ld 17) w godzina,oh K omisii
rewłzy'ne1,
pOBtanowlollo

(!i".

Wleczorowvch od 7-S-et
- Posady dl9 akuszerek. Mi·
nisterillm ?:iiJrowla nuhlicznego p()le~
cHO]f\JOlfzowf 'Powiatowemu w Ło
dzi powiadomić ałn1szerld lódz1cie.
prR!!n flce obh\ó pO~8dy gminne, aby
nad>=lyłały swe podsnia (o n~ motnośel
włnsnoreoznie nanłsBne)
do
Minisi:prjum zdrowiA publioznego w
Wars2;L\wle. Z załączeniem kr6tkiego
~yciorvsu~

rok1eden.

.

JJa "Jednoś6 Rob." mk.loo, nas?:ikołY
na Ch6łmszozytnie i PodlaRlu mk. 50
na uniwersytet ludowy hu. Kośdfu~i
mk. óO itd.
....
- Po przY'eciu. SP1!8,WOlliiJRnla Za'"
twięfdzono budf;ęf nil rok 191811t.
Pr~ewłdywane obroty ohlie~(m~
460,OOOtnIrę , wydatki

na

oy'ne

na mir. 24:,000.

Ichnłnl,trll"

.

Do 3ftrzf\d l l wybranł ZOl:ltaJf 'Pp.
S.Oielłll'f~ S. t'łuoiennik. S. Rapalski, J.Wegi~rldti, Jot Mareintalr,J.
Baran, W. Przybył.ld. G~ Studnfarek

A. BłaszczyJt oraz -inko last~pey pp,
,W ójcik, Li0hawski i Chruścielewsld.
Do komisU rewizy;nei weszli pp.
A. Ł~cki, W. Urbankiewicz, T. PotE.Jabłottskl i S. Wnukowękl.

Z bIbka

ł %

8alcka

6 Morder.two i • • • obój_two
Za Lwawa. dQnos~ą pot! datą 21-g 0

b.

lIl"

Wsfr!i:ąsaiąca tragedja l"oz~grałll.
wCflora1 około godziny 8 wleoz~:
rem w realności 'Przy ul. św. ZOfl\
si~

f1108owanj,, ta'nen-o 46. Z8.111ieszlcąły tam z rodziną wsp61~
wvbranf znstaH= d01""nftiłu Pll. J6- nie ze a~w8grostVl'em Teofil Kopa~
~t'tf Glllew R lri, Aifnm Słe'dsld, AntOni 'czyl1slri, pens1onlsta, liczący lat iłft,
PUl'tal, Wincenty Su:~kJ. Ei!munił strzelił Z browninga dQ swego SZwa:Bl"AUn, Llldwllr Ja~'81ff ,A~hmi 'Kler' gra TadeuS!fL Sielderskieg'o, naRtt}.p~
roaR; o1'az T1a ?:Mfęp('~w;· 1>1'. Aiłl\tr' nie do ~ofly 9we1 Marli i a-tygodnio'Roruń. 'WłAdYFllnw Wa~flAr, 'rAofU wego nłemowl~eiał a wr"szcle oet.d~
Pol. fHanJełł1w Urbanial~ ł .TÓzef MtJ .. 111m wystrzałem w Elzyi~ Sf\m siebl<
czarek.
tyoia})ol";bawił. SJekjerski pOflió gł
Dn Ir('m laU rĄwi~v1nfti wAS~li: ~mtel'6 Datychmiast.,ai~tl{o rannl\
WłailVRłnw nOltl~lf'L Anłonl Su.. Marja KOp8CZyńska.: i d~leei~ walozą
J')h~sld, WładYIJlłftw Ru tl zh5lillfl, nA ~a Ze śmierolą. 00 było pow.ode~ t~a,.
Flt.~pe6w: p.ll.Mal"Rfn Ł~elrlf Anton' glozlll~gO l5ajjei., nil rą~lI~ nleWl~.
LIs i Władysław St.,pte~.
do Jll O. .

Za ·pomoea

l'''.

X 'le

Sł.,w. ..,ożywozego

Poił f\rzewotlnlotwem
n. A. Łer,ldego. odhyło sI" orr6łne ~e
'brg nie :ro~zne Slpw. spotywo2lego
"Naprzód",
,
Z odo"yłflnego sprnroz"anła ."
d~łał81no~oi ]rOOTlAraf.ywy"n rok 1917
Komunikałninmiocld.
z!Jodnie ?:i wniosldem ,;arządu, zyslr olnł!r.Dło się, ~e obrJlty wvniosłv mk.
łeJ:ł rozd"Jełić w sposób nsst~puiący: 218,000, zysk netto ml~.51(3', 50 fen. 6f:!RL.IN. (UJI~(}OW().
6-proo. d]a ozłonków nil wyhranyoh Zgodn'e z wnłoqkt ~m ';łlr?iąou, zysk
WJelkfl KwaleJa OIÓWhlll. 24-g')
fowarów, 6 'Proo. od wpłaconyoh . u .. tell ~Bbrant posł.a nowiH \"07.07.16116 w
dzłałów; mk. 100 na . bibliot.ekę ,Na- sposób nast~pu1ł\oy: na kil nHal zapa- ma1a.
'Prz6ił"; mJr. ~o na "Jednoś6
robof- sowy 10 proc•• czylf mlr. 616.95; na ~oebod'łhl wldolvn'a WOl119
nic~fi"; mJr. 500 na:wyna~roiłzen'e iłla ]{8lJitał rezerwowy mk. 1000. udzIaPołotente bez zmiany.
członków zarządu; mk.175 fen. 78. łowcom ts prlJc. od wvhran:vch towana kapitał zasobowy i mk. 122 fen rów, na wynagl'odzeniĄ za;rtąd:u i ko.
Na terenie Kemmel,z obydwuell
88 na Icapitał rezerwowy.
miaH rewizy1nel mlr.60o; nagratyfflra.. stron r,;ek LyEł ł Searpe, Da południe
Przedstawiony budtel wydatków e,fJ dla personelu sklepowet:ttl mk. 890, od rzeki Sommp., 1ak r6wniet mJęd?Y

'tHeprzod".

