Rok V.

NOW Y·

Wtore k,

dnia 23 marca 1915 r.

Agentur,y: w Lodzi-Biuro ogł. „Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicac11 -A. vVadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu-Now y Rynek,
kiosk Aleks. Lacha.
WYŁĄCZNE PRAWO przyjmowani a ogłoszeń w Rosji1 zagr~nicą i w Król. Polskiem, o;Jrócz Łodzi i okołicy, .::11a11e jest Domowi
Handl. L. i E. Metzl i S.•ka.

Obwies zczeni e.
S<td ptdowy miejs"O\Yej kome11da!ltury Łódź, sl;azał 18 j
20 rnarea 1915:
1. Go;;ivod.arza Stanjsla\va Kt·oJokowskiego ze Szeza'INina, na 10
lat domu karnei;i;o, p0nieważ zasiano go \Y poszukhYaniu broni.
2, R.vmarza Ksawerego Bfochowieza z Cyganki, za kupno
µ:dz nabojowych, paserstwo, na
1 miesiąe więz'enia.
3. Sziję G•;row1e.:l,

wane oszustwo,
zięnia.

Ha

za usiło
1 rniesią0 wi1~

4, Najaka Palhrodę za usilowane oszuka1l:shł o, !la 1 miesiąc
wiezienia.
•5. Kupc11 I\ el rnarnrn
Hub i nsteina z LGdzi, z3 kupno gilz
na boj o w rr11 .. paser:Stwo, ua dwa
tygodnie wirzienin.
"L 6. Roboh~ilrn Jana Kralikowskie:.?,o ze Szczawina, za nieoddanie przedmiotów znalezion;reh
na polu bit"·y, na jeden miesiąc
więzi en in.
7. G(1spi:1farza .Jakóba Kralikowskieg(1 ze Szczn wina, za nieoddanie przedmiotów znalezionych na polu bitw::, na jeden
miesii\C wi~zienia.
s. Franciszka Komorowskie go
z I\utna, za ciężkie grabieże -ntt
dożswotnią karę domu karnego.
L

XomenDant miejscowy.
Lódt, !!1

mr1ri:r1

1910.

titwa ·i Białoruś.
Z po\, od u ostatnich w.v padków
woii::nu:rch w Prusach Wschodnich
i wkr~czenia nrmji 1iiemiecldej w
augusto1;vskie w gutlernii su \rntsldei,
gdzie cZt)ŚĆ mieszkaliców jest pochodzenia
litewskieg·o i graniczy z
rdzenną Litwą i Białorusią, nie od
rzeczy bi~dzie pr1,s pomuieć c:i;ytelnin im naszvm warunl•i, w· 1a!dch woiua zastał<~ u aród, zł ączo ll.Y niegds ś
im
czasów Hzeczy pospolitej ści::;łą
unją z PolsiH1.
Obszar Litwy etnograficzne j zajmuje, całą gubernję wileńską, za wyiątkiem pasa 'północno-wschodniego
i zachodniej ezęsei i.;ubernji. Obs~ar
ten (razem z zamieszkałą µrzez lud11ośc łitewsłu1 w północnej części gu·
bernji su waisldej) jest widownią ruch u litewsko-11ar odu\\ ego, posiadają
cego charakter wylącznie kulturalny,
bez tendeucii polttycznej ... Naród litewski pod przewodnictw em inteli
gencii (nielicznej wszakże), zą fa poszanowania dla
swego języka w
szkole, sądzie i u rządzie, tolerancji
rl1a swej i·eligji i zaniechania polityki
rusy fi1racyj11aj.
Rueh ten stosunkowo był shromnym i odznaczał się lojalnością dla
państwa rosyjskiego i. zwraca si~·
głównte, z punktu widzenia ekono. m:czno.spolec zoego litewskiego włoś

