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OGŁOSZENIA:

Nadesła'ąena'2 stronicy 50 kop. za wiersz lub jego miej-,
I sce, śrQd tekstu ,,~Okop.• reklamy po tekście 15 kop. nekrologja
20 kop. Ogłoszen,if! z"'J'cźajńe "10 'kOtt. '
,
Ogłoszenia ;małe 1 i' pól kop. za wyraz.
" J<azde ,ogłoszen!t!1ajmnlej, 20 kop.

'

,Wy<hodzi _codziennie.

OR(iAN POS~TĘPOWO-NARODOWY.
~ałożyciel i wydawca Jan Grodek.

PIĄTER, 5 Lutego J915 r

o st a t n i e
Wielka K _alera
4

w i a· d o mo ś c i

Główna.

lutego.-Urzędowe.

" Z terenu zachodniego.

nieprzyjaciela, .czyni postępy, liczba
jeńców wzrasta.
W Karpatach .walczą od kilku
dni wojska njemieckie ramię przy
ramieniu z. armiami austro-węgierskiemi.
.
W ojska sprzymierzone w trudnym i zaśnieżonym terenie górzystym odniosły cały szereg pięknych
sukcesów.
Naczelne Dow6dztwo.

Na ~fro-nĆie pomiędzY' morzem
a ,-Reims odbywały si~
tylko walki artyleryjskie.
Nowe ataki francuskie pod ·Perthes odparto wśród strat dla nieprzyjaciela.
Na północ i północny zachód od
Ofenzywa niemiecka na
Massiges (na północny zachód od
morzu.
St. Menehould) zaczepiły wojska naz pewnego źródła nadchodzi następu
sze wczoraj, nIeprzyjaciela '~przebily ,
;ący tajny
rozkaz admiralicji angielskiej:
się szturmem przez trzypoło~one za
Z powodu pojawienia się iliemieckichłodzi
sobą linie rowów i
usadowiły się
podwodnych w kanale Angielskim i lrlaudzw głównej pozycji francuskiej na szekim mają wszystkie angielskie okręty. hand ..
rokości 3 kilometrów,
lowa wywiesić' natychmiast bandery neuWszystkie kontr-ataki francuskie,
traln!'. Wszystkie odznaki, jak n. p. godła
powtórzóne także w nocy, odparliś . fdktorji, nazwiska i t. p. mają być zakrytE'.
my. Wzięliśmy <:lo niewoli siedmiu Bander domowych prowadzić nie wolno. "oficerów i 60J szerego wCÓw i zdoRozkaz ten lila być zachowany' w tajem;byliśmy 9 karabinów maszynowych,
nicy.
9 dział mniejszego kalibru i wiele
Północnem

materiału.

, ' Pólizatemnadmienić tylko warw
środkowych Wogezach
pierwsza 'bitwa Ilaszego oddziału nar;ciarskiego, przeciwkostrzelcomfrancuskim miała przebieg dla nas pat,O,.,że

myślny.

Ż terłflu

wscbolfnisgo,.
W Prusach Wschodnich oaparto
słabe ataki rosyjskieprzociwko pozvcji naszej na' południe' od Memła.
(Kłalpedy). . W Polsce na północ od Wisły,
łącznie "zwałkami kawalerji, ° których j aż donoszono, odbywałysię
mniejsze potyczki mieszanych oddziałów

wojsk.

Nad Bzurą, na południe od So':'
chaczęwa złamał się rosy Iski atak
nf>cny wśród silnych strat nieprzyjaciela. '
Atak nasz na wschód .,d Bolimowa. mimo silnych kontreataków

BERLIN, 4: lutego (ul'zędewo). "ReichsaOJ!eiger" l'ublikuje urzędowo następujące
ogłoszenie:

1.

Wody dokoła WiA.lkiei

Brytanii i
kanału Angi el~

Irlandji włącznie całego
skiego ogłasza się uiniejszem jako, terytorjum
wojenne. - Od T8 lutego począwszy, :'aźdy
napotkany w okolicach tych okręt handlowy nieprzyjacielski ulegnie zniszczeniu, przyczem nie zaW!lZIiI b.ędzie moźna ullunąć nieoozpieczeństwo,
grożl\ee .załodze i pasaże
rom.
'
2. Także skręty neutralna W dzied31Bis wojSłwej naraiają, lIię na lIiebezi!ieczeń.
stwo. ponfeważ \nbse Ił!łduzycia bander
neutralllylłh przez rz~d
angielski, nakazanege w dnin '31 stycznia, oraz wobeo przypadkÓW wojny mOfllldsj nie ZaWSlle nniknąć
będ~i!ł aożna .weRtualllośoi, żs ataki, ebli·
clone Ha "kręty nieprzyjllCljelslne, zwróoą
si, także pfl!9Iłiwke okrętom n~utrtłlnym.
3, Żegluga na pólnolly dokttla wysp
IlIbetlandllkioh, we wschodniej części morza
PółnocneltO 'i pali 8z,eroltCłśai co najmniej 30
mil IDerakiOR wzdłu~, wybrzeżaholender~
skiege nie są zagrożane.
BERLI::-.l. 4: lutego_ Za pośrednictwem
J.e. M. ,okrfiltn .Ayaska" nadohadzi \\Viadomeś.. że komendant, kapitan-porucznikv.

Rok IV.

