Ce~~ fi fE;~,,. Z dodatk!em ilus1rowanym 10 fen.
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polityozny, spob>ozny i 'literacki
r'rauumerata w Łodzi .vynosi :rqczmie U ;:n,•:.:, 1 półrocznie l
Cen~ ogłaszeńa I·sza strona a mrk. za _wiersz lub
6 n-a:•k.1 mie3ięcznie I mi"k.
; .iego miejsce, nailesłane I nu•k,·nekrologt i reklam,;.' 43
egłtv
i.a o:ino3zenie do dom..1. luo prze:iytil:~ pocztoivą doUczll' I szenia Z\Vycz3.jne 2 J f., ogłoszenia drobne 4 f. aa vryra.:11
się 40 fen. miesięcmie.
\J J t 3 3J: fil :ti a ~ :t 31 i a i 3 l> :> •Y 31 !-s:i;~ strona 1 mr!C., re•
Za or~:H_yt ;:_~ u:sn•lic~ d:Jlicr.9. się 1 m:i.rk~ mfo;iię<m1ie. ) kl!!.'Il'f po -!') 161., „i.v nn;B '.H fetJ. za wiersz lub j&g~
1
Zmiana adresu 40 fen.
Tel:efo" ·Jlł"•.i?ll4
mieisce w tekście 1.50 mrk ••
Rękopisów nadesłanych redakcja nie 2.wraca, za arlykuly z góry _ceną nieoznaczone, honorariów alj1niu1stracja wyiJfacać nie będzie.
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ziolnośd

)rak

organizacyjnej.
•W „Rieczi" 2i dnia 21 września
ezytamy: W'f!.zyscy zainteresowani są
o·becnie zjazdem „ziemskim"

·

t erencJą

·

j

kon-

„związku miast", gdyż po
4droczeniu Dumy zadania obu tych
.organizacji są nader doniosłe; organilH6je te bowiem najdobitniej wy.
:raiaJą opinj~ społe@zeństwa rosyj;.
skiego. Reakcjoniśei usiłowali nie
dopuśsie do zwołania zjazdów, lecz
wobec wie!Kich potrzeb
państwa
nakcja musiała ustaoić.
Potrzeby kraju·~ wv:rażaJ·R
"
~ się
główni8'< w tem, że szpitale w całej
Rosji są przepełnione, a napływ u. ciekinierów .!i okoli6, gdzie toczą się
bitwy przybiera charakter zastras~=.·
ją!}y. Jest jeszcze wielkim znakiem

zapytania, czy nawet ziemstwom. uda

się :przeprowadzić eho6by częściowo
konieczną organizaeję. Zupełnie nie
może być mowy 0 tern,' aby w tym
kl
k
·ł
· ... d k.
erun
u uczym
cos
tór:.v
I
ł k
b r..,ą ,
. ~.

wy1ra~a

?mp1etny
orgamzacyJI1ych.

,rak

zdolnosm

Głównym zarzutem,
wytaczaDym przeciwko w5pomnianym wyżej

.kongresom było to, że zajmewały
si() one polityką. Ala przecież jasnem jest, że jakąkolwiek się tylko
porusza dziedzin~ życia rosyjskiego,
to na poty.ka się na pQlityk~ byłych
ministrów: Makłakowa i Suchomlinowa, którzy strą@ili Rosję w prze-

p

. .
padśó.
rzemwme, rząd wimen być
w zięczny ziemstwom, że zajmują
si~ one polityką,

be

w ten sposób

ma on możność usłyszenia głosu narodu".

M

ł

owy,
wyg
oszone na ty~h kanł
h
gresac zosta_y :przez cenzurę_ skreślone. Wiadomo jednak, że wszyscy
.mówcy domagali si~ reform liberalnyeh.

Vl ·

. _ · i~ny~ art~kul"e P· t .. „Szkoliliwe ob1aw;y „Riecz :podarn zdu~
miewający fakt, ~e więk:>ze miasta
rosyjskie znów pozostały bez za:pa~
sów żywnos~iowycb. Brak amunicji
pisze Riecz" tłumac.zcny !9ył njedo"
• . :
atateczn:m _przyg<howamem przam;rsm rosy1sk1sgo, ale pod~zas poko;u
tlostar€:!zaia przu~'.iet ftosja zbtż0
Niemcum! Q,1 wyimo)rn WAiny poe.ieszano :ii~ Żt'I w .Niemctech za &.
'
. _. .
P
nuJe kryzys_ ży wnus?iowy, ·a, tera!i§
roze;runo slę wreHcie, te Nismcy
kry.zyg te!\ po.my śini!ł ułdwily. ·podezas gd1 w Rom;i p.r~ybiera on we
wiek!!zych m.iastaoa chara.kier. dość
-

?

powa .... ny.
.
W .kóen .rł_!ze !!R:e8E":
„M~r.łcl.~;f. /t' iimJl~~

J!Hlim•

naszego bogactwa opałowego, aisroi· dlowego, przyniosło tylko szkodę
my głód po doskonałym urodzaiu, nauczaniu, tymbardzie1, że ceny w
brak nam cukru, podczas gdy za eza- bazarach okazały się nie tyli.ro ni•!.szemi, aie nawet wyższemi, niż w :;iklesów poko,jowyah służył nasz cukier pacb pry 11vatny~b..
_
jako pasza dla świń w Anglji."
Co najważniejsza, że po pewnym
Wojna obnażyła na)wlększą cho- czas!e w Lazarach tyoh brakowało
rob~ naszą, t . .j. zupełny bralG · orqant· kaietów, eo przyprawiało ·o kłopot
eae;'i. Okropny to fakt, że w dru- nauczycieli~ .którym nię wolno było
pod karą utraty posady przyimowaó
·gim roku wojny wyrażać trzeba te kajety z innych źródeł handlowych.
~ycze:nia, których si~ nadal nie . hę=
Brak ten podobno wywołany był
dzie s_pełniało..
.
odmoWt\ da!sBgo kredytu prr.ez warszawskiego dostawcę
do bazarów
· ' . szkolnych macerjałów piśmiennych.
-__....:._._._,'.'·:·
~z~fj ~~k_, I\ 'n~
z eh wHą wypowiedzenia wojny
Ml w
. _. ~..-Vl ~...
ni0szczęsne te Bazary zostały zwi-

B

.

„··.

solidarnsgo współ,
ekonomicznego
pań st\\
czwórporozumienia ·po zawarciu no:.
koju. Dr@gą ofi.0jalnych traFrt atów
koahoja chce się gos podarozo u nił!4.
zależnie od moaarstw centralnych, a.'
pozatem, o jfo to się d;1, zagarnąć
cały rynek wywozowy Europy a nawet wsżecl:l.świlltowy w swoje ręce,
wypleraiąc mooarstwa centralne, ja·
ko niebezpie~znego konlmr<inta •
wie

możliwości

działania

"J:mrnal",

0ytując

"tatystyc:my

·materiał:

komis'i, podkre-~lą, że Fr·incja, Ros a, Anglja, Włochy i Bel;;;ia
zapłaciły w 1913 roku 5741 miljonów
fran!;;:ów za niemieckie produldy (za:
taką · bowi~m ~mmę potężny prz~
myst N:emieG wytworzył towarów w
swoioh zakładaoh i fa,brykach dla.
tych tylko pań1tw, nie licząc własne
go zuputrzebowa,iia i eRsporty pro~
duktów do innyoh kra~ów.).
Berliner 'l1ageblat" dodaje; M
"Journal" zapommał, iż te;pięć państw
razem ze swemi kolonjami otrzymało
w tym samym ro.ku ud Niem1ec 5939m•ljonów franków (a więc o 198 m.il·
jon~w wi~eejJ za swoje produu:ty surowe.
Komisfa francuska uważa, .że oG.
powieduia organizaoja mogłaby pań
stwom czwórporozumifrnia sumę tli
:zaosz1;zędz;ć, t. z. że pi:Z.V doprowadzeniu techniki przemysłoweJ do
. wysokości, na Jakiej t~ się znaiduj6,
w l'liemczecill, państwa te mggłyby z:
produktów ich nie korzystać.
P o d r ó .ż k r ó 1 a K o n s t a n t eg o d o S a 1 o n. i k.

