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Mketi .FZütiws-W
Komunikat niemiecki.

(W. B. T.) Urzędowo donoszą'dnia 
23 czerwca.

Wschodni plac boju.
Sytuacja jest niezmieniona.
Połudeiowonwsęhodni plac boju.
Lwów został wzięty szturmem 

wczoraj po południu przez wojska 
lustr jaoko-węgierskie, bezpośrednio 
potem stanowiska, pomiędzy Dniest
rem, koło Mikołajowa, a Lwowem.— 
Dalej na północ w pościgu osiągniętą 
została ,ną,,wschód od Lwowa
Żóitaniód - Turyn ki ' (na północny 

1 wschód od Żółkwi
Pod Rawą Ruską i na zachód stąd 

Sytuacja jest niezmieniona Na tere
nie Sanu i Wisły, oraz na lewo od 
górnej Wisły poęzynają Rosjanie u, 
stępować.

Zachodni plac boju.
Wczoraj rozpoczęliśmy ostrzeliwać 

.twierdzę Dunkierkę, jakoteź, groma-.IWieiUütJ .L/U UM Ol ÄS, -/OB- _
dzące się nieprzyjacielskie wojsko i ko
ło miejscowości Berguess-Houdschov-
te-Farnes i Cassel.

Pod Givenchy tuż na południe od 
.łftłhi, la Saęse' L,kole Neurille zo 
:-*6ły zgniEroiene-1 w^arodku ataki nie- 
preyjacieJskie,ogniem, naszej artylerji. 
Ni pdłudnie od -Souobez zrobiliśmy

d°vŃs ^illgüch 'Mozy fecmymwwali 
1 Francuzi -• pfótiy: pMerwtoia "ftomtu 

bei najmniejszego, rezultatu. Wszy
stkie ataki ^wtóły Odparte wśród 
ciężkich strat dla-nieprzyjaciela. Do
tychczas. wcięliśmy 280 zdrowych 
Francuzów do .niewoli, w. tem 3 ofi
cerów i zdobyliśmy 7 karabinów ma^ 
szynowych,: oraz 20 aparatów do rzu
cania min. Walki przednich straży na 
wschód od Lunewille trwają: dalej:

W Wogezach zdobyliśmy panu 
ee nad okolicą wzgórze 631 koło Bau 
des-Apt o które walczono od miesię-

w odwrocie. Odosobione ataki nie
przyjaciela nad rzeką Tanew zostały 
odparte.

Włoski plac boju.
W ciągu ubiegłego 

miesiąca wojny. Włosi nie osiągnę] 
żadnych sukcesów. Nasze wojska na 
południowym zachodzie utrzymały,, 
jak na początku wojny, swoje stano
wiska nad granicą. Na froncie Ieon- 
00, w obwarowanym terenie granicz

ni Fiitsch-Malboget, i na wszyst 
eh frontach Tyrolu, wszystkie usi

łowania nieprzyjaciela posunięcia się 
naprzód spełzły na niezem wśród 
ciężkich strat.ężkich strat.

Następca szefa szUbu^generalnego-

Komunikaty rosyjskie.
Wieiki sztab generalny donosi:
W okolioy Szawli nie zaszły waż

niejsze zmiany, lti i 2o czerwca mia
ły miejsce zacięte walki nad rzeką

PH«« 
ły beze

materjał. 
la nam by-

mm i inn; 
jacielslde 
ezowocne,

Na południe od Neuville strącił 
na ziemię jeden „a naroyoh lotników, 
nieprzyjacielski latawiec. Grzędowe 
fnncuakia: doniesienie, że wojaka bel
gijskie zdobyły na południowy zachód 
•ddst^GaąBge nwiaietsfci rów,
‘lest oaexym^w ym^łaBL

Naczelne dowództwo armji.

: BERLIN, 21 czerwca. (B. T. W). 
Dnia 20 czerwca jedna z miązych, ło-

«lakowała angielski ktąłoaałlk onai 
eerzony, prawdopodobnie-JtlaBy^-Mino- 
taora. Torpeda ugodziła pancernik, 
ale skutków-' strzdłu z łodźł nie można 
było dostrzedz.

Zastępca 
naczeinöra-szörtruj; •admiralskiego

fc«rmMiikat eustrjecki.----
WIEDEN, (B. T. W.) Urzędowo do- 

noszą z;22 czeäwcair :f - -
Rosyjski plac boiu.

