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Nadesłane na 2 stróniey 50 kop; Za wierSt ,lubjeg o mteJ-:
"S(e,~ród;-iekstIt, 60 :kop.• ~klamy~ po, ~tekkle

20koll.

,

"

15 kop.. nekrologja
10 kop.: '
l i~ ~ kop. za wyraz.
Kaide ogłoszenle najmniej 20 kop~

,9groszeęJa, zwy~~

Ogłoszenła małe

ORG AN POSTĘPOWO'-NARODOWY.
iałotyCiel ifllyda 'i8caia n Or(jdek~' ,

·O~:s,fa,tnj~ejwi ad o m o ś c
_

_

.c

_,

• •~.~~_:, • • _ _ _

, _ ". ; . . ._ _

EwaJ<Q4;;j~ ~Warszaw~.,;

~,~~~::iIlt:!~~!!:~=~i~a:t! '

porosłych

walki,

,lasem,

i

rE/Bp."

toczą, się

jestcz e

około-kilku.pozycji, p'ołożonych.

"y' ,"02!~a~ał, , aby1li"s~yscy,

(~;s~ę,:-IIO'R~sji.pohidni~1Uej.

dowo).W:~piątek,

Słar~Y,'~i:~~zi~i,~pęąęiłi

' na'łlCh:.niiasl:._~sz••~.·i udą~
~~;j~:t,~~;~~~; 'L:"~;-';~::;~

-~'/" ~"._~.;·.f

'~:~

.'.~:>'"

Riłsjanie 'epróżiaiają :1iwów~
i.

,,·Wyar~dtąea·~>~'we;L·~o*ie'

'ruSK3

,,'Prik~rpa:tskajaJ~llą" .pisze~ :MoiUwem jestt fe ~Resjame;niebawam bę
dą musieli opu$ci ó .~wó~., Nie sta..
nie się to jedtialt-n& ąwsze~ f; Jt osj a ..
nie powr6cą.N4'e<:ha:jAusfryacy nie
tryuIt!fQ.ją zaw:c~eśrli~! c~· " , y

, Takte pfsma Wledejskle :powta.

najq d~niesieni~ pism. lwowsklsb~że;
,lf,((,LW'olVieDgłQ$ZQno.Z3 ·,pQmoc,
91akató~, ,iż ~o8jani. ,według

wszel-

k4~Q; prawdopodobieństwa nieba..
w~~'zmuszenibędąze względów s,tra~lficzhych o'puscić Lwówńa jakiś czas"
Wzywają

~irę..c, ,.}udnGść,

aby w da-

'feldrnat8załek~lej tnant .

STRiS SBUR G, 30 stycznia(~ieurzę

dnia 29 styczn la około
do 4 pojawiłElię nadstacjlł kolejOWI}
ReidH\ 'sHer pod Milhuzą lotnik nieprz yjaciel_Ki f r2:ueU 5 'bomb; " ktore"w~akła
kopaln i potasu Maxa, półożonyeh
pobliżu kolei, wyrz~d'ziły nie.lln acznes zkody.· . Ludz,ie·nieodnieś1i ran_o Lot.it , który'widocznię przybył'z Belfot ltr,' uciiekł,
zanim !łamołoty nfemieekł'e pohnły si~
udmie jlc:ow ojci1i} w celu podjęcia po-

pół

da••

w

parowie angielskie.

BERLIN, 31 styczn ia.

(nieun;~owo}

'Według do~ie:tiMia Biura ,Reutera, ,x LOId.JD.1I :zatopiła "niemi ecka łódżpodwodlła
.tJ' 21" dnia 30sty eznia rano parewi ee
angiel ski "BeR- Crłłachell. "na M Jrzu lr-

,razie~,zacltowywałasię spokojniej aby'zokazjiptzejśdoweg'ł~za:.:

landzkiem. Zalodzepo%ostawiono ezas de

~(fw1l~RQsj.anie .. powrócą do:Lw o..

piia, t. $&ma 'łódź· okóło południa tego
samego dJliad rllgi parowiec na zachódoa

ny.m

i~cia miast a. przeż nieprzyjaCiół nie
j]:r~d2:ała,~lłą:nych, demo nstrac ji, -po..

jlą:iitdQbrowolnię'uie oddadzą- ,miaó!
~hJt,~ nieprz yjacie lowi -pod- żaduym

!!~~~Ełt 31 at,.bz~ia>(wPO~

ł~1~.§i~;.N2d Du:najc.m i ~aa Nld.
~~6\'(a:ła

, wczór aj po_obu ·stron3cll

P:.,Q"§a, działaInośe" artyleryjska. Ar':

"t;y~r~ą;~iia~Z!ł~ kt6'ra w ostat~im ezaęi~;;ł!l~,~Hkakrot.nie etrnlałazdo&

fymfk utkie m, . odniosła także wczotaf~~~ltct'~y. '" Niepr zyjaci el wśród
ri,ąlgjli;ilfd.wniajsiego ognia oprM;nił
kjJł\3:

mwo'li

strzele ckiCh .

,i;:~4:&ie",~a, pozostałym froncie. w

-POhHi~*@sy;}sMejto{zyła'sięczasdlfo

walka
mimą?

artyl~rJjska.l;V

clziefi

spoko jnie.

Karpa tach
W górac h,

ekl'ętU.:· Później wysadził ją
11ld ·statek angielski' w ,Flee1wood. 'Wećług 'dalsZy ch doniesień aagie-l skidi zat{)oó

opllS1:c%enia

na

Liverpooli:i. l 1,V" tJm, wypad kuulno s}i,o.
wioll .utua et załodze, która przybyła jui

d. Liverpoolu.

