Wydanie

wieczorowe~

Cena 6 groszy
.c

.=

l
Założyciel

PRENYMERATA. w ŁODZI WYNOSI:
~ocznłe 6 rubli, półrocznie 3 cb" kwartalnie 1 rb. 50 kOli'.

Redaktor

młesl~

Wieik:a

spławach

re-

dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca.. - Rękopisy
bez zastrzeżenia honorarjum uważa się za bezpłatne.

Wyc:hodzl. c:odth:nnle.

Ostatnie

przyjmuje int,eressntów w

wiadomości.·

i( watera Główna.

30 kwietnia.-.Urzędowo.

Z terenu zachodmego.·
~a wybrzetu panowała ożywio
dZIałalność lotników. nieprzyjacielskich. Bomby lotników wyrzą.dziły
U

w Ostendzie znaczne szkody tylko
w d&mach.
.
, . \Vczoraj ostrzeliwała artylerja na'sza twierdzę Dunkerkę.
.
\Ve Flandrji dzień upłynął bez
:szcze~ólnych wydarzen. W nocy zaałakewał nieprzyjaciel między Steensłra:rl:e a Hetsas. Bitwa trwa jeszcze.
Wybudowaliśmy i trzymamy mocno
VI ręku naszym szańce przedmosto- .
'We na zachodnim brzegu kanału pod
miejscowościami Steenstraate i Het
.sas. Na wschód od ka.nału., na pół
noc od Y per.n, próG()wałi tUB wi i
t~rkosi,
zaatakować
nasze prawe
skrzydle. . Atak złamał się w ogniu

wśród których zn"'Jduj4 się
także resztki uczestników wyprawy
rabunkowej przeciw Kłajpedzie. Obecnie toczą się walki pod Sza w lami.
Pod Kalwarją rozbiły się większe
ataki rosyjskie wśród silnych strat.
W ręce nasze wpadło 5 oficerów i

skie,

500 rosjan nierannych.
Także dalej na południe między
Kalwarją. a Augustowem. nie udały
się ataki rosyj skie.
NaczelneDOS16tlztfJJo Wojskowe.

IRikołaj i ge.
Siewers..
• SZTOKHOLM,· 29 kwietnia. Or-

Wielki

Książe

nerałv.

gan rosyjskiego sztabu generalnego
"Armiejski Wiestnik~ ogłasza, it pogłoski, jakoby W. Książe Mikołaj Mikołajewicz miał być rannym oraz o
samo0ójsłwie generała Siewersa, nie
odpowiadają prawdzie.

sować

.N! 105.

Rok IV. -

Redakcja i administracja-Przejazd li 8. otwarte codz. od 9
do 7 wlecz. w Niedziele i święta od 12 do 6-tej.

tdeslęcznłe

50 kopiejek.
Za odnoszeale do domów 10 kop.
Za granicą miesięcznie rubU 1.

rr

N A R o D o W Y.
i wydawca Ja /I. O rod e k.

o R fi A N

Sobota 1 Maja 1915r.

..

l1ajszorsze warstwy

Om:.OSZENłA:

Nadesłane iii

2 stroalcy ł śród łeksttt za wiersz lub lega
kop.; reklamy po tekście 15 kop.; nekrologia 23 kop.

młqsce50
Ogłoszenia zwyczajne 10 kop.
Ogłoszenia małe 1 ł Pół kop. za wyraz.
Kaille ogłoS%ełłle najmnlel 20 kop.

społQczen~

stwa.
Członek narodu o wysokiej kulturze, duńrzyk, dr. Hindhcde wydał w r. 1908 godne uwagi dzieło
p. t. .. Reforma naszego fywienia 8i~".
W przeciągu lat kilkunastu wypróbował on swój system na sobie i swojej rodzinie z najlepszym rezultatem
i wtedy dopiero opublikował owoc
swych długoletnich studjów teoretycznych i praktycznych. Wdzięczny
rząd duński w uznaniu doniosłości
jego pracy dla. społeczeństwa ofiarował doktorowi Hindhede subwencję
16,000 koron rocznie i prócz ,tego
jeszcze pewną sumę na urządzenie
specjalnego laboratorjum dla dalszychbada.ń. Już to samo dowodzi,
że musi to byó dzieło wyjątkowej
wartości.

Postaram się więc zapoznać szans
czyt01ników z zasadami systemu Rindheda, systemu taniego żywienia się.
Organizm człowieka można porównaó do maszyny parowej. Jak
maszyna parowa wykonywa pracę
Pi FA
naszym ...
kosztem spalonego węgla, tak i wszelkie funkcje życiowe. człowieka speł
.
.W Szampanii na półłl9c od Le System d-ra Hindheda.
'MOOni1, . nie mogli francuzi nic odzyniają się kosztem spoZytego rokarmu,
Reforma zywienia się. który, przechodząc proces trawienia,
Skać z zabranych im przedwoczoraj
przeistacza się w inne związki chepozycji. Grupę fortyfikacyjną, 1000
L
miczne, tworzące przedewszystkiem
;,ntrów i 300 iHetrów głQboką przekrew, z której następnie wytwarzają
Oszczędność dobrze zrozumiana
iitudowano na całym jej obwodzie i
jest cnotą, która przyczynia się do się inne składniki naszego organizmu,
1I.łrzymafl(~.
W.Argonach wojska nasze wzię dobrobytu jednostek i społeczeństw. a więc mięśnie, nerwy, kości, włosy
Naród polski posiada t~ cnotę w da- i t. d.
ły szturmem nieprzyjaciela ki rów
Krew z pocz:ątku jest ciemna i
leko mniejszym stopniuJ aniżeli inne
~lec.ki napółnee od Le Tour de
I'arisJ wzięły do niewoli oficera, 3§ narody kulturalne Zachodu. A nawet dopiero w. naczyniach włOSKowatych
pluc, stykając się z wdychanem pomieszkańcy W schodzą,c.ego Słońca,
:tołnierz-y i utrzymały zdobyty teren
wietrzem,
utlenia się i nabiera barwy
którzy
niedawno
temu
zadziwili
świat
.prned wieiokrotnymi kontra.takami 'nie- .
czerwonej.
To utlenianie się krwi
cały
nie8podzi~wanem
zwYcięstwem,
przyjacielskimi. Pod Cornay na
wytwarza
ciepło,
jest bowiem analozawdzięczają
je
po
części
także
i
tej
wsdłodnim krańcu Argonów spadł
się t. j. spalagiczne
z
utlenianiem
cnocie,
która
u
nich
w
wysokim
stolatawroc nieprzYJliloielski. Siedzący
niemsię
węgla
w
piecu.
Krew utlepniu
jest
rozwiniętą.
w nim są zabici.
więc
ogrzana,
roz.chodzi
si~
niona,
a
"Mądry
polak
po
szkodzie"
móMiędzy Mozą, i Mozełą. atakopocałem
ciele.
działając
tu
podobwi
przysłowie.
I
rzeczywiście,
trzewali wczoraj francuzi bezskutecznie
,pozYeje, przez nas zdobyte na wyły.' ba było az wojny europejskiej Z nie jak centralne ogrzewanie w kaDach Mazy. Także pod ,Flirey roz- wszystkiemi klęskami, a między nie- mienicy, utrzymuje ona ciało ludzkie
mi, niesłychaną drożyznę artykułów w należytym stopniu ciepła, a także
bił się atak nieprzyjacielski, wśród
silnych st.rat. Podczas walk na wy- spo.śywczych, ażebyśmy się zastano- podobnie jak para wprawia w ruch
iymach Mozy, od dnia24-28 kwiet- MU nad pytaniem, czy dotychczaso- maszynę, utrzymuje krąźąca ciepła
oia. stracili francuzi tyłko w wziętych wy system żywienia się nie był za krew w czynności nasz mozg, nerwy
ao niewoli 43 oficerów wśród nich drogi, czy nie możnaby się odżywiat ·i mięśnieJ t. j. wszelkie objawy życia,
3 komendantów pułków i 4000 żoł taniej, bez uszczerbku, a kto wie, począ.wszy od prostych ruchów mięś
mol2<e nawet z korzyścią dla zdrowia. niowych al2< do najsubtełniejszych
.nierzy.
. Otóż tak jest w rzeczywistości•. wrażeń zmysłowych i pracy umysło
Uf<utyfikowany brzeg Harwich.
na angielskiem wybrzeżu wschod- Tak jest. możemy się odżywiać ta- wej.Opalając maszynę parową, staralIiem, o1!Jrzucono dzisiaj w nocy bom- niej, a będzie to 'z korzyścią nie tylko dla naszej kieszeni, ale i dla na- my się, żeby i opał jak najmniej
bami.
.
szego zdrowia, a że większa część kosztował i praca maszyny była jak
Z terenu wscbodnieao.
narodu zarabia tylko na chleb po- naj wydatniejszą. Te same względy
Przednie wojska. naszych sU" wszedni, czyli obraca prawie cały powinny nami . kierować przy dobie.*ojnycb1 operujących w Rosji pół:' swój zarobek na pożywienie, nie mo- raniu opału-opokarmu dla naszej cielesnej maszyny, dla naszego orga~wscbodniej dotarły wczoraj w
gąc nic odkładać na innepotrzeł:>y,
szer.akim froncie do linji kolejowej jak n. p. kształcenie dzied~ ani na-o nizmu. -. bowiem liczne doświad
~~--Lił>awa.
.
wet na. "czarną godzinę. - ' jasnem. czenia dowiodły, te wartość artyku, ~ oporu nie mogą· do- więc będ~ie, że podanie sposobu łiy . łówspGŻywczyoh motna wprost
~ nigdz.fu sbPRić, znajdujące wienia się tańszego, a· przytem i mierzyć ilośoią jednostek ciepła. t. zw.
łłę· w 'tydt. okolicach .wojska IO~yj- zdrowszego, powinno u nas zaintere- kalorjl, wytwarzających się przy ich

spaleniu. KaJorja jest to ilość ciepła
potrzebna do ogrzania 1 litra wodl'
o 1 stopień Colsjusza.
(D. c. n.)

Z pra" polskieJ.
Skąd

ten

pośpieGh'l

Pod nagłówkiem p9wyższym prSD
krakowska .. Nowa .Reforma A :
Nerwowy pośpiech, z jakim ROsjanie
przeieta.cBajlł wschodnią Galicj~

w kraj -

rdzennie rosyjski, mnsi zastanawiać. Forsowna propaganda prawosławia, nasyłanie
popów do parafji unickich, zamiar koloni.
zowauia Galicji chłopami syberyjskimi, pomysł Uiuni~eia z GaliCji wszystkich pomJ1i..
ków polskich, pośpieszne ZAstąpienie polskich napis6w orjentacyjnych na domacil
we Lwowie-rosyjskimi, wreszcie utworzo,
na w ostatnioh CZ&Sach pseudo naukow.e
komiejB dla odpolazc15enia hiBtoryc.mych
nasw mięjscowo8Ci i rzek w Galicji wschodniej - oto najbardziej oharakterystycznl
momenty tej roboty, która ostatecznie w
wykonaniu rosyjekiem nie byłaby wcalł
dziwną. gdyby nie była tak poapieszną.
Przynależność Galicji wschodniej by.
najmniej nie jest jeszcze ustalona, woiOB
nie skończona, a nawet nie doprowadzona
do takiego punktu, w którym z dostateez.
nem pr:tYl1ajmniej prawdopodobieństwem
moinaby mówić o zdobyczach rosyjskich.
a tymczasem rząd rosyjski pobija poprostli
wszystkie rekordy, kiedykolwiek w asymilowaniu i unifikowaniu świeżo zdobyte2'e
kraju odniesione.
c.
Uderza przytem drobiazgowość tej ro·

boly,

graniozlłca

CZ~Bto

z

dzieciństwem..

Dziwnie to bowiem Błys~ć, że rząd pań
stwa., prowadzącego najci~is7.ą z wojen w
swoich dzit"jach. która zadeoyduje o całej
jego przyszłości. jeszcze w ciągu tej wojny
ma dość CZASU i próżnujących widocznił
ludzi, aby zajmować się tak pilnemi spra~
wami, jak przemianowywanie nazw wsi {
rzek wschodnio-galicyjskich, jak przerabianie końcówek .ce K na "ey" i .-eze" nit
"czje" •.•
Pośpieszne to nadawanie Galicji pięt.
na kraju rdy.enuie rosyjskiego nie może bJó
obliczone na zagranic~ i na czas rokowali:
pokojowy eh. Dyplomacja europajska zbył
jest zimną i soeptyczną, aby ją można byłe
wziąć na jakiekolwiek tak zwane "fakty
dokonaue" • Gdy bowiem szala. zwycięstwa
ostatecznie przeohyli się na stronę d~u,
przymierza, to nie pomoże nic Uusjanom"
ani tabliczka rosyjska na ulicy Lwowa, ani
obwieszenie całej Galicji krzyżami prawosławnymi. Galicja bowiem i tak powr6eI
do Austrji.
Niepodobna, aby tego wszystkiego
nie rozumieli politycy rosyjscy. Jeżeli zaś
mimo to spieszą się oni dalej, to widocznie mają po temu jakąś przyczynę wewnętrzną. Nie może nią być oczywiście nic
innego, jak wzgląd na nastrój wewnątrz.
dla podtrzymania którego urządza się z
takim aplombem te komedje rusyfikacyjne
w Galicji. Dziewięć miesięcy wojny dało
Rosji bardzo niewiele w stosunku do straszliwego wytężenia ogromnycb swych sił,
na jakie się zdobyła. Kawał Galicji i 10
bez i3ukowiny i Pokucia, nieudana ofenzywa w K.arpatach, dwie straszne klęski na
północy i utrata
połowy Królestwa Poł~
skiego, to rezutaty zaiste zbyt małe, aby

ich domowego

użytku

nie

było

potrzeba

sztucznie powiększać i ozdabiać. Rozmaite

sztuki rusyfikacyjne w Galicji wschodn~ej

..
właśnie te drobne ornamenty, które
samo zwycięstwo rosyjskie mają w oczach
społeczeństwa rósyjskiego powiększyć, prze...
. konywując je równocześnie, że widocznie
rząd ·czuje się zupełnie pewnym w tym
nowo zdobytym, czy też B wyzwolonym"

to

skrawku .. ziemi rosyjskiej", skoro gospodaruje w niej tak, jak gdyby była to co
najmniej gubem ia kijowska.

%ziem

polskich.

Korespondent wiedeńskiej "Reichspost" przytacza ciekawe szczególy, dotyczące postępowania Rosja!!
stosun~u z
unickim klasztorem Bazyljanow, z ktorego
wyszedł swojego czasu metropo!!ta Sz~p
tycki. Szczegółów dostarczył w1edeńskie
mu dziennikowi jeden z księży Bazyljanów.
Oto jego relacja:
"Już w dniu 10 września 1914 roku

w:

ośmiu.

kleryków

bazyljańskich,

którzy byli czynni jako sanitarjusze w
szpitahl wojskowym w Trembowli. Kleryków tych odesłano bezzwłocznie do ~osji.
Najpierw odtransportowano ich do Tarnopola, a następnie przez Kijów do Tomska
na Syberji. Nazwiska kleryków brzmią:
Juijan SlIo, AdQni Pytel, Piotr Puszkarski, Józef Stupnicki, Piotr Teodorowicz,
Leo Procyszyn, Juljan Alyskiewicz i Arsen Lytwyn. Klerycy ci musieli jechać
przez trzy tygodnie zanim dostali się do
Tomska. Dodać mle.iy, że nie mieli ani
pieniędzy, ani odpowiedniej odzieży.
Ten sam los spotkał czterech innych
księży z żakonu Bazyljanów. Jeszcze w
październiku zost.ali przeor klasztoru bazyljańskiego w Zółkwi, O. Witalis Hra. diuk. a z nim dwóch inI1ych zakonników,
.Jakób Wacura i O. Mazykiewicz, oraz jetlen braciszek areszto(\1ani i pod silną eskortą do Rosji odstawieni, pomimo, że
dwóch z nich było ciężko chorych. Obwiniano ich, że osłaniali i ukrywali najgroź
niejszych wrogów rosyjskiego narodu. Mieli
oni na myśli zakonnika bazy;jańs1riego
O Joachima Feszczaka, redaktcra bazyłjań
skiego miesięcznika "Misjonar" , kU5ry wiele zdziałał dla kultury katolickiej wśród ludu ruskiego i zwalczał zawzięcie propagandę moskalofilską. Za schwytanie i wy;danie Feszczaka naznaczyli Moskale cenę
10~O(JO ru.bli. Cały klasztor bazyłjański
wraz z drukarnią i księgarnią zostal hasplądrowany.
około półtora miljona

niebnie

Szkody
koron.

~szą

Na Bukowinie pod Dobromilem area

sztcrdJauo

również

przeora Bazyljanów

O. Polikarpa Marcitwuka i wywieziono go
na Syberję. Zarzucano mu nie przychylne
usposobienie dla rządów rosyjskich i działanie w tym duchu na lud.
W Michałowce pod· Borszczowem
chcieli . Rosjanie tamtejszego przeora Bazyljanów O. Onufrego Burdiak-a aresztować
gdyż nie chciał odprawić modłów za· car~
Mikołaja i wśród ludu agitował za Austrjakarni. Oskarżenie przedw niemu podniósł
mos~alofiłski paroch z Kudryniec, Litwin?Wlcz.. O. ~udriakowi. udało się jednak ~
nItbezpleczenstwem życIa umknąć do Czer. ~wiec i ujść przed srogiem więzie
nIem
• VI. ten sp?~b prześł~duje nowy. rząd
rosYJskI w <;JaH91 wszystklch Bazyljanów,
p~zeszk3dzaJąc l~ w . pelnieniu obowiąz
ko!, duszpa.stersKlch l w wYQ:łaszaniu kazan .uw~żaJąc ~akon za zdeklarowanego
przectwmka cara 1 prawosławia".
Uu je ...t ewall!gelikó~ w Księstwie .."

We~Uug urzędowego obliczenia z roIm. zel!:łego w W. Ks. Poznańskiem znajdUłe~. SIę .632241 eWlingielików, którzy są
podZIelenI na 24 obwody kośc:elne~ parafji
ewangelickich Jest 272.
Sm.ine położenie nauczycielstwa
pclskiegO.

.• ~urier dla ~szystkich" stwierdza~ że
vołozeme nauczY~lelstwa w polskich szko"
łach prywatnych Jest wskutek niedoborów
oplakane. Niem.a szkoły, któraby płacić
mogła . nor~alme honorarja
za lekcie.
WszędzIe memal obniżono je o 25-50
procent. Położenie naucz)cielstwa będzie
Jeszcze gorsze podczas wakacji, bo w
szkołach za czas wak2cyjny nie otrzymują
żadnegG wynagrodzenia. W warunkach norm~l~ych mogli coś. na miesiące letnie od.,.
łozyc, teraz st;;.lo SIę to niemożliwem.
WprCl'\l'<Hfzenie samGrzędu.

Przy mhi~t~rium sprąw wewnętrznych

W!;:ótce urządzona będzie na~
nd.l, et l:Ul l);mKJ\ranill illstru!wji o wpro-

w Petert bIng:
W3:-Zf:U:U

IV

życi", samQrządu

i{w!e!itwie P()lclki~m.

Sa~lt!Gł·ząt:

miE'jskiego w

a ayt!::t

.• Nawoje \\' (''''!lila',

GAZETA

ł.ODZI(A;

PoIskiem Z ograniczeniami dla łydów, pisze,
ae nie naldy opatrywać w tem nawego oJ).
Jawu antysemityzmu, Sam król Salomon zgodziłby si~ JI zasamorząd w Królestwie

pisze Nowoje Wremia pa~rywllriieiD,

~e

PoIskiem winiea bj'ó polski, a nie żydowski.

Artykuł· swój

nNowo-je Wremia" końozy sapewnieniem, ze dla Królestwa Polskiego powSt8~. nowe OZ8Sy· i dni ,odrodzenia.
Zydzi uwaźajlfl chyba rog1lłd "Nowego
Wremieni" za gorzką ironię, boć oni prlledawszystkiem nie mogl!J bye żadną, miarą, zadowoleni a tej ustawy.
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~'Rjeczll pyta, jak można l'ozwo~i~ na
podobne denuncjacje. Wobec tego NIemcy
mieliby słuszność, oświadczając, że zamierzają oswobodzić uciskane narody. W
Niemczech i we Francji są również pisma
antysemickie, looz podobne obelgi byłyby
tam niemożliwe. Gdzież jest cenzura ro-eyjska, która podobnemu dziennikowi po-.
zwala na taq pisaninę? Artykuł "Rjeczy"
kończy ..si~ zdaniem, że prawdziwymi zdrajcami ojczyzny są istinu!> ruscy Indzie.
Porlly angielskie

Konsulat

Prześladowauaie Bazyljanów 'IlIII Galicji

aresztowali

.

wit"jąc wprowaw Królestwie

'1~eUle ,wm~r?ildtl mieiokiego

Kronl

oświadczył, że

ItVCZDD.

Rosjanin o sprawie lOoJskiej,

angielski

zamknięte!

w Amsterdamie

wszystkie porty angielskie

są na razie, od dnia 27 kwietnia począw
szy, zamknięte tak dla okrętów oboych jak
i dla angielskicb.

Bastrój

1111 Kcnlstal'lltyno~olu.

Na ten temat ironizuje p. Bajan, JeKONSTANTYNOPOL, 28-0 kwietnia.
den z redaktorów politycznych rosyjskiego
Według urzędowych dQniesień tureekich
dziennika "Ruskoje Słowo". Rzecz nader radość ludności tureckiei z powodu przecharakterystyczna, że ironja jego zwraca biegu walk: z wylądowanemi na półwyspie
się wyłącznie tylko przeciw miarodajnym
Galipoli wojskami francusko - angielWriemi
sferom rosyjskim i ich obiecankom na była wielka. Przyjęcie w pałacu sułtana,
rzecz Polaków. Pisze:
z powodu rocznicy wstł}pienia na tron, by"W kancelarjach i instytucjach pio- ło szczególnie świetee. P6seł niemiecki
trogradzklc:l, na obiadach słowiańskich i
baron Wangenheim zOBt~ł po południu. przyna zebraniach grup, w salonach polityczjęty przez sułtana na audcncji i złożył mu
nych i gubinetacb, polska przyszłość jest powinszowanie cesarza Wilhelma, który oGbecnie przez wszystkkhomawiana. Dla prócz tego w t~legramie . do sułtana wyrabiednego, zrujnowanego kraju przygotowu- ził życzenie zwyci~stwa armji sprzymieją całą kolekcję kostjumów politycznych.rzonych.
Szwalniepiotrogradzkie chyba jedna.k nie
:fbk"ojenia Not'we9ji.
mogą wpłynąć poważnie na los Polski".
CHRYSTJANJA. 27 kwietnia. (K., K.)
Pisze da1ej autor: ,.Polska przyszłość
Po siedmiu {Iosiedzeniach tajnych Parlament
zaleźy od wielu czynników. Obecnie już
norweski uch ",alił w!ł7.Jstk~ żąda.nia rz!łrlu,
jednak z chaosu opinji i wypadków, jak z
dotyczące zbrojeń.
MiRistel' wojny na wypafal burzliwycb, wypływają trzy wieloryby,
.
dek
nieprzyj~oia wszyt>tldch śądań rz&dona których opiera się fundament polskiewych zagroził dymisją, poniewaz komisja
go szczęścia.
niekt6re z żądań skreśliła. Nie wiadomo naPierwszy z nich to "dokument historazie, na czem polegają zbrejenia· norweskie.
ryczny": odezwa zwierzchniego wodza naPrzesilenie
ministerjalne. trwająoe· kilka tyczelnego. Sądzi jednak autor, że w szwal.
godni, zostało ukońćzone. Ministrowi wojny
niach piotrogradzkich·o tej miarce przyudało siEJ na tajnem posiedzeniu po udzieleszłości polskiej zupełnie zapomniano.
niu
potrzebnych wyjaśnień uzyskać dla siebie
Drugi wieloryb polskiej przyszłości
znaczulł wi~k8Z0ŚĆ.
to cierpienia. Polska dymi się w gruzach,
obryzgana łzami i·· krwią, a decydujące
czynniki, nieźli ekonomiści, lecz ludzie
twardego serca, rany, zadane Polsce, mierzą sondą arytmetyki.
Przez § § 1, 2 i 7 rozporządzenia
T~ze~i wieł?r~b wreszcie, najwi~k~zy,
naczelnego wodza na wschodzie dotyczące
to rosyjSkIe sumieme. Z tym czynmkIem zebrań i stowarzyszeń dla obszarów Polski,
niedość się liczą w- Piotrogrodzie i gdziepodlegających administracyi cesarsko nieindziej. Lo~ Polski .wiążą z ludźmi, gdy mieckiej (str. 21 dziennika rozporządzeń)
tymczasem lest on ZWIązany z epoką.
zebrania pod gołem niebt!m, pochody na
. Osta~ecznie. z~aniem publicysty rosyj- pubIicznycJI drogach jako też zebrania puskIego, me było leszcze przykładu, zeby bliczne lnb prywatne na których mająbyć
władza mogła rozstrzygać zasadnicze kwesomawiane i roztrząsane kwestye publiczne,
.t je bytu narodowego wbrew narodowemu bez wyjątku przy surowej karze są zaDro=
sumieniu".
.
nione.
Te wywody rosyjskiego publicysty są
Z powodu tego publiczne pochody,
bardzo cbarakterysty<:zne. Najbardziej jed- polityczne zebrania lub wszelkie inne tym
nak cbarakterystycznem jest powiedzenie podobne objawy, przedewszystkiem 1 go i
końcowe, ze .. wbreW narodowemu sumieniu zasadnicze kwestje bytu danego naro- 3 go maja niniejszYm się zabrania.
W danym razie jaknajsurowiej przedu nie mogą być rozstrzygane". Daje tu
mianowicie do poznania p. Bajan, że nie ciwko nim wystąpię i za pomocą siły zbroj.
od Rosji spodziewają się Polacy załatwie.;. nej je przytłumię..
Wywieszanie chorągwi w dniach wynia polskiej przyszłości.
.'.
żej wspomnianych również zakazuję.
. .
Pl"zwdopodBbny zamaal' dowództwa
Przekroczenia
surowo
karane
będą.
rosyjskiego.
W artykule () położeniu wojennem wy- Łódź, dnia 30 kwietnia 1915 r.
wodzi .IlNowoie Wremja", że walki w KarCesarsKo niemiecki Prezydent. ~olicji
pataob wymagały zbyt wielkich . wysiłków l
Don oPl?fn.
ofiar na to, aby je uważać miano tylko za
oałon~ skrzydeł. PraWdopodobnie więc do,
Rozporządzenie
1l\ódz~wo wojenne ma zamiar Ildania Bi~ przez
Budapeszt i Wiedeń do· Berlina. '
dotyczące posiadania broni, przedmiotów
Że dowództwo ro~yiskh ma taki za.
amunicyjnych i materyałów wybuchowych
miar, \lik f Z; 1ll) (·ł.~\.'i'. Ohh>t'zaie wszy::;tna Dbszarach, podlegających władzom cekia drogi prowadzą nfe ijlko do Rzymu lecz
sarsko niemieckim w Polsce.
t~lde do Berlina.. Ale pomifjdzy zamiarem
Z~o~ząc wszystkit: do~chczasowe poa jego nrzec~ywjstnieniem leży czasem gł§
st~nc:wlema co. d? posla~al:lla broni 7 przedboka·przepRsć. A może uwaga pisma romlOtow amumcyJnych 1 materyałów wy"
syjskiego jest tylko gorzką ironją'?
buchowych zarządza się co następuje;
§ t.
Straszne straty rosyjskie ..
.
Właściciele- bW-:Ii, amunicyi dla broni
. Półurzędowy "Ruilkij Inwalid" donosi
ze ~trsty rosyjskie w korpusie oficer8ki~ p~n~j, jako t~~ materyalów wybuchowych
Wlll~l1 odstawIe wszystkie te prZedmioty
wY1l?Biły do 2 kwietnia starego stylu 71.608
w C!ągu terminu, który naczelnicy pawia.
ludZl. Strat szeregowców wcale nie ogło
tOWI .lub prezyde~ci policyjni ogłoszą w
szono.. Ponieważ· w dawniejszych wojnach
sposob odpowledm do warunków miejscowynosiły one 4 procent, można oeenlć powych, miejsce odstawy ogłoszone będzie
bi~~nie. o~ecne straty dotychczasowe na l
na tej samej drodze.
mtlJon l, (90 ~y~. s.zeregowcÓw. Do tego
-§ 2.
doc~odz: l .mIIJon 1 234 t.ys. jeńców i odpowledn~a ~lczba chor.sch. Ubytek W woj_·
.
Po upływie.· ustanowionego terminu
sku rosYJBkl~~ wynomł~y dotychczas okrąg me w?l,~o sprzedawać i nabywać broni i
łe cztel)' mlljony rub~l .. R2eczywisty re';'
amunICJI,dla ręcznej broni palnej jako tez
z~I~at Jest prawdopodoonle daleko l3trasz~
mat~ryałow wrbucho:wych; kto znajdzie
malszy.
bron l~~ amu1!l~yę, winien ją natychmiast
odstawlc na mIeJsce, oznaczone podłuD" § 1.
Żydzi • armji rosyjskiej.
§ 3.
. '"
.
. !,R}ec~" ZW~l1c.a si~ przeciwko artyku"!'
.
Uwolnieni~ od obowiązku odstawy,
10':1 lS~lnnO-l"Oi:J.Y1Bklego pIsma "Ziemszczy';'
Jako te~ uwołme~ie od zakazu sprzedaży
na ! ktore ra~~l, ab~ wszystkich żydów ul nabycIa .(§ § 1 1 2) dozwolone jest tylko
SUD~ęto z ar!ll]l, pomewai są to zdrajcy 1
(). tyle,. o . tle przyznane zostało piś1liiennem
tcharze, .~torz! przyno~z.ą armji więcej
p?z:volen~e~. Kto nosi. broń lub Emunicyę,
szkody, nIZ pozytkn. JeślI są oni szkodUj
w11!len lUlec przy sobIe pozwolenie_ jako
wymi.w .kraju, mog~ byćoo.m .mnie.j pożyi legitymacyę.
. . .
.
tec.znyml n~ !ro?c1e, g~zle demoralizuj~
§'4.
.
wOJs~o rosYJskie.l upraWIsjll propaganda
Pozwolenia. odnośn.e. wystawiają:
Drzeclwko rzadowl.
a) . naczelmkadmlnIstracyi cywilnej,

Obwieszczenie.

..

--

dla całego obszaru pOdlegającego wład
cesarsko niemieckim w Polsce,
z91ll
b) naczelnicy powiatowi i prezyu.
policyjni '! obrębie. swych okręgów. ~.
c) o Ile chodzl o materyały ~butk~
we, niemi~ck~ urząd górniczy w Ben~
dla prze~lęblOrstw służących kOPalni'fe~
:v obręb1e całego . obszaru, POdł I
Jącego władzom cesarsko lliemieckimega·
l\'.
Polsce.
§ 5.
.
.',
. Odstawiać nie potrzeba broni i 8.łU.
nicyi dla broni p~lnej, jeźeIi przedtni u.
te należą do prze~lSane~Q UZbrojenia.::&
urzędowego ubranIa - osob, ustanowiQ~h
urzędnikami lub dopuszczonych do ~
dowej czynnpści przez niemieckie wła~
wojskowe, albo przez administracyę cyWilu
dla Polski rosyjskiej, albo też przez
władze.
..
§ 6.
Wszyscy, którym na podstawie POZo
wolenia wolno posiadać broń, amuni· .
dla broni palnej lub materyały WYbuCho~ę
winni troszczyć się o staranl}e i zgodn~
ze stanem rzeczy przechowame, wzgl~dnie
używanie tychźe przedmiotów.
,
§ 7. .
Smiercią karany będzie, kto wykracza~
będzie rozmyślnie przeciwko § § l i .2.

iJ

Jeżeli

zachodzą

okoliczności

łagodzące'

nastąpi

kara domu karnego.
'
Jożeli sprawcą jest obywatel niemiecki
lub należący do jedrtęgo z państw, sprzy.
mierzonych z Rzeszą niemiecką w obecnej
wojnie ustanawia się karę więzienną niti
niżej 3 miesięcy.

. § 8.
Kto lekkomyślnie wykroczy przeciwka
§ § l i 2, karany będzie więzieniem. '
§ 9.
Kto przeciwko § 3,. nosząc oroIi 1
amunicyę, nie będzie miał przy sobie tuy;
skanej legitymacji pozwalającej ukarany
będzie więzieniem.

§ 10.
Grzywną do 30000 rubli lub więzie.

niem karany będzie
a) kto samowolnie nie spełni spoczywającego na nim podług § 6 zobawią,
zania co do starannego przechowania i 11.
życia broni, amunicji, broni palnej, jU4
też materjałów wybuchowych.
. ..
bL.kto mimo, iż wie o tem, nie 00·
niesie władzy o istnieniu broni, amnnicR
dla broni palnej, jako tezmaterjałów wy.
buchowych, których odstawienie przepisant
jest niniejszem rozporządzeniem.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w tycie"
dniu jego ogłoszenia.
Główna Kwatera, - dnia 9 kwietnia: 1915 r,
Naczelny wódz na wscholiW
von HINDENBBRG,

generał-feldmarszałek.

*"**

Łódź, dnia 29 kwietnia 1915.
Powyższe rozporządzenie ninlejszell!
ogłasza się.
Jednocześnie na zasadzie § 1 rozporządzenia rozkazuje się, by posiadacze bro·

ni,· amunicji dla broni palnej, a takie ma·
wybuchowych wszelkiego rodzaju
oddali je do 5 maja 1915 włączni~.

terjałów

Oddawać można:

l)w Prezydjum - policji na miejseul
2) u wójtów powiatowych,
3) w komendanturzemiejscowejllł
miejscu i
4) w komendanturach. etapowych w
Zgierzu j Tuszynie.
.. ..
. Tamże w myśl§ 2, rozporzątmlli~
należy oddawać, później znalezioną DrońI

.
.
Wydane przezemnie Iegiiymacje m
za.trzymują swą wainość.
...•' ..
Cesarsko Niemiecki Prezydent PQ~ll.
von OPPEN

amunicję.

broń

Kąlendarzyk.
DZIŚ: Filipa i Jakóba.
,HJ1:P..O; z,ygmunta.
*
TEA.TR "SCA.LA.~.
Jutro "Męźczyzna.
Początek o 4. pop.. Benefis Zofji Sła.wińs~ej·l·
TEATR POLSKI. Jutro .Stary Reide <
berg". Benefis A. Tartakowicza. Pocz!!!:ek o
godzi1iie a pap.
•
ElELENOW.
Jutro koncert Orkiestry
smyczkówej:

MINIATURE.

We. wtorki- i soboty pre'

-

~~KINEMATOGRAFY

"Casino' I .Odeon.
We. wtorki i SODoty. zmiana programu.
.
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzew. OŚWlIl<
ty otwarte są w sr odE} od gadz. 4-6, w nie"
dżielę od god~. 11-ej-l-ej.

..

WYPOZYCZALNIA. Tow•• Wiedz&'" ~

warta codziennie od g. 4-7,· w niedziele i świ~
a od g. 10-1.

Kronika .mieiRowa 1 xitiedzD.
oZ Kómitetu·.tanichkllchełL
~ (o)Wczotajw· domu Siemenę;a

pr.st

ul. Pktrkowskiej Ilr.gB

odbyłosi~

orga"

Nr.

tOa.

S&

l.

GAZETA ł.OOZKA.

'!e}_

nb:aey)'tre .zebranie nowoutwor»onego

Ko-

mitetu popierania tanich i bezpłatoJtcb ku..
ehen. Do zarządu K{)mitetu We&zły na8~.
~jąCtl oboby: ks. dziekan Pr.-seździaeki jako
prezes, inź. St. Dietrioh wiceprezu; kasjer
Mieczysław Pinkus, pom. kasjei's, R. Kli..
masKeW11k~ sekretar!, inż.

M.

Daszewski,

pODl. sekretarza Nakielski.

1rnracji.

W

ciągu

sezonu

letniego

zaś

3.

\ 17-letniej Wandzie i H.letniej Janinie.

.Liga- umieJ:łci wsanatorju.m trzy takie
Napadni~te uratowane były \V~edy
parij'e, . c Z1liaoo chorych grUŹl1o:zny cb
.• · przez interwencję sąsiadów, łupem zas.l"fI _
.. Li~" ma nadzieję, iż Komitet obywatel- busi ów atało się zaledwie 7 rubli.
słti,}lłaqe za utrzymanie elttHych w BzpiPrzy konfrontacji rabusie zostali potalu po 1 rb. 25 kop. dziennie, z chwil~ lniani przez swe ofiary.
przesła.nia chorych do sauatorjum n Ligi"
• sprawie oświetlenia przedmieść.
utrz:zma tę Bam!} norm.ę•. Ponie~aj zaś o·
bacme ko~zt utrL.yma~[lJ. l k.UX:SCJl choreg\l
w sana.torJ~m w'yp::dnle drozaJ. przeto ró~·
nicę p~k:YJe "LJga . W tym celu ze,Orama
~powaztlllo lekar.zy. d-fa T~enknera 1 8~rlmga do podnieSle:lla odnosnrc~ z.abezplecz~ń aU!DY, podanej na lokaCje l. ~zyskanie
pozyczkl p~d zastaw przez ~omlsJę f1nsn..
sow~ Komltetu ()byw.a~elElkleg:o w Banku
Handlow~m w WysOkOB\ll 10'.000 rb. ,Do
wykon~n:a prao przy urządzemu ssnatorjllw
upowaznlono cały zarząd.

(c) Od chwili zaprowadzenia ek0f.I 0mji w oświetleniu przedmieść Bałut, Zu~
bard.zia i Radogoszcza. palą się w tych
miejscowościah tJlko 42 lampy elektryczne
i tyle właśnie potrzeua codziennie wę~
gielków latarnianych. Cena tych węgielków
dosięgła w ostatnich czasach granic n~ebywałych, a co najgorsza zapasy tego mezbędnego i niczem nie dającego się Z8Stąpić materjału, w składach łódzkich wyczerpała się prawie zupełnie. Wobec tego
niezad.ługo przedmieścia powytsze mogą
Ze szpitala św. Aleksandra. .
się pozostać bez światła.
(o) W szpitalu św. :Aleksandra ,.mIlJAby jednak temu zapobiedz, ~rząd
dują si~ ob3crde na kuracji 192 chorzy. gminy Radogoszcz rozpoczął w?oraJ staZ tej liozby choryoh męśczy:r;n 49, oborych
rania U władz prezydjum łódzkIego
poareł!zialltów 6. kObiE\t, chorych wewnętrznie- zwolenie na sprowadzanie węgielków do
i ohirurgiesnych 22, a reszt~, t. j. 117, stillamp bezpośrednio z zagranicy i O zwolnowią plJBtytutki. Milicja Obyczajnoś! PUb1iCi- nienie zakupów tych od opłaty cła, motynej uważa szpittll św. Aleksandra !Hl pewnego
wując prośbę swoj~ nie tylko wyczerparodzaju punkt etapowy dla choryoh prosty- niem skład6w łódzkich, ale także tern, że
tu.tek i wszystkie bez wyjątku tam odayła.
brak odpowiednich funduszów, w~woła?y
Ze szpitala ŚW. Aleksandra wysyłane Sfi one
ustaniem wpływu składki na OŚWietleme,
partjami do szpitala dla chorych weoe~yuz- nie pozwala wydatkować na ceł powy:tszy
sum znaczniejszych.
nych w Chojnach, lecz w tym szpItalu
1I'Iycięeie olszyn.
wszystkie miejsea s~ przepełnione, wobec
c~ego zach 'd.zi koniei!zu o ś6. rGZSZerZ8Dia go.
(c) W Źabieńcu, na gruntach Michalub utworzenia nowego s;,;pl.tah.
•
la Raczyńskiego, niewykryci d~tąd zło.czyń·
Ogolne zebranie
cy ścięli onegdaj i. jak ŚWiadczą sIady,
C~łonków Towarzystwa Muzeum Na.- wywieźli do Łodzi kilkanaście olsz~n,
uki i Sztuki odbądtie się we wto:ek d. 4
przedstawiających wartość kilkuset rublI.
maja r. b. o god~. 6·ej po połudlllu W lO..
Uszczuplenie przestrzeni lasów.
kalu Muzeum tPlOtrkQwska ,91).
•
(c) Według danycb urz/ldu gminy RaZ .Cechu komn~u~rskl~go.
dogolZclil, ogólna prze~traań lasów i zagajni.
Dnia 4 lIhla. b. r. o g?dZlUle 9·el r~Ho
lów w tej gminie wyQosiła do niedawna 677
morgów 91 pręt. Z obszarów tych ludnośó
odprawione zostanie na~oze~stwo w kOŚCiele
N. M. P: na Star~m ml~Ś(J1p, na kt6~e zapodmiejska, pOBzuknjl\ca opału podozas zimy
prasza al~ członkow tegoz ~romadzenla..
ubiegłej, wycięła 30 mo:r:.g ów stare,? lIIs~
~ komisji zaprowiantowania miasta.
.... poPł zboza do ŁodZI.
w Jnljanowie, w majątku barona J. Relnzla l
(o) K:omisja zaprowiantowania miasta
(o) Wielu kupców i hurtowników Ib6~O·
30 mtrgów zagajnika na terytorjum fohvarzakupiła wagon masła, w cenie po 205
wyoh sprowadza do Łodzi znaczne transporty
ku Marysin, należl\cego również do barona.
marek za beczkę, następnie otrzymała znaHeillzla.
zoota B okolic Włooławka. Korzec Ayta kostczny transport sera holenderskiego, w cetuje tam od 9 rb. do 9 rb. 50 kOp., przewóz
Chwaalebne zarządzenia.
nie po 70 kop. za funt. O~r6cz tego w
zaś wyoosi 4: ruble od korca.
Dla prywat(c)
Poarednimi
sprawcami panującej
tych dniach przybył do ŁodZI wagon solonyGh kupców Sił wielce obcil\żaj~ce różne
obecnie droźyzny są, przekupnie, którzy stanej słoniny. Komisja. sprzedaje kartofle
opłaty kopytkowe i rogatkuwl', poblera~~.~a
się wszelkiemi siłami zaklIpywać pro·
detalicznie
w cenie 1 rb. 10 kop. za ko- . przewóz zboAa tran15yto. Sama tylko MIhcJa raj.l\
..;
dukty z pierwszych rąk po ZI1 miastem, aby
ob.ywateIska w Łęczycy od ostatniego tran.
nec.
je potem sprzedawać na rynkallh po cenach
:t Sekcji farmaceutycznej.
sportu w il9śoi 98 worków zboża pobrała. 64
wyszrnbowany<:h do granic niemożliwych.
marki rogatkowego.
(o) Sekcja farmaceutyczna przy Cen:
W ostatnich czasach w dni targowe cale
Wałka z drożyzną.
halnym K:omitecie mi~cJi. obyWatelskie!
szeregi przekupniów ugania się za wykup~m
pelecila wszystkim własclclelom aptek 1
(O) Stowarzyszenie do walki z dro'
produktów nawet śród nocy, rozwijają,tl dziaskładów aptecznych nadsyłanie do labora:
~yzną artykułów żywno~io~ch otrzymało
łalność głównie oa szosie zgierskiej, po któłorjum przy Sf'kcji wszelkich arfyk?łów 1
wielki transport kariGfh, ktore sprz~dawane
rej wysuwają si~,!w tym celu az pod Bam
środków lekarskich', celem utworzellla stasą po cenie 1 rb. 05 kop. za ćWlartkp, ~
Zgierz. Zwrócila ,na to uwagę milirj'l rado·
fejkontroli nad ich jakością.
składach przy ul. Pańskiej 1, u Bendla l
goska i aby położyó kres tym Daduiycivm,
Ze Straży ogniowej.
na Wólczańskiej 43 u K:ona.
każdego przekupnia, spotkanego na drogach,
YlykrJ~ie jaskini gry.
aresztuje i pociąga do odpowiedtialności.
(o) Zarząd łódzkiej Straży ogniowej
W ostatnich dniaoh cały ilzereg przetcbotniczejzwrócił się do g!ównego . K:o(o) Przy, ul. Rzgowskiej na placu tarkUPlliów został tym sposobl?m ukaranych, co
mieta obywatelskiego z prosbą o udZIelegowym w straganie nr. 2, naleŻlłc~m, do
zdaja się, powinno być przestrogll dla innych
r.l\ Janiszewskiego, miliCja VIII ?zlelDlcy
nie zapom.ogi materj~lnej! gdy~ straż po·
tego rodzaju spekular,tów.
Ibawiona Jest znpełme srodkow utrzym.awykryła potajemną jaskin~Q gry l kn~Jpę.
Do jaskini ściągano na\wu,}'ch, upl],mO
aia. Celem sprawdzenia· potrzeb ' Strlł:zy
Nieudana wyprawa.
wódką i następnie ogrywano. Osa~zono w
~'łówny komitet deleg~wał pp. dra ~omca
(o) Dorożką z Ozor~o\Va do Ł~c~ycy
areszcie oprócz właściciela "CasIna", ~a
i Geyera, następnie z~s spra,!,a będzle rozudała się szajka bandytow na goscmne
niszewskiego, jeszcze jego ofiary i ~x:uple
lIażaną na posiedzemu komltetu.
występy .. Na S:6częście grube ryby poznarów W. Domańskiego ~ ul. Wązkle.J 3~,
,
z Ligi pl"zecivgrużliczej.
ne zostały przez pewnego podróżnego, któW. Milewskiego z remIZy tr~mw~oweJ.
ry w drodze się z nimi skrzyżował. O bau(o) Wczoraj w lokalu Stowanysze:
Mllrjlj} rzepkowską z ulicy Piwmozue) nr. 8 dytach bezzwłocznie zawiadomiono wartE;)
JliaJekarzy. łódzkich przy u!. Spacerow:ej
i K. Kubiokiego z ul. Wójtowsk~ej nr: 4. żołnierzy, dozoruiącą naprawy szosy; poBr. 21 odbyło się nadzwyczajne w .drugr~
Ten ostatni przy ujęci~ go .s~a.wlal BlIny czem zorganizowano pogoń i czterech ?anterminie zwołane zebranie ezłonkow "LI-. opór j znieważył czynnIe mllI~J~nta.. I?odytów ujęto. przy pOjmanych znaleZIOno
gi PfZ'C'eiwgruźliezej-. Zagaił i I!f'zewodmański, po przegrani? . ~sZystklch plelll~~
broń palną,
aiczJł obradom dr. Seweryn SterlłDg. Podzy, zastawił u włas'CIClela nory. D~ grę
Ujętych pod silną ee.kortą odesłano
nieważ Liga przeciwgrużlicz';l ,po wynuc.nu
zegarek srebrny, kamasze, cbustkQ 1 krado
więzienia.
wojny zawiesiła swe czynnoBcl, zamykaJ~c
wat.
ambuIatsrjlłm przychodnie prz! ul. Kro~
Kradzieże.
nej nr. 9, w J!lm!ek czego zWlększył~ .SH~
(o) Przy ul. Klinka n!. 7 okradziono
znaCZ'Bie śmiertelność chorych na grnzl!cę,
mieszkanie FranCiszka. WIelkopolana na
przeto Z6J.'zl\d zwołał zebrani~ w celu roz·
sum~ 150 rb.
.
poczęcia dzia.łalności ponowme. Statys~y
przy
ulicy
Cymmera
pod
nr. 9 okrata zgonól za pierwszy. kwartał l'Oku b!edziono mieszkanie l. Michalak na sum~
iącego wy.kazuje ~astępuJący stosunek zeJść
Urzędowy komunikat
100 rubli.
Il$ cboro~y zą.k8zne.
austrjacki.
- N a tyfus brzuszny 51, na dezynterję
Wznowienie czynności sądów.
WIEDEŃ, 30 kwietnia. Ogólna
21, szkarlatynę 12, błonicę 15, os.pę 15,
gminnych.
!Jfus D,lamisty 3 i cholerę azjatycką 3, rasytuacja nIe zmieniła się.
(o) W Rzgowie wznowiono ~zynn~ści
zem 120 zgonów, gdy tymcz~fłem na. gruPodczas dnia odbywały si~ walki
sądu gminnego II-go okręgu pOWIatu lo.dzźlicę umarło w tymże okreSIe czasu 549
i ut~rczki. ~dparto. p~
artyleryjskie
osób, D.ie licząC wypadków, w k~rych gru- kiego, w skład którego wcho~z.ą, gm~ny
nownie silne, nocne abakI rOSYJskIe
ChofDY, Gospodarż zosadlł Rzgow, Brolce
źlica, jako przyczyna choroby Dlebyłll rei Wiskitno.
w dolinach Orawa i Opor, jak stale
jeBtrowaną·
Skład osobisty sędziów pozostaje t~n
Juś przed kilku laty Liga zamierzała
dawniej, z dużemi stratami dI~ niessm. Podania sądowe w sprawach cywIl~
Iiłworz.,Yó stałe ~owi9ko, uZY8~an.o już
przyjaciela.
nyoh i karnyoh przyjmuje kancelaria sądo- .
prawo wieeąstej dz.rertawy odno~Ele] par~
Zastępca~szefa sztabu generalnego
tell ziemi i zebrano na budow~ Internatu wa. Posiedzenia sądowe wyznaczone zoo
staną w miar~ napływu spraw.
fo.ndusz 36302 rOOii obecDie unieruchomio~
von Ho efer

W oddziale kontroli prezesem został
p, J. J~sierski, wicepreze3 A.· Tomaszewliki, W eddzhde organizacyjnym prHes ks.
WSrębowski i wiceprezes Mieczysław Rejuor. . Komitet ma na celu użyezenie zapomóg tanim i bezpłatnym kuchniom i dba~ie o stworzenie nowych kuchen i podob,.yeh urządzeń, w szczególnoBci zaś podział
wapomóg, organizacje kuchen i stworzenie
jednolitego systemu gospodarczego. ~akup
artykułów żywności i ulżenie zaprowumtowaniu ga pomocą centrali:r.acji. nadzór za
rozdzialem zywności i majątkiem kuchen.
Eunduszekomitetu składają się liS otrzymanych 125.000 marek od poznańskiego Komitetu, z ofiar dobrowolnych i z miesił}cz
Dych zapomóg Komit~tu obywaielskiego.
Komitet rozpada się na trzy oddziały:
l) oddzial kontroli i statystyki dla Qozoru
nad liczbą wydanyoh obiadów oraz nad
wydatkami administracyjnymi i gospodar.
(HIymi ku?llen. przytułków i innych tego ro·
d"laju urządzeń.
2) Oddział. gospodarczy
dla zakupu produktów i opału oraz centralizacji i kontroli tej działalności kuchen
oraz 3) od!lz;:tł ofgun'zaeyj '!' dla uUf}dza'lia nowych kuchen i herbaciarni.
.
Kom:tet zatwierdził ncrm~ zapomog
lo podziału: na jeden płatny obiad bez
~bleba l kop., .z chlebem l' i pól kop.,
Jezpłatny 2 kop. i obiad w przytułku 3 k.
-,
Bezpłatna kuchnia dla dzieci.
W ubiegły czwartek w domu Nr. 10
f'lny u1.Zgierskiej o~warta została nowa bezpl"tna kuchnia dla dzieci żydowskich, zało
łona -przez grono pań. z pp,: BImu, Stero,
luterman i Tymann na czele.

°

Z ostatnIeJ chfil II'.

neJ.

.

Ponieważ

wskutek wojlly nie można
,tel'wotnego zsmjaru urzeczywistnić 1 a
wzrost śmiertelności dQtnaga sił} przyjęcia
środków zspobiegawczyeh, przetCt postanowiono w rOku bieżącym utworzyć. tymczaSOwe uzdro\\ isk o w oko]ic>y ŁodZii, np. w
RUdŻie Pabjanickiej. . Internat -Obliczony
!óiWuaum,eBzczenie partji . chorych po
,*.@H;oaób'z' Bzeaciotygodniowj'm terminem

Pojmanie bandytów.

(o) Milicja. ~byw~telska .w Chojna~b
po długichpt'szuhwamach Ujęła
dnIU
30 kwietnia trzech bandytów, kŁorzy w
dniu 11 kwietnia dokouali napadu .bandyckiego we wsi Jędrzejów, gminy Wi8kitn~
pod Łodzią, gdzie wy.muszali ?d ~ospOdyDl
Matyldy SoboIewskie] :wydame 1.msu!D Y
2500 rb.; groź&c w przeCiwnym raZl~ śmIer..
cią zarówno jej, jak również i jej cór~om,

v:

feldmarszałek -lej tnant.

Urzędowy komu~ikał

.

turecki..

KONSTANTYNOPOL,30kwietnia.
Zupełnie wygnano

nieprzyjaciela, który wylądował w okolioy Kum Kale,
pomimo usiłowań j ego, aby pod 0-

chroną

ognia swych okręt6w, utrzysiQ na lądzie. Niema już ani
jednego nieprzyjaciela na azjatyckim
wybrze2u DardaneUi. Nieprzyjadelskie siły zbrojne na szczycie KabJ.
Tebe, utrzymują się tam zacięcie,
pod ochroną ognia okrętów. nieprzyjacielskich. Z innych CZęŚCI półwy
spu Gallipoli !liowzyjaci~la wYI!~rto.
Dnia 21 kWletma ogienbaoorJl naszych nszkodził pancernik francuski
"Jean D'Arc", tak, że cofnął on się
w płomieniach do Tenedosrt. Dnia
28 kwietnia przy wj eździe do cieśni
ny morskiej zatonął angielski kontrtorpedowiec, wskutek po~aru, wywołanego granatem naszym.
Atak 16 pancerników i wielu
kontrtorpedowców w dniu ~7 kwietnia, przeciw czołowym baterJo?I na..
szym nad cieśniną morską, miał nastf;lPUjący wynik:
Tysiące granatów wystrzelonych
do wieczora przeciw baterjom naszym i pozycjom piechoty zraniły
tylko lekko kilku żołnierzy.. Natomiast granaty trafIły powtórme przed
Sedd U1 Behr d wa transportowce,
tak, że jeden z nich wpadł natych..
miast na mieliznę.
Zatopiono cały szereg łodzi
żaglowców, obsadzonych żołnierzami,
i znajdających się ze swymi parowcami, przy okrętach tra~sportQwy~h.
Uszkodzono angielskIe okręty Im..
jowe .. Majestic" i .. Triumpf", które
wycofały sif;l z linji bojowej.
W ostatnich obu dniach nie
przedsiębrała nic flota nieprzyjacielska, przeciw cieśninie morskiej.
Na innych terenach wojny nie za..

mać

szło

nic

ważnego.

Lotnicy

niemi~ccy
Anglią·-

nad

LONDYN, 30 kwietnia (T. B. W).
"Times" donosi: :Niemiecki statek
napowietrzny, kt6ry dzisiaj w nocy
o godz. 12 minut 20 przeleciał nad
Ipswich, rzucił 5 bomb, 8 minut p6~
źniej trzy domy stanęły w płomie
niach~ Strat ogniowa z trudnośd~
stłumiła potar.
Z zamku Sto Edmund "Times'·
dowiaduje się. że około godziny l
nad miastem przeleciał statek napowietrzny. Najpierw pokazały się pło
mienie w pewne m przedsiębiorstwie.
Zaraz po tern druga bomba trafiła w
stajnię, która w tej chwili zaczęła
się palić. Nastf;lpnIe statek napowie~
trzny przeleciał nad krańcem mia";
sta, gdzie zrzucono jeszcze 3 bomby, nie wyrządzając szkód.
Lotnicy niemieccy w Anglji,
LONDYN, 30 kwietnia. (Biuro ReU*
tera). Si atek napowietrzny czy też laM
tawiec zrzucił dziś. rano nad Ipswich i
Whitten bomby, wzniecające pożar. Trzy
domy zostały zniszczone. Ludzie ni@
padli ofiarą.
.
....

Bombardowanie Belforlo.
LYON, 30 kw. (T. B. W.) "Republi-o
cain" donosi z Belfortu: Wczoraj ranonad Belfortem przeleciały trzy latawce
i zrzuciły 12 bomb, które uszkodziły tylko kilka dachów i zdruzgotały okna.
Czterej robotnicy zostali lekko ranni.

Zatopione statki ..
LONDYN, 30 kwietnia. (Doniesienie
"Biura Reutera"). Niemiecka łódź podwodna zatopiła w pobliżu Tyny Trawlera.
"Lily Dale, zdłogę uratowano. Niemi~c:
ka łódź podwodna zatopiła parOWIec
węglowy "Mobil", pod Hehrydami. Za..
łogę zabrano do Stornway.

Straty nieprzyjacielskie pod
Dardanelami,.
BUDAPESZT, 30 kwietnia. Do "Pester Lloyda" donoszą z pod Dardaneli:
Oprócz czterec;:h bry;fid nieprzyjacielski ch, które Turcy wi::crH dO morza, pogrążyły baterje tu.reckie
naście

SZ::lh.!!J

strzałami

uciek:lic:c,,;ch z

di\"a"

woiskie~

GAZETA tODZKA.
Nr" ~
4. ____________------------~------~~~~~~------------------------~-----;

2 maja
1915 r.

pod kierunkiem

(ou[en Miel .1Yk·ei R'B Krauzego ;

Wejście 50 Pf..
Raba Tepe. Żołnierze angielscy i
francuscy utonęli rarem z szalupami.

,poo

I sztabu generalnego marynarki rosyjskiej.

WIEDEŃ, 30 kwietnia. (T.B.W.) Jak
~ dowiaduje .,Neue Freie Presse" z
kół dyplomatycznych, doniesienie, że
włbski amhasadD1' Hen;og z Avarny, powolany wstaJ' na konferencję do Rzymu
me odpowHtda rzeczywistości.
W

Oebcie..

PETERSBURG, 30 kwietnia. (Do,:,
;niesienie Petersburskiej Agencji T ekgr.)
~awraj wieczorem w fabryce materja-łów wybuchowych· w Ochcie nastąpH'a
'eksplozja, która u~ kilka hudynłtów i zniszczyła warsztat niewieIkiego
znaczenia. Skład materjaww WYBuchowych i naładowane pociski są menarllszone. Roboty w fabi'yce będą przerwane tylko na kilka.:mi. Liczby ofiar
jeszcze nie stvr~.erdzono.
Tajenmicze samo~j&łwO ..
BUKARESZT, 30 kwietnia.. Pisma
rumuńskie donoszą za "Rieczą" petersburską o otruciu się hr. Apl'axina, członka

.....

a ; =

II

~

J

l,

wykreśliła

szczegóły,

-

z "Rieczi"

dotyczące

przyczyny samobójstwa.

iź

LONDYN, 30 kwietnia. (T. B. W.)
brygady Haslel'

poległ.

Śmierć generała rosyj.
s~iego.. .
WIEDEŃ, 30 kwietnia. Sprawozdawca

wojenny "N. Fr. P!-esse" donosi: ~Na za.chód od przełęczy Użockiej padł d. 22
kwietnia generał rosyjski baron Myrbach,
kurłanclczyk. Dostal się on przed wy~
sunięte placówki austrj~ckie i poległ od
kuli karabinowej.

Teatr

muzyłU1

$;tuka.

i

Benefis Z. Sławińskiej.
Pozostałe

bilety nabywoo moona. jl!ltro
od godz. lO~ej rano w kasie teatru ~S:ah".
Kto jeszcze nie z:wJ,}atrzył się ViI bilet, niecb
si~ pospieszy, lonie prędko mu Si1;j BadllIzy

okazja ujrzenia [.{)dubuie j!sgrauego zespołu.
Początek przedstawienia o goos. 4-ej po poło

pra<le adystów i tlamaie podązy do "Milłi~"
mm". tymbardaiej, że ogródek przedsta~~l
aWO;/ł zielenili prawdzi Wił oasę. gdaie mOilii'

Benefis A. Tar'takowicza.

tała już

Śmierć generała",
Generał

UC:EłUowi e, dzieci i wojskowi niższyeh stopi 28 PI.

Jak bylo dO pr~widsema. j«trzejfiY hanaCia A. Tartałmwiesa mb1M!mł powszechne
zalotersljowsllie. Znaczna OlfęŚĆ biletów Z<>S-

:i

rOBptllooa.uą i

btu'dw symplłtyeznie Ci~a8 spędzie.
Bufet p1'tlwadzony przez pana A. Tłi.~;
s!'lyckiegc. zaopak!wny zawsze w świeże II~:
peje i. pr~~ki. rówmeż nie pozostawia nie
do sycgallia, zaś w ogród~n ,,!którym artyści
maj& zamiar graó ga dnI kllka, przygrywa
ottrestra pod wytrawnym kierunkiem p. Kt.

nie nale~y- Wł\tpic,

pozostałe

zostanij rozchwytane.
Próby ze "Staregi> Hcidełłter~"
pod kierunk'iem p. .A. Szarkowakiego,
idą doskom,le, jest więo nadzlejs, że niedzielne

przedstawienie w "Teatrze Polskim" wypadnie jaknsjlepiej.
Pozostałą garstkę
bll&tów nabywaó
moźna w kasie .. Teatru Polskiego· (C~i;)l
nianll 63).
Z łeałPłll "BiRiałlll"e".
N.a zmia.na programu w sJ~pa·
treznym teatrze "Miniatura" zapowiada si~
bardzo zajmująoo.
Opróez farsy w 1 akcie
"Lokaj od parady" operetU w 1 akcie SI Wesoly konkmoot, dana b~cUie nadzw,YilZ&j urozmaieona " Wią::an4ra"', którą artyści saeay·
nają Dowymi piosenkami ludowymi.
Pan
Miohałows.ki, ulubieniec pnbUczlJ.ości, po, kilkodniowej przerwie, linów uknże siO nil .OOł!·
kach scsniclInyoh z l1Oj..;~ mi kawałami, za
które ZBiera zawsze Z3Błntane brawa. Pan
W oźniak również p-rzygGtowaf świeze piosenllł, ze swego bogatego .. Momus.&wego" repertuaru, ześ pan Sfiosland wytrawny kłe·
row,;lk j reżyser b H':Zy nad tern, bY' ws.ystks złożyło się na sympatyczną oałość arty·
styczną,.
Nie wątpimy, że publicznoŚĆ Mani

chańskleg9.

"Casino łl i

. W ,.Odeonie" zaś demonstrowany bę
dzie memi.ernie interesujący, albowiem
d~ktywuy dramat w 3-ch aktach p•. t.
"Wina Ojca". W doborze pozostałych obra.Ww (a mianowicie z natury, hum{)fesk~
komedje i t. d,) zawsze dbała dyrekcja
stanęła na wysokości swego zadania.

Jasia.
:Byłem, lec& nie wiem, która z trzeck.
Prosz~ siqzgł:osić do ekspedycji po szczegół,..

Leander.

W ~ied.zielę du. 2 Maja o godz. 4. po pol'.

z

MĘŻCZYZNA (Ahasver)

Ił

"Odeon",

N{)wy doborowy program, zapowię.
działa dyrekCja t-eatru .. easino· między innami nowość "Specjalista chorób sercuwyeh G (tytuł wiele mówi!liey) arcyweaoQ
farsa w 3-ch akta-ch.

I' SKlEJ

SŁA

BE EflS ZOfJI

I
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Teatr

II

bliższe

wszelkie

Zaprzeezeaiie..

Eksplozja

Cenzura rOsyjska

l

2

udziałem

Po Jasińskiej, Hotuh6wn1
i p, WitowskiegC).

G. Zapolskiej.

Bilety wcześniej do nabycia u benefisantki, Hotel Savoy i w cukierni W~go Roszkowskiego,

II

a w dniu przedstawienia w teatrze Scala od 10 rano.

l="MłWll1Rt"

W

~

TEATR

sobotę 1, niedzielę

2 i

::Zmiana I"eperiuarl!ll.

Pieśni ludowe (chór, piosen-

II

poniedziałek 3

g§
_

ki), deklamacje, satyry i mon.

maja

1916 roku.

~

esoł y k on k ure n ł
Wodewil W 1 akcie ze

śpiewami.

Cegielnimm M.

~i)!-=::.-~ 0::*: !).-$-~-=:~ ~ ~*~~ ~~~ ~ ':~ ~ ~::=~E~9§J
KariOflepOldO~p.~~rikaW~Z~W~
Teatr
Teatr
Komedjo-Operetkowa trupa artystów polskich pod reżyserją p. B. Wierzby
ka 7 7 . .
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DerMie

"Oaza" 1

~ Herbata. zfu'owia jest oszczędna i zdrowsza

G

I

'"

!.:.
....

~

~

...,

niż

wszelkie inne glItunki herbaty próba
gra.tis cena 1 funta 50 kop.
Agenei mogą; ~ z.ghszać, Główny
re.ł!r.ez~ntant ~ Łódź i okolicę S, Fiatto,
:ti~dz ut. Głowna Jf!.58 róg Juljusza..
WAZNE DLA SKL:EPQW.
Wybór róż.
nyc!J. e~krów i czekolady. Specjalne ga.
tnuki cukrów dla .lrn.sz1ących.

Nad program Między innemi W kinematografie
.~ - . ił-."; ~+ ~
d.~4-..c30.."1I ...... ...ł-"IrT~
S

~- ~..lI!.. .......... a..~
.......... II".......... ~ 1L.,;:g 'lVV
Ceny miejsc. od 15 do 50 kop. dzieci na I przedst. od 5 kop. =

:--~------~-.....- - - _......~
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OWIL~

hallów i robuł rell

z dniem 1 Maja zostaje otwartą.
Przyjmuje się obstall1rrki do wykonań,
o.raz panienki do nauki. Widzewska 109

C· • FemCla
•

odegra w Sobotę i Niedzielę d. l i 2 Maja wspaniały wodewilześpiewamiitańcami Wierzby-l\'i.ierzwińs:riego p t. mGła
.'.
"Dalsze występy fakira indyjskiego AU-Bek zwiełu zagadkowemi produkcjami
AUr, Wittolo - znakomity humorysta niemiecki.
róg Głowne} l PIotrkowskIej

~
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Choroby 1Ill'eW"nętrzne j Aktlsze l1a
od 9-11 i 4-5..
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lk
Inte igentna po . a w średnim wisku, p osiada_
. jiłca dobrze niemiecki, pragnie prz-ez hto zu.
jąć si~ d..orastając~ panianką lub stnrszemi ahtGp·
ozykami 'W katolickim domu na wsi. Wymn.
d
L. J!
gli.n.ia. skromne Ofe t
•
r y po l . '.
'91-1

n o

I

Szczegóły

Damski krawiec, z powodu kryzysu. Szyje
e~egancko kostjumyod rb. o. Palta od :rb. 4
suknIe od 1 rb. kreślę się z prosba (I robote
pracownia E, Rudzkiej, Piotrkowska r7.
134-2
fo;tepjan;r >;źywane do sprzedania. lub ,Yyna.lęCla. planma nowe tanio. Chodkowski Miko_
łaJowska 25.
.
136-2

-

Grzeb.ienie, krawaty, pończochy i inna galan• terJa dQ sp~zedania; mo:?ina. obejrzeć codzienme od 9--11-eJ rano. Długa 95 m. 6/7.

Ml-I

~ 1"1'ł;;;;;;ąą;

ensacyjny dramat.
w afiszach.

e

I

II..

B SA

Rower do sprzedania. wyśc.igowy
wied. Mikołajewska 40, lewa. o.
ficyna, I piętro.
. 129-'-1

CanverS'll.tU)R
.fran<;:sioo.
. On. cherche

denx per-

t'"

at

k

In e Jge na panna poszu uje posad v .l.tlOże
zająć się dziećmi, gospodarstwem, szyciem a
także pn;ygotować dzieci do szkół. Wymagania
bardzo skromne. Oferty dla D. C.

KupuJe,. z·ł ot

b
T.'
It·
0, sre TO, zaga.ruJ, pa .:1, ro:h~ gar. derooę mE2zką., placę dobrze. Dzbllla :~;-, ln. 2:!.

Ku'Vujekwity lombardowe płacę dobr~ę. ;~upuje także zęby używane sztuczne l roznl}
biżuterje. Stary Rynek 6 E, Kapelusz.
B9-a

KUPię bl"onzy ura:łskie od osóbpryw~tnycJ1.
Łaskawe oferty z opisem przedmiotu l podta-

niem ceny pod cyfrlj, G. H. do eksped.• Gaze y

Łódzkiej,

(m., p. PrzeJazd S\
•

11

.n

Ł

-pan;:~a . (Qu.illaya), dla. pralni chem~~ny,ch.
terpentyna franc., oraz fabryk g~tahny
benzoioloi, para- można dostać - Długa
fina, naftalina
~95 m, 617 do 10 rano.
Kukull1k zgubił. paszport;.. :vydany z
gminy Rąbieu, gub. PiotrkowskleJ,
1I:m,1
Antuni

Andtżejowi Banaefak· i'krad~iono W ,tramwaju
LO rb. gotówki, bilet wOJSkOWY.l ,paszport
b p t k
wydany z gminy Bujny, pow. i gu, 10 r OW$kiei.
132-3
Józ;fu. Tl"OjllllO ","ska zgubiła kart~ od paszpv.rtu, \V.\"lla.7HI•• z fabryki Hoffr1chtera...
;i·~'';':;=·.ff7;~;:h zgub;t karte=od paszp ... rtu; wyda-

""""==R~M~~::;~~:=~,,:,~~~~=;:=~~BO~nn~e8~p:o~nr~.~c=o=m..:p=le=t=.=..A.n.=d=r=z";eJ::·a=17=~;,16.,,;.==~1B8~-2:....:~O,;;;d::2~d,;;,O~6:.,,'.:;P,;;,o,,,;p~o:."ł::..======~==~1~':.:6=2~ol=U==,:n:,:ą~.z:.:f:abl-:.::y kiM.
Redakto.r i wydawca J~-;- Ga" o d,.II:a;

3-1

óżka żelazne, materace, umywalki, wózki aj t!łniej n Chodlwwskiego i Lenka~ Miko taJ.8W·
ska 25...
.'
T35-2
poszukUje ll.żywanejmaszyny do szycIa, Oferty
w RedikcJ'r Gaz Łódz.
117-1-8

Silbersteinn.,

----------.-tła ~:uaszynb rcrl.acyjn;'j.:; w lWt:l.ill j a Jl,<Jl ~1" o fi! kam

.
Przceja:::d. 8.
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