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rasa· warszaws ka

eh.walon y przez DumQ projekt o sa- nigdy w Polarne też o tem mowy
nie skich znaidzie naturaln ie w odpo
morządzie mie1skim nie zadowalał było.
wfoi chwili daleke ida.ce po!'arci e
naszAgo społeczeństwa, lila wet w czaPiotrogr odzkie koła polskie, jak rządu,
W tych dnilłł"lh odbył sifł w Mo0
.. sam~rząDzie
sie g~zebania nadziei politycz nych i donoszą ,Ruskii a Wiedom osti", zapolityki drobnyc h środków. Braki u- chowuj a, si~ wobec ustawy o samo- skwie wielki kongres słow:nn, zamie~
~~D1iennik Pozn.• pisze:
stawy miejskie j ~ 1892 roku są przed„ rządzie w Królestw ie z wielką rezer- szlrniąeyołl ziemie rosyisld 0. Na ten .
.ziazd zaproszo no t.akże przedstawi~
- eraz dopia:ro dowiadu jemy się miotem krytyki nie tylko rosyjski e·
wą. Jeden . z głównych przedsta wi- cieli polal\ÓW, litwinów , estończykótr~
rzyjęła pras!\ war!".lzawslra na~ go społeczeństwa, afe nawet same cieli polskiej kolonji
w Piotrogr o- rusinów (zapewn o białorusinów) ruKróle$t.wu Polskie mu w śvrifita władi;e je przyznaią, jak to wynika 1 dzie,
poseł do trzeciej dumy, Ba- munów i ukraińców.
Zagaił posiedze nie kongres u Pu,anocne samorząd miejski. Są- niejedne go oświad©21enia rządowego, biański,
który w durnie żywy udział ryszln~wicz nazvwai&
/3 Rosję iedyna,
z głosów prasy, ma si~ wraże- złożonego podczag dyskusj i w Du· brał w
pracach nad tym projekte m, pod porą Słowiańszczyzny.
Gdy za'te społeczeń:stwo polskie w Kró- mia. Zmiany , wprowadzońe w usta- w ten
sposób now~ ustawf} osądza: czął dalej mówić, te żądirnia. poiG. jest nader rozczaro wane tt\ WE} z 1892 roku dla przystos owania. „Pięć lat
upłynęło od czasu, jak dyńczych narodów w sprawie a.uto-,
~ a pr,;edew sz:vstkie m cała jej do polskfo.h stosunkó w, CZfłśoio
wo Stoł;ypin wniósł do dumy pierwsz y Mm.ii nie mogą być uznane .z1t dobre, ie przeciw nie. iedynym zbawie·'
-Warszawska zastrr.eg a si,, jl'I.- są wprawd zie dobre, ale w znaczne j projekt o samorzą
dzie mie;skim )[ niem
słowian-bv6 musi-naiś@iśle1- 1
nmorz~d miejski
miał coś części zupełnie niewystarczające. · Królestw ie Polskiem . Protekt stoły~ sze ,;espolen ie si·ę l!li Ros ą, 11od.nieśli
go z zapowie dzianem i wiel- · Wzorową ogłoszona ustawa nie jest pin owski był liberaln iejszy
i jaśniej pola.cy i litwini 'J)rote!!'t i zaJ.ł:vtall
formam i w ode~wie wielkie- pod !tadnym względem."'
szy od ogłoszonej niedawn o ustawy. mówcę, czy przypad kiem nie s~ mv
.~cia Mikołaja Mikołajewicza.
O ile samorŻąd 1doła przywró - Projekt stołypinowski odróżniał się obce obietnic e rządu dane w tym
względzie.
ą,d miejski prasa traktuje 1a- cić ład i porządek w rozstroj one
zu- od ogłoszonej ustawy i tem korzyst Puryszk iewiez odpowiedział, te
' ądzenie, .które okazało si~ ko- pełnie tycie ·gospod arki mieiskie j po- niej, te daJeko większe
prawa pny- rząd nie pezwoli, aby w jego łonie
em, poniewa t biurokra tyczne lraże rzeczyw1stoś6. Czy usiłowania znawał Jiizykow i polskiem
u, co Sto~ tworzyły sil'} nowe państwa, bo .zbyi
. y miejskie nie mogły sobie dać wytwor zenia tej formy samorządu w łypin także podkreśl
ał, oświadcza odstrasz ai ącym 1est przykład Ruł
!e spełnieniem wielkich zadań, tej atmosfe rze nadziei daleko sięga· ją(}, że samorząd musi być polskim garii. Gd v po nim i inni ieszczł
, mówoy ~aznaczy
li, te słowiani& nal''nag-Je w kraju powstały wskn- jącej poza granice tej reformy sosta- c z e g o o o g ł o s z o n e j
u s t a- pierw muszą ogniem i miHzem wyjny, i dla których . wvkona nia ną urzeczy wistnion e,
oto kwestia w ie powiedzieć nie mot.na . tępić germani zm, a potl'!m słowiań
. było powoła.6 rlo żyol~ komi- którą muszl.\ się ;;ajmow aó szerokie Drugą różnicą pomiędzy sitołypi
now stwo w całel potę1ze błyszGzeć btiywatels kie.
·
koła społeczeństwa. Samo si~ przu skim projekte m a. ogłoszoną. ustawą dzie pod silną dłoni!\ wielkiei Ro!!lii·ówny organ narodow ej demo- się rozumie , że wprowa dzenia samo-' jest to, że ustawa zaprowa dza. kon- opuścili li!.-zni przedsta .wiciele Pelski ··
· ,Gazeta Warsza wska", zamiesz - rządu nie może wcale przesądzsić trolę adminis tracji nie tylk.v co do i Litwy kongre.;;.
ko matf,rjnł informa cyjny, a w kwestjl o przyszłym politycz nym działania samorządu zgodneg o z uie ustawy wcale sią nie wdaje ustroju
kraju, samorząii bowiem stawami , ale także co do tego, czy
ta Poranna " żadowala się uwa- przedsta wia. si~ jako organiza c.& go- postanow ienia. rad mieiskic h Si\ celo. sara.z po wojnie p olacy przy- spodarc za, a nie polityaz na.
we i korzystn e, przez co wprowa dza
Lin) a Ryga. -Dtwi nsk-W iliej w dziedzin ie gospoda rki
,Kurjer Poranny " dovvod~j, te się zupełną zależność organów miejno zagro tona..
iej będą mieli własne władza, już w 1870 roku było zatwierd zone skich od adminis tracji. Szezególn~
„Daily Mail" Hmieścił artvku{
poislnem u społeczeństwu po- przez cara p0stano wieni• komitet u uwag" zwraca przepis ograniczający
swego
rz~ozoznawoy woi~kowego e
samodzi elnie stanowić o kwe- dla spraw Królestwa Polskieg o o· re- prawo uchwala nia zapomó g na szkoofenzyw ie ;:p.iemieckiei na linię Liba. w dziedzin ie miejskie go ży- organiza cji warszaw skiej gospoda rki ły prywatn e, i przewidujący potwier- wa.-Ryg a. Pochód ten
ma doniosłe
spodarćzego.
miejskie j. Zlecenie , dane minister - dzenie przez administracj~ każdej znaczen ie i doprowadzić może do
D2ień" pist:e: „Odezw a główno· jum dla spraw wewnqt rznyeh, by taklej uchwały. Takiego ogranicz e. nisnr.ze widzian yoh skutków . Obvdwi e
:ząeego odnosi si~ do polHyoz - opracowało pniekt, spoczywało w nia projekt sta!'ypin owski nie znał, naid~noślelsza 'Hnia kole1owe: R.vrraDźwińsk-Wilno i P1otrog ród-Wa r
iyoia polskieg e narodu w trzech biurku at do 1905 roku. W 1905 roku nie zna go także ustawa z 1892 roszawa, są powatni 0 za~rożone.
·cach, a utyte w odezwie o- sprawa nie wyszła po.za dyskus}ę, ku, obowi,zująca w Rosji.
Paryski „Journa l" znleea, aby
nie „samorząd" nie może ozna- ehocis.1; jut wtedy można było wprozwrócon o baczną uwa~ę na liniq kolełową Libawa-Dźwinsk, gdyż opacsego innego, jak określenie wadzić w Polsos samorząd miejski.
nowanie
jej przoz niamców mott'by:tu politycz nego i narodow e- Ale wtencza s wszyscy żyli marzeni alno·sło wiańzki
mieć doniosłe znaczen ie.
łego narodu polskieg o, tymcza- mr o fundam entalnem przeobrażeniu
związek
Kosił. Ci~tkie działa niemi eo !rie
zporządzenie rady ministró w pań~twa. Sam ra.ąd przyznał naówp rże ci w ko Du n .k: ie ro e.
Pod tym tytułem zumiesz cza ber~
<>:rządzie miejski m i ~równaniu o:;;as, że usta wa z 1892 roku jast
Belgijsk i
korespo ndent
polskich pod wzgl~dem praw- przestarzałą. Ni@ wi~c dziwneg o, że lińska „Nation al Ztg" nast~pują~ą koJ:iism
res
pcrndencj
{2
„Tiid"
z
Rosji:
donosi,
że
niemey wystawi li
i miastam i rosyjski emi
kl u- „przedmi otem pof;ądań polskieg o spo
Interesowane rosyjski e koła czu- pa.d Dunkierką pot~i.ne dzida.
pełnie wszelki\ myśl o sa·mo- łeczeństwa." był odpowiadający owym _ją si~ pewnęgo czasu z~iewol
one poW Karp at ach.
.Ym· bycia nar.odu polskieg o, a czasom ustrój gospoda rki miejskie j. wołnć do żyeia „wielki ogólno-stoKorr;spo ndent „Berline r T
4 odnosi sif} tylko ,do 2 miłjo- Wprowa dzenie w Polsce ustawy .z wiański związek",
który by obiął
Matt"'
ola.ków, a nia do 22 miljo- 1892 roku o samorządzie miejskim wsz:vstl de shiw ańskie narody w H.o- donnsi:
słi. aby słow1an t.viącyc.b. zdala . od
Po otywien iu które pan o .valo ni>'
nigdy nie było jednak: przeemi otem święt(ii Rosji", przyc1ąp:nąć
dfl 1ed- praw_vm brzegu On<.1aw.v
nastąpi~
.Jru.rjer Warszaw ski"' oświa.doza: pragnień ludu polskieg o. Aś do ~ornyś1rn~j i silnej idei s1owi~ń·!!de1. znów sookói. T.iczyły się ty! ko
m !1iei,~ltlkogo nie Jest iaJemnioą.. te 1:1.- uoh.wały radx.p@_s...twa._ z. lS.U.. :ro.~u To usiłowanie szerokic h kół rosyj- a.ze waiki artylery jskie. Na. imii ,Bi~
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waro-Zboro panuje zupełny spokój.
.Nad Bartfeld>!m unosił sict lotnik: ro·
syjski,
który :rzucił .kilka listów
dla lotników rosy1skich wzi~tych do
:nieweli austrjackiej.

