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Anglicy ocelach CIJojnqa
Eiuro Wolffa donosi z, Londynu:
Pod obrady wpłynął między inne"
mi wniosek jednego z SOCjalistów. i d~u
liberałów, aby powitać ucby1t:.me SIę
Rosji od wszelkich imp~rjalistycznych
dąień do zawojowań i zdobyczy, or,az
zawezwać rząd do ustalenia warunkow
.' ,pokoju zgodni.e z deklaracją rosyjską·
. Lord Robert CecH wspomniał o poprzednich oświadczeniach rządu co do
celów wojny i powiedział, że dzisiaj pozostają onel'ównież niezmienione.
Na zapytanie, czy obowiązują jeszcze traktaty, zawarte' z poprzednim rzą
dem. rosyjskim, odpowiedział CecH, że
tak ,jest dopóty, 'dopóki obecny rząd
rosyjski nie zamieni ich na nowe.
Przy omawianiu sprawy an.eksji .za:
pytał Cecil, czy Snowden i S-ka ChCl~h
wnieść projekt. zwrócenia panowanIu
niemieckiemu tubylców z dawnych kolonji niemieckich w Afryce, j.ak równiez
pozostawienia pod panowamem tureckiem Syrji i Armenji. _
. .
Wskazał następnie na Al~acJę l Lo:

taryngję, irredentę włoską l ~olskę l
powiedział, że choćby ~.awe.takCJa sprawiedliwości i restauracjl me była do·
stateczną podstawą .wojny. dzisiejsz,ej,

Rok VI. -

i wydawca Jan Grodek.
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IIrzyjmuja Interesantów

iąkcy]nycb od 'lO-si dl), 2-ej..
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nu, jako odpowiedź na energiczne u"
chwały jej, powzięte w dr:iu 1 maja, po~
winna być z chłodną rozwagą i narodową sumienne ścią
wzięta
przez nasze
spoteczeń~two pod rozbiór i należycie
oceniona.
Uderza nas pl'zedewszystkiem IN
. niej wyrażenie o "zrozumialej niecier~
pliwości opinji publicznej", która przez
cztery miesiące istnienia Rady Stłinu
nie mog~a dopatrzeć w jej funkcjach
żadnego pożytku narodowego. Jak wia:domo, coraz liczniejsze grupy i jednostki Ui.yazały ustąpienie Rady Stanu za
wskazane, a gorętsze grupy nawet i za
konieczne.
Nie będziemy brali pod rozbiór
skJ'adników wytworzonej sytuacji. Mamy
jednak obowiązek pubIi.;:ystyczny slw.nstatowac, że deklaracja rządów Spl'ZYmierzony.;:h bierze, w pewnym e,topnlu
przynajmniej1 pod uwagę i psycholoSiję
społeczeństwa, którą tyE~o zły po1:tylt
może dłużej pomijać, i realność zamierzeń budowy państwa polskiego.
Wypowiedzianą ona została przez
p. Konopkę, komisarza rządu ausirjac"
kiego, co odrazu przypomina świeże a
tak solenne zapewnienie pomocy w bu"
dowaniu państwa polskiego, dane w
Krakowie przez cesarza Karola. I odsła
nia jedną z tajemnic podrói;y ostatniej
kanclerza niemieckiego do ·Wiednia, a
więc sprawy, bę-dące przedmiotem tro~
ski Radv Stanu i całego narodu polskiego, czyni przez to aktualnemi IN tych
sferach, skąd przyjść moze rozwiązanie
trudności, uspokojenie niecierpliwości i
napływ zaufania.
Nie można wątpić, że wszystkie
'. rozważniejsze żywioły polskie opanują
swoje słuszne niecierpliwości. Rada Stanu wobec tej deklaracji musi wytrwać
na' posterunku, póki zapowiedziana za
"dni niewiele" odpowiedź nie nastąpi".

to jednak jest zupełme co mnego -: ~ą
dać odrzucenia tych wielce wartosclO·
"'\vych zdobyczy w wypadku ich OSłąg
nięcia.
.
Nawiązując do sprawy . odszkodowań powojennych, Lord CecIł zapytaJ:
czy Belgja, Serbja i Francja • północ~~
nie otrzymają żadnych odszKodowan l
czy nie będą powetowane straty w o~
krętach handlowych. poniesione przez
koalicję:
,
. W mowie Bethmanna ~ Hollwega
brak wskazania na to, jakie warunki pokojowe zostałyby przyjęte przez,Niemcy.
My jesteśmy zt!.~cydc:wani!,ie ~gadzać
się na taki poko), ktol'yby ~~e mlat byc
pokojem prawdziwym. ,PokoJ.w ~aszy~
zrozumieniu musi być spraWledhwym 1
trwałym.
,
ł<oniecznośe energji.
Asq\,lith wyraził przekonanie, że
. Tymczasowy Rząd rosyj sld przez anekPod powyższym tytułem drukuje
sję będzie l'ozumi"ł:
.'
krakowsld
"Głos Narodu lf artyku,t, do1) Uwolnienie narodó~ podbltyc!t,
wodzący konieczności energiczniejszej
2) połączenie narodow sztuczme
polityki narodowej ze strony Koła polpodzielonych,.
.
3) otrzymanie pozycji strategIcz- , ski ego w \Viedn!u.
"Dwie bowiem konieczno~ci - pisze
nych, które w dzisiejszej wojnie. okaz?.
"Głos Naroduu-sfanęły przed naszą rety sięniezhędnemi dla zab.ezpI:czema
prezentacją wiedeńską, obie do prz.apI'Ow przyszłości od stałych pozą~an zdowadzenia możliwe. Jedna, to spełnienie
bywczych. Wierzy on, że rosYJ~ka. de .. uroczystej obietnicy rządu z dnia 23-go
klaracja anty~anehsyjna odnosI. SIę do kwietnia, iż władze wiedeńs~;ie przeprozdobyczy, mających na celu P?htycznr. wadzą naprawę szkód, wywołanych wojl gospodarczy rozwój państ~a l ,anek~jl
ną. Druga, kt6ra dla olbrzymiej wię~
'w tym sensie żaden~, koal!antow ~le kszośd opinji polskiej zarówno w Gachciałby pl'zeprOWadzlc am usprawIelicji. jak za kordonami, jest bezwaI'un~
dliwić.
. ..
kowo pierwszą z rzędu-to zajęqie zaPoprzednie deklaracje koaliCJ~ o
sadniczego
stanowiska w kwestii polwarunkach pokojowych zostały przyjęte
skiej jako takiej.
przez świat cywilizowany jako peł~e
Do wypełnienia tego ostatniego po-znaczenia dla przyszl'ego ukształtow,ama stulatu nasuwała się sposobność w Kra
się stosunków międzypaństwowych 1 pohowie. gdy cesarz Karol przyjmował
kój na tym fundamencie jes~ .i~dyny~,
prezydjum Koła polskiego. . Spo.s,!bność
który zdolny jest usprawiedhwlc pome- ta przeszła niewyzyskana, ChOCl8Z była
,sione ofiary.
. tak oczywistą, że przemówienie dr. BiHńskiego spotkało· się zl\l'ityką nawet
tam)
sltąd do fej pory słychać było je_Kurier Polśki" pisze:
.
.
dynie
wyrazy uznania dla takty;;i poli~
.,Deklaracja rządów sprzymierzOtycznej
Kola i jego prezesa. Czy na~
nych, dana w dniu: ,15 maja r. b. na
plenarnem pOSiedzeniu naszej Rady Sta" prawi się teraz w Wiedniu to czego za-

Zprasy polskiej.