ojn •

szon:vch w Łod"ł . na

temat llorozSzkół ~rednlcb dopóty nIe b~dzle nak zna1dB, Slf} fnndusze bądt to 'Prr
biorowveh d9łłA1ów Polski, wspom- zailnto, (Jollóld nie Eltauą sf~ one do.. wałne. bl\d~ }rol'poracy'ne, lromllnnl·
ninł o Łu1ros;'ńRldm illorus~ył 11r9- stęPTl~ 'dlA dzj~ot lm~de~o ~ -pr7.ec1et. Tle lnh9łwiazko.we nu. ~akładu.ńie szkól
ield Zbl100wania w celu uc"n",mia ne~o minsfpc!1ilra Pols1ri.ntełvlkodla ~rednloll 116sław;onvch na odllowled·
~ego pAm;ecl 'Pomnika w Wftl"RZAwie. ludzi dohrze l1pofla~onvcll Vi do,r,llo" nIm rozłomie,oJlfaólor,a6 ióh lłozh:v
Leoz d?:i181o sie to łłnin. 25 marca. oy, W6WC7.fłR bowiem dopf~fO •. mo~e", 'fl'~ 'Wolno, lll'7,y 1ednoozesnem zwra ...
.Nipsh,sJ7,ne
T!O~ad9:An'e
Vll iłu~o sv,kół?
b "' J!IIV ł vme~łH1em W stl.ml\ rooz.. m"'
...
nn":'.l'!",f,UP.T
..". t:.w --,m ..... nl·u l1W"no'.
b""'. 'nersonel
nauczvolel ~
Pisarze
gminni.'
7 R:łlty Or,y
M1P1s1dej.
Wodociągi r.
., m'''A.' ...... dzie' .., ~..
7'~1
"!,<;.1'
..
i kanaHzacja.,
nice śmierr.i meezennlkfL Mei nfe. dos?iczętnłe 2i11lłfnie '-l nftszęgo : lu'a... FlkJ hył odpowiednio .wynf\~rodżony,
'Podleglośoi Polski dnle. 28 lut.e~() '.'11 - ł\ llółAna'fabety?:m pl'z~sbn'e albowiem 1ed:vnłe dobra płaoa i za...
~ 1'0,;) r.{!rahnv~h
p81U!~,;k6w r. ll_Tl. T1AO Relmont, wVllł"RZft'",O być lJ1afl'r\ obntta1ł\cf\ -pfr;8ett)tnv.1)0'" l)eZJll,eCl1jonyhyt ś61ąftnl\ do zawo~(!
pe w ne 1 nnflohnA1 ło~?:iflnld - po f)ły. w \1\T"rs'1,awłe odc?lvt o Łllka~lłńRldm. zł Om umYflłowv T18R7fyohws Tlółoby.. n"uczycjelskie~o lepsze alłT, pr7.e~
n~hr na ?:8·W~9łe ołp.l"pHwv pap Jer za lrońor.ył {!() wnloRlriem. prolektu,. . w at.el ek I wRp6łobywatell. 'W6W~~ftA eiwn16 ,;nś, zła' płaca bez n8~ztei Pń
lcrZVlllTfł7,nc~ mnłA nofłA l r7;Anfa.
1ąr.ym wzniesIenie 'PoIDTlilrs na lJfaou b owlem don'.ro wolni h· ~dzhm1y od }epFlzenla bytu i zabezpieczenia ~f;a·
'Ni mniAi. T1l Wi~CA'. 1eno Tlom6.. ZłAJonvm, w lllłe1scu, ~(łZIA sf,ttł pom- l"o!Zbl 'nnfa Rlf) na Aef.1d p'rn'pot6tnn- l'ośoi w:viałowią ~o z tyoh slł. on by:
wlonv 9:o~t!\ł~m o nlA~eiqfoM łnfol'~ ilHr l\nńhy. tl1dziet wnło~el( ten bar- ro~nvch or11'1nł.ł\~'llc n, l'\ft~cVt~.e'e1 o- lohy włellrą dla o~wlatynal'o dowe} l
mf!~H. w iioitnt.łrn tlllfłBnV"h lAn"en. '(łzo gC\rar.o popiF'l"ał. Piaała n teIn 'J}srtveh na blU'dzo Jtruchyoh l)()(tsta- niepowetowant\ Ell'ikodĄ.
ey·nIA. TAk lJr7.lnA1mnlA' WV płvwa ,.Go~"in1ł Pol!=11d'" i Mm 'P. 13elmont Wich.
JRlrkfllwlAk llomie d9iY nauo~yeiel.
~ łf'lh~pf.!o 'Pl'7,e(lpnmn Hl=!łl1. Prawdą_ nof.wtArłlzH ten takt nu. odo?:ive1e O
Co Zft§ dot.vr.zv kweAt.HfłllnnRQ- ~iw~m lUiłowyma 11lsBfzami gmin.
nIe 'Pt~l\no gO nn wonft"ltncym TlApie.. ŁnlraRfńsJdm, wygłoszonym w ŁodzY, wego ~ahezpi~~?:enta· tyobs?:il{Ół i nyml. n"po!1:~r ntAmanł~ wspólne~{),
r~p. llo wOYlne (1łn:(łr~ Idv S8 ~ziś ba,. p1"zyczem \IV słowach. gOl'Ącyoh na- 11laov nitut'lzveieH..-ło l{we~thlottr~b- 1nie,"nfłlr taezy tA dwa 2:awody "ew..
1p.pv.nie (łł'(\(rj~, ł~n?J 40' 'ł'ze~zv nie woJy'VVu.ł do slrłałłelt"
na. lfłńrą nie nftlAtv ut()~sam\lft6 t nego l'oiłv,"'un i 6. pokrewna lell ?ia"
~"dpflla, 1\1łe~elll1łoM ł t"n·rlAncv1noś6
Tym sposobem p. Leo Bełmont ioh ilośnią. Sz1raf&. ma tak dordoa Je dftTllom. PrzAdewSZfstktem ~miJ1ll daphmin dobrą onin'~ Pl1hHcy5ltv. - " 1est infe1at01'C'Hn .r~eC~Qnego pomnłka z a(!on;e, te nie wolno 1e1 tt'aktowft6 stRl't'lU. fl!7.koletudowe1 środków finnn~
cho('ia~ fGlieton'ścle woJno p()dobne i gorąeym r~eoznikleJn dobro'\1Volnvoh .1~ko "przect~t,nego mnie1 hib; swł'~ee, SOWV. ohl m.ałerhdnyell na ;e' ntt'zv~
rt. rzenhy
