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odnoszenie do domów 20 fen. miesięcznie.
Wychodzi codziennie po południu.

sprawie reformy

--

dakcyjnych od 10-ej do 2-9].

rzecz minła się i W dlłownej Polsca, gdzie
rektorowie akAdemji IIwrac"li baczną uwag~
. nie tyiko na powierselli& im uClelBie wyższe,
lecz kiel'GVłali i louai śrer.lni\lh.
W okresie Ilstat!łiego dziesiątka lat
szkoły nuzl;', a mówi~ tu tylko O szkołach
polskich, znajdowllły się w stosunkacharcyalHlrmalBycu, gdyż wyehQwaac:y ich nie mieli
prawie moźMsl!i dalszego kształcenia si!,) w
kraiu i siłl\ kOlli6Qlllu!ści ,zaczy zmuszani
byli do zdawania trmlll)'eh eg~aminów przy
szkobch rOByialdch, by uzyskać 'Wstęp do uniw
wersj"tatów l'osyjEikiob, na CO neaztą, spole,;
czeństwo

CJahsOWaJllłl swych wychowańcow w· przed~
miotach ściśle handlowych, ogarniając swym
oałBkształt. choć znakomioie zwę
akademji handlowej. Stąd Da gruncie naszym wyrosło błędne przekonanie o
tym. iż ten typ wyzszei uczelni nic prawie
swym absolwentom nie daje.
Przyczyna kryje się tu nie w progrllm:e wyższycb szkół handlowych, leoz w nadmiernym, że tak powiem, przygotowaniu mł(l
dzieźy, która ukończyła średni ~akład naukowy o charakterze handlowym. posiadłB~Y
W ogólnych zarysach istot~ nauk komercyj-

programem
żony,

nych.

O Hę podobny obrót rzeczy jest nielIwy"
kle korzystny dla tych, I.:ttÓrzy kształcić się
dalej nie mają zamiaru, pragnl\o zdobytą wied7ę natychmiast prakt)·cznie zastosować, {).
tyle dla przyszłych adeptów nauk. wyższego
rzędu pOdobny stan rzeczy stwarilB bardzo
przykrą sytuację, wytworzoD'ł li jednej strony przez nadmiar wiadomości apecjalny!?b,
00 znów zniechęca do dalszych studjów w
tym kierunku 7 ponieważ, wedle programu
akademji, nanka handlu teoretycznego rozpoczyna Bi~ od pocz~tków, H drugiej strony
uniemożliwia studja medyczne lub prawnj ..
Ilze,lwymagall\ce przygotowąnia. klasycznego,
szczególnie zaś znnjomości i!?zyka łaoiń

niezbyt zmthIJcllj~cym patrzało okiem, skiego.
Wyrównanie dzisiejszyoh cbrG!)owato.ści
lub. co bard .. iej jes<c z9 było trudnym dla
~ Bz~olnietwie naszym, które pad promie..
-młodll1ieźy mniej w lirodki lmsobnej. do wę
drowania d;;; wyilzych uczelni zagranicznych, nlamI wafBBAwskiej aIma mater szybko kwim
tnf\ó poclyna. - oto nlljbltższezadauie kieby obcą zd;:.byó n311k~, c~uć gi~ w roli pasierbów wIa\lnej ojczyzny, co dlló im nie rowników szkół.
.
Z drugiej strony reforma szkolnictwa
ruoie tak e16meut~rDegQ pierwiastka kultury
klaByczn.e~o moze uB.unie nadmial' łaciny, innuodowej, jaką jeet rody.im.1 uniwersytet.
te~sywnH!l kładllc nacisk na. nauki pnyro..
'Nie bez ~.J\:;'(lz!?uill. dla. kr:lju byZ posatem
fskt, i3 młodzież wJwo:liłl\ z",gra{lic~ 001'0- dl11eze oraz społecznej w tym względzie by ..
czuia zna(!zne sumy pięnięczy. zdobywaj~o· łoby pożądanym "b liże nie się do wzoru kIa..
Byc.zn'yc~ szkół niemieckioh, które, szanująo
wzamian wied&!ł dOfltosQwuną bardziej do
łac~Il~, Jak? ?czedmiot bardzo w3Żny, nie
francuakiell, niemieckich, beJgijskich, szwaj..
carskich Bt~8unków, nHl do tych, jakie w ~mlliIJs~OzaJą Jednak w jego doskonałej zua..
Jomoścl r.nnktu ci~żkośei całego nauczaoia.
Polsce plmują.
Takie unormowanie illprawy naszego
Jako prosty wynik owej fozbieZnt1ści
liakolnictwa, w myal odezwy rektora ar.
Vlyż~zego 1l3,llez:lIll.ia. szkoły średnie pozastawione zost;>.ły wh.i!ll!smu l:;~owi, a CQ gor- BIUdaińskił'go, przyclilyni się znakomicie do
pOl!~awi.enia naesejmłodsiezy na p{lząd!lnym
sze, na ras~wę "uczebnych okrugow", która
pOZł.Oll;Ue nmyałow.}'m, konieczilj"ID dla pra~
.zaladwo tolero'ilDJy l1auczaDie w jQzyku polwdlłlwle korzystnego kształcenia Bi~ specjalskim, st;m.j(i;O aię jednak możliwie j~ ogranego
nawsZGchnioy WarElZflwBkiei.
niczye. Nie istu11lł zupełnie ów esynnlk norlrfanus.
mujący program uauczania ~zk~ły średniej
_ minimum wymagana od !,a.ndydatów do
uniwarsyteta lub wyższych szkól technicznyoh,
Z Dumy.
nie istniało owo "ataud .. rd" mialOd!łina dla
STOCKHOLM, 6 marca. Duma rozkierowników uczelni.
patrywała d.28 lutego wnioski do pra.Pisl'w!U:ym tedy ohjawem;~aDOl'malllego
stanu rzeczy było r'grGmna zróiniczkowanie wa o zapomogach ·dla krewnych żol..
nierzy, powołanych na wojnę i rozszesię szkół średnich. Bez kwes1ji jl3st rzec!')!!
rzenia zapomogi na ochotników, poddapożąd..uą. konieczllll lJawet7 p."WUI>. sf!ecjali~
taoja już w muraoh a.kolnycb, nię należy nych rosyjskich i zagranicznych.

Każde ogłoszenie

Pl eh we, zastępca ministra, oświad..
przeciw rozszerzeniu zapomogi,
która do 1 marca . obciąża budżet sumą
1,035 miljonów i wzrosłaby do niepomiernej wysokości.
Członek rządu Kuźmińsk~ wypowie"
dział się przeCiwko zaliczaniu i nieślu1J..
nych ze względu na skutki społeczne.
Podczas rozpraw zażądał Szingarew
od przedstawicieli rządu, żeby wobec
Dumy używali innej terminologji, aniżeli
w kancelarjach. - Rzeczą ministerjum
jest nie sankcjonowanie prawa, ale tylko przyjęcie do wiadomości prawa,
uchwalonego przez Dumę.
Co do wniosku prawa o stowarzy"
szeniach i związk:,ch, powiedział mini~
ster handlu:
W dn. 1 stycznia 1916 ~.liczyla Rosja,
bez Finlandji 38,000 stow~,;'zyszeń, z któ"
rych 15,000 kredytowych, 12,000 spożYw~
czych i 10,000 gospodarczych. Rząd nie
wiele ma zaufania do nich, szczególnie
do spożywczych, ponieważ okazują one
harwę polityczną. Poparcie rządowe jest
lP~iądarle, ale trudno· określić og6lną
normę. Wniosek prawa co do uregulo·
wania stowarzyszeń spozywczych będzie
przedstawiony Dumie.
Na to odpOWiedział Winogradow, że
minister widocznie nie zna dlugiego szeregu przepisów rządowych, wrogich stowarzyszeniom. Położenie prawne sto~
warzysz en jest bardzo niejasne. Najrozmaitsze ustawy i samowolne rozporzą
dzenia stosuje się przeciwko nim. W listopadzie 1915 r. zamknięto centralny
~t.omitet kooperatyw, co jest skandalem
politYGznym. Uchwalenie1 prawa, które~
by wyzwolilo stowal'zyszen~a od wlad.:y
opiekuńczej rządu, popierają także kadeci i grupa robotnicza.
Co do prawa o cenzurze wojennej
zauważył Bublikow, że czasuby nie star~
czyło do wyliczania wszystkich czynów
bohaterskich cenzury wojennej. Biorąc
pod uwagę, że większość cenzorów pobiera trzy, a najwyżej pięć rubli dziennie, mOżna mieć pojęcie o stopniu wykształcenia tych cenzorów. Jeszcze wię
kszą obawę wzbudza strategja genera~
Mw..cenzorów, którzy rozszerzają zaku"
sy nietylko na to, co się pisze, ale którzy chcieliby rozciągnąc swoje życzenia
i na kwestje cerkiewne i sprawy prywatne.
Markow bronił cenzury wojennej, po..
wołując się na autorytet Brianda, który
kreśli wszystko, co może wpłynąć na
obniżenie psychiki ~ołnierza fl'ancuskie~
go. Kiedy Markow nazwał przeciwników
cenzury zdrajcami ojczyzny, przywola~
łano go do porządku.
czył się

Kronika pol .etno.
Bkrady polityczne .Wiedniu.
WIEDEN. Według doniesienia .Neu e
Wianer Tgb.", częste posłuchania u cesarza auatrjackiego, udzielane poszezegó\nym członkom gabinetu, posiadają ważne
znaczenie polityczne •

Ostrzeliwanie Reims.
PARYŻ, 7 marca. Jak donoszą dzien~

niki. ostrzeliwanie Reims przez niemcÓw
trwa z wielką siłą. W ubiegly czwartek
rzucono 66 granatów prawie na wszystkie części miasta.
Odznaozenie komend antą

" Mewe

NI A:

na 3-ej stronicy wśród tekstu za wIersz lub jegs
miejsce 1 Mk.jreklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 feD\j
nekralogja 40 fen.j ogłoszenia drobne 4 fen. za wyraz.

