Cena 6 groszy..

NI JW n....Li~'

ORGAN NARODOWY..

Czwartek 1 Czerwca 1916 r.
PRENUMERATA w· ŁODZI WYNOSI:

Roeznie 6 rb.,

półrocznie

S rb..

kwartałnle

S. Adminlctr. otwarta
codz.. od 9 do '1 "WieCz,; " lUedziele I ŚWięta. od 12 do S.

1 rb. 50 kop.,

Redaktor przyjmuJe interesantów w sprawaob re~

50 kop.
"Za ndnosf:enie do domów 10 kop. miesięcznie.
cotb.ie.Jlłe

po

•
Telegr~tł1y.

Kilka r.aszych latawców m<?rskich obrzuciło dziś rano wIelu
bomba:mi dworzec kolejowy i urzą;.
dzenia wojskowe pod Oiorgl0 ,dl
Nagara:. Zauwazono, że w ~dw-()rzec
trafiły" cztery pociski.
.
Z widowni południowo-wschodlłi&j.
Na północy od d<l!nej Vojtl8Y
nasze wojska przep~dziły patrole

.

31':'ga maja. - Urź~dowo.
Z ~wni zacłiatmiej.
~iept zyjaoielskietorpedowce.
óre zbliiyły si~ do wybrzeża,od
.. rło ogrJ-em artyleryjskim.
Sil ny ogień trwa m~dzy. kana'lem ··La B!3S!e-~ & Arras. Powiodły
5ię przedsięwzięcia patroli ni&miecłridtpod Neuve Chapelle i stamt,d
Jłf,.FÓhlreo .. wscbod!ie. Wzięto do
~,Q:kWrJ1 38 anglików, wśród nich o~,~e~~ ...zdebyto l karabinmasiy-

Ef!r~Ńa l~wood

Moz.y

oczyściliśmy

;;C~?z:;llI~p.r,!yjadeła kr2ewy ;iza:roślarna
południu od wsi Cumieres, pi'zyczem

wp'-<dłQ um w ręce 3 oficerów i 88
tołni&rav. '. Podczas nata.roia dokona-

29 maja, zdobyto zmontowane
w lasku Cburatte działo marymar"kio, 18 karabinów maszynowych,
pewną. Uezbę miotaczy min i wiele
n~go

wło13kie.
Zt:lStfPCa szefa szta1l#

ItUIrszalek pelrry pOTacztKk.
",l':~;~~:~'

.Ocena sytuDcilfllO)euuel;
Wypadki

obiegających

na

NllczellUl DOfI16ddtlfo WojskfJW'

komunikat

ausłryjacki.

WIEDEN, 3l-go maja.
Z widowni rosyjskiej.
Na froncie besarab~kim i na Wołyniu, trwa wzmożona działalność bojowa.
włoskiej.

Siły

zbrij.jne, operujące pod dowództwem Jego C. i K. Wysokości je..
naral-pułkownika rarcyk~ęcia ~Den:

z kierunku Tyrolu, zdobyły ASIago I
Arsiero.
Na p6łnoco-wschodzie od. Asia ..
go, wojska nasze wyp~rły meprzyjaciela z Gallio i zdobyły szturmem
stanowiska na wzgórzaoh, położone
na północy od tej miejscowości. Posiadamy Monte Bl1.Ido i Monte Fiarac Na zachodzie od Asiago, przebiEiga nasz front na południu. od
wąwozu

Assa,

kończąc się zdobytym

fortem Punta Corbin. Siły, któ:-e
przeprawiły się przez strumień Posina, . zdobyły Monte Priafora. ~.a.
remnymi były ponowne rozpaczlIwe
wysiłki włochów w celu wydarcia
nam stanowisk na południu od Bet-

talu.
. '. Od

początku

ofenzywy, w

pOI5zcze/::!ółlwCh

niemal
wielkiego

nalpl'ęzel~ra
.obecnie,~l'lrówno .
\IV Tyrolu· południowym i na
Ionickim, chociaż na pozór zdaje się
mieć jedynie poważne znaczenie lokalne, jest jednak bezwątpieniagroźną
przygrywką do mających się wkrótce

Po <>hu brzegach Mozy była
nader czyłiną artylerja.
Z wiEt&\lłlm wsehodniej i bałkanskiaj.
Nie wydarzyło się nic waśniejszego.

Z widowni

ge1łllral1łeg•

Hoefer,

mnego truł.terjall1.

UrzędowY'

dakcyjnycłl od tQ-ej do 2-ej.

1t~koplsów nadesłanych iedakcja. nie zwraca. - Rękopisy
bez zastrzeżenia AOD.~m uważa l!'ię za bezpłatne.

pOłudni ..

,Wmłka Kwatora .cGł6wna.

OGŁOSZENI

:Redakcjo. i ac1młlli&tra.c.jA",;,.Frxeje.zd li

miesięcznie

Wychodzi

Rok V. - N2 150.

Założycieli ~'WM Jem Orodele.

cią(;Ju

połowy miesiąca, wzięto. do niewoli'·
aO,388 :włochów.1 wśród. nich 694 oficerówi zdobyto 299 dział..

rozegrać

przelomowych wypadków obecnej wojny.
.
Pod Verdun rozgrywają się teraz
bodaj najkrwawsze zapasy taktyczne w
całej historji wojennej świata. Cały też
frontzaćhodni rozbrzmiewa od huczą
cych pod twierdzą tą tysiącznyclt dział.
W Tyrolu poludniowi'm, zamierzoha na
wielką skalę ofenzywa austryjacka czyni dalsze postępy· W Armenji armja
turecka przystąpiła do kontrofenzywy
przeCiwko wojskom rosyjskim. Na Balkanach, jakby przewidując akcję koalicji,
i chcąc jej zapobiedz, wojska niemiecko-bułgarskie zajęły dogodniejsze po"
zycje. wkraczając jednocześnie na terytorjum greckie. W Azji angielsko-rosyjskie zamiary wojenne skierowane są ku
Bagdadowi.
To powszechne podniesienie się działalności wojennej ze strony wszystkich
armji walczących nie stoi jednak zupeł
nie w sprzeczności z. ewentualnymi mo"
żliwościami pokojowemi, raczej przeciwnie, niemi własnie może objaśnić należy tę wzmagającą się energję bojową.

To bowiem, Cb jest strategicznie osią
gniętem, stanowi jedyną podstawę real..
ną wsi'elkich rokowań i umów ostatecznych. l taka podstawa, która przemawia silą rzeczywistości swojej, nie
moze być przez żadną ze stron lekceważona. Daje ona bowiem status, który, daleki od wszelkich subjektywnych
poglądów i zamierzeń, objektywnie Ocenić pozwala calą masę tego, co stanowi dla każdej ze stron straty lub zyski.
Jako probiei, obok tego, uważaĆ jeszćze
należy ocenę w poszczególnych armjach
tych istotnych sU, które w bliższej, Czy
dalszej przyszłości będą w stanie się
gnąć zbrojną 'ręką po to, co dziś zostało utraconem. Im dłużej jednak trwa
wojna, tern mniejszemi stają się szanse
dania tych dowodów przez te siły, któ~
re w dotychczasowym przebiegu walk
zdobyć się na nie mogły.
Nowe wypadki taktyczne pod Verdun zawdzięczają swe istnienie tym rozpaczliwym . wysiłkom francuskim, które
zmierzają do zdobycia za wszelką cenę powodzenia,. mogącego choe trochę
zmienić na korzyść ich sytuację, wy..
tworzoną przez działania niemieckie do"
kola twierdzy. Jednakie dotychczas

A:

Nadesłane na 3-e1 stronIcy wśród tekstu za wIersz lub jego
miejsce l Mil:.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.j
nekrologia 40 fen.j ogłoszenia drobne 4 fen. za wycar..

