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KORNEL MAKUSZYŃSKI:

OBWIESZCZENIE.

1)

Stanisława Sołtysi~ka z

Konina,
2)
Łodzi,

Józefa Olszewskiego z

3) Jana J nrczembowskiego
z Łodzi,

4)

Łodzi,

5)

Juljana
Maksa

Cielińskiego

Cielińskiego

Módlmy się, ludzie cisi,
Za spokój wielkich dusz,
Co legły, umęczone,
W wien.::u zachodnich zórz:
By wstały widma olbrZj'-f!lie
I weszłr. w spokojną gromadę,
I bezimiennym aby dały imię,

z
z

lodzi.

---------

Na barkach siedmiu wzgórz
zachód, aby skonać
Śmiertelnie w krwi swej, spokojny

Legł

I cichy.
Och, przerwij

Konał

spokojny.

Rozpoczynnmy Rok nowy bez

rychłych i
zejście siQ

o

pewnych widoków na rochmur na horyzoncie eu-

ropejskim.
Taki stan rzeczy na

szerokiej

mi~dzynarodowych
nie mo~o O{:zywiśde wp~ynl\ć uspokajająco na podniecenie umysłow w
Pols.ce, gdzie, mimo panującej de·
zorg~nizacji opłnji publicznej, świa
· domość zbiorowa zdawać sobie musi spraw~ z wyjZłtkowej powagi i doniosłoki momentu hi!torycznego.
Ro\: ubiegły był dla nas rokiem
nłeszcz~tHiwynt i nie oszczędził nam
lęskł, był jednak dla nas rokiem
oświadczenia i otworzył nam nie·
1~ ątpłiwie oczy na. współczesną rzcczywlstośó pols\:ą.
Mimo nieszczęść i l>urz, jakie

arenie stosunków

'kraj nasz nawiedziły, ogół nie

n spokój wiellkich dusz,

Narodzie lichy:
Ten, co umierał wielkim, w krwi
[swych z-Orz,
Choć konał wśród zgiełku i wojny, -

Rok ubiegły, z punktu widzenia
interesów narodowych, nalefy nazwać pod wielu wzgl~dami doniosłym
ł pamfętnym.

modły

Z minionych chwil.
Otół clziś dzień krwi i rhwał.ro
1nvyci~stwa był .• „ ..

Oby d :iem

W pokoju znleclla ciu:1, tylko ustih
wicsne tik·łtk, tik·łak ściennego zegar&
wydzw-nnia pied4 minionych, nle~apomnin·
n7cn 11h-wil.

sięwziął .ładnych zgoła środków, by dafeje.
Obrasy za obrazami stają pr.aedemnl\,
. ~'spólnle pracować nad swym odro- chciałbym Je uchwyoió, utrwalić, le'ez szybko
1nikaJlł1

a na

Z poczucia te) rzeczywistości nowe, uowe•••.

ich mieisoe powa.łaJ11 wciqt

Roc1nict powstania słyozuiowego ob·odzi 1i~ naczelne dąfenłe-koniecz·
bodsiliśm;v w6wozaa w mieszkaniu Jdk11,
1ość budowania jednolitej opinji naW1Zy1cy byli jui 1ebraul, gdy jodw. B obeo·
1>dowej.
uych pueczvtsł · awóJ retera\ · o godny~b
~alety ttstalić wszelkie

punkty c11yuacb b&haterów styczniowych. ~Fakty u
tyczne, dające mo!noś~ skonsolido- faktami b?łY puyt•t!.łone, druzgocZllO~ logika.
nie os1e1tdłfła nttogo.
·
1ania pracy społecznej.
Z
kol•l
nalłllpiły deklamacje i zostały
Niechaj następujący Rok Nowy
-reostowao1 f)i•kn• u\wory nnszycłi wie li•
rzyczyni się do zjednoczenia wszyst- a1ów. Najpottłnl11j11za
wratenie , wywuł
ich odłamów pod sztandarami

„Par-

i Ojczyzny".
· Dopóki tego nie uczynimy, at1osfera naszego ~ycia poJityczn'ego,

wien1 • Hednta Ordona".

