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ZaJożyciel

WYNOSI:

Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 Mk., kwartalnie 3 MI,.•
1 Mk.
Za odnoszenie do domów 20 fen. miesięcznie.

W artykule z dnia 15 b. m., zamieszczonym w "Gazecie Łódzkie]", pod tytułem: "Sytuacja 'iNewm~trzna w Rosji",
omówiłem w ogólnych zarysach nastrój
obecny olbrzymich mas narodu msyjski ego. W artykule tym wykazałem zupehe bankructwo rządu rosyjskiego.
W Rosji rząd chce utrzymać lud
w takim stosunku do Siebie, jal~ dziecko
względem swego opiekuna.
Owocem tego "ojcowskiego" porząd
lu rzeczy jest olbrzymia władza policji,
w której rękach s~oczywa cały zarząd.
Sprawy, Hóre gdzieindziej sami obywafele załatwiają, reguluje w Rosji minister spralI' wewnętrznych za pośrednic
twem· poHcji.
poHcra n2wet ~$d::zas poko}u 'Lwa-\
ża na każdy ruch wśród ludności, rOzd"lga na~,zór n~d setkami tysięcy "po·
dejrz;y,yd,#, ideru~e sprawami b.mkruCfw, ł
sprzedazą w lomb3raach, !'ozciąga ~łon-'
troJę m,;,d odczytami, og%oszeniemi uHczr, m~, spe?nh~ nadzór sanit:.wny, odb','wa
rewizje eiornowe, areszi,1je, formuje listy
osób "n;eprawaroyśh,ych", nl3wet zmu·
sza opieszałych do uczęszczania do cer~
kW1 i t. d.
Nic dziwnego zatem, że wśród ludności, szczególniej wśród ;,<Jarstw inteligentnych, a szczególniej pośród uświa
'domionego proletarjatu, panuje głuche
wrzenie, przybieliijąt;;e coraz to ostrzejszy charakter.
Dcfąd biul'oki'acji rosyjskiej, przy
pomocy bagnetów i nahajek, udawało.
się zwalczać przejawy ruchu rewolw::yjnego. Środek jednak ten, skuteczny w
czasa~h pokojowych, kiedy żadne niebezp!eczeństwo zewnętrzne nie zagraża
lf} pansfwu,· podczas klęsk i niepowoezen or~ża rosyjskiego w wojnie obecnej, zc!awa!oby się. iż powinien być za~
niechanv.
Zda~..v~bhy się, że sfery rządzące rosyjskie . :m::m.Hl1łeją, że tylko opierliijąc
się na z~u:faniu i poparciu ludności, mo~
gą przetrzymać grcźne kataklizmy dziejowe.
Przypuszczenie to fembardziej miało niejakie podstawy, iż nawet pewna
gl'upasocjQl~rewQ!ucjonistów rosyjskich
.zPlec"hanewem nil czele, oświadczyła,
że na czas wojny ,,2:. odwiecznym wrogi<:ID sł~"'ańszczyzny" J jednoczy się z
u;,ilowamamirządu i zawiesza porachunki swe z tym ostatnim do czasu uhoń
czenia wajny.
Zdawaloby się więc, ~e idąc za wskazaniami zdrowego rozsądku, rząd rosyjski porzuci poprzedn; system policyjnoszpiegowski, dążąc do porozumienia się
i osillgnięcia złotego mostu zgody z ludnością•.
. ~l'zeczywistości jednak inaczej się

dZleje.

. ...

_

• I?:ąd rOsyjski, mimo ciężkiego 1'0~ozema,. wytworzonego wyr>$idk~mi woJennym.l, stosuje nadal represje i gwcJty.
NIe sąto ~Oło8!owne tw erdzenra.
Na d~H,vód przytoczę szereg fnktów, nie
sięgając aż zhytnio daleiw lecz bl\o
omawia.jąc niektóre z ba'rclzo wieit\
które miały miejsce w roku biezacym:

A \"rleC:

.

-

Pozwokmo na zjazd prawicowców,

który odbył się z udziałem przedshwićieli rządu. N::: zjeździe tym ,uchwa;·:mo
re:.toiucję,· nawołującą rząd do skrajnych
l'ep.resjf i po i tyl!:i silnej .ęld-dyktatury.

na 3-eJ stronicy wśród te;,stu za wiersz lub jegllll
miejsce 1 Mk.; reklamy za tekstem 40 fcn.; zwyczajne BO fel3.
nekrologia 40 fen; ogłoszeaia drobne 4 fen. za wyraz.

dakcyjnych od lO-ej do 2-ej.
R~kopjsów nadesł'~nyeh reda,keja. nie zwraca. - Rękopisy
bez zastrzeżelua honorarjum. uważa się za bezpłatne.

domagał się zniesienia jej i przywrócenia absolutyzmu.
Mimister spraw wewnętrznych, Chwostow, zabronił zjazdu ziemstw i komitetów wojenno-przemysłowych w Moskwie,

H.

