Wydanie wieczorowe.

Cena 6 groszy

oRa

czwartek 20 Maja 1915 r.

-

Założyciel

A N N..\:1 o D o W Y.
i wydawca Jan Grodek.

R.edakcja i administracja-Przejazd :Ii 8, otwarte codz. od
clo 7 wlecz. w Niedziele i święta. od 12 do 6-tej.

Redaktor

Rok IV. -

Hi 12t\

1}

przyjmuje interesantów w spławach re·
dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

Rękopisów n~esłllnych

bez

zastrzeżenia

redakcja nie zwraca. - RękopisV
honQrarjum .uważa się za bezpłatne.
Li

Tełęgramy.

Łodzi, Pabjanicach, Sieradzu

ławku biorą udział odtąd w przesył

Wielka· Kwatera Głów...
19 maj-a. _ Urzędowo.

Z terenu zadH:)dniego...
Na północ od Ypern. na wschod~ wybm;.ż,ukamiln, \JI;alki prgy...
bieaj~ pBebleg dla nas k~.vstny.
Na południe .00 )i.euve Chapelle,
po silnym ogmu arty~j.skhn. podjęli

angUq,

~ch

Bzie.

pojeiiy.ńtzych

W

nowe ataki.
~

i Włoc

miej_·

ce pocztowej gazet niemieckich i
czasopism dla władz niemieckich. znajdujących się w Polsce rosyjskiej i ich
rodzin.
.
. Przesyłka stosuje się we wszystkich punkta<ili podług przepisów 0bowiązujących dla prtesyłki dzienników niemieckich, wychodzą,cych w
głębi kraju.
Urzędowy

komunikat

turecki.

Odparto je wSzę-

KONSTANTYNOPOL. 18 maja.
:Na f.r01!cie ?ardanelskim nie zaszły wczoraj zmiany.
_
_.
. Na mo~zu okr~ty mep~zy]aclel
skIe _ostrzeli,":aly z daleka l b.ezsku~ęciw południowej cz~ścj.Neuve._.~~~zn~e bat~rJe .nasze, u:t~w1()ne u
. "
phapeHe w ogniu naszym" z najcięt- weJścIa do cl~~nmy mOr~kle].
Bzami stratami dla nieprzyjacielaPocik tranł pancermk "AlbIon.
W BolE de Pr:etres., próbowali (Telegramy % ostatniej chwili na. 3-ei ~tronie.)
francuzi C) . północy' wycieczki, lecz
fOgień artylerji naszej wstrzymaJ ich.

Na w~ynie Lor~ w.zięło kilka. rowów nieprzyjaciełskich i zdobylo przykm dwa karabiny maszyno~Zł&"Itał s'ię silny atak ft'ancus~

Pomoc dla KróleslClla.

Z terenu wsobodniego.
Z linji L3gory-Franenburg wysUynietprzY1 8cielskie.
N!l pómoci na południe od Niemna walki trwałą wi dalszym ciągu.

~onlly się w.czoraj większe

Z teranu

pohłdrdowo-wsOOodRłego..

Rosjamę próbowali wczoraj powstrzymać kontraia.k,Wm dalszy m~r.sz

wojsk naszych, które pmeszły San
(na północ od Przemyśla). Wszystkie ataki te l'ozbtly SIę z wiełkiemi

stratami dla ·mep'l'zyjaciela.
Dywizją.

skł.&dająea

~

z ha-

nowerczyków i o łdenburczyk6w., w 0-

iSta.tnich dwóch dniach podczas walk
,o przejście przez San w~a 7000
ieńców a .także 'fd.oby:ła Gilery działa
~ dwadzieścia osiem ka.rliliinów maszy-

nowych.

.

Między

Pilicą.

a

;a także na ~
tprzemyśla walki trwa1ą.

górruJ Wisłą
wschód od

NO&zel.neDow6ditwo .Wojskowe.

Komisja austrjackiego komitetu za,.
dla obsadzonych przez au~
stro-węgierskie .woj ska obszarów Królestwa
Polskiego, złożona z prezydenta komitetu
wykonawczego ks. Andrzeja Lubomirskiego,wJceprezydenła hr. Ludwika Szechenyiego i -sekretarza komitetu Fiandraka.
zwiedziła w -czasie od 16 do 28 kwietnia
wszystkie terytorja Polski, pozostające pod
zarządem ausho-węgierskim, aby na miej~
seu zbadać położenie gospodarcze ludności
cywilnej i stwierdziwszy, w których dystryktach środki żywnoś<;i dla ludności
nie wysjarczają aż do nowych zbiorów,
rozpocząć potem wczas sprowadzanie z
neutralnej zagranicy środków żywności
przy pomocy komitetu Rockefellera i roz~
dzielanie ich.
Komisja naprzód udała się do głów
nej kwatery, gdzie przyjęli ją _arcyksiąże
Fryderyk oraz następca tronu. Obaj arcyj~iilŻęta byli o położeniu gospodarczem
ludności cywilnej w Polsce doskonale poinformowani i okazali naj gorętsze zainteresowania dla akcji komitetu.
W ciągu podróży po wszystkich 7
okręgach, pozostających pod zarządem austrjackim, komisja wszędzie stykała się z
organami zarządu wojskowego i z wybił
nymf reprezentami ludności wszystkich
zawodów rwyznań.
Dzięki życzliwości wszystkich komend
wojskowych . komisja· miała sposotiność
przekonatsię o tern, ze austro-węgierski
zarząd wojskowy w każdym kierunku, czy
to, gdy idzie o zasiewy, czy o zaopatrzeme ludności w środki żywności, ' jak
naj~Dręcej zajmuje się ludnością i wszędzie lJ1.a jej interes. na oku. .
Jest j asnem, że kilkakrotne. przemar. ~zewlelkicha:rm)i . i połączone z tem rekwizycje tak.ie nie pozostały bez wpływu
na stan zapasów Zywności w okręgach
zreszą zamożnych. Zwłaszcza: w tych okrę
gach, . gdZie przeważa przemysł i górnIc- .
two, panuje wśród ludności nędza. Mimo,
.że zarząd wojskowy czyni. wszystko, CO
możliwe, aby przeiwyrównanle zapasów
w poszczególnych . okręgach nę4Zę .tę
aałagodzić., trzebasi~ przecież z tem lipomogow~ao

'czyć, że

zapasów tych. im bardziej zbliża honorowa wołsk nIQmieokieh w celu powj.
czas nowych zbiorów. tem więcej bę tania Króla aaskiego. Ókoło godll. 8 i pół
dzie ubywało i nędza si~ wzmoże.
rano Pl'l\}'była świta. a w pół godzioy potem
Poniewat nie jest możliwem odbi~rać . przyhył samochodem Kr61 Saski Fryderyk
się

austro-węgierskiej ludności środki żywno
ści dla niej nieodzowne, koniecznem jest,
teby przy pomocy komitetu amerykańskie-

go jak najrychlej sprowadzić . środki tywnośd z zagranicy do Polski, które będą
naturalnie użyte tylko dla ludności cywilnej. W tym kierunku rokowania są w
toku i jest nadzieja, że wkrótce doprowadZą one do pomyślnego wyniku.
_ Dla złagodzenia chwilowej nędży komitet, w myśl otrzymanego upoważnienia,
nabył przeszło 100 wagonów zjemniaków
w Królestwie Polskiem do bezpłatnego
rozdawania.
Liczne dary, jakie napłynęły na ten
cel z Austrji i Węgier zarówno do domu
.bankowego RotschiIda. jak do komitetu
samego, dowodzą, jak żywe panuje zainteresowanie tą akcją zapomogową.

I ,r059 polskIej.
Ił

Pisze

sprawie robót za

włocławski

granicą..

"Dziennik Powszechny·:

co

W każdym razie oi,
nie maj~ roboty
na miejscu, powinni si~ poważnie zastanowić nad tern, czy nie lepiej jechać' tam,
gdzie dają pracę i płacą za nią, zamiast
oglądać się na jałmużnę, której zabraknąć
może i w dodatku marnować czas, sprawność do pracy. jednem słowem gnić w
bezczynności.
Według nas bezczymaooć

jest w skutkach bardzo szkodliwa, z czego obecnie wielu nawet sprawy sobie nie
:zdaje. O warunkach dowiedzieć się można w biurze pośl'ednictwa pracy. Lekkomyalnietego traktować n:e można, ani też
liczyć się z tem lub owam gadaniem, ale
zbadać rzecz cał~ bezstronnie i nie kierować Sil,l uprzedzeniem tylko rozsądkiem.
VI

od~ewiedzi

Rusofilem.