wszystkie te rozpaczliwe szarpania nie
dają dowództwu francuskiemu nic, prócz
znacznych strat w ludziach i powolne~
go, lecz stopniowego, przechodzenia po~
szczególnych cząstek frontu w ręce niemieckie. Stwierdził to i wczora:szy ko·
munikat wielkiej kwatery, głoszący, że
w odcinku wzgórza 504 aż do Mozy panowała wzmożona działalność bojowa
i że. na południu od lasów Kruczego i
Cumieres, między południowym wierz~
chołkiem "Martwego Człowieka-, a wsią
Cumieres, wojska niemieckie zdobyty
stanowiska francuskie na całej przestrzeni. Wzięto do niewoli· 35 oficer6w
(wśród nich kilku oficerów sztabowych)
i 1313 żołnierzy. Odparto dwa przeciw~
natarcia na wies Cumieres. Na wschodzie od Mozy, w lesie Thiaumont, poprawiły wojska niemieckie nowozdobyte
linje posunięciem się naprzód ku wsch6dowi.
Co się tyczy frontu wschodniego, to
komunikaty niemieckie powtarzają już
od dłuższego czasu swoje stereotypowe
"nicważnego ~ t bo 'przecież w obecnej
wojnie nie m()żna' podytywacza wazn'e
zdarzenie jakiegoś raidu lotniczego. lub
nieznacznych potyczek piechoty. Wczoraj tylko sprawozdanie rządowe doniosło o przejściu przez wojska niemieckie
przez· Szczarę, czego skutldem było zniszczenie rosyjskich stanowisk i czatowni.
Większą, jak się zdaje, czynność
rozwijają rosjanie na froncie połurnio
wyro, bessarabskim. Komunikaty austryjackie donoszą tu o akcji znacznych sił
rosyjskich, które wszelkiemi metodami
walki. l'odziemnej usiłują zbliżyć się do
pozycji austryjackiej, w czem jednakże
ogień artylerji austryjackiej i miny im
przeszkadzają. Także ze zródeł rumuń
skich - najbliższych temu placowi boju - donoszą o zwiększonej rUChliwości rosjan na pograniczu Bessarabji i
Bukowinv. W związku z tern stoi niewątpliwie wiadomość n Timesa", według
kt6rej car z carową osobiście odwiedził ów front rosyjski i odbył przegląd
wojsk.
Czy wszystkie te objawy wskazują
na zamierzoną poważniejszą jaI~ąś ofenzywę rosyjską. któraby mogła być dywersją na korzyść włochów, Czy też chodzi tu tylko o zwykłe niepokojenie prze'
ciwnika, trudno rozstrzygnąć.
Operacje ofenzywne, podjęte przez
austrjaków w poludniowym Tyrolu, rozwijają się w dalszym ciągu. Według
ostatnich komunikatów, usiłowania do'
wództwa austro-węgierskiego ltierowane
są tutaj ku zupełnemu opanowaniu wło
skich grup fortyfikacyjnych pod Asiago
i Arsiero.
W okolicy Asiago przesli austrjacy,
według ostatniego komunikatu wiedeń
skiego, dolinę d' Assa pod Rosną, to jest
w tem miejscu, gdzie rzec!ka Assa robi
zakręt z północy na za~hód. Tem sa"
mem zbliżyły się wojska austrjackie od
strony zachodniej na kilka kilometrów
do Asiago i dominują, jak się zdaje, nad
linją kolejową z Asiago
do Schio
(Schleit).
W stroniepólnocnej od Asiago zajęli austrjacy fortyfikacje na górze Interrotto i opanowali góry Monte Zebio,
Monte Zingarełla i Monte di Campo
Bianco. Fort Ponta. Corbin wpadł też
.już w ręce austriackie.
W kierunku zaś Arsiero osiągnęły
wojska austrjackie przejście przez strumień Vosine i opanowały wzgórza, położone na p:ołudniowym brzegu.
Opinja prasy włoskiej naogół nie

KaMa ogłDszenle najmnIej 40 fan .•

ukrywa niepokoju z powodu tego zwy
cięskiego posuwania się
austrj a ków,
jednakże stara się przekonać ludność,
że wkrótce uda się ich zatrzymać. Jakby jednak w przeciwieństwie do te~o,
budapeszteński "Az Est" podaje wiadomośc, pochodzącą ze Szwajcarji, że armja włoska w dalszym ciągu cofać się
będzie ku obszarowi Wenecji.
Na najbardziej południowym terenie walk, t. j. na Bałkanach, zaszły w
dniach ostatnich wypadki bardzo zna-mienne. Przedewszystk~em ze wszy"
stkich stron nadchod7.Uy wieści, że (fen.
Saraille czyni na wielką skalę przygotowania do ofenzywy przeciwko wojskom niem' e :ko~bułgarskim. Wczoraj
zaś nadeszła niemiecka wiadomośc urzędowa, że "by zabezpieczyć się od
wjdoćznie zamierzanych niespodzianelt·
przez wojska czwórporozumienia, zajęły
zbrojne siły niemieckie i bulgarsł.ie wą
wóz Rupel nad Strumą".
W ten sposób wojska niemieckobułgarskie weszły na terytorjum greckie.
Zaś _Matin" donosi z Salonik, Że buł..
garzy wraz z wieloma-bddziałaminiem.
ców posuwają się w kierunku KawalIi.
Bułgarzy zajęli Serres.
Czy jest to początek wielkiej akcji
ofenzywnej państw tych, które i tym
razem uprzedzić mają, tak szumnie zawsze zapowiadany "cios" koalicji, pokażą może już najbliższe dni. One tez
wyjaśnią, jak się zdaje, ostatecznie stanowisko Grecji, Mórej teren, siłą wypadków, stac się musi widownią krwawych walk.
.

..

* z komunikatu
* dzisiejszeJak widać
go, wojska austrjacko-węgierskie osiąg..
nęły nowy świetny sukces. Walki, o
których pisaliśmy wyżej, doprowadziły
do zamierzonego celu najbliższego Asiago i Arsiero padłoI Zwycięska armja posunęła się jeszcze dalej, zwalc:;zając rozpaczliwe wysiłki włochów, pragnących stawiać opór. Liczba jeńców
wzrosła do 30 tysięcy przeszło. liczba
zdobytych dział do - 299f Ten nowy
sukces sił zbrojnych austrjackich otwiera nowe, szerokie widoki dla dalszych
planów wojennych na terenie włoskim.
Prawdopodobnie wyniki ich nie dadzą,
na siebie zbyt długo czekać.

KronIka politQtznu.
'!'F3wozdanie rosyjskiego
sztabu generalnego.
PETERSBURG, 30 maja. Sprawozdanie urzędowe z dnia 29 maja.
Front zachodni: W odcinku ryskim
ostrzeliwała artylerja
nieprzyjacielska
;',ilkal,rotnie kolej w okolicy Kurtenhofu
(12 klm. na pctudnio-wschód od Rygi).
Eskadra naszych samolotów rzuca"
ła bomby na nieprzyjacielską stację iskrową kolo Kowai, na północy od jeziOloa Narocz (18 klm.).
.
Front kaukaski: Walka w okolicy
Rewandus trwa. Kurdowie, próbują::y
zaatakowania naszych trenów, zostali
rozproszeni. Nasze wojska, skladająće
się głównie z oddziału kozaków liczą·
cego 44 ludzi, napadły na obóz kurdów
koło wsi Zowa (45 klm. na północny..
wschód od Rewandus) i zabiły 150 kur..
dów i ich mułłę; potem połączyły się
znów ze swoim pułkiem, straciwszy tyl..
ko dwóch ludzi i trzeciego, którego nie
odszukanQ-

D!lenniki sawajcar!kie donoaq. le
..ło~ główną kwat6rę przeaieaiGBO «o
Depesza biurA Wolffa z Nowego Bergamo te ArsielO i Vicensa
ew.Jorku donosi:
kn(}wan~ przu wło.kie włada eywilH.
Według informacji z Waszyngtonu. Z Padwy usunięto włoskie arsenał;>.
Stany Zjedno~zone wkr6tce lH?czynią
Az Esta donosi z Lugano: Z poledalsze kroki pn&;iw postępowanIu ko- cenią Br!ilidu aresztowano mnóstwo OBób,
allcji wobec Ameryki. Koła urzędowe zwłaszcza z kól Bocja1is~ycz.nyGb.
,
są p1'ukonane, iż Niemcy ,zamierza!ą
Wadlug daniesienia plam medjolań
dotnymać swych przyrzeczen w spraWIe
skichI przybyło do Vicenzy Pl nędzy przełodzi podwodnych t niezależnie od sŁano
szło 20' 000 uchodźców E ewakuowanych
wiska Ameryki wobec koalicji. Z tego WSkutek' pochodu wojsk aU8tro-wflgierskich,
powodu Stany .Zjednoczone mogą r
okręgów.
•
stąpić w kwestji blokady bez obudzema
Dalszych 11,000 przewa~IHe sta~COWł
pozoru, jakoby zmuszone do tego były kobiet i dzieci przybyło do Vreenzy. l Noprzez stanowisko Niemiec.
wenty i na południe stamtąd pohlzonych
Konferencja ekonomiczna-, miejscowoŚci, których ewakuowano • pła
skowzgórza Asiago.
koalicji.
,.Matin C podaje program konferencji
Poźar na okręcie,
ekonomicznej, która ma się odbyć H-go
"Tagliscbe Rundscbau· otrzymało z·
czerwca w Paryżu. W konf.er.encji tej ~: HJgi następującą wiadomość:
czestniczyć będą .'przeds~v.:lclel~: ~Ugljl,
Według depeszy z No,,:ego Yorku
Belgji, Wł::-ch., R<!sjI,. Serb}1 l, Japo":}l. Yl wybuch pożar na p::rowcu ,. Wlslt' (4400
programie znajdują ~H} ś,~dkl, które maJą ton) naładowanym materjałem woYennym
być podjęte w czasl,e WOlny, Vi. okresIe
i pw~znaczonym ·do Władywostoku. Wll~l
przejściowym, . wr,eszcle. po za~a~cll~ pokoju. Q}ównie IdzIe o ujednostaJme~le środ ka część ładu nku zniszczona.
ków, maj~cych na celu zata.mowame ha~
Poincare i wojską rosYJdIn z nieprzyjacielem. Srodk1 okresu przeJskie•.
ściowego będ~ miały, głównie na celn 'V!J:
z
Paryża donoszą, że prezydent Połn
równanie strat, wyrządzonych w Belg].l 1 care dokonał w obozie pod Mailly pne.i1""
Francji północnej. Omówione będą t,akie da wojsk rosyjsldeb, i s powoda tego urozmaite środki, wymierzone przecIwko dzielił kilku oficerom order6w i odznak
handlowi· i przemysłowi nre~iec~iemu.
Aonorowych.
"Matin «.zapewnia, te konfer~n~ja me. b~
Gdy wo;ska przemaszerowały, liwie ..
dzie widowiskiem z toastam1 lwymulDą dził prezydent obÓJ:. Stąd wysłał;Poineare
utopijnych pojęć. ale obmyśleniem meto: do !lara telegram, w którym wyraził swójdycznej obrony, która ma wydać skutkI żywy pgdsiw dla wojska rosyjskiego.
ściśle określone i bezwzględne.