e

OG tO SZENIA.
N a d e s ł a n e przed i wŚród tekstu za wiersz petit. 111b jego
miejsce Mk. l " j reklamy za tekstem 50 f; zwyczajne 40 Lj
nekrologja 50 f.j ogłoszenia drobne 6 fell. za wyraz.
Kaźda ogł!}szenie

niedbano w Krakowie? Chcemy przy·
puszczać, iż tak się stanie. Koło polsl;ie, mamy nadzieję, będzio pamiętało,
iż polacy galicyjscy, Hórych przedsta";\.';a, są odłamem PoJshi, że z ust ich
reprezentacji politycznej powinien wyjść
głos, słyszany prz:ez cały naród, głos,
w Hórym zadźwiqczą nasze nadzieje i
nasze żądania.
Od obowiąz:m te~o Kolo uchyrć się
nie może. Oprócz spraw czysto dzielnicowych, których lol,alne, ale doniosłe
znaczenie rozumiemy wszyScy, oprócz
zwłaszcza Postulatów mat:rjalnych, których spełnienia ma prawo Galicja do~
magać się z całą stanowczością, są
kwest je zasadnicze, wysunięte przez
chwilę dziejową, kwest je, obok których
przejść nie można z zamimiętyini ustami i wzroldE'm wleoionym w ziemię.
RÓWNIL,':y się to ob1iźeniu raz jeszcze
w oczach Polski tego poziomu ducho·
wego, na którym wszyscy widziee pragniemy każde polityczne przedstawicielstwo narodu. Inne dzielnice mogłyby
dopatrzeć się w tern małoduszności i
krótkowidztwa, a na opinji ićh musi
nam przecież zależeć i tó nietylko ze
względ6w moralnych. Ws~yscy wiemy,
jak lekko, niestety, waży się politykę
galicyjską 'w Królestwie, w tern Króle~
stwie, które każdy zdrowo myślą~y po~
Ialr chciałby lm nam przyci2;gnąć jaknaj silniej. Zarzuca 5ię tej polityce wą
ski horyzont i zasklepienie w dawnej,
przedwojennej taktyce, która do forma~
tu zdarzeń historycznych zgoła nie rrzy~
staje. Ten sąd surowy, a dla łącz!;ości
dusz polskich szkodliwy, zwalczać bę~
dzie mogła publicystyka galicyjska wów~
czas dopiero ze skutkiem, gdy czyny
Kola polsidego dostarczą jej argumentów. Czynów więc czet~ać musimy, nie
sMw, łdórych padło już tyle-a jak dotychczas-w próżnię".

l
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polskich.
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najmniej 50 fe!1.

stąpi szkoda, przewidywana jest kara
do j roku więzienia lub do 1,000 mI..
o ile ogólne przepisy prawa nie prze~
widują wyższej kary. Koszty, połączo
ne z naprawą tego rodzaju usz~;odzeń
p0110sz;ą odpowiedzialni prawnie właśd d
ciele lub rządcowie nieruchomości.

Nowy ttntendeFlt teatrów.

Na wniosek wydziału imItury magi~
strat postanowił zaangażować p. J. Tro~
janowskiego, tytułem sześciom:esięczi1ei
próby na sianowisko intendenta fr:atrów miejsl.ich z pensją 550 'mk. "de~
sięcznie, z dn. j czerwca.
Oryginalne fanty n

Na dziSiejszej zabawie w Łazie ~~
kach, połączonej z loterią, rozgrywane
będą cenne fanty. ,l\omitet uzysliat do
rozlosowania 15 worków cul~ru, które
rozważono na parę tysięcy paczek. Jeden worek w całości-stanowl w1elką
wygraną. Poza tym nadesłapo 400 funtów mięsa, kilkanaście szyne\ i kiełbas
oraz dwie sztuki bydla. Szcz', ś!hvcy zatym będą mieli możność zaopa.trzyć się
na zabawie w tak pożądane dziś produkty.
Wyatawy

sk=~powe.

"J. Wort" pisze: Niedawno pewne
t obiece wniosły do Rady
miejsldej podanie, aby za!~azano umieszczania w olmach wystawowych sklepó\v
luksusowego pieczywa i innych produktów. Wniosek ten uzasadniono wielu
słusznymi argumentami. Rada mieis!~a
przeszła nad sprawą tą do porządku
dziennego.
Musieli jednak I\upcy w ciągu ostatnich 4-ch dni przedsięwziąć środki, aby
bogato ubrane wystawy ich sklepów nie
draź"ify ulicy. Sklepy kolonialne, winiarnie, oraz sklepy spożywcze i cukier~
nie usunęły zupełnie wystawy okienne,
które lioza tym zasłoniono żaluzjami.
Tam, gdzie zasłonę stanowiły tylko kl'at~
ki. żelazne, urządzono drewniane okjen~
nice. W wielu sklepach zasłonięto wystawę przez zamalowanie szyb. Nie~dó
re większe sklepy mają przez cały dzień
drzwi zamknięte i uchylają je tylko, aby
wpuścić kupującego•
organiza~je

Podatek od m:a.ją'lków.
Władze okupacyjne poleciły

magi"
stratowi, aby opracowanie projektu po~
datku na rzecz miasta od majątl'i.ów
mieszkailt:ów przyspieszył z tym wyliczeniem, aby podatek można było wPYO~
wadzić od drU0.ie; połowy r. b.
c

Ochrona

i:;"'ZC1iil'otlJ~~iStÓHji; ttHef~i!i'i'i"::l!t>ych.

Jak sie dowiaduie "D. W. Zeitung",
J\IQ 114 "Dziennika urzędo'
wego" uzupełnienie rozporządzenia z
.dnia 15 październH{B 1915 Y. o ochronie
zare1.wirowanego przez władze wojskowe Tow. telefonów Cedergren polega
na tern, że właściciele domói.V, a w ich
nieobecności rządcy aom6w ponoszą
odpowiedzialność za całość znajdują
cych się na ich gruncie przewodnik6w
telefoniczn~lch, połączeń kablowych oraz
z:! cttrOść znajdujących się na. dachach
urządzeń podll'zynnrlących napowietrzne prze\Vodnii~i teid?niczne oraz um~~
cowanych do tych urządzeń przewodnl~
ników. Odpowiedzialność ta' spada za
uszkodzenie, zniszczenie lub h:radzlei
przewodników. '
ogłoszone

Za
wilnie

w

umyślnie

niedbale

opielti) o ile sl{ut;dem

. Pcł~ż~nie

'W

Ro.jii ..

;nformaeH "AIgemeel1 Hall~
oe!sb!ari ", petflrsburski korespondent ~Dai1} Expressu" donosi, że sytuacji' w Rosji
\\

staje

edług

się

coraz

groźniejszą;

rada

dele~a

robrJiników
i żołniEol'zy
odrzuca
wprawdzie mYEI pokoi u odrębnego, iednakże żąda, bądź co bądź, natyehmin8towyeh
rokowań z wrogi"ID.
Rada jest skłonną
przy tam dl} kOll1pPOlllislJ oraz jest zdacy·
dowan3 usunąć z drogi wszystko, cokolwiek by dało na drodte do takilegu kompromisu. Bt:!d hasło: Źjdnycll aneksji, i
żadnych odszkodnwań wojennych.

tów

Krąśą pogłoski,

oraz b. mmistrowie

za li~znl generałowie
maj~ zamiar udać się

do MQskwy dla utworzenia tam lltJwego
' mltychmiaetowego odcięcia w;)zelkitHlO r!owozu środl,ów ~ywnościowych de

rz~du

wVko;'y~

Peterlii, rga.
S 'llaeja

tego na-

g:nźlll>

i

jest w -najwyższym stopniu
;edynia tylko uj~cie w"ład,!,Jr pi'zez

2.
jak:}ś niepospo1itą jednostkę. mogłoby uratować Rosję.
.,
Na oBtatńim posIedzemu kongresu

się włosi ani na krok naprzód;
odcinku Goryt:ji próbowali nas r.owuleż wyprzeć, lecz im się to niepowlOdło.
"

Ewakuacja Dunkierki..

Próby zbliżenia Anglji do

zakomunikowano! że ~d
kilku dni przerwany 'jest zupełme dow~z
zboża

na kolejach. Żfił wyczerpały SIę
wszelkie !tlapasy furażu potfsebnę .,dla a~.
mji, ze miasta na północy RosJI. stoJ~
przed grozą głodu, oraz M w całe] RO,B1l
można si~ obawiać wyhuchu rozruchow
głodowycb.
.
Petersburski korespondent "COTm:lfl;
deUa Sera" donosi. że ustąpienia genera·
łów Brusiło\1\'11 i Rurki pociągnęło Z9. Bobą
znaczne pogorszenie się BytU!l\!ji. Usa.sa ..
dniona iest obawa, ze ruch rewo}!lcYJoy
dotychczasowy zostanie wypaczony 1 przeobrazi się w cały szereg rozrnchów motłochu,

niczem nie Powiliza.nycb.

sposób,

według
poważne

w8pomnjan8~O

W ten
kores~on

niebezpieczeustwo

zaWIsło

nad dalszym losem wywalczonych przez
rewolucję swobód.
.
Z Amsterdamu donosząl Według InformaCli jednego z tutejszych dzienn~ków,
z Sew88tollola donoszą, że na KrymIe u-

Vf

wyslanemi na wody europejskie i znajduje się w codziennej styczr:ogci z naczelniJ:dem sztabu admiralicji.'

włoścjańskiego

denta,
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Donos:l!\ z Dankierkr,

że

angielski

komendant tamtejszej twierdzy zarządził
ewakuację z miasta kobiet i dzieci. Ostatnie oetrzeliwanie twierdzy przez niemieckie samoloty przyczyniło poważIl6 straty.