N!! 23.

Miicka z załogą. lądową J. C. M. okrętu
wErndau" wylądował w pobliżu Hodeicly (na
poł~dniowo-zachodniem
wybrzeżu
Arabji),
gdZIe przy ęły go z zapał em wojska tureckie.· Skoro przepłYliięcie cieśniny Perim
udało się bez przeszkody ze strony
posterunków angielSkich i francuskich, dokonano
wylądowa.nia na wybrzeżu z całym Bpokcjem
w oczaeb pancernika francuskiego.

Zatonięcie okrętu

angielskiego.

. PARYŻ.

Niemiecka łódź podwodna
zatopiła okręt angielski • Takomoru" . Załoga zostala uratowaną.
,
Niemiecka łódź podwodna ostrzeliwał~okręt angielski .. Ikaria", który jednak
n!e z_at~nął lecz, .znacznie uszkodzony,
prZyWIeZIOny został z pomocą francuskich
łodzi podwodnych, do Hawru.
'
Zatonięcie

lodzi podwodnej.

BERLiN.' "Temps" paryski donosi:
W ubiegłym tygodniu zatonęła przy Nieuport francuska łódź podwodna 219. Pięć
osób załogi utonęło, pozostali 35 zdołali
się uratować.

Pół' miljona rezerw australijskich.
RZYM. ~BerIiner Tageblatt" donosi:
Carmischel, minister oświaty w Nowej
Południowej Walji
oświadczył na posiedzeniu kupców, iż rząd postanowił wysłać do Europy na pierwsze żądanie, pół
miljona ludzi.

Aeroplany niemieckie nad Baileul.
BERLIN. .Local Anzeiger" zamieszcza następującąwiadomość: »Agencja Havasa" donosi, iż nad' BaiIleul unosili się
lotnicy niemieccy, którzy rzucali bomby.
Doniesienie angIelskie z
Afryki.

UPINGTON.

południowej

Biur.o Reuta,ra donosi,

iż pułkownik Maritz
po więkHze dzIała.

udal się do Niemiec
Bój artyleryjski pod:'
czas ost!atnlch walk był tak 'ożywiony; iż
boet'owie poztlstawili jeden niełlllzkod21ony
_ karabiD.maszynowy. Wśród boerów znajduje się 4: ofioerów niemieckich •

otrwały pokÓj.
Komitet ochotników polskich, inkorp0rowanych w armji francuskiej,
wydał w Paryżu broszurę, \'fi sprawie polskiej "Pour una pa\x durable
(otrwały pokój). Rozwiązanie kwestji
widzą autorowie w s t wo r z e n i u
łll

2.

A "g'l Ro\atftika'w·
DII ~ ~ U ~ M,.-

Wzywamy naj szersze .k. ola r~holnicze do licznego. przyhycia na nasze .
.....
zwoływana przez Komisję Międzyzwiązko_ą w J\iedzielę d. 7 h. m. o godz. 3 po póludaiu w wielkiej
sali Biura Pośrednictwa Pracy (ul. Spacerowa 21). Zebranie odbędzie si.ę. w następującym porządku dziennym:
ł)

Sprawozdanie .z

działalności

niepodlagłego państwa. Ciekawa jest ona wszakże nie z tego
względu, ale przez swój wybitnie

antyrosyjski duch, którego nie oczekiwałoby się od inkorporowanych
do armji sojusznika, Rosji.
Omawiając oficjalne obietnice,
poczynione Polakom przez Wielkiego
Księcia Mikołaja i Cara, wykazują
autorzy ich niewykonalność. nPisany gest Mikołaja II, prżypomi
na gest Aleksandra I, który dał Polakom szeroką autonomię i nawet
.koronował się na króla pol~kjego.!. To
liberalne panowanie stopniowo przeistoczyło się jednak w system, panującyobecnie, i mający na ceLI
unicestwienie narodu pols k i e g o, chociaż Aleksander I. Mikołaj
i Aleksander II, więcej po-

r

siadali możności spf1ł w iedIiwego traktowania "inorodeów'" niż Mikołaj II,
bowiem w6wczas nie było jeszcze
'pamrosyjskiego ruchu, reprezentowaliego dziś przez ,,~zarne seciny" i
.prawdziwych Rosjan". Czy obie.cana przez Wielkiego Księcia autonomja przeprowadzićby się dała,
choćby w części, wreakcyjnern, autokratyczaie r2'iądzonem państwie?
Kto zna rząd rosyjski, odpowiadają autorzy, wie, że to niemożliwe.
Gdyby nawet car do tego się skła
niał, t. reakcja temu przeszkodzi.
'Po t. zw. czwartym rozdziale PolEki, w r. 1913, t. j. zabraniu Chełm
szczyzuy, car postanowił małe UCZ}nić Polakom ustępstwo i w samorządzie miast wszyscy, oprócz pre.zydenta, mogą si, posługiwać języ
kiem polskim. Lecz i to się rozbiło o niezłomny opór Rady Państwa, .
kt6ra, pomimo wyraźnej woli cara,
dwa razy projekt ów odrzuciła. Zdawało się, iż po manifeście Wielkiego
Księcia odetchnie się swobodniej nieco. Tymczasem Polaków, jak dotychczas, nie dopuszczają dQ urzę
dów pańshJOwych, choc ich teraz
jest mnóslw<t i choć do obsadzenia
Ich sprowadza się urzędników z głę
bi Rosji a nawet z Syberji.
J edy:me ustępstwo polegałe na
tern, że na stacjach dróg żelaznych
w K.rólestwie pozwolono Ha polsk ie
napisy (jak to niedawno jeszcze było), lGCZ już po pierwsze1łł zwycięs
t·,de Rosjan, 6 października, przyszedł rozkaz ic.dl ~ udalenia ".
Ody ktoś zwrócił uwagę wysokiemu urz~dnik:owi paistwowemu,
że wypadałooy przecież