popełniać,. tym razem na t en tłA ł CI kł a d ek ZfiS ł u"ł te; tlnIA ZV 8 kownenoo' nr?:i~ d s,'"
: b'10r8t WS. S.?ł koły m .. n l . . . . . D...1......... amłnny .. nA.łcnalfollst....
pł"!1.eoiet Z81"~nt b:rnalmnie1 mnie 'Ole
. "'''' p
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..p;
.. I
ł'I'.
J
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fi'
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rywalizować
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sob
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nlf!'(J""
..,.,. c ..H~'
ł"1· ro". "1" "'I""ty.
Bło
dotyc?y. Odrzucam .g.o zatem, 1ak
'LJ ...
o. ~
o.&ł __ 4il ...... "
'"t
'-li
ł'
u
~J."
f'I
y
o• JOR"I
obowi A zu'''Be1
I nllAkn
,eno
donłol!l}'!HYA
.. enl· ~ o".l\',I win. ł.,.t!"
owe J!azv duszA~eł Id6ren, ode~ł\$ -l""dliwoŚOI'
",II'
ł' '(
y
1 doborć'm Qlała nedof!J:o,sde11D.eg
"
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'" "'0.:" ·"'n"""
~J nvu
i .. l·t"<l"A w"'st ... nU'AA l1li II'Arzutem
0
'11'
nen
08
owo~CJA
BWY.
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.
nro~.ł'am6Wi
L
ilU..
11
..:1". -......·1· .lila· ..:lob. "obvtu n·U!U'P."CYO ludu
woiny ob eOTla; r,;uca1n nrzeołwnło"', re> łV,
'10'. 'J ~t'
~ &I....
...
f
~
ł'
'IJvw",
f1
li
J."
Qo;!oF''''e
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"iI"Iod
biłA"
aAraaam ]n lennem joh nrzep1'owlldzenle-nJ.
oraz wle·'A·l,,'a.
na ~iehie.. Tymozasem"1' figlarz
wlatl'
.,J
""'zyłmkAlwJek
• lu. Y
..,V:tA ."''J "'ł>Y •. ,
ł'
~ """ .... ' ..
n8~le ?mienia lrierunek j gaPi, plt'ie" wlnnY'Przedewszystkiem r~eo, ~b,.. za ete.mi . pedagogiczno .. wycilowawPowtóre przy ana.lfahetyzmie na'"
~mAC7.~ny Da wrog:s" dusi tołnłerzy (łać .:Jokładnle. .
czernI.
s~yoh włośoian 1ee~ on n8Jo'.i~śeie1
·przeOlwn~go obozu. Podobnego figla
Ten sam obowiązęlc. ołĄtył na.
Że W ohwlli obecnel mamyslloro . 1Bdynym pr3edst.awłeielem łnteHgenoH
wvpłat,nł nadobne1 mo1e1 -Pr~eorw.. sutorze llrtyknłu pod tytułem· "Za ~rednjcb szkół pl'ywdny~h, ;które nie w uTzedzłe gminnvm.P.'awił", fnte"
pjezo~ niefort~nny zbieg wY'p"dlrów duto szkół"', C~:V Istotnie szkół je$t sł01ą i nie StOD8r nigdy na wV8okośct Hgenc;fi ta. opatrzona bv6 winp8, ~na'
l p(l()ISIr~ w:vmlnf.1.0n.yprzeoiwk o mo.. ju~ u nas ta duto?
'1adaniQ, ·0 tern 1)iemn. dwoohzda'ń. kłem zapył,an1a. W-, dolyohcZl\sOWAl
iel o!'loble. ~wr6olł Sl~ przeoiw niej i
W Jrl'llju analfabet6w ł półllnl.l", To tst zadanIem nns~e(i'O młnłs~· bowiem sytuBeH tyoh urz~(ll1ik6w
nomimo mej ,wall ozłowieka zaWBZe fabetyzmu nie mo~e być na to twier.. :rlum wyzn8ń ..eli~ilny(}h i ogwlaty gmlnv niema danyoh.ldóre.hv do teUpfzeimeQo
dla d.llmJ cho6by na.. d~ąee1 odpowIedzi.
publiczne1, winno bJó flbadĄn'ł~' WIU'. go zawalili poelą~ae m,)~ły lepi1l9
wet.w danym wypadku, nie mlllły
POQri_tkowych szkół ludowych tośoł katdej z istl1ieląoveh sflłtół pry.. siły. nlat6~otet uehwałv 7lił\l/l!l
\'aojl. .
dOP6ty b~dmfe zamało_ dopóki W~lHl;y.. watnyoh; następnie 'upaiistwo\Vhmle pisarzy gminay~b.odbvtego niadQw nu
}1rawdl\, wysoko oeniony btstCho stłde dzieci w wieku f!zkołnYłl1 ńie tych, eo nato ~8.llJługujtl lub·subsy.. w W~rszawłe. zasługuJą na baczną
ryk .i ~OblI polak, 1łJ."O!.' .H.ęQl'I. .fe b.ęd ą oh, odziły do ..fil21kOł11' aamie.it wa- (Howanie przezskarb państwa, kMre uwagQ. R~~()lucJa. do-magł\łf\eł1 si~
dla, tY~h ozy ionyob przyezJJl upą.ń· u~nanla pisarzy grninnyen ~H\ ut"1JI!łd",
, 'Mośolckl, podc. zas,oł!0zxt6w._.w7Sł.,,-łOP4 3i4 .,e~lJ. JUlio.. ,
stWOWIOD. b16 11il lIlo,I\.-. O Uejed... luk." :tad•.tw~Wlch.P~Y jad n