terminu wszystkie :i5biorni.ki dG wo- szonych osób. Lokal ezyni bardzo
= (g) O wakacje l!li{c
dy znajduj~ee si4 w mieście, po win- -miłe wrazenio. Schronisko jelit jut łgc!fa elemantauPnyt)Jł.t';
ny być skrupulatnie zrewidowane czynnem, gdyż mieści w sobia. 8 o~ó~ szkolna p~zy Komitecie ólrfw. z
przez milicji:i. Gospodarze i rza,doy bezdomnych i dz.iewiqcioro d~I~<H )est obecme sprawą wakaeyi le:t
.którzy nie wykonają rozpo:rządzenia. znalezionych na. ulicach. naszego mia· w szkołach elementarnych m.ie}s
Jeńcy roByjcy opowiada)!;, t.e po- tegt, pociągani będą do odpowiedział- sta.
·
'
Chod2'i~ o to, aby w. roklJ. biot
Biłki ści&gniętt z :pod Prżem:yśla na nośoi administraeyjnej.
.
Ks, dziekan Przetdzlećki w go- wakacje trwały o wiele krócej,
front karpacki, są jut zup!!lile_, wy- (m) Wywożenie śmieci. rąoyoh słowach iaohę1'la.ł do : pracy'-.' :młod:n~ż, z po~odu. zt:anyąh:
czerpane.
!
·
Ponieważ umieuwienie
nowin leś- Komitet wyka.zująo jej. piękny .eel~-.;:· w ol~ollcach Łodz1, spędzi,J_ll_. <,,

Swieto

narodowe.

Wozoraj pierwszy raz od wiela
lat
kie

Łódź obchodziła uroczyście wielświęto narodowe polskie, miano-

~)1;rch, przeznaczonych pod zagonki szczególni®,j pod wzgltde~ tros!ri o 'cz~śc ro~l! szkolnef!!O ~M
~'.!ostało ukończone, wi~c C. K. M. maleństwa, która pod opieką, Jaką :produkcy.Jnle. {)la ~!l.1ec,t~'.P.
'..:zniósł zakaz wywożenia śmieci poza znajdą w schronisku. mogą wyjść na Jy~h latepl w ŁoMa Jl.
dl.
·mia.sto. Smiecia mają być wywołiona lud.zi po~ytecznyoh -.dla .sp?łecz~ń- l~~Ją wykł_ady_ ~akac~

na. następujące, place: · J. :Meisnera
przy aegielni w Rokiciu (przy ul. Kątnej) Ferdynanda, Koeniga przy uL
Dąbrowskiej i Fryderyka Matza puy
ul. Ceg:elnianej (w pobliżu zagajników). Na placach. tyoh. umieszczone
będą tablice, wskazujące po1wolenie

