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.Reda.keja i a.dministraej& „llłowamo '.lu j
Łócl
jdego" mieści się przy rrL Zit.cllodnie
j Ni "37~ epa
z• 1 11"1\D Prenu~e~ata. w ŁJdzi wynosi roażnie rll. s, półrocim.le
Cen Ol egłlłs:ii:e1iii I-sza stro•rn. 5!) kop. 4a. wiersz lubo
Intertsowa .ni do reda.keji, zgła.Hae sie mo"'ą od li ół
"' 3 • m~esięc~nie ko]ll. 5D.
fego
mieisce, na.dssłane Sil k., nekrologi i rek:l&mv lali k o~ł1t.
ie s po poŁ i od. 6 do 7 wiecz.
•
o
p
. Za odnos~en:e do dom!l l!lb przesyłki! poc-i;tową dolicu
szeni& .zwyczaja.e 13
oistos::rnnh drotme 2 k z:'vryra 'li
dIlllD.lS
· · tra.c1a.
· ot wa.na.
..... od 8 rano do 7 wleaz.
się
20
kop.
m1esnęezni
e.
... „
A
.
. z.ai:111111J
. . .3:li»Nltl I-su strona 5)• kop, reulJ1os11:
ama
.A.dres t'elegra.l'iezny „Łśdż•!iturj2r".
Za ?rzesyłkę za.~ramcę ifolieza. illę 61) kol,l. miesięGznl111.
klamy po 21) Jcop., zwr::inj:t3 B JCop. H w1'.tl'!l3 lub j•"'G
. ,
Zmiana a.dresu -O k:op.
Tehdi»l'I !Ml". i!il.
miejsce w tekście 75 kop.
"'
Rękop1sow nadesłanych redak ·
· zwraca, za artyku.y
, z p;ory
• e~n'!.. ll'lnora.ri,;:v a1mini.stra.ch wy;it:au:aa
01a me
lS ni'!) b~~zie.

!t.,

Łódź,

3 maJa 1915 r.
), Obchodz imy Swi~to Narodo weipoznicE} niezatar tej nigdy chluby na.~~tj - pami~tnej Ustawy Majowej.
~~;.Rzecz d11wna. Nie zyskała. ona
.~~bie wi~kszości współczesnych, nie

,zdołała zbawić

Ojczyzny. a przecie
.testame nt ginącej Rzeczpo spolitej
~ana, z pokolen ia w pokolen ia e1. ~.:.,.•'. em. śp.iżowym przecho dzi Ustawa
:111,

i"ma1a.

·~

Święcimy je1

rooznicl'), dziś w
innych, niż dotąd warunk ach;·
pnyeh, ~ jednak pokrew nych tym,
;f4ród. których powstawały jej zasa.. ·w krótkie a mocne artykuły
fioła

w państwa

uj~t@~

płatni byli 1ej przeciw nikami. Przy- gomości Carze - gwaranc ie"
czy przyciąga. Smielei przemaw ia ostra.
pomnijm y, że wśród twórców Targo- „JęjmQśoi Imperat orowej, co nas o- krytyka
urządzeń politycz nych, za.-

wicy obok do

szaleństwa pyszneg o broni" ufność pokładał, a siebie i in- poczn.tk

przez króla Stanisława
Szczęsnego Potockie go, jurgeltri ików nych przekonywał, że właśnie Pol- Laszezyńowana
slriego
i Konarsk iego. Józet
rosyjski ch hetmanó w Branick ich· czy k
·
d
t
.
.
i.
ł
Wybick
i
woła
polepsze nie doli
s a merzą em s 01 l uy1e ad:>wne ohłopa; słusznościo żądań
mieszcz

Kossiak owskich lub biskupó w Skar·
szewski ch czy Kossako wskich, byli
:patrjoci nieposzl akowani : twórca. „praM
wa o mies~czanaoh"-W a.le wski, konfed t b tr· p ł k'
t
era ars I
u as 1, au or pere ł
poezji jur;y:stycznej XVIII w. „Psalmów pokutny ch" oo pa.trjoty zm aw6j
wywiezi eniem do Kaługi przypłacił,
R~ewuski, pó~niejsi uczestn icy immre~
lrnj.i „Kościuszkowskiei i !eo-jonów: OJ
l!I
giński, Sucb.or uwsltl i w. in. Przypomnijmy, że złota nie starczyłoby na. prze·
kupiirni e tych dziesiSttków tysi~cy
braci Hlachec kiej, co przeciw »obrzydłemu despotyzmow1" Usta.wy Majowej lauda targowi ckie »krzyte m

szkuty szły do Gda.ńs!rn, wszystk o
dobrz;e b~dzie.
No i owe „Saskie Ostatki" dla.
Polski okresem rozkwit u ekonomicz-.
nego przy jej zupełnym upadku polityczny m. - Rozkwit ten zaślepił ogół na niebe:1pieozeństwo grożące, na
złowrogie Mane T„kel Fares któ·
·remi były pierws;,sy rozbiór,' rady
R &pnlllvW
. ·..t I• St as k lb
e ergów.
Usta.wa ma.jowa miała kraj zba-

wić, miała potężne państwo narodo-

ań~

stwa dowod?;i zarówno szla:chta. (Wybloki, Je11iersk:i), jak mieszcz anie:
Barrs, Dekiert, oraz na} wy bitniejsz y
publicy:ita. ówczesn y Stanisław Sta.szic, gf1r~cy patrjota . o gł~bokim
um:vśll'ł. ·
·- W tym czasie Komisja Edukac ji
Narodow ej z niestrud zonym Kołłąta-.
jem ,rozwija. pomyślnie s w&i działal
ność, stwarza]ąe nowa szkolnictwł
samodzi
~a cel
jedyny
szerzenielne,
e oświaty
i wyrahia
niemające
uezut
obywat elskich, -dla naszych opłakanych stosunkó w dziś jeszcze ideat
nieosi1J,gniony,
Powoli skupiało si11 pośród zaco!:mego i ciemneg o ogółu ttronnit two
reform
wych. Moona oparpań·
stwo byłopaństwo
głównym punksl\lm
cia nowego stronnic twa.
Posia.dałG
ono wielu przadsta wicitli w łonie
sejmu czterolo tniego, który przepro wadze dwie ważne uohwab : o zniesianiu t. z. R11dy Nieustającej, znie,
nawidzo
nej dla wpływu, jaki na nią
wywierała
ambasad a.
:rosyjska,-:następnie o powi• kszeniu wojska. dG

