tly.d2:n.ie wieczorowe.

C8RaB groszy
'b

Piątek

14' Maja 1915
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Założyciel

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:

RocznIe 6 robIł, półrocznle 3 m.. kwartalnie l rb. 50 top.
;dcsIęcznle 50 kopiejek. . '.
...
Za odnoszenie do dot1l6w 10 kop. młesłęeznłe.
Za granicą m1esłęcznIe rubli 1.
Wydlodzl codzIennIe.

Ostatnie

N AR

i wydawca

H! 118.

I'rzejazri li B, otW3l"te codz.od 9
do 7 wie cz. w Niedziele i święta. oel 12 do 6-tej.
Redaktor przyjmuje interesantów w Spławach re-

dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca. - Rękopisy
, bez zastrzeżenia honorarjum UW~ się za bezpłatne.

Echa siorp a_waBia
"Fslaby",

twierdzy Przemyśla i dolnego Sanu,
daje się w przyb~itt przedstawić
obc.az Z~ObyCZYł zwycięstwa z bitwy
pod Garlicami i TarnQwem i. póź
niej szych w zwi~zku z t~m walk po-

Na wschód od. Ypern W'2ięi-o dalsZy francuski ,pumd opru-da. Po południu odparto silne ataki francuskie.
przeciw frontowi naszemu AblainNeuville, z najciętszemi stratami dla
nieprzyjaciela.
Wskutek usadowienia si~ francuzów w naszych rowaehczołowy~
między Neuville i Carenoy ,obeJmująoogo w w~szej części wieś Carenes i także zachodnią częś.e AblaiD, 0prótniooo je ubiegł;ej nocy. Nieste;, pawna, Jiczba naszych. dzielnych
Zoinierzy i materjału przepadły przy
tej spoaoOOości.
Próby francuskie odebrania nant

Rok IV. -

J a n O r o d e fe.

R~lla.kcja i administraeja

wiadomości."

Wielka Kwatepa Blowna.
, 13 maja. - Unędówo.
Z tenmn ~o.

o D o W Y.

ścigowych.

Armie te wzięły dotychczas do
niewolll03,500 rosjan, zdobyły szturmem 69 dział i 250 karabinów maszynowych. Ucwami temilnie są obj~te zdobycze wojsk sprzymierwnych
w Karpatach ,i na północ od Wisly,
które przewyższają 40,000 Jeńców.

NOWY JORK, 12 maja.. (T. B. W.)
Według wiadomości prywatnyGh na "Falabie" znajdowalo się sto ołioePów angielskich, chcących sie dostać do Kamerunu.
7
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Miscellanea..
XVII

miesięczniku rosyjskim
taki obrazek zżycia petersburskiet;lo w ostatnieh Jatach panowania Mikolaja I. »Na ulicach ciągłe się rozlega
wrzask i krzyk; t-o urzędnicy i oncero-wie na katdym kroiru wymys1ają na czem
świat stoi i biją po "mordach" żolnierzy.
nit8zych urzęd.nłk6w i cywilne osoby.
Z domów' wszędzie dochodzą szlochania
i jęki - to rodzice biją swoje dzieci,
mężowie katują żony, starszy "dwornik"
okłada swoich lokatorów".
Kilkaset lat. grcmic;zącego z ohłędem
znęcania się ćzłowieka nad człowiekiem,
w~wol'Zyło w rosjaninie duszę non plus
ultra niewokrlczą. Niewolnicza uległość
i ślepe bezkrytyczne posłuszeństwo wo~
boc wszystkich ludzi mających władzę
opanowały z żywiołową potęgą naturę
, rosyjską· Są one silniejsze ponad wszelkie wskazania rozumu lub interesu. Wy~
, stal'aczylo Mikołajowi I wygłosić tę komendę: "Zwrot na lewo. Marsz do Sybiru", aby poskromić zastępy otaczają~
cych go zbuntowanych żołnierzy. Jedynym bodźcem dla żołnierza rosyjskiego
w wojnie jest hasło: "cztoby ugoru't naczalstwu", ale rezultaty jakie wytwarza
ten bodziec są nadzwyczajne Już fryderyk Wielki zaopinjował: "Żołnierza rosyjskiego nie dosyć jest zabić, trzeba go
jeszcze przewrócić".
,
Lecz wystarcza popuścić trochę cugli rosjaninowi, aby on każdy atom swobody użyJ: w sposób okrutny. U rosyjskiego człowieka "situszka po żiłuszkam
tieczot".· Podczas wojny rosjanin wyładowuje tę "siłuszkę" na popełnianie
bezmyślnych okrucieństw, których kła~
sycznym wzorem pozostanie ekspedycja
do Memła. Podczas pokoju ta "siłusz
ka" znajduje odpływ w chuligańskich
ekscesilch i w żydowski<;:h pogromach.
X. X. X.