R~kopis6w nade sranych re~a.kcja. nia zwraca.. - Rękopisy
bez zastrze!enia. AOlloral"JUlll uważa. się za bezpłatne.

naszego s2kolnictw3.

N268.

Nadesłane

Redaktor przyjmuje Interesantów w sprawach re-

jednakże czynić :li

Jl>ko ideał szkolnictwa przyjąć nalezy
taki jego usttój, iżily d:St:llwent szkoły śre ..
dniej mógł 1:e3 żadnydl w tym względzie trudności pr3ylltąpió do słltQhaJli.a wykładów uni..
wersyteckich, by był zupełllie przygotowanym. w sensie ogólnym do, że tak powiem,
r.kspansji Ulnlrłewej w kierunkn ściśle apEl- .
ejlAlnym, obr.anym olłpo'i'Jiechtio de zdolności
i llowolania dlililegl'J OS9bnika.
W tym celu VI kl"~Jach lIaohudnic-eul'ejskicb, ucZeeólllie !:&:;i Wf! Fra.ncji,ą rek tor
uniweraytetn jest sarUiln najwyźBZI\ instancj", kie>ffJ1I'nic:il!\ szkól średnich, w szozególnośoi Q ile dotyczy to nttjdrobnieis§yoll choć
by r.mien w programie l,lHlCZn!J;; podobnie

OGŁOSZE

l{edakcja i administraoj..;...przejazd l& 8 otwarta eodz od 9
do ? wie oz., w niedziele i święt~ od 12 do 6••

niej czynnika o najwię
kszej wadze w programie, nie należy usa"':
leiniać od niego ::ałokształtu nauczania. &kilła Ipowinna tsię liczyć z faktem, jll wychowańcy jej w okresie wstępowania do s.koOgl~zoue pr~!z pisma warszawskie, a
ły nie mieli bynajmniej zamiarów już IU\ dal·
przedrukunule, w myśl· wyraźnej prośby, ode..
sZli) metę zakreślonych, nie ucrauwali bdnezwy rekterów obylłwl1 wyżssyoh uczelni wargo jeszoze powołania, gdyż zostali jej powias~!:v<nk!ch, wydane na zasadzie rozporządza- .
rzeni przez rodziców lub wychowawców,
uia szefA administraoji niemieokiej, stanowić
którzy być mo~e w jaknajlepsźych intenojs'0b
będ~ bezsprzeC!:llie pu!,t przełomowy w dziejach nasz§go szkolniotwa, szcr&egó1nia szkol- skierowae cheieli swe pociechy na to lub
ową dziedzJnę, lecz nie liczyli się III mołli..
nictwa śr"dniegG.
wośeił\ innych gustów dzieolia, skoro etani9
.
Najllo "'IliII! urPll!sllzenia, skierowalla wy- Sl~ ilDO młodzieńcem.
l'flźnie przniwko pntgT:iIDOwi szkół handlo ..
Zadaniem tedy szkoły średniej jeilt harwych i redlłych siedmioklu9wyeh, posiada. monijne traktowanie wykładanych przedmicw
jlil podłcże o wiela głębsze,. poważniejsze,
tów, b~z jednostronnego akcentowania penia, jak aiektórzy myluj" prllypu8zczail\, alru- wnych wykładanych przedmiotów, szczególd8ienie dost~pu do uni wersytetu i politeehui ..
nie w klasach niż8zych~
ki ceiem ognniezniA n~Q~rlłlepllrtQgo dziś
Tak więc, nasze gimnazja filologiczne
Wpiost r;ipału ""'młoftl:ieiy ,do nauki. Chodzi tu
zbyt wielki nacisk kładł! na łacinę, jako
zupełniE! o co iueg0: chedzi o sanację naprzedmiot, bodaj że po hzyku ojczystym nlljszych stosunków Bl!k61ny~b, o zastosowanie
ważniejszy, z mniejszym UW3gIędnieniemma
peVf§eg.~ poiredaiaga praymmm do kierownitematyki, 8 zupełnym prawie pominięciem
ctwa szkół, np~rde trzym.t}!łcycb si~ daw.ne·
nauk ekonomicznych i społecznych; slIkoły
go system? .nie liclljl\eego zupełnie z pazioh~n~Iowe ~ajlł: tendencję 'JorazwiJ~~gO.·8P;;'~
m~rll SZliOH!IctW& wyisa&~g~~e

Rok V.
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MAGDEBURG, 8 marca•. "Magde..
burger Ztg." dowiaduje się, że ćesarz w

najmniej 40 fen.

kwater~e

glównej przyjął hr. Dohna
Schlodlen, komendanta "Mewy" i wrę
czył mu osobiście order "Pour Ie merite".
DREZNO. 7 marca. Król obdarzył hurggrafa, kapitana korwety hrabiego Dohna" Schlodien, komendanta
"Mewe" rycerskim krzyżem wojsl~owego
orderu Swiętego Henrvka.

Niemiecki konsul

W~lłer,

!ireszt?w~ny w Salonikach. trzymany by}
Jako Jemec dotychczas na okręcie VI!
przystani Tulońskiej, obecnie zaś, jah
donosi "Matin" internowany został Vi
twierdzy Tulońskiej.

Odroczona 'l'k'ęska

ost ;!teczna".

LUGANO, 7-go marca. Przedstawiciel .. Secolo" w Paryżu przyznał się dziŚ
że alianci nie są jeszcze gotowi z uzbrojeniem artyleryjskiem. Dopiero za dWł
miesiące praca fabryk francuskich angiel.
skich i amerykańskich będzie sko~1czona i
Francja będzie ro.e:porządzać tyloma cię.
żkiemi armatami, że klęska ostateczna
niemców zosłanie przypieczętowana. Tymczasem armaty francuskie wystarczają de
obrony, później zapewnią zwycięstwo.

Przewaga 3rrotylerji nie.
mieckiej.
BERLIN, 4-go marca. Clemenceau w
artykule, z powodu którego pismo jego
zostało skonfiskowane, wyjaśnia, że walki
pod po~aumont należ~ .do najkrwilwszych
1 naJzacl.:;tszych w dZleJach całej wojny
obecnej. Artylerja francuska nie może
dotrzymać placu artylerii niemieckiej. Cle~
me~ceau domaga. się. bezwzględnego zbadama przyczyn w!elklCh błędów, które d(}oo
prowadziły do niedm:tatecznego przyg(}oo
towania artylerji francuskiej.

Straty wojsk francuskich.
BERLIN, 8 marca. Współpracownik
dziennika haskiego "Ni~w. Cou..
r~llt" pisze: Atak niemiecki jest tak groźny,
że generalissimus
francnski stoi
wobec poważnego z,gadnienia, czy nad..
szedl już moment, w którym należy wyprowadzić do boju ogólne rezerwy. Faktemjest bow1em, że rezerwy miejs:!owe
nie zdołały pr::eszkodzić utraceniu jednego
z Dajwainiej:::zsch fortów. Oczywście Jof·
fre nio wyprowadził dotą,d reZi:rw ogólny('b. Gdy będzie zmuszony posiłkowae
się niemi, WÓWCZfl,'1 Niemcy będą posiadae
t~ przewagę, Ż9 już tel"1.z zginą wojsk.a
francuskie, które miały wziąć udział VI
woi~nny

wielkiej wiosennej ofenzywie koalicji.

"Verdun za wszelką cenę .. BERNO, 7 marca. Pod nagłówkiem
za wszelką cenę" nawołuje Herve
w artykule wstępnym swego pisma "La
Victoire" do większej czujności, ganiąc
równocześni:: postępowanie prasy, która
chce obniżyć znaczenie Verdu n i kładzie
nacisk na to, że teraz nie ma już twierdz.
Jak można, choćby nawet dla uspokojenia
publiczności, pisać takie głupstwa?
Dla porównania przytacza Herve podobne zachowanie się w sierpniu 1914 r.
względem zagrożonego Paryża i woła:
Verdun t·) dzisiaj imię symboliczna. Jego
strata byłaby dla nas katastrofą moralną
najwięks~ej doniosłości. Nie! nie! Verdun
jest dla nas d.zisiaj tem, czem był wówczas Paryż. Zadna kazuistyka nie wmówi w nas, że jego strata bybby wagi po-drzędnej~ Kto tak twierdzi i o tcm pisze
w prasie. popełnia zbr:>dnię przeciwko oj.
czyźnie. Szczęściem nasz sztab generalny
wie, że Verdun musi być utrzymany za
wszelką cenę. Niechże nareszcie przesta~
~Verdun

Nr. 68•

.!iA.iETA ~l5DZKA.
ną pisma wmaWlac,

że nieprzyjaciel

statki niemieckie: "Admiral#t ,.Es~
sen", "Kronprinz" illHof". Okolo 400
oficer6w i· marynarzy inferno'.vano.
(Lorenzo Marquez miejscowość w
portugalskiej Afryce wschodniej).

prowadza wniosek, ze koniec wojny jest
już bliski.