:rocznic~
uchwalenia prses
Czteroletni konstytu0): 3 maja.. właściciela.
- (m) Z seR<cji IDezqłf'.lm„
Już od. sanrngo rana ua ulieach lf:łych„ Sekeia bezdomnych przy Kom.
Jniasta snuły si~ tłumy odświ~tnie obyw. niesienia pomocy biednym
·ubranych mieszkańców z kokardami przyjmuie do schro:nisb. swego (Ano barwach narodowych I emblema- drzeia J\12 4) na -przeciąg dwuch ty~
godni osoby llidrow~, belil!domne (t. J.
;tami p&lskimi, dzieci nawet ubrane osoby
.21 poza Łodzi. które
utrncHy
i.były w kolory narodowe.
mianie lub mieszkańców tuteisz-vch
W oknach polskich sklepów oraz bez ś~odków do tycia i duchu nad'
, mieszkań, wywieszono speojalnie głow~) jako te~ rekonw~lesoentó w,
-przygotowane na dzień ten u10ezy- o:puszcuiąeych szpitale.
Milicja winna przeto do przytuł' sty oznaki narodowe.
ku- odsyłać osoby odpowiadając~ ~oWszyscy tłumnie d1ąityli na. za- wyższym warunko:ąi, ~raz ze s~1a, powiedziane przez duchowieństwo dactw@m lekarza dz10l~1cowego stw1er·
·~iejscowe uroczyste nabożeństwa we dzającem, że petent jest drów, przy:wHystldoh śwlątyniaoh katolickich. najmniej o tyle, że nie wymaga opie :. Na twarzach widać było spokój 'i po- ki lekarsk1ej.
= (m) W sprawie jatek 5
. ważne prze.jęcie si~ chwilą.
skl~pó'W z 111'!.ll'~Hilmi a drcbiiem
Najtłumniej "było w kościele Sw. Sekcja sanitarna przy centralnym
Krzyża, cała świątynia była rzf;}siście 1\omitecie milicji rozesłałą, do dziel. oświetlona i nie mogła pomieście nic milicyjnych nast~pujące przapiwszystkich, . którzy przybyli zanieść sy dla _jatek oraz sklepów, sprzedających drób i ryby.
,
:modły do Wszechmocnego o wolnoś6
Jatki i sklepy z drobiem oraz
! Ojczyzny-tłumy
zalegały cml!lntarz rybami winny stanowić
odr~bną ca. kościelny. Uroczyste nabo~elistwo łość, nie łącz:::,cą si~ z resztą mieszżadnych
colebrował tu ksiądz kanonik Sżmi- kania i -nie zawierającą
del
w asyście ks. Cyr_askiego i skrytek.
Podłoga powinr;a być nieprze· Wojdysa.
puszczalna i czysto .utrzymana. PoPienia kośeielne wykonały połą dłoga z desek wyjątkowo tylko moezone chóry kościołów św. Kr.zyta i ża być dopuszczalna.
4w. Józda, oraz orkiestra.
Sciany winny być do trzech czwarPodniosła. mowę okolioznośei~rwą tych wysokości wyłoMne hfiami lub
pomalowane farbą olejną i codzień
wypowiedział ks. Przetdziacki.
zmywane.
W kośeiele św. Stanisława KostHaki do zawieszania mięsa lub
ld, przed naboteństwem zebrali się drobiu muszą być tak umieszczone,
J!rzedstawiciele cechów rzemieślni !.eby ściana, po~alowana olejno lub
czych i bract•v ze sztandarami, mie- wyłożona kaflami, wystawała. conajmniej na łokieć nad nimi.
:niąeymi si~ kolorami t~czowymi w
Lada i stoły sklepowe powinny
potokach światła. Naboteństwo ce- być pokryte marmurem, ~_zkłem lub
lebrował ks. prałat Tymieniecki w jednolitą grubą blachą cynkow~.
Mięso wjnno być zabezpieczone
asyście ks. Nasiłowskiego 1 Rybusa.
od
kurzu
i od much, . a latem przePieśni
okolicznościowe
odśpiewał
Gho
wy
wane
w lo~own1.
.
.
chór miejscowy.
. Po~ądane~ .Jest .do rozc.ma.m~
Vv kościele ·św. Józefa gebrał;v m1ęsa ll:żywam~ _jedyme. noża I p1ł~1
si~ wszystkie szkoły łódzkie ze skł; do kości. Czym to zbytecznym użycie
~am nauczycielskim na czele.
kloców, które b~rdzo trudno utrzyma~
w czystośc1. Gdy k~oce "Ił w uWe wszystkich świątyniach na
t_~cm,
na.le!l:.y czysto. sp1łowy"".ać ich
Aabożeństwach zebrała si~ cała lud..
w.1e~zchmą poprzec1!1aną po~1erzchnoś6 polska Łodzi baz w~:;git)du na mę l dbać
bardzo !i ich ~zystoś_ć.
ugrupowania, pocz~wszy od ·arystoPrzee-ho\~ywame w ;atco pierza,
k:racji :miejscowej skończywszy na skór, .ro.gów 1 kopy~, ehoćby na czas
:parjasie-wyrobniku j złożyła dowór'I krótJn, Jest wzb~omone. .
Pe.rs_onel, za1muiąc;y- si~ sprzerfa~ednomyelności narodowej.
:rzą, w1m~n. no~1ć biarn Is.;;tucny ~~
Swj~fo wczorajsze pozostani~ na
rf}kaw_am1 1 ime~ na głow1e białe
aługo w :pami~ci każdego, kto był czapki lub czep~!.
1111. tej uroczystości narodowej.
Stan zdrowia prnoujących winien ~yć badany }!rr.ez lekar~a co
d!l'a miesiące, a _:wymk badani~ '.<':nprnywany do ~s1ąteczek osobłst;rr,h
kaZdego .z mch. qsoby dot~mę;P,
cboro.ba~1 zaln1źn0m1, .'>w tej llczbH:>
, ••. 1.r,) ~;r;;y cilomowe ir.a Il.Bili!'"' gruźlic~ 1 syim~en,i. nie mogą ~r!3-cc.C:o:e;~'Jm Z rozporządzenia władz nie- waó w _Jatkach. i ~Klep®.ch 7. dramem.
ni:„,-kich milieia otrz:vmaia rozkaz Zlll. ~fopuszczeme do.- P~My tego roZłll:{lffilrnikvwania
wszysitklm stró dzaju c~oryc~ właso1c1e~e sklep?w
zoin dom<hv, ::71-'by zawiadomili swych bQ~ą p~c!ąg;am do suroweJ odpowieiokaforó1;;, iż wychodzić na ulic~ ~ dz1alnisc1
. ·
. . .
.
.
:p<'ami 'dozwala s:ę jedynie, gdy te
....
rz~pBy
mme1.sze
obowH\ZUJą
~~1 ;, t11: ;-- znajdują się na smyczy.
od d~1.a Ich _ogłoszema:
_
.
1
-. m) \l)ca.:!fszecz~:!tie .Zbior•
. Wrn~11 mestosowama slę do m!'h
'.'.mL:ó~u~ Z l'OZporządzenht centralna„ po~1ąga]11. będą do surowe1
odpowiego id mi te tu milicji nairnzano wszy· dzialno:;e1.
s:o::um ':dnscicielom i rządcom domu
-- (s) Ze ~1>1n~"z"cnisk;;i; d~a
~v całem mie~eie, ateby najpóźnie·
bezdiOi'>rimyteh
~ ~O!ifiP&!ti~bl~t.•.f.
cl.? 10 +unia oczyścili wszystkie zbior- Dnia 3 b. m. o godz.
2 i pół pn poł.,
TIIl\i eto wody. Zbiorniki winny być
odby:to się poświęcen?e schrM11ska
Utt7:·mvwaue v warunkach hygiedla beztlorunycn l 'pud1·zutków przy
lliczny ::l;. Pr~y ()Czy::>z~z@niu ualet.y
ul.
Andrze~a nr. 4. Curew.onji tei
p~sług1 wH.ć się czysty mi p:r:..:gdmiotadopełnił ks. dz1ekan Przeździecki w
llli P,Ol eca si !i szczagólniej szczotki
uystenc_ji ks. prałata Tymienieckiego,

wicie
~ejm

c

ryżowe.

'Po upływie

wyfie1

stwa. Opiek~ lekarskSi wz1!\ł.:·na inabie dr. Trenkler. - ·
.:·
Polecając gorąco czytelD.ilrnm te
mnleństwa, pozbawione ciepła matHynych serc, pr?si.my w imi~niu Ko:
mitotu o starą brnllzney na p11luszk1
i koszulki dla nagich zupełnie niemowb,t. Wszelkie_ offary przyjmuje
si!} :N l_?lrnlu, ut An:ir?.eja nr. 4
trzee1e lH~tro.
•
,
-· (m) O św.;aadectwa Mb!I)§łWi'.l. Z powodu u;awnionyc:1 nadużye centralny .Komits~_ .mili cli !ZObowiązał

dzi<:~l_nrne.

zgłasxają~ym si~

~mcyjne

~by

o św1~dectwa uoóstwa w celu otrzyma.nrn. kartek nn.
tr:um'ny, świadect~va owe zostały wydawane, po niezwłooznom zbada nili
stanu majątkewego petenta. - •
- (r) &te Sto~„ falGz~rGw.
W n!edziel~ ubiegłą odb;y~o si~ zebrama azł.onków Stow. !el~ze~ow. Przewodmczył p. Fr. Ja;rk1ew1cz, . ~systowali mu po.nowie Łu0zaJ\ i Kinast, sakretar~em był p. Pohl. Wybory dały reżultat następujący: .Pr~zesem ątow. obrano p. Fr. Ja:rk1ew1cza; ~rn~prezesam p. Herm~na
Sus~k1ewrnza; s_e1m~tarz~m7p. _Pon.la;
kas1erem~p. Kmasta; b1blJotekarzem
p. Suszcza!rn.
.
. Do zarząd~ prócz. wytej wyroi~mon;r~h weszli panowie: Hell~r~ ,w1to:wsln, Ostrowska l s~.Y HWH i::)USZinew1cz;
.
.
.
Pos~anowrnno
zwr~c16 s1~ do
głów. Kom. oby w. o u~z1ał, 1 lU:~ 2
c~łonkó_w Stow. w tuteJsze7 Sekc;1 samta~neJ.
.
.
. M~mo ;11Ikłego stanu kasy, zawie:r~JąueJ ogolną sum~ 119 rb.. przy
n~ezbędnych. 180 rb. zapomog dla
m~zamożn:ych członków - poat_anowwno akc!~ ra~unk~wą prowadzić w
d<:lszym mągu .1 zas1ł!n wyp!aeać w
miarę możności.
- - (m) Handel podczas ł!'lla„
bcżeństwa. Pomime !.alrnzu m1li~
cji handlu w dnie ś~iąteczne ..P?d~
czas nabc•żeństwa wielu włas01ciell
sklepów i magazynów ni6 stosuje f!iQ
do przep~SÓVf i prowadzi handel o
za.kaznneJ porze.
-Onegdaj milicja V
dzi@lnky
sprawdzała. sklepy i poci~gnflł& do
o~powrnd~ialnośoi pueszło stu skls~
p1.kar3y.
- (r)
ldllllbH rzem~e~h~!i„
CZ$~6. Na ostatnlem posied:irnniu
Klubu rzemidlni0zego postanowiono
utvl'orzyć wydział sądu polubownego,
.który pośrr.;d.nic~;rć ma w !liałatwianiu spraw wynikłych wśród członków.
Wyb~ry przeprowadzone w tym
celu dały wynik na:lltępujący: p. &dw.
Feil (przewodniczący) oraJ panowie
M. Felix i U. Besser (członkowi~).
Za:rz~d Klubu z wydzierżawione·
go od gminy żydowskiej gruntu róz·
dzielił ju2i 6 mórg wśród 90 osó'.1.
Du podaiału pozostałojeszcie 10 mór.~. -- (r) Ze .S~o~. majsirś·iw
fa!bJ1sycznyfl}h. W niedziel~ ubiegłą w loJrnlu Stow. (Nowy Rynek o)
odbyło si~ generalne zebranie roczne majstrów fabrycznych.
Przewodniczył p. St. May, sskretanem obrano p. Piaskowskiego.
Zebranie uczciło pamięć zmarłych Ctlłonków: pp. Kon-,c Kw'.adlrnwsJd~g'), Siberta i E. Fi'.'; ,ra.
Po rozpatrzen\11
_ ,r:::vvozdania
kasowego za rok 191'1 i: ~'t·~ pod:;_
waPśmy poprzedn!<', " ~o 1 'tatowauo
fd~t p·z~niesiE-Jnia na rui( 1915, 173
rb. 5 kop. Sto w. liczy obecuie 41H
członków. W toku obrad p. Pest-

z

ku11lsk1

zjazdu

złożył relac',ę

z

wspólHego

w Cz~stoclww'ie, l:iosuowiokicn

i C:Gqstuehowskich oddziałów ;:)tow.,
które postanewiły wsoóln 0 m 1 sifam. 1
ufur1dowa6 szk:d·; -;:;rrvvodow·~ i pismc.
fachowe.
·
liudźet na l'Oi( ] 915 u::italono na
sumę_ 2,638 rb. so kop.
_l\vuperatywa :,,poż,ywcza Sti•w.
który
jest ie•:lnocz, .lnie puze:iom tej posiada zapa.;;ó w zu . tilllllti 1.656 l'iJ.
'.'Q'$ka:irn.nego instytucH z ud--iałem gf~.na zapro u kup,

