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ry naukowe (między innemi bibljote„ 
kę o 30,000 tomów), które· w poważ-· 
nej ozęśoisąpozostałośoią szkoły mary· 
monckiej, Dla uporządkowania zbio
rów i czuwania nad nimi rząd wie~ 
deński mianował przed m.lesiąoem 
kustosza w osobie ,jednego· ż profeso
rów szkoły rolniczej w Cerniehowie 
pod Krakowem). 

Regestracja strat wojen• Kotowicza P· t. „ Współczesna potl)g& przez Zarząd okoliczności życia dan~;Q: ,ezlo 
... jego stanu materjalnego i składu rodZJ.nr w · 

byf)h. . 
· .; .. ·.· W połowie . bie~ąoego miesil\Ott 
władze wojskowe zatwierdziły rege
strac1~ strat wojennych w powiatach: 
bialsl\:im, konstantynowskim, włe
dawskim i radzym1ńsldm, . oraz w 

Ameryki!!'.,. &cu zamieszkania członka, służy za. ~odst„w 
Temperatura. określenia wysokości przyznanej mu npc>, 

Dziś o godz. 4.ej w nocy tero.pe-. przyczem, przedewszystkiem. Zarzą,d .um·: 
d członków, pozostających bez pracy. pGz · 

ratura wynosiła+9 ° R. o go Z. 7 ,e1. zaś, w miarę możności, obdziela . · 
rano+uso F, . . wprawdzie cośkolwiek zar~bkujących. l 
- notatka dziennlikan-ska:t• • . ·•.. • fJ ezonych liczną rodziną 1 zmuszonyc ·:., ., .. , 

CZQśOi gubernji grodzieńskiej. 
W ten sposób straty wojenna 

ziem Nadbu~ańskich, będą mogły 
być oszaoowane i mieszkańcom ich 
dana będzie w pnyszłości możnośł 
dochodzenia swych szkód, gdy spra
wa indemnizac.ji za niit postawione. 

Jak się dowiadujemy. maJ~ by? p:zeds1ę- swe. dzieci do szkół, zarobek k~órych. -W:·~~~. ~11.: 
wzięte środki . urzędowe ~ celu i;iołozenia ta~y ków nie wyst~rcza nawet na naJskromnłei~3~i\ 
wzmagającej się w ostatnim czasie pożałowama żywienie rodziny. . . < ~ i ·.k. 

(Km~jer Polski.) 
--........! \ "" 

godnej spekulacji na mydło i ce:ia ~altowego ma Postepowanie takie Zarządu og61ttietta 
być przywrócona do ~orm~ ~d~~WladaJl\Cej faktycz- walnia członków Stowa.rzys~enia, jedynie 11· 
nemu położeniu, . ~memozhyia1~c tym sposobem wspomnianego listu p. Jagmątkowski. Wl• 
wszelką spekwacyJną machmacJt:• niezłe prosperującego sklepu dystrybuo.yfę .. 

lanteryjnego, przy ul. Głównej .Ni 17. ton.a. ,,~;: 
Ze związk6w i stowarzyszeń. bezdzietny. uważający si~ za członka. POZOstit.,J 

jacego bez pracy, (bo nie pobiera stałej p.e:r:isJ1). - Wielka Kwesta Ogólno-krii• b"dzie na porz~dku dziennym. Za
jowa uRałujcie dzieci". twierdzenie powyiszyoh komisji sza
. Polskie Kursy Pedagogiczne, ja„ cunJrnw.voh jest f1ktem <>gromnej do;;. 
lrn sekcia 19 kwesty ogólno-luajowe1 niosłośd; są to bowrnro ostatrne .oko· 
„Ratuioi@ dzieci", próoz wielu in- 1ictt, w których dotąd regestrao}ti nie 
nyeh prac organi:.mją „wystaw~ pod- mogła być przeprowadzona. wskutek 
r•eznik&w, pomocy szfrolnych, robó. J>rzesżkód natury fozmalnej, obecnie 
tak dziecięcych, prac pozaszkolnych ta przeszkody szozt}śliwie u~unięte 
nauezyciela i t. p." ZOfStały i praca szacunkowa bez1.1włoc21~ 

X Ze Stow. Nauczy~ieliChrześ1 z. osobistych· widocznie powodów zadowolony ni6, 
cjan w Łodzi. jest i różnymi sposobami s~ara. się wprowadzjc· 

Jutro, 0 godzinie 'J wieczorem, zarnet w życie Stowarzyszema. Zarząd Stowany• . 

W lokalu StQwarzyszenia (lConstanty· szenia nie może uwzględnić zapatrywań P~.~:; 
niatkowskiego, a ponieważ po szczegółowem.iba:O:" 

nowska 9) zebranie członków koope~ , dm;iu przekonał się o faktycznym dość dobrya,l, ; 

Zarząd Sekcji 19 zawiadamia in- :nrn b~dzie rożpoczęta. 

ratywy z następująeym · porządkiem na te ciężkie czasy, materjalnym Jego stai:lł~~„. 
dziennym: 1) S prawozdtrµi~7 2) Wy- czuł się moralnie zmus~ony .. p. Ja,gnł,t;. 
bór zarzag<iu i komisji re~izyjnej, a) kowskiemu zapomogi odmówic. Wskutetpowyż".' 
'~N ni' oski ·zat•zn du i członków. szego, postępowanie pk. Jag?iątkowskl~go kat~ ik~ 

stytucje, zakłady, sklepy, oraz po 4 
- Wyjazdy do Rosji. 

v ~ rycznie piętnujemy, ja o mee tyczne, i ząs . · .... ··. ;J. 
my się. źe w dalszą polemik~ z p. Jagni\~"łl~~~ ' 
skim wdawać się nie będziemy. · · >'." 

- X Klubu sportowego. · 
Odbyło sie ogólne zebranie członków łódz

kiego Klubu sportowego. Pr.t.eWJdniczył p. Zenon 
Sienkiewicz. Zebranie miało na celu wskrzesze
nie działalnÓści ·Klubu, zawieszonei z wybuchem 
wojny. Wybrano zarząd, do którego weszli pp.: 

Racz przyjąć Sz. Panie Redaktorze. ·V(Jrtz,i. 
szacunku i poważania. . · , · 

Prezes Zarządu: W. Szczurowski~, .. 

fBZOzególne osoby, pragnące umie1foi6 Urząd ewakuacyJny Zarządu 
·na wvstawia ~woje eksponaty, ~e Miasta przy ul. Królewskiej M B5 w 
4§głasz~ć się można w tei sprawie do WarszawieJ wiziela codziennie wszal~ 
kierownika Kursów Pedagogio.znyoh ]dch wiadomości i wskazówek, doty
prof. Swidwińskiege (Dzielna 44) - oząeych wyjBzdu do Rosji tyoh osób, 
najpóźniej do dn. 4 h. m. które mają widoki otrzymania po-

Chodziłoby zwłaszcza o pomoc zwolenia na wy1azd. · 
w zaknusle szkoły elementarnej, a Zasadniczo pozwolenia na wy ... 
więa naczynia i przyr7.ądy chemfrz. jazd mogą otrzymywać kobiety, 
ne, najprostsze przyrzt1dv fizyc7'ne, dzieci ornz męzczyźni starsi nad lat 

Taubwurcel .(prezes), Sienkiewicz (wiceprezes), 
Heyman, Montag, }3ąmba (kasjer), Komorowski 
(gospodarz), Filipiński, Lubawski i Ko~łowski -
(komendant działu sportowego). 

Sekretarz: Bol. Pietnak. • • - !'.„ 
Teatr, i Sztuk•~··'·& 

przybory do wycieczek botan1ci'.nvc11~ 60 ąt. 

Drużyna footbalowa Klubu będzie się ćwi
czyć na placu, wynaj':tym w Helenowie. 