Załogi

v.ojska

tę 4

i w

innych miejscach zabierze się do strasznych ataków. Trzeba być ślepym, żeby
nie widzieć, że tylko pod Verdunem, a nie
gdzieindziej, rozstrzygną się losy Francji
i Europy.

rozpoczęły się w poniedziałek nowe za·
cięŁe wa lki, które tworzą dalsze ogniwo

tej wielkiej akcji wojennej, toczącej się
już od 22 lutego w obliczu forląw Verdun'u. Podczas jednak gdy dotąd główną widownią ataków niemieckich byla
ta część frontu, która na północ od Verdun'u ciągnie się od pl'aVvego brzegu
Mozy na wschód ku Etain, rozegraty się
osfatnlc walki w sąsiadujących na prawo i na lewo odcinkach frontu.
Urzędowy komunikat n~emiecki donosi mianowicie, że na zachodnim, to
jest le\'lym brzegu Mozy wzmógł się
ogień artylerji, a komunikat francusl~i
podaje 'l.viadomość o zajęciu wsi For~
ges przez atakujące oddziały niemieckie.
Wieś ta leży na froncie między BethinCOUl't a Mozą, 3 zdobycie jej oznacza
niewątpUv:.de pl'óbę posunięcia frontu
bliżej pod Verdun także na lewym brzegu Mozy. ZW8żyć jedna!" trzeba, że na
południe od Forges, a więc między tą
wsią a miastem Verdun, Moza tworzy
wielki luk, \vygi~fy na zachód, który
utrudnia zbliżenie się z tej strony do
twierdzy. Nad lukiem tym panuje wysunięty daleko fort Marre, znajdujący
się mniej witlcej na jednej wysokości
z forfem Douaumont po prawym bl'ze~
gu Mozy.
Równocześnie z atakiem na Forges,
rozpoczęto, jak poucza komunikat urzędowy, orenzywę na froncie wschodnim
Verdun'u, a więc patrząc od strony atakujących-na lewem skrzy~Ie dotychczasowego głównego frontu bitwy między Mozą a Douaumont. Ta linja wschodnia zamyka Verdun lukiem, biegnącym
od Etain ku Si. Mihiel, odgraniczając
dolinę Woevre, rozciągającą się; przed
wzgórzami Cotes Lorraines nad Mozą.
.Tutaj zdobyto szturmem miejscowość
Fresnes, położoną na potudnie od Etain
w pobliżu znanych z dawniejszych walk
punktów Les Eparges i Combres.
Wszystkie te walki oznaczają plancwe kontynumvanie akcji zacieśniania
pierŚCienia na pąłnocy i na wschodzie
Vel'Gun'u. l\-hmy tu niewątpliwie przed
sobą operację w wielkim stylu, na dal~
szą obliczona metę, wohec czego spodziewać się jeszc;~e można całego szeregu walk w okolicy Verdun'u.

d. 6-go marca ~16.
"Cesarsko--Niemiecki Prezydent Policji
podp. v. Oppen.

BERLIN. 7 marca. BIuro Vi (Ilffa
dowiaduje się z Szanghaju, ia rządowe
chińskie zdobyły najglówniejszą
warownię powstańców Sui ..b'u.

Pośpieszny

pociąg

Obwieszczenie.
Zamieszkal~
Łódzkim krewm

Łodzi oraz w okręgU
poddanych niemieckich
służących w woje.ku niemieckim lub wy~

między

Berlinem ii fiiiedniem ..

BILBAO, 7 marca. 90 oficerów i
marynarzy przybyło tutaj z POl'tugaIji.
Oświadczyli oni. że przed opuszczeniem
statków popsuli maszyny, ażehy portu~
galczycy nie mogli. z nich korzystać.

Wskutek zaprowadzenia od 1 maja
czas
trwania podróży między Berlinem i Wiedniem i odwrotnie zmniejszony zostanie do 10 ,godzin 45 minut.

przez rosjan,. rt:H!iicząey prekJ.::sje
d.o prawne~o wsparcIa ~amHHnego, mogą
Się zgłsszac rano od 9--eJ do 12-ej w Prezydjum Polieji, wydział VIf.
Zgłaszająey

LUGANO, 7 marca.

Z otrzymanych

Obwieszczenie.

do

mocarstwowe.

1916 r.

Jednocześnie

zawiadamiam, że odtąd
dotychczasowych cen za jeden.
junt polski przy kas;e powiatowego u:zęo
du gospodarczego, Benedykta nr. 2, pła
cone będą następujące ceny:
za przedmioty gospodarcze zdatne do
wzam~n

Strona uczuciowa przeeby.

la Hiszpanję ku Anglji, wyrachowanie je~
dnak kaze oprZEĆ sili na mocarstwach

centralnycb.

Zmiany w rUiiiluńshim
bie generalnym

I

W uzupełnieniu mojego rozpon.. ądzenia z dnia 14 lutego 1915 r. tyczącego
się oddawania metali, prZedłUŻ&ID term~n ł
oddawania aż do soboty dnia lI-go marca

centralnych. Niekt6re pisma wyrazają pogIąd,:te nie leży w interesie Hiszpanji
trwaó na stanowisku neutral'nem aż do
hńca wojny. Przyłączywszy się
strony, która ma najwięcej widoków zwycię
stW8, Hiszpanja !będzfe mogła odzyskać
utracone w ubiegłym wieku stanowisko

u.tytku.:

szła ...

