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BŁ O S ZE 11 A w KriHestwda Pohddem:
lll)'BHJH1 60 fen. m wieNz petitowy jednoszpalfowy (u
stronie sze&ć Hpalt. ).
Dr11Jnu1: 7 fen. za wyraz, najmniej 75 fen.
iad111łan111 (po tekście): Mk. 1.25 za wiersz petitowy (str. ł np.\
lakrelogt: 1 Mk. za wiersz petitowy (str. li szp.).
W d1łai1r lunul owym: Mk. Ułlł za vdersr. petit. (str. 4 mzp.).
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I B:W[~~••· KANTORY t a Kł111loaud111 w Koluszkach, w Mławie, w Małkini. w Pułtusku. w Sledfoach1 w Sieradzu 1 tJ d.

Łemż1

przez oddział woisik polskieb generala Dow·

4Lell1iooką

w eclu prowadzenia wspó1nej ak.e,tu
bolszewiikom.
~
O ile na ll'O.ll\lle rooyJIS.IDm wojska nie.

Berlin.

pruwadzą akcję za~epną przeciwk~

· -0alej podró~y n1ę

podwodnvob, ani nł*eytów WGj&nnyeh. statków p_
· do Bergen tyllrn

,

. z 29

· ·8 zaś 2 1nne at~

Wielka kwadnia 24 lutego:

(Urzędowo).

tera gMwna donosi

g~r. Można miPó

ie. t ki1k~ ią·
tną z.awrn~6
~~ portów ang1e1Bb1lh'° hl1lr szkockuh.

l

Grup'3 woi~k arcyke. R··preoha
i niemieckiego następcy ironu
Anglicy i francuzi na wiela: odcinkach frontu rozwinęli ożywioną

Feljetonista „Naszego Wieku", dawnej t>Rieciekawą a aktualną paralelę dwóch glóW•
.
.
fiych demagogów rosyjskich..
\
Dz.iwł was t-0 zestawienie? Bo i W sanH~J :rzetzy, c:o może mieć w.spólnego aw8lli~ . „srunodz;.el"i.a!wezego :prawosławia" z „awanturnikiem SO.
tjalizmu", - oszust w imłę Chrystusa z OS?Sustem
lii>.r imię Marksa.
.
Obaj są jednak demagoga:md. pierwszego gatunku.
,
Ale nietylko gatunek jest im wspólny. Należą
ł do tecro samego rodzaju.
os:<lźcie to sami, gdy opowiem :wam m-0je
&notkanle :& mnichem Heliodorem.
" Byio to w Finlandii, latem, na krótko przed
.wojną. Pe\\-neg-0 wieczora wchodU do mnie towa..rzysz po piórze i mówi mi:
·
- Heliodor ucieka za granicę, musisz pan mu;
pomódii.
- Alei ja nie naleię do j-eg-0 71W-Olenników zawołałem. Wprost p:rzeci\'<'llie.••
- Wiem o tem, ale Heliodo:r się 7ltllie:nil de
gruntu. Stri.ąsnął proch ca:ryzmu ze swojeg-0 .obu·
iwla. Stal się wrogiem caryzmu. Jego jedyne ma.-zeIl.ie: uciec za granicę i napisać ksiąźkę o „Taj~
mn.icach r-0syjsk.iego dworu". P.osra<la on doku·
mi.enty, które rozbiją doszczętnJ.e aureolę ca.rosła·
't\Via U ludu.
,
I
1
Wahalem się. Nie 'Wierzyłem w takie l:ahve ri.
twaltcrwne nawxócenie.
\
.Ale na skutek nalegrui tU'l\·ariy:sm 21!:,">'0d:illem
tiię dać p:rzf',ulek Heliodorowi na jedną noo. Pny
1-ncY.vadzon~mi mnicha. Wyobraźalepi .·sobie go .!a~
~fi \V-ysuszcną przez fanatyzm postać, z żarem el<
~ohliwym w oczach. Tak n;e:fawno przecież ro„ ~
swoją namiętną wędruv.kę wzdłuż Wolgi, pr
~iągając za mbą masy; tak świeży byl j-ago pogrvn.
sara:towskiej inteligencji, spalerlie w Carycy!llP
.,,hydry rewolucyjnej". Tymczasem podszedl do r ..,.
jeg<t samowara na bdl::or.ie :dr:owy i krzepki chl{} •.
's::eroko. mo;.-dy, z male~i, r:c'.<memi oci!mmi, z~
Gackim czubem na gl:o,,·i(!. ~ ·j·:~.i w oczy p:ne·1>'aj!I
fila.la nad dt~.·liem.
.
Byl-że L' 11l!Ilich nat/'i.
~ i:!lki, ('3,Y tei; ro- b~")
~ do,ńsk.i :•
.
Jedn3.k i;y1: to nieu:.•;," „ :~ crlowiek silh.:::;'
~konani!I Mów.ił obu.:::. •·iJ, silnie, namiętnie.
)?orównan.ia j:t5krawe, ale t:~!Sto zastanawi:-.ją, "
~'yświetlalJ· to, czego w :t~· .;tr~kojach i fo.rmulae.!t
ł!ie udawa~L mu się okreflić. Temperament bil t,4
tegl> czlowieka niepospolity.
Kobiety zarzuciły go zaraz pytani~ glóv.-:1lll<.
~ Rasputinie i o stosunkach dwe>ru.
~
Po hert ::-de pos:aHśmy we dwóch d<> lasu i H•
1,iodor zacz~f mi się spowiadać.
·Sam !'' ··:fil7,j -z; lmln. I chłn;:i>'\m pmo~l >ius.z;~
,lłe::gijną •· iarę mia! gorącą, jak ogień. I wyc"'s.:
~al filę v. czci podwójnej: dla Boga i dla cara.
l rozmyślając tlużo o biedzie ludu i o potr.:~
1'
rbie dla :oiegf! rządu, doszedr do wtasneg-0 śwd..at<>

ttl" daje

„

/wil

rt'iwnież

m~żnej niegdyś

miljonoweJ arłtl.Jl 1.".G!J'łł
skiej, której odr~dzenie zosWe uniem°'"'
tlhnone na długi okres ozasu.
Na zachodzie anglfoy i francusi pr~
wadzą swe gwałtowna wywiady, czą.Sio-~.

kroć nakładem znacznJch sił. Wa~~lł'
<Jstrzeliwania Moerseele mieszkańc.f0plM;
nieśli znaczne szkody. Podobnie~ W'~it~"

~<;:ą,du.
Car i lud! A wszystko inne glupstwt> i zb:
'tek, które należy v.-ymieść precz! Trzeba, aby .....,
1