Z Warszawy„ 
moologic.znych i g·eologicznych, zbio n .Jf k .Jl -

· •;;: k 1 • ·1· i · - v,:1 llhłlSZ ouowaruę. · ·.·. Polakie archiwum weJ"enne ·ry mmeraH1W, ole rem ros m zwie. „ w. rl\\g." donos1: „Na pro.śb(} i3 

rząt; akwarja i terrarja, tablica p .J .13. za odszkodowanie za dom w Warszawie k d . ł 
ścienne przyrodnicze i techniczne, zburzony

1 
otrtymał on odpowiedź od zorganizowane ia. o wy :!na przy 

:mode1e z masy papierowej do ana. Towarz:vstwie Miłośników Historji, 
t . . . ł . . . t generał·gubernatorstwa nast~puiąceJ urządzi·ł··0 w kamienicv ksii:lżn t Maz. o~ om.Jl rz ow1eKa 1 . p. treści; "' ~ ~ 

Zarz(1d sekoji 19 zwraca uwagQ „Zburzenie pańskiego domu zali· wieckich pod< 1:i.r. a .przy. rynku StaJ 
wystaw~ów, te miejso jest już nie- ozono do szkół wojennyoh. Płaoió rego Miasta po stronie Kołłąta.ia ze
wiole i dlatego liczba zgłosztJń jest za oszactwane szkody będz'e sifl do- branie informacyjne dla przedstawi ... 
bardzo ograniczona. piero po wojnie, gdy odb~dzie sit} oleli prasy oraz instytucji społeoz-

Dotychcżas wystawa ma zapew- ól d k d . t j nych, zawodowych i kulturalnych, 
ni<my udział księgarni Wende'go, ~ygch"~ 0 sz 0 owanie s. rat wo en- pragnąc zainteresować. ,jaknajszersza 
Arcta, Fiszera~ składu· materjałów koła zakresem swej działalności 
_piśmienny~h W-nej Strzeleckiej, To- +/Bibljoteka publiczna. · i sprawą proiektowanego na przy„ 
warzystwa urządzeń szkolnych „U- J Po obliczeniu kartek wyborczych szfośó Centraln. Archiwum wojenne-
1·a.nja"111 Centrainego Biura Szlrnlnego, Kom)tet Organizacyjny Bibljoteki Pu- go~ Zebraniu. przewodnh~zył preit 
Szkoły W-ne,j Prysewiczówny, Szko- blicznej stanowią p.p ! dr. Sterling,· Józef Kallenbach., Po zaznajomieniu· 
ła . imienia Orzeszkowej, szeregu dr. Tomaszewelfi, adw.. Kamir:ńsld, zebranych z dotychczasową działa!~ 
ochron i szkeł fabrychnych i miej- hlż. Gross, A. Brilll, dr. Stefanowska, · nośmą istniejących już polskich ar ... 
sklch. dr. M. Kauffman, Henryk Orohman, chiwów wojennych·· w Wiedniu, we · 
- Arcybiskup w Łodzi. dyr. M. Grilnberg, bar. Manteufel, Lwowie L we Fryburgu oraz p9 wy-

. W dniu onegdajszym Jego Emi- dyr; Gajewioz, i E. Hirszberg. kazaniu konieczności istnienia takie-

TeatP Popularn)' 
w ogrodzie <JFonstanty'nowska 1ł 1'1 
- W sobotł zrzeszenie att)'ist6w toą,b;'q. Ps>l

tik~ego wznawia f;ztuk~ L. Bityńskiego p; t.: •Ta..>' 
ni~c czynowników". ,L, 

Sztuka od początku do końca. okrmou~m.;. 
wymuszonym humorem, zajmuje widza. i pozoit&.: 
wia arcymiłe wrażenie. · . . - ~;· 

Sympatyczny ogród, świetni o · zsra111 · 1l'.- aztU.i · 
kach ludowych zespół, wr6tą widowisku sobe>t.. , 
niemu duże i zasłutone powodzenie.· · · . · 

Bilety do nabycia w cukierni W..go Gostołu; " 
sldeg::i, w dniu zaś widowisk· od 5 p9 połudii,:ltt .· 
w kasie teatru, 

Ł„ O. S„ w· Heh1mowle. · 
Dziś : Wieczór kompozytorów polskłch,. 'Df~•:: 

rekcja: Tad .. Mazurkiewicz. W programio mlpr 
in.: K1ll'łowicza „Odwieez:nt: pieśni• i „Ra 
litewska" Noskowskiego „Step•, Mónh.tszkł,, · .. "!·'· 
tura qFlis" i Chopina „Nokturn"'~. r ··°'~Oe"' ; 
·. :·:·~.c ... ~c;·~ .dl . ~·~l.~ 

JN 
Komunikat niemiecki•\ 

BERLIN. (Urz~dowo). 

· Wielką Kwatera Główna, l•go. car~~; · 
WOL ~Ł 

lilscbodnia widownia woJpp,. 
Sytuacja jest niezmieniona •.. 

Zachodnia wido\vnia woju9.·· 

nencji ks. Arcybiskupowi warszaw- __; Zakońozeniie roku szkol„ go· archiwum w War3zawie, jako 
skiemu po uk9:ńczeniu ingresu koś:. nego. . podwaliny pod instytuoję, potoczyła 
oioła św. Józefa przedstawiali siQ . vY dniu 31 maja w sali Resursy si~ ożywiona dyskusja; na temat środ
osłonkowie Opieki Parafjalne,j przy Rzemieślniczej przy ulicy Widzew- ków gromadzenia wszelkiego rod~ajn 
tymże kościele. Jego Eminenoia ra- skiej 117 odbyła siQ uroo2iystoś6 za~ przyczynków dQ dziejów ·toczącej siQ 
czył rozmawiać z poszczególnymi kończ.enia wykładów na kursach pr~y„ obecnie wełny światowej naziemiaok 
!}Złon.kami - przyczem wykazał ży~ gotowawczych i uniwersytetu 'PO"" polskich. W sprawia tej będą o:pra ... 
we zainterisowania si~ życiem klasy wszechnego. Na uroczystośó tQ przy by- cowana przez komisj~ wydziału ar. 
pracującej w . Łodzi i okazał ~majo- li in corpore zarząd „ Vfiedzy" ciało ohiwum specjalne instrukcje i odez„ 
mość stosunków miejscowych. Naza~ pedagogicznie, przedstawiciele mie;.„ wy, które b~dą rozesłane do ws~yst• 
jutrz Aroybjskup zajqty był gorli· saowej inteligencji, członkowie Tow. kioh. instytuo1i · społecznych, kultu„ Na północ.y od :Lens t„kte. i. 
wem wypełnianiem obowiązków du~ „ Wiedza", wszystkie komplety . ucz„ ralnych i zawodowych w Warsza,wie, wczoraj trwała ołływionl1. dzia.ł&lnośó 
chowych, udzielając od samego rana niów i uczenie ora:& ich rodziny. p 0 oraz na prowi:nc.jl, w eelu uzyskania 
Sakramentu bier:.tmowania tłumnie wr~czeniu nagród najzdolniejszym dla archi WUill . W'SZ~dzie ofiąrnyoh i artylerji,· 
~gromadzonej d:;iatwie. O godzinie uczniom i uczenicom wygłoszono- i gorliwych zbieraczy· ·przyo2iynk6w Na lewo od Mozy rzucili frałlC°9-"' 
10 i pół Arcybiskup przerwał bierz- utartym zwyczajem-kilka mów oko- doby bieżąoei. .. · zl znaozne siły do ataku na. .Mori. 
mo·wanie i -przystąl>ił do odprawienia liczoościowyoh w imieniu ~arządu :: 10.000 · rb. na „Ratujcie Homme i wzgórza Oourettes. ·Na po„ 
BumJ' pontyt1kalnej. Wobeo tłumu „ Wiedzy"~ „Kursów Prżygotowaw„ d~ieci". . łudniewym stoku Mo:rt Homme no·„. 
zebranych wiernych, sumę odprawio- czych. i Uniwersytetu Powszechnego Z polecenia ka. Seweryna Cze-.. r. 
no na omentarzu, okslaJąoym .koś~ gorąco żegnano uczniów i. uozenloe twertyńskiego, ks. Włodzimierz Cze- wiodło si~ hn wtargnąó do. D88ZJOh 
oiół, pod gofom niebem„ . Kursów, podnosz1w zasługi ciała pe- twertyński ofiarowaJ na rzecz kwesty przednich rowów na przestrzeni okó• 

Przed !rnzaniem ks. ;wyrzykow- dagogioznego. Uczniowie w przemo„ ogólnokrajowej: .Ratujcie dzieci« ło 400 metrów. Pozatero liozne a:t&· 
ski odczytał List Apostolski. wach z kolei dziękowali zarządowi 10.000 rb c ki nieprzyjacielskie edparte · zostab' .. 