z miedai
M. 1,10
' " mosiądzu
,,0,70
LONDYN, 7 marca. Z Bukaresztu
u
ałnminium
,,1,50
donoszą, że w rumuńskim sz!c.bie genenikiu
.. 3,25
ralnym mają niebawem nastąpić waźne
cyny
Ił 1}25
zmiany. Wszyscy stalsi wiekiem oficerowie mają być usunięci i zastąpieni za przedmioty gospodarcze nieuźyteczne
przez oficerów mfodszej generacji.
metalowe7 ze starych. metali i ollpadków;
Z ROSii..
miedzi
M. 0,55
.Ii
m6siądzu i bidego metalu ił 0,40
PETERSBURG, 7 marca. Najnowsze
"bronzu
,. 0,53
postępy angielskiego panowan'a fina nalpaki (nowego srebra)
.. 0 155
SOWO.,gospodarczego w Rosji okazują się
aluminium
li
O,SO
z tego, że w ostatnich czasach anglicy
niklu
" 1,25
zakupili kopalnie zlota i platyny wokrę·
cyny
1ł 1,25
gu Ekatl?rynburskim, zajmujące obszar
cynku w sztabach
" 0,20
30,000 dziesięcin. Poza tern wzięli w
blachy cynkowej starej
lł 0,12
długoletnią dzierżawę eksploataCję znaołowiu
.. 0,15
nych źródeł mineralnych Borżom.
I
antymonu
" 0,25
N~eau:l~i%a fiI1łożyczka..
dla amu,nicji:
I i " ' ,
• d'
0,55
BERLIN~ 8 mar:a. "Taeglische Rundmle z
Jł
~chau" donosi, źe weafug pogłosek obie- ł" ~~:{:~m
gających kola bankiel skie, plan zaciąg~ i
0,8 ~
nięcia w Stanach Zjednoczonych 'Po"·
cyna
111
11 20
tyczki francusko-angielskiejrozchwiał się·
~~~~ki ołowiane z pocisków: &i~
'iM przewidywaniu POłlOjUlł
pociski z pokrywami
• 0,18
nabo1e ostre karabinowe
.. 0,25
HAAGA. Korespm.:.dent londyński gazety .. Manchester Guardhn" donosi, że
Za dawnieisze odstawy metali będzie;
wielkie okręty "HaH1burg-America-L!· począwszy od pułowy kwietnia, wydaaa
nie" i .Norddeut5che L;oy,i:t, zatrzymane
dopłata w wysokości różnicy między daw ~owym .Jorku i EOil!Onie, zaczęły bdowniejszemi i nowemi ceuami. BEższe
W3Ć bawełnl;, 3 C?e~u kf.r2Sp'lnO,.,nt wr..
szczegóły, w jaki sposób takov.e dopłaty

l

się

:muszą

Utmwoauić

swój niedo,St",t,ek oraz poddaństwo niemieckie wysłanego.
Łódź:ónia t1 marca 1916 r.

centralne ..

tu pism llladryckich okazuje si~ wzrost
sympatii hiszpańskich w stronę mocarstw

w

słanych

pcśpiesznego pociągu bałkańskiego.

Hiszpania a mocarstwa

podam jeszcze dO'

Ł6dź,

W Chinach",

zarekwirc:n.van"ch ~
Portugalji statków ni:..miec...
kich W Hiszpanji.

Pod Verdun

uskutecznione zostaną,
wiadomości.

li

li

_.11

: O.3g

Cesarsko Nieniecki Prezydent Policji

v.Orpen.

Ohwieszczenie.

Dnia 5. mC:fcr. nrncllomiou:J foczfę dl$
ru;:hu pryw.lrne;o poru'Q :zy JeUcrał-GuberG

~t, .. ,,".,..cm '\v",·"",,\,.,,l_'m .. J' d
•
n ".",,,,,,,:_
a
., .... """"'."":. '" e ne1. fhfoily
Amtro- \~;ę;,anJ11 B::sn!1' Hercegowiną i Je ..
ngrał·Gutemat0ra~Wl:-m Lli.belak'm z drugi ..j.
Do ilGWrg,\. ::dm są I~llczo i6 te urzędy

pocztowe,

.. to, CI

załdwJ:l.&

prywatny ruch

roaztowy z KiElłicam i • Ponadto ze~wala siiJ
na prze!>a2y poedowe do i II WBzydkich in..
nyefi mtejsc~wośei J~nel'ał .. Gubeuaton.twa
Warł!znwttkiefo. \V Jeuerał·Gubers!\kratwie
Lubelskim, n.::lt pocztowy odbywa się do
wSZ', atk~ch mi",'scowośo i•

~ ffo;no jed zatem przełlylać:
W l'zelh'ego rodzaju lIrsesył!d listowe,
oalkDWieie c.franko~ane. zwyczajne i poleeone z wyjątkiem papierów dotycząeych ilsferesu, 1)1'3,3 zwykłe przekazy pocztowe do 800
J!:8rek lub lOO'}korou. PueByłki lietowe wluuy 1.J} ó zredagowane tylKO w językn niemie..
(!k'm i nie mogą zawierać żadnych duniesiel'i
w spraw!lch wlijEkowycb. Na przesyłkach na..
leży nmlesz::aę dokbdny adrES i nazwisko
wy!yłającsgf. W2mianki na pnekazaih pOe
t'ztowych są niedofuszczalne. Przy praskazadl poeztGw:)'ch należy lliśezać za kaida 20
m,;rei- f 10 fan" najmniej..ftln. 20. Prseka,:ay
pocztowe do A'lStrji, nalEzy wystawiać w ko..
rDll!iCn.

Niedopilszczalne są jeszcze do Jenerał-Gubernatorstwa Lubelski,ego ptyiJlJ&ne
listy po!eCO?;2 i pry"tmtlle przekazy po-

czto'l;,'e.

Łudź,

7. :narQa HH6 l".
Cesarf:ki Urząd Pocztowy.
Jagłn.

..

KARLSBAD. Lista kuracjuszów tY
ł!!:!.
~
dnEu 25 lutego wykazała 598 osób, gdn
ck~Nidiskc~anłe 4. st"",ian~Vif
w uhiegłym roku w tymże czasie bY.r~
niemr.1~QcidChll
tylko 130. VI bieżącym roku sezon bęEAPSZTAT, 7 marca. Reuter. Rząd
dzie prm..vadzony, lak w normalnych wa..
Lorenzo j vla!'quez skonfiskO\'.. a! w SODOrunkach.
~;.:;;~.~~.;;,::::;:l'''_.~-'>?~'Jił5Cł!'l':=
~~~~"""_~~_~_;;:::;:;;&ti~.
~~~~~~~K'§.;o.Ll~;;..~"~~§§.-~"""",,~,,,,-~,,_~_~~_
i§!-$"~iiE·
__
~=iiE~~~~~~_:§'W~;g.".~~~~~~!§q~,.".....,.~~~~,-~"""",~,~"",§-~~§
.. ;:;~
..._~<-~---::~-~,,,,,~;~..:.:.• ,, -~'~rws- ,.,,-;smg;z
=4
swoje potomstwo, to bardzv łatwo mogli.. 28, III} \\' 5 powiatach pod Dis kich - 14 i
rZYffis;,o-kablików uiektórymi obrządkami
byśmy ocenić, ile powinno być Polaków~
IV) w rawsko-sokalski!ll-6 parafji. ęłc: i z:-~c2air:.n~i, j~kre zachowali jeszcze z
5).
Unitów, a ile ich wykazuje statystyka. wem w tych 12~tu powiatach powmno Dye
Ko:.oclO~a p;'awosrawni:go przy połączeniu
Niestety, z braku danych musimy poprze- około 68 parafji polsko-unickich, a w ca- z Rzymem. Do najwięcej charakteryzu;ąstać tymczasem na cyfrach spisów z okrełym kraju (220,°00 dusz)-120.
cych RllS~l::JW rZeczy należą: małżeństwa
sów dziesięcioletnich.
ich 1:sięży, język staro ..słowiański w ko..
Kwestja Rusińsko-unicka na Węgrzeclz.
. .,
k"
. I
.
" .
opracował
.
Przejdziemy teraz do cyt: ogólnychSC1~le, '~w:naarz JU jańs!u, ą w p!Smlen..
Gdy u nas opieka nad polskimi UTI!- ni·.:twie-cyryHca.
Okazuje się, że większa część Unji polJ. POGONOWSKI.
sili
w
4
....
ch
miejscowościach
tarni,
pod postacią oddzielnych parafji i
U nas w Galicji pielęgnują te odą
skiei
skupia
-tSkr l'U
biskupstwa polskiego, jest tylko marze·
b
b ' ..
a •
niem i muzyką odległej przyszłości, gdzie- rę :lGści, jak y 1akles dogmaty nienam..
Wnioski ostateczne.
1) 4: powiaty Pogranicza języ. J . .
"t
t r
t
•
szalne.
kowego
50.000 In Zle] ; prawę ~ po ra lono rozs rzygnąc
Na Węgrzech załatwiono się z tymi
Bezwzględnie, postęp to ogromny,
35.000 zupełnie dobrze, w duchu dodatnim dla kwestiami bardzo prosto. Przedewszyst2) Miasto i powiat lwowski
gdyż \il przeciągu dziesięciolecia liczba
PolakówGUnitów prawie się podwoiła. Je- 3) 5 powiatów podolskich (Tarsiebie.
kiem nie dopuszczono do jakiejkolwiek
dnak łudzić się nie mamy potrzeby. Cho~
nopol, Trębawla, Husiatyn,
Jak wiadomo, w północnych Węgrzech agitacji wśród tamtejszych Rusinów, To
ciaż cyfry te wykazują znaczny wzrost uZbaraż, Skałał)
24.000 mieszka około 400.000 Unitów rusińskieqo tet Rusini, tak skorzy w Galicji do urząświadomienia narodowego wśród Unji pol4) Rawslw~SokaIska grupa (półpocho-:'zenia. Rusini ci przybyli do W'ęd"ania wszelkich awantur i wyklinania Po..
skiej, jednak nie wyczerpuje to całej lunocno-wschodni kąt)
11.000 gier z za Karpat dopiero w średnich wie~ la;"ów, na Węgrzech nie ośmielili się po..
dności tej kategorjii
kach i osie:lili si~ na północy w górzy- pisywać ani razu ze swymi znanymi sztu..
Razem
120,(00 stych komitatach, pogranicznych z Gali- cz~'am;.
Proces mŁenizacyjny naszej ludności
Czyli. że w 13-tu jednostkach admi- cją·
ani na chwilę się nie zatrzymał. Najwyżej
Węgrz} zawsze mieli skierowane czuj..
nistracyjnych a 12-tu powiatach koncenzmniejszyła się jego intensy~vność, jego