: koteż na wzgórzach Kieleckich dal: 
say odwrót, ścigany wszędzie? przez' 
9przymierÄ0fle,woj»k» Nad Dniestrem

Południowo zachodni i zachodni
front Lwowa był ’w łączności z from 
tem obronnym Żółkiew-Mi.' ‘ 1 ‘
sadzony

likołaflówiob-

wzgórze na wschód od potoku Mły
nówka i zdobyły kilka szańców przed 
'wzgórzem Łysa Góra. W Ciągu przed
południa została wzięta w krwawej 
walce w dalszym marszu na miasto 
reszta szańców i urządzeń obronnych 
t <kże _ frontu północne-zachodniego. 
Tym sposobem został front rosyjski

zmuszony do
dotarły w pościgu aż na wsci 
północny wschód od miasta i prze 
szły na południu od Lwowa drógę: 
prowadzącą do Mikołajowa, 
radości mieszkańców wszedł do Lwo
wa gen Boehm-Ermolli o 4 goda> po 
południu z wojskami drugiej armji. 
Tai ‘ *...................................

fojskz 
:hód . 
prz

akże koło Żółkwi i na wschód od
Rawy Ruskiej Rosjanie znajdują; się 

Odosobione ataki nie-

Balmanułówka wzięliśmy 8 karabinów 
maszynowych.

Komunikat francuski.
Doniesienie urzędowe z dnia 19 

czerwca wieczorem:
W odcinku na półaoc od Arras je

steśmy panami okolicy Bu żal. Wyko
naliśmy atak na wschód w kierunku 
Souęhez i posunęliśmy się o kilometr. 
Zacięta walka artylerji trwa. Na za
chód ed Argonów, odparliśmy silny a 
tak nieprzyjacielski i wzięliśmy jeń 
ców. Na wzgórzach Mozy zaatakowa
ły nasze wojska nieprzyjaciela, w od
cinku rowu Cąlonne, wzięły dwie li
nie, i 70 jeńców. W Lotaryngii, w bli
skości Reillon wzięliśmy centrum nie 
przyjacielskiego oporu i odparliśmy 
dwa kontrataki. Trzeci kontratak wy
parł nas na chwilę, lecz zdobyliśmy 
prawie natychmiast całe stanowisko.

pod osłoną gwałtownego ognia armat
niego, bezskutecznie ofenzy wy pomię
dzy rzekami Omule w i Orzyc. Na le
wym brzegu Wisły przeszedł nieprzy
jaciel do atak U 20 czerwca z brzas
kiem dnia w pojedyńczyeh kolum
nach na południu od Pilicy Po krót
kiej walce zosfcab odrzucony i stracił
kilkaset jeńców. Nad Narwią walka 
artylerjl z przerwami./i nuu.ii

Otenzywa nieprzyjacielska w oko- 
iy Rawy Ruskiej trwa. W noi

wyparty ze wsi 
i Liesna i poniósł znaczne

licy Rawy Ruskiej trwa. W nocy 20 
czerwca cofnęły się nasze wojaka z 
jezior Gródka na pozycje lwowskie. 
Nad Dniestrem przedsięwziął nieprzy
jaciel pomiędzy Mikołajowem, a Ży- 
daczowem bezskuteczne ataki, w cią 
gu których został
Demonka i Ts-----
straty. ",

Na pozi
Haliczem a Bukowiną nie udi 
nieprzyjacielowi nigdzie poczynić po
stępów, pomimo zaciętych walk.

(TBW). Główną kwatera, urzędowo 
donosi: ...

W okolicy na zachód " od Nhimną 
trwają ntiejscewe. nurzące walki. Na

ostałym froncie pomiędzy

Ui-u. — rń„strn-W.kiein na froncie rzeki Tanew nie było 

kłem rozpeózął: nieprzyjaciel 18 i 19

Belhjl sprówidzone wbji 
strei trwały 19 ozetWok $acięte'wa!.:

ramo prawo jednak nie czyni różnicy 
3 o między poddanymi busttjackiini i'_ 
iieraieckinu, czy są pochodzenia sjd-

Nasźa ofenzywa ws dolinie Fechty czy
ni dalsze postępy.:

Ewakuacje Wer »zewy.
Do „Vossische Zeitung“ donoszą z 

Piotrogrodu: Ponieważ z powodu roz
kazu w. ks. Mikołaja tylko urzędnicy 
państwowi i osoby należące do admi
nistracji armji mogą pozostać w War
szawie przeto w przeciągu doby mu
si opuścić miasto 100,4)00 osób Cywil
nych.

Postawa Grecji.
„Utrb Sesji" donosi z Aten: U ło

ża króla odbyła się rada koronńa ze 
współudziałem Venizelosa. Yenizelos

nśleżność 
Tamo

nierafedamJ, cky aą pochodzenia W- 
wiańskiego lub Innego. Dla wpiettńk- 
nia ulg komitet opieki nad jeńcami 
proponuje podania do prezesa mini
strów, w których ż wykazaniem po
chodzenia. słowiańskiego prosi się 0 
nie. Na to potrzeba jednak decyzji 
rady ministrów, którą zamierza się 
prosić-o odpowiednie zmienienie tista-=

W%|ee|W»eł dfe *Hie6elfk6*.f
Wiedeński' „Fremdenblatt“ powtar 

rza za gazetami południowo-austrjaćt 
kiemi, że główny dowódca armji Serb
skiej, operującej w Albanji, ogłosił w 
organie serbskim „Bitolstoje Nowinę" 
(wychodzącym w Biloüi). manifest do 
Albańczyków, w ' ńó^ym oświadczą 
pomiędzy inneini, co następuje: „Nie 
jesteśmy wrogami, naród u albańskiego 
którego los spoczywa od dwóch lat w 
eku całej Europy. Występujemytvl- 
£0 przeciwko tym, którzy chcą wydać

— - KaweB,?-aby-- 4ńÓdz ruafcyć 
Turcję. Szef sztabu Dusmanis oświad
czył jednak, ,źe arm ja nie jeszcze'do
statecznie przygotowaną.

