Wydanie wieczorowe.,
, PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
~ocznłe 6 rubli, półrocznie 3rb" ,kwartalnie 1 rb:, 50 kop.,
IItłeslęCZi1le 50 kopiejeK
,,'
' ,
" Za ,odnoszenie do domów 10 kop. miesięCZnIe.
"
Za granicą mfeslęcznierubli 1.
"
Wychodzi codzil:nnie.

o

o S t.a t n i e

Naczelne Dowód ztwo Wojskoiv-';:-

Urzędowy komuni'kat austrjacki.
WIEDEN~ 10 lutego . (B. T . W,.)

,Urzędowo donoszą., pod. dniem -19
luteg o - w południe:: Ogólne',-poło
Żenią w PoIsc'e i W Galicji zach.od_-

-niej jest niezmieniorie. Walk i w Karpatac h trwają.
Bukow ina 'az do Suczawy .opusz,czorta jęst przez_ nieprz yjacie la, który
miejscami _cofa się w popłochu. ,Z nie'opisaną 'radością wita ludność hasze
nadchodzące wojska.
Zastępca-szefa sztabu gener alneg o
von H6f er
feldmarszałek-lejtnant.

BUKA RESZT , 10 lutego . "Secol o"
'donos i: Po dwudn Iowych walkae h artyle-

Jakobeny,

-;]

""OGŁOSZENIA:

,Nadesłane na2

stronicy 50 ,kop. za wiersz lub jego miejtejcsiu 60 kop., reklamy po tekście 15 kop., nekrologIa
,20 kop. OgłoszenIa zwyczajne 10 kop. " ','
"
sce,śród,

,

I

Ogłoszenia małe 1 i pół kop. za wyraz.
, Każde ogłosze!lll: najmniej 20 kop.

R G A N N A R O D OW Y.
Rok IV. -

Ng 31.

_większe, 'aniżeli tęrytorjum narod u
belgij skiego , - zostało strato wane i
,zniszczone przez niezliczone wojska.
Walep utra i Walea apul, i'ozpoczęła siE;1 oMiecz rozbryzgnąłkrew, wołającą l)
gólne cofanie rosjan w -trzech kierun kaeh.
sprawiedliwość Boską. Synowie nasi,
Prawa część rosyjsk ichfórm acjF skiero wa.
zniew oleni walczyć w szereg ach
ła się W stronę Kołom'yj,c~ntrum watro trzech armji nieprzyjacielskich, rzune Sałetium, IewaclIlęść cofa się po drugiej stronie Kimpo lungu, który zajęły vvojcają się jedni przec iwko drugim w
ska austrja ckie.
.
przeraźliwych walka chbra fobój czych .
Wojska 'austrjacko-węgierskie, skonOgiep
. strawił nasze miast a i nasza
centro wane w Dorna watrze , obecni e silnie
wsie
od
brzegów Niemna aż do szczynapierają na ~ofających się rosjan.
.
tów Karpat. ,Na 'całej przestrzeni naZatopiony·" okręt angielski.
szych nizin olbrzymich i spusto szoAMSTERDAM, 10, lutego. Jak donychw idzim y zjawiające się widma
cnosi -admiralicja angiel~ka, znalez iono'd .
głodu.
Wszelka praca ustała, rze6 lutego przy. Ryc. na południowym brzemieślnłk, pozosta~ bezczY0!lY, niema
gu Anglji dwie łodzie ratunkowe okrętu
już warsztatów w -Polsce. Rolnik wi,"Oriole. . . '
'
dzi, jak jego pługi pokrywają się
Należy sądzić, iz okręt "Oriole" (należący do Genera l-Steam Navieg ation,) którdzą,niema ani zboża,~ni inwen tary wyszedł~ z Lon'dynu d.'30 stycznia i
rza.
Kupiec, z powo du braku kupumiał przybyć do Havru 31 stycznia, został
jący,
widzi swój hande l zrujnowany.
przez torpedowfec niemie cki' zatopiony~
Ogniska domo we po wygasały, zara..
- Fina nse 'Frałncjill
. zy szaleją., Kobiety i, starcy nie mają
RZYM, 10 lutego~ "Giorn alod' Italia"
'żadnej ochro ny przed srogością zim..
z Paryża: Długi Francj i . wc".~tają miesięoz
na. 'Dziec;i wyciągają swe wychu nie G 1 miljard franków. Pokryc ie. w złocie
dzone
rąC2~ta i błagają matki o chleb,
znjżyło się z 80 na. 47.5%.
ale matld polsk ie nie mają niciu ne ..
go do dania, krom łez.
'
. Liczba tych nieszczęśliwych
słuchajcie mnie dobrz e ludy chrześ
cijański,~- wynosi miljon y!
-Czyż Polsk a, ojczy zna moja,
Henry k Sienkiewicz, bawiącyo"nie
ma mieć prawa do, wasze j pobecni e w Szwajcarji, wydał, jako
mocy?
członek Polsk iego Komi tetu centra l.
nego dla niesienia pomocy Polsce,
-MÓj naród nieszczęśliwy mógłby
odezwę treścinastępuiąuej=
rościć sobie preten sje w imię zasady 'odwi eczne j, w iInię miłości
"Wśród~traszIiwej wojny i nędzy
okrutn ej demo ny śmierci i zniszcze'bliźnięgo. 'Ale naród polski może
nia walczą Clzisiaj o· ,b~rło świata:
przedł()żyć także i ~iele innyc h arMi1jonyżołnierzy giną. na polach
gume ntów, które wobec wszechwalki, milj ony istot bezdo mnyc h z~
świata przemawiają-na jegokorzyŚĆ.
"mierają z zimna i głodu. Dwa kraje
Otrzy ma on waszą pomoc, gdyż
nigdy nie wyrzekł się swoje j chwa-nade wszys tko 'padły ofiarą tych krwalebnej przeszłości i umiał utwier'1!ych walk. Kraj.e t~dawniej kw~tną:
dzać godni e święte prawa wszys tce, są dzisia j wlelk lem pustk owlem .
mówię o Pol~ce i' BeIgji . ' Pomo c uki eh wolny ch llarodów. Otrzy ma
on waszą' pomoc, gdyż w przeszdzielo na Belgjiprzyniosła zaszczyt
ludzkości. Moja ejezy zna nie szczę
łości był waszą warownią w wa;lce
pJ!zeciwko hordo m barbarzyńskIm,
:śliwa wzyw a jej kolej'no ze swoje j
ponie
waż on i zawrsze tylko on był
strony .
'.
tym, który znajdował się przy boku
Teryt orj um nasze - sledm razy

