WydRnie

wieczorowe.

Cena 3 kop.
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Czwartek 11 Marca 1915
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PQENUMElM,TAw ŁODZI WYNOSI:
~ocznłe

JIlleslęcznle

6 robIł, półrocznłe 3 rb.. kwartaInJe 1 rb. 50
50- kopIejek:

Za odnoszenie do domów 10 kop.
Za granicą mIesIęcznfe robU l.

tnleslęcznle.

Wychodzi cod2:1cnnle.
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cie mów ą, że o zyma rOc az strzełania ze szwedzkiego okrt::tu do niemieckich łodzi podwodnychr ichro~

t

zbędną zaletIIi ·kaidego ;poliojanta.

U..
przędzam, że oi, którźy nie posiadajłł
tej zalety, bęłllł nznawani przezemnie
za nieodpowiednjob do dalszej słniby
w podwładnejmi polioji".
Cieszymy
siA
- pl's~e "Dniewnik"J
'11

sprzyłocKonego powyżej rozporządza-

nia, . będ!}cBg9

rozwinięo.iam ",skazań,

bałalista
wojny.

W. Kossak jako

rumelo!lY{lb.DJ'ze!!~ N....!!!>,slnih· .krN!Ł..:! • -.-o-:-_--:-,~.:~_

dlatego mającego kierownicze znaozenie
nietylko dlapolicjantówwarszawakieb,
nie prawa wybiegiem, że Anglja przez
ale i dla urJedników innyoh instytucji"~
obsadzenie szwedzkiego okrętu swa..
Rozkaz ten jest doskonałą. oharakteryją załogą chciała. się uchronić od styką "gruntowne;_ przemiany", jaka nastała
't d
~
t ego a by .ła dunek m i e dZł. zanuas.
o
w stosunkach rz!\du oarskiego do Polaków
ł d
.
P I
·
d
Middl esbrongh me zawę rowa
o pod wpływem manifestu W, KSHJcla.
o ega
którego z portów niemIeckich oczyona na tern, że wprawdzie rewizje, aresztu..
. . . k ł
.
'kr' ']' d'
wania i wszystkie wogólete działalnośoi po.
WlŚCle Ja s uszme pOd es alą ZIen- lioyjne, które dławiły dotąd życie publiczne
niki szwedzkie tą podsunięte usprai prywatne w Królestwie, mall'ł odbywać Bi~
wied1iwienie nie zmienia nic z faktu,
w dalszym ciągu, atoli b~dą, zachowywane
że popełnione zostało naruszenie praw;
przy niob - formy uprzedzającej grzecz..
przez odkomenderowanie angielskich
ności.,. Społeozeństwo polskie w Królestwie
marynarzy na okr~t neutralny.
powitało niewątpliwie z wielką wdzif3cz n ośoią
'(
ten pierwszy akt działalności ksi~eia EogaZatonione pa.rowce anllll
łyczewa i zarazem pierwsze "wielkie ustęp..
ił'"
k'
du petersburskiego na rzecz
nielskie.
st wo li pol't
I Y l rzą
~Polak6w. je mianowicie dotyohozasowy nieLONDYN, 10 marca. Admira- rozerwalny splot wszelkich działań policji .
Ueja donosi. -ż.
ski parowiec rosyjskiej z grnbjańskościll i brutalnościl'll zo" Tawgista" trafiono, , ' ! .,c",;,~ ~~:ł rOzCif}t~ i a~~e~~t;:~~~::!a~~:;::::o~~
borongh. Z załogI licząc~J 38 luicb,~,~ jako nieodpowiadajl\ca
dzi wyratowano 1. Dale) torpedojuł duChowiczas1i:-'~>,_
wano parowiec "Blackw.ood." pod
Ksilfrźl;} Engałyozew, b.lJe}.....,l.i... (j~generał.
- ... H as ti ngsz zał ogą 17 .1u dZ1. .1 paro- gubernatorstwo "warszawa kle, osrl·a"'a~';tMł~,-e._o.
",,,'
wiec nPrincess Victoria". pod Liver":
nastlJPuje!
,
- -,
. łogą
. !)4
1"Ud Z
• J...
• N'
.
pooIem z za
u
"Celem wy. konanIa
IIJwłiSzych daZałogi wymienionych okrętów
nyoh mi wsk~zań, władze j~ywilne Kró.
wyratowano.
.
lestwa . Po~s~le~ol . ~ypełnaj c ściśle i
L
'
•
t h
tk' h
beB odBt~plell IstmeJl\ee ~ralfr
i na
ZaLOpleme yc wszys le
paBil przy ich zastosowaniu 1 ws. ~ n,
rowoów miało miejsoe we wtorek
dachem !ldezwy, ogloszon ~ erow2c ln~
k śó Z . 3l przsz J ego
W
rano.
Cd!asaNrs8kc~e'ln'
cYgSo~.o
WleJzchniego Wo-

.IJUstępsiwa rosyjskieu..
. Pod tytułem "Znamienny rozkaz JJprze..
c}rukowuje . warszawski .. Goniec Więczorny"
driia 1 lutego 1915 r. następujący artykuł
liWarszawskiego Dniewnika ":
. .
"General-gubernator warszawski. dowiedział Sil;} o wypadka niegrzecznego
zachowania się urZędnika policji wzgI~.
~em osoby, u której w mieszkaniu dokonjwanabyła rewizja, na co ksiąa~
Engałyczew zwrócił uwag~ oberpoliomajstrowi ·warszawskiemu.
~oleciwszy przeprowadzićszczegóło

we śledztwo, celem zbadania zachowania
~~wszyatkic1i przedstawioieli policji~
.i:tąrJły llozestnic~'y1i w przeprowadzeniu

dzisiejszej

Ił Wojna j

liche żniwo ciężko zaciążyły na
gospodarczem. Co zamyśla się uczynić, aby odwrócić nieb&pieczeństwo,
zagrażające gospodarstwu ~dowemu VI
w Rosji? Ponury to obraz. Hraknie 15 do
20 procent robotników dla uprawy roH~
tyleż bydła roboczego. }\fa południu, pół
nocnym. Kaukazie i Sy~erji nastąpiła już
skrócona uprawa roli pod. zimowe zasiewy, W gubernji Stawropolskiej zdołano
uprawić 15 do 20 procent zwykle obsiewanych obszarów. W gubernji Samarskiej
(podług danych ziemstw) pozostało, na
402 tysiącach diiesiatyn uprawnych ob-. szarów, 97 tysięcy nieobsianych. W gu·
bernji Tobolskiej jest nieuprawiane 30-50
procent obszarów siewnych, W Polsce j
na Litwie jest prawdopodobnie jeszcze.
gorzej.
Wogóle uprawa roli pod zasiewy
zimowe uedukowała si~ w 34 gubernjach.
W 38 gubernjach pozostała bez zmiany,
w 9 zaś gubernjach powiększyła się. W
Rosji północnej niema zboża na zasiew
letni, w Rosji południowej brak robolników",
życiu

.,Nowa Reforma" 'drukuje następujące
pismo:'
.
.Szanowny Panie Redaktorze! Proszę
uprzejmie o łaskawe zamieB~czenie niniejszego Iilprostllwania, dotyczl\oego podanej prze!!:
"Nową Reform~'J wiadomości, jakobym nr:<:ą.dzal wystawę szk:r,lóW 2l pola bitew, wykonanych dzi~ki uzyskaniu na to pozwolenia
władz wojskowycb. O ile wystawę tę zamlerzsm w najbliższej przys~łości rzeozywiście urządzić, o tyle zadnego pozwolenia na
malowanie sakiców z wojny nie żądałem, ani
nIe potrzebowałem. Jestem rotmistrzem nła.nów od początkn wOJ'ny, z krótką przerw"."
jestem stale na froncie w służbie, J'ako cficer
ordynansowy przy komendzie llsjdzielniejszego .z najdzieluiejszych korpusu kratow.
skiego. Bez pozwolenia gromadzę materjał
malarslm tak bogaty, ie mi na niego żyoia
nie starczy. A jezeli było ono dotąd poświęoone dzielollBoi i niezrównanej fantazji
ł '
ń miniony ch
. zO nlerza polskiego s opowiada
lP.okoleń; .to. -teraz. będę .si.\'! starał Od.d. ać to,
_ 00 sam \'IIHlziałem. Zawsze ci sam'ł

k azo dawoy upozorowali . o. narusze-

- --.....

nie zwraca.. - Rękopisy
za bezpłatne.

uważa. się

honorarjum.

O~tatni2 ·łl~Dmoi[i.
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OGŁOSZENIA:

na 2 stronicy l śród tekstu za wjersz lub jego
miejsce 50 kop,; reklamy po tekście 15 kop.; nekrologja 20 kop.
Ogłoszenia zwyczajne 10 kop,
.
Ogłoszenia małe 1 l pół kop. za wyraz.
Kaźde cgłoszenle najmniej 20 kop. ..,
Nadesłane

przyjmuje interesantów w sprawach re..
dakcyjnych odl0 do 11 i od 3-4

lłękopisów nadesłanyen. red-ą.kcja

.

tem wprowa d Zł1 napo a: za ogt:: z
12 marynarzy, którzy pozostali na
neutralnym okręcie przez całą drogQ
z Dowru do Middlesbrongh. Pod;.

o d e k.