W pewnym

~

Dreszcz zgrozy ogarnął cały świat
cywilizowany na wieść o niesłychanych
okrucieństwach, popełnionych przez Moskall podczas ich zbójeckiej wyprawy na
Memel. Bez cienia najmniejszego pretekstu mordowali oni bezbl'Ol2mych miesz~
Naczelne [}qfJJ6dztwo Wojskowe.
kańców. poczynając od czooroty,godruowych niemowląt, a kończąc na 82--łetnich
Lotnicy nad Angłją.
starcach, bezcześcili kobiety, plądrowali
zabierali, co się dalo. My, których NeLONDYN, 13 maja (T.B. \V.) imezys
dziejowa, skazała na bezpośred
(Biuro Reutera). Wczoraj wieczorem, nie zetknięcie z temi potomkami Hunprzy ujściu TY'lY miano widzieć sta- nów i którzyśmy poznali ich naturę, nie
dziwimy się temu wcale. Przeciwnie,
tek napowietrzny.
;ZOObytego kawałka rowu na północ
uważalibyśmy za niesłychany gwaU za"
,ny zachód od Berry au Bac w l&dany swojej naturze, gdyby oni postę~
Bombardowanie wybrzeża
powali inaczej.
sacb na południe od Ville au Bois,
tureckiego.
Pewien słynny filozof francuskI po')lJOzo$ały bez skutku.
wk Jziat: "Wiem co się dzieje na dnie
KONSTANTYNOPOL,
13
maja.
Po silnym przygotowawczym o.duszy, tak zwanego "uczciwego czł'owie~
gniu tlrlyleryjskim, zaatakował nie- (T. B. W.) Z Dardaneli ,donoszą. że ka"; jest to straszliwe". Przypuszczam,
przyjaciel wczorej wieczorem pozy .. floła nieprzyjacielska, która. nleoa- że gdyby ten filozof mógł zajrzeć w ot-cje nasze między MOZlł a MozeJą ważyła się wjechać do cieśniny mor- chłanie duszy rosyjskiej, to wzdrygnął-by
pod Croix des Carmes. Udało mu skiej. rozpoczęła w dalszym ciągu z się i osłupiał z przerażenia. Kwintes~
sencja duszy rosyjskiej zawiera się w
otwartego morza osłrzełi wania
się na szerokości od 150 - 200 metych dwóch słowach, których, niestety,
trów, wtargnąć do naszych· rowów umocnionychczęid wybrzeża, jed- p1'.zetłuma<;zyć nie mogę, gdyż w żadnym
Oil'Iiowych. W zaeięiych wałkach !li nakże bez jakiegókoh~liek skutkn.
europejskim języku nie ma dla nich odpowiednich zwrotów, a które są: swire~
hłłzkaOCZYSZC3Ol1o jednak znów caIOświadczenie Asquiła..
post ~ moszenniczeslwo.
kowlo1a pozycje nasze z francuzów..
Historja Rosji. jest jednem pasmem
LONDYN1 12 maja. (T. B. W.) Na
Pewna liczba jeńców pozostała w ręniesłychanych okrucieństw i pastwienia
zapytanie, czy rząd' wskutek silnego
Rosyjska prasa' banknotowa
kach naszych,
'
się człowieka nad człowiekiem dla sawzburzenia
przeciw
poddanym
nieprzy~
mej przyjemności pastwienia się. WszystArtylerja misza zburzyła fzoow
pra(uje •.•
dwie strażni.ca franouskiena zboCzu ja~ielskim. zamyśla uczynić kroki, prem- kie potworności InI~wizycji hiszpańskiej,
Zarządzenie ro.syjskiegoministra skar..
jer Asquit odpowiedziaJ w izbie gmin, ze Noc św. Bartłomieja, są dziecinnemi zaozach odnim ·Haifmanllsw-eił.-e~kopfu.
bawkami w porównaniu z rozmaitymi bu, podwyższające prawo' emisji bankno ..
wzrastające pogwałcenie cywilizowanego
epizodami z historji Rosji. Rekord o~ tów rosyjskiego banku paMtwowego o peł
Z terenu ws chodnie'go.
sposobu prowadzenia. wojen i prawideł
ny miljard rubli, wywołało w Rosji oży
krucieństwa, nietylko w dziejach Rosji,
ludzkości czyniąpoirzehę wystąpienia z
Połoźenie jest niezmienione. Walale i w dziejach wszechświatowych usta~ wioną dyskusję. W ... Rieczy" z dnia 26
gr<m.ic czysto wojennych zarządzeń. Dla- nowil car Piotr. On własnoręcznie za~ marca jeden z uajznakomHszych ekonomika pod Sza.wlamitrwa.
.
. tego rząd rozważa pi'zepł"owadzellie iw~ bił swego syna i sam sztyletem przebi- stów rosyjskich, prof. Tuhan - Baranowski,
2 terenu pOłmfniowo-wsclwdniego. I lącji i internowania poddanych nieprzy~ jał gardła skazanych na śmierć. Dla przyznaje, że jest to środek, którego skarb
zaspokojenia jego fantazji-zbudowania państwowy chwycić się musiał. Zarządze
jacids":kh w dużym zakresie.
Wojsim/generał-pułkownika von
stolicy na niezgłębionych moczarach w nie tr> dla stanu waluty rosyjskiej nie jest
Mackens-ena w pościgu dotarły wczo~
najniezdrowszej okolicy w Europie, zgi~ wprawdzie zbyt korzystne, zwazyć jednak
raj w okolice Dub~'ecka nad S:l.n-em- Zemsta Anglil(ó'fm' nad współ- nęło setki tysięcy ludzi, sprowadzonych należy, że nawet po nowej emisji pokrycie w złocie będzie wyższe. aniżeli przeprzemocą ze wszystkich dzielnic państwa.
Łancutem (nad dolną Wisłoką) _.
~bywatełami niemnieckimi..
pisane np. stntutem Banku państwa w
l'1iljony
ludzi
padło
ofiarą
tego,
iż
caKcłb~fSZOWą (na północny wschód od
- AMSTERDAM, 12 maja. ('t. B. W.)
rowi nie podobał się ich sposób nosze~ Niemczech.
DębIcy). Ped wpływem tego prze"HaridelsbIad" donosi z Londynu: Ubieg~ nia zarostu,. albo krój, ubrania. ,
Azeby naleiycie ocenić tę sprawę. nie
d&rcia się; ustępują. rosjanie takze ze lej nocy w _rÓŻllych dzielnicach. wscho&Czł'owiek potrafi się przystosować
należy zapom:nać, że Z3pSSy złota, nie S!}
3W01IJh pozycji na północ 04' Wisły. nich Londynu dokonano napadu na skle~ do wszystkiego; jego przywiązanić clo iy~ jedynetn pok(yciem, jakie mają banknoty
Tam wojska gEnerał-pułkownika von py niemh!ckie,wiełe uszhodzono i kilka cia jest nieprzezwyciężone. "Jakże płęk~ państwowe. W dzisiejszym rozwoju kapi
Woyrscba 7 ścigając niepp::yjądelaz zniszczono całkQwicie. Policja z trudem, nem jest życie" mówi pewien bohater talistycznym złoto zeszło ,właśćiwie do roŻeromskiego po spędzeniu 27 lat na Sali symbolu wartości. Poza tem jstniej~!
blizka, dotarły aż do okolic na po- przyw;:,óciła porząclek.
.
przede miljardowe wartości w postaci zie~
chalinie.
ludnie i północny zachód od Kielco W klubie londyńskim- wręczają' listy
Ile głębokiej prawd.y tkwi w tych. mi, gmachów, maszyn, urządzeń, materj8~
W Karpatadf wojska ausłrjacko- z propozycją wyłączenia, niemców, któ- słowach! A jednak car Piotr potraIiJ: łów; naiezytQści, którychby opIacić nzs
można złotum całego świata. W porządd
~oprowadzić ówczesnych mieszkańców
Wt;:gier§kie infemieckie pod dowódz- rzy otrzymali. podclaństwo. ,
