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rosyjskiej,
a ·rel3i'ezentowanego przez Radę
robotników i żolnien:y.
Przyjrzyjmy się teraz poszczeg61nympunktomzarzuconego dziś programuze stanowiska polityki nowego
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dla Rosji; upadają plany mandżurskie.
natomiast wysuwa się przy<:za}ony od
lat dwun~stu wróg.....;,Japollja. bez cere,
l'
monji wyrażająca swe apetyty na wschod. . Historiozofia wykazuje, it wżyciu
nią część Syberji..
•
pafistw i narod6w istnh:~ją pewne ten'"
Tym sposobem, jeśli wspomnąe tu
dencje, jakby pewne wytyczne .ichdzia- :rządu:
jeszcze zrzeczenie się pt'aw zwierzchnilałoości.
Na tym stojąc stanowiskt{, f
Zasadniczym postulatem jest tu, od.. czych nad Pols.ką, Rosja wykreśliła calmożna by zapatrywać się na dzieje, jako: ~ieCZNl :.kwestja KOrlsfantynopbla. Wy..
kowic:ie z księgi swej przyszłej dzialał
na stopniowe wcielanie się wneczywi-ratonew ostatniej deklaracji rosyjskiej
noś'ci zewnętrznej imperjalizm.
sfo§ć pewnych idei, jako nawypelnia- , "zrzeCzenie się wszelkiej zaborczości obej...
Przesądzając iednak zg6ry wytynie zakreślonych z g6ry zadań przez :mujenaturałnre i rezygnację z przywła
czne przyszłej poli.tyki rosyjskiej, do
poszczególne jednostkinarottewe łub .s~ Bobie 'dzisiejszej stolicy TurCji.
mamy prawo, stojąc na gruncie
państwowe.
: '.
Tym sposobemciąglość dążeń ro- czego
zarysowujących. się już. dziś warunków
Piństwa sp6łczesneświadomie :kro- . syjskiCh w tym kierunku, kontynuowa'"
i okoliczności. nie powi nniśmy zapomiczą po dro&ze owego, że go tak na-; nyChod Jana 'III. zdaje się być 'zupet.. 'nać o p1ęknejn@uczce, jaką dala historzwiemy, programu· historv.cznego,a je-; ,riie zepwaną; ~jea,nyr~l żądaniem jest za- jozoijirewoluc;a francuska: wzburzone
śli nie daje "się to, zbyt: wyratriie. spO"
'bezpieczerue 'R.otlji praw wolnego prze- fale ideałów . polltycznych powracają
strzec" to jest to winą jedynie powo'!· . jazdu przez cieśnińę Dardanelską, który
wkrótce do dawnego~ normalnego korynego tempa procesu; . oderwane 'fakty· jesfkoniecznym warunkiem dalszego
ta, zmieniając bieg jego stopniowo i po·
p'olityki, napozÓr zupełnie nieoczekiwa- rozwoju ekonomicznego Resji poludnio-woli; strącenie jarzma carów było w
ne,a moze nawet pozornie' niełogi<:zne
wej, Er. w części i Kaukazu. Nie ul~a
ł'Ż,eczy ,samej· cudem dziejowym, nie naz punktu wIdzenia . poprzedniego stanu: wątpliwości, iż ce1 ów osiągnąć da :się leży jednak . przypuszczać. by jak za
,zozeezy, uwypuklają się znakomicie~" na. drodza bez porównania łatwiejsżej, dotknięciem różdzki
cząrodziejskiei,
perspektywie d:dejowej, wiążą się z so- hiż zdobycie militarne Konstantynopola.
wszystko miało się zmienić z gruntu;
};ą ścisłym węzłem pragmatyzmu.
.
W związku bezpośrednim z tą kwes- zza dekoracji ideowej wychylić S1ę moBodaj że najwyraźniej ze wszystkich· t ją znajduje się cała polityka rosyjska
że niespodzianie oblicze konieczności i
planów. na pr'zysdość.iakie snuła dy_~aBalkana<:h. Z~biegi o względy Serbji warunkow, a w6wczas \IV kąt pójdą rekplomacla europejska, zarysowały się za- l Czarnog6rza, mezbytZł'esztą trudne,
wizyty idealnej wolności, ,owego wiel- ..
miary rosyjskie. Testament carów prze..
bo poparte .materialnemi . skutecznemi. kiegoslowa, które nigdy jednak życiem
kazywal przyszłym pokoleniom daleko
a:gumentaml, t.ra~zupełme .na wartośrealnym nie żyło, a, miejsce ich zajmą
,sięgające. marzenia historyczne. z niebyCl. d8~nemu bo~em. :ządoWl c~odziło
zarzucone wczora jeszcze hasła.
walą śmiałością rozszerzał granice pań~6w~ne ..0 cel posl'edm, o .zyskanIe so-.
N.
stwa ,przyszłości-, opierając je z jednej
Ju~zmk~w w W8!Ce z TurCJą, a przytem
,strony aż o brzegi morzaCzerwo!.'ego. so}uszn!k~w takłch, który~h. na. mocy
fPoPl'zez Konstantynopol i Ziemię Swiępokrewler:stwa .l'aS~~7g~ l }ęzykowe~o
!łą, z drugiej.-o kraje Dalekiego Wscho"
oraz. wspolno§cl 1'~hgl]neJ, łatwe będZIe Ugrupowanie partyjne W Polsce
rdu i Indje.
motna. opanow.ać l .po!=hłeną~ ..
Z riieublagariąkónsekwenćją nastę"
Nlezupełme dZ1~. J.eszcze Jasna spra" .\'1) okresie czasu przed okupac:ją.
powały po s()bie wypadki, a dzieje choć"
wa st,?sunku. TurCJI l mocars!~ z !lII!
(podłttg Germanji).
!by osta~niego stulecia dają nam wyrai..
sprz~m~erzonyc~ d,? zapatryw~n l dązen
nyobraz tych dąteń: z jednej strony .rosYJskH;h, bę~zle Jednym z .pl~rwszych
Ił W źądnym kraju zapewne partie nie
szalona ekspansja na wsch6d, w kie..prawdopodobn~e. punk.tów. )l5Ikle. przyIIIł taR: rozdrobnione oraz nie podlegają
nmku: Azji centralnej i Chin północszla konferencJ? ,PokOJowa wysum~. .
tak c~ęetym zmianom, jak w Polsce. Onych, z drugiej - nieustanne walki z ,
Bardzo ~leJaS~? 1 przedst~.wla SIę statnio
daje się coraz wyraźniej zauważyć
Turcją. ową· zasadnicząprzes~kodą dostO'sunek nowej Rosp OO' P.erS}l. Br~k
i to pod wpływem wypadków politycznych
Uł'Zeczy'Wistnienia mrzonek byzantyjskich
.n~m VI t~~ wzgl.ędzle. prą~le ,~upelme tendencjlł., w celu zjednoczenia i w<3wnętrz
,k~ny rosy;skiej. oraz akcja w Persji,
wladomoscl, gdyz akCja wOJ~nna utkn~· nago wzmoOnienia społeczeństwa.
zmuszająca do zu.pełnego opanowania
la tam na. ma.rtw~~ pu.nkcle, a o .p~hPned wojną; kolosalny wpływ na twousychającej, a tak kwitnącej ongi gałętyce w ,te) .dz:e.dz~me .plsm~ 1'0sYJsin~
zilrulturalnego zycie Azji.
a za memI l mne me pISZą praWie rzenie się partji w Polsce miała rewoiucja
1905 roku. Kweatja za lub przeciw rewoPodstawowa zrrriarla ustroju pan~ wcale.
lucji
podzieliła wówczas Polskę na 2 ol;Siwowego Rosji zdaje się dokonywać
W rzeczy samej sprawy zaszły. fam
brzymie obozy. Po stronie rewolucji stali
przewrotu niefylko w dziedzinie politydość daleko; niezwykle łatwe sukcesy
ki, lecz i Jłmysłoweści rosyjskiej. Hasło"
kosztem nieopornego z€!oła rządu per- roIwtnicy, nieZllaezna c:.::ęść chłopów, utworzony przez socjal.deruokracl~ .. Związek
wysuwane dawniej, jakocl"le i .dążenia
skiego wyzyskane zostały przez Rosję
chłof'Skl a oraz demokratycznie usposobiona
naródu rosyjskiegO', zbyt ściśle zrosnięi Anglj.ę, które tez zupełnie otwarcie
inteligencja, którą. w 8 dziesiątku 1ąt u..
te -są z reżymem carskim, by dziś znów
przyznawały się do planów rozbioru nieb\egłego stulecia, rozmaite pnrtje postępo
!je na cżoło wysuwać wobec przeistoczoftzczęsnego kraju, wyrażając się języ~
nych wa.runków; rewolucja. polityczna Idem dyplomatów-do chęci "rozgrani- we zorganizowała.
Stan średni początkowo okazywał swą
ręka w rękę szla zrewołucją socjalną,
czenia sfery wpływów obydwu zaprzyjeślinawtt nie była przez nią wywoła..
jaźniO'nych i
zainteresowanych
me- sympatj~ ruchowi rewulueyiuemu, z biegiem
cza:,lU jt!duak, a mianowicie w roku 1906
na i kierowana, a więc i dalsze drogi
carstw" ...
Omówione już byty nawet detali- -1907, pod wplywem interesów gospodnrpolityki winny się ściśle sf:&sowac do .
wskazań nowych· prądów w. narodzie.
cznie warunki; pod kt6remi Anglja zga- cz}'cb przyłączył się' do wielkicb przemy·
do idei, które dziś umyslamizaw!ad·. dza się na p.ru~ysunięcie się Rosji w lde~ alowców oraz właścicieli :demskicn, dai!lc
tym możn()śćN»rodowej~DemokracJi do ob:nęły.'
. . runku Indji oraz oceanu Indyjskiego.
'. Jeden z na.ipotęźniejszyc:h kierowniJak wskazaliśmy już wyzej, rząd jęcia roli kierow niczej w społeczeństwie.
Narodowa Damokrac;a (N. D.) założo..
ków rewolucji . jeden z najbardziej w ,nie zajął . zdecydował\ego stanowiska
zdolności . wyp~saionychrosyjskich mę· wobec sprawy tej, obiąć to się jednak ną była po 1863 r. pnez g!'0I16patrjotycz·
:1:6w stanu-Milukow, zmu:;7.onybył dO'· da równiez pojęciem zrzeczenia się anek- nej inteligencj; \v r. 1894 ZOJgaOlzowani}
została jakO "Liga narodowa". Miała ona
ustąpienia kierown;,ciwa polityki zagra"
sji, tym :bardziej,' że istnieją nawet pl aobjąć cały naród--przedewBzystkiam chło
nkznej, zbyt bowiem wierzyl'w pr.aw:
ny sfederalizowania Rosji. co wręcz się
pów i robotników - or.,» wszystkie kraje
dz.iweść ~ skuteczność programu impeT-', sprzeciwia· narazie polityce imperjalipołaIde, st0pniowo jednak stawała się cojaliatYCZnego Rosji, .owego .spadku po; stycznej •.
ebalonymcaracie. Taki sam ·Ios .ffiU"
,
W kIerunku regresywnym podąży raz bardziej partiI} drobnomieezc:.::ańskli'
Vi latach 1905 i 1906 wystę}}llje N. Dcja,
E4a~. śpotkać każdego jegonasfępcę,: natomiast cala. z takim mozołem przeja~o'partja kontrewolucyjna i dążllca do po~y nie słanąłna stanowiskuwy~· prowadzona polityka Dalekiego Wscho"
bitIDepokojowychi an"tyaneksyjnych l au. Bramy wypadowe ku Indjom angiel- rozumienia» Petersburgiem. Stworzyła ona
haael.a więc nie dostosował się do źą- s~.im-Chiwa i Buchara zostaną przez oddzielną organizac~r()botnic~ą "Narodo!Gatt. proletarjatu, 'będącego dzisrzeczy- usamodzielnienie obu kraj6w zamknięte wy ZwillZOk Robotniczy" (N. Z. R.) orau
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włeŚoemtiską "Narodowy Związek Ch lo,ek;"
(N. Z. Ch.) i w ciągu całego szeregu naatępnyca lat opanowała zupełnie Wars~a..
wIJ i prOWincję•
Aby zdusić rew'Olucję, zhliśyła si~
N. Dcja do rZlłdu rosyjskiego i korzyetała
bardzo {'sęsto s podwładnych rządowi
organów.
Popierana przez Rosjan walka przGo
ciw Niemcom i Prusom, organizacja anty.
semityzmu podczas wyborów, popieranie
wreszeio w prasie ugody z Rosją, która
przyjmowała