.

'

.. , BERl:iI1f; -lInte go. (Urzędowo). Jego
c,sarsk a l{<lŚĆ :wyslue4ał. wcz:o rajrap ortu
.zdal! ztabuj ellera lnego wojsk polnye h;
generał" piechot.Y~. FalkenLeyna~
" " .

styczni a•. "Polił.

Ko~.

dowiadlIjesię:, Rząd austro~w~gierski

BIlTzymierzonyoh, i neutral nych, J:aprotestoprzeciw ko temu. !Zi.st rony Ro,sji nie
uznaje się legjon6 w rumuńskich,'nh",orzo~
nych zpod,dan.ych Austro - Węgiel; narodo wości rumuńskiej; tak BalBO. j~k i
legjonó w '
pelskic h .I'lakQmbatantJw, lecz wiena ich
członków, w raZie w:d9cia do niewoli•. jak:"
kolwi~k ałoiyli' oni przy8ieg~na.żtandar i
tworzą CllęSQ arrrijj. '
,BERL IN, 30:sty csuia.
.Modd . " Allg.
Ztg." dOllOSl: Krllżąpo~łóski,', że w kołaoh
interes antów, toczą się· BZ8zeg0łowerokowa
nia, aby w radzie BwiąllkPwejwllieśóprojekt
ó prawn eograr iiasell ie . hoaawJr burakó w
cukioW ycho --mnlejwięcej jednlł clIwartl!t •.
Załonięciełodzipod.ed •• j.
PARYŻ, 8IJśłycllłia:. ,,,Tnip s" don"si:
, W zeszły_ty,ódni. 'llto.~łapod ,Nieup ortern francu ska łódt podwedna. Pięeill ludzi.
.z 'załpgi utonęło, -pollol1słyeh uratowano.
wał

Bom by IOl:lI Iikó.I I

ścigu.

Zatepione

W~DEN, 31

Nil 19.

WDaci e sł~wnej, .dofęczlnej"rządompaństw

na' północ od pr:z;~łęczy.
, Zastępca' _szefa sztabu jenera lnego
,
- ~vdn ,'Ho fe~r
'

,laer naioP ·•.oj'sk owy: Wars za"'

Rok IV. -

J

·$ukc·esłuracki.

I<ONSTANT:;;'NOPOL, 30 stycznia. WieIki sztab geaera lny donosi:, Flota tureck a
osftz€'liwała dnia 28 styczn ia ze skutkie m
pewną rosyjską pozycję wojsk9Wą na zachodni em wybrzeżu Morza Czarnego.
'BERJ! IN, 30 atićzilb.~U1Zędo XfI). 09"
SllfZ, powracająo z;Jorlri izy , inspekc yjnej
na
zachcd! ':ie R;,;uzy , przybył na kr6tki pobyt
do Bulin. .

PJ..RYZ. 30 ityuai a.• A.gellcja Han-

sa". donoiłi:W piąłtok pueleciało kilka

SIl-

m.lotó w nad Pailleu l i rzucili bemby, hó.
re wyrządziły 8zko.~ .tylb w poblUa
dworca.
'

Egze kucj a. '
LYQN, BO IItyoini~: .. ProgrelBlr donosi:
Niemcy Fieker ' "1'- Grutll er, któryc h . ,Illld

wojenn y w Casablanca dnia Ił, ItycEllia skaza podbur zanie Margkańczy
Uw i' demniemane I3piegolltwo, zostali atra';'
ceni 28Btyeania~. Karę Niemc a Brandt a,
którego dnia. ,27' lis topadą skazano Ba imi.!ró
'-śródpodobnyc'hoko}icznośei. zamieniono
DA 10 lat~ ojęzki~go więzienia •.
Bał ńa śmIerć'

Amt'łrykanin .O

wojnie
.europejskiej-

W

WQrld·,

f!m~,p.

jednym II nUOJIerów "New-Jorksprawasdawc;,ł,wojenliy tego pic

Herb$rt BaYlud Bwope, który ocl-

więdził podcJla/S woj.y

Portug alj" ltiszAliglj9, Francję, Hólandję, Belgję,
Rosję i Niemcy, rozpisu je i!i~ ciekaw ie o
przeby tych wrażeniach. Poniż~j podaje my
najeha raUery styczn iejue wyja.tki:
"Sposobność gliOb3erw-Gwania wpływu
wojny w Niemc!'iech, i'rauli!ji i Rosji na. iltrecz ala mi sj~ pad rllzmai temi postaci ami.
Sie-Qem tygodn i znajdrn,ałem sięw blizkie j
styczności ,li woj~hmi niemie ekiemi , przehwniąc ezallami nad grt\uisą rosyjską lab
n'a zaehot1nim froncie we Francj i ml~dzy
Belfor i i Verdull.
panlę,

Nr. 19.
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W Berlinie, w tej kwaterze

głównej

korsspendentów wojennych, zaczerpnąć może wiele wiadomości fachowy widz.
Berlin zastałem bez zmiany. Zycie
kroczy temi samemi torami, jak przedtem.
W teatrach grająj wszystkie kawiarnie Bl!
otwarte do późna w noc. Mieszkańcy, zależnie od powodzeli lub
niepowodzeń na
widowni wojny,zmieniają nastrDje, trwają
jednakże w przekonaniu) że ostateczne zwycięBtwo nastąpić musi.
Londyn jest wieczorami spowity w
ciemnościach, które nadają mu ponury
wygląd. Napotkałem

tam nastrój

oboJętny:

służyć może fakt porekrutów. Ta powolność

najlepszym dowodem

wolnego werbunku
będzie miała pra wdopodobnie ten. skutek,
iż jeszcze przed ukończeniem wojny ogło
szą w Anglji powszechną. powinność wojskową.

