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Założyciel

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 6 rubłi. półrocznie 3 Ib.. kwartalnie l rb. 50 kop.
1I!esI~le 50 kopiejek.
Za odnoszenie do domów 10 kop. młesIęcznIe.
Za granIcą miesięcznie rubli 1.
WYl:hodzi codziennie.

Ostatnie

KONSTANTYNOPOL, 2 maja.
Według wiarogodnych
wiadomości z Dardaneli, z obawy
przed sku tecznym ogniem baterji tureckich, nieprzyjacielskie okręty wojenne trzymały się wczoraj w du~ym oddaleniu i strzelały z du~ych
nieprzyjacielskie, których okręty wojenne nie mogły ochraniać skutecznie, poniosły od 0gnia turków duże straty. Wielu ranOpOi.'i' iada
jak nieprzyjaciel
nych
w celu zwabienia żołnierzy tureckich
rozkazał, aby w rowach strzeleckich
głośno odmawiano modlitwę muzuł
mańską, jak gdyby chciał tern zaznaczyć, że przeciw muzułmanom strzelać nie
należy. Ranny
żołnierz
nieprzyj'acieIski rzucił paczkę dynamitu na sanitarjusza tureckiego, chcą
cego go podnieść.

Bombardowanie Dunkierki",
LONDYN, 2 maja. (T. B. W.).

,Daily News· doniosła. wczoraj z
Francji północnej:
. W czwartek rano niemcy roz-

silne bombardowanie Dun-

godzinie 11 a trwało do godz. 3 po
południu i później nagle ustało. Wię
cej niż sześćdziesiąt 30.5 cm. granatów wystrzelollo na miasto.
~ Z początku każdy był zdziwiony,
ponieważ nikt nie mógł pojąć, skąd
granaty pochodzą. Jeden granat wpadł
na koszary i zdruzgotał dach. Inne
padły w różnych dzielnicach miasta
i wyrządziły straszne szkcdy. 150
osób, przeważnie obywateli, zabito
lub raniono. Pospieszono do piwnic,
w których pochowały się setkj, aż
do ustania ostrzeliwania. Dziś rano
przybyło do Calais przeszło 2000
zbiegó\y. Później przybyło więcej. ,
Wczoraj słychać było wyraźnie
daleko na południe na wybrzeżu oddalony grzmot armat i grzechot strzaPARYŻ,

całym

sa ,

.L ~

LONDYN. 2 maja. (T. B. W.)
handlowy ogłasza, że trawler
"Stirling" z Orimoby prawdopodobnie natknął się na minę i zatonął z
całą zał'Ogą.

ZeppelilBy w Anglji..

2 maja. (T. B. W.). Na
froncie nie doniesiono O zmia-

nie.
Pewien dezerter doniósł nam, że
od dwóch miesięcy inżynierowie domu Krup pa, w pewnym skrawku pod
Dixmonden, gdzie walki już się nie
odbywają, prewadzili roboty instalacyjne, .dla d7liała okrętowego, które
może strzelać na bardzo' daleką od- ~~
,lęgłość.
Działałe bombardowały
'-Dunkierkę, strzelając z odległości 38
km. Podczas ostatniego bombardowania wystrzelono tylko dziewięć granatów. NaleiyprzypuszcEać, że d~ia..

AMSTERDAM, 2 maja. "Handelshladll powtarza za londyńską uDaily
Mail" doniesienia z kilku miejscowości
hrabstwa Norfolk, według których widziano tam Zeppeliny. Bomb nie zrzucono. Biuro Reutera donosi z Londynu:
WCZOl'aj w południe sygnalizowano z wybrzeZa, Suffolk samolot nieprzyjacielski,
Lotnicy angielscy wzbili się w powietrze.
aby go odpędzić. Wedł'ug dalszych do~
niesień widziano także cztery Zeppeliny.
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System d-ra Hindheda.

Reforma 2ywitu1ia

się.

m.
W 1 fun. grochu mamy 92 graw 2 fun. mięsa 84 gramy, zatem białko w mięsie kosztuje
kiil<:a tazy drożej niż w P':',cl:Jm lub
grochu. MOżemy je więc z kOi'zyśw
cią zastąpić białkiem roślinnem. Trudniej o tłuszcze,które obecnie są 'bardzo drogie, zależy więc od ceny, co
taniej wypada, czy tłuszcze zwierzę
ce, czy roślinne. Te ostatnie :są bodaj tańsze, a jak wogóle ~ wszelkie
potywienie rOŚlinlley zdrow",ze.
Hindhede, choĆ nie wegetarjanin z zasady, jednak, ze względów
ekonomicznych, zbliżył kuchnię swo"
ją bardzo do kuchni jarskiej. Mięso
ma zresztą, próoz tego, :be jest za
drogie, jeszcze i te' ujemne ~ strony,
że jest pożywieniem; jednostroimem
(za wyjątkienibardzo tłustego). Nie
zawiera ono wcale węglowodanów i
tylk.<;> VI minimalnej ilości t. zw. so-.
le odżywcze: potasowe.' sodowe, \łap
niowe, magnezjowe, ~elazowe,' które
również dla organizmu są potrzebne,

my
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Jeden

na 2 stronlcy
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roślinnych

pokarmach .obficie

zarzut

jeszcze nie-

przeciwko

używaniu

mięsa:

Mięso niegotowane lub niepieczone, a tylko w~dzone łatwo moze
zawierać bakterje tuberkuliczne, zarodki ia:iiel::lca, trychiny i t. p. Na
korzyŚĆ mięsa przomawia jedynie
limak. a o gustach. jak wiadomo nie
można dyskutować. Zresztą nie tak
tr?dno zmienić swój gust" straciwszy
Wiarę w SIłę pożywną. mięsa, bowiem
smak i wyobraźnia. idą zwykle w
parze.
Hilldhede wypracował bardzo pouczającą tublicę, t. j. spis artykułów
spożywczych z oznaczeniem, ile zawierają: 1) białka, 2) tłuszczów i 3)
węglowodanów.
Następnie idą rubryki 4) ila kalorji wydaje ~ l kilogram
danego artykułu, 5) cena 1 kilograma w fenigach, i na ostatku 6), He
kalorji otrzymuje się za l faniga.
Oczywiście to sa.mo można obliczyć
na kopiejki.-Ta ostatnia, szósta rubryka jest bardzo ważna, bo wiek u-'
kazuje nam 9na względną wartość
spożywczą danego materjału. ffindhede opracował swoje tablice w czasach. kiedy ceny były normalne; dziś
kiedy. ceny wielokrotnie przekraczają
normę, cyfry te muszą się zmienić.
Objaśnię to przykładem: Mąka pszenna pytlowa, zawiera 9% białka, 1%
tłuszczu i 74% węglowodanów, co daje 3400 kalorji. J eieli 1 kilogram
mąki kosztował dawniej 16 kop.} to
za 1 kop. mieliśmy 212 kalorji. Dziś
1 kHogr. mąki kosztuje około 38 kop.,
zatem za l kop. ot.rzymujemy zaledwie 90 kalorji.
Ponieważ jednak wszystkie artykuły spożywcze prawie równocześnie podrożały, to owa osatnia.
szósta rubryka d-ra Hindhede ukazuje nam i dziś wlf!Iędną wartość
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cyfr.• cn porównawczych. Jeżd. ,~. p.
dr. Hindhede podaje w ~zóstej rubryce dla chleba żytniego cyfrę 80,
dla. szparagów cyfrQ 1.6, znaczy to,
że 1 funt' chleba daje nam tyle po~ywienia,' co '50 funtów szparagów,
gdyż

.N'!! 108.

om:.OSZENJA:
ł śród tekstu za wiersz lub Jeg.
miejsce 50 kop.; rełdamy po tekście 15 kop.; nekro1ogja 20 Kup.
Ogłoszenia małe l ł pół kop. za wyraz.
Każde ogłoszenie najmniej 20 kop.
Naderłane

się znajdują.
.
Możnaby przytoczyć

Urząd

zaczęło się krótko po ł

o W Y.

Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca. - RękopillY
bez zastrzeżenia honorarjulll uważa Eię za bezpłatne.
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przyjmuje interesantów w SP! awach re-dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

BORDEAUX, 2 maja. (Agencja
Havasa). Wielki okręt wojenny "Langnedoc~ • spuszczono wczoraj znów
na wodę. Zostanie on zabrany do
doków i tam przygoto wany ostatecznie.

Wojska

łów.