Kaiirnie wypowiedział proboszcz „ Wiedzy" oraz swym prelegentom za :: Hr. R.onikier na wolności. 
~ parafii kościoła Najśw. Marji .Pan. ich pełną poświęcenia practl. Uro„ Bohdan hr. Ronikier został oneg- wśród najciQższyeh strat„ . · · ·. ·: 1 

.Ks. Popławsld. czystość aktu szkolnego 2iakońozyła daj . w południe przez wladze nie'." Na prawo od Mozy konty11ow~~F~c 
Chóry Towarzystwa śpiewaczego li!iQ odśpiewaniem pieśni „Jesze~eP01„ mieokie uwolniony 2i wi~zienia przy ne są walki ·artylerji. ' cT • 

im. Mo11iuszki pod batut!\ dyr. H. ska nie tgin"ła'\ · ul. Długiej. Władz.ie. po rozpatrzeniu Na wschodzie od Obersept ni 
Miłka odśpiewały podczas odprawie„ -r· Fałszywa bony. obszernyech podań obwiniJnego, oraz mieeki ·oddział wywiadowezy . w .; 
nia pontyfikalnego nabożeństwa wie!- z; powodu ukazania sifł w obiegu ·zbiorowych deklaracji osób po~tron- gn~ł do stanowisk franeuskioh · 
ką Mszę Steblego i „Oremus pro Pon- w. ostatnich tygodni·„„h fałs"'ywy"h nyeb, pr.zy~z. ły do przek.on.an.1a, ~e ~ 
t·t· " f S · · "''I.I Id ... d ·h R .„ szerokości około '!)oo m..;,t ... 6w· i l ice· pro ·esora · urzynsk1ego. bonów rubłowyoh, wydział finansowy V! ~as~ zie spraw!' r. omu.1era na·· o u ·~ 

Po sumie Jego Eminencji ks. Ar-. przy Urzędzie ~tarsz;reh ZgrQmadze~, ClaJe s1~ do rewi3JI. . . gł~bolrnści soo metrówł poczem powr 
cybiskupowj prMdstawiau si~ człon~ nia Kupców i Komitecie- Giełdowym M~Jąo nadto na względzie stan cił z jeńcami· i zdobyozfł. ..· ~;:l·~ 
kowłeStmie]sco\~e_j Rady Op1 iekuńozej, postanowił wycofać wszystkie bony :dr?w1 a0oskabrżontegto,ł wła~~e, P~ zło~ Na zachodzie od C 8 m·b.r. ai :·~.~," .. :;·~··' 
z p. t1m1rowsmm na mrn e. 1 rublowe, by uchronió publie!ifinoś6 z.emu ~: oo r • ,Y .u em ':1'a_uc11, po"".' . . .. ··. 

Niestrudzony dus~pa-iterz o go- przed dalszym wyzyskiem: oszustew. stanowiły wypusci~ obwimego. na strzelony został dwupłatowi&o · ·at(~.· 
.dzh1ie 3 zuó1J; rmmoczął swe o bo wiąz- Przygotowama odpowiedniej. Uości woln?ść, zastrz~gając, że prawdo po- gielski. Lotnicy (oficerowie) . ran~i,· 
ki arcylrapłańskie;· bierzmując . rze- · hmyc.b. bonów wymaga jednak. dłut:· d?bny~ w przec~ągu. pó~ roku w spra~ WZifłci zostali do niewoli. ,. 
sze dziatwy aż do ciemnej nocy„ szago ezasu. Pozatem wyd2iiał finan„ wuqego nastąl?1 decyz;a. ···· W komunikaeie francuskim wy~ 

Dzięki te'i temu J·ego Emin. sowy .hon~w 1 rublowych więcej nio __..... danym dnia 29 ma1·a„. o ·godz. ił .. ·l:p•.····· 
ZIDUsz~ny był odłożyć wyznaczoną wydaJa I. wycofuje wiąksze partje (!c,W4PJ'tf Co · a·o· · f{e:f" •!!t.'l . . ~ ·. 
na godz. 7 wlecz. wizytację lokalu z .. a pośredmctwem banków i wiE}kszyoh ~J\u,....-, 'l,f\a I .,. Ow. poł., nadmieniono:r te w dniu 28 :m,~ 
Tow. Spie\~. im. "Moniuszki" przy firm. · ·. :J·tl, dzi ... ki działalności lotników i(l~la.,ł 
nl. Szkolne1 2S. Szanowny Pa.nie Redaktorze! "' . , i 

D JŚ d A b' i Oka~y fa]syfikatów mo~ma oglą- z pow. odu listu, zamieszc. zonego w „K.urJ'erze obr(.nrnych franc,µskioh, znisżozoil.() . 
. 3 · 0 rana · rcy Is mp zajęty dać w b1urz.e wydziału fin". nsowego Łód · l t · i ~; h Od dłunse był bierzmow_'anie:m, zaś 0 godz, 10 · 1 b k „ . . zklm" z dnia 26 b. m. za M 142, mamy ho- a a.wców ~em enBtło •· . ...• •. " 

I ł 111r w gmac lU an u handlow"'gO w go no.r P_.rosić o umieszeze.nie noniższ.ego· wy;'aś- ,., „ 1· · ••· • ·s·1·.- WJA· r,a1_rn oc rir:1 w1. lVJ.sz~ św. nrzyozem .· · . ; "' . . · · " go Juz. czasu .. n. 'e za1m. u7emy .. ·.~ ..... ,.·,.·.'I! .ł' dz1nach "brnrowych. . mema. . . tó 
spiewały chóry dziecięce 'l1ow. ~. Ciek~wy odczyt„ Otrzymana przez Stowarzyszenie Pracowni- cej sprostowywauiem komunikłl .. W· 
Spiew. im. "l\foniusz1n". Staram1;'m i~ob. <.'tow. os'w· . Swi·a- kó:V f'!otar)atu · od Łódzkiej Miejscowej Rady :niepr2iy.J'aciels.k. ich, wtym .}· edna.k w ..... :.1' .... · ... ·.·•· Po połu'jnfo Arc b' t j k "" ·" 0 „ Opiekuncze1 miesięczna pożyczka, zgodnie z da- . . · 
ingresu no~ozbudoJa~:[~~ '' ~o~ćf~~= tło~ odbędzie si~ w dzień 4 czerwca nem przez ogólne zebr:anie członków stowarzy„ pałil.ln1, gdy chodzi o spraw~()Ś:Ó:,,~a-· r 

w llad•i:oszczu. 0 

(•) · ~.f 0p~~!J· ~ 1l~~eP,,;t wd-:!1U~~{ -~;~,~;Er;~~!! ~-=:r:=~~~::,:r. ::e!;:~ez;\,:u~::, 1::1•-



0S:łego ubiegłego tygodnia, nie zagi
Jlflr.wogóle ani jeden latawiec nie-
~ieokt . 
łJpłl{ańsl{a widownia wojn'9. 

U południowegó cypla ,jeziora 
poiran odparto słaby atak nieprzyja 
oielski. 

Pod Brestem (na południowym-

wsohodzie o<;i .. j~ziora) wzi~to do nie
'Mioll serbów · w. uniformach angiel~ 

·NOWY· KURJER ŁODZKI -2 czerwca. Uł16:...;,r.;.;ol;.;'u;......._ ............. ______________ 8_,_ 

oyoh interesy koalioii, oraz przyszly den z posłów zapytał kierownik.a WJdziału spraw Pobór rocznika 1918 w Roeji. 
po1>ói europP-fskl.. Asąuith nie sądzi, zagranicznych, jak· się rząd zapatru1e pa pośre~- SZ'rOKHO. LM. si 5. z Piotro· 
b d · nictwo rządu szwajcarskiego w . sprawie z<:war?1a 

Y 0 prz;emów1enia Grey'a wygfo· pokoju. Kierownik tego wydziam odpowiedział, grodu donoszą: Ogłoszone przed· 
szonego podczas ubiegłe~o tygodnia, iż powtórzyć może svroje poprzednie wyjaśnienia, wczoraj powołanie :rooznika 1918 
mógł dodać Jeszcze cośkolwiek, co t. j„ iż do pośrednictwa Szwajcarji nie nadeszła (urodzonych w roku 1807) wywołało 
przyniosłoby jakikolwiek pożytek. jeszcze odpowiednia chwila. w oałej Rosji -skandaliczne sceny. 