Bitwa na Zacho .;łzie.
Z Berlina donoszą:
W dniu 17 maja p,zed południem,
wobec niepogody, działalność bojowa była nieznaczna; dopiero po południu wzmogła się nieco, dochodząc pod wieczór do
wielkiej siły na froncie Acheewille-Garvelle.
Późniejsze ataki, jak donoszą. zostały odparte po części ogniem zatorowym, poczę
ści zbliska. Opróżnienie Bullecourt odbyło się, stosownie do zapadłego postanowienia, w nocy na 17 maja bez żadnych

przeszkód ze strony nieprzyjaciela.
Zadanie byłej wiaski. jako wysunię
tego posterunku, zostalo w zupełności

Austro .. lM ęgier.

Biuro Próśb I Iaźalen
KONSULENTA PRAWNEGO

=

ll

Norddeutsche Al1gemeine Zeitung
podaj~ pod tytułem "Beznadziej?e pla~y:
streszczenie artykułu .Neue Frele Pre~~e

fi. gersDorl1a,
PIOTRKOWSKA 84.

.

Od d. 8 Czerwca w celu pow!ększenia lo
kalu przenosi się do ofIcyny.

p. t. "Pr6by zbliżenia się do monarcbJl w

Anglji",

--o

Artykuł

dziennika wiedeńskIego omawia rozważania dzienników angi~lskich,
co do możliwości osobnego pokOjU austriacko-ang!els~iego.

załysię głowme

od6Ine przygotowania do wielkiej ofenZ;wy na froncie francuśkim.

Rozważania te,.ukz;-

w IISat?rd.ay

Revle~

l

tygodniku, w którym ongI pisywał Sallsbury, a podczas W?jny.- l.ord .Cuczon .
Dziennik 'angIelskI obIecuJe AustroWęgrom, że "to stare pa.ństwo,. któ:e tak
głęboko z3l?uściło. korzent~ w. hlstOqę" europejską, me powmno byc ZnISZczone .

Przyszła liga światowa dla ochrony
· pokoju utworzona, m~ała~y-zbyt wi~:e do
roboty z narodOWOŚCIamI teg? pa~;)twa.

o

wojnie i pokoju.

Jak donosi "Aftonbladet" z Haparan_
dy, ambasadorowie .Anglji, ..Francji, ~tl
nów Zjednoczonych l JaponJl odbywalI w
Petersburgu ustatnimi czasy częste narady % powodu domagania się Rady rOb?t.
.niczej, ażeby Rosja zs.w~rł,: odrębny, pokój: Ambasadorowie wymleI!lOnyc~ panstw

oświaoczyli wprost rządOWI rOSYlski~mu,
spełnione, gdyż posterunek ten powstrzyporczywie - obiegają pogłoski o. szerze~iu
W Czechach mieszkają rówme~ m~mcy
że na wypadek zawarCIa przez. ROSJę omał pierwszy szalony atak angielski.
propagandy reakcjonistyczneJ na wielsłowianie południowi, różniący Sl~ mIędzy
drębnego pokoju z mocarstwa~l centralką skalę.
Prżedsiewzjęto cały szer~g reNa froncie Aisrie prowadzi się sku- sobą wiarą i Językiem. .
.,
nemi wojska japońskie natychmIast wkrowizji domowych u rozmait;yoh w~b:tn~ch . tecznie niemieckie atakf.
. Nieco trzeba będZIe OkrOlC. m.ona!czą do Syberji.
osób. Ni)d licznemi osobamI z pos~od Jch
W nocy na 17 maja udało się liczchję od południa cytuje l~omczme
Czy groźba taka istot~ie ~adła pod .awe~maiomych rozciągnięto czujny dazor. Donym kompaniom, składającym się z berNeue Freie Presse" ustępy z pIsma anSi"m Rosji trudno stWIerdZIĆ, lecz meprawódcę jednego z pułków pie~hoty, . pułk?
lińskich i brandeburskich pułków wtargielskiego - poza tem 1!l0ie sobie żyć.
wdopodob'nym to uie je~. Były j.uz b~
wnika Kellera aresztowano na ządame
gnąć do wąwozu
na 700 metrów, na Ona nawet nie jest tak medemokratyczna,
żołnierzy, któr~y w 'sila dw:u kom,panji w~chód od fermy La Roy~ro i tam się gdyż posiada powszechne prawo wybor- wiem pOgłObki, że Japonja ma swoJe wOJsko w pogotowiu, a niewiadom~ łylk<;> doprzechodzili w pochodzie m!"ulfest3e~ll1Y rQ
usadowić. Oprócz 157 jeńców, w tern 3
cze.
.
kąd je pośle. Co zaś do możlIWOŚCI poprzez ulice Sewastopol~, .nlosąc t,ab~ce z
oficerów, przyprowadzono 5 maszynowych
"Neue Freie Presse" odpowiada na
koju
z R o s j:l ~ rac~ej skłonności
napisami, domagająceml SIę .Ust!lp18m3 do_
i szybkostrzeinych karabinów... .
· to tak:
tejże do pokoju, szwal~arsl{l .. Aerner Ta·
Ten ataI{ był ju:t trzecim w ciągu
wódcy pułku.
"Na próino tak wspani~ło:nyślnie i
aeblatt"
rzecz tak ocema:
dwóch dni skutecznym przedsięwzięciem
b
,
troskliwie klepią nas po ramiemu. "SaObawa pogromów Vi Kijo ..
tego pułku, co świadczy o niewygasłym turday Review" sądzi, że nie byłoby to "Zrzekając się aneksji, jako teź s~n.
duchu zaczepnym niemieckiej armji...
wie.
kcji i gwarancji według pomysłu angIelzbyt wysoką ceną, gdyby zapłacić honoZdobycz w atakach w okolicy Wauskiego, rząd rosyjski staje VI be~p(jśred
rem za życie.
Ze Stokholmu donoszą:
zaillon-Laffaux podniosła si~ do 17 karanim przeciwieństwie do celów wOjennych
Czem jest honor? - pyta Falstaff.
Naczelnik milicji kijowskiej ogłvlllił Linów maszynowych i 9 szybkostrzelnych.
koalicji, które mówiły o zniszczeniu ,Au.
CZYŻ można zje~ć honor? Tylko ni.eco
następującą odsswę:
,
W trakcie tych działań stracili Francuzi w
stro.. Węgier i o wyparciu Turków z Eusię" odsunąć od Niemiec - i obfitość ła.sk
Obywatele! W mieście kUfau:ą trwojeńcach ogółem 735 ludzi.
ropy. Punkt sporny. międiy TurCją a. Rospłynie na nas po odpowiednish okrOJeżliwe pogłoski, kwre was de,n:rwują,i nie:
sją usunięty zostame w porozumlen1l1 z
niach monarchji od południa czy tei: gdz!epokoją.
Otrzymuję wiadomoscl o pewnyell
Ofenzywa nad I~onzo.
mocarstwami
centralnem i, teoretycznie
indziej
i
możemy
rachować
na
względ
osobach. 3 dokładnym wlJkazani~m adreZ Wiednia donoszą:
ność •
więc niema ju:t zadnych przeszkód, gdyt
sów tych osób i donieęienia o zamle~zonych
W Macedonji odparto nowy wielki
co do kwestji polskiej da się osiągnąć
Dalej "Neue Freie Presse" nazywa
zebraniach pogromowych. Nawołulę was,
atak arm ii Sarrail' a.
porozumienie. Moźnłby sądzić, te rychowe
propozycje
"Saturday
Revlew"
.poobywatele, do zachowania spokoju. Pod:
Po odparciu pierwszego ataku w łu ..
zbawionym
gruntu
nizkim
czynem"
i
ołemu J:awarciu pokoju nic nie sŁoi jut w
ją.łem odpowiednie zarZ&dzfinla. Tych MS
ku Cemy, w d. 11 maja !1astąplł~ s.ze~ć
wszystkich. którBy, stłumiwsgy w sobie
dni trwające przygotowame artyleryjskIe świadcza, że anglicy nie mają tu do czy- drodze. Przeszkodą jednakie jest i pozonienia z gotowym do zdrady rządem bu- _ staje układ londyński, zwłaszcza, że Anlud zkość i niezrozumiaw9sy dotąd obodo nowego ataku. 17 maja wzmogła się
kareszteńskim lub rzymskim, poczem doglja trzyma rękę na TZą ·~zie petersburskim.
wiązków obywatela, zamierzają dokonać
leszcze bardziej działalność artylerji i ciprzestępstwa, przestrzegam i oświadczam,
daje, że sojusz z Niemcami .to ~ył ~ie W kwestji pokoru odrębnego rząd tym.
skaczy min. Dwa ataki przeciwko środ~
tylko traktat pomiędzy rz~daml, a e opIeczasowy prawdopodobnie oprze się naciste wszelkie próby zostaną g całą surowokowym stanow:isl~om llud C.erną zał~mały
rał się na przekonaniu znacznej większo
kowi rady robotniczej i tołnierzy, lecz wiścią powstrzymane, czyny zaś ~tłum.i~n.~
się z wielkieml l krwawemI stratamI dla
ści u ludów Austrji i Węgier. Ta więk
doki ogólnego pokojn poprawią się z
.zostaną siłą.-Podpisał:
Naczelmk mlhcJl
przed wnika.
szośf.
juz
przed
wojną
uświadamiała
sobie
kijowakiej, porucznik Leparskij.
chwilą,
gdy -Anglja zawróci wobec niepoPrzed frontem jednego tylko bataljo ..
potrzebę tego sojuszu, a to przekonanie
myślnych
oóoliczności w Rosji i wobec
nu . naliczono 500 zabitych Francuzów.
Fioła amerykańska na wc ...
podczas wOjny pogłębiło się. .
sytuacji wojskowej. Gdyby Anglja wskuZdobyto przytem zna.czną ilość. karabin?w
dach eurGpęjskich.
Artykuł kończy się wyrazami -oburze~
tek wojny tadziami podwodnemi trafiona
maszynowych. Także 1. w wczorajszym .dzi.enia
pod
adresem
propozycji
angielskich.
została w serce, to stanowczo liczyć się
siąty.TI dniu walk ~klerował meprzYłac,el
Jak donosi "Tl.gHche Rundschau",
naleiy
z tym, że rząd angielski bez wzglę
swoje
główne
wysiłki
przeciwko
odctnkolondyńskie Biuro prasowe ogłasz~, że
~owa
ofenzywa
franeuska.
du
na
interesy
soiuszników okażałby si~
wi Auzza rzucając tam b. liczne masy
do Anglji przybyła flotylla przeclwtorgotowym
do
rokowań
pokojowy.:h.
11'
wojsk. Wrezultacie udało mu się utrzy..
pedowc6w amerykańskich, aby wsp6ł
"Petit JournaJ" donosi:
..
mać wzgórze Ku k, lecz dalszych posunięć
działać z angieIskiemi sirami morskiemi
Ostatnie wojska kolonjalne zoslały
nie udało mu się poczynić.
..
Kontradmirał Sims dowodzi wszystkieze swoich leż zimowych w Marsylji wyW okręgu Monte Santo nie pusunęli
mi amerykańskiemi silami morsidemi,
słane na front francuski. Czynione są
się