. · ·. tw.a przeciw

poła1rnm„

jako

przedstawicie lom

wielldej

włas-

Drugim tubylczym
elementeri1 majątku deputacji, .która przedstana Litwie i Białorusi są białorusini. wiała mu szereg żądań, zmieniaia;
warunki
umow.v.
Ruch w1rodO\\O litewski zwi.P.k- · B ia I oruska masa lu d owa zajmuie ·o b- f\VCh istoie~ące
d
v
Część strailrni.ących
u
awała
się
szył się znacznie od roku 1904, gdy i::zar bardzo wielki - całą gubernię. jer:lnoc:r,eśnie do majątku sąsiedniego,
.
zniesiono zakaz drulrnwania publi- moskiewslq, witebską
i
mińską gdzie dawała .hasło do bezrobocia.
·
kacji lltewskich czcioukan;i łacińskie- i więcej niż połowę gubernji wiłeń. Zadania, iakie stawiała· służba
mi. W tymże czasie powslala prasa leńskiej i grodzieńskiej.
folwarczna nie były jednakowe, f
.w jednych miejscach skromniejsze ,
litewska, przeważnie popu1arna, rosła
PMki białoruskie etnogra fozne- w innych więcej
wygórowane. Re- '
głównie liczba pism popularnych dla· go obszaru wkra:czają do gubernji ou!rnwaty się one wszakże do poludu i powstały początki sztuki litew- kowieńskiej, suwalskiej, czernihow- Jeps7.enia wynagrodzen ia, opieki nad
sldej. Są to początki bardzo skrom skiei, innolei1skiei, odowsldej, kalus- · dziećmi, sądów mieszanych w razie
ne i jeżeH lifwini l!hcą zwrócić się kiej, twierskie1 i pslrnwskie}.
zatargu i udziału, z p:rawein głosu, . :
~N
· b
·
w
zebraniach gminnych.
do szersze1· [JUbłW7..tlOści, musz!! to
1
a
tym
o
szarze
rniesz
rn osiem
-:
W t.ym czasi!~ w różnyc h miaczy 11ić w języku polsJdm, lub co się miljonów białorusów, przeważnie pra- stach Cesaratwa
i Królestwa znowu
zdarza dziś już czl;ściej„ w języku wosławnych.
doszto do licznych starć między derosyiskinL
.. Atoli nawet i tutaj wielkość. bia- monstrautam i, a policją i wojskiem.
·
· W same1· Łodzi w urz;•dowy1n
0 separatyzmie państwowym nie ł orus Inego
komuo b szaru, am· 1·1cz b a me
-.:
·
nilrncie zanotowano kikudziesięciu
ma ·mowy. kh inaksymalue żądania, decydują o sile i znaczeniu białoru- rannych
i zabitych.
.
\\ypowiedzla ne podczas okresu wiel· sów, jako czynnika politycznego.
Jednocześnie zamachy na. funldrh nadziei nie przekraczał.V granic
· Białorusini, razem ich wziąwszy, kcjonarjuszów poiicji, wybuchy bomb
autonomji, przyczem w marzeniach stanowią bezkształtnj materjał etno- i rnaszin piekielnych były na podziennym.· W dniu 27 marca
ll<1C~onalistów litewskich „Litwa auto- graficzny. Prócz tego brak im kul- rząilku
dokonano podwóinego zam chu na
3
nomiezua" stała by się „stra?:ą rosyj- tur,v, oraz tej naturalnej ochrony, życ;e policmaistra warszlw5kieg
o.
ską na zachodzie".
którą 11twinl pusi11dają w swej natu- barona Nolkena. Odłamkami bomby,
Zadanie łitwinów może być tył.ko rl:l!t,ej odrębności ję7ykowei wobec rzuconej pod d~rożlię, policmaister
skromne. Pr,i;edewsr.ys tkiem są oni ros'.nn i polaków B·ałoruski język raniony został niebezpieczni e w polinadto odnió,.;ł okaleczenie całei
słabi łic~ebnie, razem bowiem z łitew- jest narzeczem badzo mało indywi- czek
prawej strony ciała. a zwłaszcza nóg~
sldmi mieszkańcami guternji suwał- dtialnem, szczególniej wobec języka w tym samym dniu na cmentarzu
sldej słan•>wią nie całe dwa miHony. rosyjskiego.
powąskowskim wykryto w jednym
Mieszkają wyłącznie w zachodniej
Białorus, zwłaszcza prawosław- z grobów murowanych wielki skład
części kraju Sq tylko włościanami n.r, podlega Jatwo rusyfikacji, wsku- b:Jmb eksploiiuiących.
·
Streiki robotnicze przycichły. Wiei niemilł 1Jie posiadnją mieszczań- telc czego cala "schor.lnia część Bia- le fabryk
uruchomiono , co należało
sh\a, ani \\ laścic:jeli dól1t· większych. łurusi iest w Vl;'.iększości zrusyfiko- zawdzięcz.vć środkom podjętym w za0alei brak im zupeinfo odporności waną Szkoła, kościół, służba woj~ kresie polepszenia bytu pracowników
narodowej, przeciwnie, z biegiem skowa, pobyt w miastach, emigracja i uregulowania kwestji rol.ilotniczei.
wieków wciąż ulegu!.i Olli wpływom -w::;zystlrn to oddziaływa na rozsze- Niemal we wszystkich fabrvkach
dzień roboczy ograniczono do 9 goasyrnilacypiy m są•da'lów. 'fak naprz. rzenie się wpływów czysto rosyj- dzin,
iarobki podniesiono od 15 do
wszystkie WJMze stany Litwy z bie- sldch, którym, iak to już wyże] za- 20 proc., rozszerzono pomoc lekarską,
giem cwsu pópadly pod wpływ prą- znaczyliśmy; łatwo ,,podlegają biało~ zniesiono rewizję, poniżaiącą godność .
dól\ bialurus1dcl1, które panowały na rusi.
osobista, pracowników ; uwzględniono.
dworze i<siążąt litewskich w cza'3ie
wrt:IBzcie szereg innych drobnych żą
dań, odnoszących się do polepszenia
największego rozkwitu litewskiej powarunków zdrowotności. reorganizn.·
tf,gi paibtwowe'.
cji P.olicji fabrycznej i·t. p.
.
..
Pro<'es przemiany Jitwinów na
UsLępstwa te nie były wprawdzie
białgrusów o Jbywaf się wiekami i (Dziesięcwlecie rewolucji).
całkowite, ·wielu też pozostało mal·
·
·
l
ł
dl
t
V.
.kontentów,
gotowych za lada oki;lzią
d
. zis jeszcze się nie s rnnczy • a ego
do wszczęcia zamieszelr,. naogót 1ed1itewslrn- białoruslrn granica etnogru.Od drugiej połowy lutego 1905 nak umy;;ły zi:lawa.ty sie usp kajać i
ticzna cofa się tm JJiekorzyść litwi- roku pisma rosyjskie poczęły noto.,. po s rnścm z górą tyi!odniach1 bezronów wciąż ku zacllodowi.
wać pojedyńcze w~padki rozruc!lów bocia w większości fabrykach przywłoścjańskich w niektórych gube:rt. •
d
stni.e1·a
wsi.- gdzie
I
· s ąp1ono o pracy.
· całe szeregi
~
~
r.iach Cesarstwa. Ruc h ten, potężrile
ludzie najs.ti·rsi jeszcze umie;ą coś jąc z dniem każdym, przybrał w
--po litews\rn i gdzie młodsza genera- krótce groźne rozmiary. Włośćianie
c)a mówi wyłącznie po polsku i bia- napadali w nocy na dwory i folwarki,
foruslrn.
rabując śpichrze, niszcząc budynki
i wyrębując las.v. Przy rabunkach
Przeważnie na placach :boju
Gdy na obszarach granicznych tvch nie popełniano nigdzie . zabój- nuje wszechwładnie zima, \Ve paFlanelement lite\vski cofa się wszędzie ;twa. Przybywsz.v tłumnie do dane- drji i północnej Francji w t;rch dnia,ch
po wsiach przed białoruskim, we go folwarku, łub wsi, włośćjanie spadł gęsty śnieg-; w Wogezach . pawszystkich innsch stronach lltwini c·świadczali: „Przybyliśmy odebrać d a. deszcz, natomiast w Górnej Alza~
łatwo si"' polonizują. Polską stała nasze grunta. Nikogo nie ruszymy, cji iest odwilż, tak ze wody silnie
...
ani l\ropia krwi nie popłynie". Je- wezbrały. Płytkie w lecie strumyki i
się cała częś6 szlachty litewskiej, żeli własciciel majątku nie p~otesto- rzeczułld są obecnie
groźuemi rzf::kaktóra swego czasu nie przyswoiła wał; wsadzono go do bryczki i wy- mi, zalewa ącemi przyległe pola i łą
sobie jeszcze języka bialoruskiego .
syłano do miasta. Jeżeli za~, ukry- ki. Na morzu półriocnem silny wiatr
Polskimi stają się wciąż wazyst- wał się, lub pragnął stawie opór, północ.no-wschodni, czuie się ieszcze
wówczas dwór rabowano doszczętnie. panem przy 3-o nitej zera. Je~zcze
kie miejskie elementy litewslde i na- budynki puszczając z dvmem.
zimniej iest na ·morzu wschodne1m,w
wet dziś zd~rzają się wypadki polo· W pierwszych dniach marca p.o KolonH, ·gdzie pa1rnje śnieżyca..
nizacji zamożniejszego włosciaństwa wsiach Królestwa. dały się również
. Zima panuje wszech~ładme we
litewskiego- Jako element katolicki, zauważyć rozruchy wlośćjańskie. lrtó.., wschodnich Pru~ach i w północnej
a więc sto1ący w przeciwieństwie do ·rych przebieg nie był jed.nakże tak Polsce. W Memlu 17-go marca byfo
goźnym, jak w Cesarstwie. Ruchy 7-o mrozu.
·
prawosławnej Rosji, muszą być u~~- te ograniczały się do porzucania
W Południowej Polsce i Iforpazani Utwini, mimo swego rusofJh- zwykłych zajęć, zbierania się, obra- tach było trochę cieplej; prawdopozmu, jako czynnik oporny wobec dowania, czego następstwem było dobnie będą tam ies.zcze mrozy; na
Rosji.
wysyłanie do
właściciela
danego Bukowinie odwi.lż i wzgl1:4dnie ciepli·
noścl.