uszanować

manifest cara, usłyszał w odpowiedzi, ż e t e n m a ąi fe s t n i k (;) g O

Publiczne Zebranie Sprawozdawcze,

Komisji

Międz.,związkowej,

2) Stosunek do Komitetu Obywatelskiego.

SEKRETARJAT KOMISJI MłĘDZYZWIĄZKOWEJ.

, n i e o b o w i ą z uje. "Kurjer Warszawski" z 1 listopada r. bo stwierdza: "w półtora miesiąca po obietnicach zmartwychwstania Polski, nie
można zauważyć najmniejszego nawet śladu ulgi w systemie uciskowym, pod którym jęczy Polska".
Broszura zawiera także charakterystykę działalności

Rosjan w Ga-

licji wschodniej. Przestępstwo włą
czenia Galicji do Rosji stało się, jak
twierdzą autorzy, na odpowiedzialność moralną koalicji.
Takie stanowisko liberałów rosyjskich rozważane jest natrzeźwo.
Dowódzca październikowców G u czk o w chwalił się niedawno w rozmowie z pewnym publicystą, że
"po wojnie rosyjsko-japońskiej zwalczał ideę autonomji polskiej i ŻE' te
pierwsze jego kroki w polityce miały powodzenie". Broszura cytuje też
słowa rosyjskiego ambaSadora (w
Paryżu?), który w dniu ogłoszenia
manifestu WieI. Księcia wyraził się:
".naiwnością byłoby wierzyć, iż dałoby się Polakom tyleż, swobody, ile
w Galicji jej mają". l\ła zakończenie
wskazuje się jeszcze
stosunek

na

Rosji do Finlandji.
Cóż na to panowie endecy i realistyczna arystokracja w Warszawie?

Do wszystkich protestów, jawnych i podziemnych, na hańbiącą
tych panów odezwę z 25 listopada,
przyłączyć należy ten oto protest
"ochotników-polaków armji francuskiej". Inne muszą być motywy ich

"inkorporacji",
oficjalnej Rosji.

niż chęć pomożenia

Zziem Polskich.
Rowy- biskup-sufragan

gnie :żnieńsko

poznański.
e Vossische Zeitung" donosi z Poznania, że arcybiskup dr. Likowski, w porozumieniu z rządem państwowym zamianował dotychczasowego regensa poznańa
skiego seminarjum duchownego i kanonika tumskiego, ks. dr. Jedzinka następcą
swoim, jako biskup-sufragan dyecezji gnieźnieńsko-poznańskiej. Zezwolenie ze strony Papieża zdaje się być pewneni.

Kemisja

kościelna.

Według doniesienia
eKurjera Warszawskiego~ przy Centralnym Komitecie

Obywatelskim organizuje się Komisja koś=
cielna, której zadaniem bedzie szczegóło
we zbadanie zniszczonych' w kraju kościo
łów i
tyń

doprowadzenie zrujnowanych

do stanu

świ~

użytkowego.

Zw iązek organizacyjny komisji stano- .

wią: ks. prałat

Zygmunt Chełmlcki, ks.
kanonik Bączkiewicz i ks. Sokolowski. W

najbliższych dniach komisja będzie Uzupeł
niona i wypracowany będzie szczegółowy
plan jej działalności.
Składki

na bezdomnych.

.,Rurjer Poznański" donosi, że akcja
DS bezdomnycb, zapoczątkowana
przez Radę Narodow~ pod zaborem pruski m, dała dotychczas przeszło 30 tys. mk.
Zarząd Rady Narodowej zamierza akcją tą
objąć bezdomnych skutkiem wojny rodaków wog-óle, a vjęc nie tylko internowanych w Rzeszy niemieckiej, lecz niemniej

składkowa

ludność, która w nędzę popadła
części Królestwa.

w zachod-

niej

"Ku'jer~ wzywa gorąco
czytelników
o jaknausilniejszą propagandę na rzecz
akcji Składkowej na bezdomnych.

Szkody wojenne w Polsce.

Jak ~onosi pismo "Silezia", rosyjski
minister spraw zewnętrznych Sazonow określił na posiedzeniu komisji budżetowej
Dumy sumę strat z powody wojny w Pol.
sce na l i pół miljarda rubli.
Burzenie i niszczenie przez wojska
rosyjskie okolic kraju, uwai.a minister Sazonow, jako sprawę wywołaną koniecz·
nością wojenną.

Z Warszawy.

