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WIEDEŃ~ II-go lm~ja;
W stosunku do walJr zaciętych

ostatnich dwóch tygoQQi~ dzień WOZ'l)raj3zy upłynął na całym fr-oncie w ogóle bez poważnych wydarz-eń. Ara
roje zdobyły teren dalej ku przodóCzęści

,wi.

kolumn, które

sie ku Dniestrowi górnemu,
. -L Z także

51GI)

posunęły
zdobyły

wzięły dalszę

Drohobycz.

5eńeów i zdobyły

8 karabinów

maE'zynowych.
Zastępca-szefa

sztabu generalnego
von Ho efel'

KONSTANTYNOPOL, 15 maja.
Wczoraj pod Dardanelami ani na lą
dzie ani na morzu nie było ważnej
akcji. Przedwczoraj kiU\a pancerników nieprzyjacielskich strzelało bezskutecznie na nasze baterje przednie,
ostrzeliwały

ze skutkiem nieprzyjacielski obóz i pozycje pod Sedd

które

Ul Bar. Później pancel'nHd "Majestk" i "Albion" próbowały wedrzeć
się do cieśniny morskiej, lecz ogniem
naszym zmusiliśmy ich do cofnięcia
się·
pozostałych

- Na

terenach wojny

niema zmian.
!fi

feldrntlfszałek-lejtnant.

Mlb~sf:@if"j~m Sal2ndry
p(l!2~3t.aje,.

RZYM, 16~go maga. "Agencja
Stebniego" donosi: Król nie przyjął

dymisji ministerjum Salandry. wobec czego c.ałe ministeijum pozosta~e na SW6m miejscu.
.
Ro~u,sz TS

Lizbonie,.

MADRYT, 16 maja.

"El Mtlnao" donosi o wydarzeniach w LiZbo,nie:

Zllak do powstania dano o godz.
3 i pół w nocy, frzema strzałami ~a
ulicy. Około godziny 4 przez ulicę
cprzeciągały' wojska. i strzelały do
powstańcó;v. Cywilili wzywali żoł..
nierzy, aby przyłączyli się do pow..
!Stańcó:v"
.
Około ootudnia strzelanina stała

się ogólną. \Vszyscy mal'ynarze przy~
łączyli się
donoszą, że

do powstańcóws

Dalej

znak do powstania

dał krą

'rownik "Adamastro'"
rwanie Lizbony.

prze~

Hl! 122..

OGŁOSZENIA:

Nadesłane na 2 stronicy i śród tekstu Z4 wiec$; lub
miejsce 50 kopo; reklamy po tekście 15 kop.; Jiekiolog}a 20
Ogłoszenia małe l i pół kop. za wytaz.
Kaide ogłoszenie najmllieJ 20 .kop.

redakcja nie zwraca.. - Rękopis.,
honorarjum !lważa si'l za bezpłatne.
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Rękopisów nadeiił8uych
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o

od 10 do 1l i od 3-4

dake'l'jnych

\\lydlOdzi cD,dtiennle.
~g~""=""""'~""""""'G as

Ul!'"~ęd~t~7

i wydawca

~ei!.akcja i admInistracja-Przejazd J>;i] 8, otwarte codz. od II
do 7 wie cz. w Niedziele i święta od 12 do 6-tej.
Redaktor przyjmuje interesantów w spławach re-

R~zn~ et.~~!l)Hej{i~k:phlroCzml: 3 m.. kwartafułe 1 rb. 50 kop.,
Za
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Założyciel

ostrzeJi-

Pewne koszary wzięły szturmem
osoby cywiIn~ wśród okrzyków:
"Niech :tvi-e Re on blika·U. . Jest wielu zabiivcK l rarinych. Gwardja r-e~
;pubHk::11A\:a p'Oz()stała wierną rzą.do=
'Wi, znJęła nHce i punkty strategicza
ne i tłum :roznroszyła. Okręt WG~enny,,"V<lB-C0 ct'e Gama- opuścił Lizb:::::ę ? t.aierrmii misja rządu. O.Bn.·~
}liLoil UT Elwi.!s ~ysłał· wojska rzą
dowe do Lizbony. VI Porto Alegro
"odpalnno iabrykQ korków, należą;cą
,do anglików.
VI Oparto przyszło równieź do
powstania,przyczem wiele osób zostało ranionyoh.

Zgon biskupa CzechowiczaIlII
P~TERSBURO, 15 maja. "Riecz"
':. Ee w nocy z 28 na 29
~wle~ni~ z.maT:! W Przemyślu greckoA

j..\O~OSl,

Ikatohckl bP3kup~ członek Izby panów,

1'e8stępca .marszałka Sejmu galicyjskie:I~ ką. Konstantyn Czechowicz.

twardy

-!-

tytułem: "Poirzeba odrodzenia we~
wnętrznego" pisze międ::!y innemi "Kurjer

Po

Poznański"',

"A jakiei my wobec tego wygląda
my, my polacy zabom pruskiego? I najbaczniejszy a zarazem najiyczHwszy ob~
serwator nie dostrze~e z pewnością jakiejkolwiek zmiany w utartych szablonach naszego tycia zbiorowego lub osobistego.
Z zgiętym ku ziemi karkiem wleczemy cały ten ciężar naszycb błędów, wad i nało
gów w dalszym ciągu, tak jakby nic nie
było zaszło. jakby si~ nic nie zmieniło.
Spójrzmy dokoła: wszędiie ta sama nędza
pry . .iatnych podłostek i małostek, ta sama
pospolitość, . ten sam bezduszny egoizm
się rozpościera, jak przed wojną.
Podczas gdy tam na arenie bojowej
miłjony walczą w śmiertelnym trudzie, pod~
czas gdy o miedzę od nas śmiercią głodo
w3.J przymieraj;! brada, gdy się rozstrzyga·
ją losy Europy i losy Polski - u nas ciąN
gIe ta sama wegetacja bagenkowa, to sa"
mo . zaskorupienie się w ciaSt1eID kole haseł życia i użycia za wszell~ą cenę. Wyjdi~
my na ulicę, wstąpmy do kawiarni, .wejdź~
my do domu rodzinnego, czy poza gorliwie obnoszonemi plotkami wojennemi
gdzieśkolwiek wyczuwa się nutę, daj~cą
choć słaby oddźwięk tej wielkiej chWili,
którą przeżywamy? ZarÓwno w życiu prywatnem jak w życiu publicznem ani śla
du niema tego skupienia i napięcia sił
moralnych, które powinno nam dyktować
położenie.

Sytuacja u nas tak sie ułożyła, że
bezpośrednia groza wojny ominęła nas zda~
leka, a ta codzienna walka obywatelskonarodowa,która przed wojną się toczyła i
hartowała naszą energjt} zbiorową, ustała
pod wpływem stanu wojennego. Rezultat
jest ten, że pod wielu względami gorzej
u nas wygląda nit przedtem. Opieszałość

wobec

obowiązków

w wprost
nością

narodowych szerzy

zastraszający

sposób.

Z

zobojętnieniem

spotykamy

prawie kroku.

Weźmy

się

gnuśd

się na
tylko jako
przykład listę Składek naszycb na Królestwo. Toż to jedyny dzisiaj prawie wyra~
praktyczny na zewnątrz naszych - uczuć i
aspiracji, wobec sprawy polskiej jako takiej. To też suma' zebrana dotychczas~
która w normalnych warunkach byłaby
wysoką. ani vi przybliżeniu nie odpowiaąa

i

każdym

wymaganiom, jakie z tego właśnie punktu
stawiać musimy. Są jednostki gor1i;ve !
ofiarne, są liczne przykłady wzruszającej
wprost ochoczości składkowej u ludu, ale
są j~szcze szerokie koła warstw zamożniej
szych, i to zarówno wśród ziemiailstwa,
jak kupiectwa oraz inteligencji miejskiej,
które kamienną wprost objawiają obojęt
ność dla tej sprawy i albo nic nie dają,
albo lichy ochłap rzuc~ją tam, gdzie dar
hojny jest prostym obowiązkiem.
Niepewną jest przyszłość nasza, ale
to powiedzieć sobie musimy, że czekają
nas w każdym razie przejścia niesłychanie
ciężkie, że z kol'icem wojny-jakikolwiek
będzie jej wynik-czeka nas ogrom zadań,
które olbrzymiego będą wymagać wysiłku:
Czy my tacy, jacy dzisiaj jesteśmy, zdolni
będziemy do pokierowania nawą narodową pośród burz i odmętów i skal zdradliwych, które nam przyjdzie przezwycięs
żyć? JesHo dziś zaprawdę chwila ostatnia
po temu, aby odrzucić precz od siebie
wszelką małostkowość, wszelkie sobkostwo,
aby ponad własne ja wznieŚĆ się do wewnętrznego zespolenia z narodem. Tego
oczekują od nas ci bracia nasi, którzy
spełniają

obowiązek

iołnierski

z

o swych rodakach w ojczyźnie.
oni bezpośrednio, ~e wśród deszczu
kul i potoków krwi nowa rodzi. si~ ludz.._
kość. Usłuchajmy ich głosu. Inaczej SpMN
nimy sę znów, jak już tyle razy. w pochodzie narodów i chwila dziejowa przej ..
dzie mimo nas. A wtedy pokolenia póź,
niejsze przeklinać będą pamięć swych oj~
ców, lftórzy głuchymi i ślepymi się okazali na wezwanie losu".

myślą
Czują

dami w ąętatnich latach, jest rekordem w
zbrodni i prze~ładowanjaeb owiela prl&swył.
s~ają;cym nawet rosyjskie tyrańskie i barbafllyń3kie metod.y antyżydowskie. Bojkot prze..
oiwko żydom w rosyjsko.polskich prowinojacb.
to bezwstydny spisek jednego ndśniouego narada przeoiwko drllgiemu, jedlly-ch niewolnikÓw pnooiwko drugim tl •••
A w dalszym ciągu pisze Bernstein D
pobkieh lekarzach, którzy nie cbeleli leclly~

o polskich i!ptekarzaeh, oti~
cburym łydom sprzedaży lekarstw, o prowokacjach, pogrom!llcn idemUl.
ojacjllcb polskiob~ •• i wszystkiem, co się Zirasztą,
sble powtana obecnie prssz zorganizowanych
żydó-;;7 w prasie c3łago świata.
J?pn Herm'ilU Bei'nstain konc8y 5WÓj

chorYGD

żydów,

mawiającyoh

eh hon~.t nastI'.Hl'nj!łc'ł: gro~b~

"Naród polski, 1lSiłnj~oy obecnie zdobyó
świata, powinien pamiętać. iD

sympatję

dopóki nie zanieehli> gwałtów anti-źydowskicba

nie moia się

tei sympatii spildli!iewsd tl •

l ziem
Wstrętne ball"bal"z}'lfietmo hsjan..