Zagrożona miejscowości.
Liczba zagrożonych przez działa 

ni a wojenne miejscowości w zachod
niej Kosji, wzrasta córa z bardziej. 
Obecnie władze wojskowe ogłosiły, że 
«^zagrożone miejscowości Ryga, Wil
no, Białystok, Dęblin, do których 
prywatnie osoby będą przepuszczane 
tylko za specrjalnemi pfotirołelnami 
Do rejonu fortecy Ust-Dżwitiak abso
lutnie nikt nie jest dopuszczany. 

Pożar w Haara.
W poniedziałek po połtidniu wy

buchł pożar w składach portowych, 
iły dwa budynki ż“ 12,7oa ba!

ko przeciwko tym, którzy chcą wy 
.was pod zwierzchnictwo nieprzyjaciół

Dzjeńnik wiedeński „Neues Wie^

Spłonęły dwä budynki ż* 12,700. balo
tami bawełny. Szkoda1 wynosi prze
szło miljon franków.

du włoskiego, foi main e oświadczenie,

przyszłości pdwĄ fite8bę5 piortów nad 
Adrjatykiem. Ze swej strony Włochy 
zastrzegają sobie tylko, że portów 
tych nie, wolno będzie Serbom i Czar 
nogórooii ufortyfikować.

Rzymie twierdzi, że kroki serbskie w 
Albaaji ograniczą się do;Elbassańy i

O droży*» <ptoeoiwko Au
stro Węgrom Serbja nie myśli dopóki 
jej prawe :Skrzydło jest zagrożone.

Mały parowiec handlowy włoski 
»Maria Drazia“ został na Adryaryku 
przez atistrjaokie łodzie torpedo' 
przytrzymany i zatopiony. Załogę 
całono i wylądowano pod FilrL

W trosce1 o lós Polaków, którym 
grozi w Rosji wywłńsżdzenie wskutek

kie ppłscy: i inni Słowianie umiesz-
ożeni na urzędowej liście osób, kfó- "nil

rem-trwała zacięta walka. -Kełe-wsi jarych-majątki mają być wywłaszczę-

im1;

Wy iyli poddani niemiedcyV 
austrjaccy, którzy i wy każą swą przy- 

" ’ " do narodu słowiańskiego.

słupach ogłoszeniowych ulic

Bbmlesifiii®*aeie Jłliśfni.

T Posterunek obseswsojiny w tsfflt

o4dsial 8fioty, stiadsjąc/śig s W

lS5TK:‘1S,
pewnem było, że to oktęty niepizy-J 
jacielskie, uderzono w dzwony i lud ,

wszy strzał wymierzony był na most 
ponad Mariccią; o g. 5 m. 15 zama
chano strzelaniny. Ludność opuściła

SSiSBASS
fiono ani mostów ani dworca ani ko
szar, ani innych budowli Kościół św. 
Antoniego ugodził strzał wielkiego

ism bukareszteńskich doch»-.
dziD°

am uu*ertitiZituiŁbJuvu uuuee-,
lomość, że na miejsce mim- J-*

stra wojny Suohomlmowa, kłór^r pra

czasie, upatrzony ^ został generał 
ponntlrin łmtnr . —---- J-;-'dzieła - Oropatkin, autor wielkiego

„Journal, des Baloans? donosi, te 
w roku obecnym w Serbji urodzaje 
ńa polach są wspaniałe. Dzięki ener
gicznej praoy kobiet nieobecność męż
czyzn wcale nie dała się odczuć w 
pracach rolnych. Wszystkie żniwa 
zostały i • ‘ ' ........

'ku a- j 
nhtimi 
stan zdrowotii;

cierpi niedostat- 
-- zupełnie no$-:: 

tsowa znika. L 
" areały

karzj serbskich i ruisji ssisjlSBijrsh

Teatr PARYSKI
Program od wody 23 dd ł-fgfkn 25 Cimrti wł«cr.

Przeznaczenie
Dramat w 3-ch częściach.
Tygodnik Messt«

Aktualności z płaca boja.*sWslm
gnptihi

-Sceny komiczne

Anons!
?miaoa programu w Środy i SWSoty
Poczęte ^przedstawień o, g. 4V, po, pot

* Te.«pT *a.Ä ’

1

„MÖLLQ”
p.dtSnLkteń »,'3|au.