charakter

panBlawizmu~

stal,

się

programem part)joym.
W tym teź okresie 'czasu zbliży1isię
ku N. Deji konserwatywni realiści (wielc!
właścici91e ziemscy Orali przemysłowcy~.
którzy już poprzednio szukali p',r\)zumienia
się 2i rZi\oem panującYQl i dlatego tej zwalczali radykalne i antyrosyjskie tendencje
N. Dcji.
.
'
Z:ednoll?onej sile N. Dcji i partji pra-

wicowych przeciwstawiła się tymczasowo
tylkO social~demokracia. Zorganizowała ona
w 80 latach ub. w. dwie part je: .. Polską

partię Bocialistycznl\" (P. P. S.), która obok
. swego programu socjalistycznego wykazy..
wała równiet dążności narodowe oraz 80,cjaI.d"'IDokracje Królestwa Polskiego j "Lit..
wy (S. D. K. P. i L.). która swe podstawy
otrzymała od Róży Luxamburg i swych
zwolemiików określała jako czystej krwi
Bocjal-dem1łkrat6w. Po roku 1907 nastą
pił w "P. P. S-;e" rozłam. Lewe skrzydło {La wica) połączyło się polityrumies·
"czystymi" socjaldemokratami i stworzyło
następDie wraz z socjalistycznym zwilłzkiem
robotników żydowskich t. z. blok robot..
niczy. Prawe natomiast skrzydło "Polskiej
Partji Socjalistvcznej" (Prawica) cbciało
zamienić rewolUCję rosyjską w polską i
określiło program Niepodległej Polski.
Ten radykalny' program niepodległo
ściowy IJPrawicy". znalazł posłuch wśród
postępowej
inteligencji, która częściowo
wstąpiła w szeregi partji. częściowo zaś
tworzyła obok partji koła sympatyzujące
$ PQwyżazym ,rogmmem.
Z tych to grup rowBtały nast~pnie
"Związek patriotów", "Związek niepodległościowy" oraz .. Partja R d ~k:łów Narodowych". Druga zaś część inteligencji
wysunęła progra.m postępu oraz walki El
klerem (Polska Partia Postępowa i Z:ednoczenie Postępowe), politycznie jednak szła
ręka

w

rękę ~

N. Dcią_

Z zupełnym uradkiem rusofilskiej polityki ugodowej w latach od 1908 do 1012roku stracił program Narodowej Demoli:ra('jŁ swą moc przyciągającą. Utworzone przez
chłopskie i
wróciły się od

ni!\,

robotnicze

Niepodległości.

niei i

Wówczas N.

organisa.oje

wysunęły

OdM

prOlTtllm
b

.

DCjlł, by w

swych szere4
gach zatrzymać stan mieBzczańsk'. poczyna
wskazywać na grożące ni~bezpieczeństwo
zydowBkie, ogłasza bojkot żydów, lecz nie'
udaje się jej to i wpływy N. Dcji cora.
hudziaj maleją.

,

Wybuch wojny i manifest wielkit'go

księcia

Mikołaja

MikQłajewieza

wykorzy-

shła Narodowa Demokracja, by raz jeszcza
chwycić

ster, zajęcie jednak Polski wIe..
cie 1915 przez państwa centralne wytn!cilo im broń z ręki ora~ przyczyniło si~ do
zwyci~Btwa ideji NIepodległości" ..
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KrDIUkll .pol

I

ezna.

bitwie na. froncie. flandryjskim, to na ..

stępuje: Po:wiodło srę. anglikom zrzucić
ze swego; karku dławiący kułak niemiecki,
ale bardzó· im daleko do tego, aby z kolei swoją pifiŚĆ angielską położyć na kar..
'·ki niemiecki~•.Ma się dopiel'1o pokazać czy
w dalsz}rm następstwie za tym sukcesem
angielskim pói:dą b~p0śr.ednio dalsze. 0fCllłwy ofensywy, czyli innemi słowy!

czy

~l1e Zi1rl€1i6 Ztng,łt łli~, że \V
J~ssadt panuje ~na .~ z p~
wodu. stanowiska. ~u ,rosYlsk.le~ li Ra~y

na kołef,ach p~ych z r. 19Q1 i 1005;f:tttfzjej w sprawłe audowy drag wodnych
ii ~egmcji za! gag; 00 1 stycuia 191-4 f.
00 30 ~erwca: 1916 1t~
Pos. Haaerma:Dli: i tow. wn.iieśłi inter..
pelacj,ę, w sprawie; eksplozjiip.Elcisków w

Bo!evi:c;"
Pos. Pik: i

PRĄWNEGO

gers

i żołn~. nie maJąceJ! aamla"
ru p~ć intereSlhr rumuńskich: l'D kon ..

PIOTm<OWSKA S4<}':w eIf'~yn'e

gre~ pakojowy~

1?iSmo pOIPiemooe zwraca UiWąę na
projeki: ptzywódcy socjalistów .fu;mm;Rs~ich,
Rakowskiego, doty~y oddama Ni!b'i!lirel Do ..
brudź;y: łrułgarom. .!Projekt ten ttl<miany
jest Vi szet'Gkich ltCliach za jedną z: Qznak
p.o1r$Wl\'Ó'

t€l'W'" wnieśli ~ełacje

służ~ wszyst-

ldcll paspolita:Jrow powyżej lat SCf.
Przyj~ty ~&

KONSUlENTA

(obo~w

.

w $prawie zwamiema ze

Blllru PmD i

PlFz,gAęlrieme RummłÓW.

lVli~ sWbtt ~ .~.
pwgraBlU budowy i in~1< •

"Neue! Zuericher Nachrichtell"' piszą

i

tO D Z K A

wsprawie

Na f~ie F. . . .yjsłtim.
O

A,

Izbę wni~ posła

Franty w spławie protokółowaea mów
mem.iedUcb wy:wo&;ł potrzebę rokQwań
struncie:tw, cef:em. ooprowad'ze:t:ńa c:io kom'"
pramisu w tej sprawie. Z tego powodu
odroczono obrady Izby

UC1iestnic)r~, mająey ~inYł otrzy.mali o ile: ta. możliw:er peF:4)wne zaję.
cie ~ tych p1'3edsięhi<:»"st\IFaCh, w kt6l"$G przed 17C'W0laniem pad.bron przy, Jmjmniej pue~ l:ok. pr:acowaU. Oczywil si.&.,. że kfml'isja występuje- również za
. tym, aby lldzielano nadal wsparć rodzinam. i za.1moWallQ si~ umiesz~~ lawaHd'ów.
Pl1:iili ko!fl,eu. swego. wn~ Ząda
komisja, aóy aź do nastania normał
nyth stosunków gó.spadarCz.ich u.ćWe
fano na koszt rządu wsparć na czu
hezl"eiJecia weGrNg jiaki€nś pewnyc:b
norm;. rozpuszczeni żolnierze, który~
się ni'e ud'ato uzyskać pracy, . powinni

'I' miast .. gruzacII.