Wspominki.

pogóia na placu. boju.
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Duwi.l, muzyka Kaszady,

dal nie z.mieni swego stan owi ska w Ponieważ wiele z tych instytucji wiecej podfużne i o wiele ""'prawie
tej sprawie.
rozmieszcz@nych. jest na czterech o połowę--:-cieńsze. .. . - _
6
1-.:.. ·
· .
. •
Na tern lrnnferencja zosbtła- za- piętrach oweg·o gmachu, p~zeto znaSłodyczą ~wą cukier ~nlicyjski
ł
kończona.
cznem udogodnieniem. dla rnteresan- w niczem nie ustQpUi@ krajowemu;
f , ~Nowoje Wremia" donosi, że
tów jest winda tamże funkojonuiąca. ma on jednak t11 właściwość, że jest
frz8tł rosyiski . zamierza przenieść.
Ostatnio w celu zasilauia swych tun- bardziej miękki i sypki. Z nieświaMtrzemysł łódzki do„. Odoay. · Rząd
duszów gł. Kom. naznaczył c@.nę za domości kupujących korzystają nie1
8
1
;ze!!;
o°cid
f,słow16w połud.niowo.rosyjskich. Majf\
Winda funkcjońuje tylko z dołu na ski za krajowy po 20 kop. za funt
J.ł oni równie~. doznać llOparcia
odeobowinzuJncei·
.r(r) W sprawie ww:we-lin1. gór1t.
we.dł ug t a ryf'y
.
'"E,
"%
•
! skioj rady miejskiej.
. , Centr. Kom. milicji opracował nowe
- (o) .Zabazpieu:~zenie llł1ili·
Snać, rosyjskie przysłowie „nie
; . Jtosyjski przemysł bawełniany prsepisy, dotyczące wywozu. - Przy cjantcłlw. z rozporządzenia centr. obmaniesz-nie prodasz" tak si~
1kon-centnwany jest w dwu.eh miej- wyjeździe za miasto dozwolonem jest .(omitetu milicji choroby szeregow- wpoiło w ciało i krew tutejszych
aMwościach: Łodzi i Moskwie, które mieć przy sobie: mąki, kaszy, gro- ~ów milicji uwzględniane bę'1ą tylko kupców, że dużo jeszcze wody uplykonkurają międiy sobq i zMjdUi&i chll i t. p. razem 10 fun., chleba 1 po przedstawieniu świadectwa, .wy- nie, nim nawet pierwszorzędne firmy
się we wzajemnem· do siebie prt:eci- bochenek, słoniny i tłuszczów we. danego przez lclrnr;,:a. dzielnicowego. dojdą do przekonania, że g.łównym
'Wieństwie.
Przemysł okręgu mo· wsgeJa.kiej formie 1 f, kawy, Cl!lekoJeśli chory s;1,„r:;g·0wiec leczy się przymiotem kupca jest przedewskiewskiego nosi 0h~rakter czysto lady, kakao 1 f, powideł 1 t., owo- bQ•iąc w szpitalu n;:. U'szt komitetu, szystkiem jego -~mmieune traktowarosyjski, żaś założycielami i kierow- ców 10 szt„ zapaiek 1 paczkę (lo to otrzyma r.1 cza:; choroby dwie nie kliientów i unikanie ich wyzyl!l.i.kt.mi przemysfu łódzkiego sti, niem• pudelek), mydła 1 kawałek, mi'lcbor- trzecie. :-:tal.r"·" ':Vynagrodzenin, . a je- skiwnn~a prw pierws.zei lepszej spoey, }'thrny i żydzi. Już ten i eden ki, tyluniu 1 f, cygar 10 szt. papie· żeli pozuc~ '' · i:rt Jrnrn.eji w domu, to sol>ności. Wobec tego nnleiatoby uezynnilr (!]('!" odzi, ?.e przem.rsł mo sosów 100 szl., wina 1 butelkę, piwa otrzynw P• · :~ pensję.
zupeluić cennik produkt:Jw 7.ywno1skiewsld jest rządowi· rosyjskiemu :, butelek, soli 1 f, cukru 2 f„ ·śledzi
~ {11;) 'f...-~ spraw ko~or• ściowycll specjalną rubryk!\ dla cucbliższ:y, niź łódzki.
10 sat., makaranU l f 1 drożdży 1 f, iftJSU}Hf:!l.
~ekcja prawna
przy kru zagranicznego.
A dale,j „Now. Wremi1t" pi~ze:
cukierków 5 f., świec l funt, sody 1 centr. Kom. milicji rozesłała do dziel- (d) Towarzystwo „l,.oka„Oały szereg czynników przema· :funt i 1edną parę butów. Bczwzg-l~d- nicow:ych
komisii
rozpoznawczo- łor", przesłaJo związkom i stowa~ wi11. za tem, że Odesa eelowi temu nie wzbroniony Jest wywóz herbrity, pojednawczych okólik, w którym po-. rzyszeniom Zawodowym okólnik nał w zupelnośei odp9wiada.. Dzięki swe- nafty i wódki.
Jeclła ws t r z Y m n ć
ws /1 e I k: i stępującej teeści: „ qekcia prawna
ł mu połotlłniu uad morzem pM:!inda
·Na wywór. vrszelldch townrórr, Pr z Y mus o o ob is t Y w spra- przy Kom. obyw. na plenarnem po!!lieł to 1hiuto szereg rozgriłęzień przemy- zapas&w spożywczych, ink również wach komornianych.
dzeniu z przedstawicielami 'I1-wa
f siu: oliwiarni, fnbryk blachy cynko· nrnnufaldurowych i galn11trryinych
