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PiąJek„ -dnia 13 kwietnia 1917 r.
topieniu angielskiego parowca. Luzy· _jak i odc~ytaną listę zebrani przyj~li
tanji było widocznem, że rząd Sta- oklaskami.
.
Prezesi honorowi: ze Lwowa nów Zfodnoczonych nie zachowa się
obofętnie _ wobec wo1ny przy
po- pp. Syroczyński, Gąsiorowski, Rybiomocy
łodzi
podwodnych.
ki, Anezyo, Thullie, Hauswald, iKraJeżeli 1uź wówczas nie nastąpił kowa: Odrzywolski, Ingarden, Hokonflikt, zawdzięczać to nale~y tylko roszkiewicz, Ekielski; z Poznania:
tej okolkznośoi, ie wojna była do· PP• Suchowiak. Pokorr,vński; z Wilę;,··dnia 14-go kwietnia r. b.~ Q godzinie 7 i pół,. wieczór
piero w początkowej fazie. Nie ias- na p. Sławiński, z \11; arszawy p-p.;
nem: jeszcze było, jak długo po- P. Drzewiecki, J. Dziekoński, Wł.
Benefis .IOZEFA NACHALSKIEGO
trwają zapasy tbrojne między na1- Kiślański, H. Kondratowicz, F. Ku-1
,~-Judasz
ar. ws akt. (6o~sf> ~
~
.
•
K. Rostworowskiego . ~
pierwszemi potenciami świata. Nie charzewski, Wł. Leppert, St. Ko.swskazanemu
zatem
było wdawać suth.
, Sobota., 14 o godz., 3 po poł. (po cenach najniższych od 10-50 k.)
si~ w awanturę wojenną zbyt ryzy„
Prezesi czynni: dziekan H. CM·
kown0; i kosztowną."
powski, Hausner, Leśkiewicz, rektor
Kościuszko
Racławicami
Skoro
atoli
mocarstwa.
centralne
Patsehke, Stan. Ign. Radziszewski,
sztuka historyoi:ima w 7 obrazach: Anczyca.
wyst4piły z propozycjami pokojowe- EL Wagner i A. Wierzbicki, wille·
sztuka. w 3 akt.
·wn~dsielę. 15 kwietnia
u.-~n-s'·
mi, prezydent Wilson dał wyraz tym prezesi: Szczepański, Skarbiński, Bań
. ·o godz. 1 i pół wiec3
>fi~
n
W Bunikiewiczg,
dąteniom A mery ki, podkreśla1ąc sil ko wski, Sułowski, Swierczewski, Heu„
nie w or~dziu swojem omawiaiąoym rioh, dziekan Witoszyński, Łatkieinter~sów. niepod!egłej Polski i z u- warunki pokoju, spraw~ swobody wicz, prof. Drewnowski, dzjekan Mi·
szanowamem woh ludów tę ziemi~ ~ag-lugi i całkowitej w<llności . mórz, łob~dzki, J. Natanson, K. BiUewicz„
zamieszku" ąoych- wbrew intencjom Anglji, dążącej od J. Rakowi oz.
Sekretarze pp.: Styfi, L. Busz„
• ~ymczasowa _ Rada Stanu jasno wieków do bezkonkurencyjnego paw1?z1 svye eele: Monarehja konstytu- no wania -na morzach i oceanach.
ko wski, Łukasiewicz, A. Przybylski,
,,, 'T. R. St, na ostatniem posiedz&'. cylna, sllny rząd, liczne wojsko oto .
w chwili obecmei, w której J. Gruszczyński i M. Kozłowski.
,lu. plenarnem dnia 6-go- b. m., roz.- za~ania, które wcielać w iżyci; bę~ wo in~ wszeohświatowa zbliża ku o~
Po ukonstytuowaniu słę prezy\itżywsey ode~w~ tymcz. Rządu :ro- dz1emy. Zwlaszcza wytworzenie wła- , statecznemu :rozstrzygnięciu Stany djum Zjazdu, przewodnictwo objął1
lł}skiegn do Pol~ków, -P!Zyjęła je~no sne1 siły zbrojnej, jako istotnej r~· Zjednoczone ·nie mogły ju!t -pozostać dziekan politechniki, prof. . Czopow„.
iD.yślnie deklarao}~ treści nast~puJą· kojmi niepodległego bytu państwo- na stanowisku neutralnym i wystą- ski, który wezwał uozestników dtl'Oej:
_ : ·
wego jest obowiązkiem, od którego pi.ły ~zyn~ie. Niepo~obna było opo· wyraiżenia podziękowania Komitetowi
Wo1na euro-pa1ska wysun~ła na spełnienia nic nas powstrzymać nie wiedzieć BH~ po strome państw cen- organizaoy1nem.u,
poozem udzielił
wid,ownifl świata spraw~ polską, jako zdoła.
. tralnyoh, dlatego tylko, ~e koalicja głosu zastępcy prezydenta, int... P.
-wielkie zagadnienie polityki .mi~dzy- - z państwem rosyjski em pragnie· _nie przyjęła pr<;>pozyoji pokojowej. ~ Drzewieckiemu.
naro.dowe_j. Naród· nasz odc~aił„ te, ~y utrzymać dobre stosunki sąsied2i· O~Qstrzona wo1.na przy }Jomooy łoP „ Drzewiecki p·owitał zjazd imie... ·
siśei6 si~ mogą jego odwieczne pra- Jne ale zastrzedz si~ musimy --przeciw dz1
podwodneJ zadawały dotkli· niem Stow. Techników i wyraził tal
gnienia, a ofiarny ?dział legjonó.w,· oddziaływaniom na nas w kierunku wy cios Stanom Zjednoczonym w z powodu nieobecności delegatów
stającyeh samorzułm1e do boju o me- prowadzenia woiny przeciw państwom ·kierunku dostawy amunicji. To by- z rótnych dzielnio i zaproponował ·
podległoś6 P<>lski był żywym tyoh centralnym> . których . monarchowie ło .głów~~m a przynajmniej jedny~ przesłanie braterskiego pozdrowienia
}>ragnien wyra.Zie~
gwara:r;itow~h niepodległość naszą. Nie z ważme7szych powodów zerw.arna kolegom ze Lwowa, Krakowa, Pozna„
S:praw~ polslr~ rozwiązać_ mogło dalsza1 wo.Juy, ale pokoju spragnione stosunków dyplomatycznych z Niem- nia i Wilna, dla zaznaczenia swej
tedyme utworzenie państwa polskie· są dzisiaj broczące we krwi ludy ca~i a nast~pnie
wypowiedzenia serdecznej z niemi łączności.
go. Zrozumiały t~ konieezo.ośó. dzie- Europy.
·
WOJny.
„Jako technicy świadomi praw,
jową naipie:rw :rządy mocarstw cenNiepodległe państwo polskie, proPoza.tam istnieją jeszcze przy„ rz~dzących siłami, zakończył p. Drze~,
tralnych. Akt ~ dnia 5 listopada po„ klamowane · aktem 9-go listopada, czyny o wiele wążniej_s2:e. Stany wiecki, obliczm,y ~iły nasze, zbadaj„
wołał d-0 tycia niepodległe. państwo . fJ. uznane obecnie prz~z rząd odradza• Zjednoczone chcą mieć powa:2;ny głos my zadania, które podjąó dziś nam
polskie, cho6 nie określił jeszcze _jego jąeej się Rosji, stać się winno pod· w przyszł.vm kongresie pokojowym, oo nalety, skupmy siły nasze tak, aby
granic terytorjalnych. · _
· stawą do rozpooz~oia rokowań p oko· bez udziału czynnego yv wojnie mo- wyniki. pracy wzmocnie, i skierujmy
Obecnie i tymczasowy Hąd 1"0· jowych i ut.rwałenia normalnych wa- głoby
by6
niemoMiwem. Stany ku dobru Oiozyzny•.
śyjski uznaje n1epodległóść nasze_j o1- runków rtyo1a w Europie.
Zjednoczone zaś chcą ·mieć wpływ na
Imieniem Rady Miejskiej i maczyzny, stwie:rdzatąc ·w _ten ~pos?h,
·
~
przys!tłe ukształtowanie się karty gistratu powitał zjazd prezydent ks.
te wskrzeszenie Polski stanowi dzte·
geograficznej Europ:y w interesie Zdz. Lubomirski„
0
1
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Rada Stanu_ VIObec odezwy

rosyjskiej _do Polaków.