W Warszawie przy uEcy Marszałkow
skiej jeden z fotografów wystawił w oknie
wielką fotografję Legionu polskiego. zorganizowanego przy WOjsku rosyjskiem.
Jakiś młody czlowiek okno wystawowe rozbił i wyjąwszv fotografJę, podarł ją
i pcdeptał. Przybyła policja aresztowała
młodzieńca. Stwierdzono, źe był to pisarz
z magistratu. Pisarza U"<yięziono.
Stwierdrono, że należy do tak zwanyc ll "fraków" czyli do frakcji rewolucyjnej Polskiej Partji Socialistycznej, która
jest twórczynil\ strzelców galicyjskich, z'
których wyłonił się później Legion przy
wojsku austrjacklem.
:ol Częstochowy.

Na stanowisko prezesa komisji pro-

wiantowej przy radzie miejskiej mianowa=
ny został dr. Józef Markusfeld.
Komisja prowiantowa wydała cennik,
w celu unormowania cen na produkty
spoży~cze.
.
Zycie w Częstochowie płynie dość
normalnie.
Daje się zauważyć wytężona praca
społeczna i dobroczynna.
Ostatnio wygłosił dr. Kohn odczyt
na rzecz Doraźnej pomocy dla nauczycieli
i jak należy sądzić dochód był wcale pokaźny.

Również urządzono koncert dla handlowców, którzy z powodu wojny stracili
zajęcia.

IMa pad bandycki.

(a) Na drodze z Będzin!1 do Miłobą
dza kilka bandytów, l:lzbrojonych w rewol-'
wery, dokonało napadu na przejeżdżającego
kupc~ z Będzina, Radtlszyckiego. .
Pod groźbą śmierci bandyci zrabowali
zgórą tysiąc rubli, następnie zdarli z Radoszyckiego futro i, buty; wobec zaś jego;
oporu skatowali go i w; zucili na pól nagiego do rzeczki.
Pomimo zimna. i ran, Radoszycki wydobył się Z wody i znalezł schronisko w
p<ilbliskim domu włościańskim.

Zawiadomione

o

napadzie

władze

Nr. 23.
wszczęły

energiczne po::\zukiwąnia, dzięki
którym ujęto 6 .bandytów.
·Rs·doBzyekr'rozchorowal 'się 'ciężko i·
walczy ze śmiercią..

a przedewszystkiem.nl1dmi~rDiewy8okie " 'zwózki. drzewa z lasu ,miejskiego do miasceny, mięsa, są dla .nas ,poważną: wska- ' ta, Komitet Opałowy, wchodząc w położe
zówką. aby nie zaniechać żadnego środ·
nie składników ~ detalistów, upoważnH ich
ka w celu niesienia pomocy i ratunku. ' do sprzedaży drzewa, począwszy od dnia
Któż!}y to miał uczynie, jeżeli nie my wła=-'
dżisiejszego, po: ceni-e28 kop. za pud loko
.śnie, którzy na tern polu mamy największe
skład~

-----

KronIka polityczna.

wiadomości i doświadczenie!

SOFIA. Jak donosi "Vossische Zeit. .. ,
stosownie do wiadomości z K:nnstantyno~
pola, w Batumie wyniknęły rozruchy po~
między wojskiem. Jest to rezultat planowej akcji rewolucyjnej. Doszło do walki
pomiędzy ibuntowanymi i innymi oddzia~
łami. Jest wielu rannych i zabitych.
posłów.
PETERSBURG. Rozprawy
sądowe
w sprawie aresztowanych posłów Dumy
rozpoczną się 7- marca.
Niemiecka sztuka wojenna.
Londyńska "Morning Post" pisze, że
Niemcy w naukach wojskowych stoją na
czele. Sprzymierzeni usiłowali wprawdzie
naśladować ich okopy, lecz naśladownic
two to okazało się małowartościowem.
Jeżel~ Anglicy i Francuzi rheą osiągnąć
cel, muszą najpierw prześcignąć pomysło
wość niemiecką.
neutralność.

"Matin" donosi z Hawru, iż rząd belgijski zamierza wydać broszurę z przedmową ministra spraw wewnętp'-nych Houvnasa w sprawie. belgijskiej neutraluości;
byłego

prezydenta Francji
' w niewoli.
Pisma francuskie' don~śz·ą, iż 'Klau~

djusz Kazimierz Perier, syn byłego prezy~
denta Francji. wzięty został do Jli;~woli w
walkach pod Soissons.

Kronika miejuowa i !ą!ie~lka.
Zwiedzenie odWAchów ii

~ięzień.

Nowomianowaoy prezydE'llt policji zwiedzał wczoraj kilka odw8cłlów policyjnych
Mllicji Obywatelskiej orazwięzienla i informował się dokładnie o panujących tam stosunkach.
Z cechu

rzeźnickiego.

Wczorajszy pogrzeb długoletniego.!
majstra cechowego Teodora Ratkego stał
się przyczyną zgromadzenia, na którem 0-"
mawiano tak:ze sprawy bieżące. Wykazało
się przy tej sposobności, źe większa część"
członków pozostaje jeszcze pod wrażeniem,
zawikłań wojennych i nie może zdecydo-",
wać się· na razie' ma zgodDąi intensywną
pracę. A najwyższy czas na to, jeżeli pro-/
ceder rzeźnicki prędzej czy później nie
chce stać się przedmiotem lekceważenia. ,j
Wymówka jakoby brakło dowozu
bydła, korzeni i iunych przypraw, nie~,
może być uzasadnioną, gdyż cech,
jako
całość, mógłby z łatwością osięgnąćto, i
co jednostce sprawiałoby trudności. Wed~
ług zasiągniętych .informacji może cecll v
być pewien, że pod tym względem doznapo.parcia władz w każdym kierunku.,'
Wątpliwości i przeszkody innego rodzaju
za-chodzićodtąd pod' żadnym. warunkiem I
nie powinny.'
" , "
'
Starsg): _cechowy wywodził: Nie za-,/
pOminając ani na chwilę o tern, że jesteś
my poddanymi rosyjskimi, nie możemy j .. duak również zapominać pod żadnym wa-'
runk.iem, że mamy także swoje zobowią~/
zania wobec ludności miasta. Przeciwnie:
panująca drożyźna artykułów spożywczych, (
J