,

.N~m 1trHlać al~ 1.azanu. W1tii·
piłam aa ti1lalo„„•

Słowa

t• były wypo't'Tied1iaue

dź«lęoz·

nym i -potężay m głorem, tak it przykuwały
1iast wyjaśniać się i potęgować, b~ uwago
wazystk ie~ 1łucha.e1ów,· któ.r7cb ręce
zie wprowadzać coruz większy ~a- po alt.Qltozenitl ·oi1ntły się, I~c~ nut Ił otyły
1~t w sprawach, które wymagają sil} do oklasków. Niemy zach wył.:: był dosta•

rzedewszystkiem oceny z jednego,
spólnego "'1szystkim, punktu.

lok

na·

1 rubel .== 2 markom.
I aus,tr. kor. :=.: 0,85 mk~

. Ktokolwiek odqiówi przyj~·
c1a lub wymiany niemieckich ezy
austrjackich lub rosyjskich banknotów, asygnacji oraz pienię~
dzy metalowych po wyżej usta„
nowionych kursach, będzie aq•
rany.

Gubernator.

Łodz, d. 81 grudnia

1914 ·!\ .

Rok ' Nowy.
W b.rwi i pożodze rod:iii się, lecz prz}'nfesle on ze sobą niewątpliwe zmiany,
Do szkoły wpadł oknem i ek11„l11dowal
które koió będą nas1e zbobłe dusze„.„
jeden szrapnel, niUCll\O wl'i}klłllł OatJjó ałea•
eylji,
j. m--l.
Na budynki goapodarcze ptobouua.
które spłonęły w drugim dzdu bitw7, ptJ!i'
kilka sznpneU.
.
Kaplice, połoaone w pobliłu koic:łQłł;-.
uci.erpiały tylko od kul kara bi uowych. ''
Tu nadwienfd naleAy, Ae mory budfD"
ków· łagie"nlckiCh Bit· półtrzecia łokcia IR~
be, temu więo zawdżięczaó naleł11 łp
lic11ne poolski nie 1bur1yły doazc19tlłhi tr·9'·
·
(o) Jak wykazują dane, zebrane przes hlstoryozuyoh pamll\łek.
Ucierpiał 'eł 11nao1nle ·od póclll:óY,
zarząd parafjl łagiewnickiej, na kościół św.
Antoniego i gmach poklasztorny w Łagiew· połoAony w Sl\BledBtwie kościoła dwór barona
nikach, padła po4czas bitwy wielka lic:.:ba Heinzla. Do pałacu wpadły dwa i11rapnel•
pocisków armatnich, nie licrcl\C całej masy i poozyniły w nrcykoaztownych komnataołł
szrapneli, które eksplodowiał.r n.a cmenta- wielkie szkody. W samym dworse od Uc1·
rzu, na plsoach poblizkich i w ('grod.de uyob pocisków spłonęła wozownia f ua1todzonyoh zostnło kilka innych budyokow.proboszcza.
W parko, okalająuym J>lłhio 101tda
Ze względu ną, cześd, fllklł l.od2ianie
otaczaj!\ Łagiewniki, to mlej&ce historyczne zniszczonych du~o wartośoiowyoli kr11wd11 ł
i tak licznie przez nich odwiedzane pod- drzew ozdobnych.
Zarówno w og1'od1ia proboBZosa jak
czas do.rocznych odput!tów:, praytncsamy
azciegółowy opis uBlkod~eń i śladów, po· I w parku Heiu1la widniejq li01ne .moglł7
bojowników.
r.iynlonych przez rosyjską artylerj,.
Przedewszyst~iem rzuenjl\ si~ w oczy
widza liczne dziury w dachu kościoła od
szrapneli i niezliczona liczb~ daiur i usz•.
kodzeń drebniejezych od kul karabinowych.
Sciana od strony wirydarza jest us zkodzoRozpoczynając Rok Nowy,
na a.uupnelami i rory1owana. W ścianie
nad zukryatill tkwi dotąd kula arm.atnia,
wszystkim współpracownikom,
która nie ekeplodowała; takaż kula t~wi w
przyjaciołom f czytelnikom „No·
murze d1wonnicy, której clacb równ1eł zo.
wej Gazety Łó~zklei" przesy·
atał podziurawiony jak rzeszoto. Z okien
łamy
Szczęść Boże w pracy
kościoła wi~eej nił
połowa szyb wy·