Redaktor

lIiefortunny"

odległości.

o

Redakcja i hd.ministrłJ.Cja-I'rz6jaz": :;:; 3. otw'l.I?te cod"" od 9
du 7 wiecz. w Niedziele i &więta od 12 do S.tej.

la te zostały przez własny ogień uszkodzona, lub też, że nieustanne loty samolotów naszych w tej przestrzeni sprawiły zaprzestanie ich ognia.
Z drugiej strony ltstrzeliwaliśrny
wczoraj południowy fort ufortyfikowanego obozu w Metzu.

(T. B. W.).

kierki, które

N AR

i wydawca

wiadomości.

Pod Dardanelami.

poczęli

I

~~.~""~

50X1.6-80.

'

Tablice d-ra. Hindhede obejmują
139 naj rozmaitszych ~ artykułów spożywczych. Książka jego jest to książka
kucharska w najlepszym tego słowa
,znaczeniu. Prócz mnóstwa cennych
uwag, jak il. p. riCo gospodyni domu
rowinna wiedzieć o artykułach spożywczych", '"Oszczędność przy gotow~niu" , "Sztuka jedzenia" i t. P'I
zawiera ona 286 przoJ-iisów przyrzą
dzania różnych potraw, umiejętnie
zes~awionych pod względem za war·
to~ci. b!ałka. tłuszczu i węglowoda
nów, a tak~e i smaku, do' którego

jesteśmy

przyzwyczajeni. Koszu kał
dej potrawy (na 6 osób) jest dokładnie obliczony. - dziś oczywiście
wypadnie drożej. Rozmaitość ogrom'la, całymi miesiącami możnaby po.dług d-ra Hindhede żyć, mając co
dzień co innego lla obiad.
Taniość
bajeczna. najtańsza potrawa (na fi
osób) kosztuje 7 fenigów, najdro~sza
140 fenigó''V. Chociażby te ceny
przy teraźniejszej drożyźnie podwoić
i potroić, to i tak wypadną one taniej, aniteU przy dotychczasowem
nieumiejętnem dobieraniu artykułów
spożywczych.

Z wdzięcznością powinn;śmy przyd-ra Hiuohede, który sprawie kuchni dat podstawy nauko ,vCt
Toć jedzenie, przyzna to i najzagO'rzalszy idealist~, j~st sprawą najważniejszą, bowiem bez jedzenia nie
byłoby życia. I:rawdę też powiedziała Lucyna Cwh.łfczaldewiczow3.
że smaczny (a dod:tjmy i tani) obiad
jest podstawą, szczęścia domowego.

jąc dzieło

Franciszek Ender.

Prasa warszawska o

samorządzie

Teraz dopiero dowiadujemy się, jak
przyjęła prasa warszawska nadany Królestwu Polskiemu w święta Wielkanocne
samorząd miejski. Sądząc z głosów prasy, ma się wrażenie, że społeczeństwo
polskie w Królestwie jest nader rozcza'"
rowane tą reformą, a przedewszystkiem
cała prasa warszawska zastrzega się, jakoby samorząd miejski miał coś wspólnego z zapowiedzianemi wielkiemi reformami w odezwie wielkiego księcia 1'1ikolaja Mikołajewicza. Samorzad mieiski
prasa traktuje jako zarządzen-ic, Id6:'e
okazało się koniecznem, ponieważ biurokratyczne zarządy miejskie nie mogł.y
sobie dać rady ze spełnieniem wielkich
zadań, które nagle w kraju powstały
wskutek wojny i dla których wykonania
trzeba było powołać do życia komitety
obywatelskie.
Oh~'.Yny organ narodowej demokracji "Gazeta Warszawska", zamieszcza
tylko memorjał informacyjny, a w ocenienie ustawy wcale się nie wdaje. "Gazeta Poranna" zadawalnii:l się U'\.vagą, że
zaraz po wojnie Polacy, przynajmniej w
dziedzinie gospodarki miejskiej, będą mieH własne władze,które polskiemu społeczeństwu pozwolą samodzielnie stanowić o kwestjach w dziedzinie miejsMego
życia gospodarczego.
"Dzień" pisze: "Odezwa gIównoaowodzącego odnosi się do poliiycznego
życia polskiego narodu w trzech dzidnicach, a użyte w odezwie ol~reślenie
,.samorząd" nie może oznaczać czego
innego, jak określenie form bytu politycznego i narodowego całego narodu pol~
ski ego, tymczasem rozporządzenie rady
ministrów o samorządzie miejskim i
zrównaniu miast polskich pod względem
prawnym z miastami rosyjskiemi wyklucza zupełnie wszelką myśl o samodzielnym bycie rta.rodu polskiego, a zresztą
odnosi się tylko do 2 miljonów Polaków"
a nie do 22 milionów.
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,.Kurjer

.aiony przez

oś~adcza:
tajemnicą, ?e uch~

Warszawski"

·.Dla nikogo nie jest
Dumę

projekt o

samorzą~

dzie miejskim nie zadawalnialnaszego sp?~

łeczeństwa nawet w cZdsie grzebama,
nadziei poiitycznych i poli~y~i ~~ob~:::,~h
~odków. Braki ustawy mleJskl~J z .lO~2
loku są przedmiotem krytyki me tyH:o
rosyjskiego spo~eczeńs~wa~ ale naw~t
same władze je przyznają, J~k to ~ym~
Im z niejednego oświadczeru~ ~~ąd.owe~
go, U'ożonego podczas l dyslmsji. w Du~
mie. Zmiany, wprowao.zone ~o ~s.tawy
z 1892 roku dla przystosowama je} do
polskich stosunków, części0:-V0 są wpi'aw~
dzie dobre, ale w znaczne} CZęścI ~u
pełnie niewystarczające. Wzorową, og.o~

szona ustawa, nie jest pod żadnym względem".
O ile samorząd zdOła przY'NrOCIC
lad i porządek ~'l ~o~st:o)one t zl!pe!nie
życie gospodarka mleJsbe), pOKaze rzeczywistość. Czy usiłowania wyt;vo:.-zenia tej formy samorząd~ w t~cn nad~
zwyczajnych warunkach ~ w ~eJ .atmo~
sferze nadziei daleko SIęgaJące] P?za
granice tej reformy zo~taną urzeczywls~~
nione, oto kwestja, ktorą muszą Się zaJmować szerokie koła społeczeństwa. Samo sie Dl'zez się rozumie, że wpl'owadzenie~ ;amorządu nie może wcale przesądzać kwestji o przyszł~m i?0litycznym
ustroju kraju, samorząd bOWIem przedstawia się jako organizacja gospodarcza,
a nie polityczna.,
..' .
"Kurjer Poranny' dowodZI, :ze lUZ
w 18-70 roku było zató,vierdzone przez
'cara postanowienie kom1tetu ~la .~praw
Królestwa Polskiego o reorgamzaCJI warszawskiej gospodarki miejskiej. Zlecenie,
dane ministerjum dla spraw wewnętrz
nydl, by opracowało projekt, spOfZywalo w biurku aż .do 1905 roku. W 1905
FOku sprawa nie wyszła poza dyskusję,
chociaż już wtedy można było wprowadzić w Polsce samorząd miejski. Ale
wtenczas wszyscy żyli marzeniami o funaamentalnem przeobrażeniu państwa.
Sam rząd przyznawaf wówczas, że ust~
wa z 1892 roku jest przestarzałą. NIC
więc dziwnego, że, "przedmiotem pożą
dań polskiego spoleczeństwa" był odpowiadający owym czasom ustrój gospo"
darki miejskiej. Wprowadzenie w Polsce ustawy z 1892 roku o samorządzie
miejskim nigdy nie było jednak przedmiotem pragnień l'ldu polskiego. Aż do
uchwały rady państwa z 1913 roku nigdy
VI Polsce też o tern mowy nie było.
Petersburskie koła polskie, jak donoszą "Russkija Wiedomosti", zachowują
się wobec ustawy o samorządzie w Kr6lestwie z wielką rezerwą. Jeden z głów
nych przedstawicieli polskiej kolonji w
Petersburgu, poseł do trzeciej Dumy,
Babiański, kt6ry w Dumie żywy udzial
hra·ł w pracach nad tym projektem, w
ten spos6b nową ustawę osądza: "Pięć
łat upł'ynęło od czasu, jak Stołypin wni6sł
do Dumy pierwszy projekt o samorzą
dzie mie;skim w Królestwie Polśkiem.
Projekt stołypinowski by: liberalniejszy
i jaśni.ejszy od ogl'oszonej niedawno ustawy. Projekt stołypinowski odróżniał
się od ogłoszonej ustawy tem
korzy~
siniej, że daleko większe prawa przyznawał językowi polskiemu, co Stołypin
także podkreślał, oświadczając, że samorZąd musi być polskim, czego o ogło
szonej ustawie powiedzieć nie można.
Dru~0

rocznicą

pomiędzy

stołypinow

skim projektem a ogłoszoną ustawą jest
to, że ustawa zaprowadza .kontrolę ad-minisfracji nie tylko co do dzialania samorządu zgodnego z ustawami, ale takźe co do tego, czy postanowienia rad
miejskich są celowe i korzystne, przez
co ~prowadza się zupełną zależność 01'ganow miejskich od administracji. Szcze~ólną uwagę zwraca przepis, ograniczaJący prawo uchwalania zapom6g na szkoł~ prywatne i przewidujący potwierdzeme p!zez administrację każdej takiej uchwały. Takiego ograniczenia projekt
stolypinowski nie znał, nie zna go także
ustawa z 1892 roku, obowiązująca w
Rosji.