_____ .L,

ta _sprawa _o.D1~""1:ma

na szeregu pos1adze,rq
- (m) Prz~iy~~--. dla
rz"-ll'li:kćw„ Se~cJ.a ~-~~ęmnych~,

Kom. obyw. nte'31en•a - PO!M?Y
nym otworzyła prz;r schro1m1ku
bezdomnych przytuł~k dla pod
k~w przy uL A~drz~Ja :M 4. Ją
w1ek tan os.tatni ~Ie jest, 1e~zc
łan

ce.I

d~s~ateczme

wyeirw1po

te:m memnt_o1 w razach k~ni ·.....
potrze; by, nrnmowlęh mcgą hyó }flYJ:
mowane.
•
•
_ - • (g) Zaw1nes2unue •oz..
d;;n~~nuotwa
węgla.
Chwllewe
zawHiszonJ L'ozdawuwtvvo w.~glt\'«dfa
biednych naszeg@ miasta, .. -,_ . •'•?
- (r) 6 pomoc w ina1u>e. I~;..
teligentna panJ enka, .1;ragll!i?, ~'!l)ełnić swe wykształceme, a nie mafl\e
ku, temu funduszów, pr~si za n~szem
posre~n~ctwem o .~rn,0~1a~owame jaj
słownurow: polsko-rosy1ski(lgo; r9syj.
sk:o-polskiego, polsk@-nienii~eki,go i
niemieclrn-polskisgo.
. '., -

Pomienione słow~iki,, pro~~y na
desłać do na:;>~eJ reda.~CJ~. , ~~~:tf"\
- (m) \W kr<tiilzmnym 'PP•
n~'i:&.n•z13. Przed kilku mlesillHIDI
z mieszkani:t Osikara Jendt pr~y ul.
Widzewskiej N2 18, nieztumi lllłodzie .
je, etworzywszy drzwi pod:Nffi'<fń;rm
kluczem skradli -pi~6 garniturów marynarkowycl.L Vf pośpi$ohu zfod:Jieje zostawili kamizeiktł ·od jedn~g4
z; garniturów. Wc,.;oraj Jende, prze·
ohodząo uL Pifltrkowsk!\ '!anwdył
spacerui&cego młod:!iieńca, ubranego
w kradziony mu giir1dtur, od kt6te·
ą-o pozostała kaffiizelka i p?P.IJ pOlllO·
~y .milie}i aresr.tował go.
Jest ta znany zawodowy 1łobł1i
Wfadysrn.w Kłutkowsld (Nowo~Dwól'·
ska 22) znany pod p!!elldt>ll!~m
„Goździarz".
.
- '"
Nie

chr.e

on -przyznaó '•1t d(l

kradzie~y i tłomatn11y ~jfl · te garnitur

JrnpH na. ul. Podrzeozn&J.
Osadzono go w wię'1ieni'\l.
_
== (g) . ~;;;ursy tecbnlc:a!IH
dla eloktrtnnonterów. W pitt'W·
sze) połowie b. m. otwlsra St~w:
tecn ~ll Ków w lokalu szkoły ?Z!'m1os\
kursy ala elektromonterów i prałrly·
kantów.
' ··
- (m) Ila gorąsym aazrn•
ku. W czo raj na strych domu JU'. 8~
przy ul. Zawadzkiej zakradło .si~
dwueh złodziei, wyłamująG Hmłii.u
drzwi i ~edrni, deskę.
Złocsyńeów,
spo::;trzegł Jeden lll loka.torów I ptsy.
pomocy są~iadów zatrzymał H&lm~,
Bab1c1uego (W olbo:rska 21). Drug~,
rabuś ukrył siQ w pudle od w~g_li·
lecz go tam. wykryto i od<lano w._~11~
ee policji. Jest nim zawodow1 11 ~•
jąhrz"' Aron Bleszowsld.
.(.
Obydwueh.niefortunnych 1łodt~e1
osadzono za kratą.
·
.... ·
- (m) Gia ~adrzu:::onf. f~·
rec:u::c.;1!;::. 'iYczo..:a.j na ul. :Z1sl~f1-,el,
obok tak zwanej „Selinówki" d'.~o1 1
nfaznany.;h złoczyńców za _pomeet
podrzuconego worecz·irn. skradło 600
marek mieszkance wsi Babiczki,· gm. :
Rszaw, pow. łódzkiego ElJ;bie~etLl11•,
ktm.
.
-.· ..
Odszukaniem złoczyńców- l!iaj~li
się mllioia,
·
"""""'-'-~~
·
'
- (:x:) z ~ó~ i ll»!IJIP41!Hiów•.;RI}
boty w pulu ckvlo siewu jarzyn \Si
dzenia kartofli dobiega'ąkońca_ W.1~1
ką pomoc przy utrudnionych. ~aąia·
wach tegorocznych niosry rolni!rorr.
kółka rdnicze s:i>czególniti1 t>t, kłłre.
dzięki enarcrjl kierowni1rów, 115dola.łY
wczes;u~ zal:'.>opatrzyć swo;e. składy v. ,
większ.6 zapasy ziarna do siewu. .•
Roinik łJO'r,lJ:1i.iviony zaprzęgu era.
piemędzy na sprowadzenie Lr_akują: ,
. cyclt na. mleJ_scu nas:on do. srnwu ·-.
01rnlic dalszych otrżymyw~t Je_ na d~
t;od 11 y,:h war·imlrnah w - :na~.zJ;e muiJ
ski ego i<ółka rolniczeg-n .. Nrn_iwylr1~
dywioną dziahlność w tym 1wzglll
dzie wykazało łagiewn10.Hie' kotku
:rolnicze> !{tórego s!dad_y znajdY11\ :3 1 ~.
w Zgier 7 u ua atarym rynku. Ta t

stąpić przeciwko lokatorom s
k~mi :fep~esyjnym.i.:--Logio11nie

w1edliw1e....

·

środ„

l spl'&-

Pozwoli Szan. pan ~~ktor „Neu•
L~dzer Zeitung". H; · '4iU.U'.ÓO~ sił do
mego j&B'.i:ICZ!'ł z jednen. i osb.tniem
pytaniem. Panu, ja.ko właścicielowi
domu. do brie wiadomo,
jakich ko
losa.lnych rozmia?ów wyśrubowane
były Geny za mieszlnmb. w ostatnich

do

oraz siostry na.szai

latach. jedynym motywem takiego
stanu rzeczy molte posłutyć -tylko ta
okoliczność, i:t Łódź ,jest wielkien:.

s. .p. tua
1'

I

kółek :rolniczych. ukochanie
.oi-zystego zagona i t!!przyja,jJleia 'PO,·
pozwoliły rolntk:om. p<ikona6
ości spowodowane wo.jną i ziedostatecznlo
oisiać
i obsad:lli6
k
d ·ś
~6 'lil 'PO1a po .l'YW&ja; si~ runią
, j~k w czaisach. p:rzedwojen-

1p:Omoo

i

•

;

. Dzielnie pomaga.la p; Sławińskiej
P• bena Holubówna. w roli JulkL Ta.
rołod~ ai:tystka, ohdar21o:nti. pięRną
dy.k:GJZ\ romła wc:1Aoraj wiele szcz~śliwwc.b.
„ m._o~entów i· „"" t.,.u;in"'J.
„ 1\1!. „ r·o11· rezomm1k1aJ , wywi~zała ąii~ zupełnie

dobrze.