Ameryka wobec blokady.

i"

wr-

Popłoch

lukcesach anstrjackich odbyły się w Me ..
djolanie wielkie demonstracje, w któryeb
brali udział przeważnie !ocjaliści. Demonstraeje były skierowane przeciw wojnie i
za pokojem. Na placu Opery karabinierzy
tłullly.

Ukazały się plakaty, zakazująe~ l8Z·
mów o wojnie na ulicach, placaeb ł wo~
góle w publicznych miejscach, nawet w
tramwajach.
Słdba bezpieczeństwa w Medjclanie
została poddana władzy wojennej.
Z Lugano danoBzą: Od 8obot~ niem~
tu żadnych połączeń .15 pociągamI kolejl
włoskich.

Podróżni,

którzy przybyli

nu, opowiadają,
przepełnione Sił

ze

budynki

uchodźcami

i

Medjolai
publiczne

z górnych

Włoch.

Ewakuacja zagrożonegc t9 ellil WO~
Jennego odbywa się pospie~I.IHt:. Do Me...
dlo1anu przybyło dotąd 60 tysięcy uchodź·

eów.

Giornale di Vicenza." donosi o ewakuow;niu, na rozkaz władzy wojskowej,
Indności cywilnej w Torezaa, Pasina, Laghj,
4rsiero i Valo w dolinie A~tach. Ewakuowanych umiellzc~ono l'rzeważnie w Vi,enzy.
:

że

chciałoby

się

zatrzymać

tu dłużej, nacieszyć oczy spotkanymi cudami ziemi; czasem znów budzą wrażenia przykre, odrazę swą treśc' ą,
piętnem, jakie wycinął na nich szalejący
tu huragan wojny,
A żołnierz w swej wędrówce wszystko
wita, lecz żegna zarazem. Nigdy nie wie,
tzy wypadnie mu po raz drugi oglądać to
lamo miejsce, raz jeszcze spojrzeć na to.
~o szlakiem swych przygód wojennych pozostawił za sobą. Przedewszystkiem zaś
-niema pewnośd, czy wog61e uda się kiedykolwiek wrócić z walecznej wyprawy,
Jak nim losy rzucą.
Maszeruje wojsko. Z okna chaty,
Jomku mieszczańskiego, szlacheckiego
Iworu, czyjeś oczy radośnie spotykają żol.
~~rz8, lub ręce dziewczęce podadzą mu
lJ.1mek wody, gdy jest spraguiony. Radby
lJogwarzyć z dziewczyną, czar rzuca juź
~..aal dziewczęCa krasa, lecz nie pora na
ymenty. Czasem znów na postoju1 w
• p krótkiego odpoczynku snuć zacznie

piec

jakąś własną pieśń,

tła życia żołnierskiego.

Aż tu· bezlitoprzerywa wątek apel do odmarszu.
Żegnaj miła chato i słodka dziewczyno! moZe kiedy wypadnie wracać tędy. Bóg
raczy wiedziećl
Wędruj źcłnien.u,-nie zatrzymuj sięł
Iść naprzód, choć nie zawsze szczę&
śIiwe losy sprzyjać chcą-oto motyw wę
drówki żołnierskiej, motyw właściwy, mę
ski, waleczny. Nie zatrzymywać się-oto
zadanie, dewiza, od której bezkarnie nie
można odstępować pod groźbą sprzeniewierzenia się cnotom rycerskim, bo żoł
nierze Jak ptaki na wędrówce,
Dziś tu, jutro na placówce zawsze czujni, zawsze obecni być muszą
na swych posterunkach.
Idą zastępy waleczne, niosą ze sobą
wspomnienia nietylko widzianych obrazów,
co. oderwały na chwilę myśli od troski
wojennej, lecz również przeżyć, co spozierały w duszę grozą, skosiły z szeregów
niejed,·,o bujne życie. Zostawiają za sobą
żolnierze nietylko czyjąś dobrą pamięf. lub
tęskuotę, nietylko milą chat~, czy piękną
krainę, . lec,z również ślady krwawej męki,
zmagama SIę rozpacznego z mocą nisz-

śnie

Od wioski do wioski, od miasta do
mias,a maszeruje wojsko, idą mnogie szeregi, zda się niestrudzon€ W swej długiej
wędrówce, znacząc szlak wojny. Ileż to
traktów, dróg, dróżyu i ścieżek wydeptała
już stopa żolll.'erska. A każdy . krok oku:
piony drogo, bo za cenę krWi prowadZI
ku mecie zwycięstwa, każda piędź ziemi,
na której można wytchnąć po trudach boJu, zdobyta n:ęczeńską walką, życia i
śmierci rozgrywką wyroczną i okrutną.
Mija wojsko siedziby ludzkie, mija
pola j lasy" przeb~wa rzeki, doJiny. i góry.
Jak w kalejdoskopIe pv.esuwag S1ę obrazy, czasem wabią swą malowniczością lub
p:ęknem oryginalności,

,,,- Do biura Wolffa komunikują z Am..
sterdamu:
uNieuws van den Dag« zwraca uwagę na niebezpieczne dla Holandji zachowanie się belgijskich aneksjonistów,
któny myślą o tem, żeby w razie zwyCięstwa ententy rozszerzyć granicę Belgii
na północy kOSztem Holandji. Rząd hełM
gijski zrzucał wprawdzie dotychczas z
siebie odpowiedzialność za te plany fantastyc~neJ ale nastr6j sprzyja im i jest
pewne1 że między żołnierzami belgijskimi w rowach strzeleckich istnieje jedno-ł
mytłność co do tego planu o:lwefu.
Trzeba przyznać, że wielu belgów gani
ostro te zakusy imperjalistyczne. Tak
np. Jułes Hoste przestrzega w,. Vrij
Belgii*' przed temi niebezpiecznemi Jmowaniami. Nietylko, że n!e są one na
miejscu względem' Holandji, ale także.
ponieważ one zachęcają do pewnych
tendencji imperjalistycznych Anglję i
Francję i mogłyby doprowadzić do tego,
że Belgja stałaby się rzeczywiście przy~
czółkiem mostowym przeciw Niemcom.
coby było dla kraju niepowetowaną
szkodą. nNieuws van den Dag" uwaźa z:t
pożądane, żeby rząd belgijski w Hawrze
znalazł sposobność napiętnowania z naj. większą stanowczością wszelkich takich
z

W pochodzie.

S

Holandja i aneksjoniści
belgijscy.

i niezadowolenie

we Włoszech.
Po doniesieniach prasy lugą.Jlskiej o

rozproszyli

T

wybiegającą

czącą·

Pod

wsią,

obok traktów, dróg i
wszędzie, gdziekolwiek
wiedzie szlak wojny i walki, wyiastają
liczne znaki bitewnej wędr6wki żołnierza.
Stoją one salllotne, lub w długich szeregach, zatknięte na odosobnionych kopcach,
albo też na szpalerach grządek, czekają
cych jakby na zasiew, na życia bujnego
radość. Wydziedziczyła te skrawki . ziemi
z ich Odwiecznej treści śmierć ludzka.
Krzyż ogłosił tu swoje dziedzictwo. . Dopóki będzie wyciągał wdał swoje· ramiona,
dopóty ta ziemia ~e przeboleje śmIerci
poległych jej synów, nie zakwitnie na niej
siew życia dobrocz.ynnego.
ścieżyn polnych,

fantazji. jaKo gadaniny
wiedzlalaych .

Rosji dla tamteJszych fabryk pracują
cych dla potrzeb wojennych.l
Między Rosją a FrancI4 nastąpiła
bowiem umow., według kt6rej mAją
być wysłani technicznie wykształceni
pracownicy francuscy wzamian za przy_
syłane wojska rosyjskie.
Ta umowa ma na celu uniezalei..
nienIe Rosji od dostaw wojennych jal'ofiskich, gdyż tak w Rosji jak i we
Francji żywią poważne obawy z powodu
rozwijania się przemysłu: wojennego JaponjL

łudzi nieodpo~

Obł:ltkany militaryzm.

Agencja WoIfa. komunikuje: .Westmunster uazette« pisze:
Pretensja Niemiec, że fakty wojenne przemawiają na ich korzyść, jest absurdem. Jeżeli Niemcy zmienili mapę
Europy za pomocą swej armji, to spnymierzeni. za pomocą swolch flot i swo·
ich armji na nowo kreślili mapę świata.
My możemy podtrzymać blokadę, zdusić handel zamorski Niemiec i zatrzymac posiadłoŚci niemieckie, a to wszystko daleko mniejszym kosztem, aniżeli
ten) który Niemcy muszą ptacić za okupację Belgji i zajętego terytorjum francuskiego. Nie można sobie wyobrazić
lepszej lekcji dla obłąkanego militaryzmu, aniżeli to, ze musi on doświadczyć,
że wszystkie jego zaborcze i rabunkowe
plany zostają udaremnione przez. <:zynnik panowanlana morzu i obracają się
w klęskę. Ale flota czyni jeszcze wię
cej: daje nam czas co przygotowania
nowych sil bojowych dla pokonania
chwilowo zwycięskich'armjl. Musimy s:ę

Członkowie

Dumy we
szech.

Włoa.

Celem podróiy okrężn~j 6donków Dumy po krajach sB-wórporozumienia jest-wetlług "Gaszeta de! Popalo" -nie tylko swie..
dzan:e fabryk amunicji w tJeh krajach, ale
takie umiar' askłaniaois) po powrooie do
kraju, rJlĄdn rosY1skfego do energicznej tmi,ny Vi duchu liberalnym. .Niechaj naród
włoskI-pisze

Ijastyczne

g8l!1eta-~t)tnje posłoni

elltu-

prsyj~eie, sśeby sapFBeezyłł kłam

stwom} krązącym

narodzie rosyjskim o
do siebie rosjan i wło

Vi

Włoszeoh, i lIoliż)'Ii

chów·.

starać wyzyskać tę przewagę.