Od bardzo poważnej osobistości &w~adomuś'ć o wstrętnem bq.r..

tn::';nllilHśn;ty

l;~~'yhtwi\.łl Rosjal1, dnłronanem na trz~
kśl~;tacb l'zymsko-k&t. w I<adomyśru. Wi~f:.
kiru (pod D~bicą). Mianowicte w kośde.~

t~ech męiy: jednego pr.zed
oHamem, a dwócll ~fd bocz~

powie&zonq
głównym.

mi ołtarzami. ~aChodrl powair'J! (Jbawa~

c:zy pomiędzy nimi nię zna~ się 1ł:sią~
Dr. Michał Rec, profesor Teologji w Tar-

nmv1e.

Amerykański żyd

Bernstein
do Sienkiewicza.
-I--

WyBtęr,ÓW Bwych w prasie amerykańskiej żyd Rerman· B ~rn8tein. prezes
spółki wydawniczej ~ The Dny Publishing Ool!!

Znany lJ

i wydawca dzienniku BSun" W Nowym Jorku,
wystosował ostatnio na łam3cn swego pisma
list otwarty do naszego mistrza lIenryka
S;enkiewioza. Z listu teQ;? ptzyt~!'~llmy kilka
znamiellniejszyoh ustępów w dosłownym przekładzie bez komentarzy:

.,Polska jest wprawdzie centralnym t~
atrem morderczej i uiaz6zycieiskiej wojny
obecnej, ale 08 ruinacb, które PI> lliej IW"
staoą, polacy 8podzi(iw!.\j~ '3il;} ytfHllienuh'!c~
f.!zego Jutrlo'., -'lOiIl90ci, udrodzell~a s~;:tH~~wdgf),
lliepoclległego bytu.
• . Ale przeeioil na tej .ziemi, miljd~y pa.·
lakami żyje jeszcze trlly miljony ludzi, ilydów; i oni także przechodzą pl.'zeg wS:Jystkie
okropnośoi wojny, i ich krew także ~sllj,k3

w polsh

ziemię.

.. .'l'woi rodacy walczą bohatersko w szaa
regach, aie ta"!;: samo walczą, i żydzi, 'rwO!
rodaoy są. obeonie narodem bezdomnyoh, ale
to samo odnosi się teB i do żydów, Twoi
rodacy przechodzą. przez wszystkie nądze, to
samo jest i z łydami. Ale tylko twój naród
ma nadzieję wolności po u!;GJ1(·"ani~1 wojuy,
tylko Twoj naród ma przyrzscoonb odbudowy
domu, podczas gdy żydzi B;~ bez nac3ieji i
domu.

... Nawet R!lsja

VI manifeście

wielkiego

ksi!;!cia, przyrzekając narodowi Twojemu ani.o$
nomjfJ po wojnie, przypomina, że macie in:le
narodowości. z ktiJremi ZWiiłil'ała Wal! historia
- traktować na równi. Rosja przypomin.!
'Wam O toleranoji. Czy moAlU), sobie wyobrazić większi! ir~:mję?....
...Ale to było chyba nie3b~dllie PUM
trlllebne. To, 00 wyrabia Twój naród 1tl ży..

Sprawa ks_ Reca przedstawia.

się

na..

stępująco:

1(s. Rec przesłał do swej rowdny list,
a chcąc byt pewnym, aby list doszedł do
miejsca swego przeznaczenia, przesłał g\)
przez słuchacza teolog]1 tarnowskiego sem..
duchownego. Patrol rosyjski pochwycili
aresztował na Q.fodze owego kleryka i zas
brał mu list. Skutek był ten, ~e ks. Reca
posądzono o spiegosŁwO i odstawiono-po..
dobno ze sznurem na szyji - do RadomyQ
śła.. Stało się to bezpośrednio przed o~

puszczen!t.::rn

l'Cł.r:.'lJ'Wa

piZez Rosjan. Bar..

barzyfu;ka egzeklicja radomyska mogła ZOm
stać dokommą także na oSQbie ks. Reca.•
który W tym czasie był w niewoli rosyj;'
skiej w Radomyślu.
R~sjams w IllzElslIi!owee li okoUcJ'.
"ł>T. W. l'agblatt" podaje szereg wiados
mo-ś"i

o !aw'<t&ji t' sViskiej w tyeh okolicach
at1 pOUGt'2lwi& zllpff"lt~W an.tentycznych właś...
<

cioida dóbr, pasJa KaH,owakiegt" wręClil3nych jednemu -ze wg.p6łpracowników pIsma.
Z!lpjski t.e tę~ są oiekawsza, że dotąd wia..
aOIiloł1(}i ~ RZ96Z0wa niemal nie było lm"
peint:.l.
Dni!!. 22 ~'"'1'Ześnla-pisza informatol'C'a.ła oKu!iri!. RZPs7,Owa była już zajęta pi'39lil
Rosjan, Do miasta jednak nie wn?:.yU si§
jeszoze wjechać. WBzył1CY mieszk&llCY 13%1.'1,"
wali całą, !lOC z 22 ail 23 września ze za m..
kuietemi Jn{'i'itimi, \ilmoeowauemi dod;!tkow~
źel!l;nemi 3z-taOl!.ijj. Oba"h~,TI'l się n!lpl1d6w
l'abu[jlwwych ;w~aj,:ów i wyglądr.no prze:;!
okna ar. do świtu. Następnego dnia ukaz~ł
się silny odd~iał kozacki wraz z purkowni",
kiem M'lrkowem na czele w ulicy Głogow..
sklej. Trzech radnycb miasta 2jawiło
przed pułkownikiem, oddając mu miasta i
prOS!l!l,C l) plGozęllad ninn i mie,zl;~lIhl~m1.

m,

Po zWyJzlljnej przemowie :isi%rl'lł pułkownik
od deputacji zaręczenia, ŻS niema w mi~śei9
ukrytych żołnierzy. au;;trjaokicb. Poez::l1TI k.a..
sal im jechać na czele

pochodu,

groil!Ji()

lm

o A Z ETAt O D Z KAJ

-.,....-----_.----.--~-----_.

gmieroi& 'W razie, gdyby na kozaków w mieście
padły strzały.
.
."
Następut\gG dllla rozbrojono 1 r,oZWląa
!ana policję miejską, zaprowadzono ~~B ~trał
oby\.;ateleką;, Z30patr\:lou"lI w p,r~epae!o b}sło a
t'i81' ticuo-błękitne.
RównoczeS!llS Z tiJ, e.,ra~ilI
c'rze'j~gały ulicą patrole kozaokie! .t~(HIZCZąO
sig o utrzymanie porządku w li1escle, orsz
(; całość mienia ludności. Dla te.m lepszeg~
zabezpieczenia tego. m~enill. o'twlefilUO t~~
DpUSZCZOlh'l mieszl,3UJa l ..B~lepYI a Z8warto~1.l
ich _ \:howano. Oczy W1SC!8 p~w.tarZ3~Y. BJ~
le2 Z!!lllle historie z zegarkaml l rewlzJamJ
csobiatemi. W ~klE:pie jubilerskim Eilrl:cha.
W ulicy Gnmwaldzkiei, wybił koz~k szablą
okno wystawowej wszystJ,ie prZe?illlOty wartościowe zr8bowano, AptekarzOwl K. z!l.bran~
przemilcą kilkaset ~orol1.• zonie j~gQ kolc~~kI
z uszów.

'zień

w

Frledm3110wl

KUpCOWi

ŚCią!!;lli~tiJ na

ulicy trzy

lm.ły

kosztowne

terŚc1enlG złote z paków.

Z KoJbnszowy uprowadzili Rosj,,~ie bul':

mistrza Skowrońskiego, jednego kSIędza l
dwóch mieszczan, jako za1:łildnikó~. i
.
....V okolioy Majdllllu postawlon~ kIlku

żydów pod grozą, śmierci do pililuwania. tele!!:l'flfu. ~ W chłodną, noc uadsztldł kozak,
który przedął drut, następnie zaś poeiągnv,ł .
ivdÓw do odpowiedzialności, Wlepiono im
po 25 !lr.bjek.
W Pr;zeWI'otoem ksiądz został całkowicie
rozeb'auy przez kozaków, 2.arzuaouo mu płaszcz
wojBkov;y i siekano tak długo, aż n.a całem
ciel" wystąpiły krwawe muy. KSIądz wy·
Z!O]ląt duoha.
Szczególnie hulali sobie kozaoy w Gło
gawie. Gdy jakaś żydówec~ks, napadnięta
przilz Iwzal,ów, zaczęla wołać o pomoc. i
:J.adbiegli krewni, kozacy wyciq,gnę!i szaszki
i zabili niemi ozworo ludzi. Innym razem
podpalili kozacy trzy domy. Z jednego z pło
nących
domów wybiegł chłopak, ratując
życie. U.,iekaią(!ego porwali kozacy, zapytując, ktD podpalił dom. Gdy pow:edział, że
l'iozuey sami, kazano mu wykopać dół na
własną wysokość,

poczem go w dole zastrze-

iono.

W ZaM!luin pewnej niedzieli cała ludbyla w kościele. N300-

ki nad dl'lieómi, Towarzystwo przytułków noC~
legawych, Stowarzyszenie techników, Zgro"
madzenie kupców, Towarzystwo przemyslowe
Królestwa, ~()illitet obywatelski miasta War..
szawy i To\\' ar;;ystwo popierania praoy społeczMj.

Po Zagajeniu zehrania przez prezesa
Czajewicza i sbwie wstępnem p. S. Libickiego, powołano na przewodniez'i:cego radcę
Marczewskiego, poczem p. Ubieki omówił
projekt, opiaoowauy przez komisję '1'owarzystwa kredytowego w sprawie wyborów. Projekt ten pUle "d el uje wybór komit.etu wybor~
czego, d()ŻVD~go :l przer1~tawieieii tyoh instytucji, którydi C;;ł()ukowie pOl'!iadaią cenzus
'iN:; horczy oraz z przed3tawic\eli prasy i Cisób
zllanych "

W

Szczęś~jero

W

oba chybiły.

Sokułowie

do

poważnego

mies1lcza.

przyszedł
kozak j kazał mu
ściągnąć piękkl6
nOwe buty z nóg, których
przeznaczeniem jest odziewać nwz,sj nogi kozackie. W dwa dni później !Jadeaz,ła ofenzywa

J. 'W.

uiM

austrjad:a.