Dobrym :Karolem był p. Witow-

mit1.steim fabryeinem, gdzie kat.da
pięilź ziemi zostaje wydJiiertawiona
na wag~ złota, otóż ZMhodzi pytanie,
c~y zaj~ujo ~ódź od czasu w:.rpow1edi&ema WOJny do czasu obecnego
lub jnaczej powiedziaws!l.J'". do za~
· wa:roja pokoju to samo. miejsce miasta :fabrycznego$ jakiem było dotyGh~7ittS i czy można nazwa6 sprawiedliwości~ to, iż w obecnym krytyGznym
czasie s~ taldo wyśrubowane ceny· na
mieszkania. Ni& .za;przeczy chyba. p.
nia lokatorów wzgl~dem powytszei Redaktor „N. L. Z.", it Łódj obeokw~stjj, zmusi w końou p.p. właści- nim w stosu.uku fabrycimym '1 prz~~
cieli domów do przyj~cia wszalk:ich mysłowyin• .zajmaje r@wuie takie sa·
śr<>dków .repre~yjnycn, . w rodzaju me miejsce, jak pierwsza lepsza p:rot p., by t ym
· sposobem :vineja, gdzie .. komorne nie si~ga.
aresz~+ó w l ·.
z.m:mne lokatorów do płacenia .k:omor- Jeszcze tak kolosalnych ro1miarów.
neg@.
·
I.
Pozwalam sobie zaznaozyó it.

.

s.

Ozimina po dobHm l>l'ZHimowa~ ski. D&akonał& Ninlł była p. Jasiń· redakcJa w ~woim arty.kule. przesiła

.. . w1rasta 'Pomyślnie.
}!ohodz~ dobrze.

JarzyD.y 11ka.
.
trochę grameE} swoJeJ d.:uałalności,
·
. Teatr był wyprzedany.
gllyt pe ·_przeczytaniu powyż 3 z 9 g 0
··W o._gr.1.odakehń warzywn;rob. Witk·
Stan. Bal.
artykułu rnstynktownia spojrzałem
ośó ro"' & u o ozono.
na nB;główek wyżej wspomnianej ga:
Sady owocowe pokrywajo. sit .Juł Teatr „Scu1la'', (Cegielnia.na 18). zety l gdy przeczytałem adres nc
~-l••ioJL '
.
.. .
Jutro, d. 5 b. m. s~lrnis. teatralna d~Jrnji ~iątrkow~ka 17 „dom własny",
.·
, ·
·
i m_uzyr.zna. przy łódzk.' tydowsk. me :1dz1wlłv mnie waale - traktowaW dals'.łiym pościgu za rosjaDami
T wie
ort
191
· nie przez redakQ}fl kwestji mies211rn- u~iekającymi .ku Ryd.ie, zdobyliśmy
,:·~~. 1!8 .
ZIUk2ła
w- teatr:: „s~:l~1;; z .:ie:~or:~s~~: niowej f!posobami represyjnymi. Ar- wezoraj 4 działa, 4 karabiny mHzyt1,11efis A.dama TaPłakowioza. z;rezno-dramatycznym. w program ty1c11ł podobnej treści. moż6 napisać,
którego wchodzą:
ty'll~o red~kto!, właściciel domu, zaj- nowe i wzi~liśmy na połudnf e od Yi& benefis swój wybrał uta.len~
l) Wspaniała komedja B1tłuckie- muiący .s1~ m_e tyle sprawami spu- tawy .l!inowu 1700 .jeńoów tak, te ogóly a!t71ta ~jedn., ulubieniee pu- ·go „Polowanie na m~ża" w 2 aktrteh łe~zn~m1, 1~e mterasam1 swojej włas na liozba jeńeów wzrosła na 3200.
ŚGl nasze] Adam Ta:rtaknvic:1 1 2) Hejermansa. ollrazek dramatycz- naJ kieszem.
Ata.ki :rosyjskie na pehldniowy
1 H11ideberg5 , sztuk~ pełna\ ;,y~ ny „Amnestja.".
• Pozwalam sobie przy sposobno~ :zaehód od Kalwarii, ro1biły się
:młodzleńozego, werwy i zapału.
RetyserjSt zajmuią si~ rutynowa- 101 zadaó l::lzan. P. Redaktorowi „N.
~u było do przewidzenia, wy- Dl i znany ze swoich występów w L. z.~ .kilka pytań: P. Redaktor wśród silnych strat dla. nieprzyjacieS:F,Mzup~ poa wystawa tego dzieła na.og~ł szerokich. . koł;.ch towarzyskich p. ~ pewnością nie zaprzeczy, iż wojna la. Rosja.nie odparci
H udatnie. Znaó było staranną a Maksymiljan Lothe, a ta.Ue p. M. Jest to .kl~sJu. narodowa, zagarnia;ą- zostawili w r,lraoh naszych 830 Jeń-·
·llll}itnn' :prao12 rety8e:ra, p. Szar- Lipman.
ca w swe kleszcze lUd.nośó be~ róż- ców. Tak:te li.a północny wschód od,
. ego 1 doskonałe zgranie całe·
CzQś6 koncertowa.
zapowiada. nicy stanu i pochodzenia; klęska Skierniewic odnieśli :rosjanie eif~~ką.
J>Ołu.
nam Haydna. melodyjną symfonję, pr~ez .którą biedna klasa robotnicz~
,„dkreśli6 wypa.da t~ niebywałą odegraną przez Se.kej" . muzye:zm1i; tr~ci ~nieb j. zarobek i rujnuje, mniej ..ldlłuk~. :pr.zyczem., oprecz wielkie)
Y.~Łodzi buu~ owacji, jaka spotyka- solo fortepianowe p-ny Czośniaków- wu~ce), _rów:ąież za.możniejszą ezęśó liczby peległych, stratlili 100 jeń.
Jl;.:Vnefisaut3 po katdym niemal a.k- n;r, or.lqestra.i ~yrygowaó b~dzio p. ludności (me mówi~ o wyjątkowej ców.
,ol~ffRzadko w ciągu sezenu obecne~ Pietruszka. Wieczór ten wzbu.diił k.lasie sp~.kulantów,. .ldórzy wtedy
g(llyliśmy świadka.mi ' tak· przyjaz.: wielkie zainteresowanie wśród pu- su~ rodzą I korzystarn:c z nawałnicy Z widowni południowo•
wschDd~łej.
.o~gp stosunku między scen" a wi- blicznośei łódzkiej i sp:rzedat bile- bogaaą sifi, wyzJskując w krytycz~
@i~ił\
jak
to
miało
miejHe
wcz9raj.
tów
idzie
bardzo
raźno.
nym
czasie
tylko
ludnośś
biednfł
. W obecności na.czelnego wodzr.
1,ijilł.si"oznej roli wywiąz&.ł si~ p. . Pozostll.ł&, CZf2ŚĆ biletów nabywać obj~ta. kl~ską tywiołowl'i). ·
'
feldma:rszałktt aroykiilięoia Fryderyka.
,TlfteJcowics doskonale.
mot.na w kancela.rji T-wa, przy uliay . Wiadom~ równief: p. Redaktoro.:
.,o
·• l1ar.kows.ld dał nam doskonaPołudniowej M 19, w dzień przed· Wl „N. ~· Z.
że w:szyscy, prawie, ~ pod dowództwem generał-pułkow
. , Hoję postaci profesora. J1lttnera, stawienia w ka.sie teatra.lnei
prac_owmc;r handlowi od 01asu wy- nika vo:m Maekensena, prze~iły woj-.
ł• ;Tal'ta.kcnricaowi sekundowali z po-J ' ~· ·
· .
pow1edzama wojuy zostali w bar- ska sprżymierzone wczoraj w lfoz. ·
euiem p. Mae.halski i Ol~dzki.
izo krytym.mem położeniu i dzięki nych miejsoca.ch po nciekłyoh. walfisanta. obda:rzyła publiczność bu- · P.:zedstawienie debroczvnne . tylko s:vo~m pracod.awoom, którzy .kach o~ły tront rosyjski w Galicji
oklasków, mnóstwem kwiecia i
a
wypłaca.Ją im 80 proc. dawnej gaży
zackodniej od samej granicy w~gier
?Ulików, a oo najwa.żniejs.1e, ow Pfbjanicach.
wiążą jako-ta.ko koniec 21 końcem
ną doz!\ sympa.tji i uimania.
, Dom ludowy, (Długa nr. l 8).
ostatecznie nie umrzeć z głodu; ~jed- sldej aż do ujścia Dnna,ea. do Wisły
.
,,
W.
. W nadchodzącą niedziel~ dnia. 9 nakowo.ż położenia tych pracowników i zgniotły go ws.z~d7.iie.
maja w sali Domu ludowego w Pa- handlowych jest jeHcze wzgl~dne
Te cząści nieprzyjaciela, łtórL
lenefie
Sławilliekiaj„
bjanicach, grono artystów drama- w stosunku do tych, .którzy w czasie
zdołały uoiec, znajdują si12 w najNa benefis swój p. Zofia Sła tycznych z Łodzi, da1& dobroozynna normalnym ni~ otrzymują .żadnej ga- śpieszniejszym odwrocie ku wseho·
przedstawienie
teatralne.
„
t.y,
lecz
pracu7ą
na
prowrnję.
zarab wy brała trzyaktowy dramat
Bogaty i urozmaicony program bio.jąc '!f stosuuku do zrobionego dowi, ścigano -0stro przez 'V\t1sb
> · w 11 M12tczyźnie" G. Zapolskiej.
~e. względu. !t& dram&t ten należy wypełmą dwie pełne humoru i wy· obrotu, Jak: naprz. wojażer, komislo· spriymierzone. Trofea iwyci,stw~.
i~ ido; atar1111yc.h utworów cenionej au- twornego k:omi~mu jednoaktówki oraz ner, inkasent i t. p.; ostatni straciU nie dadzag sit jeszcze ocenió ani w·
n~e tylko zarobek, lee~ rownież pie·
;tó:rki J;lie b~df} tu zasta.:aawia6 td12 dział koncertowy.
Na pierwszy ogień pójdzie . nie- mądze, które wydali na ostatnie przybliżeniu.
l\$~ ·jego wa.lorami i stroną archiNaczelne dow6dztwo wo1enne.
; t!jrtoniczn1g sztuki. Już w swoim znana w Pabjanicach dotyohcz&1 ·ko- podróże, by przyjąć zamówienia dla
/ ,ó~ie „Ahasver• był szerokim te- medja Marceliny Barańs'Jdej p. t.5 fabrykantów i t. d„ i przez eały czas
" ·.lllit~m :rozważań i sporów .krytycz- 111 0dwrót Kawalerji" oraz .Gorzałka trwania wojny bory1rnil\ si~ li!l biedą
. ~h na łamach pism warszawskich Wł. Anczyoa. Reżyserif2 powierzono i głodem, biedą, którą starają si'
BERLIN, s ma.ja. Wielka. kwa~ .
li galleyj s.kic.h. Dzisiaj, aczkolwiek utalentowanemu artyście p. · J. Pila- ukryć, gdyt ambicja i dotychezasowy stan .nie pozwala. im wyciągną6 tera główna (urzędowo).
;A:liasver" zestarzał si~ nieco, dr~a. wie-Ozesławskiemu.
u proc. dochodu przeznaczono r~ld o pomoG do społeczeństwa.
.
.
r
k
,lrkt· •nim jednak to silne teatralne t,tno,
na powi~kszenie funduszów Kom.
Jeżeli zwrócimy się do ta.bryka.u- . vv czoraj z~~takowa uimy Hs ut·
, óre n~ei do grania... i .którt mob
obyw. nies. pomocy biednJm. Bile- tów miejscowych, klasy więcej H· kiem w Flandr11 drogę Poelkapelledać wszystkim wykonawcom i katdel!l.m z :nich z oddzielna szerokie ty, wobec powszechnego zn.ciekawie- motne.j, z zapytaniem, ile ka.My z Ypern i podjęlil%my walki pod Fo:r,' pele do popisu. Zwłaszcza. poiiisową nia cieszą si 12 skwapliwym pokupem. nich zgodzi sit} otrzymać dobrowol- tuin na południowy wHhód od St·
t~Dz jest .kreacja Elki. Wykonanie Pozostałą k:h ilość nabywać można nie od swoich dłużników za sprzeda- Juli~u
J- BinenthaloweJ· ·
ne na. kredyt towary; zapewma.m iż
·
.
·
JeJ wc.1oraj przypadło w udziale p. w k sI~g~,91· ._.
"-ne
•
wszyscy ci zgodzą się na swoje ka'~ Sza~panji. w!rz~~zillśm! "
Złfji Sławińskiej, artystce o dużym
pitały otrzymaó maximum 40-50 pozyc)ach meprzy3acrnlsk1oh FA1E2dz;;
:· .poczuciu i umiłowaniu sceny. Dała
otóż za.chodzi pytanie, dlaczego poło- Sous.in a Perthes pokaźne straty,
GŁOSY PUBLICZNOSCI.
nam więe wczoraj p. Sławińska
żenie właś~icieii domów ma być, w przez skuteczne
wysadzema m1:i!dzwyczajnie starannie opracowany
czasie tak anormalnym i krytyez- nami.
·
.'i
•1P swej bohaterkt Jej Elka drgala
nym,
wyjątkowo lepsze'l jednakowoż
C~łą gamą miłości naiwnej do Ahas:położenie ich w gruncie rzeciy ,jest
Mi~dzy Moz~ a Mozel" wczora,
l~ra. Kulminacyjnym punktem gry
zupełnie zadawalnia1ąee - domy ich. odbywały sił} tylko walki utyleryJ~Yła trudna scena końcowa 2 aktu,
Czytałem w gazecie „Neue Lolle i .r; niego p. Sławińska wywią- dzer Zeitung" za M 116 arty .kuł pod t . .}. kupitał wartości swe} me stracił, skie. Dziś w nocy w Hartmann;,.
.l~ła się .ku ogólnemu .zadowoleniu, nagłówkiam „Die Schuld der Mietor", a cała ta kwest,a wynl.lda tylko :'!I po- weilerkopf próbowali francuzi napróź~
·'., 'IV1wiera;a,\) i:;rą silne ;i niezdarte w .którym redakcja się zwraca do wodu nieot.rzymywama. dochodów no ataków prżeciw pozye1jom naszym
, Wra~enh:.
mieszkańców m. Łodzi z \·;e,;wnniem i procentów 1 to nie wszyst!i::ic)1 nrocorrtó·.r.;, gdyż za pierwszy t::wc:rtał na wierzchoł!m.
,,. Publiczność, w uznaniu z~sług p. o zapL.Hrnie komornego, powołuiąc. komorne zo3fało uisczone i :p1·zy taLatawiec francuski wyl~d.ował
'" "l!awińskiej dla s~eny, zgotowała. jej si~ na wspaniałomyślność !o!ratorói,,·
1dcll
olrnlicznościach
podług
zdania
wc~oraj
pod Hundlingen na zachód
Berdet~zną owacj~ i formalnie obsy- i zarazem oświadcza Jrntegorycznii:,
13.
Redaktora
„N.
L.
Z."
trzeba
wyod
Saargemoend,
obu pas&1iarów wzi~t
· Pała ją kwiatami.
· jt ~ powodu lodowatego post~powa·
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Chłodne uwagi wpalącej sprawie
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ŁuDZK!