9

·~:
:l:d~: :!~i1::anj:fi~~~~!' P~~:kó: -Tlrz··,?) gtą·!\U
ziem:ie,- które nie podlegafąjej władz ,- . -

twu,_ określenie granie państwa polsk!ego p:rzekazuie ko~t~tuanoie-rosyh
. skte1, a nadto przew1du1e z góry łąezn.ośó militarną 'państw obu.
Wszelka przymusow~ J?arzu.eona
na_-m ł!!1cznoś6 ogranicza JStotA. me_ po·.
..:1
ł '-'ll
•
•
d
. d
h...:
uleg ości 1 Dle-O pow1a. a
onorow1
·Wolnego narodu.
wogól·e . musi· my. siA'"' zastrzedz
przeciw · iakimkolwiek · warunkom,
które wol~ narodow~- naszą kr~-

.

p·ol-_1·tyczny
_ _· ·

e

b~!Y~mh~~~
~e! w1~!~~?s;~~od~:~~: akal~f~~!~~s~ :r~:i~~hn~y::~a;:
te po wojnie rynki europejskie będą powitał uezestni~ów zjazdu.

dla nich szeroko otwarte, zwłasicza
P. Bańkowski z Lublina prze-·:
w pierwszym okresie czasów poko- mawiał w imieniu technik.ów pol-.
towych. Dlatego potrzeba Im swo. kich z okupacji austryjackiej i . w·
body żeglug-i i staoji węglowych na imieniu Lubelskiego Stow. Teohni-,
morzsoh europejskich, która spodzie·
waiłł
si A uzyska64
ków. ·
· · 1
k. -1 • b ·
J"11
"'
W im1enm wows te,1 IZ y mży!"
·
To jest główna przyczyna, a ra„ nierskiej zabierał ~łoe p. Hausner. ·
cze1 ·Jeib motiv wmiesza.nił si~ StaW imie.niu Tow. Przemysłow.
.:. .
'tał zja.zd p. S_tams
. ław Na tans
nów ZJ'ednoozonyc h d o WOJDY
?5Wla~ ców Wl
.światowej sympatyzowały .z koalicią, towej. .
S;t P.son.
ki K k
'"'
-i:
czego najwymowniejszym dowodem
• "'-'1!•
P. Szczepańs 2i ra owa, prta... ;
pują.
b ł d t
b
i ·
· · · dl
_._
mawiał w imieniu Centrali odbudowyl
- -_ Tymczasowa Rada ~ta~u; jedyny .y a os awa. ron l amumc11
a
Galicji„
-_Ar·gan __ nańst.,.row_w_ po.lskL .wita z u.zna.- państw koalioyjnyeh, co nawiasem
,
..,niem -błysk
,.,
„,wolnośoi,.:
„
ów1·~c przyn1'0 ło obyw"telom· w1·e1
P. Kontkiewioz zab_ ierał głos wi
jakiti rozśwletl~ł m
~
.
s .
u..
. „
mr-0k niewoli ludów, paWstwo rosy_}- .lriej za.oceanowej Republiki znaczne
.
owł·..
imieniu Związku górników i hut~i--i
skie zamieszkutąoych.
zyski. Złoto szeroktł rzeką popłynfT
ków polskich Zagłębia Dąbrowskre- 1
z zadowoleniem równie~ stwie:r- ło .do kas !abry~antów amerykan·
go i odczytał list SeJrnii VII górn!dza fakt 'uznania przez nowy rząd slneh i płyme wcu\~, bogacąc naród
Wezora1 w Warszawie o godz. ezo-hutniczej, zawierający tyczenia:
zjazdu,
zakończone
staro.rosy]slri niepodległości Polski.. Ale l skarb państw~„·tak dalece,_ ~e za.Q 10 m. 15 :rozpoczął się nadzwyezainy dla
jednocześni"e podkreśla, że wiekowy : ezyna już rsroz1c Stanom ZJednoezo--- zjazd techników polskich w wielkiej ·:polskim „Szczęść. Boże!"
.
spór polslro-rosyjski 0 roz!eg'łe kraje, nym nadmrnr złota.
- sali kolumnowej Magistratu.
W imieniu Tow. ogrodme~eg()\
letące pomiędzy etnograficzną Pol- '.
Rzecz prosta, _t.e przy _~rdzo
Pierws·ze _posiedzenia Esgan 1>· .prz&mawiał prezes p. E. Jankowski •.
_ską, a Rosią; a. od wieków z losem wzm.ot~nym wywozie ~~. portó~ ~.u: Al. Kuehn,- przewod:nfoząoy Komitetu
P. Wagner z Łodzi. bardzo ~orą„·
Polski zwlązane, .przez_ odezwę rzą„ · rope1.s.lnch państw koahcm ttmumcm ~ Orga.nizaevfneg~.
.
·
· - M witał zjazd w imienm teohmków
du rosyjskiego nie: zQstał zakoń-, brom. swobod.a ruchu na ooeana.ch I
Pomhrio. to,że:zfazd ten jest nfo• łódzkich;
czon:v ·
.'morzach oraz Jego bezpieczeństwo by- kompletny, postanowiono go , o~by?,
·W imieniu wreszcie . magistratU:
· ż~łetwienie tege sportt nie mo- ~ ły rzecz!'t nn.jwytej eenionf\ _ p~zH aby -praoa ekoło odbudowy 1rra1u m6 miasta Kukowa pr2'iemaw1ał p. Wra,„
temy pozosfawie _jedn 9stronnej dce· . Stany Z7ednoezonet d~a k~óryeh wo- ustawała, pod b:asłem? aby kraj nasz kowicz, p. Henryk Wielowie1sld Z Po··
cyzji:konsl'ytuanty rosyjskiej.
'góle. w czasach pokoJU czy wo.lny był odbudowany własnemi nuzemi lrnoia, poseł do parlamentu. przema,.,
·' Los tych ziem powJnien być ro.z. b~zpieczna, swoboqn~ iteg:luga Je!t siłami. wiał imieniem kresów, P· M~rtansi.
strz.tmnH;ty w lnyśl · moMrstwowych. w1woe pożąda~. / To- t.~ż JUt po ,;n,„
Zarłwno przem6wienia l'· Kuehne, prz;rwitaJ: 2l3&~ w imienill Sto-w.

Ł ód t, 18 kwietnla.
__ Po za rewolucJą rosyjski\ naibal'."'
d .. ~
.
zie, znamiennym · wypadkiem na
widnokręgu
polityoznym jest wystą•
pienie Stanów Ziednoczopych Ameryki północnej po strónie koaUeji. _
so1·śl e rzecl!ł o.k reś 1ająo 8 tany z1euno..:a
d
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ieohników. budowlanych; A. Mencel, stwa w ·celu rozpatrzenia . zło~onych przeprowadzić tegoroczne szczepienie cząeego, zebrani t>odziękowal! zanądowł za Jego
ochronnei W mies. maiu„
gorliwą pracę Nast~pnie wysłuchano rapottu •
w imieniu Stow„ popieranfa drobnego podań. o poźyczki na nieruchomoifoi. ospyC'tzczepieniu
no.
dleaa.ć
bAd!.'l
dzieci
komisii rewizyjnei i zatwierdzono spraw-oz~
przemysłu metał.owegolt w imfoniu.
Będzie to pierwsze posied?i(mifl
Q
r:
n
-,,; '.z
n~.chun~owe za czas od l stycmia do 12 kl11et„
Stow„ teołlników w Sosnowou p. A„ iego rodzaju od chwili wybuchu urod!Zone w ciągu roku una, jak ró- nui r. b.
wnie~ osoby, którym w roku nbieBardzo d'tywioną d;rsku~J~ wywołał"
Łas~ozyńskt
· wojny.
• b ł
·
nowienie odnośnych władz. aby • dniom
ł
Nast'=pnie 'P· Bal\kowski odczy„ - Podarki świął•łlzna dla .g ym ospa me y a szczep1on1t.
r. b. ograniczyć liczbę piebn1, J.at6w
tal !ił źa stołu pre~ydia.lnego dwa po„ *ołnierzy polskich. Staraniem - O ~deko. dla wął-łtch dzieci. Wot>;c jańskich jak i żydowskich w cął&j t.odzi
mlek.a z Kom. ~ockefel1ero'!sk10-: · P.Qf!ltanowianłe to n~stąpifo na sktttolc fut~nc ·
witania, nadesłane prse~ .Stow. tsoh"' aaJrnił gospodarczej Koła Pomocy d.la igoego.są itnazapasy
wyczerpaniu, PodsekQ a rozdawnictwa· komitetu rozdlliału mąki i chleba z powodu: .
:ników w Sosnowem i Stow„ t1ohn1„ legjonistów polskfoh ~ebrano w Ło mleka zmuszona. jest ~a!I1b1ą6 punkt drugi roz„ :nlonych Jakoby w piekarn'ach łódakicll ł'łł'~:ll,
ków m. Lwowa.
dzi pewną ilóśó oiepłei bielizny, pa- dawnictwa przy ul. Wtdtewsklel róg 9ł6wnoj. widłowośoi W· ten sposób z ogółnei lfei:V ept:ft
l .
.Po nkońozenłu · pierws,;ei czę tfol pierosów i innych artykułów pierw„ Zarząd Podsekcji i:awarł umowę:& dyreko)a teatru uhrzaśćjańskich zahnowałoby sie wypiekle
„Luna", która zaof;arował~ si, oddać na fundu~z ba _ 6 pi~kiu~ a 21 po6r6d 191 lł:f'd-.i &·
·llotiif edzania odbyła si~ cz~ś6 nau• sze1 p-0trzeby na. podarkł · świąteczne zakupu
mleka pewien odsetek od rozspriedaty b1~ tylko 2
·
· ·· '!fowa„
let6w .za miesłae kwieełen .. Przewidywany je·
·
.
.
. ...
,
dla łegjonistów arm.U -polskie1.
dnakte
dochód
Jest
zbyt
nikły
wobec
ogromu
Ro~watano
rdtne
wnioski.
.
ma1ące
Dl Cłht
Pierwszy transport podarków dla. kosztów. la!riego wymaga aopatnenie w mleko z jedneJ strony 211.dość uozynienus żądQlm
to.. •·.•
stu Jegjonistów pani·e z SekoH wysy- tak dużej ilości dziecl
mitetu rozdz 1 ału tnl\kł oo do ścisłe) kqb:oll,, „;.•)
drugiej
zaś
danie
możności
egzystencji
WSZJlit.
.
ła.ją, w nadchodzącą niedzielę
do
Ponieważ przerwanięl rozr:Jawnlctwa mleka kim piekarniom łódzkim.
· '. ;

r
J.