we zeń stworsyć, miała nowego duGdy przed 124: laty w ciszy poeha w skarlały naród wlać...
zeń kół stronnic twa patrjoty czZa.późno. Garść patrjotó w, koło
.i gabinat aah IDEiMW stanu powniej skupion y, qga.rnięty został od& Ustawa Majowa , łuna dzieświ~tym" :podpisywała...
m1item ciemnot y i bierno.ści i w bagszalała nad światem-w jej odWszysc y oni: Rzewuso;r, Sucho- no bezwładu wciągni~ta.
rodziły si(2 nowe hasła, nowe rzewscy , Ogińsey
i dziesiątki tysiE)oy
* * *
.wa i nowe społeczeństwa. Echa 8iemnej szlachty - działała w imi~
Gdy wśród tych rozpami~tywań
fl:lurzy dolatywały do Warszaw y, dobra. narodow ego, tak jak ich nau- o naszem pom,vśl
imy polrnleniu, złoohui w nie Kołła,taje, Potoccy , ~zył;r
to dobro pojmow ae-·wiel oletni wrogie nasuwają si~ zestawie nia:
aehowscy nowy ustrój ginącei :pokój, bezwład i ciemnot a.
Siedmdziesięcioletni okres bojów
zpospoli tej, obmyślali w ciszy i
I to musimy przypo:mnie6, że o niepodległość, przez Kośoiuszk~ ioo.ooo.
·cy przed oiemnym ogółem, gdyby przyszło bronić Ustawy Majozacz!łty, a grobami i szubieni cami
Ta dwie sprawy pecil\cały za. so~
dostojni ka.ml przeda.j nemi, przod wej, a. wraz z nią i Ojczyzn y, armja straceńców
stycznio wych zakończo- bą ważne następstwa: dla. wojska.
r•m fałszywym, co gorszym niż nasza ówczeslla wydała z kas ·pułko- .
z
ł
ód . d
trzeba
po, w rsformo
miejsce waó
Rad.rsystem
trzeba byg e1yhający niebezpieczeństwem wych zaledwi e jedną pi~tą leiących ny-: mę~~y nar_ 1 „ o pracy ~r~ datkowybyło
gan1ezneJ go s.lnerował. Od pół wie· ło utworzyć i nowy rz~d.
'!yżnie grozili- zbawien ie kraju i ta.m pionifłdzy, że
niespełna jednej ku nieomal w Polsce, abdykau ja
Praca nad temi reforma mi obj,„
. twa, hasło czynu i odrodze nia czwarte j liczby na.bojów wystrze
lono, z dążności politycz nych w imi~ do-. ł~. niebawe m _kwe~tj~ cał_e} orga?iH
·
wali...
·
a liczba poległych i ranayGh wynio, brobytu i spokoju była dogmate m. c11
s~ołeczn
e1
pol1~ycz
ne1
Polski.
O
·
p
1
k
,_
"t'
.
k
·
·
. k . noweJ
,W· promien ny dzień majowy, H.· s a. 1.840 u d z.1...
cjl decydował spao s a .u..Wl _1a e onom1czme Ja . m- ej a.lny knnstytu
sejm 0 podwójn ej ilości ooh stanu - :rewoluc ja bezkrwa wa,
Olb rzymi galareto waty
gdy,
w
z wrogiem
p
ła ie wprowadziła w czyn-W rok ohydny gad bezwładu tysia.cam i ma- mająo...
- „Jakież były ówczesn e życu
ie,j zastEiPY zbrojne szły na cek oplątał orła czynu narodow ego i
Zupełnie, jak w „Saskie Ostatki 111 • nia Polski'? - pisze Mickiew icz ~
'hód, bronić nowej Ustawy przed krew serdeczn1t zeń wyssał dolllZ- Przyszedł czas próby. Nad świat&m
„Pi.elgr~y~ie Poisldm " ? konstytu cH
znów rozszalała burza dziejowa. Nad m~1owe1.-„Położ!ć ko.meo bezłado~
'"'·' giem, w dwa lata w Grodnie pod- czętnie.
..
.
.
szerzącemu SHi m1~dzy psu ąc.ą
łlisy:wano akt ostatecz nego upadku
A w. tym~e czasie na świecie ~o~ską gromy_ blJlh od Polski słowa w1,
8 111 szlachtą, przez wzmocn ienie wła·
'zecspos politej.
burza dziejow a szalała i wśród ,jej swiat ozeka I czynu.
dzy centraln ej z jednej strony, z
*
$
*
gromów nowe rodziły si(i państwa i
Czy i w obecnem pokolen iu bez- dmgiej przez rozszerz enie praw ot! Rocznic~ katd'i naszą., przyzwy~ społeczeństwa.
wład, tłumy ciemnyc h targowic zan · bywatel stwa na. wszystki~ ~lasy luf.złiliim
y si~ świ~ció roznami
ętvwa·
*
*
*
.
stworzy
nad • któremi op„tani fraze- du; odzys~ać mepodległ_os6 1 straooi:
"
. '
'
"
• • na stanowIS ko w Europie ,
przez u;'Jłiom. Z echa spiżowego chwały oj1
Bezwład i ciemnot a pokolen ia e- sem 11iedołęg1, „ub
łotry :przedaJm gruntow anie w Polsce zasad wol;~w, lub straszne go echa skargi na poki rozbioró w i ustawy Ma1owej fi przywód ztwo
obejmą, by naród w ności".
l;tki narodu. Skargi, zawarte j w mo- warunkó w ~y0ia. historyc znego wy- chwili
burzy uśpić i w ręce wrogów
Silny rzf\d i adminis tra.a)a sprt:
~j:Utwie, od której „bieleje włos", da- nikły.
go wydać.
J.
D.
tysta
miały zastS:pi6 bezład i anar~
~~ne pokolen ia czerpia. mo~ ducha.
Siedmd:i:;iesi~cioletni okres niec.hję;
oświata
i postt}p ówczesn y
ł ł
~!'.,•. Dziś, gdy tak samo, jak w ohwili przerwa nych bojów: kozacki ch, tatarobskura ntyzm i zacofani e; przywile ;
rodu i kle1notu miał ustąpić prawu)
lOWstawania Ustawy Majowej, nad ski eh, moskiew skich, szwedzkich. i
'
0
\i.
zasługą i pracą zdobyte mu.
łtł'iatem nawałnica dziejow a sza.leja, znowu szwedzk ich, poprzedzający eSzlachta miała. zachować w et.
,PJzypomnijmy sobie, dlaczego Usta- pokey saską do cna wyczerpał siły
Kiedy w r. 1772 „Alians trzech łości swe prawa obywate lskie i przy~
!a. Majowa testame ntem a nie odro~ i cnergj~ narodu. Wszolki e, najci~t- mocarst w• uskutecznił pierwsz
y roz- wileje, obok tego uznaje takte, \"."
~niem Rzeczpo spolitej lilifł stała.
sze bodaj, ofiary z pot gi i ambicji biór Polski, zmniejszając jej , obszar mniejsz
12
ym coprawda. zakresie , prawa
o ezwart8'
l
";, Przypom nijmy, dlaczego hasło państwowej ponieśó, byle spokoju ZlJi- zostały ez~ść z górą; kiedy na po- innych stanów, mieszczaństwa
m terytori um Rzec:z;ypospoli- chłopów. Zniesion o t. zw. „ohyd~
!lelkiego czynu narodow ego tak rzyć, byle szkody naprawić, kraj tej
sifi przekup stwo, zdra- stanu miesz:'.'zańskiego" i szlacht':«rałą garść narodu koło siebie sku- spustosz ony _odnowić - stało sif! ha.- da iszerzyło
intrygi na.wet wśród kierown i- może si~ trudnić .handlem bez oba.
łiło, .te n,a ujarzmi enie jego niespeł- słem powszec hnym. Co puwda szlach- czyoh warstw narodu,
- skupiły si~ wy utraty szlacectwa. Pr~sła zatem
na. stutysięcznej armji nieprzy jaeiel-. cie ówczesn y był bardziej szczerym silniej
serca.
ezujące,
zastanow
iły si~ owa
~kiej starcz-wfo'l
nit .J·ego pra.wnuki. Mądrych nazw w głębiei umysłyuczoiwa, widząc przed ry odwiecz na zapora; dzieląca sfe„
gospoda rczych zaj~ć obu klaS!
sob11r ponure widmo dalszy"h kl~sk społecz
nych •
. . ·I nie upajajm y si~ fruesam i, że rodzaju „praca organiczna.", „zdrowa
i upadku.
Miasta
obdarzo no obszern ym sa.
.Olłoa przemoc Usta.w~ Majow• zgnfł~ polityka realna", dla swej kapitula SprMn polepsz enia stosunk ów morządem, starając si~ powi~kszyb
'hM.„ te gf.łrajey tych prze~ moskala eji nie wynajdywał; on wncz w ..,Je- społecznych coraz wi121rsza.. uwag~ słabe
jeszcze ~ieszczaństwo, nadte

ł

ł

oślizgły

ufnosć

ugod~

?I

l

.

Jfons y U"'J•a 3 ma'a
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słów.
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mieszczanie otrzymali głos d.ora.dczy
w sejmie.
1~iesbzdczanie. mbias: prrw. atny~hk i
.t opl o arzen1
yu m1e11 opie ą
]>rawną. Wszyscy chłopi-zbiegowie
i przybysze z obcych krajów otrzymyw:.tli zupełną wolność i mot·
ność osiedlania si~. ReligJa katolicka pozostała wyznaniem panułącem, ale dysydenci (inowiercy) otrzymali całkowite równouprawnienie

hł

. • "' - .--- - · ·~~}!tł~
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.......___.............,.....,..-~.
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J!}dnak do nieurzeczywist.n[onego stldch mcidlącyc'.l się, tak że większa U
planu odrodzenia Polski, którego wy- 6zęś6 ich zapełniła. cmentar:.1 ko- ~
razem si~ stał at konstyt~e ia .3 mab)a, ścislny.
powraca.ją

ofiarnie
!i:ycie.

1

nas t2Pil6 po.a.o ema, a y
wprowadzać Jej idej~ w

Wsz12d!!iie panuje spokój padnio-

sły i u:roezysty.
Minęło sto lat zgórą, forma prnw........ (m) iiabo:teństwa. Star~.na. ustawy majowej jest dia nas nie- niem urz~du starszych zgromadz~n~a

odpowiednia, tiole czcimy w niej ten ma-strów rzetniozych w piti;tek a_ma
p~d odrodzeniowy.
7 b. m. 0 godz. 10 n.no w. koś mele
Zyj~ w nas 1ej dątności,których św. Stanisława K@sttn bę<lzie odpra-

ei~ nie pozb~uziemy, at póki nie i·oz- wione nahożeńst\>TO ~a zmarłych
Gł12boko sj~gająoe reformy prl!e- błvśnie w pełni swego blasku no- c"łonk~w zgromad3enia,· 8 b. m. jako
prowadziła konstytucja. w dziedzinie myślność całego Narodu.
s:
..; dni~ patrona r~eźników, w tymż®
zarzarlu naństwowego.
.!rnśGiele b~dzie odprawione 111.tl)ożeń~
Szczery liberalizm polityczny
·
stwo na inta:ncj~ neźników o godz.
/1

i opiek42 :prawa.

.