Dramat współczesny^* 5. aktach 
. napisał Józef MaskofŁ

SiSii lilpir.łl| attniS
Ceny niejic ri M ft. ft i «nt.

%LPociotek
Vbmiiim

H -ÄJ-wje. JsE 3Ł 
sgo celem jest, redagowa<5iwszelkie- 
>dzsju listy, podani* do władz i 

w czystym niemieckim językn^pray n 
-umiarkowanych cenach. Za listy (Ba l

Bil

jm»'____________

°d 9r. — 6 po poi. .
kwil

sinisiiiiiinz
«ydmiiK Biwersytebi skatinr.

ADWOKAT
w Częstochowie aL Certiewea» 4 

(pierwsze piętro sad Merem adreso
we«) Przyjmuje od 3-ej do 3-ejpofwł.

’S&aarMlM Ilewy. eśwrtiłJl -J fc p. ....

!
»keen aktmab aafa> I 
głaj my4.4ei.4o5 I ®*iewl*- I

«aatan *a«iad«)ai»j
' *• wM»*tki«a ulagan- \ 
=»"*
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Dnia Czerwca 1915 roku

ruchem ukfai%im.\/------ "

Obniłenie oen mąki.
„(aonieo Poranny”. z dnia 4 czerw- 
ionosj: W ostatnich dniactrwzmćgł 
dowóz mąki do Warszawy. W:*1' 

sze młyny otrzymały dużo zboża,
—   - r : _ AmmA naunn^nnifktórego mielenia już przystąpiono. 

Gdy niedawno worek mąki pszennej 
kosztował 21 rubli, ebeonie cena spa
dła do 16 i pół rb. Wielu spekulan
tów straciło z tego po w udu znaczne 
sumy. Liczyli bewiem, iż ceny pod
skoczą w dalszym ciągu.

Dni.

** %% QB1 g A210,000 mieszkańców, jako stolica kra- 
ju, był siedzibą wszystkich władz au
tonomicznych i rządowych. Tu obra
dował jedyny Sejm polski, na który
patrzały oozy nietylko Galicji, ale ca- „pżwignia CŻęśtoeiowśka-^dbęd 
łej Polski. Już Więc ‘=f *akt,_4e za- aię w nadchodzącą niedzielę 27 b.
brakło nagle tego regulatora stosun
ków krajowych, wywołał pewną pato- De prmoyf
logiczną zmianę w ich ustroju. Wszy- Ęomisja pośrednictwa w pracy po- 
scy "uczuli się 3 września, jak po daje dó* wiadomości, iż potrzeba 
przecięciu jakiegoś ważnego nerwu, JSląsk:
że nagle stanęło poważne centrum l) do obrywania owoców stu ludzi, 
pracy narodowej. ,, 'Warunki dobre.

"" działał Franciszek Smól- "" 3 -Tu źjł i
ka, rozwijając płodne myśli demokrś- 

' .Polski i tu zostawił swój tę-tyzaeji P<
stament polityczny wzniesieniem Kop: 
car Hnji Lubelskiej; tu pracowało wie-

SzczępaiiOwski.^fliMisBer, Rutowstiji łia^ik/ajżo.'Uiufio^ouunoju, uonouŁi, nown-™, U a 1UK. .3,ZU.
Dobrzański, Czerwiński, Kewałowk*,1; Pragnący wyjechać na roboty po- 
Lam Popławski (Topór) wznosili aa wiimi zgłaszać się do biura pośredn.
wyżynę rozkwitu polską publicystykę.'

Lwów był nietylko kolebką ruchu £ ufcDojazd. 
; wolnościowego w r. 1848‘ po którym Bank Ha

ptżtty;OI Aleja 16).

. ... — —ndlowy
pozostały, mu ślady bombardowaniami filja w Częstochowie,
moglły^puści^egojWWowoldä: Dojaz{
go, ..ale także centrum myśli demokra*. się dó' Dyrekcji Policji z prośbą bądź;cj i" Policji z prośbą bądź 

skasowanie postoju doro-
____,___________ „st banku z przeniesieniem

, dakcji „Kuriera Lwowskiego“ i „Przy- postoju w inne miejsce, bądź o zumiej-

chowa, Bartosówna, Stapiński i tylu razie O nakazanie odpowiedniego de- 
;•------1. ux----'----- 1ji-„„»nnrtnid ------ ulicy w tern miejscu,

tycznej w Polsce, a nieco później kfc ó zupełne ------
lebką ludu ruchowego, bo stąd w re-żek je prost banku z przeniesieniem

innych, których zapałdlasprawymi|ł
przyszłości odrodzić wies polską! 
W pracy nad podźwignięciem ekhf 

nomicznem i oś wiato wem ludu Lwóy.
■3

“ -J —--- -7' ] »WM* W.«* Ui« «»J -Ł“ "J B*
t. do niebywałego rozkwitu. W muracffl Synowski nr. 17 i karą pieniężną Te- 