fo do niewoli. Eskadra latawców Na granicy rosyjskie j
mi12dzy Pruniemieck ich zaatakowała. wczorai, we- tem i Dniestrem
nic nowego.
dług wszelkiego prawdopodobieństwa
Zastępca. szefa sztabu generalne go
! dobrym. skutkiem halle dla statków
von Hoefer .
napowiet rznych i dworzec kolejowy
feldmarszałek·lejtenant.
Epinal.
Pod Dardaw elami.
Naa,~7ne dowództwo wojenne.
KON.Sl'ANTYNOPOL, 2 maja. (T.
UrzędO'!:ft :y ~~c1mHHilk.at ;riuB. W.) Według wiaro godnych wiasirja1:k i.
dom(;.:.ii}i z Dardanol i, :z obawy przed
WIEDEN, 8 maja. Połąazone skuteszn ym ogniem baterji tureckich ,
wo,ska austrjacko-węgierskie i "'nie- nieprzyja cielskie okręty
wojenne
mieckie zaatakowały wczor.,,j nie- trzymały si(} wczoraj w dużem oddaprzyjacie la w przysposo bionych i za- leniu i strzelały z dutych odległo
1cztych od miesitCY pozycjach w Gali- ści. Wojska nieprzyja oielslris, któcji zachodni ej i odparły go na eałym rych okr~ty wojenne nie mogły
froncfo M!.lastów -Gorlice- Gromnik och"raniaó skuteczni e, poniosły od
1
stamts,d na północ, zadały mu ognla turków duże straty.
oi~żkie straty, wzięły przeszło s,ooo
Wielu :rannych opowiada , jak
jeńców, zdobyły działa i karabiny nieprzyja ciel, w celu zwabieni a itoł
ma1zynow e w liczbie dotychcz as nie~ nier.zy tureckich , ws.kazał aby w rottstalouej. Jeanocześnie wojska nasze wach :strzeleokioh -głośno odmawiawymusiły przejscie przez nitsz;r Du- no modlitwą muzułmańską, ,jak gdynajec.
by chciał tem za.znaazyó, !te przeeiw
W Karpatac h i Beskidao h poło muzułmanom str1ela6 nie należf.
tcmie jest niezmieni one.
Ranny ~ołnierz nieprzyja cielski rzuW Karpa.tal!.h leśnych w nowych cił paczkf3 dyna.mitu na. 1u1.nitar_juaza
walka.eh na wschód od Koziowy~ zdo - tureckieg o, chcącego go podnieś6.
,oyto teren, wyparto niepnyjnc iela. ~ Bomba rdowa nie Dunkie rJego pozycji i krwawo odputo kontrki.
ataki jego, tamte wzil',)to kilkaset
LONDYN, 1 ma.ja, (T.B. 'W.).---jeńców i zdobyto trzy ka.rabiny ma- „Daily News"' doniosła wczoraj !li
szynowe. Takte na. północ od Oiima- Francji północnej: W czwartek rano
!oda wyparto nieprzyja ciela z wielu niemcy rozpocz~li silne . bombardo wanie Dunkierk i, które zaczęło si~
wyżyn. i gndano mu ei~żkie straty.
krótko po godzinie 11 a trwało do
Ta kża i tam walki jeszcze trwają. godziny 3 po południu i później na-