Rosji do takiej beznadziejneirozpaczy, nie' urz1j,dzonym organi:bmicl gospodarczym
twem generała v. LinsingęJ1a, '. zdo'Wczoraj wieczorem udała sie z ·Ci.. iż instynkt samozachowawczy zagasł w
złoto' służy ty!ko do zaspakajania Iwti'zeb
/były w~żyny na wschód od, górn e- ty' delegacja do parlamentu, cmiał~ prze";. nich zupełnie i oni tylko w :,:r-,lc3rci wi-, drohnegoobrotu, do płatn?ści należytości
~~~rYla,. wzi~y:one do ~ie~~HB650 ~ewęu g~neraInego. rzecznika i. żądała dzieti. wyzwolenie od tych prześladowań. zapbcc, nabywania środków do zaspoko"
'jeniapo"tn:eb codziem,ego żyCia itp. NaMieszk~ńcyniezHczonej H.ośd 'l:'lsi, groIZ ~ ....rzy 1 zdobyły 6 karabmow ma-_! mternowama w~Zystk_lqh niemCÓW; automiast wielkie obroty kapitału odbywaj~
mą~łi·się".wszyscy VI najwięksZ7Ch bu.. y.owych., '
..
sfrjaków i węgrótv, czy są poddanymi dytUiac~' . drewnianych, pÓdpa.laH ich ze się tylkv w drodze zakshźkowywllnia i
• Teraz gdy armie generał-pulko- "lub nie, na przt".ciąg fr\\1ania wojny w . wsiystkich· stron i ginęli w płomieniach, czeków, które mają oczywista za podkład
wruka v. Matkenicna zbliżaja się do. I ich wt~lsnym interesie.
'realne wartr.lści gospodarcze.
śpiewając mistyczne pieśni.
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Na czemź'3 opiera Ił~ ti Dadliezbowa

chowy dorad<la rosyjsldego ministerjtml skWB.
W jednym z najleplł'fiyeh ekonomm.uych esasopiem, w tygodniku _Nowy; Rkooomist"
:/j 3 kwietnia pisze on:
C1zęsto słyszoo moźnl\ opil'iję, ze pnrez
ot'wareie Dardlmeli wywóz nasz nauswyczajnie wzro~tlie. a rt)wn<ma;ga chwiejna nasoogo
handlu zewnętrznego atanowezo poprawi sil2
na UliPl\ korzyść~ Aź do ustalenia wielkośei
zbiorów 1914 r. podzielałem t~ nadziejQ. teraz wlilzaUe zmieniłem zdanie. Wywóz nasz
l'l pewnościll mKl.cznie IriIJ wzmttźe, jednakie
nie tak. aby mógł dotuymać kroku Pl'zywolilowi, który B otwarciem ciilśn[n morskich
!laiUlwyczlIjsie podskoozy w gQrę: tak "iełka
JesŁ chwiklwo n naS potrzeba do-woou, tak

emisi.a banknotów rosyjskich? Opiera siłl
Gna dziwnym spl'8obem me na realn~b
wartOllcracli gOBpoda:regych, lecz na nadzre-

jach na - przyszłośe i to raezej nad-zie..
~ach p;)lityemej natury. Prof. Tuhan· Ba·
mllGwt!d twierd'2!i, ze moiItwoM ~rzywró..
eenia po wojnie rosyjskiej waluty ałote;
zależeć będzie llietyle od. sspa:su złota, ile

nlczej od ogólnego położenia gospodarczego Rosji. To ogólne położenie go!lpodara

cze zaś za.wisłe jest wyłą~ od wymku
wojny. Jeśli wojna nie doprowadzi do
stanowcze'go zwycięstwa Rosji, będzie jej
bardzo ciężko ujść przed gospodarką pienią,dzem papierfJWj'm wraz z wsz.ystkiemi
smutnemi jej następ-stwamif ~eśli jednak
iosjazgniecie swoich pr~wnik:ów. to
kolosalne gospoditreze zyski zwycięstwa
wynagrodzI:!! dostatecznie poniesione pi'21eZ
nią uflary. Trzeba pomyśleć tylko o zdobyciU KOllstantynoPC)la przez &Gsję. KonstantYllOpol daje lepszą gwarancję dla ban..
knotów rosyjskiCh, aniżeli największe zapasy złuta i 00. to umo~iwi Rosji powrót
do złotej waluty.
Tak optymistycznie wyraila ślę jeden
z n!ljtęższych ełwmistów rosyjskich. Nam
wiadomo jednak, że na stanow~ilie Ziwycięstwo Rosji i na zdobycie KonstantynoPola
nie zanosi si~ wcam-.. Co ~ czeka papie-rowa pienil}dze rosyjskie. to iuż obecnie poznać moWa z wielu przejawów na pgln fI-

dalece wyozerpały się nM!ze zapasy. Z dmgiej seś strony koleja nasze ursadwne są tak.
że nie Bił w mooooŚ{)i przGWOPi;nifl. fracbtów
naszych

b~iemy muBlehmezawodlJispi'2oohodzić okres nieE:orzyatnego bilansu handlowego, który będzie miał
n~iszkodliwsze skutki dla całego naS36-g0 żyola g(H!po!o!aoozego, zwłaszcza zaś dla naszej
waluty. Nieuniklliony jest tEZ przypływ ata-
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Zii1'UUUwanym przez przodkóW
i trwale wierząc w lepszą płZyszłooć '}
Lud ~Y na moje iręce, na moją r '
~otę } sp!'~wę· Zwołaj ich, skąd chces~
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wi~ mat pański, coś bardzo nieprzyzwonego, niemikgo. To mogłoby panu
zaszkodzić- Pojmuje pan. co ja mówię?

BENEDYKT
Właśnie, że

nie poJmuję -
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i to

niedomy8łny...

BENEDYKT
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Nie staraj się tego rozumieć.
zrozumiesz, Beme.·

J(do Btm:dyl!.b.)

. ~_ W iHocłe,~ech pan nie stara

Się ~o

zrozwnieC.
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Ja się sk~Y D~

KRYSTYNA
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atak bardso liCHych i niebespi8cznyoh ns.8
. :ubliozność. śap>:tnje 8i~. obeonie, kied1
obłetn}~CbU1'~lna Ellę spełnI. Przy tej spo«
BobnowI szclmie IIDai1y Mail" IJnowu na
If}emców i damaga Idę cd l'Zlłdu, żeby wszykICh Niemców ktlnł uwięzić.
PCH"Gz8ll1llllieBlie między laJlOnją>

Dobrze, oddam... Wszystko 0d.-

myślałem.

esWWIę-

i pieAu....t......;. t . W7}K'IJF
do upadłego W~~ o Ja wtedy

Idem ud2iału Aagiji w mljnie. W końea
za.rzuca3 "Times" I'iądowi angielskiemu. ił
rekrutacja nie ozyoi postęp6w.
.
. "Daily Mail" prl!lypom.ina :mową (!nllrchiHa ~ dnia 17 marca ll'. b., w której ptwied-Siał: .. Wssystkie nieprzyjacielskie statki
napowietrzD.tl# kt&re &tarłyby GO n8Qego
wybrRza.. nara11iłyby się naty.chmiast na

JAN

zbro~

Goftej, ~el ~ ty ~.:

leoz ze roZ8~1i Bawet swoje nadzieje sk:ał

mię drażni

JAN
-

fręez~o~ią. . Naród a~e18ti przyznae m.115~
ze Niemay me tylko JUe wyrzekli się ładDej
z na(}Jieji, jakie mieli na początku w$y,

KRYSTYNA
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~eszcie'

dukowywałzbote

LoOOynn. Ostatni ras do«
w hrabstwie Esssx, tylI!l
razem poszybowały jeazcze bliiej kn S9r6ll
City. Musimy pny.gotewoo sit !la to, je "
pomyślnYCh warunkaeb przybęd~ one jet!ZOZł
bIizej. Ataki obmyślane Blł z ja-k najwi~

(ponuro)

~

w-ali, źdi. manii i '~~~.~ tu siali.
mzem z •ludem pta...-ł.....
SIę na ~łe,
~~ na polu l ~J

"Zeppałllłfł"

źlllą Sl~ WIęcej do
tarły one do Ma.len

BENEDYKT"