Optymb:m ·holenderski. Bułgarzy w Grecji„ Około połowy· powołanych nie usłu· 
HAGA, 1.6. Wśród kót dyploma- LUGANO, 31 5. Z R3.l!IUU dono chało rozkazu stawienia si~„ Punkty 

sldoli •. 

tycznych. twierdzą, iż wypowiedzenia sz~. iż stery neutralne, oraz dobrze >&borne dla rekrutów gwardji mo~ 
SI~ kanclerza Rzeszy i Grey'a można poinformowane koła dyplomatyczne sldewskfoj świeciły niemal zupełną 
uważać za początek zbliżenia się i potwierdzają wfoilomość o wkrocze· pustką. W koszarach Mikołajew· 
rozpoczęoie moiliwych układów poko- niu bułg·arów do Grecji za zgodą skich rozwścieczone kobiety pobiły 
jowych. Wśród .holenderskich sfen· rządu greckiego. oticerówulnstruktorów, przyozem róż~ 

..·.Naoeelne. dowódBłwo woJskowe. rządowych panuje nastrój optymi· BERLlN, 3U:i. „ Voss. Ztg/' ~o„ ni ni~si funkojonarjusze wojskowi 
styczny. nosi z Chryst'anH: Według ostatme~ odnieśli poważ.na obrażenia. W Sa„ 

,Komunikat austriacki. Hr. Tisza 0 pokoju wiadomości, otrz;y manych z Grecji_, marze tłum przy wejściu do koszar 
BERLIN, Sl.ó. „BerHner Tage· bułp:arzy kontynu1ą swój pochód ~a. zatarasował drog~ ukrutom11 którzy 

blatt" opublikował ·wywiad swego Kawal!~. Cała Ma.cedonja wschodma chcieli posłuchać rozkazu. WIEDEN, (Urz~dowo) 1 czerwca. 

·· . Ros9jsl{a widownia W<Jjny. 
ół · · d ń l · odciętą została od Grecji. W Tule robotnicy fabryk broni 

wsp pracownika ·bu apeszte s nego SALONIKI. 1.7. Agl~"'cja Havasa d 1 d k j 
Z ... · • · t ó · i· ski eh , -•· zapowie zie i~ te o ona ą pogromu 

p ... ezesem IDHllS r W · węg er · ' donosi·. Dzisia.J' no połudn.iu franou. zi · J d · h któ h 
hr. Tisza~ który powiedział: Niewąt- i: na wszystklo ~ ro zmao , ryc: Stanowiska nasze na. Wołyniu 

:znajdowały się wczoral w ciągu wie· 
lu godzin ponownie w .ogniu arty„ 
lerji nieprzyjaeielskie1~ 

pliwie w ostntniuh dniach zyskały na zajęli PoroL synowie wstąp1ą do wo.,ska. PolicJa 
1 b l t ł · 1 · AMSTERDAM. 31.V. Według doniesienia aresztowała już licznych dezerterów, 

SI e O je'!: .y wne za ożema po WlOWe, „T.i"mes:i" ., Bu'a.a-i"'Y nie posuwa1·a. s'ę dalej na · ód .::a •· 
któ b ·1·ś b' · "' dd a - •- "' - którzy po CZ""ŚCl .J·alrn pow uezeroJl l'e Ul'O 1 I my SO le }U4 O awn · terytorjum grcck1em. Pozaimowali on! wszystkie "" tł 

W ciągu nocy podejmowano 
liczna gwałtowne starcia na przednich 

Nawet w obozie nieprzyjacielskim drogi komunikacyjne greckie w okolicy. Rupelu podają obaw~ przed zemst0t umu„ 
ujawnia sią pewna _ewolucja. o tyle, i koncc.1truja wojska pod Rupelem, Dem1r Hissa- Wprowadzono obecnie w tycie 
Ee nie mówi 011 jut o zduszeniu Nie- rem i Xanthi; zagrażając Seresowi, Dranie i Ka~ ostatni ułaskawiający ukaz cesarski~ 

· · b · z warn. który otworzył wrota wi~zitmne 
polach. · m1eo l roz i orze Austro~ Węgier. LUGANO, 31.v. Agencja Stefani don?si z. Sa- • 

ostatnich ·wyjaśnień Pomcarego lonik: "Posuwanie sie bttłgarów do Dęmir Hissar aresztantom, l)odlegająoym powmno
i G:r!jya nie widać, by istniały już wywołuje w Grecji óbawy wśród zwolennik~w śoi wojskowej. Ułaskawienia dotyczy 
jakiekolwiek subiektywne założenia Venizclosa. Prasa Venizelosa ząda natychmia- nawet oiQżkich -przestQpeów, skaza. 

Także na froncie besarabskim 
;nit ustaje działalność przeciwnika. 

Wł o sł{ a .·Widownia wojn~. Pokojowe, chooiaż nie mo~na jeszcze stowego wypow'edzenia Bułgarji wojny, oraz do- nyoh na Wi(izlenie de 8 lat. 
maga się interwencji koalicji. 

dociec. na iakioh momentaah prze- PARYŻ. 31.S. „Echo de Paris" przyznaje Stpnowh;ko Rumunji„ 
t>iły nasźe, posU:waiąca siQ na oiwnioy nasi budują dzisiaj swe na- zupełnie otwarcie, że wkrocz~nie. bułga;ów w EUKAREszr. 31.V. Organ · Take Jonest'm 

I dzieje, gdyż zawiodły ich oczekiwania, dolin~ St umy, zanrata poważme frontowi fran- „Romaln" twierdzi, iż stanowisko Rumunji osta-
wsehód w okolicy na od AsiagQ, do- jakie podczas swe1 akoji bałkańskiej cusko-angielskiemu. .Najwyższy czas, by przy- tecznie sle wyjaśniło, albowiem Bratianll. zwrócił 
tady do wsi Mandriole i przekro- pQkład~H w wystąpjenie Włooh, oraz stapić do akcW. pisze .Echo de Paris". si~ obecnie w stron~ państw centralnych. 

' ozyły drogę, łączącą Monte Friara stano.wiSka Rumunii i Stanów Zjed- . BERLIN, 3i.5. „ Vossioche Zei- Nowa po:łyczk:a wojenna Nie„ 
i Monte Baldo. noczonycb. Jak dawniej, tak i teraz tuno" dowiaduje się Londynu iż za- mh~o„ 

"'ależnem J. est.1· 0 d·ynie Cid nieprzy1'aciół rządzenia $arr,.iil'a .w Sal~~1i~ach. P?-
Na ws111hl\dz·1·e· ·od Ars1·ero zd,,,by u · ..., l d · ó bl1 J "J s1A BERLIN. 80.5. _Berliner Tage„ 

.., ·"' · "' „ naszych, k1.J:i.dY .. zostanie przywrócod zwa am. om vs1a si~ z za ąov y, • „ h 
t 1\R' t c i .6 V . f . u . blatt" nisze: Oczekiwane w tyo o .1.uon e ang o, ora2i wzg rza na nym pokó;·. My ze swe1 strony n.le o ensywy i: t 

• 
1 dniach wniesienia nowego projek u południu od .Canova i Tresohe. Wzi~- czyniliśmy ta.iemnfoy z gotowości do Instruktorzy angielscy w marynarce kredytów wojennych obeimie nie 10 

t ... dn niewoli 0 00 w·łoch .. ón•. w tem. zawar~io. poko1'u od chwili. gdy greckiej„ ł . 
"' "' " •·. " '"" · r · 1 k. · · ·· mHJ·ardów, .i,ak to by o ostatmm ra„ 

.A 6 spełzły na nicz1:1m zaborc:z;e zamiary ATENY, 1.6. Nowy sze ang1e s 1~1 m1sp p 
U o.u.cer w. oraz zdo. b.yto 8. karabiny k. · p 1 był w towarzystwie kap1- zem. leoz 12 miliardów marek. ro~ , · nas·~ych nrzec1· wn1· 1·ów. Tak samo, mors ·ie), a mer, przy , ..,, 
Jll.BIZynowe. ~ .J:' ' tana Wells'a oraz. porucznika okrętowego Cha- iekt ma by6 wniesiony do plenum. 

jak pan v. Bethmann-Holl weg i sir rell'a do Aten, aby wstąpić na jednoroczną służbę parlament.u w formie etatu dodatko„ 
-Pod ArsieroR wojska nasze sta- Edward Grey, podobnie. i ja pragną do marynarki greckiej. Szczegół7 urno~y zostaną \vego lJrawdon. odobnie w poozątku 

ł ł d · b p · pokOJ-U, który zapewniłby trwały spo- w najbliższym czasie ułożone 1 podpisane przez !:' 

n~ y· na po u mowym rzegu osiny . d A t - v'' ministra marynarki oraz mwych instruktorów. przyszłego tygodnia, bezpośrednio po 
i odparły silny· kontratak włochów. kój całej J;nuropie. G zie us ro- 'v ę~ .A.a .s zakończeniu obro.d nad projektami 

gry mają szukaQ gwaran~ji ~akieg.o OguanB Omensywa podatkowymi. 
.Również nie powiodły. siQ ·ataki po.kotu. wskazu10 sama historia woJ„ niemiecki'~?. . 