W "Dzienniku ~owszech';ym", redagowanym przez ks. Zaka we Włocławku,
czytamy:
"Nia radzimy z każdą sprawą czekać
na powrót "naszych" J gdyż kozak żaden
na nahajce nie przyniesie dla dziec.ka ani
elemantarza, a tembardziej szkoły nawet
całe wojsko nie urzf!ldzi. Właśnie teraz
powinniśmy dowieść, żo umiemy się rzą
dzić i myśleć o przyszłości. Wstyd wielki oglądać się tylko na ;>rzymulI . i wzdychać do dawniejszej nieztisłużvt.lej niewoli.
Pragniemy wszyscy jak li ljBzybszego zawojny, ale nie powrotu dawnych
stosunków. Marne byśmy sobie wystawili
świadoctwo, gdybyśmy tJ łko wzdychali i
oczekiwali dawniejszych CZRSÓW i dawniejszych rządów. Po liakoAczonej wojni~ mu·
si być inaczej; tej samej obroży ,Ii~ ~)O
zwolimy Bobie nałożyć wtencz8s,.gdy czykoń<1zenia

August.
Pnlybyoia Króla oczekiwał n głównYCh
wrót klasstoru Ojcieo Romuald " towany..
stwie Ojca Piotra i Ojoa Winoonte»o.
Towarzyszący Oaobie Królewskiej generał HofelIy przedstawił Królowi Ojoa Romualda, jako zastQpcf,l pneora, poczem Król udał
sifJ do wielli.iego Kościoła, gdzie podl!iwiał
pi~knośó struktury i lIlllchwycał lii~ ołtarzem
uraz Ilwieżo odnowionym j odsłoniE;!tym S rlIBs-

towania sufitem.
Z wielkiego KMcioła Król prz9szedł da
Kaplicy Matki Boskiej, którą Ilwied,~ił szczegółowo,

poczem

wyraził

ehęó

wysłttehaoia

Mszy Ś.tej i ukląkł iłU przygotowallym dla
niego klęozniku okrytym karmazynowem auk·
nem. lIBZę S.tfł odprawił O. Romuald podoZas której Król cały CZIli! kl~ozał.
O. Romuald wrfJczył królowi na P1milłt
k~ obraz Matki Boskiej malowany na drzewie
cyprysowem. PUyją,W8Zy obraz. Król nl.'a·
łował go, poczem udał się na dalsze liwie·
dzanie pamiątek Jasnogórskich i do sktlrbca.
N agromadzone w likarbcu kosztolVnoś~i
oglądał Król drobiazguwJ i naJtUui-ej zainymał)lię przed pamilJ,tkami po sWJ<:lJ przod·
kaeli SHlkieb.
.
Ze skarbca DostojllY Gość ud'ał srę na
balkon zewnętnuy Klasztoru 1 n'ljiawał się
ztamtąd rOlIległym widokiem okoLCy.
Z balkonu O. Romuald przeprowad~ił
Króla do bibljoteki klasztornej. Król obejrzał
znajdnjąca się tam cenne r'i}kopisy orall pooziwiał piE;!kne stoły, Bzafy i futerały, w kto.
ryob przechowywują slę książki, pOCIlem pod-

w księdze pamiątkowej.
Po zwiedzeniu bibljoteki, Król

pisał się

przez

przeszedł

salę

ryoerskq, do f(f~ktarza, gdzie był
ze szczerą i stllropQ;lską gośoi!mościl\ podej ..
mowaoy winem i dastem.
Obtlzedbzy waly i obejrzawazy Stacje
Męki Pańokiej dłuta rzeźbiarza Welońskiego.
bramę StJni~
sława Augusta i Lubomirskich piechotą, na

Dostojny Gość udał się przez

miasto. Do bramy odprowadził Go o. Romuald wraz z o. Piotl'em i o. 'Vincentym i
pozegnał Go słowami: "Niech Bóg pl'owadzi".
{{ról c~i~aował O. Romualdowi za serdecme
prgyj'jcio.
W ciągu obecnej wojoy Jasna Góra go..
ściła już następujące Osoby Panują(w: W
grudniu zwied:sit Jasną. Górę brat Króla Sas·
kiego, kei,\zę Jerzy. dnia 2 lutego Nast~pca
tronu austrjallkiego ArcyksiązE;! Karol Ferdy·
nand. IV dniu 6 marca Cesarz N~!lliel!ki
Wilbelm.
Ostatnim monarek4. ktocy zwie!!zał Kła·
Bztor Jasnogórski przed wsbllchem Cobecnej
wojny był Cesarz Miktlłaj I. który bawił tli
W roku 1856.
W Poniedziałek w południe odjechal Król
Saski pociągiem dworskim do Niemiec.
.Ochrana"
Lwo'llllłie.

.e

"Ochrana" we Lwowie, jak donoszą
drogą poufną, rozwija wielką działalność.
nami wykażemy, że na nią nie zasługu
Aresztowania są na porządku dziennym.
jemy ....
Między innymi uwięziono przed ki1łm ty..
godniami adwokata dra Jana Pierackiego.
Ochrana wyśledziła, te dr. Pieracki otrzymał jakiś list nieocencurowt'lny w drodze
prywatnej. Ody komisja śledcza zjawiła
się w jego mieszkaniu, dr. Pieracki b~
sam złotył bezzwłocznie ów li~
Król Saski na Jasnej Górze. wezwania
inkryminowany. Treść listu okazała się
.
Z Cząstochowy
zupełnie niewinną; jakiś klijent prosił d-ra
Pierackiego o zaopiekowanie się jego ma. " W niedzielo wieozorem ~prlJybył do na·
. !!Jego mla~ta w powI'oole I plaoll boju Król . jątkiem. Mimo to dr. Pieracki powędro
wał do więzienia. Po przeprowadzeniu
Saśkł. .
.
.". 'WczDraj okołogadz. 8 rano przed kla· śledztwa skazano go na dwutygodniowy
sztorem ;,.tllsnogórskim uszykowała silj warta areszt za przyjęcie listu niecenzurowanego..

ZZiem polskIch.
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2.
Samorząd

lM

stajni:nie i scentralizowanie c akcji prowa~
~oneJ na prowIncji. przez komitety para..

e!:ró!est1lll'ie połs!dem.

Wydawany w Petersbnrgu "Głos Pol..
li'ki" og':oBił szereg ':\ywi~dó~ z posłami
polskimi o E!amorz~'1dzJe mlejskIm w WarszawIe,
POBeł

fJalne dla złagodzenia nędzy i zapobieże.
nia głodowi.

Obrado!/', w których wzięli udział
prawie wszyscy proboszczowie i okręgu
przewodniczył ks. dziekan Zagrzejewski. Po
krótkiej dyskusji, zatwierdzono tekst instrukcji, normującej zakres działania, zar6wno komitetó'N p:młfjalnych, jak i komitetu obwodowego.
Wedle instrukcji, komitet obwodowy,

Harusewicz mówił (cytujemy

tylko Ul)'''cki:)
"Historja powst[l.nia proje~tu i, wcie~
lenia jego w życie jest pOUCZ~Ją(lą: e1i~.
rakterystycznll. Przedawszystlnem uJawmła się jedna z zasad, dobitnie zaznaczona
w państ\.... owości rOByjskieji szczególniej

złoźony z 9 członków, posiada prawo kooptow2?ia członków i tworzenia sekcji, kon~
troluje działalność komitetów parafjalnych,

mvyd:.tnlona wŁaśnie na naszym Elamorz~
Gzie miejskim - że krasy. że Polska nie
meże otrzymać lepszych instytucji społecz
nych jeż~li ich nie posiada Rosja.
ł T3 , nie dająca się obronić żadnymi
rO.7.~ądrlymi motywami, zasada faktycznie
byh jednak powodem, że niewcielon.'1 :;;0!:'tda eowa, lepsza, opracow5na przy Stołypinie ustawa, lecz posiadająea wiele bra·
ków ustawa 1892 r. Wydawało się, jak
:.gdyby obrońcy tej. w gruncie niedorzecznej, zasad,! utrzymywali, że byloby pew. lIą obrazą, J dla Woroneża lub Tuły, gdyby,
dajmy na to, Łomża bez" veto" władz gubernjalnych, otrzyml\ła lepszą wod~ do picia, odpowiedn!ejsze bruki, dosk.onalsze oświetleni e, a przecież ... b zfisada właśnie
zwyciężyła.

Ponieważ

samorząd

jednak

g~0!lladzi d~ne

kI ~ywnoścl

statystyczne, rozdziela środ

między

poszcz;ególnych

pa-

rafIan.
Szeroki zakres

działalności
przykomitetom parafjalnym. Prócz
prawa zakładania herbaciarni, jadłodajni
l t l?"
przyznano im prawo sekwestrowama w słusznych wypadkach produktów
w obrębie parafji Ofaz przeprowadzania
rewizji w mieszkaniach, sklepach i budynkach gospodarskkh, a· to celem uniemożI,iwienia lichwy żywnościowej. Dl~ zapobIeżenia spekulacji, wszystkie tranzakcje,
tyczą!=e się nabywania mąki i innych produktow rolnych i wywożenia z jednego
obwodu w inny, mogą nastąpić tylko za
zezwoleniem komitetu parafjalnego.
Prawo karania. za przekroczenie ta~
ryfy przysługuje Komendzie Obwodowej .
.
Przy rozdzieh:.niu Z;Sp:l"-ÓW przyjeto
Jako normę, ze na każdą osobę powinno
pyzypaść 200 gramów zboża lub produktoy; . zbożowych i 1000 gr. kartofli. Ko~
ml~ety parafjalne będą prowadzić spis
osob, zasługujących na wsparcie, Ewentualne zapomogi rozda:\l,Tanebędą 'tV na~

sługuje

miejski

jest reformą natury wyłą.cznie gospodar-

czej, ponieważ samorząd Il1iast może istnle~ przy wszelkim ustroju politycznym i
. nie stui z tym ustrojem W żadnym organicznym zwjązku, ponieważ potrzeba zmiany zarządu miast w Polsce, była. tak nagląca, że aż bHa poprostu w O\!zy (nie zapominajmy wszak, że to jedyny, um;łow
nie jedyny, kraj w Europie, w którym nie
ma samorządu) - wyrażam zadowolenie z
W'}lfowrtdzenia nareszcie tej kO!l.\eeznej re-- turze.
formy i jestem pewny. że spOłeczeństwo
·nasze potrafi wykorzystać całkowicie no·
W,h chociaż nie doskonałą ustawę, ciągle
p"mlęta}ąc, że tu chonzi o Hprawy ekonom:Ci:ne i gospodarcze mbst naszych, a nie
"
o fi Jlitvkę.
Spełnnen1e i>qtli2t.

nol

~

Drugą dotychczasową zasadą p"ństwo
wuś,.~i rOSYjskiej. któr·", ujawniła się w bar-

państwu,

n co

o;ll'ębnemu

ll;erzom
1-

Minister woj"y-.