. rrn'?"'"';;~;;:,;:~;:
· "rnt;;„ !2.~.:ł'""""""""""'
bo
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'
przenI'k-a t e re t @rmy, doprowa dZaJąC
do utworzenia. pierwszego rządu na.
kontynencie, odpowiedzialnego przed
stawicielstwem narodu, Obowinzko•
:wa co 25 lat n;wizja konstytuoji
iBtawia ją najwy!t~j !18 wszystkicih
ilotychozasowyeh konstytucji pań:etwowych.
,
Zniesienie liberum veto usuwało
samowolę magnatów, posługującyoh
si12 ~ywiołami naiciemniejszymi dla
tamowania owocniJj pracy refo:rmatorskiei, fi dziedziczność tronu utrvrnlało ostatecznie mocną władzę
centralistyezną, znosząc system intryg i przekupstwa przy wyborze
króla.
Oto zwięźlo podana. treść nowej
konstytucji, ogłoszouej a maja 1791 r.
.w Warszawie.
·
W„~r ód
i.
1.
· zaparn
ze b ranyc h , .non·
siytucjl;} odczytano w sejmie, poczem
'król !liaprzysi~gł jej wierność. Nia·
liadowoleni z konstytucji nowej próbowal~ protes_tu, leoz zn~j~-~wali' s~E4
w.mnui1s~oś_m. ~~natorow1e i po!l.lfow1e zaprzysięgli 1 w kat_edr~e. do;kąd
wszy~cy z królem udall Sii) w~ród
wielkrngo entuzjazm:i tłu~ów ludu.
, N?wa konstytucja, rno przep~·Jwaaza1ąe_ zupełnego róvvnouprawmenia, poszła ćh·or.:a y,ośrei!nfa. Zmuszał;y: ~o t~go ówcz;sn~ wa~unki. Przez
lnlm.i. wieków ~z~~dz1fo. mq P~l~ka. za:sv.dą wył,ącznosc1 szlacheckie:, rnne
stany były zgofo upośledzone.
W takich _·warunkach .zasada powszeehnego row:nouprawm~111a b!łaby pm·;ostała ty~ko f!Zereg1em pl~~:uych zas~d pa.prnrowych, ldóreby nie
zdołały wejść. w tycie.
. .
Stanów me zrównała z sobą, ale
je p€1dniosła.
S'·
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Karty· rekwiz;rcy,jna za•n„„
•...,...

numertHn w hi\lrn
wykupnyre ~rezydjum ~Hnjf
(Mikołajewska M) mają byó 'V'
celach dobrej kontroli i w1ktpu ponow?i.a tam przedstawion11,
a mianowrnia:
·
w poniedziałek, dnia 8 niaja
numera od l-lOO,
·
we wtorek, 4 maja, lllllnera
Gi! 101-2 oo,
<~,.
. . we środ~, 5 maja, numu~

trz@m1e

fJ

,,

f,·•

,:

~

od 201 - 3oo, ·
.
·
W czwartek, 6 maja, BUl'J.el'a
od 301-400.
.
' .·· \
w piątek, 7 maja., num.era'.
od 401-500, ·
,
· '
4
W SO bot"',
8 Jn&
~
· 'J a..••
od 90l-600.
Termin dla kontroli i lf'i·
pu kwitów o .wy~9zycb.,.
merach b~dz1e .Jeszcze. "O·
szony.
Łódź, d. 1 maja 191'5 r:~

10 i :pół rano.
_
(g) $;:cd.ly n~~m~@ck~~ l7.i
Kii"Óleu~t'!1~e" W najbli~s:uch dniach
Wie l k i ki i~ te M: i koła j Mi- ro.!poczn" .J.Uż. SW" d:&iałalno. ść sądy
-i:
"1r
k o ł a. j •w i cz i g e n er a ł Si e· niemieckie,
założone
w w1~kszyc h
wers.
, c,
miastach zaiętego przez niemoów
terenu Królestwa Polskiego. W ŁoSZTOKHOLM. Organ :rosyjskie· dzi jak już donosiliśmy, funkoionuje
go sztabu genGralneg o „Armiejsldj już' sąd okręgowy niemiecki. w CzęWiestnik" prostuje pogłos!rę jukoby stochowie nastąpi w pforwszych
wielki ksią&a Mikołaj Milrnłajewioz dniach bieźn.0eµ·o m1esią'.}a otwarcie
był w swoim c.lasie unio ny prze::i sądu okrQgo'vvego. i sądów gminny~~.
dowodz~cego dziesiątą armią rosy1- Do saG.ów rrminnvch będt1t powołam:
Ce~~rsko„}fiemi ecki prezy~~nł pf~ijł
ską gimcrafa Siewerea. Tea ostatni :prawnicy,
vyo1r~ci, _mz_~d1:iic:1! . ma,·
vcn Oppen. · ·ce·
nio popełnił również sa.mobójstwa.
gistratu z riosróu lua11osc.u mieJSC?·
p r m e s y ł k 1 d 1 a j eń c ó w w
wej. Sąd zaś okręgowy skfa~ae . 1.s.1~
Ro s j i.
ma wyłącznie z sędziów nienueckrnh,
wyznania ehorym obojg
którży na doradców dobiorą sobie Podług specjalności udzlęl~n,o
Według oświadczenia rządu ro- dobr-Z6 włada'ąc.vch ,ję2lykiem nfo··
Chorym wowmttrznie · 4JJ4,
syjskiego wolno przl1!bywającym w mieckich adwokatów miejscowych.
rym dzieciom UO, chorym. na
naństwie rosy.'1"skiem jeńcom cywil·
.
t
. . 1ogi·
.r
.
• Sądy gmin11e rozstrzy~aJą wsz;v:s. - 178
chorym
grnuo
nym przesyłać. pieniądze i paczki Zi. krn skargi do 3,ooo rb. i wszyst1no 93 i chorym eltiru:rgicuym ~lł7
pośrednictwem Biu:a ~la Je~có_w wo- proaesy karne, które nii& przekra- zem 2H5.
jenn~c~ przy .rosy;sknJ?- 9z.,,rwonym czaią kary więziennej nad rok czasu.
= (m) Z V Tow•rzy11
·Krzy~u, paczk~ podle~aJs. J~dnak c~u. Sądy okręgowe z~ś rozpat~ują spra· pozycz~u:~i;.~o "'.eszczędnoi
:!Gzk.a.21 M1 koła.J M1kołaJe· wy pieniężne od 3,000 rb. poo::w,~v- wego. V łódzkie T~warzy1two·powJ ć s d 0·t y cz a, cy .~yd ć w. , szy .i sprawy kar~e. p~nad rok w1ę- tycz1rowo-oszGzędnośc1owe ~Wolo.taf!.
·
..
._ zienrn.; zarządy mrn3sk1e poszczegól-: ska 1S9), rozpoczęło po świ~tac.li IW&
ki ~a~z~~~;r d~W 6 ~3: a.rm{1 f°.SYJ _ :nyoh miejscowości opraco~vać.. m~ją < ozynnośoi. Wyp_łat tymozas,o~o.1 · sa
L\. e1. :~~~~ roz.mz
zienny re Cl na fa;ty ki.ndydatćw. na sędziów gmm- Towarzystwa, ~Ie uskut~c~.n ·
~
1
s ępu.A~"l·
.
.
.
nych.
. · . •:. s : , • ··. . ·. „ ··
dniu rozpooz~ma U.kowy:ch ,
pi
,
~asze dośwrn.~czem~ wo.Jeirne Y.= (g) .B::ebQ"!l!rr.l~Gil ®[)Ćhu~ lmaGl- - osobne zawhldoniienie: · ··
Jawmło 1,la:;;„~rogie z~miar;y- ludn~s~i z"'mm !IT~~ki a . ~~tu~d„ . Zarząd
Co do przyjmowania· :italdndoi" .
tyd". '~, GaHv1l, ~il. ~~1.nn~\: ..~ Po~;~- Tovr. muz:um nau~1 l s,;ztuk1 przy- to kasa przyjmuje tylko w ponie- 1
Zaled„„e o~;:~~~. 5"-t ,,;~a ...
_z~~~k pomin~, 1~ .zebr_ama ogOlne ezłon- działki.-0 ile wpłyn~ do kasy nl~-i.
na
w ~,1 LŁl\l.~,l "na;:;„.~c , ~~ ,a.,._
ków odbędzie Slfi we wtorek d. 4. głe raty potyczek„ to wyda.wa.nit, i
lu~ ~utypuJe pr~e:r„nsportowan~~ 8~: maja o godlt, 6 wieczora~ w lokalu wkładów OlilZCZfł~nościowY:ch o~by-: :
z.. djedn...ege O!nrn~u ~o ~ru:';>!reia~ muzeum: N~ porządek dzien!]-Y oprócz wać si~ b~d!!!lie mezwłocznie. . .•
.
u g„ Y u~uw:am.{ 5·1 ~ :3.,. ana.\ 0 ~~ 0 . sprawozd~ma za rok 1914 ;. w_ybo~u
Po~ądanem zatem. jest w mt~H·, i
k~ór[. obeJlll~,e mep ... ~yiac,:l,d~a. a ctłonkow zarządu, znaJdU,Jtl s1~ ilie samych c1łonk:ów. aby w mu.rQ, ; .
8 ępuJa. 1021110 • ::-ry z Wln'! · /
1"'• spuwa d~lszyeh ~osów muzell:m. ~o- możności wpłacali .do ~y 'r~W,&«i
ll!

.