nięte.
·
Przed trzema laty źałożone zo.
Racjonalny jednak bazar szkolny
stały przy szkołach początkowych dla dzieci biednych rodziców miałby
mieiskich 3 bazary szkolne, z któ- wielką racJę h,ytu i niezaprzeczenie
ryc.h ieden na BałutM.h i dwa ·w Ło- przynió:Słby duże dobrodziejst\vo rodzi. Sama myśi założenia takich ba- d~inom .nieza~ożnym. W baza~ze ~a~
zarów była bardzo dobra, miały one klm wmny się Zf'.aJ.dowaó rowmez
bowiem dostarczać d.:,i;is{!)ie:m- sz!r:ol-:;,.il'tywąn~ podręczmk1 szkolne dla
nym p0dręczników, kajetów i wogóle tych, którzy nie .mają ;111: kupno nomater1ałów piśmiennyG.i::, po cenie \":ych. B~zar ta~n :pownnen p~wstać
tańsze~ niż w sklepakh i iednakowe- me w ceiacli osrn,gmęc1a zyslrnw ze
go typu dla wszystkicn szkół. A że ~p.rzedaży, a jedynie. w_ celac~ przyj. materjały piśmienne stanowią priy sma. ~ pomoćlą dz1~mom brndnysh
1rsztaweniu ~ziem ~owa.żną rubrykę rodzICoTw, .u::ząnych. s1ą w szkoiach
wydatków Cl.la rodzrn mezamGżnycb początJ, owych.
li czącyc h _ się
·
i. • :i
·tu!rieo-o
bazal'u
mo z .aazaym
groszem,'
, Utworzeniem
" .
·.
0
_~
więc te.ż miały one, spnedaja,s tanie) g1yby .?1ę zaJą6 Stowanyszema naupodręezniki i kajety, być pewnem ozye1e11.
dobrodziejstwem dla dzieei biednych
rodziców.
Tymczasem w samem zapoaząt
kowaniu bazary te okazały się nie. odpowiadającymi swemu zadaniu.
Z Aten donol!izą: W dniach na.i·
.
Założane zostały z inicjat.vwy
bliższ.vch uda sil! Król Konstanty dol
i .rozporządz@nia urzędowego
ostat- W alk a l o t n i k ó w n a d C z- e r- SdGnik.
mego naczelnika łódzkiej dyrekcji
n i o w i ca m L
mmkowej Bielaiewa, który, jak się
Z Czerniowio donoszą:
.
okazało, wykazał na swem stanowi. W dniaeh ostatnich panowała na
~łonO'tV
sku wi~cei zdolności handlowych, jak Bukowinte ożywiona działalność fotA\ ~ „ Au~ •
pedagogicznych.
nilrśw. Codzienme unoszą si~ nad mia·
W stosunkach między Anglją a'
Ponieważ zgłoszontJ protest prze. stem iotnicy niepr..:yjacieiscy, rzuca~ .Ameryką daje sję zaobserwować pewciwko pobieraniu przez tego jeo·o- jąc bGmby.
ne naprężeme. Można je racze) r;omościa „zapomogi" od etatów slikolCelem lotników rosyjskich jest przez mgł~ prasy angielskie.j wy„
nycb, która wynosiła około 40,000 rb. dworzec. _ Z rzuconych dotyehczas czuć, da siQ ono jednak zdjagnozo.
rocznie, tonąc.ych w kieszeni naczel- bomb żadna nie przyczyniła znaGz- wać na podstawie wypadków polin1ka,
pon1e'"'a"
g ~·.r11nvo
zaprote:""tował n i· e1szeJ• sz.Koay.
· • ..1
S mgam
·
· przez samo- tycznych. N"ie i d zie tu nawet o -praw.
·
- "
~."
P- Stanisław Silberstein na posiedze- loty austrjackie. cofają si~ lotnicy ro- do podobieństwo energfoznei wymia!.ly
niu w magistracie pJ<zeciwlro urzą- syj.:1cy 1m graniGy rumuńskiei.
zdań pomi~d.zy rządami wasz.vngtoń·
li.'lieniu w Łodzi, kosztem pół miljona.
· ·
(Frkf. Ztg.)
skim a londyńskim z :powodu ostrych
rubli fa bry kantów łódzkich, muzeum
ograniczeń nandlu amerykańskiego.'
szkdnego na wzór ksjęgan1i Kar baśI 1 u A n g 1 j a P 0 t r z 0 b uj 6
To ostatnie -jest może tylko sympto·
mkowa, st.wo:rzył tedy p. naczelnik
ź o ł n ie .r z Y~.
mabm.
monopol podręczn:.ków i matflrjałtSw
"Nieuvre Courant" conosi z L@nPrezydent Stanów Zjednoczonyeh.
_piśmiennych dla wszystkich szkół dynu:
jest zmuszony przez wzgl~dy polity-:
poc_zątkowyGh, b~dących p0d jeg@
I:fapitan Guest oświadczył na ki wewnętrzn3j (blizkośó nowych·
zar.lJądom.
.
. piątkovtam p{;siedzeniu Izby gmin, wyborów) do uporządkowania naresz·i
By. bazary te miały powodae?1e że według jego oblicztń w najbliż· cie stosunków rne.il:sykańskich. Vf
zapawmone, wydał on do wszyst!rich szych 12 mi@siącach b~dtie Anglia N@w„Yorku pojawiły Slf;l już karyka·
mi.U{l~yeieli _iz.ldł poeza.tkowych w ca- potrzebowała ,na fr,meie 1,400,000 tury, przeciwstawiaiąca l3iłowaniom
fo_j gubernji cyrkularz, na.ka:mj~Gy, Mlnjerzy, a do teg-o rezer\vy 1,700,000, prezydenta umoil1wienia ooywatelom
&Df do nauki używano jedyńie pod- czyli ruem 3,100,0JO ludr;i. Jei&li a.menkańskim podróty pr~ea ocean
ręez~i~ów e,;kolnych i ma.tttrjałów weźmie si• w raohubę obecny stan bez prze1n;kód-mamłlżności za.peW• piś1men~y1h, kup8.wany~.i. w baza,_I"ac~ siły wejt&.k:owei, to w na)blitszym ro- nienia obrony żyma i mieuia. ouywa·
dyreacJl nau.kowe;, pnycze:m. otiecar ku .b~dz1e trzeba zwerb@wać 900,000 tell 1unery11.ańskich w Meksy1m. Ure·
1urnc21yeielom sa polrednictwo w sprze- .żołnierzy.
·
guiowarne jed„!lalr .1r.westjt m'lksyl4'ańd.&iy i prewadzenis b&zarhr przy
.
" _,,
,
s.i:iej nis ~vzir bJ'Ś usk:utecznione
gz.!rnłuh JI06Zl:tkowych purisn _pre- „N w a w 0 .J n a 1 ran cu z ł w. bez udziału Stanów Ameryki Srod·
oent od _obrotu.
.
_Na.życ:i;enie fraiiiC:iskitgo mini· .kowej, a. 1.m~h ~awet w1eyk.11z1oh _reTa.lne 1~r~pow!'me w&1...n&go k~p- stuJum ha!HlJ tI (s~eCJ~ln~ . komisja. · publiK pot~Jnio ~o - amsry- a..tsk1ch.
na podrf!O.H.l.ków l_ matu)a.łhr ,u:- parlamenfa.rna) ba.da obecma kvr~stie, Tego jedu1r Anglia. n:e poprze pr.a„
misnny111h dla u@zą11eh ~i" dsieei swi~zana ~ eirsrortem towuhv fra ·~- wdopodennie S\'l'Oja, neutrarno!'.!olą.
i niakte.ryoh naUGiljtlie~i do prowa- cua!,L-:h _:-:u~r~io~. Komi~ja ta. aia sprawa łll•UliJ".iuńslu..bowrnm 1.est di~/
ł11~ma ;ięr~ .s~kQ.lną 1~"Q$res~;- .4~:rt"_.~ą~9.awe ~Ofp.~.- ~x,t~·~,~_pra- :qj~j tów!liłi 1usn. Jak u1.a ~tiinów