Stosując się do okólnika tego, „Lokator" i stow. ·właścicieli nieruł wei; gubńrni, fabryk mriszyn go$pO- naie·y mieć przepustkę od Se!rnji komisie rozpoznawczo - pojednawcze chomości m. Łod11i uchwaliła \vpro·
] aarezy&h i t. p. które sprowaduią znprow)antowanin miasta (Prieiazd 5). wstrzymały 1·ozpatl'ywanie wsz.vst- wadzić w najbliższym czasie w życie
~ murowce ta.ńsze drogą morzem, pod- Termin priepustki w.rznnc11ono na 8 kieh spraw komornianych, do ufoi·- specjalne komisie pojednawczo l\'O·
eiu gdy Łódź za przewóz surow- dni od daty wydnnia. .
rnowania się sądó·w, ztotonych z morniane przy dzielnicach milic.,
•·sów t"łac1ć musi drogie koszta fra'Uli
~
przedstawicieli Stow. właścicieli nie- sklada1·rce
si"' i przedstaw. icieli 'P·wa
t'
- =
(o) ""'~h~ua z wywozem.- ruc homosc1,
· · stow.
· "L ok a t or " , oraz ,,Lokator"
"1
"'
•. 'Ghtów~. Jeden z 11aJ"n:łównieji!!zych
i Stow.
właścicieli niern.
e
Stosownie
do
najnowszego
rozporz~i.
·
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f', sure wców mian owieje bawełnę, spro- dzenia centr. K om. mi 1icji, towary, wy urn n ego
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iz. pubticzność nie orniesz!rn
rzem btill'lyci riapadają na j::irląc.rch poprzeć pożyteczny cet przedsięwJ.i~·
i -rabu'.ą ;~aw.irtl'lści wezów, i że no· cia, rzem da dowód najlepsz y Sl.'\JCh
ey wezurnj szej 7.r11btwn111J tym spf1- 5,rmpat ji die „światka" n:-iszycl1 :.«!epsobem J5 wtHk@w 111ąld.
tów f'Zfuki.
Milicja poczyniłl'l już w tttj sprawie odpowie dnie z;;rządzenia.
- (r) Jfehrm11~e Tew. i9&Ż.G!Hszez . w Aleks andraw ie. W
poniedzinłck 15 b. m. odbyło si!ł
li
ogólne roczne zebrnnio 'Tow. po.życ%li:OWO· ~szczęr'.11116ŚCiO\Y8gO W .Alelrnan0
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Lebelt z Błeta, preze!i rady p. AlBERLIN , 23 marca. \Viellrn Kwafon.s $zwl'tb, zachęc!'lł członków do tera Główna. (Urzędowo).
płacenia zaleg{y ca rat; a.~y daś mot\Vczora j, po krótkiej \Vrtlce n~
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·
ność_z_uząuo~1
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h d
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-o is tych
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~owo z górą 200 rb. w eiąg• zenłe~ postępków będzie jeszcze ogłoszon
y.
go roku pożyczono gospQda rzom oko· Nfl p·ółnoc od Mariam pola, ponieśli
i i cz ny m około 20,000 rb. .k~ó;,·zy rosjanie , przy odparty m ataku, ciężobecnie. częściowo długi reguluJą
kie straty. Na zachód · orl Orzycy,
Qaólne ollrotv T wa wynoszą IJOd Jednorożk"..fem i na północny
blizkoo pół miljorni rubli. Nadmienić
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I\
.
I d
1 c· h
n1"ieri_·"et„
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stirnie
rb.
2,500
ogrnnic:,>
;tiiąc
1 -'
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~0 pr00,
pr;:ez ezn::1 woin_y.
w t't;luic-h naszych .
'
z~nf\dZO!le wybory 1•rzez akla
Naczelne dowódefwo wojenne.
irnrn!e
dal_y
wynik następujący:
do ra-i:lr wybriin o pp A: Szw_!l.b!1 (po·
.~a-frencie zac~1onim.
nownie) . ·Jana Zdnn?v:'!rza 1 _Ka1~·ol~
Sclimicl ta, a do kom12n nw121y1ne1
BER.UN, 22 mnrca. Wielka Kwu
pp. Siani!l! Ura Qaleckia g:o obywate l:\
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Qł@iwna. lUrzę;lowo).
,;iemski eg•, St11nii;la_t'fn l'r~JJ~_lkew
Nocna
próba frnncuzó w, wejścia
!Skiego, JSrun~ua K1r1:1ch11. I .JuqU:"!Z&
Bischofa .
w posiadn nie naszych pozycji na południovrnm zboczu Lorotto, chybiła.
Takie w Szampa nji, na północ od
Le :tlesuil, rozbił się frnncus ki atak
nocny. \Vszelki"e starania francuzó w,
iłl!łn&fis Marji &zosla ndo'{A fej. aby znów zdoby6 pozycje- pod ReiehNa ezvi:artkowy be:Re f is uta l en t o- aekGrkop~ były be~sknteczne.
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miejsca
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ło si~ f~ktycznie zniit!<nyć w edp8-