:wstal-0 u nas królestwo chlopskie, państwo rot"
cze. Wy, inteligencja„. byliśc:e wmys,;y moim.
)wrogami, ponieważ miałem <l\•:óch bogów: Nieb1
IS-kiego i ziemskiiego. A wy nie mieliście ia<ln<:"'r>
)Dlatego n:ic wierz.ylem ani \V was, ani w nau?·
~"Vasze. A gdym sp-0strzegl, że 5low-0 moje jest s
~ doszedłem do przekonania, źe jestem w stanie.
In:· :::niem Boga i car;J., wprvwa<lzić lu<lzlrle stact~
$1 królestw-0 boże na ziemi. A wy wszyscy wym
:w.:.: :,;cie się mi djabfami. ·~Hrne:.vidzllem iuteliger..
~ę, gubernatorów, kupców. I nien.a,\·idzilem kultu.
*"~ calą. Chciałem stworzyć chlopskie, robot.nic;;;"
''-rulesfiwo pod władzą Boga i c:x.ra.
Ale Heliodor dostal się na dwór. I zetknąl
wem i z domem jego.
,
I wtedy ów car-marze::'lie s1a:nąI przed nim w
iwej realności malusiego burżuja o p!asim móz~,
,Aącego w stosunkach pospolitych i
wszelltl:g
'll.amaszczenia wyjalowionych.
I wtedy posl.a.nowil „rozbió bałwana".
Wlaśnfo ucieka do Egiptu, aby dolrnr.t.ó te;1f!ZY pomocy ksią?.k.i o „Tajemnicach clv:cra fO.!!Yl

ze

·

ł.;ilego".

Heliodor wpadl w

tli.dumę.

Odezwałem się:

Więc straciłaś ~ wiar~
iki~ i roootniczeł

-

.W

~~ eh.Ie..}

licy St. Quentin bomby,

Wschodni teren walk.
Gr>!!pa wojsk Eich~órna.
W Esttlandji wojska nasze; witane wszęd~ie przyJa~~ie przez ~u- f
dność, pomimo zasmezonych . drog,

Wło~ki·

Pierws;ty

general-kłpaM~:.
Ludendtwjf.

. .

.:

nlch dotyczy prawa 'Q~fWMia o~óP~- p~l~-<
niąoych powinnoś6 wojskową, do pewnyel
CP.łów po za obrębem państwa, drug~ zaś
środhów na pf'lnienie .mtJfihy siirabi~za]
przez zafo~(t. · s.zwedaką na wysp.'aeh: A~

Iandzkich. Prezes ministrów z.a.znaczył, 13
obia te propozycje apowofowane 'Zóstały
umową, zawartą między stronami walc!.{ą·
cem:i na .A.landach, przewidują zaś jeqy
nie przPjściowe, trwac mające do 1 ma:to.a; 1919 r., zarządzenia dla ochrony lud-·
ności wyspiarskiej. Nie zawierają pn;ato
żadnych zamierzrń
~!zfokholm,

natury polit3cznej.

24 lutego.

(T. wł.) ~

Tylko jeden operował religijne~ a drng:t '
,,Svenska. 1'elegra.mmbyrant" komunikuje:
11en'~e soeja1isfycmemi kateg-0rjami.
Pierwsża ir;ba uchwaliła bez i;ozpraw oObaj są w gruncie neezy dwoma eg:i;emp-J.an;
bydwa
projekty rządowe, dotyczące wysp
ll'!i jednego. czysto rosyjskiego typu - despo~
.Alandzkich,
a mianowicie: w sprawie wy·
ó z:red11lmwan_ej myśli do jednej, najuoo~zej fu!-.
1nlllki, - fyp11 history~nie dobrze znmego, któr} · słania wojska do pełnienia służby straż
niczej oraz w sprawie odnośnych środ~
"'f Iw.nie <'lrofaym ZTI:'11:no:! swój klasye"'..11' wytflł
ków na ten cel.
. Pemiędzy Helio<lt>r~m ·a L~ll:il:).e~ leiy, 1.lda«V
Druga izba zatwindziła pierwszy pre·
'i&ay eię, przepaść.
jekt 131 głosami przeciwko głosom sOóll11dte11.ie.
jalistów lewicowych w liczbie 15, drugi
Są tf> braeia. sjam.3ey ducha.u

!

• zaś bez głosowania.

UrzędovH tf nnłesieni!ł n
hr. Szepty~Heoo.

t

ł
i

drm'.sfi

l

RumunJa a kmJ ej~.

~.„1 Hn, 24: lutego. (T. wł.} z Ba:'llylei
<'Io noszą do "Vossische Ztg. ": Jak się do·

.
wiaduje „Secolo" medjolański, na konfe·
Lublin, 24 lutt!Q:O. (T. wł) Donie::iie ł rr,.ncji koalicji. która odbęd7tie 5ię w
nie wiedeńskiego ces. j król. biura koreWersalU' dnia 21 marca, dla ponownego
spondencyjnego: Generał major Stanisław. omówienia warunków pokojowych; .cofni~„
llr. Szeptycki, na skutf'k. prośby własnej, t~ mają być .Pelnomocniclwa pr1ta.ds·tawi„
został zwolniony ze stanowiska lubt>lskie
CJP!a RumunJI.
.
·
g'O gubnnatora wojenne~o. Gr• 'l'nł pieWedłu::; "Echo de Paris"• l"'2iąd an
choty Liposcak przejął zarząd l ·""lakiem gteiski wyciąg;nął jut konsPJ{we.nt.je .~ :n:ttgubernatorstwem wojennem.
wego stanu r'.h,,.r.zy w Rummtj;f; Mi:a.n~wi··
· cfe w hrabstwif' Londynu ro~paezęt0c·j;m;ż

-

Rowy d.I uat b warski.

: rejestrację

wł.) ~iu ł

'MONH'hjnm, M Juf;pg-o. (T.
ro ko:rn1ponMncyjnP Hoffma.na don11si

I
hr. v. Po-

rz~dowo; .Ministn państwowy~
dPwily. z polPcf'nia. łPlrnr~y. musi

1:1-

prZP7r
dłat'lę;y oszczęd:rne g1~ i dlab•gó nie
może bi ać nd21iału w <1HlR~ych rok owa
· niach por,ojowyeh. Zamiast nif'go został

ezas

wydelrgowany fajny rarlca lPgacyjny ambasady bawarś1dPj w BPrliniP. v. Rchon,

który też już urla;ł si{) do Bułrnrr~:dr.~

Szwecja a J.rlJY nhm~:zkie.
~ ztokhQlri>, ~4 1nt~g-o. (T wł.) „S•<'n~ka TelPg-rl:'l.mmbyran" rl0nnsi - nrz~di.,wo:
Na skutrk intrrwPnrjf szwrdz!dl'.i ;1omi~
rlzy bhiłą gw11rilją i ro~inn:uni i:~ ' " 51,~eh
Alandtlnchł j~1!\ równiPt pom~'~'lr.y · ro!'ljanami i fodnoic.ią .!Jandów f:!')St&la zawar

ta umewa. eo
.wysp.

l'.!o

~walrnaeji

Rząd l'r~łdJ1 dzisiaj

t<"j

grapy
·

:r

ter en walk.