Paryż-to

.

grób.' Już (j ósmej zamykajll szczelnie kawiarnie, pfZf'Z co traci stolica świata nad Sekwaną &wój specyficzny,
ruchliwy charakter.
_
Przeważna ilość sklepów zostaje zamknięta o godz. 9, w tym samym czasie
IustoBzeią ulice.
N awet v. e dnie przęchodnie są l'zad=kojci!l! na łJUlwarach, a wynajęcie dzisiaj
fiakra lub automobilu przedstawia taką samą trudność, jak ongi odp~dzenie
si~ od
natarczywości szoferów.
J Niemcy sądzą o swaich wrogach,
charakteryzllje ilajlepiej następująCtl zdanie:
Ohojętnośe \\"zględem Rosji, pogarda
względem Belgji, współczucie dla Fran('ji,
najgłębsza i zażarta nienawiM do AIlglji.
Najgł~bsze wrai.enie wywarła na mnie,
podczas bytności mej w Niemczech, armja
niemiecka i poświęcenie się narodu niemieckiego.
Stopieli patrjotyzmti ludu niemieckiego jest większy i intensywniejszy, niż re·
ligja.
Niezależnie od przyczyn wojny, przypuściwszy nawet, że Niemcy ponosz~ pewn~ winę wybuchu tych tytanicznych zapasów, stwierdzić można. że Niemcy zgodni
Sil! w swoim zapale i gotowośei ponoszenia

ak

najwyższych ofi~r.
Zda Bię, że wszyscy

bez wyjątku czulos ojczyzny spoczywa na ich włas
nych barkach i w~zyscy poświ~l;ają się, by
jej pomóc.
CeS'lrz. miast stracić zaufanie narodu
niemieckiego, posiada je w wyższym stopniu, niź dawniej. Od warstw na;niższych
do najwyższych wszyscy mówili mi o swoim poświęceniu dla dynastji Hohenzollernów,
W Anglji zauważyłem wspaniałą gotowość klas wyższych usłuchania wołania
ojczyzny. Mniejszą ofiarność przy formowaniu armji wykazują warstwy n:ższe.
Auglicy mieli po czterech miesiącach
wyćwiczyć 1,1000,000 ludzi, większość których nie włada jeszcze bronią. Około 250
tyBi~oy jest już w polu. Z tych przeważnie
vficerowie walczyli c~llubnie. Straty wśród
oficerów angielskich są poważne.
Przyczyny tego nie dają się bliżej o·

ją, iż

kreślić.

Francja ma cały swój materiał ludzki
w pC'lu. Zdaje się, że nIe wszyscy wiedzą,
iż na początku wojny wylStawili Francuzi
5 miljonów wyćwiczonego żołnierza, prze-

ciwko

ł

i

pół

miljana niemieckiej

armji.

bę(t~cy w Brmji, nosi opaskę
na ~ramieniu, wskazujacą ŻGl piastuje pewien
urząd. administracyjno~cywilny. w·- prze ..

Francuz, nie

ciwnym bowiem razie opinja
uchylającego się
względem ojczyzny.

osądziłaby

od

obowiązków

Praktyka obecnej wojny

dowiodła, iż

go, jako

bwalerj&· Bie" odgrywa . wlaśeiwej roli.
Zdaniu temu sprzeciwiająlię kawaler!yśei,
jedaakże p.twlerdzaj~ je: Niemoy, Francuzi i Anglicy.
Niemcy nie ukrywają, iż w swojejwalce obronnej potrafią urządzió podobne
niespodzia.nk i , jak użycie 42 cm. moździerzy
w ich ofenzywie.
Jakkolwiek bliźszych szczegółów podać
nie można, jednakż.} ogólnie wierzą, że gdyw
by 'irwja ap!zymierzone dotarły do ReDu, t(}
znajdą tam działa o 18-19 calowej średni.
cy; po(;ski zaś niosą na odległość 15 an~
giekkl.oh mil.
.
Przyczyny wojny, zdają się nie być
żołnierzom dostateoznie "wyjaśnione.
Zapyt]wałem żołnierza niemieckiego.
o co walczy: ~Biję się dla o;c!'Jyzny", odpowiedział.- BAle dlaczego ojczyzna pańi!ka prowadzi wojnę~-Wlilczymy o istnienie naro"
dowe."
Z.. pytywałem również jeiica rosyjskiego, mniBj więcaj illtelige ntneg 0, o co jego
kraj w8.1czy~- "Austrja zamordowała króla i
Rsiqżąt serbBkich i chce Serbję uuektowaĆ.
l::larbowie są naszymi braĆlI'l i o nich pro ..
wadzimy wojnę.
Niemcy pumaga;ą Austrji, mając nad:('3ję i ją zagarnąć, otóż

Z

fila tegowalt:zymy

Ni@ll1ca.wi."

Rozmawiałem z jeńcami Francuzami.
którzy pracowali w szpitala.ch w Montmedy. Jeden z nich rzekł: .. Pan powiedziałeś,
iż my musimy wałczyć dla. tego, że jesteśmy
s~:rzym1erzani z Rosją, ja zaś i moi koledzy
doskonale wierni, iż walozymy o AlzaCję i
Lotttryngję."

Ogólnie biorąc, już uciszyły się opow~aduuia o znęcaniu się i barbarzyńBtwie na

wojnie,

wciąż

tylko

ko~ab}w, dla których

opowiadaj'ls o czynach

teror

stał

się

zwyk-

ij'm systtlmem.