wi@e:łn]m ~zuie, forty, w,~ystkł$ tit'łrl
ła i fortyfikacje~

Up~~-e.Lfgrtei;y, z którym cl@wo:crttwo naczem e1-uz··s a. amzsz_-e0g

czasu musiało si~

~

liczyć, nie

ialii

żadneg0 Wpływ1J.·na położen!t ególa~.

Bojke t. łewtW6W · JapGdi•
skich w Ch•na ch„
·

mia"[~!n~~i~A.i!kin1il~N~~js~o 4!!~

zt braniu przedsta.wieioH
i

h••pti•ld-tli

chińskich }l?Zyjęt~ pr!iedłu'l.etUl!I

'koncesj i kolei .Mukdn -S;u;at uug u.
rzecz J.apon!i do H 1ll:ł.
„RusskCljo Słovro" QOnHi: l.aj\L
.
. . z1oiy1
-i
i
. . -pro.eJh
" ~
p.pons;;;:1
w p e1ni11e
· >o
1~ b ·k t
·
t
·
ó.
.11:
przeciwl
OJ & owi owar w japo«·
skich w Chinach .

•traty angie lskiej floty
napo wietr znej.

4

teatru.
!;='ab~a;rn~c. Kon~;n- ~rzedstawienie 1111a kerzy i.ó
dantura 1nteiszu wyaaln nast~pu7ące
niezaft'utżnych: uezniiśw.
rozrorządzeide: 1) Frzybywiqący d?
w dn. n b. m. o g•dz. & wieez.
m1a;;trr i prngl'lący tu przeno~o\1~~c w ()'machu teatru Wlellde go {ul. Konnowinien o tem zakomu mko\:rn c ' - stft~tvnowska M 18) tdegran e Z'ł~talrnue '"
_· (:2)

Pr.zywłuzcnnie ul.ie plldliny końskie.i Jnt :n:Jrn.:u.Do i b!!-

LONDY N, ~2 warca..
"Daily
News" oblior.a, te ei ekwili wyi11cbu W(tjny l!igimęłe n lotników , niszczeni u· zaś uległo 110 samoło~tr.
Cyfry te ebei!!aYi~ jut ahja i.ty
napowie trznej angielsk iej 1u. J~ł1:iG

i

lił10fZU.

.„

słtneczuiktwą, oloj ryeyn@wy i WHit1k:i6 Gliwy mineral no cylindu we i -wazelinnre , j•keież t1'1infł .N•w1.k , i
t>trem", oraz wa.Hlin t · iudyssn~ i
techniczną etnyma ó in•g•~ ku:rtew •icy i składy apt6er&ne . u il Be•I„
1Wław_sldege I lł•k111, lJhlga IT Jl. ł

6in • wie .