Na wsli]:l;Rd od. Brenty w!(l~f
nieoczekiwanie zaatakowali na 116Hiai
te San Gabł'łelie. Zostali wsza~~;.
odpare,i ogniem.
~
· · .. ·~tl5Ki~.~·.•:r~

tję:>

--

na 22
a 14

WARSZA\VA.

wi dwie propozyoje, będąoo 'W mąwku ~
sytuacją na wyspach .A.Jandzkie.h. 1e,ana .?l:::

m::foiccil oczami.
,
-+'Onie! To prawda. jedyna rosyjska prawd~
l mua się znaleźć czl&Wiek, prędzej c:t.y p!)źn:f::l.J,
tii.óry z.dolny bęciz.ie takie pa:Mtv.-o urzeczyWistm
Nazajutrz Heliodor, przebrany za. podr6~ują~
Cf dżootelmena, odjechał statkiem do S:Dwecji No
wy ubiór jeszcze bardziej uwydatnH ealą prom.ie~
łnśf, ealą cielesność, ealą chlopskość postaci teg"
l''syjskiego fanatyka, dla którego ws;;elks lwl.ftlrr.t
łl!y:ta owocem djabla.
Czy Lenin nie j~t właśnie cz.ł'O'Wie'!Gt'm Wl'JiljJ;.,
myśli i serc.a Heliod<ira?
Nieraz przychodzi. mi t'O na myśl.
Alboż co innego on mówi, ·al.ooż do e~gt> in
n~g1 ;J~ży, niż fanatyczny grubiański. mnich z Ca·
-')< :::> który· szczul: tlu:m oo saratowską inLeligeJ.;

zrzuoon• .

ł}ieprzyjao1ela. w nocy z 21
zabiły jedną osobę cywilną,

wywiadowcze.
Na.zachód od Miluzy bataljony
franeuskie, po wielogodzinnem za-.
ciekłem przygotowaniu
ogniowerp, ·
przeszły do ataku z obu stron rz.
Oiłler. 'W ogniu wojsk bavvarskich,
prowa.dząr.ych
kontratak, załamało
się natarcie ich pod Exbriicke i S iederburn 11anfst. W rękachnaszych
zostało 14 jeńców.

lwana Grożnegt>.

niezwykle wielJ,ra liczba W2iifłtych.,

· tfcr niew·oli wyższych i niż:.a21yoh nftnerów!
stinowjtł dowody tragicf:U&io •. u.p&tlt_u;

kontratakiem odrzucone z poludniowego kóńca wsi.
Na zachodnim brzegu Mozy niemiec»kie wojska atakuj&ce z frarnmskich rowów przywiodJ'y jenc6w.

~i"

łtrłHlDI Włlt

~ony prz.edewszy.s~kiem ~ o1brz!miej ~lośc1 dział i materjałn pnewozowego, JS.k

franm1slńe,
się poprzez
Chavrigny, zostały,

Grppa woisk ks. Albr?chła.
W Wog;f'zach skuteozne walki

Lenin i Heliodor.

.

Bcerlin, 24 lutego. (T. wł.) Na. wsoho„

Silniejsze odclzialy
które usUowaly posunąć
pod

.

·dźie wojska niemieckie prowad~ą ofenzr·
wę w szybldem tempie. Cenny łup1 zło

działalność wywiadowczą.

Ailłotte

\JłJ tlo Staun-

.,.

'iJJm jesz-0.ze s~tko~·.·~·.

Zachodni teren walk.

łR0sj1,

o tyle na Ukrainie grupa wojsk gene-rala Llnsmgena występuje przooiwko h-01sze-t
~ ikOIDl w charakterze pomocy dla w-0j:E1<k 11•
ikraińskioeh. Posuwając się O<l strony Ku":'Lai
~a wschód, wojska niemiookie malą już p za;
:isobą dawne twierdze rosyjski~ Luek, Duibn-0 il
UL.n\ile, v1·az ważne węzły kolejowe Łuninie«;
.Sarny i Z<l-O±bunowo.
.
Onegdaj woi:Sika niemiecltie wkroezyly oo
iN·•Wvgrudu WołyńsJtiego i posuwają się ku
i r,Jfilierzowi, oddalonemu od Nowogrodu d.
S... kJ.m., a do którego schroniła się RadA u.•.
\.ralńska przed holśzewi:kam.i.
.
Ogólnie bi.vrąc, poohód. mea:nioolrl rozwija:
sk bardzo szybko i o ile w tem sam.em temp_e
IP· ·"wa co doty.c.hczas, to w ciągu tyg0dnia .'\'oi•
siia niemieckie będą mogły opanować ~alą Er
'śi'tuli.Ję i Inflanty, oraz dotrzeć do Kijowa.

ął rÓWlłi~ł

zld„ '! o,iAA'ł
· i~'llw.a~l\!O ani fod~

· inny jeszcż~ pa!'° „ .. .. .

Komunikaty niemieckie„

~neci w

mieckie

urzęqo

Komunikat

bór-Muśn;~iegu.
l.)oityobczas nie jest w.ia-uomem, w.y z chwilą zajęcia Mińska przez ~<>,iska:
n1e.rniookie w-0i&ka polskie posunęły Się dalej na wschód, ezy też poląezyly się 7t a.~l1i

poń,p~·1y~h rnmuńskien.

\!tir ·1„

'

i

f

f

· l. ·

Hi~ dł ~ ·~~ rtha ~orłitł.

,

--

'

·Booinł@e.

. Kazimtkz Wieikt :w·~
• fe .ria śmierć
·.rkowica.. ·· · cłt0wem .
ęstacj:ę

gfodGW~.

odbywaj'

ie przed zam•;
i na Krakow•"
•· Kozacy po- :
.•łt.1 na ludno·,

8'•

... .·.

. i-··ilz:t;'tlłtl

~<>·sąp~~~::~~i~);J~.
:~:
:ML
. w,

U}.lęd~y ludność,
tych
: jest 9: .1;} przy. ul. Ekaterynbqrfią;ldP.j: M 8
'i (ziem niakiv warzy wa i żywn oś:óJ:h;nrtownte),
· 2} przy. ul. przeja,zd N.! 9·2 (iislł!J.ni.a.ki, naf-.
ta, cuki.er i zywnośó hurto;W'nte)~, 8) :puy
uL Przejazd M QB (żywność i ®k:te~ wydawnfotw:o kooperatywom~ kuchniom i
instyta?jgm społecznJm), 4) w Karolewie,
plac StJ~jnerla (~;emnia.ki i dr.zewo), 5)
przy ul. Ęmilji, .róg Widzew1fktej (ziem·
niaki), 6).}>rzy ul. Ogr.odowej M 18 (ziem~
. niaki j wa:l'.ZJW~), 7) pr~:,y-, ut Qgr:o~'.o:wej
M 28 (wągfot.i drzewo),·. 8) przy. ul. W~
,glowe.il:A!:Jf(węgiel i drżę;:wot t,J:>)_.pu~
ut Koń'stan.tynowskiej M . 9łł (wę.g1el l

drzewo}. ,
. ·
. .
.
·- Ma'gazyny :te. -pozostajt\ po·d doZ'orem

skórnvm-c'lt. Dudi'l;&'Wfoz we wtorki mię
dzy .r/oaz. 2-3: . · ·
·
W ambulatotjnm · przy ul. Piotrkowskiej 2-95 udzialaó będą 'J)OrilO'?J lekarskiej eborym wewn~tr:z;nie dr. Łukasie
wicz codziennie między ~odz. 2-3 pa P.oł.
chorym na oczf-::..:dr. Goldstein:.Polakowa
we wtorki, czwartki i -soboty mi~dz godz.
2-a· pp.; ohorym ob1rurgicznie-dr. Soko-·
łowski w poniedziałki i e'lJwartki międ~y
godz. 3-4 pp.; eborym na uszy, nos i
krtań=dr. .wołyński w poniedziałki 1
czwartki między godz, ~-4 PP·i skórn:ym.'
chorym-dr. Dudkiewfoz w środy .między
godz. 2-3 po pał.
Kinownictwo ambnlatorjów objął dr.
Bronisław Handeleman.. Zwracający si~
o pomoe winni posiada6 bezwa.rukowo
świadectwa szkolne.