w ia d omośc i

Główna.

na froncie Kirilibaba,

,

r;.alo~yciel l wydawca Jan Grode k.

11 lutego.-Urzędowo.
Z terenu zachodniego.
Atak w Argon ach przyniósł nam
zysk pod względem teren u; nie przyjacielowi ,odebraliśmy 6 oficerów, 307
szeregowców, 2 karab iny,m aszyn owe i 6 mniej szych dział.
Także w Woge zach środkowych
i południowych odnieśliśmy kilka
sukce sów lokaln ych.
Z terenu, wschodnieoo.
Walki na granic ywsch odnio -pruskiej toczyły się także' wczoraj z wynikiem dla nas: bez wyją.tku pocieszającym. jakko lwiek głębo4i ~nieg
przeszkadzał rucho m wojsk! Rezul tatów starć z przec iwnik iem nie podobna jeszcze jasno · osądzić.
Na widowni polskiej po p.rawej
stroni e Wi~łyprzyniósł nam atak w
okoli cy na półnoGo-zachód od Sierpcazwycięstwo; @dparliśmy nieprz yjaciela wszędżie, gdzie Ina niego natrafiono, zabierając kilkuset jeńców.
Po lewej stronie Wisły nie zaszły ważniejsza wydar zenia.

~yjakich

-'

','

SOBOTA 13 Lutego 1915 r

Wiel ka Kwa fera

I

Cena 3 kop.

~del.wa ~ienkiewi[la.
.

waszym W wojRach, w któryoh (,ljcowie wasi bronili swojej wolności.

s;pIawa· ąz1~chetrfa;

Czyż jeśf· jakaz
o którą.by oD: krwi

lewał?

swojej nie prze-

Gdzież jesteierpię,nie·tgd~~f

nędza, której1;ly nie· ulżyło jego
wiłos.ięrdder (mioną. Sobieskiego.!
Kościuszki wryły sil! głęboko w wa-

jest

szej pamięci! Nasza myśl, nasza
praca i nasza siła twórcza wryły
głębo swe znamię na naj piękniej. szych stronach historj i narodów! Q-łos
nasz łączył się zawsze z olbrzymim
chórem narodów, a głos ten dosię
gał często najwyższych akcentów;
W imię tedy solidarności ludzkiej, w imię narodu, pozostałego
wiernym tej zasadzie i w imię Chrystusa, świadka naszych cierpień wiekowych, zwracam się z odezwą tą
do narodów cywilizowanych. Do~·
pomóżcie naszym wysiłkom do wyzwolenia się ojczyzny naszej z jaknajokropniejszej swe udręki! Dopomóżmy wieąniakowi

do odbudowa-

nia jego chaty, dajmy wyrobnikowi
chleba, który przywróci mu· siły, i
ziarna, które 'da mu nadzieję, co do
przyszłego żniwa! Oby matki polki
mogły

odpowiedzieć

zgłodniałym

dziatkom inaczej, aniżeli łzami! Oby
mógł naród polski przetrwać wpeł
~ni swych sił godzinę tej najwyższej
próby i oczekiwać z nadzieją w sercu przyszłej jutrzenki zwarŁwych
wsiania. "
HENRYK S/ENK/E W/CZ.

Zziem Polskich.
Rosjanie w GalicJi.

Jeł'1IÓY

rosyjscy w Krakowie.

"Czas" krakowski

~

sławie· Pawłowskim zołrllerzu· 826 wołyń
skiego p. p., ~d~eg~ już Iifś ·~dołał .wysła~
do rodl5icow.· PiSiZę ~ tan) :między llllleml{
I1Przf1myśl jes~ nafw!ęk:sl'lą twJerdzą na ęwifl
v.ie. Poaiewaz wsie okoliozne. są, spalone;

musbny

dnia 5 b. m. do-

tlBWłESZeZENlf:

Biedzlećw rówach ętrzeleckich w

le'sie lub w otwartem polu. Z twierdzy'}"
stawleznie do nasstrzelaią, a maj!ł takle
strasznCe dEiała~· jakich świat nie·· widział.
Gdy taki nabój wybuohnie, wybija W ziemi
dziurę, w którl\ mógłłły się schować naS3
dom. Twierdzą dowodzi starszy komendant,
którego jeszcze nikt nie 3wyciężył. U nas
mówią, że trzyma ze złym, ale ja są,dzę,~e .
Z Dobrym, bo' mah w mieście dużokóścio. łów, a w jednym jest Oudowna Matka Boska,
jak u Jl8S. w Częstochowie. Trzech biskllpów
Da kolanach modli się przed nią. Tak; jak
Szwedzi nie mogli zdobyć Jasnej Góry, tak
my nie weźmiemy Przemyśla, bo Cudowna
Matka Boska broni go płaszczem.
Zresztli
grzechem jest napadać takie miejsce".
Miny na

Wiśle.