'*• “Lwowa powstał Uniwersytet ludowy odóra Hiszpańskiego nr 28 i Francisz-
- »-»i **-

Cmmm 7 budek.
Zmhieio^na «1

sy-internaty i wiele . innych instytu
cji., • Z . ,ośinio miljonowego budżetu 
m i- Lwowa,, dw a: mi i] ony koron szło rö-

a;W?;itrzyma
szkół miejskich.
prze>
było

%

ster iin ki narodowe we Lwowie, trudrfö, ciołku Panny Marji, odpra' 
-----s^a r. — 4-"iżniejszycfi? ksl phef. W. Kneblewskie

icy r ^ —------------ •*............. "
którą w.szystki'

pominąć ...jeden z. najważmejszycji!*
Chcemy mówić o Wszechnicy ^ '

awionem przez 
ciego, odbył się

r KażmiS- doroczny popis uczenie na pensji pp. 
owskiei, na którą wszystkie tnä£ Ż. Garzteckiej i Janiny Steinbok. Po

dzielnice Polski patrzały z dumą. ę' pis ten, ze względu na wyjątkowo u- 
Nauka polska promieniowała z kip' roczysty charakter i dobre wykona- 

tedr uniwersytetu lwowskiego na trzy nie, zasługuje na wyróżnienie. Ot- 
dzielnice, bo w muracn tego starego wsrtÖ1’ gö pieśnią religijną, poezem 
gmachu współżyła młodzież PolA młodsze klasy prześpię wały kilka me- 
1 Poznańskiego z młodzieżą galicyp^ lodji ludowych. Popisywały się też 
ską. A życie polityczne młodzieży ó-i młodociane deklamatorki szafując 
ni wersy teckiej we Lwowie znane jefefc swym miłym głosikiem, czyto na po

ważne i treści "pełne wiersze," czy też 
na wesołe i komiczne wierszyki. Wy

śle na tej pełnej temperamentu arenie powiedzenie deklamacji dowodziło 
pólitydżnej. • ! wielkiego uzdolnienia w tym kierun-

- Jak dawniej;-kiedy kresy zasłania-, ku wychowanie pensji., 
ły swą piersią Rzeczpospolitą przöfl ;-.1--"-Szereg popisów słownych zakoń- 
nąjazdami ze wschodu, tak i w cza-, szyły ćwiczenia gimnastyczne młod- 
sach ostatnich musiały ponosić tm& -szych klas, stwierdzając, że 1 strona 
w interesie całej Polski. Ciężka waikapfizyczna wychowanie jest uwzględ- 
z 'Ukraińcami pochłaniała wiele enef- nioną w powyższej uczelni.

. ; -----*------------------------1- -- - Jeszcze raz ozwała się pieśń star
tych klas, będąc przygrywką do naj- 

„taktyki. ..." * . \b ^ważniejszej chwili szkolnej uroczysto-
Tutaj też na łamach powstałej w 4ßi-1- rozdawania nagród i pochwał 

r. lddk „Prikarpatskoj Rusi,” spotkił najzdolniejszym i najpracowitszym 
.... się-Lwów • ze sprawą moskal ofiiskfc wychowankom zakładu. Nagrody o- 

*1% To nowe niebezpieczeństwo przy czy- trzymały: w ki 6—Biedrzycka Mar ja,
Sjä ; h . Redaktor i wydawca F, D, iyifltyi«ew«kl._________________ ____

Za sezWoienie» niemieckiej cenzury wojennej

Lwowie, że tu mieściły się olbrzymiej

rowskich, dalej zbiory po ś. p. Łozin 
akim, muzeum Sobieskiego, miejska

$j5»nj«h- ważnego skarbca wartości po - 
skich broniły te szańce, umocnione

we ska Sabina, Caban Felicją i Wr<
lifii ska .Tanina, Pnnłiwnłv w VI fl

Zebranie „ei
Ogólne zebi

Dźwigni”.
hranie członków Stow.

odbędzie

2),dó firmy H. OeteJshofen i S-kä, 
wapienniki i kamieniołomy, potrzeba

mfc 4,50.
rih chłop- 

4,25 do

la brunatnego
---------- . r-------- - 15 mężczyzn

i .chłopców wyżej lat 17. Płaca dzień-

w Warszawie 
którego gmach

zybtekowania
Prośba ta prawdopodobni«e odniesie

iszona do jednej czwartej
-manie elementarnych cena siedmiu budek dewocyjnych pml 
b. Od robotnika dp św. Janem na Rynku Jasnogórskim 

ledstawićieli najwyższych sfer, nie Wynosi teraz nr. 56 dzierżawcy Kor- 
_ o w ostatnich czasach człowieka kosiński i Janicka rb 150 — nr 57 

we Lwowie, któryby nie popierał'*! Kaaprzakowa Franciszka rb. 93,93 
oświatowym, pr. 58 Bielnie współdziałał w ruchu oświatowym; nr. 58 Bielecki Jan rb. 70,93 — nr. 59 