okół wojny~
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·~f.'H!lllU panowania nad QO. ..,Lodzer Volksblatt" dtHYiuduj,1
. . ~-łem .Panamskim. Kanał łen o bee~. Się, że były gubernator n1"otrłro•...-Qk1"
~ue
odd~1elony
ie t od
· dł o„ J aczewl!!.11.i,
i~ b aw1ący
.
l' •
1·.f!h. posia
"
•
·
·· · · · ·• · .1 ą
.
ostatnw
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Smo-•
ecflł.
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iGte1Y
bky
tQWO odd~ielenie sta.ło fońsku otrzymał dymisJ·„
--~Ull n .e v 1 o er-ut
· l
l
.
·
'
-·
.,,.
_. ~
.·· ł bion~m ·... · . .y or1a Uf!~, eoa :po„.
- (k) ~e Sto~. t~~',H~b~\\Yt:ił:ln"'9.
3
fit•sz.u .. frze prz~o~w1eństwa PO· Zarz~d Stow. techników postam1wił
'.. '1 · e~ kW WOZl:l.S IDO!i.hWOŚCi strate. Z dmem 1 stycznia }!l] 6 ralrn przeg10111De
. ś·;r,u swą 816
• ·.d Zl"b.t} . .z qotychąZ;l"lO we
„
'
e .tóre
. . Ameryka
.. .. ... I us1"ł
•
ował a me.
§k'{-9-rzy za 11omoo!\1 k~nału Panam- go lokalu :przy ul. Spacerowe} 21 do
fnt:f:~ 51i!-Y1 ~ fł. iluz~rY?Zlleml· pinie]s~e_go lokalu w okolicy ul. P~ot~da. i ..f ·. I j Dle dyktuJą J.e.j od- kowskieJ. Tenże zarząd urzystą·nł
1
. ·k n ał bezspornego pa,n"wama n~(j. do uruehom1enia instytt1c 7··1• f;;amop 0 •
ana em Ameryc
· · k
ł
·
"
u
.
ten jost dla A ° ~ pr?i!?OHV:Q~e, , a:Pa mo_cy dla _członków, :qiianowicie ka.sy
.
.
ng.1 I wielce n1edogod„ pezyczek 1 zapomóg, prz:yczem opra1
~1
opanowame go prze:a Stany cowa.no odnośny regulamlp, Na za.
z!~~:oszone dało9y po~e do wa~nyoh sadzi" porQcż;euia c;ąłonków Stow. uś i gów w P!ZY~złoś~1.. Oz:ollczn?- zyskano dla tejże kasy z komisji :fi,~- tą. k~:f PllirUJt\ SI~ przez to, .1~ nanso_wej ~rz~du_star-szych kuper.twa
,c ponJa, .~ ór~ mo~nq
za~n~cza swo· ł643k1ego i Komitetu giełdowego za~ :~~Elma QQ prj1ią~~koQ.~ema .łlt1ge,., :pewnie~~e fonduszu od 0 do 7 tysię·
; ~ Jl . ame~yl}jj.J'iS.kt~j .. nad .\rąnąłeB;l, cy rubh, zwrotne w dwa miesiace
Jest f!~.JU~żntAzką Angln.
·
po ukończeniu wojny. w tych dniach
Je.dnem słowem, msykuje si~ i tu kasa pożyczkowo-zapomogowa Fo.z~rztm1e, która AnglH w obeonej óhwl- poezyna swn, działalność'.
h może być bardzo nie na Fękę.
...,_ (x) z
~hlllil!llai~Jlil~ ~ęQ,,.
. W ,sto~nkaeh Anglji lll jej sprzy- sldegi!!I M .. P1P!!l!ik4i!J1&:l$~ciinj (t\aJB-Hrrzen~~m1 :P.?stąpiłQ~ według „Vos- ip.iąrina io): Dla ułatwienia wstępu
. si~94~ Zei~u~g , :pewne oeliłiidzel}ie. pa f11lmltet medyczny w pieżącym
· ĄnglJa UslłUJ€1~ .18:kol:ly wycofa~ f!ię z roJru s~fyolnym 1!H5-16 prn.prowad7.óna
~~w•rpor?Z"!lIQiema, ac~ jeszcze na- zosta,la il.la · tyczącyc11 sobie :pauka
tl,~r lę1Fhw1~.
llłtęre§y · pglityc!?;n& łaciny.
BJ>t~Y:Pll.~r2iep.ećiw~
w szoz~gólµośoi
- (:x:) ~ rzę~i~{i~n~~l'.:ili•aJrZl!e'~ł!fll ;R.Q~Jl, :j?Jlnowąpe ~!\ Q wiąie oba- ~J'!!ih:~wegQ« T~~' p®ż)'e:;ę!~"-ę•
:l~t11rnj. OPJ~węrn, tego stp.111J. rzeczy t!IJ~!'!!'i3~~cz~~!!\l@i~hn!!i7ego! (Pie*·
·
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J~~t f!!;M. że rog7ini~a ~:rą,J+tatu lon;ilY4~lnegq byłą Ql:}cl),Qd~ppą tył.ko
!PHez pra,aę frą.ncµl'!Jr~..
.
·~
T.ra,Jrtat ten z~p~w1ą~UJ6 m~aar.tł~W!t t+óJP.orQ?J'Q~lema do nie;rn,wrnrą;m~. o'1ddz~el~ne polroju.
'lT~mµs"

r

~;
t~
~;

1

r'Wi!ą.
~len ~·gQ wrl?ie~nia, d~ień
~; ;r9crp:iucy~ ?Jll protas~ clo hymnu 1,'adq...
0

'

Jn~wąĘ:ą ~~l), W pi;Jczątkv.c.11 wojny
rr~rvnri:r.yąty/G ;ąg1n~rnięte było Pf2iCZ
dwą tYf§Prinie, pQ~ZfHP Q2i:fJ]ne było
tr~y dnl .w tygodnw,
.