Skutki bombaraowania
f agievnik. ,

ta•

.

Rt .k Nowy.

OddaJt alQ maue11iom łotnyrn, jak
m1b. U11011ę się myślami hou, w z :i światy,
przed- sapominaj14c o WSZ)'stkim, oo si~ wokół mnie

1zeniem.

Niniejszem ustanawiam
kursa:

stępujące

maga.

Bezradnym-radę.

NOWY ItOX.

ROZPORZĄDZENIE.

Nit:wiele cbwil minęło od tej pory, a
co ra •miany.
Roku N()wego nie obohodzlmy jn~
w11pólole; niektórzy wówczas obe~nyoh wysłani zo.tall 01 dnle!(i Sybir I gniją w ka·
zmtttacb jodynie dlatego, te oht:ieli myśleó o ~
wólnej niepodległej Ojo11y4ut·e. Inni wei.ą·
gn 'ool 1oałali w wir krwawPj wojny, i mo.\e
dziś śtią już enem wieasnym •••
Brat przeciw bratu staolłł w wrogich
sobie obozaob, l·olesna to tragedja uarodo.
wa, leci twarda rzec1ywiato•ó tego wy·

Na barkach siedmiu wzgórz
Legł iachód, aby skonać .
W wieńcu krwawiących zórz.
Na mgłach j1U gwiazdy wiszą,
I noc podzwania ciszą
I spokój płynie 1 wzgórz.

aresztu

do walki beH wahania,

Wi1)a pierzchla„.

ZACHÓD.

.
Za- kradiie! drzewa w oko·
licy Łodzi, Gubernator skazał
n~ miesiąc

stanętśmy wszyscy
jak j9rlen mąż.

teozull nagrud4 dla recytatora.
A połym
lpiew chóralny, który, wobec grojącego. nie:
1 był tak 01chr, melodyJny 1
Pod tyn1 hasłem rozpoczynamy be1pieozoń1$wa
wił się, j:. k u ć złota.
Nowy.
H.vło wówcz;ie 1r nas tyle mocy, tyle

padła.

nad

urzeczywistnieniem dro-

Gmach poklaeałorny, jako wyebwiony
gich a wspólnych nam Ideana wiQkszy ogień działowy, ucierpiał też
łów.
znacznie więcej od kościoła. W gmachu
tym od strony poludoioweJ tkwill jeszcze
cztery pociski, a w eohodacb, wiodących
do lokalu sskoły - j"den. Nadto widnieje
w murach budynku poklasztornego kilka
dziur od azrapneli, które eksplodowały.
Jak jwiadczą dalsze ślady cztery szrap·
nele przebiły oały dach budynką i o~iły
Reforma Miiicji ObrwalelaldeJ.
aiQ o. ścian.~ kościoła _ nad ołtanem św.
Franciuka, powy~ej okna grob11 błog<leła·
Zreformowana Milicja Obywatelslra
wionego Rafała. gdi-ie właśnie poc1yniły rozpocznie ewą dzialalnośd 7-go atycan~a
wspomniane joł wyaej uszkodienia.
r. p.
W wielkiej piwniC,Y, pod lokalem szkoLiczba milicjantów, wyuosió btdłie
ły, w którym za czasów klas11toru mieścił około 1000.
sifj refektarz, pękły cz&eTy ·pociski, pozoKa~dy z millofant6w pobiera~ bi,diłt :
stawiAj~c Jfczne ślady w murach i w· po· po 20 rb. m·esi~oznie.
aadzce. Jeden-- szra,pnel wpadł oknem do
Milicjanci we wuyetkich d11ielnfćaoh O•
jednego_ 1 mhśzkań górnych, preebiUcian~ bejm!\ 1•osterunki 'na -ułicaob, dyłurow•Ó .
wewn~trzną 1 odbiwszy sfQ od ściany na- będ14 w ucząstkimh, na edwacbar,b I t. cl.
et~pnej, wpadł z powrotem wybitlł,, przez
W nagłych wypadkach do pomooy ml•
się dziurJł do tego samtigo mieszkaniu i łd licjanłom pomagać będą stróh domów, .któdopiero eksplodovtał.
·
rzy obowl14zani będą staRió eit naJk•łde·
W mleszkanin tym w cbw.li krytycz; we1wanie.
nej na szczęście nikogo nie bylo, gdyż
Każda dzielnica
wszysc · m!eszkańc · mii
·· ·