Mieszkańcy tych komifa1ów składają
ne oko na tego rodzaju prowodyrów ij
siła,
jednak i w tym stadjum sporo po- truje się 60% całej Unji polskiej. Zawdzię się z różnych plemion i ogólnie są zna n!
przy na:mniejszej próbie takiej akcji, bez...
czając tej formie skupienia, ludność pol~
chłania nam jednostek z pośród ludu wiejna Węgrzech pod nazWl Ugrorusów. Lu· zwłocznie wydalali agitatorów z kraju. Dla
sko-unicką nie trudno było by uchronić
kiego.
dność ta Lamieszkuje pasem prawie od
tego ze strony 'iqsiedniej Galicji na Wę'"
Gdyby statystyka austrjacka była~wię od wynarodowienia, byle by społeczeństwo Siedmiogrodu aż do Spiża i Popradu. Sta- grzech nie było żadnej agitacji ukraiń..
poiskie zechciało sili szczerze zająć tą nowi jednak do' dzisiejszego dnia tylko skiej.
cej szczegółową i zawierała dane o wy.
masę etnograficzną bez jakiegokolwIek po•
znaniu potomstwa z małźei'isfw miesza- sprawą·
Dopiero w ostatnich czasach :tnickl
nych, tu l{wesHę rutenizacji polskiej luW pierwszzm rzędzie powinniśmy czucia narodowościo'... ego.
I choć w Galicji, o miedLę wre w biskup O;tyilSki. st~:ał się na ~~01.m tedności bylibyśmy w możności rozstrzy~
postarać się o mianowanie biskupa-sufragnąć nawet teoretyczuie.
walka o różne koncesj'e Rt.si- renie w Ameryce, WCiągnąć ruslllsklch e..
gana-Polaka, który by z uTzęduopieko najlepsze
Ó
p l "
migrantów z Węgier do swojej akcji uwał się parafianami polsko-unickimi i broJak wiadomo, w Galicji, w okresie
n w, P!zyczem o a~y często. uprzedzają
kraińskia1, aby przez nich oddziaływać n.a
życzetu3 tych osfatmch, na W ęgrzech c:~
")
d •ć Al . t
nił ich od ucisku księży rushlskich, cucą-
pomiędzy 1900-1910 r., przecięciowo ro~
pozostali. w kraju llo1 nos.
e 1 a agi'"
cznie było zawierane małżeństw - około cych tę ludność gwałtem rutenizować. Ro- cho w tej kwestJ"i., J'ak by makiem zasiar.
tacia nitl;dała żadnych rezultatów.
60,000, przyczem było 8600 mieszanych, zumie się, że część kościołów rusińskich
Tam gente Rutlzenus, natione Madia'Zac-to ze strony Rosji nie szcyędzo.no
musiała by być ustąpioną na rzecz Polaz których jedna lub druga strona należała
rus nie zaginął; przeciwnie w ostatnlch
d
t - t
ków,
odpowiednio
do
liczby
paraf
jan
poIdo wyznania rzymsko-katolickiego.. W stoC:L3sach coraz więcej się rozprzestrzeni.:.
przed .ną zabiegów P:> pos aC:1 ą ySl~sunku do całej ludności stanowi to 14% sko-unick!ch i w których by ksi!iża Polacy
1 cnoćnie pochwalam niektórych meey rubUi, rozd~wany<:h rożnyu: agltator0I1!'
wszystkich małżeństw. Tak dzieie się nie kazania i dodatkowe nabożeństwa odpra- tod madziarskiego postę',owania v/ sto<.;un- chcąc Y~ednac .sob~e tamt~Jszą ludno~c.
k
.
b
r
I hzebikprzyznac, ze peWIen, choć me..
od dziś a zapewne od wieków. A zatem wiali po pdsku.
u
GO. o· coplemie'::1ej ludności,
jednak
wielkikces osiągnięto w tej sprawie,
odpowiednio do fQdziców co najmniej 14%
Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko
trzeba
~o
.Węgwl!!
prz~znac,
źe
lepiej
od
jak te dowiódł ~ławny proces w Marludności kraju pochodzi z tych małżeństw
owe 12 powiatów i zastosowali do nich nas UmIeją brOnIe swotch interesów.
maro
·get. Proces ten był powodem
mieszanycb, czyli, że na 7,100,000 Pola- taki ogólny stosunek· parafji do wyznawDla tego, zapewne, Węgrzy, mały
baczniejszej llW2gi ze strony
ków i Rusinów jest około 1,200,000 osób ców. jaki istnieje wśród Unitów (l parafja zaledwie
8 miljonowy naród, tak poważną
ej na kwestję rusińską.
mieszańców.
na 1742 dusze), to ludność polsko--unicka rolę odgrywa, gdy my przy 24~mBjonowej
Powracając do naszych rozważań,
powinna· posiadać do wyłącznego użytku: ludności jesteśmy prawie niczem w En(Dok. nas.).
musimy zaznaczyć, że gdybyśmy wiedzieli, I) w mieście i pow. lwowskim-20, II) w ropie.
d.o jakiego wyznania ci rodzice 2.apisują 4-chpowiatacb Pogranicza językowego Jak wiadomo, Unici różnią się od
r

__-,:-_:-

"".

Polan Uolti w6ali[U
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Nr. 68.

GAZETA tC>D7KA.
-

%21em polskIch.
Z

Wars%awy.

Loterja Rady Opie"kMinczej.

Za.projektowana przez G1ówną Radę
Opiekuńczą loterja krajo:va na rzecz of!~~
wojny składać się będzIe z trzec~ sen I
losów. po 1,000,000 rb. Z sumy tej ?~%
przeznaczono na wygrane, ~% n~ prow1Złę
dla. kolektorów, pozostałe zas 60~ zostame
obrócone D9; pomoc dla ofiar wOlny. Następne serja loterii b~, dl:} . wJ7pu~zezone
tylko w tym wypadk~, ]ezell pIerwsza
)~dzie miała powodzenIe.
Kursa lI1iemh:ćltiego dla ł"ządc6.~
Z,~1'2ą,d Stow;'\fzyi!zenia. admini~trato

rów i rządców, organizuje kursy ,Języka
niemieckiego dla swych członkow, do
których niemiecka władza szkolna, wskutek prośby Zarządu, daje bezpłatnego na..
uczyciela.
Ll:iża wolnomularska.

I

Jak donosi "Deutsche Wa:sch. Ztg.",

odbyło się W Wi:rązawie, W dmu 12 grudnia r. 1915, poświęcenie i uroe~~Bte_ otWllTcfe ~loży polowej" w obecnoscl wieI·
kiEgo rnl;;trza Z Berlins, Z udziałem cz~on.

niemieckich lóz wolnomUl&fSklCb.
poloV\a," oparta jest nli statutach
"Wielkiej loży pruskiej", zw. "dla przylaźni".
Jak dodaje pomieniany dziennik, "w
czasach wojennych mogą być otwierane
na czas wojuy loźe polowe. które przyj ..
mują i awansują na wyższe stopnie człon116'117, służą dla celów towarzyskiego jednoczenia rozproszonych na terenach wojennych lnb okupacji niemieckiej uczestników Tliemieckich lóż wolnomularskich" i
ków

nLoża

t. d.
WysEllka dywidenda.

&:

Włocławka.

Do

ZUl'z!\,du powiatu wybrani
l!:ostali: l. Lewiński i K. Grabowski.
(8)

Rada miejska uehwaliła ?;aciągnięcie
z wzajemnego kredytu na sumę

pożyczki

100,000 rb.

-Projektuje się utworzenie pralni bezdIn ubogiej IULl110ŚC1.

płatnej

-

li wyjazd do Rosji.

(8) O wlImiaokacl1, zamiemzczouych w gazetach co do wyjazdu no Rosji z miejscowości okupacyjnych, mamy mo~nosd oznaj.
mid, co na!:tępuj€:
DO:1lwolony jest wyjazd kobietom bez
różnicy wieku, thłopcom do lat 17 i męż
czyznom od 50 ht. Wbdz8 rosyjskie wymieuiają te OEloby na. podd;nyeh niemieokioh,
którzy ellol}
załatwio'll}

wyjedl!!ć z Rosji.
Zamiana tf!.
zostaje na drodze dyplomatyoznej

ZIl pośrednictwem p:lligtw neutra !nych, Kilka
rod~ a, które v. yjel'hzły li rejPDu dąbrowskie.
goi c"ęst')ehowBkiego do Rosji, Sili to kre-

wni urzędniiów rosyjskich.
- 2: Komisji amell"ykańsk;ej.
(8) Z powodu Eezwolenia gena'ałgu
bernatora, llll za,mdzie :którego każdy ma
prawo korespondowae bezpośrednio z Alllerj"ką, Komisja amerykańska przy gminie ży.
dowskiej tymczasowo wstrzymała s'ę 3 przyj-

mowaniem lidr6sów do Ameryki,
W celu uJŻ'&nia pisnnia do Ameryki
Komisja poleciła wydrnkow,ć kilka tysięcy
kart poeztowych, które bedą wydawane od
godziny 4-6 po południu w loblu Komite ..
tu (Nowy Ryui:k Nr. G).
Wiadomości

-

szkolne.

(ki) Z powodu rekolekcji dla dziatwy
szkół elementarnych, dz:ś g.go. w piątek 10
i w sobot~ 11 marca) szkoły llowyiaze b~dą nieczynne.
.
Ze szkoły Rzellliosł.

-

(8) Odbywające się codziennie wieczorowe kursy naukowe mecbaniki i elektrotechniki, jak równe~ cbemji i rysuków~
cieszą się 'wielką popularnością wHód

mieiscowych

rzemieślników.
Przeciętnie ucz~szcza

120

dziennie