Wypadek samoóhodowy_

Wczoraj o godz. 10 rano nastą
piło przy ul. Piotrkowskiej nr. 23 zderzenie się wagonu tramwajowego z samocho·
dem ciężarowym.
Na szczęście ofiar w ludziach nie

nych artykułów potrzebnyoh sprawia tru.:'
dności, powinien cech postarae się w gubernatorstwie o potrzebne legitymacje i glejty;'
żeby dowóz mógŁ się dokonywać swobodnie
l bez przeBzkody.
Takiego postępowaBia
było.
nikt nie może sobie tłumaozyć fałBzywie,
.
Tramwaj, jak równiez i samochód zogdyż co czynimy,
podejmllj~my nie tylko vi'
stały uszkodzone.
interesie własnym, ale tl,1kże na korzyść
Zdemaskowanie ,szantażysty.
całej ludności
miejskiej, cierpiącei biedę;
Postępując tak, służyć będziemy ojczyźnie ~
(o) Do mieszkania Szmula Berlinerwięcej, niż pozostając nadal w dotychczasomana przy ul. Brzezióskiej pod Nr. 21, we
czwartek ubiegłegu tygodnia, podczas niewej bierności i bezczynoości.
obecn"ści
B. przyszedł pewien Jegomość,
Większo-ść majstrów cechowych ~odzie;
który przed2tawił się żonie B., jako agent
lała powyżs7;e wywody i w ulljbliżsl!ym oza- .
tajny miejscowej· komendantury niemieckiej
sie m& ayć :;;wołane walne zgromadzenie~
i począł grozić jej, iż mąż jej utaił 3000
czhmkew w {lslu powzięcia odpowiednich
kilo bawełny przed komendanturą, za co
uchwał. Na}koniec omawiano jeszcze sprawę.o/
czeka go surowa odpowiedzialność. Przerzeźni, która takie jaJmajprędzej musI by<\.
rażoila
żona Berlinermalla, by ratować od
załatwioną.
Nad tym punktem mają się
odpowiedzialnoślli, dała mniemanemu agenrównież odbyć osobne narady.
towi 25 rb.łaIJówki, którą tenże, po krót·
Przeciwko obrońcom pll"ywatnym w
kiem niby to wzdraganiu się wzil\ł i przySekcjaCh rozpoznawczo-pojedn3wrzekł nie gubić BerJinermana.
,
czych.
Nazajutrz atoli w piątek, przyszedł do
(o) Na wczorajszYllI posiedzeniu Sek.
Berlinermaua w towarzystwie kolegi, którego
cji prawnej przy O. K. M. O. wydano rozrównież przedstawił, jako tajnego agenta i
porzą.dzenie
Sekcjom rozpoznawczo-pojedoznajmił, już
samemu Berlinermanowi, iż
nawczym przy 9zielnicaCh milicyjnych, któ·
pierwszy interes iuż załatwiony,lecz.ieszcze
rem to rozporządzeniem surOWo zabrania się
musi otrzymać 50 marek, jako łapÓWKę dla
prywatnym obrońcom występowania w imiewysoko postawionej osoby w komendanniu osó b, których spra Ny rozpatrywane są
turze.
w tychże komisjach, jak również ozłon
Ponieważ B. tyle pieniędzy nie posiakom tychże komisji prawnych dzielnicowych
dał, przeto dał
sl'lantllźystom 32 marki, zaś
zabrania się występować, jako obrońcy praresztą 18 marek B. umówił się oddać w niewni, oraz udzielam a porad prawnych, czy to
dzielę.
piśmiennych, czy ustnych.
Tymczasem jednakże B. powziął pewne
podejrzenie, co· do osobistości agenta i udał
Sprawy cywilne psnad 300 rb.
się sam do komendantury w celu wyjaśnie
(o) W dniu wczorajszym w komisji
nia sprawy. Tam dowiedział się, iż padł
iJrawnej przy C. K. M. O. zaczęła funkcjonoofiarą ~zantażu,
zatem, gdy szantażysta w
wać nowa cywilna t:lekcja
sądowa, która
niedzielę przybył do niego w celu odebrania
rozstrzygać będzie sptawy cywilne na sumę
18 marek, i za~ąElał nowych ~50 murek ła
powództwa powyżej 300 rb.
pówki, B. zechciał odebrać część danych
Z sakcji zlPierania ofiar.
pieniędzy, okazał
zatem banknot stumar~
(o) W lokalu fabryki Szleserowskiej
kowy, prosząC o wydanie reszty.
manufaktury pr;:;y ul. Pigtrkowskiej 151 pod
Gdy szantażysta naliczył reszty 40 ma..
przewodnictwem dyr. Findeisen'l odbyło się
rek, B. pochwycił je,' oraz swoją stumar"
posiedzenifił członków Sekcji zbierania ofiar
kówkę i uciekł po pomoc do szwagra swego
przy K. O. N. P. B.
Ieka Grynglasa przy nI. Cegieł nianej 52 zaa
Postanowiono zaopatrzyć naczelników
mieszkałego.
dzielnicowych w opaski.
Szantażysta był na tyle ezelnym, iż w
Sekcja kobiet przyłączyła się do sekcji
milicji oskarżył B. o dokonanie napadu banzbierania ofiar dla wspólnej współpracy.
dyckiego i grał:lież, tu jednakże został zdeJako delegatka Sekcji kGbiet występowała
maskowany i ujęty.
pani Pytlasińska. Jury konkursu na najlepPomysłowy s~antażysta ma lat 22, naszy rysunek nowych nalepek i znaczków
sywa się Henryk Brama, mieszka przy n!.
K. O. N. P. B. wyznaczyło I nagrodę p.
Piotrkowskiej pod Nr. 28, pochodzi z Pi nRomanowi Bugajowi, II p. Helenie Kagan
ezowa, służył jako saeregowiec milicji w
i III p. Sllphirsteinowi.
In Dzielnicy, gdzie wyka:/lywał o~ywioną
działalność.
postanowiono wydać nowe serie widoWspólnik jego, ktchy z nim razem był
'
kówek (kart pocztowych).
u
Berłinermana,
nazywa się Srul Monszeju,
Fundusz żelazny'.
zamieszkały przy ul. Benedykta 25. opróc3
Z okazji 40-to lecia ślubn jednego ze
tega Brama wydał trzeciego, z którego naznanycb tutejszycll obywateli i założycieli
mowy jakoby działał, b'ajwla Działowskiego
Towarzystwa pielęgnowa.nia choryoh "Bykur
z ul. Wschodniej 23.
Cholim" p, Leona Flatto, członkowie tego
Wszystkich osadzono w więzieniu i
Towarzystwa złożyli pewną, sumę w papiewszczęto śh.dztwo.
rach wartościowych jako fUlIdusz żelazny
. Ukarany spekulant.
imiQl1ia jubilat':.
'
"
Właściciel sklepu z delikatesami przy
Dalsze dobrowolne ofiary dla powięk
ulicy Piotrkowskiej Nr. 55, Maks Berman~
szeni/lo tego funduBzoprzyjmuj Ił pp. Ad.,B•. "
'zaczął skupywać ,świece i gromadzić je,
RI)~entha]. Krótka Nr.).2 iD •. Nowinski
'aby,VI stosownej' chwili sprzedawać na
P_iska Nr. 39.
wagę złota.
J