jest to istotnie pier~S1la S!tetla pierwszego
Otrzymana z San Miguel (San Salaktu tylokrotnie już zapowiadanef ofensywador) depesza głusi: Licząca 50 t);Slę.cy
wy generalnej. Nie jest to niemożliwe,
,mreszltańców sfofka Sarvladoru zniwecza..
wszat{ze ba1'Ozo prawOO!*Jd"Qbtrem }est, re
chodzi w danym wypadk.u. tylko o polep.
Poseł Kramarz do, pesł6- na :ro.s.tab doszczętnie z powodu trzesienia
; ziemi l!1b. też:.wybuchl1 wulkanu. Otrzy..
szenie frollttt angielsIUe-gID, ażeby dzięki
«:zeskiQa,
; mana następnie depesza z Teg.ucigalpa
niemu stworzyć stopniowo taką sytuację,
Z Wiednia donoszą: W OOfYOwfed!zf , donosi, ze 6 innycli mIast rety fak samo
kWrao:r, przy ofensywi'egeneralnej nastą
na pis1!t0,· kt61'e zwłązek czeslri w,.Ut
pić mającej, dawała konieczne ttękojmie i
W' gtttzacit"
Osfafni'a d'epesza, otrzymana z jedlllOtliwie pomyślne widoki ... Co się. tyczy . olwareia parIamentu wysrał da posfa' łG:ae
Ill:UZa, wystosował! ~ef, NiatniMZ z; ~ , nege' ze d:ltrzo-try'clt miast, głosi: C'~łko
jednakże siły ódpornej, wOJsk niemieckich.
p;Ohterać takie, Ws,pa'l'cia: di~iai:by jelnwe Francji pńfuccneł.. to wydarzenia taKle . zlenia następujący list doCMS~h, p4'1- l lriretn'lł Z1!l:iszczeniu uległy, oprócz San
cz.e Jjłl:zez, d-lubz8 czas.
i Sai~,m~, Eastępujące:
Nejapa,
jak ostatnia bitwa w łuku i O' łuk Wyrsłów:
~i1!o1!&'
Pafmat,
Amenios,
Majkanos
lit
..Kochani przy~r, Dzj.ękU!ję \'he
schaete .. Mes~1!f,i:e mają ~ ~-wn na nią,.
.
u. łaska~ ~ ktQ1ią. mule. d.Q. g,ł.ę.bi . i. Qu.,::;:~'łł.1~ ~ Qb,~.' e 4Q4ut mU
wszystko Ie~y w gruzach. Mieszkańcy San
wzruszyła, izasyfam Wam serd'eczne po"
Konferencja słokholmska.
S11.wadol'u Qootuią w parkach.
?:dl'owienia. , Dzittkując . Wam je.sz~ taZ
R:atastrofa prawd'agod'oo.nie-. sQowod'oza
pfZll!a-cle-lskre
ttkłoBy,.
p1nQsfafę:
wi-emv
.
We.dlug; mfQrmac.j.i ..Vorwiir'a"' o
,
wana:
iostała wyt1ttco'!"m W'ul~<ł:anU'y u:. kić..
Wam
dr;.
R'ra:ntarz;lI5.
'
.
'
,pnemegu; om:ad Iro.nwencji sfQld.1QllU:
tego
stóg
połatone hyła: miasta.
siiej, bezpośrednio po mOcwi.e Sch.etdeItrMtła6słfi
.
.
eflr7słjanp..
manna; IWitąpila, d~s.ku&ja" \U t.Q.ku któBerrm, F&-go., C'Zefwea.. {U1'2ę,a'O~
nai obecni· so.ciallści nie. niemiecc, uczyi! ~~ filoo!l~ &o ..,IDieutsche·
lw~1łi adł~
rua ZMzu1 J:z.ądhwf n.iemieCkie:mu" iż. ,wi- 'I~,n§t" ~t1 cła~ 'Z~ Q.. m...: ~l
WOJRY~,
nien jest wywolania wojny oDe~
eMski WJ1.ee~ w~ w~ 40
fh:mr uroJsk gem:Inłi'l' marsz.mk!l IIDilre~
Jakkohłliek pos. EbeJ:t paxoJ.irotnie
. C~tjau:ji QLa. oolAtie.łizea1m krQl~ ~a
~ ~ t~ 1!01~ ~v
Rs. It~pred'!m HmuaFSki'e.§Q.
protestQwal pueo.udro. wszczynaniu diSnorweski~
~Fi~:ro'lle·mą ~e~ za~~ą
Na
terenie walk P6miE;dz'y' Yp~ a
Irusji na fe.th teJAaf i. dl:qgj.e posiedzenie
pre:co~, ~ je;. ~~,. p~~<łu..
lasem
Fi:oe.ąstreet"
{.iO spQkO'j~m rtltZeepec
poświęcooo tema.towi whty;.
~ jąe' Ti1iedalełd iltŻ' beg. MWł"re!ucl'ty św!a
.
łudr..iu,.
wałka:
art}'letyi~ka
wzmogła się
Z QdpQwiedz!ą, w~stąpit pos,eI Da·.
Z Ko,:Jenllag.i donoszą;. Koła peter.sn111'-· fiJwej. J'aa d~ .i~~ nrema;e<€znacznie, głównie zaś na skrz-y,dJach. W
wid~ który międz.y inn.e.mi zazuaG~ ze
ski:e uJtzytn1..t;ją; st:mQwczo-?, że a.mhas.a.do- . kie; kcmi~ i'lmł:a~ dta handlu
win..y sz.ukać'- należy w głębiej· leżących
ciąga aQC~ li.OOl:panie angielskie kitkakrorem f?Syjskim w 1?ar)Zżu, zos:taui~ p.a tz-,' . i p~emy:s:lfu Zftmwwatai si~ gs:f;afuUni
pnzyczynacb. gOSPGdarGZQ-pciłltyczn.ycb.
wolskim Makłakow" znany ~t.,
.
czi16V SJmlw.ą:- ~~~fł0I P1'ze:j'Śeioa po tnie' ruszały na lilti,ec nasze, Wszę.4zie je.Koalkja nie. hyła. niczym' inn1im" ja.k
Z \ I ; . . . . 11-. ,_~.l(;.
łt
' wójm~ Z!e' stamit. ~kj; .em1fej' do dnakie' został) odparte. :je
s:.:nd-jkatem {toazwu glohu ziemskiego
e~ranue a3.nlllł .. z t.aan~.
ustroju: g(}sęad~~ Fl'O~~"
i (O na wielką skalę" w pietwszym rzę
*
",M, Hmo!elsbladel" dflno&t z' Fe•
p-rzedlnl:Ot'em- ub.md< ],yły. uastę,pu~
Na p,QZQS1aływ, froncie działalność. [)Oo
dzLe podZiału, Tul'tji, i Au atr 0'- Węgier;.
i'ef'sb:IL~!I. że pe"1ł!1em' jest) iż, k'ousłytuac· jąC'e za~achrienia!
lQwa. ptz.Y złeI· pogodzie niemal wszędzie
Polityka Niemiec skierowana byJ:a
ta zbi:€rz~ się w st'0Hcy.
n demcbili-zacia, ał'1'l'ł'jt,.
była bardzo,. niemaczna. Pod AUainco.uri
ku utrzymaniu tych. dwu . państw" a zaRzą.d, ka:ta!' juit salę: teatl',ałną p~u2) ;wgani~ pośre~nidl.va na rymnadrz. Qise,. na południu., od Reille VI
tem charahter polityki niemieckiej, byt
lud@weglł urz:ąćz:;ć dla' zebrań..
ku pracy~
.
dQ gruntu obronny. Natomiast polityka
3)iwspat'c:ia na e:z:as 1:te'ZF~da~
, Szampanii; acno,dniej, na pólu0.cno..wschOol
dnim ftoncie p..od Verdun i w lesie. Aotes-o
zaczepna" sIiierowana ku podholem i ku
Komisja lJozwriyla. bar'd:ro-. S:Z'eZe~..
mont nasz.e, oddział;}' bojowe wtru;gnęły' do
rozbiorom" był-a po stronIe p.rzeciwnej i
. ł~w.Q w~ . PQWYzs:ze ~westje. zbaIQWÓ.W, fi:ancll§kkh" skąd pr~ywi()dły'znacz.i
po tamtej stronie nastąpiło przyłożenie
da~s~y pnyt~~ s~e~ n-aa:e:sl$U)rchpen~ ifuśd jeńców. Przy odpieranil1wywialontu pod beczkę z prochem, przez za..
tyąl r uchwalllla ~ooi11gż·eme> plenu;m
W 1?etetshurgt· czynione są ouec!;l1e
dn
nieprzy.ja.ci;lsldego, pod Plirey wieIu
mach serajewskt
parł;amen~u' Jł.~pu,ąe~ wFiieprtygo.t'::wania da T r- :.~]ęc:ia 12.00, dD 1600
Poseł' D::,:wid wc daisz.ym ciągu przed..;
ftanCU2;QW porostał.a. VI naszych. rękach.
sh""U!:
delegiitcrw prowinejiJu:·lui<ch Ra& rQ9otm·
stawU szczególuwQ S:lltuacj~ z dnia 30 i
Naldy za'\\<"e'Zwa:.G-~ncler,za: ~e:szY,
kó,w i żołIL1erzy; mająe.ych przybyć na
:31 lip,ta, 1914 foku, g.dy droga bezpośred
~kongre~ wszeehx9'syjsld'.
We Flandrji przeciwnik stracit Q11&
nich rokowan pomiędzy Wiednie.m a Pe1~' dzi-ał'alc w .tym Me~Y'f Wby: nigd'ai
TOj wczoraj zaś 6 z aparat6w lutni-'
iershurgJ'em zy,slsiwał& już. wi.dold powok~ z: zatdągnięty~h pod J;r0'n' ni~ zaczydr
VI wa:lce powietrznej, oraz w ognili
dz.enia, jako tez przyjęty bylw Wiedniu,
fn:,nnywano. wbrew j~.~' d~ź.ej; w
n"aszNcn dział obronnych. Przed' kl"tka
Z Petersburga- d'o Śtckholmu deno- . shAżhie; wojskawef) amzelt tego. wymaga
z.e wspófudzialam Rel'Una, drugi ptoieKt
dniami wi~eldfebel Mmler sfrą$:il w watszą: l?rzeciwrf:wolucYiny nch na korzyść
czwórpol'Qzumienia z inicjatywy ure~' a,
iTd:eres: ~mji;,
.
;
ce
powietrznej 14-go z kolei' Bt:Zeciwnikai
mooarcbjii rozszS'za się eOOzt1MllIle' W R(1J~
~e?z pet.ersbul'ska partIa wojenna roz:pę
2) prz'S1: demcbHizacjt aZeby 1Hel'o;."}(3. wOJnę.
sj.t. Przed kilku dniami urządziła grupa
'W;3'n00 si~ pontzszemi zas~r:·
Z wiUwai~ ws.ełułdłłrer i- Ba f.roocie
nrotr.a1'clł1'st6w. d~m.()nstra~ll.y' poeh@d w
Następnie peser Dawii:ł zwr,ócU się
. ' aJ potrzebnych. do piJajęcia' gosp«Ma'Cetł~irsldm.
przeciw hoóowanej. w Paryżu legendzie
Petersburgu. De.wonstranti nieśli chorąg
diwki spoleeznej j: da ulfUcn{Jmrenra. zn*
o "napad-zie"' niemfecldm i zarzucił Anwie z napisem: lłNiecli iyje cad".
Położenie
pozostałe nie.zmieniaue.,
~e~ si:ę w' zastoju; przem~ milglji, ze jest istotną winowalczymą nie- .
Jak ~:O.1WSl "ł\ij~w.ia M~ś.t.. ~ oficenr;~Qw, tm<lmi strzy, pt!zemys-J'Iowc:ów; 1"ze:lłieTa18ZJ1 ~~2
szczęść Belgji•.
rowie-,. którzy QeclIo~ wie:roo'Ści C3Il'O'iAi.
J?l:eślniktJw \ ttł'zędni~ów ro'Zpuścić" naUi IreNO flfJt:PP:'
Kom1tet' ~onferencii słokhoimskiej
odbywają' Vi Kij:0wie: earłz:ięmre' na.~~ i
leży: Jl'aitychmi:astł przyczym W pierw...
przyjął· do WIadomości wywody Schei~
·pGro~mie:mają.. si'fł' z: oficerami makq:j~
~m l'zętftie uwzględnić trzełra ~ Pl"Z~'
lIa~ał· _Wjacllf.
d'emanna r Dawi'd'a.
.
mi na. hnitie-_
~rębro;5twa, w: lśtó'ry.ch. ZBtlWa4re się< daI\ona mon3łebist.Qw 1.Os.y,jski€h' Wc StooWIEDEŃ, 10 czerwca. €IJrzęp.a:\\\ot
re.lireK rohotni*a. ZF~ą. uni1m€ na:Prasa V'.vęgiePSka o E·słer
holmie S~2ą; że ttteh! mooarc:hioay, ieS . fezy; w:xzelkiej zwł~~' W' l"O'Z?USze:remu
hazym n, prezesie gabine- obecnie przet.fwczeslLy•.. DQpiero g,d~ anarZ wiWwnf wsc.hdm3}
HO~.rętycbj Ze wz~clU, na: Drak l'rtl'chia, dardzie do sz.c.zybr, ruch ten mote
tu .. węgiepskiege.
. 'w :vschodniej G~cji wc ticzaycll. ptm-<
CJ' mepowiuno się nikogo Z' zaciągnię
lic.zyć na powa.dZenie.
~ach z.\n~zona I~YJ ska d,ziam.LaQŚć bo"
tych trzymać dlużej przy wojsku ani..
Og:romrm wlt:kszość' dzienniKÓW wę
1eli Koniecznie pgbzeba;
,
t
lPwa.
gierskkhstwierdza, że powiefzenie hr~ Ma.Wstrzymanie puch
ury~emu EsterrratZ}'emu misji utworzenia
.h~ roi~us.7czQny;c.h wY$taG: naJeży dQ
Z ~wni włOOkfai.
Ul b&.yłlae&.
g~h1nett1.1JiZjls:zło w sposób najzupełni'ej
~l~zkarna lCh. !:Qdzin. 1eżeli zaś· wy.w,. .axmj, nad. Isol1Z~, nk nQweg~
mespodzIewany.
~ ~e. mQg~ ~,riiZ, PQdlą~ p,rac.ę ~
"AMol1&fadet" donosi: z Petersbt1Tga:
W .dtilirill! S~gano. I lla wyżynie: Siedm-m,
Organy bloku·,. sto.ją.l:ego, za reformą 20 proc. wszystkidr faoryk VI' P'etersiJurgn
mdzie}, na, mlf!}SG2 pracyj
ąrrun wczoraj pa połuduit.t l'ozwinęła> się.
wY~O!czą, witaią Esterhazy'ego bardzo ży
• c) władze wofsk:0wa pam-agać: p&~mknfętO'i gdyż wynlłgrodzeń lIfe moimi
SIlna
walka ~rtyleryj ska, kt6ta dzisiaj' z.wię
czliwle, przyczem nadmieniają~ że nie.w,umy
lrOZpuszCz.on:ym
żoW-erzam,
w
ilili
JUż było poan4eśi:', a równocześnre prodrrJr..
~yła
s;Wą suę.· Stód ni.eprzMiaciół prui~
zwł?cznie po swej nominacji Wlwiązał kons~~a:ch.
ą
p.racę,.,
_w.s~~ując
im;
OG,p.Q:.
tywność sJ?adła. Także· ~erykIDTska- faJe. Qz;waaony ruch.,
~1.edn1e ml.eJsce, p~ennic.zące, udzielata~t z przyw?(fcą partii demokra~cznej .. z
hryka łodzI podwodnych ws:tuy~. ruch.
~tQrym droblHZg<l,WO ohradDwał. nad-. proląc.. im pobzebn.yc.la rad. i ułatwiając im
Ten s;a.m łdziftaik dbn-asi,. że żrohrle
Z wmownl i!olwinh7wo..wscfio~iei.
korespon-rlencję piśmienną;
.
jektem reformy wyborczej, m-a,j.ą,cym §w,ć
na w \~Jyhorgtt odbyli: zebrani~,. na:·~
przedłozonym~
Bez. many.
d» wcely. W-Ylłtfcz.ynku iUl'edttlOWa
rem. ~atle'iimro. iż pokój musi' by4 ma osOOisfych.
i g0Sp:odarcz~'ch ""stosup,.o
., . Dzienniki socjalistyczne p!:zypcmina..
SZąf sztabu generw;owgtJ•
meżhwre r.ych.o, zawarty:.
Ją. ze Esterhazy w parlamencie bardzo, e. k6w. P"Z)lzn~. ~y l!Qzpu.szczon~m.
tfl:OF
"."
_....
ż?l'rueJ:ZGIDc PQ'!lłt;!1any. żor.d. na caJy mien~rgi~znie ~J::st~llował za wszystkimi. żąda,..
Q~J G F~'~IłIUt ~
s.i.ąL;. tak samo, lak~ byli na, urlopie;
mami. raófhmkow przemysłu wojennego
\Vlitęił"zne.m. Rosii.
przeCIwko przedstawicielom it".1eres6w h.eh. w::::seshli~ .wQ.}ny.. odahiGny;m
znaczme na Zdl'.QWiU, udzi.alić naleilW
bry~a?tów:•• ~Biała .k~!taa; - pisze jeden
Douoszą z Petersburga' do StQkholz cZ1enmkow secJaifstvcznvch ~ jaka " ma ~ SenSiifCl'~ bondzi tu artykuł Ni:aksył'Ua'
dłuższego Wy~..u luh ymi-eśdć ich ma
j~s.t !3sterhazy, jest narn dareko mi1s;ą a: GOl'idja" który twrsłłzi, że tymc~ koszt rządu w sanatorj~h luh w miej·,
mzeh owa ~zarna karta, którą wypefuiał , rząć r€lsyjski nie ma możoości prZyWł9ce
se,ach leczniczych... Po.d0hnych udo~(!
!.~bą ustępuJąty prezes ministrów hra:bi~
dnień do~ć p<>winn~ 19s:oby inteY'~
~a ?łotsk?1IT sprawmści b€ljfJwej, <ft.:1mllu~za". '
mema n:last od głodu i zap~biezenQ fi- wane w bajach niep-l'zyjacielsiiich P'O'
p€iWl'ii)cie 00 kl'~u..
natl:Somemtt h3'll'kmctwu li(QSji.
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;;:: o&rad izby pG~w.1
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Ka:nd~rz. RZ;e.S~