·-!ee''

m~

mogl!I tam :nabywaó otręby w sfo~nmku
150 ·funtów; na ·konia i 100 funtów na
~krową miesięcznie :po cenie 12 fen. za

ead~fdzie~niaoza..iy.
'
·
Ni"~•ele ' Ó-ad~iaIU: ·. ile'ńinfae~an.ogo funt.
Wj.ęeej jak na jeden miesiąc .otrąb
iir?dzi,ahl.~~IP~o:w:i~11t9:wa.ni~ niias~a.,, z ;ra- ·
:mienia tt.;a'f .:Miej sltiej. !tói delegaej~, ktrpi6 nie. wolno, natomiast mniej zamoż
:akład&łfł~;a Si~. Z: 1rrzewodJił~z~cegoi t.~dile-

fr~la:z:!:·o~F!:aI~S:,i.;~~fi~~r:,:Zi{)~~~;.
:mar.ka.

.

.

..,

. .•

.

. . . .·

,

Na laópait~~~DA!'.· l\l:di;oici. w.•. :Łod~i·:
/ff 1:iemnfa~i; !~t~~~ ;.~~~~acyjne wy2>ni~

r""Ył1 oddzu.łow:ł· zręmn.niczanemu poozą...
~ik-0wo ezte,rr. I>o;wJ~ą~J:. słQ.!'rniewieki, raw-.
~•ki, łoltfokr·r··aoie1Htózewslil~
wyzna-

. ~Hon~go kontr11gen:&,u

z

~i~mnb.ków- z po~
FienJonyeh po.wi.&tó~ udłlo 1i~ otrzymać
1'ł&ledwi•· pol~Hrtłf.: c::o. roz1unie si1t ..byfoby ·
'lliedGStateoznem··dla· łudnośti Lodzi.

•'.;

na.

:ni mogą' nabywać otrąby częściowo, po
kilka · funtów- nawet, byl~ ogółem nie
prse.kroezyU wyzcBaezonej jm normy mieBi!ł·cznej.
·
Wobec ogólnego braku i drożyzny
J:laszy. utr?;ymywanie miejskiego oddziahl
pany jest. celowem i wprost nie"zbądnem
(ze względu. na niskie ceny) dla właści
cieli łiywego inwentarza. w llaszem mieśoie.

Wobec tę:gq p(Jc~y:nfono sta'rania u

~odnośnrch włąd~ 1/~Y ~~!1~0'. ~z1iaL:-'.
czenie Jeszozt1 · p;o-vv·r .... " -a~daf11ro'WJCł\••

.tBticranJ~>ł•. zo•la1';y;11wm:j1.,i:niq1rei ~O'llWO•c

Kejeatl'ac,ja. .szkól zav. odowych.
· . MinJsterjum W•.R. i O. P. zwróciło
JeS71iCJ'lie; S'ZęśoioW·O' W ··~~e·&h · p<>wtataeh:' id(!J
w~?;ystk}ch· właścicie1J, względnie'
:ła.skitn„Jµ:~'.ezińs'kimJ· lęez~ofciip. W dniach· kierowników a~kó.ł i kursów zawodowych

. ~o.no· St;kqp:ywa.l. „zJ&l;l!Dia:ki

dei~d-ę,tk,ow;o'

.Pstatnrcł); ukoń.eziquo orgaJłiz~ęje biur fi&. ·ilapu dł&. pomienionych .powiatów w Pod'it1b'io~ółl: i Ozorkowi$, B..rsezinaóh i>Łas-kn/
.
Zakup ziemniaków r\J ; qozwó1cmyeh
.p·owlata9h
f ób
·t przeprowacl:z.shrym
.
k . . • -jest w $po\• ·· nas ępUJ~oy: ·w a~dym powiecie za{kładane Ili\ biua z.akup,u,„ pozo·stające pod ·
sarz.ądem ielegowanego pi-z·ez . Oddział

.

·no

jak!·

średnfoh s.zkół

technicznych,

l:Jandlo-

w.y;eh, roh1J·czyeh, ogrodniczyc.b, rzemieśl:

nlcz1ch,. d~.ntystycznych, felczerski ob, mas.8'tu,, alrn,sz~ryjnyeh, gospodarstwa domo·
t s~ycrn,
· h.!łft u 1· t • p.,
.wego dl a.· k.o b'ie,
którzy d'otychezas nie zostali jeszcze "Piś·
mi"nnie powołani do, n.adesłania odpo- Pańskiej w godzinach popołudniowych odbył się
wiednieh: lriformacjJ-..,z wezwaniem zaroel- pokaz ei~cia drzew ozdobnych, urządzony ntara~
)siemniaeu.ny kierown~ka. llftlri.. te· otrzy„ !:dowa.nfa się do dnia 1 marca r. b. 'w Mi· niem tutejsrego koła zwi4~ku. zawodowych ogrod".muj~ od; naezeli,li.kq:t; ;J.'C>Wfa.tów · w-y.kai. .nd•sterjnm. Nale~1. nadęsła~ dane, dotyetą~ nlk6w.
Pokaz 19rowadgił i wyi11śnieti udzielał ogreti'konty.ngensowye}ł>d'C11.:ś1ł&1W;· z goąyo{la.i:s~w,: c&. krótkiej hist_ozj.i szkoły, koncesji szkol
'snajd.ującyeh siQ<'W·0brijbie dan.ego· po~· ;·nej, personelu .n.auQZJ:.<'ielskiego, · progra.~ 1tik miejski, za;rz1tdzająey tymże "!'tukiem, p. Mi„
\Wiatu. Ha pods.tl1.;wie tego· wyka~u k}erow- ~inru: szko·ły; hud~etu· n.~.r, 1917~18, tygod- niewier.
Lieznie zebranvm słuchactom, miłoś11ik(')fll
inicy biur czynią zakµpy, pączem dostar· aiowego rozkła-0.n godzin i adresu s,;koły ..
.
.
'zają ziemniaki do Ło.dzi.
ogrodnictwa, mówca poka~ał na okazach drzew
. W okresie e~.a~u od 1 pazdzfernikal
i lm:ewów j}Ortądek eięda. karel'I i odnawiania
PodatE!ilt .doch'ctlowy•
1
1917 1917 roku do 1 lutego r. b. dosbr•
· tychże, rezultatem Glego bywa piękny wtrost
w sob(}t~ ·óa:Ji1łb si~ \vsp6Ia@ -po- tychże, cn·a.r; lepsze wydawanie kwi~eia, resJł.
· ezono do Łodzi ókółem 176000 korcy;
siedzenie
magiśtrat·11J J{yd~i~n ftnanso.
ziemniaków.
owoców i nazi&n.
wego,
na
którem
ro.żpatrywa.n-0 w dalszym
·Z ·ogólnej tej ilo~:ci kuchnie otrzyma·
Polskie '!'ew. g-im1u1atyezae.
ciąg-u projekt wp.rowadzan,ia .,podatku <fo ·
ły, 18Q57 korcy, szp.itale 4212 korcy, koo ·
eh
odo
w
ego.
·
.
.
.
.
'
·
"pe.rat'ywy 66799 korcy, kupcy 4838 koroy.
Wc21Craj 1 w sali własnej prży ulicy
instytucje społeozne 1995 korny i prywa•
wydziału nie$. pODJ. biedn.
Czerwonej 6 odbyło si~ ogólne roczna ze!te osoby 75093 korcj, w zapasie pozobranie członków polskiego Tow. gimna.Projekt budzeta WydzfałU:: niesienia stycznego.
staje. 9becnfo okóło. 6000 korc:y.
Zebranie zagaił vreies zarządu p.
· Ziemniaki spnrndawane są po 20.40 . pomocy biednym 'na ro.lLetatowy 1918/19
przewiduje w r·ozohodao,J:t 6,491,560 mk.
Małachowski.
mk, •ia. korzec.
.. · , · .
·
Po przeczytaniu j przyjęciu protoMiejślrie składy do sprze-da~y ziem:.
Rułu z poprzedniego zebrania, odczytano
ni-aków 'St\ nast~pujące: 1) Karolew, plaa Urucho:mi('l1i."' .. amb;'el;-"\t.orjów d '
m.lodz:n.ezy l!Ha\•~ł"'llj.j.
ęprawozdanie. Zarząd zbierał się co dwa
Steióerta, 2) róg Widzewskiej. i Emilji,
plac S~ajblera, 3) ul.· Przejaz,d 'J\& 92, 4)
W dniu wezor'lłjszym uruchomione t~godnie. Działał noś~ ~ro:''arzystwa. dzie.li
·ul. Ek.~·t~rynburska M 8 i 5) ul. Ogrodo- zostały miejskie bezpłatne atnbulatorja, s1ą na ok~esy l~tm r. 2amowy: W le~1e
wa M.·.is:.
.
dla chorych uczniów mN~~sl,\.:tcli . szkół ele- odbywały. SH~ wyc1ec~k1_ w okohce. OtwoJłrlyb·y ·pgraniczono/ sprzeda1: ziemmentarnych. Ambalate:i'j~ mieszczą się: rz~no_ ~lJ~lną . salę cw1czeń dla B_'.1łut, w
niaków; ty1b do pomienionych składów, prz:y Baluokim Rynku 3, przy ul. Zacho
ktore~ cw1czema !_0Zp~częto w maju r. z.
nieun~111o~ne byłoby twotzenie się „ogondniej 27 i przy ul. PiotrkowsJdej 295.
qudzrnł ten roz\~13a s1~ pomJśli;i1e.
ków·~;;n~ co' zo.pełnie słusznie sarkali by
Pomocy lek;arsll:iej !'.a ··bufatorjach u- '
S~rawozdanrn kMowe ~rz~1: doehód:
miesz·„:ańcy. W celu zapobieżenia temu
dzifllać będą: prz:y Bałnc:kim Rynku cho- sl{łaak1 2~0~~ :m~., przeds1ęb10rstwl! do-0ddzi aI·· ziemnil:fcżany powinżył -sprzedaż rym wewnętrzni~ eo.dz'iennie mi~dzy a-4 ehod?w~ - '.''2 nuc. J z;a, sprzedane u.rr;a.,·
ziemnta-~ów 92 kooperatywom, w Irtóryoh.
dr. 'I'enenbaumowa; ehory<rlł na oezy - dr dzeme z meszkanut przy ul. Naw!et .~
zrzcszf;}Iii mogą zaopatrywać się w ten Holenderska w pon1ed~iflłłi, środK i pitt . 487 :mk., razem 3,'290 m.!L, tyle ro~me~
·Jlrodukt1Jo eeJ!ie nie wyżej 22 marek za tki miedzy godz. 2-3; . choeym chirurr.;:i : wydatkowano. BJ!auB w docho~Mb 1
\orz.ei!;:''':
·
cznym~dr. Sokołowshi w śrooY j soho1, • ,Jatkach za rok HH 7 zamknął si~ w sumie
między 2-3; chorym na..,i1sz,y "nos j gn:: ł 2/i22 rr.1k., ~• na. rol~ prtyszly r,~pr~je_kto·
dł_o ~ dr. Wołyńsk~- .wę :wt~r!d. i sobo\! ł wa~o łnlaus w sn_n11e :J,215 _rnk. W ?1ągu
m1ędzy godż. 3-4 1 chorym skurnym dr. roku .s~ra_wo~dav.Ma-'go ćwiczyło s1~ 71
Dutkiewicz w .piątki tni~d~y godz. 2-3. młodz1~~ncow l ~4 clruchny po 2-;- .~ razy
W ambulator_jmn,prz-r ul. ZacJiodnirj tygudn_io~vo. Ogołf·1~1 było 228 1e1MJ1 przy
M 27 pomocy lelrnrskiej'· udziPlać b~C:ą: 3,520 c,w1c.z(\cych się.
.
.
dr. Handelsman chorym ··wewnętrrn1r~ cri\\. c1ąg·u roku ,urządzono 10 :wyc1edziennie między !il.'Odz. ·2--"-8, 1·\\on in i;n ~:zek pieszych. ~Io_ hzg:owa, ~uto.m1erska 1
oczy - dr. Gnlr1!3tPtn-P<"J~lunva w ;'•''ilr 11-=:rifonia, Mod.Iii:~ 1 L p„ nak~~r,Ji, 0 h prze~
działki~ e.rr!cly i_ pi~1ki "i'f~~·~•::r.y f_ ,, ł·c. '.>·-{{; 1~;·:~:utd_zono ~wwr.n'.1;11 . .,. I-tot WOJ f5'.1war~y~ ..
ehorvm ilnrur.1.n,..~:n 1 r---rl.r. ~'o!\1r;oi»"1'' .. we :i;„\, a. 1 uiwrn„.łbJ ~1~ kaleealrnef - gd1by.
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go odbędzie sią dziś· posi.edMnie. delegaOdoz7t prof. Troj~nowskiego .
tów urzędniczych, na którem wybrany zo-.
s~anie zp.rzi\d projektowanej kuchni. Poza-.
Onegdaj, o godzinie 5-ej popołudniu
tt'lm mają być wybrane - komisją. gospo- odbył się drugi odczyt prof. Trojanowskie·
darcza i regulaminowa..
go. Prelegent mówił o sztuce gotyckiej
Przypus,;cz-ać nale!Ły, że wobec przew Polsce.
każania przez magistrat organiza'cji saEpoka gotycka, zwana również „barmym pracownikom sprawa. otwarcia kuch-·. barz-yńską", powstała za Bolesława Wsty<
ni będzie załatwiona w czasie · najbliż· . dliwego. Zapoczątkował sztukę tą u nas:
szym.
·
malarz i architekt włoski Vasari. .Mówca,'
ilustrnjąe pogadankę swą przezroczami,
Zywienie chorych.
s1.1harakteryzował pomniki gotyckiej archiW sobot~ odbyło si(l posi'edr;enie tektury: katPdr~. na Wawelu, wzniesioną,
komisji, wyłonionej prze2' wydział zdro-. za czasów Władysława Łokietka, kościół~
wotnośei, dla ustalenia norm żywnościo
Marjaclri wybudowany przez mieszczaństwo
wych dla szpitali~ Rozpatrzono materjał, krakowskie za Zygmunta Starego, przy-:
zebrany ze szpitali eo do ilości yrod.uk- czem zwróeU uwagę
różnicę w budo-:
tów spot.ywanych przez chorych l perso- wje wież, z któr'ych jedna jest w stylu
nel szpitalny, oraz obliczenia ilotci kola- gotyeldm, podcza.s gdy druga-renesan~o
cji puypadają.eych u osobę.'. Obliczenia. wa. W świątym tej zwraca uwagą pię
te dokonane zostały prze.z inż. Goldsobla. kna. poliehronją. -pędzla Matejki. W dalPostanowionci zaeiągną,ć opinjfl ko- szym ciągu przed oczami widzów przesu-;:
misji lekarskiej przy wydziale w sprawie nęly się podobizny świątyń w Wiślicy,~
uzaleznienia sposobu żywienia chorych, katedry warszawskiej o djamentowem skle-J
zależnie do rodzaju ieh cierpienia..
pieniu, wzniesionej za czasów Janusza I;
księcia Mazowieckiego 1 przyczem mówca:
Z urzędu stanu cywilnego.
wyjaśnił roz}vój gotyku swojskiego, pol-.
Na ostatniem nosiedzeniu urzędnik stanu
skiego, który następnie przeszedł w styl.
cywilnego orzedstawił dane statystvczne ruchu
wiślano-baltycki. Z kolei ujrzeliśmy poludnoSti gminy zydowskiej i baptystów, oraz
sprawozdanie l•asowe za miesiąc stvczeń r. b.,
mniki budownictwa. świątyń obronnJch. ·
2f których wynika, że gmina :żydowska zanotowznoszonych na kresach wschodnich, bram
wah zgonów 134; urodzefi 1l8 i ślubó\v 65. za~ J: baszt miejskich, bramą Florjańską i Bargmina baptystów l zgon.· Pozatem sporządzono
M akta znaQia do ślubów, zalegalizowano przez bakon w Krakowie, stary gmach uniwer·
sytetu krak~wskiego, ruiny" domu P.erk~
wrzesień do aktów .ślubnych 10-ro dzieci; l'fZY·
·jęto zamówJeń na wyc:ągi !- ·rejeatrów sta11u cv·
na.
w Kowme, -pr"yezem mówca wyJaśn1ł
wilńego 521; sprostowano na mocy wyroku kr6~
słoeha.eMm charakterystyczne cechy, znaIewsko•polskie\!O sądu okręgoweg{) w. Łrdzi
mionująee epokę powstania tych budowli.
1 .akt o urodzeniu; wysłano \\iele gwiadectw do
Na. ,;akońezenie mówca opisał niektóre
'adnotaqi w księgach stałej ludności' rótnych
·miast i gtnin Królestwa P!'lskie~o. Zsuwa.ton", gre1'ewee królewskie na. Wawelu, WładyĄ •
że liczba ślubów stale s1ę zwi~ksu i gi'łv etl
sła.wtt Łokietka, 1fa~imierza. Wielkiego,
1 stycznia J~l7 r. do dnia 21 lutego te)!et roku
Jagiell'lńer;1ka.
i inne, rzezbiarskie. arcywłącznie urzą,d zarejestrówał 62 śluby.w tym Sh
dzieła. Straussa, ora2i okazy gotyckrnh .romym okresie r. b. wniesiono 102 akta. ślubne. ·
bót złotnigzyeh i ornatów stylowych ze
Pokaz og:rodniez-y.
skarbców kościelnyoh.
Wczoraj w parku ksi~eia Józefa przy ulicy
Nad każdym okazem sztuki m6wca