.J

Codzie nnie

Kawą poiieca
ul.

jwie~o p~loną

i podania do Rządowych Instytucii ,

komplety dla dzied rodzin inteligen tnych. 111iauka pttgadanid i zabawy w ogro~zile Zajęcia rozpacz. się dn. 5
·maja r. b. Op_łata nizka. Zapisy przyimui e s. 'łi20Em~no•
.· wa w ogrodzie przy ul Długiej M 18 do 1-ej w południe.

N. Ga.dt:.

Łódz~dej

fi.

l"~'I
.

19115 r. Nr. s, "'
niedmieli 24j1 1915 "• 111'1„. 11 ;
z ral<uil:a:io!i 712 1l!!li15 "'· ?&„. 2.s.

Posiadacz e tych numerów zgłoszą siEZ z niemi
do administr acji N. Kur.
Łódzk.

Zachodni a

eehan~er

demji m2dyc;i:l!ll ej w ?iotrogro •
~fa::ie praktyKu.~ca 20 lat, przyj1nuje masai, porody, rozwinięcia biustu
Andrzeja 39, m. 10 od 12-:>. Odpo .
wierlzi na listy.

N~ 37.

Adresy z podaniem ceny zo·"'
.. t
.. NI
s t awlv W a d m1n1s
rac11 "I ow.
Kur; era Łódzkiego" . Zacho·dnia J\& 37.
4457-0

do sprzedani a. \Viadom.
w adm. "N. Kur. Łódzk."
Zachodni a 37.
O
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wod~. Zostanie on zabrany do d.okew
i hm przygetow any. ostatecznie.

Gf.:ara min.
nąd

Pracownia kapeluszy damskich
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a
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~wity łom'bardcwe, tłóto,

W. Gius.zkowsk iej, Przejazd H, prze- n bro, zegarki l!Upuje Brzezińsb
niesiona na salon mód do otieyny. 10 :m 9. PiaMk. od 1 do 5. 44~4-3()
poJeea w dużym wyborze k.1.pelusze. i;'it{upię iliellźniarKę i tremo sza!Jco•
przyjmuje do pr:r.efa,,.onowanfa. ma- lli'l~ we dębowe w dobrym stanie.
szynowe i ręczne na. różne fasony. A.druy nK. Ł." pod „UżyWane•.
J
a także pierze i farbuje bM, pif>rr.
etnie mieszka'lia w Rud7.iaPabia·
strusie i inne fantazJe.
251-2 L nickiei od tramwaju. 5 m; drogi
własny las sosnowy stary i zagat
mieszany, bliższe szezegóą:,i .a li.:
Pusch, ul Przejazd 22, w zakładzie

· '~ Spcanie ~o

pracy,

po~zebowym.

18ł-'5

i~"i!str67'13mpę elektryezną,
nę do szycia sprzedam
·
· które możfilt nosić kilka lat n mb. •
~ 215
.!?iękrre a1pa:;owe marynarki, miast. Widzewska 7S m.

II .

maszr-

r
Jak równie:i; piękne resztki, na dam- oticyna 3-ia sień..
so:ie suli:nie i oluzki bajecznie tanio. f'?'.~inzynę do szycia. i mebłet
e~
·~ Piot!"kow ska D~m 245 1 m. 84. t:J··~ dam tanio Główna. 16cfi!I. 3,
pierw;;ze piętro front..
260-l
~ble z trzech polroi :wyprzedaiQ
l!ił""I bardzo tanio, oraz- kuchenne
Prośby
urzadzenie. Nowo-Cegielnian.a .it 19
ł
m. 2, narter.
. : 224-3
do .urzędów: Komenfant ury, Pre· ~
,~dlewnia żelaza. 1est ez1IJną. Kt·
2iydium policji, o wypłatę za re- i
kwizyc,ję wojs1rnwą, wynącJzone ' jako t eź najnowsze wyna!nzki
w ozie· ~ -puję szmale, Sen11.torsb :ia. )
szkody, do sądów cywilaych i woj- ~ dzinie leczenia
~grlct 12 morgowy do wydzierta.
zębów. Spaejalnie
skowych,ja k rewniez ttumaczeni a
~ wiania w .tem 1200 drzewek olft
sprzyjaiw.:e
warunki
dla calów re- cowyeh t. j. 600 szt. ezereśni, reszt&
dokumaatów . Kierownika mi biur;i. §
klamowych . lf'iob·~o~-wska li1r •. 3& grusze i jabłonie, ziemia na kartofle,
są prawnik i redaktor.
2:'l7-ti
3 mile od Łodzi komunikaej a dogod•
u lekarzaDE !entysty.
na, cena µrzystęp na. Wiadomość ml•·
r„
czarnia. Ziemiańska Dzielna· Jol! 00.
Gdzie
~okój dla iuteligentne j .:oso~y do
I. H. WaJchow icza, Południo·
I ~
~ wynajęeia. zaraz. Mlli:ołaJeWSD
[il ~
61 m. 4.
•
. · . 196-i
wa 20 niniejsze m komuniku je,
~

;
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Zęby sztuczne
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1aK ucarnmc SfSl oo m~zy

Z_wrac.am;y uv:ag•; wszss10:1m gospo
'Ił
~
s10m ze na1lepsze produkty spoźywD·r;.t mea, K. L Drekslera P· t.
cze jako w: mąKę. farynę. cu!l:ier Opis najnowszye h środków od ciąży
wszeikle ..rasze, mal?nę, .po .na.iniż ehroniącyeh z rysanka1!1L IMie;d.;ę~
sz!ch .cenach nabyc mo~na. ty!!l~it< dna E{;,..~~zilr.a~~a ~;;;<11zó!!ega rnałm
P1oi!rKGW SKa nr. 145, m. 3~. zeństifi!a. Cee11a 40 kop. Skłat1
Uwaga: prawa ofiey~1a, ~ weiśeie. !!łów ny w księgarni A. Słomnickiego
2 pi~tro.
16'l-•~ v
ul. Piotrkowsk a 24'
·

\o\i.voe:w~ ! red.ak.tol'.' lll.l.e~ei-rcy

.4hitQ)O!).iii

:
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Aka

. Kupię do siewu kilka .k:orcy

(HSi

dreadn ought.
BORDE;AU:.~:, . 2 majtt. {Ageneja
Han.„a.). W1el!n okr~t wtrenny „Lan-·
gnor1ox" spu~zczono wozoraj lfQówni