A ty gdzieś wtedy byl, coś wy..
~ał?. przez pamięć ojca! Nie chciał
~l: ~, żeś brał udział w tern, co
~~_ ~znawcy twoich wierzeń.
u~ LU Al'Wl wylano za lad-a podejrze..
Nem, ~ ,wylane:' niewinnefl A hasJ'o ?
"Za. ~JSZe Wlny karaliśmy śmiercią«
,~ ~c obu niewinn ch. nii
- a
"wmren lc:Qy nie winien - kulą w łeb'
&koro padłn podejrzenie". Z takiegoJza~
~ ~ z ~ .?fchlard rozł>est~'}
a;:ł.oz
wy~ z~nowego
~.
ZC2re me zaczę1i.być rząde
wszystkie
• _~~. "
rząd6w ~ Powiedz
nn,
~. jest rezultat całej' .f.........:.....
botY? GdZieś
.
"WVJ~l 1'0te,.;.,,: d_U __ --=.~_~amcą ~ uniwersy........ ~ w gI'ome
'-,.
znawców, il ~ siedział ,wspot-~y
-

~

pisze;

Na.ogól_ K.?mk polny i mrowb:d. Gdy mi· Jest p~n niedom~y. W kMd~ razk
teraz, mrowko pracowita, oddasz moią sTumk.ę ~ muS! pan WypłacIc bratu.
schedę, stanę do pOjedynku I
. a. l wyd~ę wył'ok. Sam pan tądał mej
.
.
mterwenąl.

bardeiej za to ko-

BENEDYKT'

~

londyńskie

p1"~y ~aśd~ch ,nowych cdwiedUn&eh przyW.

-

Co ty

ataku Zeppelinów .. Anglii..

"Times"

BENEDYKT

(Smieje słę)

=r~~wdroŻJii

BENEDYKT

Wrażenie

me

JAN

1-~~ }~dnego ~a",

kiem i wiargDl2ły w zatok€} rYl!k~. Mi~dzy
fortyfikacjami nadbrZ6tnemi a wrpsdowcami
wywifa~ała się krótka ale ozywiona PO~06ka.
. Statki niemieo-kte nie deznałYł jak aięzdaje,
zadnych uszkodzeń.
~~
-

- Lepiej
pytać. Bity po twa~
rzy, nie stanąłem cfo pojedynlru~. Sromotnie uciehlem.

cham.

,
- POsłHChaj! Kiedy muzeum Henangton. chce kupić jakikołwiek drogi
p1'zetbmo! do swoich zbicmSw dość jest
~rządowi wys!awić w witr~ie przed..
miot, a ~k nłełO:hs~ do sUhsktvPcji
Darodowaj: Przypomnij sobie terez nasze s~O~'l1dWOf Maci~, ~ę naszych
~zoow l brak ~n, które są wszę-«łzie ~a . ziemi. Dźwignęłi się juź

podjęły torpedowoe niem!eme da1ek!} wyprawsdłnz I'Oayjsk1ego wybr39ia nad Bałis.

WI}

walce pierw8$j dywiaii gwardji.

JAN
Stokl0~ cię

tański.

lMiemie6kie .rocb;ie ł~edGwe "l1li zatoce
r:r.sldeJ.
" Vosa. Ztg." donosi, !a w osutn.roh ~

Biuro Wolfła donosi: Jego Cesarska
Mośó przybyła na południowo-wschodni te.
ren wITjny i dnia 8 maja był obecny przy

JAN

-

spotyka wyłllcznie ląd królewski wi~lkobry_

Cesarz Wilhelm przy- gwardji .. Galicji.

ci~ Pol~, ~czciwy

ną

os:trZeieUit

i ładunku swany był na zatopiEliiie to ' :
powiedaialnOOó za za~ przez rzę.d ~
jak najgłl2bł'8j śałowau"ah istnień ludskiłh.

Kronika

wył~cmw ulemal rolniczym, że prodnkty rol00 są jedynym przedmiotem wywozu, który
moźe być brany w r8chubę,otrzymamy dokładny obra. położenia finansowego_Rosji w
najblizszej Jlł'Zysałosci. Dopóki Rosja miałą

etguł.lt6

prSfl6~ła ws:relki.rołblelliebe3piecZQiiU,
i łułbliła,.1Uak~lly były doatater.zaa Środk~'
C'łlronne i w taki sposób zwioatapOdr6łny,.
do gardzenia ostrze~eni.ami niemieekietm ido
uzywania okrętu, który dla U~~ sw

Dzi~ki zakazowi wywożu artykułów
pierwszej putrzeby po-za ob-t'~b miasta, ceny
na żywność znacznie ai~ obllmyły. Fllnt chleba pytlowego kosztnje 17 falł., rasowego 12
fsn., jajko 10 fen. za sztukę, śledź 10 fen.,
fun t mydła 40 fen., an/der w kostkach 85 f.
za funt, faryna 25 fen., ćwiartka kartofli
1 mark~.

Okólnik urzqdu.y _ sprawie Lusitaftji.
BERLIN, 11 maja. Rządowi Stanów
Zjednoczonych Północnej Ameryki j r~dom
państw neutralnych w Elll'opie udNielołlo za
pośredniotwem _uwiefJltelnionych u. llieh' Ce..
sars,kie~ przedst.a wicieli wiadomość, w której
powled:nano:

trom...... W$y

-

niemieem przestHega4 ~ OS_Q
am1.msador Itr. Bemsd~ Na om~et.ie
nelitwni j-ednak nie zwaiali, a ltUija (fu.
narda i prasa ~giełska VlJB'6~ziłi je nawet
zuchwale. Ji;OO~ po oB~rzeiemlI teru AGg!ia

st:tbiste - m-etryki w dwóch Wykach, niemieckim i polskim.

Kiedyśmy
Ma~ierzy, trzeba
nęli przy mnie,

JAN

Często~"J'.

. (o) Wobec nieprJl;widłowego obchodze·
nia się g lndn~ścilł miłieji obywatelskiej W
Sk~rlliewioach orttz-tlstawicsayoh ska.r:g na
jej działalność, milicja miejscowa 50 stała ska.sowana; na miejsoo milicji utW01"ZOlła zoota·
la policja. Missz,kaliey Skielniewic zobowią,
zani zJstali do zaupatrzenia się w dOWody 0-

dokonać

jak udo-Woliinis!l9
pnt!!jazdu \V sw -amwUe~ a. takie. '::

~

z koutrabauay.
Pmed
pod!'Óó:l>
:~~
n
"'t

,+ __ ,.

50 karon.
- Z 'raszyna ..
(a) Na 'drodze pomiędzy 'rllBZYnem a
Piotrkowem władze augtrjaekie skonfiskowały 4 wozy, naładowane transportem nafty,
wywozonej bez zezwolenia z Piotrkowil do
Łodzi przelil kupców Sztajnberga, SztajnslIllaj-.
dra i GelblU"ta.

WIek?

oc

Lmdmi3 nrlała -

części

wysokości

Je~li ~~ żwazy, le Rosja jest krajem

<

SłilWY:

L U!1 ......]1

2 Piałrkowa.
.' (a) Kolporter gazet w Piottkowie, l.
Guldberg. za sprzedai pism zagrameznych na
ulic-ach Piotrkowa. wbrew zwrowi, ubrany
został przez władze austrjaekie gl'Bywną W

stan gospodarstwa społeoznego, zwłaszćza rol~
iliotwa w Rosji. "Nowyj Eko90mist" utrzy.
muje, Za środków źywnoś6i wcale' nie hrak.
Brak tylko środków transportowych. Nadto
trzeba wziąć 'Ii rachubę. że pewna iłośó Bbośa ~UBi pójść na zasiew. Do tego zaś:ił rez..
maltych stron dochodzą niepokojące wieści
o ,braku sił roboczYCh 00 nadchodzących robói . f?lnych: . Wielll właścicieli dóbr, którzy
wydzlerif:lWlall te dobra chłopom nie b~dzie
w ?l~źnośc~ uprawienia ich. Chłopi przewa~Dle st~ w polu, .a brak taż pntrzebnebo ln:venta:sa.. Nie mc~na. subia nawet wy-

. Hl!
ten ~ ~ uańępujt\eetnł

OkółRłk

kadłubie 5400.rąś
zostały li.dun.ek składał się po najlritkll~

(a) Rtld~ miejska w Cz~st6eh-Gwie udzie"
ma jednoraaowlO'.gG pozwolenia na eksport do
Łodzi bez opłaty cła 6 wsgoo6w za.pałek, pod
kontrolą urz~dnika magiiitr~. Cały transport zapałek n.adszeU.i jl1ł dO nasmgo miaSta.

Z tego samego "Nowego Eb.onomiaty"
przedsta.wia obeonie

J&ki sposób b~dsie mozna
.'

oapowiedz1ahwści"'.

W cZlIliie obecnego

! ziem pnisk

poznać możemy, jak się

obraZIĆ, VI

"Rząd ~ ubolewa ~tsa lla{!
trabi i5tBień ~ Pi powodtI utani.ea'" yZA.
sita1i1ł, J:008i jedmJk wyprs&ć ~ WŚ~ik~~

zamkną?···