1 ., •

:!awdesz!eH.ile

ta-

\\' ,)"godniel"~'Y

dla \'lsxyatlrh! 11 , m hncwjcie,
te Ul'z~"dy OEloby, wł.,d;llaee
h:zykiem polskim, wymaga się, ~:b'y dla

przeCIwko zapowiedzianej rewolucji ukrahIskiej na ziemiach ros:iJskicn,

llominować IW,

PI!"ZekU:i~16itlilIa

Sflmul'Za~

.

r,';if'llZYSiI!t~1 !~~ł~z!fd';':itdf tiJa~.s2aa,'':J?

KON~"ponc,,:r,t wcrszawski petersburskiej ~~Rieczit! dor~of-.i, że, \,"\ledług '30\\1""
szedme!1o
/11.nieliilill"'ia
~"icrw3'/Fn1
-D;"''''V~
11
!.........,
..
....
~ _/:'
.....i
'ow.t."
'..;r.

Q!'gan~w fi.!l1>.lI"ai~~s\'dch-c

Dziennik wiedeflski ~ Ukr.1inische Nach-

IDDfZ1tGem, t ,y mIśl tego, zumiast rozwia~
, iu
'
"
zuc ... EprliW,~ VI sposoh najprostszj" i naj-

~

utworzyć

• 1,!. -" ~
~..
..
~
net,
,:::1, t,aznac;za, 1;;:
zawleszame
gazet
i
ukra ń'3kich
IV Rosii tnva w dals;;:ym cia~
gu, Obe:nie tJr2vbiera zawiesz"nie to
ide rozmiary~ fi; można mówić o masowem
prze.śladowaniil i!t75zystkiego, co ukraińskie
na terytorjum rcsyjskiem. Ma to być ze
.stron! rządu l"Dsyjskiego środek obrony

a

116

Dfl'lVrzekł
t
~

p01S!ne cenzurowe ·b;um pocztO\Ve, przez
co umożliwiona bedzie wymiana H~tó,,!
także w języku' po!s1:im.

N:nejI'lKich, bo,., te podlegają, kontroli wła
dzy rząd'Jwej.
.
W i.1aw·ej ustawie czytam, że tworzy
Bl~ g nowych posad (dla każdej g'uIJernji
po jednej) c;..!onków specjalnych przy miejlicowych nad:,~h g'llbernialnvch, którzy f.ir
tymmie bp'd·i~ wy~~ui}ywa'li kontrolę !Jad sa-

dziewięciu urzędników

z pmvod ':1 zakaz3nia Dolsldm żoI~
pisy,v~n:1a Estćw w' "'''.#
iezvku -nolY

S lU UL

l,rajowi? Tu

dów prowadzHo protokóły, wyda'ri ało D~
ste,rlowien':, : L d w tiwóch j'ez~'kaeh
•
...

SIę

zalw

\7eią.~ oroniom:., iest zasall.a, Że powinna
bJć zachowam;' dWlljęzyczność w [lrotokółach, postanowieniach i ogłoszeniach rad

tych

. (B. W o1ff a). '·N k0111isji budżetowej
pa~~~m~ntu niem;€c1dego posiowie poiscy

.

uzo w~.żnych dla nas artykubch prawa o
r03mi:U'.'tch użyv'il,lnośc: iezyk::> polskiego.
jest niedokhd'_l.e przeprowuilzsnie granic;
co pod względem języko''';,ym llnleżS- się

pasłó,,,,, ~ciiskicb.

Pist;na

ProKumtor]a

1 pra:::owała
f

z,kl~

o

ł"anshva

w

Paryżu

wv-

osk~rtenia przeciwko 26 d~.,

S.2wcom. arm]). którzy przekupywali urzedr-ó d" f •• • , , "
•

l.

I,,·

we; Fl!"3l1Cjt

s2w~lc~rs!de donoszą z Lyonu:

"'

;:::~::;~f~~;:~;~:~~l'~::"~:;nów

uEOrn.e!l1 samorząmH~j \varszm,vy wybranv , Zjednoczony~h ""ck Anglji
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~
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:\.mha~,Mi1i

gailji.

i'lirtugll.lska w Berlinie o-

t_l'~Y:n8,Ia z Lh},;'l;i6Y, z dnia 16 moja o goa:ml1e 4 pfi pOLH]D?l1,
następująC'l. depeszę:

rany a prZeszła ~~~
rannych. Walki UliCZl1e do".\),"" .
d 'ł d b.ł'
, >"fa.
z: y OTO k5,auzen l8 gma~.hó w. puhlicz<iYdl
V,g}';
sk lem.
a ze W W eneCJł doszło do wa.l!· !
było clęzko

li.CZDy~h ~omi~dl'ly przeciwn~kami

osobo

ły demonstraoja

ni84izielne w Rzymie. Wieczorem o godz. 9 odbjła się w przepeł '
f ' patrjotJCI
1110"
nym t ea t ue CassanZI' mam'estac}a
naj p4)dczas której przemawiał D'Annunzi·

Annu~zlO wygłOSił

strz~py.

,
Równocześ~ie rO~grywały się w oko.
lIey teatru powazne ząJś'!ia. Tłum ktdry'
nie uzyskał miejsca w teatrze. ~sił~:
prze~ostać się na Via Cavour weelu Ul'Ili'
d~en.la, demonstracji przed mieS3k&ni:em
GlOhttlego. Przy Via Viminale zastąWli'
mu ~ro,gę. ka:-abinierzy" którzy przYPuścill
szarzę l sIekII pałasza~l na wszystkiestr.o!lY' Tłum wyda~ gro21l!-y .okrzyk oburzenia
J zaczął wyrywac kamIenie z bruku i ob.
rzucać niemi wojsko. KarabinIerzy puy.
pu.ścili ~ilka dalBzyc~ s:zafŹ. W konCJl
~msz~zy'l~ demonstranoI laml\Y elektryczna
l

wzmesll w poprzek ulicy barykadę ze
taczek, drabin i donic kwiatltwYelL:

stołó w,

Z powodu

ciemności

musiała

kOlmtca

U.

się kit
karzystając ~
barykadę za:

ni.ech:lć dalszych ataków

i eafaęła

VIa ,Flrenze, D.;!monstranci,
zawIeszenia broni, . wznieśli
pomocą wyrwy
uczynionej w murze, otaczającym

teatr Constanzi.

.

I w bocznych ulioach zbmlo\vaun- 01\ry~ady" przeciągając w poprzek uHe druty
ttmg::afwzne przeciwko konnicy. Ni.e-ktÓI'.e1

z barykad mierzyły 2 metry wyzol{ośei. Ktł
chciał przejść,

musiał

krzyczeć:

Smi'ero

Giolittiemu!" Do północy pozostaw~ły 1I'>y
zycje w rękach demonstrantów. ViOjSia
otoczyło ją zwolna i 'fi zupełnei elemnliwi
d?BZł~ do Bt~asznei bijatyki i ~trzelllniny.
Nlektorych wichrzycięHścigano aż do naj.
wyższych

pięter

domów, do

którvch siQ

Rząd skonsygnuwał 25 "t"sięey
pod~ielił R2iY~ na cztery obwody'
~oJ~kowe. Władza wOJskowaprz6fęła na
SIebIe starania o utrzymanie porz~dku,
schronili.
woJska i

!

Obwieszczenie"

II.

WSZ'ff}CY

właściCiele

fabryk a!b::; icll.

I

eks-

-

..

;;:':

...':

t:

\.<
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lł1

I

I,

resztowane uważam:
D?tychczasowe zwolnienie Z11QSZę.
Niedokładne albo fałszywe podanie
suro NO karać będę.
'
Łódź, 18 Maja 1915.
!
Cesarsko-Niemieckl Prezydent Policji;
f!
v, Oppen.
I

I

. Obwieszczenie.

I

ł

l, Robotnik Stefan Bednarek,
2,
" ~
Jan Binde~
3, tkacz Andrzej l'.larek
perhillentu. Porząde!;: obl'ad obI'! izb brzm:
wszyscy z Pa.bja~it
,. Doniesieni'" r'Z,~,du". S'llandm przediohł mi- ,~
przez '.;gyrvk niżej podplsailego sądu poiQ..;;
nister'um SZkiC ,",':tego przemówieni~, łBaz owego każdy na 2 miesiąCe wiezienia, skal-stateczne us~alanie nastąp,ć może dQf>iero w
zani zostali, pon:eV,-",Ż, na roipofządzenie:
ostatniej ellwili, ponieważ niewiadomo' jak się
komendanta et aD H\" ego nie zważając, gołębi
ułożą zawi!.bme sprawy illiędJ!\'nllro~Jowe ""

I

ostatuioh godzinach. Pra ..vdoll;;~dnbp;p. !'-'U!
:,uiesie o udzielenie władzy '·dvkt{";t;rski~;.

swych nie zabilI.

Pabjanice, 15 ·Maja 1915

..~...

ruchomej Ko!r~e:dantury etapO\v~1 11. IV
podpis: .v. Westernhagen
Dr. LC'cn:ng
. Major,
'<ldea sądu ""ole:wegtl

."ł~l

,,' ",,,

barona Maechio.

'

""

, ,Zę wszy~tkioh siron nadchodzl1 wiadamO~!ll o bur~l!wych demon~tracJach n~ rzec\':
WOJuy._ W Medjobuie urządzono man\f-;!staeie,

które

mało różniły

SI""'z:; od reWoll1c"
...

#..

f.

Sąd

I

Kalendi:1flgłł.