około

słuchaczy.

-

Przyjazd delegata.
Przyijył do Łodzi deiegat powszechnej

bby Hau. w Berlinie, przcdBtawieiel w;el ...

kiego przemysłu niemieckiego p. Jaoobj,
który bada tuteisze stosunki handlowo-przemysłowe w związku roi zarządzentnmi mora-

toryjnemi.

J:rzy

-

Biura Wydziału gospodarczego

Cesarsko·Niemieokiem prezydjum po-

licJi w Łodzi (Piotrkowska Nr. 67) w sobotę
!Ił

-

nieczynne.

W pozostałe dni biura Bil otwarte od
JOdz. 8-6 wieczorem.
(ki)

Składnit::y

pasz)'.

Zmniej$zenie 1I'1Icji CI.!\1tru.

Delegacja 7.,:prowiantowania miasta, począwszy od dnia 1 kwietnia,
zmniejszy ilość cukru.
Podług nowec:fo rozdziału wolno
będzie zużywać cukru tylko po 18. gramów dziennie na osobę, czyli 126 -:ra~
mów na tydzień (funt polski r6wna się
410 gramom).
-

DUG) Vadis.
Jak się dowiadujemy,
przyszfośc' demonstrowanym

w bliskiej
będzie w
Łodzi "Quo Vadis" H. Sienkiewicza.
Sądzimy, że zainteresowanie tym
obrazem będzie ogl'omne-i widownia
teatru będzie wypełniona po brzegi.
_

-

Ko~kurs

n .. ~upłet..

Pan Stefan Szosland, pragnąc pomaiego kółka literatów miejscowych, ogłosił konkurs na
kuplet aktualny, który sam odśpiewa na
wieczorze benefisowym w dniu 16 marca w sali hotelu "Savoy". Jako hono~
rarjum :dożył w zarządzie hotelu "Sa~
voy" złoty pierścień z odpowiednią dedykacją w ćenie okolo 15 rubli.
WszystkieJ posiadające chociażby
tylko względną !iteracją wartość kuplety, będą przez benefisanta odśpiewane
a nagroda przyznana zostanie za kuplet
który otrzyma 1 największą ilość gł 0sów publiczności.

budzić twórczość

Szczegóły

w ogłoszeniu

zamiesz~

Po otrzymaniu tej listy, zostanie wy"
brane nOwe presydium.
ViI obee wyjazdu i zrzecenia B'~ niektórych członków Giełdy rracy postanowio~
no zwrócić się do s.ieregu o"iób z prośbą

-

"Ostatki"

11)1

l!i

kÓw.

l widowni za::hodniej.
Na odebrane przez nas stano-

powodu

wisko na wschód od wsi Mnissous
de Champagne późnym wieczorem
wykonali Francuzi kontratnl'i:. Nu
skrzydle zachodnim toczy się jes~cz.a
walha na grllllaty ręczne; pazutem
atak ten został htwo odparty.
Na lewym brz~~gu 1>.lozy, w celu.
polepszenia stanowisk przy lcgajllcych
na prawo od rzeki nowych wysu~

taniej kuchni.

Tania 1{U(lhnia przy ulicy P!';'Jeillzd
Nr. 71 wydała dziatwie Ilf.kolnej w dwa ilni
,.ostatków· (poniedziałek i wtorek) ogółem
1,200 obiadów.
Obi3dy te w pow'y~Bze dni gotowane

'

Obierzyny od ka'l'łofti,
Cli) Z pllWflOll ll!\pot1" g ebf.lWllnis

-

na pasz~
dla koni i bydh obierzyn nil kartofli. C"'flV
te!!o woipnn"!!o IHtvkuIu doszły w ostatnich
dniar'h do 12-15 iiOP. za pud.
- Papierosy drożeją.
(llj) Z powodu wyczerpywania się lm ..
pasó", tytuni rosyjskir'I1 Cf'ny tego ostatnitr..
go jak i papierosów z niego fabrykowanych,

niętych

O cezyszczanie mieszkań ..

-

piśmienne

Wszyscy

rządcy

domów otrzymali

rozrorzadzenie z prezydium policji o oczys::lc:;aniu mieszkań .prywatll'ycb,
or!lz oznaczony zDstał dzień, w którym koml!!ja sanitarna zwiedzać będzie millszkani!l,

by do OZUBU powyżezee:o mlesskllnia zostały

przyprowadzona do nalezyiego porzą,dku.
W niekt6rych pGsesjach przy ulioy Walborskiej, kOllli&ja dokonała juź rewizji.
-

Z żyd. milicji sanitarnej.

(6) Na osbt:aiem posiedzeniu milicji SilZarząd "Lutuj" uprasza fa uaszom ponitarnej przy Stow. "Ezro" postanowiono
średnictwem pp. ozłonków chóru o liczne
zwróllić się do doktora powiatowego Hiibnera,
zebranie si~ w piątek, dniałO b. m.L_ceby zezwolił na. wysyłanie dyżurnych do domów
lem dokonanIa wybor'U starostów •. Nadto dy- . izolowanych, których obowią,zkiem
jest
rektor usilnie prosi O liczna i punktualne
strzeżenie własności osób izolowanych.
. uczęszozanie na próby, które odbywają się
Uchwalono utworzyć w obręhiu Balut
we wlorki i piątki o godz. 8 wieczorem.
oddział milioji sanit. przy żyd. Stowflrzyeze ..
nin "pożycz~k bezprocentowych li, m'Gszczą
Z Rasur sy Ib:e'mieśl. CJu"ześci ..
jar'lskiej.
.
cym się przy ulicy Brzezińskiej Nr. 11, gd~ie
(s) Na wczorajszem posiedzeniu człon
znajdować się będą. dyżurni od 5-8 po poło
ków Zarządu Resursy Rze.mieślniczej Chrze- Tamże znaidować się bęilzie składnica mydła,
oraz innych artykułów do T.rańia.
ścijańskiej przyjęiem zostało sprawozdanie
Milicja powyższa - składa ai~ obeonie
z działalności. kooperatywy za miesiąc lu..
z 60 osób.
ty, które przedstawia się następująco:
.
l\upjono towaru za 2456 rb. 69 kop.
Ze Zgierza.
Sprzedano za 1938 rb. 59 kop.
(s) W ubiegły wtorek w lokalu Stol\arty handlowe
6 rb. 7 kop.
warzyszellla 6dbyło się zebranie członków
Na udziały wpłynęło 164 rb.
klubu rzemieŚJ.n. żyd" na którym dokona..
Stosując się do uchwały ogólnego
no wyborów członków Zarządu z wynizebrania z dnia 20 lutego postanowiono
kiem następująCtill: N. Fracki, A. Mor...
zaprosić na wtorek d. 14 marca na gogeueztern, A. 8zIimiaJ, G. Eder, I. Kamozinę 5tą po południu sześciu wybranych
pel, G. Benet, Sz. Dawidowicz, Sz. Lewi,
członków dla utworzenia Komitetu koopeI.
Berman, F. Librach, l. M. Berli ner, Sz.
ratywy.
Zaklikowski.
Na miejsce ustępującego gospodarza
Do komisji rewizyjnej: E. E:gier, D.
kuchni F. WHiń.sklego zaproszono p. Brew
Szwarc i G. Rajzman.
nisława Strusia.
Do komisji kuchennej przy komisji
międzyzwiązkowel z rumienll Zarządu delegowany został p. F. Arendarski.
W cią.gu bieżącego tygodnia będą
Tealr Pelard.
(Cegielniana 63)
wydawane nowe zaświadczenia na prawo
nabywania obiadów z Imchni przy Resur·
W dniu dzis'ejszym na ogólne żą
sie. Przy wydawaniu zaświadczeń uwzglę~
danie dramd narodowy "Kościuszko pod
dniani będą. tylko najwięcej potrzebujący· Racławicami" z m1 ziałem całkowitego chóru Imienia MoniuszkL W roli prezydenta
rzemieślnicy.
'.
_ Pusty plac, znajdujący się po ia buwystąpi po raz pierwszy p. Orliński.
dynkami R,~sursy postanowiono użyć pod
W sobotę widowisko zawieszone.
uprawę warzyw na potrzeby Resursy.
W dniu tym zespół artystyczny czynnym jest w Pabianicach, gdzie odegranym
Salę, w oficynie na pierwszem pię:
będzie dramat German3 "Mściciel".
.
trze, uchwalono do J lipca b. r. oddac
W niedzielę o godz. 3 po poło ze~
bezpłatnie na szkoł ~ dla dzieci rzemieśl ..
ników.
spół dziecinny odegra komedję GersonDąbrówskiej .Baśń o :Królowej Róży",
Stew.. Spo;EJ'wca:e pr;<;;y ZliJiiąz'
kach Zaw®dowych .RobQtnik
wiecz. zaś o 7 1/ 2 ukaże się od dłutszego
czasu niegrany dramat z powieści H. Sien!.
Ogólne zebranie członków Stowarzykiewicza. w przeróbce J. Popławskiego p.
szenia odbędzie się w niedzielę dnia 12
marca r. b. Q godz. 3~ej po pał., w nowej
t. • Kmieci c" .
jadalni fabr. Geyera (Piotrkowska 295) z
W próbach "Zygmunt-August "(ZI0
te więzy~) L. Rydla i .Faworyt Katarzyny
następującym porządkiem dziennym:
II". sztuka Moersa z Poradowa.
1) Sprawozdanie z działalności ZaZ .,Lutnie..

D

byto' 10
małerjału

teu

Urzędowy korrundkał
aU5łryjac~~.

WIEDEN, 8~go marca.
Z widowni rosyjskiej.
Również i wcz;oraj od ćzasu do

c- asa

wschodniej.
Spokój.
Zastępca

szefa sztabu generalnsgtJ
Boefe,..
marsza lek pólny porucznik.

Sprawozdanie rcu!iyj!Skiego
szła bu gencZ"alnegca
PETERSEURG,7 marca. Sprawozdanie urzędowe z dnia 6 marca.