1
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Zambrowa

stacjonującym. te.m~e ioł„

nierzom polskim•.
Rezultaty WJ'borów ławni•
o godz. 12 w południe'odbyło si~ posiedzenie komisji
dla wyboru ławników, w obeenośei

-

-

byłoby

w porze obecnej Wproet zgubnem, przeto

przołotona Odddał11. pani· Pytlasińska zwróciłe
się do łódzkiej M'ejscowęj Rady Opiekuńczei z

Reges/ł!?9acja speoi~Hstów.

prośbą

o wyznaczenie

subwencji, która da mo-

Tow. techników warszawskich ~a po• żność przedłużenia rozdawniotwa mleka jes7cze
średnfotwem pra.sy podaie nestępnią„ o pewien czas at do nastania pory cieple1 szej.
oe wezwanie pod adresem specjali• ..... Z iV Tow. Poż. • Osz:czędn«uscio•
wego„ Zarząd lV L6dzkiego Towarzystwa
.komisarza wyborczego, nadburmi-. stów dróg komunikacyinych.
Poiyezkowo - Oszczędnościowego zawiadamia.. iż
. ama Sehopperia i d„rów: Braeutigama.
„ Wydział dróg lf\dowych I wod- ogólne
zebran'e pełnomocników Towarzystwa
Rosenblatta i p. Harasza. Do wyzna- nyeh 8tow. techników, uznająo za. odl)ędiie s'ę w dniu 15 kwietnta'' o riodz. 3-ej po
cz<mego terminu zostały W'l4')czone kouieczne dla -przyszłei · organizacji pot, w lokalu Stowarzyszeoia maistrów fabrycztrzy listy, ~ któryeh niemieeka za- budowy i eksp1oatacU dr6g w naszym nych.
W raz'e nie przybycia doslatecznei ilo:foi pel•
wierała nazwiska. pp.·. A. Zieglera kraiu przeprowadzenie dokładnej re·
nomocników. Tpwarzystwa. ztbranle w 2-gim ter·
i J. Triabego; tydowąka (kom. centr.) gestracji byłych pracowników tych minie, bez. względu na i~ość ttOH$tni'ków odb~dz:e
-wymi$nlała. jako kandydatów pp. epeeialności,
ninieiszem' uprasza sit tegot dnia o godi:;. 4~t11 po poł.
S. Jarooh1skiego, G. N~umana i Kra- wszystkie osoby. które pracowały u- - O ia>egestracjfł ll"Obotników. t.ódz. Okrę~
emckiego; na II-glej tydowskiej liście przednio na wszelkieh stanowiskach gowa Rada Ópie'kuńcza zwróciła· sie do Mieisco4
wych Rad Opiekuńczych z poleceniem prxepro•
figuruje naS5wisko p. S. Hoffmana.
przy kolejach 9 sMsach · l drogach wadzania
rejestracji robotników. otrzymujących
Polskiej Ust,y nfe złotono.
wodnycht uby z~łaszaly się ~e ·swemi pracę poza obrębem Rad Opieknńczyoh. oraz
,,Z Koła Pomocy dla legio• adresami oraz motliwie :a dowodami zbierania daoyob co do warunków p.ra„y, płacy
.
nietów polekich". w drugi dzień służbowemł do. Stow. techników łub i t. p.
świąt Wielkie1 Nocy azifikl n1estru- do uproszonego przez wydział inż.
dzonel ofiarności Koła Pomocy dla Emila SohoenfeH1a, który prz.vtmo- - Z Pabjanic. Mfe1SMWI:\ Rada
leg1onistów obohodziliś~y w mieśeie wa6 b~dzie z~ła„zai{\cych się co- Opiekuńcria zwróciła tSiQ rlo Rady
:naezem uroezystą i -pełną· serdeczne- dziennie od i?Odz. 10 r. do 2 p. p. Głównei Opiekuńczej ze staraniem o
go nastroju obwili) podeimowania przy ut Zórawiai M 8. w siedzł uzyskanie. 100.norazowaj zapomogi w
p.rzez społeezeństwo !tołnierzy pol- bie kasy, mieszoząoaj si12 w tym sumie 1 _tys. rb., oelem zorganizowa.n 1a pomocy dla. rodzin robotnisłdoh .na. „świ~oonemm„
domu•.
W wieJkie1 . sali restauracyjnej Kursa naukowe na Balu· czych.
Helenowa, przy 0 bficie zastawionyoh łach. Zarząd bałuckiego Koła PolZe związltów i słowarxysuu.
stołach zgromadził Zarząd Koła. z g6- skiei :Macierzy Szkolnei urządza kuro
l · · tó
i: d · ·
k i·
aa naukowe dla analfabetów, oraz
rą .vOO ęg1on1s w z .uO Zl 1. o o ioy, dalsze JtU"'Sa urzunełnhi1·~oe nauki JA- X z. P. ol. z
. wiązku Zaw.·• Ogro_dników.
którzy po tylu trudach i niedolach
~
...
wojny po raz pierwszy taznali ser- zylrn polstdego" historH i arytmetyki. , W dnm 15 b.. m. o god~. a 1 pół po
deeznej gościny rodaków i przekonaZapisy kandydatów przyjmowane pół. w ogrod~te W •go W1~snera prz.y
li" się, że Polska umie uczció trud s& w szkole p. Tucholskiego przy ul. u.l. Towaro~e1. w Karolew1e odb~dz1e
hł j
·· h
·t
f. dl · h Z~ierskiei 69, <la.lei w szkołach przy się poka.2'i męma ró~. .
~an :::~i.swoło ani ez o iar a. me ul. Zawadzkiej 22 i Aleksandrowskiej
Prelegentem bedz1a p„ Franci·
om"'.dz·
ony"'h·
I,,.gi'oni'stó
.....
mi·A.
nr.
4~.
szek
.kaz dl
Zgr ""'
"'
"'
",
'i\·
•
wWiesner.
ei śofo na
toró
dzy którymi było też wiele osób oyKursa rozpoczną. si~ po za:plSa\· . ·
. 1
. . a a.ma
w
• po
wilnyeh z pośród inteligencji polskiej · niu dostatecznej liczby · kandydatów. 20 kop.~ zaś dla uczmów szkół-5
}W~itał w serdeeznveh słowach wice Bibljołeka bałucka P.M.S. kop. . . · . · .
·,
:przewó.dniczący Kota p. St. Swidwiń- ·
Zarząd Koła bałuckiego Polslde1 ;x: _z K~ła $bu·a~ych I podstarszych.
L.f .
ł . .
'Ili'
• .
sI I .• b ł .
ó
WezoraJ o godz 8 W!eezorem 'W lokaltt ~esursy
BJi, f>OCZem ŻO nierzykowie 2;aSiedii ..oo.amerzy rz.rn nal .ze ra. . JUŻ .z ~ rą Rzemteśiniozei odbyło. się pod pnewodńictwem
do Slo!óW i pilnie obsł,:ugh11~ani prze.z czterysta dzieł dla :przyszłej b1bllofa~· p. Mariana Bawarskiego zebrania przedstawicieii
płeć pl~kną spo~ywah '1 wielkanocne ki bałuokiej.
Kob 'starszych i podstarszyoh zgrómadzeń cach.oprzysmaki, zebrane drogą ofiar w
Po skomnletownniu i skatalor;rowa- wych .. Miało ono na . celu roz~ate.nie. sprawy
• Ś • • k l
• ·t · 1. •
b~
·
k · • projektowanego zrzeszen•a wszyat1::1ch istn1ejących
nue' mel O O icy.
nm ego ~Sl~g-oz .mru ł za. Uptemn w.Lodzi cechów rzemieślniezycll w jedną samd~
, Zaba.wa„ ur..ozmaioona śpiewem szaf w nn1blt~sze1 przyszłosc1 otwarta dzielna. ·instytnele..
c h. ćra l:ziym !egjoni~Mw oraz ził.impro- zostanie wypożycza.l nia.
Wiele. ce~hów nie ujawnla na. zewnątn: naia~
w1zowtmym1 grami towarzyskimi przę _ Osobiste.
dniem wczorajszym .tycie ~wei ży\~otnei dzi~łalnosoi. PioJi:kt~wa~e
ciągn~ła. sil} ldłka. g&dzin.
n-rono członków naszej RedakoH no- tedy z1ednoezeme pohtt~z1łoby cechy !iem1.eślnt·
n
" t
b
d
"" .
· ·. .
.
.
cze do życia i dał9by nnpu.ls do energiczne). pr~·
Lł&znaozyu rze a, śe u anie si~ w1ększył p. Knz1m1erz Kamiński, clłU· widłowej działalności.
'lllewi~oonego"' zarząd Koła. w wielkiei . golefni' WSJ>ółpracownHr „Rozwoiu":i
Oodna_pqpar~ia inicjatywa. wkrótce ma b,l.ć
mie:r~e zawdzifjOZa ofiarności wielu i· korespondent pism warszawskich~
;iteolizowaną. Wctorajsie zebumłe poświęcone
fil'm. i. O:s:ób prywatnych„ to te1i pro·
· .
.
. było obrądom nad prołe'ktern regulaminu, naa21kl~
szem Jesteśmy1 aby w jego imienin
- Eleld:rownia przyjmuje i;;owa~ego przez p. aawars\:iego.
zło~yć ~orąoe podziękowanie przede- nuu•ki. Dowiaduiemy się, jż na . Proie'ktowaną jeąt 'WEIVlllętrzna :reorganiiaeja.
~szystk1em -pp. Gostyńsłrim, właśei- skutek lieznyoh J'eklsme.cji wła<ize zgromad~eń rz~mieślniczyon. Zadaniem nowego
. melom restau:rac1"i w Helen""."''l"'.'
12„
Z8:f2H\<lziły , aby
onłaty
w elektrowni. prawnej
zrzeszema będzie: . u~zi~tan•e P?mocy 1:1°ralneJ,
...... r.
"""'
•
t"
oraz podmesren1a rzem1csl, solidarnego
bezinteresowne odde.nie aa.li i serwi- za skonsnm?wtrny prą~ prz~yjmpwa_n~ występowania na zewnątrz, jako jedynego praw·
ków. 4 Wczoraj

LJ
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"'

z

$
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Pok~7;_ I~~tzerowa.,

Potza Kawecki, lfo·

w

łów

11

warzy~.