szystko-albo nic.
łamy:

w krakowskim

.. Glosie Narodu" czy-

Dohrze jest w tych czasach, gdy tak

mało m.ożemy mówić o współczesnych

za-

gadnie.:li!H'h . "SZ6!r() życia, wracać myślą
ku tym chwilom i zjawiskomprzeszloBci,
W .których polityczna myśl polska przechodZIł.a. próbę czynu, rozstrzygającego na
dłu:zej, lub krócej, o naszych losach. Rozwazania takie niekoniecznie muszą hyć
lJlko~retycznemi. W odcinku "Głosu

t

N<lrodu" poj;lwHy się uwagi o polskim
makssm?l1z,-b politycznym, 'który parokrobie w cLi;;U ubiE'głe:.:.o ~tuleci[l, odrzut3.ł pOlUj:Blne warunki bytu narodowego,
lub st .w'd je na o~trz~~ ~ ~,,:1l'1U, r.by znobyć w:ęi:!e:, aLy zdo:;.rć od TJ.ZU-'.v8zystko,
a ostatacz:lic i tf'go wszy,tk'ego nie zyskal i istnh:jący juź sta; rosiadania zatr!:lcił.
Jedną, nie jedyn.l, z farm, w kM!'ych
s'ę ta niecie,-pliwość ; pG:ędliwość polska
przeiaw~h. hy h ;,iezd,J:wść
do odłącze ..
nie. w, l;cimbi?~cjaeh. ro~;t'lcc:n.yeh v.ie;n
rdz:2i1;:ue p~~IJ~~:~h 00 ?' ?r!J hrst!)ry~7n~e
po!sl~;c[;.
KO~.Jny od Litwy i Rusi.
Uwago:n Po'/;yższym dsł I)npra'.'.';z r. F D. w
a't.rku1e

~l\r

d;:symlIizm. czy

O'ądzl, że

F. D.

Wf

r~;lFr:T?·

sto"Cunlm

P,l.rl

'!aazym do

złem

litewsko-ruskich w okresf~porozbio.
rowyn; nie bj:hlmy maksymalistami, lecz
realist',mf. RGZUmuj30n tak:

Szlachta ru L. ~v. le i Rusi, polSka ~
i llsposobienia, t\voL;;yla j~d.ł!ly
epodl\jjvt" ::..y"i" t"Ji''y':L;~:.eb; W ty<.:4 h.r;cjal;b, c.lbo" :t;ill .:hłop miejscowy nie miał
n2wet św;adon1o,ki, cZ6ru jest. Naturalną
ryło :zatem rzeezą, że j ,kn kryterjum naNdo ,'o ego ch;jr~kteru z.iemi mogła. służyć
ts Ikr> narodo\yość jt,j !"lilsiadaczy, a ponieważ· przed uwbszczeniem włościan ziemia
!lala;;'lł t
niemal wyłąc:6uie do sziachty,
która byb pois'"!h przato cała ta ziemia,
cała L.twa i Ruś, była w poczuciu szlac.:hty i innych waratw pollty\:znie myśląd
cycu - polską. W obec tego pokolenie z
pocz~tku XIX wieku, z roku 1831, a nav. et jeszcze i 1863, op:era 10 5ię na zasadzie na owe czasy zupełniti realnej i lo~
gicznej, gdy także Litwę i Ruś traktowało
VI swych kombinacjach i dążeniach
narodowo-politycznych, jako kraje tak samo
polskie, jak np. Mazowsze, lub Kujawy.
Biorąc pod uwagę te ówczesne pojęcia,
nie możemy czynić zarzutu ubiegłym. pokoleniom, że nie odłączyły w swych aspiracjach właściwych ziem polskich od li·
tewsko-ruskich, czero w znacznej mierze
zaprzepaściły w roku 1831 byt Królestwa
Kongresowego, a w roku 1863 byt autonomji.

języka
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UIS!,;l, te
su zawartego przez Polaków galicyjskich z mochlebodT'.'lcy
o!)chodzą
SIę
z
rOJofnikielll
narobi!! lEbslmrską.
:;!!mwo, ź~ pozywienie j~st niedoslateczne
W najwi\lkszej dzielnicy naszej naród
Itp. Ab)~ SIę p:zekonać, lle p,ra~dy jest w
szedł ~BW9!>:e za zwodniozymczarem maby·

eyjny kult dla tyoh" co wołali ~wszystko« i

możllwe,

dosłowme:

,. . ,,~ochano mamol ?~jechałem szczę.
~h:Vle, Jec;hałen: dwa dn~ 1 <;>d poniedziałku

pracuJę u slusarzy 1 me narobię si~
Zycie mam bardzo dobre, tak, że jest zu.
pa, mięso, kartofle, Kapusta ina deser
jabłka. Na śniadanie też chleb i masło, a
na kolaCję kartofle w mundurach z masłem
i kawa. Pieniędzy mamie przyślę, jak dostanę od mamy odpowiedź. Jak tani 1
Maryśką? Czekam na odpowiedź niecier.
pliwie.
.
Or.... Q
Inny robotnik, pracujący w kopalm
koło Wałbrzycha na :::'ląsku, pisze wyraź.
nie, że nieprawdą jest, co ludzie v; Ło,
dzi opowiadali o ciężkiej pracy. Dniówka
trwa wprawdzie od 6 rano do 2 po połudr
nin, ale z przerwami wypoczynkowemi.
Dozorcy obchodzą się z ludźmi przyzwoici'
i nie "naganiają u ich do pracy.
, W tym tonie utrzymanych je~t je.
szcze kilka innych listów, k1órych dla
braku miejsca przytaczać nie będzi~my.
Wszyscy ,Pis:ą. z pewnym humorem, z
czego najlepIej chyba wynika, że są za.
dowoleni. Pocóż więc odstręczać ludzi od
uczciwego zarobku, zwłaszcza, ze na mie}
scu pracy im dać nie mozna? Poeóż wy.
chowywać .żebractwo i ,inne objawy jeszcze
gorsze, ktedy robotmcy nasi mogą za
granicą utrzymać siebie samych i jeszcz(
przysyłać zapomogi rodzinom?
Pięknemi· rezolucjami społecznemi
jes.zcze nikt .głodu i. pragnienia nie zaspokOIł. To tez robotmcy ł6dzcy zrozumieją
swoją własną korzyść i nie będą słuchaR
głos6w fałszywych proroków, którym po~
trzeba głodnych robotników na miejscu
dla wywoływania burzliwych nastrojów.
Brać pracę, gdzie ją dają, a nie czekał
litości i
miłosierdzia, kiedy z pracy rąk
można być do pewnego stopnia swoiw
własnym paneml

J}lz

z

ns:ó?

o kil.

pe:

Od lat etu zmagały Bi~ ze Bobl\ u naB
te nwa prądy 1 te d wie grupy ludzi, posybiłiścj i maksymaliści. Pierwsi,była to garść,
drud7.y, był to iegjon" Pierws~-tn byli mę
ź'lwie stanu, czy osiwiali w t>ojach wodzo,,:ie, drudzy - to byli dgis[;i, dz! eei latami
i ~zieci poIityc:me. Pierwsi, to byli W r.
31 nasi polecy mini;:;tfowis, drudzy, była to
szkoła podohorązyeb, S3kola, a więc coś, co
l5ię mbI" d~piero przygotowRÓ do zyoia. To
byli w f. 63 ;0 :13d:!ejst;ouie znowu 19lt:;tu; i 20-1"tni l;hłGpey, po drugiej nieF~gBi
wapółp;'f,lcowniey D1lHgrabif>go, zasłużeni w
kulturze polskiej Mt'lnowscy i Korzeniowwy,
oraz - przeciwna powstaniu szlachta, zanim
nie przyłączyła się do niego na zasadzie zarówno mirażu int.. rwencji, jak tej tragkznej
pohkiej tajemnicy duszy, która kazała solidaryzować się z błędem, gdyż tan bł!}d rodził się z Z:HU patrjotyc~nego, która w r.
1831 kazała Adam lwi Czartoryskiemu ze
łzami w oczaoh podpisać akt detronizacji.
Polska większość szła w rozstrzygających
chwilach za komendą-t"awki szkolnei.
C,;eka nas gru!ltowne przewartaśoiowa
nie całej historii od rozbiorów. (~ałe pokolenie Dasze ,wy oho wało się z tenCallcyJnym
podr~cznikiem tej historji w ręku. W opinii
szerokich rzesz polskieh wieluy są: Nabielak,
a nie Lubecki, Jarosław Dąbrowski; a nie
Wielopolski. Ci drudzy są na indeksie narodowym, oczywiście popularnym. Wszak pamiętamy jeszcze znieważenie we Lwowie POd
sągu ozłowieka, który polską GaliCję budował.
Naród musi koohać calą swą z czystych źródeł wysnutą przeszłość, ale nie może
CZCiĆ błędów ..... bezkarnie.
Powinien nauc1yć
się
spłaoania
długu
szczególnie gorącej

miejuowa i SOli

tWler~zenIach, posta~ahsmy się

ka hst6w 1 poc7t6wek, pIsanych Drzez r~
botnik6w ł6dzkich z Niemiec do S\vych
krewnych tutejszych.
.
Otóż niema. między nimi ani jedne.
go, któryby się uskarżał, przeciwnie wszy_
scy sobie pobyt w Niemczech chwalą a
niektórzy nawet zadowoleni są tak bardzo
że chcieliby pozostać tam na zaWSze,
wien śiusarz, zatrudniony w fabryce nie.
daleko ~łokomorowa na Łużycach [liSzt

wszystko tracili, jako tradycyjnie zimny,
fi nieraz
nienawistny stosunek do tych,
00 zdobywali i choieli
ochraniać to, co -

Rozumowanie to poniekąd zdejmowawdzięczności Gołuchowskim, Ziemiałkowskim,
przeszłości ciężar win politycznych,
Smolkom, twórcom tej jedynej polskiej aut'J~
gdyby dało się dowieść, że z pod pano:'
IlOll1ji. która nie została zniweczona r§kami
wania tych pojęć ówczesnych, o których
polskiemi i dzięki której w tem państwie
p. F. D. mówi, nikt zgoła nie mogł się wyprzeżyliśmy pół
wieku na płodnem i owoczwolić. Tak jednak nie. było. Już sam
nem przymnażaniu sił, a takze nauczyć się
fakt, że separatyzm między Kóroną a Lichociaż
spóźnionej
czci dla samotnika z
twą, który po raz pierwszy właściwie stoChrobrza, którego wielkie dzieło zdruzgotapił się w ogniu wielkiego sejmu i powstaliśmy, aby z gorączkowego snu o Wilnie
nia Kościuszki, dotrwał jednak częściowo
przebudzić się w Warszawie, zdeptanej przez
aż do wojen Napoleońskich (aspiracje Ogiń
najeźd(!E;j.
skiego), świadczy, że i wtedy rozróżniano
Ta rewizja kultu jest potrzebna nie im,
do pewnego stopnia interesy polityczne Liale nam samym na dalsze życie.
twy, aczkolwiek po polskU mówiącej, a
A. Ch.
Polski. Polska była "właściwą", ćzyli, jak
dziś powiedzielibyśmy, rdzenną Polską, Li·
twa była Polską "rozszerzoną". Mogła z~
tem być mowa o - maksymaliźmie. Ze
warunki i widoki zdobycia od Rosji swobód polityc~nyeh dla jednej a dla drugiej
Rasz dodatek nadzwyczajny.
nie były jednakowe, i że ta różnica mogła
.
Wczoraj
O godzinie 7 wiecz. wyi powinna była być spostrzeżona przez bydaliśmy
dodatek,
treść którego postrzejsze umysły ówczesne. tego dowodzi
dajemy na ostatniej kolumnie dzisiejcałe s.tanowisko Wielopolskiego, który w
r. 1863 wołał: "Niech Litwa radzi ososzej "Gazety·. Dodatek był rozbie!" Nie było więc rzeczą niemożliwą,
chwytywany przez publiczność.
przynajmniej w roku 1863, w roku ostat·
Prżemysło1Uc:r łódzcy w Kopenhadze.
niej i najgorszej katastrofy naszej, odrÓŻ
Donoszą· z Kopenhagi, iż kilku
nić w działaniu praktycznem, Polskę nad
Wisłą od Polski nad Dźwiną.
niemieckich przemysłowców łódz
kich, którzy, podczas cofania się wojsk
Jednakże stająo na wet na stanowisku
p. F. D., niepodobna nie widzieć fatalnego
rosyjskich z pod Łodzi, również 0błędu w polityce naszych ojców.
Choćby
.puścili nasze miasto i udali się do o'
nawet w poj~ciach z przed 80 i 50 lat zie.
piekuńczej
Moskwy, obecnie, ze
mie Pols~i historycznej przedstawisły się,
względu na złe traktowanie ich przez
jako całość jednolita nie wymagająca rÓ.3ayeh
władze rosyjskie, Moskwę opuścili i
metod postępJwania, uwarunkowanyoh odmienllemi stOsunkami miejscowemi to zostaa
udali się do Kopenhagi.
.
je pogwałcenie zasady po wszystki~ czasy o.
Z dnia wczorajszegg.
bOWiązują;ej,. że
nie może. jak gracz,
W dniu wczorajszym, jako w rocznicę
dla odzySKam8 całoacl, stawiać na kartę jekonstytucji S-go illaja, odprawione zosuły
dynei swojej stawki. NIeprawdą je,st, ja.koby
we.wsaystkich kościobch katulickich nabota mądrość była mądrością ex post. Charakm
.
tery stycznym i niedocenisliym ,jest fakt, iż w żeństwa.
W
kośQiele
św.
Stanisława
Kostki
na.
foku 1831 eałe sbrsze pokolenia, właśnie
b9~e~st~w_? odpr~ ,:ił k,s. !l!ObOBZCZ W. Tyto, kto.re w krwawym trudzie wojen NapomleUle"klj wkosclele sw. Krzyża. kto. dziekan
leońsk.Ich wrwalczylo skrawek wolnej Polski.
Prseździecki; w kośoiele Najświęhzej rdarji
było p~ZeGIWne powstaniu. a paliła się do
. Panny ks. Mer/dajn.
P?W8~ama generacja. dwudzieetoletnich. która
Tłumy pobożnych zapełniały świątynie.
me Jeezc~e dla Pols!ri nie zrobiła...
Tę
prawde. za narOdOWI, któremu ta&- trudno
Pożyczka od fi{. O.
wydźwignąć się z upadku, jsk DaSz@mu nie ,
Proszeni jesteśmy o z!lz!la,~%eI!!e, za no.
wolno. nIc ryzykować - rozamieli Lub9~OY i
iyczka z Komitetu ObywatelSKiego będzie
Chłoplccy. T~ prawdę rozllwiała rada admiwypłacana pracow~ikom 'Diogi KaliskieJ we
D.istracyjna Królestwa PolsI..ieg", wołajl\c 30
czwartek, 6-go maja, o gOdzinie 12·eJ w po.
hstopa~a. 1880, nazajutrz po wybuohu: IlZ nad
ludnie.
pr~epaB.cl~ nad którij stoicie, wróócie ao spo.
Spis hulncścii w Łcd.:;;ii.
kOJnośCI l porządku, a uaiel!!ienia niech prze(o)
W
dniu
7 bież. maja odbędlie się
mIną z nocą, która je pokrywała!" Tę prawVi Ł02,zi jednodniowy spis lurlr.oścj,~,
.
dę W rokn 1863 rozumiał nie tyłko chłodny
~
margrabia. ale i gorący Smolka, który plaRobotnicy łódzcy w i\Uermc;,;:eoh.
hl na wieść o pierwszych strzałaCH. To
Pewne żywioły miejscowe star3ia ;::lt~
byli nasi posybiliści. którzy skazywani byli
odmaw~ać robotników tutejszych od ~~zy}
w Polsce porozbiorowej zawsze na przegramOW3.111a pracy w Niemczech, twierd:<:c.
ną, z jednym jedynym wyjątkiem: .ll;cmpl'omi..
że dzieje im. ~ię tam źle, ze praca je3t
łoby

tych.

malizmu politycznego, niby za wzrokiem ma.gnetyzer&, i to pozostało do pewneg n stopni!), jes?cze dziś, w całej Polsce, jako uady~

I

Polskie Towal!":II:ystwe opieki nad
drzewostanem.