pan i prawy czloMaj zakł-adali koła
ci było widzieć, jak staz jaką ufnością nieśli
ostatni. grosz. A kiedy .tu raz zajechali
po mrue Kozacy i areSztowali mię na
dwa zresztą dni, o to, że prowadziłem
sz~6lkę -bez pozwolenia, we dwudziestu
. wsiach zagotowało się, jak w kotle.

JÓZEF KATERLA
=

.

nu' ulewała p~Qiw!łHrow> dopóty SfttZymi&:
rzeńey okazywali jeslIłZe gowwość płaeeni$
kosrl6w wej-ennycb. C!t się stanie jedaak.
jeśU sprzymierzeńay ci kienenie s~ dla
p1)krywania rOiyjuich ®at».'\V w~ch .......

pan~twowego 8podsiewaj~ się wstrzqŚliienia
całego syi!t"mu skarbowego Rosji.

zatem

z

-~ swoją armją jeszcze przewagę liczeimą 1

ryoh naszych papierow do Rosji, nieunikniony
odpływ (po ukończenlu wojny) naszY<'>1l turystów i cborych za granicę. I Migulin zatem
przyłącza się do zdania tyoh, ktśrzy p6 pod~
wy~azaniu pra", a emisji rosyj.skiego banku

chodach państwowych przez złliesienie maOOo
polu spirytusowego. jest niezape}nioDa.- Cła
spadły również. Gdy wywóz przez graniilę
europejską wynosił w r, 1913 ponad 1.4
miljarda rubli, VI r. 1914 0..8 miljaida, a sałem zmuiajsrył się o 600 miljon6w rubli.
Podobnie przywÓfi VI f. 1918 wynoaił 1.2

5##. t

QdpQ~
Nie trzeba b]ti in'oroCZSl'!!{)IDOTSkieh

D,!, .8. wywóz naaz wzrośnie,

Faktycznie bowiem [doehody państwowe
w Ro;;ji znajdują się ę!becn~ w połozeniu faialnem. Od mis!ilł"tCY komitety i ministerja
lls-lmują się kwest}:ł zaule:denio nowyehźródel
dochodów i p90atkó-w. Szerokie dyskusje nie
doprowadziły dotą,d wsza Ue do wy.aallia
ehoćby. jednej ustawy. W dzienn.ikaoh p~trzy
&~ od wiadomośd o monopolacb państwowych: na zf:lp1!.łki, herbatę, tytoń, naftę.~nbez.
pieczema. W ost~ich miesiąoouh zasta&awillno się w rosyjskiem mioiaterjum skarbu
lll:e mniej ttlk Dad pi'ilćdzłesięmollla projektarni mOłlopolowymi. Wszystkie docłlody jednak. które monopole te przynieść mają, po:zostają na razie na papierze. O wprowa~lzenlu podatków od dochodów i maj~11
niema (lO myśleć. Luka saś, powstała w 00-

44)-

portów

w:iednio do popytu.
k~(łm, ~by na rok 19H>, f.1awet W razie szyb ...
IriegO.l korzystnego UkollaEeuia wojoy. wróG
łyć nlek:orzy~y Wlans handlowy.
DpJ.:ej wyw~zi MiglliiD, że na.wet najd
bY.~a przys'Zlośd po wojnie otwiera smutne
widoki dla rosyjskiego bilansu handlowego.
~iel~ie .PO~yozki zagraniozne, ptlwiada, b~d!\
mewukllloue. Zanim przemysł nasz dopro,:ad.dony będsie do jakiego hkiego łada, zanIm przyw03 zagranic!my zt:stauie ograniozo-

na:~s!)wym.

mi1jarda, w r. 1914 saś spadł Da 0.9 mUjarda.,
zmniejszył si4J o 300 mjljonów rubli.
lńlez czemze są zr~ te cyf~y WODeI-' miijal'dowych wydatków wojennychl
Dobrze tej na optymiam w rodzaju
Ilrzytoooonego Vlyief pro!, 'Pugana-Baranowskiego. odpowiedział prof. MiguIiu, druga
autorytatywnaosobi~ w gronie ekonomi&ltów rOł!yjakich
.· _i "g~óruit!.cy obeenic, jsk_
o fa.-

do

Nt. 118•

ł..ODZKA.

Jest w tern, co po-

dła~me. prz,=z ten podział, stał się za
ubogI. Muszę szukać ludzi bogatszych..
Muszę pójść dckądś daleko...
(D.c.n.)

Nt. 118.

a

Takio: AmnaS1tiiar japeński 'fi Pekime IKrRSy"
Pla.ł

. \S

pOlecenie przygotowuia PMommitmia
Chinam:, które dokonane ~e przypu-

IIllczalnie VI tygodniu przed otwareieE Bł.

iWyczajnej sesji p~.

Bia się czynnago Bnłgarii 'Y tftrl9!o"W" WOjM

mę, podkreśla, ię wmifug opublikDW6~ W
tycb dnilWh nrg~dowej statystyki sllajduje slf"

'iN krajll71,929 sierot po pOległych je.od.
bałkańskich

żołnierzach b_~r..

.kich. Przł!dewszystkiem należy zagoić stare
lany. a do riero potem narasić si~ na panie-

iienIe świeżych.
g
Spisek _ ill1ldjach.
,.Biuro Reutera'" dOlloai z Sim1i~ W La-

hora fOapCCllą,I si~ proces przeciwko 82 osobom ospieak. mają1>Y na celn wywołania rewolucji przeciwkorządowiangi$łBldemu. Spraw
dmi są Indusi, któr~przybyli z A.mnyki.
Agitowali oni pl!~deWi!3yatkiem w prowinPEllld~ab, .W Agra i Audb; g&ie doszło dQ fll'bunków i morderstw. Polloja. zWlła
• bomby j odkryła plany spiskowców.

cjach

Przes~O!Ja n~iecka.

Biuro Reutera donosi 2 Nowego Jorka:
P'mma tutejsse przedrubwały ponownie pneetragę niem18cką, przed podrózowaniem parowcami przez Atl.antyk do Angiji.
Robotnic,. za

ukończeniem

wc.:in)'.';1

Z'wi/łzek robotników amerykllńmeh Cellłtal Federated Unwn zaiądał na osobnem
zgromadzeniu masowem rozpoezęeia. strajku
wszystkich robotników, zatrlltinionych w fabrykach broni w Ameryce, aby tym sp<lSobem
połoiyć kres wojnie ellropejgkie~. Na zgromadzeni u, na. którem o.proez wybItnych człon
Uw kongresu przemawiali także znani prsy'I\'óucy fIlehu, robotniczego, oświadozył jeden·
II Ul!zestników, ze widzłał naboje dum-dum,
sfabry kowane w pe:vnym w~rsztacie w ?onaectient. AngielskI pr.aywodca r®otmxów
Keir Harme nadesłał ggromadsonyw depeszę
Il wyrazami eympatji.
Pożar baseni ••
Telegram nadesłany do ministarjnm spraw
gewnetrzłlych Ilrzynosi wradomośó, że kilka
zbiorników w porltie Coastanzfl, zawierających
aaftQ, pr.aezllaozonfł dla państw trójporozu-

mienia

sp!o,DE}ło.

mi~tajll

w Rumunji.

.Podobnego poiaru nie pa-

Obwieszczenie.
Rozkazem dziennym za Nr. 50 głównej
g-ej armji z d. re-go maja 1915 r.,
z powodu ukazania się wścieklizny w niektórych miejscowościach, naletących do
obwodu operacyjnego i do obszarow, stojących pod zarządem etapu, zakazano

łomendy

psy

wypUSZCZi' Ć.
Mieszkańcqm
ł9dzldego zwracam

Łodzi i powiatu
uwagę, że wszyst-

miasta

na to

tej drodze kilka

Da

a.!D) ~łatna kuchnia dła dzi.eci przy

..li

Gm~etabułgarska ..Eeho deBlllgar,je c J
l)1Ila wiająo eW6ntualnośó puym!łego wmłassa

.ezas wojen

~ czasach· p&1to
aum. .

Z kuchen dła IIIzlec:i..

Trudne położeRie BUłgarii.

~

~ znaczne wzgórza, a·więc z nadmiernym
~~ do przebycia trudnej. W ostat-

kie psy na uwięzi trzymane być ~~zą.i
te biegające po ulieadł psy, scłrwytane 1 zabite zosta:n ą.
.
Łódź, d. U-go maja 1915 r.
Cesarsko-NiemieckiPrezydent Policji

von Oppen.

~ . .r-u:drzeja Dr. 39, wydaje obecnie 250
ohiadow <hiennie. Wobec tego, iz lokal