•

tilOSować. s,ie.

wi-

nien. z:aw~za&u Er ś~i pobaebn;' ~
JapOMZYCY _ lIamłHrji..
mu Izby. posłow WOjSłrowy prokurator kousunięcia b.Nku ~~ i ooarch.o,cia, do.
n;endy w?jskowej w I\takowie domagał
_ ,.La Naoou" przyznaje fakt ~ , utworzenia no~ch miejsc wskazywania
Sl~ wydam a posła d·ra Zygmunta Marka , ~ prz~z W?11sko iapoń.skie rOSlY1skie} ~ !.~Y'f,; a. glów.me duutwofzenia takiegp
% J.:0wodu przestępstwa z par. 61 ustawy
ŚCl Mandiuf]l. W ka~dym razie d'ziennik :.cetltr.amego wykazu pracy na cala Rze'WoJsknazywa to .. inwazi~ pokoiow~P .
~8ztt r.ównieź starać się winien 0,
aby

•

Z Wiedl!ia do~«:>szą: Na posiedze-

>

•

to,

}A. 158 •.

GAZETA ł-ODZKA
krttłó'W. .Sftf>OUl llliafodajnym zalet, na
te~j,aby ,vszystkie '!Olrie siły robocze po-i
zostały 43rozporządzenit przy 'Zbióraclt '\II
kraju. zabezpieczając pewny i szybki

szych. urzędników sądów P08~ jako
wykwalifikowanYCb, dm wyniki ~e
(Ó'Otychczas fi osób. przyjętych z.tej
PY. oddano pod. sąd za przestępstwo. słnt..

"g;ru_

.sprzęt. . . .
.
'b0W:). 1rol~gjumposlaamło, międą injak do!!oszą nam jednak ze strony . nymI,
~ przyjmować na te stanowisb. osokompetentneJ. zgłoszenia na o::botnika do
wojska polskrego bynajmnlej nie s~ wsirzy..
mane. Przeciwnie, jeBt bar4zo {)QTZąlh::
nem, .a~by ~ !1 przyszłości napływały one
jakna;hezmel.

Jedyme porządek zgłeszenia :zestaje
od połowy :czerw~a· o ty.le
zmieniónym, że 1Wl€ŻYllsku~:rnić je ustnie lub piśmIennie w głównym urzędzie
zgłoszeń. Ponieważ perso.nel.z;ał~ty w
służbie ,verbunkowej, od czasu wycofania
leg~nów % fr·ontl1 prawie bez wyjątku pozostait; Zdala od prakfycz.nej Słu~by wo;skowel, ma on w czasie, woinym od badania popisowych, gruntownie wyćwiczyć
si'ę 'w pułkach i innych cręściaeh wojska
stosownie do obowiązujących obecnie w
wojsku polskiem przepisów. Wob€c tego
umyka się biilra i urzędy zgłoszeń aż 00
przejściowo

dalszegozawiadomi:e.nisj natomiast głów

urz.ędy zgłoszeń pozostają nadal czynne i obejmą przejściowo rów.nież· i funkcje pierwszycb.

ue

by z mnych sfer, nieob%najmione d.ołych~
cz:,s z czynnościami IQ.Inceła~f
m1, PO~ warunldem. te OSQby te dadzą
gwaran~]ę uczciwości i posiadać będą wyż
sze,. mt. wymaga71e dDtąd wyka1itałcenie.
KandyID:to na te stanowisKa wiani ~ą
odbyć uprzednio pawmiesięczną aplikację
pur..iyc:rną w kancelarja. h sądowy~h.
: Ze;ł.oszenia osób, które chciałyby wyr~łć SIę na urzędników kancelat:y;nycb,
wmny być nadsyłane 00 2 ~'Ydz!ahl Sądu
Okręgowego na imię prezesa iml~ttlli! z
dokładnym wyszczególnieni~m kwalifikacji
kandydata.
. .' Z~łoszenia te winny być czynione pismlenme, ustne są niedopusuzaltre.
Piotrkaw.

Przed sądem wojennym·w ~otrkowje
s~ł. Sto BTUSz.a, oskarżony o 'włamanie
Się do cudzego mieszkania i kradzieii rze~y na 200 rb. .. Ponieważ oskarzony był
JUż 3 razy kar.any c:a kradzi€t. przeto sąd
skazał go, jak pisze .. Moment", na śmierć
przez fowieszenie.

PtlISkItłL

Z211m

Warszawa.
rocznicę szarły
będzie się w dniu 13.ym

pod Rokilną odb. m., o gądzirue
10 i pół rano, w polskim kościele garnizonowym żałobne nabożeństwo za spokój
bohaterów.

- Jednocześnie odbędzie się poświęce
nie tablicy marmurowej z napisem nazwisk
poległyt:h z 2·go pułku ułanów Legjonów
polSkich; _
KUPSlf lotnictwa polskiego.