Sekcja ogrodnic:!o-plantacyjna przy Gł.
Kom. Ob. udzieliła bezinteresownie lokalu
Tow. opieki nad drzewost~1l6m i tym samem
dała Impuls Tow. do
dalszej pOiyteczne;
pracy, pr~erwanej z przyrzyn, od zarzlłdu
niezależnych.
Zakres i cera Tow. są bardzl
obszernie. Podajemy poniżej ważniejsze:
Towa"zystwo a) doHada

starań,

by

0<

soby, dopuBzczające się potajemnego i samowolnego niszczenia drzew na publieznyel!
placach, skwerach, ulicuch, drogach, traktaell
i w sadach, lub te;:

wyrządzające

drzewom u·

szkodzenia, POCiąg'łjące za sobą, glliuie i ·ioo
unicestwianie, pooiągane były do odpowiedzialności prawnej;
b} wkłada obowi&zek na 8wyeh człon
ków, by o każdym wygej, wyszczególnionym
wypadku zawiadamiali miejsoowe wł"dze po'
licyjne, które ze swej strony sporzl\dz!l.j,
wedłll~ brzmienia zawiadomień protokuły i
takowe przesyłają, właŚCiwym sądom dla pooiągnięoia winnYCh do odpowiedzialności praw'
nej; w sądzie członek Towarzystwa w taIrnm
wypadkach staje w charakterze zaledwi(
świadka;

d) troszczy się o wysadzanie odpowiedniemi drzewami publicznych placów, skwe·
rów, drog i traktóJli;
f) nagrad!la lepsze gatunki drzew i iall
~ owooe w odpowiednich porach rokUj
g) urządza specjalo& Qdezyty naake!&
i prelekCje, dotyozące: sadownictwa, rolnl~
twa, leśnictwa i wogóle wszelkiego rodsajll
plantacji;
h) urządza dla tych gałęzi wiedzy a;.
gJlus wystawy i nagrdd7.B, biorącyf.lh w niej
udział, eksponentówj
i) udziela swym członkom subsydja, pazyczki procentowe i bezprocentowe, orał
w l"!l~aeh wyjatkowycb zasiłkij
"
n) zakłada whsne sady ze sZK6łkaml,
o) otwiera, stosując się do istniejąceg a
pra,va. sklepy do sn1'2edaży owoc6w, Ilaaion.
drzewek, wszelkiego rodzajU nasion i Bpe6
cjalllyćh nanędzi, przyozem dOGlJód ze S{JrlEl<
rlazy wplywa uakorzvść Towarzystwa, dla
u r:< erzy wi s tnieniajego zsdańj
•
s) urządza dla dzieci ,święta siJd:&enIll
ctrz:a\Ę ~"

P,z"ko;wni

jesteśmy,

ze

znajdzie alt

d;iźO osób, dla l;tórych ochruna drzewoałana,
~::,c7.e!ZóllJie oteenle, będuie sprawą paląCIb
,,3'~i0;(j:i1i,"i dla ziemian i posiadaczy lasóW
i [;C:""''1 ••~.! "':;('·',:nie zapjsz,. "tę \VpOClIet
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GAZET A tODZKA.
ez!onków. Informacji w tej sprawie udziela
TC!w. Ł~dź, Piotrko.waka M 96, lokal Sekcji

Ogr. Plant. wgQdzlnach po pOło
Ze 5ch~niska dla bezdomnych i pod.
e

..:z:ułków.

Dnia 5 b. m· o godz. pół do 2 po
pol. odbyło się poświęcenie schroniska
dla bezdomnych i podrzutków przy ul.
Andrzeja .NQ 4. Ceremonji tej dopeł'nił

ks. dziekan Przezdziecki w asystencji

ks. prałata Tymienieckiego, htó,'v jest

jednocześnie prezesem tej instytucji, z
udziałem grona zaproszonych osób. Lo~
.kal czyni bardzo miłe wrażenie. Schronisko jest już czynnem, gdyż mieści w
sobie 8 osób bezdomnych i dziesięcioro

tłzieci,znalezionych na ulicach naszedo

miasta. Ks. dziekan Przezdzie:::Ll \!" iostowach zachęcał do pracy KoJJlitet ,S.. B:, wykazując jej piękny cel,
szczegolme) pod względem troski o maleństwa, które pod opieką, jaką znajdą
w schronisku, mogą wyjŚĆ na ludzi pożytecznych dla społeczeństwa. Opiekę
lekarską wziął na siebie p. dr. Trenkner.
Polecamy gorąco czytelnikom te
maleM-twa., pozbawione ciepła matczynych serc i prosimy w imieniu KOmitetu
o starą bieliznę na pieluszki i koszulki
dla. nagich zupeł:nie niemowląt. Wszelkie
ofiary przyjmuje się w lokalu, ul. Andrzeja M 4, trzecie piętro.
l'ących

,

Ogólne Zebranie.

T-wo pożyczkowo
którego lokal- mieści się
przy ulky Łagiewnickiej .NQ 29, uzyskało
pozwolenie od władz na zwołanie dorocznego ogólnego zebrania, na którem
przedstawione zostanie sprawozdanie
za rok 1914, uchwalony budżet na rok
1915 i nastąpią wybory do władz Towarzystwa.
. .II-e

nr. ~ odbyło .się na~zwyczajne og6lne ze~
br~me członkow Zw:ązku felczerów m. Ł0dzI., P<? zagajeniu posiedzenia przez p. Szu~
Sz.klewlcza, prz;~'odnictwo objął p~ F. Jarkiew!cz w obecnoscl asesorów: B. Łuczaka i A.
Klnasta, pióro. trzymał p. Pohl. Uczczono
przez powstana: z miejsc pamięe zmarłego
prezesa ś. p. Wac!awa Maciejewskiego. Obradowano o sprawIe przed!';tawicielstwa związ
ku fe1czer6:v w .Sekcji sanitarnej Komitetu
obywatel sInego 1 postanowiono starać się
o mapd~t. Następnie omawiano brak budus::;vW 1 upoważniono zi:iTząd do wyszukama nowych źródeł dochodu. W kOllcU
l?rzep!o.wadzono wybory. Do zarządu wszedł

n~

mIejSCe zmarłego prezesa p. F. Jarlde..
.na miejsce nieobecnych w Łodzi
c::łollkc;>w zarządu I owoianQ pp. W. Ostrew..
kIego l Sz. Suszkiewicza.

terów.

2t:e Stowarzyszenia felczerów.
wewnętrznej dzia ..
lalnośei zaWodowej, zawarte w statucie z dnia
11 grudnia 1816 r., były przyozyną powsta-

Tylko ograniczenia

nia w Łodzi, 8 lat temu, obok związku fel.czerów, taUe jeszcze wzmiankowanego Stowarzyszenia. Pod względem zawodowym
Edą~ają jednak oba Stowarzyszenia do jednabwych celów 1 do obu Stowarzyszeń należą,
tylko absolwenoi państwowyoh szkół felczerskicb, względnie felczerzy, egzaminowani
przeli profesorów uniwersytetu i zatwierdzewładze lekarskie.
objaśnienia nalezało podać
aa wstępie, aby uświadomić, że w odbytym
Prz3 ul~y Konstantynowskiej N! 5, nadzwy-

ni przez rosyjskie
Małe

te

czajnem, ogólIlem zebraniu

człoukó....