Tan sam koza];: i2.ko jeniec paradował
w nowych butach przez miasto.
OOZ) wiście pra wowity właściciel je ś(liągnął.
'~Vszędlia

dla propag;l.ndy

prilwosławllej

ieździli

z kozakami prawosławni popi, w aksamitoych togach i z bśretami na głowach.
R~łsyfi~~acja w GaG~c!jj.

Z Petersburga donoszą: W Galicji
ogłosili Rosjanie 110 wakansów na pro~
bostwa dla prawosławnych duchownych.
"Reichspost" podaje drogą na Bukareszt wiadomość petersburską "Kijewlan' ..
na", że w Przemyślu urządzonó dwie cero
Kwie prawosławne, mianowicie jedna została

świeżo urządzona,

druga

zaś została

przerobiona z cerkwi grecko-katolicldej.
Sa:43(1n!is~sr'z

Pr;;:emytt~:rB

. "N. Fr. Presse~ donosi z Frankfurtu,
źe według telegra~ów z Petersburga, znany agitator moskaL:ifi!ski Gtuszkiewicz zost"l mi~nowany przez Rosjan barmistrzem
Przemyśla.

S. p. Jan

inż.

oraz jego

P. DrZBwiecki i M.

Lu~u=

sławski.

Proiekt {I. Ruśldewieza zmierza do automatyczne'go utworzenia komitetu. p. Drzewieckiego - ao automatycznych wyborów.
Nad trzema tymi prOjektami toozyła si§
żywa dyskusja, w !;tiirej górowała nuta jak
najprostflzego i ir.łmujlepszego załatwienia spra
wy, aby w chwilnch takcJęźkich dla klajn nie
wywoływnó żl1dnych walk wyborozych, ani
też nlezr.dowolenia i aby wybór rady miej~
skiei mógł pod wszaHdemi warunkami być
odpowiednim.
Po wyozerpaniu dyskusji postanowiono
wybrać k011lis!~, która ma się zająć, na zasadzie zło:i;nnych już projektów oraz szerokiej dyskusji, wygotowaniem ostatecznego projektu utworzenia Komitetu wyborczego.
Do komisji tej powoł~no pp.: P. Drzewieck1ego, 8. Libicki<>g'r:>, 1\;I. Lutosławskiego,
ŁYrhcewi(l?~, Nowodwo,sidego, Ruśkiewioza
i dr. J. Zi~w3dzkj!'go:
. Termin ukończeuia prac komisji ozna~

za ty?,!" tygodnie.

OZOliD

ze

Jesteśmy pewni,
to zgodne \V zaSllróżniąre ;się tylko w drugorzędnych
szczegółsch zebranie i jego wynik, jest zapowiedzią prcmyślnego
załatwienia sprawy
przyszłychw~ borów do rady miejs\iiej.8
W';wstęjpY

p. Maf"j5

PZ'zyb:wł!to ..

Z Wars1Juwy dOliOSZą:
Zuakomita.artystka teatru Polskiego p.

1\1'. Przybyłko, wskutek licznych zaproi>zeń
z kilku miast. cesarstwa, zorganizowała wła
sn!!! trupę, z którą w końcu b. m. wyjeżd3~
na wycieczkę artyBtyozn~. Repertuar tych
przedstawień stanowić będą. sztuki, kt6re w
ostatnim sezonie zdobyły W Warszawie wielkie powodzenie, dając zarazem prymadollnie
dramatye7,uej pole- do wielkiego popisu. Oto
tytuły ty(lh sztuk: Pigmalion" Shawa, ~Czap
]a pióro" Niecodemiego i "Szlakiem legjo ..
9

nów" M.irstioa.

Pierwsze przedstawienie odbędzie się w
· Wilnie w nowym gmachu teatru Polskiego,
dnia 30 b. m.
Uruchomienie k.:palń lM Dąbrowie.
Z:lrtląd

wojskowy, pod kierownictwem
Balzara, stara sie gorliwie uruchomić
kopalule węglI'. lV1Imo zredukowanej czynności wodobywa si~ dziennie około 600 wagom
nów węgla.
pułk.

ZamKlIlIięciie wieży.

Wieża klasztoru Jas>logórskiego została
opieczętowana przez władze \voi!lkowe austrjac·
kie i wstęp do niej tern samem wzbronio-

ny wszystkim•
Z Opoozn3.

(o) Od osób, które przybyły z Opocz-

na do

Łodzi,dowiadujemy się

łach zajęcia miasta.

(o) 2arnów został opuszczony pr~z
wojska rosyjskie rano we czwartek ąma
13 maja. Tegoż dnia w południe w Zarnowie ukazały się podjazdy austrjackoniemieckie, a następnie miasto zostało
obsadzone. Rosjanie opuścili miasto zupełnie niespodziewanie.
Z

!llBłacła""ka.

W tvch dniach odbyło się w magistracie zebranie okolicznych ziemian, wój-

tów i sołtysów gmin z okrę~u włocław

skieO'o i nieszawskiego, na ktorem p. .Lat?-d~
fatdr. Buresch wyjaśnił zasady, . la~lch
władze będą się trzymały w ••dązentac~
swych do wyżywienia. ludnoscl w ~koh
cacb, którym już obecme zagraża IUedostatek.
Treścią przemówienia ?yło, aby ,,!szy·
sey wójci w ciągu tygodl1la. ~o~ah. ~o
Landratury dokładne wiadomoscl, ~le. 1 l.a·
kiem zbożem pola obsiano _w. gmln1e.. tle
marg6w zasadzono kartoflam1, Jak zaSIewy
idą Ho. Najlepsze zasiewy naleźy' oznaczać 1.
dobre 2. średnie 3. liche 4. i każdy gatunek przedstawić w ilości morgów. Wszystkie te dane powinny być sumiennie obliczone i przesłane. Pr~po.mi?a takie p.
Landrat o obowiązku zaSlama 1 obsadzema

każdego kawałka roli. Dworom pomó~z
winny wsie za umówioną opłatą. Na koma
żywności, mianowicie jęczmienia, moźe każd'y zostawić po 3 centnary do nowego

o szczegó-

prywatnych, 2ia~how!ljl:!cyc~ Się niepnYiai.
nie, niezwłoczme Zn1szczyc. Własność pań.
stwa niemiecIdego, gdy nie można jej od.

transportować

g ,

Datyc_hm.iaB~ zniszczyć. -Aby

szkodzić przemysłowI

memlecktem.u, który
przyczynia ~ię do dO!lfObytu kraju. m~slly.
ny w łzakładach panstwowycn t prYwat..
nycb, niechaj pionierzy zniszczą tak, aby
później

nie

moźna było

uźywać.

ich

Jest to, dodaje "Nord., Allg. Ztg.• -.
urzędowo zalecany wandalIzm, któ!y drWł
2l wszelkiego przyjętego· sposobu prowa.
dzenia wojny. Nikt nie weźmie na serio .
słabej próby zasłoni~cia rosyjS~iej ządzy
zniszczenia, pretekstem znaczema prZ8llly.
słu dla dobrobytu nieprzyjaciela.
Znamiennem natomiast jest świadee.,
twa niemocy wojskowej, która wypłYwa 2
tych usiłowań, aby w miejsce wojska nie.
przyjacielskiego zniszczyć środki pomocni.
cze pracy pokojowej.
Może tern poczuciem bezsilności wo,
jennej tłumaczy się także nadZWyczajna
przenikliwość generała rosyjskiego, który
"odtransportowanie" wojBk swych hk trafnie przewidzial.
Syn SaZOlliowa w niewoli.
"N. Fr. Presse" donoszą z Bielska
że wśród ostatnio wziętych do niewoli jeń:
ców rosyjskich znajduje się takte syn rosyj_
skiego ministra spraw zewnętrznych Sazo.

wolno.

nowa.
RozruchJV

drożyzniall1le

w Pet;]",._

bUlI"gu ..

"National-Zeitung"
jący

przynosinast~puL

telegram, wysłany z nad grJ.n:cy ro-

syjskiej:
Ze źródła stanowCzo wiarog-odnep'odo'
wiaduje my si.ę, że w Petersburga PJ~owiły
Libeii"a~lI1Ie głosy rcsyjsldes

Petersburski"

wydawany
przez p. Babiańskiego, członka partji kadetów, polemizując z rosyjską prasą liberalną, pisze:
"Jeżeli dawniej było nam trudno po·
rozumieć się, obeGnie
zaczynamy się już
nie rozumieć zupełnie. Liberalna prasa
rosvjska w ostatnich czasach jest ogromnie- skłonna do W8zelkieh llo~ólnień j "zjednoczeń ~, zapomin:aiąc zupelllie o naszej
odrębności oaroaowf j. Adwokaci moskiewscy, wydając niedawno odezwę, włączyli
tidwolmtów z Królestwa do ogólnej gruVY
rosyjskiej.

Podobne rzeczy dzieją się tamna
kroku. Czyż V\obec t~go dziwić

Imżdym

się można temu,
sldj W ksi~dzs,

co głosi

liberał

Sławiń

zbiorowej: ",Czego żdiot
Rosija od wojny". (Czego oczekuje Rosja
od wojny). Sła.wiuskij w tem dziele doszukał się wielkiej analogji między Rosją
a Anglją (?). Anglia-twierdzi Slawinskij
-w ciągu ostatnich dziesięcioleci stwarza
jedną narodowość
brytańską, w jednam
imperium z olbrzymiej liczby różniących
się między sobą narodowości. Zarówno
jak i Anglicy mamy swoją Irlandję-Polskę
i szereg innych odrębnych narodowości,
które powinny być uzgodnione (sogłaso~
wany) w jedności imperjalnej. {Rosja i
Anglja stworzyły potężną inteHgeucję demokratyczną. Inteligencja ta była w historji obu krajów laboratorjum. w którem
wYP.rac~wały się wysokie ideały polityczne.
AnalogIczną rolę ma do spełnienia inteU-'
gencja rosyjska, która dotąd wspaniale wypełniała to zadanie w stosqnkn do szcr-epu
ruskiego (?), a dalei, poczynając od . Łoty
szów i ~stońc~yków. na północy, kończąc
na Gruzmach 1 OrmJ3nach ze skrajneO'o
polud~ia. Nie. objęci tym wpływem p~_
zostali tylko Fmlandczycy, .Polacy i Niemcy ~ kraju nadbałtyckiego. Ale wypadki
naszych czasów, wskazują, że ta przepaść
eol! do pl'zejścia. ze przez nią da się przerzucić trwałe mosty, pełne midzieji. Biada
temu-kończył Hb 'f'lł SławiuBkij -kt~ uchyli się od tej drogi".
• J)",iennik Petersburski" zapytuje jak
pog dzić te poglądy z ideami Miluk'OW3.
wodza kadetówr'JSyjilkich'? Na to odnow~ada, .~Dz:ennik Ki.iowski". że w. rzecźy .
WlstosCI Mlll1kowme jest daleki od ideologji Sławinskiego.