Sprawa aresztowanych

Belgijska

~

'0 ile sprowadzanie bydła na rzeż i in-

Wrzenie na Kaukazie.

Syn

3.

-

Przyłapano

Z Kómitctu opałowego_

Z powodu podniesienia

się

kosztów

sąd

komisji

go na tern i oddano pod
rozpoznawczo-pojednawczej,

_

____

~4~________________________________

-

6AZ_~~~LZ~K~~~

która skazała go na 50 rb. grzywny, ewentualnie na 5 dni aresztu, nagromadzone
zaś, w celu spekulacji świece, .skonfiskowa- .

·ftCf'i~sl1'ff&l['n()-we'dłfig c~nm1f3.7

z

sekcji ~prawnej.

(o) 'Wyrokiem Sek~ii . prawnef 'przy
r dzielnicy milicjI obywatelsk!ej, skaz!'lltO
za kradzież po 7 dni obostronnego aresztu następujących ,złodziei: 18 lat Józefa
WOjCiecho~skiego, Antoniego StaJinskie·
go, Andrzeja Głowińskiego, Józefa Marciniaka, Jana Paturslriego, Władysława Dra'czyńskiegoi FrRoeiszlta Paturskiego.

Teatr Polski (Cegielniana 63,)
Artvści Zjednoczeni

w Niedzielę d.' 7
lutego odegrają "Wesele FonSia! !\rot:i':'
'chwila w il·ch aktach Ryszarda Ruszkowskiego na beąefis ut,ll,entowanego i sumieuego komika Ludwika Sz.ejem, ulubieńca naszej publicznosci, ktora go jeszcze pamięta :&R czasów ś. p. Walowskiego.
Kreacje, jakie snvorzył w ostltnich czasach, żywo nam stoją w pamięci zasłuży
ły na szczery oklafik.
"
.
.•
Nadzieję mamy przeto, ze puulicznosc
po brzegi wypp.łui teatr, dając tern dowód
swej sYlnpatJi dla benefisanta.

____________________________

N~~_2_3_.

Zprasy mleJ,COrdej•.
Naistarsze . z pism {ódlIkich
lJtgi4r ,' pisz('Vl,.~ ~::

.Lodzer

."