W ciąg-u tęgo c~11su pq~yczek:

nii;

C.Zę]lfę.
Zę trą.ktat ta:p. pi~ stra~ił
:1nve.j mócy~ to jes~ pewmi,

Zbli$a si" ch~Ha, pisze dalej
"Voi:;ids@}le Ztg. ", kiedy ciężar wojny
spa dnie najsilniej na Ang;-lj~. Stan
. .rzęG2iY na Ba.łkimach lada chwila
d.op:rowadzł do wybuchu. Ano:tja czu0
· ·
.
jt to doskonale.
·
Parlamentowi francuskiemu obie; uno sforsowan.i„ Dard. a:neli w ci„gu
"'
"!
. wr~.·· eśriia. Ni<>'"' jest to m"że
" diziełem
'"'
pr.zypadku, że nagle dowództwo na~/ ozelne nad armją w DardanelFtch zo~' st11łQ oqda.n,e , framntr.om
i . tym
ł,;~ ~J&~ebem · eafa odpGwjedzialność
;_•:_i];·
. .·.'.;•"'n"'hni..,ta. na ni"h.
•"'r"' ~ ~
v
~;G' ~ „Vosi11i~G.łle . Ztg~ ti twierd~i, i~
.A~glja.. o:iic1ałaby un~Jmąó tyah kom..... Jllilra~jl I doprowad~IÓ do pokoju, za~~~f nim jej się wy1miigną lejce z dłoni i
·l
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t ·
b
· · ż
go przes}lęrną otl chw1h ząłożeilla JeJ .
• ·

~łtTIIPl Sil.mą.. a l'l.Illę WO. ~c lł!lJ~l@;'s~e-

.1wt~gi wsz:ęchświatowej;f'' . '.
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W;5'."dawanQ wcą!e,

ogra.n~czafa,c

cąfą d2nafalpgś6 c:lo sp!ąt oszczędnośqi, htó:rygh wyd;;i,po do 1 ·września

;\ ~~µego. ·W. Anglji ~aś :panowało ll)il- r,

p.