Wczoraj
skich

Vi saH Stow. Techników Polodbyła się uroczystość zakończenia

pierwszych lotniczych kursów poJskich.
Powstały one z inicjatywy członków
P,)lsk. Tow. Źeglllgi napowietrmej; w d.
l lutego r, b. na.gtąpiło ich otwarci.t>, poczym prsearozpoczęła się dnia 26 lutego
i trwała do 15 maja.
Program wykładów obejmował przedmiGty: silniki spalinowe. 2erodynamik~
aerostatykę, budowę płatowców, wytrzymałość materjałów, meteorologję aeronat1~
tyczną, telegraf bez drutu w zastosowaniu

do lotnictwa, prawo lotnicze, bygien~ lotn!dwai ratownictwo.
Ze wzgl.!idu na szczególne' Warunki
doby obecnej praktyczna strona kursów
ni.e

mogła być utzec~ywistnionlł.
ZastiP pierwszych wychowańców

kur...

sów lotniczych w stolicy Polski jest doŚĆ

znaczny. Jest ich

około

260 osób, a

wśród

nich IQ kob:et.

Z ogóluej liczby słuchaczów tylko 73
dyplomy z ukończenia kursów
i .zd:mia egzaminów. reszta zaświadczenia
'o tem. że byli słuchaczami kursów.
Po sprawozdaniach nastąpiły przemówietda j wręczenie profesorom żetonów
pamiątkowych, poc.zym nastąpiło· rozdanie
dyplomów i świadectw oraz książki paotrzymało

miątkowej.
Słnchacz~

Włąają przy

kursów oznajmili,

Tow.

że za~

żeglugi Napow. sekcję

specialną.

Festyn legjonewy

1111

Agrykoiie...

dzieci c
urządzili legjoniści w pM'kuAgrykola wspaniały festyn, 11a którym eebraio· się kUkadZtel1iąt tysięcy osoo. Lsgloni'Ścl postarali
się o niezwykłe atrakCJe.
A więc przygrywały cztery orkieatry
w<tJshw'El, Hpiewałycllóry, {ldby! si'!} mateh
f o<ltbal o wy. popis .cyklif,tów i w. innycb nie·

Na rzecz kwaa&.f

l'łRbltnjd6

I!f}{}{jzianek... W entuzj~.zm w~row.ad2:iły Pllblic~nośó harce rycerst>re i kadryi konny,
wykonana przez ułanów, jako tes i uplastycznienie pewny.ch zdarzeń wojennych na
fnmcie: zasadzka, patrole, utarczka i t. p.

Na

zs1i:ońezenie-żywy

obraz "Modlitwa".
dzieCIom po..
dniem wczo-

IJ6gl0łliści PNYil>PGrzyli
kttżną Blłm~ do~hodu i \H~li

rajszym
-

stfiHe~

sa aeree 6...

re8!Uty~

Pes~d.,w kl:iYł.ll'hf'j~cb sądow.'::mb.

Na ostatnim posiedzenm kolegjum
s:;dziów st. m. Wa.rszawypod prz.ewoanictwem prezesa Kierskiego w związku z uja·

WniO!lymi

przestępstwami

dnikówkallcełaryjnych,

ze

strvnyurzę ..

uchwalono przed..
siflwziąć bezwłoelnie jaknajdalej idące śwd..
ki celem przeprowadzenia sanacji wśród
urz~dnikÓw. kancelarji SądÓWpqKOjU w War...
suv.ie•.
·. Wychodząc z założenia, te praktykoczerpaniematujałtl kan..
wyłącznie z .pośród dawniej..

wane.dotychczas

C:e1arył~ego

naczelnika, p. Edmuad S%'W'!dloitz, pom~
p. Leopold Werner, III - na 'Q.8.CZ. Alfred
Geisłerl jj.olU. po. Albert Fiszer. IV - na-

ao. Czyni~c ~w.dilśe wytrul.gom. ~hwm zakład kartografie.zny G. Fceitag & Barn w \Yiedmu (VII
S~Qttenie{dgui&e ~ wyda! ma.Ię tych terenów,
1:t&"& nnaGClutia dokładnie obecny s'4u r%~zy
n~ tym fnłlleie i po~n. orjGl1towad aią eaytel-

czelnik p. Ludwik I(amcn, pom. Adolf
Fclkman. Na acijulantów
~
Haertig i Otto Ejsenbraun.
- Ze Związh metalo_c.;.,
W obecności trzystu kilkudziesięciu.,
osób odbyło się w sali fabryanej L. Ge..
yera zebranie Związku ZBWOOOW;:gO robotników przemysłu metalowego. Oiwoczył
je cE'mek Zarządu p.JakÓb KilU. powołując 11.a przewodtiicZ!\cego p. Andrzeja
Zakrzewskiego.
Po ukonstytuowaniu się prezydju~;
zabrał głos p. Leon Purman w spraWie
orgaub:acji zawodOWej robotników Vi chw'i~
li obecnej.
Następnie przemawiali pp.: Kott, Za..
kr i-ewski) hdebski i inni.
Robotnik Kowakzewski przedstawił
zebra.nym do uchwalenia dckla1"acj~ t1"~ści

w::

n1kG,,:i, l5.l.c.~(:e='Z:a pl"Zeb~giem wa.1k ll&Vm

froncte.
-

Z Rady ntiejakiej.

Posiedzenie Radv miejskie1'odhędzie
się w przyszły poniedziałek, dnia 18 czerwca, o gooz. 6.po pot w sali To·wał'zystwa Kredy towego, przy ulicy Srednit;j nr. 19, z następującym -porządkiem
dZlenn)lm:
.
1) Wyb6r komisji oraz płatnego
członka magistratu do spraw wydziału
zdrowotności Publicznej; 2) omówienie
sprawy policji łódzkiej; 3) interpelacje.
-

Z

maęaiswam.

(*) lfagistrat l'l"Zvifl<t wniosek sekcji sani-

tamci: za dokonanie ogtęlzin rzeozy, które mawywiezione na latu!e m!est:KRuia i 'Wy~
dawan:a przeanstek na ta.kowe nr::ąił det;ynfekcyjny pobiera c bęazia nnstępnjąee opłaty: Z8.
r:wc!y z m'eszlnui v. jedntlgo pokoju-żadnej :Enpłllry, jedu1lgo pokoJu l kuchni - jedna marka,
wi"kszyc"h m;eo:zknń ~ marce:l1 ka.:tiIego poko1n.
- M,gistrat uehwalH: do 81 sierpnł\l. r. b.
wnlo'lek eekcJi sanital":nej. na ZIISB<hie którego
za. leczenia chorych W szp:mln Poznańskirh
zwięks1!:oną, ZOgtlljt' płacn: za. ehoryrlh na v.ewnętrzne t'horoby do 4 mk. l za chirurgiczne do
4.S~) mit. dziennie.

następującej:

ją. być

.. Biorąc pod uwag.ę. że warunki pra.cy robotników, sprzyjają szerzeniu się n~&
szczęśliwych wypadków, zebrani na wieCJl
związku meialowego w d. W/VI zwracsjq się
do Rady Miejskiej, z żądaniem utworzenia przy współudziale przedstawicieli Zw~
ków Zawodowycb,
insł.Ytucji Ochrony
Pracy.
Tymczasem zaś zebrani domagaj!!, się
od Za~ądu Zw. Metalowego, zbadania i Ul~
regestrowania każdego n-ejZczęśliwego wy..padku, w celu skierowania sprawy poszko..
dowanego. do właściwej instytucj i."
Z;;b:ani deklarację powyższą a~~etp..

Regiestr;aója strat"

(*) W lokaTa "Ol:'zy nI. Wldzewskiej N!! 73,

1'iabeże6stwo 'ŻBł'obne.

poległych

w okGllvach Gtlryc;ji j Kaa-at-a tMdlyły Bil} iIlu...
g!e i ZacIęte walki. które wpł'yq1:y na. ukszl;attOWMlia Idą nowej liDji bojowej na froneieIso:n·

-

-

W

dusz

3.

się

Procesje Bozege Ci 31-a..

Wczoraj uroczyste proces:e odbVły
następuiących kOŚćiolów: gw. Jó-

z

zefa, na ul

O~rodowej,

św. 5fanisława

Kostki, oraz św. Kazimierza w Widzewie:
Z kościola św. Józefa, po uroCzy·
stej sumie, celebrowanej przez ks. Malatyński.ego, procesja wyruszyla do ol..
tarzy.
Na czele procesii r-ostępował oddział legjonistów pod dowództwem porucznika Kul1kowskiego, następnie zrzeszenia i· korporacje, bract....:a, chorągwie,
sztandary i feretrony.
Pierwszy oHan, naipięknjei przy"
hl'any przez czł~'nków To'v. €"l~w. im.
Moniuszki, oraz robotników fabryki Poznańskiego, ustawiony by~ przy uf. Zachodniej 17, drugi-na rogu ul. Konstantynowskiej i Zachodniej. trzeci-~przy
ul. Konstaniynowskiej, 1'6wnięĘ' wyróż
niający· slę gustem Pl'zyłmtnia i czwar"
ty P"Y ui. Długei .Ni! 1.
Cztery ewangielje l)ny oltanach
odśpiewali księza: Bielawski, Szuflado·
wicz. kan. Szmideł, kan Albrecht.
Pienia kośde!ne przy oHanach wy...
konały chóry Tow. śpiew. im. Moniuszki pod baiuŁądyr. Miłka.
Na ułicaćh, pl'Żez które pnechod:rilu. procesja, liczne domy udekorowane
były zielenią. kwiatami oraz emblematami narodowymi
W parafji św. Stanisława Kostki su·
mę celebrował :pl'ohoszcz parafii N. M.
Parmy, KS. Popławski.
Przy pierwszym ołtarzu ewangelję
odśpiewał ks. Wawrzynowicx., proboszcz
z Aleksandrowa, przy drugim-ks. prefekt Wielicki, przy trzeCim-ks. Mali..
nowski, proboszcz parafji P:nemienienia Pańskiego i przy ostatnim-ks. MieTzejewski, proboszcz papafji ~w. Wojciecha w Chojnach.
Po nieszporach odbyła się uroczysta procesja z kościoła św. Kazimierza
w Widzewie. Uroczvste nieszpory odprawił ks. kanonik Szmidel. Ewangelję
odśpiewali l,olejno ks. Kae:;yński, ks.
Małcz, ks. Nowakowski i ks. Siennicki

m

-Me~lI"op:;lI:itą S:zeptyo~ilo"

KlijGwie

ItGazeta Polska" (Moskwa) z do 17
maja donosi:
Metropolita Szeptycłd, bawiącyo"
becnie w Kijowie, odprawił w tamtej~

szym kośęi.ele św. ~1ikotaia mszę św. w
obrządku

unickim i

.częściowo

kazanie

częściowo
-

w

w języku

języku

Zakaz pism

wygłosił

podniosłe
rusińskim,

polskim.
Kł"akowskich.

otwartono oddział dla regielOtranil strat dla urzę
dników kolejowy..:h, or~z robotników~
-

towali.

Z dnia wc:zorajszego.