'niepr~yjacielskie na stanowiska obroii- ny. obecnej, przyczem n.ie mam P?- I.JONDYN· ·;cn;---Prasa angielska Spraw·1 Lł~bknechtP. 
ców naszego kraju pod Chie~ą (doli ... trzeby wypowiadać Sl~ w sprawie ol1awia się, 'iż Niemcy rnzpoczną BERLIN, 31.5. Obiegają pogfo. 
na Brand) 1 na wschod:z.fo Passo rozciągłośc_i koniecznych w tym ra- wielką ofensywę i wówczas nia b~~ ski, że przeciw dep. d-rowl Lisb· 
Buolo. zie gwaranc1i. dzie jui mowy o przeprowadz~n~~ knechtowi wniesiono skargę o zdradę 

. Pokłosie na terenie ataków zwiAk-. Obawy Stan Zjednoczonych. akcji zaczepne.j ze słror.-y koalwp. wojenną. W ra3ie skazania. Lieb-
" HAGA, 31.5. Korespondent wa- Dzienniki przypus'r,czają, it Niemcy knechta, będą mu odebrane mandat1 

szyło wymienionf\ wczoraj zdobyez szyngfo~sld gazety „Morning. Po~t" poprowadz~ ofeus;ywę w nast~p~lą: do parlamentu Rzeszy i s@jmu pru ... 
do 81S·tu dział. Reszta zdobyczy na- dowiaduJe się, lt według zdam a wie- oych czterech punktach: N a. hn31 ski ego. 
Hej nie została jes3oze w całośoi lu obywateli amerykańskich punktem Dyneburg :.- :ą,yga,. pod Salumka~i~ stanowisko Rosji i AngljV. 

obliczoną. ,Jak dotąd. nalic:aono 148 kulminacyjnym przemówienia Wil· na froncie ang1elslom we FlaudrJl I LUGANO. 31.5. Organ Moussolini'ego „Gior~ 
karabinów maszynowych. 22 przy- sona, je~t ustęp, W którym ten we · porl Verdun. nale d'rtalia" pisze: „Cios austrjacki, zadany 

· właśaiwy. sobi.e niewyraźny i wielo- Na zapytanie "Times'a, dlaczego Włochom, uczynił olbrzymie wrażenie. Włochy 
rządy do rzueanła min, 6 wozów, znaczący sposó·b wyraża nadzieję, te AnatJ·a nie czerpie ,Josiłków z r.iiewy- czują obecnie niebezpieczeństwo austrjackie. 
• Ó • b d S z· ·d l h j „ 1

- d l Okropne walki, prowadzone na płaskowzgórzu 
· 1100 rower w l ar zo wiele tany 1.e noozom~ W oso ·iac BW.YC l czerpanego rezerwuaru b z oego w Bizeneg, rozstrzygną 0 losie Włoch. Lud chce 
amunicji, w tem 2260 najeieższyoh pełnomocników otrzymahl.; prawo gło- Iudjach, odpowiedział pewien generał zwycięstwa, z tego powodu oczy jeg::> zwrócone 
bomb. su na. konferencji pokojowel. \Vil~ dobry znawca stosunków indyjskich, sa na znacznieisze osobistości włoskie. Lud 

son sprawie tej nar'Jaje pierwszorzęd- że ·nie 1·est tak łahva rzeczą skonoen~ włoski sienie cofnie, lecz o ile się na kierowę 
D ł d „ . - h d . f " ~ " f . . ·t d · · · nikach swych zawiedzie, należy oczekiwać WY• 

· 1.~ o U n1cwo•wsc o n a w1„ ne znaozern. e l s aw1a Ją na we nona ti·o"'a;:. oli'o· 1.by 10 .cl<J 12 dvwiz1,i j11· 
r · " v v " padk6w, kt6re pozostawia, niezatarte. wspomnienie. 

downia WO)l19. pośrednictwo peikojowe. . dyiskich, pon:eważ większa część No.stepnie dziennik ten komentuje stanowisko 
· · - Rzeczony korespondent podkreś~ ludności indyjskiej niezdatną jest do Rosji i Anglji, które robią wrażenie, jakby popie· 

;N. ie Wydarzyło Si~ nic SZCZOf!ólw ]"' fa '{t.·. hn n.od~„ ... s· "a targu niemi ee- · d · 'ł · · raly da.żności Niemiec oraz AustrJi, do obalenia 
..... ... ~1 6 ',tiu "' vuu 1:.1 prowa zema wo;ny ws1)Q CZ~8ll6J. . A 

1
. negt... ko-aroery!rańskie.go, .ptWl'Il6 osobietoś· po kolei swych przeciwników. Rosia oraz ng Ja 

ł · · N- Zapowiedź ofensywy; chcą czekać dopóty, dopóki nie będą gotowe icb 
Zastępca szefa sztabu generalnego ci twierd:&J Y .już, lż WOJna Z Ie.mea~ BEHLIN, 31.5. z Sztokholmu organizacje wojskowe, lecz wtenczas pomoc 

H f . rni byłnby pa~ądaną ze względu ~a przyjdzie zapóźno, gdyż do tej pory niejeden ze 
Oe . el", możliwe wspóJdziałanie Stanśw Z1ed~ donoszą: Włoski minister wojny na- zwiazkowców może zostać pokonany, a wówczas 

marszałek polny porucznHc. noczonyoh w powszechnych ul~łada?h radzał się dzisiaj z Salandrą i Sonni„ cała sprawa zostanie przegraną. 
lnlePneiaciia Jlokojowy_ch ... Ameryka obawia 91 ~, no, 01·az z posłem ro!:)yisldm. D7'ien-
. "'r · • by ukłacty Il.ie· doprowadziły do tai;.. niki włos!rie zamie:Szczają · depesze 

. W sprawie pokojowej. nego, w ~tqe.u,nku do niej, traktatu, piotrogrodzJde, donószące, iż w czerw·

. LONDYN, 1 6. - Biuro Reutera ora2i rozroątu potągi- japońskiej, Jrtó~ cu rozpocznie siQ ofensywa rosyjska, 
donosi: · · ra zagrażałę;byjsj. Prócz tego. Ame-. która niieć bę.dzie na oełu odcią.gnię„ 

W-0bec oświadczenia, kauclerza rykama powody, aiżeby. zabe~P!.eczy6 cie nieprzyjccie]a z innych frontów. 
Rzeszy \Y nocie niemieckiej do Sta- si~ wobec proielrtow.aneJ koahc)l han„ Dzisiai po obiedzie odbyła si~ nara-
.nów Zjedrioczonych, it w ciągu osta- dlowej. da ministrów, na której . ministf}t 
;tnich miesięcy niemcy dwukrotuie Rosja 8 pokój. woiny 2idał relac]ę z obecnego poło-
c'oltwiescili światu swą gotowość. do ROT'l'ERD.AM, . 31 ma;a. Prezes żenia. 
't'.~Warl'ia ptłkoju na podstawnch, któ- Dumy Qj!;naJmił . vrzedsta\~~oi~lowi Rosyjeka a•iada wojenna. 
r~ zabezpieczyłyby icb inten~sy ży~ prasy nowoiorskleJ, 1z w Rosn men~a SZfOKHOLM, BU>. Z Piotrogro-
mowe, oraz, iż nie będxte wmą Nie~ stronn. pa_eyfist.vcznycll .. Członkowie du donoszą, jż pod -przevrndnkitwam 
.lniee, ie"'efi pokói zo::-tanie jeszcze Dum:f ~ąda1 ą,:. by woiną prowadr.ono cesarza zebrała si~ tam wiehni rada 
-Wl)trzymany, deputowauy Izby gmin, ·dotąd; dopó.fd Niemcy nw coiną swyQh wojenna, .która mn zadecydować o 
~arkham, zwrócił si~ z· następu: ącą armat z 7iiem rosyiskrnb, oraz dopó- zarządzeniach koniecznych na fnwcie 
Interpelacją do Asquitha: · kąd nie zgo~zą. 81 ~ na przy.h~c~e wa- niemieckim. Z zez.na1'l jP-ńców rosyj-

Czy koalioja gotową iest skorzy· . runków koahojl.. ;,Jeślt zaJdzie ku skich wynUrn, iż generał Brutiiłów 
E>tać z usług państw neutralnych, a- temu . potrzeba, .·będziemy; walczyó czyni pr~r,_vgotowani11 do rozległej akcji 
teby przedstawić Niemcom określo- nawet _jęszeze_ 20 lat, by się pozbyć w Be~wruo}i . . · 
llS}Jlfarunld, na jakich mógJyoy. one niemiecki0gO niebezpieczeJi:Jtwa.i ZlllU· fJad g!l".CUT~foą b~HUill"!!hską. · 
~!Wrzeć pokói, ·"vycbodząc z zało:3e- . simy ~cesarza· niep.lieoldego do przy- ·Bu .:„ ARfl1SZT, Hl.5. Z Besarabii 
!Jla~ że nie. mcy byłyh,:Y?· g_otowe W tym J·~,.. 1·a nł'SZJC·h .·w"'ruol,..ow". . d j) ·· - • · „ 
s · "tv ..., " " onoszr\: :t.O!:ljulUe o pusc~llł ir11as1e'.~Z~ 
• amym cza:::ile i ta samą droqę :mtw- Ros·a W7i iraga sH~. przyu\ć wa- ko i\Jowosie!fcm, poloi..one nA.d gntt.d„ 
łllU.Oikować 1rnalic-:ii okreśione warun- ruri1r1· no·~o.'iu·· , .. dTl. ITtowane 1'lr7ie2iNH"n- B p "' kI · '- I" .Y ' ' cą utr1•wmv rzed coinlQCiem się 

FJ,~·2na ialrich prttgnęłyby zawrzeć po;.. cy, wzbra~11a· się nawet w t.vm wy- foll, wytitan .• nr i:.;łąb kri1.1u w,;;:.qrst-. 