NaleŻY .mznaezyć, że skargi
barbt>l':?;yństwa rosyjskie tyczyły

Niemców na

sie.

wył~ez

nie kozaków, a nie regularnej armii :rosyjskiej."
Na tym kończy swo;e sprawozdanie,
WitHcd th .. rakterystycZll/:', koresp'Ondent pisma amerykańskiego "New-Jork World".

l ziem Polskich.
NoV'.Iy minister Galicji.
WIEDEN. 30 stycznia. - Jutrl.sjsza
,,\Viener Zrg." ogłosi nom:nBcję dotychczasowego kierownika min:sterjum dla Ga·
licji, szefa sekcji, Morawskiego, ua mini-

atre.

nagedze zaś mieszeą si~ składy uaiorów
dla :żołnierzy.
Na wrotach tych gmachów wywie5f:o.norozporządzenie, zabraa.iające wstępu o·
sobom cywilnym..
. .
..
Wogóle w Łow1czu panuje spokoj,
i życie po tych burzIi ~ych dniach k~ztał~
tuje się dość normalme.
~ol!:te

pismo

2-?

!S~u'Ułytra:m

Wobec tego, iż; w Łowiczu znajduje
600 rosyjskich rannych, miejscowa komendantura ńiemiecka wvdała roz·
porządzenie, ~ieby miasto zajęło się ich

się około

piel~gnowańiem.

Zorganizol,'lano więc i<;omitet, który
troszczy się O wszystko dla rannych ro~
syjsldch.
VI skład tego Komi.tetu wchcdzą:
p. Emil, nowy prezydent miasta, p. Lesz-'
cżyński i inni.
.
Wydatki wspomnianego KoIlmitetu są
bardzo znaczne, wobec czego zbierane są
ofiary w naturze od okolicznych właścicieli
ziemskich. Prócz tego komendantura wydaje dla rannych tygodniowo 1000 chle~
bów.
Komendantura w Łowiczu z.:broniła
w~zelkiego ruchu na ulicy po godz. a-ej

WIeczorem.
Komendantura zajęła dla swoich potrzeb miejscowy kościół i synagogę: w
kościele rozlokowano lekko rannych, w sy-

w Piob·l:Qwie.

(a) Z Piotrkawa donoszą, iź w tych
dniach do m:eslkania Abrama Samsona w
Piotrkowie na Hulance wdarł s;ę uzbrojony bandyta,' grożąc Samsonowi śmiercią
i żądając pienIędzy.
. " . _ .
Ponieważ Samson odmO"!.v;ł 1 stawił
opór; nr"!,,l.""\ h:::ndyta wystrzelIł doń, raniac l::!. .. !wgę, poczem zbiegł.
- Wszczęto poszukiwania bandyty, lecz
bezskutecznie.
z~ szkół po~skich

w Piotrkowie.

(a)
Nauczyr",,1 '.-ądowyeh s. ~kół
w Piolrkowie, nie otrzymawszy peJlSjl za
ostatnie cztery miesiące, znajdują się w
cięzkiem położeniu materjalnem, z~rócili
się przeto do Komitetu obywatelsklego z
prośbą o wypłacenie ,tejże. .
'"
Ponieważ Komitet pIOtrkowski nIe
zna!duje się w posiadaniu odnośnych środ
ków pieniężnych: z których mógły czer..
pać na utrzymanie szkół,
przeto na
prośbę nauczycieli odpowiedziano o~m?
wnie. Wynikiem tego zostało zamkrnęcle
wszystkich szkół oiotrkowskicb, tembar~
dziej, iż nauczyciele nie posiadają środ.. ków na opalanie lokalów szkolnych.

Kroniku polityczna.
RezygHa©ja d-ra Lea"
KRAKO\V, 30 stycznia. Prezes koła
polskiego w parlamencie wizdeńskim, dr.
Leo, złożył urząd prezesa, wskazując na konieczność stałego pobytu prezesa koła w
stoliuy państwa,:."l, jako prezyd':mt miasta Krakowa, w tJiJeunyeh warunkach. nie
może przebywać
czas dłuższy poza Krakowem.
Sprawa

Z .Ło"llificza.

IN Pio'łrkouie.

W Piotrkowie zaczęło wychodzić nowe pismo polskie pod tytułem: "Chwila
obecna Piotrkowska". wydawane przez komitet oby'watelski miasta Piotrkowa.
Pismo wyc.hodzi
r~zy w tyg~
dniu, jako redaktN odpowledzlalny pOdpl. .
$uje ksiądz Lipiński. \a)

PQ~ska.

W warszawskim "Tygodniku Ilustro;.
wanym" pisze znany publicysta, Adam
Grzvmała Si~dlecki, co następuje:
"' ,. Od czasu wybuchu wojny obie stro
ny, tak Polat.j jak Rosjałue, którzy nagle
stali się przyjaCiółmi, unikają wymiany
zdań co do poło:· 'Z:lia Polaków w Galicji,
a wątpić należy, czy takie milczenle wyda
dobre owoce. Sądzić by raczej należało,
że otwarta C:yskusja nad tą kwesją powinna przedstawiać miaromierz obopólnego
zaufania. Prawda Z&ś inaczej brzmieć nie
moźe , j'3.k tylko, ?:e Austrja, poznając błę
dy, popełniane wobec Polaków w dawniejszym okresie absolutyzmu, nadała im od
r. 1~6d prawo zupełnego rozwoju ich 0diębności narodowej i nie usiłowała nigdy
złamać autonomji Galicji.
My, Słowianie, odczuwamy to prawie
tragicznie, iż rząd, litóry właściwie jest
11 i e m i e c k i m, dał nam Polakom warunki życia daleko lepsze od tych, jakie rząd
rosyjski daje Słowianom w ogólności. Spodzi,wać się należy, iż niema szlachetnie
R

Nr.

le.