R,edakcja. i administracja-Przejazd J\il 8, otwarte cod:&, od 9
do '1 wiecz. w Niedziele i święta od 12 do 6-tej.

'Wzmiankowanej rewizji, oberpolicmaj-.
ster generał-major. Meyer w rozkazie
do pOlicji powtórzył 'Wszyskim podwh.dnym przedstawicielom policji jawnej i
tajnej, aby podczas dokonywania pole4nglja gwałci neutralność
conych im rewizji! areaztowań,a takie
Szwecji.
we wszystkich innych wypadkach ich
działalności, zachowywali się całkiem
SZTOKHOLM, 9 marca. Parogrzecznie i upraejmie pod względem sluwiec transportowy ".Gossbridge" naibowlm wzgll;1dem osób rewidowanych
leżący do Helfingborskiego łowaj aresztowanych.
rzystwa. okr~towego pod komendą
. Umiejętność _ głosi dalej rozk.llZ _
kapitana Andersa. Nilssona~ wiozący
stanowczego, surowego wykonywania
Z BiIbao do
Middlesbrongh na ra_wymagań prawa i rozporządzeń whidz
• d •
i spełniania przytem swego obowiązku
chu·n "'k
. . ,. a ngl' e IskI" ła dunek . mle
Zł zabez zbytnie)' gorączkowośoi, rozllraźo.iat rzy ma l W Dowrze . angll'oy l' g wa'ł.nia i nie w ordyuarnej formie, jest nie-
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Do Paryża

wiadomość, według której flota
austryjacka złożona z 4 dreadnoughtów.
3 krążowników i 12 łodzi krąży w zatoce

Kontrybucja na Kielce.'
(o) Podług informacji "Ruskawo Słowa ł '
B Wars2.awy, powtórzonej prlez pisma ćz~.
.
.
stochowskie, B zaWIadomIenia, skierowanego
przez głównodowodzącego armjlfr do generałgubernatora warszawskiego, widae, że ludność
miasta Kiele w sierpniu roku1 nbiegłego
. strzelała do wojsk rosyjskich, za co na mia..
. sto nałożona została kara w wysokości
105,000 rubli.

o ...

....Jri-J!«;~i" '..

nadeszła

Iii"

I!j

nvą·.......'

I(OPENHAGA. 8 marca.

C

pomiędzy
.

Lo

zęstOCno W)'a

(o) Naczelnik powiatu częstochow..
skiego v. Thaer zakomunikował Centralnemu Komitetowi żywnościowemu na powiat
częstochowski, że dla komitetów żywno§cio..
wy<:h w Częstochowie udało się pozyskać
~e:f:k.centową pożyczki; w kwocie 25,000
Pożyczka ta umożliwi dalszą pracę
komitetów nad wyżywieniem ludności.
Strajk rzeźników cZGJ&I06howskich.
(o) Od dnia 1 marca rzeinicy 1atJ
ltoQTj,w Częstochowie zastrajkowali, Więk. ~~ . -, ~ "~
ł
t rt
szos'ć l·a·t·ei;-'~orzono wca e. oczwasto-e
u<-''''''-'.>D inie
zaś sWlecą pustkamI. ~, Y ,,,.ę u-

Trjestem i kanałem otrantskim.
Prietensje Włoch.
ZURYCH, 8 marca. "Perseveranza" pisze: Pok żenie Włoch jest tak krytyczne
jak nigdy podczas tej wojny. Mimo to byłoby nieostrożnością opuszczać stanowisko neutralne, dopóki skutek operacji prze·
ciw Dardanelom nie .będzie znany. Obie
strony wojujące powinny sobie z tego
zdawać sprawę, te Włochy swym mieczem
mogą przechylić szalę na tę lub ową stronę. Nareszcie powinny się państwa zdecydować uznać uprawnione żądania Włocb
i żądaniom tym uczynić zadość. Włochy
są przygotowane na wmieszanie się, ale.
nie zwątpiły jeszcze na skuteczność akcji
dyplomatycznej. Partja socjalistyczna postanowiła wczorąj, mimo zakazu rządu, od...
bywać nadal zebrania za bezwzględną neutralnością Włoch.

Amepyka WIł' obroBie całości Chin.
PETERSBURG 8
R'" d
, marca, .. lecz 0nosi: Poseł amerykański w Pekinie oświad..
k b
' r b d'
't k l
czy,ł że AmeryaronIe
ę Z1e nte y a ~
ności Chin, "Voss. Ztg.". która tę wiadocąowsc~ pragną d?słownym ter~rel!1
,-.<:lomość podaje, powiada, że temu faktow.., ~ 40 _ema cen, przez SIebIe usta-'~~żV przypisać wielką doniosłość. Zna~
~:y-on·tewi~j ż~ Stany Zjedn.?czoneth.cą
51' Po sprzeciwiĆ zamiarom Jap,On]I. zagarmę,~
"
d
d Ch
J
liK'
cia zupełnej wła zy .~a , IDamI. ap01!j8
..
"
II
Ił , , , . .
dąty do usunięcia wsz"!-~~~ch wpływów m·
Z porówn~nją tego nBt~plI mowy ksnych państw w Chinaeh,1rineryka'~~
_ Eogałyczewa Ił lego. rozk~~m, zakomuniko..
Stalli oboslpzony ., arolllnie..miast obstawać będzie przy zatrzymaniu
-W~1!11!l ~~erpolIcmaJstrowl whszawskiemu i
"Gazeta Grodzieilska" ogłasza nastę- polityki "otwartych" drzwi w Chinach.
"wszyst .,.. .od'!ła?nym, P:zedstawioielom
pująće rozporządzenia komendanta twier..
Upoważnienie Wilsona do zakaZili wypolicji jawnej j ta ~ ,. w~n:.~) jasno, na ozem
dzy grodzieńskiej:
wozu broni,
polega dnch odezwyW. SlęlliA. Oto istnie1. Wszystkim mieszkańcom, t wyBERLIN. 8 marca, Według BerI, Taj ą fi e p r a w 8, które. ze wS~~"tl!.jch stron
jątkiem urzędników państwowych, nie wolgebI. Londyńskie Central Newa dQDOSZą·'
wbijały Bi~ cierniem w ciało n:U'-łu pola
no opuszczać mieszkań po godz. g wieczo- a Nowego Jorku: Parlament amerykański po#
skiegom aj Ił b Yć w S 11 Y s t li: i e- i w rem. Sklepy muszą być zamykane o godz. stanowił rozszerzyć prawa prezydenh repuc li. ł o śc iw d a l s zy m oi /łg u 9.t o,;.
9 wieczorem. Nieposłuszni karani będą bliki, aby mogł zapobiegać wykroczeniom
s o w a n e .ściiIe i bez odstąpień". Jed"a~
3 miesięcami wh;zienia lub 3 tys. rubli
przeoiw neutralnośói Ameryki. Prezy.dent
kowoł w~żn~m uatQPstwe~. a •zarazem ~dl.,
grzywny.
.:
'
według tej ustawy mO,że nakaz~ć urz~dmkGm
byczlł polItykI. moskalofilska!] Jest okoll~z".
2. Wszyscy kupey żydowsey muszą celnym aby zatr!łymab ładunki w portIIch
no. B.e., ~awpra'Ydzie_g W.8 łt ~ P (;I Z?B t.aJ. ą'l' .POd. grozą ciętkich kar mieć sklepy otwar- ameryk'ańskich,jeśli jest pOdejrzenie, źe okrl2~
ale dOiO~YWUJą(ly l~h UlZ"ędnl~y maJIl za~~o: te także w piątki i soboty.
ty te wiozą broń dla stron W?jującyeh. Ust~.
wywaó SIę pr~y Dlgh .całkiem gra6CJDlę 1 ....
Rolnictwo rosyjskie"
wa uprawnia prezydenta dQ ządanl!lr od k~z:
uprzejmie",; . .
. .•. . .. •. ,/ . Czasopismo rosyjskie nEkónom}a go- dego okrE}tu kaucji aż do podwójnej warloBcl
Jak .widz~my. rZIł~ "areki. nl~oofa
spodarcza" w 5 zeszycie pod tytułem
ładunku i okrętu. Kaucja. ta mnze uled21 kOIlprze~ ... naJdaleJ fdlłce~I konoesJatn 1 llarodo~! ..~ROk obeCllY w stosunku do gospodarstwa"
fiskacie. jeśli właściciel okr~t~ lub k~p~t~~
weml na r21eoz Polakow.
pisze:
wykroczl\ przeciw neutre.}nQScl. WłasCJCled

si9.],

r

.....

m,_,

Kr'on U·· PolltUfZna..