D3I111YSZ.
\Ve wtorek, dnia 11 maja rosjanie
r. z. pa:lł na polu walki
wysadzili w powietrze mosty dzewniane na
w. okollca~~ . Roubaix ś .. p. Jan Danysz, rzece Drzewicy. mosty kolejow-e i budynki
ohc~r annJl rr.ancuskiej. S. p. Jan Danysz
stacyjne. W Opocznie znajdował się ogrompoblerał nauki we Francji, a mianowicie
ny skład wojskowy artykułów żywności i
wyższe w Ecolo Munkipale de Chimie et
prowiantów. Skłll dy te spalono. Czego
Phisique, gdzie wykładała także p. Curie.
nie można było spalić, sprzedawano ludJego też \~iykłady .w dużym stopniu wpły
ności za bezcen, worek mąki oddawano '10
nęły na. kIerunek 1 c~arakter pracy przya
2 .ruble, nswet za pół rubla. We wtOl'~k
s~łego :Jada~za po1-slu.ego. Następnie wstą
również opuśdli Opoczno przedstawiciele
pił. do SOrbony, a potem do laboraadmillistr~ej~ rosyjskiej, policja i poczta.
t~rlum . p. ,C;lrie - Składowskiej w ParyRosJame w ostatnich czasach dokonali
ż.t, gdz1e "':'Krotce został asystentem. O. · superrewizji i wybrali rekruta powołania
wocne swoJe r;race wtem laboratorjum 0r0R:u 1914, .1915 a nawet 1916. gdyż· wzię~
głas~3łł w <;za~or:isl1.!ach naukowych franto ~ 19.1etm~h illl?dzieńców. 'N Opocznie
S'Wiaii:h;;cttUO ul'iósh;l,a lot uH~n"'II'
cusk~ch. S~!erc. s. p. Danysza jest dla
znajdowało SIę zgol'ą tysiąc osób zamiej.
.
Fasyjskiej.
.
nauki polsk:eJ Wielką stratą.
. sC'Owy.ch, porhodząeych z okolic, zajętych
. . .. Norddf.'ut~che. Allgemeine Z8:tUllg·
~bec~l1e przez wojska niemieckie, w tej
li','iaiAomaścii <II: Warszawy.
pIsze pod nagłowlnem: "Urzędo1!re śwh.
lIczbl?
około 600 łodzian. Osoby te w
de~two ?bóstwa kultury rosyjskiej i potęgi
"K,nje!' War:>z!lwski" z dnia 26 z. m.
oc~ekl wanln .otwarcia wolnego przeja;d uJ
pisze, co i!:l.stepuie:
weJenn8J".
.
z~Jm~waly SIę dłuższy CzaS handlem, naW ręce niemieckie wDudł nie,hwno
"Z iUicjaty'wy wład3 i reprezentantów
l'owm z opoczanami. Jednakże nIe sadzo~~zkaz .rosyjskiego gen.Grał::; pie:llcty V.Hl
Towarzy"twa kredy1QWE'go miastu Warszawy
nem. ~yło pow rócić im do stron rOd2;innyclJ: ,SH;;vers3, wad::a urmj! zniszczonej w ziwczoraj zebrali się przedstawioiele instytucji
~a .botko przed opuszczeniem miast~, ros~ow:ej bitwie IDt\zurskiej, treści naStępu~
B~ołecZil'yelI dla omówienia przyszłych wyboJa~le
WS~Y8tk.ie\;osoby, nie będące stałymi
jącel·:
row do rady miejskiej.
.
mleszkancaml Opoczna, w tej liczbie i ło
"'Wskutek nadzwyczaj ni<:pr.:yja~ne<Y'(}
. N? zebraniu tern bJły reprezentowane dzian,
wysłali etapem do Poltawy.
następujące in~tytucje i stowarzyszenia: Tc~
zach{}\y~niił Si~ l~dności niRmiee1riej l
. W cz.wa~tek,· ~~ia 13 maja rano d?ws.k!eJ,. nalezy Ją" po cofniędu się woi:;1t
~arzyst:,? .kr~dy~owe mjej~kie, Stowarzysze- ·
w?Jska roaYlslne opusClły. Opoczno. które
n~e WC!lschl~el1 nlsruchomosoi, StowarzyszememleeklC?_ ~s~nąc z te.renu (jpe!'a'~yine.
zostało wkrótce przez austro-nie1lI,: lokatorow, Stowarzy~zenje knpcówpoI- M}ęte.
gOi Za ~ajm~l~J~~e wrogie ~achOWcln}e 8ię
mleCkt.e f?rpoez~y: Z powodu znacznych n!l'Kła.dac. naJClęzsze kontrybuefe. Z'llaea
aklch, Związek rze mielllnil;ów chrześoian. Tozapas?w
. Zywllosel W Opocznie ceny są na- . Slę najwlęksZlł ,?strQżność wilględBm znawarz!stwo dubroczynności, Towarzyswo opie.
der lllzkre. funt chleba kosztuje 6 kop.
nego 'podst~pu memlcckie,go. Dokon}'wal~ re~

. ,v, grudniu

wizji w domacb. Zabronić opuszczania Illie_
szkań z nastaniem1 zmroku·ł WlasnośćosÓh

zbioru, innego zboża na paszę używać nie

"D:e;iennik

dzie, a

!'E'llstW\!

dla.

jD~. Ruśkiewicz

projekt fru;edstawH

mcdyfj)mcjs

~f;?C 7.gromild;Wli:1

st>vnczyło
Się,
a ksiąd~ wyszedł
właśn'e
na kazalnicę, pocieszać ludność.
Nagle ulw~ali się VI kościele dwaj kozacy,
którzy daH dwa strzały rewolwerowe do księ=

działabośd sp;;łecznej.

dyskusji mul tym projektem swój

Z Ża,.n~wa.

zy.

się VI ostatnió dniach rozruchy z powodu
droźyzny, a nawet braku środ'{ów żyw
ności. Jatki i sklepy z mięsem są VI Pe-

tersburgu oblegane przez kobiety, a zda.
rza się często, że przewaźna cz:,:ść kupującej publiczności nie może wC21e dostać
mięsa.
Ludność z tego powodu jest sil- .
nie rozdrażniona. Przed kilku dniami publiczność, dowiedziawszy się, że nie ma
wcale zapasów mięsa, . rzuciła się na skła.
dy jaj na placu Smoleńskim. Nie zna·
lazłszytutaj równie żadnych zapasów,
tłum zdemolował te składy i wogól~ wszystkie sklepy spożywcze na wspomnianym
placu. Porządek przywrócHa policja dopie. _
ro przy.pomocy wojska, uwi~zli1;'szy 23
kobiety i 18 mężczyzn. Przedstawiciele
Rosji w krajach neutralnych oświadczajlL
że wiadomości o
rozruchach są fałszywe,
tymczasem urzędowa petersburski! Agencj2
telegraficzna wspomina o nich, niR mogąc
jUĘfak,tu tego pominąć milczeniem.
Nowoje Wremia" polemiZUJ'! z ar-.
tykułeb najwybitniejszego rosyjskiego f~··
ch owca finansowego. Migulina, kłóry jeSf
zdania, że droźyzna w Rosji nie jest wy;
wołana przez spekulację, lecz następstwem
złego. kursu rubla i nadmiernej emisji pieniędzy
papierowych.· "Nowoje . Wremiaprzyznaje, że kurs ru bla za granicą spadłr
to jednakże jej zdaniem ·nie jest powodem nadmiernego podwyższenia cen środ~
ków żywności.

Obwieszczenie,
Na mocy wyroku sądu polowego przy
Komendanturze miejscowej w ł.odzi z dnia
15 Maja 1915 r. zostały skazane rosyjskie
poddane:
.
I) nierządnica Marja Czapska z Warslawy.
2) "
Józefa Sobolewska z Łodzi,
3) szwaczka Ja,nina Górska z Warszawy.
za zdradę wojenną z uwzględnieniem oko:
l1czności łagodzących {la lO lat wi~zienia
każda
Łódź,

dnia 11 maja 1915

f,

Sąd komendantury miejscową
przewodniczący są~u
Nebesky

pod. v. Braunschwelg
Major.
radca

sądu

wojennego.

Obwieszczenie~
Powolując się. na rozporządzenie. na"

czelnego dowódzcy na wschodzie z 21
Marca i 915 r c (dziennik rolporządzeń na
str. 4) dotyczącego zniesienia tak zwanych
ga~ówek. z~braniam 19 Maja 19; 4 r. ~
dlH~. urodZin cara, obcbodzeniaum::zysfości
PUbil~Z!1ych7 • a szczególnie uroczystych
n~b,oz~nstw., l szkolnych uroczystości: a
taKze l wywIeszania chorągwi.
VI wszystkich urzędowych biuracb i
~zko;ach sbżb; jako i zaj~~ia szi:uine ma·
Ją się .odbywać jak w dni pOWSZednie.
Przeluoczenie powyższego rozDorzą·
dzenia więzieniem karane b~dą.·
.
Lódź, dnia 12 Maja
Cesarslm~N!emiecld Prezydent Policji.
Ilon. Oppell.
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Kalendarzgk

DZIŚ:' Feliksa bp.
;fUTRO: Piotra.
lIELENÓw. Codziennie koncerty ol'kietI'try symfonie;?;I1cj pod dyrekcj~ prof. .A. TUr-

nera.

Mlli"IATURE.

mjery.

We wtorki i sohoty pre.

"

', . .

WYPOŻYOZALNIE Tow. Krzew~ Oświa
ty otwarte są w środ~ od godz. 4:-6. w medzielę

od godz.lI-ej-l-ej.

-

WYPOŻYOZALNIATow. • Wiedzr.'" ot-

warta codziennie 011 "" t:..,;.,g. w niedziele i SWlqla od g. 10-1.

.