Wiadomości bieżące.

mNOWA GAZETA ŁÓDZKA".
Wystawa Sztuk

pięlt

ych.

l punktu wschodniego.

zy ulicy Pidrkowskiej nr. 36 et·
W Prusach wschodnich kawalezostała wystawa Sztuk pięknych arm3L ri::a p. J. Braunel'a, na którą si~ ija rosyjska cofnięta została do Pilll z1nczna il o ść obrazów, rzeźb oraz O• :.. aIJen.,
Jlnych antyków o dużej wartości arW Polsce, na prawo od WisJy,
cznej.
Zmiana eksponatów nast~pować będzie sytuacja pozostaje bez zmiany ..
Na południowym brzegu Wi&ły,
Jsowo, w bl:zkich od;:,tę r. r.ch rz:..su.
W) stawa otwarla codziennie od godz. ofenzywa na zachód Bzury postępu
rano do irodz. 9 wieczór.
je nnpr!tód.

L~:rb~rzyde wzięli 2 tysiące jeńców n
ru1~ck1ch, oparte. są na .~ wymyśle, gdyż
waikach w okolicach Lombarzyde i Ni

port, niemcy stracili w zabitych, ranns
i jeńcach wledwie 1200 żołnierzy. li
jeńców wi~c wziętych
być

si

nader

iatn do niewoli

małą.

NOWY-JORK 30 grudnia. 4 proet
Refunding Bouds San Louis i San Frii
cisco-Railroad Company, b~dą poczyo;
jąc od dnia płatności 2 stycznia 1915
Na wschód rzeki Rawki, przy wypłacane za okazaniem należnych u.r.
Inowłodzu i na południo - wschód tyfikatów.
wl:llki trwają nadal.

Odgłosy

Wiadomości,

wojny.

jakoblf

Ło•

wicz i Skierniewace nie znaj·
dowały się w naszem po•
Zabawa w piłkę - a wojna siadaniu, oparto są na nie•
prawdzie. fJUejscowości te
w Anglji.
.
~k
Centralny Komitel •..
ypolecenia Komendantury niemi~....
dał obostrzone rozporządzenie, mocą Któ·
rego surowo będą karani właściciele domów, ktorych stróże zaniedbywać będą
utrzymywania w czystości podwórz, chodników i ulic.

Ze

szkoły handlowej

k u pie•
ctl.if:• ,

Wobec przerwy, wywołanej w zaj~
ciach szkolnych, w bieżącym ro~u terminy tercjałów w szkole handlowej zost ały
przesunięte w ten sposób, że pie~wszy ter:
cjał skończy się d. 30 stycznia, drugi
zaś 15 kwiettJ.ia r. p.
Z Stow. Nauozycl e li

Chrześc i jan.