rJ.:a'ill.Front zachodni: Pod Rygą nad jeziorem Babit artylerja nasza zburzyła
(:zęść rowów niepl'zyjacielskich.
Na
wschód od F'rledrichstadtu zdołaliśmy
również stwie.rdzić dobry slmtek artylerji przeciwiniemieckim oddziałom robotniczym. Pod Jakobsztadtem, na północo
wschód od Weessen (10 !dm. na połu~
dnio-wsćhód od Lievenhof) artylerja nasza rozproszyła niemiecki oddział piechoty. Patrole niemieckie, które posunęły się ku stanowiskom . naszym mię..
dzy strumykiem Oldewnejza i Sussej
(Sussej maly na zachód od Lievenhofu)

Ńa ostatniem posiedzeniu Komisji między związkowej przy trzech Stowa"
rzyszeniach
robotniczych postanowioI10
zwrócić Bi~ do Zarządów; z grona których
zostala utworzoną Komisja, z prośb/% aże
by najdalej do l}ierwsllego kwietnia zarai!dy przedstawiły listę delegatów, mają.cych
na rok bieżący prawo .zasiadania w ko ..
mi~~
(s)

UrzQdowo.

Z widowni wschodniej.
Na. wielu punktach frontu od-

chrześćjal'iskiej,

&Ca

I

''iii fi

"KINO MIRAGE"
Dwie

nadzwyczajne

trwała doŚĆ ożywiona. działal

noŚĆ bojowa ńa froncie generał-puł
kownika arcyksięcia Józefa. Ferdynanda. Pozatem nie zaszły żadne
ważniejsze wydarzenia.
Z widowni włoskiej i południowo

Wielka Kwatera Gli.nlWoa.

żyć będzie ksiąźe~ka członkowska.
- Z Komisii mi<li!dzyz\łIfiązkowej

Grand Hotel

amerykańskie

ma-

sensacje, 1.szy raz w Łodzi
OZ_S
~

i....... ,.... ~ "I",...
,... O
e ~
.. ",. . Wwzruazajlłcy
dramat
...lL.JIII
~""-'
2-ch częścinch.
2iEll\a:ST.A.. IN*DJA N'" ~~:ki~u~13~:e~:
""II'" -

IIIC:I!

,JL..IL ........

na

Naczelne Dcwódziwo Wojskawe

lł

marca. -

miejscowości

zachód od Verdun.
Z widowni bałkańsk~j.
Niema. nic nowego.

Telegramy.
8~go

dział, oraz wiele innego
wojennego•

ska nieprzyjacielskie

3

2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4) Wnioski do ustawy.
5) Wolne wnioski.
.
Uprasia się członków Stowarzysze~
nia o punktualąe przybycie na zebranie.
Przy wejściu, jako legitymacja, słu

południo

\V Woevre również wyparto nieprzyjaciela. z pozostałych domów
Fresnes. Liczba wziętych tam do
niewoli jeńców wzrosła do 110fi..
cerów i przeszło 700 źołnierzy; zdobyto kilka karabinów maszynowych.
Nasza eskadra lotnicza obrzuciła bombami obsadzone przez woj..

•

rządu.

linii naszych na

wym stoku Cote de Tajon, tylnej
części Pfeffer i Douaumont, przypuściliśmy szturm do stanc'.visk nieprzyjacieIa po obydwóch stronach
Forges poniżej Bethimcourt, na sz.erokości 6, a głęboko~ci przeszło 3
kilometrów. Wsie ?orges i RegnevHle, wzgórza lasów Raben i Cu..
mieres znajdują się w naszych
r ę k a c h nadal.
Przeciwnatarcia
Francuzów na połUdniowe krańce
tych la~6w znalazły krwawe odparcie. Większa część załogi zdobytych
stanowisk poległa, resztę llieranio ..
nycb: 5S ()ficerów i 3277 żołnierzy
wzięto do niewoli. Prócz tego zdo-

stale, chrou powcH, podnoszą się.ts)

ataki Ro-

Linja kolejowa Lachowicże (na
od Baranowica)-Łuniniec.
na której zauważono wzmośony ruch
kolejowy, została zaatakowana z dobrym skutkiem przez naszych lotni~

(ki)

były z rnię::ell1.

ezęśdowo

południe

Kuchnie. znaidn~ą.(!e się pod egidą
Komisji, wydllły od 17 lutE'!ro do 1 maroa
~2ł941 obiadów. DZinłaln(1ść tych kuehen

Je?t ubecnie b:\rd zn utrudniona.
Wielu rozmaitych braków.

zosłały

parte

sjan.

o 7.ajęeie opróżnionych mandatów, aźeby
pra;3 mogła nadal normalnie się odby~
w:>c.

czonem w Nr. 67 "Gazety Łódzkiej".
-

Tow. akc. fabryki garbarskiej Temter i Szwede wyznaczyło za ubiegły rok
swoim akcjonarjuszom 25% dywidendy,
to jest ćwierć miljana rubli od miljona
rubli kapitału zakładowego.

Ze

(a) Biura składnicy paszy przy Delegacji zaprow. miasta Łodzi przeniesione zostały z ul. Spacerow.:;j 35 do no·
wego lokalu w starym magistracie. przy
No~ym Rynku 14, w podw6rzu, won·
cyme.

8.

11"7'

..e:;.JlI

•

Nr. 68.

GAZETA ł.,{')nZKA

4•

cznie
nych

odpędzono

ogniem piechoty. Pod Dźwiń
skiem i pod IUuksztą trwa walka o leje.
łądowaly

pod silną osłoną marynarki,
w nocy z 4 marca Atinę nad wy-

brzeżem

Morza Czarnego, na wschód od
Trapezuntu (100 klm.) i zmusiły turków
szybkim atakiem w kierunku południo
wym do opróżnienia ich stanowisk. PodczaI> tej walki ujęliśmy 2 oficerów i 280
żoInierzy, zdobyliśmy· dwa działa i amunicję dla artylerji i piechoty.
W pościgu oddziaJy nasze dnia 5
marca rano _zajęły wie-s Mapawra (85
Mm. na wschód od Trapezuntu) miedzy
Atiną a Rizą (65 klm. na wschód - od
Trapezuntu).

M+

.4Gf

czeń

sil-

fi państwamieu-

l

Wy(hi,:i przewidziane

argentyńskiego.

Stąd nagły spadek dochodów celnych
które w ciągu roku ostatniego wynosiłY
mniej uii połowęsnmy zwykłej. Według
c}fr amerykańskiego korespondenta .Frank
furter Zeitung", pomimo znacznego ścieś
nienia budżetu respubliki, deficyt w roku
1914 wynosił 119 milj. reB OS, w na9tęp~
nym-89 rnilfn. O sumę powyższą, a więc
ogół~m o 208 milj. pesos zmniejszył się
również wpływ opłat celnych; rząd poradził sobie z brskiem w sposób dość rady ..
kalny, gdyż z uchwalonego już przez kongres bil dżetu skreślił pewne pozycfe, wyno~z:!t'e w Eumle ogólnej 105 miłi_ pet:1os.
Pozostałe 103 milj. miały bJ"ć pokryte przy
pOillGey opemcji kredytowych, zawiera·
ny!.!h na krótkie terminy. Od chwili uchwalenia kredyLh'f przez kongres, a więc
od momentu, kbdy r:ądy europejskie ode
dychają z ulgą po wvwindykowaniu on
parlamentu zezwolenia na pożyczkę, rz~d
argentyńskl ma jeszcze przed sobą najistotniEj<;zą ('z~ść c;:ynności. zrealizowa-

kupitułó\JJ.

nania wyżej stojące od Meksyku pod wzgl~
dem finansowym, respublika Kolurnbljska
zdecydowala
się wraszćie, wedlull" infor·
..
.'
o
maCjl otrzymanych przez Tirnes", n!;l zapłacenie zaleg~ych procentów w ogólnej
sumie 3 milj. funtówlłng., z czego na
. banki londyńskie przypada kwota 105,300
funtów, jako Eaległośc, sta[l(';viąc 30% sumego długu.
.
W l""ku bieżącym oczekuią także, po
kilkuletniej przerw;e, wypłat należnych za
l;:up?~y od t.~. Peruvian St3.lt.Bcuds, tak
ongl,s reldamowanych i z(ichwalanych, jako nadz'F.yczainie zvakoVina i ~ ewna loka'J J "
,
ta sz!:zego nie dla kapitalistów drobnif'jszych. Z,aznaez.rć przytew należy, lŻ pOl;\'yż
SZ~ obrot rzet:~y nie należy jeszcze do
nal&,orsz.p'h, a Uiszcisn'e procentów z
przerw;:: mi jest w !->..io:mnkach t:J.mtejszyćh
r.\Hlczą normalną. Za bywa CZIll;em o wiele gorzeJ, dOwUGe'; n3ilepilg~m fakt, iż
wi<;rzyc:ele ameryk;;ńscy zderydowaIi się
na utratę .Gl'lleŻ J;ych im od:;etek, stanowia.
R

nie pożyczki.

Dil si,my dochodów za rok zeszły
wliczono równie-z pozyczkę krótkotermino';':}, t& więc ~r:J,z z ogóiną sumą rachunków niezaphconych we wlaśeiwym czasie
rrzeeunleto do bilansu otwarcia roku bie~ąceg'!. 'Oj:e1'3cja tt'go rGdzaju powtarza
Się regularnie co rok i jest podsbwą bu·
d2etu państwowego, niezdolnego do WyD
zhycia się ciężaru.
Pożyczki zaciągane są nominalnie DU
w'l'unka('h w?glęunb dohrych, bo ()pro~
centowanie wynosi od 5-6 1i2'f" w rzeczy

cyrli bhlm 100}% li::;:!lit~łu wypniYf!l,onego.
o He l'Z~CZPO,,;)()litd. Nikaragua zdecvduie

plę il?. wy).łr,c'pnie lm riltami chr;ćb"}' !3~.
mego ;~apłt;.: łll.
NiflZ'.>:ykb ujew:;:"" odbita się wojll8
l:'p{;!.:zesllJ. n'!. '5tz de zi~równo g~5poda~.