:pa SUTDę

-

&41;:3 :i:b. ·
)
(x) Ze szwa.~ni «oła P.~"

~~~n {SJ;>ltcerow;i

a!), b/lwalnia przy

~oJę pani~n stale_ rą~wija swn poiyI~PzPt{ dz1ał~lnośc. . .
.
. Jal~kolw1~k .. szwalnrn, sl):ytlqem
woJny była .JaJqi:l c,;i;as zamkn_1ętą., obe?me .i:i.r~ l m~erwca wz_nQw1ła s-1_vą
dz1ałalnosf, d_ajf,\c na~k~_ 1 _zatrudn~~c:młę~u s4ere_gow1 Cl.41ewoząt ci'.1:rek: upogrnh ;i.-odz!GóW.
• _
(k) '7l lll tbału1Dine• kausWI
-:-::"""
~- „ ·· · .·• · "'· il- ~ ···a
ż
mz
W dnlU 4 pazaz1er
P.~_-·!"~ą~
•
ł · ., d l(b!l ~
0
2
1
nł. 'rn. goct~, po p~, iak.t;ćą
,~_1JC!r.J1:1.ga
.Low. po:uyPz. iJt'\fQ·?S:?iCZę„

me

o

•

•

~~osmowego wypkł~cduó będzi~ d~zę:

s_o~owę ;awroty

li

w ia

~w

s~iowy(r). Podmyżs:z?:eniie
a~ustr]~ckl!ego.

ŁóDZID: ....,;. ,;,~~~·

by~ obliczone w pisniądzach i pieniedzmi uregulowane. -: P. Mauryc)
Tylma:c1 z Or.orkowa, n:nanow.any został nJtarjusz-em w obwodzie sądu
lrnrcLwa od 121J an 131) osób.·
·
okręg;owec~o powiatu ł12czycJriego.
• •.
Przy &ądzie okręgowym w Łę.
Z W~r@iawv.1 i 'Jl'OW!llte~.
'
~
czycy utw_!)rzon.v. z.o~tał vyy~.zt~ hy- •r)
K_omHe~ obywatelski
prze- votsczn~ a.la zna:iqu:ąoyc.11 s1~ w Ł12.
l
·
·
kazał sekcii tanich lrncban snrawę c.zycv ninruchomosm.
WVU::i.Wania 'foia1h1ń dzieciom nieztJ,· Sekreta:rzf':m znmianowany został
IDQŻ!lJCli . rod.:deów, . UCZi;l">ZCZającym ad w. przy:5. p. Chrempiński.
.'
i..
\'"i~AT JHl]. bi"ż
Cl.O sz 1~.ół począt,rGwyeu.
L.
_ (g) J:s md~rfli3ew!"?·
_Od. dnia 21l
1'Ze,i . p1·zyszłoś01 · rozpoc.znie się wy- września tu11kr;jonu1e w Sinermewrnach cesą,c! okrę;:i;owy.
dawanie dzia:t"t;:Jli' szkolnej gorącej earsko-nlemie0ki
?tfogi::!!rat opr~0owuje ?beenie statysty~
stravvy. Poniewa~ na razi9 brak od- ke ludności,
co jest w z.w1ą~ku z nastąph.
l,)owiednioh urI;fądzę1i nie nozwala na mająeem wkrótee zaproyrn.azerpem karty ehlę
c
\'\/prowadzenia w czyn całirnwicfo te- bswej.
t;o zamiaru, przeto pocz~,tkowo pro·
- (g) Z C;;zę;\;~~~hamy. ~:1;..
jell:towane jest wydawanie śniadań ~zelnik miasta wydd roz;po+2'ąd21em&~
prZ1)Z herbµ.clarnie~ połM\qne w }10·
którego zalrnzany zostaje wy~
bli!2lu szkół. Do !ii)zkM, któL'e znajdu-· wóz drobiu '1 jaj z powiatu często„
ją si12 !i.1dp,la Q~ hsr\lar;fo.r.pi, dowo~o c.howskiego do in.nyoh powiatów Króo
ne będą śnla1J1HJię\ przez kuch!)ie ru-· k;stwa, pozostający~h pod zarządem
chome. Na p6c2mtflłc postanawiano niemie01dm lub aust:rjfl,ckim; jak rów.
wydawn.ć IJ~ f!tQ porcji dziennie cl.lu, nież do NiQmlfH.L
·
sz1rnły przy i1Jaę1y św. Aieksand>:a.
- W związku z przymusem pasz„
Powołana Wf tym celu specjalną uortowym nastąpi w czasie najblii:;..
komisja przy wydzinle pomocy dla szym pOWSZeG.hne fofagr,~.fowrinie O~ó_l?
ludnoś~i di)łoży s~arnń, aby w· czasie w wieku poną.d 15 lat przaz kemIS.Jc
·nailrrótl';zyn1, g'1Y · tyl!ro k9m!tr:t bę fotograficzne.
dzie rozporządzał dostateczną Hośc.ią
=
(g) Z S~e~ge©. Ludnose.
kuchen ruchomyd1, wsz.vstkie dzieci gub siedleckiej s~opniowe uspa~aj~
ubogie w szkołaGh miejskicJ1 otrzy- się po przezytych wypadkach wo1enmywały f.;orncy posiłek:
nvch. ·Dooiero obecnie ocenić wlę~
- (r) Budż,;;t wyctziału oświefle- możnn,-:j~ir wfolkiemu spustoszeniu
nia Kom. ob. m. \JJarszaw.v zatwier- uległa cała okolica podczag odwrotu
dził dla dwuch działów: se'lrnji o,chron I'O~jan. Najdatkliwiei odozuły osta
i sekcji sikół elementarny0h.
tnie wypaQ.ki wohinne okolice Mię
Na utrzyrmrn~e 13 ochron wy- chvrzecza. Całe wsie zrównane zostadzinł oświecen!iB. przezrrn.czył rocznie :!y C'?i ?.;ięmią. Mfoszkąqcy" tych·· 111t><39, 7i0 rb., p<J, u~pff1~anli; zaś 750 oq- s:ticzęsnyi.'h wiosek tułają s:ę be:?J
działów szkół elementarEyc.h-pokaź- dachu nad głową... Zupełnt:imu zni-.
nn.: eumę 1,048,252 rb.
ezcJeniu uległy również aobra ks.
Do ochron WJ::7'd_ziału, ośwtiec1mia 8wiatopełk-Nl:irskiego. Obecnie za~
uc?ęszcza J,55Q {';ZJeCl, lrnsz
prze ... vrowad.zone SI\ w tyołj. okl)li~p.<.1h ueiętny utrzym-:tnia jednej ochronki rzędy nięmięckie, Ęomęndantury w
na 89 dzieci oblicl.iony i est na 2,481 Białej i Między~;;;eQ2łlł wydaw~jąkwj-'
rb. rocznie, keszt, utrzymania jedne- ty za zarekwirowana zboża, 1ivypłago dziecka 21 r9. rocznie.
·
cając następnie gotówką.
·
· 'v\T szki1łach :-iiższych wydziału
- Przeprowadzana jest przez
oświecenia kształci sif;! około 30,000 ·władza statystyka lu.dnośol.
dzieci. Koszt p!?ie~i1;,tny utrzyman1a · = (g) ~ Za~Jęb~a D~brail~s
Jednego oddziału wynosi 1,397 rb„ ski~g9. vY z;ągłębi~ Dąbrowsktem
koBzt nauki jednego dziecka 35 rb.
utworźona została w swoim czasie
Prócz tego na. utrzymanie szkoły organizacja rewideBtok sanitarnych.
:m,ie;skiei 4 ld~!i!OWlill pa 150 dzieci Rola ich polega na Qdwiedzaniu
wyznaczono 14.~o~ rb., ną. kursy wie· miesl!lkań PJ:?łevrnżnie :i;obętnicżye:ti, t
CJ!:orne dla nau~zjrcieli J2,000 rb„ na udzjęlaniµ. wską;!iqwek eo dą .bygied
· d ,!I „
l· ·
pro wa zenie 9\ll~~ilrnwe nau r<t gunna- niczriego tr.ybą żyGia. Ri:rwidep.~kt.
styki, śpiewu i r•;Mt - 5,000 rb., na
uczą myć (l~ieci, są obe1me przy ge<,'
0 moce nauko'~'" 1; b;lJ.Ot"'''"„1-1· 1"'0 OO"
iubli.
· ""' .; ' · '"~~ " ·" ' ou towaniu str-a wy, 'udzielają wskazówek:
jak nal~ży sprzątać mieszkania i t. p.
J_ est t.o budi. e~ dwl].eh tylko sekOrganj~a,e.je tą dziąłaj!\ w Sosnowou,
eji z ogólnej lir1r.by óśrniu, na które I)ąbr1n.yie, Ęędzinie i Olkus~u. Re-podzielona jest l[)b~aś6 pl'!l.OY Wyijziawidentki rozwinąć . m11ją ęnergi~A~
łu ei:;wieeęnia,
dzia,łalność na. wsi..
·
·· >, ·
,.,..,-(k) ;z ł..~Q~~e:ry. Ws1~utek
rozp.orządzenia naczelnika ll. owiatu
na;;;t-ępujące

oszc~ę no

cen

tyi!oa-aiu

c. k. dyrekcja o_li:Fęgu

choroby: wewnętrzne 496, ner.,.:0wow~ 76. chirurgiczne M_B, wanerycz~e /?S,