Dęd::ie

to

JJwłaascza
ł

na czas po wojnie

,Bezrobocie

korsyaiDem. dla Włocb.

Tagliche Rundschau· do~iaduje
slę z Hagi: .Central Newa" donosząz
Londynu:
Według wiadomości z Manchestaru

"Russkija WiedomosUII podają sen..
sacyjną wiadocmo~ć, że, pr6cz 2apowie. d;i~Jlyćh już Ż8rządzeń reakcyjnych p1'6.iesa rilińistrów Sturmera. mają być rozwiązane wszystkie reprezentacje robotnicze w komitetach przemysłowo-wojen..
nych.
Rząd wyda ogłoszenie, w kt61'em
będzie wykazane, że przedstaWiciele robotników należą do grup antimiłitarnych
i używali swego wyboru do tych komitetów dla propagandy socjalno'l'ewol\l"
cyjnej.
Z tego powodu reprezentacje robotnicze będą rozwiązane.

przędzalników
bawełnianych.

SUirmer przy praoy.

lO

mają 100,000

przędzalników

bawełnia

nych tamtejszegg oltręgu rozpocząć od
czwartku bezrobocie, jeieli fabryki nie
podwyższą im płacy o 10 proCo, zamiast
proponowanych 5 proc.
W kolach handlowych panuje wielkie zdenerwowanie. Rząd . ma podjąć
jeszcze jedną pr6bę pośrednictwa.

Eksplozja w rumuńskiej fa ...
bryce nabojów.
Z Bukaresztu dn1l0B3ą. że 29 maja Q
północy powstał w fabryee D!tbojów. w bliskości zamku królewskiego Kotroczeni, [lotar, który spowodował kilka silnych ekspłosy.
zjawił Bi~ na miejSCU pożaru i
kierowal o8obiście prdc~ gaszenia, któr'ł
skułec'lnie zakończono po dwó;!h godzi-

Król

nach. Według relacji unędowej, 8xkody
nfeSnaC!M.

te

Dalsze

wiadomości

opiewają,

uległy

z.nisz.czeniu: rezerwoar do nafty t
akład proebll i waratai do wyrobu

mały

<

Zebranie Dumy.
R~da państwa i Duma zebrał] si~ znowu.
W mowie otwierającej Dumę kładł pr6łe1

RQdsiallko nacisk .na to, źa przeświadczenie
o koniecznej potrzebIe represent.acji narodlł
wamogl0 sil} j otizymało Wyrt:Ui w odwiedJGDin Dumy przas cara.

W Radzie państwa wspomniał prezaa
Kulomsin o dziesięcioletniej (liiałalności WtUli"
wionaj Rldy

Daboi.

państwa.

Walka o krew.

Rosja i Francja.
.Hamburger Fremdenblatt dowiaduje się 29 maja z Nowego Jorku:
Zarząd armji francuskiej zawezwal
wszystkich komendantów pułków i sa..
modzielnych oddziałów wojskowych do
nadesłania wykazów w5zystkich t znajdujących się w ich oddziałach. inżynierów,
techników i wyksztalconych metalowców. Ci ludzie mają być zastąpieni innymi i po wijksze j części wysłani do

(SprawozdanIe wojenne korespondenta ..VossischCI

.
Serca. co niedawno tętniły gorącem
pragnieniem życia, czynu i walki, spowiła
dziś cisza mogilna, spokójJ którego jut
żaden g: os, żadna w:eśt, idąca po zkmi,
nie zreąci. Zatrzymała w walecznym po·
chodzie śpiących teraz bojowników nie:
własna ich wola, nie chęć chwilowej choć
by . ucieczki od trosk żołnierki, lecz pęd
rycerski ku mecie zwycięstwa, fatalnych
losów wyrokiem, przecięty został odwetem
wroga.
Majaczą krzyże na szlakach bitewnych,
znac;:ąc crogę żołnierzy. Któż odwiedzi samotne mogiły? Kto przyjdzie tU, by wieść
tajne rozhowory z grobamI? Czyje dIonie
zgarną ziemię przy krzyżu, roz'Kianą wichrami?
.
WykopaIi te groby koledzy, zatknęli
znak, odeszli już daleko, kędy ich wiedzie
bój, Wiatr zerwał deszczułki z napisem,
deszcze zmyły litery. A przecież nie są
samotne i bezimienne fe mogiły, n:ezapomniani są śpiący szermierze. Idą oni w
szeregach niewidzialni, idą wielką rzeszą
w pochodzie dzieła tworZenia losów, za
które oddali swą krew serdeczną. I tylko
krzyże samotne stać muszą, imiona zaś
spi'Suje sumiE:nie narodu, a na mogiłach
żyjącym nie wolno przystawać, nie wolno
walki życia snuć z cieniami grobów, lecz
trzeba iść wciąż naprzód i walczyć i two ...

rut ponownie WiOSKą wiąią się wspomnienia miłego intermezza, jakie tu miało
miejsce lub chwili beztroski, wykradzionej

C

rzyć.

Wędruj

tedy,

żołnierzu t

nie .mtrzy-

muj si,.!
Czasem oddziałom wypadnie przemarsz znanemi już drogami. Po raz wtóry, niespodzianie, zdarzyła się sposobność
oglądać tę samą okolicę, o którą toczono
boje zawzięte, Przyglądają s'ę tołnierze,
ciekawi, jakie ślady tu zostawił huragan
bitwy, bo podczas boju trudno zdać sobie
sprawę z przemian, wyrz~dzonych szale...
jącym ogniem. Niekiedy znów ze spotka-

ZeItung&).

To, co się dsieje dokoła Verdun, nI,
już wi~cej walkI} O jakl\ś twierdzę czy
miasto, Jeno walką o sił!} i tyeie, kości I
krew dwóch wielkieh narodów. W łyeh
jesi

nieprzerwanych

zapasach nad },fozą od..
obrazie 8traS!liwojnyeuropeJ..

zwieroiadła się w jednym
wym eały sens i treŚĆ

skiej •

wśród

żmudnej

żołnierki.

Chętnie więc:

wita się kąty już znane, a wogóle jest ja..
kiś sentyment do przebytej drogi owej wę
drówki, doznanych wrażeń i przy,?,ód.
Atoli do wspomnień nie można powracać, ani ~ię przy nich zatrzymać. U
żołnierza przemknąć one muszą jak bły
skawica, oświetlając ten lub ów fragment
dOY-niedoli żołnierskiej, przesunąć się w
myślach, jak jeden z wielu motywów dłu..
giego poematu-żołnierki.
Idą szeregi. Pod wsią obok drogi
stoi wielki krzyż - wspólna mogiła kilku
niedawno poległych kolegów. Przypadek
zdarzył, że przechodzą tędy bratnie oddziały.
Idą zdrowe i silne zastępy szer..
mierzy, brzmi muzyka, rozchodzi się e..
chem pieśni, jak zawsze dźwięczna i lllło..
da, jak zawsze raźna i ochocza. choć w
zespole brak już wielu głosów, zdławio
nych. zastygłych bezpowrotnie.
Spiewają chłopcy. Może p~. raz osła
tni wypadło· wędrować tędy, mIjać samotną mogiłę. zwrócić się żywem słow~m ku
śpiącym. słOWem znanem z wędrówkl:
Spij kolego, twarde łoże,
Zobaczym się wkrótce może...

-------

Spij kolego. w ciemnym. gro!>ie,
Niech się Polska przyśm tobIe...
Pi2:eśIi. jeszcze słych at jeno pieśń.
rytm marszn zdaleka. A na kopcu maJaczy krzyt osamotniony, jakby wyciągał
miona za głosem pieśni, znanej, serdecznej.
za uchodzącymi.
•
Wędruj żołnierzu, nie zatrzymuj slęł..

m:

Roman··Wegtterowicz.

.•111
Al

Armie, które sio tu miers~ ze sob~,
juz BamodzielJlyeb narzędzi
Ńrony i ataku obu krajów, narJlj~dziJ oderwanych od rdzenia ludu. To Bił ninod,. sa. " ieh wyraz, ich ClęŚĆ najlepiułs." ZoataMimy .odrzuceni do czasów tej zamierzchłej
~8iSłoŚcj, kiedy jedynym eelemwojny
:Jłyło zniszczenie wrażego plemienia, bo je..
-pcle nic nie wiedziano o jakichś tam
'ulianach w stosunkach mocaretwowych
IÓStW. J'eś1ibyśmy.ohcieli opierać Bię na
iat licznych mowach Ił parlamentów fran..
'eolkiego i .angielskiego, to bodaj czy i dsiś
nie mołnaby b)ło uznać tego za idealny
leI koalicji. WaZlIk ich hasłem jest: zabi-

,le

stanowią

jać jaknajwi~eej niemcó"wJWięc nie iWy..
eiożae ich, jeno zabijać!

miała
o~rew biemieekll,· zmieniła.
• wój wygląd. Teraż ro~ehodzi si~"bowiem
o te najdrażaz9 soki czerwone samej Franeji. Już od trzech- miesięcy hula śmierć
.,ód szeregów francuskiej armjiverduń
liki ej. Gdyby naród j tam wewn~trz pań..
etwa mógł mieć pOjęcie o rozmiarze tych

Ale ta stfllszna walka, która

.yc· walk,,·

:Btrss'zliwych strat! Kwiat męskiej ludności
francuskIej topnieje tam. niby śnieg marcowy w promieniaeh słonecznych.