• J. .. . · . . . · .·. · ... pad!rn, o.- He -waqrn.n bvłyby przyjQ~ ldd1 mies;'..Hllli ·ów wrnz Lj wh dooyt-
l As.~mtll ~dpn~v!edzrnł, . że . ._Grey te przez 1r..óal!c,ę WJ buchu re- kir.w, Hlla~teezko ZllŚ f)Od!)t!Ji:i'no .. w 

fe°żył JU~ J?Ubl ~znrn .. w:Y1 '.- 81 ~1 erne ua woluoii w H.()sH rnę należy sa~ o- tych dnta,_·h przeniesiouo ątówn!J: kwa· 
· 1Tuat POKOJU •. Z wy1asnrnnrn · l_rnn· bawiać. ten.? arni i lio~nralJ"drnq y, Lipinrn do 
c1erz.~a ... R.z.esz .• Y nie wynika, by Niem- sz~?.taicm;ja a p3kó.~. 'i · • i 

·-".• .... c.Y .. ·.:.n.uał.\r h.y(~ rro·ioare- do· ro·;;-1,vażenia " lortee1
.' C l'or.:rn1, j)O!OŻO!WJ t.ale; poia 

... .. _ , .~ .., n ,_, ZURYCH. 31.V. Na dzisiejszem posiedzeniu linjr~ irotitu .. 
· ~runków ppJiojowych, zapewniają- komisji neutralnej p;ixlamentu szwajcarskiego Je~ 

ZP.llrojenfo Stanów Zjei::~m:11czonych. 
WASZYNGTON, 1.VI. Liczbę łodzi podwod~, 

nych, przewidywaną przez projekt prawa o bu„ 
dowie okręt6w, kongres Stanów Zjednoczonych 
powiększył przedwozoraj z 20 na 50, .dzisiaj za& 
podniósł sumę wyznaczoną na cele lotnicze z 2 
miljonów dolar6w na 3 i p6ł miljona, oraz uch wa• 
1ił 11 miljon6w na urządzenie zakładów rządo• 

wych do wyrobu płyt pancernych. 

Konferencja ekonomfo:11?:na„. 
PARYŻ. "Matin• zamieścił program konfe. 

renc}i ekonombt:nei, jaka ma się odbyć 14-go 
czerwca. w Paryżu. W konferencji tej uczestni
czyć będą przedstawiciele: Angljl, Belgii, Włoch, 
Rosji, Serbjl i Japonji. W programie znajdują 
sie środki, jakie maja być podięte w czasie wol· 
ny w okresie pr:zejścfowym, wreszcie po zawarciu 
pokoiu. Głównie idzie o ujed,1ostajnienie środ~ 
ków, ma}acych na celu zatamowanie handlu z nie~ 
przyjacielem. Srodki okresu przejściowego będa 
miały głównie. na celu wyrównanie strat, wyrz?~· 
dzonych w Be1gji i Francji północnej. Omówione 
beda także rozmaite środki, wymierione przeciwko 
handlowi i przemysłowi niemieckiemu. „Ma.tin"' 
zapewnia, że konferencja nie będzie widowiskiem 
z toastami i wymianą utopijnych pojęć, lecz . ob
myśleniem metodycznej obrony, która ma wydać 
skutki ściśle określone i bezwzględne. 

&•owrót ministrów„ 
PARYŻ, 1.Vi. Francuski minister Viviani 

oraz Thomas przyjechali z powotem z Piotrogro
du do Paryża .. 

Zaprzec~enie„ 
BERLIN, 1.6. (Biuro Wolfia): Rosja i Anglja 

ro:~powszęchniają pogłoskę, jakoby na. morzu 
PóYnocnern zostały zatopione parowce niemieckie: 
"Pera", .Hebe" i ~Worms". Wiadomość . ta jest 
zmyśloną. 
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Kweatja bfokady. 
PA"ftYŻ, l.VI. Przybył tu dzisiaj Sir. Robert 

Ceeil w celu obradowania z prezesem mmistró!f 
Briand'em oraz ministrem bez P.ortfelu Derus 
Chchin'em w sprawie przeszkodzen1a kontraba~· 
dzie do mocarstw centralnych oraz ograniczenia 
źródeł dowozu, dla nieprzyjaciela. · 

Wypadek automobi~owy ksi411cia 
Holenderskiego. 

HAGA, l.VI. Wczoraj w południe automobil 
na.f.tępcy tronu na drod~e z Heerenv?en do Le
cu warden zderzył stę z mnym automobilem. Auto: 
m .:i bil ksiecia. został rzucony na drzewa, wzdłuz 
citogi j iekko pogniecony. Pasażerowie (między 
j .mymi sam książę) nie ponieśli szwanku. 

Przemysł amerykański kwitnie. 
NOWY JORK, 30.5. Schwab oświadczył w 

przemowie do członków American Ir.on and ~teel 
Institute, że kraj znajduje się obecme Vf kwitną
cym stanie interesów, o jakim prze~ kilku l~ty 
nawet nikt nie śnił. W sprawozdanrn.ch fygodmo
wych pism widać pewne wstrzymanie zakupów, 
nie oznacza to bynajmniej ruchu wstecznego,· 
lecz powrót przemysłu amerykańskiego do nor
malnego,. a zarazem nader pro:sperującego stanu. 

Ujednostajnienie jadłospisu w Niem• 
. czeoh. 

BERLIN, 1.VI. · Podczas długich rozpraw 
w sprawie wprowadzenia uproszc~one_go . je~no
stajnego jadłospisu w cale~ ,pans~1e mem1e~
kiem postanowiono przedstawic .projekt Radzie 
Rzeszy, o którym wkrótce zapadnie decyzja. 

OBWIESZCZENIE. 
dotyczące zasekwestr~wan}a wy:obów tkackich

wiązanyC?h 1 ponczoszmczych. 

Znoszac wszelkie dotąd wydane rozporzą
-izenia, dotyczące gotowych. wyrobów włókni
stych z wełny,. bawełny i lnu, postanawiam: 

A Źasekwestrowanie. Nitej oznaczo
nych towarów · nie wolno . ani sprze~a;wa~, ani 
fabrykować, ani z; dotychczasowego m1e1sca prze

. chowania na inne przenosić,. 

1. Surowe półwykończone i gotowe tkani 
ny, zrobione z wełny, sztucznej ~e~ny, ~aweł1:Y· 
sz~uczneJ. bawełny, lnu, lub 1ak1e1kolw~ek m1e
szaniriy tych materjałów, albo z wszelkiego ro
dzaju innych materji . takowe zastępujących, któr~ 

11adaja sie .. dla wierzchniej lub spodniej odzi~ty 
dla m~tozyzn, ·jako i dla kobiet, albo , n~ . pod-. 
szewki, bez wzgledu'. na wagę, szerokośc i kolor. 

, . 2. Kołdcy i. materJe na koł~ry' wszelkiego' 
rodzaju, wielkości, koloru~ szerokości. · . 

3. Surowe bielone 1 kolorowe (takie. ~ VfZO· 
rzyste) materje na pościel jak naprz. materJe_ na 
sienniki drelichy na pościel lub materace, ma
terje n~ prześcieradła, r~czniki, be~ wzgl_ędu · na 
skład materjału, wag~ lub szero~ośc. ,. 