Z tygodnia.
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MaMidle.. oty wiła 81~ nad kal, VI.' którym toozyły ai~ obrady.
wolska łotewakię i rozPQ,dzlły WS?iy" nl"v.łHl~tA'\7[rjr.ieł FinlADilH l v: Rl"~ver~
iRko Tll'?a~d f.1tawlei~1 E~tfln1l zwróclh

wieczorem działalność artytel'H I
trwł\ła l>r7.~Z oałą Dno" D~fałalnoś6
piechoty ograniczyła al~ do walk
wywiadowBzych. . Nasze -pr7.ęf'lsię ..
wzięoia na połudnlowo ..zach6d od
9ueq110ł ł m,d 018e pr~ynłosły jeli"

Sł:owa!'l":zyaze",i~ pol.~iej

pra.y w W ruu.eyf"'lął:on ie"
stklch ozłonk6w wymienionej partii.
~ie flo 1ranclel'7.a R7.eElZY z lll"08hą 6
HAGA.-W WAszyngtonie uł,wo~
KiUru przywódzców Elocłalrewoluot 0nist6w aresztowano i osadzono· w wl"t"'0zenie o1-'ecnemu l1llełno.mo~nio rzylo slf> osohne St.OWAt"ZY"HT,enłe nrllnemu
l'r?:Ą/hfnwlcielowt
l'epuhlPd si flolsJdl'rl 'Pod Oft?iWf\ .,.The A ~RO~
oprMalionem \1Vi~zleniu "f\:t>ę~f,V~.
rOClvh·drioi .loffemu oświndczenia nl e~ o·fAŁei! PoU!i1l PreA~"'.
Odez.,,,, Siemionowa 11 __ nafJIo .. !7,8JA~nnśei Tnfhmt j Eqtonii. JołfA nie to tlow?ii~ł() SOMA ?itl.ątnwar~:ąaze~
tt'Jw.
pu\tlftflle 10sprr,f\oi wił "Ii ę pr?lyl~oiu te«o oś wiail- tormowl\nh\ na J'lO~!lt ,"v\eołr?i'Jffiv
~u .. Syberji
(WieOłorny).
c?ifmia he'7,po~reiJnio m Fątr wymie- WfHl v ('Ih 'Pi~m z }{1'8iu rodaków na.OlA1Tlło l' .....W, TWflllWni~H~Y·· SlJtJ w
BERl,IN. (Urz~dow()). . WIelka, Vhtb A:vbel'H w ldertmlm ii37.iora Rai .. nionvoh TI'r7ieI'lRfnwioieH, ,l\świnn('~y1 fl?iych o t,.Vtllu poh,ldftoQ"o 5P~łeezeń~
Kwatera Główna donosi 26 kwletnla k~iSldep:o, wytlnł do nnfot1u Ryba .. lAnnA ln~.A JrotowoM pr9iylt!lola t,o.11:0 do
at"Vł~ w hrn~u. Stowa ..'ilYS1A"THe prOfil
1rllIDE'ntn. o ile zORt~nle mu on l.ll)~
wleozorem:
rY'flkteg-o Ode~Wf)ł . ~8J)~wn!ai~e R'Q o ree~mny Tlr7iez ministerjum sprnw ~a f'oh.łtłe redf\lrel e, aby ~ miarf'j mot- ,
nośoi fll'~·'1~yłały pismn. ewe fł~d asl'wei sympą:f:H f o zamiarach ?i8(!'wa- gl'aniozn-veh.
"h teren6w walk nł.o DO}VęgQ.
dresem: 704 Union Tir,st Bmlding
ronłownnir 'tlVolnośct" i swobody, Cfą7i
Kanalerz R?iAElZY 'ZIH=Jośćuc~:vnn W8 R h i rlP:""~·'!.
Plerwsz1 06U6!a"":!("atermłslrk równo~ct Arm1a SfAmionowa 7>więk~
nal'di)J)ni~
lll'ośliie, 7.t:tJl'liII'tl'nei l11'Z6''1 Pcłf!pó~ cesalPzowej ... wdowyL łl fi e n d or f t.
S2ja P'ę stole nrzez iłoplyw tołnłerzy
:'.~',
a'PmH flyl1erYlslrlet, 'Po'W1'i\Cnif},0e1 z 'Pl'~prlRławiołeH InfIAnł.,. li]qtoni1 i FinWIEDEŃ, 24.5.. Z KopEmha~1 do~
Rosn. Zołnlerze ol '''f.owbrll'l1ą, te landU, i l101f'lcH dilff:Ov.y6 panu Jotft>-. dOS!r.ł\! PiJdłl1g' łnform801i "Aftonbl8.~
mu
oświndc!r.en\e nłezależnoś~i za det", n(hr16 sie rosYlska oesarzowa·
nlł1'6d rOi~ylqlrJ dawno ill~ byłhy sie
:ministerium spraw Wiio'\i"lIa Vi! n81bH~szym czasie l)rze?.
pozbył swego tlA9potyoznego l'?ią.du. 'PoBrednictwem
zagraniozny~h«(tyby nie. opierał siQ on o władze
AUf:;iro· VI l)gr:r ('I) oQ !}anl1.
W ośwls(lt'ZAniu tern wysto!1low~" Ppzym:ullt; wO~5ko .. y w Ame<
WIEDEN. Urz42dowo don~szą 24 wojskowe nhmłeclde.
nem do l'7.flOn r(l!:::ry1~ldei poel aH ..
.
ryGe.
Mar~8:
Pobyt Rcunanow6. na
Sh'C?:Ileł rC···11hIHd
fedAl'łJlt'lyh~A1 ~(,.,
W ozora1g po 8nnym~ daleko si~~rymie.
W AR7,YNGTON, 24. V.- Wydan&
!,O,;dMhiflPt),
II
~a1aoym o~nł'łl dzIałowym.
włosi
Wind omość p. Af!. Tel., f,e kilko wlpt6w w lioPllr\1de.
J)O wolu'no· ·l=Ii~ na
l}(':lIWt\łY;'Pl'nlll'!Ji ... tf;i ?:ostnł:v onleł{o tdac,e rozporząuzenlll]
Italw1JVali włelo1rrołnJ& Dl, Zugnfl ozłonków b:v ł e1 carsldei rodziny pr~y 9 10 b. m. v' ]łpwlll i Rvi!?:e, H ;Y;d :"1 a zEif.18dzie Jrt6ryohod d. 1 li "6n
Torhl i w dolinie Rez. Owa. pierwsze było z Krymu do Ki,owa ,jest zupeł... ność Inflant i ERtonH ~]t'\)r7yRfAlfł "fq tlVPlzyfi!cy nH~~ozytni ł) ol{re~łonvm
abld załomałystę ltl'wawo ,1ut w na- nie nieprawdziwA.
~ośreifnł('\h(lPcm f'lW'\iCłl :' r·,.' p ,"l PJA wiC'i8' wlf'"ku hedą musieli wyłf\czn1e albo
fłV,'trm ogniu hałer1i naszych
!IłVOSE!.· Zt~.. 'Ph:ł)'!N Zn81e~ie!,i 11 '7, JlraWA TO?;słr7.YUATlia ~8mo(ł~fel" JlfOrown(,. alho te~ "'81~r.yć. l'ostt\c
Atnlm1ący sC]1l'0nili sif) do swych podczas DIłi1y.erro l1oo hodu na Krvmle 'NIJł'O o SWym lMie i dokonała oder,· JloVl'leńia owe dotyczą nłet.yłl{Opró~
Dl118rJch lecz równie'! '})1'8ou\ących
rowów~ Przy irzer·ff\lD natarciu ",ło- w swyoh zpmlulch członlrowłe ro(lzi" 'WAllla sj~ oil ROR1t
w za~od~ch ni el107,Ytecznyoh. Bfjtia
I'li dohlrH łut. do stAnowlsk n8sr.yeh. ny c8rsłde1 pozostali ław ,lAle; .be?;
OnI HJluszeni ohrl'6 Bobie albo nowy
l3trv.elcy cesarscy 8 'Pułku. WYBk.o.. trudności!;: 1185ze1 sfl'(,n:v. Chodzl tu Zja2:~ z~r.azI(4'11.'Wf ~1'ł~ plular
.
cZ'VG'''.
7.8wÓd~ alho te~ sju~.bli WOi81(~wą
~zyH ze swych kry16wek ) rzuCili głównie o ewrową. wdowe, t) je; .o6r.
VVIFDll!N, 94 5. n7.1F1iR~ T07,Jlnc7.~" l}r7'YPlf?l~C~,1lia., t,e phm ten rozwlł\?,6
si ę naniel)rzylaei ela ze zwykłem k~ j kilku innych łrl'ewnycl1. WY8iło