nos~; garrlla i 1.15:'.U 68, aJm<;zPr_yjne !h_ C·Zl~Ól1D'.7Clil 17ó i un,1t,_·styczn-rrJ eh TJ. Codz1enme
•
"'="
v~1 a1:it;nlatorjnn1
zgł~1stja siQ po porady i le..,

-

moca:

..-.

skarbowego w Krakowie 7awfadom_Ha, zo ceny poszcze~ólnych .l~atunków tytomu 1 cygar
uległy zwyzce z dmem 1 b. m.
Zwyżka wynosi okoł9 30 proc.
• ł~l.}iycjriego

zą,ką,zanę

są

zebrania

·ze iwiązków 1<$łówarżyszeir.

_, (k) ;ii: am~ulaltorjem Chrześc. w:szelkiegQ rQdząju b,eij . zezwQlenia
- (f) z k o
r at wy n a)1;.
Tow. do~!l'oczw~n~śRi· W ci!łgu ubie- włądz. SkłaQ.lt:i h:o~~ięlnę, pł 11 cone a Fi y 6 i e 11 o h r 2r e ś ej a n. W o;.
głego m-ca wrześma w ambulatorium chrze- dotychczas w mą.ge, podhio- · rozposta,tnich czasach istnie;ąca przy Sto-

ściańsklego Tow, dpbroc~yuności prży ul.
Dzielnej a2 udzielono bezpłatnych porad na nądzenia władz

o:l{e

t

P

powiatowych, winny WRMiys~egiu nawniyęi@li ohrae~cjan'
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Z ż9cia_

~/,'tołnierza francusl{iegc.
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f:to'
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(C. d, n.).
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Zarząd . grgę.ni21i.iją0yr;.b. si~ nrny
S1ik:ole Handlowej Kupjęctwa l!ćd~
kieg~ i Gipn:ią2ij~m T~w-a „Uczelnia,!'
Klą,s Doilatkowyt3h, :qa .zasad7ii6 pozwglęJ!i~ Qęs.-Nję:w,. PrszyQ.julll Policji z dp, 10 WJ:lifl§.nia l9Hi r. z~ 11!'·
119, na posied;11aniu swy:ro, w dn. ~7
5. m.. odbytym. postan@wH pro.jekł;o
wane Jrlasy lJodatlrowe z dniem rn
·b. m. otworzyć ~ wyd21iąłf.!.:mJ: handlowym, watematymrny:r;n i humti.JJ.\-.

6ine

styo~nyii!.

Do Klas Dodatl~owyyl! przy1m~
wa11i byC, m,pgą ahitu,rjęnc! i ah~tu„

rjentld Wfl~~!kfo.b, śręq:gjoh zę;kł!!dów
naukQwyęh,,

...,,.

Zposiedzenia zarzą~u Tow~ dobr,

~~bhaęt P(HiYjl5ki

~eim•

i

~llll!'iil!! >JmurQ Jl.el!tęra" do:ą9si z P1ttęrsburgB, że cały gabinet rosyjski
wypowiJHbi1tł si~ j@~rW~i'ęP.l.El pr~e·
cenzuzę

\V U.bi~gly piątek~ !H.Hl }!l'i!;fWQ$
Wydział handl~wy. Ę.'.las D0da~<?tWęlłl pąst1}~a G~ndla0ha, . Q\J.było
tirnwyg!l ?J~rpęwni~~ ti~Q~ię l!iłµohą,

ciwko-

KlJJfs nauk na tym wyd'.l!talę trwą.~
c;ay1mosci, :p,a .ldó:!!inu rosstrzygnięte
l:H'4il-Milił i ~~tfł; w Fplrn b!~żąeym ozostały nast~P&iM~ spr~wyz
·
tw~iaty )"lgstą.j~ tylko lr11rs 1-szy. \Vy• 1) .J:>osta,n9wiQJ10" odby~ w1póln~
d3ittłY ~ąś matematyc:gny i hum~ni„
z irem1t~tem ~akładp. dtfi YIDl~łowo
~ty?zpy b~d& m,iął;r _za ~~dąme da~
c~<ft\;:nh
w Kocha]l(>wc~ po$1~d;;1.amia
\'\'HO wy~1;:1~ta.łcenie ·ogólne; Qrę,z przygotowanie . de studjów spęe.j!!,Jnych w dz:.rn 1ł; Il, m, w sp:rv,wi~ 1rnlłwY~
szem1ał apł'.liY se. utr~ym.anie ekol'yeh
na uo~em1a~h wy~~~yd,~,
obecnie W ~lł-Jr.. lti?l!~
fi~ J}ł)szt Tow. dobrowslrntek wypad.tł.ów wo1anp1~h dlą. Q~J'RM~Qi'.
-więlu z pQśró!l młąd~i~ży iócłzkiaj
ia) Zażąuano od komitetów aro.bu"
ni f:ld!:rnt!'Jp~yc t:i.
Pro~ram .n~Y~ llfzai!.stawia się, Irłtot'jlJ.m be~płatneg~. I ęob.rony i ~a,.
_tJ,dU w. KtlCJ.l:ui.:mhvoe pr1H~d~t!łowie.Pht
ja..!r następuje:
ęprawozdań ro~nyęh. · -

P?..~T! M· Rzędowskienpi„ Wsp~!k
:l§
g,r11rv-!ł Pańsl;ię~ą 11rąmm:v 11,~1ti.v~·
- . f@_lllE@f.,
.

.

e~om ~ll.ukf~glony cs,fo!f~z~ałt wyż.,, !\U~ w d~mm §tąr.oów i kalek ważne
IWs;ie~~~I;lię ~:?iłPYków r11.d;i i ~a.rządlJ
~zęg-q
wyJ;~~t:;JJę1rni!'!.ł!apćUQwęg6.
ehr:aesc7a.ńsl~iegQ Towar~yii,tw~ fio br(}„

,A, \'! y d ~ i Jd li Ili Jl d l o w y..
Na wydziąlę tym. wy4ładą.n~ b~„

ł} P'~.tiw~lon~,- w illl'ł!iWi~ Jr~...
wró(rnn1a dft w1uij ·eał·kówitę1 _pe~~ji
dą: J~zyir niemieoki, .j~?l. fra11uw2ki, 1mrn~ prapowqj.§:ów instytqoH dobre"
arytmetyka łiandlowa, geograf1ą e- e~ynnyeh, wobeo istn1e1fi.i(;Oj droEyB.l{o·nomfozn~. ekonomja pol!tya11rn, ny. pr~J'H\ó w ljj,Jjaduic · wypłM!!nię
pra.vroainvst\vo cywilne ogóln~. J!'a- pensji całkowitej, lecz. wprowadzenie
wo handlowe, ·prawodawstw o fa- te~o w csyn Uill.leżni6 o4 wypłaty
bryc:me, skarbowość, ustrój miejski, I .ra!y budżetowej p?EH magisU'aii

c-hemja z towaroznawstwem, h:rndlo- m:aaka.
4') Połtailo!iąuo.
wość$ historja 4andlu„ st&nogr&tfja,

wobęo

Q.Wleg(l

preweneyjnej .

DDpowieQzl oD letaktjfo
i;i

Jłliłnikcjg DtłJUi'e poł1tk6w
~ ?l~iW i .',li~~wi;'k~
(mit$ t\~1~r,)
Dla nizęj :po-lJL~Y'lJI. widowisk i 'lai)~w
110 ·'i
a~ ~..i n L Ietów wei·
śair1Wftn,1. Il@ Q ltll „-r t.'r 'Ir§'~ towa Ęl!ł TÓW·
Ul'il~ 'i m+~';l Qi~ ;;;„ WA' ~T. n \QU~M w
!Jiiajtiee pg4ł. J. b ., ~'"->
>łf .a. się fÓWR'!I ~ "'D'foi„~e 11t.><ł1t?"il J„ l.. „ 3 r7 „alt6wej
Q

,„,

ile !!!\

::o....dy,

:Il 11!' •• ·.-!~

~:1 ... 'i'l'l.-t' -~]l lrodrertów, chórów,
.;~:.~~:' ' ;>tni.;..~„. ·-:., ,i~~~fl.YOh„ •. ,„-
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'
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'· . .
2) dla deklamaej1, śpiewu, przedstawień
iiatem piśmiermde przez wn1oskada.wcę oso-·
.tieatralnyc~~ baletów, widowisk g·imnastycz,nYch_, ekw1hbrystycznych i pantomicznych

· ~t· takżedsplrytysty~znych 1 czarodziejskich',
•....... re o b_ywają się w· ró:t.nych gospodac1.

6

\xestaurac1ach lub w specjalnych na ten ccl
~.:p~zeznaczonych lokalach za każde przedsta~wumi~
_
'
10 marek,
<!) dla muzyki lub chórów, które od bywa.ją s1~ w różnyob gospodach Jub lokalach
u'!eselaJąeyeh których. przestrzeń nie decho~
. do 80 metr. .1rnadratowych wyklucza'ąc
;!abawę t~nec~ną; pd . osoby 'uczestnicza~ej
1 mrk. dz1enrue, .na1mmej 2 mrk. naJ"wieceJ' 6
rork. podatku dziennego;
· · 4) dla prowadzen·
h ·
._
·
· la mec amcznego ineUumentu muzycznego bez tańców. przy
wartości instr. do 500 Mrk. kwart. 4 marki
•
1000
8
„
"
3000 "„
"„ 15 "
„ wy~e.~ „ „
„ 30 "„
„
1