.. '''"GzY'tó''~ję kómupodoba, czy n~e,dla
każuegO'·i6dtiak patl'zącegot.rzeźwó, nleu1s:
ltawątpliwości,ze potę~a Niemiec w, zllję~el
Pólsce zacnodnie.i :6akorzenia się corni: Wlę
~ej_ Wszystkie oz"akiprzęmaw~aj& uie<1wu~maczDle zatem. że:
11 przed upłynięciem roku bodaj spodziewaĆ się należyV zawarcia pokoju i
2) iż rząd rosyjski prZed zawa~c~em
ok
liu
P • 'nie będzie gospod:uował 1w • mleS!!I?
naszem. Łódź pod pewnym WZ!Ho;Qem po-

zostanie wprawdzie

razie składnikiem
wpływów ro-

na

Ro~ji, lecz pozbaWioną będzie

syjski ch.,
Wynika stąrł

siłą

koniecznoś(li,

mieszkańcy oowinui się pogodzić

że

obecnym
stanem rZeCzy. Autor wyw'Jdzi dale], że od
Nif1mców, zlljętyeo zupelliiC' działanIami woII

jeDDemi, Ule można na razie spodziewać s:ę
dOllta tecznej pomocy, społeczeństwo l.:'d~kle
zatem pozostawione sarno sobie, pGWIHnO
skupiĆ siły i zabrać się do pracy dla dobra

_

nem. Nie ~adowolono się jednllkte ich po;'
siadaniem, lecz nadal postępowała n,a8~a
. ~. l?~ę!l_z..Y:Yjl.;" ,~!f~~j..}~!,!l~,,,. p"q~ll ~.1l1jśPlY, A~i~
. oilrozo powolnie naprzód. rnfanteria wciąż
okopywała i oBzańcQwywała', się~ CZ~8to
nocy; by uniknąć niepotrzebnych Strat
w ludziacb, infunterzyśd szli razem ręka
w rękę z • pionerami ., którz;v u~zyl.i tych
pierwszycb. pro\\id.dzenia robot gornlczych
w skalistym gruncie.
Przy walkach i atakach ,szli ramię
przy ramieni,u. Również i llrtyI:l'zYilta Czę
sto stawał w" rowach strzeJe. ku'b. Zespo1um więę został stosunek koieżeński, jaki
rzadko zdarzał się podczas pokoju; jeden
ufał drogiemu. opierając
się nań w razie
potrzeb} - i \\szy:>cy odważnie patrzyli
smierci w oczy.

w

l~ów Za rowem
zdohywano. Przeciętna przestrzeń. jaką wywakzono, wah~·
ła sie od 25 do 1000 metrów.

~Odno~iliśrny nieraz większe zwycięs
twa, udawał .. się jednakże czasami j Francuzom odnosić mniejsze, nfzemijalące zwyClęst'ń& i nasze
posuwanie :,ię naprzód
przez kontrataki wstrzymywać.

(d. c. n.).

ogÓlU.
Wyłamanie się

z aresztu.
(c) Onegdaj w areszcie. milicyjnym w

Zgierzu,

mIeszczącym Się

w gmachu ma-

gistralu, osadzono aresztowanego

pod zarzutem dokonania kilku kradzieży, zgierzanina Edwarda Balczewskiego, lat 22.
Wczoraj po północy milicjanci. dyżu
rujący
posesji magistratu, usłyszeli jakiś
loskot, a wkrótce potem trzask łamanego
żelaza i czyjeś kroki na korytarzu. Poskoczyli więc coprędzej do aresztu. a spostrzegłszy, że drzwi do celi, w której s e~
dział B. są wyłaniane, wybiegll GO przedsionka i tu spotkali uClei-;inL~ra po\\racalącego już ze
dwum i uzbrDjonego wrę
kUJeść szpariiIl.
Jak si~ okazało, B. wybiegłszy przed.
magistrat, natknął się' na wartowników
wOlskowych. Cofnął się więc do Sieni dla
wvczekanla stosowniejszej do ucieczki chwili,
ni~ przypuszczając, że jest ścigany.
Wprowadzony z p'Jwrótem do aresztu
złoczyńca usiłował wyrwać się z rąk milicjantów w eelu ponownej ude(,zkl, obHzwJadlliono go jednak i osadzono pod hluczelll.
Stwierdzono, że B. znalazłs' y się w
po~iadaniu kawałka żelaza, zliczął mm wyLiiać ot\\ ór w murze; że jednak robota ta
szb mu zbyt ciężko, przeto poslanowlła·
torować
sobie do ucieczki inną' dl'ogę:
najprzód pierwi'ze, drzwi pod ważył ~ela
zem, podłoży! pod nie kilka cegiet, pochodzących z wyłomu w murze w .kutek cr.ego
zamek oękł i drzwi się otwor7.~ ły. Następ
nie wdamał zlImek w drugich drzwillch,
poczy~j znalazł się' na kurstarzu, gdzie
sta!ląL, wobel! letlZCZe jednej z .. porr, w postacI drlwi ż ciężkiej Kraty źetaznej, prowadzaeych do przedSIOnka. Drz" i te zrodziej wyłamał \\ lllsnem r;lmieniem i ztąd
już r,ez pl'z6-zkod wyszf'dt na d'A 01', jeą
nati:że ucit!l:zka "nie udała. ruu 'się.
Ja~LIl spusobem B. znalazł s ę w 110siadalIlU :;:awałka żeLaz,., które posłużyło
mu do łamania drz;\\ i, lIaraZle nie wy,!a8'
niuno. Rękojdc sZfiauJrl złoLlzi6J zabrał z
kOl'ytar.:a.