E'AOnOmI-

(beh-,\vc,?'~' i ~nie<yykv~,3Hfikowa!'.y~h)
g:t'~fl~itł~~~sr~~a IN~flneg(!!. \\ oiny
1)

skaza-

Dziś jedynym dostawcą i
odbiorcą poważniejszym stały sh~ Stany
Zjednoczone, które w żadnym jednak wypadkU nie m\lgą uczynić zadość żądaniom

W powyzszy sposób postąpiła ostatnio Kolumbja. Jako państwo bez porów-

2)

r2iOOzy

państwach

przez budżet.

rynku

i f:f!:1l1S0Wyll1 r::ństw

na

handlu morskiego

w znacznej części

(dokończenie).

)f:k

są

si~

Poza korzyściami h~mdlowemjf państwo
ciągnęło jesz.cze znaczne ~yski z ceł wwozowych i wywozowych, pokrvwając niemi

Przyczynek do kwestn

tzsrn"

więc

ropejakiemi.
.
Rzeczpospolita Argentyńska znaczną
ezęść fabrykatów sprowad~ała z Niemiec,
wywożac tam natomiast liurOWCB, głównie
pochodzenia rolniczego oraz psstel'skiego.

'i

lokatv

a

niejszyeh, bardziej racjonalnie zagospodarowanych. Po za IDinusami budżeto'Wemi
kolosalne luki powstaly w handlu i przemyśle, głóvmie w zależnośei od ograni-

Front kaukaski: Wojska nasze wyzajęły

słabych.

na opieranie

samej jednak niski kurs ernicyjny oraz
wszelkiego rodzaju zabezpii!czenia wytwarzają warunki· dla respubliki bardzo nie ..
sprzyjające, mocno llatomia"t sprzyjające
kieszeniom spekulantów,
Przy olbrzymich bog:.ctwach naturalnych kraju nie jest jeszcze rzeczą wyklu~
czoną, iż stan f:n:mgowy Argentyny znacznie się poprawi; kryzys s?owodowany
przez wojnę eUfopej::>ką zdaje się przekruczył już swój punkt Z"T 'l tn y, i obecnie
przy pODocy kapitalów Stanów szybkieml
krokami z:lliźa si~ zupełna rekownlescencjJ. Przyczynia się do tego w znacznej
mierze fi!ja Natjoual CHy Bank of N<!w
York założona. nied,H't":10 w BllerJOS Ar;>:;;,
rozwijająca Eię doskonale i szybko zagarniająca w s;\e ręce pośrednictwo między
argentyńskim dłużnikiem, a północno-ame
rykańskim wierzyciel"m.
Przerzucając się do 1l11pełnie innej
części ś wiata, a mianowicie do Azji, spo-

tykamy s:ę tam z ciekawym typem gospodarki finansowej z raństwem Chińslriem.
Abaolutna ~marchj'l, brak kontroli zwierzchniej nad dochGdsmi i wydatkami pań
stwowem1, pozostawienie prawa 1. polityki
wolnej ręki państwom obcym w włsenym
kraju - oto' wytyczne sbnu :;;;ewl1ętr:me
go re",p!lbHki czy też D1r,n:m::hQ. Wszelk:e
psżyezki zagwarantowaue są na;istotniejBzemi d0cllOdami pańi;twa.a administracją długów zsjmllją s;ę urzędni<:y europejscy. Stąd zupełnil3 regularrw wypłata procentów nRlezDyeh -wiBrzycielom, lub, "Yraźniej mówiąc, Z2spo~ojenje swych pretS'1s'i bezr.ośredn!o i n!} v.bstl:) rękę.
Pod szczegóhą l'; jel::} fin:msową zna.jdo'vała, się do niednw:H i Turcja, kweBtj?l
t·, już jednak om&wianą była niedawno
'bszerniej na łam:1ch prasy miei~cowej.
Reasumując przytoc:i ona powyżej fakty, do':;hodzimy do przekonania, iż k!'\pitalizm s[iółczesny zbyt jest zaślepiOI~y VI
swej he1lgranicznej żą1zy zysku, zbyt wielki kładzie nacisk na wysokość stopy procentovej, 3 zb, t mało baczy na pewność
lokat. Mniej ku1turalnekraje winny być
bez kwestji popierane przez wielki kapitał, VI sposób jednak zupełnie inny, bardziej ogiedny w stosunku do potrzeb istotnych dłużników, a wtedy szersze masy nie
stawałyby się częt:tQ cfiarami spekulantów
- emisjonerów, którzy imponującą formą
zewnętrzną papierów proc<lntowych i kuponów działają na chciwość drohnych kapitalistów, po w:ęk~z~j części kapitał swój
zawdzięczających ciułaniu w ~ oei.;! czoła

-

zapracowywanych groszy. Niejednokrotnie ma wszak kaMy okazj~ do oglądanill
wartośc ow~-ch n?mi~a.lnie p~pierów, opa.
trzonych p16częC!fiml l podp;sam:, br~lnią.
cy:h szum~emi ~ekBtam~ ~ '.iBm jęi.ykaeh
f1_ J~dnak nie :naJąc~'ch lUZ ~upeł?ie kursll
gl~fdGwego,

WIe wartości

me

ma]:~eych

zadne] jna pra-

rzeczywistej.

M.

PrzqłnUsorou łłcyłacjlf.

-

dn. 11} marca 1916 r. sprzedam w ~
przez 'lLytację za <Totówkę:
1) ~ godz. 9 i pół rano przy
Mikołaiewskiej 40:
1 ~ll:rkQ. 2 k~apy. 9 krzeseł, 6 stołkó;', 1 l1ill
walUtę. l stohk nocny, l maszynę do pisanIa
szafę do garderoby, l pianino, 1 automat samo '
jący, l regulator, 7 ob:az6w, lustra stoły i l~
2) o godz. 10 i pół rano przy ul. Przejazd 76:.
1 sofę, l regulator, l szafę do garderoby, l maszy_
nę do szycia, l szafę sklepową;
Si o godz. 11 rano przy ul. Nawrot B3:
20,OJO sztu~ c<;gły czerwonej do murowania;
. 4) o godz. 111 pał rano przy ul. Zagajllikowej a:
rozm. stoły d~ ry~unków i do pisania, l maszynę
do plsan;a, l sofę, krzesła i t. p.'
5) o godz, 12 i pół w pał. przy ul. Widzewskie)
nr. 131:
.
W

Piątek,

;;1.

Yj

1

1
2
1
2

beczkę śledzi;

6) o g~dz. 1 po poł. przy ul. Grabov;ej 33'
f redens kuchenny, l szafę do garderoby, 1 so~
konbary, I skr~Yr:!ę do mąki, l SZHf'1 oszkloną,
wagę ;>,t.ołO\,~'ą, 1 s::rzynkę do soli z 200 f. soli,
l pOlKę UD chleoa, l masz.ynę do bułek;
7) o godz. 2 po ~,oł pr:y uL Nawrot nr. 13:
szafy do garderoby, ! tremo, l kanapę, l stół
rozsuwany, 6 krzc~eł, l regulator.
B!.zyczek,
K~rnis2.iZ sądowy

w

ŁodzL

(rj-lUt'l§?4 'EOI i !l' S?41fffi;fJ12j;· ."g 'lI; H' ;;§4~

I Szkoła.

śpie U

Wilko::::skiei

~~

ul. Widzewska 3B.

p.

I
~

Lekcje ś~iewu s::lowego zbiorowego, dykcji
dei:lamacj i, oraz gry na fortep:anie :z; wykładem teorji.
Zapisy od godziny 4 - 6 po południu,

f]

Na żądanie lekcje wmieście. ~

•
•

~

iE9 iji§ ; §J'iI

bD' IlDUUill)!l

~

Wl~

do n~emiet;kiego przemysłu żelaznego i węglowego jak również do
prz,:j:lzd z o:c.'yzny do miejsca pracy. \vysoka. płaca i dobre warunki pracy.
Zgłaszać się do centrali pracy.

\'1 P,:bjr.nicach, przy ul. Św. f(ocha .fil! ::3.

3) W Łasku, W zabudowa:nach magistratu.
4) VI Zdullskiej V.'oIi I ul. Ł:lska M 287.

lIii

"W L..giefZi:, Nowy f(ynek.

'II

5} W Ozorkowie, (okręg Łęcz}cki)
f(ynek, dem Lerkego.

•

lo

ł

Dziś

poszukuje się tlź:;wanej kolejki wązko
tow\',-ej długości około o-ch kilometrów (trzy wiorsty) oraz 6 par osi i lół dla
Celem kupna lub

azierżawy

,~,~gorrów.

Piśmienne oferty z podaniem wagi, szeroko~d toru, przekroju i rodzaj:.i podkładów, nale?y składać w Wydziale Budcwlanym l\tlagistratu miasta

R

,

ze co
się :i:agranicą ogromnym popyt,,;n. -

II iII

~2

ViI

filf'illih~

.. ~~

,~

yJ1 O
_.

m

lli

n

zar,:-: sf'rzedam meble s

pi~tr(l.

.

~

euka1yptusowo-:nent<)b'.v e
pastylki, _nie_zast~pi(}ne przY

67, Hotel Victoria.

~C>S2m"U.k.."l.:1je

l e'!.:;

a-ch. po:.oi. M'kolajewska 95 m. 'Ii

Bp"

&U
~
,

..., ka~:li:u~

!

cł1!;I"YP~;!!.

Lc?stac n:oż~1J 'Vi ~P!~K3.-::l,
wlększycn s-:r.1rr:lcil aptecm.

l!!l!l!iIWB

iW&fiW

front I

Ta"1<\

do~ad ~~i~
-

Wwł~Ci!!:łUI
s~r~eda;i:
;II
~
~

Piotrko\vska

Ceny nizkie -

A

• 1'\.

rolny, samotny, potrze be y zaraz do niewielkiego
folwarku w okolicach Tuszyna. Oferty pod
"Rz;dcac w Adm. G Ł.

Nareszcie nadeszła oczekh·.,..ana i dotychczas jeszcze nieznan~, czarna sk6ra .Errelcht"

ja1nie na podeszwy, ciesząca
praktykowane.

ą(lca

A

W-M..

się

6 O p r a c o w n i k ó \v do utrzymania drogi żelaznej

W

raze' i

Bi"U:r'o· praoy

...

Lit

i

Spacero~a

3 ..

w

,
~edaktor i

wydawca JAN ORODEl( (m· p. Przejazd 8

Na maszJ nić rotacj'JIl;1 w tło.:zuf JANA GR,ODKA Pn:ejazd 8.
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