3.

$

nakskompletowatlie .księ:ozbioru." "oralt
p'ienię~y.
,.
.
.,.
. '~arzą~ T. IS. ,"O. prosi . przeto· ludzi
~obreJ wolI o ofiarowanie ksiątek, zwła
szcza . p.op~larno-l!aukowych, . książek dla
młodzlezy 1 dobre] beletrystyki.

OSł.OaZEIIIE.

Publiczne zabawy taneczne nie .
licują z powagą
więc .urządzenia

odbywania ich· w

Zakazuję
też
kółkach zamknię

wojny.

takoWYch, jako

Łódz. Pop.

Wczoraj odbyło się zebranie zarządu
wra~ ~. ~adą, na. którem postanowiono
Z.'W!.OCIC SIę do Centralnego Komitetu MihCJi . O by waielskiej z pros bą o ekzekwowal!le :;a~ z tyC? dłuźników, którzy . są w
moz.n~scl phlCIC raty swoich pożyczek,
gdyz. tylko wtedy kasa bedzie w moźności
zwracać swym wkła.dcom ·ich wkła~y.

Gubernator.

myślącego Rosjanina, któiyby nie pojmoże wobec takiego faktu PoiE'cy w Galicji, mający poza sobą 50-lecie życia swobodnego, muszą się wobec nich zachowywać nielojalnie.
Wśród Polaków istnieje
obawa, że przyjaźń, okazywana im obecnie przez Rosjan, zamieni się znowu w
nieprzyjaźń i że po wojnie uczuciaRo ..
,sjan znów pójdą w kierunku dawniejszym.
Obawiamy się,· że nasze pretensje i po-

Fabryka beUiów

wa:i',

łódzkich.

W sprawie wykrycia potajemnej d;';"

karni bonów, o czem już wczoraj dOllosiliś
my, dowiadujemy się obecnie nastl,lpujących
szczegółó'ii':.vV związku z wykryciem fał
szerzy bonow milicja zarządziła rewizjĘ) w
mieszkaniu niejakiego Jakóba Radomskiego
przy ul. Widz6wsk:ei 23.
Radomskiego nie zastano w mieszkaniu,
m.ilicja dowiedziała Bll;l jednakie, iż bawi w
PIOtrkowie, gdzie się równieź znajdują inni
człon.i.owie tego przedsiębiorstwa.
Natychmiastowo zawiadomiono Mi1iojfil
Ohywatelską w Piotrkowie, której
u dało
się zaaresztowyć poszukiwanych: Klepfisga i
Radomski8g"o oraz niejakiego Bełchatow
skiego, syna jego i Blumszteina.
Godnych wspólników przywieziono do
Łodzi pod silną, e~kortlł•

stulaty już obecnie wydają się narodov.l
r::;syjskiemu priesadnemi, zwłaszcza, że w
Rosji zaznaczają si~ wpływy wrogie naszej
samodzielności.
"

Kmnikamiejuowa i!o!ledlka.
Przybyciie szefa policji.

. Wczoraj przybył do Łodzi Ilowomianowany szef policji naszego miasta' i okolicy,
radoa tajny v. Oppen.
Uroczysty obchóif.
Z powodu lO·(jjo IetniE'go istnienia
szkolnictwa polskiego, wszystlde zakłady
naukowe polskie w naszym Iilieśoie obeho"
.ozą uroczyście dzień dzisie~ ..zy.
Dowóz wę~i~.

Tow. poż. oszczędna
clawe.

tych. Wykro«:;zenia przeciwko temu
będą karane.
Łódź, d. 1jII 1915.

Ze Zgier.za.

(o)

Zg:ers:'i Komitat

wu. wszelkich

sposobów,

fuudulilze na wsźywienie

Obywatelski~uży

byle tylko zdobyĆ

biednych

miesżkań

eów miasta. których szeregi 2iwiększsją się
. z dniem każdym. Niezależnie od wśpoina
gania cał:3j rzeszy najbiedaiejszyeh, Komitet
pragnie pomagać pośrednio także wazystkim
R.óżne łazienki już przed kilku dnlarobotnikom, pozogtająoym dotąd paza sferlIt
mi zakupiły przez gubernatorstwo lub przez
jego dohroczynnej działa.lności. W tym oelu
miejsca wydawania węgli pewien zapas
skłonił fabrykantów,
którzy nie pOlSiadaj~
węgla, tat, że uruchomieniu łazienek nit
gotówki, natomiast posiadają składy, obfitud
nie stoi na przeszkodzie.
j1:llce w towary. do zaciągania po~yozek pod
Jak już doniesiono. ustniewłaścicie- . zlistaw wszelidego rodzt.. ju towarów w miej10m łazienek, jest obecnie zapas węgli te'"
3Cowem Towarzystwie kredytGwem i do obgo rodzaju, że węgiel .staJe otrzymywać
racania pieniędzy tych na zapomogi dla
mogą·
swoich robotni!:ów. Towarzystwo wzajemz ulicy.
nego kredytu, które od początku wojny· nie
Ruch na ulicy PiotrkOwskiej jest od
zaprzestało swej działalnośai śni nacnwilę,
samego rana znacznie wzmożony.
Przya którego bium są punktem zbornym dla
czyną tego zapowiedź Komite.u Opalowew!!zystkich sekcji Komitetu, pożyczek takich
go, iż ~ dniu dzisiejszym sprzedawane będą
udziela chętnie. Z kredytu korzysta wiele
kwity na węgiel. Tysiące ludzi oblega gmach
firm wi§kszych i dzięki temu wszyscy ro'1'011'. "Si mens" , w którym się miesz.:zą biubotnicy otrzyn:;.uil%: zapomogipieni~żne lub
ra Glówn8go Komiteiu Obywatelskiego.,. W
obiady bezpłatne.
celu utrzymauia porządku zostały ustawione
Głó;vnym źródłem, z którego Komitet
posterunki wojsknwe i milicyjne.
czerpie obs/Jnie fundusze na swoje potrzeby,
Piąłmwypożyca:ahlia ksią~ek T. f{. O.
jest sprzedaż drzewa z las·ów miejskich. Po
wyprzedauiu drzewa z por~bu obszaru 350
W - sobotę d. 30 stycznia w obec..iJ.ości członków