dotychczasowy jesŁzbyt ciasny~ co prze..
sz.!radza wydawaniu większej liczby obiadów, przeto kuclulia zostaje przeniesiona do
obszernego, z 3 P<fkojów składającego się
lokalu przy td.. ~~j m. 00, ofiarowaneprzez . firmę "DeJ~Ski i Dubson"'. Zarząd
kuchni postanowił zaszczepić dzieciom, uczęszczającym

ospę ochronną.

do kuchni,

Łódzka straż

ogniowa ochotnicza.
W niadziel~, dnia. 16 maja r. b., o god,zinie 7 rani>: Ó w f 6 go e fi i e t o p () r n i k ó w pierwssych 4 @lłt!ziałów w domu rekwizytowym 3 oddziału.
Kradzież .. kościele.,
(e) W II dZiełniey łtl'emaWallO onegdaj
R03altę IJadogG'Wskl\ (Niska ó), która w kościele św. Józefa WYCiągnęła z kiesz-eni Marjanuie 'f'L'iEID"J'll}"ńi.1i.:'i:ei (Ogrodowa 26) I:6rtmQu&tłuJ z kilku t·~łami.
Gkradzenie bóźnic,._

(a) Przy ulicy Aleksandrowskiej pod
nr. 13 okradziOflo żydowski dom l119dlitwy,
należący do Stow. rzeźników~tydów. Zł:J~
dzieje skradli
rodały (Torę), zasłonę
szafy, w której była zamieszczona Tora,
lampę i zegar. Śledztwó w toku.
bandytów.
(a) W środę o g. 9 m. 30 wieczorem
Ujęcie

na szosie Brzezińskiej przy folwarku Geyera w Sikawie ośmiu uzbrojonych w rewolwery rabusiów dokonało napadu na
kilka przejedżających wozów i obrabowało przejezdnych. Pom~dzy obrabow~nymi
byli: 1) kupiec Reiclnnan Jakób z ulicy
Brzezińskiej 17, któremu od.ebrano 200 rb.
i zegarek srebrny, za 10 zaś, iż
chciał
oddat pienięclzydobrowolnie, pobito go i
zadano dwie ciężkie rany w głowę; 2) Kamiński Moszek, kupiec z ul. Solnej nr._8,
któremu zabrano 70 rb.; 3) Ku piec Hersz
G.nterman z ul. I(amiennej pod nr. 16 odebrano mu 15 rb., zegarek,_ złotą obrącz
kę i walizkę ręczną; 4) Fajwisz Rodohl z·
ulicy Kamiennej 16, zabrano 5 rb. 50 kop.
i dokumenty; 5) furman Jan Oszecki z
ul. Targowej 30, zabrano mu zegar.ek srebrny z dewizką; 6) Leon Kosmala . furman
z ut Dzielnel50;kupiec z Łodzi Oppen..
heim i inni
Ody o rabunku zawiadomiono milicję
obywatelską I dzielnicy, natychmiast oddziały milicji I i II dzielnicy dokonały pościgu za bandytami i .. obławy nocnej, w
rezultacie której ujęto wiele osób, z pośród
nich zaś trzech, którzy brali udział w napadzie, mianowicie Józefa Malinowskiego
z ulicy Łąkowej 1, Stanisława Pietrzaka z
ulicy Cegielnianej 10 i Józefa Konczaka,
lat 22 z ul. Nowaka 21. Konczak podczas· napadu bandyckiego otrzymał ranę i
to go wydało. Dalszy ciąg obław i śledz

me

twa w toku.

ilełta

ze

slIIIoł"o1llfCem.

alsilziowała

Tojwę
właścioielu sklepu przy ul. PltdrzecsDej ]'i 18, kWry sprzedawał BIi'1tQ mielZtilłł\
zs smoł.owcem. Zapasy Bafty takiej, wykrytej w sklepie, zabrano jaJco dowe~ lZeczowy_
wit:mego zaś fałszowflnitl nafty Korna pooią
gm~to do odpowiedsiahwści.

(e) Onegdaj milicja

Korn,

Kalendarzyk.
DZIŚ: Bonifacego M.
JUTRO: Zofji W d. .M.
HE.LENÓW. Codziennie koncerty oI'tis-

.

Itry symfonicznej

~d dyrekćią:

prof. .A. TUr-

km.

MlNIA'lURE.

Nie

We wtorki i soboty pre-

JDiery'WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzew; Oświa
t1 otwarte są w ttoclQ od godz.
izie1ę od godz. ll-ej-l-ej.
.

4-6. w

nie-

WYPOŻYCZALNIA

Tow. lOWiedQ." ot_lI1Irta codziell.lde od g. ó-8, w :niedziele i ~

... od g.l~l.

udało

8if!a

(c) Onegdaj czterech handlarzów z
Łęczycy usiłowało

wieŹĆ

za

starą przepustką

wy-

z Łodzi 60 skrzyń ettkru galicyjskie~
Ale czynna milicja radogoska, znajdujące się już na szosie zgierskiej W(}zy zatrzymała i cukier cofnęła do miasta. Jakim
sposobem handlarze zdołali przewieźtcukier
przez granicę I dzielnicy, na razie niewy-

go.

jaśniono.

Ulica

BołczJlri'Jalul.

(e) JtU bez mała od roku na chodtikach -uUcy Wólczańskiej, na przestrzeni
<Id tU. 1<arota aż poza ulicę Placową, Idą
bezładue stosy kamienia, przeznaczonego
Ba. naprawę
bmku. W ostamipl cza-

SlCh naprawę bmb przeprowadzooo na
znacznej długości uJłey, kamieni jednak
~ lIiew&ełe, cbodiłiki więc w dalszym
ciąG są BiemizaWalone sa c&j szero..
~ i ptZeC.hodnie ~uszą chodzić. śrad
~ szerokiej ulicy j muatać się

.JUaD

,-. przejechanie. Czyby kamieni tyeh aie
~a 11Si1mąĆ z Chodników na zbocza
Jdią?

Ped adnseln To... oadeki _ad zwie-

,
..
I'zętami.
(c). Słabe i licho· OOtyWjane konie są

Przez. 'Włekt nielitościwych .właścicieli . i
'9Iotnitów .tak obciąiaue,że często padają
... ~odze z wyczerpania.. Zdarza się to
.J.Qęściejna szosie :zgierskiej, obfitującej

Teatr
z

mlłZYka

I SJtllku.

5-g0 - KełtCePtu SWmfcllrio:tnego.

sprzyjających

jak by się zdawało,

niei wina· świete po-

warunków, gdYt

ciepło

dok zieleni ciągnie każdego
wietrze, Jednak i 5-y SymfonicznyI\oncert
zgromadził thtmy publiczności do Sali
Itoncer:towej. Fakt ten niezbkie dowodzi,
pUblkzność

fozsmakowaław

łódzka już się

na dobre
swojej orkiestrze symfo-

niczBej.
Siłąprzyciągaiącą w· wczorajszym
programie była Symfonja Patetyczna Czaj-kowskiego, nader· sumiennie opracowana
przez dyrektora prof. Mazurkiewicza.
I(oncert zakończono uwerturą z .. Tan..
nbauser~~tympot~żnym dziełem, w któ ..
rym Wagner .tak bezwzględnie sięga

do

o.

Łódzka Orldesiril $ymfcniiezna

Z2PO~ada otwarcie

sezonu letniego w par-

ku lm. Staszyca dnia 16 b. m. wielkim
koncertem kompozytorskim.
Na program koncertu składają się
dzieła: Glinki) MoszkoW'skiego, Jllrnefelda.
MQniuszki, Swendsena, R. Straussa, G. Bizet~, R. Wagnera i innych.
. . Jak nas informuje Zarząd Ł. O. S.,
btblj<>teka została obecnie powiększona
sprowadzonymi' specjalnie kompozycjami
polskich mistrzów jak: Noskowskiego "Step",
Karłowicza Rapsodje litewską i inne, do
wykonania których niebawem dyr. Mazurkiewicz przystąpi •
Niewątpimy, te publiczność tłumnie
odwiedzać będzie uroczy park ,.Staszyca".
Teatr .liIew :»ści' (Konstantynowska lo).

.A więc Jutro J.18:Btllpi U~IIi)'lttość.gtwal'
cia teatru "Nowości·.
Teatr ten, jakolIzwierciadło na-lmlgo,
bęAź GO bądź, B u i g e n e r i s ciekawego
żye.ia, brzemiennego w szereg niespodzianyoh
przejawów, bfJdale eentl'alfł dla najbardziej