Srode k -przeo lwtrfa uut„
wy. J!>ufeH rewi Zygfr;yd~rwl Frnklowi, pre1.1egowi z&l'l!iądu r.hemieioall·
go labilato rjum towany stwa dla
zwalczu aia rttlra, mi!ało "'~ -priy-padmyłl111
k&wo w_vnald c nowy skutHim y iroPonieważ _1:0 wyeiecz ce dnia dek przł!dw tyfu•ow i plałll1tstel'l'iU.
19 t. m. i ostatecz ne Oir&nlcut'!ie Pr,;y do:3wi1.viN!lal!l.lac.I\ słutZ!itlY w laboratnrj
zam1~nH l'llei$lr
•lłifłWy
w porcja: h ~ żywnoklowych, rozwa- rAn;5-0um
el) 1rnizclem~ a pruli t.~ )•·
lało tylko na. opór trzydniowy, otrzy- m:yii:• !po~trzetone t~ . włt>.iBiW61&
mał komend ant twierdty rozku po a.nhrnlu, że za bi.ja. 6n · dre-bMu t'il'oj@
vr promie~iu 8-oiu e~ntylll\&tr6w. fl'slll:uplywie . tćga ttrrniim i jtO zRi-- bl pr:i;ssłał swłj liro~11r n:r-tl\-ił•wt
-

M si.

Dnia 22 marca r. b. po
wany zwierzchnik i kolega

długich

ciężkich cierpieniach, przeniósł się do wieczności, w wieku 39 lat, nasz

nieod żafo:.-

•

il

I

· Prz.edwcześnie zmarły zjednał sobie nieskazitelnością charakteru i wrodzoną uprzejmością serca wszystkich współpraco·
wników i podwładnych.
Tracimy w Nim prawdziwego przyjaciela i opiekuna. Cześć Jego pamięci.

Urzędnicy
Towarzy stwa Akc:yjneg o Widzews kiel Manufak tury
dawniej Heinzel i Kunitzer.
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Bawełnianej
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f

łLskowemu i obecnie i·ozpoczęto wy-

niemieckiej p<ntii socjal- speJ{taldu - nic to
11ie porno-że
dPmokr11tycznei - ·selaewrz Lassa nrng·a
le'a, Jułjusz Vnhlt1dcł1. Li1!1arły spra- Pan i.
ruchu
wował ongi w.v bitm~ rol1t w
robl)tniezym niemieclrnn.

becki zamieścił list w Gazecie Ra·
kt.óryn;' w.vstępuie
domskiej", w
: , anizolu w znacznej ilości.
w Warsznutworzonemu
''ko
przeci
ochotnijest
Gorkij nie
jem. "Vorwart::>" zaprze<'.za <lo- wie Komitetowi narodowemu. l(siąźe
f isieniom wielu pism jakoby z po- zarzuca dwu redakte~~m znane1 oHtkiem wojny Maksym Gorlrij wstą- d Z\oVY o.rak kompeteuc11 i chę6 dedo armji rosy)sldei. iako ochot- cydowa1~1a !Hl . własną rękę o loo;ie
f/c ~V 1·.zeczywist_?ści. Gorkil za~i- · wsz~y~t1<1ch dzielnic Polski i narodu
; i się 1uko samtarmsz. O bee nie polslnego.
Wiadomość tę zaopatrzył „GoHi.1duje się on w Finlandii, gdzie
łoiuiony od obowiązków sanitarju- niec" dopiskiem tl'8ści następującej:
a - oddaje się wyłącznie. pracy „Głos powy'l.szy zasługuie na uwagę
. lmienniczej. Wszystkie pogłoski o głównie dlatego, iż jest dowodem, że
r:~ianie przez Gorkij_a prZf\konań flO - na wet k9ła kou~erwatvwne nasz~go
zaufarnem
ff.i cznych lub socJalnych - są społ~czenstwa me darzą
. Komitetu utworzonego przez ugodol prawdiiwe.
konserwat y.; wych endeków.
'Wśród
~!i =- Zgon socjalisty. W Chi·
~lów. Goniec" warszawski donoże .kslą!le Ale1{su11der Druc.ki-L.u- cngo zmad w wielrn lat 76 jeden z

zaloż.\·cieli
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Tytunie

w r6żn1c:h gatunkac h

łi'.g.pieresy, cy&ara i machorki€ sprzsdaje

hurtui,rn i detalicznie

-llG11Mi6skt. Piotr~ow§ka 145,
f;i;tiep·---~
oficyna_
w
lrni

ostatn'e welśeie)- Uwa.gn
papierosy lid 30 kop. 100 s;;tułc

podwórzu (prawa
od 12 i pół. k.

tytuń

~

wach cywilnych i karnych

ł

w Sekcji Prawnej i w Sądach
MilicjJ. udziela, jak rówDzielnicach
p1zy
h
H.bywatelskic
zamieszkały
i kasacje,
zażalenia
prośby,
ndaguJe
fłteż
front,
piętro
3-cie
29,
~
łhy ulicy Zawadzkiej
do 10-ei. rano i od 3 ciej clo 6-ej po poł.
f
111ających się rozpatrywać
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Czarna Maaka walczyf. będzie z Orłowem Nadto wulcza
contra Bonno. Na s1enie Wrono.vscl. kuni. polski i SarliGI B"rn:
'hard!. śpl e" acz&.a operowa z nowym repertuarem W kinemato11rafie:
::\apad Jndjan, dramat Jak Pokson zasiał mężem Po<'zątek przeiJsta.vień w dni pow3zo1nie o godz. 6 wiecz. w niedziele i święta o g 3 p.p.