Kronika mie)nowa i sąsiedzki.
Sfśwny

sekretarjat Komitetów Ghyw..

którymi Op~dzilna Eostaną bieza.ce potr2:ebv i
niedobol'Y materjalne.Komitet ObywabIsIti
przyrzekł załatwienie sprawy PowyzS2ej przeli
Sekcję szkolną wedle możności i posiad2.llia
Odnośnych środków. W przyszłośd Mu~um
. EySka prawdopodobnie stałe s'.}hrtmiskv w·
jednym z gmacllów miejSkich, obecnie jesi to
trudne do urzeczywiatnieilia wobse potrzeby
wielkich remont6w, jakie powyższe gmachy
Odczuwają.

Przez aklamacj~ wybrano ponownie do
dora KaufH,rszberga,
dyr. Neumarka i p. Bllrr.ińskiego, przyezem
jednakże zaakcentowallO nieob3cIloŚÓ ua zebraniu pp. Baroińskiego i Krazberga. zarzuoajl\o im brak zaintel'esOWIlUl:1 spraWl) Mn·
zeum, wielce naganny, j3k na członków zarządu,
.
zarządu nastę pują,<lyoll członków:
mana. mee. Kamińskiego, inź.

Fałszywe złoto ..

(o) Na Starym Rynku

ujęto na
Zawadzką

oszuątwie niejaką Wiktorynę
z ul.
Zytniejnr. 11, poniewat przYJilO!Docy całej handy .. naganiaczy" naciągała łatwo ..
wiernych, sprzedając im wyroby tombakowe za złote. W milicji odebrano od
Zawadzkiej cały magazyn fałszywego złota
i srebra.
Konfiskata spirytusIlI.

(o) Milicja. I dZielnicy skonfiskowała zapasy spirytusu. wykryte przy ul. Aleksandrowskiej pod ~ 114 na Żuhardziu u Cymmera, oraz u Górskiego. Równie'; skonfiskowano spirytus przewożony do Brzozin przez
Ch2je !1ilich. Hkonfiskowauy spirytus ode~łano do Sekcji farmaceutycznej. (Chodzi tylko o to, czy Sekcja farmaeeutyOlma należyoie
'rządzi spirytusem, doszły nas bowiem wieści,
że wielu p. apteJ,arzy spirytusem h:lndluje).

komunikuje za n8s~em pośrednictwem:
W sprawie w!ir:;;!.I!:;:"mia &I~9ażeł'ów z
Komitet tanich i bezplatnych kuchen
tralr.lwujóW.
pny Głównym Komiteeie obywatelskim
Wykrycie stęch.tej mąki.
(o) Ponieważ dyrekcja tramwajów
podaje do wiadomQści, źe li! funduszn przezmiejski
oh
poleeib
Kondu!;tor0m
wydawać
(O)
Przy
ulicy Nowomiejskiej 9, w
I!lłczonego na poparcie tanich i bezpłatnych
sklepie Dawida Koma. milicja wykryła
kuehen zostały wyznaczone tytułem zaliozki resztę z bonów w kopiejkach lub fpuigach,
o ile, rZecz rrosta, kr-uduktor posiada drobwiększe zapasy stęchłej mąki, niezdatnej
na mlij następuf~ce kwoty:
ne, przeto C. K. M. O. okólnikiem z dnia
do użytku. K.om usiłował przekupić mili1) Komitet międzyzw. robotno chrześc.
15 b. m. do swoich miliej:1nt6w odwołał
cjanta. Mąkę skonfiskowano.
• Praca" JOO rb.; 2) tanie i bezp.łatna kuchinstrukcję dla milicjantów co do zakazu
Ukaranie piekarza.
nie zw. zawod. 1.500 rb.; 3) bezpłatna kuch~
ula ,.Kmpta mleka" 60 rb.; 4) III tania 'interwen~ji przy wysadzaniu pasażerów.
(O) Niejaki Jakób Muszyńsld z ul.
Ponieważ jednakże i nadal mogą si~
Aleksandrowskiej nr. 46 przyniósł do miinchnia łódzkiego Chrześc. Towarz)t8twa.
sdarzać pojedyncze wypadki odmowy ze
dobroczynności 160 rb.; 5) I Schronisko
licji chleb razowy, kupiony przy ul. Alestrony konduktorów, przeto milicja, wez~
d2iieci, Smugowa 4, 250 rb.; 6) tania kuchksandrowskiej pod nr. 28; w cenie 8 kop.
wana w celu interwencji. winna przy współ.
nia'łódzkiego Towarzystwa dobroezynności.
za funt lecz lliemo~liwy do jedzenia. podziałaniu w usunięciu pasażera, jedl1oezt!ś.
Rzgowska 59, 450 rb.; 7) tanie kuchnie
niewaz był zmięszany ze słomą i plewami.
nie zanotować numer Konduktura. nazwisko
Marjawickie 125 rb.; 8) tani~ kuchnie przy
Wszczęto śledztwo, które wykryło, że chleb
i adres pasażera oraz szczegóły zajś3ia.
kościele św. Anny 575 rb.; 9) I oddziałIV
był wypiekany w piekarni EIsnera przy ul.
Wspólnej pod nr. 10 na I(adogoszczu, wotaniej kuchni I dziełnicy 175 rb.; 10) tania
Bony :rublowe.
bec czego skazano niesumiennego piekakuchnia III ochrony 75 rb.; 11) bezplatna
(m) Pojawiły się Vi kursie nowe se~
rza na ~5 rb. grzywny. Chleb skonfiskokur: hnia Sekcji kobiet 70 rb.; 12) bezpłatna
rje bonów rublowych, których format jest
wano.
kuchnia dla dzieci, WólczańBka 43, 55 ruwiększy od dotychczas iwych.
Papier no~
Kary za handel podczas nahoi.!.
bli; 18) żydowska kuchnia Ludowa 375
wych bonów jełlt znacznie trwalszy a. znaże:ńslwa.
rubli; 14) I tania ku.chnia przy parafji
ki wodne na nich mają na celu poloźenie
(o) Milicja I dzielnicy nałożyła grzywśw:ęte} Trójcy 200 rubli; 15) bezpłatna
tamy w ich podrabianiu.
ny jednorublowe za cały szereg właści~
kuchnia parafji świętego Jana 200 rubli;
Bezp,!'ablle szczepiienie ospy.
,cieli sklepików na prowadzenie handlu w
16) bezpłatna kuchnia .,Niedola Dzieci~ca"
(m) Dotychczasowe dni bezpłatnych szcześwięta podczas nabożeństwa.
$0 rb.; 17) tania bchia, Brzezińska. 'i 7, 180
pień ospy w szpitalach Anny Marji i DoUkaranie szule2"a.
rb.; 18) tania kuohnia Cluz. Tow. Dobr.
Benedykta 39, 200 rb.; 19) be~płatna kuch- , mu Starców zostały zniesione. W szpitalu
(o) Milicja II dzielnicy ujęła na tarAnny Marii dokonywa się obecnie B~cze:
nia dla dzieci, Piotrkowska 59, 70 rb.; 20)
gowisku przy ulicy Zgierskiej pod nr. 6
pien
dla
dzieci
do
lat
15
w
poniedzmłlu,
bezpłatna kuchnia Prawosławna 85 rb.; 21)
zawodowego szulera recydywistę, Adolfa
środy i piątki od godz. 12 do l-ej po poło
bezpłatna kuahnia przy Talmud Thorze 250
L&ssa z ul. Jasnej nr. 12 w Radogoszczu.
Wdomusbrców
przy
ul.
Dzielnej
pod
rb.; 22) IV-ej bezpłatnej kuchni przy Chrz.
który ograł na większą sumę dwóch parnr. 52 codziennie od godz. 9 do 10 rano.
Tow. Dobr. 400 rł>.; 23) Stow. prac. Handl.
tnerów w karły "moja twoja", jednego na
Posiedzenie słow. lekarzy..
Źyd. Wzaj. Pomoc 45 rb.; 24) bezpłatna kusumę 50 marek, drugiego zaś na 150 ma~
_ chaia lliieei Sekcji Kobiet 170 rb.; 25) tania
(m) W środę d. 19 b. m. O godz. 6
rek. Recydywistę szulera skazano adminikuchnie Łódz. Źyd. 'I'ów. Dobro()z. 650 rb.;
m. 30 wieczorem odb~dzie się posiedzenie
stracyjnie na 3 dni aresztu.
26 J tania kuchnia Be~d. i Głodu. Żyd. Tow.
Stow•. lekarzy z nast'~pęlącym porz~dldem
4 rewiircwii uwolnieni za łaptn;·.rniciwo.
Debr. !lO{) rb.; 27) tania kuchnia Kółka Badziennym. 1) Ospa w Łodzi w roku 1914
W I·ym ucząstku II-ej dzielnicy w
łncldegn Opieki nad Dl'Jiee~ l5n rb.; 28) Zyw- związku ze śmiertelnością ogólną; 2)
ostatnich
dniach uwolniono aż 4 rewirodowf>ka taniakuchnis, Górny Rynek, 100 rb.;
Sprawa rozpoznań na kartkach statystycz=
wvch za branie łapówek przeważnie przy
29) bezpłstfl1l kuchnia Dzieci, Andrzeja 39, nych.
przewożeniu towarów.
135 rb.; BO) tania kuchnia paraf. Sw. Trójcy
z~ słow. nu!!jstrów fabrlYcznych.
Wypadek tramwajowy.
110 rb.; 31) Przytułek Sierot Sw. Stanisła
(o) Na posiedzeniu zarządu Stow.
(o)
Wczoraj
o godz. 11 min. 30 fEDO
wa 45 rb.;. 32) tania kuchnia prz! Ocbr. par.
majstrów fabrycznych gubernji piotrkow~
na
linji
tramwajowej
Łódź-Aleksandrów na
Bw. J6zefa 85 rb.; 33) tania kuchnia Stow. skiej rozdzielono mandaty w sposób nauj. Aleks!lndrowskiflj róg Rlljtera. spltdł w
Techników 1,100 rb.; 84) tania kuchnia Szk.
stępujący:
Na stanowisku prezesa p02'oS~ biegu pociągu z wagonu na plant 14 letni
RmmioM dla dzieei 115 rb.; 35) bezpłatna
tał po. K. Pestkowsld, wice prezesi St. May
chłopall, wieszający się z tyłu wagonu Berkoohllia. I Ochrony, Smugówa 6, 220 rb.; 36) i Z. Rapczyński, sekretarze L. Gastman. W.
nard Blumenfald z ul. Zgierskiej 4. Przy ułama kuohnia Nr. 1 Sekoji Szkolnej 300 rb.
Piaskowski i H. PrfiUlm, skarbnik A. Szypadku ohłopak padł nu. szyny i słup od prze37) tania kuchnia Nr. 4 SekCji Szkolnej 110
mański.
wodników, przyczem odniósł cilijźkia poranierb.; 38) 3 kuchnia podsek. Zywn. Seko. SzkolW dniu 30 b. m. o godz. 10 rano od·
nia
rąk i nóg.
Po udzieleniu doraźnej ponej 180 rb.; 29) tania kuchnia. Ewao.gielieka
będzie się ogólne zebranie członków, w
mocy, rannego odesłano do pogotowia ratunID, 100 rb.
sprawaeh bieżącycb.
kowego.
ABygnatl'na wytej wymienione sumy
Import herbaty.
Kradzieże.
maina otrzymać w kancelarji Komitetu la(o)
Z
Kielc
nadeszły do Łodzi znacz~
(o) Przy ul. Zgierskiej pod nr. 28 okrameh i be»płamych kuchen cotlsiennie ponetraJtSporty herbaty rosyjskiej, tytuniów
dziono mieszkanie Hersza Tenenbauma na
między godz. 11 a 1 w południe.
i machorki.
sumę 400 marek; na ulicy Nowomiejskiej
Kuchllłe,które nie ,są umleszezon'e w
li'rzygody indyka..
róg Ogrodowej skradziono przechodzącej
pOWyHZym spisie proszone Sił o jaknaj(x) W. uzupełnieniu' notatki, .lamieHelenie Grzybowskiej (Andrzeja 58) 100
apieazniej§e nsd6słanie swych sprawozdań
szczonej pod powyższym tytułem w nu- J:!1arek gotówką z sakwojaża; przy ulicy
od 15 do 30 kwietnia wł!łCiSnie, aby mogły
merze 116 gazety, komunikujemy, iż w Sredniej nr. 69 złodzieje okradli doszczęt~
hyć jeszoze W miesi~ou maju uwzględnione.
naukii ii 8ztadd.
(g) Wezoraj wieezorem wlokalll włas
Iym przy ul. Piotrkowskiej Nr. 91, w drugim termmie odbyło sł'it ogólne rocsne sehra_ .. zm/IIIII