Dyskusje budżetowe w Sejmie i R#- D*-~ 1— ooSn-"’ en t.;«!,»,----- ,__________  ____ 88- Berg Jan rb. 83,50
dzie miejskiej poświęcone były głów- zef rb. 74,58 — nr. 6L Otrębski Fran- 

A «nraa/nm . aJlr Alnifit.wa i OŚwifttV. V* Me ' ' * --------* * "" ' " "

-nr. 60 Lipkę Jó-

^Bogate mieszczaństwo, skupioi -------- ,

organizacjach, inteligencja w całej mi-; Mżeństwa" K. Reicher, Nowy Rynek 
sie towarzystw. — wszyscy pracowdi nr. 10 skazany został na rb. 3 grzy- 
tutaj wspólnie dia sprawy narodowi,; wpy. 
zapewniając miastu polski charakter." 2 r

. w.

3—Gorczykowska 
ka Haliną; w ki. i—Woźniakówna Ka- 
^imierarfjSwiątkówna Stefania, w ki, 
wstępnej—Kawiecka Zofja, Organów-

ska Janina. Pochwały: w kl. 6-Ma- 
"-------w kl. 5 -Gorpzykow-tiuszyn Marja, w ki. 
ska Róża, w kl. 4—KrywospidSa Ja
nina i Epstein, w kl. 3 — Nadolna 
Irena i Bednarska Kazimiera, w kl. 
wstępnej — Kupska Weronika, w kl. 
podwstępnej —Kępińska, Lucyna i Ma
zurek Wanda.

Po rozdaniu nagród i pochwał za
brała głos kierowniczka pensji, p. Ja
nina Stein bok, zakreślając w słowach 
nader pięknych plan swej działalno 
ści nauko wo-wychowawczej, której si< 
podjęła z początkiem roku bieżącego 
na tak już dobrze znanej od kilku 
dziesięciu lat pensji p. Garzteckiej. 
Za pracę powyższą jedna z uczenie 
w imieniu wszystkich złożyła stokrot
ną podziękę.

Gorącem przemówieniem zachęcał 
młodzież do pracy przybyły z podró
ży, proboszcz parafji św. Zygmunta 
ks. kan. M. Pulman. W imieniu per
sonelu nauczycielskiego, akcentując 
jedność, jaka panowała między kiero
wnictwem szkoły a nauczycielstwem, 
wypowiedział -- •-
Kneblewski. 
kś.
cze kilka słów zachęty, które oby plo 
nowały w sercach młodocianych.

W końcu wszyscy goście—rodzice, 
duchowieństwo i znajomi przeglądali 
wystawę wykonanych przez uczenice 
robótek kobiecych, które swą rozmai
tością i dokładnością zadziwiały wszy
stkich, nasuwając myśl, że tylko 
wtenczas jest szkoła dobrą, kiedy łą
czy życie codzienne z nauką, kiedy 
uczy nietylko myśleć, ale i żyć.

Maturzystka pensji 
ar p Łucja Szoenbo

p. Leonji Ko
mar p Łucja Szoenborn ukończyła 
kurs z odznaczeniem.
Najechani*.

Przed domem nr 86 przy ul. War
szawskiej jadący rowerem wynajętym 
od Popławskiego AbramaRywanow na
jechał na chodniku na 7 letniego Edzia
Hucia, któremu przetrącił lewą rękę 
niżej łokcia. Prócz tego dziecko ule
gło ogólnemu potłuczeniu.
Opiece miłosierdzia.

t i dobroczynnym-i oso-... - Instytucjo* 
bom miłosiernym „ szczerze 
zbadanie stanu 78-letniego Daniela 
Guziuka, zamieszkałego na Ostatnim 
Groszu w domu Tomasza Zoka. Lito
ściwi sąsiadzi nas zawiadamiają o 
jrzykrych stosunkach familijnych, z 
ttórych winy byt staruszków jest stra
szny-! należałoby się nimi zająć, by 
ostatnie lata, a może dni 
były im tak gorzkie.

zająć, by 
życia nie

Handel na chodniku.
Ostrzeżenia nic nie pomogły, znówvon-tiououiii mu uio puuiugiy, ZillUW

4 mieszkanki domu nr. 30 w Alei II 
pociągnięte zostały do odpowiedzial
ności za zatrzymywanie przekupniów 
na ulicy.
ła martwe cielę.

Czeladnik rzeźniczy Herszlik Rot- 
ner. Targowa nr. 7 za powtórne już 
usiłowanie schowania wyporka w rze
źni został ukarany w zwiększonej mie 
rze ze względu na recydywę.
Za przekupstwo.

Za usiłowanie przekupienia poli
cjanta pociągnięty został do odpowie
dzialności Eriich, Stary Rynek nr. 3 
■owy posterunek.