zarządu

i pracowników inpiąta wypożyczalnia książek T. K. O.M~eści się 'ona
przy ulicy Podleśnej Nr. 1 (róg Długiej)
i zaspakajać ma potrzeby duchOWe mie..
szkańców zachodniej części miasta, pozbawionejdotychczas tego rodzaju instytucji.
Strona zewnętrzna nowej wypoży
czalni, skutkiem cieżkich warunków materjalnychTowarzystwa.. przedstawia si~ skromniej.,-. niż w dawniej założonych czytel..
niach, dobór książek jest jednak również
staranny, jak w czterech pierwszych.
Według z góry ułożonego planu zakupiono dzieła zasadnicze ze wszystkich
dziedzin wiedzy ludzkiej. Na zupełne jed-

nych

czytelń otwartą została

n

sążni

kwadrat. Komitet przystąpił w końcu
tygodnia do sągowania dr2iewa

ubiegłego

ścit;ltego

lub okaleczonego przez kule, podwojennych pod Zgierzem. Drze'wa takiego będzie około 100 s!llżni kubicz-

czas

działali

nych.
Do komisji szacunkowej

wpłyn~ło do-

tąd 20 deklaracji.
Oilzacowań
znów
IlallO dotąd w 6 nieruchomościach.

doko-

W tygodniu ubiegłym wznowioM czyn·
w 3 szkołach początkowycb. ObecnIe
czynnych jest W mieście 9 szkół tego typil.
Komelldantmiaata wydał rozporządze
nia. aby zwłoki wszystkich zmarłych tlsób
poddawane były oględzinom lekarskim i aby
naścI

wyniki

oględzin. komunikowane były

danturze.

komen-

Rabuil.. ltapitaUet&

(c) Od dwóch tygodni. ,w lasach zgier•.
skich pod Dąbrówkami. ukrywał się groźny .. bandyta, który dokonał w tym. cza'"
siena przejeżdżających traktem piątkow~
skim cały szereg napadów.
.
Milicja zgierska czyniła wszystko, co
było w jej mocy. aby niebezpiecznego rabusia ująć, ale bezskutecznie. .
.
Dopie!O użycie poniższego sposobu
pozwoliło owego ptaszka aresztować. Oto,
jak sobie w tej sprawie poradziła milicja
zgierska.
Ponieważ bandyta napadał przeważnie n:ł, 2ydów, przeto 6 milicjantów przebrało się za żydów i dopiero w chała
tach udało się w czwartek nbiegły wieczorem na teren dział<>ń bandyckich, po~
dzieliwszy się w ten sposób, że jeden z
nich szedł jako przynęta szosą, inni zaś
posuwali się wolno skrajem lasu. Po za
lasem milicjant~ idący szosą, spotkał dwóch
ludzi i w jednym z nich poznał znanego
już z rysopisu bandytę. Nie namyślając
się krzykl'~l;~ do góry"! i jednocze·
śnie skierował do idących lufę rewol..
werl!l.
Na to wezwanie towarźysz bandyty
podniósł ręce do góry, bandyta zahl wymierzył do milicjanta z m"'~ra, nie zdą..
żył jednak wystrzelić, gdyż milicjant energicznym ruchem ręki uniemożliwił uźycie
broni i w tej też chwili rozległo się około
30 strzałów rewolw(;'rowycb, danych przez
spieszących na pomoc milicjantów z lasu,
poczem bandyta został obezwładniony i
wraz z towarzyszem dostawiony do aresztu w Zgierzu.
Tu stwierdzono, że jest to Józef Mu·
siał, lat BO, J:amieszkały w Zgierzu na
Przybyłowie. Znaleziono przy nim, oprócz
mauzeru, 208 marek i różne dokumenty.
Według protokułów milicji, bandyta ten
w przeddzień aresztowania dokonał napadu
nocą na jadącego szosą piątkowską, Manuela Neumana, łodzianina, i zrabował mu
10 rb., zegarek i rózne kwity, w sam zaś~
dzień aresztowania napadł w lesie zgier..
skim na Hersza Gołd berga, któremu zrabował 45 rb. 40 kop.
Oprócz tego aresztowany przyznał
się do trzech innych napadów, dokonanych
w ostatnich czasach. Pewnego wieczoru
zrabował jakiemuś żydowi 60 kop., u
włościanina z Białej 3 rb., 2 pary spodni
oraz kosz ze słonlHq. ~1mym razem bandyta napadał kolejno n~ żydów, jadących
5 wozami i zrabowr~ z górą 100 rb" kwity
lombardowe, 2 zegarki i inne rzeczy wartościowe.

Aresztowany wraz z bandytą czło
.wiek, przekonwojowany został do Łodzi
dla sprawdzenia toż samości osoby. Jest
to prawdopodobnie przygodny towarzysz
Musiała, a może nawet . niedoszła ofiara
napadu.
Musiał jest posiadaczem kilku tysię
cy rubIi.