,pasą~, ·
utworzonym został

()ddzfał pucy
celu·, aby zao·patrywać wła3cici.eli
;koni i krów v potywienie dla ich inwen;t&rza.
Oddziil .pa.s.zy. 1Jliegci aię przy ui.
Przejazd ;M· 96 i pozostaje pod dozorem
.delegacji, ąkładafącej sią z pp. Weissa
·i Kaffankegd) Personel składa się z pła
tnych.:. jedneg.o urz~dnlka i jednej ·Ui'!lie·
'dnicwki.. · ·
. · Jak obecnie, właściciele koni ikr6'w

,

ąw. tym

Tow. ,,Lin.as Hacedek".

.
Wczoraj oclbvło się ogólne roc:zl'!e zebrlł·
nie Towarz"stwa niesienia oomoc:v uboqim i chorym żydom „I,,inas Hacedek„.
odczvtane1to
sprawoz.da.nia z działalności od 15 maja· 1916 ~r.
do 3! grudnia 1917 r. wynika, że dochoJy w
okresie tym wvnosiłv 25.197 mk., rozchody zaś
24,Dn5 mk. Ambulntorium udzieliło Porad przvp .·
chodnim chorym 5,374, wizyt lekarskich w mie· ·
tde bvło 749, lekarstw wvdano 5,192, pielegnarzy:
do chorych w nocy wydano 825, wsoarć gotówką
na sum~ R.442 mk. i w produktach
Kuchnie pracowników miejslrich. ud;11ielono
warto~ci 3,386 mk. W roku l!U7 Towarzvstwo
W sprawie zor~anizowania. taniej . lkzyło 590 członków. W kofleu zebraaia doko„ :
Iq1chn-i dla pracowników zarządu miejskie- mano W)'borów nowego za.rządu.

·jednego gló:w;nego magazyniera; kM'.ry iA-.
ni en'· jest ~ ~odziennie wszystkie. skł.a;ay
.'odwiedzić. :Prócz tego w każdym :sli:la.·
c1zie• jest je~zeze jeden urzędni~

.~•4..(lział

A. Lindne:r, Zyg. Jarzębowski, P. Mała~
cbowski, L. Skulski, F. Nowak, J. Nowicki, Jan Bigotka. Ant. Kusiak, Luc. Dąbro. wskj, J. Goliński, F. S~k, A. Gostyński
I do komisji rewizyJnej: -pp. St. Jaroszyń~
ski, E. Kulej i St. Zieliński.
W wolnyeh wnfosl}aeh podniesfono
koniecznośó przeniesienia Tow. do ś.ród
mietfoia.

~e1a.

.

.