Łódz

kiego Związku Felez3fI)w, brali udział tylko
felczerzy dyplomowani i że na wszystkie rezolucje zebrania tego należy patrzeć także
z tego punktu widzenia.
Porządek

dzienny

obejmował

następu

Jące punkty: 1) wybory, 2) relacje o położe

niu rgólnem. 3) PrzyjęCie udziału fel/ozerów
w pracach eekcji sanitarnej, przy Głównym
Komitecie Obywatelskim. 4) Wnioski ozłon
ków.
Po uczczeniu pamięci zmarłego prezesa
pana Maeiej~wskiego, przez powstanie z miejsc,
przystąpiono
zaraz do punktu 8. rorządku
dziennego, poniewa~, - zdaniem zebraniu.
ogólnego ~ był on bezsprzecznie na!waż

nie-jszyrn. Postanowiono· jednogłośnie wnil'ść
podanie do Głównego Komitetu Obywatelskiego, aby w sekcji. sanitarnej

wymienionego

Komitetu mieli reprezentanci felozerów łódz
kich jedno lub dwa miejsca II całkowitem
prawem głosu w rozstrzyganiu "szystkich
spraw sanitarnych.
Wszys.tkie względy, które nadzwyczajne
zebranie związku felczerów do tego postallowienia doprowadziły, maj!!! być objęte memorj!lłem i wręczone Głównemu Komitetowi

Obywatelskiemu.
. Położenie materjalue związku jest obecnie
najsmattl.iej~ze, jakie można Bobie wyobrazić.
Związek
nie tylko, że niJ rozporządza na
uieszczfJśoie źadn,Ymi środkami, lecz posiada
()n' jeszeze, długi, które I-,rędzej czy później,
muszą byc pokryte.
Ostatnio było w kasie
~zcze 1-19, .ubli, ltwz na ;:same tylko wBparCIa musiano wypłaoić 180 rubli.
W iatocie związek posiada jeszcze, tak
~w"ny fundusz rezerwowy, pieniądze t~ są
jednak umieszczone w kasie i nie mozna ich
t~raz . POdllieść. Zebranie postanowiło całymi
S1ł!łIDI popierać zarząd.

. W sprawie wyżej wspomnianego me.
morJałnma~ odbywać si~ w dalszym ciłłgu
obrady WeBpół .\li członkami Łódzkiego ZwillZ-,

lu Felozerów.

(o) Wczoraj o godz. 4: po poł. w lokalu własnym przy ul. Konstantynowskiej

Dąb Cesarza WiUte!ma.

(o) W ~entrum. parku

maszynowe. Także na północ od
wyparto nieprv.Yiaciela z

OsmdIoda

wieJu w~źyn i zadani) mu c:ężkic
straty. Takte i hm walkI je Slcze
trwają.

Na granioy rosyjskiej międ ly
Prutem i Dniest.rem nic nowego.
Zastępca-szefa sztabu generalnego
von H G efer

miejskiego w

feldn' ,{'szalek-lejtnant.

AI~~sandrowle żołmerze niemieccy zasadz:h dąb, któ.zy ochrzcili nazwą: .. Kaisers
WIlhelm Eiche.
W Łyoh dni.lell w Piotrkowie zaprowadzone zostaną karty chlebow~_
(o)

Z Tow. speo t:cwego 1913 roku.

Jutr<-? o~b~dzie się v.' tt!atrze "Scala"
przeostawlelile sekcii dramatycznej przy
łódzkim Tow. sportowym 1913 roku. Ode~ranc b~d1 roj k:er'~"ldem p. M. LotheO'o

M. Lipmana dosk\:uałajcdnoaktówka
M. B"łuckkgo .Polowanie na męża" oraz
obraz dramatyczny w 1 akcie Ha 'cnnallsa
p. t. ~Amnestja".
.
yv czę~ci koncertowej wystąpi p.
l

C,zoś~l~k, kto~;] odegra solo na fortepianie;
rowmez sekCja muzyczna wspomnianego
To,,:'arzystwa wystąpi poraz pierwszy z sym-

fonIą nr. 2 Haydna.

Początek przedstawienia

Bałuckie

(O) Stowarzyszenie techników rozpoczme w pierwszej połowie maja w szkole Rzemiosł wykłady bezpłatne dla elektromonterów
i praktykantów, na które zapisy przyjmują
si~ w wymienionej szkole do 10 maja w godzinach od 10-12 przed pnł.

tyfusowym - 7 osób. w ospowym - 13,
w szpitalu dla chorych wenerycznych 6.
Nadto w oddziale izolacyjnym azpihla os.
powego, znajdo\vuło sif< 30 osób•
Przebieg epidemji t,lfusu jćst ,; I yli)
łagodny, że zgonów d ... hld uie IlOtuW;lllO.
W szp}talu ospowym po:.,imo IkznS~:i z",
padn.e~ na. tę chorobę, zmarło od chwili
u~aznma Sl(~ ephlemji tylko 2 dzh:ci, a
Więc przebieg i tej chóroby jest nader ła
godn.}'.

Rozruchy

o godz. 51/ 2 ,

Podrzutek.
Na PQhoh Kn'l"~!) K1ta :·o.mię!lzy

(o)
HIsnowem nr"z Nr. J..i4 llP\lll. Sr'd1,iej
l'naleziono podrzucone lllemo~·lę. źrw', około
4 miesięcy życill liczące, dei zeń~:dej. Bezdomną.
oby wateJ irę wzięła nn wychowania
niejaka Fr;1~lCis?1;il R,tljmpold.

Z Koniina.

(o) W ubje~łylll tyg(Hlnll1 w Koninie
zaprowadzono elekt!") CZl1u (.świetlenie lllic
na koszt miasta. Urllehomitlue zostały no\~e ~ą.dy pokoju ora" \:ląd okręgowy dla
hOllina, Słullcy i Kola.
Z Kalhu:a.

. Sobotni poranny .. Berliner Lokal-Anzelger" donosi, że burmistrzem i prokura.
torem Kalisza mianowany został adwokat
Pr,!dz)"ński z Inowrocławia.
Z Włccławka.
,
. (o) We Włocławku wydano rozpor;:ądzen1e, dotyczące nakazu \V skupienia pat imtó\'\o' przez właśoicie1i sklepów. Odnośna ko.
misjn przys~piła do kontroli sklepów.

ROjmaltoŚci.
łiliezwykła ŚlepIOta.

. . Jedl!O z najciekawszych wydarzeń,
Jakle pociągnęła za sobą wojna obecna,
omawia znany lekarz angielski w medycz(c) Roboty w polu około siewu ja- nem czasopiśmie .Lancet":
rzyn i sadzenia kartofli dob~egają końca.
Bardzo wielu żołnierzy, skutkiem wyWielką pomoc przy utrudnionych zasiebuchu w pobliża granata, popada w dłu
wach tegorocznych niosły rolnikom kółka
żej trwające omdlenie, wywołane nie bezrolnicze, szczególniej te, które dzięki enerpośredniem zranieniem, lecz wstrząśnieniem
gji kierowników, zdołały wcześnie zaopa- systemu nerwowego. W wypadku podobtrzyć swoje składy w większe zapasy ziar..
nym tracą oni na pewien czas przytomna do siewu. Rolnik, pozbawiony zaprzę
ność, często jednak nie w tej mierze, aby
gu oraz pieniędzy na sprowadzenie bra- nie mogli wykonywać ruchów, tak, iż obkujących namiejscl1 nasion do siewu z
serwowano wypadki, w których porażeni
dalszych okolic, otrzymywał je na dogod~
granatami żołnierze, bezwiednie dowlekali
nych warunkach w składzie miejscowego
się do lazaretów polowych, nie wiedząc
kółka rolniczego. Niezwykle ożywioną dziawcale, co robią. Naturalnie, że przytem
łalność w tym względzie wykazało łagiew
mają zupełnie naruszoną równowagę moralną i tracą pamięć zaszłych wydarzeń.
nickie kółko rolnicze, którego składy znaj"
dują się w Zgierzu na Starym Rynku.
Najciekawszą jednak rzeczą jest fakt, iż.
wielu porażonych wybuchem granatu żoł
. Ozimina po dobrem przezimowaniu
nierzy, traci również chwilowo wzrok, a
wyrasta pomyślnie. Jarzyny wschodzą doobjawowi temu towarzyszy często utrata
brze.
słuchu i smaku. Oczy zachodzą im łzami
W ogrodach warzywnych większość
robót ukończono.
, powieki zamykają się szczelnie. Po upły
Sady owoćowe pokrywają się już wie 1~2 tygodni powieki dają się już lżej
otwierać i wtedy można już stwierdzić, że
kwieciem.
oczy 1><1 wpelnie non;;:::lne i nie wyi\l!a letnisku.
kazują żadnego cldi.:ktu lu1> r,'idy. W tym
(o) Korzystając z pięknej onegdajszej
czasie wraca jU7: częściowo n.o:::lOŚĆ wi~
pogody, wiele osób, nie bacząc na ciężkie
dzenia: początkowo można rozróżnić dzień
czasy, wynajęło dla rodzin letniska pod od nocy; z czasem zwiększa się u chorego
Łodzią, przeważnie jednak w bezpośred
możność widzenia, a stan jego poprawia
niem sąsiedztwie miasta, a mianowicie w
się zwolna, lecz stale. Trudniej uleczyć
Rudzie Pabjanickiej, Kałach, Radogoszczu,
jest oko prawe, używane do strzelania, a
Bzinie itd.
niektórzy z pacjentów opowiadają, że maDalsze letniska, jak Andrzejów, Wi- ją wrażenie mg~y niebieskiej, zasłaniającej
śniowa Góra i inne, nie cieszą się frekim oko. W końcu ślepota mija zupełnie,
wencją i stoją opuszczone.
a żołnierz, zdrów całkowicie, pełni dalej

.Z pól i cgrodów.

oZ Tuszyna.
rozka.z od PrezydjllID
Policyjnego. aby do 13-go maja. r. ~. wszelkie kwity. które były wystawione do l-go
kwietnia r. b. przez wojska niemieokie, były
złożone pOSiadaczami takowyoh w kaneela.·ji
WÓjŁfł gm;ny.
Jeżeli zaś do wyznaozonego
dnia nie bęoą złożone, tracl'i swą wartoM.
Upoważnieni do oddawania kwitów są tylko
właściciele kv.itów i idl spadkobiercy.
W
odbiorze kwitów wójt będzie wydawał }10otrzymał

W ójt

kwitowa~ia.