WiadOL!.. O, iż Anglicy z dawieri dawna
sporcie. Podozas
lubują się w w . :i:elaldm
pokoju zabawy spoi towe są nietylko przyjemno, le cz p .żytP.cime. W razie wojny atoli
nie czos un. zabllwę; wtedy kto tylko może,
powiuirn w:ilczyó za oj c zyznę.
Tymczasem w Anglji ba~ ią się dalej.
Pewhn żołnierz z Kanady pisze do
jednej z gazet angielklcb, co następuje:
300,ooo Anglików brało w sobot ę uA my
dział w igrzyskach piłk tt noż o q.„
opuś c ililimy zon y i dzieci w Kanadzie, prze·
lJyliśmy morze, spieuąc Augljl 1111 pomoc w
wojnie!...
Gd. ie jest zapał u Anglikó w? Gdzie
Z:ibawa w piłkę podob,1
miłość ojczyzny?
im się więcej, niż wojna. A my giniemy za
tych, co się -- bawią!„.

Sekcja żywno§ciowa przy wspornnia·
nym Stowarzyszeni.u pod~je do wi~domo:
ści, i~ zakupiła większą tlosć mąki, soh
i cukru i takowe sprzedaje członkom po
cenach kosztu, codziennie od 5-7 po po... G.

łudniu.

Z biurr. pośrell. p.·aoy.
Biuro · pośrednlctwa piacy podaje do
wiadomości. iż w dniu dzisiejszym nie

przyjmuje zapisów.

Choroby zakaźne.
Na bramie domu Nr. 41 przy ul. Dzielnej

wywieszono kartę, ~e żo.łnierzom wstęp
wzbroniony, gdy~ zd1tr11Jł stę km v, ypadek
choroby iakaźuej.
Za antisanitzrne utrzymainie domów
odpowiedzialności
pocil\gnięci do
sądowej w 2 dzielnicy właśdciew po2~eji

zostali

pr~y ul.

Konstant.> nowskiej

filajmłods~y

oficer.

Syn zmarłego lekarza w Oleśnie (na
Sląsku), I\ubu13zokA, Werner, llcz14cy dopier(J6 lut i ó miesięcy, został niedawno
temu za walecznoaó samianowany oficerem.
Obecnie donoszą, iż został raniony od·
fa.rokiem granatu. Jego sługa (bursz), Jdóry
pc.dczas wdki s t ał pny uim, noniósł śm ' crć.
Mł9dziu•kiego ofioBra przewieziono do hlza·
retu w Haidelbergu.
Mimo rany nie stra c ił humoru; opo·
whda żywo, jak było w bitwie i ozemprę·
dzej prugnie wyzdrowieć, nty wr6 1 ić ns pole
bitwy. Spieszno mu, albowiel!l ma nadzieję,
że w 39 roku życia zostanie generałem„.

69 i 75

Nr.

Łowicza.

były

dniami

6

przed

przez nas 2ajęte„
Dowództwo Naczelne.
Dnniesłenie

i moczopłciowe.

P1zyjruuje od 9-12 r. i od 6-8
Panie od 4-5 po pot. 20.

biura praso·

we go.
PARYŻ,

30 grud.

Dr. L. PRYBULSKI

donoszą:

Urzędowo

Ulica

łódź podwodn!l .Curie", która zo·
stała wysłano, w celach operacji wojskowych przeoi w okrętom wrogich państw, do·
t ychczas 11ie wróciła.
Douiesienia więc pra~y zagranicznej,
ze łó 'ź tn zatonęła i Eałogil wzieta została

Francuski\

Syphlłls,

Xt 2.
włosów

(kosmetyka lekarska}, wenerycz

moczopłciowe I niemocy płcloweł.
Leczenie syphilisu salvarsanem :tr
lich-Hata .soo• -914. (wśródłyłnle)
Leczenie elektrycznościit, elektroli
(usuwanie szpecfłcych włosów) eh
rób włosów i skóry przy pomoc
sztucznego słońca. wysokogórskleg
(quarzlampe) oświetlenie kanału {U
retroskopia). Przyjmuje od 8-1 r.
od 4-9. Panie od 5-6 p.p.
Dla pań od azielnn poczokalnfa.