1

w.t')rck po ?Qłt~dniu kolejno ambasadorów: uie- !
mlec~!Ago !iSo Bu!awa i austro-węgięrskie"o I·
:_!dbyło si~ ~~~t PiOI!Ka ..
i~ kOlniteil1 CI b vro . .
{!1.;\i?i~·g'1, )!lot :.!c.- z~:da~i-:nJ hed;.;ie uied;iO""

mow

I

,.,Glorna~e d'Itulia~ dOIlGsi, że min;ster
spraw llagra!HCEuych SOlluino przyjmOwał we

~)11;fJ. b nlf1j~;

nIesłychanie ostrą

przeolwk.o Giolitt'emu, a inni mńwcy mn~
pomagalI. Sztandar allstryjlicki podarto w

Komunikaty rosyjskie z dnia 15 b. in.
zastępcy }óko też właściciele domów skła..:
twierdziły, że jeden z torpedowców angiel~~wych • i ha.rrdl~rze, posiadający surowe:
skIch, znajdujących się na Bałtyku, zatopił
zela~o ala leJarm dokładny spisswycil Zlw pGhliźu LiblWy transportowiec niemiecki
pasQw podług wagi, źródeł zakurm i gatun·,
7. wojskiem,
\Vobec tego oświadczono ze ! ku, . oraz dokładne ceny f(anco tŁódl, wIą
~tr~ny i1jert;j_e,(lkiei~ że. wprawdzie llleprzyczme cła aż do 25 maja wieczorem o godz.-6
JncJelsb::>, łou2 PO(!\,:ool1a zaczepiła okl"et
w biurze "Kreiswirtschaftsausschuss" Be·
pomocniczy maryllarki niemiecki6j; ale lej
nedykt~ 2. piśmiennie podać powinni.· , .
turpedy chybiły eeiu. Jedna z nich
.
Waga w kilogramach podana być musi.
pl~dr) ,:~Ia ~la dnie morza, nie wyn;ądzając
, ~Vszelkie zapasy surowego ·żelaza dla'
najmniejSZej szkody.
leJarm przez niniejsze obwieszczenie zaa-

doby: a obelmu>:\c(3 60 do 70 IStl:~;;ic.,

rner\7} ~ :'~~;

'

.

Za~rzeczenie.

~

~~r>!e

azWQia:

raHlono przeezłoSt1

Największe jednakie rozmiary przybrg..;

Jeszcze ~)rze-.i Z82:"ajeuielt! no~ieli ~,"ll-"" :-': r'<~
melitu
otn:vmaiu,
··pasiow~" 'i ;~T'~'~.,.,,':,
'~,
~"o~.,.. •
..
._u,\.
LJ,,\,;;,'"
n~ KSIęgę, zawierająca; llfljwatniei!;;:e d'lu"
manty, oUlloszae.e si~ GO rokon"';i os+<,"u·'· i

..

wOJny, przyczern

Dl~aml

skiem

W oddaleniu 4 mil od Northforeland
widzia.no We wtorek 5 Zeppelinów, które szybowały w kierunku północnoozaohodnim. Pewien rotman obserwował smugi ogniste, 110wstająca sku tkism :uzu ::ania bomb.
Balony
.ąluBi:.:ły sig później roałąezyć, gdyż jeden z
llich widziano o godz. r 2 rano nad miejscowością, Deal w pobliżu Dovru. Do miasta
samego nie spadły bomby? prz?szło 20 bomb
spadło natomiast na pola ckoliczne. Tak do·
n, si Biuro Reutera. Wedh,g pisma kopenhaskiego "B"rlhgske Tidende" słyszano w
Deał od strony IDnza silne eksplózis, pOGho'
d:iqcS pr2iwdopo.d;;bnie od borno, rzurauych
z balonu na okręty. Zeppelin szybował wzdłuż
wyhrzeżtt aź do Ramśgaie i zrzucił około 50
bOmb. Trzy o;;eoy odniosły rany' Kilka
domów u·!lerpi"ło. Mędzy innemi zniszczyły
bomb:; hotel ką;'hlGwy. Ciała miasto zoudzlło się, wieI li r.rbywateli sohroniło się do
piwnic. Z Ramsgat-a powrócił balon przez
Deal do ,Dovl'u i skierował się na moras.
Lot!!icy angielsl'Y ścigali go aż do okrr;:ta
latarni:Jzego pod N oordhlnde.
Agsueja Hans& donosi z Calais: Nie~
miecki statek uapowl.:;trzlly, prz} bywający od
strony morza przeleciał w pOlliedp;iałek w
nocy nad Calais i spuŚGił bomby na różne
dzielnice miasta. Dwoje dzieal jest zabitych
i jE1d~ila kobieta raniona. Straty m2terj aIna
Bij; llle:maczne.

I·

POf'iłl.!

osóbo~n.ioSło śmiertelne

awanturze wmiesznnia Portugalji do działań wojennycb. Jak dalece były zaangażowane
wpływy nngials1de w obecnem powstaniu,
jest za~ad lią.
LIZBONA, 17 maja. (Doniesienie "Biura Reuter',"), Nowy rząd polecił dawnego
premiera ministrów Pimento Ca~tr~ i byłego ministra Mederrę sprowadzić na pokład okrętu wojennego "Vasco de Gama".
5 Z<appelinów nad ws:rhrzeżem angiel..

j

pe;;;;; s;,'~,;,mie w

protestującego przeciwko wojnie~ Oś~uae;i\~a,

jest on przeciwny niebezpiecznej

i,

~

(partja \';ojenna) zacz T

~ocjalistów. powracajacych ze zcrrnnrdzep~ l

utworzył "parlament" własny, który wy- _ Oświadczył on, iż r2i~ dnia 4 maja z:erwą~
układ ~~ójI'rzymierza skut?m niedGstataczaYOh
stąpił z najgorątszą opozycją względem
konceSji ze strony Austrll, zawarł ntuni . ł
rz~du i agitował przeoiw niemu śwród
trakt~t li: tróJpor?~lUmieniem i ułożył już \Va:~.
ludu. Walki te wewnętrzne zaostrzyły się.
ny plan dZIałan wojennych. Wob~e PGł
gdy powstało pytanie, czy PortugaJja ma
żenia tego wystą.pienie GiolittiegQ było zdr ~
wziąć udzial w wojnie światowej, czy nie.
d~, uknutą razem z Blilawem ku hańbie Włl}~
CostlI jest w Portugalji najzawziętszym
poni~w~ż Giolitti? rokowa?ia.~h B tróJpoto_
podszezuwaczem do wojny, Castro natozUmlen~em dokła~llle ,hył pmnfórmowany. Tli
miast nie pOddał się wpływowi anglików;

nietvlko amunizostanie hr, Józef Pokcki z Antonin~ I cję, k~ó~ą, miała przywieźć takie podczas
Pod Pr;;:emyśiem.
nE:. \I}c{~~,'n!u.,
rt':z'i:e<;.
..
__
,--,..,- ~ rl"O
l ~\~Fal'Z~!S!..tJva
przYJ• a ... j ostatmeJ p.zdy, Jecz służyła równieź, jako
cić,ł naul\ \v \Varsza\v!e. Ostati1h"!.1 :::re- 1, okręt Jtrlan~po!to:vy: ~~a :;vo1 sk.
Z .\~~ed~ia donoszą:, Ponieważ Rosjauie
2.yGenten~
rvarsza\vy był' Vi rok:.t 1863 l a . i QOmOS1"8 ~Den. Ztg." pewna a- I me ZdąZYll G.lfastanrowac "'ysadzony{!h w r()~
merykańskCl
0BOblsto~ć,
bawiaca w tym II wietrze fan:;fikacji Pnemjśh, otoczyli m·ia'7.
t "V~j "le IOpOiS
,L.ygr,lUn
l'ii , syn f"lJel~saT\dra.
i czasie w Berlinie, znajdowało się na Lu~ s~o w.'icemel1to'i"aneml ro;vami, które obsel1ie
r~ss:~~'Ś!, 'i:~ t:}Q("SZ2t::1Ce u
j sit?~1ji«, już Po(!c.;::a~ jej pr~edostatnier po- bombarduje artylerja austriacka. Dnia 1) bom.
1
. dr.?zy ~ A~E:ryl~l G.o J\.pglji, 600 kanadyjwyurzątnęii RO.J' nni e ma"aZVll" z 'im"nl· ,,;~
f
" sk1:h .o1iceroiY~ j ~o~Ui~r~y, k!órzy mieli
odtrausportowali rannych i ewakuow!'.ti lul ~hl~Y.c w armJl BlJ~:lelsk:e,i, Kanadviczvc\f dno,h\ cywiiu&.
.
l Dyh zresztą j}mwle podcza;; caIcj DódrÓż~'
Froeesilienie włoskie.
j rija.ni i Wr,:I?Jywan wśród samych' pas~
Z ~z~m~ douos,;;ą pod dniem 18 m;;.js:
~. :::erow ~ngH!WW .. :,:,,':ym zachowywaniem sie
Rad? m;;Hstrow ~a]ln-,wał!1. się otwarciem
~, zyitYe ll1eZaaOUJOJtClJJ~= ..
Dl

interwencjonaliści

JOBS Chagas był już prezesem ministrów w uno -"- 1911 r. Po ustą.pieniu
mianowano go posłem w Paryżu. Pochodzi .on ze stanu dziennikarskiego.
Prawdopodobnie powstanie było slderowane przeciw dyktaturze prezesa minist.:
rów, generałaPimente Castro i ukartowana
prawdopodobnie przez wodza demokratów
Alfonsa Oostę. Prezes ministrów Castro,
aby módz energicznie przeoiwdziałać z j~d
nej strony intrygom CostYt a z drugiej a ..
gitacjoill monarchistów, rO!!lwiązul parla..
ment i wybory do nowego odłożył na nieokreślony termin. Alfons Costa oparł si~
publicznie temu i ze BWyC11 stronników

.

DZIŚ: Beruaroynu,
.TUl'RO: , \Yikt.Jra .Me
HEL.ENo\\', C0uziennio kor,cert,,~di:t&O
!;try E''y1.U1')",lcwej p00 dvrekcil'" pnot: ~L Tur--

I nera.

l

rn.;"",
1. •• ~fłl ~.

m,jery.

-

MIYIA'IUI:E.

.....

.

..

s.

'~o,jlredyŁo"'e . .iej:s~ie a poźycżka
~• •Ujon_.a..

.