s

I11III

"

Na

e

e

porządku

dziennym

ł".
życia

politycz·

nego znalazła się obecnie u mw .s~rawa
regenta, nastręczająca szereg zagadmen rozmaitej natury.
Według najtrafniejszego określenia
regencja ma za zadanie usunięcie· braku,
związanego

z

monarchją dziedzczną.

.W:

zasadzie bezkrólewia (interregnum) w mej
być nie może. Porządek następstwa tronu

przewiduje zgóry zawsze bezpośredniego
kandydata do tronu i wszelkie możliwe
kandydatury, na przypadek, gdyby człon
kowie rodziny panującej, mający lepsze
prawa do tronu, z jakicbkolwiek przyczyn
zająć go nie mogli.
Jedyny przypadek w którym tr.?n monarchji dziedzicznej mógłby być oSler,o~o
ny, zajśćby mógł tylko w razie wygasm~
cia całej dynastji panującejt co jest pre.:
wie niemożliwe. Dlatego tez w monarchJ1
dziedzicznej, w razie śmierci króla, następ
ca jego bezpośredni, a ieśli on nie może,
jeden z dalszych krewnych, mający prawa
do tronu, automatycznie nań wstępuje.
,. Król nie umiera" -'- mówi znana formuła.
We Francji o śmierci króia obwieszczano:
"Le roi es -mort, vive le roi/CI
Ani król równie:'. ani kandydat, m .. jący uajlepsze w danej chwili prawo do
tronu, nie mOże być go pozbawiony w

drodze legalnej, dopóki żyje lub nie zrze~

knie się swych praw. Zdarzyć się mogą
jednak przypadki, że król nie j~st w sia-

nie spełniać swych obowiązków, wskutek
niepełnoletności, ciężkiej choroby (głucho~
ta, ślepota, ?b~ęd),. ~ostania się ~o ?ie-

woli nieprzYlacleJskleJ, długotrwałel n~eo
becności i niemożności powrotu~ Okohcz-

ności

te nie mogą służyć za podstawę do
pozbawienia króla jego praw do tron~:
Gdy zaś maszyna państwowa w monarchjt
dziedzicznej wymaga koniecznie, aby ~to~
wykonywał c.iągle. funkcje m01:a~chy, Je~l!

on ich

spełmać

zastępca,
bęGzie.

który

me moie, mus! su: znalezc
funkcje te wykonywać

Dlate9"o też we wszystkich konstytucjach morl'archicznYCh przewidziane jest
zastępstwo króla, w razie niemożności wykonywania przezeń przez dłuższy cz~.s obowiązków monarszych. Zastępcą krol3 może być i przeważnie bywa jedna osoba noszaca

nazwę

regenta.

. Nie ma on prawa do honorów królewskicb ale ma wszystkie prawa i obowi~z.

ki wł~dzy królewskiej. Wykonywa s~e
prawa w imieniu panującego, ale zupełme
niezależnie, na mocy własnych postanowień, mających powagę dekretów monarszych.
~
W niektórych państwach władza regenta podlega pewnym ograniczeniom w
porównaniu z władzą królewską. Tak np'.
w· Bawarji, Saksonji, Rosji, Anglji działać
może tylko w porozumieniu z radą regencyjr,ą. W
Szwecji i Wirtembergji regent
nie może udzielać zaszczytów, np. tytułów, w Bawarji i Szwecji regent może ob~
sadzać urzędy tylko prowizorycznie; w B!!gji-w okresie regencji nie może nastąpIĆ
żadna rewizja konstytucji i t. p.
Konstytucja

3-go Maja na

wypad~k

małoktności, chorg,by umysłowej lub mewoli króla. przewidywała regencję zbior?wą, powierzając ją utworzonej przez SH~
straży, która miała stale urzędować przy

królu, przyczem ministrów do niej wyznaczać m~a_ sejm gotowy, pod prezydencją
królowej, a w jej nieobecności - prymas.

Regencja z urzędowania swego winna była zdawać sprawę na każdym sejmie ordynaryjnym.
I konstytucja Królestwa Polsldego
z 1815 roku, która ustanawiała wspólnego
regenta dla Królestwa i Rosji. dodawała
mu jednak radę, złożoną z czterech człon
ków, wybranych przez senat oraz ministra
selrretarza stanu. Regencja w tym skła
dzie re.iała "tę samą władzę, co !król", ale
nie mQgła mianować senatorów, nomina je
zaś jej na inne urzędy p,odlegaly zatwierdzeniu króla, który, obejmując rządy, mógł
je odwołać.

