Wydanie

Piątek,

Cena 8 fen ..

ORGAN NARODOV/Y.
Za;.[ożvciel i wyda'tJ!'a Jem Grodek.

18 Maja 1917 r.
PKENUJ\llERATA w

Redakcja i Administracja Przeja.zd 8, skrzynka poc!!owa N2 5t. Admlnistr.
otwal'fa codz. od·f! nno do 7 wiecz. w nieddel e i święta do 1~ ra.no.~

umzr WYNOSlt

~lWlr

Roczni:: Mk. 15.50, r.ćłrOC%l1ie ~8.00. ~e.cMk. 4.20
miesięcznie Mk. 1.50. za odncszettłe dO d0mttiIJ·

aT

-

N.ld

t

. . J.

III.

W poprzednich n~ ar.tyk.uhfch,
(patrz .NQM 127 i 129· ~ ŁódzYiej")
przy rozpatrywaniu zawiłej,. a w ohec'"
nej dobie tak ważnej kwesf;Jh Alz-s'Cji i:
Lotal'yngji. analizowaliśm:w egpo~e' n.a:n~'
cuza i niemca, obu . s~·. f'aS!7fi~
stów, kt6rzy w imię zacn-oMfl'flS JWkoju'
europejskiego, gotowi" .&ylt nlf:.p:ewnege;
rodzaju kompromisy.
Pok6j jest dla nich' ~ą, }'!Ozu-'
\mowania, pragną oni p~1).wadzić- roine.,.ŚłO rodzaju zmiany i ~l!j byłe- nie
zahaczyć o uzyciesily zhmjnej~ ł.M~u
vaises rnethodes du. passc--naz.yw11: to
prof. Ruysse!-1. .
. '
.'
Lecz przy bardziejszczegófGwej an:a"'',lizie przem6wień obu mę.z6w wIdzimy
jedn-akze.,ie'rnimopoglądów. pacyfisfyc:Qlychj . mimocałąkul'fuazję, pref.
Ruyssen nie, przestał' bVe' francuzem,
.zaś dr. Q'..Iidde nie pnestal być niem.cem, i punkty. widzenia. ohu tych działaczy są jeszcze dość odległe od moż
ności porozumienia. Zauważymy'" jedytliedobrą wolę-lecz ta js;;szcze nie
wS?!Jstko.·
. 'Poprzemówieniu d.,.r:lf Quidda zaJ,rał glos pastor z MHhuzY" Karol Scheer.
Jego przem6wienie jest- ~ajcieł«lwszym
.~.·cfłlego kongresu, g~ż jest. glosem
tlajbardziej zainteresowanej części ludnośći.

Wywody pastora' S'Gheere, posiadaw obecnej chwili wielką wartość
(Ua nas, gdyż rz\.tCają stNta:tłO na samopoczucie pewnego odlaf1tU;.. alzatczyków.
W'~ Zaznaczamy i akcentUjemy,. że wyłotane w dalszym. ciągu pogJ.w.y są je~
dynie poglądami. odłamu ałZatczykÓ'W,
o czym mieliśmy spos~Jmość' OBobiście

M

· f Sfrsssburg. Miasta- t~korzystały z pew; ne.j niezaletności i nadały sobie urządze· nia demLikrMycxn:e; specjalnie Sfrassburg
odegrał pClWtn~ną, rotę

w rozwoju reforma..

, cji niemieckiej.

Rozmaitość nll'rRtza idzie równolegle
f{)zmaitością poglądów: wJel-

w Alzacji z
ka

część ludności

m6.wi dialektem nieże każde mla-

mieckim, lecz. mo~;na rzec.
I sto"

każ::fu wieś: posiad~E własne

Pierwszy' krok w· Id~runku'

N a d e s ł II fi e przej I wśród te!,stl! za wiersz petit. lub j~,!~
miejsce Mk. 1-; reklamy za tekstem 50 f; zwyczajne 40 f.;
nel;:;Glogja 50 l; ogłoszenia drobne G fen. za wyraz.

KaMa

posiadał pewną
władzę. lokalną, paiączoną z władzą cen..
tralną
PaTym.
Dopięro.l1o roku I 870był.e óepada..

w;

menty H:mt.. Rbin. Bas~Rhln oraz Lomdne
połąc.xone. VI i~,dnl,)stkę polityczną

pod nazwą ..Alzacj~-L.otaryngja". Można;..
by rzec,. że:' historja, ostatnich: lat polegała
i polega na. wytwarzanJu duszy. dla. tego
ciała shvoa<mego z r6inorodnych elemen..
tów.
Do powyż.szych wy!Vodów należy do..
łączyć różnic.~społ€'czne. zawodowe i wy..

znaniowe; n~ej;y zaznaczyć fakt.. że od r.
ł 1870 - 250;000 !ł17.atczyków porzuciło swą
. ojczyznę. a 450,600 imigrantów również
przeistoczyło oblicze kraju.
.
Prawdą je1nakte jest, że istnieją
w tym krzju dwa naclolllłlb:my: z jećnf!j

strony nacjo!1IJHzm alzacki,. oraz nacjGna·

lizm

pangerma-ński.

Między tymi dwoma nacjonalizmami,
idóre ciągle, pragną się zwalczyć, znajduje
się znaczna większość mrodu alzac:ldego,
zmęczona staremi kłótniami i zatargaoml,
świadoma swej żywotności, poszukująca

nowych dróg.
Ta wielka Hrmja alzacka i~zle jesz-.
cze po omacku, jest ona jeszcz~ niezde~

c

od długów państwowych.
Gener~1t Ever'ł

Jedności

-. Ka*dy z departamentów

zostały

długami innych wojujących państw •
OhecniC:l dosięgają one cyfry 55
miliardów InrbH a pl.'o(:ent6w od nich
musi Rosia płacić rocznie 2 i j:)6ł miljarda rubli, t. j. tyle, ile wynosił cało
roczny budżet państwa a pięć razy wię
cei. jak wynosiły dawniejsze procenty

nie z

narzecze.

politycznej Aliacji został uczyniony przez
LudWika Xfir, kt6ry aneksował jedno po
•. drugiem terytorja alzackie i włączył je do
, terytorju:n blHlcusiOego. Lecz dopiero po
· francuskiej reWOlucji znies10no ostatecznie
systenL feodalny. w Alzacji i Lotaryngji
· i podzfelono oBa kmJe na dep~rtamenty.