_\V' ozora) W lokalu

odbyło

s112

o·

.nara no . ura I U .zrn, PP• · · lSZ•
kievyicz$ ks. prałat Tym1en!eckt, 1 hini, omawiając plan pokazu~
font>" pr~ce organizacyjne i

P-0d~i6-

postano„
łodz~e1S~l~ 1Ho8sowslm~ · Pio,tkowskl~ wfono dokooptowaó do Komitetu sze~
(cuk~erma),

Cieleclri„
Nowakowski,
Wasliewsoy~ l3ogusławski
Górski
R k
J• B
•
'
·'• osz ows n,, orkowski, Bartoszewski
~ues~manow.a, Krzy ta nowski~ Szeffer,

0.rzi;szkowej

szkoły im.
Ol'aZ ziemiaństwu W OTobiazelłlcłl ?i Bechcic

wił. w .nndohodząoą nieiłzieł4rl
kWietllla OtWO.fZVĆ lh.)IlO\.\'"Dfo

w

1

efłlu ur:nano Il.a kon1eezne un:ad.de s~ereg odozr

tów na t19mnt potrzeb nemieślniczyoh. Nlewatpliwie odo~yty takie wyglo:;;zcpo w fonnie popu·
larnej aalnteresowałyby s~emy ortół n:<tmięślni~
k6w n"' prowh1elt i wskaząłyby im drogę rio poprawy War1.mk6w bytu i podniesienia »Oziomu
moralnego.
. -

driia 16
dla pµ-

sobaoh PP.·
blfoznośei park Sienkiewiczowski pr21y
~obrowmolsięj z Zacisza. Kulc7.ycki~ ul. Si en_ ldew.ic?.in. nrace n. r"'ycr. oto w„h
•
.i,
;'. ,., 5
"'
1
1 Jar
· _zę.uows.<iemu
z Wodzierad
Sro- wcze
przy . doprowadzeniu do porznd··zunsLr11
... 1·1 I •
Ł
,
ł
1
.
~
u ·' ·
"" u Z i.~ I rnia;ewic,
. ukowskis- i'U t\ ejek l ogrodu rozpooz111to WCZO. n"koni'e" ,..„ ••
mu. I z Hszew3, L.oonoldo•„,
~
" f-'
rn 1
...
u
"'„1
b'~:ku in~y,m osobom. których dla;,
Parki miejskle Stasz:ca, kole1o..,,i!A„•• u m1e.1sca nie mozem;y wymie· wy. ora.z w ~ródliskach 1)ozostaj(\ na·
u
zamkn!Ate.
z T -•ua !Ił'll'ł.red?fi:Owego na. ł..o- -razrn.Szczepiienie
""
:- ~
ospy oQhlN.lU•
Uzi.
f'l.'Zyszl.ym tygodniu odb~- ne.~f!ll . Wydział Zdrowotrio"'"i Pub·1·1·~
... zie SiA r.osi a~ .
ł d 'Il
. . . .. .
ihJ
"' 1.
e ~eme w a z owarzy- czneJ prz;y magistraoie· nostanowił
t'
.,..Oj

liczy obecnie 722

członków.

Otwarta' w dniu

wciorajsiym tania herba„
ciaroia przy Związkn wydaje herbat~ z cukrem
w cenie trzech groszy :za szklanka, zaś bez cuklll
dwie is:l.Jdai:iki ta triy. grosze. · • ·
· ..
,

uzyka.
Teatr Polaki (Cegielniani& 68)

_pół

Dziś, piątek, dnia 13 kwietnia o godz. 1 i

wieczorem po

cyn wu•.

cenaoh popularnych

.
w sobotę, dtua 14 kwietnia. o

„Man~.

Jutro,
godz. s
po południu po cenach nainitszyoh (od .10 do
oo kop.) „Kości~sz'kr;> pod Racławicami„ (v1l7.. od·mona$.)
.
W Qzwartek, dnia 19 kwi~tnia. r~ l:(. n&.. :r.zoeJ
Kasy Przezorności Zrzeszenia Artystów teatru.
Polskiego premjera sztuki w 4 eh aktach K. Błe• k:.
t
p '-i ł B d l „.
t .
szczyns iego P· · 11 ą„. 1 a ye • .ru.eia OJ
głębok?
drama.tyczne.
sztuki odbywa siC2 u cusów Apuchti:!fa i Hutki, dręczycieli aładetnioki~j
młodzieży polskiej. Początek o godz. "l i p6t
wiecz.

.„

K(ntceP\ kamePaln11„
W doiu 14 b. m. t.
. pe

południu·

w g!lłachu

i;ieetwa Lód2lJ:iegQ

w

sobotę o godz. 5.ej
Szkóly Handlowej Ku·

J

odbędzi~

si~

ązósty t; n~du

:reg osób z kół zawodowych. Pohaz
Opraeowai'fnm fzcnctółowem prol6hlu. rog11· Morena.
.
ten, 1,tóry odbędzie się w ezerwou, lam'ou ilł.iqć s!~„ma spooji!.lna kc.miisja.
2 a111Hł „ Kino.U 11 (Piotrk:owaka 'l2) ·
uG1
'
· Ć b d i
J
It ·
łód
Pró07» ppwytHej, na :i:ebranlu wozor;tjsiem,
mia
~ Zie c .iara r er wvstawy
z. pon.1$i;oo11 b'ła sprawa obud,cnls <lrzemlącago
Dziś . a . 13 b. m. „125 lat· nie„
kiego ogrodnictwa w czasie 'wojen• dziś na provt~ncJi . :t!cia rzemieśtoiczego w tym w o 1 i :P o l ft'i„ pierwszy polski obraz, bnpi>·

Komar, „Plut.on"', „Lód~ka Wypot,y... nym.
ezax:nrn.
.Ks1ążek", . n. 111dzier~awsl<1" - J: narków mieiiskfoh. Znrz:!!d
Soh lb St
'6
'
..,
lll
~
'. ~a e,
yczyński, ,,,Odeon". ~Ca· p&rhów i plantaoH mie1sldch postano

smo • wreszcie uczenicom

Zwią,zek

Xino-Teatry w foDzt

pJet'WS2i6

posled'1enfo Komitetu organizacyinego
poka~u kwiatów ci~tych i warzyw na
doohód
Polski
Szkolnej.
\'XT.
d eih l.Macier~..iy
ł. d . ł
.
u1

ogólne zebranie członków kooperatywy spożJW•
ezej l Tkackiego Zawbdoweg9 Związku Rc>bocze.
go. Po zagajeniu pr.iez p. Górskiego. obradoni
pnewodnlozył p Graczyk. Zgodnie z poną,dk-iłlm
dziennym odceytano i pny1ęto sprawozdanie z
czynności rocznjl'eb. rachunku zysków i strat.
oraz dokonano wyborów ~ząd~.

koncert kameralny, którego celem je~t pobud'ie·
ni~ w młodzifłtJ zę.miląwania do muzyki powafl:)ej. W koncercie. tym weżinle udział znana skrzJ·
paczka, p. Szyndlerowa,' której ostatnie wysłtPJ
w Warszawie zyskały· ogdloo zaioteresoweDie
i uznanie Juyty~i plim. „Kuri~r Wa.riuawsti• ia:il'.Uloi:.ył,. it występy p. · Szynd!eroweJ zaUtnJĆ
nale:iy do najlepszych w blefącym sezonie.
ne~o rze~:imika nemieśln•czego. lostytucla ta dą
Na program sobotni wybrano~ Trio-Batho·
:źye będzie do uspcł~cznienia rzemie$1nih jało vena, Es dur i Kwa:rtet-Mo2art.a D·mo\. ·
ohy-;tatela kraju,• pofmujaceą11 ~oniosłośĆ ])UW
swo~ch CKaz obowiązków na nim c1ątących.
Prócz młodzieży llll koncert przybyć m0«ą
, Oc2ywiśeia''2awią'.zkiem pre; ełtowanego „Zt~e· rod2:ice oraz miło5nlcy muzyki kam~lnoi.
szenia" będzie tera~~iejsze Koło starszych i pod~
atrmnycih ~gromadzen nemieślniezych Do nowej
ł~stytuoji przystępu!~ na :r6Wll,fCh prawach wsaystOdeon:a CPne}Hd 2). -- O z i łi atrakola
"T r i l b y"'-tr~g~dja dU$xy kobio~ej-i;inodramtt
>u• 01«1101 "'acte t~e:•oślnfoio.
.
qieściach.
·
~ „~r.:ae1ł~„r11u. · t!$pre1.emowac matą: 2.groma- w 5-l';łu
W roli "tytułowej występttjo słynna arłiystka.
dtenla ....... st~rs:ty I· podstars7:y; stowanyer.ąrlia przewodntczac:r lu'D Jego zastępca ora~ 1>ckre- amerykańska K \ar a Jo UD g.
tuz ... ·.
··
·
·
.
uCasinou (Piotrkowska ~ 6'7). Wspa·
~6gutai;iin przowiduje! sld~d rady, ta:riądu~ nlały program : międi:r il:rn.erni wielki d.rJmat
lego t:ada.ma, wysokośc: składki e1łonkowakieJ z :tycia. w 5·ciu ·aktacb p. t. „K ob ieh. b~z
'W o li•.
U. 1'•
VI głównej roli występuje piękna ~ r u a

:ia~ząd:U p.l~nt~e11 mH~1sklc~ 'W ogro-

t:lzfe S1enluew1eza

chowego mejstrów stolkrskiclt.
X Z I Tkackie{ĄO Związku Roboczego.:
W tych dniach przy ul. Nawrot N! 59 odbyło sifł