Ze .sceny i estrady.
PIOTR SKARGA
bobaterem dramatu.

Wczoraj w teatrL:e "Thalja" Stowa....
rzyszenie artystów Polskich wystawiło dramat historyczny Jana Bełcikewskiego pod
tyto "Piotr Skarga".
Ocen~ gry artjstów, jak również wystawy, pozostawiamy sobie do środy, gdyż
we wtorek będzie powtórnie dramat ten
odegrany i wtedy świeżo zorganizowan:y

1ft. 19.

~ł

Wilf.'tti 'uPiw~~J",i.L~Uł

fnłpo ioi.yl1~z. i pew.J:l'e ,:~~rki )muliJ ę~;..'
, . . ,Dla 11ł;.,&m~liia,n.B~ch· ..Cj1łelll~k~ ..

lutwbrea

neiłeikowlkiego...

wyjątki zacny

przytoczymy

jer:o'd,ratuntll

.pióra~e';"

JJubierzyńskisgo; którypisze~
',Słusznie' obchod:aimy roc~ńice

.

Iiksa.

jll~
iasłużonych

i

bileuu mężóvrw narodzie
nietylko . "'.prasie, .' wohehodaeh i wieczorkach jubileuszowych, leczbkże, a nawet głownie w teatrze; Na de~kach s('e:"
nicznych bowiem zmag:a. i k:;::zT;.lltuje· się
ni€'Jdnokl'otnie dusz3 narodu, robi obra-

chunki

ze

Eiłoś'j

nowe' stav,<:l iwrr.skopy, -

swo:ą rn'zeszlóśeiąi

cZY\.'ii$eie z:llezv

WSZ1'sdw

od

d(a przy.'
lecz o-

to~o,

czy

noslad:>my odnowiednl~ ku t~mu'~ sztukj~
wielkie i szcz~r{'; cdz,," ie1':18 (: ające' dany
moment dziejowy lUb ws:~ółe7..·sny,dh rozwoju życia narodowego. w::ilny.
Skarga stał się bohaterem drartlatu

od.rÓtfl&,ue,~~, ~(u $lń~tfpr~Ciei<.i,yt\
ihi~rał ~ogat.m źyęleJn, ·(iuen.(}'wim. . pr.W·
e1iódzie °C%aTn~,zwątI?i~nj iefIebji c8wlle
i iJłne Jaśniejsz8s1oneeznEigo' czyriu..· I
tu jużodcztlwa się pomjmowoU. jakby pewiankal do Bełcikowskiego, że tych chwil
ll!impogk~pił, że za.nacItotraktowałprzed
miot ze stanowiska faktów kon1rretny:ch~
jako historyk, a .za mało .był ,pOlftą. Da·

leka, perspektywa dziejowa . daje przecież:
inwencji poetyckiej tak wolny. j niekrępo.
waoy lot; późnieJsze .bogate zycie histo..
ryczM narodu tyle dostarcza materiału do
wizji proroczych 1 ideo;ynkratyezn:a Już po-.
prostu związanych z postacią Skargi!
Jeszczejedno:p. Bełcikewski włożył VI

tylko

wielkiego knznodziei

Z pism jego przepowiednię
przemilcz~jąc przyte'm, że
wieaziat takie późniejsze

wypisaną

upadku narodu,
Skarga przepoodr<Jdzenie po

- T . a..... At.
~o·1..
ar'.· -'" (lJ~.JII.
II t8).
~,~~~
....
Wyatawiona w.zenj przez StewanY1
szeBie art.ystów polskiel" sztuka' Jaaa Bełi!
eikowskiego pPio:łf . Skart.a~"LoMgrłln}\;1o;
a.,.t.ala. przy; zllpe.łnionej dOSZ. ez.ętv.ie ~idU;.\fll'
.•. ;
Aktualnv 1 siluy .ten. drsmutdoznał go~
>"

.

fego p~zyjęeia i' powtórzonym ·bEJdzie jułrfl
we wtorek.
W prllv!l;otowanin, nigdy nie gl'tnm~\ł

nas sztuka ~jeszcz:l .nasze.go,. Ad!ma ~eł

kiewieza p. t. "Konfederam B!lrscy,. Wldo;
urlsko to wlnnv zailltAreSGWdĆ ze wszecl\l
miar naszą publiczność, która ujrzy na B~eJ:li~
przewijające się takie po!!tacie, jak Kaz.i..'
mlerz Puła!:ki. deChoiI!Y•. ksiądz }\Iarekt
Bnrmist Krak{!wai t. d.
Rz?cz dzipje sręw Krakowie i w OKOlicach w '1772 F.
.
Początek widowisk o 5po poło

BOO po

latach pokuty l A takich słów krzepiących,
podnoszących ducha, te:raz najbardzieinam

CVG1\RH~TVTONłE, P1\PiEROSV,

Podjął się tego zadania Jan Belcił:OWSki wdramac;e pod t. "Piotr Skarga".

potrzeba.
.
.'
Język utworuje3t piękny,archaicznie sty lizowany.Pomimo jednak wielu.za..

GllZY i .MJKHORKĘ,

po raz pierwszy -

w lat z

górą

"ie,dział ,~r:odo"i Jłi.tyl~o jłgs. up.flek,

aJ,8, ,1

usta

".~,Zff'

2.

'.

jego zgonie.