odzowna, aby wszystkie konieczne funk.
cje władzy królewskiej były wykonywane
nawet wtedy, gdy król obowiązków swych
osobiście wykonywać nie może. To tei
określa charakter władzy i roli regenta.
. Nie wyobraża on władzy zwierzchniczej państwa, bo tę symbolizuje król, che..
ciaż małoletni lub chory; nie spadają nań
prerogatywy i prawa do zaszczytów królewskicb. ale· przychodzi do niego prawo'
wykonywania władzy monarszej w grani·

cach, koniecznych dla funkcjonowania maszyny państwowej, ktOra w monarchji dzie,dzieznej wymaga, aby król • nigdy nie
umierał", aby nie było ani jednej chwili
Pomimo drobnych ograniczeń, którym
"bez króla m•
podlega władza regenta, niewątpliwie po· siada on tę samą władzę, co i król, w gra~
To też skoro wypadek taki zachodzi,
nicach koniecznych dla prawidłowego
niezwłocznie ustanawia się regencja. We
funkcjonowania maszyny państwowej. Wy-. wszystkich prawie państwach konstytucyjmaga ona bezustannie pewnych czynnoścf nych potrzebna ,jest do tego uchwała
ze strony króla, kt6re. on osobiście wyprzedstawicielstwa narodowego, jak naprz.
konać powinien. Czynuości . takich jest
w Prusiech, Bawarji, Saksonji, Belgji, Ho· bardzo wiele j wszystkich i:h wyliczyć
landji, Włoszech i -t. d.
niepodobna, tembardziej, że w rozmaitych
Uchwały parlamentów. w tym przedpaństwach zachodzą pod tym względem
miocie dotycz=\ jednak samego ustanowiepewne różnice.
nia regencji, a więc obioru osoby regenta!
Wszędzie wszakże nalei:y dQ panują
ta bowiem przez ustawy jest zazwyczaj
cego: reprezentacja państwa na zewnątrz, f z góry wskazana.
przyjmowanie i wysyłanie posłów, wy po- .
W wielu państwach (Prusy, Saksonja,
wiedzenie wojny lub zawarcie pokoju, Z2- Holandja, Włochy) regentem jest przede..
wieranie, a ściślej, ratyfikacja traktatów
wszystkiem domniemany dziedzic, t. j. n~:
międzynarodowych, sankcja ustaw, zwoły
stępca tronu. W Rosji, Grecji, RumuDJI.
wanit".• odraczanie i rozwiązywanie ci,ał renie~tórycb mniejszych pat.stwach ni~..
prezentacyjnych, mianowanie i uwolnienie w.
mleckich 'regenta lub regencję ustano~IĆ
wyższych urzędników. mianowanie minimoże sam monarcha w swym testamencIe.
strów, członków izby wyższej, wykonywaW .Hiszpanłi i Grecji, w tej ostatniej, je'"
nieprawa łaski i zatwierdzanie wyroków
żeltkról me wyznaczył za życia fegenta,
śmierci.

.

Wszystko· to są prawa i obowiązki

korony, które nie mogą. . być zawieszone
ani na chwilę. R.egerlcja jest właśnie nie-

za m~ł -letniego ~r?la rządzi jego matk~.
W mektórych melIcznych wreszcie panstwachosobę regenta wybierają izby, np.
w Belgji, Szwecji.

.N2 137.

Telegramy.
Urzędowo.

19-9o maja. -

2-.8400 ton.

Z widowni zachodniej.
generała marszałka

front. wojsk

polnego

Ks. Rnpprechta Bawarskiego.

.
Pomiędzy wybrze~emiSt. Quen-

artylerji,
AcheviHe i Oavrele do wielkiego napięcia. Angielski atak, poprowadzony pod ochroną. tego ognia po obydwóch stronach
drogi Arras-Douai, załamał się w
naszym ogniu zatorowym.

żywicy

wielu innych niezmiernie charaktery.tycz..
nYCh, a jedynie ca.ratowi właściwych wypadkach dziel owych. Bilety nabywać można w księgarni i czytelni Alfreda Strau..
cha uJ. Dzielna 16.

dla Anglii, 1-

CI

4900 fon, surowca żelaza dla Anglji
i 1 - 7800 ton. pszenicy z Ameryki
dla Francji.

wzmogła się działalność

dochodzlłc

Szef admiralskiego sztaba marynarki.

-

n

między

Również

bezskutecznymi pozostałynieprzyjacielskfe ataki na wschód
od Monohy.

NADESŁANE.
.Wielkie dzieło rato~nictw8ł będące
zadamem Rady Opiekuńczej, nakazuje jej i
w tym roku znowa zwrócić się do ofiar-

-

a w ślad

zdobyciu jednego francuskiego rowu. iwynędzniałyoh.
dalsze polepszeni~ naszych stanoNajbardziej zaś cierpi z natury rzewisk. Przy Winterbergu został od- . czy uboga dziatwa, nie posiadająca siły
party w walce na. grana ty ręczne odpornej, właściwej starszym organizmom;
Wtajemniczenj tylko wiedzą, jak' nieubła
nocny atak nieprzyjaciela.
ganą i okrutn!\ iest szerząca się
nędza

wzrasta śmiertelnoM i jak bardl!iO po~
jest pilna i 'skuteczna pomoc.
Ratowaó dzieci-to ratować prgyszłość narodu, jego zdolność do pracy walki
i ż'ycia~ I?latego teł Rada Opiekuń~za doroczne dZIeło jałmużnictwa odbywa pod

jak

Wobec niesprzyjającej 'pogody
w ostatni oh dniach działalność lotnicza była bardzo niezna.czna.
ogień artyleryjski
i minowy pomięqzy As i Duną na
zachód 0:1 Łucka, po obydwóch stro-

Na rosyjski

nach drogi Złoczew-Tarnopol i przy
Narajówce,odpowiadaliśmy również

-

frentmacedońskl.

Po nieudauych atakach, zaprzestał

nieprzyjaciel dalszych ataków.
Ogień artyleryjski znacznie o-

słabł.

Pierft)szy

(Jenerał·kwatermistrz

LUDENDORFF.

lIowesukeesy

łoda-i

podwo-

kim.
BERLI~,

. 1g-go maja. Urzędowo.
8 parowców o 21,000 regestr.
tonach zostały zatopione. Pomiędzy
zatopionymi parowcami znajdowałsię
i parowiec portugalski "Baureno"
największej

liczbie przypadków
. zgodnie z duchem monarchji
dziedzicznej,. tak samo. jak osoba nowego
króla i.osoba regenta wskazana jest z góry przez odpowiednie ustawy.
.
Z chwilą ustania przyczyn, które wywołały potrzeoę regencji, panujący obejmuje osobiście rządy, a wtedy pomiędzy
nim a regentem zachodzi taki stosunek,
jak pomiędzy królem a poprzednim panującym. Wszystkie ważnie przedsięwzięte
akty regenta mają dla' panującego moc
wSzakże,

.

obowiązującą.

.

W ten sposób w ogólnych zarysach
przedstawia się .znaczenie regencji i regen ..
ta w ścisłem znaczeniu, w normalnym biegu życia monarchji dziedzicznej. To też
przeniesienie dosłowne warunków powsta"

nia. j funkcjonowania regencji normalnej

do naszych stosunków obecnych byłoby
nieścisłe. Pamiętać bowiem należy o tej
najważniejszej różniCY, jaka występuje pomiędzy regentem w monarchji ustalonej

a regentem
go.

państwa

dopiero

powstające

Nie ma on tu zastępować króla, nie

mogącego

chwilowo sprawować obowiąz

ków, bo takiego króla niema; miałby on
chyba reprezentować królewskość, musiał
by więc być czemś więcej, niż zwykły (egent, bo jednoczyć w sobie i symbol królewski i władzę królewską, w normalnej
regencji zwykle w znacznym stopniu po-

dzielone.

To też gdyby obecnie miał być przeznaczoriyzastępca króla u nas, nazwa regenta, w. zwykłem jej znaczeniu, niezupełnie odpowiadałaby jego roli. Właści~
wszą, chociaż

Komitet Kwesty ufa, iż ·ogół mie8zka.ńców ~a;;zego miasta zrozumie święty
swóJ obOWiązek przYl'zynienia się do tego,
by podj~te dzieło ratownictwa '.vydało pion
o~fJ~y l . pu~ogł.o Radzie Opiekuńczej do
dzwlgsDlI.\ WIelkIego ciężaru jej oopowiedzialnyoh zadań.

Niech. z rąk. dobrych ludzi znowu popIyną ~atkl ~a bledną dziatwę łódzką!
NIech lllkt nie uchyla sie od obo-

119·letnia kob:efa żyje w Kurlandii,
zajętej przez woisko niemieckie. Pamię
ta ona jeszcze wojslta francuskie, gdyż
w czasie wyprawy Napoleona na Rosję
liczyła już 14 lat. I wojska niemieckie
nie są dla niej nowością, gdyż w czasie
wojen napoleońskich operowały one w
Kurlandji. Jest ona najsfarszą koltietą
w Kurlandji a i napewno mało jest na

Spodziewać się należy, że łaskawi
ofiarodawcy przychylne im zgotują przyjęcie i nie odmówią swego datku.

tez niezupełnie ścisłą, była

by moie nazwa interrex, używana w dawnej Polsce w okresach bezkrólewia.