Wspomnienie poŚmie1'tne.
Znany w uaazem _mieście przedats-wlcłe1
. T~w.,ą~ekUr!\l)yj~_e.:r,o .,L'Uibaiue" p, H.R~J
'grn'lhki, 2msTł 'lOr drorl-z9 do Byberji, d'Okąd

,.z~s~ł ?V'yt!łaJły·~ WarSZawy, llrze~ włanze

.

menlchoroośd

fin~nsowego,

względem

mającego

.

rosll~kle.·

SijanowiskoStow3rzys~tlia wł.

~me:r'ły pOnyimowal czynny

','

Klnnitetn'

ndział'IIV

wlększ~śei Stowar3ys3€lł łódzkiob, (lj~c Bj~
WSZędZIe załużonem POwa-ź811iem,

zamiar wy-

pu:śdc nowąpozyczkę5-cio miljonoW'ą"., jest już ogólnie zn2:nem - cho-

łI!f. sjJ~awie wprowadzenia karłY

•

dzi·więcjeszcze

c:hlebowej~

'

tylkó 'O to •.' jakie'
Na stal1Qwisko dvrekt
ma stanowisko zająć T-wo Kredyto- bowej powołany zost~ł p.

ra f entr~1ichle
AntDni LipiIlski.
Jego pOlUO..'D;k:lml są .pr. dr. l\f. Griob9ł'g;
skrytki pod podłogą w piwnicy pod miemecenSB Tadeusz Ka'mi~ński i Zenon Łuhieliskj.
.
szkaniem stróża. Rodzinę stróża również
osadzono w .areszcie.
Brak chleba..
Kradzież 1111 szpitału.
(o) Z pDwodu. trmłnMH, spotykanych
przez piekarzy przy otrz}'ln!'waniu mąki z .
(o) \V szpitnlu maIż, Poznańskich
Sekcji Z,apr{)wjanto'.'fania miasta, wiele pie- skradziono w nocy 4 pasy transmisyjne od
karni· :zaprzestało wypieku. Pvciągnęło to . motorów przy pompach, na sumę 120 rb.
pewien brak. chleba oraz spekulowanie na
Pod"zld:ek.

we miejskie?
Ponieważ władza T-wa nie są
ł'k~}lnpeti!ntne w tej, tak doniosłej
~wle" więc wkl'o-tcezwołane zo-

~ ad hoc og~łnenadzwyczajne
;zebranie, tttóre się wypowie w tej
'k~ji.

z TO,1EI:'

l{re~

miejSkiego.

cenie.

Się,

ze rezerwQwy
J!a.p1.'
~tałŁ6dzkiego T-w&. Kredytowe.,
~ jest już na wyczerpaniu" wobec
!c:rego grozi T ·wu przymusowe przertwarue i tej niKłej działalności ,którą
łdołycllczasko.ntynuowalo.
.
,
Wobec braku wielu członków
lla
....dr Zarządzającej,. OgÓ1n.e doroczne.
anie nie będzie w tym roku zwo. ue, tembardziej, te wprost niepo~Dbleństwem jest nawet w przyblitleniu z~stawió bilans za ubiegłj rok
Dowiadujemy

=

wszystkich '9 oddziałów

wiadomości, że drużynaśplewaeza

odbędzie się W nadohodzącą sobotę,

się

do chóru.
PolsJde Tow. Opieki t'iad

~szych śledzi dać bezpłatnie tanim kuch-_

dł"zewo ..

2!'tanem

miam i instytucj Jm dobroczynnnym; resztę
luśsprzedać po bardzo nizkiej cenle i cał
~ty dochód z powyższej sprzedaży 11~f lUt dalsze subsydjowanie pGwyżej wy..

za naszem pośrednictwem zwraca się z
prośbą do mieszkańców miasta, aby zaniechali w tym roku majenia swych siedzib gałęziami brzeziny; a to wobec sruutnegostanu roślinności po masowem wycinanil1drzew na opał. Aby' w parkach i
ogrodaeh miejskich nie zrobiono szkód
przez zrywanie gałęzi lub kwiatów, zdwojony będzie dozór członków Towarzystwa,
przestrzegających . porządku, a winni pociągani będą do odpowiedzialności.

.'

11

61

u 15 tyfus
misty.

gruźlicę,

u 4·ch

brzuszny, u 3-ch

tyfus

G rezel"wistkac;łt·

(a) Ze względu na zastraszająco wzma-

nadzwyczajne

środki

zapobiegawcze.
Podług projektu M. Q. P. wszystkie
rezer!'lfistkl, .p~bi~!ające zapolU9gi ~ od ku·
.ra~p.r)u~ n1eElem8 pomocy rcdzlllom ~'e-

Ze.tw.1$1ow, l'owołanych
otf~maj~

na

Vfojnę, zamru

zapomogi pieniętne, muszą pod..
legać kontroli sanita.rno·le~ar8kiej i otrzymają zapomogę dop!~ro W. okazaniu zaŚw!~~zęnia lekar&kl.1ego.
!.Jetwistki pro·

wadzenia nlero01'alnego, k ore okażą
chore, odesłenę zostaną <lQ szpitali.
Umoralnl.-nle

si~

upadłlch

mieście, tł'm

..

Z·

siam'

eta:,plil-baCZJe-

na targu

JJf.!:

2 rb. za c.entn:rr.

aC'ijłłiil~fti

U~hU!l1 ~Ii!

fl~~1I1łJt
\UW~tln.

aust"'Jac~:r"

WIEDEŃ. 19-9.'} ma,a.
WojSKa sprzymierzone, które do-

.

tarły na w~chodni brzeg S ',IW ~ odrzuciły wczoraj 3Ż za Luj.}cz::,':'\'kQ
duźe siły rosyjskie, które ponownie
zajęly pozycje na polnocny \:lllschód

Sieniawę zdobyto i
wywalczono tam także przejście przez
San; wzięto przytem 1000 jeńców i
zdobyto 8 dział.

od

.Jarosławia.

O..dparto krwawo kontrataki nieprzyjacielskit', . podejmwane w god'l.i~
nach rannych.
Nad gómym Dniestrem 1 w o·
kolicy Stryja walki trwaj<~ :y dal...

892 rb. 92 k.,

szym ciągu.Nasze kolumny abkuJq.ce WZ!ę
ły situTL"llem wieIe prmy~~;1 :rosyjskkh
na wyiynacb, na północ od S.:unh?"
Ta i zdohvłv

miejscJwoścl,

Z(1C;'f.~L~

.bronione i,r~ez nieprzyjacieła.
Na linji Prutu nie wydarz.yio

się

nic wazniejszego.

\V PDlsce cdbv'V"aią !ię' walki
na górzy:stym tererrle kiel'eckfm.
Zastępca-szefa sztabu gellcralnegc

von Ho efe!'
feldmarszałek-leftnant.

sposobem faktyczny wydatek

na zakuJ) nT(jduktów dla hiednych wyniósł
Rota p~d adresem Włoch ..
- U,293 r'h.· 59 kop.), na druki i materjały •
PARYŻ, 19 majJ. ,,}Iatln« do ...
pisemne 40S rb. 8lk., na utrz,rmanie mj·
Ucji 6.596 rb' 53 kop., fil różne wydatki
nosi z Rzyrnn:
688 rb. 6.kop .• na z!lpnmogę dla gminy
Ambas:tdorowie Rzeszy i. Austro""3
tydowskiej 498 rb, 20 kóp., na wsp~reia
bezzwrotne 1,184 rb. 50 kop., na zapomogi
dla rezęrwistek 8.418 rb. 21 kop., na
wsparcia zwrotne 2.188 rb. 18 kop., na u·
tf$ytna.nię, och(QlNk ę09 rb. \}O kop., na
sę~clę.l~ą.d.Qwą 82 rb.•52 ,k.. nau~~zY:~,ani,e
B 1ta1. lf),~91 r~. 5 li., .Ja pem;\; ad uI r
k~wr~ń$~Wowych i lUiej~ltic-h fi.18l

i

kOiWYWI1!;>lW6łł@lakim Borgaur..

cena

ObOWląZffiIll

Urzędowy k(nt'i'\~~H{at

I

V

2hy

władzy

polecenrn

~1:a~f~~?fP~'

I

421 4frwe~~~ ~pądłlcą pri';.tułekt

dł"zawa.

,

(I) lMJb3 .prOJiYiutek, sarej!:strowa
OlA JV ł6}l\JlJl OPYtll.~J~o~ęi Pl1bHc.2IJ1e.j, 4p~ l rb. ss lr., nR alrd (lg~i"W& 101) rh<t na 1,:]_
łJł!M. W, b~O.Ji P.~Hvrulłl'J lIGIł!1 tlą i ll9lłl Z t!1 1 : !'rłli>jt! szacunkową M rb., :3& k,J.?, "a zalIP!'
.J."
)lAli ł-~1"
ł\'
".l,t I
l
-,
"'i u .... r -nb-t",n
.. ,,;~ ••n'l..,·",
... A~i"n'
..
vFł li'1I1tf iW'i<"O.łitOl'i·P~! J.ll.... " uł ę.ii
rQmog~,' 1), ,,?~v\"
... ·~.>".a'o!"
u;' .. vl':!"J";·
9
W ~~n~f!.i .'W f)hojnach,Ql'tllt 'IV IlJltiC~ 46 lP.•. pO kop, j l~i> ~y,łlnD h. WHrow
t~ J,J ,~I! Sw, AJeIf;aę.j;J.ql;ąt SekGt8
a99 rb. Og-ółem wyds.UH.1w:mo dQ -SO kw.