m f)stwem. Walka zbliska ,;alrońr.z:yła m()~ć, te tnlłte W. ]rs" Mi1to},,;a Miw iv flIi~ JPołl'\r.f' n n;1H"/=l ~l"W1\f, (lwa nni lr9l~Sfif} fll'BOY na roli, przy bnd~.
si~~n'Pełn~m zwyoil')stwem wOJek koła1ewioza na Kryml" spotkano, zda- ń·Il1'ail,.. śrMlI{OWO· Rl11'f\r. ~'lf'lricl1 7Wlll~" 'ul'ie (d{ręłów i w przemyśle f.\UlU01Jrów
NltH'r.7,yrl! 1\T~1'7~.. ien i A~lRfro ... cyinym.
os szych. Atsle od1l8rto wszędzie, a le slf) nie J}ofwierd PlaeĄ
ostatnie siedlisko włoch6w oozy!=lzi
!l!u)wie'" V\7 ł"!::riel". nłl'7.ifll l:H'7.V iW,l'" f-l, lic~m 7,n~: Słany Z jednoozone.~ intel'"
&ZOJlO leszcze 'Podczas DOOY.
Walne zgronuułze~ e
l{omici AlwTlomi Pt't '1. N:~nlie(łl. A11 Rh"ll
'Uu~~nci8 J.~lon.l.
"lm d
ł6w.
i WegiAl", Temlltem (lhrp..~ 1e~f7.wiek.
Do takiego samego wvnl
.0
W Moskwie o(lhęd~'e sie w pr7.V"Tinles" donoszą z Nowego Jore Pl'(\')l1lroii r ol np.~ w PfI"ńF<łv!'AC'!
~l'owadziły trzy natarehl, których D1Co-- l m ł.ygodniu walne zebran·fe 'Przed .. ~zeni
1m
~e l'Od.c7,M~ 'Prz(>mowy~ jahą wy·
El1l"OJ'lY
Śf)ilkowei.
~HIi',,!q,7
Q'oMml
I)fllylaolel MPróbtowAał a et8iowiSt~~ ~8~icie1i F!ovvlefów WR7.YQł:!ricb wie' '7. Nipmiel' ~'i~i(łi1h\ ~1') ke; 1 a"fI F'rnpf,+, ~ł~sił l1'r~eił lrościołPID Zmnrtwyeh.
1\88Z6 na . on 6
S80,vne.
u. lrsz eh mfBst roeyislriol1. Zgromni!ze' 'Gl1nlher Rr1:}"'Z·.. ~("' H;:!;.~~·I~-' v. Bcnof- wPibnin w 1'1f!wyni Jorlm -prezes Kot>dpsrto 1e za ~a~dym razem.
nt ~mawlł\6 hęoą olIólna $ytuacie. 11 0 1 lemer, !rc;~f\'~~ .~;t'he;,;,i~b-Cf,vla!;h. ge" mHeh1 h,fl'rIł1ł\cyltłE\go, Jerr.y Creal,
A zatem 1 czwarty rok. wojny kaf.Am wid !ZeTlI a osf8fnioh wyoar9.ień ne'rał v. S~lrtlbArt. l +71' S ido "f gene~ :nil llyfsnif: - Dlllc7.er-0. AnHwylu
~,bnD~owe1 włooh6w zaozl\ł Sl~ dla nil Ukrain !~, w Finland}i; na Krymie rałny Me~nt'j{lm. Ohecnvm był r6w- ~J\r7p.chll'ifl Rl<} '\1I':rst8p~enJU JaponH
Y1Jeh olęł.ką lrlęską.
i w RosH~
w Syb(\l'ii'~-orlpow1edzlał:
uie~ ~) oseł ·,1;"'·m 1P1cld i~?,. 11Veriel.
Szef sztabu generalnego.
.
' - "J'(inlewa9; odnosimy wra~enie,
Atak ~Ohł~CZy ~~fIJj P~'Pyi! ..
- nie r)ow~tpiewaiąc ani na chwilę
PAF'Y'l, 24.5. (A~;>,Tln1a Hnvarm.). o ·8·zmr.erM~ci JaponH, ~e podobna
U rz{} dowo .1on oszą: O godz. l min. alreia spowodowałaby wobeo nas ten
sam zflfznt. ldóry wnosimy wohec
Olic jalllll~ oderwal!Tłi~· prowin- 24 alarmOWAno po ·rll'7. ił l"11g'i. Kilk~ Niemiec, czyllf ~e dział~my, powodu·
eskadr
l(}tnic7.v~h·
kierowa
Ja
siQ
lcolłozpęd2;enie
zga:om_łu'~enia
. ".ii baltyckiDh.
..
wstron~ Parv~a. NIlr/9:e l\o~fe", .iac się cbr,cią zyslc6w I zaborów.
1uu)jal-pewohlcJon l stow.
·BERLIN. 24.5. - "Nordd. AHl1. leioo
. Oio (jlIH~7.flgO '9()draił!i\Amy. Japom J
run1ri
.
stra1;~I;C?j~
rozpoczdy
~:rw3
ł~
Z Mos}rwy donoszą., ~e w czasie Ztng." pit':'p llółUr7;~ilowo: w dniu 1!1
wystrjpienia fak długo~ a~ nIe zaweobrad zgromadzonych człnnlrów p~r" main hWf" V.Df'lJiN·;h~rt"f\l1 na j'?.". łowny ogień 7:atorowy i nnRze SforO,· zwie jwalicii Rosia sama o pomoc.
plany
podniosły
się.
Sr,el'ert
horn
l)
f~p'r.~":·"··
ł
~
,K~l.
\.1
";~~f):
t,H f:ochll-re w olucy·i n€'\ (d M'VV 11, lI)
n'1.11COnO ,na nrzedmieścia Patv~,a. PoczynienIe innych jn·ołr~w. OZnI'"
czaIoby złą dypJomac'ę I lnepsk,
Ą larm skończył si" o wp6ł do OZWlH'&
łakfylfę. "
i-<11.
t ~ 1 ~ tJ:
~
(~ 1 f il n ; !~ .~ . ;';.
n n ~ l, ~ t ':;. -'~
r.7.esrwi lwprawie ich hylu l11alf~r : (
Hola.ulja ł Am@ryka.
PA RYZ. 24.5. Ur7.~dowo dono!=(~fl,
~il
·l~t·
('l'I:tł~;<'J>t;:11
f'I/:'lrrJó""
fin
nr7.VO'7;vną 23 m8la: SflTIlolofów nip.mienldr.h,
nago, przemianowanie 'PIsarzy gmIn
N
0,1\' Y JORK. 24,5. ROl"M1ponnych na pisarzy gmtny, z~łan: !\I\ pAnu1f1nv!'l~ w n11s?:em • mi8~oie. eho" ht6re l)l"ahr "Al 110CV niJzinł w rlwnch dł'lnt "Aflsociateti Pres~łJ nnnosi, ~,~
błankłeole napisu ." Wó,t gmmy nf\ r6b 7;nluł?'llvclt i nR(łmIArne' ?: 1C~ pr.nfn lrAch r-ówifdrznych Ilnłir.r,onll O!rOu'onu ~ln"rrłf\lnoŚni. l;e,,'7, W"l",m kI ~R.-" ło 30. Nntr~fHy one na enerrrimmy Arnervlm odmówiła prośhłe l'7.ni!n
"Urzą.d gminny· zobowlązlriem po"·
holenderskiego, f.yoząoel Alę WVflHn1łnrnA :fJ!,ih;i gralfl tu l"/iwnlet.. nl~: og leń ?ingron()w'~v stanowiRk nll<>7.vch.
~lsywanl8. katdego paplerUt wvo h n
FI?:(',7.enia
z port,6w amervknń .. kiC'\h
dZf\oego z gminy nietylko przez wó1 .. poślad n'~ 1"olf'l. Rprnwa 8semZa011 1alr równie~ Tla no!'!'ze eslnHirv obrnlri~ irzech okrętów holenileri;lIdoh. lrt6remf3~fa
'Po7.(H~fawifl
hAr~1,O
wleI~
d.o
la, leoz fll'zez pisarza: są to reformy~
·ne, z 1d6ryr.n aOkOO1\fo w'7.lotn ,54 hy 9:llbrały do Europy zhM.e, ohlMa·
kt6re radykalnIe zmienić mogf\. na ł.ve?:~nin. VI! llOT!1.6 J~tnlf~' WO?Jy "sent .. samohrtó\v. Tylko ledrn Rnrnolot n1e~ n~ Ho IflniiH l>r?i~Z Wilsona. 'Zf\?;fHl·
!f.;tłor6w I mie,sr,ll11~teTlowe ro?;qze'" r-rzy 1flcielFIki dotłwł nail. sf.?lIcę ł
lepsze isłnłeJf\ee· oheonfe st.osunkl.