J.~iemnicza

Dokt6r

'Br. Chylewski

Prelilły
do włllrlz l milicii, tłomacze.
nia wszelkie~o rod;r,aju reda·

guje biuro „UNION", f'lotrkowska 92; lewa oficy.
M 13.
Nawrot
L
są
. .
na l\ierownilrnmi biura
.
I'
!Cheruby wewnętrzne i aku·
praw 11 i k i rednktor.
fszerJa, przyjmuje od 9- 11
i~

4

i,
~

5.

-f-

Sto,.va.rzy szcHi(e
Włałdcieli
~

J!i

E
(Polacy)
posia•'a.
od W rl>L
znanych,

,_,!łodzi ludzie od lat 20
umiefący dobrze racfiować,

1ący kaucję ·w wy::ioiwści
osób.
poręczeniem
111ogą znaleść

lub

i dobryzar obek

w haw!Ju Oferty. napisane osobi3cic
z wyszczególnienie m dc·tychczasoweµo zaięcia z podaniem adresu, wylub adresów porę czy
kośct kauc i
cieli skła•1ać pod N 11 w adm. pisma.

Nieruc:ho ·

mełci

Xupuję sztuczne
używane zęby

ospod ,ni

.~e wsz..ochstronną znajomością za;.:rząiizania gospodarstwem domowym,
w śr•d.11lm wieku, intelisi;entna z dłu
''goleLaiemi .świacectwaJI1i, po ówo. ra(ł}J. ostatuie lit poł roku za gospodynią w k'uebni ~ hotelu .Man. teutla",. poszukuJe ddpowiednlego
Il!iejsca w .aunotneDł.. ..de mu lub u
0złowieka. SęJńgtMgo. Bałuty, ulica

~._.'„,,..l)J9& li;.'.:i ~:~Jł.,..;:,.~_J)W§Ji:&,..""·"'~=3

na. bluzld, kostju.my, bieliznę,
pofiezoch.v, żaboty oraz hafty
kaliskie i szwaicarskie. nrnrlci
żety haftvwane r;a suln{ie, bluz
ki, jakvteż firanki, portjerypo
cenad1 najniższych. J..ndrzei a
44, par.ter.

Chrypkę

U:'OUWa

tylko

numery gazet
M 10,,.d, panieifz.
"11[11915

Prądu

N .. Gaz. &.6dzkiej
z w:o„ku 5/1,

Posiadacze tych numerów zgłoszą się z uierni
do administraoji ·N. li ur.
Łódzk. Zaehoi:lni'a .M 137.

;i.Iehle sprzedam iairnajtanlej:
stót, krzesła, kredens. olnma
nę. inate. t.renw, . biurkó bibliole1rę,
biePźniarkę. łóżtm z materacami. u
· ·gar dero bę
·
nocne sza t.ki.
mywa·I nte,
do bielizny i u urania, gr.a·nwton ;\li.
4139 - 3
1rnl:tjewska 40 m 2.
W,rpr7.edaii różnych 1yt1J~
111 iĘranicznych Ty lmi konkuren.
cyjny o:l 11 i pól kop .. · paczka tyluń na funty rll l. ;Jó. Zielony Hy·
4l 76-7
nek 6 1i1. 9. tr011t '
Wyprzedi~1!1 jatrnaitanie.j ła;fii:
z 111a1Bracam1.
1111 meble: Io-. ka
umywa·nr.i. b ełiźniarKę, sz1tę. piękną otomani:, krel1>11s. s16L krzesła,
biurirn, tremn billl,iJtekę garderobę,
Spacerow·1 .:\~ :n - !fi, przy 'Andrze4192-2
j1.1.
parnt tot.ograricz·1y l~x.J4 z nb lek
t.ywem rlo snne11fania Widzew·
ska 38 m L m'ę.łzy 2 a 4 417-i-2
fli-!ICrCTeeau-pteku W lJanielecide~o. Piolrc
!1111
;1891-30
.
kOl.\Ska 127