.

to,

przekracZE'ił<t

ze sprzedaży lasu 9,698 rb. 64 k., zapomnga.
z warszawskiego kom:letu obywatelskiego 5000
rb.~ aoohód zespn!edaży węgla 280 rb. 65
kop., zapomoga z paterl'burskiego szpitala
Czerwonego Krzyża 2,200 rh., z ewangieljr'kiego Komitetu Czerwonego Krzyża J 50 l b.,
· z Czerwonego I{rr.yia 277 l b' l od poznań
skiego Komitetu 2.500 rb. i pożyezek od osob prywil.tojp.h 17,782 rb. 57 k. Ogółem w
okresie sprawO!::dawcz,}'m wrłynęło do knsy
Komitetu 57,148 rb. 66 k.
W tymże czasie wydatkowano: na
kupno produktów spoiywczych: 21,180 ~b.
94 kop. (za 6/387 rb. 35 kop. produktow
odsprzedano w celu un.:rrmowania cen w

pla-

gającą się liczebność w mieście naszem
potajemnYf~ .. prostytu!ek, I!ie retestro:wanych w mdlCJI obyczajnOŚCi publIcznej, a
co zatem idzie, szerzenie się chorób wenerycznYCO t postanowi0110 przędsięwziąć

na

Wpływy Komitetu od pnozątku jego istnlenia do dnia 30 kwietnia r.b. włą,czni.'! wyniosły: z opłaty rogatkoweg,o 18,416 Ib. 88

szkarlatynę,

myśl

wej milicja w Zgierzu

spodarczego.

składek

zapasy

Cellla s& mą..

(c) W

rozpoczął niezwłor.;znie dzil.1łill
llOŚĆ społeczllą ujmując w swoje dłonie cdy

k., zdobrowolnyeh

o

MUieja zgj.ergka dobnJwa. api,Xl
tych D:rleszkańCÓlw. KtÓ!:Zy ~adaJł! zna~..
njesze zapasy drzewa, p~CZE}m. ~..
wani Obowiązani Sf! da w.Y~ityI!},l)wa.rria..
sifJ z posiadania mewa.

liczne sekeje,

Statystyka.

opnstouał.

(e)

(o) Wpgierzu,

Lekarze dzielnicowi przy sekcji sani~
tarnej udzielili od 10-17 maja 66 porad,
odwiedzili 341 pacjentów, polecili przewiezienie 66 chorydi do sźpitali oraz
przeprowadzili dezynfekcję w 4-ch miesz·
kaniach. W ciągu tego czasu st'wIerdzono
choroby epidemiczne u 109 osób, amia..

nowicie

·O'becnie

zgi'e'rskiego komitetu
obywateh.kiego w cyfracb.

szereg spraw róimoroduj'ch, fi przedewslysttiem JOB rezerwistek i tysięcy robotników,
któryeh wojna pozbawiła pracy i chl,eba. 0:1tąd, aż do chwili obeonej komitef. borykając
się z licznemi przeazknQ3mi i brllkiem doata· temmych fanduazów, czyni wszystko, co jest
w jego mocy, byle utrzymać bieg życia mia. sta w granicaoh mozliwych, byłe odpęd3ió widmo głodu od biednych jego mieszkańeów, a
nadto nie zapomina o sprawie oświatowej i
inDy<lh dziedzinar h żyoia spolecznego i go-

rega-

ni i zmusiła zarząd ~ de 8twsrtfui.i
specjalnego Sl5pitala, dz~ en6f'gieznym
środkom zaradczym już watah f szpital
ospowy. w którym wClktasle wz~ni3
się epidemji liezba eboryeli doef1fgła Są

Działalność

wobeC

tydzień

wapnem raz na

.
Ospa ustala.

Cboroba księdza.

lei-

. . Zgleł'zlll~

(e) Epidemia ol!pJj która grasował..
w Zgief2U w eiągnostamieh' kilku ty~

woreczka.

pomimo nieobecn,)ści
wielll wybitniejszych przemysioweów i obywa~.eli. 1:~órzy zaraz pu' wybuchu wojnyopuścili miasto 1 u;}jtn:;;li tym sposDbem wszaJ.
kieh obowiązków obywatelskich, dzięki. eUer·
gicznsm Eao egrm grona osób z pośród duchowieństwa oraz pozostałych w mieście prze,
myi3łlJweów i obywateli, jak również przedsbwie:eU róznych instutuej! miejscowych, i
przy udzialeprezydantu miast. p. Bortnow·skiego, Komitet obywatelsi;i został zOl'gani.
ł!uwany nader szybko i, ptlllz;eJiwszy się !la

były

bielone
··!arnie.

(c) Proboszcz W Aleksandrowie, ks.
Wawrzynowicz, znany z gorliwośt;i na polu
filantropijnym, poważnie zaniemógł.

czego wszysey uezeatniey dru.żyny prnsieni
BI} o wzięcie licznego udziału w tej lekcji
a ci stowarzyszeni,kt6rzy dntl}d nie nale~
żeli do dl"U~yłly-pl'OszeniBą o zapisywanie

bezpłat
postanowił częsć' po-

Porźądld

bamJ!łowców.

cje śpiewu odbywać będzie tymczazowo w
.soboty każdegotygodnj~ o godzinie 6 wieczorem; pierwsza lekcje. pod kierownirtwem .Członka t~goż . Stow. p. Emila Fotygo

Komitet obywatelski przeka-

instytucji.

pomocą "pudrzucon~go

jęczmiennej, og.ółn&r warto&.-

rb.

Na skutek rozporząthJeni2. wIad.
wyższych Komendantura milieJi
riej
w'ydała naw właścicielom nier
•d.·
aby rynsztoki i wszelłtie b.nały Ś<.;roIrowa

Ofiapa kanciarzy.

ciarzy, za

600

(c)

Niejaka Marjs Slomkowska, zamieszkała w Łodzi przy ul. Ro:zwadowskiej
pod nr. 12 została VI Zgierzu ograbiona z
posiadanych pieniędzy przez oszustów-kan-

zsr~ądu
Browaf2iysz~mill wzajemn-ej -pomocy. priJcnją;o}ch w. przemyśle i handlu (Na\'.fot 13)
załatwione zostały na!ltąpufąee sprllwy:
W poczet rzeez:rwistych członków
Stowarzyszenia ~TZyjętO: pp. Franeiszka
Kola~kowskiego i Józefa Maj era, w poczet
wspó...Jalająeych-p. Emilię Taborgk~.
Nast.ępnie rozpatrzono i załatwion,o
niektóre sprawy bieżące, poezem przyjęto

d')

worków kaszy

er zgór1)

(o)

w domurekwiży

Ze Stow..

al dar ten Komitetowi tanich i

~ych

-

Na wcz-ora.jazem posiedzenin

1mikb .kuchen i instytucji dobroczynnych.

kuchen, który

(o) Prźy ul. Konstantynowskiej pod
nr. 15 nie21naua kobieta podrzuci1a niemowlę, płci żeńskiej, w wieka oknło 2-3
tygodni, w)zn~nia chrześcjańskiego: Pod·
rzutka odesłanQ dn przytułku.

oddziału .

towy 3

sidego.
&kąa .zaprowiantowania miasta przy
Głównym I(omitecie Obywatelskim ID. Ło-
dzi otrzymała od powyższego Komitetu 6
~w SIedzi, jako dar dla biednej lud~
aośctnaszego miasta i zasilenia funduszów

!lJch

z mąką
po 15 kop. za

dzinie 7 i pół rafiO; .zebranie strażaków

:.:"itG;zr..aiu.ki~o Komitetu obywatel..

Główny

żytniego

Inspekcja fabryczna.
Utworzony przy Głównym Komitecie
Obywatelskimurząt.l inspekcji ffibryclIn.sj rozpocznie \, Krótce swe cllynnośei.
.Łódzka stl"sżogniewa ochótnicza.
W sobotę, dnia 22 maja :r. b., o go-

Zalegle raty wynoszą dotychczas 4.5'00,000 rubli.
Pracownicy biurowi tak sarno, jak
i w przewużmj części innych biur w
crni-€ś:i".
pobierają,. poczynając od
\~Wr.wśnjJ, 50 pro~ normalnej pensji.

O,;

Za funt chleba

pszenną piekarze biorą już
funt i wyżej. ,

.

~peracYjny~

Ujęcies;;rajki złodziejskiej.
cięiikiej swej pracy, spełni należycie swoje
(al Nocy dzisiejszej przy ul. Cegiel- •• danie aż da końea.
nianej pod nr. 23 okradziono skład koloRtur;1iawJDiotwo zapomóg.
njalny l.ichtensteina. Złodzieje włamali
{e) Rom:tlwn!utwo sa.pśm6,g bied l1ym:
się i zabrali na kilkaset ru bU herbaty roX Dźrelnicy K. O. N. P.:B. (ul. Kon-bnty"
syjskiej, tytoniów, de1ik:atesów itp. towa- now«ka nr, ó4) odbyW3> się w phltek k';ź ..
rów. MiUcja III dzielnicy, o p<wyższem
dega tygodnia od-godz. 6 rano do gQJz ..
zawiadomiona, wszczęła obławę i rewizję, 6 popołudniu.
przyczemwykryto i aresztowano całą szaj- ,
Dla I»lelilla,.. . . ~ZłI.
. kę, złożoną z 6 złodziejów. Oprócz tego
(e)
Na
tydZień
bieŻ1lCY. aeł::cja żyw
wykryto skład zrabowanych towarów w
nościOwa Komitetu obywat~o w Zgi~'
mieszkaniu str6za przy synagodze żydow
nu rozdAła PQmi~&y ~ z góq rodzin
skiej przy ul. Zachodniej. nr. 62, gdzie
biednych 1~_ worków mąki łytniej i tyleK
część kradzionych towarów wyciągnięto ze

51.00~ rb t li 1 ; . .
tf~ qfifeu 1. łUllJa W kasie

Komitetu.

i

(-<~Nl1?
U,J .t., 1 q l.t';
:ji:',. ~j i.k
~L .CJY1 . . . . . . ~
.',
'"