J. J.

Komitet Kwesty (SekCja I) zwraca
się do wszystkich ofiarodawców :zeszłorocz
nych, by zechcieli w miarę możności podwyższyć swe-jedyne na ten cel w ciągu
roku całego ofiary, do tych zaś, ktÓ1'2y w
roku zeszłym byli nieobecni;· łub przez
przypadek zostali pominięci, by ofiarę swą
przystosowali do ogromu panująoej wśród
ubogich naszego miasta

nędzy!

UJJadomości bleŹqC~.
-

lilowe karty

lIła

chlieb.

(*) Od jutra wydawane będą nowe
karty na chleb 52 serji.
Karty te odróżniają się od dawnych
mniejszymi rozmiarem, widnieje na nich'
wizerunek króla Jana Sobieskiego, a na
odcinku~na cukier umieszczony jest krzyż.
Karty są ważne od 28/V do lO/VI.
Następne karty wydawane będą od
4!VI do 91VI.
-

Pokaz

chora.

wiadomości

o~f'odniyy.

Dziś O

godz. 4 po pol. w ogrodzie
lP. Herbsta przy ul. Emilji r6g Przędzal~
nianej łódzkie koło pol. zw. zaw. ogrodników urządza pokaz letniego cięcia
wina. Prellilgentem będzie p. Fr. Weso-

świecie

-

jej

Iłrówieśniczek".

WywÓ2: wlduty niemieakiej.

. Zakaz komunikacji płatniczej ź zagramcą dotyczy - według "D. War. Zti7."
również wschodnich terenów okupacyjnych
w sensie. zakazu wywożenia tam z Niemiec waluty niemieckiej.
Stosownie .do tego środki płatnicze
w walucie niemieckiej mogił być wysyła·
ne lub wywożone z Niemiec do terenów
okupacyjnych tylko za zezwolen'jem kanclerza Rzeszy, o ile przenoszą tysiąc marek dziennie lub trzy tysiące miesięcznie.
Sumy przewożone osobiście nie mogą
przewyższać trzech marek w srebrze, lub
dwó.ch marek w dr'obnej monecie. Przewożenie do wschodnich terenów oku pacyjnych większych, ponad wymienione ilości monet niemk'ckich podlega karze.
. -

Z koieji.

Z dniem l czerwca r. b. dworzec kalisld w Warszawie będzie zdmkllięty dla
prywatnego ruchu pociągów osobowych,
bagażowych i pospiesznych.
Pociągi kursujące między Warsz3.wą

do Aleksandrowa i z

szawy

powrotem,

kursować będą nie przez Skierniewice-bowicz północny, lecz przez Błonie-ŁQwicz
północny.

- Wyatawianie opery .....,C8Z Tow'
.Hazemir".

Tow. "Hazomir", które zdobyło sobie powszechne uznanie wystawieniem
oratorjów, przystępuje obecnie do urzeczYwistnienia nowego trudnego przedsięwzię
cia. Jak się dowiadujemy, zamierza .Hazomir" wystawić w teatrze Wielkim kilka
oper, w pierwszym rzędzie: • Violettę'" i
"Trubadura--Verdiegoj "Cyrulika Sewilskiegoa-Rossiniego i inne. Główne role
będą obsadzone przez znane siły śpiewa
cze jak pp. Grąbczewski i Hofman, znane z warszawskiej opery. Oprócz tego
przyjmą udział doskonale wyszkolone chóry "Hazomiru", które w oratorjach wielokrotnie wykazały SWe wysokie artystyczne
uzdolnienie. Dyrekcję muzyczną objął p.
Bronisław Szulc-znany muzyk i dyrygent.
Reżyserja też spoczywa w doświadczonych
rękach. Miejscowe sfery muzyczne są wielce ZH'nteresowane tym nowym zamierze~
niem .Hazomiru". Nie ulega też wątpli
wości, źe wzbudzi ono równieZ wielkie za~
interesowanie i wśród szerokich sfer pu~
bUczności naszego miasta.
Pierwsze przedstawienie t. j. ope r 5
• Travlatty" odbędzie się w poniedziałek
dnia 21 maja. W roli tytułowej wystąpi
słynna śpiewaczka drezdeńskiej opery p-ni
Marja Rapp.
-

Zapisy do .. Uzdrowiska"..

Stosownie do

uchwały Zarzlłdu

'.Pow.

Piel. Chorych "By kur Cholim" • zapisy do
Ił Uzdrowit1ka Ił
osłabionej
młodzieży,
która dla

ucz:i!cej
wypoczynku

1III'sl.e żebranIaII.

-

Dziś

o godz. 3 po pał. odbędzie się

Związków, Pusta 11a, zwyzebranie ogólne członków związku zawodowego pracowników ł pracownic krawieckich z następującym porządkiem dzien·
nl1ym~
.
1. Odczytanie protokółu, 2. Sprawozdania Zarządu i Kom. Rew., 3. Zadania związlm w chwili obecnej, • 4. Wybory zarządu i komisji rew., 5. wolne
wnioski.
Zarząd pro~i wszystkicb członków i
członkinie () liczny i punktualny udział w

w lokalu Rady
kłe

:zebraniu.
Dziś

o godz. 3 po

poło

odbędzie się

w lokalu Rady Związków, P~sta 11a, dalszy ciąg zebrania'alnego 2wjąZ~U zawodowego szewcaw i kamaszników. On);:wione zostaną niewyczerpane punkty }::orządku dziennego, jak spfilwozdatlie ko~
misji rewixyjnej, wytyczge ua przyszłość
i wolne wnioski.
-

Z Lutami.raka.

Z powodu przyczynczyeto t@chnicsnych, organhsuiąe~ się puedstawienie a·
matorBkia łóda!{iego p:rońa miłośników
sceny ludowej, miast 20 b. m. odbędzie
się 'W d. 28 b. fil. t. j. w 2-e ŚWięto Zielonyob świąt. Program wypełnią 2 jedno
aktówki: 1) Chleb ludzi bod.ie, IHiziń
skiego, 2) Jesienią, Świderskiego, oras
djalog, monologI i dekłaml!.cje.

a Skalmierzycami, przychodzić i odchodzić
będą z dworca kolei warszawsko~wiedeń
skiej.
Z dniem 1 czerwca r. b. pociągi pospieSzne (D. Ziige) 21/22 i 36/37 z War-

łek. Wejście

dla' amatorów 50 fen., dla
uczniów 10 fen.
- Bcnęfis ~. R1I'chterówny i J. 51:aszewskiego.
•
Sympatyczni artyści teatru Polskiego,
pp. K. J~ychterówna i J. Staszewski urzą
dzają w dniu dzisiejszym wspólny benefis.
Odegraną będzie świetna komedja trzyaktowa W. Perzyńskiego .,Aszantka". w

której p. Rychter odtwarza
p.

Staszewski-Łońskiego.

rol~ Władki,
Pozostałe

ODEON

I

a

w

bile-

ty do nabycia w cukierni Gostomskiego
(dawniej Roszkowski).
- Z Helanowa.
Dziś koncert popularnej muzyki.

Jutro jedyny w tym sezonie koncert
orkiestry wojskowej.
_

"Carat w boju z

wolnościąU.

POd powyższym tytułem wygIo5 1 Leo
. Belmont w nadl.'hodzący czwartek dnia 24

"

Ihr"aga:l

I

głównej

!II

11

roli dramatu

I

ńce"

Obraz ten zaliczony został do brylantowej s0rji May
jako najwybitniejaze arcydzieło sezonu 1917 roku.

Wobec wielkiego. nakładu kapitału, związanego z nabyciem obrazu, dyrekcja zmuszona była
podW:yższ;yc.
Passe-partout i bilety ulgowe nie watne

ceny

się

i
przywrócenia zdrowia ml\ być wysłaną do
.. Uzdrowiska" podczas wywczasó,' letnich,
zostały juz częściowo uskuteczllinue zamknięciem listy kąndydatów ze ~zi;');; miej.
skich, a d. 22; 23 i 24 b. m. w l!ul1zin,<!.ch
od 5-7 wieczór będą przyjmow.'i:u v. 'P'sy uczącej się młodziezy, płci o· .. iga :..e
szkół średnich w wieku od lat 15.
Zapisy przyjmuje kaMelarja l,rzy ul.
Cegielnianej nr. 57.

D.fugowieczr.ość.