karykaturalnej strony tego życia in fłagranti
przez specjalis~ od "r El vne" pochwyconego.
W dzif,lczne pole po temu znalazł p. Jnljan Tuwjm w inallguraeyjnej "revue" pod
tytułem~M-r Pipkina z Chicago w redakcji
ŁóOzkiege· H!ll'olda". w której spotkamy za'równo Da scenie, jako tei widowni jedne i te
same poatacie.
Na pozostałą część programn &łOŻ€!! się:
komedjo-farsa Antoniny Sokolicz p~t. "Trudny
wybór" i kooeert-kabaret.
O ile tylko Pogoda dopisze. wieczór
inajgnracyjny w teatrlle "N o w ().B c i" będi/iie
prawdziwą, ncmt!ł artystyczną.. Ila jaką. dawno
jU3 czekają, łodzianie.
Bilety jUf; nabywać można w cukierni
Roszi<.~wskiego, a od soboty w kasie teatru
"NQwości" (KODatantynowska 16) od gada. 11
_rano do glJdz. l-ej i od godz. 4, po poło do
końca widowiska.
Teatp A~ Zjecmot;zolll)'Ob,
(Cegielniana 69).
Zespół

betę

art. Zjedn06lOuycb, daje w BO-l5-go maja o godzinie 6-ej,
douhód

ma

szkoły sztuk p~knych 8zyma"ńskiego. barWll!ł
przeróbką l! powieŚCi H. Sienkiewicza .0·

gwem i mieczem" przez I. PopławsKiego.~
W niedzielę d. 16·go msja, "Domy pol.
skie". sBtuka bistor. w 5-ciu ob.· z apoteozą,
przez ,I\fa.jeranowskiego. POezl\tek przedst.
o godz. 5-ej.
Bilety do nabycia w eukierni W-go Gostomskiego, (daw. R08Zkowskiego), od soboty
w bsie teatru Cegiełniana 63.
W ptób8(lb~ .Na zawsze-, sztuka w 3-oh
aktach L. Rydla, .na tle wydarlM z rota
1863.
Po raz pierwszy w Królestwie.

z.ostatnI!)

cbrolll.

komunikat
auatrjaeki.

Urzędowy

WIEDEŃ, 13-go maja;
Zwyc~stwa wojsk niemieekich i
austro-węgierskich, w bitwach w liśtopadzie i grudniu, pod Łodzią i
Limanową, zmusiły front rosyjski w

Zwycięstwo pod Tarnowem
Gorlicami uwolniło nietyłko GaIkj,!
z:a.chodnil\ od nlepfŹyjadela. lecz tak.śe doprowadziło do ustąpienia całego
rosyjskiego frontlI Nidy i frontu Kał'<
packiego.
.
Wyzyskując ~rws%y sukces, w
dziesięcio dniowych walltacb. wojska
zwycięzkie pobiły na głowę 8 i 4
armj e rosyj side, przekroczyły spiesz..
nie przestrzeń Dunsjca i Beskidów
aż do Sanu i. zdobyły przez to 130
kilometrów ziemi ojczystej ..
Wielkie zdobycze wpadły \lir rę
ce zwycięzców. Od 2 do 12 maja
po południu, ogólna suma jeńcówr
wzięta przez wszystkie armie wynosi
143,500 żołnierzy, dałej blisko 100
dział i
350 karabinów~ maszyno~
wych.
Do tego dochodzą jeszcze wszy":
sey ci, których wydarzenia zaskoczyły l którzy zaniedbali połączyć
się 55 cofującemi Bi~ wojskami i błą
dzą po łatach. I tak pod Orzecho ..
wem na tyłach armjl naszej poddał
się wczoraj wojskom naszym sztab
rosyjskiej 48 dywizji piechoty z generałE'm piechoty Kormiłowem.
Stopień rozprzętenia przy ucieczce nieprzyjaciela objaśnia się tern, że
nasz korpus 9 w ostatnich trzech
dniach wziął do niewoli pomieszanych żołnierzy pięćdziesięciu jeden pul-

kÓ1i ro~jskich.

Gromadzone przez nieprZYJaciela od miesięcy przybory i zapasy
wszelkiego rodzaju. amunicja i wszysteK inny materjał wojenny pozostały, wobec szybkiego następowania
prześladowców, w rosyjskich stacjach
etapowych i mośna je będzie zebrać dopiero teraz.
,
Na północ od Wisły wojska austrjccko-węgierskie przeszły Stopnicę.

Wojska niemieckie zdobył:r
gubernja.ne miasto Kielce.

Na wschód od przełęczy Uszocwojska niemieckie i honwedzi
zdobyli szturmem wiele pozycji rosyjskich na wyżynach, dotarły aż na
południe od Turki i wzięły do
niewoli 4000 żołnierzy. Tutaj i w kierunku na Skole atak trwa.
W Galicji południowo-wschod
niej silne wojska nieprzyjacielskie u·
kiej

derzyły

przez

Horodenkę.

Ostatecznie przyzwyczajono się,
że komunikaty rosyjskie z ostatnich,
dni starają się widocznie osłabić
sukcesy nasze i niemców, wszystkiemu zaprzeczyć i wykazać, że są one
z umysłu podane fałszywie.
Jest to uderzający dowód wielkości .klęski
rosyjskiej, poniewaś
gmatwa ona nie tylko akcjQ wojsk
na polu bitwy, lecz także doniesienia oficjalne rosyjskiego dowództwa
naczelnego.
Za.stępca-szefasztabu generalnego
von

Ho efer

feldmarszałek-lej tna 11t.

Dymisja ministerjum Sa-

landry.

RZYM, 14 maja. (f. B. W~)
"Agencja Stefaniego" donosi: Rada
lometrowej.
ministrów postanowiła ze względu
Wtedy rozbił się 'planowany na to, iż \V związku z
wyprzez nieprzyjaciela marsz do Nie-' tycznemi rządu, w polityce między.
miec o siłę bojową wojsk wiernie narodowej brak jednomyślności i zgo·
sprzymierzonych.
dy partji konstytucyjnych. która 2ie
Od stycznia 1915 r. do połowy względu na powagę położenia jest
kwietnia· napróżno wysyłali rosjanie konieczną, wręczyć królowi swą dy-,
swą przemoc, aby przez Karpa.ty
misję.
wedrzeć się do Węgier.
Torpec~o.anJ okręt angi~
Wśród niesłychanych stra.t, rozski.
bił się ten plan całkowicie w zacię
LONDYN, 13 maja. (T. B.~. Cłrur..
tych walkach, twających miesiące,. o
chilI doniósł izbie gmin, że w Dardanebobaterską· odwagę i wytrwałość wojsk
naszych.·
lach torpedowano okręt linjowy "Goliath
W tern przyszedł moment, aby i zachodzi obawa straty 500 ludzi.
.. ~ pot~emi wojskami spr.zymierzo~
nemi obu państw, ·pokonać nieprzyjacIela we wspólnym ataku. ~
Polsce i Galicji zachodniej do odwrotu na rozciągłości blisko 400 ki-

Pomimo~

~

• Mistycyzm średniowieczny, l'ozpętane
tywi~ natury, niby nieokiełzane siły z
.. ~~a ~wiata ciągną nas ku sobie swoją
talenullczą tytaniczną wjelkością.
AU.dytorjum wprost drżało, przej~te
gr~zą, laka. powiała od tych mnichów-duchow, wyklInających Tannhausera.
Już samo to jeduo wrażenie jest wymo,!nym dowodem, że poziom artystyczny
Orklastry Symfonicznej stale się podnosi.

głębi duszy

ludzkiej.

lł

nyciJ

. 52,000 mar'ek

za

OIB1I"3Z

l

ukazl!oll.t

przed trz3ma laty fOtnał Hbodego w CarD-

RłdIlGłll'uł& •.

W Nowym Jorku odbyła slQ przed kil~
lm dniami sllIdowa licytaeja zbioru obrazów,
który był wbsDośeią zmarlego amerykaRskiego amatora dzieł sztuki T. J. BlakesIeego.
.Perłą tego zbioru był słynny obraz Rubens!!.,
. pr:zedstawisjlllcy hOłd trzech króli. Obraz ten
.aprliledano za 52,000 marek. RUben~ ~amB;lo.