okrętu i kapitan w t~cb. wyp~dkach mogl:! być
karani także karą WI~zlenną·

Twor.ząc

kąt entnograficzny, łączący w
sobie polaków, rusinów,iydów, a także
niemców, obejmuje Galicja przestrzeni
78,000 kilometrów kwadratowych, jest więc
o jedną czwartą mniejsza od Królestwa
Polskiego, liczy też tylko 8 miljon6w
mieszkańc6w.
.
Dzięki swobodzie, której udzieliła
. Galicji monarchja Habsburgów podczas
jej 50-letniej przynależności do Austrji
rozwinęła się do tego stopnia, że może być uważana jako źródło naszegc ogólne~o dorobku umysłowego i kultury polskIej, a także jako centrum duchowego i
politycznego życia. Profesor Dąbrowski
odtworzył zupełnie jasno poszczególne okresy rozwijania się Galicji na podsta..
wie danych historycznych i statystycz..
nych.
Położenie gospodarcze Galicji znajduje się od dawna w znacznie mniej kcrzystnych warunkach niż w I(ólesfwie Pol..
skim. Nie była to tak zwana ziemia Galilejska, lecz blisko nędza w całym znaczeniu tego słowa. Inaczej jednak wyglą
da ta kraina pod wszystko ogrzewającymi
promieniami słońca wolności i po stopniowem usunięciu mroku duchowego... W
Galicji nie przelewa się od dobrobytu,
lecz ma ona chleb i środki, by tworzyć
instytucje i zaprowadzić urządzenia, które
u wszystkich królewiaków mogą wywołać
tylko zazdrość.
Nawet chłop w Galicji tyje lepiej od
swego brata z Królestwa, pomimo, te
wogóle posiada znacznie mniej ziemi.
Wyższa oświata szkolna, towarzystwa
kredytowe, sklepy kooperacyjne i konsumcyjne różnego rodzaju, przyczyniły się do
tego w sposób budujący. Obecny moment
historyczny, w którym, podczas gwałtow
nych walk ludów Europy; ma się rozstrzygnąć przyszły los Galicji, gdzie chodzi o byt tej, tak często niedocenianej
Galicji, chwila obecna nakazuje więcej,
niż kiedykolwiek, wyżej powiedziane głę
boko rozważyć.
Gdybyśmy mieli-kończył
profesor
Dąbrowski swój pouczający i interesujący
odczyt-Galicję stracić, co Boze zaChowaj,
znaczyłoby to dla nas cofnięcie się conajmniej o 50 lat wstecz pod· względem
duchowym, kulturalnym i narodowym.

.

Nowojorski spisek tel"orysłówd

LONDyN S marea. Daily Telegraph
d"
, 'z'e wykryto zamach na kateuOWla uje SIę,
1
drfij ŚW. Patryojusza w Nowym ~orku, p anowany przez Zjednocllenie snarchlstów, któr~y
. l' . t.'
z.. zadanie wymoI d owanIe
POWZ1\} ISOule
"'.
ki mi da innajzamoznieiszycb JUdZI Amery",
~ y "
nymi Rockefellera, Carnegiego I -V:an:Ierbll<'I'~
Z
"h . udał się tylko dl'll~kl temu,
-.
ama" nIe
h
l' ł d
ze
jeden z agient6w policyjnyc na ~za o
.."eJ'tal'
nh:aCJ"i i był o wszystklem doneJ orga
M
n ;eklelne
kładnie poinformOWany.
aBzy y p~
.•
llomieszczone w b.ościele nie wybuchły, gdyz
zdołano w-sam czas odeil\ć lonty. z.spalone
cygarem. Policja zdołtl~8 pochwyoló pra:wie wszystkioh spiskowcow.
.ot

Nr. 51.

GAZETA tODZKA.

2.

•

l

Ralendarzyk"
DZIŚ:

św.

JUTRO:

Konstantego.

św.

Grzegorza.

TEATR POLSKI. W nieazieI~ ~enefis
Aleksandra. OJ~dzkiego. Odegran~ bę~..e komedja w 3-ch aktach .M~ź z grzeczno s ..PoeZI\ tek o godz. 5-ej pop.

WYPOZYCZALNIE Tow. Krzew: Ośw~a
tv otwarte sa w śr odę od godz. 4-6, w meEhielę od godz. l1-ej-l-ej.
WYPOŻYCZALNIA Tow! IIIWiildza." otwarta. codziennie od g. 4-7.

Klonika mieiuowa ł ląliedlka.
WY JAŚfilENIE
W dniu 5 marca Głó ....

nod€.Jwfub::ący armją wydał
rozkaz, ~by osoby cywilne,
przybywające do miejsc~

Na. zebranie przybyło również kilku
uczeiltników wiecn robotniczego z nI. Spacerowej 21, lecz ponieważ występowali prywatuie, nie posiadająo upowa~nienia delegatów korporacji robotniczych, przeto zgodnie
z ~ch:irakterem zebrania.· reprezentacyjnego,
Ukl zostaH dopuszczeni do obrad.
Po zagajeniu pm.iedzenla_ przez P!6 a
Zesa komisji międzYllWią7.kowei Stowarzysz,:ń
chrz",ścjańskich p. Makarewicza i sprawdzenIa
upoważnień delegatów od reprezentowanych
instytul.lji,

na

pnewodniczą,eego

powołlill!o

prezesa kasy Qhorych z fabryk! Pozulj,Ilskiegil,

p, JózeflO Wolczyńskiego. Dra!~ !l~j oss~!l:r6t7

M, Bawarskiego, M. Kapuśeińskiego,FE.
KurkstB. Rłysa, A, Krzemińskiego i Panl.owskiego, oraz uasekretarzów A. Piotrowskiego i Józefa Ty siaka.
PrzedewBzystkiem odczytano deklaracjlJ
rzemieślników łódzkich, podpililaną, przez 218;"
l'ląd resursy rzemieślniczej, zarządy 32 eschów i kilku pozostałych zrzeszeń i stowarzyszeń TZemieślniczych, ~świado.zającej ozupełnem solidaryzowaniu si~ całego ogółu lzemieślników B prawami" spsłeesnymi i ekonomicznywi, podjętymi prEez: Stowarzyszenia
zawooowe robotników ehrześejan, Stow... Pru..
(la" i związek robotników i robotnic ohrseścjańskich w Królestwie Polskiem.
Po odczytaniu deklaracji rzemieśluików,
Rlebranle uchwaliło naslępują.c!} rezoluoję:
"W chwili przełomowej dla narodu polskiego, gdy ważą siEj lOBy naszej nieszczęsnej
Ojczyzny, rzemiealuicy i robotnicy polaey
w Łodzi poetanawiaj~ zarówno w sprawach
ekonomicznych i narodowych w'y.st~pować i
prRCować rami*;! przy ramieniu.
Pamiętają bowiem, ji rozterki zgubiły
Polskę, a priilskonani są, .te jedność isoH.,
damoM całego nal'odn i wszystkich· j@go
warstw I klas wskrzesi wbln~ ia!CZlilś1iw~ ojczyznę·~

cjach i komitetach robotnicy mieć b~dą
swoich przedstawicieli, stnegąeych interes6w
robotników baz różniey wy~nania i Dllrodo..
wości. o Ila one nie będą si~sprze<!iwiały
interesom natudowJm polskim.
.
Jako orjentacj~ w poło3eniu ebeenem
pi':zyj~to następujące postulaty:
Zebranie zasadnicza nie występnje przeciwko istniejącym komitetom obywate~lttm•
bynajmniej uie godząc się aby kJntynuowa_
ły SW:} działalność bez podstawy wyborczej
i po ukończeuin wojny, lecz U!maj~c Je iako
ezasowe i zupełnie odpowiadajllOO»adaniu
utrzymywania porządkn społeoznego i dobra
miasta, oraz jego mieszkańców, przekazanemn Bobie i podjętemu po uaunili}1:iu Bi~ na.
turalnych ollynników opiekuńczyoh, jak orga.;
nów władzy państwowej, uważa nadal na
czas trwania wojny, za instytucje godne
stania na straży interesów społe.cznych.mia_
sta, z warunkiem uwzględniania na pierwsBym planie postulatów narodowyeh 'Dilłskioh.
Co do postulatów klasowych postano.
wiono żą.dania przedewszystkiem szerokiego
udziału przedstawicieli klasy robotniezej!
rzemieślniczej w głównym komiteoie obywatelskim, nas~pnie rolipocz~cia rooot·pnhUe.nych, by tem dać pracę robotnikom, poso:'
et jącym be?: pracy, szerokiego załatwienia
kwestji żywnośoiowej i opałowej. oraz roz~
szerzenia działldnoBoi instytuoji oświatowych
i SZkoły polskiej,
Wszystkie postulaty przyi~te zostalyjednogłośnie.

Ze Stow.. właścicieli nieruchomoŚć;.

Wczorajsze zebranie właścicieli do•
b
d . I
mow od yło si~ przy u ZIa e 400 ezł~nków.
Po zagajeniu zebrania przez presesa pana
Leopolda Zo.nera, sekretarz Tow. inż. Furahjelm, odc~tał .sprawozdanie za ubiegłe 6

.