-

Wczorai W dniu o~tatnim kwt'sty "R2'"
tufcie dzieci" przy pięknej pogodzie nie~
zhyt łlczne pary kwestarzy l\:yszły na ulice, natomiast rojno i gwarnie było VI parku
Relenow~kiw4 !!d";e przy ~kolach S7CZęw
ścia" skupiły się

tIumnie gromady publicz-

ności.

-

B::meiis p.

W~SkoVHskiego.

P. Pi1Jir Wosl:owsk;, Hóry w se70ni~
ubie-głym zdobył uZ~3,~i.f:>, jako wielce u~
zdolniony artysta, ~bi",rał wczoraj w dniu

bezpłatnych.

Członkowie związku korzystają z
bibljotek i czytelni przy Stow. DSwiatło".
Sprawozdanie lt8.Eowe prze(~st'lwi(l się w
sf,osób n5stp;pujący:. Przychód wyniósł 5B3 rb.
34 Iwp., rozchód !:15 l':;. l:6 kop., pozostało 317
rI:>. 48 kop. Obydwa sprawozdani:t. przyjęto.
lłastępnie zapadł szereg uchweł, Ulnjący
na teb. po,rawienie bytu ekonomicznegD pracu-'
':,:eycll.
'N końcu zebr;,nia dokonano wyborów :3

Wyst~pY' fj!!'!lr:v mi'o:eińsfdej.

Jutro na scenie Teatru Polskiego rozpoczyna swoje wys:ępy znakomita artystka komedjowa teatr6w warszawskich p.
Mary Mwzit'lska, lrióm ukaże się publkznoś:i łódzkiej
w najlepszych swoich
kreacjach, a mianowicie:
Jutro dnia 12 czerwca w pełnej bumoru komedji Henmqu:na "Jak się podobać mętowi"; w środę dnia 13 czerwca w
głośnej komedji Perzyfiskiego p. t. "Asz.antkall'; w czwart~k dnia 14 czerwca w wy~
twornej komedji C00lusa p. t... Georgetta
i Gilberta" i w piątek dnia 15 czerwca
w lekkiej i wykwintnej komedji Hennequi~
na i Bilhauda j). t. "Szczęśliwa".
Zespół złożony z wybituych sił ar·
tystycznych z Warszawy zaprezentuje nam
D. p. K. Tatar.łrlewicza, L. Wiśniewskiego,
J. Kęckiego, Zbikowską, Zahorską i iu.
Bilet" wcześniej -nabywać motna w
cukierni Roszkowskif'go i kasie TEatru
Polskiego.
-

wyniKiem

jętych pOl"ządkiem

cie~

łódzkieh. Dwór W Strzegocinach może za..
opiekowa Ć l!i~. partją. dziewcząt z peślód'
inteligencji. a właściciel ma.j~tku SIowaeIa
gotów zuprowiantoi'l ać ldlkudziesi(!ciu kandydatów.
Ks. 'fymłeniecld proponuje, aźeby przy

mu, który niewątpliwie też ściągać b;~dzie
przez. psrę dni z rzędu Uczny zastęp pnbliczno~i.

Ze

straży

o§nioT.!'ej.

kwalifik{n,aniu kandydatek na wieś. r.;.ieó
na względ:de nie jedną. dwie, lecz WS.!ly:H..
kie wo.góle rartje, wybierając najbiediliej.

t*) Wynik wyborów jest następująCy!
Na pnzesa zarządu wybrany został przez
aklamację ponownie p. Ernest Leonl1,mit,
na wiceprezi.'sa Dr_ A'fred Krusze, na ko-

sza

mendanta dr: Alfred G~o!iln;w, i na \vlce-

kIJmendanta p. Karol Scheibler.
Da Zarządu w,:,sz1i np.: Adolf Szt.=:i-

gert, (r. Alfred Krusxe, Cesar Ejsi:'nbrauo,
W warSiawilkiej t.lGazecie urzędowej"
Henryk ł\2dlPr. Aibert Fisz;!;., F.ryderyk
(nr. 119) czyt:imy: "Sprzeda:!: obydwu VI
Dresler, Juljusz l\inderman, JuJJ!1SZ J2.~
Krakowie wychodząc:'ch dzienników ,.Nan:ęhewsld, Oskar Dr:ube, Leon Lubotyncprzód"'~i Głos Narodu" zabroniona j€st
wicz~ Teodor .May.;:rhof, Maurycy Poznaf.w oorębie gen~r;.;J·gubenuI1Mswa warszalygmt1nt lvle!!;jLf, Tecd:.Jr Ahel i O~
WSkiego na CZ,;lS od dn. 20 maJa do tS-g.) - ski,
skat Ziegier.
czerwca".
. Na zarządzającego mająłkiem wybla..
- Przelłł'ażełłie pł"ł!lwa a-ell"esu.
no p. R~intlolda Sz!eig<:rta. Do komisji
W Je.;rer.ał-GIl.betnatorstwie WiltSZa'd"-, rewy}l1ej weszU p.p.: Teodor Fied!er, Jttskim p.rz~dh1.żono prawo regresu z tytułu: l111SZ Mil~ i R.obert Radke.
Zastępcy pr.: Wacław Dytczyt1sld. .
posiadania weksli i czek6w\do dnia 3O-go.
Ol

września

1917 r.

Mapa fpOnłu nad leon:o.
.rĄk z oBtatnich kOIIlunikatówwiadoxno,
-

Oskar Miks. i Hugo Hru:.hner.
Na naczelnika I oddzialu wybrany

został

p. .. Wilkelm Piejf.~r, na pom. p.p.:
Hugo Fdedrieh i Teodor Czadelr, II - na

dziennym.

KlI. prefekt l:bl'.ietlińBki zdawał sprawO:
~. objazd~ 26 dworów w powiecie ł~czytl ..
li:ml, gdZIe obywatelstwo miejscowe wyra..
zno gotowość przyjęcia 400 dzieci ze szkół

sz,!cy się niezwykłem powcrdzeniem, program kabaretu artystycznego "Czarnego
Kota'" w CaSil1lf>. us~ępuje miejsca ..;owe-

-

następującym:

Do zarządu welizU pp. Franciszek ChojDMki, Fnrciszek :Marciniak, Józef Kwieciński,
Wincenty Kłąb. Igilllcy Gralak, Franciszek 'Vojei.ech?~ski,. ,Józef C!urpw~k.i. Rerouilll Zagórewtez i ct::nUU8W MaJdJTIskl.
Zastępcy: pp . .Antonina Przystalska, Leok:ldja Bnezińska i Js.nkowsklO. Do komio-ji rewi2yjnej: !lp. Adam Karkowski. WtadYEiaw Kra.jewl3ki, Józef Rychw.alski.
O g(ldzinie 9 pOBitdzeme ~l!mWęto,
- POZłP' fab.r:Jki.
~. (*) W g{)boł~ () godz. lI-ej wieczerem za,...
palił s!ę $: niewiadotnej przyczyny dach na odlewni firmy Otto Goldamerll. przy ul. Widzewsklej ~ 68Zawezwano do akcji ratunkOWej I i II
oddziały btraŻy. Czynny był: tylko II oddl'liat:
pOO kOllleMli!I dr. Groluna.na.
Po godzinnej pra.cy ogień umiejscowionn..
- Z I![amis.ji ""lfsyłani';' d:;;.łec:S na wieś",
Na liohotniem posiedzeniu Komisli ~...
sytania dll!€ei na wieś szereg .spraw, Z'1\'"

Zmiana lu'ogram. "Czarnego

Z dniem dzisiejszym pierwszy,

ze_Ddoweile 11't'~CGo>

Związek Ii"y 150 cdonl:ć-v-. Tlln::l. kuchnh wy-:!aje 750 obiadów dzie:'.lde, w teru 70

huczne d:'El::i Zq ca;oToczną swą
pracę i za, z GU7'T1 ~!"e!ędcm komicznym
odhvorzouą, rolę (LT~M':;H prowirlcjon!.1i!rej
trupy, w krotochwili Schonthana
"Porwanie Sabinek".

Kol!a u .

związku

m.ysL-tlrl"

ben~fisu

-

Ze

WOlików I pi"ia cC'lllrplo kll'awieckh:h.
{*) Wcz;(,fi'j. o p,'on:zinie a-ej prl pr..w.dniu
w ]i)iralu Rńdy 2wiązków i stowarzyszeń przy
ul. PI.1!-tcj Ji~ Hi! udliy!o si~ ogólne roczne zebrallie czh~Jlk.j-\,,~ z,\~ią;zku za~;"{jd(}\vego pracowników i pn\cowllic krawieckie!;.
Zilg,iI: zeb,:mie r. Hzewski. N!t l'l"::.ewuanick~cego powołano p. Majdańskisgo..
.
P. Gl alnk odczytał sprawozdEnie 2:lrządu
oraz k?~~we za. CZ,ii! od J kwietnla lfnG I". do
1 maja IDl7 roku, z kt0rego wid;:c, !ż zWląxek
pomimo viielkich. trudności rozwija! ;;1~ po-

i1~itn~·czgta.

Post:ul.OwionG odwołać się do pani Ż a...
koWskiej Irzewodlliez!tcej Koła ziemiMek
w ziemi łęczyckiej, E prośbą o Zwołanie
\V Graho'.vis specjalueg·:} zebrania, w celu
purozumienia si~ co do mooU.twelYo nrniesz:cztmia d2;18Gj rIo wśiaeh o!-:ołicznOyeh.
Wobec teg{), że w tyeh dnhH:!h odbc..

d:.:ia się .w Ł~ez'yey ~jazd rad .,.owiatawyeh
r o:>:anoWlOD1J. dla wykorzystania chwili wy!
t\ł~e de!eg~.tow, k.tónyby sgitowaH wepra.Wl9 lldubJcu\ mieJso na lebiaku.
_
\~ chr:.rakt~rz~ d~łegałów udadzl\l:Ii~,
ks. pnuat TymleRl:J.ekl. ka. EL.,ietliń"Ki i
p~nj Grll.o;nnka.
'~1, l\~ł~ŚełC~l'3. tn. aj:ttl;~w Małachowi-e9 i
Su h.o.ll;!n. 2obowH~~ah .tnę da.ć utrzymaIrie
lOG. dZIeCIom, Źłd1)J& Jednał, aby kom.łnja,

ł pOUlollła

I

lokalu.

koazty fłyn. aJęcl2 odpowiedniego

W Sławoszewis,

Błoniu,

Daszewie u.,.

a 'AZ E T A

4.

-

;pewnione Bą miejsca dla kilku partyj dzi-eci
ts ;pvśródinteligencji.

, Stosownie da nadesłanych zapotrze-

fuowan z POdgOIZYC i Leszna, K.omi~j8 wy~ 'Ii\' tych'dniach kilka part} dZlSWCZl\t
i\łI

,intergencji.
.
. . .
Ks ... prefekt Kowalski dla podj~cia. 3~ •
l!tacJi l wyszukiwania odpowiildni.cit. mIeJSC
ma letniakach udaje się do pOwlatow kol?ltkiego i łęcz;ckiege, a ks. A.ntoGiewi<lz do
~flowiatu rawskiego.
(i)
-

Z Pabjanic..