Wójci, najpóźniej do 16 maj~ r. b. do
7 godz. wieczorem, spisy razem z kwitHni
osobiście, w wydziale wykullowllnia kwitów
przy Prezydjum Policji w Łodzi Mikołajew.
ska 55, oddać winni. \Vypłata kwitów nastąpi w (lZaSiel~ollnaczonym przez pana Pre·
zydenta Policji.
Pcżar w okolicy.
(o) W sobot~ w południe we wsi
Wala Grzymkowa pod Aleksandrowem pożar strawił d "de włoBciańskie stodoły.
Ogień umieji3cowiła straż
l1.i Aleksandrowa.

ogniowa

ochotni-

cza

z

tramwajów dcjl3zdowyoh.

(o) Dyrekcja tramwajów dojazdowych
podmiejskich postanowiła zwiększyć o 3
nowe p o c iąg i dzienne liczbę pocią
gów. kursujących na linji Łódź-Ruda
Pabjanicka.
Ze szpitali Zgiell"skich.

(c) Wczoraj W szpitalach Zgierskich
było na kuracji: W szpitalu dla rannych
wojskowych- 22 żołnierzy rosyjskich; w

swą ~łużbę.

l ostatniej

chCIJiłt.

Urzędowy

kOl11unikat

austrjacki"
WIEDEŃ, 3 maja. Połączone
wojska' austrjacko-węgierskie i niemieckie zaatakowały wczoraj nieprzy·
jadała w przygotowanych i zaję
tych od.,~iesięcy pozy;::jach W GaHcji zach'i:>oniej i odparły go na całym

froncie Malastow-GorHce-Grom n ik
i z tamtąd na północ zad3ły mu
ciężkie straty, wzięły przesi~ło 80GO
jeńców, zdobyły działa i karabiny
maszynowe w llczbie dotychczas nifiustalonej. J eailocześnie 'v.O}SK3 na.sza wymusiły przejście przez niżs<;y
Dunajec.

W Karpatach i Beskidach poło
jest nie zmienione.
W Karpatach leśnych w nowych
walkach na wschód od Koziowy,
zdobyto teren, wyparto nieprzyjaciela z jego pozycji i krwawo odpmto
kontrataki jego, t.amże wzięto kUkaset jeńców i zdobyto trzy karabiny
żenie

VII

Moskwie..

SZTOKHOLM, 3 maja. (T.RW.).

WICZ,

oszędnościowe,

Kursy techniczne dla elektromon ..

s.

"Petershur"'ka Agencja Telegraficzna"
donosi z Moskwy o tamtejszych roz~
ruchaoh. Główny komendant miasta Moskwy ogłasza, że wskute;... drożyzny środków żywnościowych doszło

w dniu 18~go kwietnia do złbu·
!'Zeń
pubHczaych, które szybko
stłumiono.
W kilka dni p6źniei ,..;"".
szło ponvwnie do zakłócenia p.
ku publicznego, które nie było wcadrożyzną prodl.lHów.
miało wyłącznie charakter ruchu

le w zwiazku

lecz

7.

hullgańskiego.

Główny
ludności,

że

komendant przypomina
wszystkie zarządzenia

wydano i ogłasza przestrogf~, że
wszelkie gromadzenb się są zakazane i będą surowo karane. Z H;zrucham! w Moskwie pozostaje \J"f z,dąz
ku rozporządzenie gradomlczu l nika
moskiewskiego, nakazuj1ce "\vla3::icie10m domów aby zamykali Wsz\'stkie
bramy od ulicy od godziHy 6 \\lieczorem do godziny 6 rano.

10 ludzi

zatonęło.

KOPENHAGA, 3 maja (T.B.W.)
Według doniesień "NationaItidondei.!.
z Rotterdamu, cała załoga "Columbji'" f
70 ludzi, zatonęła.

Odznaczenia..
BERLIN, 3 maja. JJk donosi
.. Reichsanzeiger" generał-lejtnant. pozasłutbowy von Dreising. komendant
25 mieszanej brygady, piechoty obrony krajowej o+rzymał gwia7.rlQ.z
mieczami do orderu Cz:rwonego Orla
drugiej klasy Z liściem wawrzynu.

BERLIN, 3 maja. Dzisiejsze wy·
danie "Reichsanzeigera" podaje długi
szpreg obdarzonycb medalem czerwonego hrqL drugL='j i trzc('iel1<1a·
sy między innemi ta.K:łJ-= . .d<;:i,:sz,~ Hezbę siąstr djakonisek i pielf:gl1iarek.

Zatopione

okr~ty ..

LONDYN, 3 maja. (T. B. W.) Admiralicja donosi: Na parowiec ryback
"Columbia" napadły dwa niemieckie torpedowce i torpedowały go. Z zaiogi,
inny parowiec rybacki uratował jedynego człowieka. Torpedowce ścigała dywizja angielskich kontrtorpedowców, mię
dzy niemi okręty "Laforey", "Leonidas",
jJLawford" i "Lark". Po godzinie oba
niemieckie torpedowce zatopiono. Okrę
ty angielskie strat nie mają. Uratowano
.z morza i wzięto do niewoli dwóch oficerów niemieckich i 44 żołnierzy.
LONDYN, 3 maja. (Biuro Reutera).
Według depesz z wyspy ScHły, donosi
okręt rybacki, że widział dnia 2 maja o
godzinie pół do 12 przed poludniem,jak
niemiecka łódź podwodna ostrzelh'Jała
jakiś parowiec, na północny zachód od
okrętu latamiczego pod Bisnop. "L1oyd
dowiaduje się z Killrush, że niemiecka
łódź podwodna zatopiła parowiec rybac
ki "Fulgent" . Parowiec rybacki "A;,gla"
dowiózł do ladu łódź z pozo/itałymi przy
życiu i ze zwłokami kapitana, ki..:');·y by{
zastrzelony. Druga łódź zaginęła.
Z Penzance "Lloyd" dowiaduje się,
łl

d

że niemiecka łódź

podwodna forp8do
parowiec francuski "Europe". Załogę uratowano. "Lloyd" dowiaduje się
z SciHy, że torpedowano ,"vczoraj paroł!
~~.,.. t . . .-..
'1, f'L-l~g6ht{i , .leden
\'Vlce
o.rne,
Y"",T1S l....
,1 "li....~_'~Hlt:c"
,
a

wała

..

I'

człovJiek zatoną,~, inny
h.O]o~.'ilanc.

tryT:! i3 n o.

zaginął.. Statek
\VSZ1'stkt:h, pzsażeróv; ura-

-

Nr. 108..

GAZBTA tOnIKA.

4;

Wielka Kwatera Błó. . . .
Ur.1ędowo.

3 maja. -

Z tenmu achodDiego.
Wczoraj zaatakowaliśmy ze skutkiem we Flandrji drogę Poe1kape1łe
y pern i podjęliśmy walki pod Fortuio.. na południowy wschód od Si.
Julien.
VI Szampanji wyrgądziliśmy VI
pozycjach tdeprnyiadclskich między
Somlin a Pertbes pokaźne straty, przez
skuteczne wysadzenie minami.
Między Mozą a Mozetą. wczoraj
odbywały się tylko walki artyleryjskie.
D,ziś w nocy na Hartmannsweilerkopt próbowali francuzi napróżno 3'mIrów przeciw pozycjom. naszym na

Klęska

Epinał.

k?lejowy

rosyjska na całym froncie.