Z rozporządzenia władzy towarowy 
ruch furmanek od ulic Hubertowskiej, 

Kamienic i t d. kierowany ma być 
teraz nie przez Aleję Ili lecz przez 
ulicę Jasną ku Centralnej W tym ce
lu przy zbiegu ul. Jasnej, Celnej, 7 
Kamienic i Hubertowskiej postawiono 
nowy posterunek policyjny.
Im sublokatorów.-------------------

Zarządzająca domem nr. 33 przy 
Teatralnej Sieradzka wniosła do 

lej i prośbę o wyeksmitowanie u 
ymujących zakład krawiecki Brze

zińskich za to, że bez jej wiedzy przy
jęli sublokatorów z niesfornemi dzieć
mi, dającemi się we znaki wszyst
kim.

Pruski minister^olnictwa rozporzą
dził, aby w rządowych lasach zbiera
no liście ,ną paszę dla bydła i zaleca 
postępowanie takie tąkże prywatnym 
właścicielom lasów. Rozporządzenie 
to brzmi: „W cplu zapobieżenia bra
kowi paszy pa przyszłą jesień i zimę

- :. , W7"t$ttiB6tu 1HSÓW7-WiiaóiB«, 
że w wielu górskich okolicach suszą 
oorocznie - liście^dr-zew-sa-pasze-dla 
bydła, a mianowicie liście klonu, ol
szyny, lipy, wiązu, dębu, topoli wie

iszczą bukowe, nadają się 
na paszę. Jeżeli teraz'- przy suszy 
większe ilości liści .i młodych gałąze.1
oberwiemy i ususzymy, na czas zimo
wy, możemy nagromadzić1 znaczne 
ilości paszy. Zwracam uwagę gospo
darzy, mieszkających w pobliżu iii 
ciastych lasów, na ten sposób pozyi 
kania paszy, i zalecam, aby przełożi 
ni gmin pomyśleli o tern. W celu w; 
zyskania rządowych lasów w tym kie
runku, wydałem odpowiednie rozpo
rządzenie.

na chodniki i rlroYi
Z Łodzi. g-

- -Handel manufakturowy w ostatnich
™L?,nlcS;JF nas _w™iglagach znacznie gig 

powodu wysokich cen na prodalr 
wnościowe, chłopi posiadają teri 

3 tyle gotówki, >że-:dnipdją towary ma. 
y nufakturowe.

• Popyt mają nie tylko tanie gatus. 
ki bawełnianych towarów, lecz i j6p.

flanka śpiiia »iilełaik.
Oświata ludowa za granicą stano

wi fundament, na którym wznosi się 
coraz piękniejszy gmach kultury.-r 
Społeczeństwo nie szczędzi grosza na 
jej rozwój, a liczne stowarzyszenia
zawodowe gorliwie pracują, aby na 
mocy nowych spostrzeżeń naukowych, 
wydoskonalić istniejące zasady peda-ydoskonalić istniejące zasady pi 
gogiczne i dydaktyczne. Nauczyciel
stwo ludowe, wyszkolone we wzoro
wych uczelniach państwowych, 
bezpieezone ustawami państowemi 
lub krajowemi i nie głodne, otoczone 
uznaniem i sympatją ogółu, z zami
łowaniem oddaje się pracy zawodo
w ej. Objawem tej pracy i żywotności 

liczne zjazdy nauczycielstwa,
których odbywają się odczyty i roz
prawy naukowe z dziedziny wy oho-prawy naukowe z dziedziny wycl 
wawczej, posiadającej bogatą litei 
turę.

Nie lekceważy się tam żadnego 
przedmiotu naukowego, ani niedzieli 
"s - na przedmioty „lepsze i gorsze“, 

to czyni się u nas np. z nauką 
śpiewu.

W szkołach zagranicznych nauka 
śpiewu stanowi ważny czynnik wy
chowawczy. Udzielają jej ludzie za
wodowi na podstawie planów nauko
wych. W niższych szkołach szkó: 
ludowych, śpiewu, który dla jego wła
ściwości, nazwać można pedagogicz
ny, uczą nauczyciele ludowi przygo
towani do tego w seminarjach nau
czycielskich

W wyższych zaś klasach szkół lu
dowych i w szkołach średnich, mu
zyku śpiewu uczą muzycy ukończę 
ni, posiadający wiadomości także pe
dagogiczne i dydaktyczne. Nadto 
każdy z nich uczy tylko tych przed
miotów muzycznych, z których 
siada - cenzus naukowy.

Czyż nie nadszedł czas aby po
myśleć o reformie śpiewu i w_jqä- 
szych szkołach? Sprawa poważna i 
mimochodem załatwiać jej nie należy. 
Do tej pory, śpiewu w naszych szko
łach uczył 1 i jak chciał, a
istnieją u nas szkoły nawet średnie,
w których śpiewu wcale nie uczą.— 
Przyczyny lekceważenia śpiewu 
szkole dopatrzeć się można, chyba w 
nieświadomości zasad pedagogicz
nych.