do niewoli mogl\ byó prawdziwe.
a-:.~·~

południowa

1'elefon Xi 13-59
choroby skórne,

· · ·-

telegraf'czne
biura prasowego (ł.6dż)„

Doniesienie

LONDYN, 30 grudni.i 1914 r . Nieurzę·
poselstwo donosi do Liul'S

oowt>.-Japońskie

Reutera:
Wiadomość, i~ Rosja wzamiau za przy·
jej oi~żkich dział. odstąpiła Juponji
posiadlośoi na półwyspie eaohalińskim,
nieprawdziwr.. Poselstwo doduje. że

i OGłOSZEttlA DROBl\!:

słanie

swe
jest
I
pomoc, jak!\ Japonia okazuje Rosji po·
biały koń z bryozk!ł we wtorek o gq
chodzi z do!Jrycd stosunków wzn ~ emny('h Z agln~ł
dzlnie 10 wieczorem na ul. Piotrkowskl1
tych państw, i źe wale&ą przeciw jednemu Jo& 220. Ktoby wiedział, zech1;e odprowadzić ,
wrogowi. Taka więc pomoc niema żadnego wynagrodzeniem na. ul. Główni\ 58 do Salomo
0076-1
Flatau.
1 olityćznego znaczenia.
Takie postępowanie byłoby przeciwne
amuel Wizenberg zgubił paszport, wydanyl
0077-8
wzajemnym stosunkom przyjaznym, kt)re od
gminy Radogoszcz.
dłuższego czasu istniejfł pomięd2y tarni pni·
ustaw Majewski zgnbił paszport, wydany
stwami, oruz niezgadzałoby się to z opinją
gminy Wierzeha. gub. kaliska, pow. sieradzk

S

publiczną wspomnianych państw.
Pań:1twa te najzupełniej zo.dawulnj!\ się

G

S078-81

wytworzonl\ po zawaroiu pokoju w
Portsmucie oraz układami z 1907 i l 909
roku.

sytnaoją

Wolboraklej Nr. 21 l Srednicj Nr. 67.
Z

już

Dr„ \V. DUTKIEWICZ
ni. nawrot 1, rOg PłotrkowskleJ.
Chorobya skórne, wenerrczat

Skrzynka do listów,

Podana, przez niektóre pi!ma miejecowe, wiadomtść o emiai:tie nazw niektórych
Su1nowny Panie Redaktorze!
ulic jak dowiadujemy si(J obecnie z źl'ódeł
wia;ogodnych, uczyuiona została specjnlnie
z~chciej uruieśoic na łamach Swego
w celu łatwiejszego 01jentowaniv. się kon· poczytnego pisma nnetępująoych słów kilka:
systującemu tam wojsku, nie obowhiznje za·
Wyczekaj4c załatwienia p1·zez zwierzch·
tym osób prywatnyoh.
nictwo dzielnicowa III Dziel. M. O. S!Jrawy,
Kradzieże.
której "" ynikiem było gremialne złożPnie
Ubiegłej nocy niewykryci złodzieje opasek przes Oddsif.ł Lotny
pp. Gusta\; cm
wykradli ze składu p. M. Weilanda przy Klukowem. sen. 1 Gneta\Hlm Klukowem, jr.
ulicy W ólczllńskiej nr. 9 czternaście wor- na czele, wahałem ale między pozostauiem
ów pszennej mąki, wartości 500 rubli.
na zajmowanem stanowisku, a złożen i m
- W fabryce braci Bukiet przy ulicy opas „i, j uk to uczynili inni.
Benedykta Dl'. 58, dokonywano systematyBędąc, jako sekreturz III Dziel. na·
cznyL·h kradzieży bawulny. Urzfłdzono za· ocznym świadkiem i pz zyrnusowym uczestsadzk(;l i · uj~to złod~iejów: Marcina Błęo nikiem posiedzeniu w dniu 22 grudnia r. b.
kiego, Antoniego Karpińskiego i Józefa nie mogę uie \'i ynzió oburzenia i potępięnia
dla całego zespołu swierzoł:niotwa dzielaicom
Wawrzyniaka.
Aresztowanie.
wego, które mogło uznać za słusEDe post~
Urzędnik kolejowy linji, należącej do powani e jej uaczslnika, p. Richtero.