51róż trzeźwy czvsty. piśmi&nny,

hezdz'elny. polrzebny Be•iedyk_ 41 go _:H
.
ta 83 .
zapr7."g
i
lelrni
wóz.
11 a
pr_ zedam
~
d
. .Je nego koma DzieJoa N. 47 rn.
.4185.-2
ł~
Tapicer prz:rabla mat~~ace, oi'O'.
many, rózne roboty. odświeża
mel!Ie za bardzo nizką. cenę z powodu kryzysu. Spaci>rowa .1\i~ H7 m J~
ielk.i wybór rnsy1sKicll tytuni z
·. r ,znycb fabryk hurtowo i del a
.
~e 11 Gelbar la A.ndrzej:.i. 4. · 3
niedzielę 1111 :.?! b. m. w tram·w'.3-iu oo Rudy skradziono portfel. .z _kilkunastu rublami, bilet na
liron l <>.aslport, wydany na, imię
Jana Reich ... rta, 7 arriii>s&kałe •o w
Hudz'.". Pabjaolc!'ie/. Upraszar~ pp.
7:ł~dzie 1 . 0 z_1<ro~eniP. legitymacJi,
kJore 1118 posiailaJą dla nich żadnej
\~tirtr;,ści . oo pu;;zki redakcyjnej "K1:14175-1
r1era .
zaginął paszp0rt, wyrlany i; grni ;
ny Kles7ezów, po.w piotrkow.
3'
eukalyptusow) - men- sk1ego. _na imię Nusena Laska.
niepastylki.
tolowe
li
zastąpione przy kaszlu i chrypce zaginął rias;ipprt, wyrlany z gmi~
ny BPłchatow '!Ub' piotrkowDosiać rnożua w aptekach i więk
3
s:rn na ir.:ię Marty H"rtich
szych składach aptecznych.
ygara, tytunie, papierosy. gilzy i zaginął paszpo~t, wyrJany z mag;imacltorkę tanio można dostać u . ~trat u m P10trkowa, na imię
4187-:i
Hermaoa Pktrkowska 35 m 33.
0 Slamslawa Spasa
ortepian krótKi czarny do sprze- zap;~nąt pas~port, .wyrany Z ma'p;1s1ratu m Łodzi. na imię Wadania, Zachodnia :!6, oficyna l
-4181 l
4179-2 Ientego Sypnie'' ski ego.·
pię1ro mięrlzy 12 a 2
legityma.cyma
książecz1ra
tła
n
agi
ogroospodarstwo 6-ciomorgowe z
. w,vdana z magistratu m. Łotl:r,i
dem owocowo - u.arzywny m do
3
wydzierżawienia· zaraz, wiadomość 1! unię Karola Józeta KutashisJriego
w Zduńskie] \Voli. ul. Szadkowska oraz numer E80 z Komitetu Obywa··
3
.
,'I;;, '.Ho Żywicki i w Łodzi· ul. Ziela- telskiego.
na ·~Cl m 10, Kwieciński. . 4190-2 zaginął oaszirnrt ,~ Ullti, wvdany przez magistrat 'fomaszowa
erbata! Hurtowo i detaliczoie.
Pit trirowska 14;) ni. Jl 4153-3 iławski~,;o ne imię W łMyslawa Dą4135 -1
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·H·-··-b·
er ata, k·awa. cze ·olada i różne
delikatesy hurtowo i detalicznie zagihął paszport wydany z g niny
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gub. warszawsu:iej na imię1
·t I bar d owe, zł oto. srebr s1'teµ;o
.
'fomasza Cieślaka
w1 y om
,.·---~
kupuje płacę najwyższe ceny
Brzezi1iska 10 m. 9, II piętro front zaginęla karta od pas;r.portu wydana z fabryki ·Rozenblata i.
·rn1Vl-?l
Pt:icelr
Szlajkowskiego na imię Andrza1·a
m ,
on1rnr~oc1a ... .;,~cnor;rn, tyrnń ro· lt"siaka
1
;
sy1sk1 wszyslK1ch gatunków, ty- ==~~-~~--------_..
ceuy zaginęła karta Od pa;;zportu, wyiu1i prUSili 7 papierosy. cycrara,
0
najniższe Licbte11stei11. Wschodnia . .._ dana z tabryiri Poznańskiego. na
M 35 oficyna, vis- t\· vis bramy, I sze · :.:!!2.ę Władysława i\.Iichałiriewle2ia. 1
·4158-6 zai:;iuęh Karta O•I paszportu, wypiętro.
Maszynę do szycia nową sprzed~m . . dana z fabryki Scheiblera, na
tanio. l\onstantynow:;;ir n N~ Ho ~mię J!1~1a Jagielskiego, i kartl!:a na
418l--l
4182 3 zywnosc.
m. ó.
Zj
wydana
11ocna,
Karta
za11;1n~ła
nabycia
do
i
rosyjSkiT'polsk
Miód
fa.bryki Poznańskiego na imię
hurtowo i deta.!iczoie u Mal1
4123-10 Andrzeja i\iodnejewskiego .
c1«ira. Benedykta 43.
do
ri~zewa
s~chep;o
l6w
pu
uajlllMllacho:kę na Jnnt·· sprzedaje
·sprzedania, Pasaz Szulca
1111.,..111 tamej U. liutnowsh'.i. zawa+1zka ~
4177-~
r3180-;~ N 77.
-~ 7 w poliw partn .
Mł~cfa os? ba. poszu~uje zajęCia maze hyc w • klepie lub s?.yeie w
. . ~.aramach. prywa1nych, ni. Andrzeja .~.··~. ~~. ~
1 ~..- „.... ·łVt. ""V...,.~~ "77 ....... -...-.N! 11, UH6Czarnia , G'emzów".
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Zamiast kwiatów na grób b. p. ·
brata Władysława składają na g·łod

B·rencweig rb. 3.
na grób wuia
Żydówce. Nie zainif'ścimy że wzglt}°'l;\ Władysława B1rencweig składają na.
dów. taJ{tyc.rnych, ale rzecz pięlrn~ glodnyel1:
napisana.
Dr.· Edmund Snnenberg rb. ~.
O. B. Nu niepunktual noś6 ·w roz- Waclaw Brrencweig z żoną rb. 3.
poczynaniu przedstawień i długie an
S S. Cz. K w Grand Cale aa
trakty w teatrze polskim otrzymuie- Komitet bezdomn_ych i głodnsch
Niezadowolen iu pt•zy żyd 'fow. dobroczynności kom.v wiele skarg.
swemu z tego jJOwodu publ1cznoś6 ron 10.
daje zazwyczaj wyraz dosadny na
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Meble z kilku pokoiów
A 1111.A a sprzedam
za bezcen, lóż·
krerlens, stół,

ka. szafy, otomanę.
lrrzP<:ła figur.r ·Karola 3 -10
Meble barrtzu mało u1ywane. sprzesa.m tanio ahy za.
raz razem' lub.-cz.ęi>ci< WO Mlkola6
J&~~.! ~o. n;, 27, tfont, { piętro.
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