11

ad

nicy

z

1

't

BI

F·b
cl,

I

k tóbrzy ~e!1u~cJUJt.: ludn~~ ojhrną żądanym Jest udział wszystkioh m- rzystwa załegłe raty.
···... , ·' . ·
1~ć bz:upde nl ° dez~}oni:,ą. „ .Y uocstwo- teresujaevch się sprawami instytucji.
-. (m) O W;rll!pno„ W':ostałniot-·
n1
le ną 1U DOrJu Ou. Shp 1eg
&,
• "
h
.
.
· . . di . f"'
w nó;;~~!!y~hw~~~e~:c~ u~~l~~·i hyr{ którego dopuszczałą się iydzi wzdłuż
-=-~Sg) J~~~cze"11~ P~.t:;w~zce ezduao ćw mrn101e bna:sem.naa,e e,i.

i..

K

L

i·,~/, ..,

:ś

·!"" ,

!Jy stopmem prze.; c_1ovvym

żytn!ch

form

:Zycrn.

d

a

-

społeczno-pob-

tyezilego.
,
.
, Z taką b,~tag komitymoy;ną. na.r'1d mógłb.y .ś~rn.ło ruszyć dale] w
:pochó'!- dzleJowy. ł
.
NHli!!~e~y. stanę

Y.. trudności,

~ó-

re no~ve1 ko:nstytue31 przeszkodz1ły
10zkw1tną6 i wyde,ć ożywozy plon.
Nasfanujące główne prz-.,czyuy
'Ua_ to się.'z!o~yły. .Brak było
narÓ·
dzie ID.fl-'3, świa.d_om;-re~ swy 0 h spraw,
które .lronstytucla chmała ulepszyć,mas energicznych, któreby stanęły
zwarcie poza now" konstytucią.
'7.~ ••
~
...
•
.. i:rć"'".,.z t7k1 stan rz_e,..zy me mogło
~zdrnJ„ °' ... o~umnle ~~:sło.„ W~zystko dla
~U u A .t pi
t zez tUu, • kó
t .:
b ł
~ 11 Y, ezą 8 osu~ _w ycn
Ya
-0fło1:;z?.rn:. ::1 13 Frano1.1 1w 1~· 1792 de·
f-!ra;1a piaw m;;ło.v:rnira
obywate.a
•
1
••
óra
przemawrn.ła
do
mas
ludu
.Jne"'•ri"znycb
i dn~ć 1·u1· doi:r~~'v""h
- 0 :-=
u~ ; '"'..
' z.<if,;,v '

w

ifJ::~tHJ~ 0; u~am~woln~:_~rnl

całeO'o

o czu~a zupo ny r~ ~~p • . - a
odnye !ill~
Wie]~ ~ 1'!.andlu1ąc1"™- wapnem
stkich żydów /Jbwo~u o~eracyjnego. ~a w lolralu T~w. kr@Cl.ytcr~e~o•. Sred- _~dało . BH& po
za~UJ.:1.1 W&Jtl& .v:
Tam d~ie wkroGz wojsko rosyjskie ma. 19, ~ebrame prr;ed1Jtaw1ornl1 wy- .łnelec:lt1e, ską~ ._ o!"a..
:lfa.P~'
ż dżi g zostan w
a. z ośród bit.niajszych oby\vatel1, Jrtórzy ra- 41l ~odzi dale'lr? ,,. '.el~
. )&je si~•
ż~dów zameż~ychJ1brać się bG!d:io za· ąz1ć ma.j~, na~.sprawą..PrHI!r~wadz~: pomeważ tam d()ehodz1 k_?liJ, koliml
.!dadników których należy wysłać w ma. dl a Łodzi potyczru. 15 m1l10noweJ. zaś sprowadzać w-npna., n1ld nie ry:
. .'
i d Kil
d
_
...,. i a .. . _
.· , „ :-.'=.ie.ii·
~ykuje, gdyż z 'Powodu \brt,JJ;~ .·~om
głąb RosJI naraz . 6 0 -i owa, 0" 0 •
oci owa j~st zbyt drogł':; ,
• - }m) .lir._11ra~~~r-sy li"'Z>i.il~~~e~· ta siła
bo~u kon;e;n~ra~yJn~go .• B?g~czy „y _ muC.ZSjj„ w,~zo1aJ ~~ posI~~ztm.u
p ,;g '
~
'
·ri1~„ :
dó.v, ".'ławe~,.cH~h tJOSiad1ośo~ merm~~o fl'~rza.du Re~UI::.Y. r~emrn.slmczeJ wspól- (g) <>;)~chronl!!sko dla .. ; ,
mych i r!lb1_nów. i V1ogó~~ wsll!ystkrnh. nrn z. :przedst~w1melaIJ?.: cec~ó!', roz-. ~orallliy~~. dzi~wc:m11t„ Z 1{1: i
.k~órzy wywrn~aJą wi~l.tr1 wpływ n~ patr~wano pueprowad.Amą ko~esyon: cJatywy sekC.J! kobiet przy .:Ko·.m.·
.• on{.
memne :i;n~sy 1>ydowslne 1:1a~eży prze d~?~Jtl z centr. Kom. „obyw. w kwe l'l'atelski.m '!chwalono. powoł~~ w, • ,
dewszys~ki~m aresztowac, l wy~yła6. st11 zatarg:i o włas.nosc .R.esursy rza- szem m1e1fo10 schronisko dla_.dz.1&~ 1 \
Sz."i:olne warstwy lu.~noścn ży- mieśln~czeJ, .a m1anow1crn muszlę, e::ia\t niemoralnego provr.a~e_11.1a.111łl}„ I
dowsk1e1 nal0ży powrndomrn, żo w~zy- znahimąc~ s1~ w parku Staszyca,
W tym o&lu wyna1~tr ~y6 Jll&; ilć
stkie . oboatr,ge:ni3; prze~iwk~ ni8J są wzniesioną .1912 roku przez Resur- s 13 ecjalny dom w pobliżu ~szpitala :P~i ::1:
wynikiem uprawianego szpiegostwa sq rzemieślmcza., na czas wystawy OhoJ'naeh składający si~ tZ 18 ppkoi,, il
•
tk' ·
1"
d
· 'l ·
·
· K om. przeznaczony
·
'
l za. ws~ys ~~ repres_a Jll. ponosza:.o. - rzemies _mcz~ : przemyswweJ.
d·1a 50 os ób.
. • W . skład
.. . . ·!1„
powiedzialnosc ~ydz1. Jednoczesmo centr. me Wle'.rnąc o tern, że. muszla zarzadu schroniska wejs6 Jll& prsed·, 11
należy powiadomić iudnoś6 nie ży· jest własnością Resursy rzemieślni- stawfoiel centralnego Kom. ob-ywatel·, ;,
do wską, 2;e zarządzeni~ ~rz-aciwk? >ty, (}~ej - '!;yi:m;ął ją p. MazurkiewicŻo- skiego i grupa osób;. które intera·: .':1
dom
"'a'·tosowane , zostaJ"'
w1 z ~v~h to nowodów Resur"a
' · · t
·
S"'hronisko 1ta-, ',l
.' .„"
.. "'"· .•vo ' .kliku.
. . „t.yu
. ""
.
-"·· . .
SUJą się ą rilprawą.. ..,
m1es1~cznych do:swmdcze:macu I u- rzam1eslmcza, .;ako prawy właścrnrei wia sobie za zada.ma nauGZaó r1e- .11
"Bewnieniu się !te żydzi uprawiają muszli, przeciw temu stawiła opór, iż miosła dziewcząt niemoralnego pro·. :;i
izuiegostwo na wielką skal~ i uie o- nikt nie ma prawa go61Jodarowaó jej wadiania sie która .wyrażą cb.~iLP 0 ~ !r
k azuJą
' . naJmnieJsZeJ
· · ·
· sympa t.Ji· u;;l a na- wł asno::s01ą.
;; ·
·•
rzuGenia hanbiaoego
z.a wo d u.. . .· · 1
rodowości innych wyznań. Naraid@
Nastęnnie omawiano spraw~ zePrzyjmowanie· kaniyda.tek uskll-' 1
naieity w niektórych okolicach wys- brania sie· dnia 6 b. m., t. i. w ezwar- t'"'cz•+·ne będzie- bądź po zgłosienii.:, i
R
ł 1. ,., dó
d.
· ·
· •
"d
t k
"1~
Y~r·d
"' ·'""
· l enii
. av .,,,y yr o mrn1.scowos.01, z~aJ u- e ~. w 10.1>.a1u , esursy, vv 1 ze,ws.ka si~ dziewczSgt, bądź po po ~o . ; :~
J~cyeh Slfł po lewe.} strome Dru.@pru. 1~7, '~· c...elu wync~u del_0..:gatów 11? m- kand.ydate.k przez le1rnrza szp~ta~na·,?
spekc;Jl iaory~zneJ. - N?' zeb_rame ~o go w Cb.GJnaeh. Prze~ . wstPtpienie;. ,:1
wrnm ~rzybyc pp~ sta:r~1 ma1.strow1e do schroniska podlega.Ją . ka.Bdydat ~' .i
f@ł,jlii(B
,.:vs:ys~1rn~,n zg~oma.dze_n ce~n?wyoh ogl~~zinom lekarskim, a nawet~~
1 8 arsi c~e„~dn.cy, aby_ wyb~ac z?~: , rac71.
·
·
.
.
, .
~!'?~..., s.eb;'.,~ , ;. delegató\lli do mspekcJl _ -.:- (x) _'Tlf'ś:. e~~nie dywa~ó!.:
- (m) Z dnia dzisii&{s:t.ego• !„orJ <Vim'";
! Ś(l]~er~1n11~e ~'!:ur.a?~ odbywa si~ "
D2iiś z pewodu roeznfoy nadania lrnn·
- (o) lianiia ~11fo!::'1'e.;:w>ll'!iia Wf! wielu domach łódzkich tak jak gdY~ł'
stytucji przez sejm iczterol0tni, we $·~o'iii's„ 't:;ec~;J~~ii~,;6w'7. Zarząd Staw. chodziło wy.konywa)ącsmu c1ynnos~:
wszystkich świątyniach kotoliskich ·i:echmków (Spacero;vu 21) na ostat- tę o to, aby przechodniowi z.a.syp~~
odbyły się uroczyste nabożeństwa. njem. swe~1 ·pos;~dZfHli!-1 postanowił ?ezy i zan~ecz.vśc.ió mu _ubr:ame, n~:
NitiWięce1.· nodnfosła uroczystość odbv- utwOi.·zyć ~amą prnlrnrm~ dla człon- Jcdnokrotme bowrnm da.10 SI~ ztu\
s:
"
ków. , ,
. _
.
żyó te trzepanie dywanów od Y~\d
ła się w kościele św, St. Kostki, gdaie
C1~rnb z wfosnoJ piekarru stowa- si~ na balkouaoh -ir~rntowyeh, sk ·.
zeb:rl'Lła Bi~ ca.fa.. prawie Łódź, Na r ;:;ys5f.H;i otrzym;y wa(>, b~dą w cenie mi.turulnle lrnrz spad& !la głowy pr;;,_
nabożeństwie obecni byli: infoligen- 7 i póJ lrnp;t.Jkl z11 funt.
.
chodniów. Mafo tego, ni~które słU~',
G.J"a, kor1~oracJ· e i cechy rze:mi~ślnicr.e
- tr) .G:.D ~E~i~G"i~li"a :i:yciivt:'l.rJ"' ot zmiataią grube pokłady kurz .
""~''"""'~-"" "C';J~'.:7
~..,;. ~' • ~
\U
•
l .
1
i gzJ!i'"
t !i:d
·
tk"
l ł
~~"r."'-~1'""
""""'~a""1lii'S.oi<llc~;ia
·h ami:moirrusz:.vn
wapna z parap et'w
.„
1
ze sz an arami, ws.zys 16 sz rn Y JH'l la.torjum przy ·szpitalu żTdowski:m sów JJ~dokiennyeh również 1!la chu::
składem nauc.3y6ieli!\kim in corpore. małż, Pozn~ńsldcd1 w l;.wietniu udzie- nikL s_,,, to fa.ty, na które m.ilicJa wiu
Kościół nie móg:ł pomieści~wszy~ lono ~ezfJłatnych. porad. 256~ bez róż- na zwrócić uwag'2.
frontu