~

.

h

l

Zebrani wybrali delegat6wrobotniczych
Łygodru, t. J: 04 c wi i, gdy Staw~" rozl'o,
od dzielnic K. O. N. P. B. w składzie nast~- ozęło swoją działalność.
pującym: A. Adamski, Olszewski, Ficner,
Dotychczas utworzono 4sskeje, a
.OŚci z2ljęłych przez WOJIII
Tegz!!, Silnicki, StIlchllNki, Chojnacki, Bkert,
mianowicin: . gospodarczo-sanitarną, flUMska niemieckie, natychmiast
Erczyńsłd, Rył,Lefik, Niedźwiedzki, Kolsową., kulturalno-społacznli i sekcję dla
zgłEuilzały się do miejscoweezyński, Kryfiak, Weneel, Miller. Gł~bBki i. robótpubticznyoh oraz urządzeń miejgo komeiluhnda.
Grynbsl'g.
akich.
Op.rócz powyzszych wybranych zatwierW sekCjach tycb przyjmują udzialnie
~ht!iejszym zwracam, udzono
mlmdaty
dzielnicowych
delegatów
rotylko
właściciele domów, lecz także i OBOwagę zainteresowanych, że
Lotniczych w K. O, N. P. B, Waltera Zaby w sprawach powyższyoh kompetentne.
Ibiuro mi i e j s c o Uf e !li o k o~
. knewskiego i Izdebskiego oraz w komiteoie
Następnie zebraniprzeehodzą dQ 2
mi e n li a n t im
mieści
się
giów!lym Adamskiego i Małaohowskiego. po.. . punktu porządku dziennego, to jest do kwaPP:fZl1 uB. P al! S al Ż !SI IW a j emimo nje!;~ecnośi11 tego! ostatilieD'o na lestji zmiany paragrafu 7, który głoaj. iż
Z Sekcji S%fe:ol@\l~~-·b~iłk.
! : O S t o w , nie może przyjmować udziału w rozr al nr.. 4.... 3_ nie.przy ~ulicY.
..... ---.-'.----.
patrywailiu i decydowaniu o sprawach
tfilJwny·iSeln'et. ł\oIiHtetow obywatel;';'·
lClii>iall'lrgelhlkiej nr. 15,· gdzie skioh donosi, -że S e k e j B S z ko l n a wy..
ODEZWA RZEMIEŚLNIKOW: .1
miejskioh.
mieści się prezydjum policji
płacać b~dzie penfljlJ nauczycielom szkól eleObecnie ze wzgl4}du na zmianę W8,łódzkiej, i gdzie większość
mentarnych miejskich w dniu 12 b. m. o
.. Bóg i Ojczyzna- oto hasła, pod którunków, 2'larzą.d uznaje za stosowna par~przyjezdnych osób ·cywil... godzinie 3 m. 15 po południu w gmachu remi to polacy w dzisiejszych przełomowych graf 7 zmienić. Zebrani projekt ten jednonych błędnie dotychczas się Banku Warszawskiego przy ul. Dzielnej 17. czasach dla narodu naszego gromadzić ąię: głośnie uchwalają. i upoważniają zarząd do
Otwarcie nUiełdy ppacy",
winni:
' poczynieliia odpowiednich kroków ku zmia.
zwracała_
.
My rzemieślnicy łódzcy zrzeszeni w 82
nie oweg.o paragrafu.
(?) W. d n,lU
• wczorajszym odbyło się
e h II r
ół"O t . .
ot
Id
C c ae, }ilZ&C og em
ySl\}Cy S to warwyOzywion!'ł dyskuBJ'~ wyw· ołała sprawa
~arCle ~owel ~e Y pracy przy komisji
szonyeh w iyt h cechach, które egzystuj"
ł' R d" M' , ki ": I
mlędzyzWlązkoweJ stowarzyszeń robotników przeszło lat 500 i przezeały ten czas swego
swa anIa a y Je)S ·eJ.
nż. Furnhjelm
chrz~ścijan, ~Praca" i .. ChristIiche Gewerb.. istnienia, zawsze i wSs\}dzie w Polsce, nie w
odczytal W tej kwestji memorjał, który, Z6
Nt. 2.
sch aft B , łącznie z Resursą rzemieślniczą i
tylko słow8Dl i mieufem, ale pieraiIi i krwią
względu na brak miejsca, podamy w nu·
4"
Z ...." b"
dz
32 cechami rzemieślniczymi.
sw'" zaznsOIały. te lm wI'ernyml" syn"mI' Oj_
merzepjuHtrzlejszym.
.
b
a po leraru.e wynl'\rlro
enia przy
O god z. 9 rano w k OSCle
• •. le św. Krzy- ozyzny,
..
-.. i Ojczyzna" jestbasłem
..
. . wyst ę·
""6
je basło .,,13óg
• .eman n ader energlczme
zmianie pieniędzy lub. banknotów na
ża na intencję giełdy pracy odbyło się ioh i za takiemfpójdą i w obronie jego stawać
puje przeciw Komitet<Jwi Obywatelskiemu,
drobną monetę tej samej waluty,
uroczyste nabozeństwo, celebrowane przez
zawsze będ!l. I dziś w ohwili spodziewanego
który zdaniem mówoy jest tylko instytucjl!
oraz za zgromadzanie w duż.eJ· ilOŚCI'
~s. Albrechta. w asystencji, ks. Cyraskiego )'uśnie/" e J" t l
. d r k' d
b'
Jlbonokralyczną".
1 W
b
k
1
~i go n ra, epszeJ o I, le y wy raola
. Również p•.Pogonowski krytykuJ'e dzif";.
monety drobnej, winni kę.rani będą
yrę ows legO, przy lcznym udziale
robotnioy polaoy zneazeńi w trzeoh wielkieh
robotników, rzemieślników .oraz intelia
orp'anizacJ'aeh, a miafioWl'''l'S _S~"""ar"YS"""l'e łalność Komitetu Obywatelskiego, który
d o Rh! . "50
J
j - w razie stwierdzenia,
..
t : r . .
ak' d
l'
k 't l' t'
b k t
genCJl.
robotników ohrześejaa", "Praca" i .. Związku
,_~a ak' s ~ z gdfUtPY ..aPI: a 16 oW'h 1'a
am
że jest to stały proceder, będą kaPo ukończeniunabcżeństwa dc ze- robotników i robotnie w Królestwie Polakiem", lm1na ,zeprze s a~c~~_
erszyc. ,JI'~!
rani aresztem do 3~ech miesięcy lub
branych przemawiał ks. dziekan Przezdzie..
zgodno€cilł i śmiałó skupiliście si~ nod~hJlL.--' ~~J>~~i~!1trzęazle OD !ffe!łd'
.
karą pieniężną do Rbl. 500.cki, żrcz~c n_owej in~tytucji .pomyślnego ssiandarem.·
.
__7:5'
pril~ew. zys leI? s, U~l"?W~len.-l O zaamorozwoJu 1 owocnej dZJałalnoŚC1. .
•
"...
.: ~~-•
wall1asl~ kwestjaml mH~JskJeml'
2.. Za rozpowszechnianie fałszywych
Wszystkie cechy miasta były repre• ~ M'y.r~mleBlnl~y~~~=-t8?CZtlmy urOCZ!ŚC18.
Na wniosek inż, Furnhjelma, jak& ma
wieści, mających na celu obniżenie
zentowane, jak również byli obecni przedze zawsze l Ws~ęp~le pÓJdZIemy z wamI ręka
być pr2lys~5ła Rada Miejska, zebrani upoy
kursu jakichkolwiek monet lub [hostawiciele głównego komitetu obywatel- ·w r~k~tiW;~.}lęd'(.I1Ję t eh przew. W8.B praoach sPOważniajll zar. ząd do opracowanin Od POWi6..d.
nów miejscowych, mając;;ych kurs Je- skiego.
. •..,.. -,J;d7e~~a
ekonomiezn~ob. d~zfłcych do od- niego projektu ewentualnie do zwołania
Pienia relio11'ne W"
...~..."Ufni!-y "chóry mp t k .
czyzny naszej. Bo Jak na waszym,
zebrania przedstawicieli tych stowarzyszeń
gal ny, winni k arani hędą. więzieru'em
b"
- ~
'"
a l. na
..ton"arze
t wyplsanem
.
•
ski i dzieJ:!.'ęfJ~ 'J}
bw~ §niewaczPO'o im. Mo.. · ~.
lk'",n "szym s....
\.
• J'e s.
któreuwsżajlłl RadEJ Miejska za inBtytuej~
do 1 roku lub karą 'piem'ężną do
J
l'
~
_o Wle l~. dla nas polakow hasło Bóg i
. , .a~
..
.~ .lJlltc.13Źki.
Ojczyznau , .
".
pOZlłuaną.
3000 rb.
Następnie ks. Albrecht dokonał ce• ..
W sprawie utworzenia banku zabiera
remonji poświęcenia lokalu biura giełdy .d d ?:/ł" Włbranyeh delegatów robotniczych
głos p. Helman. który tłumaozy ,.·· ~e bank.
pracy przy ulicy Przejazd 34, przyczem w . o, z,a
,:f.~. o. N. p.• Ba uchwalono nastęwspółdzielczy właśeicieli domów cieszyć
imieniu robotników przemawiali pp. J.
PilJą.Cllo yre tJw~: .
się moźe_ powodzeniem. Zebrani uznajJł
Dodatek do .post:S~rio~ienia obowią.. Wolczyński i HirszeI.
' I). Z~b ,~ie Btwierdia, ze szeroka or- słuszność twierdzeń p. Helmana i ucl;lwaW końcu zebrani zgromadzili się w
g:lZ!'CJ:, ak'1ii prlłeciwgłodowej jest"ści1lłym
laj/} zorganizowanie odpowiodniej sekcji,
-__ ~lI'l1>u:JlłGJącego Nr. 2.
wielkiej sali domu ludowego, gdzie kolej- :tw;l!ł\ł Hlm\pańatwlł. miasta itłpołeczeń.
która zajmie" sit.~~~ganizowani7m b~nku.
Wszystkie kary na zasadzie posta- no przemawiali ks, Albrecht i Cyraski.
•
"
.'
S anoWlon() także zorgalllzowac wy..
nowienia obowiązującego Nr. 2 określają .
Zakończono uroczystość trzykrotnym
,~I) ,UZ%llł e . wainość akojifilalltronj" _ ilział ubezpieczeniowy od ognia.
i nakładają Komisje Rozpoznawczo-Po· okrzykIem "vivat.. na cześć zjed.lloczonych
ran~e z znacza. je akci,ą~iwgł~..
.
Po załatwieniu jeszcze niektórych
n:w:aB~~-:~:na. Y~~ o?."rl~~;;;8tkiem
kw.estji drobniejszych, zebranie zostało zam'
iednawcze lub Sekcja Prawna w zwykłym robotnika, rzemieślnika, oraz inteligenta
polskiego.
-li) ~
. umooy sp(}~eczn~j;.
knilil te•
porządku.
Tow, K.rajoznawcze"
Ze~raJmie delegatów" Domu lludowym.
uprawlli~..,.1 rame,
dOIllłłgaJllc SIę rownotj~t~nJ~y~ HmcjlQ]1vwnteIs~leJ~
W niedzielę, dnia U b•. .-m., o godz.
(o) W dniu onegdaJszym Vi Domu lułlpołe~ Jaia klasy roboczej z innemI klasami
4 i pół~ po południu w lokalu własnym
dowym przy ul. Prsejazd 34 odbyłQ si~ ze..
pom- ,~eństwa. żąda, aby kierownictwo samoGalicja przed wojną.
był;3cy spo~ecz?ej i filan~ropijnej oddane przy ulicy Piotrkowskiej nr. 91, odb~dzie
branie delegatów od Stowarzyszeli zawodoNa ten temat miał profesor DąbrOWa
dowyeh robotniczych i rzemieślniczych cechów
P.f'.o org~~u,ulCJ?~ robotnIczym Luarówni, z ai~ mie.si~c2ine zebranie oddziału miejsco'
:ski z Kalisza w ubiegłą niedzielę odczyt oraz fabrycznYCh kas chorych. Prsybył~ 121 ~r:zedstaWl(llelaml mnych warstw społeczen wego, poświęcone zadaniom naukowym t
'w sali Towarzystwa Krzewienia Oświaty
delegatów od 88 fabryk i35 cecbów i sto"fl'''Jtwa, obdaraonemi zaufaniem ogółn robotni- bieżącym sprawom ladministracyjnym.
/przy ulicy Podleśnej nr. l, który z wieINa zebraniu tern p. Józef Dąbrowski,
warsyszeń. rz?~i~ślniezych. reprezentl1jlłCYc~" ków;
'.
. _
~
lItą llWf'gą wysłuchała licznie zebrana puna zasadZIe pIsmlennych pełnomocnictw 5521§;
IV) UznaJą o, se wB~elkle mstytnclesaczłonek zarządu Kaliskiego Oddziału Polbliczl!uŚĆ i który zasługuje na zaintererobotników j 80000 rzemieśInikówłódzkieh.' morz&dne oparte być pOWInny na wyborach
skiego Tow. Krajoznawczego, wygłosi od..
sowanie najszerszych warstw tutejszych
Ze stowllr~yszeń żydowskioh przypyło
i obowiązuje si~ bronió w przyszłości tej za..
czy t p. t. lfNa ruiuach R~eozypo'8p{)litej".
:mieszkańców.
Ze Stow.1II3unzJcieli Chrześcijan.
zaledwie 2 delegatów mianowicie od BWiqllku
sady. obeenie zraoji nienormsluych stoBunGalicja jest-tak rozpoczął mówcazawodowego robotnikÓw przemysł~ skórzanegok?W politycznych, z6bra~ie u~aża.. za. ko ..
Na. pierwszem posiedzeniu za~du z
w przeciwieństwie do Królestwa Polskiego
Dawid Szwarcman i ze ZWilłz.
robolIiików łnle?Zn~ ~la kla.~y robo~.ęJ ws. POłP.rac~ 8wojlł
dnia 9 marca postanowiono wprowaddć w
pod wieloma względami naj czystszą ironją.
brsuMy papierowejp. Bzmojs~' .
(w 18tnlelqoych J~ komitetach obywatelskich
ży~ie prOjektowane jeszcze w roku ubieg>";
pod tym warunklem.~łe we Wszystkich sek- łym zebrania mie6i~czne członków Stow.