me członków Towarzystwa lótbkiego Muzeum
flanki f ISzttlki. ZebrnDie zagaił mec. Ks• łebki. poazem ina przeWodIlicSlloogo obrad
ilowołano illA.
Dylioaa, OraB na ueserów
. mt. Zawadzkiego i d-ruwą Kaufmanow!ł.
Sprawozdanie l! działalności Towarzystwa od~
tlytał prof. K. Wysmuroki. aprawezdanie kasowe zaś sekretarl p. Jan łbweme.D. Sprawozdanie koinisji rewizyjnej odczytane zostało
prse. p. Tugenhold-a i przyjęte przez obea1Jeh. Naatwme obradowano nad krytyczuem
p.ełoianiem fiuansowem Muzeum, p.l1.Iycsem
.twiertlZ()Dó. iż obecny smutny staa rzeczy
W1Uika z braku oo.1eiytego poparcia sarówno
łe lirony BpełeozeDstwa. jak rownieil i ze
atronywład3 municypalnych miasta, na których to głównie le~ ouowłą'bek ntrzymania

. II!:Uzsum, Ja.ko inst,tilcjit

Btanowiąeejpo~żny

łzynnik pedagogiczny w rzędaie miejsoowy~h
takładów rumkowyl.lb. Mec. Kamieński iuforf!lowllł z ramienia safządu obecnyoh 60 do
~okÓw, poczynionych obecnie w celu 2'il'lbez!leeZE'\uia bytu Muzeum. Nie ozekaj~c nale.ytego postawienia sprawy przez przyszłe
1nitytuc}e samorządowe miasta. zarząd Mu..
se~m zwrócił si\) do Komitetu Obywatel..
Ilnega m. Łodzi z prośbą O udzielenie jednó!'ł1liOwego &ubsydjlImw wys.okości 5000 rb.,

ucząstku

II dzielnicy I przy ulicy Zgier..
skiej nr. 73 od Sury Ryfki Reichman indyka 'nabył rewirowy tegoż ucząstku,
Hfibner, w obecności ucząstkowego p. Kra..
jewskiego, który .od sumy kupna, ~no ..
szącej rb. 2, odc~ągnął n.ałożoną. na RaJch~
manową grzywnę plenrężną, Jako karę
za związanie nogi ptakowi. Rajchmanowa
została zmuszona do sprzedaży ptaka wo~
bec faktu, iź nie miała .pjeni~dzy n~ zapłacenie grzywny. Dla ŚCIsłości dodac na~
leży
it Rajchmanowa miała 2 indyki,
btr.ę i koguta i w lokalu odwachu milicji
rewirowy nabył od niej indyczkę. P. Kra~
jewski osobiście indyka nie nabywał, co
niniejszem prostujemy.
W sprawie "tratizakcji indykowej" w
lokalu odwachu władze I dzielmcy wdro,,"
tyły śledztwo.
"

o

(o) Przy ulicy

pół

funta

chłeba.

Brzezińskiej

pod nr.
robot..
nik T. i zażądał sprzedania mu pół funta
chl~ba. Odypiekarka odmówiła mu sprzedaży tak' nurki ilości chleba, T. począł
grozić interwencją milicji, ponieważ kawał
ki chleba leżały na ladzie sklepowej. W
odpowiedzi piekarka usiłowała wyrzucić
go ze sklepu. Z~wiązał~, si~ zacięta. walka. Na hałas zbtegło Się Wiele ludZI, koniec temu połoiyła interwencja rewirowe~
go milicji, Hurwicza.

23 do piekarni JakuDowicza

wszedł

nie sklep kolonjalny Marji Silbert.

Z Wielunia.

W Wieluniu wznowiono wykła
dy w 8zkołach ludowych. Z rozkazu władz
zarządzono 'ochronne szczepienie ospy.
(o)

Swi~tok ..adztwo .

lat dziesiątki wielki krzyż
przydl'ożny w Rogach' około Dobrej został
onegdaj przez bezmyślne ręce złoczyńeów
ścięty i skradziony.
Milicja. I dzielnicy
wszczęła surowe śledztwo celem wykrycia
święŁokradzców. Drzewo krzyŻll znaleziono w końcu w Radogoszczu u niejakiej
Walentyny Sobczak, która. je kupiła od 2
złodziejów za sumę 2 marki 50 fenigów,
na ópal, nie wiedząc o jego pochodzeniu.
Po tych śladach ujęto obydwu złódziejów,
Józefa Pisarka i Jana Rycbwah;kiego, zamieszkałych przy ul. Sikawskiej pod nr. 17
w Bałutach.
Swi~tokradzców osaaz'oilo w areszcie.
(o)

Stojący

ff

Teatr muzyka

I S3tlłku,

Z Teatru, nMiniatVlreiB.

Dziś w
częściowa

teatrze nMiniature" następu
je
zmiana pro~ramu. ~pr~cz
nowej farsy p. t.. "Czary" 1 ba:wnej" Wlą
;anki", pozostają nadal na afISZU roelo-

dyjna operetka "Ach" to Zakopane". ?1
ktorej artyści zbierają zasłuźone oklaski.
Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby ~a..
dowolnić stałych bywalcóW' teatru ,,~mJ~~
ture" • W ogródku przygrywa codZienme
od godz. 5 po poło orkiestra pod kier. p•
Kochanowskiego.
Sądzimy,

te publiczność :minteresuj~

się

programem i tłumnie pospieszy do
teatru Miniature" , gdyt tylko' tam można
wesoło Hi przyjemnie czas spędzić.
Tea!1" .lIIow~i·

(Konstanl:ynowska Hi):.
Dziś

o godz. 6 wieczorem .Trn&q>
wybór" komedjofars1\ w 1 akcie A. Sok.,..
liezowej. Dział koncertowo - kabaretoWi' ł
wlelb łódzka ravue p.t. M. Pipkins z Cm..
cago w Redakcji "Herolda Ł6dzkiego".
W czwartek zmiana programu koncertowo .. kabaretowegat oraz pierW.:lfy raa
w Łodzi dowcipna operetka ludowaPobratymca. p. t. Jł W oberży .Pod Sroką".
Role główne wykonają pp. Kozłow
ska Wisnowska Machalsk:i (Ander Nadwi".
"
.
ślański.)
Łabędzki, Tarł:t;-kowicz. T a d. ~~
'l'arlowski i in. Revue Łodzka. da palm Cl~
kawego programu•
Z teatru letniego.

W tealrze Letnim u .Majstrów Tka~
kich, w sobotE: d. 15 maja rozpoc!!ęto sezon doskonałą 2 aktową komedją M. Ba..
łuckiego: .. Na łonie natury'" i jednoaktówką "Guwerner w spódnicy" L. J:lsińskie~o.
Mimo zimna na obydwóch przedstawle~
niach zebrało się sporo publiczności.
Śmiano się i oklaskiwano artystów
zawzięcie.

Na wstępie towarzystwo zjednalo sosympatję publiczności, co może wróiy'Ć
o przyszłsm powool::eniu.
Odbywają S!1ij próby Z dwóch bard~
wesQłych jednoaktówek pióra P. Jasińskie
bie

go, których

tytuły hrzmią:

"C'yrHloBci u-

rzędowe",

aktua.lne revue i "M;~trz FlirtulI
wodewil w l-ym akcii'.
Z ocelią gry pcszczegó1uycl. o5ób, bio-

rących udział w ensemblll, wst~7.ylJl:1m Bili
na razie, _zaznaczę t.ylko, że w 7.8spole tj'm
grają: pp. M. Jllsińillm, arty5tka w~;st~pu·
jąca dość dawno na deskach scenicznych,

M. Zalewska, obieeuhca Chlif"t:terystyczna i miłośniczki sceny. roku.i;ł\:(~ dubi
przyszłoŚĆ pp: W. Niemyska i K. Ciszew ..

ska.
Z panów: Dobrze znany łorIzkiej pllbliczl10ści P. Czesławski i L. fh~ili~ki1 Ił>
także li:. Zendlewicz, J. Kaszy(t:~ki i Wę

żykow;;ki, ktclry obecnie przeniósł się 'l
,.Minialure lt z ul. Cegielnianej. na Przejazd

do Letniego.
Łód.;dm

Orkiestra

Symfol:'@b;;:~.:ll"

zawiadamia nas, że z przyczyn od Zarządu
nie zależnych, koncerty na rzecz Towarzystw: "Harfa" i "Strzechy robotniczej"
za powiedziane na nadchodzącą środę i
czwartek nie mogą się odbyć.
Natomiast od'Jywają się próby na I
symfoniczny koncert który się odbędzie
w

piątek

d. 21 b. m. w

parku

imieniz-

Staszyca" ,
Program zapowiada między Innemi:
V symfonję Beethovena, Litewską r8 psodję
Karłowicza, II Suetę Per~Gynt Griega ,
inne.
lO

l ostatniej

chrołli,

Wielka Kwatera! Głbwna,
17 maja. - Urzędowo.
Z terenu :zaehodl1ie e Ł).<·
Na północ" od Ypern, na zachód
kanału pod Steenstraate i Het
oddaliśmy nasze pozycje czoło
we i cofnęliśmy stojące tc.m słabe
siły do naszych pozycji głównych,
na wschodnim wybrzeżu kanału dla
unilmięcia strat, wskutek silnego nie-

od
Sas,

przyjacielskiego ognia art y L ,-:. jskie~
go. Na południe od Neuyu Chapelle, anglicy trzymają jeszcze części
naszych czołowych pozycji, zfląjdu
jących si~ od wczorajszych walk w
ich ręł, ach, bitwa trwd. jeszcze.
Na pofudilie od AlTa!; poJ. Ablain i Neuvi1l0, odparto ataki francuskie ocMujące w strdty dla nieprzyjaciela.