w

Napad bandycki.
(e) ",V lesie zg;iersklill na jadącpgo
SZOBą plątkowską,
handlarzu z Pi~tkU, He!locha KuczyriSkwgo IIllpadli IlleWladom! zło
• z,}'U(!y I zrabow:.ll mu kIlkanaście rubli.
O II li ~'adz' e za wiadClmiono IIIllioję zgierską.

tym

\V

zdziałać prasa,

kierunku najwięcei
której administracja

może

Do sprzedania

nie-

T

miecka tak szeroką pozo-:tawiła swobodę.
Autor podnosi niezwykle liberalny i upnedza:ący spu8ób działan,a miarodajnej wła.dzy
wojskowej w dziedzinie oświatowej. Co dawniej, nawet w czasi ~ T1okoju była zakaza-

ne,

p. urządzanie

ll.

publie"nych

funt.

wykładów

jennych •., Każdy podnisać muże bez zastrzeżeli zapatrywanie n G1izety Łódzkiej", która
pisl.e, że nif!miecka cenzUra wojskowa praktykul8 się w sposóh tak rzpczowy j wa!'Un~
kom mh'j"cowym odpo\\j\(j aj;łcy. źe Dl e tyJko nie działa uiemllie, le !lawet w kierunku
społecznym wprost doriatuio • .
zaczęła

też

sprzedaje browar

Gustawa Keilicha
ul. Orla 25.

już

wysnuwąó

konsekwel1('je z p zytoczonp.~o
stanu rze'zy i, kOl'zyshjąc II więksZ6'j 8\\0-

MACHORKA, TYTONIE, .

body działania, wyz}'!<kuje . prady !<połec~,lle
dia rei ów wyższych, jak dowodzi między innemi urząrizauie wykładów hi-torycznych
przez rnclliiwe Stowarzyszenie naur'zycit>li
chrzC'ścijan, które sprowadziło praf. Dą,brow·

TABAKA do

- Ni~mcv - wywodzi "Lorlzer Ztg." nie powinni zostawaĆ ~stecz, le'zzabl ać się
równieŻ do pracy,
korzystając z pom tilo j
ch WIli. Tym Bposobem przynIosą korzy ŚCJ
nie tylko sob'e samym, IIle tylko gminie
Łjdzkie:. ale także temu państwu. które no
zawarciu pnkl1ju wywie,,! swój sztandar na
wi"żach łódzkich,

przynioe:ą

kultura

[Jlf..

mlecl;:a

Ich

kon;yści

OjCZVZllą),

umoill wiła

już

po cenach

D. Z A K L

a K o VI S K

f.

'~c~~~~~a~z~tan~~b~!

"I"

bezpłatnIe

-

u .Dentysty,

\

PIOTRKOWSKA No 83" - -

oawC't
gdyż

CYG1\R1\, TYTONIE, P1\PIEROSY}
GILZY i Mf\CHORKĘ}

lllejedE'n

w Ro!'~i.
.
Autor końc?'y gorącem
\\"ezwHuiem
Nit-mrów. aby r.rzy~oil'yli ręki do kOlllecz·
nej pracy kultllrHh,e.J. o którą ro:-b'ć R:~
mUSZi w"1-elkie zakusy !,ods~czuwaczy wsz~ch
słowiańóklch.

Argońskich.

III.
(Komunikat Wielkiej Kwatery Głównej).
Również i Bagatelle PaviJloll, ;t-'den
z najgiówllit'j$zy..:ll 'punktów, zostaŁ dnia
12 pazdzit>I'I11ka przez Francuzów opuszczony i poddany Niemcom.
Zajęcie tr)\ech wRpomnianych
pa wilouówbyło wielkiem zwycięstwem

przystępnych moźna dostać

ulica Benedykta NQ 21-23.

Dostęp

Walki w Lasach

zażywania

i papieros9 wszelkich gatunków ł

Skle~o ~ Kalisza.

Rosji (będieei jeszcze

gatunku, najtań~zy l rb. 30 kop,
UL NOWO·CEGIELNIANA. 41,
Jakubowic4!:.
144

hOD lny

bistorvcznvr'h - to rt:dś je,t dozwolouem,
miloo "trud"nydł warunków i zaWikłań wo-

Intelig-elJ('la polska

C> Ń

"'Y" T

różnego

moral-

- - tanio

można dosiać

u

--.,

HERttJUiJl, PiDtrkD~skn 35
K

rn.,33

"lJuję

kwity wszy:stkich I(JFDb~rdów
'zaHczenia kolejowe, płacę najlepsze
ceny. ,Cegielniana 51, Goldin. od 9-2 pp.
i

Z wam,

aginęła

roczna suka, 'wyżer-ceter, kasztanowe wtorek o godz. ;; pll pot. Znalazcę
li Drasza si ~ o od !lrowadzenie
na uL Zgiersk~
;''g" 75, do a~.teki lub o zawiadomienie za wynagrodzen itln:l.
3103 - H
zguhił kartę

Frybus
Adolf
dam!! z fabryklB·ci

od paszportu, wySannet.
3107-1

się

nauczyciela lub nauczycielki do
Poszukuje
udzielania lekcji gry Da fortepianie, MikoGl m. 6 od 9-12.
3108-1

łujewska

Redaktor i wydawca Jan Grodek (m. p. Przeja.zd 8), --:""-Redakcja. i admill1stracja:""'Przejazd N! 8. _._ _ W tłcHmni Jana Grodka, Przejazd 8.