PosłanotJJlenie obowlqzłljqce
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akiej,gdzia znajdl1ją się maszyny innego
systemu, a· to w.tym celu, aby z chwHl}
wyczerpania zapasów ropy możua byłó
produkować prąd przy pomocy maszyn opałanych węglem,

który dziś juź

można

nabywać bez nadzwyczajnych zabiegów.

te .sceny I estrady.
2-gi Koncert Symfoniczny.

Wczorajszy 2-gi koncert symfoniczny;
publiczność do teatru
Wielkiego, wsród której bardzo wielu ofi..
cerów nięmieckiej i acetrjackiej 81'mji.
Siłą przyciągającą koncertu była Bymionja K. Goldrnarka. Wesele Wiejskie-,
wykonanie której przynosi prawdziwy za"
BzCZyt dyrektorowi Mazurkiewietowi.
Zawdzięczając szczerej pracy kierownika, orkiestra wykrzesab wSJ:ystkie piękne
momenty z tego arcydzieła.
Pozatem powszechnie się podobało
odegranie "Melancolie" E. Naprawnika,
przedewszystkiem Czajkowskiego "W Cerkwi", bisowane na żąuanie zachwycone;
publiczności.
.
Wykonaniu wstępu do 3 aktu .Lozgromadził liczną.

(o) Komitet obywatelskim. Piotrkowa
wydaje kaMemu ()bywatelowi Piotrkowa
l.wity na furl} drzewa. Woiągu kilku dni
wydano kilka tysięcy kwit15w•. Drzewo brane jest fi rządowego lasu wolboniltisgo.
Transportowanie drzewa B lasu dokonywane
jest kosztem właŚ{jjcjeli kwitów.
Na rogach ulic. piotrkowskich lIS rOJlp~
rZfłdzenia magj·stratu u8uni~todoty.chczasowe
Bzyldyz rosyjskiemi nazwami nlIc. Ulice,
które były w o2tatnich oza:saeh przeohrzczone prUli llJ"zędDikilw rosyjskiob, obecnie Otrzymałt· 11. powrotem BW9- staT1ltytne .polskie

W

nadchodzącą niedzielę

Stowarzyszeni Artyści Polscy wystawiają po raz
. pierwszy arcywesoły wodewil w 4 aktach
nazwy.
.
..
p. t. " Ach te kobietki'"
Tajemniczy wybuch.
Przezabawriy wodewil ten cieszyl si~
(o) W poniedaiałek o godzinie 9 wie- w Warszawie nieby~ałem wprost powoczorem mieszkańcy Piotrkowa zaniepokojeni dzeniem igrany był· przez· cały prawie
zostali silną detonacją. Huk spowodowany
był przez eksplozję, kióra nasbłpiła Jl niewyjaśnionych przyeayn w zaldaQsi.e1llegar~i
Kaliski.~j.

Pu~czyńBkiejprlll

Siłfł

sezon.