Posiedżenie
~zone

na

:łożone

piąt-ek

Rady miejskiej naznaub. tygodnia zostało od~

na 15 b. m. o godz. 3 po

poł.,

i.:8źeby dać możność radnym zaznajomienia
?Się z przedstawionemi do porządku dzien"-nego projektami budżetu miejskiego.

-

'l.

oDZ

Radni· . A.Bińkowski ,- i Leidikeit· manda:tów nię przyjęli.
. '. ' •
.
Wniosek radnego Bredszneror~, o
zatwierdzenie przyznariejprzez ?lagistrat ,
dla nowo powstaJącego niemiecki~go, pro ..
gimnazjum żapomogi jednorazowe}. w sumie ,1500 mk. i po 3 J~ rok. roczme,. wywołał ożywioną dyskusję.' .
'. •
10 głosami przeciw 9 przeszedł WnIOsek radnych niemców.
.
Wniosek radnego Miechowskiego Oc
zatwierdzenie s!!bsydjum 'dla 8-10 k~aso...
wej szkoły realnej, z ktćrej korzystają 0-.
hywatelepol~cy i niemieccy, przyjęto je;.
dnogłośnie.
•
Z powodu spóźnionej pory zatWierdzenie budżetu odłożono' do przyszłego
zebrania.

"plZewo~nictwem i?~. ~..Słaboszewicza po-

_azen1e Rady mIeJskteJ.
'
Po odczytaniu protokułu z foprzed,nlęgo zebrania, przystąp:ono do wyborów
,:członków do delegacji zaprowiantowania
miasta, dobroczynnej, szkolnej i leśnej.
~Wyboryodbywały się za pomocą kartek.
. Do wydziału zaprowjantowania mia·
';sta weszli: z po,Śród radnych 03kar Jobn,
,Józef Miechowski i Jesucher 'Szwarc oraz'
~z ramienia obywateli: Markus Marguljes,
'Władysław Podniewski i Eug. Krusche i
.ze strony magistratu burmistrzka p. Lober.
~burmistrz Gerlicz i W. Markiewicz.'

Kronika
(*) Ces. - niem.

sprawę

sąd

okręg<:łwy

r~iw.,żal:.

mi~szkań,;a

rewizji zabiera! artyKuły spożywcze spisywał
protokttły i
groził d "żemi karami, za pewne
proponował

wynagrodzenie

wania. protoknłu.

J dw

zaniechanie spisy-

legit:,macj~ przedstawiał

kartkę. opatrzoną

stemplem.
~
.
nie przyzn~ł się do inkrymInowanego mu czyn n, lecz win" jego zostaŁa
dowiedzion\]: przez cały szereg- Świadlt6w. Policji, która go aresztowała usiłował za zwolnienie wreczvć 10 ra.
.
. ·Sąd~ po naradzie skazał Zarembę na 9 mieOsk!lrżony

sięcy .więzienia.

4

lcjonalnego.

fIŚlaby panieńskie:', kom'>.dja Al. Fredry.

W sobotę na dochód kwesty pod ha"RatujCie dzied" grono amatorów,
zgrupowanych w T~wie dramatycznym im.
Korzeniowskiego, cdegrało komedję Al.
Fredry .Sluby panieńskie"'.
'
Wystawienie tej stylowej komedji
z.nacznie r'rzekraczało miarę amatorskich
występów i zasługiwało na lepsze zapeł
nienie widown;, niż to m;ałomiejsce w
ubiei.Ją sobotl) .. Należało się to amatoiOm
za ogrom ich pracy, jaką wVżyH w nau~
czenie się ról, co doskonale wpłynęło na
potoczystość.. akcji, j?ko skntek mówienia
przez . niektórych wylwg3wCÓW wiersza
wprost z pami~ci...
' '.
Nie wiem, naezyje dobro zapisać na';'
leży te wszystkie plusy, jakie widzieliśmy
c,

słem'

.

,z powo(lu mniejszo' ci

Wniosekten~

'.głosów, upadł iwyboryod.były się

w ca!-

ciągu, lecz Koło po1skieudziału w
'.nićh nie t::rzyj.ęło.
RezultatwybOFów Dył ;następujący:
Do delegacji leśnej weszli z pmienia

,szym

radnych: Oskar aohn, ,GedaliCwikielski
i Ąleksander J1rertj 'z ram:e:n.ia 'obywateli:
V.'ł2dysław Podmies'k-i; Muszerowicz i Paul Straubach, ze strony' magistratu I bur~
mistrz, k3p·tan Lober, II burmistrŻ,Gk·r
licz i A,tur Zerndt. De delegacji szkolnej
--z ramienia radnych: Lel}po1d Bredsznei;:der, Roman Hoffm.an ~i Abram M.()rgen~
,stem; z- ramienia obyw,/llteH: ks.G',iewicz
.Stanisł-aw Dłagaszewski J nbin Szlama
Kohn; ze stronynr-agis-tralll :burmistrz, ka:pital1 Lober i -ławnicy :She'łanPogorzelski
a 5z.Ring; Do de:leg-a:cji :Qooroczy:nnej z
'nrmienia radnych: LeizerSyrkis, Oskar
,.Juhu i W. Reiherf, zramieriia :.obywateli:
:c:ks~ Zuba, Izvdor Strvko-wskiiR61i1ert fI1C h •

na

sp,okŁaklu

sobctnin?

, .

Cz:y na dobro reżyserji p.Szoslanda,
,czy też - uzdolnionych amatorów, którzy
umieli się wczuć W ducha Fredrowski,ej
komedji i· utrzymać p.zezw'szystkfe akty

w.stylu...
Pan.

.

Cz.

.

tVCZ!1~qo.

"

swą

USKutecznia nasfępuj-ące ;prace: :1) .prowadzenie ksiąg handlowych, korespondencję etc. 2) tłumaczenia ~,',e wszystkich :ęzykach, przepisywania na maszynie.
3)
redagowanie próśb:i 'zażalen ,dQvlSZcystkichinstytu ~ji rządowych, społe,znych i
prywatnych.
rewizja:i :sprawdz:anieksiąg handlowych oraz ekspertyzy kur·jeckie.Ukłatlańie ;i 'kontrolowanie :J:,i:lans~w miesięczllych iro:znych. Opieka nad
majątkami '01 ,żądanie ~vłarlz łnnos6b -zainteresowanych.
SŁabst czne . roboty
wszelKiego ·roLkaj.u.. .5) :ReJestrację firm dla sądu Okręgowego.

4'

~

na Wi:'r~zawskiej 10terji 5-ejklasy.·

której ciągnienie irwaaa. t5.go do, 28-go czerwca r. b. Główna wygrana 100,000 rb.,
.:każdydrugi los wygrywa.
Nadni6wki.
. ~
~ły los :10 'Ma.J<ek.:C\vlerć losu Mrk. 2.50, Grać motna takźe na różne części, wę
głerSK:lll ·3-OJ ~I.JSOiłai!c:1l', Hamhurska, \'1iedeaska, PrUSK& laej kl,Cena liB losu J. Mrk. vrilaj.więk- ~
~'"'il'"
.... "1.....
szym koncesjonowanym 'ka:ntorze~.
V
a;.,~a,
10 {OWIJ

p. t r l

a

Orli S.lewko\vicz
ChOfObg ,ze{Onełrme ~

Skórne,

K~mistanł;ynefi'5k.a .~
Przyjmuje:

II
08.;"6'--:.8 'w.

'"Panów

dg 9-1 i

.od ·gvtlZ.&-S wiecz

.. bo

frali1~usk-a~dD '8 ;}emjej miewczWki
Oferty z warunkami j 'fotografją' proszę
składać

Łódźj

do lbLraogłoszen .bMerkury"

Pio'tkowska 82, pooiit..,J. Ro"

'1'
fa 22
,.

LEKf\RZ-DENTYST{1

',II(e~':bY~;;:;
:~~~~!,
łł
Pi~trt:Q'liVska'
af.

Panie

'-

~

17.

Przyjmuje od 10-2 i od 4-7 w.

.,

Resztki ,rnanufakturne ~1"a 'rJd~'r~

',
l

RadQsławow W WaHału.
'Wczoraj w powrotnej drotke z BerH.

pa przybył do Wiednia prezes ministr6i
bułgarskich Raaosławow.

Krół Ferdynand i
Wiedeńskie c. k.

·

cesarz Karol"
biuro telegrafiCz-

ne donosi pod datą 10 czerwca:

Król Ferdynand w czasie bytno§ci

cesa;za Karola w Ebenthał własnoręcz

nie

ofiarował

waleczności

. •
•
1 '1
wrażenie, oose:wu~ą.C ,~J -

ostatni~mu

temu

krZYi

pierwszej klasy.
O(~arowanie tego najwyfszego bulgarskiego odznaczenia cesarzowi Karolowi nastąpiło po ofiarowaniu przez tego ostatniego królowi Ferdvnand{)wi
wielkiego krzyża wojskowego Marji Teresy.
Sa to dowody zacieśnionych węzM·w

przvbV"1zewsk>ieg:».
.
.'
- Klara VI rej in~erpFb:lcii. najlepszą
była '\.V scenachhvtacji, płaczu. Itp.

.
Anielka ~u ~"łr!le popf.awme ,!yp~dła
w wykonaniu p. D,;głowskiej, ktora ledn'\k znradzała m'>.ło temneramentu, c.o
s7czególnie w scenie pisania listu się UW1-

przyjainl międ.zy . dvnastj~~i i nat'oda.
mi Austro-WęgIer l Butgarjl.

Podanfe się do dymisji gabi· d()czniło~.. Pani Matyskowa zdrad::a zdol:
netu hiszpańskiego.
nmki daró1 charaktepstyczn-"'ch l z roh
cioci wvwiazała sie bardzo dobrz!'.
Biuro tel. Reutera donosi z MadryP;n' Freudenber2" trudną rolę Ra~o
tu pod datą 10 cze:rwca. źe Prleto wrę
&ta l1trzym~ł w jednolitym to~ie, c:ymąc
czył królowi dymrsję gabinetu. Król,na
zeń tvp charakterystyczny a me ~o~!l1czny,
razie dymiSji nie przyją1.
("o świadczy O nalezytym pOJmowamu
W sprawie tej pls7.e "Petit Parislen":
. . Rząd stoi wobec nadzwyczajnych trudFredro'\.'7skich kreacii.
Załować wiĘC tylko nalei'v, że ~On:l
ności natmy militarnef i gospodarczej.
te t, organizujący sobotnie przed~aV:l~me,
Trudności zwiększają się wobec wzhu~
zamało tadał sobie trudu, aby teatr lepl~! by!
rzenia narodu, z powodu: głodu: i zamę
zapełniony i widowisko dało od.DoWledm
tu wżyciu gospodarczym-trzeba więc
doch6d co ze względu n9 pOZIOm artyzdecydować się albo twardo ująć ster
styczny: wi~no było mieć miejsce. •
rządów w swoje ręce, albo się raz,.'
"Właściwiej przeciet p~wlęk.sZ2..; dowiązać.
chody kwesty p. n. ..Ratn!cll~ dZJe~l '.. daDafo wskazany jest za ewentualnejąc cOb publiczności za wydany p.H~mądz, , go następcę Prieta.
aniżeli ściągać te dochody drogą n~et1sta~
nvch znaczków, które są, być moze, naJOgólnie polecany prez p.p. lekarzy
ł twiejszą 'formą~ na p eln i e ~i a. pustych
kasróźnych instytucji. lecz od tego są
S .A.:J?XN"" (> I....
komitety, aby' niety;ko łatwych rzeczy doJ; BOBftKOIDSRIEGO ID Warszawie,
~0tly:wały. lecz i tr~dniejszych .••
z marka ochronną"Sosna" daje prawdziwie wzma"J. Gr.