pÓstanowił

naczelny

5 11.iu1o1JOTci®'l.'iff~J.

.

vv

o now~- wód~ arm:'i ro~ ·skie' w dalić wszy- środ~ 0 god:li. 4. po P?ł„

~P ~fieó.
0

e~ ~ ... „eia. a met n ~a..,, a „.u~o.wi rdan1
cusmewu
i} t
., ;, D'"'llW
•: ', y KO ł 011arme z o6
Y
przs~er .uz~a a. .
.
- , 1'z•:ctzytw 1 ~ :n Jemu. wiet.c złamrnrze n .1rons v u011 3 m&;a s .anę a na
nrze~'7.k;dż~ 0 bierność ID;J.S które nieidolu; były do. popar{;ia s~vycb wfasoych snraw i obron:.v kom,tvtueji
orzed ji{i wro ·ami.
•
• · ·
1
Nie mogł; one też dać 1rnleżytej
odpraw~ sp•Jtę,żniałym mocarstwom
rozbio.rezy rt•. _
.
S1ry narodu zaczęły dop1ero eo
wzrastać, a zbyt Ji;rótkim był czas,
d~1ielący okres zapoc:!ątkowanego od!'odzania oci. nowego ciosu, jaki Polsce
gotow~ly ':ioca:rsiwa. rozbior-

J.i„

eze.

SH;y te, i;;10d21ień1;ze jeszcze, zo-;:fały podojęfa zawczasu.
Zr,mnchowi na odtcdzsnie narodu
wspóldz!;:d;dy ciemne żywfoły za.:ho wa \A czt: TnrgowicY prowadzone
ll•r'?,"P<fl.t.ó•.",·
!) i'?:e;~
-~
-~::·, - • clb''J··,.~
~ "" •. ~e
~ 'o S'"';';.)
„...,, l Il·
1 eros egDi:Jtyczny i nie
widzące, że
'uż poza nim ,uskutecznia się dru.gi
rozbiór Polskt
0

naa.~uo;izą~ą
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Jił
<loftłor rąeayeyny, o!'Jywałeł zieni,~fd
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po długich i eiężl~ioh cie:pieniach zmarł, opa tr~hny św. Sakramentami dn. 2 maja, przeżywszy lat 45. \Vyprowadzenie zwłok z maJątku Lichawa na cmentarz parafialny w Małyniu nastąpi we środę, dn. 5 maja o godz. 3 po. poł.
O. smutnym. tym obrz~dzie. zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w ciężkim smutku

;zona

Dnia 4 marca r. b., w m. Kaliszu oddał Bogu ducha, po długich i ciężkich cierpieniach
Doktór Medycyny
·
.
·
·
.·
'
fi„ t p.

I

Nabożeti.stwo żałobne ~a spokói duszy ś.

Krzyża, dn. 5 b. m. t.

p. Felixa odbędzie się w tutejszym kośoiele S·go

J._w środę, o .10 rano, na które krewnych. i znaiomych zapraszają stroskani.
BRACH'~.

•

l

konać się,
zależało na.
leki był od

jak mało l\.fagnusenowi,
pra.wdzie realnet, jak dit-'
wszel.ldoh podpatrzeń i
kopjowania z natury, a jak Jednocza.o ·
śnie potrafił nadać swej s!'ituee ce-·
ehy' o pi@rwszorz~dn@j wartośei ttDatralmij, jaką stworzył w całym i:sna.- ·
ezeniu tego sława tragikomedj~ sła· 1
, wy... Zrozumiał intanoj~ auto:ra re-,
żyser sobotniej premjery,
poddał
swemu zespołowy właściwy ton lco- ·.
rnedjowy wytkn~ł mu groteskowość dzia- i
łających postaei, a
nadewszystko •
uchwycił tempo i za.to dank mu si~\
należy. Nadto pami~tał równie~ o··
stronie literackisj s1tuki. Zaden wa~ i
lor jej nie został ~atarty. Retyser- i
miał 'po temu wzdzi~ozne pole rozp~-;
rządzał bowiem szczęśliwym ~espo-:
łem, mitośników, a więc trudna rola,•