4 Materje na brezenty · ł opony, płótno 
żaglo~e bez względu na wagę, szerokość i kolor, 

5. Materje na worki do piasku i •. wszelkie 
tkaniny, które nie podpadają f!'Od cyfry 1 do 4. 

6. Kośzule, kalesony, ;~ńczochy, skarpetki, 
trykotaże; kamizelki z rękawami i kaft~iki, kolano
grzejki, przepaski brzuszne, . oc~ramacze gł?WY 
(tylko w formie węży), rękaw1czk1 (tylko robione 
na maszynie lub ręcznie) chustki na szyję· (szale); 
ogrzewacze 'pulsu, wszelkie jak dla mężc~yzn 
tak i dla kobiet 

7. Gotowe reczniki, obrusy, chusteczki dq 
nosa, pokrycia namiotowe, .odmierzo.ne brezentr 
wozowe, odmierzone pi:;z_eśc1eradła 1 powłoczki, 
worki do piasku, torby ple~ne. 

B. Wyjątki. 

1, · Tkaniny· wymienione pod literą A, o ile 
w chwili obwieszczenia niniejszego rozp9rządzenia 
znajduj asie już· w procesie usziachetnienia (apretu
rze lub ·w "przeróbce, mogą być wykończone. 

. · 2 ... Sprzedaż i wyrób wszystkich· · z~sekwe
strowanych · towarów · w sklepach detalicznyc~ 
i użytkowanie w pojedyńczych miarach długości 
·przy gotowych przedmiotach w sztukach lub pa
.rach i nadal jest dozwolony. 

C. Zameldowanie. 

Wymienione po~ ,s - c osoby. 11ini.~~szem 
wzywa sie zameldowac wzory swo~eh towarów 
do łódzkiej filjł miejsca . surowców wpJep.nych 
w warszawie, Ceglebilana 20, róg ZaohodnieJ, 
z podaniem ilości ·swoich ·zapasów. . . . 

Dostawa wzor6w mote być us~uteezniana 
codziennie od godziny. 3 do .6 połudn1u.. · . 

Pejedyńcze wzory. . winny. być za~pa:rzone 
w karteczki, na.· których • . w . J~zyku :i1en;!.ec~im 
dokładnie musi być_ podany gatunek, tlo$c, wiel
kość i szerokość w metrach i centymetrach). 

Nazwisko meldująceg9 ·winno ; być podillle 
po niemiecku i po polsku. · 

D. Zwolnienie" 
Zwolnienia · n~stępuJI! . tylko. w miej,?cach, 

gdzie wzory · będ~ podii.ne, przez . uprawnione 
osoby łódzkiej ~ilji miejsca sur~wcó'?' wojennych 
w Warszawie. - · . 

Piśmienne wnioski o zwolnienie przyjmowa
ne. nie będą. 

E. Okre41enłe ka~. 
· Kto. powyżej · wydane· pńepisy przekroczy 

lub do przekroc~e:nia ·takowych wezwie albo po
budzi, kto zameldowania w swoim . ozasie za.,. 
niecha i nie zupełnie poda,. będzie karany. wię
zieniem do pięciu lat, . lub ·grzywną 'do•·· 10,000 
marek osobno, li.tb vt pol ączeni"U jedno z· d.Iu
giem. Oprócz tego, towai;y l:iędą mu .bez wszel-
kiego wynagrodzenia skonfiskowane •. ·•· , , 
· F .. Pr~eciąg seh,wesiru. ·' ·. · . 

Rozporządzenie . wchodzi w życie • z . dniem 
ogłoszenia i pozoslaje w mocy at do zniesienia 
przez oddzielne• rozpąrządzenie, · · ' · 

Warszawa,· 5 maja ::1,.916 r. 
· . Generał-Oubetn.ator 
podp; von Bęseler. 

bydło rogate. plerwszó_..~. ·t .. t d-.e· 
I klasy 40.- li klaQ 7~ .·lllll 

Ustanowione policyj nem· ro~rt§~11t. 
jem z dnia. 28 kW\etnia cen7 m~$JlX!ilQ~' 
l~ta, owoe i świnie pozosta1a. nie~.~~o. 

. 2) dla sprzei:łafy mi~sa: "·i~c~;:~ 
a) w mieście Lodzi za funt po s "' 

wołowina I-go gat.·· . 

w sprzedaty . 
hurtowej 
0.95 mr. 
o.as· ... II-go • 

koszorna I g. 
(jak . i polędwica) 1.10 „ 
b) dla pozostałego podwła~nego 

administracyjnego za funt_ polsJp : 
. . . . . w sprz.edaiy 

wołowina I-go gatunku 
koszerna (jak i polędwica) 1 0:95 

"Pozostałe i ustanowione policyjnem . ~· 
rzadzeniem mojem z dnia 15 kwietnia eony,;~~ 
symalne na mii;so poz.ostają niezmieni~nem~ I>.~·„/ . ,; 

3) dla sprzedaży .kartofli: .· ... ·.· 
Najlepsze wjborowe kartofle jadalne 1\r' ef~, :4 

łym obrębie Zarządu C?esarsko ... Niemieekiego;~· i 
zydjum Policji w L.odz1. 5 marek za. n~e~Jl'Okk;:~ 
centnar - 50 klg. - 120 funtów polsk1~h •... · · .. ; ;. ;~ 

4) Przekroczenie niniejszych cen· maks1p:ią1•: .•;] 
nych bedą na zasadzie 1 cyfry 1 rozporFą~ł.,') 
·policyjnego z dnia . 1_5~go kwietnia . 1916. ~·:·i\~·{'. 
nadmierne podnoszenie cen karane, . < ·• '.; i:.{; 

5) Powyższ.~ ceny maksymalne wchodt'ątw;t:ft1i~t. 
cie dnia 1 czerwca r .. b. • , ~~-~i;~ 

· Lód{ dnia 31 maja 1916 r. •· 'j'/'' 
• Cesarsko-Niemiecki Prezyeen'ti' 

von .Litz.ę 
Powytsze obwieszcze~ie niniejszem podaje 

:sie do publicznej wiadomości dla łódzkiego ob- Teatr Polski (Ceg1e1n1an& 6!fJ 
wodu adminiśtracyjnego. ·. . Benefis T. Tadwina i Józefa. Ka 

Rozporz.a.dzenie to tyczy sie.: L6dź d · 17 maja 1916 !'. · skiego.. . 
ma· • · · Diiś odbędz;e się przedstawienie_ na .. 