..,

El~W a tak~e nieocenioną lJI'llCfl osow były także i VI walume ))1em1eok1eJ
h1stą: data; .za złot.Qne datki, za -pra- po kursie urzl!)dowvm (1 rh.::=:2, 16 mk.)
QA lub W. l'Ol'J'maJ"ty aprt.c:iób ."'k",,.a"'J3, ....,.
SHP&łWIPSQ
„ nokaa;U kWi&"'
..,
~.
Q
vą
v a.., u
. ·„
'ł" ·
·
r ·
.
·
·

dla Uświetnienia. ·. "święconego'" po~
m.oe Za.n~d Koła serdecznie dziQkuje
Dyr. Sw1er~zewskiemu, Adolfowej
~agnerowej, U!ryohsowJ. J. Kiiakow1. Fr<l:nkowakiemu, Jaworskiemu
firm_
om L.. FSpiess, Ur: Głuch. owski.--.~
,_
41~1ęg~rm . ischera, »·Pr9mi eń". Fruz1flsk1,_ Van de Weg. Kołaozkowski
sGra:~d ~Cafe"~ Ritter, G:roszlrnwsld:

Stowarzys.zoz:y p. G~atiński. zą~rojektoW4\.~;1
aby dla ułatw1en1a kontroli pow1erzyc zcentralF; ,
zowanie mąki i wypieku chleba w 2Q.tu piekąr. ·
niach. w różnych punktach miasta. Z piekarniami
temi będą mieli obrachunki właściciele powstałych
piekarń, posiadalący własne konta. Osi~Ul!U'.!~ zy~
liki rozdzielane byłyby proporcjonalnie do posia·
danego przez każdego włdcieiela konta noq
Qdbieranej oo tydzień mąki.
•
Wniosek p. Gr. w zasadzte przyjęto i posta.
nowiono wypracować w tym duchu naletycie wy;.
motywowany memorJał. który przedstawiony btdzie1 po. porozum eoiu się ze Zgromadzenielll
maistrów piekarskich. iydów~-komit~towt rozdz~„
lu chleba i maki.
. Do oprac~wanla. memorjah:i. wybrmo ~·
clalną kQmlsję, do które} weszli pp.. Ka~mien
Oralinski, Adolf Hermana, Andrzej Kołtońskt.
Jul1uu Sztybe,. Adam Kasprowicz, Antoni StarQ•
sta, Józef jezierski i S. Pujda.
~
U anajstrdw stolarzy. W dni11
25 kwietnia. o godz. 4 po peł w lokalu R~urs,
Rzemitśhlio21ej · przy ulii;:y Widzewskie) 111 od.•
będzie się zebranie kwartalne zgromadzenia ~·

nującv okazałością

i toohnika..
Aro_ydzieiło sztuki kinematograficznej. w w1·
kimaniu artystów sceny krakowskiej, .,, udzi.ałotn
1ąooo osób - odtwarzalac.e dzi41;je Połęl:i w okresie 1792-1!)1'1.
·
?ie.śni narodowe do obraiu wykona. cl\ór

hm~:rn.!ny

.sil) ma
OriJ:\nlzaolą pro-Jekiow11nyoh ode~yt'6w zająć
Koło st1.mszych i podsttirsiych.
~
;te_ z... .-c...... -..x .... -. ""li·a „... -11 ... ł .... .L;_
""' „•• ,..q........
ornn•.a ... ~u..,.

S. ~ I~ wrA.~MlemitOWlłm

.

u

piekaP$ki,ch. Na zw.ilanf) wczor;iJ, po południu :tgromadzenie kwartalne cechu mJjstr6w
.plek:arsldch, z ogólo~j Ucz:by 142, mająeyon prawo

A

nv~m~

U'

K4'.Jfi<:ert Hubermana.

riłasu, pnybyło. 9.., o'2.łoni:6w. Z!!fhranle iaga!ł
W
hjerarohji współczesnych
stlt'$ZY zgroma:izenla coohu i'· Emanuel Mahm!lr, sln:zypków
Bronisław
Hubermun
pvozem na przewodoiczaCe(jO powołano p. Ottooa zmierza J
t
t
d
s~hm~dta Sekretarz cechu p Aleksander Mazo•
m Ynl szczy omlt g z.ie pn·
Wl<::cln oda2y1ał prato1mł z cstatnieg.) zebrania nu1e sfera twórczego absolutu a rnH• ogólnego odo;;togo„w dnia '28 "t'U:inia J'. z.
Pa knia ws.ze. !ka...miar; lrrnlynzn·„~. Nai~
'l'>rzvJe.clu tego pro.okuła, na 'flmosek
"'
·
"""' "
v
µ
...
'
.,. „
pnew.odnł:-"',wydatmejszym ,>momentem wczoraj·
•

"''·--~2--""--

·-„~
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.· . .
ciągu komitet tąda, aby akoJa sztabu
Tr.udno wyobrazló aóbie ooa ba.r...
generalnego kont~olowann. była przez
dziej . 13kończone\lo.. pod w. zgl~dem
d?legatów :wyd~Jało. :.zAWiązku · ż.oł„
frat:ow~nia ł teeh~ikl? 11 do' pełnl
merzyę
. .
vvrPt.ema p:rzyczyma

SH~

ten

nad~wy"'

Organ

~ajny umiar ar.tystyczny, który ni 8
pozwala ,li-u barmanowi pr~ekraozaó
~anie sztuki szlacb~tnet Czy . to

·o· t

..,..bc,dzl ó .słodyćz„ ; tży O grozę UC!2iU„
eja.t gra 1~go .z )6d~eJ strony niłl
ptzec:fł?~Zl W ~khWO~Ć .w wyrazie..
~ drug1e1 za$ me stil.Je SIQ chaotyozn~.
Jest-to naiwy:tszy stopień arty...
~mu. "Wykonawezego~ a przytem ton,
jakłm rozprządza Huberm_an, Jest
ozarujący z :natur.y. ,,Adagio z Fug~~

· ··

b ;. •
. Y$ ~

w.• „Souvenir d~o.n
lieu ober" Oza.1ko.wskiego „p:rzabilał$

melancholia w barwie tonu w obra, zia -pierwszym, wybuch .radośoi .. W,

upojenie rozkoszy. W interpretacji
tai „Suity~ wykazał t\rtysta umie-

iętność. pogłębiania momentów liryoz„
.·

·

Gorący

'zamienił

siQ w sz~ł. zachwytu w e:lSa.sia wyk<mywan1a reszty programu: "Tań•

1\

:wym artyzmem~ Mniej korzystnie
p:rzedtJta~i! sie jednak w oharakteeze solis , ,o~yniiliC z dwunaste} ltapsoąji :. . · a ta.k zwaną "''.Jfafel-

·· .

c·z_ as--.„.

if1:

jut o:?4as najwyit;szy.
a.by tydzi rQsyjsoy- odwróoili si~ od
demagogów.
.
.
List otwal".łY aocjaU~dów

. 111•o•yjskich.

liście otwartym komitetu or' gani~ac1jnego so~jalistó~ rosyjskich
~odp1s~nym pi;<ze~ .wyb1tnyoh socjnlistów, a wyątosowanym do prezesa
petersburs.kiej rady robotników i ~oł„
:nierzy, Czhei4zegó, pQdnoszone są zaW

.

nuty przeciwko ,szowinizmowi so·
ojalist&w angielskich i franouskich.
List ten opublikowała „Politiken~. · Powiedziano w, .nim eo nast~puje: Soó.jaUśoi angielscy i francuscy t. z.w.'
„wif4kszośoi" uprawiają systematycz-1
ną lrampanfo„ ~amierzając wywrze6
nacisk na proletariat rosyjski, a~eby

skłonić go do porzucenia walki w o-.
bronie pokoju i sa.modzielnej polityki, .1aką dyktuje solida:rnoś6 ini~dzy·
11arodowa i walka klasowa. Prasie
francu~kiei i a.ngielskiei rżąd polecił
ocz1erm~6
radęażaby
robotniczą
i" armjęre.
·wo
ucy1ną,
· podburzyć
Hąd

•

p oi yczkę

w o j e 11 n ą.

prowizoryczny do przewrotu_przeeiw:rawolucyjnego, a los rewolucji rosy,jM
skiej poddać kontroli ko.nsulatu an·

lll

g~~!::~~-~ntie Krzesińskiej.

Komunikat nienuocld,

BERLIN. (Urz~dowo).
.· ·wielka Kwatera Główn&. 12-go

Słynna baletnica Krzesińska, niegdyś fawory21owana. przez cara~ a O·
stainio przyjaciółka wielkiego księ,„,

kwietnia.

Wschodnia widowno: Mlofny„

n .
...,ront wojsk ks.

Leopolda Bawar•

skiego. ·

·

. . . Pod Brodami, w pobli2.u ws-i zło„
a~ew-Tarnópoł, oraz po obu stronach

Dniestru too~y si~ . otywiona rosyj·
ska. akcja ogniowa. · .
.
Fr. . on·.t -.
OJ ""k.
d""ner.""ła
"
""'
~ ... pułk...u w"i11·k.,.....
6 '"'
arcyksięcia Józefa
0

W ~zampanji zachodniej wzrua.równiet w11lkfl. artyleryjska.

gała si~

Grupa wojsk generafa...feldmarsułka
. All>rechta WJJertemberskiego
Akoja bojowa toc~y się jedyiiie

w roz:ruiaraoh ograniczony.ob.

· . Pomimo purzy samóloty były
· i 1 t
"ł
bar· d"'~ 0 czynne. N'ieprzylM
e
s
raą
w wal.ka.eh powietrznych 23 . samo·
Joty, zaś wskutek ognia piephoty 1

om
ęia.molot.
Orupa Wojsk generała feldmar1m1łka
· Bom)\y, rzucope na nleprz:yla.
Mackensena,
eielslde obozy wojskowe l m~gazyny
amu}licji w dolinac}l Vesle i Suip.sie nic
.
1!iaobserwowane
llie

wydarzyło

szczególnęgp. pas~
wyrządziły
ezlrndy„

Fi·ont macedońeki.
S1rtuacja bez zmiany.
t/

~acliodtda
n

Rotmistrz pr. v. Rićhthofon ze-

strzelił· 4P ąparat. plzeciyvnika.