ozono przyt,ern, 9:e HolAnrlia mmli. nnr7.8i~l 'PO r.8ł~m mlf'Rr.i(\ wonie OdH- rzucił Idlknbomb. nOn!e~lOno o
tyr,hmiasf. wysłać po .zbo~e. Awo'en·
Przedewszystlcłem bowiem od~o r?:nhlr:f\ rO'7.l)r7.e!=lfrzeninifH~A rnn6crłwo
1ednvm za bitym i ierlnym rannym. hrety ?i Jcrn 1tl. jeśli chce umknąć ,-hl,
wiednie llposał.enie, łąezn!e z llollnfe" choro hot.w 6rc?:yeh
. rlrnhnouqtroi~w. Pewną liczhe bomb rzneono w, oko- szal
·zwłok i •
sianiem na wytszv słoJlte'ń urzędu O fluhliov,nv~h Rznletach (lIR !T.Ałatwln· licaoh rogatek. Było kilIm ofiar.
piSa?Zfl ~miny "pocit\.gm~ do iet'!'o. '7,ĄIIII nin nnfnrafnvoh notr?:eb. ink to ma
JlIlfn (l!)rH:~łoienie do lei ~l11fl?'
wadu łeJlPze siły. Powłór~ ohOWIązek mfe;goe VI Warflzl'\wie t innyr:h 8m"Ow
mośr.i Rłpżv fakt, źe holf\'nil8r~ln ml7miana fla~.
ł'l(H~p1svwanja papierów ł nf.lkaz<'iw, pels1cieh miastach mowy nl\wot bv:ć
n ~fer 1{lllon'olny telfl(!rldownł 00 n:e24.5.. ",Lt)knlnn?i~i'!~r"
'WichodzfłOy~h .. z l!rz~dusrminnegO nie mo'!e, co l'ównłeł. fałal nie wpłv v! FI 7. s:RERLT1'.J,
lJerlił-vubMnntora
holenrłer~ldch Tn·
W fliHtH~ f)efer.:;bnr~!rieg'o;f o·
'P:rze~ pjB8r~a, ł8,oznIe Pl w6Hem. ~ło.. wa na czysłość miasta po ZRułkftch, niesienia biurn H nva~1a nn k;'j7,a~ U,)- dH w~r,hoiJnieh, ~e nie c1n.i~. R~ę o·
ty 1)1\ tego pierwsz@go odpowleiłzH\I... z pulrananit i w nsf.ronnyeh lu~taoh. wóiJzoa fOFryiRldel flof.y hallyoldel, tr7.Vmaó od Amervki 7,llfIlH'I'1ll6n1n, ~e
1}OŚÓOO znów znlewol1 go rlo baoz- podwórzowych. War,ystko tousnnlę
hQlender~kie okr~ty otr7ivma·ą tam
fi by ze w~z:vsHdch rM::;vJ~kicłl o!rr~
nie1e'zego i pumiennłe'ASef;!"owykony'" t.ym być 1D(}~e dop'ero Pi) z~prowa {ów
węgłel. 7. tego wy ni Irn. '!e A merv:lra
11V ?;nbr,e fińskie"·
wani~ włM.Onyoh nań ob0ll!ią'Zk6w~ dzeniu)cfll!8HzacH, o którel przv." zdj;tónO?iDsłslVch
rosyiską
flag~
wolełln~.
a chce 1eovnie prllJynęr,i6 .. do swol~h
Urząd gminny 1est nn,nl~FłZł\ l?dnost- pomniał nlm fn~ynjer Szenfeldw rze•. aby Je
wywieszono na nich ezerw(~no łlla!ą. pOrtów slaiki hoienrlerf:ł1ne
HOlandczyoy
~ą; adminiRfrfteyJną w państWIe•. l~cz ozowym odczycie, wy~ło!'lzonyro w tltało si~ to na rozkaz !nerowlllo,,· }}Ohm za re in'lliro wnć..
będą się mogli na przyszłość uchro.behn u ląoą cllłoksztllłt potrz"b l)Da at,ow. fechników, dAIDonstruląe od .. twa niemtec,ldej flot,y.
nić od dalszychrabunlt6w tylko w
~&resńw mieszkańców dane i gminy.. dawna 1ut w naJdrobniejszych szczet.en sposób, że pmr.osŁawlą swe ołrr~·
Cel umowy
cbhl~![c~
GmIny śmiało pl'zyr6wnaó motnIl gółach gotowe plany wodoolągów
~
..Illł JlHSl nl, !ih(
...;;
ty w hO;lenderskicb, albo w neutrał ..
! ej.
do o8łB~O szeregu d ..obny~b k6łeoz?Tt i kanałi21ao1i jn~. Lindley'a.
ńyeh portach.
_
iJ dobrze skonstruowanel mAszyme,
JeMII jednak Rad a mie'slul zdo ..
GENEWA. 24.5. ,.Lolcal AnAmerylra
mo9:e
sl~
obe!ś~
b o'l.
l,tól'e . m,fJa'tl lel pr8~idłowy bieg. być sifJ nIe IDQte na rycl~ł6 uchwa- zsij2'er~ dOIlOSi: "Ti mes'" UWIlr.fl. za
JGł.oli y,ałem w nUls~yn1e T)ań~hvoW'e' lenie dodatków drot Y:źDllmyoh dla ważnietElzą kW8sf,lQ llmnw,r eh~ń~ko,: tych ldlłm okręt.ów. - Jetel! nie po~I!~dł.' łałdo 1<6łeczko ..,.... dzIA~.oĆ bę .. swvoh pracowniJ{ów~ .lub stat~Jt.u lCf\- 11lpońRhfi:11 uczyni~niA 1500 ~{l.łomeq zwala ona żywnośoiowym Btatknm
fj~ł& sprawnie. to j cała maoh!Da 116.1. sy' cbor:veh.o6~ do pl~ro m6wł~ 0\'110: łrów w Mandżm'ii 7.11 ha' !całE;!PBl te ... hokndersidm vvyje1.d1,ać Z p ort.6w
<i~łe, gład Iw ł bez ~arć zbytecznych. dociągach j kanalizac.h. Dop61\.l radni l'łmem nadf})n1~vm ~ję, do operHcH sWHit:h, to I~v,yni to v. ol{res!onym Złl·
CiH~H QlJR lHY>':\lntć Holandh}
\ JllepO·'.ąihJPych nłedotrłRt1~!}Ści. Po- mieiscy nie oduczą SIę tr?cl6 czasu WH~enilVOII.
A!)I!
e
L!,flffnNl\
fin. Hl IHt"em.
łn.ł!ba 7e rłllak, by te kół~'!:'~fl~;yl~ na jałowe gar}aniny. zamIast zu~yć wf'zelln~ ~wenłuainoŚI}l ,Jo..oo1\;I\ ~10- p,)woJną s-,;:';vm 7.1~(hnwm.
duldaiłnię dopasowane,. fi taktGtnl go rzeoz'owo, dopóty na podobne spra .. frzehule 'flln punlct 0fHf'.Hn. Ewan·
HtHIllld a nie Hal Hl,y do wieHdoh
whBnie h;ółe~zlu,,")i są płllllrz" gmio. wy i ich oron wianie szlro~~ O!?;1l6Q l t!!k tHal n eQ," fi l!fliteRt.u ~e stWrlJ tOWIl" m 0 08f;;;tw, nhl p7'zy d%ilsie! szym Jwl o Ną 2lakońOZflni~ słów 1'#rę Q sta .. bardzo d2liś dr.oglegQpapleru.
rzvstwa aush'{}-węglerski~go . w . kwe~ teniu wOjennym nie lll'.:I:I;I\ ltiJ }~f.Hl.'
., tl.h;;yj~·Hw-ellHl~;ll{!e,}
;
~ • '. " I
,- ,,) " I n'e
kontyner.oło
file sanitarnym ,ł..Qdzł•. .k~r_ ~awsle
stli
"",,-;,
" . ,r eZfmH\ politYCl?lltJWJ n&.
Janue"
T!odlym l't'zglf)dem c,~ęS;y.l4\ SIC) Jak
b~wi8. 3il'l kOfin07f1, łHHW mo. :l.e NIem,,: lekoeważyć.
cy starnc się hf~dą H~:Y8:{ać wnłvl;'!f
u')gorszą opJnłą~
Wtym .I.deJitHlku.
Niewab)l~wje 1Fs1łflokl w~.O~
Q
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Telegra'my