. 5} dla prowadzenia cyrku za katde
. przedstnw1 enie
BO marek
6) dla nie podpadających pod nr. 1 i 2
,11okazów osób, zwierząt; rzeczy, wyścigów
. ]!ieBzych, na rowerach, konnych, samochouowych i t. P· strzelni~aeh. panoram i wy-·
staw wszelkiego, rodaa1u, a także pr3y wszystkieb innych widowiskach (ognie bengalskie
~loty balonem i t. p.) dziennie 5 mrk.
'
. 7) na ut!zymanie _ka;uzeli, huśtawek,
JrnleJek posuwa1ących się l t. p. które:
a) poruszane są za pomocą ludzkiej lub
zwierzęcej siły dziennie 1 Mrk.
.·
_b) 1'.oruszane są za. pomocą siły me~anie3ne.J, parowe/ i t. P- d_~lennie 10 :M:rk.
8~ na utrzy1;Ilanle foterJ1 fantowej, bud
strzelmczych, stohków szcięścia automatów
. m~zycz~ych, aparató~ elektyzujących, siłomrnrzy i t. p. dzlenme w dnie powszednie 1
Mrk. w dnie świąteczne 3 mrk.
'la utrzymanie widowisk oznaczonych pod
~r. 2, 6, ?- przynos~ących bardzo mały zysk
:m.oże hyc przypada1ący podatek zmniejszony
:na 50 Fenigów do 3 llark;
• . 9) _dla urządzanych zabaw tanecznyoh,
o' ~ali maskowych, zabaw kostjumowych, redut
, l t. p. podatek obliczany bywa Jak nastę·
~uje;
·

..

I

do 12 , lub po
12-ej w
nouy

w lokalach

w nocy

.a) przy przestrzeni Io. kaiu do 100 metr. kw.
o) przy 100 do 200 m.
c) „od200 „ 300 „
<1)
„300 · „ óOO
„
e) n " 500
" 800 "
i}. „ ""800

„

15

1

~i,,<

r

~

S:tosowme do § 1 rozporządzenia
Naczelnego 'N odza wszystkich nio·
mieckicb woisk wa1czl'.C:Vch na wsohod ·
d ·
· ·
. zie Z. ma 22 marca 191fi r. w połączeniu z § 1 rOZ}!Qrządzenfa. pana
generał· gubernatora z d. 8 września.
1915 r. (Dziennik rozporziJidzeń 11la
b
··
l ·
·
,
g_u ern.11 . i?enera neJ ~trom~a l_~ rozp~rządza się . dla miasta uodz1, powiatów Łódź 1 Brzeziny, jaKo też dla
powiatu Łaskiego fa,k dalece jak tent e po d ~~rząd em· memiec
· · k' · · ·
im stoi, co
następuje.

§ 1.
Rosyjsko-polskim lek~rzom i fol-:.
czerom zabrania sit) niniajszem me-

---

@mt1@52:~tmif!e

Cesarsko-Niemieoki Prezydent polie1K

Delei:racia Niesienia Pomo3y Biednym priy :Magistracie m •. ~odzi ma
do oddania rob1::ity drukarskie wszelkiego rodzaju.
Oferty z podaniem cen przyjmowane są w biurze De1egaeji Niesienia Pomocy Biednym UL Spac@rowa
.Nil 14, do dnia 10 b. m.
. :·~~};
Łódź, d. 1 października 1915 r.· ~~-':;;\\'.
:Magistrat.
:,
Dslitgacja Niesienia Pomocy Biednym.

o~~vies~g~e~~~W szystkie osoby, które dla zao·
patrzenia się w p~szport~ P!zyn:_u:
sovv@ dotychczas me zost~,Y: fot~gLa ·
fowane, wzywa sję do .zdJ~Crn. o~ po·
niedziałku, dn.
4-eo-o
do medziell
dn,
~
. o
1.
..... • )
10-ego paźdz1er~1lr.a ~· .b. (w.;.ąc.u~l~,
na ulicy Ewang1ellck1eJ nr. 10, lUP
na Pańskiej.
Łódź,

dnia 2 „uaździernika 1915 r.
Cesarsko-Niemiecld
·'. ·~··.·•·Prezydent Policji
u~mi @~~<S<m.

września uruchomiona
Y!arszawie poczta dla
wladz cywilnych i w1:jskowych oraz
dia prywatne.) lrnrespondenc)i pocztowe). Urząd pocztowy mieści się w
Gm::whu Banku Międzynarodowego,
przy uiicy Mazowieckie; nr. 7 (w po·
bli:Zu Placu Saskiego).
Telegramy prywatne tymczasowa
§ 3.
ni@ będą przyjmowane.
~
Wszystkie w tej samej sprawie
Łódź, dnia 2 października 1915 r.
dotyczące rozporządzenia, 7.wła3zcza
dla miasta i powiatu gminneg-.) Łodzi Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
v. ~fl!P0!!ll.
wydane obwieszczenie z l~ czerwca
1915 r. tracą swoją moc.

mieck:ic.h żołnierzy, chorych na płciowe choroby leczyć.
·
§ 2.
Przekroczenia przeciw nll11flJSZemu rozpor:;-;ądzenin karł\J aż do 5000
M. lub więzieniem a~ do 6-ciu miosi~
oy karać b~dę.

dnia 1 października i915 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji.
v. Op pe n.

Dnia

została

20

w

~:...„~._.:7n.

•··--'·'··~•~•

•·

~ j~aieszły ,,,szystkitt
~
;ałunki •;~g!~lntj ~

I

:. u z u
ift. Sch\Yeitzera.

ruchu podróżnego do Niemiec.
Na mocy roi>porządzenia pana generał
Gubernatora z dnia 10 września 1915 r. doty~zącego ruchu podróżnego, podaię nastę
pujące IJOStanowien~ a do wiadomości publicznej:
Pozwolenie na wnioski do podróży doCelem rozwiązania kwestji jakie ilości ;;
nie
zameldowanych w czenveu gałganów wełnla· Niemiec n a w e t je ż e l i p o d r ó ż
przekracza dni sied1Il, udziela odtaa
nycłi tuteiszym fabryirnm do przerobienia
odnośnie w miejscu osiadłym fabrykantom
centrala dla paszportów przy Gi:neralnym
do sprzedazy, oddane byó mogą, winny w d. bernatorstwie w W arsza wiA..
Hl-go września ·kwestjonarjusze z powiatowe
Wszystkie wnioski o zezwolenie do ;JOgo wydziału gospoaarczego .przy cesarsli:o • dróży do Niemiec aż do siedmiu dni, winny

„

dotyczące

Gu-

~~·· o ile ~jząg~~n: ~~~:jsc~,nef~:Ó~~a~f!~~~~
sobie

'Dolicyine

,-

Łódź,

Wielkość przestrzeni lokalu ustanowioną
bywa przez Magistrat przy obecności właści
-tiela lokalu.
. ·
Jako podlegające opłacie podatkowej za'Uezonym bywa nie tylko lokal właściwy. lecz
, również sala stykające się z salą gdzie odbywa się zabawa.

~~:; <~

RozporząDzenie

~
'1

T.. ~

~

~ !1.1 V ~,
s i'

li ~1

I

~

~ j(urłowa i ~daliczna

1

;;{,;;:-,_~--,

·

-

niemlecklm Prezydjum Pollcjl być od:ibrane,
26 blści.e w oddziale dia paszportów przy ce•
stosownie do porządku wypełnione, 1 do .
sarski'em Prezydjum Policji przy o~nie nr ~:
września do godziny 12 w południe w powia- w czasie od 11 do 12 przed poł_urlmem f>J:~
towyrn wydziale gospodarczym (Kre1swirtd .oddane. Po za _tym cz~sem i w i;myeh nne.Jr
schattsausschus) przy ulicy Benedykta po 'scach, nie PF?YJIDUJe się wnioskow pod ża.dnr. 2 podane.
.
l ś l
nym warunJnem.
.
..
Do zameldowania obow:ir,zamkfą~yw: a c •
W wniosku musi potrzeba podroz;y: sacze~
ciele, fabrylrnnci i utrzymu,Ją<?.Y s ca ·
ółowo być wyka:z;a_ną- _,()~rócz tego wmny:
Darcie iub mięszanie gałganów wełnia- g