,

,

. ·
Z wyhyr~w w~nh :de nnadu; ~

zastanawiał si~, analizując drobiazgowo
szezegółv ornamentacyjne i przytaczając

zalety :i'rty~tyezM ~r.cydzieł, w P?równal'liO. r; ktorymi clz1s1aj_sze budowmctwo
i a.rty5tyczM wvkona.nie jest sztuką bas
"'t·"
tyejł, H tk
U ~ ,1DUll'
1'•(\ •
W dru~im •wrm otłezycie~ ~ygłos~o·
ll'Jm ri5wniez oMgclaj e godzrnrn 8 w1e·
ezonm, prof. Troja.nowski zapoznał słu
eha.ozóvr z krain~ Mikada.
Prelei111"Bt, nmi~ja,ey w każdym, dr?-

b1nm nawet ~rz!:!dmiocie, wyczuć poez1ę
i p'i~kne, w 15ługim szeregu ob:az~w ś;vie~l
ny('lb, iln5truj~eyeh stosunki Jap.onskte,
przedstawił słneauzom cale ~~c~e tego
narodu, jPg·o historję, situką, rellgJę, oby·
ezaje domo:we i życie rodzinne, umiło~a·
nie sztuki, zyeie g~jsf.i i stosunek _kobrnty do społeezeństwa, wreszcie archrtektn·
r~ zdobnictwo i t. p.
Prelegenta, po każdym odczycie d&·
nono grzmiącJmi fJklaskami.

Repertuar 'I'ea.t:a.·u Polskiego.
Wt" rek, dn. 26 lutego o godz. 7 i pół
wiacz. "Zbójcy", tragedja w 10 odsłoaach Fr.
Szyllern.
Sr od a, dn. 27 lutego o godz. 7 i oół w.
JH!I rn O!>t!'ltfli „Konstytucja", sztuka w 4-ch akt.
B. Gorczy:ńskiego.
C r. w a r t e k, d. 26 lutego o godz. 7 i nół
Memj1tr1t ,.. Wesele'', dramat w 3 'aktach St. Wy•
spiański@~.

?

ią te~

dl'I. 1 marea o g. 7 i

„Wesele" 5t. wysoiafus1dego.

pół

wiecz ..

Soho i a, dn. 2 marca o ~odz. 4 po pot.
l'e cen na:R'.ższych dla młodzietv „Dom otwar·
ty". l>:em~dia. w 3-eh akt. M. Bałuckiego. ,.. Wir,ezorem o ~od zinie 7 i pół wiecz. „ Wesele„ St.
Wyspit:ńskiego.

Niedziela, dn. 3 marca o godz. 3·e;
po t'Oł. !'O cenaeh no;rnlarn „Zbójcy", tragedja
w 10 od~ł Fr. Szyllera. - Wieczorem o godz. 7
i pół „ Wesele" St. Wyspiafiskiego.„

Koncert Z. Drz€wiec1.i

:::,o.

W nadchodząea sohot~ wyshpi w :;z;I' Ken
'C'llti)\\·ej, e.„ Zhir,niew i)rzewi€cki, wirlce uta!en·
towany i'li'111ista 1 którego :ie::.zrorocz_n:: v.\s~~P

!:.i
~~r;::ta~~s~;;~:u~. w~s_cB;!e~;i~~ki ~~;gsb~:
dzię na rzeQ ~otnveh uczniów gimnaz.jum
'POlsldeJJO>

•

1.•· , w nooy Z~a4seD.l&.
na

Echa tajemnlc~ego wypa4k•
prsy ul. ZawadcmkieJ.

...••

~ piątku.
10J10t~ w:it;des~ ·
Jranlu 1rnpe& B0rn~terna,. przy Nowp:n

.

Śl"ddwo w aprawie tajAmnłezego
iko.ntt Hany Diamant przn ul. ZawAdzk.i ?i ł Ry,nh 7, od -pi1:~a flle~ł. a ·.z!'eziHl~.e. ni. u l'O-.··.
14 ustaliło eo nut~puje~
cfarna B., s1~hdaJ?.''& u~ "" ;:i osób, . Około
W piątek popołudrli'n D. wysth. ze 1 godz, 4 n~U. i tP> ,· l je:L~n i syn~w B.~ nskh!.dui pozost~wł11jąc praeownHu.~ O zm!" · · ~ buf!zony s1lnym o6lem głowy, .m& me~~
ku ten ost~tni umknął u;opą 1, eh :\~ ~ doburlzić sfł} nikogo, ubrał: sł~ l, dohyw_e'lt)'
wręczyć Jdti07,~ Diamantowej, wszedł do resztki sił, pobi\P-ł po coktora. DinęJd
mleczarza. w tym:2;e domu, n kt.ór~go D. energfoznym zabiegom. pr:zybyfogo Ieka.eu:sto przebywała, lecz nie zastał juz jej rza. ndało się W!zystK1eh pr~Jpr,oYath;i~
tam, wobeo czego uqał sl~ do .Jej miesz~ do pr~ytomnośei, oprócz 12·let111e3 .e6tk1,
kania. przy ul. Konstantynow~kiej M 30, . B. która zmarła wskutek zaczad;enla~
gdzio uwiadomił dzir-ci Diamant1>wej 1 że
e--.-matka WJHła se 0.ładttt przed kilkoma
godzinami.

z

Około

godz. 11 wiec~orem liow!tdi'.fano siq przypadkowo od slatqeej gospodarza domu przy 11. Zawadt;kiej N 141 t1'
·

ta

przN1:'H1~ąe

~ vny

w

około piwnicy lewej oftpodwórzu, słyszała jakieś j ~ki.

U rlaw!lzy sią tam 1 znaleziono D. z rozbitą
głową, dającą slabe oznaki ~yefo. _Zawezwany lekarz Pogotowia udziern jej ]Jierwszej pomory, a następnie w etanie cię~kim odwieziono ją dG mies!;kania, gdzje
:po ei(lżkieh cierpieniach ~marła o godzi·
Zma.rła osierociła

nie o-ej rano_.

dwoje

dzieci.

Jak 11r:tyilusizczają1 D. sostab. za.mordowaną w celach rabunkowych. w ehwili,
gdy wyazła z mieHkttnia mleczarza, znaj·
dująaego si~ tuż przy wE'jśoiu de piwnicy.
łlfordercy zrabowali zabitej znaezniejszą
sum~, którą przechowywała na piersiach,
mniejszą zaś

sumt!!,

którą

D.