włas

Cbodzi tu mianowioie

De ryk~.Jednooześnle

(Ag WAT ż ostatniej chwili),

o

.Monte pro'ektu -pra.wa - wszelkie ograni"
ozenła w tym wZgł~d:zle z~sta11\ zniesione
i będzie umotliwłone utworze ..
wezystkłęgo, wynika. te
nie
afm11,
. »wystarez&jt\oe} dozwd..
są tą przygotowania do mającej na"
oźenla Niemiec".
..
stąpió niebawem wiel1riet of,enzywy.

Rozpaczliwa walka

Ame..

wre

o

"orno..
Z tego

zwróoono uwag~
na to, ~e istnie1ąoy sojusz z Angl'" niema popularności wśród na-

rodu.

Agitacja w Japonji.
SZTOKHOLM, 24.5~ (w.) DonieZWiastu"lf ofenzywy wio·
.5tenie prywatne ."Nordd. Allg. Ztg-/"
skiei.
.,Zaria RossiW' od swego korespon.
GRA NIdA 87,WAJCARSK A, 24.V
d enta z· Władywostoku otrzymałt'l_ (w.)- Według informaeH "Lole. Anz."
informaoje, te' w Ja'Ponii 'Prowadzo.. r-berneński "Bnnd(4 donosi: Z komu·
"!IR jest obeonie gorąea agitaoJa lUlr· nHtnŁ6w włosldch wychor1v.i na iaw,
1.Ji demokratyoznyoh przeciw IAtnje- ~ewllJka Da pnestrzeni O'kręgu Ada;'
Jącemu gabinetowi. Proield interwen.. melło, at do ~ł()ntallo staje' się ooraz
cH na Sybe1'1i . coraz bardzie1 traci gwałtowniejszą.
na popularności, zwłaszcŹll. wśrMi.· Ofenzywa austrjacka ustąpiła
tołnierzy. W pewnych kołach Japo~ mie1sea' częściowym atakom wio ..
J1ji dale się zauwaty6~ropaganda chów. Na]e~ałoby przypuszczać. i~
na rzecz SOlUSZU pomi~ar.r Japonlą~ b~dące w łol{u want; rozszerzyły się
:~osją j Niemoami. w celu przes~ko- ao pewnego st.opnła. Najbardziej rozdzenia zawolowanin DaJ~kiegoWseho< wlnęły się nataroia na przestrzeni
111 przez inne mONH·pt~L.
od jeziora Garda do Monte Pasubio.

Przyśpieszenie b~da~,

pełnomocnict1tllfa:; Wił-

Nowe

sona.

WASZYNGTON, 24~5. "(w.) Komisla do spraw wO\skowych,':iW Izbie
reprez.entantówledn omyśhlleprzylę
ła Wn1IJsek selcretarzl\ wOjny Baclrera, doty.ozący uohwalenia :prłwR wo-

"
. okrętów..
. WASZYNGTON, '24.5. (w.)

.
S~na.t

amerykański dro~ązvvvkłeg'().~łoso,

wania przviął "NIlVt\l ·'.;HH·oprlations
Bill" który przewid!th 160 mHl ()
nów' wydatk6w, czvN } 25 miLlon6w
wi ~cejJ nie uchwaliła Izba. reprez6n
.1enne)2;o, upowatnlaiąoegop~A:zydenta tant6w•.
Stanów Zjednoczonych do, p(lwołania
Wszystkie zakłady okr~towe A...
pod broń tylu mt2tczy21n, Uu, slf} tyl- meryld zostały telegraficznle wezw!\"
]ro da wyówiezyó j uzbroi~iwcelu ne. do -prz.yśpieszenit\l'ob6t, tak, ~by
pomyślnego 2akoń ezenia woJny.
w dniu 4-go lipoa mogłaby6 spu~
Dotychczas prezydent, i Wflson szczona na wod~ tak wielIra liczb(
posiadał upoważnienie dop,~ciągnię okr~tów, jakiej histol'ja państwa d(Jcia do słu~by wojskowej og<Jłem mi- tąd nie notowała.
ijona ludzi..
.
....Wobeo zaakceptowan'gQ obecnie
4

T~E_A_T_R_··~~~_I~,_K_o_n_~_a~ln~_w_~_a_1~6_.~~_Z_es~p_&Ar~~ówWa~qw~~goToo~H Rozmalłośd
zostaje na ogólne

żądanie publiczności

~:~e :!~

ziśi

jutr

~I

Istr t WI potlrl!ebae Są zaraz

f

• I

Ii

podwstępnej

przy ad.

j

T':-!iIl"'@O\M1:1j

J\m

I
85181.

I

l
~D

Dyrektor

względnie

I

I

i

Egzaminy dla nowowstępujących od klasy
do VI-ej włącznie, . rozpoczną się
w dniu 10 ozerwca r. b.
Podania przyj muje kancelarja szkoły do
8 czerwca w godzinach szkolnyc4·

f

biletów ptzy ~ kasie
teatru Wielkiego od godziny -..
10-2·. l, od· 4,ej po południu.

sztuka
dworska
G .!~tpolskiej.

•• - -----==========• •
• W 8... io klasowym gimnazjum fiłolog1cznym

!

'Sprzedaż

Gło~lla

Uprasza

się

o

od l-go lipca różneJ~sne

dołączenie

~AGISTR"T m.

Bronisław K \l:;~th e.

Zar.tąd.

LO l,Zł

Vlydzi:Rlł . . go8~oll";ur~riz'y.

!

Pracownia sulden dams ~,~ Ich i

fD

A

•
';'.
~
~

",i
11
f\
f!.

WS'Y~~ł~~iOY !!~~'d":YO~"
tfinhh

(lewa oficyna, I·s:;::e

po

dz.iecięcych

I

mA

8-go i 9-go (73 i 74) posiedzenie Rady Miej~
H skiej odbędzie się we wtorek, dnia 28 w środe, 29

1918 roku o godz. 6-ej po południu w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy ul. Pańskiej M 115.

~
V
L

~
I~

\III'

,; Porządek dzienny 9 (74) llJesied!zenia w al. 29 maj ar .. b f

ą

Dalsze rozwaianie Statutu Kasy Chorych praeownikó w Za-

ti

rządu Miejskiego.

j.i

Lódź, dnia 24- maja 1,?18 r.

ji
ł

l

·
I
I

fbgmn--amMM
. .·. . . . . . . . . . . . . .BE. .&m. . . . . . . . . .~

odt,yskllią pierwotny kolor po użyciu Wo.·
ej
P c2Hldiun
f,c
~ lU
UT.
.,"
n leoz
'!I
Ił
l'1I oda ta me Iarbuie
,
,

pr.!.ywraca natura!ny kolor włos()w, nie za.
Wlera tłusz()zu ani osadu, nie brud7,j przeto
skóry_
Ządać we wszystkich składaoh.

Łotizi zakład rep ara
używanel: prr,e:nlcuje. odśwIeża, czyśei. ple~

celujące do wszystkich
Specjalnoś6: język niemie~ki j

Swierzbę

n a VI e t zadawnioną i z bolesnymi
strupa.mi. pryszcze, męczące swędze
nieleczy radykalnie, b e?j Won n y
"Krem cd Świe ...zbyu wyrobu
apteki Ed. LipińsKh'gn, iIlars'liawaMokotów. Sprzedaż waktehelt t skłarl
tapeczn. Łódzkich. i okoli cv,nyeh.

~\n~""""~.r"~~I~@F
. .ma....am~"". .mm~........~

ł

w
J edyny
cyjny garderoby.

klas
mateńl~tyka. ~na.rfab~t6w ,!,yuoza. w kr.6tkim czasie 1>01sklego, memlecklefśo 1 arytmetykI . do buchalterii.
. Benedykta 14 m. 28.

d. 28 maja ..... b.

.