-

wiązku składania ofiar wedle ;il i moż
ności, pomny na to, że każdy grosz ofiarny ociera jedną, łzę dZIeoięcą!
RwestarJ1te, podejmujący się trudnego i niewdzięcznego zadania zbierania ofiar. w tych dniach już z3czną odwiedzać
biura firm łódzkich z prośb& o datki na

listy.

dnych na Oceanie AtlantycKI

.W

trzebną

tym właśnie hasłem.

Z widowni wschodniej.

Bernhardciężko

z Nowego Jorku stwierdzają ciężki i niebezpieczny stan
zdrowia artystki, liczącej obecnie 76 rok
życia. Jak wiadomo, na początku 1914 r.
zł~m~ła artystka nogę podczas przedstaWIema w Paryżu. NastąpHa konieczność
amputacji. Jednakże przyprawienie sztucznej . nogi powiodło się do tego stopnia,
te mes!rudzona artystka mogła jeszcze
przez pewien czas występ0wać na scenie,
a nawet odważyła się na zaangażowaLie
do Ameryki.
...
Okazało się jednali: niebawem, że
P?dczas operacji popełniono błąd, skutkIem cZego nasL~piły obawy zakażenia
~r~j. Zaledwo ustąpiły, sędziwa artystka,
lUZ po wybuch u wojny udała się do Ameryki. Tu jednak zapadła znów na zdrowiu,
a zamierzona podróź do Ameryki połu
dniowej musiała uledz zwłoce-!",rawdopo~
dobnie na zawsze.
l:
Stan pogarszał się coraz bardziej.
~d dwu lat nie opuszcza Sara h pokoju
1 fotelu i znajduje się w stanie powolnego lecz stałego zaniku sił. Niedawno odbyło się u iej łoża konsyljum lekarzy amerykańskich, które orzekło, że tylko transfuzja krwi mogłaby przedłuzyć tycie. Lekarze wątpią jed ak, czy o~łabienie ogól~
ne organizmu zniesie tę poważną operację. Słowem, stan zdrowia artystki uważać należy prawie za beznadziejny.

w drodze Kwesty o~
upłynął,

Safl"3h

Ostatnie

gójnakrajowej.

Nowy rok wojny

Na miejsce zmarłego ś. p. Jana

ktory od dnIa wczorajszego poczał pełnić
swe obowL\zki.
.

Kwesta ogólnokrajowa.

nośei społeczeństwa

MianowanIe.

Mors~tynkiewicza, sędzią pokoju VII ucząst
ku. mlanowa!lY zoatał p. Jan Stypułkowski,

za krwawym jego tropem idzie wzrastają
front fliemiecldego następcy tronu.
ca Ił; dniem każdym j z dniem kaZdym
Na froncie Aisn i Arras trwa·· okropniejsza nędza. Ratownictwo zataczać musi obecnie niestety Szersze o wie ..
e~ywion'y ogień.
Ie kręgi, niż w foku zeszłym, bo wzmogły
Przy Braye osiągn~liśmy, po się zastępy biednych i głodnych, chorych

żywo.

3.

(poprzednio niemiecki "Liibeck) o b• .m. O g. 8 wiecz. W Sali . koncertowaj
1738. ton, naładowany pszenicą i ka- swój drugi odczyt, stanowiący odrębną
całość, II zawierający epokę AleksslSdra
kao, 'przeznaczonym dla Rouen.
III, oraz Mikołaja II. Prelegent w barw..
. Z pozostałych parowców były nyCh. słowach opowIe nam o prześJadowa.
naładowane 3 900 ton. węgla dla . niacb Polail:ów i Finów, o pogromach ży
marynarki angielskiej w GIbraltarze, dO\VSkich, O ruzruchach studenckicb, oru

Komunikat niemieckia

tin

ŁODZKA

GAZETA

4.

.N2 137.

GAZETA ŁODZKA
W poniedziałek, 21 m(a 1917 r.

eałr

iel i

Role główne: SpiewaARJA
czka opery królewsk.
-Panowie: Grąhczewski i Hoffman, soliści opery
Warszawskiej, Chór Ha20mir i Łódzka Orkiestra Symfoniczna (t,li O.. Sil) pod kierunkiem p.
Brr.ęni§ława Szulca'
.

I
Opera w 4"'ch aktach; muzyka G, Verdi..

Bilety "ą do nabycia u Friedberga i Koca, PIotrkowska 90, a w dzień przedstawienia opery

-,

_.

z fi

or

C

W

kasie teatru od 10-1 i od 4 pp

Uzdrowisko przyrodolecznicze i letniSko wśród olbrzymich Iasow iglastych w górach Swiętokrzyskich,3 wiorsty od st.
Nieldań, na linji kolejowej Tomaszów-Skarżysko (okup. Austro~Węg.) otwarte od 20 maja. Wspaniałe warunki klimatyczne. Zdrowa, obfita i smaczna kuchnia (djetetyka). Wodolecznictwo, kąpiele ~łoneczne, i wszelkie zabiegi. Ord\ nuje St.
Zamecki z Krakowa. Mieszkania dla rodzin z kuchniami. Dostawa produktów żorganizówana. Ceny przystępne. Informacje:

iI

Warszawa, Piękna 11 a, m. 1, od 4 doS po p.p. Łódź, Andzeja 5; u W~go d-ra W. Smoleńskiego oraz na miejscu: Adres:
Czarniecka Góra, przy stacji Niek.łań. Obwód Końskie. Okup. Austr.,Węgierska.

~~~~~-----------------------

Iróż

PiE~lI")ilPsza

w

KoncertoID(I

5(1)(1

Dzielna 18.
c\\ artek' d

-I- [HIl2![jańska

Dzielna 18.

zębów i

chorób

24 maja r. b' o godzinie 8 wieczorem

łeuuita-l.

obznajmiony z motorem, z dobrem i świa-

jamy ustnej.

Wiadomość Piotrkowska

83 róg Ewangrelicldej
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plombY
Leczenie IJemeopatyczne.Od 9 r. do6wie.::z.
teraz

L
"Carat w boju z wolnością"

Sienkiewsc!'ea

trI

l1l'I

;

U

st~re

Teatr GR

D KI

Dziś

-Dziś

ik

'I\ałac;luł~ili

OGłOSZEniA

sięż

kie desen!o;,e PI~ B na koszule i bluzki sporto~ve; mat~rJ~ł na, fartuchy, robociarskie bluzy, ub:'.Dirll dZlecmne 1 nPanama· :1a kołnierze Słowac
kle. Konsta nynow ska 3, w podwórzu parter drucr,~
. tdom od Nowego Rynkn.

::J:....issy .JB:.rftger

Figle I{iri
komedja.

natura.

do sprzedania, oraz mebI lodownia 1edomow,a.
z sypIalnego i s Lolowego. :Piotrkowska
118
m,
11
od
godz.
10 rano do 1 p.
I Meble Sl?rzedum tanio: stol0;Vy,
gabinet, sy-

Nauczycielka 7-mio.
posiadająca. gimuazjal~e
kl. wykształcenIe,

_

T'

wyprzedaż

LłPO\VA

1-

tQ

Woal

w)ch gatun:

s

,r:"m1SIill1!!lili'il1liii!llil:~IlIllIIiIiE!lllllIllllil!llll_lIIIlIIIi!IIIlII!II1lIi.I'i'iliR'!.!!l-ill!!iill!illliliili!!lllllli!il!_II!!UBlliM!III!?!I:i!i!lIDe iE!lI

żenskie

-

na czas letni,
inteligent?-a polka, do dwojga 6-8 lat· dzieci. Zgło
szema w Adm. "Gazety Łódzkiej" pod ,,876"

Potrzebny

00

do dnia 31 maja włac2nSe~

un ~ miG klas~ zakład;le

3#'*%1

&

nuukot6o CJlYChOOOaIDC;ym
m

egzaminy dla

Sienkiewh~za

59.

południu.

~~~~mm~~~**mH~t~.~.~maB;~"'iaBEm"RB. .mm. . . . . . . . . .aa"""......ma~~
S~!li~cja~i§ta

Dł\

ts PRYBULSKI

P'_EpiG.:';\:aclzii się na 2"'~~;td;;;:ika 1;&1,
;ltg 1-1otrkowsldej. do Gomu Szeiblera -

cho~~bJ' ~ew~ęii"zil1e
skGri!~e II

v.rłosćw

Dr.

Lewkowicz

choroby zewnetrzne i skórne.
KO:lQstantyncv1liska U!

pierwszorzędny Krawiec ł?amski E; Rudzki Piotrkows.ka 17 (parter) sZYJe elegancko kostjumy

II

I

i I ,

cukJerkow własnego
po .cenach p r tystęp nych.

wyro li u~
~. M .. Ko .. ske, PllJłudni~w~ 4,
sklep frontowy.