nosiła

Teak lfi~dzynarodowy

cif'S'2i!\Cj Ei ił ro'K:& wytyl}
zw1czajn~ estrad~1 w

Ile razy wirtuoz,

głMem

europejskim,

J:ejdzie

swoi ej glorji na
pierwszej jut ehwm . 2:1\wod:z:i W]bnjałe
oezełtiwarda.
Ocz~knjęmy zazwycn) ę
wie.JA wif}cej, ani~eli dać nam mot~. i
drugiej zaś !!trony nazwis~o jego sug~e
stjonuje za.stępy . słuehaczów, osfa.hiająe
~ góry ich wrailiwJ>~d krytyczną. To, et;i
w t1rograml1 swoim zesfawił Burmest~r,
urąga najpierwotniejszym ,poj~rjom estetyernym. Po za sonatą BPethovena, nad~:
jąc& się bardziej na salę kameralną, dzie· ła w ~zerszym st)'lu •. ezy z szerszym

zakrojem nie było wcale. Słyszf'liśmy
koncert skrzypcowy Paganlni~go, fabr~„
kanta suchych k a. n ty 1 en. poprzt>dzfo·
lanych dłu~imi ustępami t\'lchnlcznymi, w
któryeh główną rol~ grają gamy lub biegniki, flażolety, spikata i inne przybory
techniki skrzypcowej, słntąee do olśnia·
wania słuchaczów, jak p str y k a n da
(Taniee czarownfo" tego~ autora), przy-

w mn~

fee, zostawili.
Zwłoki D. po JlI'ZflprowadMnitt badań lekarskich w prosektorjnm miejskiem
w dniu weżorajszym pochowano na cmentanu tyd.
Władze śledcze, które ezynią en erqiczne poszukiwania celem WJkrycia. zbrodniarzy, po dokładnem 21badantu ~iejsca
przestępstwa dokonały kilku zdj~ć i are~
sztowały kilka osób, które na kilka godz.in
przed zniknięciom zamordowanej były z
nią w kontakcie.
·
.

pominająee dźwiękiem pnkani~ palcami
w puste pudełko od eardynek. · Odlt>głośe

I

W&•oti-,,.;8;• i(c .,~> ..
Na ław1e oika~%/f".~&~4;łcfldł:~ridl'~tdn}

sądem okręgowym. Z1Jsjedł1: . .bS-letnl HT~1r Fran„
kenstein i 3/:!·let'rtit ,· fto~alja: ·'ChaśM~te1'.'fczowa, · :Redaktor edpow.~ ;t!,il[ł•~a&;r Bieliński.
..
oskarżeni z art.. 6:!4' ,j; ~; fQ.!< ;1';-04 k:aM. o' OA."
mawianie do ttiers.~dlł t '1trZjm}Wa.ni:& • -łę :.St ..
Drut i nakład: lfrła~t~ 1;Jł.thkle
stręcz.ycielstwa.
Loka1:orty fietnu'·'i;ny'.ttJky Komttutvtiów„
A. ·?lłł-pleralikl I~· kWlf't;tJ~kł,.
skiej 2~ zwrócili s!~ do uolicii re akl'lt;:§;
zamieszk:uilłCY W ·don.ut. Fra-nkeJ'łfil:ein :i,iefGi nie-

< . · ·· · · ·• · .. · •· ··. · · · ·

e

stul:ma tona utrzytn)tHt}. aom rozpusty
Badany nąn~le4ttwie FrałlkeMt

goryc:mie ZH!Jrzą:l1ł iaraucanemu
stwa. Natomillst l>łt~znał~ te Chask
stołuje w ict1 ws~tłłit• miesnlm}u ri~
Chaskielewicwwa: przyznata. te

między t0m, czego Sif! spodziewano, a. kał& przv ul. Długi~t Nr. 4 to odna·.
tem, eo Bnrmester dał w istocf a, zmalała. · koj.e publicznym. , kohietom.1 Połic:j;l
jeHcze więcej, gdy pnegzedł do dro- broniła jej ~a'mował. si~ tym: proceit.

Dziś 8.15 wiecz. Wspaniały Program Gralman .:..,.. teatr marjonetek; Hellen
cyg rom. Czall"ma-śpiew; Puszendorf i KełłeP - śpiAw duPt O]H"rQw·y; -

I

1!32-1 Ce,ieiniana la
Dyrekcja s. Kuperman

-

sali koncertowej.

.

::~~~ "':::o~;,i:~::1.::~•!1!:;:~:;~.~ 6Ś~:\~:!:. :;:~

Próba

miłości operetka w 1 ak. ze śpiewami i tańcami wyk. przez cały. zespÓi
Kto jest Tienal 1
Czyh.je1e dalsza oglos'llenfa'f--

Od 1 maNa nowy program ze śwież.emi siłami.

TEATR. WIELKI ·1

Zrzeszenie artystów iy11owskich m. Wilna.

Dziś.

Ceny miej.se od ~O fen .. do· mrk. 7..50.

o god't. 71/ 1 wlecz:

O'U!'al ~---~·. ·g-:eii•...-~~~~

i

S.przedaż biletów

na eały tydzień odbywa się codziennie w kasie teatru od Podz. 11 do 2 i od 4
do kcńca przedstawienia.
1229·1

Dramat w 4

odsłonach

D.

Kierownik teeh. Kadłaort..

Pińskiego.

llASZYNISTA
obezi:ianv z oentral1•11
llłem. jak rówmeż z

Aseturacj~

.

parową i rtflatacJą ma·
uyn rołliczych posl1iuku1e posady.
Of~rh sub „ w. K. „ do admin.

cześciowei

Transportów od

ł'RZYJ~IDJE

mltokartńą

kradziety
i zagin~~cia cnłycb •sztut ·

„Got~'ny

na I·em lub II-giem piętrze' 'rll!llllilll~lllllllillil---"'~~~
9 pokoi, poszukiwany od 11
1 lipca b. r., na ul. Piotr-

Ekspedycyjno-Tran~portowe

1roncb~rg i

Bracia
t.ódż,

siaa

kowskiej mi~d'ŁJ Dzi~ln~ a
Nawrotem. Oferh! Tow.

alictr

Ubezp.

Piotrkowska 96 (dom „Siemenuilf).

Z dniem l•go nuurca HU8 wynosi ..
u111n!l:draiicza

atóp

cena

li zeic„

gazu za HJOO

mk.

składu

„Victoria":

kowska

Filja miejska! Kowomiejska IO.
Szybka dostawa.
.
Stawki przy1t9jrne.

Uuflz'1tnit1I
vnni

n:~i

Polski"

Lokal frontowy

.

Powszechne Biuro

ovr;uwa·.

meterami,

n 7.

Piotr
1220~8

aptecznege,

uolka. pouuku1e po-

sady. Oferty skłaaae proszę do
admin. ~Godziny" pod „Skład
Apti:'C'OY"

l1Bft-~1

a„55 len„

KierownictuHJ Wojskowe

Gazowni

,.,,,.,.

Zapalacze do gazu po

ł

d inisłracja dzitn.

'lt' Łodzi.

Mrk.

H>M-2

.... .&c•"' ad.es2:il'.y lll.lALEl ś~eże -

. te:r j

·t

.

Piotrkowska l46, róg Ewangldickiej.
Zarząd

In:ł.

Kursów Przedmiotowych

M. Bai:•azczevvskiego
.DJtuga 9 0

, podaje do wiadomości, 1:e ot-wa.'rte zostały pierw~m~
Semestry grupy 4 ... rę, 6•cfo i 8„mio ki:iUHH!lt'ej„

Zapisy przyjmuje kaneelarja. knrsow od

4~8

po poł.

W ARSZA

A, I la 7;.:~
oraz fUJe 1. ·

w n.zt$toc.łu:111ia, w
w Kaluszłuu:h„ 11r t,~:mtr11 w Łowiczu,
SM&dkllK&fL w 51•••za„ " Skierniewic.U,

• ledz:.:ll"1

ky, •

Zawierciu. •"S

QnanJJ4 ·.OGŁOSZENIA PO.

11GOD