Miejmy atoli nadzieję, że przy 
ieniających się obecnie warunkach, 
lenią się na lepsze nasze stosun

ki szkolne i pod tym względem.

O śledzi*.
Połów śledzi tego roku miał być 

nader obfity — tak obfity, że pewne 
ilości śledzi wywożono gdzieś na pole 
jako nawóz. Tymczasem teraźniejszo
ceny śledzi wcale nie odpowiadają tej 
obfitości połowu. Gzem wytłómaczyć 

znę śledzi wobei
•ytłómaczyć 

tę drożyznę śledzi webec bardzo ob
fitego połowu tych ryb, nie wiadomo.
Owoce.

Owoce różnorodne jut dojrzewają 
bywają już spożywane. Wobec tego 

-przypomnieć trzeba, że oie należy ja
dać owocu niedojrzałego lub nadpsu- 
tego; dalej nie należy pić wody ani 
żadnych innych płynów po spożyciu 

b;owoców surowych; owoce przed spo
żywaniem ich potrzeba dobrze wymyć 
...........u wodach czystych), a w razie
pojawienia się jakich chorób zaraźli 
wych należałoby tylko przygotowane 
owoce jadać (nie surowe). Stosuje się 
to do wszystkich owoców z drzew, z 
krzewów, do jagód itp. Kto tych o- 
strożności nie zachowuje ten naraża

tunki wełny i jedwabiu. 
Pewne gatunki towarów podsko 

czyły w cenie o 25 procent i jeszoz» 
mają się podnieść, gdyż towar w 
na wyczerpaniu.

Ze Skierniewii 
Wobec nieprawidłowego obchodzą- 

nia się z ludnością milicji obywatel- 
sklej oraz ustawicznych skarg na \%\ 
działalność, milicja została roźwjązj. 
na, na jej miejsce natomiast utworze, 
co policję. Mieszkańcy Skierniewit 
zobowiązani zostali do zaopatrzeniazobowiązani zostali do zaopatrzeni 
się w dowody osobiste: metryki w 
dwuch językach polskim i niemiec
kim.

Z Zawiercia.
Dz Narodowy“ donosi: Zawiercie

będące dotychczas częściowo pod o 
kupacją austrjacką, częściowo . poi 
pruską, od dnia 6 b. m. przeszło cał
kowicie pod zarząd cywilnych włada 
pruskich.

Z Piotrkowa.
Grono geometrów piotrkowskich- 

pisze „Dziennik. Narodowy“ - przyett 
puje obecnie do szczegółowiiwego. pomi 

miasta Piotrkowa, celem sporzy
-dzenia planów i rejestrów. Dzisiejszi
Piotrków —---- ----------
ku 1824,
Piotrków posiada plany jeszcze z ro- 

które obejmują tylko dzielni
ce starego miasta i dawno przestał) 
mieć wartość techniczną. Geometra;
będą mogli w ten sposób oddać usłu
gę miastu, a robotnicy miejscowi znaj
dą zarobek.

Niemieckie Centralne Binr« 
pośrednictwa pracy

poszukaje do Westfalii, pro 
■incyi nadreńslueJ i Jllźaej

fachowców
stalowni przy dziennym

zarobku od 6. —
wielkich pieców przy dziennym

zarobku od 4.50 do 5 Marti
walcowni przy dziennym

zarobku od 6. — dtrtfr Marti 
ślusarzy, maszynistów, kowali, elektro 
monterów i fachowców wszelkiego ro
.j?aju__do żelaznych i innych fabry
przy dziennym

zarobku od 5. — do 6 Marti
murarzy cieśli przy dziennym

zarobku od 5 — Marek i wyi
robotników zwyczajnych od lat ldtud 
kopalń przy dziennym

zarobku od 3. — do 5 Mart 
innych zawodów.

Odjazd trzy razy tygodniowo. 
Zarobione pieniądze motna odsyl 

do domu.
Bll±»ze informacje » Bim

Teatralna 26, dem Eiadermaa* 
m Cząatacfcawia.______

^niwiirk* „Wood*1 w dobrym sten» do i? 
dani* Wiadomość Ogrodowa 53 Bracia Ki

■ anicure Ogrodowa 41 m. 3.

j^pratriaa sklep z onądsewem. ii. Jm

para ładnych prosiąt do sprzedania Jassi^

się na ciężkie choroby albo i na śmierć. 
W końcu j eszcze jedno; Pestek z owo
ców nie naleileży porzucaj na chodniki, 
lub ulice,, bo to niebezpieczne dla

Kierownik Literacki P. J. OaOń.kL
- Odbito w drukarni Gońca Częstochowskiego-

a

DUŻO CZASUI

DRUKI
wszelkiego rodayo prTjjmuje

DRUKARNIA
F. 9. WHbszmtitp

Ceny moiiiwie niskie. -
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