Nadesłane

re~

Redaktor przyjmuje interesantów w sprawach

pOłudniu.

Syt J~ wewn~trzn~ VI R~sjil

OGŁOSZC:NIA:

R,edakcja i administracja.-Przejazd Ni! 8. otwarta codz. od 9
do 7 mecz., w Jrledziele i święta od 12 do· 6.

miesięcznie

Wychcdzi ccdziennie po

NĄRODOWY~

i f:DjJtiawca .Jan -Orodeko

mofY'NująC

swój

Każde ogłosze"ie najmniej 4·0 fs!'!.

Co do przygotow!!nia 3municji Vi Anglji i w sa'nej Rosji c.ono~zą, iż przygotowane poc\ski i nabo'e nie ochowiadały
k3librowi broni RosYlsldej. NLktóre f;::bryki rosyjskie w przeciągu. wh:lu miesi~

zaI~az antyrządowym

C; w.yrabiały

naboje na model broni ...

c

I
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Chyba przytoczone dowody wystarna stwierdzenie faktu o prześladowa
r.liu wszelkich żywiołów wolnomyślnych
przez rząd rosyjski.
A ~to, co pisze, wychodzący w Genewie organ so.cjademokracji rosyjskiej
~Socjaldemokrat" o nastrojach w państwie

moskie1lllskiem:
"Z armji donoszą nam o wzroście
niezadowoL nia i niechęci do rząd u nietylko w szeregach żołnierskich, lecz i wśród
skła~u

Rozkładające się podstawy państwowe "samodierżawja i prawosławja u czynią swoje, ażeby otworzyć oczy
nawet najbardziej zacofanym żywiołom.

komendy.

"Organizacja obrony'" odbywa się w warunk,lch takiego rabunku i dezo~ganizacji,
która pozostawia ddeko poza sobą nawet
epokę

rosyjsko-japońsldej.
Kolejnictwo cierpi na chroniczną dezorganizację. W tym samym czasie ldedy

wojny

braknie taboru kolejowego dla celów wojennych, zajrimje się tysiące wagonów na
rzecz wysiediania ludności żydowskiej, lub

Zjazdwyrazil swą pogardę dla Dumy i ' polskiej wbrew jej woH.

.

Kloniku polityczno.
o

Żl1W510ŚĆ

°

dla

PGls~~; ..

29-6

dział między ludnością cywilną

za jego źyczli'JOŚĆ \' zgl~i!em

pol"ków.

!i~~~;:~;:~ ~~i=
~~TERSB~RQ,~2:~. marca.

.

Rosyj'"

Sl:l m:p::stel' \voJny;, 1-"eh\11'ano\"J, n.a włtrl'1I
sn~ żądanie

zwoln.kmy

zestal ze

SW3"

ich ob o '\.lViąz kó ';:}!, a na j·::f..::o rl1i2jsce ZO"'
stał

mianowany szef h~tem~entury, gener"Iny intendent, ger:e:,af pieC;loty SZU'
waj.:ow.
.PoHYJCl],?'N . z;'eorgcml.:o,!:",r ~C:l'~j~
po niE: !:":,zczęs ilVJej

~~anlpa;~::l

laponsl~le}j

jego pracy od roku '!9G6 (b 1912, iN którym to czasie by! pomocnikem ministra wojny, zawazlęcza też Rosja sz~bhą
mobil;zucję \v obecnej
'\.vcjn!e.. -Jego
dzieiem jest także rr;;el,szt<1tcen;e arty.
lerjL Poliwancw obią~ ministerium wojny dopi.ero podczas wojny teraźniejszej
,.
1 "15 r. '"
.,
• 1 •
W llpCU 0.;;~
l'li0 ~~.'i~cwmo, J~'\'a Jest
przyczyna Jego ,-lsfąp;ema, czy mepowodze!1ie świeżej ofe~zy~y I'osyjsk~,ei, CZj
\~"~;vnęttz.ne pr.2BCIP.llenst\,;ra polityczne

W kolach na'2jonalisfycznych podniesiono kwestję ewentualnej konfiskaty
kościołów luterańskich w Rosji. Naczelny organ nacjonalistyczny, "Nowoje Wremia', próbuje usprawiedliwiać to żąda..
nie sekwestrem prawosławnych cerkwi
w Warszawie.
"Birżewyja Wiedómosti" donoszą:
Ninisfer rolnictwa, Naumow, w:oęczyl mfnistrowi hand.lu. ks. Szachowskiemu, me-morjał, .zawierający projekt wprowadzenia p;:ństwm\'ego monopolu apteczne~o.
Projekt ma na celu rozwinięcie ru:hu
aptecznego i r;ibrykacji środków- aptecz~
, n'1 , ora z wyG.a .. ne p o parCIe
~
. l
'owe].
nyLl.
(raJ
fabrylmcji artykułów leczniczych, aby
uczynić Rosję niezależną ped tym wzglę"
dem od zagranicy.
"Riecz" donosi, że rząd wydał za"
kaz wydawania pism żargonowych. Ofiarą tego kroku rządu rosyjskiego padŁo
siedem dzienników i cztery czasopisma
1

L

Z dni zabllifr'zerl!