Ładna muzyka, aktualne
tryskająca humorem treść wróżą

nI.

wybuchu Dkno zostało wyfutfyn,ora:iS umeblowanie pomiesz-

Elektrownia miejscowa, dostar.czają,ca prl}d
do silników całego szeregu fabryk, obecnie. prądem zbytnio szafować nie chce,
.gdyi zapasy E{)PY naftowej. Blużącej do pI}.
dł'ienia maszyn syst. Diezła, jakkolwiek
jaszcze bardzo znaczna, nie pozwalajl} na
produkuwanie Pl'lłdudlawiększej liezby
zakładów prsemysłowych;chodsi . bowiem
głównie {) to, aby przez zbyłnie szafowa..
Die prądem miasto nie zostałą. bezś",iaUa.
Z tego właśnie powodu fabryki, korzystają

kuplety i
widowisku

temu i u nas rzetelne powodzenie.

sadzona li
czenia, gdtie nasłfłpiła eksplozła zostało. eZIł" .
ściowo zdemolowane. Władze wdrożyły śledz
two, co do istoty wyhuchu, właśoieielk\j zakładu i personel aresztowano.
ł"abr7łd a elektrownia w Zgierzu.
(e) Właściciele .szeregu mniejszych fa,
bryk .zgierskich. przewaŻDietakzwanyc.h
tkalni snrobnych, a w tej liczbie i Towarzyslwo sgierskiej tkalńi Udziałowej, radZi- .
by uruchomić swOje zakłady W c'ału wy';
kończaniapozQstających diltąd nawarsztatach towarów i wjrobienia osnów i towac

rów surowych, stanowiących upasy. pozostale .z czasu przedwojennego. Na prze..
szkodzie do tego stanął jednak brak siły.

Teatr Ludowy. (Przejazd 34).

W nad.chodsącą niedzielę t. j. dnia
14-go marna dyrekejatectrn wznaWia sztu~
k~ Juljllsza Słowackiego .. Mazepą-· Udział
przyjmują panie: Szefferowa i Saopska oraz
pp.: J. Kaszyńaki (wojewoda), Michałowski
(Mazepa), Szeffer (Zbigniew), Skibiur(król),
Skórkowskr (Chrząstka). Ziemian (Chmara)
i inni.
Wybór sztuki,. nazwisko wieszcza i
:Znaua staranIiogć wystawy pociągną napewno tłumy publiczności i siedziba teatru
Ludowego wypełnisi~ po brżegL

.Zóstatniel chwIli.'
Wielka Kwatera Główna~
10marca.. -Urzędowo•.

Z terenu zaChodniego.
Działalność wojenna była ogra':'

mczona. przez śniegi silny mróz, a
w· Wogezach prawie zupełnie ustała,

ca .z Fr~dn elektrycznego, pomimo cb~ci
tylko w Szampanji walczono· dalej~
fabrykantów uruchomionebyónie. mogiło
A .Bzkoda, bo znaczna liczba robotni.-Pod Sonain wojska bawarskie
ków miałaby cnoć przez pewien ezas.jaki
odniosły zwycięstwo po długotrwataki zarobek.
.
J
...... ~arząd elektrowni zgierskiej, jakkol- łych walkach. .
. Na północny wschód od le Mes"
wiek:Jlomada jeszcze zasoDY matel'jałów
~o.lbeb do produkowania pr~t1 maszy- . nil wtargnął nieprzyjaciel w kil .

lila "B1iJtemU Diezla, to
Bi~.

fa~·

jednakź~

. kiernjllc
ezornośeią, przeprowadza kabel do
'braci Sirkisów przy ul. Zagrzań-

two niemieckie 1 stałość niemiecka
zdobyły nowy liść wawrzynu. posiadający równą wartość z ~dniesio:
nym prawie jednocześnie zwycię
stwem na Mazurach.

Z terenu wscbodniego.
Wznowiona pt6ba rosjan prze..
bicia sif;'! na Augustów nie udała się.
Bitwa· na północny zachód od

Zatopienie

Ostrołęki trwa jeszcze.
Walki na południowy zachód i
na. zachód od Przasnysza~ przybierają
w dalszym ci,ągu dla nas obrót pomyślny.

Atak nasz na polnocny zachód
od Nowego Miasta robi post~py.
Przez walki, zakomunikowane
dzisiaj i w ostatnich dniach, bitwa
zimowa w bieżącej kampanji o tyle
jest
ukończona, iż żadne nowe wzniehangria" braKowało niezbędnej siły i głę
bokości, jakie cechować winno wykonanie
cenie nie może już byna}~~ej zmieutworów R. Wagnera.
. Oprócz tt>go, w pierwszej cz~ści gra- nić ostatecznego rezultatu. Bitwa powstała jak już donosiliśmy 17 luteła koncert skuypcowy D-dur pannaW6ł·
kowiczówna, której grę cechuje dobra te~ go z inicjatywy dowództwa francuscbn1ka, słaby jednak ton nie nadaje 81~ do
kiego, aby przyjśĆ z pomocą ciężko
występów z towarzyszeniem orkiestry w
tak dużej i nieakustyczneJ sali, jaką P9- na Mazurach zagrożonym rosjanom
siada teatr Wielki.
.
Powodzenie dwóeh koncertów symf.o.. przez próbę przebicia si~ bez żadne
go względu na ofiary w kierunku
niCznyeh dow:odło, że-myśl stworzenia
stałej łódzkiej orkiestry symfoniczna umiasta Vonziers. Znany rezultat bitważać należy za szczęśliwą. (g)
wy Mazurskiej dowodzi, że zamiaru
Benefis Aleksandra Ołędzkiego.
tego
. pod żadnym względem nie 0Jak już donosiliśmy, odb~dzie si~ W
nadchodz&eą niedzielę w Teatrze polskim
siągni~to.
Ale także samą próbę
benefis jednego z naj młodszych na scenie
przebicia
sIę można dzisiaj nazwać
polEkiej, łodzianina p. Aleksandra Olędz·
zupełnie i marnie rozbitą. Wbrew
kiego, który już zdołal zyskać sobie uznanie szerszej publiczności.
wszelkim doniesieniom w urzędowych
Pan Olędzki b~ł uczniem szkoły apUkomunikatach
francuskich, nie udało
kaćyjnej, gdzie kształcił si~ pod. kierunkiem tak wybitnych profesorów, jak Kua;.
si~ nieprzyjacielowi w żadnym miejke;Zawadzki, Władysław Szymanowski
scu zdobyć najmniejsz.ej korzyści,
i Sliwi cki.
Po ukończeniu szkoiy p.Olądzki wy- zawdzięczamy to bohaterskiej PIJstępował w Kijowie, Warszawie, Sosnow..
stawie naszych wojsk tamtejszych oeu oraz w Łodzi w. teatrze popularnym.
Benefis p. Olędzkiego wzbudził ogól~ raz oględności i stanowczości ich
ne zainteresowanie i naleZy sądzić, iż w
przywódców, w pierwszęj linji gedniu przedstawienia teatr b~d~ie wypełnerał-pułkowi von Einemu jako też
rliony po brzegi.
.
. "
.
Bilety od dzisiaj Sil do nabycia w cukierni komenderującym generałom RusmaROB11kowakiego.
nnowi i Fleckowi.
Teatr "Thali"'.

Z Piotrkowa.

strzowBkim u 1J1aIji

rej nasz kontratak nie pozwolił wziąć
udziału w· bitwie nadbiegającym z
pomoclł rezerwom francuskim, wyparliśmy ostatecznie nieprzyjaciela z
pozycji naszych.

miejscach przejściowo w nasze linję
zacię,tej ~ru.ce d>Uska podczas kt -

łodzi

podwodnej ..

BERLIN, 10 marca. Podług obwieszczenia angielskiej admiralicji,
angielski kontrtorpedowiec "Arit;! " ~
jechał na niemiecką łódź podwodną
"U 20" i zatopił ją. Załog~ uratowano.
Zastępca szefa sztabu admiralicji
von Behnke.
Urzędowy

komunik.at
austrjacki.

WIEDEŃ, 10 marca. Na froncie w
Polsce Rosyjskiej trwa w dalszym ciągu
ożywiona działalność wojenna. W Galicji
zachodniej powiększyliśmy [szturmem,
zdobyty przez wojska nasze obszar na
południe od Gorlicy, wraz z należącym
do niego rowem strzeleckim i wzięliśmy
200 jeńców. Przy sprzyjającej pogodzie
uzyskała nasza artylerja. przez skuteczny
ogień w pewnym odcinku frontu Karpackiego widoczne korzyści. Na tIinję odwrotną, leżącą w pobliżu własnych pozycji i zajętą przez piechotę nieprzyjacielską, skierowaliśmy ogień flankowy,
wskutek czego nieprzyjaciel opuścił ją
w panicznej uc;;:ieczce, ponosząc ciężkie
straty od naszego skutecznego ognia
szrapnelowego. Przy zdobyciu pewnej
pozycji na tym froncie, wzięto 300 jeń
ców i zdobyto. dużo materjalu wojen..
nego. Przed pozycjami naszemi w po_
łudniowo-wschodniej Galicji wogóle panuje spokój. Na północ od Nadwornej
odrzuciliśmy atak słabszych sil nie przyjacieIskich, jednocześnie odrzuciliśmy w
drugiem miejscU: kilka bataljonów nieprzyjacielskich•. któreprzeszly własny front,
w następstwie wzięliśmy 190 jeńców. Na
Bukowinie nie zdarzyło się w ostatnich·
czasach .nic ważniejszego. Na północ
nym brzegu Prutu,~ pod Czerniowcami,
odbywają się. jedyne nieznaczne potyczki.

i noc trwających nieu..
stających bitwach, rzucał nieprzyjaciel od 16 "lutego jeden po drugim

Zastępca-szefa sztabu generalnego

wi~cej niż 6 kompletnych Ikorpusów
armji i ogromnej mocy ciężkiej amunicji .artyleryjskiej wyrobu własnego

Spruma polskU f!J sejmie pruskIm.