Pastol?' S(:'heer również

swą za'czął: PMtOt"- na- ,cydowaną \V stosun.kt1 do v:ieht zjawisk,
zwrotem:
lecz posbia juz linję wyrjczną. Jest nią
kroczellie VI spokoju do nowego ideału.
"Panie. i Panowie!
Dzi;t; przemawiam w imieniu tych f'16
O
jest rzeczą trucIną przema~
zatczykó
'.'l,
którzy pragną iść naprzód,
wianie w imieniu pewnego. zbiorowiska
w~Jczyć i zwalczać dawne przeszkody, któ~
iludzi, tym trudniejszym. jest .objaśnianie
.uczuc i myśli narodu, który w biegu rych ideałem jest braterstwo narodów" •.
.
Zet El.
\historji podlegał takczęatym przemianóm.
'W rzeczy samej aIz<ltcz,yay. i lofarynczycy
zjednoczeni dzisiaj w "Reichsland'zieH
niemieckim są ogromnie:l'óiini codo .cha,.akferui umysłowości i mimo 42 {at
wspólnego losu stosunki rodzinne lub
)przyjacielskie są bardzo rz:adkie~ między
Zjednoczony ga~ineł ..
nimi. Nawet Abac.ja 7 Ist6r8 prz.e4stawia
.w sobie już więce~ jednolitości;. co się
LOi\iDVN, 17 -go maj (l.
)tyczy stanu duchewe.go mięszk-ańców,
Jak dlmosi biuro teh:;gfflfi-Q2m~
pgddaje . pilnemu' obserw<twrowl zjawi~
Reutera
z PefersDurg t', po długich,'
'ska ogromnejl'ozmaitdści, co. Slf2,tyczy
orjentacji umysłów i charakterow•. Al- . cały dzień trwających pertraktacjacb,
zacja przed rokiem 1570 byJa jedynie
nasfąpj~o zjednoczenie między komiterminem geografiCznym dla Ozmiczenia
tetem wykonawczym rady robotniczej
płodnej równiny,. między Renem i. Woi ż&łnierskiej a. tymtzr'.sowym rządem.
gezami; nie tworzyła ona nigdy' i~dnost..;
Ostatni oficjalnii!) Vi tej sprawie
ki politycznej, państw~
W wiekach średnich . A!z.&cja była
roześ l 3 wJę~ej sze2:ej~Ó~ÓW~
Przemowę

stępującym

po~ielona na, mas~ drobnych terytoijóW',
małych państewek, pochod.2ącyclr bąfli
%. dynastji HabsburgÓW, bądź od' htabiów

książąt niemieckicb,. bądź od biskllpóWi
a pośród tych państewekt związanych sto..

i

Rezultatem i8j ugody będzie wstą~,

.

pienie

dą

czsarEt:w~.

z kió-

trze~b

narodowych

s&Cjałistaw.

znajdo.wał s~

'lych najWaż.niejsze były: MlIhuzaJI\olmar

nowage gabiHljtu trzech de ..

mokratycznycb i
Dł~!łi
Długi

Rosji

Rosji.

wzrastają

ruwnomier-

przeciw

19 ęwalucjł.

nRusskoje

Słowo"

donosi:
posf-awiony
za to, że miał zamiar na czele wojsk swoich ruszyc na
Moskwę i przywr6cic duwne rządy.
Generał Evert
przed sąd wojenny

został

Zmiany w gabinecie If~~syj ..
sk,iłn ..
Doniesienie Petersburskiej Agencji
Telegraficznej: Podczas ostatniego posiedzenia, minister spraw zagranicznych. Milt1kow~ zakot!lunikował rządowi tymcz2s().'ł

w€:mu ostateczl1eswe postanowienie wystąpienia

.2 gabinetu. Przyczyną ustąpie •
różnica poglądów, zach'odząca po·
między MHukowem i rządem tymczaso.
wym, w kwestji przekształcenia gabinetu.
Członkowie ga.binetu niezwłocznie zapro..

nia jest

ponowalt prezesowi ministrów, ks. Lwowowi, objęcie ministerjum spraw zagra"
nicznych, ten jednakże kategorycznie odmówił, tłómacząc iż nie czuje się p:Jwoianym do tego stanowiska. Ks. Lwow oznajmił przytem, iż woli on raczej zachować dla siebie tekę spraw wewl1ętrznych~
Większość członków gabinetu oświadczy~
ła się wówczas za powierzeniem ministe';'
rjum spraw zagranicznych ministrowi fini; nsów, Tereszczence. Minister sprawie~
dliwości KeretJskij objął teki ministerjum
wojny i floty.
~ażyszka

PierwSz8
W

Rosji

Ameryce ..

Biuro Reutera dOll0~;i z Waszyngtonu: Stany Zjednoczone udzieHły R)sji
pierwszej pożyczki w wysokośd 100 mi~

ljonów dolarów.

ile

:szereg ił wolnych .miast

sprawacli ra~

COŁO SZENIA~

l'ec13lreja nie BW;,,"- - RqkoptSJ
ilu t$f;1.n:deJiia, lmnor.i.l'.ll;gn. llW~ &if.t 15& Oezpła.1;na.

powyższY.

~łł1łkiein ' fe6dalistycz.nym.

W

Jf~~'W !tf>ael>łanye:t\

jąi

się prz~konać.

mteresantów

.M 135.

ogłoszsnie

najmniej 50 fen.

ł

Francja a

zaznacza fakt

Slł~jmujl)

wakcyJd}:"ch od 10 o! do 2·oj..

f.