I 'niemMw ts uternaśCie tygOdni
walk nad Mozą kOll'Ztowały dużo, dużo
ofiar. I nikt w ojczyźnie, w przeoiwjeDatwie do tego. C8 sil} dzieje we Francji,
nie b~dzie tego ukrywał. Ale najprQątazf
rachunek wlkaznje tnłał po~żd:liiPł~ict. '

~8n.,-nił HBlloroclał, była
ob8łna.

dla niob Wl08DI

Strata przea'ueDJ, g6ry l.rup6w. arm}e
kalek -

ole ioh jed)'DY .Jakl Armaty

.Ie·

~yoh o!ęikiobcbmnr,
Nieliclf\ .il} • łym,

które wilzą ud aimI.
te na potach walk: pałowa ich armji b~dgie sdruzgotaoa praez jelaJB,. młot lliemieold.
.
. • Verdun ratuje Franojęta-wołaEdwud
Grey.
.
LeCI OD .'0 myli: Verdun gotuje grób
FranCji.-Prlly8złośó łO· pokaie. . LUB idJlie
swoj" dro~~.
"

.Czy Verdun upadnie·1- pytaj, oie-

iawi.

Pytanie to poatawione jest jednak fał
Onu powinDo bumie4 racie;: .Osy
francuzi b~dll p.od Verdun pOblcl?szywie.

~iemieckie dowódatwowflj8k,i)W:~("~głQano

kilka tygodni terno. te francuzI· wyslawili .
na froncIe tym 51 dywbji, podczas gdy
ilość wojsk prseciwnych nie w)'nosiła wi~
cej, niż połowy tei liczby miIjooowej. Do
tego dodaćjeszcle trzeba, że krąg wojsk

otaezająeycb jeslwięk&zy, nii krąg woj.tik
otaczanych.. I jeucze to" że francuzi tam
prawie bez przerwy są bici" lub }.rwawią
alE} w bezpłodnych, choć nieuatraszonycb,
kontratakach. Wj ata~eza to chyba, by .sobie wyobral!ić Bto'Unele tych bolesnych
atrai oLu walczlłcych armii.
Gdy! zwyci4;}żani są tamci. Prawie
bez przerwy. Zwyciężani pod Haumont j
lasem CJurel:l,pod Beaomont l Brabantem,
pod Herbebois i FOB8es, pod Lauvemont i
Douaumont, Champnel. vllle i wsi~ Vaux,
Vil1e-eu Woevra i Manheun~sł pod Fres..
nes i ChangloD, Forges. i Reąufvil1e j Haueourt, i Malallcourt. i Mort Homme i na
wyiynie304. I jeśli francuzi, po iylu czę
ściowych porażkach,
liCZB .zwycięzcami-,

nazywają.

siebie jedlatego jedynie, że
już nie wiQcej nie e,tracili j dotycbezaautrzymu}1l w rękach swych Verdun, to czyż
nie zakrawa to ua fali~J zaiste, nie godną
Ich nadludzkiego ml}BiwlI, ofiarności i odwagi.
JUi od samego poclI"tku ty()~ walk spra-

wozdawcy niemieocy niejednokrotnie pod..
kreślali W8ł!Ylltki.el \9 Balety· iolnier.za fralł
euskiego. Ale Agenoja Hava••, rOBB;yłaj~
Błowa jcb po awiecie, uważala za stosowDa
zaopatrzyć 1ę; FaJną słlllcunko, opinJę komentSTllem, te ten ,.drwił\CY aaebwy* agentów
ces3r.kkh- nal·;ży .zwrócić im II oburzeniem
i pogaydą".
Ale to nie mołe w niozem BIIlienid faktów. Nikt bowiem lepiej od samych wojak
piemiecklcb. walczllcych pod Verdun, nie Bna
tego szalonego wprost uporu obrony francu·
$łdej, tego lekcewa!enia śmierei, z którem
szeregi nieprzyjaołeltlkicb żołnier,;y idą do
rozpaczliwy<:h kontrataków, byleby jeno odehrae teu strzęp utraconych shnowleJr, ajelili
to niemośHwem b~dsie, bV umrzed dumnie
śJllierci\. bohaterów.
To, to francuzi, od początku ofensywy
niemiecki.ej. t. j. od dnia 21 lntego zdziałali
W kierunku umocnienia, zbudowanIa, lub urr.l\dsenia odpowjedniego terenu,okopów, r('-w6w,. fortyfikacji, zagród najrozmaitszego
rodśaju. podko~ów i ty lu innych r.zeczy woj-nj w8półczesnej, 1eat istotnie wielkie i go.dne podziwu.· .
Z uporczy\'/fi pilnością pszczół muszą:
oni dzh ń i n?e tuz ZIl swemi linjami obronnemi znów kopać j drą~yć rowy, by, w razie
B'racenia-.swych dotychczasowych placówek,
-mieli niemal zapIecami inne, nowe, odpowiednIo do obronyprzygotowan<>. Bezwą
. tpienia do prac tych uzyto największego wylUku tizycznego. Stąd te2 wynikają te wieIIde trudności, które na kll~dym kroku musi
Bwalcrąć
wojsko
niemieckie. Francuzi
wpzod. opancer.zajli swój kraj ojozysty, i,
epiernjąe się na takioh warow'1iaoh polowych,
praeeh{).dz'ldoszalonycJi kontrataków, Z któ11m DSjwBoieklejssy pod Douamont tak nie ..
dawno lil.szote"w :morderczej Wlllce zostal
Igaieoioby.

Wiosna roku 1916 miała dae francu1:0m \f),jJ'Fgo na wiosne J9-16 l'ilłunie udało iDi aie nzysk&ópod Al'ras:~yrwanie si4;l
• ·Ielaznych obrł}Czy frontu niemieckiego.
Gdyby zaśtopowiodło im się, tOjsdDoeześnie
chcieli odzyak&ó tak wftine :pod względem
wojaDłlo.goapoaarezym kopalnięzelaza Jota-'
l'yngekiEigoobwodn . przemysłowego w Briey
:l LObgwy_ . JedDa1rż~ je811cze bardziej. bezli-

7 zIem polsldclL
. Z W.rszawy.

mieokfe niszezył1 joh okopy, waliły śm.ier..
eionoinymi pociSkami W oddaiały lohsapę..

rów_ w 'lBajdująCGlił W poblitu linji reArwy. orały loh dr6gi i linje kOJDuv.lkae,jll8.
Niemieokie kar,biDY maBlyDowe kOIiły z"arte szeregi ioh atakullloyoh kolumn, Inb ImIa·
taIy I oblicza lIi€mi ozarne maI, ioh afrykańskioh iolnierzy. A oni jednak aiQ bro~
nią i krwawią. BioJą na Iiltanowitkaeb,
zawsze przytomni i na wszyatko gotowi, pracujlł. pratują- i krwawią.·
.
W saślepleniu, upOjeniu, podnieeenia
rycerskiem Sił oni. jak się ooraJ wyratniej
to Junaazs, gMw nil . przeBzi:od~ do nadania
pokoju na świecie•. Nie widq oni bowiem

Obwieszczenie]
PowołujllO ai~ na moje rozpol'zlldJle -

nie z dnia 12..go stycznia r. b.

niniejsae:łD

obwiesaczam, że podatek patentowy śoill"
gany będzie łld pi~tkuł dnia 2 ezerwcado
soboty dnia lO czerwca T. b.Qd .osób podlegających podatkowi, %am'eezklłłycl1 przy
ul. Juljuaz8t Wodnej i Wodny Rynek, Wy~okiej, Nowej, Zagajnikowej, Illlkowej- i Za·
wadzki'ei.
.
Łódź, d. -gO-go maja 1916.

Id na nHoJ ouekh,.ły" .Areypalter'"

81".,•• _.c.•.i •.

Wyrokiem

sądu

polowego prsy

CeSą.1-

Ur~dlla Gub"lJlialnym 'II .
WarBłl8.wie s dnia 22-go ł 29.go maja 1916

ako-NlemIeckim

roku Iodali akazaai na smieró rosyjscy poddani: 1) cieśla KODstanty SucharBk'i. II Pową,zelc, 2) iltolars Antoni PIetrzak II Warszawy, poniewa~ wbr~wwyd8nym rOlllporzą,llze
niom posiadali broń j nosiU ją ze aoh przy
napadach rabunkowycb} 3} ogrodeik Heliodor Szyszko z Wanuwy Ja szpiegostwo
przeoiwko armji niemieokieJ.
Rozstrzelano ieh dzisiaj o godzinie S-ej
z rana•
Warsz"ws, dn. 30 m.aja 1916 r.