'-

a: fillypfomem Cesarski ej

._......,....,_,,,......,~--~--=-=

\~~.::.~~e

~~~f«H·~~~~Y

.
~e.briy czei"adnik krawiecki
moźna dostać, wago nowo i de- ~ Krótka 5. Wierzbicki.,
1
veut
talicznie~ ~ar·ł@fi~, 1!.YllHlik1, h,~rac&•>a putrzellua d~ szpital&, u~
&r&i.~~fme&11!llii Ja ccmversatJo n
allemande contre Ia conversatio n należy wpłacić procenty za drzewa Gl!llliilłoweliiO i ~tO• llll Ła.trowa N! 32. Wiadomość}
fran9aise. Les offres sou~ „ W. R." nieprolongowane fanty do
fil:ISU. Konstaflt ynowska 5-28 i 12-ej rio 4 ej 'PO poł11dniu.
2M;;! .
dnia Rzgowsk
a J'admioi5tr ation de cette .journał. 30' maja.
a 24.
8 ~ru1e panny ·lub wd9wjpo·
256-3
łil ważnej, inteligentne.h..;.U:llZclwe!,
która zna slę na handlu. władam
Główna 16 m. 3. front
·
Ilf\ ł
.3
~
C:I;;otrze bny ogrodnik: do ~'

·1 ~~l!l~~~~li11!\&

a ..,to""""" s11

i

I

wtodz!J rioir!rnwska 92.
i podama

Sądów Gminnyc h i Okl'ęgowyc:h redaguje w językach
miejscow ych oraz różnego rodzaiu tłuma:}zenia i przepisywani a na maszynie uskuteczn ia, i~t Kok~tek,
.Piotrkow ska 88.

dawania wystrzelo no · tylko dziewi ·-~·
granatów . Należy przypuszczać .
działa ta zostały p;rzez wła~ny ~gie:
uszkodzo ne, lub te~, te nieustann
!oty s~molotów. naszych w ·tej rze~
strzem, sprawiły zaprzesta nie p ich
•Jgnia. Z drugiej strony ostrz.eli'Wa.
liśmy wczoraj południowy fort ufor:
tyfilrnwanago obozu w M~tzu.

LONDYN, 2 maja (T. B. W.) u.
handlowy ogłasza, ie trawler
PARYZ, 2 maja, (T.B.W.). Na „Stirling".21 urims~y ~rawdopodobnie
całym froncie doniesion o o zmianie. natkn3:ł s1~ na mm~ l zatonął I oał~
Pewlen dezerter doniósł nam, że li!iałogl\.
od dwuc.h miesięcy inżynierowie domu Kruppa, w pewnym skrawku Ch~:nJY cdir:zu~~ły :l:ądanla
Japcnj ti.
pod DUxmuiden, gdzie walki już si~
nie odbywają, prowadzi li roboty inKOPENHAGA. Według doniosietl.
stalacyjn e, dla działa okrętowego, pism fr:rn6U5kich, przesłały C.hinJ
które moźe strzelać na bardzo· dale- rządowi japońskiemu notE2 odmowną.
ką odległość. Dział& te bombardo wa- w .którei żądania Ja.pon)i zostały lt"
ły Dunkierkę, strzelając z odległości formie grzecznej , lecz stanowctej
88 km. Podczas ostatnieg o bombar- odrzucon e.
·
t

strzałów.

,i~'.

11 u~U~ Komitetu Obywatel skiego, skargi do

1-u.!!mer y gazet

W czo rai słychać było wyraźnie
daleko na południe na wybrzeżu oddalony grzmot armat i grzechot

••,,.•. " '"m"

d

Kupię następujące

więcej.

jak: rówllież pończochy," skarpetld.
letnie chustki wełniane, firanki, story i t. d. jaknajtanie l nabyć można
nL Andrzeja 44, front, parter. prawa

·wehus z jedw:,.,,F:ui.cm mia hha;;d(ę z:a rbl. a. Czar•
:ne z biaham w kratki mia ikos'il:~umy 3 rb. Wy· wzedaż z mego fabr. składu na til!ll~unie ii kosUiiim Y óraz
....
F-eszt~-;:~ Cegielnh na 43, w podwórzu .

niż sześćdziesiąt

cm.. granatów wystrzelo no na
miasto.
Z początku kaMy był ździwiony,
ponieważ nild nie mógł -pojąć skąd
granaty pochodzą. ·Jeden granat
wpadł na koszary i .zdruzgotał dach
Inna padły w różnych. dzielnica ch
miast!!!. i wyrządziły strasżne s:i;kody.
150 osób, przeważnie obywahl i, zabito lub raniono_ Pospieszo no do
piwnlc, w których pochowały si~
setki, aż do ustania ostrzeliw ania.
Dziś rano przybyło do Calais pr2i6szło 2,000 zbiegów. Późnie_j przybyło
30,5

!l"esztid na lkostjumy ii bhui:kii~
gotową bieliznę damsl!:a i meska

213. ·

Kektrycz na palarnia kawy, skład Ce.!!kru i C!f~~crji.
- - ~ - Sprzedaż hurtowa i detaliczn a. - • - -

i3itilf-i;o&i~'M

ustało. Więcej

gle

/-

19U rolm.

Haft y kaBis kie
i szwa jcars kie

Teod or Wag ner

Piio~li·kcwska

-

··":''

- ~;:":§25; .:'."\. :- __ •'0;: .. ;i,,'.::.. - .,,::=;-_._ ;< .-: ~-~

.
.
A
,Ef.. Meble praw_ilz1we
dębowe
.IS'i.11111~1!1 bardzo tanio sprzedam z
najtaniej dostać można u
3-ch pokojów solidne1 roboty. 111ikoła210-4
Pachtera , Stary Rynek N!! 4. iewska ...40 m. . 2 front
" . •
•
.~. >[~ .•lenia _~przeJam tam.o. ro
~!!!! ·-·<"ll wer 1 m11.;izynę: M1koła11 ..,.e... .,.,,...,,._('.l'lb_...,m.,. 'M..,.11„,„,..
Jewsl<a fl5
".7. frnnt I m<"tro.
6
u...... n ..... „ .... -W!J,..;u11•\.., ... lil..
!'i'~~ L.a . ue:1;ceH wyprzedrn• . meole
I!!
ł ~l"'a.9 z trzech -pokoi mało uzy~ane.
6
37
:-P'.'cerowa
-::~.•==
.. 2~
l}i'f. Kupię duży samowar na 100
~J
-~41!i szklanek. Oferty w „Kurierze"
pod „san:owar_" .
.
2~6-3
~~„.e ... mi.l'łs.>.f_i_-l;r;.„.,,'ies ~ .
[:i:iaawełmau
.e
I
weł~1.ane.
resz_tin_ na
lll'liil n-111...,.:...... ~- ..... - - ~ 1
~ damskie, męsine 1 dz1emnne
Przyjmuje od 10-1 i od 3-J) po pot ubrania i palta, jak ró.wnie3 _alpagę
l.anio nabyć można Pi;.itrkows!;:a il4.
~ont d_rug_•.~.e p1_·ętro __ _.!2._-_l_U.

J.

1e,.;f an,·

.„

E

Wezme w dzierźaw~
•
i~~~I
~ę,.. ~'"'f;Jf;o'

llt a

fff~rzewo hud~1wlaneYBtCilii.Ts~d

~ 112 i da!e1 do sprzedania na
D7.~elnei 2') w podw·ór:m
. 242-4
~,{- ~ t,
fil!\~
~erbata, sa.wa, czekolada, .imrtOW'J
6~ ~"'~-~
:Je~"""
<e
~!li i rlet~\iPrnie Dzielna M 47 m 'l
r 3z Btre.1: \'vatntrauu, zgubił
gruntu z ~asiewami w okolipaszport, wydany z osady Uiazcl,
cach Pabjanic. ·wiadomość w rrm•na Łazisk. powiatu brzezińskie;:;;o.
.d . . t
.. N K
Łód
:..,„,_,A:-a~r~'.o''Le
a. mn~1s rac Jl
"· · ur.
z. ·"'-" • L i.Co śp' rz~ia ,..no l rb. 10
.kiego" Zachodm a 37.
O ~
kari ćwiartłrn. Wid7.ews.ra 77. 3

t~<!i$.a~7~ilt (Zachodn ia

37).

:uf" Y''

w dJ:u.K.

bt.

.li.siąz.ira.

L.iacuouma 37.

!~laeę

uoorze za .1rwity Io
;;.. brylanty, złoto i sreb
b
an WolborSK" 1 od.
!> erm D~ł
·• · ' .•
po

·.

. h

~,®OSYJSK:l

, .•
ul

d1

. 10

w,;;„,_.11_etalle3.:

tytun UrtO "'"'::
nie. Papierosy od 30jfop,• llA 100~
sztuk u Gelbarda Andrżei&. ł ~-. ·
• ,,;>·· chi_opec
,;;;--..~ .l!:l'li6tllla
zagm.,,1' . vr.
~~ czteroletni, n&7i.fW& się łw
lsnty A~zczyńsid, Wa!~io, ubranY 1c"
żakiecik
dziewezęey, Ji:or~we trb1
wicziii i zielon~ ka.pelUS!L K~aa~
wtedzia.ł gdzie dz1ees:o się JJI&~~!.
zi;:hee zawia'.lomićrod:Mów,ul ~
2
z211;1ra ~~~:111~
..
;vy•
""~·:J'a„ineły 3 weksle po 100. rll..1 ~
& ~tawiony przez F~iks& :Ubi&&, n
przez 1"eliksa. Pawlik:owsldego,Kv~
przez Piot,ra. Saar, na. zle~nl. 8 _.pr••I
stantego Saara .Zas~rzM~. ę 59~
2
nabyci.em Weksle me· wazne.~
.:Si.jf'uginę~y a WilK!lle,,,in łJla~;.·FJIUr
~ stavnone pn:eJ .l'ra.ne 16 · z;astrzł
s..tiego, na 200 rb. -~ po 100·
2as'1
~~~ę -~d na:byc1em.
~
~~

11 1

----------

--=-----:-- -

t\.!31.aK:tO!." o•lp •.,„,~~f;".ł'lil:'.f

.

f

~~:e-1\ł'n'I~<:

