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-Wielka Kwatera

Redaktor

Główna.

Z terenu zachodniego.
Rozbiła sIę pr6ba belgijczyk6w
odebrania, zabranej im w dniu 31
marca zagrody Klosterhock.
W Bois de Pretres nie udał się
atak francuski.
Odparto ataki francuskie na wy..
żynach pod i na południe od Niedemapach, . na zach6d od Miilhausen.

Z terenu wschodniego.
Na froncie wschodnim nie wy..
nic

waźnego.

Rękopisów nadesłanych.

Z terenu- zachOdniego.
Przy kanale y pern, na południe
od Djxmuiden, na brzegu· zachodufm zdobyły woj~ka ntJSze miejscowości Drie Grachten, zajmowaną
l'rzez belgijczyk6w.
W Bois d~ Pretre odparto wie. Ź terenu wschodniego.
.Odparto ataki rosyjskie w okolicy Augusiowa.
Naczelne Dowództwo Wojskowe.
JłajwYŻS1lY

rozkaz.
BERLIN. 3 kwietnia. "Das Armee '" VerordIlungsblatt" zamieszcza
następujący

najwyższy

rozkaz gabi-

netowy:

. Na przedstawiony mi raport, zezwalam w rozszerzeniu mego rozka2ti z dnia 20.października 1914 r. z
BIłą działania wstecznego .od rozpo, częda obecnej wojny, że, jak to rozkazprzewiduje, część wojska, która
szturmem, zdobędzie aparat do wyrzucania min, otrzyma siedemset pięć
dziesiąt marek.
WielkaJ(watera

Główna,

Urzędowy

29 marca 1915 r

WILHELM.
komunikat

aust..-jacki..
WIEDEŃ, 3 ·kwietnia. Na froncie
w Beskidach- wschodnich trwaJą walki od wczoraj. tylko w górnej doli.
nie Laborczy i na wy~ynach ńa poTamże w pro wa12 ._ posiłki rosyjskie,· zmusiły do

ludnie od Virawa.

r:ieznacznegó. cofnięcia

się

wojsk wal-

~zących 2i narażeniem : po obu stro-

nach €;isny i Borechny.

Odparto krwawo ataki. na po-

W Y.

Rok IV. -

Zastępca-szefa

sztabu generalnego
von Ho efer
feldmarszałek -lej tnaut.

komunikat

turecki ..

KON::;TĄNTYNOPOL, 3

kwietnia.
kwatera donosi:
. Kilka nieprzyjacielskich kontrminowców pr6bowało dzisiaj zbliżyć
się do cieśniny morskiej Dardaneli,
odegnał je jednak ogIeń nasz. Dwa
pancerniki, ochraniające kontrmiuow~
ce, bombardowały przez chwilę z
daleka cieśninę morską bez skutku i

Główna

później cofnęły się.

pozostałych

terenów

za

RękopisV

bezpłatne:

OGŁOSZENIA:

lscellanea.

wojny

niema nic do doniesienia.
.2 Liverpoolu..
LONDYN, 3 i:kwietnia. Robotnicy
portowi- w Liverpoolu, którzy wzbraniali
się· pracować w piątek po godzinie 5 i
w sobotę, zakończyli pracę w tym tygodniu już w Qzwarfek:
Urzędowy wykaz strat .aUE!II
gieisklch od początku blokady.

_ LONDYN,:3 kwietnia.. Podług urzę
admiralicji, zatopiły ło·
dzie podwodne, od początku blokady
niemieckiej 27 okrętów. W tygodniu od
24 do 31 marca zatopiły łodzie podwodne 5 okrętów O ogólnej pojemności
16220 tonn.
dowychogłoszeń

Skutek łodzi podwodnJch,

!"Zyt je Jfą'półllqcny _wschód· od· prze- .
ROTTERDAM, 3 kwietnia. Z No··
'ł:c~;y U~ckiej.· Ze stojących ostat.. wego Jorku donoszą, że wskutek sukcesów niemieckich .lodzi podwodnych,
.
pod>Przemyśłem sił rosyjskich
podniosły się premje ubezpieczeniowe
Iskonstatowano .teraz wszystkie dy- na transporty amunicyjne o 85 procent.
wizJe na UQf.Ct.e Karpackim.
Wskutek tegi> wporta.ch .Now ego J~.).fku .

XVI.

StratY' angielskiej floty han.dlowej ..
LONDYN, 2 kwietnia. W liście Bruce Ismays z Liverpoolu, który zamieSzcza wiele dzienników, są określone
straty, przyczynione przez niemców, angielskiej flocie handlowej od sierpnia
1914 r., do początku marca, na 2,914,571
funtów sterlingów za okręty i 4,474,817
funtów sterlingów za ładunki.

Straty angielskie.
LONDYN, 2 kwietnia. "Daily TeIegrahp" ogłasza straty angielskie, od
dnia 24 lutego do dnia 26 marca. Według tego, stracili anglicy, na wszystkich
terenach wojny, w zabitych 390 oficerów
i 4496 żołnierzy. Ogólne straty za ten
czas wynoszą 1081 oficerów i 18794 żoł
nierzy. Ogólne straty marynarki reasumują się, podczas ostatnich miesięcy, o
ile je ogłoszono, w walkach wschodnich
na morzu $ródziemnym na 220 ludzi,
do których należy dodać 182 ludzi z
krążownika pomoczniczego "Bayano" i
6 ludzi z kontrminowca "Tern". Ogófna
strata oficerów na zachodnim terenie
wojny od dnia 10 marca wynosi 909.

Zatopiony parowiec.
LONDYN, 2 kwietnia. "Biuro Reutera" donosi. Łódź podwodna niemiecka,
bez uprzedniego ostrzeżenia, zatopila
parowiec angielski "Seveu Scas", na wysokości Beachy Hoead. Okręt zatonął
w ciągu trzech minut. Z załogi 18 ludzi,
zatonęło 11.

Zalopione

80.

na 2 stronicy f śród tekstu Z1ł wiersz łub jego
mIejsce 50 kop.; reklamy po tekście 15 kop.; nekrologia 20 kop.
Ogłoszenia zwyczajne 10 kop.
.
Ogłoszenia małe l i pół kop. za wyraz.
Kaide ogłoszenie najmnIej 20 kop.

spokojnie od dwóch tygodni 18
przeznaczonych do Anglji i
francji, naładowanych materjałem wojennym.

wydarzeń.

Urzędowy

uważa się

1(g

Nadesłane

okrętów,

Na północ od przełęczy Uszockiej, sytuacja. jest bez zmiany. Ponowny .atak rosjan rozbił się po kr6tkiej walce.
Na wszystkich po~ostał1ch frontach niema żadny ch szczególniejszych

Z

o

stoją

W Galicji południowo-wschod
nisj tylko trwa walka artyleryjska.
Przed pozycjlł naszą między
Dniestrem a Prutem panuje spokój
po skutecznych walkach 1 kwietnia.
WIEDEŃ, 4 kwietnia. W Karpatach trwają walki po obu stronach
doliny Laborczy.
Wykonany wczoraj kontratak na
sąsiednich wyżynach wschodnich, wyrzucił ·z wielu pozycji trzymającego
się dotychczas silnie nieprzyjaciela.
Takie na wsch6d od Virawy, odparto silny atak rosjan. W tych
wczorajszych walkach· wzięto 2020

; lokrotne ataki francuskie.

D

J a n O ro d e k.

redakcja nie zwraca. -

bez zastrzell;enia honorarjum

j~ńców.

4 kwietnia.-·Urzędowo.

o

przyjmuje interesantów-w spl8waeh re..
dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

wiadomości.,

B kwietnia.-. Urzędowo.

darzyło się

N AR

i wydawca

i administracja.-Przejazd JW 8, otwarte
cod:!.. od 9
--------------~~-----------do 7 wiecz. w Niedziele i święta. od 12 do 6-tej.

. aluięczn1e 56 kopIejek:..
.
..
Za ednoszeołe do domów 10 kop. ~
Za granicą miesIęcznie :rnbU.1.
.
_.
Wychodzi codilcnnle.

Ostatnie

a AN

~edakcja

w ŁODZI WYNOSI:
półrocznie 3 11>..- kwuł;ałałe. l th. 50 kop ...

PImNuMERATA
~

R

Założyciel

okręty..

LONDYN, 1 kwietnia. "Biuro Reutera" donosi: Parowiec "Crown of Castile" jec;:hał z Neufundlandu do Havru.
Gdy ukazała się łódź podwodna, powo~
lał kapitan ochotników jako palaczy,
ponieważ chińscy palacze byli tak przestraszeni, że nie mogli wykonywać żad
nej roboty. Parowiec spodziewal się umknąć przed kodzią podwodną, lecz po 3
kwadransach pocisi<:i trafiły w kajuty i w pomost. Załoga otrzymała pół
godziny czasu do opuszczenia okrętu.
Po sześciogodzinnym wiosłowaniu Ul'a
towano ją. Niemcy potrzebowali 2 godziny czasu do zatopienia okrętu strzałami.
p

lIieudane zamachy lotnik6w ..
MDLHEIM (BADEN), 1 kwietnia.O godzinie w pół do 6 wieczorem, lotnik nieprzvjadelsI~i zrzucił nad miastem
bombę,
która '.'J:ll'ządzila tylko nieznaczn!'l szkody w l:u:dynkach.
NEUENBURG n./Rh. O godzinie. 7
wieczorem, ukazał si.ę nad miastem lotnik nieprzyjacidsI~i; który zrzucił trzy
bomby, przyczem \r;yrządziły one tylko
nieznaczne szko~y. .
.
LONDYN, 1 kwietnia. (Wiadomość
"Biura Reutera"). Bez uprzedniego ostrzeżenia torpedowała wczoraj· Mdź
podwodna parowiec "Emmalf z Ie Havre.
na wysokoś<;:i Beachy Head. .~
Okręt natychmiast zatonął. Z 19
lumizalogi. miało zatonąć siedemmlsfu.

Manifest Wielkiego Księcia jest
tylko parawanem. Moskalofile znają doskonale jego wartość. Zdradzając swój naród na rzecz jego śmiertel
nych wrog6w, nIe kierują się oni per..
spektywą lepszej przyszłości dla narodu a wyłącznie własnym interesem. Są oni, godnymi następcami
Targowiczan i tych dwuch braci Rejtanów, kt6rzy dla brzucha przeszli na
stronę Moskali, podczas gdy trzeci
Rejtan, słynny patrjota. polski, roz...
pruł sobie brzuch, nie mogąc przeboleć straty Ojczyzny. Teraźniejsi
jednak Moskalofile są stokroć nikczemniejsi od swoich poprzedników!
od tamtej epoki zostało przez Moskali przelane morze krwi polskiej i
zostały zadane miIjony katuszy naszemu narodowi. Polak, który w tych
warunkach może paktować z moskalami, musi mieć w swoich żyłach zamiast krwi, rozcieńczony rozczyn
szal bierstwa.
Największy kontyngens moskalofilów stanowią ludzie, których głów
nym, ie~eli nie wyłącznym, atutem
w walCe fyciowej stanowi absolutny
brak wszelkich skrupułów, oni słusz
nie rozumują. że przy każdym innym rządzie, stracą grunt pod nogami. Ale się mylą, jeżeli, parafrazując słowa Ludwika XIV. "L'etat
c'est moi",sądzą, że nar6d to-oni.
Oni stanowią tylko szumowiny; olbrzymie masy ludu mają wszystko do
zyskania, a nic do stracenia. Jeżeli
pozatem byli w naszem społeczeń
stwie ludzie uczciwi ale bezkrytycz3
ni, którzy dali się uwieść h3słom
moskalofilskim, to na nich, jak ude~
rzenie . obuchem w łeb, podziah:ło
postępowanie wojska i władz rosyjskich u nas w kraju i W GaHcji.
Wojsl~a rosyjskie zachowują się
u nas, jak barbarzyńcy w kraju nieprzyjacielskim; mordują, palą i ra~uią. I jest to zupełnie _ zrozumiałe.
Zołnierz rosyjski musi umieć jak
pacierz tak zwaną "słowie:.most". a
w tej "słowiesnosti" my figuruje myl
jako 71 wnutrennije wragi oiiecze~
stwa" w jednyw rzędzie z "buntowszczikami" i '1koniokradami". Ni01\oronowany monarcha Rossji. Puriszczernośecinne gazety nazywały Pola~ów "izwiergami roda cze a
łowiec~eskagou.
Słynny mąż stanu
rosyjs!d, Stołypin, powiedział: r; Wo-

kiewicz i

lałbym w Dum:e widzieć

ruskich niugody'.v::ó7:';.
W Galicji moskale usiłują w cić; gu
kilku miesięcy przeprowadz,ć to, co
się im u nas nie udało w ch~~~ stti.

hilistów, jak polskich

lai:

kompletną rusyfikację

kraju. Pro~

Nr. 80.

GAZETA l ...09:'zI<A.

...
!esarami moskali w tym kierunkusą

Ich młodsi bracia, S~rbowie.
Kiedy. jeden z za;2'ranictny~h
posłów zwrócił uwagę

prezesa mtni.
serb9kich Paszicza, że w za(tfl· ktow~uiel przez Seibów częśd Maahń'.il

mieszkają wyłącznie bułgarzy
ł grecy- Paszicz odpowiedział: ,,1?o

cedonji,

Toku oni wszy'$cy będą serbami." Ze
to nie było czczą przechwałką, do""
wodzi następujący epizod, którego
świadkiem był pewien Francuz. Do
banku w Salonikach zgłosił się jakiś
Macedończyk po odbiór re szły wkładu.
Wł~ściciel banku przcdewszystkiem
go się zapytał: ,,3ak się Pan obecnie
nazywa?" Zdumiony francuz poprosił o wyjaśnienie tej zagadki. O~a~
zało się, że ów klijent przed wybuchem bałkańskiej wojny nazywał sję
"Nikolides"; po zajęciu tej części
Macedonji przez Bułgarów musiał
uoienić swoje nazwisko na "Niko~w"; po aneksji zaś prz~z Serbów
'ilUlllszono go, aby si~ nazywał "Nikołowicz" , ale i to nazwisko nie
wydało się jeszcze dosyć lojalnem
władzom serbskim i zamieniono go
ua. "Nikoliez".
x.x. X ..

Juk rosjHoie poluj nnu lotników niemieckich.
w

państwie

carów jest wiele rzeczy
niewygodnyeh i niebezpiecznych, na które
Diema skuteczniejszego środka nad wszechpotężny rubel. Tego naj starszego i najWierniejszego sojusznika postawiono zrno&Zować także przeciwko najaktualniej·
'litemu niebezpieczeństwu rosyjskiemu w
~staci lotników niemieckich. Dźwięk srelra - a ponieważ wobec ciężkich czasÓw
srebra coraz mniej - szelest banknotów
papierowycb, pokonać miał najgroźniejszą
broń Niemców w pojęciach naczelnego fJsyjakiego dowództwa wojennego.
Na rogach ulic porozlepiano więc olbrzymie plakaty, popi, naczelnicy gmin i
inne trąby woli monarszej oznajmiły poddanym batiuszki wszem wobec i każdemu
z osobna, że każdy, kto zestrzeli taką m:lchinę piekielną, otrżyma tysiąc rubli nagrody, a połowę ten, kto doniesie o pojawieniu się niebezpiecznego smoka napo~
wietrznego.
Tysiąc rubli - to nie w kij dmuchać.
Odezwy rządowe wywołały więć emocj~
gorączkową. Każdy, młody czy stary, cho~y czy zdrów. kobiety i dilieci calemi dnia~
mi spogl!ldali w niebiosa, bacząc pilnie,
czy nie uka2.e się gdzie lotnik niemiecki.
A rezultat? - Przewyższył wszelkie
oczekiwania. W krótkim stosunkowo czasie żołnierze rosyjscy zestrzelili trzydzieś
ei siedem samolotów - ale niestety w/asllyc.h. Skoro tylko pojawił się latawiec na
l

się ku niemu salwy
ze wszystkich stron, Każdy chciał być
pierwszym. Tysiąc rubli, to niebagatelka.
Samolot J>puszcza eięcoraz niżej. Lotnicy
sygnalizują jak wściekli, rozwijają chor~

horyzoncie,

zwracały

gwie o hanNach rosyjskich ...
Znamy się na tam! Jesteście Germ:::ńcarui, a chcecie n::s tylko oszukać, że
by tem celnie1 obsypać nas bombami, ••
Ognia! Ognia...
N areszcie jeden strzał
trhfla j lotnik zdruzgotauy znajduje się na
ziemi. Tu nareszcie pokazuje się, Ż.6 niebos-zczyk był Rosjaninem.
Tak skończyła s;ę naganka z nagrodami na lotników niemieckich.· Obecnie
w państwie carów zakazano pod karą
śmierci strzelania do Elamolotów bez wyraźnego rozkazu najwyższej władzy.

%zIem ~polskicb.
Komilet niesienia pomo6y _

Obniżenie ~en mąki

MO rb .• w Błaszkach 1.50.0 mk~, W Pabj.anicaeh 1000 marek j przeka:.: na zakupIoną
w Włocbwku żywność ns 10,000 mare}r, w
Łyszkowicach 300 mk., w Głownie 1000 mir"
w Kouatantynowie 600 mk. i przek8z na żyw
ność na 2400marE.'k, w Ozorkowie 1000 mk.,
w Strykf!wie 1500 marek i 250 rb., w Łi
wic:m 3000 mk., w Bolimowie 1500 m~.,
w Lutomiersku 500 rb., w AleksandrowIe
250 rh. i przekaz na źywność z Włocławka
~a 2500 marek, w Zgierzu przekaz na żyw
ność Z Włocławka na 5000 murek.
W Włocławku komitet na zakupione
zboże wpłacił 30,000 marek.
.
Komisja stwierd&ib,

ze

fenigów.

założone kom!~

tety funkcjonują wszędzie prawidłowo i wyraża zupełne zaufanie, że powierzony im obowiązek spełuią z całą sumiennośoią·
Dotad ofiarność w naszym zaborze dla
Królestwa' jest rzec~ywiście niemllł!l. Komisja
jednak stwiei'dziła tyle zniszczeń i nędzy, że
na dotychczasuwej oflarnQści poprlesti*ó nie
moŹ!la.

i(Fólesł1\lllie

Polskiem..

Delegaci komitetu niesienia powooy w
Królestwie· Polskie m, pod,.;ieleni na trzy grupy,
objechali automobilami CZf;ŚĆ Królestwa Puls kiego, zajętą, przez wojska
niemieckie i austrjackie. Utworzyli
pos;;;czególny<:h powiatach oraa miastach, 10bląe komitety, o ile jnż nie isiIliały. Kandtety te będą organami wykonawczymi komitetu poznańskiego. W szczególności zada·
niem komitetów w Kr6lestwie Polakiem b~
dzie:
po l: udzielenie informacji, gdzie m.ożus

w

. nabyć

zboże,

po 2: wskazanie okolic, którym należy
zboża dostarczyć,
po 8: obmyślenie sposobów przewiezienia zboza do okolic, 7agroźo-nych głodem,
po 4: zakładsQ.ie tanioh kuchen.
Delegaci podezas 9bjazdu zakupiii jnż
w okolicach, w zboże jeszcze obfituhcych
znaczniejszą ilość tegoż. Na zakupno to dostali poprzednio pozwolenie od władz niemieckiuh. Zboże to prsewiezione byó ma do
potrzebujących iywności okolic. Zaznaczamy,
że władse cywilne czyniły wszelkie ułat
wiania delegatom komitetu podczas ich objazdu

Kronika polityczna.
Pismo

rozporządzeń

dla Królestwa

Polskiego.
Zarząd cywilny dla Królestwa Polpodlegający Głównodowodzącemu

skiego

v. Hindenburgowi, wydaje obecnie pismo urzędowe pod tytułem " Verordnungsblatt
der Keiserlich deulschen Verwa1tuńg in
Polen".
Jak zaznacza na wstępie głównodowo
na wschodzie . marszałek pol.

dzący armją

ny v. Hindenburg, w piśmie tym

zamie-

szczane będą wszelkie rozporządzenia w
języku niemieckim oraz polskim.
Wszelkie te rozporządzenia posiadają
moc prawną, wobec czego mają olbrzymie
znaczenie dla władz i osób prywatnych na

terenie zajętem, również ważne są dla
wszystkich tych poza granicą, którzy mają
jakiekolwiek stosunki bądź to służbowe
handlowe lub prywatne z osobami zamieszkałymi na zajętem terenie.
W numerze pierwszym znajdujemy
w Królestwie.
rozporządzenia
Głównodowodzącego:
w
sprawie przekroczenia granicy przez ludzi
. Gdzie zachodziła tegJ potrzeba, delegaci rozdzielali llaraz zapomogi pieniężne na . oraz przewożenia towarów, wobec czego·
wsze1kie dotychczasowe w tej kwestjirozutrzymanie istniejąoych już lub nowo powstał
porządzenia zniesione zo:stają; w sprawie
jących tanich kuchen.
Daw.ali równieź prze-

kazy na zakupioną jak wyżej żywność.
Zapomóg takich udzielono na ręce przewodniczących poszczególnych komitetów lokalnych: W Będzinie 5000 marek, w Dąbro
wie '5000 mk., w Sosnowcu 10.000 mk., w
Częstullhowie 7000 mk., w Częstochowie na
opuszczone dzteci, których rodzice wskutek
wojny zaginęli, 500 marek, w Zawiercin3000
mk., w Brzezinach 1000 mk., w Głuchowie
nad Rawką 1000 mk" w Nowo Radomsku
4.000 mk., dla wsi, zniszcllonych pod Złotym
Potokiem. 1500 mk., w Piotrkowie 3000 mk.
w Sulejowie 500 mk., w Łodzi na rf,lce pre·
zesa Komitetu p. Stamirowskiego 125,000
marek, w Kaliszu 4000 mk. i 2000 rb., W
. Kntnie 5000 mk., w Kowalu 300 rb., w Turku

Macoch

w więzieniu piotrk()\vskiem..
-:--

Zagadkowy oficer rosyjski. - .Piotr..
lItowska turma."- "Świat katorgi." - Ma ..
4Ooch. - Czy Helena ży,ie? - Ku światłu

•••

Na ulicy Kaliskiej w Piotrkowie spot-

kałem rosyjskiego oficera.
Ulica ta roiła
,się od barwnego tłumu. Jakby na przeglą
dsie ozy rewji wojskowej błyszozały barwne

mundury, huzarzy, oficerowie sztabu niemieccy i austrjaccy oficerowie strze'lców i
alanów, między temi ludnośó Piotrkowa
dziewczęta, oiekawie spoglądające na synóV:
M.ar~a. :- Zdaleka błyszczał czerwony pas
rroZpl~tel pelerjny prUSkiego ulaaa, który za..
jęty jest. w komendzie tuteiszej. Jakby z in:MgO śWiata pochodził Moskal-oficer i zda~
wal o się, że snuje si~ za nim mrok teO'o
iświata pełne~o l!mutku i niedoli, świata
Durego Dostojewskiego i wielu innych. Ori,8er ~łaniał si~. grzecznie pozdrawiano go na.
wzajem.
Był to pierwszy oficer rosyjski, które~
go widziałem bez eskorty, PIRWdopodobnie
'był on tu w Piotrkowie na wolnej stopie;
aiG zdradzał tez wrogich zamysłów. Rewo.l.
~ i szabla wisia.ły spokojnie u pasa, a na
~pee zdaleka widne "oko cara", owalna kobi'da, ZWana tak przez żołnierzy rosyjskich.
~ kaMej czapce moskiewskiej świeci to oko
~arD.owbiało,p6marań.czowo. Gdy nasi biorą
IIkskaIi W niewolę. to moskale sprzedają je
~a parę halarzy. Na czapce oficera świeci
'10 O~il zda!eka jasne i czysta. Podążyliśmy
~ m.m, • ~wiał . nas urok jakiejś zagadki, taJem. nlCZOSCl dZlwn.e). otaczającej tego Mos-

:0-

~ą.

przeszedł

wolno Kaliską ulicą,
wzdłuż sądu, obecnie zamieniouego na sspitaJ,
dalej coraz dalej wymijaj,\c tłnmy ludzi, ustE;lpujących mu się z drogi.
Przeszedł przez Rynek iskr~cił na
lewo w samotnfł ulicę, aż wszedł na prawo
w ulicę Bykowską:, . która jęczy i drży od
ciężkicb, pakownych wozów.. Właśnie przejeżdżał w starotytnej, prawie juź nie widywanej dziś karucy handlarz. zrasztą wozy
z węglem, starą: miedzilł. kawałkami że
laza.
Okna jednego domu otaozały ramy że·
lazne, kraty i okiennice, dom jak pancerz.
Moskal stanął, zapukał dwukrotnie. Pukanie to, to nie prośba o wpuszczenie, tu nakaz! Czy otwQrzy się przed nim ta brama
piekieł? Spojrzeliśmy w ciamnośó. DrzllI tam
i brzęczą łańcuchy, żelazo, ciemne, wilgotne
mury - cienie dookoła.
Wtedy nie wiedsieliśmy jeszcze, ze Macooh znajduje się we więzieniu w Piotrkowie.
Sławny Macoch, zakonnik, któregO' życie jest
jakby ~ajciekawszym kryminalnym romans?m. Zleie to jest pełne orgji pięknycb, kobiet. ktore opłacał drogiemi kamieniami u..
kradzionemi z obrazu Matki Boskiej. Ta
ciemna brama - to wejśoie do Piotrkow~
skiej turmy", więzienia Piotrkowa: Oficer
rosyjski, iÓllcy przed nami to dyrektor
tego więzienia~
.
. G~y wszedł, cofnęli się wszyscy, znajdUJący BJę na podwórsu o krok
Ci· nawet
którzy doŚĆ sdaleka od niego sŁali, eofneli
się także.
Czterech więźniów, rątbilłeYCh
drzewo, zatrzymało Biekier~ i dopiero za
chwilę ze zdwoj9Wl enę~ą mbl.'aH się do
pracy.
Jeden z Wi~ŹllMw :oo.zmawiał fi jakąś
kobiet~. Dwóch doz{)rOOw nadglądało, słll
cbało rozmowy'i Czy Jo jega ~ tmatka.

wprowadzenia kalendarza gregorjańsUegp
i czasu środkowo-europejskiegoj O zniesieniu dni galowych, o zniesieniu wogóle zakazu płacenia i .zakazu płacenia długów
poddanym wrogich państw; .() zniesieniu
moratorjum, o przedłuzeniu prawa wekslowego i czekowego. Następnie cały szereg rozporządzeń w sprawie sądownictwa
i prawa karnego w. Królestwie Polskiem,
o prawie cywilnem, hypatecznem; o konkursach w razie upadłoścj. o pQdatkach i
t. d. "Verordnungsblatt der Keiserlich
Deutschen Verwaltung in Polen" wychodzi raz na tydzień pod redakcją D-ra Pomian Dziembowskiego. Abonament kwartalny wynosi l mr. 50 fen.
czy SIostra, nie wiadomo, rozmowa monotonua, pytanie i .odpowiadź. Twarz kobiety zm~·
ozona, udręczona tem mÓRieniem o niezem,
gdy może na usta.ch drżą ważne pytania,
. gdy wIele nie wymówionych rzeczy cięźy na
seroa.

W łamanej niemczyźnie· opowiadady·
rektor, ze więzienie w Piotrkowie najwięk
sza jest w Królestwie Polakiem, źeNiemoy
wypuścili kilku politycznych więźniówj obecnie w celach znajduje BiQ czterystu 'Więźniów.
Niektórych mieli· czas Moskale we wt'zesniu
wysłać na Sybir, ale Macoch jest Chory, nie
dało się go przetransportować. M:a~och~
-,. - - Vlltedy dopiero wpadł mi na myśl
znany proces i czarny obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej.
"Czy nie moglibyśmy Macocha zobaczyć?" ~ .
- "Prosz~. Jest on w oddziale ślad ..
czym. Ja pójd~ pierwszy, przeprowadzę."
CiemnJ. ponury świat otworzył 8i~ przed
na.mi. -'- Bwiat katorgi, o pisywany przez Do·
stojewskiego w całej pełni.
Nie myślałem
nigdy, by świat ten mógł mi się kiedyś ukazać w rzeczywistości. ze będę m§gł iśóprzez
te żelazne. schody, zaglądać, jak zyj/ł ci akazani, którzJ::,..tu przeżywają zimę, li wiosna
zaprowadza Ich w dal Sybiru. Brz~k łańcu
chów, otwieranieokntych. żelaiem drzwi, to
dźwi~kj, do których się ucho wkrótce przyzwyozaja, mo§;a dlatego, źe tak często to
opisywano. O wiele przykrzejsze to kłapllllie
kroków gdzieś w dali, jakby dudnienie bosych nóg po korytarzach. te odgłosy rozmów urywlIIiące· się i milknące raptem przy
akompaniamencie lIutrzaakiW8oy.ch drzwi.
Cale małe, rut. szeŚĆ łózek. Nad ka:1:
dem łóżkiem tRb1ięzka 3 imieniem· i (}borobą
z~ll1eh. Dwa Mika pu!ńe,zQl.\wały się .
~ekaó na. :wzybySLÓW., ~{a lewo. w rogu le~
M

.

Wojna" pustyni połł.u:lniowo-Urykai..
.
sIciej..
poswalczenin powstania burskiego, .P9d~
jął oueenle generał Botha ~ ar.rują, liaząei\
pODO, pOdług doniesie4 angleIs~lch, 60,000żołnierzy walkę pneclw p01UQnlOwo-zacnod..
niej Afry~e niemieekid~, Wielkich wi~ków
na pobicie nieprzyjaciela nieml1 w Angiji. plIr
niewaź Johaunisburski Itofespondant "DiUy
Mail", L. N. Neame, pośpiesza w długinl artyknIe. wykazać niesłychane trudnnśeitej
wojny w pnstyl!.i połlldniewo-afrykaliskiej.
Bothawyposstył wojskO swoje ta~ dobrze
jak tvlko było można; otrzymał on z AngliI
. samoloty, artylerj~ ciężk!l i inne przrr.aądy
pO'llocnicze. bez których nie odwaZyłby się
przedsiębrać tej wyprawy. Zdaina do za,.··
mieszkania ozęść niemieokiego Połud&iow().
Zachodu leży, jak' wiadomo, po środku prae.. .
palonej słońcem~ po.zbawiulU\j 'wudy i clenia, .
pustyni nośoęgo piasku. Tell tylko mote pojąć, jakie przeszkody stają pr~eciw przemar..
szowi przez ten pas piasku, kto go zna dokładnie z doświadczenia. Pas tSllwaha
siQ pomiędzy sZ9fokośeił\ od 60 do 126 kM.
Pr~ez niego musi wojsko .angielskie ~4Jwa·
dzić w{}d~ i tak samu pożywienie dla ~ł.
nierzy i zwierząt. a także wS~yl:!tk:o, co mo~e .
być potrzebnem dla wojska. Z lr połndruowy
dochodzi do 4.0 stopui R' t huragany piaak.oW&; ..
które zwykle szaleją w połuilnie, są tak g~steJ
najbliższy namiot w obozie wydaje sił}
jak plama niewyraźoa, a zreS'tt!l wszystko
jest nieiVidzialne. Wojska· są wtedy tak
oblane potem, że mogą tylko nosie najoi-eń.sza
ubranie, hełm od słońca i parę obuwia. Zdarzają się masowo wypadki, ze żołnierse by....
wają doprowadzeni przez prażenie słońca da ..
obłędu i trzeba ioh odsyłać do szpitala. Do..

_Wliiii4l

Oficer

w ftiemczecb.

Rada nadzorcza wojennego Tow. zbor
żowego uchwaliła od chwili uregulOW~fli!l
zapasów mąki .we~le uloź?.n ego p!an\1 l!_
z dniem 1 kWletma abmzsć ceny mąklo
Będzie ustanowioD~ch 10 gr~~. Naj~.ii~a
cena na mą.kę żytnIą \\' y~oBIC .będlue ~ .••
marek wraz z frachtem l workiem, naj.. ·
wyższa S8 marek. Cena pszenicy wyniesie
od 40 młlrek 75 fenigów do 43 marek 76"~

za

dziesiątki tysif,lcy zasłon i ochro~.
nyoh okularów wojsku .Bothy dla walki prze- ...
ciw piaskowi i niemiłosiernieoslepiającemu
światłu słonecznemu. Kouie chudną strasznie
i zdychają. jak muchy.
Przy każdym
podmuchu wiatru powstają wysokie wydmy ..
i linje kolejowe trzeba z dnia na dzień odkopywać, poniewa~ tor pokrywa. wysoko piasek:.
Lecz niema innej drogi, aby dotrzeć do niem;';
c6w. którzy cofnęli sig do wnętrza swej kOr
lonji, gdzie znajdujll si~ studnie, źródła 1
Jest kwitóllICY kraj. Armja Bothv przewyźsz~
z pewnością liozebnie wojska niemieckie:.·
które będą walczyły. Czy to jednak jest
wystarczającem do :.:wyeięztwa, wydaje Bi~
korespondentowi angielskiemu jeszcze .wąt-:
pli wem. Niemcy są znakomicie wyposazeili,
mają licz~e karabiny maszynowe, znae&l1!;
artylel'ję i wystarczający zapas amunicji i

starczono

śr~dków ·źywnościowych.
. Założone przez nioh miny ziemne jul
stały sj~ dla wojsk Ullji. Południowo· Afry'

i
·.viężniów odwr6oony do ściany.
Na B~Iest i odgłos rozmowy zwrócił si~ k11
nam i obojętne mu to, czy to dzień czy noo.
żał

Jeden z

Oczy zawilłzane czarną przepaską.
NaprZ6;}iw siedzi ~lacoch. W EzaryIn
płaszczu wi\2źniów, najzupełniej podobnym
krojem i barwą do sołdackiego szynela. Prged
nim stos ksiąg nabomych, zaznacza stan duo
chowny,
którego niegdyś należał. PairzQ
na niego ciekawie.
Nic nie widać po nim
jego ongi romantyoznych czynów. Widać, tylko
to za podły tchórz, morderca brata. Tamte fan·
tastyczne przeżycia zatarły lata spedtone W
kaźni.J'owietrze więzienue p1lwlokło twatl
je.go SzalO zielonawą barwą. Odczuwa się
tylko: ten zabił swegO' brata i był księdzem.·
Orgie częstochowskie i wspomnienie Heleny
Krzyżanowsli..iej,. kObiety, dla której popełniat
zbrodnie, znikły z jego pamieci. Wszystko
tak juz dla niego dalekie, jak daleką jest wol-

ao

nośó.

Pytamy go o rozmaite rzeczy. Opowiada m1.motonnie. Wie, że jest wojna. ze
Niemey i .A.ustryjacy są w Piotrkowie, ale to
nie zmienia w ni6Zam jego losu~
Pytam o przeszłość. Byliśmy przed
kilku dniami w Częstochowie - mówi jeden
li! nas umyślnie, by naprowadzić go na pole
wspomnień.

Wif,l3ien coś mruczy. Dozorca mOWI:
"Pyta, czy panowie coś o niej nie wied~ll?
O Helenie?"
.
Nie wiemy nio. Jeszcze .ostatnie spojrzenie w celi ku łÓ3ku ślepca. Na ąchodach
mało nie upadłem.
Na ulicy Bykowskiej otacza mnie znów światło i rueh. lud~it1 ......
życie. ..;.. . .

.(uIlustrowany I{!l1;];,''r Codzien.ny.c,)

I

Wi~CBą! - rzekł lejtnant" potrZI1Snlłł pię~
śeią w ich stronę. Później krzyknlłił do
mni~ domyślnie: - Zadanie nasze jest wy;.
pełnione, prędko z powrotem. - Nawróciłem szybko 1 lecz ledwie przel ecieliśmy
500 metrów, gdy deszcz szrapneli Iltał si~
większym niź dotychczas. Dym osłonił
nas takimi gęstymi ehmurami, że było niemożliwem dojrzeć cośkolwiek: na odległOŚĆ

. Obwieszczenie.

Wszelkie towary z okręguadmi •..
mstmcji austrj ackiej, przedewszystkiem
z powiatu piotrkowskiego. do okręgu
administracji niemieckiej wprowadzane
a mianowicie: sól, cukier, zapałki, cygary i papierosy, podlegają cłu podług taryfy celnej przez szefa administracji cywilnej wydanej. Towary

te

aż

do

zapłacenia cła

że cło już jeslzapłacone

będzie,

cłu
gają cłu

nie

podlegają.

źe

lub,

to--

Nie podleokręgu

te towary, które z

administracji niemieckiej pochodzą·
Osoby, które towary du podlegające
bez oclenia do miasta Łodzi i do po'wiatu łódzkiego wprowadzać zamie.rzać będą, zobowiązane są cło dopła
cić a" oprócz tego przezemnie surowo

karane

.-

będą.

Cło za sól, cukier,

zapałkł,

cygaryi'

papierosy wynosi:

Za s61. • • • 15 mk. za 100 kg.
" cukier. • • 25 ,. ,. 100 •
,. zapałki • • 100 »
,. cygary i pap. 1500 "

Łódź, dnia 4

"

100 "

"

100 "

kwietnia, 1915

Cesarsko· Niemiecki

! ..

v, Oppen.

prezydent policji

Obwieszczenie.

I

U dmuch ps6w m Zarzewie ID
gminie Chojng. nrZ(dowo stwierdzono
wściekliznę·
'
Z pomodu tego niniejszem nakazuje na przeCiqg 3 mieSięcy. aby wszystkie psy m gminie Olojny się znajdujące
nll· łllńcncn wzięte· zostały. Wolno latll-'
ji!ce PS!] zabite, właściciele· ich oprócz
tego surowo karnni zostaną.
Cesarsko niemiecld
Prezydent Policji

I bódź,

V.·

O. ppe n.

.5 Kmietnia 1915.

Obwieszczenie..

ł

tiJła:śdeła Józefa
sklllał sąd polowy lU

liieisa z Komar,
dniu 22 marca
1915. za szpiegostwo na śmierć i rozstrzelano ,go jeszcze ID tym sllmgm dniu.
rnłodzteszyn,

27 marca 1915.

Prezes

$ądu.

Kllńskiej bardzo nieprzyjemnymj, a opowia&lalII, żę w ostatnich miesitłcach 'w Windhuk
8=l wyrabiane w dużych ilościach granaty
r~czn9. Przy doskonałym systemie kolajo.
wym W głębi kraju, świetnych stacjach telefonicznych i telegraficznych, rozsianych na
tym obszarze z pewnl\ liczbą samolotów,
jaIdeposiadają, wydają się niemcy bardzo
niebezpieoznyUl przeciwnikiem, BwłASgCZ8. te
8111 enidowalki w pustyni znakomicie przygotowani, co nie da si~ powiedzieć o wszystlich wojskach Buthy. Jak dobrze funkcjonufe ełuibs wywiadowcla w niemieQkim Połu
liniowo-Zachodzie, o tem świadczy małe zdal'ZE'nie. Gdy zołnierze armii Unji Południo
wo-Afrykańskiej grają w piłkę nożną, przysyła im telegrafist4 z Windhuku, lila pośre-
dnictwem telegrafu bez drutu, sAJ'kastyczną
uwagę, w której drwi a ni oh a tego powodu.
Często wykrywane bywaj!) . druty telegraficzne, ukryte pod piaskiem. Niemcy nie
ograniczyli sili! bązwarunkowo na samej obronie ich kolonji, lecz w kilku wypadkaoh
występowali ssczepnie, wdarli się do północ
!low.zachodniej części kolonji przylądkowej i
byH zwycięzcami. I jeżeli nawet uda się
Bocie wojsko !Swoje przeprowadzić przez pas
. piasku, zastanie tutaj 5tlne niemieckie pozycje ohrónne i ten sposobbędzie ta afrykań
ska wojllspiaskowa ",ciężkim interesem# dla
anglik6w i nawet bardzo kiepskim.

w

Wstff"2:ąsający epizod z WOjD,!:
w l!!lowietrzllh.

dzienniki angielskIe;
-"..
.. Pewien lejtnant, w . charakterze obserwatora i aiedant, jako pilot,otrzymali
nd franellskiegodowództwa wojskowego
polecenie wykryciabaterji. niemieckiej,
której ogień wyrządzał wielkie sakody.

niemiecką,

ilpowiad~ ·llrowadzącyeamolot, -powitano
lias BtraEłZnym ogniem z grallatów. Wznie
iIiśmy się wyżej i spostrzegliśmy w koń
d

~u

llie

jedlJą,

odpowiednią ksillŻkę do czytania., nie 30stawiać jej bez pomocy i kierunku na past-

n~

Kronika mieinowa i Sa!ie~lka.
" sprawie szczepienia ospy.
,
Do mieszkańców m,

Łodzi.

Skutkiem wypadków wojennych wiela

.

mieszkańców Łodzi ~ani6dbało w cilłgu ostatnich miesięcy dobrowolnego szczepienia ospy,
zarówno sobie, jak dzieciom. Następstwem
tego jest szerzeuie się ospy, szczególnie
wśród nieszczepionych niemowląt, specjalnie
w południowych częściach miasta i na przed,
mieściacb. Wobec olbrzymiej śmiertelności
na osp~ n niemowIllIt (trzeoia część chorych
na ospe niemowli\t umiera) dalej,wobeo oięż
kioh kalectw, jakie ospa za soblł niejednokrotnie pociąga (ślepota. głuohotll). Sekoja

Sanitarna postanowiła przeprowadzić w mi esif!;cU maiu r. b. obowiązkowe szożepienie
oSl'Y wszystkim, dotąd nieBzczapionym, bez
róźnicy wieku.
Po ogłoszeniu terminu roz. poez~eia szczepienia ospy ze wskazaniem lokali, W któryoh szczepienie odbywać się b~
dzieJ kaMy nieszCliiepiony obowiązany będzie
poddać się szozepieniu. Szczepieni juśdaw
niej mogą również poddać Sili! ponownemu
szczepieniu. Każdy szczepiony otrzyma odpowiednie świadeotwo, podpisane przeli< lekarza. Uohylający się od szozepienia będ'i
pociąguifJci do odpowiedzialnośoi prawnej.
KSiążnica. dziecięc~.

Opisują

.na linję

lej dalszym rozwojem umysłowym, dae jej

z stutnleJ chwilI.

v·

GBM

--Gdyśmy· nadlecieli

Dla utrwalenia jednak zdobytej przez

~ę. dziatwę umiejętności; nale~y ezuwać nad

w~ zarazy moralnej, ziejfłcej z bułków
wielkomiejskich.
Wielka Kwatera GłÓwaa.
W ludzie naszym budzą się samorod5 kwietnia.-Urzędowo.
ne silne dążnQści Qświatowe, powstają pe20 metrów.
.
wne zaciekawienia duchowe, którym zadość
Z terenu zachodniego.
<
Probowaliśmy wydostać się z tego
uczynić nal~ży w imi~ dobrze zrozumiaDo mieiscowości Drie Grachfen,
pIekła, lec~ wlaśnie, raz lepiej wycelowanego obowiązku narodowego. Utworzenie
neszrapnele eksplodowały z ogłuszającym odpowiedniej bibljoteki dziecięcej, zabez- która od dnia 3 kwietnia znajdujehukiem nad głowami naszemi. Przez mo..
pieczy młodociane umysły przed zgubnym
się w posiadaniu naszym, z wyjąt
men t miałem wraźenie, śe mózg mi się wpływem nędznych surogatów groszowej
kiem pojedyńczych domów na póŁ.
rozprysnął. Jednocześnie zrobiło nam się
literatury kryminalnej, wpoi w· nich uminocnym krańcu, usiłowali bełgijozycy
nagle słabo; następnie gęsta mgla zasłoni łowanie myśli zdrowej i uszlachetnia.jącej
sprowadzić posiłki. Ogień arty lerji
ła. mi odrazu caly widok tak, źe siedziai pomoze W przyszłości temu młodemu po~
łem jak w nocy. Mimo mych cierpień,
koleniu myśleć i działać intensywniej, niż
naszej zmusił ich jednak do odwrotu.
utrzymywałem maszynę na tei samej 11"~ ~
ich -Ojcowie.
Tak samo ogień artylerji naszej udasok ości, aby uniknąć postrzałów, które staSekcja szkolna. jakkolwiek gorąco
remnił próby atakowania. francuzów
ły się rzadszymi. ".Czy jest pan zdr6w.· sprawę bjbljoteki bierze do serca, nie mow lesie Argońskim.
lejtnancie?" krzyknąłem, leet nie otrzy- te 8ama dla braku potrzebnych na ten cel
Silny atak nieprzyjacielski prze':'
małem odpowiedzi. Ponieważ sądziłem, że
funduszów stworzyć Odpowiedniej instynIe usłyszał mnie, powtórzyłem pytanie i
tucji.
ciw wysokiej pozycji na zachód od
otworzyłem przytem oczy. Lecz znów nie
Zwracamy Bi~ więc do społeczeństwa Boureni1les (na południe od Varenotrzymałem odpowiedzj i nie ujrzałem nic
pOlskiego z prośb/ł o pomoG. Niema domu,
nes), złamał· się tu~ przy naszych
więcej; głęboka ciemuoś~ otaczała mię do
w którytnby dzieci z okazji gwiazdki, lub
przeszkodach.
okola.
uroo:~ystośei rodzinnych
nie obdar~ono
Francukie ataki piechoty na zaZnalazłem się sam w przestrzeni,
ksiązkami do czytania. Wielokrotnie przej6000 stóp nad ziemią. Przestraszyłem si~ rzane tomiki leżą. na pułkach bezużytecz chód od Pont a Mousson, nie miały
i poleciłem duszę Bogu, ponieważ czułem,
nie, budząc w duszyczkach dzieci naszych
skutku, podczas gdy przyniosły nam
że nadeszła ostatnia moja godzina. Poniepożądany objaw nadmiernego przywiąza
kilkanaście
aparatów do wyrzucania
niewat słyszałem przecieź huk baterji nie..
nia do książki, jako do swojej własności,
min
i
uzyskaliśmy
na terenie w Boi$
przyjacielskich podemną, to opanowała
uczucie, które wytwarza w następstwie
de Pretre.
mnie jedna myśl, powrócić za wBzelk~ cecałe' szeregi nieprodukryjnych zbieraczy
nil i pr-zynieść wiadomość. Odprowadzany
pięknie oprawnych
bibljotek prywatnych,
Z terenu wschodniego.
trzaskiem szrapneli podemną, zwróciłem
jakich w kraJu naszym, w stosunku dQ niemaszyn~ w tą stl'onę, w której spodziewalicznych czytelni publicznych, jest aH zbyt
Atak rosyjski na Marjampol, ()d~
łem się przybyć do mych towarzyszy. Lewiele.
parto z ci~żkimi stratami dla nieprzy.
ciałem W tym kierunku mniej więcej dwie
Nie wlłtpimy, że ogół rodziców pojaciela.
minuty, gdy nagle lejtnant ku memu zdziprze nasze zamierzenia, wpłynie aa ofiar~
Zresztą nie wydarzyło si~ nic
wieniu wykrzyknął: "Uwaga, ezłowleku,
ność dzieci, budząc w nich uczucie oby..
na. całym froncie wschodnim.
wznieś siEi) wyżej". Poderwałem latawiec
watelskie moralnego względem uboższej
tak szybko, że pomknął w g6r(} lotem
braci obowiązku.
Naczelne Dow6dztwo Wojskowe
strzały,
zrywając przytem chorągieWkę
Głos nasz nie powinien przebrzmieć
wiatrową z wierzy kościelnej o którą o
Urzędowy komunikat
bezskutecznie, spodziewamy się, że wezwamały włos byłaby si~ maszyna zdruzgutanie nasze znajdzie posłuch, dary szerokim
austrjacki.
la. - n~iękuję panie lejtnancie, - wyrzekpopłynlł korytem, choćby dlatego. by spoWIEDEt'J, 5 kwietnia. W Kafia
łem.-Musi pan darować. lecz nIc nie wiłeczeństwo nasze własnym zilustrowało
patach trwa zacięta walka w dolinie
dz~. Czy jest pan railionym?-Tak, - od·
przykładem,
że kraj, w którym powsta.ją
powiedział-zdaje mi się, że ciężt..o; blrdzo
dostatecznie li~zne szkoły i k13ią~nice z Laborczy i W położonych po obu
źle się Cz.uj~. -Następnie powiedziat:~Za.
rOZllmnem uBwiadomieniem buduje sobie
stronach skrawkach.
wróć pan teraz na. lewo, jeszcze wi~cej
lepszą przyszłość i nie potrzebuje ponosić
Na pozostałych frontach młe1';
na lewo. Tak jest dobrze. Teraz prosto
kosztów utrzymllnia zakładów poprawczych
scami
walki artyleryjskie. Zresztą
naprzód.
dla małoletnich przestępców.
spokój.
- Wkrótce nowy deszcz kul objaśnił
W przyjmowaniu książek dla Sekcji
mnie, że bylismy znów nad linją niemców. szkolnej od uczącej się młodzieży pośred
Pod Ujściem Biskupiem na wschód
Może trzy minuty późnieJ zagrzmiał głos
niczyć będ!) chętnie wszystkie przełożone
od Zaleszczyków, na południowym.
obser\lVatora: "No, jesteśmy na miejscu.
szkół polskich.
Oprócz wydawnictw książ
brzegu Dniestru, próbąwały umocnić
Wi1iz~ naszych ludzi którzy czekają na
kowych przyjmowane będą H wdzięczności!)
się
większe siły nieprzyjaciela. Po
nas. Opuszczaj pan aparat!- .Nic więcj
roczniki: "Przyjaciela dzieci'", "Wieczorów
nie słyszałem, lecz wkrótce wylądowaliś
rodzinnych", .Mojego pisemka" i t. p. choć wielogodzinnej walce odparto je, wzię
my na ziemią". Oczekujlłcym, którzy o.. by z lat dawniejszycb. Poza szkołami 0.- to 1400 jeńców, zdobyto 7 karabi:
krążyli aeroplan. przedstawił si~ wstrząsa
bowIązek zbierania ksi!łŻek podjęli:
naw maszynowych.
j!)~y widok. Kierowca był ociemniały, naV 1. Księgarnia Gebethnera i Wolfa
Zastępca-szefa sztabu generalnegc
zaws'ze i obok. tego bladego człowieka z ul. Piotrkowska nr. 87;
martwymi oczyma leżała ilieżywa postać
2•.Księgarnia. L. Fischera nI. Piotr..
von Ho efer
oficera, który właśuie. wyzionął ostatnie
kowska 48;
feldmarszałek-lejtnant.
tchnienie. "
3. Apteka A. Kraffta ul. Piotrkowska

zatrzymane

o ile mi udowodnioneni nie
-wary

s.

OAzaT A t..OnZK.A.

t

lecz lfzy baterje. - Tam

153;

.
4.
kowska
5.
nr. 2;
6.
nr. 50;
7.

.

Dwa statki zatopione.
Apteka F. Winniekiego ul. Piotrnr. 307,
LONDYN, 5 kwietnia. Torpe.:'
Apteka M. Leinwebra Nowy Rynek . dowano mały parowiec angielski »01Apteka W.
Apteka K.

Wagnera

ul. Glówna

vine" pomiędzy wyspą Ouernscy i
Calais, załogę uratowano. Również
torpedowano żaglowiec rosyjski "Hermes" w drodze do Meksyku, na wy..
sokości wyspy Wight; załogę urato~
wano.

Mossakowskjego ulica
nr. 87;
8. Apteka M. Kasperkiewicza ulica
~gierska nr. 54;
9. Skład apteczny S. KlimaszewskieTerytorjum zajęte Rosji.
go ul. Konstantynowska 54;
10. Skład apteczny E. Turskiego ul.
WIEDEŃ, 5 kwietnia. Z kwatery
Zarzewska nr' 64.
prasy
wojennej donoszą: Podług stwier~
Pod powyższymi adresami prosimy
składać ofiarowane ksi!)źki za odpowied •. dzenia z dnia 25 marca my i nasi sprzy"
niemi pokwitowaniami, pamiętając o tern,
mierzeńcyutrzymujemy zajęte z obszaN
ie "bis dat qui cito dat".
Rosji 46581,8 wiorst kwadratowych, f()
jest 53010,3 kilometrów kwadratowycl,
Rozporządzenie dla furmanów.
(o) Zgodnie z rozporządzeniem lokal- z 5492820 ludności. Podług poszczeg<'*
nych .władz niemieckich włościanie okonych gubernji liczby te są następujące;
liczni zmuszeni zostali do zaopatrzenia z
(przyczem obszar podany jest w wiorsswych wozów w tabliczki napisami, wy~
tach
kwadratowych). Obszar gub. Ka..
Wymieniającymi imię i nazwisko oraz miejliskiej
9961,3, liczba mieszko 1183800,
sce zamieszkania (wieś i gminę) właści
obszar-Piotrkowskiej
10763, liczba miesz~
ciela wozu.
VI Obronie zwiell"ząt.
kańców
1'981366, obszar - H.ie1eckiej
Często się zdarza, źe członkowie Tow.
4434,3, liczba mieszkańców 4·86600, ob.opieki nad zwierzętami, widząc nie1udzkie
szar-Radomskiej 1646, liczba mieszkań"
obchodzenie się ze zwierzętami, zwracają ców 148400, obszal'-Ylarszawski.ej 5832,5,
się do członków milicji O pomoc w celu
ukarania winnych, lecz milicjanci nie chcą liczba mieszkańców 624900; obszar-Płockiej 6216, iićzba mieszkańców 555UlJO,
interwenjować, tłumacząc się, że to nie ich
rzecz wtrącanie się w podobne sprawy•
obszar-Łomży,ńskiej 2316,5, liczba mie~'
Pożądanem byłoby, aby naczelnicy
kaftców 172120,
obszar -" ~~uwalskiej
milicji. wyjaśnili swym podwładnym, że 5412,2, liczba mieszkańców 340700.
winni oni są pomagać członkom Tow. o ..
pieki nad zwierzętami, tembardziej, że znę Nomilm~c]a geiUeir>a1!'~ El. Jtł:kll::
canie się nad zwierzętami karane jest su-siejen<i1~"
rowo.
'
PETERSBURG, 4 k\viet.niG-, }\lianO"
Ze Stowall"zyszenia HaRunowcÓw.
wano
generała Aleksiejewa gr6wnodo-o
.'
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu
wodzącym
armji na froncie pćłnoGnc~
Stow. Wz. Pom. pracujących w przemyśle
Wólozańska

Przed trzema tygodniami Sekcja szkol.
na Komitetu Obywatelskiego utworzyła;
przy polskich szkołach prywatnych kom~
pIety d"Ia dziecit nieumiejących czytać i :
p~~
.
.
. Akcja. ta przyniosła bardzo dodatnie
rezultaty. Z liczby .3.700 dzieci, około 500
zdolniejszych . opanowało w tym krótkim
okresie· naukę czytania, pisania iracho..
wania w takim stopniu, że będą, tll{)gly o- .
puścić ławki szkolne, robią.c miejsce qpk;
szemu zastępowi swych rówieśników.
,

Nr. 80.

GAZETA tOOZKA.

4.

- zr

zachodnim w miejsce generała Russki&'
go. Aleksiejew brał udział w. wojnie
rosyjsko-tureckiej w roku 1877 i był szefem sżtabu generalnego ·w kijowskim o~
kręgu wojennym w czasie wojny japoń..
skiej. ..

KmlS1:am:WDowska IG.

ŁÓDZKA
ORKiESTR~SYM~ONICZ~~.
·3~ci
w Czwartek d. Kwietnia
g.
8

6 Wlecz. odb~dzle Sl~

IVl,,; o

•

Fll'łSdberga

•

12 członków Zar2i~du. 6 zastępt:ow
członków

komisji

l

sprawdzającej.

Milicja. obywatelska J "dzielnicy
wreszcie po wielu dniacb bez..
usbnnego tropienia ZDanego i· niebszpiecznego złodzieja, 42·1aU:l.iego Ignacego Woźniaka.
Złodzieja ujęto pny ulic.y Polnej Nr. 42 na
Piaskach. Woź!liak mi~dzy innami oskar..
śony jest O udział w ~napadzie na mieszka..
nia kupca mącznego Majlecha Goldfórha
przy nI. Lutomierskiej pod Nr. 19 VI domu
Lipińskiego.

m.

Brunona Dancera i Feliksa AndrzeJew..
skiego.
W koncu postanowiono odbyć następQ
ne zebranie Zarządu w środę dnia '1 kwietnia.

ci'1ilakie

Wystawa praQ

uczniów

szkoły

sztuk

pioęknyc.b

P.

Szymań..

skJagopowięksZt:lną

w tych dniach została
prs~ zuzytkowanie jesiroz.e jednej B~li. tak.
iA przedstawia si§ ona obecnie imp-onująco.
W drugi dzień świąt, o godz. 4 po pot

•

plot W.

DąhrowskiwygłQsił

walk, nie ucierpiał zupełnie..
Handel znaczme ozy wiły przecilllgająee
przez miasto oddziały wojska.
Ostat'",
4
b ud OW~ "'''1
{)
Ul" r·o spooz~"o
"zo.. .II·
miiJdzy Je30wem a Rawą, przy roboiaehznalazło zajęcie wielu bezrobotnych II Łodzi, Łasku
i t. d. Rnoh uliczny trwa do godz. 9 - WiGIli.
Porzlłdek w mieście utrzymuje milicja,
składająca si~ s 50 osób.

Uciiećzka wiiębia.
Ujęty

przez milicjantów II dziej..
nicy, poszukiwany oddawna złoczyńca, 23-letni
Stanisław Augustyniak, osadzony w areszcie
.I'łllebezpiieczn, gajoW)'.
na odwachu przy dzielnicy przy ul. Średniej,
(c) Franciszek Pakuła, lat 50, zamiew pierwsze swj~to' Wielkiejnooy o godz. 6 szkały W Zgierzu przy ulicy Łęczyćkiej,
nad ranem. korzysiając ze zmiany posterunzawiadomił policję zgierską. iegdy w
ków, zbiegł, wyłamawszy drewnianą ścianę czwartek wszedł do lasu lućmierskiego w
od· ares:iituj skąd wydobył si~ do pustej po- celu uzbierania gałęzi na opał, jeden z
czeka1ni, a następnie na ulicę. Augustyniak gajowych, ten, który przed kilku tygodnia.. był doskonale ohznajmionyz rozklaiłem bumi zastrzelił w obronie lasu jakiegoś
dyn ku, oraz zwyczajami słuźby milicyjnej,
człowieka, rzucił się na niego z kijem i
jako byly milicjant, wyrzucony ze słllzby lm poranił go ciężko, a nadto poszczuł- nań
różne sprawki, co też ułatwiło mu w zuacz..
psów, które podar~y na nim odzie.i i dot~
nym stopniu uCiecBkę.
,",.. kliwie go pokaleczyły.
-.t

Skutki pija6słiiUIIs

(c) Milicja w Zgierzu aresztował~ . w
z Góry ~W11
tej Małgorzaty, kimy będąc w stame Pl:
janym przejechał w Zgierzu dwoje ludZI.
Pociągnięto go do odpowieazialności.. .

Odpowied~i RedakcjL

(c) Wilhelmowi Frajdzi~ w Piaskowi:
cach pod Zgierzem skradziono onegdaj
wieprza oraz kilka korcy ~il i owsa. Razem na sumę 170 rb.

ralność.

piątek Macieja Czapłińskiego

.

Wyłącz]].:!. sprzedaż

~
. '" ,

~ ~~~

,'"

~

sia"J.

t

dzące,
l) pOQałunek VI

t

kantorze.

Przed sądem kupieckim w Berlinie odciekawe rozprawy. Kupis.e G. za·
angs3iJwałdlsawego składu do wypośyCZll
ula bielizny kantol'_zj"stkę Jadwig(J W. na

były się

prób~.

Zara~

się stawać

pan

w pierwszych dniaeh
pryncypał

dobnie postępował jej

Rntbunki
Afisze,
iUellsvdro,
j

plr~mtu
._0"." 'ił

zaczął

'"G':'lJ[~Wlt
,;'- --~~enjD,

wobec swej panny

BUl!

jako to:

Tnbee,
Kwitariusze.

kantorzystki bardzo natarezywym. Gdy Pllnisnim jego ataki odparła dość energicznie,
oświadczył jej, śs jest przecież tylko na próG
bę.
Odtąd używał jll! pan szet tylko da po·
syłek. Gdy si~ panna W. dowiedziała,.3a po-

';''':vWiZYfOWB
i~H~i

Bluilietv
i t. p.

Dla

z poprzedniczka-

dużych nakładów

maszyna rotacyjna.

mi.

opuściła posadę. Gdy mat',a st!łrała się
wydobyć teraz od szefa należącą się córoe
pensję, podał p. G•. przeciwniej skargę do

Ceny nmiarkmmme.

LeCz pro:mrator
donieaienietocdrzucił, matce natomiast poradzU, by doohodziła praw swej córki na
dródze skargi cywilop.j. Podczas rozprawo-

pr{)kuratora o wymuszanie.

sJ.ariony

przyznał się, że całował pannę W.
U niewinniał się jednak

w swym kontorze.

że panna W. zachowywała się kokieteryjnie. ~ąd skazał pana szefa do upłace

nia pensji

aż

do terminu

wypowiedzen~

eukalyptusowo-mentQlowe

ALA".

tern,

pastylki, niezastąpione przy
. kaszlu i cbrypce.

Dostać można w aptekach i
większych składach apteczn.

n

fiiakład

na wyczerpaniu!!

Pozostała tylko niewielka ilość egzempl.

dziełka Dr. med. K. J. Drekslera p. t.
SIĘ OD CBAZ'f
_Opis najnowszych środków od ciązy chroniących "z rysunkami.
•

UCHRONIÓ

_.

'

Cena kop. 40 •

raz do nabycia we wszystkich

uznany przez powag! lekarskie, ja-

re

Vfatownia nonetów
Anny

Wyłączna Sprzedaż:

na Królestwo
Polskie i Łódź, Adam Pływacki,
Targowy Rynek 411.

24 Alfreda Straucha Dziema

księgarniach.

re !ó
466

Zwracamy uwagę

Renomowana

ko nujradykalniejszy środek, przeciwko wypadaniu w!osó-w. Żądać
w składach apteczn., perfumerjach
i zakładach fryzjerskich.

\

WSZVSTKIM!

tatarskiej II

..

że

naj taniej

nabyć można mąkę,

wszelkie

. sói, cukier. farynę,
tylko Piotrkowska 145e
ITW AGA!l Prawa of. 2 wejśc. 2 p. m. 34

kasze,

m~nnę,. ryż,

poleca _wybór gotowych
gorsetow, pa.sków, biustonoszy i gorsa~likó~

I)1l1'1l~fl1l{li;)iiEU

l·ilotor 50 H. P..

PRZEJAZD 8.

w zakres drukarstwa wcho-

JUVENIL

\II
\II
\Ii

. dla pochyłych dzieci po
znacznie zniżonych cenach.

~

I

~.
II

F. sZlui'ljC1lrki na na ssany lub miej.. !
" ski gaz z ~ornpletni! gazownią do ~
1: sp.pzeda~lla IDidzfmska 50 Sio- 1?
~
marz!Jszenie Rolnicze.
f1
lir
.
503"

l;iiI:@~~Eił_~ilI:~~Iił::e:!i:IO!:III::.::Ił::~II::@:Ii:e::łII:I

ko~czyk z turkusem, pamiątka po
Z~biłam
oJ-Cu- UCZClWy znalazca zechce oddać w Ad-

ministracji niniejszego pisma.

z....ÓDŻł,
ROłlstantYI1DWskll

!::!ll:.S::lii::~::i!'::G::lii::e--.i'.l=le~~D::łll::ii::@::Ill~m::@::.=!

Ił

1. fiR~nKt
Przyjmuje wszelkie roboty

~~~e$eeeee~~~~~~e~~eeSEeeE:eE~~~

~

Drukarnia alu:ydenso\ł1il

KINEMATOGRAFY ..,Casino· i .Odeon"• ..,. Nowy program świąteczny.
;
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzew; Oświa.
ty otwr:.rte są w środę od godz; 4-6, w nie- . ~
dziel~ od godz. l I - e j - l - e j . j
s
WYPOŹYCZP...LNIA. Tow. "Wiedza otwarta codziennie od g. 4-7,.w niedziele i św~
ta od g. 10-1.

~.

i

111\

n=t

...,kłady głowne, w księgarmach: Adolfa Słomnickiego ul. Piotrkowska

użytku.

n&i!JlRUWIIlId
.J'le~·;)da zdrowia jest o~zczędnaizdrowsza
~I niż wszelkie inne gatunki herbaty próba
~ grD.tis cena 1 funta 50 kop.
.
~J
Agenci mogą się zgłaszać.. Główny
(ił reprezentant na Łódź i okolicę S. FJatto
~ . Łódź ul. Główlla .}S 58 róg .Jui-jusza. '

tri

Fon-

Niezbędinaksiąikądla każdego ma·ti::e~lstwa

<aa Królestwo

~\i!lfffffi~~i!f)
~i!."" .. _j;~H:"'J!

z naszej winy. Popra·

Dziś "Odsiecz Wie-

TEATR TRALI.A.

~

".

i~Iffi~1~ii'i~
f'... ~'i.i""tl~all:l

St.~Nie

nie miało te

nie wolno.

ania.".

(~~e~~~e~~ee~~$e~~e~e~:~E~E:e~?ę~~
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Polskie i Łódź, Adam Pływacki"
Targowy Rynek 411.
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wiać

Kalendarzok.
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W danym
miejsca.

Panu

I HD."t ·

chroni od powtórzenia
Zaleca się do codziennego

Panu Gieł. - Aby instytucja miała
prawo nazywać się obywatelską, musi posiadać jeden niezbędny warunek - obie- •

i{rach:iez.

DZIŚ:

próbę

na

bez oznaczenia dokładni-e terminu, jak długo
ma trwać próba,
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angażowanie

nie istnieje bowiem

w pomieszczeniu

Z JeŻ@W<1'łfi
Jeżów, mimo tOei'Jącycn l1i'f w okolicy

obrażenia wewnętrzne.
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VI sprawie tej zarządzono śledztwo.

. szkoły pierwszy odC2lyt swój o sztuce.

Szlaohetnej ofierze obowiąRlku obywatalskiego udzielił pierwszej pomooy lekarz
mili-cyjuy, dr. Prechner.

(o)

środę ubiegłego

tygodnia 12letni S. 1., syn oficjalisty fabrycznego, zamieszkałego przy Górnym Rynku, ukarany przez ojca za złe postępy w nauce,
uciekł z domu i dotąd, pomimo usilnych
poszukiwań, zarządzonych tak przez rodziców, jak i przez krewnych, odszukany
nie został.
(e) W

Ofiara ..bowiązkua
(o) Szeregowiec Nr. 2108 z I dzielnicy milicji obywatelskie;, Sylwester.SzezeŚu
niak, stojąo na staromIejskim posterunkI&,
zauw!lzył wybiegająoego sam1)pas 1/1 podwórza
domu Nr. 7 przy ul. DrewnOWSkiej konia,
nalez~cego do woźnicy Altera Steinhorna,
pobiegł zatem, aby konia zatrzymad. Biegnąo za koniem, spostrzega z proomieniem,
lana rogu ulicy Zgierskiej. koń wystraszony
hałasem jadą.eych od strony Zgierza 2 samochodów. skreca i p\ldzi galopem na trotuar,
przepełniony przes gromadkę dzieci. Za
chwilę dzieci zostan!\ stratowane. Milicjant
jednakże nie traci przytomności umysłu,
z b1yskawi~zną szybkOści, rzuca ~ do
konia. ohwyta go za grzyw(J oraz łeb i z nadludzkl!! Bił~ odeiąga na bok. Roza~81ałe
zwierz~ ulega sile człowieka, j:ednakte przygni"ta go całym swym cięzaorem do Ścill-ny
domu. łamiąc mu przytem dwa zebra i po-wodllją,c

Złodzieja ewakuowano do wi~zienia pr2y

-Milsza, gdzie jura poprzednio osadz·lmo
ujętych na Starym rynJrn VI Łlldzi Piotra
Mislcsarka li Szydłowa oraz Romana Kubika
z Lutomierska, poszlakowanych (I udział we
wspomnianym napadzie.
., złe stt)pnie.

,
Przyjęto w poczet rzeczywistych
członków Stowarzyszenia: pp. Stanisława
Grotowskiego,
Czesława. Gumkowski.ego,

al

ielki Kon'cert Symfoniczny

(o)

pochwyciła

5

k

.

K!!iltza, Ploirli;;ows""a ......

l

Pacnwycenie złoda:ieja.

nego Ogólnego zebrania oraz sprawozdań
za 1914 r., uchwalenie budżetu na 1915 r.,
wnioski Zarządu j członków oraz ~yb~ry

KonslI.an.. ynows

pod dyrekcją prof. Tadeuszan" -Mazurkiewic~ag
.'
SzczegołY'
afiszach.

Bitety do nabycia u

i handlu (Nawrot 13) załatwione zostaly
naat~pujliCespra:wy,
• .
Postanowiono zwoład na niedZIelE} d.
18 b. m. o godz. 3 po południu roczne
Ogólne zebran!e. dla którego uchwalono
następujący porz~ek dzienny: zatwierdzeI1ie protokułU Z ostatniego nadzwyczaj-

.II!..lI.

TEATR WIELKi.

Ogrodnik
darza.

10.

żonaty

45-1

potrzebny Lnizy.56 u gospa.
.
50-8

Robotnik obeznany z ogrodniczą robotą potrzebny. Luizy 56 u gospodarza.
51-3
Józ~f Doliński zgubił paszp_ort, wydany z gm.
Blała, pow. :BrzeZińskiego gub. Piotrkowskiej.

DO SPRZEDAiMlA
krzewu agrestu z dużym
oW\Dcem, care la.to rodzące małiiny,· a
także różne krzewy dla obsadzania
ogródków i parków.

4S-3

kłU'ra tvsięc!,

~ WŁ l. ;t:~lEOŁOd~~onstaDl16

M.,

ażne

I

dla pań! Tanio, bo w prywa.tnem mieszkaniu pracownia kwiatów i liści sztnoz·
nych E. Koziołkiewiczowej. Tam.36 przybieranie kapeluszy.-PiotrkQwska 82 ID. 18, lewa
oficyna, II wejście, ID piętro.
52-8
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