Oubernator.
PedClllas prublldowygmaohupfSy ul.
POdwale, po b. cyrkule poU-cyjnym, a prze..
IInaesoBego na pomieSlczenie miejskiego MulIeum Narodowego, okazało elę, ił znaollna
CJęść sufitów 1 belek jest tak znis?czon8,
ie zachodsi konieczność lI&Btą,pioni" ich przez
nowe. Wobec niepn:ewid71 .. nych tych robót
puezllscizony na reperaoję gmacbu kredyt
w . wysokości 15,000 rb. okazał si~ niewystBrozająeym, wobec ozego zarząd miasta
uchwl\lił asygnować dodatkowo 5,300 rb.
I lem
lIa,.tneżeniem. aby prsebudowa domu
ulttHlozonA była przed 1 lipoa f. b.
118pi." pD_yj.k.e,
Zarządowi miasta polecono uBuu1l6 napisy rosyjskie ua Silosach fortowych podmiej ..
skich i zamienió je na polakie.
10.000 ....bli na .Ratujcie dzleci-.
Z polecenia Seweryna ks. Czełwer
tyńskiego, Włodzimierz ks. Czetwertyński

.Ratujcie

na rzecz kwesty ogólnokrajowej
10,000 rubli.

w

Według przewidywań rolników,
radomskiem b~dzie średni.

p

sprzedaży

J. E. Arcybiskup warszawskI

ks. dr. Aleksander Rukowskl
VI Łodzi.

detaH~znei
wczoraj, pociągiem kolei 'kaliskiej o
I gatunku
0.85 mar.
godz. 2 ID. 40 po po!auniu przybył do L')dzi J. E. kil. .A. K!ltowski .Araybillkup Mea·
., koszernJl (jak i polędwica) 0.95 Ił
Poz-ostałe
I ust!lll()wfona poHcyjnam \. trop{jlltarny W81'azawB~-i.
rOJporządzenlem mojem z doia 15 kwietuia
Na. sbcji Dostojnego Arcypasterza powitało najpierw duchowieństwo miejscowe,
ceny maksymnlllen& m'ęao POZQstają nicz ks. oficjałem PrzeMzieckim nn olIele. Nazmienionami.
Btępn:e ks. Arcyb".skufOwi przedstawiły się
3) Dla sprzeda~y kBrtofli:
licznie zebrane na dWOfllU delegacje obywa.
Najlepsze wyborowe kartofle jadalne,
w całym obr~b:e Zarządu Ces.-Niemieckie- le:sllie. M ędzy inuemi reprezentowane bygo Prezydjum Policji w Łnd:.'.i - 5 marek 1y il!lstępu;ące instytucje i stowarzyszen ia:
za niemiecki centnar-50 kg. - 120 fun- Rada opi~kUńczl.!, Rl\da miejah, prasa miejlicowa, przedsta\\ iciele komisji międzyzwiąn
tów {,GIskieh.
kowej trzech związków robotniczy oh obrze4) Przekroczenia niniejszych ceD maśeijauskicb,
szkoły ID7Skie i żeńskie s przeksymalnych p<ijdą karane na zasadzie I eyłoźonymi, resursa nemieśJnicz8, Stow. wla..
fry I rozporządzenia policyjnego z dnia 15
śdddłi nierucbamoś.: i , pracownicy miejskich
kwietnia 1916 r. la nadmierne podnoszetramwa;ców elektrycllnycl1, chór BUmOWy św.
nie ceD.
Krłlyzll) chór sumowy im. Monius~ki przy
5) Powyższe oeny maksymalne wchokC1Uele św. Józef, i wiele innycb. Delega..
dZI} w życie dnia 1 czerwca l. b.
cia przedBt:,wiali ks. Arcybiskupowi ks. ofi ..
Łódź, dnia ~n~go maja 19]6 r.
cjał Przeidzieoki i ks. prałat T'ymienie~ki.
Cesarsko-Ni(!mieeki Prezydent Policjl
Z kaźd-ł z delegacji" Ar::!ypasterz zimienił
von Zitzewitz.
słów kilka, pociem udał sję do miasta na
odpoo.zynek do ks. ka!loniku S ~midla.
Rotaika dzi-ennikal'ska.
Punktualnie o godz. ó i pół po połu
Jak się dowiadujemy, mają być pned- dn;u pow JY, wiozą-ey kf'. Arcybiskupa lIaje..
cha.ł przed kościół iw. Józefa,
sięwsj~te llro!lki urzędowe w c!llu połozenia
Front świątyni lIdobiły dwie bramy
tamy wZID!J.gai~cej się w ostatnim rZilliie potryumfalne,
przybrane zieleni,. Na pierw_..
żał<lwania godnej spekulacji na mydło i cena
szej I nich wid.:ial napie: "Błogosław nam
tnkowego lila byó przywtóoona do normy od~
Najdolllojniejszy Ar~ypasterzu D:18." -nu dru·
powiadająQ~j fakiY'Cł!llemu położeniu, uniegiej obok illBygnji arcypasterskich i inicjałów
mośliwiająo tym sposobem wszelk:} spekula..
• Witaj nam miły Gospodynie-,
eyjDąJl1aehjnaej~.

wołowiua.

Tymietlieckiego, ks. Wyrzykowskieg o,
orali oalego kleru, ks. Aroypasterz celebrować bodzie sum~ w kośoiele Ś ". JÓzeb.
Kalauia wygłoBlą: ki. Tymieniecki i
ke. Popław8kf.
Po Bumie nasf"pi obiad, pousem zuów
o gods. 2 po p'ołnduiu ke. Arc} biskup uallielać będzie sakramentu blerzmowauh, naatlilP"
nie IiwJedl'li 8zkoły i oChrony Jna]dujl\oe siQ
W pllrof:i.
Przed wieozorem odprawione będą nieupory.
Zbyteoznem Bunaolaó, le Dostojnego
.Arcypatlteru witały tłumy ludu.
Kodciół przybrallY był żywem kwieeiem i I!"lłłeni~, w prszb terjum ustawiono
przybrany pnrpUfl\ tr011 dla Dostojnego

łata

Gościa.

(1)

plon

Na posiedzeniu cia' a doradczego miejskiego w Radomiu polecono wydziałowi
adminstracyjnemu opracować projekt reorU;;lanowione rozpOTll/idzeniam1 poli01f~
"
netni z dnia 15 i 28 kwietnia r. b. ceny ganizacji milicji miejskiej.
. W Rad0miu zmarł d. 24 maja, rejent
maksymalne nał;ydło" rz-eźo6, mięso ikar..
tOfłt', podleg~ją. w "porosnmieniu z panemgu- . ś. p. FrancIszek Jas:cki~
berBatorem wojennym, Imianie jak naat~- .
Lwów.
Pbje:
.
Dzienniki wiedeńskie dono8zą II Budaw
Ceny ml!.ksymalne:
p@szfn: 'l'utejsze władze policyjne otrzymały
l} dla sprzedaży bydła rzeźnego u wła
od porucznika Schulza, przebywajllcego we
ściciela lIiemskiego lub hodowcy:
Lwowie, wiadomośó, iż morderca kobiet z
bydlorogate: pierwszorzędne 45.- Czinkoty, Bela Kis, znaJduje sj~we Lwowi9.
/ klasy 40.- li klasy 35 mk.
Dopotuclnika l.głoeił Bi~ niedawno honwed
UstanQ wione po Ue YlD em roz porządze ..
Sipos, oświadezafąl', ił w jednej s restaura ..
niem mojem Z dnia 28 kwietnia ceny macii lwowskich S1Jotkał Kisa, który był w
ksymoine na oiel~ta. owce f świnie pOloata- mundurze WOjskowym. 8ipos ma znaó Killa
llł· Diezmienhmemi.
jeszoze z Czinkoty.
2) dla sprzedaży. mięsa:
Policja budll.peszteńs'ka wysłała natycba) w midele !Jodli .a funt polski:
miast do Lwowa dokładny rysopis i fotow sprzedały J[w sprted.• ·grafJę morderey•.
hurtowej
debl.
Lwowskie wladze policyjne pocsyniły
le swej strony zarz"tJsenip, celem przesi:ko
0.95 mar. 1.10 mar
wQłowina l-go gat.
d~enia uciecz~e podil;rsanego ł>sobnika.
0.85 II
1.00.
•
H-go.
»
koszerua
I gatunlm (jak i

w

tniejBcowyob.
O gads. 11 pned południem, w aeystencji ks. ot cjała Pr.i:6śdzieckiegQ, ks. IU-

napływają.

Obwieszczenie

1.10.
1.25"
b) dla pO'1./ll't'lłelto podwładnego mi
obwodu administraCYjnego la funt polski:

wańoom szkół

Badom.

v. Oppen.

polędwica)

o godz. 8·ej rano ks. Arcybiskup
udzieli w par.fli BW. Józefa sakramentu bierzmowania, lla1'6wno dorosłym, jak i wycho-

dziecił-

Pomniejsze ofiary

Cesarsko--Niemiecki Prezydent Policji.

*

DBiś

lIIIuzeum Barodowe.

ofiarował

hractwa ko8oielne II ohorągwiami IIwemI.
U wrót cmentarnyoh powitali Aro1paaterJa
raloukowie Gosorll koioiehl8go pp. dr. PIlch...
ła, JÓZef. ZimowlIki i Aleksl1nd&r Urbański,
wręcJajl&o Mu chleb i 8tH. Przy drugiej br~.
mie 8cletiwało Dostojnika Kcścioła lioznle
zgrom_dzone duchowieństwo Z b. prałatem
Tyrnienieckim i ks. kanonikieM S5m:dlem n&
czele. U wrót kośeioła.powital Arcypllste ..
fla ks. oficjał. Przeździecki, wr~czajl\n .Mu
n& poduszee haftowanej klu/Jza od świ!J.tyni,
i adają.e sprawozdauie z parafji. na które ks.
Aroybiskop odpowiedsiał \V słowach serdecznycb i podniosłych.
Nae1fJpnie odbył 8ifJ uroczyety ingres,
poczem procesja wokół kościoła.
Po fogrea,e naboleńBtwo majowe odprawił ks. kanoDik SamideI, kajanie zas wy"
głosił b. prałat Tymieniaeki.

- Dziaiejsz" znaczek.
Zapowiedziana na dziś eprzedaż zna~
czka na rzec.z pomocy dla rodzin tych naszych braci, którzy z Własnej woli stanęli
do walki lIe stuletnim cielllięzcll moskiew·
skim. bez wątpienia wywoła w sercacb
wszystkich naj gorętszy oddźwięlr. Grosz
popłynie hoiniedo puszek kwestarekI bl'
dzieciom i łonom żołnierzy polskich w tych
ciężkich chwilac~ przysporzyć chleba.
Wielka kwesta ollólnokrajo1llf~
.. Rałujc~e dzieci-.

Wystawa obrazów.
Wystawa zapowiada się, ponad"wszel.
kie oczekiwania-świetnie. Komitet uzy..
skał bardzo znaczną liczbę cennych i artystycznych eksponatów, które, będąc w
posiadaniu prywatnem, dotąd nigdy jeszcze dla ogółu mieszkańców naszego

mia..

sta nie były dostępne.
Prace około urządzenia lokalu dla
celów wystawy specjalnie przystosowanego,.
są w pełnym biegu.
W przedsionku Wystawy J w przylegającym ogrodzie czynna będzie w godzi..
nach popołudniowych cukiernia, w kt6rei
przygrywać będzie wytworna orkiestra sa·
lonowa.
- Sekoja lis 7 (Koncertowa).
W czasie trwania Wielkiej Kwesty od
11 do 18 czerwca Sekcja urządza szereg
koncertów egrodowych, pOWOłując do wy-

konania programu prawie wszystkie Stow•
śpiewacze w naszem mieście.
Z polskich instytucji śpiewaczych następujące zgłosiły swój udziat: Tow. "Lutnia", "Tow. Muzyczne im. Chopina", "Tow.
im. Moniust.ki", "Drużyna Śpiewacza przy
Stow. Handlowcó\V Polskich", Chór pOlski
prZj kościele św. Krzyża i chóry Resursy
Rzemieślniczej Chrześcijańskiej; z niemieckich: chór kościelny przy parafii ewang.
św. Jana i chór kościelny przy parafji ewang.
św. Trójcy, z żydowskich - Towarzystwo
Muzyczne "Hazomir".
Nadto czynne będą: Łódzka Orkiestra
Symfoniczna, Orktestra Akc. Tow. K. Scheiblera i Orkiestra ogrodu "Grand Hotel" Koncerty odbędą się dnia 11 li 12 czerwca
w parku miejskim Staszica, 13, 14 i 15 w
w ogrodzie koncertowym "Grand Hotelu"
i 18 czerwca w parku Staszica i w Hele·
nowie.
Teatr Po'skl.

Próby z "Pana Jowialskiego"# wyznac.:onego na 15 czerwca są pod wodzą reżysera Jana Orlińskiego, w pełnym biegu.
i pozwalają skonstatować, że spektakl ten
wypadnie świetnie i da widzom chwile
prawdziwej rozrywki.

- z Biblioteki Publicznej.
(b) Po dokonaniu wczoraj wieczorem
obliczenia głosów do komisji organizacyj-

Nr.'

GAZETA Ł~DZl{A

4.
godła.

Jlej Biblioteki publicznej wybrani zm;tali
pp.:dr~ Tomaszewski, mecenas Tadeusz
Kamieński inżynier GroB Oskar, dr. Be·
weryn Ste~ling. -A. BryI, Stefanowska. dr.
M. Kaufman, Henryk Grohman, dr. ,?f.
Grinberg, ManteuffeU, dyrektor L. ?RJe ..
wicz, inż. E. Hirszbarg, p07atem naJwH~.
kszą ilość głosó w otr.symall pp•. dyrekto.r
Jan Gzeraszkiewioz, prof. Remll!ZewskJ,
dyrektor Edward. 'Ya~l!e.r,. Clprof: Adamowicz, K. Fiedler

l

Dzisiejsze widowisko BcenicSiM, połą-.

na rzecz niezamożnych u~zn.lO':. l U6Z61l!e
4-klasowej szkoły p. Chl.lleWlCkl?l. zostanIe
urozmaieona występem m~odOClan~go pia·
nisty Edwarda Prażmowsinego, ktory ~de:
gra Noeturn i Walc Szopena~ oraz ",Pleśn
bez słów" 1Iendelsoo8.
•
Pozostałe bilety są do nabyCIa w ka~
aie Domu Ludowego od 11 fanO. ł
Komitet Oł:u:hodu

_

rb. 64 ~op. ~um~. tę

czystego zysku 372

Komitet przeka;;ał Miejscowe] Radzle ~ple.

knńczej Pi prosbą O szozególnieJsze .zaoplekowanie się miejscowymi weteranami 63 roku.

ZE'Btawienie przychodu a rozchodem wykazujs:
Prllychód:

Postanowiono za trzy tyg()dnie zwo-

rai BZy m
-

494-21
5-75

Rozohód:
Rb.

za

Koł'a

starszych i podstaraz.
(b) Pewna grupa rzemieślników
Łódzkich zlożyła do Kola starszych i pod-

3,6071/:

terjałów

czeństwa

" druki
" róine wydatki
" czysta pozostałoM

Polsfde To ... Kroajoznawcze.
W niedzielę dn. 4 CEarwca odhęd1:ie si~

Tow. Krajoznawczego

Dziś, W

Popularny

fI'",:.,. wcześniej do nabycia w Cukiernf W-gO
G'"6rolt'",dt'I~O, W dni z.>! widowisk, o~ 5 F·P·

-

r02iworem Odolu. Odol wsiąka w błonę
jamy ustnei j nasyc.! ją do pewnego stopnia. Przy oddychai'iu powietfł,:e za
każdym razem działa na odolizowaną b!().

śluzową

nę śluzową, \\'ywołując przyjemne i orzeź.
wiające organizm uczucie świeżości.

Cena

1/1.

vr'ystarczające!{o

życie

i (i

Oferty w

pOt!'Zukuje

1. R

Kamhl~kiego muzyka

K.

Leczenie

ł

de lain i Etaminy po cenach fabrycznych

~ Piotrkof!l5k!i 3ł
~ -::":',,8~

~

i CegielnilInII 37 U l. Straucha.

~~ ~

1I'JflE:L."

g
.". *,"?l#Ji&Wi i!#fIdM5d!It!J

"
ALA

Dostać można w aptekach i
wfekszvch składach aptecza.
poleca apteka W. DanieleckJ.ego

J

I

,

ul. Zielona N2 15.
Egzaminy

wstępne

dla nowych kandydatek
łA

MW!tJ

odbędą

się

13, 14

I
+ [brI2iiiafii~szie[lni[a + I
II
I
I
~~

Najlepsze ZĘBY sztuczne l plombY
";eczenie homeopatyczne. Od 9 r. do 6 wiecz.

15 Czerwca.

~

tL

. . . . . .maammemm~RDma"&m

GORSETÓW

WSD.ewe~&~&mam&~·

Wffi@

Vuażne dla gospodyń, kooperatywl pralni chemicznych i apratur
od 50 k, hurtem taniej tylko u SzmaJewkza

ut

Połud:r,iowa

~ltU[lna OUllyna, ydło!!

:nasIona. cebuli, żyte.wskięj, b-.",łej i czerwonaj
march wi, a. tak:!e miotły uliczne do sprzedania.
UL .Jułjusza 18 m. 25 od 4 do 5 po po!. Tamże
Sil:

także

Nr,. 8. l

Piotrkowska 130 (w podw6rzu)

I

Poleca najświeźsze fasony gorsetów, za,..
stosowane do dzisiejs~ych wymagań
mJuy bIustonosze, pasy brzuszne, gorsety .GrossessC-, anti'gorsety, sprę
tynkowe e t c. Przyjmuje reparację,
prZEróbki i pranIe gorsetów. ~

==tanIo 55 kop. funt a
t, kże rozmaite mydła,
hurtowo i detalicznie
dostać można tylko u
Drukera Srednia Nr. 2

Uarniny ~lwaitankie

III DtO

Piotrkowska 103 pnn.ua ol., 2 wejście parter.

u BORZYKOWS1\IĘGO, KORsm:mtynowsks 20

60 kop. funt, burtem

łaniej,

tapicersko '- ćtolar.

Meble nowe i używane na.jianiej w dutym wyborze oras łóżka metalowe wózki i welocypedy dziecięce, wanny, krzesła. wiedeńskie.
Poleca magaJ:yn mebli Władysława. Romis,OWe
skiego Piotrkowska 116 I riętN front.
Maturzysta GImnaZjum Polskiego udziela korepetycji (specjalność) łaciński. matematyka, fizyka. Oferty sub.• Mafurzvsta· w adm. G. t.
kuszerka prtyjmujc:t <.llwre u\l:z;ie!a porad, biednym U!!tępstwo. Piotrkowska 223 m. 25.