JauQ'Si

Rzymu ~Jom;l{,l d'- G'~ne'ii;;;lt;, na
V'c7:orr1iszei L'dzie mi'1istnS.vi::tf'adzo~
no' w~-t";::~~;,;:: r)::,:~~L;3 zat;g:ądZ5!łła

Z

dla s;'':l~ .. ,H,,;,~":"_ q,;

r),'7F,,";:_' {'

,.',!rtie

&4z;~e ~g ~it !J1. mO~MśdurobtowantlłllBZI! ! pnZofl~to 6, HQ dfU• ~~ k?p.
f
h d
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OlWą, PfM,t
i
'! ~k erze, stawli~ s:ę :'" rJ:r~~
~-;
~
'. _. . ,. ... '
. 1"
VI W;ikll~OŚGi lVlP!'< dlł 6w
illłU Ź 1i ~th ! Fyqhct!\sow~ dz!ę.łalnq~~, ZpąfB.!I~g~ koml: l, b~dz.ie ()g;CL3.:: i \ J"l j ~l;,o ~tretEk wo-Yl~J;jlJi' Płlzl}~a.Jt prMt~ Q
~p ts t~r
Wlu obyyvatelsklego. DT.l~ l{omu:~ ,en ",Ol 'e 'CY1 ,"
c

ł

....d..
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n.1:l tr"

I

!~ l.eąt tQ~a mał~

q.
~ F.
...
aby. 'fwy~y6
er,'. ~źUaohDbecneJ
-urożyzny.

s

-'!łbęe lic~t1yob pnt.l'zsb i D~ewia:'jr'-";e~a j .. ··~BERNO lS ;J12jH.
j"U'!\
IS drob~vm ~ndl!szem.
!lIe, Jo: i. n2.~ I .
..l,
r"';~h,u
~
. ~.lIe, Eap::-awl
'1
" 0n"v w ..
"t,J"h:"",.,
.... ',,,~,,~,.. ,,roPj •r D'U
wid{5Z(J~O
u.~"_
u.iri e18,'fó
Uu
' ,
.

vi iJczel<:h,-gL

'--1-'(; wrO~fle~:'lJ'
o

Nr. 124.

GAZETA ł..ODZł(A.

4.
Jedyny letni teatr ogródkówy w

TEAT~ ••Ul81
01

Łodzi

•
' . . . . ' niepogody pl' zedsta.wienie
ze wszelkIe mI. udoskona.lemaml. technicznelDJ, W rane

Kółko Artysłów Polskich p!d~-:.;;."'tenmklem Stefana SalslandlL

tEATR

-

C Z m R y"
"H

II Wiązanka-• ,Pieśni
ludowe
senkI,. dekL,

dawniej ,.UBAlII.AII.

Cegielnimll1 36. :: Cegle. I .

Komedja. w'l-m

akcie.- -

-

M

Tentr muzyko I $3tuku.

\ /'sdług "Berł. Tagebl. '" nikt we
Włoszer:h nis wątpi, że dziś rozpocznle sie lNoj ii3..
"A'lTanti" komunikuje, iż rząd
włoski lamie sobie głowę nad wynale/jc"'" m dostatecznego
powodu,

Młodociany

autor, p. J. Tuwim, znany

dotychczas czytającej publiczności .z dru·
kowanych w "Kurjerze Łódzkim" i w pis, 1Il3ch warszawskich, pod pseudl1nimem Rocha Pekińskiego, poezji, zdradzających niezaprzeczalny talent, napisał pod powyż
szym tytułem, opartą na lokalnych stosunz\~·jas- Z~, że Austro-Węgry uczyniły
kacb "revue", którą teatr "Nowości'" obec';;
wszy:::t!D, aby możliwie żadnym po- nie wystawia.
Nie każdy moze być Leonardem da
wodez~2 nie n~1stręczać zerwania stoVinci,
więc i pan J. Tuwim nie powinien
sunków.
rościć pretensji, aby być i poet~ i revue::dłLW ,~Seccolo" w dniu podcistą itp.
'pis l~ h'nl;t;<tu z ~rójporo:"umieniemt
Naturalnie tak utalentowany i posia,.Wlocr:y 2DGD\,';.iiązały się do wystąpienia dający taką łatwość wypisania się, jak~ p.
Tuwim posiada, wybrnie z każdego zadania.
Vł:::iĘ
miBsiąca. Podpisanie zobowiąpoprawnie, więc i w rewjeice sl} rzeczy
'l:}piło pod koniec kwietnia.
dobre ale... są i słabe.
"
.' dług "Lokal Anzeigera" u ..~
Za bardżo dobrą uważam bezsprzecz. i1\ioni posłowie mocarstw cen- nie scenę początkową - tendencja autora
bardzo jest 'tu plastyczną, i artystycznie
'[
~ przy Wa~,d~anie przypu~~
oddana.
r !,- ~:; a'Lh;iS luorem przy KwmZa to typy, z m2łemi wyjątkami, wy-

~;z;--:,,~nh~'C,i~

w

Por'ługalji ..

LIZBONA, 19 maja. 8tan zdro;.
wia ra::ncgo pr,::zesa ministrów Chagasa ;;;depsza się. Prawe oko jest
stracc;: c. a lewe silnie uszkodzone.
\" Lizbonie panuje spokój. Handel zn~" LI fllę rozpoczął. Liczba ofiar 1'::':"01 ucji wynosiła do wieczora
17 bo m, przeszła 200 zabitych i 500
ranny-:::h. Vijększa część zabitych naIe~y ,~.,~\\':-.?"dji republikańskiej. Adn' 1mb

Ł:hi CO

ponie'.,,Jc;

OSadZGflO VI więzieniu,
tlliał rozkazać łodzi pod-

lrodnej, aby zatopiła okrQty, bombardujące mia sto.
LDNDYN, 19 maja. Jak donosi
"Progi::::"," z Madrytu, portugalskie

I

::

5:~ t~1

. '.
" T"
nil- mt.eJscu..... a-

DiUe

<

poddanych ,włoskich z. lIł~~m~ec i 'okręty wojenne ostrze1i~'ały ponoAU:ltro Węgier do SzwaJ car) I l po wnie Lizbonę. Zabito blizko 100 o,
części takie z samej Szwajcarji, O~-' sób w tem wielu Hiszpanów.
Walka na ulicach trwała cały
na wia 3mbasada włoska w Berme,
traktat zawarty w sierpniu r. z. z ko- dzień.
BERLIN, 19 maja. Tutejsza amlejami związkowymi w sprawie przewozu ODwrotnego niezamożnych pod- basada portugalska otrzymała z Lizbony następującą wiadomość:
danych włoskich.
Prezes ministrów Chagas, ma
Powrót do ojczyzny francuzów,
się
lepiej,
zatrzymuje on prezesurę
ewakuowanych przez Szwajcarję, z
w
ministerjum.
Tekę spraw zewnętrz
obszarów Francji, zajętych przez
nych obejmuje Teixeira De Cueiroz.
Niemców, jest narazie ukończony.
W całym kraju panuje spokój. RozOgółem od dnia 5 marca. przetransporto'J,iallO
przez Szwajcarję do szerzane za granicą niepokojące wieFrallcji okrąg~e 130 pociągów z 60 ści są fałszywe.
tysiącami osób.
Jak donoszą do "BerL T~gebl.«
król wJoski przyjął wczoraj rano
D'Au:Juzia w willi "Ada"" Konferencja między monarchą a wieszczem
Mr. Pipkins w Redakcji "Hło!polda Łódz
tp de; trzy kwadranse.
kiego.

n l , ':'~l:zcq Włochy. Ostatnie nIe
nnja [\u",ier:i vmiaru respektować
pia',F:;'TarJn:yjnego podczas wojny.

8&t.

l

odbY;;~ się b6.l

Ach to Zakopane!
ń_", t

(chór), plo- II
monologi. I I ·
,
•
' .
•
.:1_'
d - ,;
•• Oeny m,le,ts'"
od 10 do 50 ho
kiłp_
l)!r.
Początei>. przedstawlema o godz_ 7.e1 wiecz., muzyka w OgrOu.=li160 o-eJ pop...
d v
DUlmI .I~.
szyckiego. :: CodIdeDnie smaczne obiady i kolacje po przyst~pnych oonac .
1.~~~mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .amE&BBaa. ._~. . .
u7

•

ciwie.

program.
'
Melomani nasi 'bowiem

uslysz~ 5 B~
fonjlj Beethovena, Rapsodję litewską, M. Kar-

łowicza,

lIloraBność

dJin. Da

W Bobot~t niedłliel~, poniedziałek i wtorek odbędą siQ wielkie Koncerty popularnokomposytorskie o Bupełoie nowym programie.

Fałszywe

Do warszawskiego "Gońca Wieczorne_
z Petersbargll: Sensacją Petersbur.
ga i Moskwy jest wy li rycie na dllźt\ skalę prowadzonej fabrykacji i puszczania w obieg
500 rublowych ban!rnotów. W.ykrył przestęp
ców naczelnik petersburskiej, polioji śledcze~
Filipow, który specjalnie wyjecnał do Moskwy, dowiedziawszy się. że stamtąd ma na.
dejść duzy transport pieniędzy.
Ukazały się owe 500 ruh~ówki już prlle"
szło dwa lata temu i po ra~ pieiwszy wykryto je w SaraŁowie. Eksreroi meunicy pań
stwowej zdziwieni są dokładnośoią roboty i
'byli pewni, że jest to wyrób jnpOliski, fabryczny. Okallało się jednak, że J.lbrykantem" był Ilesłaniecsachaliński, niejaki Gład
kow, li zawodu fotograf i grawer, karanyjui

pani Dalskiej.

zosta-

nia nieśmiertelna "Moralność paui Dul.
skiej", komedja w 3-ch aktach G. Zapol-

skiej.
Reżyserję

poprzednio

,
prowadzi mIody, utalentoOlędzki.
przyjmują, panie:

tytułowa), Mary
Goldblum;)wa,Jad. Kempińska, M.. Moszkowska, Reny Szczęsna, B. Frydman oraz

panowie: Hen. Szwarcman, Lud. K1einman
.

mę,

i inni.