Pierwazy Oenera.t•Kwat;rmistrz

widowx1iq WOft19.
.

rr~nt. wojsk gen. feldmarszałka
Ks.. ~upprechta Bawa.rsldego

Na północnym brzegu Soarpe
'))rzy gwałtownej , działalności arty- ·
lerji on parto ataki anglików pa Vhny
oraz pod Fampoux.

la u de n do r f •

K.OffiUllł.··kat..___austry1·aflk'1··~

~

Echa Rewo•uc·•
I 11. .
·

waną.

Pcstamowienia kornitet«i

ra:d:ntłniczego.

·

Petersburski kor. „Timesa• dono•
si
pi.sma: Komitet.
staw1cieh robotmków oo·łasza w swoim
organie· szereg nostano~. ień, ma1·!lCT"Ch
t'
'-\! "
na celu obalenie
obecnego rządu.......
Ra~olucie uajwidoczniej chcą przyśpieszyć klęskę Rosji i doprowadzić
do ha1i biącego pokoju. W ydziol za·powiada utwol.'ztmie. komisji do spraw
zewn_ę"trznych, która utrzymywae
b~dz1e stosunki z zagranicą i nawią~e ~ezpośrednie rokowania z 1!ieprzy.
.JaOI~lem .. W tym. celu udaje się delegacJa do Sztokholmu. Równocześnie
21oi:ga.ni;?;owano specjalna słutbę kin"~
jerską między Rosją a Szwecją.
__ Rezoluo_je obein1g}ą mi~dzy inne~

przed~

JJ&.StępUJące punkt.y·
1) Komts1~ do_ spraw !iewnętrz~
· · ·- ·· ·· · - U • '° ·
n1ch. przy kom1te91~ robotmków mu·
WIEDE. M
·
s1_ m1e6 P!Zedsta'!1c1ela swojego _przy
··
~,t (Ur~~do.wo)•..._l 2 kwie.- urz~dowe~ ?gencj1 telegrafiozne) peIDl

. · · ·.·

.

o

tąia.

t~rsburalne1. .

.

. .

1

rzone.
. \V wałkMh -pod Bullecourl; JW"' .nego.
e~ątkowy sukces ·nleprzy1ac ela wy- . lAfłosl(a

rabinów 1i1asiynowy<$b.

w

Wid~wnla \Vof n9.
Gorycji wczorąj wi.eczorem

patrole bojowe 71 i 76 pułku i:>le~

.du tymczasowego i komitetu

'tronu·._
.u

Od 'Soiljsons do Relmsu walka

~~n!awa

dosięgła JmH'iouWej gwnł1 0111noścl. PoszczegóJne o·:'~inld tron-

tu. Zn1.l}dowały :;iit~„ wieloluotnie w o~
gntU' lrnrngnno\"łym.·
.

była. Krzesinsb
1
w skapdalu
z do·
stawam~!'ojsko_wymMi._ , 1 • . .
urowie
d<o a,1a
Romanowa.
Ze S ztokholmu donoszą: P rue
"' wrót
w Rosji wywołał podług informacji
W roku 1911

skompromitowaną

„Rieczy" wpływ nadzwyczaj nielrorzystny na stan zdrowia cara. Ni& opuszcza on całymi dniami swego po„
koju 1 siedzi godzinami w milczeniu.
i zatopiony w
chorego saina..

-~e

stan

myślach
prz:y; .łót~u·
Lelrn.rz~ obawiaJą Sl~,

'!' "row1~ ~ara.

pogorszy

s1ę

1
Je~zc~e
. ze przesilenie nerwowe zam~em się w poważną chorobą. umy-

słowl

-

~ r
„

t

B:RmLJiaN 18 2°.tviJa~s Nlfct~nal. t "
.
pi .
,
,J. • • ~- „
a tona Z g~
donos1 z nad gramcy szwedzko-rosyJskiej: Rada robotnicza i komitet żołnforzy pracują obecnie równiez nad
utworzeniem wojska so~jałistyeznego,
które ma składać si~ przeważnie.

z garnizonów i obejmować około
so,ooo lud~i„ Zadaniom tego wojska

b~dr.ie udzielenie mocnego oparcia
kontrolującemu komitlbtowi :robofn!}rów i tołnier~y wobec inieszezańskich
-prądów w łonie rządu.

.

•ową organizacja wojakcwa.
w Rosji.

GENEWA, 12,4. !!!lrremps" dono„
si z Pete:rsblp:ga, i?. 11 a rad(} robotni-

robot„ )\ów i żołnierzy wywierany jest :.i.i ró·

rJików„ .
~nyoh a.tron nacisk. a~eby tznmsió ją
.-Vv mnycb czterAc:1 pun;d.ach ko- do -podporządkowania slę ~chwałom
1 ząda nnt1oh!11 instowe~o r?zpo- rz~du prowizoryc;rnego. Utwo:rzyłn
m}e~
cz~cJa roJrn';'.~n IDl()dzy s~1·~naml wal- się również l1fiwa org::rnizaoja wojslrooząeemi 1 ~::;line) propngń11dy wśrórl wa pod uazwą „rady. oficerów i ~ 0 f„
·mas szerok_rnh. ~el~m. rrntychmiasto~ nierzy". która ma przeciwćlziała,6 r&·
wego 'H&l~onezonm _w~nny.
d~ie rewoluoyjnej ±ołnierzy i robotnlKom1tet wyrnzn1c: . zaznacza, ~e ków
powytsze zasttdy przodstawia1ą flpfn1~
•

choty wtargnęły do. rowów nieprzy„
fooielaldoh. · na wschód od d·olnej
Vartoiby, ~n.brały do niewoli azerog
oficerów i 185 tołnier1>.y oraz zdoby„
ły 2 1uuabłny mąs~ynow~ i s przy, delegatów ?.ołnierzy, l)o,1rzięt:ą przez
również o- rzf\dY do rzucania. min.
sętki d,ywl~ii i innych formacji f~on„
·
Walko. nrtyleryjl\ilrn i przyrza./łów d-0 tow;voh. Czymrn obrona kralu nie

St. Quentin wozorąj
lllrzeJiw1rno energicznie.
Front Niemieckiego Nttt;Łępcy

która w
zamieszkiwała wielki

pałac, dawniej odwiedzany przez
:rói.nyoh. dygnitarzy, została aireszto~

„

d~ ~w~jego

Michałowicza,

cia. Se.rgjusza
Petersburgu

Na południe od niziny sitrutnie- tvschod11J4'.ł. widownia wof.u9.
2) ,'Vym1el;lH'.rn.1 przed~taw1c1el
n~a przeciwni~ wyprowadził znaozne
ro~syłłl samo~zlel:lle knmun~łrnty do
s1ły do natarcrn. na. Hn)l} · uaszą. P$>,
Nie wyda?ayło si~ nic szezegól„ p~1uJ,;r 21agrł!-n103na1 I kontrolu10 wszel„
wietu daremnyeh szturma:ch. stracili„ nego.
lm~ nme. w1adomoscf, wyohodzące z
r śmy .M.onohy; ·na półnoo i na. pohi.d·
ngtm~H.
.
.
. ·
n.i& od te) m,iejseowo~ci r~'mhwiały FełttdlJiQWQ•WaehethUQ wido„
, a) Kwest}~ sporni; n:il~d!!ly agen„
si~ z; obfltem1 stratami at~kl ang_letł
I
t}lf\ a tym kom1snri&am prz_e~azywane
skle. w których ·brała również ud~iał ·
WJJ a WO U9
b~~l'ł do wy.równania kon:us.J! ~lleszakawnlerja oraz san10c:hody opa.nęą„
Nie wydal':g)'fo si~ :nic szozegól„ neJ, złotoneJ z przedstawio1ah l"Zf\„

rownano przy pomoey kOiltrataku; w
rękaoh naszych p..ozostało przytefll ~5
oifoerów, in~zesz1o 1000 Młnlerzy i 27
karabinów maszynowych.
. Podczas utarczki w pobll:tu Har„
Jtleourt, nn. wschód od Poronne~ upro„
Wrtdzono przoszło 100 jeńców i 5 ka~

współpracownik Czeh&i-

uwag~„ .i~ byłby

wszy.,ętkiem co r.ną.sz-.i ~o m_ otes_z zeb.ra.ć:.

F. ]fai.

-prowa~

ilzego. .
Korespondent "Timesa'" ,;wraca

napraw natychm~~st ·swe nlędbalstwo i podpisz

Jnusdt•.

i wytwarza. pofo:t.enie,

Stełdow),

tv $,Obie przypomni;U obowiązek

WlP"t: C lf

"Russkaja

do '!fO_jny domowej f do za":a~c1a lianb1f\cego pokoju. Kierow„
minem 'komitetu jest adwokat t,y„
do wski Siekfow (inni nazywają go:

Czy ch'eesz ~!ę ociągą.ć aż b;dzie zapqino'? ·
h e
·
··
t i:. b d
· ·· c c sz su; .nara;ic na 0 ł e .·t;· :zfesz sft;
mustą.ł oblać rµmiencem wstydu przed twymi
kre~nymi. przy)a.Cióhni. i znajomymi?
~

oów węgiers1nch" Brahmsa i „Ma.2iu„

-

~ładit}

dząo~

Czy

ra" zarzyekie~o ~nad program). ·
. . . Na forte.p.Jame . toYJar~yszyl eoU"
tfoie p. Leopold Sp1elm.an z prawdzi„„
.

t·'

.

_·.·d
. ·.· ..ł
~

·S.· z_·. o.·

małodueizni?,

. .

oklask U7inat:lia

·

·n.a.-.d._

ę.zy ~h~e~ nę~iy,Wiście być w ]iczbie tyeh
ntewlehi,, którzy opuśclli swą ojczyznę w tak
~w źn · h tli'? O b 1 · ·
·
a ~~eJ c w · . ·o Y s.ę z nami wszy;stkimJ
a w1~ i z cie})re stął~, gdyby wsayscy· byli ta~·

obra~ie. tr2;echn ·zaś
. .