A
A

Hurtowy i detaliczny chrześl;jańl51ił
Drzewo.
skład drzewa opałowago. Drzewo suche rlt-

m

hane po 45 kop. pud uL Fra.nciszkańlłka
25
W. Tylińsld.
nteligentna panIenka. liD8jqca. .freblowskie roboty i szycie potrzebna do 4-1etniej dziewczynki na stałe. Wiadomość w Adm. G. Ł.
pa.ni .ndziela gruntownie niemiecI nteligen~na.
kiego. \nadomość w Adm. G. Ł.
Inteligentna. panienka, znlł.jąca hycle pOBZ:uku"
je jakiejkolwIek pOSAdy, mOKa być na wyjazd
Oferty pod "SCer('t,," w Adm. Gaz. Łódzkiej.
sztuczny, wyborowy w wiadrach, paczkach funtowych, tanio dostać u Mdczela, SzW'area, Wlodawsklego, Łódź, Póhoona 10.
racownia gorsetów NataljI .K~d:derBkiej. PiotrkOWSKa 132.
a.nienka Z 6 kL wykształceniem, podcllaa wakacji, udzieli jednej lub kilku panienkom.
pomocy w pr%iygotowa:liu do klas n1łs:;ych, za
skromnem wynagrodzeniem na wsi. ŁaskaWO
oferty prosI skł"dać w Adm. G. Ł. 'Pod K. K.
OkOj umeblowany, frontowy, bardzo :Ładny nie
drogi, zaraz do wynaj"cia Zielona 41 Zomet..
rower.y do sprzedao.ia... Gnojny uL .1:'1811kowa.t
t Jest do Od5 tłPl..nia w dObry;d
W
... punk.cie handel wIn z resta.ura.0:1\ eg:zystujl\Gy od lai 12. Whdomo~ć w Adm.
G. Ł.
czeń klasy 5 udzieli pomocy podczas wakacjI
w przygotowaniu do klas nitlSllych za skromnem wynagrodzeniem na wsi. Oferty w Adm.
G. fI. pod T. K.
ntoni Stain zgubił panport; nlemiecai. wyd~
ny przy nI. Radwańskłej 18.
ntoni Konkowaki ;,.gubił paszport niemiecki
wydany z gm. Rednow,
nton n~ J agieIska. :zgubiła passport nfemiecld
wydany przy ul. Ewan~leli~kiej lO
Jo%eta tlokoł zgubłła passpon .o.iemtecJd. wy.
dany przy u'. Suwalskiej.

I

MI"o"'d
P

P

P
2

11 aga y

Uwaga: tylko sklep kolonjaJ.

na. s rzedaz srebrne króliki.

białe i kolorowe

"MARTA"
Łódź,

Tiu a
biegły w językach polskim i niemieckim, znający i inue języki poszukuje zajęcia. Łaskawe

oferty pod .T. 103" przyjmuje a.dministraoja

• Gazaty

Ł)dzkiej".

lokatanio

A•J Ar• A'• AJ• A'•

(usuwa-

Przyjmuje od 8-1 r. od 4-9. Panie od 5-6 p.p.

teraz

i

A LA" Piotrkowska 127.
powodu zmiany
A•A• A•A•A• A. Z lu,
można kaDM

chorób zębów i jamy ustnej.
Mikołajewska 83 róg Ewan·

ilJIi!III!II

B!I

elekaycznościł, eleldro1izą
nie szpecącyc:t włosów.

DROBffE:

"

::

7 -miu tdasGwa Szkoła Handh,wa żeńska

I.

za

p~j;Mt:~~~~~ro~:l~:;
kaszlu i chrypce..

Kurpińskiego

meble nowe i uływa.ne
skia Nawrot)i 37.

Mou5ła!n

za:!ria nłl

letnią miesiące tylko
.Adm. G. Ł. 5ub. "Wyja::d.-

OGłOSZElflA

rai e

Dr. L PRYB ULSKI

:t

na kilka

M3r::. 2.25.
flakonu Mark. 1.25.

inteligantna
Panienka.
wsi do ddeci na.

SpecjaHsta

I

flakonu,

miesięcy

II
77

~

l/l

łiadesłane,

N'a założenie Domu zdrowia. dla. chorych i rekonwalescentów strażaków, wpła
cił p. Faodor Awiłow rb. 25.

Szm ku ze śpiewami i tańc:!miT'w 3 aktach,

....:: ogrodzie bufet.

Wczoraj o godz. 51f2 po potud~
przy ul. Nowaka

Niezmiernie przyjemnego Uczucia dozna
postawi sob.e za prawidło płu.
wieczorem przed pÓ,ściem spać

każdy. kto
kc::.ć usta

Czwartek. Poczq ek o godzinie B-ej wIeczorem

r

(W ogrodzie-Konstantynowska 16).

zgon.

.
Domy i zabudowania w posesjach
nr. 6 i 8 żgorzały doszczętnie, przyczem
-niesfefv -nie obyło się bez offar~ gdyż
w oaniu ~ zginęło 2 letnie dziecko, Anna
Grobelna. dwie kobiety w podeszłym wieku zostały poparzone.

15-18

•

*"+"

Po:nańsdego.

-

członków

kort.

działy straży ochotniczej. oraz straż l. ł(.

Rh. 3,088-15 k.

wycierzka

skowski, ,.Step"', MO~1USZ;{Q• • Fhs", Chap,.'n, ~Nokturn" na WiOlonczelę, wykona p,

wvbuchł potar.
Do pola:u zaweZWlmo I, II, III od-

47-50
77-04
372-64

kompozytorów pol.

. W p~o~r~mie m. i.: !{aą'Jwic.z, .Od.
w:eczn! p!eSlll'" .. Rap~odla liteWSKa", No.

pod nr. 6

179-60
736-70
227-27

'\y~eczór

SKiCh.

n1U w szopie Lankasa

1,482-22

Koncert Fopularny.

Jutro:

pożc:r.

(5)

arsz. różnych ma-

" 5 600 drążków do chorągiewek
" 17,800 różnych orłów
" 23.145 chorągiewek
Ił opaski dla atrazy beapie-

starszych podanie, w którem zwraca u·
wagę, że wiele chorągwi cechowych.
"ozdobionych" jest jeszcze godł:ami i
napisami rosyjskimi.
. Czas już byloby pozbyć się owych
charakterystycznych emblematów, będą
cych smutnym dowodem miitionych l"zą~
dów administracji rosyjskiej.
Rzemieślnicy polscy są pewni, że
podczas uro~zystych procesji na Boże
Ciało, cechy wystąpią, iak i dawniej, ze
swymi sztandarami, lecz zdobnymi w

kop.

iCQ

w Heh:nowie.

zbiegła.
Ragły

_

s.

Dyri:kcja: Bon. Szulc.

(s} Onegd'.ij na nliey Spacerowej nagle
rio;;'ał
hwc.toku65 letni N. Lues. "Z:iweu .Ic,
,.
~
,<"..-any lekars p.:;gotowia skQnstalltował 8W19fC
od upływu krwi.

Rb. 3,088-15 k.

skich i zapomóg.

v: k .. sii:. te!>tru.

Rb. kilp.
2,588-19

czterodniowy targ w sklepie
z rozsprzedazy na mieście
ofiara w "Gasecie Łódskiej-

łać ogólne zebranie członk6w, na którem zarząd cechu ma przedstawić do
uch).valenia regulamin składek członkow

Teatr

a maja

-

{;~arlo~ych. dziękuje ~

strazy ogm'Jwe] ochotniczej.

_ Ł O.
Dziś;

_ Ze szpitala dla umysł. eb. . . ł(oc=hanówka-.
Zarzad szpitala "Ko{lb~nówka· składa
n:niejszym - szC"NS podz!ęknwania ,,~owa:.,y
stwn śpi'Swacz~mu im. Moniuszki" l .Łodz~
kiemu Towa.rzystwu Sf'ortcw'C'mu" za dane
w ln"i~tniu i lIBiu bezin~eresowne przedstawienia dla racjentów.
_ Z kontroli miar i wag.
(~) Jf)kal kon\roH m;ar i W3g je~~ 0twa rty codz. od 8 rano d{\ 1 po peł. 1 od
3-6 po p'ł. (Brednia 18).
_ Systematyczna kradzież.
(s) Z!\mieslIkały przy ulicy NtHv.o-Cegielnianej Fajtlowlez za.~,!aży~ 1)~ dtuzsze.go
CZllHl Bystem5tyesllĄ kramneź r!sll'ędzy a mIeszkania. Jak się okazało krad?ia:l;~ dopnBll,:zała się jego służąca, która w dum WCfH)<

informuje nas, ze ze sprzedr,iy narodowych
emblematów na d:deń 3 Maj\l r. b. otrzymał

płacili żadnych składek.

Z

C'Jerwca) p'1mlęd~y god~.
- 8 W!(>QZ. '\V
10k&1u T-stw:i. - Piotrko\'i'ski 91. pnn~~
zho~[Iy () godzini.a 8 m. 40 rano przy Staoi l
tramw. lIg'itm~1::icn.
6 1/ a

czona z zabawą dla dzieci .. i ID.łoazieiYt

f.,

rząd łódZKIeJ

IBQWan.a

_ Dzieci dla dziebl.

podczas wojny pozostał się bez zarzą
du, gdyż starszy cechu pO\yolan.y został
na wojnę, zaś podstarszy mechClał przyjąć mandatu. Staraniem Kola starszych
i pod starszych, w tych dniach odbyło
sie zebranie cdonków cechu, na którem
n; starszego wybrano p. Stefana Mu·
szyńskiego, na podstarszego p. Maurycego Brygiera, do komisji rewizyjnej
pp. J. Skarzyńskiego, A. Świderskiego i
A. Sznajdl'a, na opiekuna zaś gospody
czeladniczej p. Jana Skotlewskiego.
Charakterystycznem jest. że czlonkowie od początku zalożenia cechu nie

-

do DĄbr6wei: i B'ofinllilÓwki. Zaltisy .f>rzyf..;
będą w pi~t8k: i sobotę (2. l 3-go

naszemu· naro-

dowi.

Zlehmul:l ł::ltaUlsław.

_ Z cechu ryMsII"ZY.
Cech rymarzy, istniejący od 1848

pnystoją

które

w im!6.niu

no.

U

A

A
A

Redaktcr i wydawca JAN UR:ODEl\: (m p. Przejazd 8

N~ maszynie rotacyjnej w tłoczni JANA G«.ODKA Paejazd d.