.DZIŚ: F!orjana M.
JUTRO: Piusa. V. p_
B.ELENÓW.
Dziś koncert OrkIe.....
smyczko waj.
.....3
.
MINIAnJBE. We wtorki i sobotypre.
IIliIery.
We wtorJrl i soboty

wśród

silnych strat

T!Dtr muzyka I $3tuku.
Premjera

W

BERLIN, 3·go maja. (T. B. W.)
W dniu l maja po południu niemiecka łódź podwodna zatopiła strzałem torpedowym, pod Oalloperskim
okrętem lafarniczyrn, kontrtorpedowiec angielski .. Recruit". W tym
samym dniu w pobliżu Noordhinderskiego okr~tu latarniczego odby. ,b się bitwa mili}dzy dwoma· niemieckimi łodziami ze straży przedniej a
kilkoma uzbrojonymi angielskiemi 0krętami rybackiemi, podczas której
zniszczono angielski p.arowiec rybacki. Angielska dywizja kontrtorpedowców wdała sili} w walkę, która zakończyła. się stratą naszych łodzi wysuniętych. Według ogłoszenia ad,mkaUcji angielskiej, większą część załogi uratowano.
Zastępca szefa sztabu admiralskiego
podp. Behncke
LONDYN~ 3 maja. (T. B. W.).
"Biuro Reutera donosi:
Parowiec rybacki "Dawey" ura ..
tował ze zniszczonegu "Recruita'"
czterech o:tlcerów i 21 żołnierzy,
--

----

z

idowni

dla

południu

o schodniej.

Z Heleno.at.

,

kiego.

rodzin, które corocżnie wyjeżdżały. pozostaje przez lato w mieście•
Przy tej spoBobnośei nadmieniamy, te
zabiegliwej dyrekcji Helenowa udało si~
pozyskać doskonałe siły muzyczne, ktÓfil
pod kierunkiem prof. 'l'iirnera w sobotę
roapoczynają stałe koncerty.
.OpUque Pariisienne".

Ruchliwa dyrekcja teatru "Optique,
Parisienne" przy ulicy Piotrkowskiej nr.'
15 sprowadziła z i3erlina nowy obraz
"I\ról detektywów, słynny Lecoq" huakomite komedje.
Salę teatralną odnowiono i zaopatrzono w elektryczne wentylatory.

W·

Komedia w l akcie z.P.
'.1\

"1

D.,

la ViII

ka

~"

poąady IIlOZ&

poszuknje
Inteligentna panna
gospodarstwem,

zająć się dziećm.i,
ta.kże przygotować

szyciem &
dzieci do szkół. Wymaga1lia
bardzo skromne. Oferty dla D. C.

r~aczełne dowództwo wojSkO\V8ą
m

do
MIle

która

będzie większa, niż zwykle, ponieważ wiele

nieprzyjaciela,· które zdołały uciec, znajdują się w najśpieszrnejszym odwrocie }rn wschodowi;
ścigane ostro przez. wojska sprzymierzone. Trofea zwycięstwa nie dadzą się jeszcze ocenić ani w przybli1;eniu.

Artystów Dolsklcb :~~!~ STEfANA SZO~lA1łDA. II
Z. . . V O U S I I~zan
fi KID. I!lM. lDf 'E
il,

zaroił się
tłumni!!
tego letniego Salonn łódz.
uprzyjemniała publiczności

uroczy Heleljów

chwile orkiestra pod dyr. pana Krauzego,
Wzorowy porządek i pewne inowacle.
zaprowadzone przez dyrekcję Helenuwa,
każą oczekiwać, że frekwencja. w tym rok1l

części

Kółko

niedzielę

pośpieszyła

naczelnego wodza feldIJ?arszalka arcyksięcia Fryderyka i pod dowództwem generał-pułkowni
ka von Ma ckensen a, przebiły wojska sprzy·
mierzone wczoraj_ licznych' miejscach
po zaciekłych walkach, cały fronł rosyjśki W' Galicji zachodniej od samej
granicy węgierskiej aż do ujścia Dunajca do Wisły i zgniotły go wszędzie.
Te

W

od wytwornej publicznuści,

obecności

W

Początek

teatrze Tiaalia.

mieście•.

_.-

--

Uf

Sobotę,

dRia 8 maja, w teatrze
Thalja o godz. 5 1/ 2 po pol'udniu zostanie
wystawioną sztuka w 5-ciu odsłonach
pani M. Wilkoszewskiej pod tyt. .. Przebudzenie".
Utwór to nawskroś nowoczesny posiadający, po za wartością literacką, ~eJ..
kie zalety' sceniczne, co jest zresztą bal'dzo naturalnem zważywszy. że autorka
zna dobrze scenę, uniknąć przeto zdolała błędów, które tak często popełniają
nawet utalentowani autorzy sceniczni.
Będzie to prawdziwa premjera, nic
więc dziwnego, że sobotnie przedstawienie wzbudzi!o, ze względu na nazwisko
autorki, tak żywe zainteresowanie w

oiewic odnieśli rosjanie ciężką klęskę, przyczem, oprócz
wielkiej liczby poległych, stracili 100 jeńców..

komunikat marynarki,.

'.

od god~ 11-6J-l-eJ.
..
. . WY~OŻ~OZALNIA Tow.. " V..!edza- ot.'
winta. codztenme od g. 4-<-7, w medzIele 1 śWif.
a. od g. 10-L
.

Naczelne DOfJIództwo Wojskowe.

Urzędowy

programu.

dZlel~

nieprzyj.aDiela.
Rosjanie odparci za Szeszupę łjJZostay.Jił~ w ręlt2Ch na...
szych 330 jeńcóws Takie na północny wschód od Skier. .
się

l!IIDiaJUl,

WYPOZYCZALNIE Tow. Krzew. OŚliVir,.
tY,otwarle są w śr~d~ o~ godz.. 4-6, w ~

Ataki rosyjskie na południowy zachód od Ka.lwarii,
rozbiły

.

KINEMATOGRAFY ,,0&8ino· i .Oileoa.

W dalszym pościgu za rosjanami, uciekającymi ku
Rydze, zdobyliśmy wczoraj 4 działa, 4 karabiny maszynowe i wzięliśmy na południe od Mitawy znowu 1700
jeńców tak, że ogólna liczba jeńców wzrosła
do 3200.

wierzchołku.

Latawiec francuskI wylądował
wczoraj pod Humllingen na zachód
od SaClrgGmuend, obu pasażerów
wzięto d0 niewoli.
Eskadra latawców 11iemieckich zRatakowała wczoraj, "'NHug wszelkiego prawdopodobieńst';r;1 z dobr;ID skutkiem, halle
dla statków napowietrzny<:h i dworzec

l

Irm

Ralendangk.

Kartofle po 1-10 kop.

ćwiartka.

Widzewska 77.
140-3

We wtorek 4, środę 5, czwartek 6 i piątek 7 maja .1915 roku.
Zmiana
Pieśni
ludowereperil!:/l3i"iL
(chór. piosen-

II

LOtl
1'1'. T ,.M.JI."V"'1.
00 P n n 1"1·0'.1
.I.,\M.tI
I
Komedja w I akcie K. Z.

ki), deklamacje, satyry i m o n . ,

niedziele i święta o g. ol-ej po poło :: Ceny miejsc od 50 do 10 kop. :: We wtorki i soboty premjery, .:: Orkiestra

przygrywa codziennie w poczekalni od godz. 6-ej po pot

..

Zarządzający Miłosz.

.•

Przy teatrze Bufet restauracyjny.
Wii

:s

,

.

~°;ilakład

na

wyczerp~nh.d!

Pozostała tylko niewielka ilość egzemp!. dziełka Dr. med. K. J.' Drekslem p. t.
,JAK U~HRONIĆ SIĘ OD CIĄŻY
Opis najnowszych środków od ciązy

chroniących z rysunkami.

~:;J~~~~5ędna książkGJ dla każdego mał'żeńsłwa

lektii lU lort2Dian~w~i I

I

metodą ułatwioDą

udziela doświadczona mmczyci elka

,.
Cena' kolPa 4C.
!i(aClY, g,owne vr księgarniach: Adolfa Słomnickiego ul. Piotrkowska X~ 24 Alfreda Sttaucha Dzielna Ji 16._
-=====~==
Oraz do nabycia we wszystkich ks'ęg<l.rniach.
466
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Zasta.ć można od 2-,-4 po polnd.
Szkolna 17, m. 8 front II piętro.
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DO~lUki aA

I

1. Ko

.<

~KI,

. Conversation. fran~~e. On cherche denx per50nnes pour compiet: hdrzej:t 17-16. 13IHł

-

no~re
fi.}

kariofle, ·Zachodnia 68, w podwórzu'
146-1,