Pisma Krakowskie donoszą: We wsi
Wolicy w pow. krakowskim. położonej nad
Wisłą, zdarzył się niedawno przykry wy·
padek.
Pewien chłopiel', widząc jakiś przedmiot, płynący Wisłą niedaleko brzegu, za"zął uderzać w niego kijem. Nagle przed·
miot eksplodował i chłopca zabit. Była to
bowiem płynąca mina.
Komenda krakowskiej twierdzy, wsku~
tek tego wypadku, wydała ustępujące ostrzeżenie do ludności za pośrednictwem
władz:

"Nie jest wykluczonem, Ż'e w czasie
wojny plywać mogą po Wiśle miny, wy"
pelnione materjałem wybuchowym. DotImięcie takiej 'niny może spowodować wybuch. Wohec tego ostrzega się ludność
w jej własnym interesie, ażeby w razie dostrzeżenia na Wiśle plywającychprzed
miotów, uie wylawiala ich, i nie dotykała, lecz o nich bezwarunkowo najbliż87ej władzy wojsko'Wej~ zandarmerji lub
poliojidollosiła" .
W gub.

Krakowska ,.Nowa Reforma" donośi,
że Rosjanie podczas pobytu swego w Gor~
lickiem obrabowali doszczętnie pałac by. łego ministra Długosza, położony w tamtejszej okolicy.

nosi:

Nr. 31.

"GAZETA ŁÓDZKA".

2.

Pł'ookiej.

W ozęści gub. Płockiej, zajętej jeszcze
przez -Rosjan, powołańo w ostatnim czasie
pospolite ruszenie pod broń. Nawet lS-letn
chłopców siłą zabierają do wojska.
Młodzież i starsi pospolitacy masami
uciekają za Wisłę, aby się tylko od branki
uchronili.
l

Z Sosno_ba.

Miejscowe instytucje kredytowe, które
na początku wojny przerwały swe czynności 1 w ubiegłym miesiącu poozęły wypłacać zzęśeiowo wkłady.
.
W ubiegłym tygodniu odbyly się o"
gólne roczne zebrania tow. kredytowych.
Przyjęto pewne środki, w celu zastoBowaniadziąłalnośoi tow. kredytowych do obeć~
nych warunków.

"Rzadcy ostatnio goście jeńcy rosyjscy zjawili się wczoraj na tutejszym dworcu kolejowym. Walki pozycyjne, jakie wytworzyły się na bliskich terenach, spowodowały, iż rzadko w ostatnich czasach
widzieliśmy "szarych gości" z Rosji i Syberji.
Obecna ofenzywa naJilzyoh wojsk dostarcza znów zandarmerji polowej znacznych
transportów jeńców, których przewozi się w
głąb monarchji. Wczoraj przejechało prllez
Kmków do 300 piechurów rosyjskich, samych Rosjan za środkowych gubernij (lasarZ Dumy.
l>tW8, pojmanyoh nad Dunajoem; zadowolone
PETERHBURG, 11 lutego. (Telegram
zaś ich miny świaoczyly o radości, iź dostaPl'!~.)
. Po. Rod~iance przemawia prezes
li się do niewoli - na wypoczynek.
IDInlstrow Gox:emykin w następujących sloDalsze traullp&lrty zapowiedziano na juwach:
tro; będą wśród nich jeńcy a terenl.i bitew
Obecnie, gdy szczęśliwy koniec wojny
w Królestwie, skąd jednak przewozi się ich
zarysowywa się coraz jaśniej, głęboka wiazwykle koło ,Krakowa, z ostrożności, by nie
zawlekli tu jakiajś epidemji z rosyjskich o.. ł 1'a ~ar~du. rosyjskiego w ostateczny tryumf
zam~ema. Sl§ 'iN pewność. (Głosy: Niech żyje
bozów.
armJB. ?t>sza!) Heroiczna duma Rosji mimo
Lilst i:!lllłlr5ihei'za o Ppzemyśhll.
'wsfiiel~icb strat .i~8t kk ~ilną, jak' nigdy
Wych!1dil~(la w Przemyślu T a b o r i
rH'iH.=db~~. SIła jEłj stale SIę wzmaga. Czy~
U i s a gr< (gazeta obozowa) przynosi list
n;v: wOJ~!l:. naszych i cenne usługi Spi'zyP
znaleziony przy wziętym do niewoli Stalli~
!merzenoow naszych, czynią,<;;ych wielkie

I

Wyrokieni prAWQino~JlYtnsą·
da polowegó zmobilizow~nej komendantury -etapowej 10 w Pabjanicach skazany zosłał: ~.
robotnik, Stanisław Muzik
z Swiątkowic
za obrabowanie poległych zoł
nierty niemieckich na pięć lat
domu karnegó.
von BraUl1schweig
majofl komendant etapu.

Pabjanice, 9 lutego 1915 r.