Pod Ailly i 'iN D~is de Fretre~
się mniej ZH&CZ!le w:l!kl
piechoty.
Nasze siatid napo'. . letr:d1c p:-zed·
s!ębrały skutecznt' ataki 11&, p'Jrty
wojenne Dover i Calais.
rozwinęły

'Nr. 1!l.

GAZETA 1.0nZI{A.
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1

I

mep~ Pl'zeilsta~ od~ są

rui'If

•

.'

be.
. '

Szosłand~

Kółko Artystów Polskich pod artystycznym kierunkiem Stefana ..
!. Kast. op. w l
II'» V"
Komedja w I-m II Wiązanka- Pi~i ludowe. (ch~.~~: U Ąclt to Zakopane akc1e. Beizy,.

t

ft
Si!
",-,
fi n
5
akcie . .,.... odz~ s~~ ~e~; sa.:'
od lO do 00 bp. e B8fet m\ miGjscn A, TaPM~1t 'lI
.... 1I!I.-i~1iI ~l
Poczl!itek przedstawienia o godz, 7.ej wiecz., muzyk~ w.ogr
Je o b:~ p i ko. i~cJ'e po pntystęp~ ce!l1&ch.
..
tGolfKi!1UWJ\ł.:r.r
_ ~Uimłilma. o.JIJ.
szyckiego. -:: 0od:;:lenllle smaczne o l y
4
L";::;;:;;';';_~_I!ilIIIiIiIli!lilllli_II\!i&"ii_&G:O-I!iil2!!1!11!il1I11l1!a!!IIE51i'!iIIlI'I!I_!!lI'a'J!1:6!~1I!IlII!l!!!i!1!B
#&9. • eS
dowa,ły sio m~y meUdmi pal.eami lewej i
._"

"UłUUłIAil.

dawniej

Z terenu wsehod~.
OAi.....arto ataki rosyj.s~ !lUl~ Dn""Y
ł
Czekis ek
'bissą • w ołrołicy u;xago
y 1·
.z .
~...4I
.... ta:łrz'
e. ....
...... południe LlU l.~·remna po d
n.
b4ari affivolem i Ludwinowem.
~Wś~ód jeńców rosyjskich wzl~
1:]'

1\,1'

T.A

. , ł'

Z terenu jlflhulnłowo-wschmmiego.

•

Się

•

1

Z""

• • "..",..'l...

pr ..-

.kroczyć S~n.
O Przemyśl '-"'Te \v.alka.

~:Jl::B"~~Y 'W' Rz;gmie ą

RZYM, 17-go maja. (doniesienie
r-~M"'l':
n~da ministrów
';;
" lb
Cl;~", a ~t"f:-'":Pfro)
>....~ ..~~l.t~
I\.!1
pracuje nad wnioskami które wniesie
na cZTartkGwem posiedzeniu Izby.
9

Dr@i:"f,.,~~~ ~ ,tź'i'rl!2i.'~ r:~€)!!;\h'J'o~ne
~

~

LONDYN, 11 tnaja. Jak donoszą
"D&;Iy Newa", wśród przyczyny wyso~
kich cen na mięso, wSfmienia się trud..
no§ć transportu, wskutel, niemieckich
łodzipodwod:nych. Cen.y hurtowne poszły. w górę o lO procent, slmtkiem czego
podniosły się i ceny detaliczne. l'

9~;Y·"""

:r;}'~ii:;:;:c~aó"il'l' ~!tJ~iel!Skich"
~ . ....,NDYN, '11 maja. Ostatnia lista
5tL'; diceró,.'J podaje liczbę 400, z której
99 ,:cle.gro. 35') :nazwisk jest um.ieszczo~
;:YC11 [:00. dt,tą 11 maja~ ki.edy odbyJa się
!~'~',~.'2 pod !\uhars i fro:meUes.
•

.,.,

II

m

&~~n1!!f":;;zen~a

'&'7

.!i!\·lr""

Młi§,;Jjh

LONDYN, 17 lr,ala. PoIiga poleciła
:wszystldm nbrncon'l, 8ustl'jakom iwęg..
ron-;, ahy od go.dziny 9 wieczorem do
goc!:Iłi1Y :5 rano, pozostawali w domu.
.lnt62"n0'.1.'c;,ie tr;,mó<. VI różnych miejscach
zdal'z:;Jy 5h~ }eszcza wykroczenia. W hUku:
miejscach musiano powołać wojsko i
LONDYN, 17
jO'-.'l1'

jątkiem

ma~a.

Ruch b'amwaz wy-

ustał zupełnie

'\'1

ch

leży
tym

'"

wywołała konieczność pewnyoh niep{l~
rozumień i 2musiła niejednego interesanta do

na linji do arsena~u WOiOlmioh

zbytniej straty ozasu lub wysiHów-lliecbaj
przez ogól będzie dziś zapomnianem. Natomiast celem niniejszego Hatu jest zwrócić u·
wagę tegoż ogółu il3 ogromlHll korzyść i nie-OdZOWllOŚĆ tego rodzaju instytucji, jtlirą jest
K. W. M. I właśnie tę prasę, ];tóz'a eh~t.
<nia udzieliła miejsca głosom malkontentów,
prosimy, Ly do uBwi:1domienia na:;,zych współobywateli '!ol tym kierunku się przyczyniła.

Należy uprzytomnić sobie$ ze K. W. :M.

ma za cel walkę z temi nie dująeemi się
wprost ulwezyć naduzyciami, jakie z POWO!lu nieświadomego lub świadomego (~ przedewBz]!ltkem togo llstatuies;o) używania niedukładnych wag, dęzrków i miar wszelkie-

go rodzaju rnajił miejsJe. Oezywiści9, ze dobrowolr.e iuatycbmiastowa oddanie przezaprze
dawców !:.1ial' i \v:ig do sprawdzeuia1 ostem
plowani3 przyczyni się niezwłocznie do USIlni~cia tych nadużyć t:lID, gdzie odbywają, się
a

one nieświa.domie (2; powodU przEtarcia ciężarł,ów, zgniecenia miar i t. P.)
.
Inaczej ma się sprawa z tymi pseudo
obywat€laall, którzy w dzisiejszych uiesły-

nanin towarów s~ wśróJ drobnych handlarzy,
a przedewszy!'!tkiem na rynkach i u rzei!lików tuk ro:;;powszecJmione, że wyt~pienie bh
wymaga ubiegania się do środków niemal
śledc8'l1#p{;licyjnych. Dawanie cz~ś3i ciężarków do~templowaDia, a używanie przy sprze.
duży pozostałych, zupełnie wagi nie wy trzy =
muiących i nigdy przez rZ::JJd nie spraWdEQnych, p{)dkładr.nie monet pod szalki wag,le"
pieni~ torehek za pomocą. piasku i inne fllł~
Ilzerstwn, do tego jeszcze specjalnie przemyśhne sposoby ukrywania dowodów rzeczowyth
- wszystko tu utrudnia fQDkejonarjul3zom K.

W. M. niesłychanie spełniania ich czynności.
Nie mó !\'iąc juź o tem, że w interesie

samej kupuja.cej publiczności lezy wyt~pienie
tj'ch nadużyć i ze \-. inna ona v. szelldmi spo-

~#.

III

B111.~mZeHPa
Radwańska 35
jo

S7-"Ufty,

z trzy klasowem

=

PS'<:'Ś~'tlf ; filIl!ll!lllmi'łia
l:~z~dó,-1: Komi,l:1d<L."7tnry, Prezydjum
'c ';"=:!1;nt~ za rCkwi~ycję woiskow.ą,

Uczeń l
,trzeb!łY'

powy-

ny W-go

ul!.sźycb

górach. ZnajOmi

Cobyś Pan_ pobił - ostatnim dniu
'
s_ego :zycia1:

W amerykańskiem miasteczku Casł.
port żyje osadnik. nazwiskiem Artur Da·
gett, który podobno przed niednwnym C2ia·
Bem usłyszał głos z nieba, zwiastuhcy mu

rychłe IJadejśi!ie kQilca świata._Wierząe

święcie przepowiedni, Dagett nie miał nie
pilniejszego do J·oboty. jak spalić d{)szczęlnie cale swe dobra dl1czesne. Tak postą~
pił sobie Dngeti w dniu, w którym sądził,
że jest ostatnim w jego życiu.
A co byś Pan uczyni: w podobnym

To niemożliwe.
Znów slilczekania silne, natrętne. Coś
pOTU sza klamką dr;;;wi wchodowych. Słu3ąca
nie daje znalu żych\, trzeba otworzyć. Idę
Im drzwiom i przez szkło widzę, na klamce.
potężną, łapę. opartą gUŻ9g0 ku dht ego PSB.
Wielkie ciemne oczy patrzą na mnie przez
szybę, jak gdyby chciały po wiedzieć?

wypadku? - Oto za.pytanie, 1akie do szaregu wybitnych osobistości amerykatiskiell
skierował pewien nowojorski dziennik; Odpowiedzi wypadły bardzo rozmaicie, Najwięcej ludzi· odpowiedziało w tych mniej

więcej słowach: "Oshtni dzień życia Bpędziłbym. na modlitwie i uczynkach miło·

-Ot<sórzźe

przacie!
I ZllOW szc!lekanie, ale ciehsze, pOKor

aiernych".
Dłamond Hm, znaHy w Nowym Jorkil miijouer i żłoty młodzieniec, zapowiada,
że w o5tatnim dniu rozdzieliłby cały swój

d

Otwieram.
Koło psa, 11a ziemi,. wielki koazyl;-~ napełniuny j8rz~ nami, serem, kartoflami i td.

majątek. ,~ Jakiś, prokurator, wychodząc II
~aaady, ze koniec świata naatąpiskutkiem
olbrzymiego pożaru, nie chce zrezygllfioo
wać z życia, lecz u.waża za 6to~own~ za·
wezwauie pełnej straży ogniowej, celem
ugaszenia ognia~ Dopiero gdyby ta zawiodło, ma zamiar umrżeć w biurze, przyzwy•
kłej pracy.
Pewien senator i gorliwy' re-

karteczka, na której po..

znała pismo mej matki.