'Wał go dla głównego ołtarzs. w koscIele sw.
:Marcina ~ Bergues we Flandrji. Obraz ten
'prgez krótki czas należał tak za do rodziny
:Bunapartych.
Lekarz i zbrodniarz

O"fU"U li I:!ctllWUUS<:,.

w jednei osobie.

W Smyrnie aresztowano. lekarza, d-ra
medycyny Rbodago, którego od dłuiszegocza
. su poszukiwała już poBuja kryminalna. Jest
ti} ten sam lekarz, który przed dwoma ]sŁy
do spółki ~ pewnym studentem chciał się
:włamać do pewnej tutejszej szlifiarni dyamenłów. W raku ubiegłym sprawował on pod
nazwiskiem d-ra Lud wika Adłera obowiąsek
asystenta -.;' kilku berlińskwh klinikaeh, aż
wreszcie znjkł nagle wpakowawszy w pewnej
klinice w Scllonebsrgn do elakkyęznego pudła na poty bogatego pacjenta i skradłszy mu

grodllie. Ruoda pracował tam jako Isbn Vi
lazarecie. Zaczęto tedy na poustawie tej informilOi,i poszukiwać Rhoaego. Dowiedziano
się. że po wybuchu wojny R. był w konslIlIleia tureckim w Wiedniu. Tutaj prze4sbwił
się jako poddany turecki i !,rzedłozył dokument, w którym zarząd lazaretu ze Smyrny
mu donosił, że ma przerwać swój, urlop i natychmiast powróoić do służby· Na tej podstawie otrzymał potrzebne papiery i wyjechał
do Smyrny. Na drodge dyplomatyczoej spowodowano urooztowanie JWsznkiwanego zło ..
czyńcy.
Rhode jest pra \vdopodo-bnie poddanym 8llstryjack,im, i jako taki będzie mu;;i!>ł
za swa sprawki p4Jpełoione w Niemczech, odpowiadać przed sądami anstrjackimi •
Jad

plon

żna było zauwaźyć następujace

sama jest bardzo bolesną., ta~
it ra1P.dwie rootna ją dostosowywać do
dzio"ci. Zamiast więc bezpOŚlednią;Q l1ld9cia żądłem spo:rządzuno z jadu zabitych

ogrodzie majstrów tkackich:

Przejazd N2 t

pod

"VERITAS"

,. ŁOSZI, ulica Śf"edlRlia 5. II p.
Reda.guje wszelkie prośbY:
do Milkji, S,d~ obyv1arelslricgo, Prn:ydjum
polkJI

i od ulicy Piotrkowskiej Nr. 47}.

prowadzony je~t przez rutynowanego restauratora P. Dyćka, właściciela
la Hav.:ełka, PiOtr/wwska 42. Od godziny 12-4 wydawane są wykwintne
obiady z 4 dan P? 1.20 Mk. Od godz. 5 przygrywa kwintet pod dyrekcję L Lewaka, długoletmego dyrektora teatru Thalia w Łodzi. ::Wejście bezpłatne.

Władz

na

Wolsko~h.
język niemiecki

Bfnr,o czynne co~nHie od 10 r. do fi ID.

or

-m
gromowa.

Niadzialę

w

dnia 16 b. ~ m.

uznany przez powagi lekarskie, jako najradykalniejszy środek. przeciwko wypadaniu włosów. Żadać
w składach apteczn.. perfumer:jach
i zakładach fryzjerskich.

o g. 5 p.

poł.

Wejście

~ządca

20 ii ID kop..

rolny

samotny, mający 25 lat praktyki z dobremi świadectwami, poszukuje posady zaraz
lub od l Lipca. Wiadomość w Administraoji Gazety Łódzkiej Przejazd)& 8.
.

Zakła~
Ba~11 a

&*:;

I

T.fomaozen~a

Fraszki, monologi i kuplety. Poc:>:. zabawy o 3 popOł.

Początek

.

I

:BWRO REDAGOWANIA PROŚB
NA MASZYNIE..

i PRZEPIBYWANI.A.

ielki Koncert Kompozytorski

I(awiarnia • restauracja "A N ON A"
Zielona 2, róg Piotrkowskiej.
wejściem również

I

następne

Tadeusza~ Mazurkiewicza

Prof.

o bardzo. urozmaiconym· programie

{z

IrDetGdą ułatwioną

lufziela ddwicu'OZOftil nauezyeielka
Z&i;too moina od 2-4 po poluli.
Szkoma 17, TU. 8 front n piętro.

Lódzka orkiestra Symfoniczna

dyrekcją

iII

le~Qi I' Iłrte ·

,,~nwernerW~Bó~niij"LE
.O

Z a b awa

Otwarcie sezonu letniego

VI dniu 8 maja
została otwarta

~

Polepszenie w stanie ich zdrowia
dało się zauwatyć już po kilkunastu
dniach.
Doświadczenie dr. Tetca powtórzył
dl. Lander w Graca. i doszedł do tych samych rez..ultatów, jakkolwiek tylko częścio
wo, zwłaszcza co do możliwości calkowitego uleczenia. reumatyzmu' przy pomocy
in jekcji jadu pszczół. Natomiast zauwatył

Wśród ludzi i narodów, zajmujących
się chowem pszczół, panuje przekonanie,
że jad tych owadów wywiera bar.<fzo zba..
wienny wpływ leczniczy na reumatyzm.
Twierdzenie to nakłoniło dr. Terca w
Marburgu (Styrja) do poczynienia stosow~

W"lemKa

ruchu.

pszczół surowicę. którą wstrzyl."iwailo dzie-

prZ'eci>a reumatyzmowi.

w niedziele dnia
iI b_
Ió maja po· pol.
o godz. 5 i pół ",TOPOIityka<' krotochwila Zahcjkiewicza.

pewne polepszenia, skutkiem czego zmniej.

szył się zaaame 11 pacjentów ból odczllwauy w nogach, a zw1ęksąła ~ z.dołnośt

ciom.

Od soboty dnia 15-go maja r. b. i dnie

w

rez1łttaty:

Kuracja

pszczół śr'odkiem

etni Ja ł ie natury" ~~=:t~

i doświadczeń,

które doprowa-dziły do następująqrcb rezultatów:
Rzeczywiście jad ps?:t:zoły p~ia~
dodatni wpływ na reumatyzm. Opuclmięoe .
wywola-ne ukłuciem u normalnie zdrowego
człowieka, wcale nie zachodzi u chorego
na reumatyzm .. Systemat.ycznie i racjonalne prLeprowadzone ukł6cia przez pszczoły
w trzeciej fazie stają się niejako ocbl"oRnem szczepieniem danego oSQbnika i leczą go zupełnie z reumatyzmu •
U trojga dzieci chronicznie chorych
na reumatyzm, a leczonych tą metodą, mo-

,,;ę
wiad.,mośei o krad3ieży zgle'sił s '" li; tu~Qj·,
szej policji krymiołllm-j jakiś k\\j;ie'~·. który

oenne

ElNIA NOWOŚCI
ul. Dzielna .N! 16
: poleca wielki wybór książek :
polskich, niemieckich, rosyjskich
i francuskich.

l akcje
języka. niemieckiego i konwersacjI metoda. Berlitza udziela.. Kurtz, Piotrkowsk~ li5

zastać

od 1-2 i pół, tamże
skrzypce.

do sprzedania
178-3

ZdolnI! korepetytork:a udziela. lekcji. Specjal.
nosc arytmetyka l francuski. Warunki skrvIll'
na. Oferty pod "Nauczycitllka# w administracjiIn.te~i~ntlla p~ka. w ~rednim wicky, posiada. ~ąc.a Qobrze niemIecki, pragnid przez lato za-

J~C ~lę ~orastają,cą pan.ienką lub

starsz<tmi chłop..
w l;;atohclnm domu na whi. Wylllllgama skromne. Oferty pod lit. C. L.. F.
97-1

c.,;y~m'!.

Mł(ld~ I:0lks., zn,ajlJ;C3 trochę szycie,· posznk".;$
. .zalę~a ~o dZIeoI lub w gospodarstwie, C!lJ"

Claz za ZyCIe.
dać w G. Ł.

Oferty pod E. M. prollze SK ,a17~l-1
:

.........

Gorsety gotowe i obBtalUllkowe, pas1."i, bi!.isto. ~,~s;ze poleca wzorowa pracownia "fiIą!:'a ..
'1 t. titQwrrll. 11.
,
iQ-l

i;'ranciszek Andi"zejcza.k z ....ubił paszport, wydany z Piątku.
.o
185-3

j

Przejazd S.