I

wysiłki, w
calu pobicia nieprzyjaciela,
który staje się już słabszym ;(~) sprowadzają nas codziennie bliżej do upragnionego
celu. Zgoda wszystkioh rosjan, spowodowana wojną, stała się jeszcze silniejszą

po zdobyciu Galicji, ostatnif!90
kwiatu! któręgo brakłojeszcze
W' pełnej żywołnóści
koronie
cara.
Niemniej budującem jest
zbliżenie pomiędzy narodem

braterskie
rosyjskim a·
polskim, który bez szemrania znosi doś.
wiadczenia losu. Równocześnie siła przyciągająca szczepów sło~iańskioh pomięd~y
sobą staje się coraz mocniefszą· Od dnia.
gdy przemawiałem do panów po raz ostatni, spełniło się przedewszystkieni wielkie
wydarzenie, że Turcja przeszła na stronę
naszych nieprzyjaciół. Lecz opór jej zła
mały już (?) sfawne wojska kaukazkie, a
świetna przyszłość Rosji nad Morzem Czarnem przed murami Konstą,ntynopala ujawnia się z coraz większą pewnośeią.
Prezes ministrów skończył mowjz
swoją słowami:
Wialki czas stawia na porządku ~ziennym wielkie problematy, które
wydają się nie do rozwiązania,· a
któr~
dowodzlłl1 że źródła i siły Rosji są nie wyczerpane. Pailowie, ~tórzy przyhyIiścietu
dotąd z waszych okolic ojcllystych, wiecie
jak mało (?) wpłynęła wojna na wewnę..
trzn~ i~ci~ gospo~arcz.e Rosji. Nasz chłop
r?sYJskl me t:ozwmął Jeszcze całej swojej
811y, a pewne gałęzie życia narodowego
wzmocnjono, dzięki zakazowi sprzedaży
alkoholu.· Wojna ta wywołała równie~
kwestję niezależności przemysłu naszego
od jatzma Niemców (Oklaski).
Z kolei wchodzi na mównic~ miniiSter
spraw z!łgraniezn,}'ch Sazonow.
Rosjanie

. Pisma

apostołami sWiJ)bod:r..

bukareszteńskie

omawiają

w

~ążmstych artykułach naj nowszy rozkaz
Język?wy hr. ~obrińskiego, zawierający na
stępujące punKty:
F

. 1: Je~ynym językiem urzędowym dla
Bukowmy Jest . od dziś język rosyjski'
wszystkie wnioski i dokumenty urzędow~

są tylko w języku rosyjskim.
2. Z gazet na Bukowinie dopuszczalne są ~yl~o te, które wychodzą w ję

dopuszczalne

zyku rOSYJskIm. .
. 3. Wszyst~ie ~a;tniejące Towarzystwa
lP<?htyczne rOZWIąZUJą się \v dniu dzisiej'szvm:

.~ 4:. W kawiarniach i innych lokalach
me wolno politykow::::ć, :a zw!aszcza rozma-

wiać

temu
nym.

o wojnie.

nal~azowi>

Kto wykroczv przeciwko

sianie przed

s[;d~·m

wojen..

Rozkazem pov/iżs~ym. E''ijmują się pi...

3.

Nr. 31.

-

s:ma., rU!1111~kt~\Vszystld~h, 'otlcrenF;afalr- ; j~ii~,~~~!~,;{)rZ~~:r18
2:~,~azety ,r~sóJiIslde ~a2:,.ją :ą w~je 'óbu- ;

l zeI11e.,Dotychczas 'bowiem, uŻyU1attó na'
B~K01fih!e j~o/k~w .i~mi~citieio i rtunuń- \
s,:~leg(),} RosJa~le ,poCZlltkowo, ,m> z~ęciu '
RumunJJ, godzili śi~.pa .taki ,stap.!ieciy.
ObesnJ rozkaz, BobnnskIego O,studiI z
wnąsclą zapal pewnego -odłamu Rumunów '
~na Rosji.
, ,
"
,

pe-

I(oło

,polskie 'W sejmie pruskim'

Y', sprawie etatu -pruskiego postanaWlema ostateczne. I(oło poruszy spraWydotyez!\ce spałeczeń~-rn:a naszego przedewszystklem w k o m l s J i b u d że t o ..
w ej, która' rozpocznie obradować wczwar';'
tek.' Do komisji wydelegowało I(oło do
ogólnej ezęściposłów dr. Z. Seydę i W.
'Frą!»pc~ńskiego: W pOliiedziałek rozpoczn}e S1ę dyskuslaw plepum (drugie czytan~e)., I(oło ~ tem .druglemczytaniu gło..
'su jeszcze me zabIerze, żądać natomiast
powzi~o

będzie

g~osówania

odrębnego

'pr~ k~del po~ycji, dotyczącej ziem pol'skl~h. 1 ze swe) strony g ł os w a ćb ę

°

d z 1 ~ P r z ~, C l W k.o każdej z nich., W
tr-:eC1~m .tas czy!amuzłoźyl(oło polskie
o sw 1 a d c z e n l e, u z a sad ni a ią c e
głosowanie I<oła przeciwko całemu etatowipruskiemu.
Zarząd Koła Wybrano ten sam.

Ulgi dla jeńców-Polakó'W w NiemozeCh.