**

cniającesosQow.o-b..alsamowe kąpiele 2ą-dać wszędze.

Gazeta

"Ostatnie telegramy.

:Rosyjskie wybfłry do_ rad
.,
',' miej~kich. _.
.
. . Pet. A<T. Tel. donosi, te w dniu 9
czerwca rO~D('częłysię ,wybory. do rad
miejskich w całej Rosji, które prz~prowa
dzone są na . zasadZie powszechnego gło
sovanta.

33;:'347.
Z roku 19Hi;

~ T;ml'~"

Z

29 Stycznia. 5 Lutego i 23 Grudnia

,kupi

Weltkriegsbueherei

Wykroczenia przeciwiy, dowskie w Anglji.·
Bern, 10 czerWCi1.

Łódzka

Stare brakującenum~rY' ·.Gazety Łódzkiej" zroku
1~14: M 156, 169,ł71, 181. 184, 186, 257.262, 264,.
267, 268, 270, 272, 279,
.
'
Z roku .1915: 3, 4, 6, 7, 11, lB, 16, 19, 25, 28, BO..
33, 39, 42, 44,48, '59, 60, .64, 66, 85, 112, 124,127.
12t!, 134. 135, 147, 164, 165/167, 174, 116,205.207.
2-'16, 260, 295, 296, 300, 302, 315, 316, 323. 326,

Berlin. W. 35, Pntsdamerstr. 121.
&#e

' pisz... o
c

PrzymusolllD ,licy.lacjo.

pr2iy ·Stow. Wz. :Pom:ocy :Pmc. Hanrlł. m. Łodzi (Spacerowa 21) rozpoczęta
czynn<aŚc w 'biurach w.łasnych przy ul. Senedykła t

. Prób)ujc,ieszcz,ęścia

przyczem tysiączne tł>amy er~ały
przez dzieln'cę tydowsk.ą, roz&ijaw: oluJa
w tydowskich SkIefJ3Ch.

.
Takie mam
kakrofnie wy~feny pannv Szn-erh~~R~ Tak
nn. W roli Heleny (.Dla Szczęs ... , a S t •

011 m kow.;:ki role. Odstawa

"I B

wykroczeniach mas-owyeh w-tfaht 4- CZt!!w-

C3 7

J:.

·

sądowa.

Gtowna. Feliksa Zjremby,
oskarionego o system1tyczny rabuntk Frzelrl,o~
'dniów m'ędzy Zg'erzem, Ozorkowein, Strykowem, GłoWIleffi i t. p. Zarem,ba. przedstawiaja.,c si~ za agenta p'li~ji. kt'yminalnej, podczas

Powyższy wyn;k wywołał ożywioną
,qyskusję. Radni pGlacy protestowali prze~
,(:iw temu,
żeby grupy, przedstawiające
·,mniejszość, uzalezniałynd siebieprzedsta
wideU większości i jako środek zaradczy.
wskazywali' koniećznośćodłożenia głoso..
w.ania do ustanowienia sy~tem.tt· propor-

,10

opanował catkowicie i traktował równo, a
zwłaszcza .sceny z Radosfem grał wprost
doskonale wkładając w nie tyle r:rzekonywującej' serdeeznoś?, t~zu~ęłDle zrQzumiałą byłapobłdhwośe stryjaszka dla
tego .. trzpiota-.
,
Rola ł(lary wprawdzie .ni~ le~y. W
chare kterze t!fentu p.annjh Szperhn~~Hlkl.
dnak przy jej uz~oI.nieniu ~ rutyme z kazde} ro1i wychodzt S1ę z~ycle~ko".
Wraźliw'J~ć i UCZUClOWOSĆ panny bzp.
wymaga roli, Vi które; mlałar:v ona p.o~e
do .oizeięcia się jakimś UCZUCIem, na,?I:':
nOŚela, 'jednJrm l'łOW":1n ek<;p~es~inośc Je)
talentu wymaga pewnego naplęC1l'ł drama-

Ze' Zgierza.

piątek w sali Magistratitzgier'ski ego, w obecności burmistrza· p. Oskara
zUHlicza . i 22 radnych odbyło się pod

W

K A

będą

A ! A! A! A l A ! A'l Mebli

olbrzymi wybór 'nowy~h, okazyjnych:

Wewturek, dnIa 12 ezerwea 1917 r'
sprzedane przez licytaeię za gotówkę:
l) .0 godz. 8 r.. przy ul. ZachodtłieJ

33: krC',dens, 2 sz'fy,

2)

o godz. 8m. 15

,
T.) . przy

ul. Dlu·

pótrze!..na
,touewnia poko)ow~ większa, .nierI.:
ty prosze· skiadac An.iu.e)a fi
ksi:!tek
Powóz dohrym stanie, spizedam Przejazd 8
na
A. Gelassen
Potrze'bny PIotrkOWska
13:?

gt"j 11: szafa kas!) <VI'!,
.
3) 'o god? 8 i ról. r.o przy ul. Cegi'ełniauflj 11: krt'dens, 2 B Z l'I f y, lustro, sza·
fa kuchenna,
4) o godl!.· 9 m. 15 r., przy. ul. Rozwauc,wskiej 6: motor g:RZOWy,
.' fi) O godz. 9 m. 45 r., przy ul.Krnczej 4: k()mod~, maszy'la do szvoi»,
6) O godz, 10 f., przy !lI. Nowo-Zarzew;;kiej 12: maszyna do. szyeia,
.
7) o gooz, 10 m. 15 r., przy ulicy
Now{)·Z'!rz8ws~e:j 15: szafa. do ubrań, lu~
tro toaletowe,
8) o gOlk 11 O'. 45 r., przy ulicy

~ŁódzIl:a wypożyczalnia

c

W

~I

,

c~łopiec

posyłkI.

Praktykant doksz:tałecmem
skład~ aptecznego z wy'
4-ro klasowym·

potrzebny zaraz. Oferty składaĆ
Łódzkiej" pod ~Skład Apteczny· .

w Adm•• Gazety

Rutynowana

Il.Bn~.:ycw!."a.. uJziela t,t!~i()
.
&Ii
lekcl1 muzykI na torteDI.lIonie. Przędzalniana ni m. '33.
•

.

Zdolna krawcJwa
PosL:Ukuje szycia w domach
prywatnych,
na wyjaZd, ul.
może być'

Sienkiewicza 89 m. 9.
'
,ZgubIOno swiadectwo $zkoine z ukończenia 1· mhi
. . kias, .wydane 1917 t. przez p. R. Sobo1e~skąna
It!llę BclENiew!atski4 Q{lnieść ul. Sienkiewicza 3ł

GłÓ1Vuej67: lust.rritollłetawe'

9) o gadz •. l m. 15 po ,.,po-ł., p:rzy nI.
Piotrkow-skiej 50: bafet skle.p.:w;ry, .rolka: p-i-H'szu,
.
10) G gsdz. 1 i pOl P() .p.eł., przy ul.
Cegislllianaj 52; szafel. 1;:3-80W3,
11) og. 2-e.i po pol., przy al. Wi-o
dzewskiej 2& szafli dQ uhrań z lustrem"
s-eg"r śc'eu,tl.y, ma-!l~y<{,a d<i s~cia, IHtn II pa.
12) !i g. 2 m. 15 pllpoł., ~ rZj uliJY
Piotrk9w~~i>:!1 20:,131 metrów matBrj.ałll !Ul.

Niewiaźskł.
LU

t

l.

. &3g-ubione dokumenty.
-"

damskie 2El;nie "Ko-nkol'dia K ....

Drzad SekWelUaryJDJ Dł. Łudzi. .,
.

=:-----------------.. . .-"..-..
'. J~~~.:,'
"lA D'Rn'ln~te r.~."

.B powodu likwidacji interesu nabyćmotns. bar..
Gl...., ~al1łio rÓ,żn:e lPesztki:S;re",Iotu, Bostonu.
Alpagi wełnianej, Satyny, tow::tr na. dam.s ie
'męskie i -dziecinn~ ubrania. t Qk.ryei&,~zarny ~
ftl.!,J... .'.
.~
':: U'\łL
,~
"
.,hfa'ł.I\.li:rat. kll,:itnne.) rÓŻne t?wa.r:r. na blUZkl,.{ba.;
~-ri
: ·w.&łnian'e.?!1.t!s~ow:e, w.eł~la,ne l Jedwabne) łx!.r:eh~n;y letnIe :1 ZUll-owe l rożn.e cajgi. Łódź w-Mn-J"."l\i stołowe, sypialnia. dębowa. ł kuchen, ·WidzC'I!lfska 40/ m. W, front, II piętro na pro- .,. . ta.U:o ńe.nrządzenie . s]?l'zedam po' cenie
: wo.. Ceny niz/'de 'Ie<lz sta-łe.
.'
kCSzta. Orla 23. Stolarnia,.

Stołowe

sypialne, salony, biurk~, biblioteki, szafy. otomany. Łóżka metalowe, krzesła gi~te. Woaee
zast-oju Eprzed;>.je po cenach własnyeh i niż ej
Magazyn Mebli, WładysŁawa Rom.iszo-wsklego,
Piotrkowska H6-1 piętro front w n~dziet~
Święta otwarte do 6 p . p . '
ł

ceę,

KO!X'owska zgllbila pa~port niemiecki wyAnna
dany w ŁodzL
'
{ln. wód N~, 50863 O.~;a!u 2 Łt}dzkłego Wa.rsz.
•
. A:.'C. Tow. Po;:y~zkowego Pasat MeJCra
]t

11, Z2gmął, ..3-1łStrzcżenre zrobk>ne.

tranCisz~a

Szer zguldapaszpcrt nkmieckj,

Częstoct·owle.

wyda.

uy w i.lI\viak ·zglltlll P2SXporllliem~cki. 'Vt"Vdan1
Henryk
w Kłodawle. .

~