!Ił

.'\V ponieq~iałek 1 dn. fr~ kwietnia.
o od 1
ł
· k..
·
·
·
• g .i. ' - po po .• !· zamy a się ,podpłsy,na.nię
. 6 po~yc:zkt wojennej.
·

, h1b fortepianu.

nyoJ1.

.1.

o.·_ _ z.·__

na]"W-.. :f·z•S_.·z··_ .t_,
!/.

. .Bacha ll'!żyfo meeo po k.:>nQ&:rcfo
, Spohra, Jak zres~tą, ka.~de wit;,ksie
dzieło skr21ypoowe, na polifonjł
optirie, be?.; towarzyszenia. orkiestry

jSoher210'\ . w

•..

republikłlń.ski

Wola" zwraoa. si~ przeciw komitetowi robotników i .tą da podania d<;
wiad~mośoi nazwisk członków tego
kom1tetut który :pr.zywfaeizcza sobiti

Telegra y.

Rokowania pokojowe!
BEIU..lN; 12.l V. Donoszą tu z Zurzuonnła min eh wiłami byłt\ bardzo. rna byt pr~e~vrnnn, nie może jedno k rfohu i Stitoldrnlmu; 2;e ·poll wpły\vem
ożywiona. w poazo~~g<iJnych pUl1klach OM z dl'l!L(Ie1„~trony prz,es?il~adzaódo potwierdzo.i~cycl1 si~ ze wszystkich
frontu. wybrzeża..
utworzeniu. w 8zt,nld10ln11e bmrn spe·
::;tron wiadomości o rokowaniach 110M
Zastępcn SZfJfo sztabu ,1 enlH'nlnego · cjaln?go .<l In celów. p~drnjow.ych.
. y · Il
f ~
Jrnmltet f)fZj'fll!:lUle Rnl;iie (ll'ftWO koiówyeh, nastrój giełd jeit mocny
·
<» e er,
.
wysyfo.nia listów i telegramów nio- J niezwykle ożywiony. Akcje meiuhwmn r.-,ią.iek pul ny poruczo1k.
O(.rnz_urowttnych i utrnym v wa.ni a w hrn- giczne w sUnem :taDfiarowaniu. za::nej służby lrnrjerskie;. , W daJi:;z,ym: Jl"rioritety państwowe-me.cna.

..... .
~r.·...:~c.•,
·r;~~I

<~;_Ś:

1.'l!'UWY

KUlłJER ŁODZKI

1B k\:rletnin. 1911 roku.

Stanowisko Ameryki połud. waniach a o obronie. Rzad za.zna.eza
iż pl'Zepowadzi wolę narodu, a naród
niowej i środkowej.
BERLINł 12.4. Do wszelkich do- . pragnie pokoju.
·
,,.Neue Wjener Tgb." 'tl'WWla. maniesieti- zagranicznych o stanowisku.
republiki Ameryki. południowej i ~rod- nifest ów za ostatni kompromis ks•.
nale~y odnosić się narazie Lwowa między -prawicą a lewicą~ Jekowej
obywatelka ma Łodzi.
ii pewną rezerwą. Niemcy nie posia„ dnocześnie ks. Lwow probuie oprzeć
cierpieniach zmarła. 12 kwietnia, o f.!:Odz. 6 rano:
ciężkich
i
długich
po
wyzupełnego
do
dopuścić
nie
i
si~
te·
z
dają bezpośredniej komunikacji
zwłok z domu żałoby przy ulicy Drewnowskiej .M ~5
Eksportacja
mi pań~tV!aIJ?.i i poprzestawa~ muszą trącenia z rąk prawa stanowienia o
do kościoła. D. :MarJi na st.arem mieście nastąpi dnia 13 b m, o godz:
na domesrnmaoh; pochodzących z nie- sobie i wyboru mi~dzy pokojem a
6 wieez., a następnego dnia o godz. 9·ej rano wyprowadzenie zwłok na
.
stary cmentarz katolicki.
p~zyjac.ielskich. _źródeł, zasilaiącyoh woiną.
Na ismutne fe obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajo~
Przeciw obawom ks. Lwowa iż Robmra Reutera 1. Havasa. Zdecydowa~
zmarłeJ pogrążeni w smutku·
mych
pisma
·
niebezpieczeństwo
grozi
sji
stano„
nem do p(;)wnego stopnia jest
wisko Brazylji, która . Jak się zdaie „N. Wien. Journal" i ,Extrablatt
zamierza stanowczo zerwać stosunid przypo mina1ą o oświadczeniach swych
z Niemcami. Miarodajne doniesienie w których zapowiadano, it naród ro·
o stanowisku Brazylji otrzyi;nano jed- syjski może istn1eó bez obawy o janak jedynie w depe~y iskrowei, gło. kiekolwiek bądź wtrącenia się ze.
delegacja turecka która udała się do
szącej, i2; konsul brazylijski w Havrze ,, strony państw centralnych~ i te pań„ ko oo zuohwali agitatorowie (to ma
kwatery niemieckiej w celu
głównei
Petersw
kontrrewolucja
znaczyć
innego
nic
pragną
otrzymał polecenie wdro~enia śledz· stwa centralne nie
wręczenia cesarzowi Wilhelmowi ho~
jest
prz;'3prowadżió
usiłowali
hurgu)
ze·
na
ugruntowanego
pokoju
jak
zatopie~
sprawie
w
twa urzędowego
wszech stron zaszczytnych podsta- nicJiem w porównaniu z tem,\ co się norowej szabli, składaiąca si~ z kstę„
nia statku ,,,Parana".
dziś dzie1e na prowincji. Na głuchej cia Zia Tewfik Bey'a. pierwszego
Rosja nie chce Konstantyno· wach.
Udział stanów południowych ~si nie widać wcale entuzjazmu, . ja. adiutanta sułtana gen. Salih Paszy ze
pola.
~· ogat>nął ~udnoś6 _gł.ównych m1a~t świtą - przybyła w czwartek poclą·
w wojnie.
HAGA, 12.4 Z Londynu donoszą:
który na1skuteozme; podt~zymme giem bałkańskim na Frydrychowslti
l
AMSTERDAMt 12 .4 • W.A„T. Jak
Na zapytanie posła liberalnego Chapdworzec. Delegację przyjęto z honopie w angie!s!riej Izbie gmin, ·· zwr6- donosi „United Press" z Santjago _ masy w walce o. wolpośó I now_y rami woiskowemi.
cone do mn~1stra spr~w . ze~nętrz. republika Chile ponowiła swą zapo· ład. K?nt~rew~luc1a .za dobrze w1e
Koalicja wo~ec osłabienia
DJ7Ch„ czy. za1.mowan~ ~1ę ośw1adc~e- wiedź neutralności, i wyra~a nad zie- o tell_l 1 m1iczk1em ku1e broń. Pewn~
Rosji.
mem rosyJskiego mrn1stra sprawie· ję rychłego pokojowego zakończenia go pięknego poranku może nastąp16
(WAT) W arty·
12.g,
LUGANO,
•
wy buoh.
~
.
dłiwośei~ iż R~sja zadowoliłabY-: si~ wojny~
d'Jtalia"
„Popolo
wstępnym
kule
podejrzany
CarraVllza
aszy~gtonu:
yv
z
Reuter donosi
zneutralizowanJem . Kon~tantynopola,.
się taki ustęp: nie ulega
znalduje
zdradę.
o
Guate·
w
oblę~en1a
stanu
Ogłoszenie
"tw1erdv,ąco.
Bnlfour odpowrndzrnł
GENE W A, 12.4 (W AT) „Infor'." żad n ei wątpl1 woĘci że całą pot~g~
mali przez prezydenta Cabrera tłuParyska" donosi z Nowego wojenną koalicji reprezentowa6 b~
macja
maczone jest w ameryka:ńskich kodzie obecnie ied:vnie Angl}·a. Francja'
łach olfoialnych temł że Guatemala Jorku pod datą 12 b. m: Z Meksyku
Włochy. Co się tyczy Ros;i-nie
i
alarmuiące wiadomości.
,nad0hodzą
wypowie wkrótce Niemcom wo1nę.
robić sobie ~adnych HuzH.
należy
chwili).
(Z
porozuo
.
podejrzany
Carranza }est
Pesymistyczn e poglądy„
sie musi odrestaurować
który
Kra1,
SZTOKHOLM. 12.4. w. A. T. - mienie z Niemcami. Sfery urzędowe na wewnąt.rz, i który iest piłką wśród:
-Głosy ·prasy niemieckiej o
manifeście rządu rosyj„
„Russkała Wolia" pisze: ruohowi re- są tern mocno ~aniepokołone.
rozmaitych prądów-nie może wyło„
Ceearz K?rol na froncie
ski ego.
wolucyjnemu w niektórych częś~iaoh
nić z siebie żadne1 inicjatywy. Wia-.
włoskim.
W AT. donosi ·12.4. "N eue Freie })aństwa towarzyszą nadzwyczai nie·
iż Rosja będzie się prźeciwsta.'
domo,
LAIBACH, 12.4 (W AT) Cesarz wiała naciskowi nieprzy1acie1skiem u
Presse" piszą o manifescie rosyjskie- bezpieczne. el~scesy. Chodz~ wi~śoi 1
go rząd_u tymczasowego: W alka po- o. rozgrornrnmu wielu dóbr 1 wycrna- Karol udał się wczoraj na frot}t leoz do ofensywy jest ju~ ledwo
przyczem odwiedził także zdolna. Dlatego też inne kraje koali·
między blokiem i wojskami sociali~ mu lasów ]Jrywatnyyh. · Równolegle Isonzo .
stycznemi przechodzi obecnie w wal- z .działalnością niszczycielską daje rrryest.
ej~ ~uszą podjąć nadzwyczajne wy·
kę o sprawę pokoju. Rząd prowizo.- się również zauważyć. uiebezpieczeń»
suki.
Berlinie.
w
turecka
Delegacja
·
natury.
pasywnej
czysto
ryczny w orędziu swem mówi nie o stwo
BERLIN, 12.IV. ·w AT. Specjalna
"Birż. WieQ.." wnioskują: wszystwojnie lecz o pokoju, nie o zawoio-

i;elegra y własne.
ostatniej

-

na do~odnyeil
wuruntrneh 6 mórg ziemi z zabu„
dowan1em~ odległość 6 wiorst od Ło.
(jzi Wiadomość sklep kolon)alnr
Srerlnia 58
~il\owóu 1-& 47882. Oddztału 2-cro Łódz·
~ kiego Warsza\JTskiego Akóyjne·
go 'fowarzystwa Pożyczkowei?;o Pas1 ż-Majera M 11 zaginął. Zastrzeże
nie zrobione.
ga Chettieh zgubiła. paszport
niemiecki wydany z gminy Ciórka Pabianicka.
prasowaezld 1
~otr~ebne zdolne
Ir""" .praczki. Wiadomość ul. Widzew·
lł1lr!rio wy·'zierżawienia