Polacy, wzięci do niewoli jako jeńcy
z wojska rosyjskiego, doznawać będą według rozporządzenia' miarodawczego szereg
ulg, które są niedostęplie dla innych jeń
ców rosyjskich.
1. CZt;jśćjeńców-Polaków będzielsłu
żyła do tłumaczenia i jako osoby. zaufania
do dozorowania innych jeńców.
2. JeMy-Polacy, którzy tę służbę
sprawować będą, otrzymają osobne pomie~
szkania na skrzydłach baraków, w oddzielonych od innych izbaclł.
3. WszYii1cyinni jeńcy-Polacy pomieszczeni będą w osobnychbarakacb,
tylko przez nIch zajętych.
4. Jeńcy-Polacy 'zatrndnieni zostaną
lżejszemi praCami, będą mieli ulgi przy
przydzielaniu prac.
'
.
PQczątkowo

zt:imierzano

zgromadaić

w szy§.tkic h jeńców-Polaków w oS'obnych
ob02lach lecz nie można tego było przeprowadzić.

dIn Sekcji .recbniczno~ dowhmej przv Cen"
tralnym Komitecie -i Obwralelskiej. ~
1. Śekcja 'l'echnieżno-Budowlau przy
Centralnym Komitecie Milicji Obywatelskiej
działa w zakresie administracyjno-policyjnym (bezpieczeństwa publiesmago; zachowania
warunków sanitarnych.ibezpieczeńsiwa ogniowego) i jedynie z wyraźnego polecenia Centralnego- Komitetu Milicji Obywatelskiej.
2~
Cała działalność Sekoji w tym zakresie spełnianą jest przezczłońków Sekoji
bezinteresownie, za .zwrotem z' kasy Centralnego Komitetu Milicji Obywatelskiej kOBztów osobistych członków.
3. Wszelkie sprawy zarówno osób poetronnyeh jak i organ6w Milicji, dotyozące
spraw w zakres Sekcji wchodzących, winny
by_6kierowane do Centralnego Komitet.uMi.
lieji Obywatelskiej. Bezpośrednie komunikowanie się Dsielnio z Sekoją dopuszczalne
jeatjedynie w wypadkach nadzwycllajnycb,

. zagraiiającyck be.pieezeństwupnhlieznemn)
o czem nalezy be2:zwłommie zawiadomió Ce11trałny Komite.t Milioji Obywatelskiej.
4. Wszelkie opinje i ekspert~zj, lISku-teczriianepI'zeż SekcjĘl TeehniczDo·Budów-

·il~idźtWo: w' 'd'6ehod~eb~u JJ,.erb:aty,która
'pra'Wd~~odobIDe

"5. ' Sakćjii TeMljm~zno~-Uridó-~la~i:\_oifo

'pochodzi z

~rad:Zieży.

"bynie *RaOźnej ;kl'ałłZieą.

-wyaa- '

, (o)'Woźnićił: fitmY!J~tzewozoW'ej MoszkaWólraucbaz ul. Wscho'dń1ej23, Juljusz [Ieinlic~, jeszcze ~prz~~ ~~a.1kattli p~d
wach karnych ,Ile!p!ątnię,,· w sprawach ,cy- - ł:.odzrą,ma]ącdo przeW;lezlema doWar, szawy towar, wartości 6,000. ·_r~.. potaj~~
wilnych _za , wynagrodzeniem stosownie do
nie sprzedał takowY",oznajmlaląc 'Włą-SCl
uznania tyóhKo:misji. - Opinja w podobnych
cIelom,it towar -zrabowany został liO aro~
ekspertyzach winna być kierowaną jedynie
-dze ptżez ±ołnierzy.
doSskeji Prawnej lub właściwej Komisji
Obecnie' jednaKże kombInacja się
Rozpoznawczo-Pojednawczej i nie może być
wykryła, gdyż ustalono" iż cżęśC towaru
choćby wkopJach doręczai:lI~ strorróm. Heinlich sprzedał, niejakiemu Sżpiglowi
6. Do Sekcji Teohniczno-Budowlanej
. na ul. Cegielnianej pod Nr. 29 zamieszkanależy obowiązek: clIuwania, aby w wypadkMb,
wiązaną, jest wykPUywaćoględziny'j

w~~. opinję J.1ażądanie Sekl,lji Prawnej iKo.- ~
mIsJI Rozp«i~awcZO~Poj'6dllawBZej: w spra-

zagrazającycb
był do robót
mający prawo

łemu.

bezpieezeustwu, wyznaczonym
odpowiedzialny budowniczy,
prowadzenia robót budowla=

Niesumiennego woźnicę zaareszt6w'a-

nOI

nych.,l

pasera oddano pod
Ucie'czka

7. WSl!:elkie roboty, wchodzące w zakres budownictwa, mogą być uskuteczniane
w mieście i na przedmieśQiach· jedynie tylko
na mocy piśmi.ennego zezwolenia. Centralnego Komitetu Milicji Obywatelskiej i z za..
chowaniem przepisów administracyjno-budowlanych.
.,.
.
.
8. Sekcja Techniczno-Budowlańariie
posiada swojej kaliy i nIe przyjmuje żadnych
wpłat pieniEi)żnl'ch,!lo korzysta jedynie w razie
potrzeby z KaBY Centralnego Komitetu Mi.!icji' Obywatelskiej.
9. Przy załatwianiu wszystkich podań,
wpływających od oeób prywatnych. Centralny
Komitet Milicji Obywatelskiej będzie przyjmował. tytułem zwrotu kosztów kancelaryjnych, żależnie od jakości podania, do 25 rb.
Niniejsza instrukcja zatwierdzoną została przez Centralny ..Komitet Milicji Obywatelskiej na posiedzenłu w dniu 9 lutego
1915 r.