.
-.-

Franciszek

BERLIN, 30 Gi·.

Juk dowiadujemy
Kwatery Głównej, wiadosię z Wielkiej
mości, jakoby belgijczycy w walkach '{)tZY

Wożniak zgubtł ktrt~

wydanlł z fabryki Bzajblera.

od paszport
8079-1

„

Akc. Tow. Widzewskiej Manufaktury, p.

Władysław Smalczyński, został aresztowany z rozporządzenia władz niemieckich,
za odmówienie wydania mąki, znajdującej
się w składach Towarzystwa.
Napąd

bandytów.

Uważając dalszą moją ~ł'aoę za r;l.iy·
teozną i chcąo uniko1,ć sp o tkań z p. Holtz'em

d:.sielniCO\Yym

rv

Polscy

Artyści

Zjednoczeni w

Polscy Artyści zjednoczeni w teatrze
• Talia• Dzielna 18 urządzają 31 b. m.
Wieczór Sylwestrowy, na który złożą się:
.,.A jednak wstał"... farsa w I akcie i
operetka w 1 akcie Offenbacha „Płaczka
i Śmiech a oraz (r. 1915) operetka ilustrowana mu.tyką i słowami aktualno-Jokalnemi.
W piątek 1 stycznia r. 1915 o godz.
3 po poł. ,Jak się śmieja i płaczą w
Warszawie", wodewil w 8 obrazach.
Wieczorem zaś o godz. 6 ,Zagroda
Sobkowa", sztuka ludowa w 5 aktash ze

~piewami Błotnickiego.

l@f""

w kantOrzę drukarni
Handlującym

Łodzi

J. Grodka,

znaczny rabat.

Przejazd Nr. 8.

as

Dziel,, kt6ry dostatecznie

relegramy

łeatrz~

„Talia".

do nabycia

i z widokami miasta

wyh!lał brak ·taktu, solid11ryzuję s i ę z poz9stałymi kolegami i skłndi;m llpaek~ M. O.
R~cz, Szsn. Panie Rodak torze, przy jąć

W nocy z soboty na niedzielę, czte- wyruzy szacunku i powsznnia
Feliks Seidengart
rech uzbrojonych bandytów napadło na
Lek.-dtnt.
Łaskiem
a
Pabjanicami
pomiędzy
szosie
Łódź, d. 28 grudnia 1914 r.
na przejeżdźających kupców, którym zra·
bowali 600 rubli.
Bandytów dotychczas nie ujęto.

Teatr, muzyka i· sztuka.

świąteczne

Wielka Kwatera

Główna.

Z frontu zachodniego
30 grudnia. O dwór z St. Georges, na południo - wschód od
Niouport, który musieliśmy z pO \VO·
du niespodziewanego napadu opuścić, toc ? ą si~ jeszcze walki.
Burze i ulewne deszcze wyrzą
w Flandrji i w północnej
dziły
Francji znaczne szlwdy.
Na innvch frontach dzień u pły
nął spokojnie.

Drukarnia Akcydensowa

J. GRODKA
Przej~zd

Nr B.

lllllllS5iil---l:Slłl
PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES
.. DRUKARSTWA WCHODZĄCE, JAKO TO ..
TABELE, KWIT ARJUSZE, RA
CHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BI
LETY WIZYTOWE, BLANKIETY.

..

::

:: t. i p.

.•

..

::

DLA DUŻYCH NAKl.ADÓW-maszyna rotacyjna.

reny umiarkowane.

łJł

Ceny umiarkowane.