Wobec ogromnego zainteresowania,

Powódź

wzbudziła w mieś::ie zapowiedź wy ..
sŁawienia tej sztuki, należy przypusz::zać,

w dniu tym sala teatm

będzie

ar.

Teatr .Now,ści"
(Konstantynowska 16).
Ddś,

banli·

w II1II in skłll.

połowie kwietnia wielkie powodzie
Mińsku i całym powiecie olbrzymie wy-

W

wypeł

w

niona po brzegi.

Wobec jednak braku oryginalnej twórczośoi literilckiej, zapisać uależy na dobro
p. Szarkowskiemu, że stara się wystawiać
oryginalne utwory i proteguje młode ta.
lenty.
Revuarozpoc.zyna prolog Poli·Chinel'a
pod tyto "Szary Jegomość". Pierwsza część
prologu, utrzymana w tonie satyrycznym,
jest bardzo dobrą, poczynając jednak od
drugiego dyalogu z publiczności~1 prolog
staje się nużącym i wpada W ton niewłaś
ciwy.
Trze ba przyznać jednak, że prolog
posiada zajety literackie, należałoby je
tylko inaczej wyzyskać...
J.

jakąpuBzcl'lono w obieg fałs6ywe
obliczają UR setki tysięcy rubli.

na

noty,

jakie

ze

zafałszowanie pienl~dzy.

Po przyaresztowaniu Gładkowa wykryto niebawein ClJł!ł band~ jego pomocników.
zajmnjących się puszczaniem w vbieg fałszy •
wych banknotów. Na ozele tej ostatnIej stal
dymisjonowlloysztabs-kapitan Gidulallow, ma.j&cy stałą swą l3iedsibę w :ĘJetersburgu. Bu.-

wany artysta, p. Aleksander

W wykommiu udział
Ed. Breslauerówna (rola

50G rublówki.

piszą

go·

d. 31 h. m. odbędzie
Bi~ w teatrze "Talja" przy ul. Dzielnej 19
odBgraną

świeieID powietrzu, posłuchaó mOi~
aroydzieł sztuki muzycznej.

prawdziwych

poniedziałek

przedstawienie. na którym

fi Stlita Griaga .. Peer Gynt B ]t W1lo>

gnera "Latający Hollender" i inue, to też Dle
wątpimy źe pi~kny park .Stassycs S sapeM
się po brzegi pnblimmośeią. która parli go-

w teatrze .. Thalia" 25 b. m.
Za powiedziane ,. widowisko, któremu
trudno dać nazwisko," obecnie już zdoby~
ło nazwisko, zainteresowanie sobą i co
najważniejsze-popyt na bilety.
Poza "Journal Pade" • w którym u ..
dział biorą miejscowe siły literackie i
dziennikarskie z udziałem pp: L. Sieradzkiej i Birenfeldówny, program urozmaicony
zostanie częścią koncertową o wysokim
poziomie artystycznym.
Próby odbywają się w całej pełni pod
kierunkiem pana A. Bie1ińskiego, który
dokłada wszelkich starań, aby przedstawienie wypadło prawdziwie artystycznie.
Mieliśmy już dowody po" Wielkim
Nieboszczyku", że pan Bieliński potrafi
wystawiać i reżyserować ...
W

"I"kiiestl"a sł':mfoniczn ..

na pillltkówy koncert symfoniczny w padtlI
"Staszyoa" uloiyła bardzO ciekawy i boga"

urozmaicony dział kabaretowy, wypełmony
utworami orygiu!llnemi.
. Początek o gad!!. "I wiecz.
Bilety od 11 do 1 w cukierni Roszkowskiego i od 4·ej po poło do końcli wid!>wiska w kasie teatru (Konstantynowska 16).
"Journa! Parl6"

padły słabo.

Najlepiej udal si~ autorowi milicjant,
typy ZIlŚ np. "Ullusa" i kamienicznika są
stanowczo chybione i nie wyzyskane właś

Łódzka

Towima p. i."Mr. Pipkins z ~'hica~o wr~..
dakcji Herolda łlódzkiego". ktora CIeszy SlQ
stale wzrastającem powodzeniem, dzlfilki oryginalnemu ujęciu stosuneczków lokalnych, nast~pi zmiana programu.
,
ZłoŹIIi 8i~ na to: melodyjna operetka
Pobratymca p~ t. "W gospodzie l1pod 8rok~" i

I

.' Koncert s)'mfonićznJ' w Heleaowie.
Jutro w Hęlenowie urz!łdzi orkiestra
filharmonijna pierwszy piątkowy symfoniczny Koncert w zwiększouym do 60 osób kom.
plecie.
. Profesor A. Tiirner ma już wyrobion~
marl'ę, jako doskonały dyrygent wuzyc~nyoh
utworów symfonicznych, nic wi~a dziwnego,
ze jutrzejszy koncert wśród melomanów łódz
kich wzbudził zainteresowanie, tem bard:dej,
że wśród programu widzimy perły muzyczne
takich ,utworów jak: M.aBssnet, R. Wegner,
H. Thomas, Borodin i słynnll symfonj~ B. dur.
Nr. 8 JOB. Haydna.
Wśród obfitego programu usłyszymy i
ut~o~y dy~ygeuta prof. A. Tiirnera. PrzypomlDaJąC WlęO naszym czytelnikom o jutrzejszym, koncercie, ,zaznaczamy, że koncert rozpooznie się o godz. 5~ej po pohl!:lnin.

rządziły

s2kody. W samem

więcej

uci<lrpieli żydzi i tatarLY,

tam

zamieszkują

łym

powiecie

mieście

naj-

którzy
W ca~

osobną dzielnicę.
są wprost nieobli·

straty

czalne. Wszędzie moc zniszczonych mo·
stów, zerwanych grobli, zalanych chat. }>0la, zamulone
do przebycia.

są

piaskiem.

są

Drogi

nie

Odpówiedzi Redakcji.
Panu L. S.
Pańskie wypracowanie "O dobro-czyńcach Łodzi" nie nadaje się d? druku.
Dzierżawca zagonliów zechce podać.
dla wiadomości Redakoji, swoje nazwisko
i adres.
LiBt wydrukujemy_

w czwartek, poza revae Juljana
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Rytm?

ogrodzie

;;;va,staniyno'!Ms~a

Ni! IS.

UD JWlll~:t wl<lowlska w kasie teatru.
n:r-·" ,;Jt~e~s. Szarkowski.
_ _Ii1iP~0:ii;;-i:'::2Z\~W~;;:inie 6-ej wieczorem.
_ _ _ _ _ _ _ _""
l ,,',

,~

Rocha Pekińskiego.
M

n
H\n~~~
Utct~.~~'~ ,l~l·~tu
I ~ J l!l'
U~tawn Id
zi~ms;;je

Oferty

lub inne papiery wartościowe.
składać w Redakcji pod

pl'03Z'i

T. P. O.

Kuplety, monologi i deklamacj~

g. 7 wieczorem.

==_=~'O=~~'

acław
-

SKWEROWA NQ 18.

WrkonY,~a .wszystkie czynnosci felczer.
skie, obejmUje nocne dyżurowania. U chorych i t. p.
575-3

~,suknie

od 1 rb.
Kreślę się z prośbą o robot4).
'pracownia E. Rudzkiej, Piotrkowska 17. 134-2

Gorsety gotowe i obstaltrn.kowe, paski,. binstonos~e poleca wzorowa pracownia "Marja.
ul. Głowna 11.
.
10 l

Kwiaty_ .,;ztuc~ne i ubieranie 1rapelnszy tanio
w:. m1es::kamu prywatnem. Przyjmuje sie u, -cz~D.1ce, PIOtrkowska 82 m. 18 lewa of~ II waj, śCle III p . ,
202-3

. Kartofle 1.15 ćwiartka. Widzewska JIi! 77.

Ih!zpłatne21O 3
••

SZCZepienie
w atnb.

ospy'

przy szp. Poznańskich.

Targowa 1ł

codziennie od godz. 1I-l2!

II1II

Damski kra wiec, ~ powodu kryzysu, szyje elegancko kostjumy od rb. 6, Palta od rl>. 4;.

Ostrowski

st. felczer,

I

I

Bi~e:~ w / " ki~rni R.oszk,:Hyskiego od 11 do l.ej

osoba. v:śr~dnim w~ek~ pragnie bra.ć lekcje
~~:t;mecklego, (główme konwersacja). Wolne
god.zmy pOpOłu~lowe. Oferty z podaniem dok~aduym warunkow w Administracji dla Anto.

nIny: '

.

200-1

Ważne dla kupców, papieroSY
Papieros)'.
najlepszych gatunków 1000 szt. Rub. 2.6(}.

Mikołajowska.

22 m. 10.

206-3

Ucz~nica

do galanterji damskiej, znajlj:ca szyele na ,IID\.szynie i niemiecki, potrzebna"
życiem i mieszka.n.iem Oferty składać do G1Izety Łódzkiej 40 2615 p~d • Chrześcijailska.·. .
209-1
.

-

Władysław Lisiecki zgubił paszport-~~1

z gm. Widzew pow. Łaskiego gub. Plakkowskiej, bilet wojskowy niebieski i 3świadeOtwa fabryczne.
'
212--,-1

-

ty w Administracji
Gazety ŁóCzkiej. ~Off,~elI"-~~!:o~m:a~s:z~~~Il~:~ZY~.
201·3
,gm. VI,' oZtllkl
pow. l gu1, Piotl'kowsku. 21i
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m!'2Sk~i:Z~g~~~b~ił~P~a.~S~zp:o~r~t:w!Yd~a:n~Y~2Ii
yr);1"'3
G., Go d fi k (m.lp. Przejazd 81,
~
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