U

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi
podaje do powszeohnej wiadomości, że. w dniu 26
Kwietn:a 19i7 r. o godz. 3-ej po południu odbędzie si~

J'J. pe. Salorrtoyta laartdau'a

.Zw9czajne Ogólne .&ebranie

odbęd !Zie sie o godz. 11 i pół µ:rzed . poludniem w Synagodze T-wa „Talmud-Tora" :przy ul. Sredniaj }fu 46148 nabożeństwó0"Żałubne, na które krewnych i przyjaciół zmarłego
niniejszym zaprasza.

człon'ków Towarzystwa, w dornu przy ulicy Średniej pod nr. 427119.
Porządek dzienny pomienionego zebrania
obeimu1e:
J) Spr~wozdanie. Dyrekcji ·za rok f nansowy

Zarzad

;.t.ódzkiege Tow. :Tahnmr•Tora"

1915)1916 •.

~······················il

li
8
8

Kurjer Warszawski
Kurjer Polski

Nową Gazetę

frtos poranny i wieczorny
„~ Dziennik
Poznański,

8
li - -

oraz

'fygodnik mustrowany
Swiat

~

Płomyk,

flł

vV

ws~elkie

(i
•

inne
i miesięczniki

__
ł8 prenume~owaif, ogłaszać się w nich,

9

dzienniki, tygodniki

oraz

kupować poiedyńcze

fi -- - - - -

•
li

egzemplarze

Piotrkowska

I E N'

il
9

można

-

w Biurze dzienników -

Ro
,,?
au.

...

słońcu

-

.A
9

-

-

1

:

Piotrkowska 81.

li

•••••••••••••••••••••••
w Łodzi, Pańska 9 róg Zawadzkiej„

Kurs ~rzygotowawczej ~dasy obe'mują nastlipujące
przedm10ty: arytmetyka I alg~ bra w zakresie kursu
3-ch .k~as. sz~rół .średnich, przyroda i geograf a, j~z.
polsJn i. memieck1, 9rsunKi, kreślenie i kaligrafja rondo. Za~1s kar~dyd~tow. de tej klasy odbywa się bez
egza~ ny cod~ienme między 3-6. Do spec;alnych klas
przy1~u1e1?y kandy?atów 1 .kandydatki po zdawaniu
od~ow1edmego egzarnmu lu_b za świadectwem szkolnym.
K.onczący szkołę otrzymu1e dyplom -pom•icnika. inży
mera budow;v, mech_anilri lub elektrotechniki. Nauka
te{)retyczn~ 1 prak~;y-czna: Całkowity kurs trwa 3 Jata.
Blizszych mformacJ1 udzrn_la k;ancelarja między 3 - 7·
codzienme.
Uziehia

_ui. · .

Dnrn 19, 20

.
1

Dzielna
SIU„~ «.~NCIESTOWA
21 kw1etma r. l:>„ o godz. 8 tuleezorem

m.

==:::=::=== CE.ZARY .JELLENTA - , '-"Ygłosi 3 odczyty p t. „ TRZY 1\RCYDZIEŁii. IBSENll"
we CZ\"11artek, d 19 lnniet. „!3ni?d" ~ piri.tek d. 20 kl.11. „PeerxCiynt"
_ --: _t'J _wbotę, d. '.?1 kw1etnm „Pretendenci do tronn" _ _
:>p•2'Hla;; ln1•;tow odbyw:o

ei~ w b~u.rzc dzieu111;;:ów „Prnmlen" I>tortkowslr:o !1.
. nde~ytow od :<"Cd<e. ll pr~y t::isie.

:i

w l'iui

Pro!ekt do etatu na rok finansowy 19Hl1917,
Wn 1 osek Wład?J Towarzystwa, w przedmiocie
opłaty części rat, w st •snnku na umorzenie
k~pitału, listami. zastawnymi nre wylosowanym1, wypuszc7'ema w ob;eg listów zastawnych
50 rllblow:vch i odsunięcia terminu losowań
listów zastawnych na 2 miesiące przed termi·
· .
nem znpłaty.
4) \Vybór 2 eh Dyrektorów, w miejsce w:vr.hodzących µo 3 letniej kad„ncH Edwarda Herbsta i Maurycego Snrzączkowsk:ie~o.
5) Wybór ,jednego Zast pcy Dyrektora w miej'
sce Al'eksirndra Walfisza.
6) Wj bó: 3-ch cz~oGków Komitetu Nadzorczego,
w J?1e1sce: Da'_1Vy1a Landego, Leona Jezierskiego 1 J. A. 'VoHmka.
Na pow:yzsz~ zebran e DY:rekcjazaprAsza wsr.yst.
k1oh rzłonków_ fowarzystwa, to 1est osoby, która otrzv. mały pożyczki w 11 ta--h zastawnych, o il,.. tymże słu
ży prawo swob1:dnego rozporzadzania. swo m majątkiem.
Ws:pólrncy nieruchomości, obciąMnyoh długiem
..
T.owarzystwa,. mogą upoważnić jednego z pośród s'e..;
biedo uczestn:czen 1 a i głO"sowania na ogó'nem zebr:iniu
, ·.·.Za mał„!etnich usamowolrdonyeh , oh.orych umv·
sł-Owo I pozostaJ9/~yoh_ µo~ upadłością, prawo głosu na
ogólnem zebran u słuzy rnh opiekunom i kuratorom.
Sprawozdailia Dyrekcji za rok ubiegły d(\staroz~ne .~ę?ą stowarzysz mvm w swo m czasie, b:lety
zas we-1s01a przf'słane zostaną tym ty,ko z nich którzy są WJł~o:my;ni. właścicielami nieruchomości.'
. Upoważme1na do głoeiowania w dniu ogólnee-o
.
0
zebrania przyjmowane nie będą.
2)
. 3)

ska

1

lub
nakładaczka potrzebna . od zaraz„
„Wiadomość : ·w administracji

„ N. Kur jera Łódzkiego".
•~ilu....

·

zdolna podręczna i uoten
ir"' niea'oo krawieczyzny Piotrkowska M 132. m. 28. Lewa oficyna HI cie
we iście.
~otrze boy jest stróż z dobrą reko.
.fr men·iaeia Nowv Ryneir J\'9 5
~troż c.zysty~ suny, chętuy pot.rze!J~"j; ny. sw. Beneiykta J\12 88.
. rzedam resoru:ę w dobrym stll.aie
z pluszowemi siedzeniami uL
Kątna. M 56 u blacharza
~przedam wózek malarski o dwóch
ii'lll kołach, drabiny i różne' narzę·
flzia malarskie Rzgowska 33. rn. 29
troż potrzebny. Wiadomość \\"i:;

1·-

1

Nakładacz

N! 32.

~otrzebna

S

dzewska J>& 4.

etanisław

Zylski zgubH paszport
~ niemieck:i \vydany w Łodzi za
N 241179 •
yuµicerzy,. ile.•oratort.y oraz stola. r:ze meblowi potrzebni zar;:i.z za
do brem wy na grodzeniem: pierwszeń
stwo dla spec1alistów. Adres. Poznań
Fabryka mebli Józef Sroezyńslri.
ulica Berl ńska M 8.
potrzebny <Jo ISakła.du ta.pi·
U czeń
cersklego. Zawadzka M 3. . dniu 12. Kwietrua 1917. ro!m
skradziono mi na targu w Brze„
.
:zrnach. portfel zawierający 67 marek
1 9 rubii bonami oraz 2 weksle: I na.
Rh. 100. II na Rb 400. wysliawiorr&
przez Ignacego Szuberta. Ostrze"'a
się ~rzed naoyciem tych weksli gdyż

W

lS& mewa?.ne

"'!i'gulliuou we1rne1 na sumę rulJ. ;,!OO.

& Wystawca Szhma. ~Ilchałowicz
.;::::;;:;::::;:=======~'.'."'·.;.,- na zlecen1e Abrama Mosze Michało
wicza_. Na .~tronie odwrotnsj było
pokwitowame z odbioru 150 rb. Weks~l nieważny. zastrzeżenia zrobione.
Ł!ts 'awy znalazca. zechce odnieść
na_ ul Nowomiejską M 24. do L. Llp·
Apolonja · Knwalsk:a Zlll;uhib. pasz- skiei;ro.
port niemlecli:l wydany w Łodzi.
m Leiter zgubił uaszport; nie
eekt wyda.ny z Warnzawy.
~vymtięcia. od l !ipea. 7 pokoi
Odpowiednio dla. doktora. Nowy --

~!!lllli!l'lll!ll!i!B:il!niE!llllllHllil!lli!liRBli!iinmmmmlil!ll!lli R~'Y=.n_e_k_._~-5~·........_......................,,.,.,"""""....,.,,"""""
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