2 Wlk. 50 fens e. funt.
SZMf\lEWICZ Południowa

II

Panie
od godz. 5-6

v

Jn.,

8•

J1$' Ul

arnlu Gebethnera i {Oolffu

iZl. Zgocja 112 w Wal'szawie, poleca.
dzieła pedagogiczne Reussnr,ra do bardzo pręd
kiej i najłatwiejszej nauki Języków Obeych w Szko~e i Domu bezp;łatnie

amouczek

~? lY!k. 10, Palta od Mk. 8- suknie od Mk.2 jak
Lo.wmeż poleca Wielki wybór najnowszych fasonow papierowych. Nowe turnala nadeszły, tam:1:e
potrzebne zdolne krawcowe.

1 lub·
2 pokoJ".e sl'oneczn,e,
frontowe z
meblamJ. lub bez, do
,
wynajęcia od zaraz, lub

m. R,

od 1 czerwca, Długa 123

Resztki manufa kturne ul.
Widzew'
ska 40m.l0

m. 3,-kurs II-gl4,50,-RuSko-I\Hemiecki fen.
18, 30, 60, 1.00, 5.50 - PGis~o - iFll"all1c~ski
kur.s l-y 3 m, kurs II-gi 8 ID. - Po'siio=Aag'iel-.
siu kurs l-y fen. 1.75; kurs-n.al 3 m. PolsKo=
Rus&i El<mBCril-ł3:l!"Z po fe:' 13, 30, 60, 1.00,
kurs I y mrk,5.

. ft dJ ';

C J??ff

ut

Łódż, Południowa

Wub:G1iIIIska 40, m. 10, front, II pietro na prawo, Ceny niz&l:ie lecz sta.fe.
.

Rower mało
używany i maszyny do
sprzedam, Rzgowska 2 m. 16

męski nla
d? aprz~da~
.ChoJny,
, ' .
l P 13.s:<owa 4 mieszk, 4.
u,
FeliCja Jablońska zgubH'a paszport niemiecki ZA
~ 207711 2 wydauy dn~ 3118 1915 r. przez PrezydJum Policji w gminie Charoszcz pow. Bia-

Rower damski i

beor

R,atczak zgubHa
Olga
dany w
Łodzi.

pas2iport niemiecki, wy_

. Regina. tirunsztajn ucz. I i .lilasy zgubiła.- mat.
r!k~łę wyda.ną ze szkoły h'łndJowej p. Aba..
Oduleśc na ul. Pańską 24.
_

Zgubiono 12 maJa
spinkę do mankieta doz rubinkami. Ktoby
tą

otrzyma nagrody 5 rb.

Główna

5

8

znalazł,

. Akuszerki pierwszorzędne .

2, I-e p.

Formularze do podróży
tamie do nabycia.

szycia

• zakł~dy i!@ł,?inh::ze pielęgnUją ciął.
ka memowląt tylko

prawny

A. Ackerberg,
wiec z

powod~ hk~idaoji interesu nabyć można bardzo taniO rozne reszłSd: SzewIotu 'Bostonu
Alpa&,i wełnianej; ,Satyny,towar na.' damskie
~ęskle i dziecinne u.brania i okrycia (czarny ~
@Jałą,kratką i inne)róźne towary na.'bluzki, (bawełnIane, batystowe, wełniane i iedwabne) barc~~ny letnie i zimowe i różne c~jgi. Łódź ul-

łystok.

Poh.kQ_ Hicilmsecki kurs wstępny (Elemr.;n'J:ar~)-fen. 15, 40,80,1,50, "?kurs I-szy

ł(onsutent-

Przyjmuje:
Panów
do g 9-1 i od 6-8 w.

Zarzewska :M! 59 m 11

,·
l
B lllnsku.

bo bez na!iczyciela z ob'aśnienie~ .
wymowy i kluczem pod t.
J

SI,

nowowstępujqcych uczenie odbędą się 21, 22, i 23 Maja r. b.· o

godzinie 4 ej po

Krótka 5, dentysta

Pończoszarka poszukuje zajęcia. Staro

OW

JVJ(

•

HELENY MIKLASZEWSKIEJ
ul.

chłopiec lub dziewyzyua do

usług.

z'

-~============ ID bodn, ul. m~UGfI NQ 90, rÓfl flndrzeji:l. ==~======--
Egza':'iny dla nowowstęPilI:ących zaczj'nają się 12 cze;wca. Podania przyjmuje
kancelarja szkoły codziencnie od 10 'do 2 po pOłudniu

il&"

•

wymagań,

.ob lewskiej

!lIIili!!_ _i!!'_ _ _ _ _!iII!lJ!:_ll!lm_4_ _

kOD-

_

Potrzebna__ zaraz
na wieś
skromnych

sosnowe i dębowe, opałowe i budo\~lane'J' oraz wozy i rolwagi, a
takz ó . rozne sprzęty kowalskie
stelmarskie.

B!.

__

niemiecki, pos:.ukuje

:~ Idzewska '78 m. 9 front 3 piętro,

~~_~_i~_-~_·- _TY_IkO~Piotrlło~Skn
ł5. ~1 i Ip.",siada~~:i~k~ Wy~ó~:!.j:!!~~:h·n9_____________

~---_liIiIiiii:

język

Potrzebna mamka mem,
s śWieżympokB:rZgłosić SIe

sprzeda:1ia z powodu Hkwi.:'acji

najnowszych fasonów męskiego, damskiego i dziec'nnego jJSłóciienli1lego obuwia oraz sandałów
po cenach przystępnych. Również tania wyprzedaż
wysortowanego skórzanego obuwia.

~~~am~~~mm~~emmm~saBmw 2

oraz

d:v:cJ! na wieś. Wymaga.nia bardzo skromIłe.
Acres w Adm nistracji Gazety ŁódzkieJ:

suche drzewo

B-kllil Filologiczne GimnazJ"'um

",maml. Produkty na miejscu. WiadomośĆ u W-ej
J'Jarocińakiej, Piotrkowska 121,

muz:y,kę,

lU

-

W? dworze w f'iorunowie, mo-

pIalny dębowy, Sa1Qnlkmachoniowy
Piotrkowska 1S9-9.'
•

o g.5 pp., w niedzielę i święta o g. 3 pp., punktualnie.

Wielka

. , nl?n;

fZ~ bs:c rowmez mIeszkanie 6-8 pokoi z kuch-

północy

Bogacfwa

DRoanE:

',~~--~--~~--------
;letl1ie
n:ieszkauie z c-ałodziennem utrzyma-

~.

Nad program

TV
V

.

Kunię używany garnI'Gur Karakułowy
.,
p . lub skunksowy.
,Oferty w Adm. G, Ł. pod "Garnitur"

białych na kostjumy, bluzkiL?zJafroki, matinki, gład..

Nad program

Początek

Tonwerke Ludwigsber-g
Post Moschin (PO SEN).

Wyprzedaz resztek

wielki kryminalny drama' w 5 aktach w roii głównej śłynna

,

1\11. PERKIEWICZ.

prz.:!,j~uje męskie i damskie kapelusze do prze7"0łiwnla n~ najnowsze fas·onY, również pranie
l farbowal1~e. Ro~oty .wykcnywam w przeciągu
24 godzlU SUmleUll1e. Ceny umiarkowane, .

Dziś

~

dostarcza

ad. Sien~dewicza 40 daw. Mikołajew.

72.-

II=))

Doskonale

Fi~zlewiczlJ

A.

.J.

o .Piotrkowsku

UJ

fiiltra męskie i damskie,
Mufki ii kołnierze.
DZIELpjjA .Ni Ul, I piętro front

Bilety po 75 fen" 1 marce, 2~ i 3 w księgarni Alfreda Straucha, Dzielna M 16.

U=1l

~
WY~aY ~
~~,~!====~====I====~l~

wyglosi odczyt na temat

Epoka Aleksandra ni oraz Mikołaja II.
Prześladowanie Polaków i Finów, Pogromy :żydowskie. RO:2:ruchy stu- '
denckie i wieie innych ciekawych dokumentów dziejowych.

115, apteka.

Pudrem Bebe Szofmana

leczy i z.~pobiega wszelkie dolegli>.JiO,
śc.i skÓrtłę.

Na maszynie filtacyjl!.ej

VI

tłoc.;:;ni JAi'łA G~OJ)KA t'rzeldzd M 8.