W tej samej chwili piel! przyskoczył do
koszyka i złapał" zębami sa pa~lłk, widocznie
chcąc opróżnić zawartość koszyka.
Za~
brałam wsz.yatk<l i poniosbm do kuchni, myśltłó po drodze, c:>y mogę dĄĆ szczególnemu
posłrdicowi kawałek kiełbasy, jako napiwek.
Wra~ają.;} ze specjałem na korytarz, daremnie
jednak szukalam nie:i!wykłego gościa. Zniknął.
Postanowiłam gQ poszukać.
Stał przed drzwiami, niby szyldwach na

straży, F'rzy wó~kn z jarzynami,

publikanin ma zamiar nawet ostatnie dwadzieśc.ia cztery godzin życia użyć

111 wer·
bowanie stronników do swej partji. Naczelnik straży oehotniezejz8rowiada, te
na czele swych podwładnych walczyłhy,
bez ~ęczenia do o&ta·tniej cb wili. tak dłu·
go, dopóki żyłby tylko jed0nstrażak, i
funkcjonowała jedna maszyna.
Oryginalnie odpowiedział w końev
prezydent Benatu; "Cubym żrobil? Nic. bo
i tak na nicby się to nie zdałoAl

na którym

stercz:.ły

kosze, . takie same jak: ten, który
przed ch will1l wmosłs,m do kuchni. Na k6źle·
siedział człowiek. Złe się wyrażam: pra a
wie lezał i .trzymaJ w. palcach u nóg ll.'jęe
komKa. POWOZIł n~gami. Lejca znaj~

małego

prowincji
wykształceniem

w

łożyłam pienilł dze ' na misec:aue. leżącej !li
.. ' da k!l. a"y
... cod'
.
k9,śle i poproSi'l am .,le
zIemne
przywoził mi jarzyny.
. Bardzo chętnie
odpowiedZiał
krótko. przyaiągnlłł nogami lejców,które
spadły na grzbiet konika i ruszył wśród r;ł-o
dosnego szezekaniakundla...
(Frunkt Ztg.)

Przed memi drzwiami l'ezłegło się Slilezakanie psa, głośne, natarczywe. Patrzę 'na
zegar: po· dziewiątei. Tak wczesna wizyta'?

jakaś

••

po dZies~ęć ianigókw, t~
1 oczyma ~s a'ia na ·oszy ...i.
Pies uważał bacznie, gdZie wzrok padli iw
jednej chwili schwytał z~hami wskazany koszyk., p-odająe mi go, pod rękę, aby następnie
zanieść kupione pomarańese do damno Po.

Bez r'ąk..

Na wierzchu

d

po pięc... -

l\~,gmjuv:}\i~s

pierwszej potrzeby, jako to chleb, mięso, Ulą~
ka i t. d. Kilkotygodniowe dcświadczenia dowiodło. ze fałszerstwa w ważeniu i odmi;3#

e-

jazdY. Obie ręce. któremi kie~wał gamo;.
chodam, odarwały odła~i pOCisku. Outo
byt teraz moim dostawc~ Jllrzyn.
- esy mog~ dOl:lt~U3 pomarańcz? - za.

DftPl1E~UtlUfłffi

niejsz13.

t

1pytałam.
-:- Tutaj. są

dajli do sprawdze~i8 i stemplowa~Ia. wa g .l
miar chcąc unikn~c wydatku, s WIęO ze taksa K. V{. M. jest winna pocz~ści trwajl!Cym
nadużyciom.
.
Zarzut ten upada wobec faktu, se po:
kilkotygodniowej działalności pp. konirolerow
wielką ilośó wag i miar znajdujemy już ze
stemplem, ale obok nicn właśnie tego rod zajn instrument&, sam wygląd któryob przeczy
juf! pojęcia wagi lub ci~źa.rn. Przeważnie więc
ni; o wydatek tu idzie, lecz o zupełną świadomoŚĆ, że tego rodzaju przedmiotów zflden
rzeczoznawca nie uzna za godne do użycia
i dlatego należy je uŻ~'wać, jako... niestemplowane.
.
Dziękując 'z góry w imieniu K. \V. M.
za miejśce dla tyoh uwag, lączę wyrazy gł~.
. bokiego szacunku.
K o n t r O l e r. __

chanie ciężkich cl!.astlch WyZysllllją prost bezwstydnie i OiBUkańcllO ludnoM na produktach

pUB

opowitłdaIi mi, że· po. bitwie po.d Tauneber_
'
ł id"
boku t~af1ł go W C •
O'lem grana...
ą,,·
"
ZIMll$

stali karygodnyob ekspery~entów_ Sp~tykamy często zarzut, ze biednI handlarz.e aue 6d:

torem. Ze konieczności tego doświad~<

lewo -

słuźhepocstoWI\

a..

B

Jl8

Poznałam go. Był
8wnU3J motOr(J.i~
.
któ
wym pur samochodzie.
ry S}ł~ąwowal

""{T.

czenia

Noc:e;;;,] l)awIHz'iwo W&)skowe.

t.J-

I

i'o:

woi

'iU

obecnie już usunięty_ Krytykuilłcy nie
Z8BtllDowHi się nad tem, ze zrzeszenie osób
prywatnych nie może o d r li ~ II postawi6 swej
organizacji na pożądanym stopniu.
Pewna doświadl!zenie w dziedzinie przy..
jętych na siebie a dobrej woli obowiązków
było koniecznem . nÓ!.d praca Dle poszła na-

i!łk

W~J,U tm.el:S__"'u

W

ł

u'om'le' barA.""l"e}·
sprzedawoom
"'... "'obvwatelulon"m
.. ".1
knrtl'e""nos'
1 "z'!"łalnol.Cl·
W. Al
v"-'
U u...
...Do
Nie Wątpi mi, że staranna dzialaln.ość
pp. kontrolerów. popa"tl1 przez. ogół publlCZnńJ:~I', ucz l'wy"h sprzedn ....ców I pras" wkrótv!:lv
"...
"<II
ł
ee zmusi masy drobnJeh stragal1iarzy, w. aściciaU jatek, mlaczarzy i wogóle spekuluJ!!w
cych na miaracb, aby voiens nolana zaprze.;.

zodał

i ~
froncie ~mbcr-Stryj-Stamslawow
trwa.
Pod Sbanislaw4JWenl i na:pOłnoc,

l~dało

. ó l do
WAżone fałszerałwll, zwracamy Sł9 r ~ Si.
prasy, aby ze swej' stron~ starała 81ę nŚWł3.-

przedsięwziętych przez K. W. M. ozynności

między Pi-

,
1-..' W
Ć p
prawej nogi, nIe mog"3 SI~ ys~ną.". l'ę .•
stllpimm bi~. nies7JC~llwy ~e mu"ł I'ą',
Oba I@kawy szareg" surduta HWJsały na p~

do wiadomości tego komitetu ~szelki-e. z. a:u~

Niejednokrotnie zJaWI!I. Y Się na ama
pnsy łódzkiej uwagi, dotyczą,oe d~iałnl1lQści
Urzędu kontroli wag i millr (R.W. M.). Były
one ll!Zeważnie zupełnie nieRzasad!lroną krytyk!ł organizacji wspomnianej instytucji. Pewien zliŚ brak sprąByi'!tości W wykonywaniu

0::1

współdzialaó p,racy K. W. Mo. .posaJą

aobami

SZllMWIl8 Redakcjo l W imieniu Uu:ęon kon.Nli Miar i WsfJ' prily C entra l fijm .,.
n.O.
mitecie Oby,.>ratelskimo
proBZI;l o,
gOSClnę na
łamach .. Ga~ety ŁÓdzkiej" dla następnją'llego
listu:

. d

l1cą a. górną Wisłtł ró~"\rnie3

ł"
dO '"tSłó W'I
SkrzynK.a

I

4..r.ch P,od Szawlami, si WlSf zono .po"";y
19143 kt
borowych fi rOKU k ~ J t'
'~:~dają za sobą tył o c tt"O yg biJye wyć·,;;·iczenia.
lvI<.'.rsz nasz naprzód

\;:';'°mfejec

Bezpłał:ne

szczepienie ospy

po-

Zgłaszać się: Sklep tabaczPrądzyńskrego, Piankow.67.
574-1

wamo. przy szp. Poznanskicl!..

Targowa 1,

codziennie od godz. 11-12:

do sąu" •.\' cywilnych i \V"Oj-

sl,c·'<c-ycn, jak rt'i'"inieZ Uim:;rcze"ie doil:nnrenMw.

ł

Ostrowski
=

st felGzer,
i·

SKV.JERO'NA. NQ JB.

\'lrk01ls;va .wszystkie cZyl1ności felczer-

lakl(;!, OOOJillUJ6

noone dyi;urowania u cho-

rych i t. p.
II

.

575-8

książek

.&

polskich, niemieckich, rosyjskich
i hanQUSkich.

wieku

pragnie bra.6 leke.ie

n~eml.eckleg{), (głów.n.ie Iwnwe'ł'8a!I}!e,).

Wolu
godZIny popoŁudnio',.e. Oferty z podaniem dok~adnym warunków w Administracji dla Antomny.
'
200 1

I
ł 'fłilhclm

ul" Dzielna . . 16

: poleca wielki wybÓT

Oso~a 'Y ś~dnim

S7>l'Jhtsehneid(!rzgnbił

paszportl

wydany z gm. Szydłów pow, i gub. Piotrk-

.

.

191-1

"?'7~~~~~!,-,_

. .- il·'
~l
~
j5

joae~ B~ron syn l~ft,:"i!Ja zg~!>i~ p~szport. y.rr
. :l.-,v ::~ ~_r.·!!.:i:/ t~·l'J~:'SX.rCb. 1\.(lllSkiego
Y"07; .L -.J!; l~,·~I~':;i.1 '{:_""!

pOWIa.tu
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