I

sąd.

więzniów

z aresztu.

(o) Z aresztu na odwachu milicyjnym
fi Dzielnicy zbiegli dwaj aresztanci osadzeni za rabunekiowarów z wozów iła szosie
Aleksandrowekiei: 17 letni Adam Sztefan, Zamieszkały przy uL Aleksandrowskiej oraz na
Grynberg.a 19, Zarzycki Władysław. Drzwi
:rostałytltwtlnlone podrobionym klucrem.
Po wykryciu ucieczki, zarządzono po..
szukiwania zbiegów, których jeszcle tego
samegG dnia ujęto. Sstefana aż na Cygance w gminie Rąbień pod Aleksandrowem,zaś Zarzyckiego, od którego odebrano
ptld\"obióny klucz, w Radogoszczu na ulicy
Krzyżowej pod Nr. 14 i obu osadzono z powrotem pod J..lucsem.
_Teatr .,ThaUiia"(Dzielna 18).
Jutro, w Niedzielę. o 5-aj po półud~
niu Stowarzyszenie Artystów Polskich daje po raz drugi arcydzieło wielkiego na ..
szego wieszcża, Adama Mickiewicza p. t.
"Konfederaci Ba.rscy". nigdy dotąd u nas.

niegrane.

Wobec tego, że widowisko kończy
się w krótce po 7-ej wiecz., winna z tego
skorzystać nasza młodzież poI.ska, by uj~
ueć nft:Bcenie dzieło wielkiege poety.

Kronika miejltowa i sąJie~lka.
Dodatek nadzwyozajnY.

Dzisiaj o. godz. S-ej rano wydaliśmy
dodatek nadzwyc.mjny o wzięciu do niewoli 20,000 Rosjan, ,20 armat, karabinów
maszynowych i amuriicji w miejscowości,
położonej na wschód od jezior Mazurskicb.
Ewakuillcja jeńCÓW.
Przez nasze miasto przeprowadzono
dziś srana jeńców rosyjskicb, wziętyoh do
ni~woli.

INSTRUKCJA

B~:n(;j. ~;:"p:rz~iwko "któręmll' WiZCZ~t.O

:lIo 'CeIltiai;ńę~o'K,OJlli
,tetu :!i1llcJ10qy.w,alelskiejd1a, 'dalsz~g,l},sllłatwieiiia:.
- ,'. _' , , -, - _

. Tow. majstró'W wyr. wł'ókn.
Onegdaj odbyło się posiedzenie maj.
strów wyrobów włóknistych w sprawie
płacenia komornego. Postanowiono· więk·
sznścią głosów zapisać silZ do nowoznłożo
nego Tow. "Lokator".
Sporządzenie plMłokÓłć'llr.

Z

rozporządzenia władz

wojskowych,

Milicja 5 dzielnicy sporządziła przeciwnie..
którym właścicielom domów przy ulicach
Lipowej, Andtzejs,Zakątnej i t. d. protokóły za nieposypywanie chodników piaskiem.
T. K. O.

Zarząd

iż

od"Jak

odbędzi~ się \II

nie-

T. K. O. przypomina,

czyt prof. Józefa Dą.browskiego
rządzU si~

nasz

krają

p. t.

dziel~ d. 14 b. m: w lokalu przy ul. Podleśnej Nr. l (róg Długiej) o ged;>;. ;:82 po
południn.
Wstęp

dla robDtników

bezflłatny.

Tajny wywóz herbaty.

(o) Na drodze do Aleksandrow.aID:i licja Mdzka· zatrzymała 'ch~opa~aLaJb~s!~

Waldmana.
3

Łodzi

potaJemnte
funta herbaty~

usiłującego

13 i

3/4

wywleB~

u~ryteJ

na doie walizy i nazajutrz, zgłOSIł Się po
odbiór. herbaty nieiakiPinll:us Lewin z uJ.

Ceny dla młodzieży szkolnej zredukowano a mianowicie za miejsce w loży
lub \V krzeslach naznaczono 25 kop.
PrzedstanuiieBiie amatorskie.

I

We wtorek, 9 maroa b. r. odblldzie się
w teatrze ,.Scala" przedstawienie amatorskie pod re,tyserją p. Adama Tartakowioza,
artysty dramatycznego teatru Zjednoczonycb,
na uecz kursów cIa analfabetów. Daull!
b~dzie 1i!uakomita s~tuka w 4 aktaeb Z. Ka'lii'l"Gekiegfl pod tytulem "Szkoła".
Z Chojea'liskiego Komitetu Oby.ali:elsk. "':'
(c) Czterech członków Komitetu Oby-

watelskiego w ,Chojnach: mianowicie: proboszez miejscowy; ks. Mierzejewski oraz
pp. B. Wieczorkowski, J. Gabinowski, i W.
Kornacki złożyło swoja mandaty. Wobec
tego w tych dniach w lokalu urzędu gmin w
nego odbyło się posiedzenie Komitetu, na
którem przeprowadzono
członków

wybory nowych

na miejsce ustępujących.
Wybrani zostali ponownie ks. MierzejeVi'ski i p. J. Gabinowski oraz pp. M. KOd
siuski i S. Konecki..

.