W budowie dramatu uj:}ł autorillOment w dziejach polskich przełomowy.
straszny: rokosz Zebrzydowskiego i brato':
bójczą bitwę pod Guzowem J.606 r.
W gruncie rzeczy jednak dramat Beł
ejkówBkie~onie jest~ w Iiterackiemzna...
ezenl11 tego 1 wcale dramatem, żadnych vr
nim nie odczuwamy 'Walk duehowyrh głó
wnych bOhater6w, . załamań ieh duszy i
t.ych dygresji w linji clllrakterystyki, któ.:.
re stanowj~ rdzeń każdego dramatu. Jest
raczej możliwie. wierni o odtworzonym o:'
braskiem historycznym, przyczem w akcie
pierwszym widzimy obóz rt kosza n i nad·
zwyczaj hałaśliwe' sejmikov;anie szlachty,
tV drugim obóz królewski i mało zdecyuowanegp, ciągle wllhajlieegosię króla
Zygmunta III-go, którego dopiero Skarga
zagrzewa do w:o.l1d, a w trzecim pobojowiSKO i hołd roko~zań przed królem i
przepraszanie Skargi.
Głównego bohatera dramatu, jez\litę
i kunodzieiękrólewskiego ks. Piotra Skar...
gę przedstawił autor, zgodnie z. tradycją
dziejowąt nietylko jako obrońcę ludu' i króla wllldzy silnei. przedewszystkiem jako
jezuifę-doglilatyka i nietolerancyjnego . fa:'
natyka religijnego, który żadnych nie zna
wahan, jeieii chodżi o przeprowadzenie danego celu. Wskutek tego też wypadła po~
sbć Skargi mało, a raczej wcale niedra.,.
m:lty~znie, i-pomimo zaP'Owiedzi w przed~
mo .. ie autora - żadnych z nim' nie prze:.:.
chodzimy walk ani pr:::eżyć duchowych;
bo wszystko tu już dane jest Vi załoxaniu,
a priori. Więc nasuwa się pytanIe: czy
postać Skargi, jako dogmatyka i człowie
kaw Bwojem znaczeniu bez skazy, prawie
świątobli'liegó, wogńle udaje się do trak~
iowat:ia lej w. spoi:ób dramaty'2zny? - Odpowiedź na to moile być tylko jedna, roia~
nowieie, że zale~y to tylko od 'inwencji
poetYCkiej :1utora. Fu dpż Skarga, o którym Mit'kiewie~ P18Z@, że "odbija się w nim
cały kraj, cały
ścią, ohecno8ci~

naród ze swoją przeszło
i Pl'z}"szłuśdą nawet",ten mąż. który żył i dziaŁał w nalburzli?'szych dla Rzrt:?jczasach, który prze po-

tanio

HERMAnA, Piotrko.ttlska 35 m. 33,

śadnic7.ych
nei, są w

braków w strukturze sceniczdramacje p. Bełeikowslde!!:o TOJrtenty. które przez pomysłowego reżysera
ubrane w szatę sceniczną, złożyćbysię
rnogly na

w(~ale piękny

i

zgodny z

Konkurencjo tabaczno

naszą

tradycją dziejową

obraz.
Jak się reżyserja z zadania tego wy-'
wiązała, osądzimy po drugiem, wtorkowem wystawieniu "Piotra Skargi".

=

~C~artov>ska Ława'", sztuka
ludowa w 4 aktach Galasiewicz8,

rosyjskie.

w Sklepie

Wrońskiego.
"CzartowskaŁawa" jest jedną ~

lepszych sztuk luool;':ych polskich. Gryw~ną
była już nierall na naSl ych scenach i zaw";
sze cjeszyb się wielkim powodlwniem, to
też i wczoraj publiczność szczelnie zapeł
niła widownię.

TABAKA do

zażywania

po cenach

D. ZAK.,LI KOWS KI.

MĄKA
ty1ko

lO !2 kopII

funt.
oraz wszelkie inne artykuły' spożywcze po

Sympatyczny artysta, p. M!lchalski w
roli Grzesia swoim szc'zerym dowcipem
póbudza.I wszystkich do śmiechu, za CD go
huc.:znie oklaskiwano.'
.
Pan Guryuowicz. 'jako Marek, był do-

- cenaehnajniższ'J cb,nabyć można
ł=
'Ił"

V GET

I w restauracji" . . , . . ,
I
ZIEL.ONA NI! 3, z frontu.

SZ(l",lands. dobrze ob!óa-

dzone.
Na szczególną uwagę zasługują PlAnie: Swslandowa w roli Tekli. Wilmow!lka
-'- Woieiechowa. Sniatvnska - ' Zosia i Orsett:. "
.
NIlogół więc biorąc, należy s!.ę artys.
tom, ]rlk i ~staf;lnnei reźy:-erji szez,:,re 1I11manie.
J. j.

PSZENNA

najlepszy.
2atunek,
I

gO' zadania.

panów:

przystępnych można dostać

ulica Benedykta., NQ .21-23.

Wnrchołll,doskonale wywiązał się za swe-

należy pominąć

.

i pnpierDS1J. wszelkich gatunków,

zada walniająco.
Pan Szejef w roli starego Szymona
był bardzo dobry i ze zrozumieniem 00tworzył typ poczciwego starca.
.
.. RÓWnież. p. Micinski w roli, pisarztl

~ark6wllkiego, O1ędzk:iego i
Role kobiece też były

tą bacznym

TYTONIE,

mamy

skonały.

=

MAC~ORKA,

nic do zarzucEmJll. widać, iż dyrekcja stara
e-ię jaknajlepiejwypełnić swe zadanie.
Artyści odegrali. rowierzonlł im role

P07.a tym nie

.

Cegielnian~a 43" E. Lipszyc.
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