a) Producentów zasekwestrowanych przedmio• Cesarskó .... Niemiecki Prezydent Policji. Tadeusza Tadwina i J. Kaszyńskiego~ O 
t6w i takich osób, które utrzy- WIESZC · E · bedzie komedja .w 3 aktach B .. Gorczfń. 
~~~i:!!a~~z!d~~~;n:lę -;r~~~~c!:j~~ekwe- Usta~!!le. rozporząd~ni!~~~Hcyjnemi P: t. ~Bagienko"... . · .•.. · ·.~~~;· 

b). ·wszyst·k·1.ch oso"b, f1·rm, towarzystw, .. kt .. 6re z dnia 15 i.28 kwie.tnia_r. b. ceny maks_ymalne Obsadę stantnyią:ylańik_Liwna Śknhrtyki~k~~~~;~i.:. 
· ź k t fl d Machalski, Olędzki, P1 ars i, os ows l'.~n:t. : · zajmuj a sie ·handlem hurtowym zasekwe- na by~lo. rze ne, mięso 1 · ar o e po _lega.Ją w po-

strowanych towarów; · · roz_u~1ei:m . z pan:n: gubernatorem. wojennym Staranna reżjserja oraz. u~ział ~eh1i&i'1flt · 
· . · zm1a01e · 1ak następuje. . sił aktorskich gwarantują w zupełności JlOY~!Ji~ 

c) sklepów, lo1i,~ardów, ekspedytorów 1 skład- Jako ceny maksymalne znacza ! nie, To tet dziś wieczorem pełno l:i~tfo v 
ników, którzy zasekwestrowane towary w d „. ·b· d' . ";... ~ Teatr e Polski"m ·Pozostała niew· ielka czaś.i: 1;.il•-swoim handl u lub dla przechowania 1). dla ~prze a„y · Y ·.~<ł_ r~e~e{IO . U. Właści- Z •• ~Jr ,,u·""" 

. . ciela ziemskiego lub u tuczyciela ;-. . . tów jest do nabycia w kasie teafru. · ~ \ 
m~~ . . 

Sezcłn·ad 2o·maja do-20 wrzełni&(rt.; • • • • • • 
..- Całkowity dochód na Oświatę 1 · •• • • • • 

So.·l:E:c· Zakład w6d mineraln.i f 
.. · .. · · ·. . . ~a~ano-słon~ch i le~ 

• • 
JU 

li 

ILEUSZ y UME 
li • • • • 

. · · f~zykal°'o - dJeletyan . ·· 
otwiera nadchodzący sezo:o. ··leczniczy pod kierunkiem~ 
karza specjalisty Dr; J. Wiśniewskiego z Warszawy. Śr 
lacZ:hibze. zakładu: kąpiele. mineralne i m"Ułowe, mech 
i el&ktroterapja., hydrop~tja, kąpiele słoneozne i powie 

Ceny .nizkie. . . . . Ceny nizkiii} 

·= • • 
wydany w piećdziesięcioletnią rocznicę założeni3: tego poczytnego 
pisma, zawierający utwory najlepszyeh sił lit~rackwh I bo_gato ozdo
biony w aktualne Hustracje i .Jest do nabycia w redakcJI "Nowego 

Kurjera Łódzkiego" • 

• • • • • • 

T]trzymanie znacznie tańsze, nH. w innych stronach k:r1 

Do ja.za przez · stacj~ Kieloe, lub stac}f2 kolei· . galioyjsk' 
Szczucin, skąd· 15 wforst do Solca. Infórmae.}i'ud2iiela grat~r .·~~ 

·zarząd. ~ołca, poczta Stopnh>a1 obwód Busk~ aa~Tl;·· • • • Całkowity dochód na Oświatę I CH& PCA, Krawiec ·?amskt·z powodu. kryzy~,·; 
: . . . . s11 szyJe. elegancko kostjumy <>4· 

Ocf.lewnia f!elaza i fabryka Maszyn 

T. I s- a 
(Senatorska 22) 

przy;muje zlecenia na odlewy z własnych i nadosła
nych modeli: dla kolejek, młynów, .:...,;.. budowlane, mo
sty, na ognioodporne ruszty, paleniska i odlewy kwa-

. soodporne · dla fabr. chemicznych. 
Posiad'a na składzie gniotowniki, kuźnie polowe. 5 

. V =1{1. Gimnazjum .Zeńsl{ie 
i specjalna szkoła Przygotowawcza dla analfabetek 

od 6 lat. 
„. 

Hochste!nowej w .Łodzi ar11 
W61aai\ska .N2 23. 

Egzaminy wstępne .rozpaczną się dn. 9 ozerwoa. Po-

l dania d l a w s z y st ki o h kl a s przyjmuie kan-
w celarja szkoły codzięni:iie o d g o d z. 4 do 6. 

•• 
l\lagaz9g l{apelusz9 

c. l{alinowsl{ iej 
z Vfotrl{owsl{iej 26, został przeniesion9 
·na ulicę PIOTRKOWSKĄ Nr. 152.' 

10 fatnie!lo pragnA umieśaió mk. IO, palta od ~. s, suknie.~.· 
._, "' mk. 2. Równieł przY.jmuje b1ellzri~' 

~a ~si na ~wa miesiące, przy damską 1 m~ską- do szyci&, Pracow- .. 
mtellgentneJ ohrześcjańsltiej nia E. B11dzk1ej,. Piotrkowska J'ł 17, · 
rodzi~ie )ąb . w speojalnym parter~ Nowe·żurna.le na.deszty." . , 4. 
internacie·. dla d~ieoi. Oferty . L.ndwtk Tambowski~ Brzezińska ~66 
prosz~ składaó sub „10 letni"·· .... p:rzyJmu,je ro~oty, szyldowe po. 

w administracji. kojowe, ta.pieersk1e, pozłotnicze lre-
tanio po 55 ~op. funt a_takte · · UgiJne wykonywa. artystycznie po 
rozmaite mydło hurtowo i deta~ :---~~--------...,..·cenach nader przystępnyeh ··1 p.rost 
licznie można dostań tylko N a b ę d ę · du ź ą · o nadesłanie iakie\kol wiek roboty 
u Druckerc. Srednia 2 lodownię poszmrn,ję2pokoje, łut> .. jedenpo 

''L l restauracyjną używaną w dobrym.. kój 21 kuchn1ll w centrom mtas.ta· 
Uwaga: ty fa.o sklep kolonia ny ~tanie• Oterty pod .1. c." w Kur. pożądane międiy Zielon:lł t Prsea~-

.j~rJę. 3 - dem, na Piotrkowskiej lub boc!II eh 
· od zaraz. Oferty w Kurł8TZt' .. sv.· 

KupuJcle . Rutynowana P0~~~e9~:r:;·~i~~:1~:nt:~'·~<,,·11~ 
ty,l.kvo'w':u!t„1 !v „.~czycif!llka ·. :'::;~~ panleńkę na wieś (;.'. 

.11 r :. przyspasabu1 ·pri:dko i celająco do ii- liezkę) za udzielanie lekejł~ mu„ 
ul. Południowej ·Nr. 12, ~łtszych klas. Wyucza analfabetów zyk\ Głowno. Stepniewski (młya). \ ~ ·. 
tam możn.a d~stać dobre, m krótldnt' czasie .j~zyka "polskiego 5maezne. oblad,::go~podars!de„ ·~~·-
mydło, kraJOWe l zagranic2ine ·nlemłeckfego i niehankóm. CEłlY dan1a, kol~e1a, , v.i:ydale. B~.~~ 
w cenie od 50 k. za funt, NIZKre. 'Benedykta Hi. 28 5238 przy ul. Młkoła.wwsk1e1 M 2~. 
Sz. Mosżb~rg. · 997-3 • •. · ·. • „ 'm. · ' 2 Magle. do sprżedania w do. 

. ]VIYDbO 
od 50·oiu kop. funt, hu.-~ 
tem łaniej. S:annalewicz1 
Południowa 8. 996-iO 

lekarz Dentysla 
.s. GORDIN 

Konstantynowska 13.; 
Leezenie. plombowanie i usu 
nięcie zębów bez bólu. Zęby. 
sztuczne ~ podniebieniem i. 
bez na złocie i kauczuku 
Przyjm. eodz. cd 10-1i3-3 

. stańie ul. Konstantynowska 

~gfoJzenia· dro&ne: zd~~:nakr~~~~~r~ ~:re~t 
pracowała w maga.zynac.h wa 

Al. •14·· 'A'A' Meb_ le.· skieh, prosi uprz~jmie o powi~ 
. . M 111 11 a nowe robót wszelkich w za.kres Ja 

Luży"a_ne J?.a.1tanlej w dużym wy bo. czyzny webodżąoych. . Wyk'O: 
ń&i· ~FaJl ,;łóż~~ .metalowe, wózki i staranne, ceny · nadzwyoz.a.j d! 
weloc.yp~dy dzle<;ięce,. wanny, .krzesła Długa 16~ w • ofleynie ~ na. .·pat; 
wieli~~lde. Poleca · inagazyrr meb Ji Dobrowolska.. · · ·. · · ·· 
·Wł~ciys~a.wa Romiszowsldego; Piotr- · .7 a.ginął· cb.łop0zyk• Jat .a.· u.br. 
kó'Węi~a 116 1 p. front. 887.:._ll At białe ubrauk:o1 bez czapki~ 

Al.A. I·· ebfe 'tanio sprzedam. szę odprowadzić na ul„ Prom. 
:. . . . · · Mikołajewska. N? 95 .M 25, Oleksi~. · .. · l 

m. ~rcfro.rit 1 ·piętro. ·. . . . 855"'."""."3 "1ł'agtnąt . dowOd ~ 161877. _u«~ 

A .. a· -. powod!l zmian •1 aSs I Ł$dskiego:,)V:a.rs.zawsk!ęg 
llll . . ;il L ka.lu 

1

można. i'up~6 cyjnego Towarz;y-$twa. Poźyoiik.<it 
tanip._; • :Meble nowe i używane ·Zachodnia M 3L 
'.l'ap~er;;;kp....:..Stolarskieh. Nawrot i17. zaginąt.pasz:pottniemieeki1 . ~-

·"Stude_at poll!,echnild ·. przyJ- ay. w Łodzlt na imię M8:f ,{l~n\ „.. . .. m1~ .)e~cJe, speelalność, Frontczak· · .. ·. ·. ·.· • ·· ... '.ir•· .· 
(~atem.atyka.,. fizyka~ chemia).·· .l,,as- zaginął.dowód· M 149914/:~~~!lhl , 
k~we oferty w :A.dm. K. Ł. sub .s&u.~ l łiódZkiego Warsza\Vs~.e~~~.~- · 
dent„~ · b6Q-:-6 . eyjnego. T{jwarzystwa Po~yczK~~E~ .~:i 

J~d'neg(} przyzwoitego pana.lub.pa* ZaebO"dnła -~ 31. .288, · 
~·nil} przyjmę na ~ieszkanie. Koi1-

. st-a,n:tyhowska N! 33 m. 7. . 

Wydawca i redaktor naczelny Antoni Kaiążek (Zachodnia 87). 
W drukarni St. 