- (r) Pożar w ~rzezin1u;ll11„ Amelji znalazła wykonawczyni~ w
W tych dniach w Brzezinach. przy osobie p. Eli Kaufmanów.ay. Jej
.ut Cmantarnej w domu Chaima Kut· Amelja była w miarę histeryczką, '
nera wybuchł pożar, obejmująo po- kochanką, pseudowdow~ po „ wiel-'
grążonych
we śnie
mieS1zkati.ców. .k:im nieboszczyku", i uwypukleniem,
,-''
przeciwieństw i·
· Dzi(}ki szybkiemu ratunkowi• z .pło·· tych wszystkjch
mieni wyrwano śpiących, przyczem Jrnntrastów na.stroju dus2iiy, w jakifl:
db~dzie sił} o gidz. 11 i pół przed poł. w Syna~odze T-wa „ Talmud7-letnia córeczka Kutnera, Fajga. od- wyposażył postać tą autor, z jakiem.i'
mógł się uporaó tylko tahint p • .Ka.ufd,
niosła ci~żkie poparzenia twarzy i
ne, na które krew-1 rąk.
manówny.
·
'
Tuż za nią na. czoło sztuki wyZarząd Łódzkiego Towarzystwa „Tainu.11d•Torau.
suwa si12 Sara Dalberg-w interpre~
tac;i p. Lili, Watnickiej, jak gdyby
stworzonej dla· tej :ro!i, cz@go najlepW środę, dn. t'i b. m., jako w rocznic~ zgonu
Wielki nieb 11szczyk".
szym dowodem było brawurowe przez·
Sława? Jak11Ae piękne, jakże ma- nią zakończenie 1-go aktu.
Miłą; sympatyczną, pełnt\ tyoi&
giczne słowo! O niej marzy każdy
twórca, każd.Y duch, .który wzniósł werwy j termparamentu była. posta&
Niasti /"f wykonaniu p. Jadwigi Bir@n-.
si~ na wyżyny sztuki ..•
feldówny.
Jej Nils nie pozostawiał ni~
Do
sławy
tęskni
poeta,
artysta,
<&db~dzie się o godz .. 11 i pół przed poł.
Synagodze T-wa „Taldo
iyozenia.
Psłną wdzi~ku i finezjt
słowem
ten,
kto
integralnBt
część
mud-Tora" "Przy ul. Sredniej 46j48 nabożeństwo żałobne, na które
była
p.
Jula
Likiermanówna, w :rela .
duszy
swej,
odzianą
czy
to
w
prze.krewnych i przyjaciół zmarłej nmiejszem zaprasza
cudne to.ny muzyki, czy marmurowe pokojówki. Z obsady m~skiej palm~·
Zarząd .t.6dzkiego ,Towi:u•zystwa ,_Talmud•Tora".
kształty rzeźby, czy w postaci two- pierws~rnństwa należy si~ p. J. Nirn~ ·
rów m;fśti, oddaje ją swemu społe stoinowi w roli tutułowe.j-poety Marcina· Cederlunda. P. Nirnsteim · dał ·
czeństwu.
}" (g) Po~iąg pośpieszny
Aio cóż! Ten szczyt marzeń du- skończony typ ·swej kreacji, a. gr~ :
_:_ (x) F ałszt:n.'ll1a;ma nafta. ·~'ł-ódź:_~hUHBOWiec„
dniem WC!iW· ·Ftinkojo'narjnsze II dzielnicy miticH chów twórczych znajduje się w r~ jego oechowaJ spokój i opanowanie ·
'~ajszym kursować zaczął na .kolei fa- aresztowali onegdaj Nachmana Stras- kach najmniej powołanych do tego- oałkowite roli.
~~1.'yczno-łódzkiej pociąg pośpieszny berga (Zgierska 106), .kt0ry sprzeda- bo właśnie tego społeczeństwa, które
Obmyślony w nczegóła.ah typ .
:!U1ędzy Łodzia; i Sosnowcem, który wał naft12 i znaczną domieszką wo- uznaje wjol.lrnść pisarzy, malarzy, stworzJ'.} p. Zygmunt Rychterman, ja· :
~{IZie bezpośrednio z ·Łodzi do Kolu- dy. Kilka garncy takiej nafty, jako kompozytorów i t. p., ale wówczas... ko proresor Marstrand.
.
i8Zek i bez przesiadania wiezie pasa- dowód rzeczowy, przesłana wraz g a- gdy grudki ziemi posypią sit} na
.Mowa jego w II-im akcie wywo·~rów do Sosnowca. Pociąg ten ma resztowanym do dzielnh1y. Tu S. ·u~ wielró ich trumny.•.
łała na widowni kaskad~ śmiechu, I"
-.fet połąeżenie z pociągami ką.towic· siłował p1·zekupić milimantów, a gdy
Twórca wtenczas zostaje bogiem! sam p. Rychterman był pełen sub~
Od zdania „sio tra u sit i t. d." teluego lrnmi;mm bez szart;y i pr11e~
id~, k1rsującymi w różne strony mu sit2 to nie udało zbiegł z biura,
iN1emiec. Pociąg ten wyrusza z Ło lecz został niebawem schwytany i u- r@zpoczyna si~ _mowa. pogrzebowa pe ja~lnawień.
·
·
dzi o godz. 6 minut {>3 r'a:no i pr2iy- sadzony w areszcie w celu pocląg jakimś "wielkim" nieboszczyku...
Bardzo dobry typ ksi~oia Julju:~
~Ywa do Sosnewca o godz, 1 m. 26 ni~cia go do odpowiedziainośoi za
Oto myśl sobotniej premjery, sza dał nam p . .M. HorGwicz, któ1ag0i ·
fałszerstwt1.
w nocy.
która. ze wszystkich stron sztuki u~ grez eechowała rutyna i gł~bo.ka. ill- :
(g) Sądy gminne„ W Rzgo- kazuje si~ na Jej powiuzchni... Ma~ teJigencja.
y;:c:. - (g) Słupy graniczne. Przed wie -..
wznowH
dz1ałainośó sąd. gmin- gnusen poprze.z żałobną .krtiptl śmie
P. N. \Varszawgki, dał typ poett
1omem .M 40 przy u1. Zgierskiej i ·ny · drugiego
okręgu łódzkiego, Je si~ w „nieboszczyku" nad tą bo- jednoiity i konsekwentni@ utrzymany
,:łrzy ~biegu. ul. Brzezińskiej i Mły
!iarskiej ustawiono słupy granimme z w skład którego wchodzą gminy: lączką społeczną i palcami wytyka przez 4 akty.
Chojny; Gospodarz i Rzgów, Brójce karykaturalność stosunku spohiczeń
W roli asesorB. dał nam 1ilł po:ilna."~apisami w .języka.eh polskim i niei
Wiskitno.
stwa do autora-twórcy Magnusen, p. R Silberstein, który miał wielP
mieckim w1;kazujĄee granice Łod:l!l:i,
= (x:) Uszczuplenie prze„ aczlrolwiek w tragikom.edji swej po· szczQśliwych momentów w 2-im ;
Bałut, Radogoszcz;a.
strzeni lasów. ·Według danych rusza_. szerol~ą ide~. społeczną, nie 4·ym akcie.
< .= (g) Walka z drożyzną urzędu gminy Radogoszci, ogólna moranzu1e, me poum1a.
W rolach mniejszych wyst<;jpO"
*t'hmu11sc:~. Zwiazek walki z dro- przestrzeń lasów i zagajników w· tej
Jako .znawca teatru korzvsta w wali p. Z. Abramowii3Z, H. Weiss, S
, tyzną produktów ·żywoościowycli o- gminie wynosiła do niedawna 677 pełni 2i ca.tego aparatu sztuki teatral- Vl/ur:;zawski,
;5zym_a! osta~nio znaczny transport morgów 91 prętów. Z obszarów tycł1 nej. Nadaje postaeiom swym grote- Lind~;ufeld. Goldberg, .Kronm.a '
11.ar~-0fll, .ktore sprzedawane są po ludność podmiejska poszukująca o- slrnwośó 1 wkłada w usta ich cała
Nad !óZęścią dekoracyjną i rysu&.
Cleniu 1 rLi. 5 :kop. za ćwiartk~. Kar- pału podczas zimy ubiegłej, wycię!a gamę ironji. W opracowaniu psycho~ kiein ""'l f;ów czuwał :na1P1.1 kary~gtu
lo_tre. nabywaó można u p. Kon~. 30 morgów starego lasu w Juljano logwznem t;vcll kreneli da;e rnepae- rzysta '!;· A. Szy H:.
\'' ólczań~:,-;i nr. 43.
wie, majątku barona J. Heinzfa. i 30 rwauy łańcuch konirastóia w cz.r u ach
Reżysera. 1.vvwoływano po każ-.·
· = (g • ~~ursy rzemlieś~nfoze morgów zagajnikowa na terytorjum i pustępfq1di.
d,ym ~~::'.)ie, :t v·,: Il-im \HQ )zono nm. .
Przy Ki',„ •. ;~ rzemieś1niozem odwie- folwarku Marysina, naieżącego ;::ówNa.pozór moznaby im bdo zurzu· wh.•1iiac la.u1vwy.
:iza 1so ''"'ub. W celu uprzyst~pnie nież do barona Heinzfa.
cić 1iieirnnsel,wenc;ę-t',fSt' 1drn :s·.vyc.i:J.
Stan. Bal•
.ff;uła_<io •ł. większ&j liczbie słuchaczy
Prawdopodot•nit> pozHtała po wy- fi~ur.
'~ról')lł !!>; urmąd · Klubu do se.licji ciętym lasia {;beur;y .vut".ll\ QD~<'<
A.ie trJ.i·~ba 1,n1t~i zru.n1:··„iec iQ !t\allk~lnój l'. PfGfbil. O WBlHU'013.
;,~~ a.i.:unt B_·i.:0b~1~,;:;o~:;„~A . ~o;- ?r~e„ ~
dzona h\lU>A! p<lM'!'f~~

We

wtorek~

dn. 4 b. m., jako w rocznicę ·zgonu

b. p. Jgnacego_. ersona

j i;.~}~/zn'::-o!~{~~ai'i.:glii'\J:}:!:~,:.~~

I

Teatr i Sztuka.