Lekarz-:-Dentysta

H. Lewita
ChQroby zębów i Jamy ust,nej.
Przyjmuje C'~ 10-2 i oll 4-7.
Piołrk~i'~ka

.M 87.

::::ą

Dr.

arx

chirnrgj8, Chi'1rohy kobiece,
aknsze.rja.
.
lCsięiy..)tłyu,

Szajbt ,qłejall! 1Z

Przyjmueod g.

~ -~5

po pot,

11 f7iY;
lQ'l - 6 .

ZI!;U bit -p IlSZ P :Jr~, o it'lmieeki. wyrlany z ~m. W~;ł",ew.

przyspasabia na stopnie

szkół średnich.

tmszerlca Marla Kuhi{l!(J).

. Gusta w Luter

1tułynowana nauc~ycielft a

r maja

dzienny 8 f1a) posiedzenia
1) Wybory.
2} Komunikaty.
iJ} W nioski.
4) Inl61'p6 /leje.'
fi) Referaty komisyjne.

piętro}.

RE'ur.Te~4f' n~ n.amskle: męskie i dzlMin.ne ubrail!liis~ • . lS"o~ ma l (,krYCIa Bostony. szeWIOty, weury, alpagi. rO'lm'lite towary na blu~kL RÓŻ;118 bawełnianereslitki, eajgt
.
.
barabany i flanele. Ceny niskie, lecz stałe_
.'
l.ó~ź, \ł'li;::~z~w§ki:! J, OJ ID. 10, fr,mt, II piętro, na prawo

r!

'orządek

Jittł..

JI"i"!; ml1iĄ Pl(ltrk<)w~k" -y,

TANIA

I
I:

nllłTkL

sprzedaż

m

Jlii&Q;;t.tm&

II

przyimuJe wszelkie obstalunki w zakres krawiectwa weho"ząee
suknia, lrostjumy, takiety. okrycia weMag nainowszyeh iuroali t:
fasonów. Kompletne wypra.wy śluhne wyprawki dzienięce t 5uknle
iałobne. Wykończenie nad7.wyezajstara.nne. WykonanT8 punktualne.,

MMM

Pier'l{sz(,f?jędne~

Na.no?'yolel
F. Sę owskIej, Przetaz~:M 14.,
Poleca z dobrami rekomendae1a mi
na stałe. na lato: nauczycieli.
nauczycielki, \Ii muzyką,. Śpiewer.n
cudzoziemki. freblanki, bony iii 8ZY
clem. gospodyoie' bufetowe. ochro3

ula Zachodnia Hr.36m. 12

winni l.~O dln_ m-go 1l!.Z~ rV<ECG zilpi a6 się w hhuach
Komitetu Tanich Kuehf\n.
Nif': ~apisanj do pcwyższego ierminu, tracą mrz-'
nOE Ć otrzymywania obi II dÓli\' \Vku011nhH'h prze','. nil
!'lI ęp ny (·kres dwutygodniowy.
rvfAGISTRA'P
•
KOMITET TANICH KUCHEN.

Fi,Ue

J

....s

1III"Ul\.~ilB!uro

skłg

{~'."""""""'''''''''';''''''''''''''''''''~'''''''''''''~~''''''''''''''''''''''''''"~'''''''''''''''~== • •

II

In )śeiowe~

26 11, m.'
!0Jralu Tow: ChOru 1rarlar'skiego. 111
Placowa M 11. - O Hezoe przybycit
u "Qrasza.

szkicu lokalu do ofert.

II!"

Po~. Oszę

oilbę~zle sle iutro dnia

I

II

Tow

.,Pomoc"

•

I

DI61leraCill !ebrllie
członków

I

L

rabia,
'rze chemicznie r farbuie gal'derobe
męską. Roboty wykonywa. starnn 1e
s7.yblro i tanIo. Poleca Sortownia
ChrMśeU ańska Piotrkowska l i 4
KupUię używanfI skrzypce, mandoliny 19ramofonv zpłylami i
bez. Skrzypce, mandOliny 1 gramo
fony mogą być nawet zepsute_ F.
Boniflwicl'i. TarQ.'owa. :N'~ ,0:,6
.
KSia~kl sz!wlne j wszelkfej h1ll81'
treści W r6tnyoh 1ęzykach. eneyklopedje,dzleła klasY0zne1 pIsma
ilustrowane kupu~.e ,A. TuwIm, Zawarlv.ka,

l\!"~

6.

ID

10.

.

3

Kulub

Dię

200 szt, słupków debowych
bet.onowych. długoścI l', e·
wenŁualoje 4- t pół lokOferŁy pro.
sv.e składać do A. Spodenlriewicze.
Konstaotyno;,ska 1&26,
y . go'!podan rolny llraktv'
L eślJlcz
kowanyposzukuie odpowłedn10 1
Dosady od zaraz dla świadectwa
Łaskawe oteny 00 wSl
Niech.cl{l('
poczta Gorzkowlce, dom Mlekiewi<
m~A. dJq Jó~efa Ja r7tl hcliri At-rO.
-"eble z 8UlŚ~\ł1 n()j~;,i. WSD!t.niały s\

z m. o. ,,'Sosna" apt. J. Boba- :;:!.,..~ lo", Cll"ll"Zp.r'lnm Plntrkr.w~'m 1 RI}- ')
kowsldego w Warezltwie.wyboro- "aria Przybył3/ra . zl2;ullita pas'~'
w~ ekstrakt sosnowy do kąpieli, sto- !lv. port n1eroieekl, wydnnv w ł o '

su)e się VI ohor. kobieoych. nerwo- d~L
wych, dzleeięcyeh,dró~ orideen.o. Haazyo8, Sme;era do sprzedania
wyeh, artretyzmie'~ r.eumatyzmie.
ilIl". Prze19,zd Nz 4-9, Ilr fl. Raczkow~
ak!!
otndbni c~łopcy 110 term nu w

Doktór okulisIa
lńzef >Michałski

P

uL Łakową, N2 22.
meble do spr3edania. Kon'
R stantynowska. Nz· 75, m.· 15 od
powr6oif z Rosli .
Przyjmuje codz. od 11-12 io"d 4-6. 11 rlo l-si
W niedziele i śwlęt~ od 10 do 12
4E!/lla zajęć dla kobiet. Apolonii Ko.
. . pydłowskiej Piotrkowska· M 154-,
Piotrkowska .21~
Na.uka kroju szycia i wszystJc.lch ro ..
bót ręcEnych, za. opłaką Mk. 5. mie-

c:hocinek
Pensjonat D·rowej Sa.wic·

ślusarnI.

óżne

kięcznle.Uezennice otrzymu1ą świa

dectwa. Spr?;sdai fasonów. papierowych.

aginął dowód J\I! 262t)Q~3905a-964a9
kiej "Julianówk8.lf i »Kasztelanka otwarte od B-go Z OddzIału, I Łódzkje~o Warszaw-

~;J§Slja.

skiego AkCyjnego TOwarzystwa PożyezkowegJ ZachQrl "ia.M· 31
7aginąt paszport niemieclct wyda.~ .
•
ny w gm. Rszew, :pow łMzki.
na imiA. JÓ?:6( Jll'lt
' . aglnał dowód Nt 2'01053. Uddzjałn
.&. l ,Łódzkiego Wars"6a.wslde~o At"
cYhjego TowarzVstwa· Potyczkowe<ro
9,aeho~nia M Hl.
.

DrUK "N. Kułtiera. Łódzkiego.!.. Zaohodnia. S7~