W

dzień

i amerykańskiego, czę'ito wi~cej niż
100,000 strzałów w 24 godzinach
przeciwko naszemu 8 kilometrów
szerokiemu frontowi, bronionemu
przez dwie słaue dywizje nadreńskie.
Nadreńezycy ; i ściągnięte dla ich
wsparcia bataljony gwardji i inne
nietylko wytrzymały napór sześcio
krotnej przemocy ale nawet często
krotnie ubiegły go siInami. kontratakami.
Tern tłomaczy się, ~e jakkolwiek
chodziło tu o walkę obronną, jednak
pozostało w rękach naszych przelJl
szło

2450· nierannych

jeń

c6w, pomiędzy niemi 35 oficerów.
Prawda. że i nasze straty, wobec
mężnego przeciwnika są ciężkie, przewyższają one nawet straty, jakle poniosły wszystkie wojska niemieckie,
uczestniczące VI bitwie na Mazurach.Ale ofiary te nie są daremne.
Straty nieprzyjaciela oszacować można przyna.jmniej na 3 razy tyle to
znaozy na przeszło 45,000 ludzi, a
front nasz w Szampanji ~toi silniej
ni! kiedykolwiek.
Wysiłki

francuskie nie

więc wywrzeć

odołały

żadnego wpływu na

przebieg sytą~~F Ba w~~h?dzie. Męs-

von H5fer
feldmarszałek-lej tnant.

BERLIN, 9 marca. (Tel. wlo).
Przy trzeciem czytaniu budżetu
państwowego w izbie poselskiej sejmu
pruskiego złożył przedstawiciel Kola pole
skiego zapowiadane już dawniej oświ~HI..
czenie przeciwko polityce polskiej rzą"
duo Z okazji tej wywiązała się dyskusja
w któl'ejprzywódća partji konserwatyg
. wnej. Heydebrand zaznaczyl, że mówca polski przedstawił sprawę tak, jakoby większość Izby· dala się powodować
nieprzyjaźnią wobec Polaków.
"Nasze motywy -wywodzi Heyde"
brand - dyktowane były uczuciem, źe
chcieliśmy utrwalić narodowo--niemiecki
charakter Rzeszy i Prus. Przyznajemy
jednak chętnie, te zachodzą powody, któr@
usprawiedliwiają po wojnie zbad.anie kwestji, czy wszystkie przesłanki, jakieml kie
rowaliśmy się przy tem ustawodawstwie
jeszcze w zupełności istnieją i podtrzyma;'
ne nadal być mogą. Mogę zapewnić, że
przy badaniu tej kwestji kierować się
będziemy uczciwą dążnością, aby na
podstawie istniejącego materjału i w
granicach naszego stanowiska pruskiego
oraz interesu niemiecko .. narodowego
uwzględnić źyczenia i postulaty ludności
polskiej tak sprawiedliwie i tak tyczliwie,
o ile to tylko wedł'ug pojęq,naszych możliwem będzie. II (Ożywione oklaski).
PostępowiecPachnieki: nNaszem zdaniem musi rząd, nie chcąc popełnić cięź
kiego błędu, po· słowach swoich przejść do
czynu. (Bardzo słusznie!) Ustaw wy~
jątkowych nie mozna podtrzymać prze..
.

d

ludności, która, jak
wszystkie inne, spełniając obowiązek
patriotyczny, u<:zestrokzy VJ odpiera.niu
atal~ów, skierowanych przechvko PaJ1StWU.
(Przyznani.e). Niejedne ułatwienia pO'.vi~
winien i móg~ rząd ~dać już wcześniej.
(Bardzo słusznie na lewicy.) Przebieg
wydarzeń przyznał nam słusz:nośc. Opje~
rając się na doświadczeniach przed
wojną i w wojnie spodziewamy się z
całą pewnością, że bezpośrednio po za
warciu pokoju nastąpi usunięcie zarzą~
.dzeń, które utrudniają obopólne zbliżenie
się i że tak w ustawodawstwie jak w a~
ministracji jedynie idea rÓ"wności przed
prawem będzie miarodajną." (Oklaski).
Wolnokonserwatysfa Zedlitz: "Moiemy się tylko Pl'zyJączyć do wywodów
posła Heydebranda. I my po zawarciu
pokoju zamierzamy poważnie i obo~
wiazkowo zbadać kwestję, o ile w dzielnic~ch z ludnością pod względem języ~
kOWYrl1 mieszana nastąpić może zmiana
polityki dotychc~asowej. Punkt ciężkości
rozpraw spoczywał we vnmocnionej komisji budżetowej. Doszliśmy tam do ca.
lego szeregu rezultatów. lil:óre ujęto jalw
linje wytyczne. Spodziewamy się z całą
pewnością, iż rząd w przeprowadzeniu
J
].
•
praKtycznem sprawy, UWZglęClnI
nal e z'yCl€
te linje wytyczne i wyrażamy nadzieję,
że gdy, zbierzemy się znowu w maju,
odt3.l'n0wi

ciwI-w

M

T
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4.

,

będziemy

mogli

slwierd:zić,:te zażalenia

as ta ły. Takie jest zapatrywanie całej
Izby, ktÓra do rządu ma to zaufanie, że
w zupełności uwzg ledni ustanowione
zgodni.e linje ilvytyczne.,,{Oklaski).
Centrowiec Stall:nWyrażamy mocne
przekonanie, iż rząd;po ukończeniu wojny
przeptowadzi 'we wszystkich dziedzinach. i
z wszelkie mi konsekwenciami wnioski, wyni.kające z wojny i z zachowania się ludności ,'Jolskiej podc.zas wojny. (Oklaski).

gZJzęśliwy

pafrywań

naszych. l obecnie stoimy na
naszem zasadniczem stanowisku, odrzucającem '(ąJszelkże prawa wyjątkowe. ił (Brawo u socjal~demokratów).·
Na tern skończyły się rozprawy .generalne. Budżet przyjęto w tzeciem
czytaniu.

szego?
za
Li,

Odkupiliśmy

od dnia 8-go marca 1915.
Czas od godz. 600 wieczór "do godz. 5 99 z rana oznaczony jest przezpodkreś~
lenie liczb minutowy<;h.
~=~_E'-=~==-======~=~~

~ )?f..:'l.w (9w'

I

I:lł ~.~

P· ... "';"lii''U iDw.

.c1lfl·'

~ :~~: ~al.l- ...~w."':.. pÓ~~c:z~ elliS~lnu~~~
przychodzi

Zgierz
"
S[rvków

odchodzi

G Liwno

•

714
721
811
843

Łowicz (dw. polud.)
•
(dw. półn.)
~
"
Kutno

:
przychodZi
odchodzi
przychodzi

Włocławek

"dchodzi

955
t 1002
1012
1}39

1214

2 18
. 2 27
3 46

przychodzI
odchodzi
przychodzi

"
Aleksandrów

!Ił b

M

sI.'
!..
21lSaliMriJW
- ",GWlel
DO'}Il.-

Aleksandrów
Włocławek

dobrego do spozycia uzyskało, wiele skór i '
wlósia. li ogonó W i grz) w możnaby zużytko
wać i wiele ludziom dałoby to zatrudnienie
i utrzymanie, oozywiście pod warunkiem, ze
czynnóść ta odbywflłaby si~ pod dozorem.
weterynarza i ludzi inteligentnych. Do obsłu
w~gl~duie

gi potrzebaby

Pabjanice

Łask

.
ZdUliska Wola

.

Sieradz

I

Kalisz

Sblmierzyce

II

I

754110~
836

1136

855

1126

1155
1250
100
132
2:6

1200

300

204

504

950
1000
1012

"
przychodzi
odchodzi
pIzychodzi
odchodzi
przychodzi
odchodzi
przychodzi

224

524

321

621

401

702

418

718

PI~Irl~6~JJ - S(jsnm}'li~t UJ. UJ.

Piotrków

Nowc"Radomsk
,"

odchodzi
przychodzi
odchodzi
przychodzi
odchodzi

Kutn~
Ło"wicz (dw. półn.)
:
(dw. ·połud.
Gtowno
Stryków
Zgierz

Odpowiedzi Redakcji.
Róż.
Dla naszej wiado·
wymienienie apteki, w ki6·
rej fakt opisany wial miejsce - a wtedy
skorzystamy.

Pami Edm.

mości prosimy

!)