„

. b. p. Rebeki . ru~sako ej
w

z

1

I

ułtP.j·a dobroczynn~.
o.nu
ł.la
. łd łód k" ' (Pl
W lokalu gie Y
z lł1
otrbwska 96), odbyło si~ zebranie or~anizaeyjne Kom. popierania .kuchni
ludowy~h. Ka. Przeździecki przewodniczył zebraniu w skład któngo
weszli przedstawiciele zarz~dów tanich i bezpłatnych kuchen, które
wydają przeszło l,ooo obiadów d1ie1151ie. W toku narad wyłonił sit} projekt obsta.wania przy wyasygnowaniu
?rzez gł. Kom. obyw. 'l,h.ooo rhb. iygodniowo na rl!llecz tanie kuc _en, w
.ra.21ie gdyby dojść miało do skutku
·".!lrzeczywistnienie 5-miljonowoj potyezki miejskiej. Ustalone cele KoJm.itetu :popierania tanich i bezpłat:3i.ych kuohn:i, - a miano"!ici~: a) po!>ieranie
dotychczas
istnuij~o.rch
,!rnchni, b) pomoc przy zakładaniu
11owyoh, o) zakup środków tywnośeiowyoh, d) nadzór nad posilnością
1.
ak.A
S dki d 0
wyda.wanyc.u. pos.u
vW.
ro
U·
l'zeozywistnienia. tych celów są dwo:iakie: a) 125,000 m.k. ofiarowanych

goń odbywa t;:i<: w dals!ylll eiągu. francuzi atak'lwali wiele razy w du· złożona z d:iesieyciu małych okrętów~
Wzd!ito dotycuczas blizkQ 1000 .jeń- tych masach Odparto ataki te, któ- stała przea Oste~dą. Gr~naty wy~~
P,GW. Obok tego wpadło w r~ce nasze i·e miejscami posuvrały się a~ do rodziesięć karabinów mHzynowyoh,
dl strzelone ~a, ?u~kie_rkę _pochod~ły ;Jl'
wielka Hość bagażu, wozy amunicyj- wów naszych, wśród silnych strat a nagle do 111171 mem1eck1ch prlywie.
ne i szczególnie dużo amunicji. Od- nieprzyjaciela i wzięto 90 jeńców.
zionych armat.
narto z duźemi stratami ataki nieWczoraj wyłączono znów z walprzyjaoi@lskia pod Kt1.lwarją i na po- ki dwa. latawce jednego rozstrzelano Zatop~a:my ~ par~vne~ an„ ,
t d ·
.
g1elsk11.
hód
. · ·._
· · +
.u mowy zac
, przyczem wz1~~0
pod Reims, drugiego
z eskadry,
znów do niewoli 350 rosjan. Przec.i.w2 ~aja. (Biuro ltet~~,
nle udało się rosjanom na półnO$DY zmuszono do najśpieszniejszego wyll\- tera).LO~D~N.
N1sm1eeka łod.ź podwedna toif-1"
zachód od Augusto-wa, podc!4as nocy dowania na. północny zaeh6d od pedowa.ia parowie0 „Edale", o obję
napaść na niemiecką kompani'2 po- Verdun.
tości a.ooo tonn, w drodze z Ańi.e:.
sterunkową i cięż.ko jej zaszkodzić. 111.Jr-o..!!lowv komunikat au• ryki południowej.
Odparto słabe ataki rosyjskip. na
Załog~ wyaad1ono li.a wyspae~
wschód od Płoejgl i na pąłuc;iniowvm
·
strjacki.
~li~
.
brzegu Pilłcy.
· .
WIEDEN, 2 maja.- W Police :roNota.tka T. B. W. Według regi.
· .·
. BERLIN, 2 maja. Wielka kwa.te- sy.)skiej Wyparto przeciwnika w kil- stu Llaydów parowiec „Edalec- lliał
n główna. (Urzędowo).
ku sk:raw.lraeh z pozycji czołowych. tylko 3,100 tonn.
Operacje nasze w Rosji półnoeno- Wojska nasze przytem dotarły miej- Zatopiony pa-:owiec ros,je
zaohodniej zrobiły dobre post~py. soami aż do tylnej linji nieprzyjasiu.
„_
LONDYN
· (B"
R
Pod Szawłami wzi~to do niewoli dal- cielskiego punktu oparcia. Na uon· , 1 m.&J&. mro eutoszych 400 rosJ· an. W pościgu za . cle w Galicji zachodniej i Karn_ -.,t.a.ch ra). Niemiee.i:a. łódź pod wodna miał&
- .
lk
. k r
·
przy Hohorinim wybrzntu Irlandjl,
uciekającymi rosjanam~ dota.rł;r nie·~- ożywiona wa a arty1eryJs a. ·
za.topić pa:rowieo roiy:jsld z ładun:
mieckie oddziały przednie d,o okoli- '
Na wyżynach mil}dzy dolina.mi kiem węgla kamiennego. Załogt ura~
l~~i=!!tt:zn;:~~t,~~mb)po:r~~~ ~;·cy na po~lldl}.foW;y )iaehód od.Mi,~ Ora.w.r a Oporu, wojska nasze od- towano i zabrano na w1•PfA Valenta.
~odniowe z1.pomogi gł. Kom. obywa- t~wy.
· ' ' .'
'· : parły nowe silne ataki rosyjskie; : . ' Przesilenie węglowe
telskiego.
· Ataki rosyjskie '·w okolicy Kal- wzi~ły 200 żołnierzy" do niewoli'·
··
w Moskwie.
Nastf}puja,oe normy zapemóg wy- w&rji odparto wśród· oi~tkfoh strat przeszły wreszcie do ataku i sdoby- ~
~otowano dla kuchen ludowych: 1 dla nieprzyfaciela; soo jeńców. z.os.ta~. ły po ostrej walce, silny rosyjski
MOS.KWA, 28 kwietni~ (T. :f!. W.~
kop. za obiad pejedyńczy» 1 i pół ło w J'Qk_ a_ c.b. naszych.. '.' . . . „ . c:·' .. punkt opareia na._ wschód od wytyny J:rysys w~glowy w mos.Id.owskim
:':rop. za obiad 21 chlebem, 2 kop. H
k:rqgu prsemysłowym, .HHtrza sir
·obiad w przytułku.
. .
· · ~ :Naczeins ąowódst'lllo ~enn.•·
Ostry, pojmano ·•. przytem kilkuset
Minister dróg telunych ogło11i~
Zarząd Kom. stanoWia:\ obecnie:·
M
11 •-=·
i
.-...
'.i'osjan, sdob;yto karabiny ma.szyD.owe. te li pewnych powodów . jest niemo.
dziekan Przeździecki (prezes), mt~.
renet~
Galicji południowo-wso.hod- tihvem lilp:rowAdHnie
transpo.rht
.St. Dietrich (wice-prezes),. Mieczy„.
·BE1:2LIN
k . t .
"81:' .„TI... „ .·ni_·e_j i na Bukowinie zmian niema.
·wiele
fabryk
s
-powod.11
8raku
wulf.
sław Pin.lms (kas.jer), R. Klill1astew- · . :. .u.
• 2
wie ma.· " 1„J..l;I.„
po liwi~t~op. .w.iel.k;a_n~cn10.h prao1J!ie
ski (pomocnik kas.jera), inż~ · M. Da~ kwatera główna (urzf)dowo). ' :·..
· Zast~pca szefa sztabu ge11eraln!ge _peij~ło. //... · . · . ·
...
szewski (sekretars), inż. Nakielski
"We Flan4rji · _po' l?ard2lo silnym.·
,' /'~: · To n Ho ef er
•~ .."
(pomocnik se~retarza); ~om. !'ontro- artyleryjskim · ogniu phygotowa.w~~;
feldmarszałeh:-lejtenant. ·, .·
6
~~s5~yut~o:~:~e,:;k/ (:i~~~~r!::aj; czym próbował przeciwnik ponownie
Pod Dardaneiam i.
itełakcjl.
sekcja gospodarcza: J. Dmoob.owsk; szturmu prz~-K-w nowym po?iycjom
'.ATENY, 1 maja.. (T. B. W.) --Z ...
·(prezes), U. Merle (wice·p:rezes); se1r- naszym. ,>na półno~ny ~so:P,ód -0d Mytileny telegrafujt\, że 4 angielskie
P• .Antoniemu Saj... Jak Dl. m\:c
. 0ja organiza~yjna: ks. ~Yyr~bo~slc Ypern. a,:~n.~_1!1CJ~~:~_franeuzi zaata- i francuskie bataljony, którym wej- llcjant~ był9 .to b. 1nune edezwa·
~p:rezes) i Mieczysław Rtuder (wiec· kowali en'Śrgicznie''·~rtil~dzy kanałem ska tureckie przeciCl,lły odwrót i kłó nie. · · ··· _,. '
Nie warto tej !prawy pe:r111a,~:
.·-1?:rezes)~
i drogą Ypern-St. . Julien angiicy re niechciały sit·· podda.6 zostały
P. Jóeefowi Dm-siiemu. Takla•
zniszozone.
·
2itamtąd na wsohód słabo~ Wszystkie
wiersze pisa6 motma, ale drukować-:
te usiłowania, wskutek .naszego ba.r- Bombardow anie Dunkier- nigdy.
ki.
. .:-:_:-:_
P. .Mardnow-s B. Prsekła.cł bardzo skutecznego og.µia flankowego i
dzo
udatny, ale
już :nie .-~
tylneg0
z
okolicy
Bi'oedseinde
.~
li
p ARYZ, 1 maja, (T.B. W.).
HHit. SahowaJIĄ.7 111ohie cie pr11·
Veldhoek:, byly. oałkowieie bezsku~ dług doniesień Havasa o ostrzeliwa- szłego roku. ·, :'.~· 1. . .
.
·
teczne. Trzy karabiny maszynowe niu Dunkierki można stwierdzi6, ie
zostały w l'E}kach naszyeh. W Argo- n1eprzyjaciel strzelał do miasta 38
BERLIN, 1 maja.
Wielb nach na -północ od Le Four de Pa.
cm. granatami.
~.-·kwatera główna. (Urz~dow0).
ris, atak( nasze robią iłobre :post~py.
Podczas ostrzeliwania, lot wyWalka. pod Szawłami miała przebieg dla nas pomyślny. Po eiężkich Mimo silnego ognia stracili franeuzi wiadowczy angielskich i franeuskich, Chrześcjańska p r a 8ovn1 a
pr~yjmuje
wszalkis
· strataeh uoiekli rosjanie da.lej, w kie- wiele rowów i lM jeńców. Mi~dzy .hydroplanów, nie IIł<igł vtykryć na . ~rawiec&ra
obstalunki tanio. Pranie i prasowani•
runku Mitawy. ·:podpaliwszy Szawle Mozą a Mozelą silne waiki odbywa- wysokości Dunkierki, okr,tów nie- garnituru 50 kop. Główna
31 m. B~
; na wszystkich oztereeh rogach. Po- ły sif} tylko w Boi&> de Pretres, gdzie przyjacielskich.
Niemiecka es.kadra parter, Franciszek Klinowski.
4-d
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~~a~ący~h
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liH!I llH! R V' lllfa!lll llli i. &

tytuni" ~ napi.erosy od najtańszych
·
do mnf!mti>·;ych poleca hurtowo i de
talicuie S. Nowiliski, Piotrkowska 145 (slren ,v podwórzu). iKonhuren
· oja tytuń od 10 kop. pac:z.ka papierosy od ..>•J Jr. za 100 szt.
66-10