WlttClizi u:c71am1a~
- -• . $

Rak VI. -

'

"Ukrainie~

III gubell"~~;t.
Ga~f\":}iUI8

gen ..

terem

Pod sensacyjnym ty'Ż~}ł'l,m ,.Ukrainiec
- gubernatorem GJli~ji i Bukowi-

generał

ny" powtarza lwowskie
5kiem

~Dilo"

Słowem" wiadomość

rosyjski zamianował
wybitnego działacza narodowo ukraińskie
go, plOt Dymltm Doroszenkę komisarzem
dla okupowanej części Gtllicji wschodniej
i dla Bukow:i!Y z prawami generał .. gubernafora. Do zakresu działania tego korni":
Silrza naleŻeĆ m2ją wszyst!d~! sprawy administracji cywilnej <\ do pomocy będą
mu dodane miejSCOWI:! komitety !najowe i
powiatowe•

prowizoryczny

rząd

za "R.usz K:ijowa. iż

Stanowisko tfikraińców.
WIEDEt~j 17-gu m~;n.

Ulmiińscy vn:,:;d.s:<iwiciel~

stronnktw

postanowili, aby, wobec stano'h1 iska rządu
w sprawie wyodrębnienia Gal~cji, zająć

zdecydowane stanowisko wobec

W sprawie

.

rządu.

$tanowisk~ Koła

Polskiego.

WIEDEN.11 maja.
JtN. Freie Presse lil .oświad~za, Ze
zapadłe wczoraj uchwały Kola Polskie"

gow sprawie stanowiska względem rzą"
du nie będą miały decydującego znaczenie.
Istnieje możliwość ustąpienia mi.nistra Bobrzyńsl,iegD.
Inne dzienniki jednak, wbrew opinji
.. N.' Fr. Presse", obawiają się, że uchwa.Iy Koła Polskiego będą miały daleko i·
dące następstwa.

WIEDEN, 17 maja.
Koło Polskie ukończyło dzisiaj swoje prace. stawiając rządowi caJ'y szereg
uchwał, mających zasadnicze polityczne
znaczenie.

Wzajemne odwiedziny..
Wiednia informują "Frankfurter
A\1stro - węgierski minister sp:aw
zewnętrznych hr. C?ernin udać się ma
znów za kilka dni do Berlina. Jak przewidują lranclerz niemiecki Bethmann~I-1",!I
weg w niedługim czasie uda się r~z jeszcze do Wiednia. Poóróźe te mają na
celu, at:y obydwa rządy sprzymierzone i
i.c~ przeds.tawiciele zachowali jaknajwyra...
zOleJ CZUCIe wzajemne i porvzumiewać się
mogU'osobiście w katdej chwm,
Z

Ztg. Ił:

Zwolnienie

posłów

parB!1l"

mentarnJ'chll
Z Wiednia donoszą: Dowbdu";
jemy się, ze cesarz zarządził,ahy
wszyscy członkowie obu Izb Rady
państwa, pełniący

służb~ wójskowąs

otrzymali urlopy z dniem 15 maja.
Głównodowodzącyarmji
amełl"yka{§skiej"

Herald" donosi, że geneFranIdin Bell wyjedzie
niebawem do Europy i uda się na front
francuski, gdzie obejmie naczelne dowództwo nad armją północno ~ amerykańsi'ą
której pierwsze oddziały oczekiwane są w~
Francji w jaknajbliższym czasie.
Szkoła wojskowa w West Point za.
mianowała 139 uczni6wswoich oficerami.
Liczba ocbotnik6w amerykańskich do·
sięgła obecnie 200,000. Są to przeważnie
ludzie młodzi i zamożni, nie potrzebujący
żadnego wsparcia i zasiłku, a jak powia..
da "Corriere de!la Sera", I!!dzie. którzy
nic nie mają do stracenia.
rał

~New York
amerykański

Uu żołnie~zy połrzeb!!.ii]e
F'ra!!u.'~ja ..
Agencja HavJsa donosi: W senacie
obradowano nad projektem Berangem o
Ob~liązkowej służbie cywilnej. Bera n ger
powiedział, ze potrzeba jeszcze 90n~OOO
żołnierzy i robotników. Obowiązko,wa siu...
Zba ma dostarczyć fabrykom proch u oraz
pokrewnym gałęziom przemysłu wojennego 300,000 kobiet.

Wojska ;'Jtosyjgkie
we F'rlelncjilll
bi.uro Wo1ffa ogłasza:

Rosyjski·e wojska we Francji nie
na' rzecz francushoangielskich interesów, gdyż po po nie..
sieniu Ciężkich strat ko·fo Brimon'j; po"
znały, że się im zaweze' udz'tela naj"
cięzsze zadania do wykonania na rzec~
fran.cusko-aRgielskiego imperjalizmu. Nowe dochodzenia. wykazałY, że rosyj"
skie związki samowo.}nie opuśdly przy..
dzielone im pozycje i cofnęły si~.

chcą już wałczyć

a

N9 155.

AZ.eT A ~ O ~ Z K A

..

lW dużą miarę, binieJe nmło fi~
C&łito.-pil,j,~~ieh; Na; tym pG-.m$rł4 dti&-

feaych

l'o~\':tinąe mogłł
p~emyafGW6-bndowIMtę,..

hliHloo

KONSULENTA PRĄWNEGO

fi.

=

=

dzs6 roda:ajem próhy eD!lćt!y

,Od d •. 8 Cier'-vca w ceru powi;;kszcnia 10kalli, przenosi: St~ do oficyny.

zamówi~fa rz&dowa i

Po In oc. IEdisGfia.
Berlińskie dzienniki: donoszą z Hagi;
Wedre wiat1.~mośd. z Nowego Jorku. zaj~
muje się ohecnie Edison na czele 75 te
cbnik6w udoskonaleniem wynalazki1, Sh'{H
H

.:lącego do obrony przeciwko łodziom pod- n
woonym. Ma to być przyrząd,. który mie: I'
ścić się będzie na pokładach okrętów l
prze~ wytwarzanie specyficznych faIł będzie
wystrzelone torpedy nieprzyjadelskie albo
~wnuć z ich drogi;. alho wywoływać k.ił
przedwczesne i sKutk!em tego nieszkodhwe'\"YbuchY·
kom~Dikałin!\lf'

Komdikał

613

wzglildu na

na utlkładue i pr~dw

ide sapo:i'narue się z wanmkami miejs\!IJ.
wami. D\r tago k{)['W5~Jl& jest ,m~jomoM
iilzyka m~e;~eow~gg. .&~zimy .więeł by
.nasi mło:fbl lUiynlef(l\Ue :t tGulmwy prze..
IDy8łDw()-hnG!1właui n;:zyH &lę j~zylra pol-

Telegramy.