Piękny

czyn dla biedn)'ch d2ie~i.:"..
Znaczna liczba dzieci, uczęszczają

cych, do szkół .po~zątkowyc~ ~a Bałut~ch,
w !ubardziu ! mnych mlersCOWośclach
gminy Radog?szc~, ,niem~ . pod!ę cz !1ik?w
szkolnych.. am kaletoV;". gay~ pl~!li lC?
:wdzice me SlI\ w sta:me na w 1OZyc, choc~
by nawet kwoty najdrobniejsze. Z tegar
powodu. nauczy~iele: znal~źli się, w: n~et:d2.
kłopocie, a dZIatWie, ktora c~ętme 1 beznie pospieszyła do Ull"UChoIDlOnych nie
dawno nczelni groziła bezczynność.
G

-

Nr. 31.

GAZETA Ł5nzKA.

· 4.

powinay były

siosowa.się do wszystkioh
obowiązująoyob praw; jeden jedyny tylko
wyjąte:r został zrobiony za względów blima..

Aby temu zapobiedz, miejscowa komisja szkólna,naodbytem w tycb dnjach
posiedzeniu specjalnem. postanowiła jed'nomyślnie 'zaopatrywać dzieci ,biednych
rodziców w podręczniki i kajety bezpłat
nie, przezuaczającna cel ten miejscowy
skład książek i kajetów dyrekcji naukowej
z tern jednakźe warunkiem, że w- przyszłości za towary te zapłaci ogół miesz..
kańców gminy Radogoszcz.

do kolonisty w Radogoszczu,' Klinka.
Podług rewelacji f sąsiadów . Zinder.ma~a, dom jego stanowił skład dla ,wszystkich towarów, rabowanych ila szosie w
,Radogoszczu, zaś knajpa była norą i jaskinil1l rabusiów.

WykryCie

"Psy Ii!~czekają a karawana podąża
dalej", arabskiepr:tlysłewie mówi. Pr:zysłowie to jest drogowskazem pewnej grupy
osób ,w naszemmieście.
, Ludzie cj, nie rnająe zadnego mandatu,
ani :tle strony spGłeczl3ństwa, ani za strony
odpowie:inichwładz, prlilybrali sobie rozmaite szumnie brzmią4le' nazwy (jako to:
komisje rozpoznawozo· pojednawcze" sądy
obywatelskie i t.p.) i pod tym płaszczykiem
wtrącai~ Bię do nas:tlych majątkowych spraw
i narzucają nam swoje dyrektywy. Tym,
którzy nie cbc& albo nie, mogą poddać s:ę
tym dyrektywom, gro~ą tortury moralne j
Zdawałoby się, że _ozłoukowie komisji
fizyczne pod postacią rozmaitych szy kan ł
prawnej, jako prawnicy, doskonale wiedzą.
i przy!1Jusowego pobytu w Iochacą więzie:>n- ,
że nie:tla]eżnośó sądu jest ,karnieni6m, wę
nyoh. Zroznmiały alarm, jaki się WBzczl}ł
giehym
kazd~i organizacji sl:\doweii~e nie
z tego powodu w prasie i w opiuji publiczwelno
żadnej instytucji, ani żadnej osobie
nej nie zakłócił olimpijskiego spokoju tych
narzuCać sądowi swojej, wykładni prawa i
panów - oni, na wzór przysłowiowegornn
swoich zapatrywań.
rzyna, w dalszym cb,gu czynią, swoje. A tymAle nie na darmo nasze domorosłe naozasem, przy dobrej woli pewnych olilób,
czalstwo
wyu!o ze środowiska, które zo&
moglibyśmy mieć zu)?'łnie prawidłowe sądy,
stało
zaszozyoone
słowami
najwyższego
dzięki temu, iż odpowiedni statut organizauznania
ze
strony
Puri~zkiewioza, tego Bacyjny, został zatwierdzony prlS6z wład?e uiemego Puriszkiewicza, który jeszcze niedawno
micckie.
nazwał polakew "izwiergami roda czehrwie,
Niestety pomięd:cy terni "sądami"', które
czeskago" • Noblesse ublige. Ono musiah
są i temi, które mogłyby być li i e m a li i c
pójść
za przykładem naszych "starszych
w B P ó l n e g o.
braci".
Tylko że w ROBji kaźdallaczalstwo
S,\dy zaaprobowane przez p. Gubernama nad . wbą jeszcze wyższe nac:tlalstwo,
tora oparte ~ą napi8,'wiastku . wyborczym:
które hamuje Jego zapędy i zmusza do za'prezydującego wybiera komisja prawna,przyohowania przynajmniej pozorów legalnośoi.
cz~m oznaczony jest jęgo cenzus, powinien
Tego wędzidła nie mi8h komisja prawna i
byc adwokatem przysięgłym; asesorowie zaś
rezultatem tego była słynlla instruk3ja dla
powinni być wybierani pzell miesllozan j rospraw komornianych. Autorowie tego elabotników p08z~2ególny0il dzielnic~ Tymaz8~
boratu Diogi z dumą powiedlilieć o sobie:
sem funkcj onujące try buiialy iJa wiły się· ni>
»Exegi monurnentum aera llerelluins".
świat z jakiejś tajemniczej kuźni w pełnym
X.X.X.
rynsztunku bojowym. jak ongi Pallas Atene
z głowy Zeusa. Dalej zaaprobowane sqdy

jaskini ,rabusiów podmiej
skiicb w Radogszczu. -

(O) Na szosie zgierskiej w. Radogoszczu w czasach ostatnich doko:ywano licznych rabunkó'N wozów przejezdnych.
Ostatnio około Langówka na szosie
zrabowano z wozu Majera l\elberga, kupca z Gąbina, cztery worki mąki razowej.
Rabusie przytem grożili Kelbergo'wiw
razie oporu zabiciem.
Zawiadomiono o tern mtlicję obywatelską m. Łodzi wszczęła śledztwo, przyczem ślady mąki zaprowadziły do domu
restauratora Zindermana prty ulicy Zgier.
skiej.
'
W jednem z mieszkań domu tego
znaleziono pÓł worka mąki, pochodzącej
z rabunku zatem zaaresztowano właścicie
la mieszkania, Franciszka Tomaszewskiego i znajdującego się w jego mieszkaniu
niejakiego Władysława Siwerskiego.
Przy konfrontacji ograbiony Kelberg
poznał w Tomaszewskim osobnika, który
mu zrabował
mąkę i
groził śmiercią.
Po zatem dokonano w mieszkaniu Tomaszewskiego powtórnej' rewizji,pr:zyczem
znaleziono jeszcze 60 funtów mąki, po..
chodzącej z rabunku, ' oraz 53 par ')buwia, pochodzącego również z rabunku, w
piwnicy zaś wykryto ślady mąki, która
jednakźe została już wywieziona.
Dalsze śledztwo wykryło, iż żona Tomaszewskiego, po zaaresztowaniu męża,
zawiadomiła o tem wlaścicielkę domu i
knajpy, Annę Zinderman, prosząc ją o usunięciu nqki kradzionej, znajdującej się
w piwnicy.
Wskutek tego syn knajpi<rtki, Gustaw Zinderman, wspólnie z niejakim Augustem Pydde, wywieźli kradzioną mąkę

I~atr ,J~ałia"
Tylko

W

CA S 111 O

W

iOWOś

TO

Niedzielę,

14 lutego
1915 roku,
o g. 5 po południu

---~

nitarnycll; wobąe' śl'edniowiecznego okrttoienstwa' rosyjskiego kodeksubr; 'Sądy
miały prawu wymjerg8ó. niżgze kary od
przewidzianych prawem. Co się 5rSŚ tyczy
funkcjonują.cych trybusałów. one się nie sto·
sują dożadnyell praw: ila s'asseoient dessus,
ich godłem jest godłO rosyjskiego urz~d
nika:
"I{ak zachoczn tak palublu-kak
zachoezu t"k razlublu" •
Nad samozwańczymi sądami proprio
jure pojawiło SIę fłsamozwańcze naczalstwo
w oSQbie komisji prawnej. Komisja ta, we.dług statutu organizacyjnego, miała prawo
ty lko do rozpatrywania w drodze kasacyjnej
wyroków pierwszej instancji. Tymczasem
.w praktyce instytucja taj jak każdeslilanu
jące się naczalstwo"
przywłaszczyła sobie
Baerokie prawo nadzoru, które znalazło dla
siebie ujście w wydawaniu rozmaitych instrukcji,postanowień obowiązująoyćh i t. d.

nfe eracl
E»

'Dramat w 3 częścia(:h, Adama Mickiewicza.
Cen)' mllejs@ od 10 do.. 85 kop.
Teatr ogrzany.
'
Bilety do nabycia w kasie teatru.
i

W

O D E ON I E. II Ostatnie 2 dni.
Oryginalne zdjęcia z placu boju
z frontu wschodniego i zachodniego.

a·fscy
Bufet_
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Ponadto NOWY ~ PIERWSZORZĘDfiiY PROGRAM..
, IMOW A

KORlKUREfł CJA ..

~~chorkę, papierosy, gilzy i \Jygara

może otrzymac każdy, kto posiada palisę
asekuraOyjną życiową.
Whdomość
u NI. Szeiriberga; Konstantynowska Jig 38,

od g. 10 rano do 2 'Pp.

c~kiewJ

farYh3, mąka, ryż, '!fIszallue kaszy w najlepszych gatunkach,
hurtowo i detalicznie TAfUO!

PIOTRKOWSKA Nr. 145m. 34.
wejście,

2·ie

Mac~orka tytonie,. tabaka d~ zażywania i

457

Najtańsze źródło!
Uwaga! Prawa oficyna, 2-ie

w

roznych g~t~nkach po cerir.eh :.:..ajpr.:ystępnIeJ szych można dostać
Nowy Rynek li, sklep tabacznyfrOritowy.

pa-

plerosy wszelJnch gatunkowpo cenach przystępnych można. dostac ulica Benedykta 9.1.93
D. Zaklikowski.
6116 ~ IQ •

CZYTElr~IA NOWOŚCI

MarCin .Kaźmiers~i zgubił paszport, wydany
, . z ,gmIuy: ~t\łkow pow. Brzezińskiego gub.
PIOtrKowskiej.
"
3120-~

ul.. Dzielna H! 16
: poleca wielki wybór książek :
polskich, niemieckich, rosyjskich
i franc;uskich.
'

piętro.

Marj~u

Bobczak, zgubił paszport, wydany z
PIOtrkowa.
3121=--3

W~rzeela2! tytOJlliu

w cenie l rb. 5 kop.
1 ;-b. 3 kop. fuut.Nowo-Cegielniana 41
J akubOWICZ.
3l22~2
I

,
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RedaktGr i wydawca Jan Grodek (m. p. Przejazd 8) - - R d k- . d . . .
'
,
_ , - e, a cJa l a mlll1stra0Ja-PrzeJazd N! 8.
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- Przejazd
W tłoczn.i Jana Grodka,
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