l) doJdaone. nn~szK.:i-nie:
nyeh iest zakazane.
. .
2 ) numer n10m_1:ck16f?O paszportu,. •
KwesiJom:r:usz zawiera d_ok~adne .obi.a~:
31 przynależnosc panstwowa wmoskor
nienia rJo&ycNące odpowiedzi .Jakie ma.Ją oyc dawcy: byc podane. . _
.
· .
• .
podane.
·
Przy oddaniu wmoslm__ wmno. byo ,także'
Zapl':sy, które . w kwestjonarjuszudlwca;: poświadczsnie poiicyjne, 1z wmosn:~aawca
nie, luli niedoldadme są,· r,,~ąane, po ega '' na.J·mni'a.J· no'ł roeru w Łodzi stale zamieszkik·o_ n"_•!Sili.Cie. Oprócz tego w yznac:z;oną zostav
"'
-po "
wał być oirnzane.
.
L
1
nie irn.ra aż vO 5,\,"ci marek.
·,
:6awiadomienie wn10s!i:orlawcy nas.ąp1
Łódź, dn. 10 września 1915 r.
· · · .··. p:iśmiennie zaraz po zapad~ej decyzji. .
'· ·
· • d v'ywan które w zadnvm
0 SO b.JStycn
Cesarsko· Niemiecki Prezydent Policji . . .
opJ ~ '
'
•
n' •
<i"''
razie na przyspieszenrn spra_w! me wr•lil~
v„ '6ilJ!lliJ!Slnl.
zakazuje się niniejszem wyrazme.
.·
Łódź, dn. l października 1915 r.
..
.

~

3 mrk. 6 mrk.
9 „
:+Il2 "
6 „
12 "
8
„ 16 "
10 „
20 "

„

..

100 osób
6-1.farek ·
150 n
ił10- :
200 "
250 "
12- "
aoo „ 15- n
3ó0 "
20- "
z~ ka~de dalsze 150 miejs 5 mar'lk podatku'
w1ęce.i.
.
.
2 :miejsea. stojące 3aliewne bvwaJa jako
Jedno siedzące.
•
··
O ile widowi.ska nie są w odstępach
wlęks~ycb_ pauz natenczas każde trzy godzi•
ny widow~sk~ ze.lfozcne bywają jako iodncj
:prze_dstawwme. o jJe w wypadku tym nie da~
.lą się zastosować .rozdz.iał drugi numeru 2 § 2;
Dl
·
a 'tne 1_u wldowi;;k: i zalJ:1.w następu ią'
cych po sob10, które razem twor.ca 1ed no
p~zeds~awienie,. brwa podniesiony podatek z
w1dow1ss:a,_ na1w1ęcej podle"aJ·a.ee0°0 opłacie
roctatkowe1.
o
m. n.)

óo

s p r z I! aCi ~j ~j
ulica piotrlrnwslrn Jle 1s.
r-:

m

l,,m•fflSl!.'Y&i!ffA?!ffii?WJW *""'fflMm?fe··'?'K •tW'J·O:#'-'W;}

do mEiejszego :mfasta. Pensja stała 500
rb. miesięcznie i duża praktyka Łas
kawe oferty w „Kurjerze" pod „Lekarz".

~-/.if~Baraw-=t'anio byle 3araz

~;;i.E~B'I s1>r3edam meble z 3-ch

pokoi. fortepian. Mikołajewska 95.
m. 27, front I oietro.
3475-6
ft~ Akusze~ka Leiewska. pr~·
Z-~l:i'l je pame na słabość, udziela
porad. Dyskrecja zapewniona. Głów
na 42
31150-a
Ptit· i\1e1Jle sprzedam tanio: s•ół 1
&'-c.1!!ll krzesła, kredens, otomane ·
sz".-. ę, tremo, biurko, bieliźniarkę~
",· łózu:a z materacami, umywalnię, noc-;
, ne szafki, l0żanke i inne. Mikoła~

I

~

~

w

ww

I

ry

lfso

Dhll§1!a

:n

Prz;yjmuie zapiay nowovvst~pujących uczenie do wszystkich klas cedziennie od 10-12 i eJ 5-7. Przy gimnazjum otwarty zn stał o~ró~ ttzieicięcy (s:zko~a fri;;;b~o~ska) urządzony według wyaiagań nowoczesnych,

Maszyny do pilsani!lll
(IUH„IER)Janera.!na reprezentacja:
t,iódż,

Pamai: Mayera Hr. li. Wszol-

kie dodatki. Repors.cja i czyszczenie

Wydawca t

rędakior

jibdurjent~a
gimnazjum poszukuje
.1rnnctyc1i na wyjazd, warunln snomne. Oferty
~pod „A. Z."·
3425-1

1?· 2. • .
3472-1'
i':';\ il:uszerll:a przyimuJe chora U•:lziela

!!];:~ pora~, biednym ustępstwo
.l- slrrec)a.
P10tr1rnwsirn 223-25.
I ĘM'i~
wina wó,jeli: kuvui~
~ Każda ilość Główns. 59. ·"'71;.1~

.
I

pod dyrekcją Tadel'.uisza tr.hizurkiie'ii'Sio...::a.
W ·programie m. in.: R. Wagner Wstęp do op. „Parsifal". P. Czajkowski 5 Symfonja.
Bliższe szczegóły w p~ograma0h. BHety do nabycia u Friedberga i Kotza, riotrkowska 90, a w dzień koncertu od godz. 5 po poł. przy kasie Sali Konoortowej. Podczas
wykonania programu wstęp do Sali nie będzie dozwplonym.
r3361-2
?'**

j~~~40

dy1"

i

[i::;~iia.:u';!o~ ~~Hi1ilośl@

.P1s'.irsu:1ego~ i~.. nJ
drze1a 7.
341;2-li!
U':.:~ arto!_Je 1::1:> Kop. cwian:rn. u0 s,irt,e-'
'"""'""""'"""'""""'.,,..,...,.""""==...,....,,,."""".,,.,.,_;i ·~~ <la111a. Wirtzewska. 77
:13ti!J-a
~upu je Kwity iOlhllardowe i ~
Qi'"" szyny do szycia. Brzezińsk;Ą
10 mieszk. 9.
.'!380-lC
~.(upu)ę ll:wlty lo~oardowe, płacę
· uobrze, oraz b1zut0rJe, ztigarki
b~.~~ a!Z:W$~. ~-'i!f B~~~e i?' ~ęb!
sztuczne używane. Stary Ry·
3370-tl
P~@~Q-'~®W§l~U'PJ ft~~. 2@~ii mH>: tl. Kapelusz.
po długoletniej praktyce w szpitalu
Z';;.;~
a~~otla
ti1i;łe
do
·
spr;i;eLiama.
-;;QI
3130-10
sw. Łazar:;i;a; przyjmuje codzien- przyJmUJe.
~"!.}O koo cwiartlm. Widzewsira 77,
nie; fry.ircje masaże i t. p. Aleksan~:;.;uo!.rzęuny st,fÓil 1:1L'cny ia~.~~ Kon~
drowska 37.
Kaszy~ski•
"" sw.11tvnr,wsl{a 'Jo.
~474-~
~:ttJ/otrz~una zara{j u~clwa i;.:oD~~a
W przejściu :;i; Synagogi prze;i
!:ii
oo sprzątania. ·Niadomość: Liauliee Promenado i Benedykta na
:'.:~o-~'.: ;n, l pL~tro. prawa struna.
Dłu~ą
·
·~

f eiczer z jus

7

i ono

~ ~.sor-&.ęi ;µJ~aM~~?3:ę (żełazne _iro~

_rn)_ s prze,iu.m. \Via 101noM: No•
!_~,--~,~~~?-~.!'.~1azd 1'/2 -2·,, 341±5 2
\\l&YHaim~ p c Ko 1 e uni@b!O"\.Vane
"" ' poieci:rńezo luli dwa razem ~
nsiugą, światłem ele:i:~ryezaem i wan·

vorocze]{ llKÓrzany damski, w któ·
rym znaidriwały slę: lorgnor. !!Ino
kle w oprawie nie szcz11ro złotej, tefu~
czyli; od Halki i gotówka. jeden runą. luo od,lam nauczycielce za po.
bel .1 80 kop. :la.tr::ymująe gotówkę, Cg,u·o;i~~.nda
mo::i w nauce dwom 4-tG ;;:lasistkom .
........
znaiazcazcichee wzmiankowaneprze(f·
3418-3
mioty Oddać U Właściofolll. dOl!'U D-łu - -::::---"."""'.......~""':'i""""""'---=---=
~>t- ..:'#. 3 _1'1aszyny 11o ~
ozy, . resora:i J.rnle]ue, .llomonta
g& 81, a. otrsyma ·wynagrodzenie ru.
!lll· "ti11u....'oll!I cia kupie.
Łagl@wsiodło, worid sprzedam. Alek~
Oli pi11&.
3~62-3
nicka 31 m. 8,
- '
3431-10 s1rndrol'iska Bd, skh1p.
8471-l

naczelny Antoni Ksiqi:ek (Zachodnia. 87).
Rozpowszochni&J1ie doz\yolone prHll

A

-

.
nitm.i0cką władze ce!lzur~ln_a

·====

,,ęę:::~"<-ee-ez

W d1•uk.' Bt. Ksiażka.
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