Z

trIlly

Uezymły to jUł
niektóre firmy niemi&ekis! gl},kłada:jile nowe
biura jeE&eZ& za eZl'ilł6w g,}~~odarki rosyj_
skie 1• Zakładanie takiel· f11ii. nalezy derl.

głrSftrl1~

P!OTRKOWSKA 84.

niemiec.kis

niemiecki.

skiego·

9.

17 .. go maja. ;,..... Um~dow~

Z wiOOwni

\vSGhe~.

Nie zaszły żadne szczególniejsz.e
wydarzenia.
Z widownłzaooelfufej.

kodcji.

Z rosyjsrJego (14 maja}.
Fr.tJt1.t kaukaski: N.a. poludni·u od
EF&indjanu wypartą zostaIa przez kurdów kompanja nasza, po zaciętej walce

na. gurze KeJer ł{ami.
. ..
Kw<ttów, zamrerzających

posunąć

4

się naprzód pod Belumel', na pOtuuniiOWJ"b wschodźie od' EPcj.ndjanu;. odpar1!o~
Front w /rIeziJpotamji: Pod roapOl'em

,rzewa±iłiących si! tured"icb. nasze. si~
iy :rJiR1ojne ustępują na lewy hi'~g DUliłt.

I.otnt,:rtwa.; W kierunku &wla artylerja mlsza zestrzeliła pod Rudką Sitoriczką latawi~ niemiecki, który spadł
wśród. stanowisk naszych,
Loinici'-wo: Dnia 12

i 13 maja ae6 latawców niepl'zviacielskich.
Potwierdza sie, iż inny latawiec nieM
miecki w dniu' 4 maia, w ws,.IniRu waJ}.},
spadł na zl€mię .i strzaslsat się.
Nasze eska41"Y, zaopatrzone w bomby, zrzudfy 4-OUO Mgr. matei'jału wybuchowego, na dworce kolejowe i maga,:
!Gliny. poza frontem niemiechim.

sb~elono

(15 maja).

Wczoraj, po

.
gwałtownem

ostrzeli-

waniu Ch€min des Dames, atakowali.
niemcy stanowisha nasze w okolicy na
północnym zachodzie od L'Epine de
Chevrigny. Nasz ogień. zatorowy. oraz
ogień naszych harabinów maszynowych·
powstrzymał ten ataI~, zanim zdołał on
dojść do naszych linji f za wyjątkiem
jednegO' llun~.tu, gdzie jeden z oddziaMw wtargnął do wysun.iętego. nap.rzód
rowu. naszego na poludniQwym zachodzie od flUatn.
W Woeuvre i w Lotaryngji oddziały nasze wtargnęły na wielu punktach'
do linji niemieckich i uprowaozrły jeń

ców.i
Z angielskiego- (14
Poczyniliśmy
$tę~y na pefnecy

maja)~

ciągu pozajęliśmy
ostate&znie Roeux i wzięliśmy kilk\l jeń
~ów. Cara wieś Roeux ł broniona przez
nieprzyjaciela z wielką stanowczością,
była w kwietniu widmvnią biRclzo zacię,tych walk. Obecnie znajduje się w

w 'dals.zym
od SC81'pe,

mtsz~m posiadaniU.

Na północy od: GavreHe posunęłi

{my nieco. naprzód nasze linie.
Wczoraj strącol1o 6 latawców niemieckich. Dwa zmuszo.ne zostaty do opuszczenia się po~a nasliemi granicami.
Z pośród naszych zginęly 3 latawce.
(15 maja).
Wczesnym ranki~l1'l- ostrzeliwał nieprzyjaciel gwałtownie stanowiska nasze
w BuHeC6urt i linję HJnderd;;urga, oraz
wykonał nastę{;lnie dwa stanowcze ataki. Usilowi.\nia jego przeciwko linji Mindenburga rozchwiały się z",petni~ ró\"1.-,
nież odparty został atak na BuUecoul't,
poaczQs którego, wysunięty n:ltprzoo posterunek nasz zmuszony zostal do cofnięcia się na pewien dystans, w półno
cno-zachodniej części wsi, po zacięfej
walce.
Za pomacą kontrataku ni~rzyja
(:iel natychmiast został p-rzez nas wyparty i pozostawił w naszych linjach
250 zabitych i rari'!'\ych.
Następnie wyke:nal trzeci atak na
północno-zachodni ką): Bullecoul't. Atak
tenodr:arro skutecznie ogniem artylerji,
pie<:.:hoty i k~rabinów masJ!:ynowjch.Czw1:lrty atak poprowadzono oa sfrony
porudniowej i potudniowo~wschodniej.
przyczem nieprzyjat;:ielowi powiodłó się
wyprzeć o 100 yardów wstecz ne.sz poste-

.runek. Straty· nieprzyj~d~Iskie

Wszere·' .

-Kamunikai au&łPjack-t
\1t;1JEDE!\l. 16-go maja.
Wschodni·i J3ł~w8cbftdni teren

walk.

. Komenda. fioty.
ł.

,

f!'!'%."jazd c2ł'oaka
łlłioiul.t:a Ł4mp.ickiego.

Bady Sun"

W Łodzi craWL od wczQraj Dyn':ktm
Departament!! Spraw Wewn~trzny'ch IRady
Stanu p. Michał Łempicki~

Pan

~m.j}idd

przyjm,owai 6zg rano

w Grand Hotelu deputacje łódzkie a na"
$tępaie popołll1iniu wyjechał

do Zgierza.
uczczenia p. NUchala tempiekie'gG od~ie się dziś o godz. 81!2 .w.
pi:~i1i.cie w saii Manteuila, orgalilmcją
któlego zaJmuje się inspektor pOl'. TadeDla

usz Bobrawski.
-

PierwGz-e posi iidzeli1li~ Rach' miej·

. 6
W środę, 23 maja, o g.c<dz. S'ej po

·~i.

r:~dniu w sali Tow. Rredytt'Wego m. Ł4J-<
dzi odbęd:d~ się pierwsze posiedzenie Ra'"
uy m~ejskiej •. Porządek dziwny będzie Jla.~
s.t~puJący! l} z~ga.jellie; 2) wybór przewo-dniC.2ąceg~ i sekretarzy Rady m:ejskieJ; 3}
lwruareID!Ja R.~iiy mi~jskiei;4) wybór człon
ków delegacji i komisji.
-

~_iłłe~dy r3sYisAdcb fJar.~jjlll·

Ohecnie nadchodzą pisma z Rosji,

z których dOWiadUjemy się o lez,lta:'
ta.clt dziaiałnośc,i banków rosy:iskidl za

ostatni 1916 rÓk.
.
.
Nie od rzeczy będzie podat .. ~
danych o znanym dobrze w Łodzi " •

-==~=·=·=m=~=·============================~===Q~A~Z~E~T~.A~Ł~O~·D~Z~K~A==============================-===~.~
8lro·&m.~hlm .bąn'ku. W hilansie Wołgo·
IDtlllY. 11; zar. 1916 "z.naj.dujany zysk:Cq7sty 7.6
t. l. 'o 2.4 ·milj~wlęcej niź
W 1'. 1915 i 3,3 .WięcęjriiZ· wr.1914. Balik orlpisałstrat: na wekslacb prote.stoWflńych 302 tys. rb., Bna należnoś
ciach w oddziałach: Łódi, WarSzawa i
Ryga rh. 2 i pól miljona. Dla akcjonarjuszów .pozo.sWa .do .dyspozycji suma
5~a58,329. z czego zwrócono speqql..
nemufunaus.zowi re.zel'w,owemu. poi.y~
czone dawnie.jna d.ywidendę 932.632.Dywia.enoy wyznaczonOZ.a rok j·916
24 prac. Nowa emisja akcji jest na widoku.
.
Noskiewski· bank przemysłowy wy~
płaCił to proc. dywidendy. RosyjsH Bank
dla hAndlu zewnętrzne.gozamyka bilans
czystym zyskiem 2·1,05 mili. rb. przeciw
11,24 milj. rb. w ro.ku ubiegłfm; dywidenda wynosi 55 rubli zamiast 22 i pół
rb. Mi.r:. 1915.

mm..

m..

sek, by raehunków 1cuowJch nie llfZj';jmGwae, natomlaeł by ht:\jtr zł-ożyłkaBa w

ręce ,lloweg{}Zarz/iQu.
p

wróżby.

złego żandarmerja w sapoczątku' zaczęła pn:eśiadować zło

Na domiar

dziei ikonioln:2d6w,.a 2ell./iiWet 'kowalstwo
i tlacharstwo obecnie nie popłacają, cy'"
ganie :znaleźli slęhez SPilSODU do życia.
Szcz-egóiy ~owytsze czerpie pGlos"
od ruDbnych wekSlarzy. którym cygani wy....
przcGaH monety srebrne, w jakie przystrajały się ich kobiety. Obecnie już niemają co sprzedawać. OM.at.ec.znoŚĆ popycha
ich do pracy wyrobnitzej, co również przychodzi im:z wielkim trudem, głównie z powOiiu nie.~hęd, z jaką w{o~dat1ie spogląda..
ją na tyth prz)'bh~dów.
llkazały się 'tV

obiegu

mów.

za

łIł;;.6UCZ. cbl"ześcjan.

Współpra

Hey,

f.

z synetn Sro~

po

s ępme rupa wrZUC).ll {; P
~ 1 ~J i wn. Pies policyjny następnego dnia spro w
wadził policję tla miejsce zbrodni i śledz:
iwo wvkazalo, że sprawcami nap2QU byh
2 synowie miejscowe;go gosfotia,rza, ,z któ.-

I

A

volto!;.! IV rewiru p.

1l"

byli Merceli R<lichman

(o 500 rh.) Zdzis~aw LubifisI..i (o LH5 rb.}
Tadusz S;tencd~ (o 360 rh.), J~2d R~.
senblat fa 495 rb,) i Alliert ŁaskI (o 487
ruhli 5Q kvp.).
W powództwie zaznaczono, iż. ~o.~
wody pl'acowa!; w pozwanym Banł,u '1.>charakterze urz;~linlków-od :narca Z?'
stali 7.woinieni i Diewypta. eona. lm penSi f •
Po~wany Rmk bronił si~, źe powody zgodzili się na zmniejszehic. h'''. Q
50 proc. pensji, l wviaśnia co, nastę.~u:;;.:

1

l

I
I

misśeie l okorozpouądzenia w.ładzy, plJ~

specjalno zezwoleme.

Dla 0-

należy zło

irzym$ula hkiego pozwolenia,

do wydziału paszportowego w ces.niem. prezydjum policji, o(,ienko nr. 34,

tyć

prG~bęze

ścisłam

umoty wowantem eelu

Jazdy.

.

Wyda4łani-e 2e.zwolenia następuj'0 dOM.
piero p~ atwier.dzen!u niezb~dIlośei rov!eru

dla ptitenta. .
.;,... Przedsta'wienie dla dzieci.
Koło kuratorów szkół miejskich lu~
dQwych dla dzieci w. m. zajęło się ,ener-

critzłlice akcjąl mającą na celu rozwóJ ay·
tel:nictwa wśr-cid dziatwy ludu, aby tą drogą podnieść i łloby~atelnić te war~twy.
ludności,

które do tJledawna pozbawwne
,
. . .
Dla zdobycia fundlJszow na kSląUU

były praw obywatelskich.

CE:, koło urządza w sobot~ 19 b. m. o go~
dzinie .4 po poł. w teatrzyku. S?la przy
td. Cegielnianei 18, przedsta~leme teatra.Itle, które wykonane zostame wyłączme
JYtzez dzieci szkół ludowych w. m.

Wezuraj "fi lokalu Rady Zwil1z1;óW j
Btawarzyazeliill"ty uJiey Pał3{ej nr. Ua
odbyło się Dgólne tf}ezne ubranie człon ..
kÓwZwl&zkuszewc.ów i kamas;mików. Za ..
gaił .zehranie prazea ZWi1\iltu p.Wojciech

Oprócz' tego rozp-owszechnia koło
odezwę do dzieci zamożniejszych, by skła~
dały książi}j dla biedniejszej dziatwy.

p.

Nadesłane.

Pozwolenie na jazd. rewerem.

-

Pokaz ogpodnicz:y.

W

niedzielę,

20·gu b. m' staraniem
zawodowego ogrodników tm.:ą?zony o§dzie pokaz ogrG~"
niety w vgrod.a19 p. HlHb2ia przy uj. l.:.łó:l.z,l;;i~go

Koła

f

Związ~u

Po ukonstvtu9waniu się prezydium.
'Bllkretarz Zwiąitu r. HO.!ll:l1l Koł:asinskj
.od,ez~ tal pr<.ltgku! popł'3e.d.niego z~bral:lia z
miłji rt1'" Przędzalnianej. Pokaz prowaunia 28 .sty'lznia 1917 l',
dzony
będzie pr3iZ p. W~sołl;;3. kier?:wnl~
~ast1ipnje o!kzyt .. no s~r~wozdanie z I
ka ogrodu p. Herhsta. a tematem wyKradu
tbillła1uośei Zwia.gku za rDk ubiegł}'.
Dnl",'12 lutegn 1911} ztlbr<lIOl się gar- ' letnie cięe!e ł6Z.'y wiuDlO'j,
Pekar. rOz t}\lezni~ B1A l) g. ·1 pop.
lItka szeweówpn raz plerwilzy w !łvrawie
Wejśeie
pokaz dia a.matorów po
rałozBnia ZwilłZkU SZ6'\l'),CÓW i kamasżni.. ·
50
fi'ln.,
:::aś
dl~
uezni6w
s3kół
10 f.
ków,]Jtltt pTzew{jdnictwemsekn;~Rrza Rady
ZvdązkDwi .st.ow~rzJszeń f. Kwiatk6w.
Z kooperatywy nRobotni!tU.

I w tym reku znowu

o:ihędzia

1.

-

L

•

jest wobec óra!l:l:I mozno

śc'
I

pensji
•

por~zum17"

się.

asekurowaniem się przed decyzją w tym
przedmIocie ;n:u·z.ądu w Warszawie, aby
J?yc
z nim w zgod~ie, o .il~ w. Wars:?:~..
wie zarz"d uchwalt zmnleJszeme penSji
i w czyn je wprowadzi,
Podobne oświad-czenie złożył i CzłO"
k
ł B
l
ne rat y en~cfl.
Niezależnie od tego, p. SiJbersztejn
powiedział prokurentowi trnw Sładi~le'
mu} że o He się okaże, że centrala war"
szaw~ka caił per.sję płaci, to i łódzki

oddziel ją dostanie. .
Pi!3mimo przedstawIenia całej sprawy zm.niejszenia pensj war>Jn~owo ~d
1 kwietnia 1915 !'., dano urzędmkom dO

podpisania

nową umowę,

treści nast~

Kwesty. Wyst.awa dzieł IlztukI,
puląc~l:
sk9mpletowana ze zhiorGw} będ~cych w·
"t6d1. 1 kwietnia 1915 r.
prywatnym posiad~nill miilszbń~ów naDo Banku Handlowego I; Wilhelm
szego miasta. Tym razem jedn<1,k nletylko
Landau".
a-reyd:i.lieła Mdzla stanowić maj:! przed..
Wobec kończącego się oz dniem d!.}.c
mi~t pokazu:
lVystawa obajt'Mwać ma
siejszym terminu i na skutek wypowiewsze~kie uzieła sztuki nQWOGZeiloej i sta~
dzenia mi pasany ,w .d. 1 styczni.a f. b.,
rozyfnei , jakotei wa.góle cenne staro~yt. dotyczasowego stosunku urzędniczego
Jlolici. jąk np. meble, tkaniny i k()ł'on1!i.
mego do Banku Handlowego" Wilhelm
Lokal dla Wystawy ~nowu został łaska . Landau" , wyrażam niniejszym zgodę mą
wie ofiarowany l'tzez p. hr. Heinzla w
na poniżej wymienione nowe warui,ki
pl)~eil!WJeg{l ?rzy ul. Piotrkowskiej IDo!.
kontral~tu.
Skład Komitetu Wystawy (Sel;;\~ji IX)
Podejmuję si,ę spełniać ohowiązid,.
stauDwią pp. M. Barciński, M. Daszewski,
związane z dotychczasową moją posaR. Gej/er, K. Grllbowska, A. bar. Heinzlodą w Banhu hez :ładnej prelens;i luh
ws, .T. bar. HeiIlZ;;I, Z. Kon, s~. Krall, W . I :!ądan 5-miesięcznego \vypowied"enia co
LurkełlEl ł Fr. :Dlibieński, M. bar, Mantenfel,
pterwsze.:;o k<!żdego miesiąca, o He Bank
A. NS!lmann, dr. Pol abnvsłd , R. Huawań
Handlowy tego zażąda, najpóźniej do
ski, J. R::lppa~.rt. Z. Urbaouwska, J, tir-o 20 poprzedniego miesiąca".
baBowsld, J. WeeHze: i J. Wojcieehowski.
Jednocześnie p. Silbe1'5ztejn da! dlł
Komitet ur,rasza niniejlizym wszy5t.
zrozumienia personel<lwi Banku t:H'zez
kich p01iiadaazy,noWOCZE!illlyeh i !!tarożyt·
prokurenta firmy, B;iUma. źe o ile nc ..
nych o I,ni?,O w, rzeźb, brvnzów, rniniatu.r,
we umowy nie będą przez urzędn!k6w
ceramiki. tkani!), p:.sów, koronek i mebli
podpisane, biuro będzie zamknięte, zaś
o łastawe g~oizerri8 pod adresem Ló'dz~
kasjerowi, N. Neuowi. poleCił p. S nie
kiej Miejscowei HadJ Opiekuńczej (Piotrwypłacać tym urzędnikom, którzy nI6:
kowska 9"6).
podpisali.
Spudziswać się należy, .ze nikt (H!
Naturalnie, że vlobec ciężkich wa..
uświetnienia wy&tawy Gi~ nie ud;yli i że
runków ż~!cia, wywołanych wojną, WSZY"
pok~z tegof(){!zny {jb~jmje znakomitą I!zcęść
scy urzędnicv nowe warunki podpisaH1
cenaych zbiorów ł6dzkich, stal:owiąc tym
uważali jednał" że podobna umowa nie.
sposobem nowy przyc7.ynek do hi::!t?rji
jest zgodną z tern, co p. SHberstein Sulll
kultury naswgo mr-aF!ta.
oświadczył, oraz nlezgodne z instl'll~;cją.
otrzymam~ z warszawskiej centrali-

na

r~eez

CZVł',"'" fe ~:miektowana redukcja

ł nia się z centralą warszawsI~ą Jedyme

u włoścjanina w staJni.
Po upływie IdHm godzin pożar umiejscowiono. Wszystkie budynki drewnian~,
kilka koni, krowa i świnie zostały spaIone.
..... _ _.._,.....,.- ...,i_ _ _ ,."-=r==. _

5593 mk.

Do jaz.dy rowerem po

według
trżebne jCBt

i. kama..

pow;Ohwo

Gpcdaikaeb.

-

lBzl!lików.

Kuśmirek.
Na prilew-odn!ci:ąe,t;go
Frnn{'~~zka Jm:lĘ.

l

wybuchł pożar

maj.

do kwietnia 1917

w

::Dł1ą_iat ~e.oow

miesiąc

. {*) Z podatku na bilety tramwajowe
magistrat miejscowy miał dochodu od grudnia 1916 r. do marca r. b. 141276 mk.,
z btmdlu na rynkaeh i ulicach od stycznia

ca fa będzie pciegata na zorganizowaniu
sei;cji odczytowej, któr-ej zadaniem będzie
dostarczyć prelegentów tym radom ,n.tiejSC0WVlU, którym brak własnych sił ()dczy~
towych. W tym roku właśnie jaki w z€.szłym, organizowane ~dąprzez miejscowe ~;rowjnr;i<malne. R:a~y opiekuńcze od-,
czyiy po wsiach tm13sfeczkaclI w celu
spotęgowania akcji ratowniCZej przez podniesienie w ludności uczućobywateisldch
i świadomości obowiązków l'cpolecznycb.
Zarząd Stow. zwraca się z gorącą
proś:bąQowszys~k~chtych ol;ó:b, któ!e. w
ze~zlymroku . wYJ-ezdiały z odczytami lak
również i do tycb,które dotąd uuzjału w
p)QObilej akcji niebraly, o łaskawe zgłc:-,
&z':!1ie g.ofowośd wygł~szeni" odczytu na
,l.: ... ""inc.ji;
Zapisy przyjmuje kancelaria
.:..tow.Anerzeja -4 od 5-7 po.p::ł.
W cela omówienia iem.atu .odczyl.ów
i niektórych spraw organizatyjnyeh sekcji
odbędzie się we wtorek <dn. 22~go b. m.
lo1taln Stowarzyszenia posiedzeniewszyst.
kich, prelegentów.
'Ze

Powcdami

I

Pientądz~ z Ame:!'~~i.

-

chrześcjan weszło
.... śdś.lejszy koniakt z Ł. O. R. O. w celu
.. spó~pracy.w zbliiajilcej się Kweście ogół

Stow. nauczycieli

-

S~dzia

pokoja.

drzejewsM rozwazał dziś sprawę WYfto~
C20ną przez aaw. przys. Edwarda filip ..
kowskiego vl'zedw Ba nl-:owi Handlowe~
mu" Wilhelm Lnndau·.

tych jednego aresztowano, drugi zas zucu
ł ł b"
(*) Komitet dla podziałupieoiędzy! . Ił Z lec.
nadesłanych z· Ameryki 'Otrzymałcd k(l~
- F$;;i:ar w okolicy.
mUetu amerykańskiego z Berlina 32000
(*' We wsi Łonatki t fód taskiem
marek Ella p.odziału pomiędzy instytucje
I
r . .

fałszywe dziesiąc:o

.Ratujcie Dzieci".

nraw!r'rek

-

Pozna'Ć je łatwo, gdyż są lżejsze od
prawdziwycb i kol(l! .ich Lledszy.

nokrajo~·j

e)

- Zatrucia B:a:,:,mi. ".
. •
• W domu przy ulIcy \'vHjzewskH~J 47

l

tum. kiór1rcll nazwiska
.....
v
J,
J
rozpoczynają si~ na Ut. od A .dol L, w ~rodę zaś od M do Z.

fen i gÓ':ik i .

-Ze 5t4W.

_ Z Zlelakitb $ąłłów

capo-I

stw~ Fr. Grzego:-czyk wraz

sądowa.

~!:~~~ki W~1::a~~żn;1~dąw~~~ł'Jj~!nj~~: . ~t~Z~i~~~t i Z:~~~d~~·~d\ę,gojO'~b!lrt~ei::~fł: d:!Nl~:'j~in~::;ej S;:~ili~~::~~ ~ś3!!t.

F.ałsxywe UłE~O f~H~ig6włdi

-

Kronika

. W drudniu 1914 r. Łó;fż ryła O(jCl!ę(*)W przeciągu ostatniego roku ku- . nisławem byli zajęci reparowaniem mr ~
ta od Wal'sze'lvy. adYl'ektor B.~.ckci"
ratorjum Obywptelskie wypłaciło rodzinom
dple US!ępOWyl~l :"skute!> * nagro!lllfzcnra
był na zeshmiu. p. Staułsław. Si:ber~
rezerwistów 842527 rb. i 232048 mk.
SH~ gazow obYGWal ulegh :zatrucltt 1 wpaszfejn członek rady, wezwał {'lu swbie
dli do dołu,
ni€szc:/:ęś;iwycb zawe~proku~entów w sprawse. zmni~jsze.,i?,
Zapcm1!'gi dla n~21amoż!f.;:r~h.
'1 w.an. O l~{ od~Jał s!rdy og~lOwejJ pO eue~~ I personelu i oświaclc~ył m~ęd.zy mne}i'ls
(*) Do kwietnia 1917 r. przy wydziag'cznycn wysiłk"cn topormlmm udało s,~
że podczas ostatnia} swe] oytnośCl Vi
te zapomogowym w magistracie z8rege~
wyGf)być obydwócb jeszcze 2ywyeh. LeWarszawłe, na zapytanie, czy ma Milastrowano 83297 osób, które otrzymały za~ k~rz pogotowi~ po ud7.i~leniti pomocy o€!- , l~iemu perso.neiowi.w d~lsi!:,,!m c;ą~ ...~ wy"
pomogi w dzielnicach zapomogowy<:h; w
wlózłobydwóCll do s.zpltala.
p1acać calą Jl,ormalną ~n:lę, p. a~lslel'''t
przeciągu ostatniego roku wyż-ej wBpom_ ZabÓjstwo.
prezes zarzącu odpOWiedZiał: ,tpła~ paD
niany wydział wypłacił zapoll}6g na sumę
W noC"\' z 11 na 12 b. m. około g.
tak dłu 6 0 póki są pieniądze w l\asle".
309697 rok. i 217821 rb4
I 10 Wlecz. tłumacz przy żandarmerii Emil
Nie';n;1iej jednak 1 stycznia 19.15 r.
.Pcilf~3r:ld heZl1rDCqwtoW~«
II K. z SakIlUna zauwatył we wsi Skorotki gm.
nastąpiło' ~ymówien!e .posa? calenw
Usowlec, wóz, piZemycający mąi~ę, na
personelowI cd :1 kWletma 19!5 f.
(*) We wtorek dnia 22 i w środę 2~
" d' no j v
Pn~ed upływem tego tel'minu w maI'»
b.m. w sekcji xapomogowejprzy magl-j którym znajilowało się :.. iu lI. ,:1' Y": Ct{ 1915 l'. miała się do pp, SHbers~tej-

Tabory cygańskie,pozosta!e w Polsce po :ooełk.in rosjan. przez~wają ciężkie
umpaty. KilkudziesięcitI cyganów csiadło
'W powiecie węgrowskJm, władza bowiem
zabroniła 1m koczi:lw.ania~ włościanie zaś
przestali wie:rzyt li kił gl1sła, czary i·
.

- Rewizj_ D'ri;e$l.'!5!.1lń sti'óituw.
DOtyC4lCI:łS lekarze eyrkWowi !lwiedziU z górą 400 mieszkań stróżowskich,
niektQrycn właścideH domów z')bowlązano do udziirenia str6żom mieszkaii
\viadających wamnkon.l sanitarnym.

Wincenty
Skrzypek, Walenty Sobolewski i Ludwik
Rycblik. :Zastępcy pp. Władysław Chamezyk, Józef StęllCZyńEki.
C)iłJwate&skileDo.

s~

mniaków otrzymujący winien podpisać ze..
b~;wiązanie. te przy sprz'ide ziemniak4 de~
legacjł zwróci.

DQ komisji re"fiizyjne:~ pp.

Z'u.tl!"atorjum

do

bYt ch-cące otrzymsć :ti>emnia-ki do sadzeum, powinny złożyć p~ośbę z podaniem
wielkości gruntu~ Przy wydaniu zaś zieM

i ~nuey KCl'aszewl:!!ki.

-

2it!'~ułfUó.

sadzenia. Dotychcus sprzedano ich z g6·
rą 26 wagonów po 36 rek. za korzec. OS8-

a

1'' ' ',

stwz:eda%

DełegaCjfi zapr-owiantowauia miasta.
w dałszy.m ciągu' sprzedaje zienmłaKi do

by na tej I!otł

IItS:wis Ko.lllieJa l'ewiz.~l'la mOlt~ .~n ka.syprreustawić . na następDa .zen ranie .ni a ..
dJielne. WnlGE.ek p. Purma.na przeszedł.
.
Wyhory, dekoQrulD~prZ&& ta.jł!6 głoBOwanie dliły wynik następuJący;
.
,
Do Zarządu weszli pp. Czesław Trę
b-t'ńui (pre3&l,!),
StauiEław :~,Uel''lWrńiki
(akarhnik). FraliciEzek Jada (sekretarz),
Władyała.w Rzewak~, Jan Stanek, Aadr~ej
Lev;andGwski' i Narcyz Burawshi.
Jako Z3St~?C;:pp. WOjciech Krimi
Klil'ol Wouzyń.eld, StanleJJ,'W Grciebai

-'Bankructwo tlyganów,

mym

l

.-

eb;,*lI:ia.

I

na

skwgo !o-s1Ał\a powołam!. dł) iyeia kQmi~ja

(*) Zarząd kooperaty\\'Y .. Robotnik"
postanowił urządzić kasę cborych dia ,Prz:
cowuiitów i Urzędników, oraz udz!eJ.uc

ilrganizac)'jna.

Dg61n:a Hełiba czł.onłi:Gw 6neeni{1: wyn\lsi' 2u4>{}BÓb~
Udzielono z31HmHłg li· fO\V'OGU ehot(J~
by Rb. 65.

Od 14 maja '1'916 ł'. do 6 m1l.ja F917
jareh.ód wynitisł RŁ>• .512 kup. 85, rozchód
Rh. 27-6 X. 53. w kasia IUi'tem pozostało
Rh. 2I36k.32. Nał3tępnie olklzytłlilO spra~
woźdanie komisji raw!zy.ił1~J.

P4lni-ewAt
aię.

ą;;mw;(}~Qamanie zgadzały

przeto p. Leon PuuuaJ!

~n(llai

wnio ..

Pv

I

ostatnim dwuŁygodnic",'c urlo;,y.
D.llszy ciąg ogólnego zebrania
dzi~ si~ w dniu 3 czerwca.
-

.t.ód;;t.ł;.~ ~b'aż

odb~~

ogniuwa

W niedzielę, dda 20 maja. Q godzi'6 1/" fano, ćwkzeme m-go oddziału, w
poniedZiałek 21 maja o g;odz; 7 wieczorem ćwiczenie 4~go oddziału - w domach

nie

rekwizytowych

tychże oddziałów.

w

"

I

gló\"/nej roli dr.,matu
~,

Ił

,

ł Ile

"

Obraz ten zaliczony ze star du br~lal1towi~.j scrji l\!~v
jako ooj1Vybitniejsze arcydzieło 8e~onu 1917 roku. "

Wobec w~elkiego nakładu kapltaiu, z\\'iązanego z nahyciem lIbr:lZu, dyrckcj" zmUSI ona 7;y1;1
ceny podWyŻSlyĆ.
PaSse-f'art{)U! i bilety ulgowe nie \V.łtllC