~akład na WYQ:Eerpa!l1iU!!'I~
egzempt. dziełka. Dr. med. I(. J. Drekslera p. t.
JAK UCHROiłi!C SIĘ OD CIAŻY
niewie1kailość

~

Cz.ęstoc:lOwa

M.
..

Mys;kó;v
Zabko"\':ce
Dąbrowa
Bedzin
Sosnowiec W. W.

odchodzi
przychodzi
odcnodzi
przychodzi
odchodzi
przychodzi

Opatówek
Sier"adz

Zd~ska Wola

1220

~ri:
316

344

I

~

1144

1203

1·1200
];;35

804

204

115

2i5

118

2i8
356

256
328

429

833
1003
1149
1209
1224
1234

233
408
549
609
6:14

508

przy-chodz~

553

600
653

Łódź

odchodzi
przychodzi

6°0
6~

634

Częstochowa

lVL

Now~· ~adomsk
PiotrkÓw

odchodzi

przyczodzl
przychodzi
odchodzi
przychodzi
odchodzi
przychodzI

I

•
R

dozwolona przez Urząd Lekarski zai\~ 2625.
~ adaje się do picia bez cykorii i mleka.
Zaleca ~fę, szczególniej jako wzmacniają
cy lU1POJ ula nerwowych i słabowitych'
Cena 1 funt 90 k., pół funta. 50 k.
Do nabycia uH. Neumana., Widzewska86.
Dla członków Stow. Prac. hana!. - rabat.

I
"AL f'

70;)

736

naHepszego gatunku,
inne produkty spożyw
można w
restauracji
"VEGETA". Zielona B, z frontu.
4'10

813
850

1022
1151

12c6
155
205

400

. k~sziu i chU;Yi'!ce.

,D?stac można w aptekaeh i
wlększych skl:adach apt<:czn.

Cyga.]:&, ty~onie. papierosy. gilzy i mach orkę
tanLO mozna dostać n Hermana, ljotrkowska 35 m. 33.
3139

również wszelkie
cze łanio nabyć

802

82&

eukalyptusowo-mentolowe
pastylki," niezustąufone pny

poleca apteka W. Danieleekiego, Piotrkowska 127.

428

Pabjanice

Myszków

b
ez kofeiny!

niejszych można dostać
!\IQ'l!ifY ~yne~ Si, sklep tabaczny frontowy.

529

555

..

pijcie· Kawę Zdrowia "Sanitas"

135

455

Będzin
Dąbrowa
Ząbkowice

Zam,ast herbaty

1244
100

przychodzi
odchodzi

Sosnowiec W. W.

603

ł

:...

(Dw. kui.)

Łask

.

I

'5<i1

Machorkę, papierosy, gilzy i <:''lgam '.7
różnych gatunkach po cenach najprzyst~p-

SosnQwIec W. W. - Piotrków

557

1

~

Kalisz

il;H\''Il ~ lRt
~
~~ f\c1 ~!l 11 ~ ll'!"sl1lri> O FA
F--=~-=-------------==-------'
uw~
~
,~J~~L7~Unh~tY'~fia

;

1~08

143

odchodzi
przychodzi
odchodzi·
przychodzi
odchodzi
przychodzi
odchodzi

I

Cena kop. 40.
AdolfaS!o:nni.ckiego uL: P?!rkowska·N! 24 Alfreda Shaucha Dziema :li! !6
oraz do nabYCIa Wf! wszystkIch księgarniach.
466
,!

1211

przychodzi
odchodzi
przychodzi

łódź

Składy główne w księgarniach:

1011
1040

"

Łódź

Skalmierzvce

812
820

odchodzi
przychodzi
odchodzi
przychodzi
odchodzi

Sknlmlerzvee Łódź

650

dwa

ludzi,

kieś usługi.

l.' •• (Dw

przychodzi

ośmiu

wozY'" beczkami i wod~ słoną lub ze sol~,
którzyby te przedmioty na tyły wojska li;)
zdytkowania odstawiały.
Poniew83 walki i wojny oparte są na
doś wiadczeniu, moża i to dQświadcz8nia POM
wstańca, który tyle prZeżył. mogą oddać ja-

i.OUZkal.)

odcllodzi

znowu

kropiąo wodą. Od tego czasU nie znaliśmy
już głodu, a poczoiwy węglarz Zdo skóry oZ koni
dostarczył nam wódki i ID!\ki.
W obl:Hmy.ch· więoczasaoh, gdzie tyle
koni zostaje zabitych, czyby· nie było pruktyeznem w ten sposób li! ubite mi końmi post~powaÓł a Wiałaby sif,l to illDterjałll tai

.

Ważne

beezllłkii

Opis na!nowszych środków od dązy cbroniących z rysunkami.
Nih;zbęd~~!!t~aążk(l] dla k~*dego małŻeiilstwa·

na linjach kolejowych:

ŁÓDŹ (thv. Kaiisid)-ŁOW!CZ (dworzec pÓłnoćny)-ALEKSANDRÓW
ŁODL (G,w. kaliski) SKALMIERZVCE
PIOIRKOW - SOSNOWIEC W. \'1. i
HERBY PRUSKIE - CZĘSTOCHO\VA - VJŁOSZCZOWA.

obie

radlł tegokolluka, wysypawsllysólna derpoo~~liśmy mięso. świeżo obranego konh

wkładać. w opróżnione beczki, przesypująo solą

M

DJ

nasz

w lesie.

i

Witamy z radością oświadczenie konsermi~so końsklie na \1iIIojnie.
watystów" i wolnokonserwatystó'N i odJedell Z uczestników powstania r. 1863
dajemy się pełnej nadziej i, że tak rząd pisze nam:
W obecnych ci12ikich czasach i grozie
jak oba wymienioneLstronnictwa po ukoń
głodu. przypomniał mi się :)kr.e~ powstania
czeniu wojny przeprowadzą w zupełności
}3 1'. 1853/4.
Już 'fi rokii 64
mieśi/łCll
swoje dzisiejsze oświadczenia. li
styczniu zapędzony został nas:J "udział ka'"
walerji w wielkie laśy w Luoe13kiem i nao~
Narodowy liberał Friedberg: "Dla
nas miarodajnem bylo tylko utrzymanie koło otociony przez. oddziały moskiewskie.
Wszystkie nasze fatrole 1 rozsyhme na rek..
niemczyzny. Gofowi jesteśmy na pod
wiuycję ży1fllości, przepadały, fi nasza garstawie doświadczeń tej wojny podjąć ba- stka, aHadająca si~ ED.ledwiez ldlkudziedania, o He nastąpić powinna zmiana po- sięeiu ludzi, żywiłi! si§od tygodni. korzeniaszczególnych praw. I moi przyjaciele po- mi i pączkami drzew. Pożywienie to w wylityczni przyłączają się do zapatrywań sokim stopniu nam niectogadzało i okrutnie
nas osłabiało.
posła Zedlitza pod względem obserwoWśród nas był jeden kozak, muzulmawania przez rząd wymienionych linji wy"
nin, który poradził, aieby po potyczce pod-·
tycznych."
kraść się na to miejsce i obdzierać konie zaa
Socjalista Hirsch: "Żądaliśmy zaw- bit~. mi'(Js$ G aich krajać u pasY:1 ';i!ęd5ić,
sze równouprawnienia wszystkich oby· ~ potem gotować. Poszliśmy za jego radta
i żyliśmy tak kilka dni, ale mi~so samo, chowateli państwa bez różnicy partji, wy- ciaż
dobre, 2i powodu hraku soli nie było
znania i narodowości. Przebieg rozpraw smaczne i pomimo mrOZll bardzo prędko się
budżetowych potwierdził s~uszność za- . psuło.

Pozostała tylko

zrz!\dził, ~e

furę, która winda dla węglarzy dwie beczuł..
ki soli. Cóż mogło. być dla nas pt)nętuiei~

giłośti.

R

wypadek

oddziałek aprowizacyjny,lotny, spotkał

i

!BIURO REEt:tWANIA 2?ROŚB
PRZEPISY\'lANIA NA J!ASZYNIE.

"VERITAS"

., ŁOO.%I, ulica Średnia 5, Up.
R:edaguje wszelkie prośby:
do Milicji, Komjsji Rozpoznawczo-Pojednawuej,
Sekcji Prawnej i Władz Wojskowych.

Biuro·· czynne codziennie od 10 r. do· fi ID.

I

POSZUkuje ~ię w ce~trum mi~sta ~mehlo..
waneg ił mleszbn.. a .. składaJące SIę z 1, 2
ewentualnie trzech pokojów.OfeIty z wy_
szczególnieniem warunków uprasza się złożve
w administraóji niniejszego pisma dla M.-R
rOSZę się prZekłUJa€: że najta.niej można
P dostać
"iN różnych gatunkach
machorka, tv-

tonie, papierosy, cygara, gilzy i t. d. w' no'~<)
otworzonym sklepie tabacznym. Benedvk~

~

21-23.

8:..:'10

Resztki na ubrania damskie, ·męskie i dzie. ). cinne, a ta.kże palta tanio do sprzedania.
Psołll"kowska 34 9 froni: U p.
3151-10
Zaginą,ł paszport

na. imię Ludwika Różanskiego.
Wydany z IX curkułu, m. Warsz1l.wa. Laskawy znalazca. raczy odnieść do IX cyrkułu
Zarzewska
_..
6-3-1
Michał Piechulski zgubił kartę od paszuort1l
" 7lyd~ n fabryki K. 8zajhlera.
.
i-l