K

cąlodziennem

b~f:ine

Lekarz· Dentysta
Kupię tl!lastępując:;e
111Ul!lmEU"Y
~

N. Gaz. Ł6dzkiej

~Przyjmuje od 10-1 i 3-7.

-" wf<orhoa Sj1 19116 r. ~:-. &, :.:
:;n'igadałeli 241 "il :1!?15 11'. ~„: 11 ~

!'li""'................................._.......................,.,,.

r7'1.1bek
C3

~

~

"' 1:1ied=~elł 7)2 "il91S

~!;l

~BpOllSKI

do sprzedania. Wiadom.
w adm. „N. Kur. Łódzk."
Zachodnia 37.
o
··----···-··='"-~--=n4,~::~i,.,.~~·-

gal!;et

Pradl.§ .N! 1021111, 13111j11il15
onie..i„.

,;:,.,

II

r.

llllr. zs.

Posiadacze tych nume~
rów .zgłoszą si~ z niemi
do administracji N. Kur.
Łódzk.

od ciąży

Zachodnia M 87.

.. ................_ _ _ _ _ _ _ __

SZKOŁA
kroju, szycia, haftu i wszelkich robót r~kodzielniczyc.h.
Waruuki bardzo korzystne dla
uczenie \W. Jabł.:...ńsska. Zawad21ka 9 m. 26. Przyjmuje si~
obstalunki wszystkich robót.

2~

b

il

szcze!J6ly u ppa Zfielmnskich, ulic.a B,eBHH!ykta 10.

Za1elu1iitli11ia ul. 70.

uchrnnić się

ul. Piotrkowska

ut1r2ymarmiem ,

-tibe an-Szapiro

Jak

-'7bey'ka cukierków Stanisław dhU:
F
ras i F. Kowa.lski, Łódź •w N11<

Z dniem 1 maja powstM,a

WY~~ER~A~~un

chroniących z rysunkami. Nie:zbęu
dna ksią:s::~a ti!!iia ~ażdego mał'•
żeństt.wa. Cena 40 !kop. Skład
główny w księgarni A. Słomnickiego,

w Smard2e wie
,pod Sieradze m
z

t~A

D-ra. med. K. I. Drekslera -p. t,
Opis nainowszych środków od ci.ąży

Letn~~

I

N.AK.W{,.AD

we wszystkich gatunkach poleca fabryka gilz .M. Ch. Lenga,
i\ilawrot 34, skład Dziel•
Ili.at 3.

~oh C.hojnąeg, łostał& p_rzenieslo~ ,
z ,ulicy PiwtarMJ na. ulicę łillOłll '
N! 2 około R°Ynloi.
199- ·

gospoDyń!

..

'··

-

-·

,_ .„...

1

,_i

ki wybór na letni sezori tqi.~:1
tów-'maeo koszul i kalesonow. Piotr- '

diiik:>st. .Ksia$.ka.. Za.cll.'10.11.J..o..
---~

'·

"p-óce.iiaeh-·taluyeznyejl, mam wi~l·

D

~.

fi \

ma.

owsa i seraDeU

~l.~L~:Ami~~--·~-JZ9JU!aaij)a ?'11- w.

~ieszkania. składającego się

przyjmuje: od 9-lZ przed ohla.dem,, 111...11 pokoi w centrum mia.st&, e.well~! ;
tualnie ze stajnią, poszukuję od ;;1)
.
i od 3-6 p.p.
.
raz. Oferty w ~ Kurjerze" pod ,
, . PiotrkowAka
L. M"
205;::::, •
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przystępną cenę.

skła.daó w adm1mst_rac.i!, 1
„N. Kurjera. Łódzkiego• Zachodm,! .'
rM!artofle do sprzeda.ma po l rb.'. '
~ćwiartka. Wid7lews1ea 17. · J:
l!Mrartofle rM:owe amerynny pQ lt~ '
m21. 20 kop. ć~rtka. Zielona 6'.-.&i
. trontow m sklepie
174 { .
iód rosyjski i polski o nab.vea; ,
hurtowo i detalicznie u :Ma.tez ..·
10 '1
ra.. Benedykt& 43.
. 67-;,...:

Meble prawdziwe dębowe
Kup~ do siewu kilka .korcy
1!111
11111 bardzo tanio sprzerl am z
3-ch pokojów soli.dnef roboty. Mikoł&
.Jewska 40 m 2. front
210-!
~
~!1 l\ieble sprz;edam b.nlo, ro~lllll-1!11 wer·i ma.szynę. Mikoła
Adresy z podaniem ceny zo- jew•b g5 1'"l 27. frnnt. 1 r>iPtro.
6
stawić w administracji „Now. f t .111.able ró3ne z Jd.tKu po1rni sprzeKurjera Łódzkiego" Zacho~ ~Ili dam tanio aby zara7l. Spa.ee167-3
dnia ~ 37.
·
4457--:0 rowa 37-5.
amsKi krawiec. S""'Je .kost7umy
_„
eleiz:ancko od rb. 5. Palto od
rb. 4, suknię od l rb. Kreślę się z
prośbą o robctę, practJwnia. B. Rudz.„ 11 - 2
17.
P
"'Zwraca.my u.wa.gę wszyet!cim gospo- :.iei, iotr1rowska
;ala
Judsi
pracy
w~e!ka
osz;czędsiom że na\lepsze produkty spożyw
Spodnie l bluzy ktÓI'e
cze jako to: mąkę, farynę, cukier, !U ność!
4 nos1"ć k1·1k~.1at·, piękne c !pa.go„
wszelkie kasze, mannę, po nainiż możn „
...
marynarki wysprzedajemy tanio.
szycli cenach nabyć mo~na tyU~o we
Piotnrnwska 145-.34
166-3
Piiotr~tewska DJr. ~45, m. 34.
Uwaga: prawa oficyna, 2 wejście, ~ eity lombardowe, słoto, sre2 piętro.
16!~3 ~ bro, zegarki .irupuje. Brzezińska.
10 m 9, Plao&k, ·od l do ó. 4494-30

Ważne

. ~pię kozę· dojną dobrej rasy !6i_ ·
K
Adresr . z PO,·,
daniem ceny

.•

ą1.

kowska •\ł 9, Feiman w podwó!I:' ~i
osy1sKi tytuń nurtowo i oei&#ei-~J
nie. Papierosy od 30. kop. llo
I
sztuk u Gelbarda. Andrze1a 4.
4 „
cpr:uedam meble, rower i ma~D{ l
~ do szycia. Prze)azll 11 m.

R

t'!i

a_,..1 :
,

"ll;rame J niż wszęuz;16 m1e1cz .zouze
łll!l mąkę. Słowiańska 16.
1 8~ :·
~l!aS'i<-uu1. OltaZJa.

1
j'

ula. pall, re,sz
WW piękne na. suk:Irle i bluzki ~ \:
prz;~da.Jemy tanio. Piotrkows~arłlt
m. 34.
. ,
ozy do sprzedania. i:ó"zne. . li''•1
3
domość ul AndrzaJa 57. ~,i:
..
. aszport wyua.ny z g111111~~..
A1v agmą1 p
' . . b
M-'•ie"_.'11
6 .Mikołajów, powiatu rzeiuo,,... ~--1
go na. imię Katarzyny .Palucll. .,.....,n
t
d ny z Rad~il!
zaginął
paszpo~
'_wyJozern.
·"'
.Hauki-~lt
aoszeza.
na .1ml!)
~1,
,.,
·
.
wf"'.'·l
"2i!f agilifi!Y d WtlJLilte i1l o,a.aeo,Fiiiń•J
• st~Yion• prsu. Fra.no!Szka__ł„ZO".
skieo-o na. 200 rb. 1 po 100. z~,~"
o ,
d
b i
„„ 1·l
ga..11ię pl'.ze Da. yc em.
.::: •

&edaltt.o,r odo. tifmoaatw Stau1riil 5 .c:i
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