'ł:iI Ba~i:u ..

Straty,
spow,dowane nied"wnemi
zaburzaniami w Baku, DSZ"COwa!:lO tym..
czasow,~ na 1 i pół miljona rubli. S;Ion.
drowano ogółem 118 handlGwyćh 'pr<led.
siębi0fStW.

Wyrok w sprawii€',;; s;;zph:gów
łnsłg ti. s~ich"

.

"Voss. Ztg." pisze:
SOfJA, 29 marca. ?roces przeciwko sześciu rusofilom, który całe społe
czeństwo bulgCll'skie śledziło z napreże
niem, ukończono. Dziś wieczorem o':ze
kiwano na wyrok. Od godz. S-ej na6ro-madzily się tłumy ludności przed g';.,achero. sądowym, ale dopiero o godz. SI
sąd zJawH się w sali. Wyrok odpowiada.
. oczekiwaniom. Czterech głównych winowaJcow Zelenr;:;'owa, Siljanowa :. kaDitanów okręlów Prudkina i Sacharowa 'skazano za Udovl_dnione szpiegJstwo na
p

marca. Otrzymmo
tu wiadomość z Waszyngtonu, że senator
Oiłbert Hitchcock z Nebraski złożył w senade wniosek, domagający się uchwalenia
2 miljonów dolarów na pomoc dla ofiar
wojny w' Polsce i upc:wżr.i:ilJący do uży
cia transportowców rZcFuwych do przewozu żywności i odzieży do Polski, jakotei
wzywający prezydenta Stanów Zjednoczonych, ażeby wpłynął na rządy Anglji i
Niemiec, at1y zgodzHy się na dowóz iroz-

BERLIN,

tc~egram

do set!atora !-1!h::hccc!{a

dzh:~lu:zynny

de~

nastrojem mas w tern mieście.
mleckieJ.
NaczelnH; In. Hoskwy nakazał zam'
Z nastrojów ogólnych, nie zn'ł.jdują
kn!ęcie Stowarzyszenia wzajemnej pocych wyrazu w pr~sie, należy zanotować
11 r"adek itiei !'!!~nnąrrh ~C7t1r-) a"l ~7('~~"'?'61mocy pracowników handlowych, moty·
ności par711j~,c-~go- dom~· R~man~v;Yc-h.-Po.
wując swe rozporządzenie tern, że Stowarzyszenie przekroczyło ramy dozwodlega on surowej krytyce mn'/et Vi! sfer;~ch
lonej dzialaIności" stwarzając komisję burżuazyjnych.
oświ(Jtowo~kultllralną, nie przewdzianą
\V lVIoskwie w ost:;Jfnich czasach szeprzez ustawę, oraz urządzając pcsiedze
roko jest rozDowsz·::chniO!le p i § e m k o
nia powyższej komisji bez uprzedniego
ulotn, p. to .Doloj (precz) djnCist;u!~
zezwolenia policji.
produkt burżuazji patrjotyczno-liberainej.
Komitet woje!mo~przemysrowy zwró;,
PolitYKa sfer rządzących podnieca
dl się do władz o pozwolenie na zepceclwko sobie wszysHdch, którzy nh tubran1a rohotnih"Ów Imżdego komitetu bez
czą się przy tym gn;jącym ustroju.
Najobecności policji, aby na tych zebra,..
bardzIej zdawałoby się spokojni obywateniacn dawać robotnikom wyjaśnieS1iac(~
le, przybrani teraz w koloi ,,1:;haki" (umundo priebiegu prac. Hi.nisier spraw we- 1 dorowanie polowych wojsk) mówią, że nie
wnętrznych, Chwostow, pozwolił robot·
złożą broni po tej wojnie.
Rząd. ściślej
nikom na zebranie pod dwoma warunmówiąc klika przy dworze, szykuje się juz
kami: żeby wszystkie mowy by~yuprzed
na sDotI,:~r:ie rew0!w"". Dolic12 ''1ZS2:",
niana jest na gwałt. tvLJ\vią o· niektórych
nio cenzurowane i żeby na zebraniach
obecna była policja.
pułkach gwardyjskkb, których przygotoW Petersburgu dokonano masowuje się na Zćl.stępców słynnych ,siemiowych aresztowan wśród socjalistów-renowców· - mordei'ców robotników z rowolucjonistów. Oczekiwany jest olbrzy· ku 1905".
mi proces z kilkudziesięciu podsądnymi.
Chociażby nawet informncje szwajDochodzenie prowadzone jest przez wła carskiego ~Socjaldemokrat?" uznać za niedze żandarmsl~ie. Wszyscy oskarżeni co. wyjaskrawione z punl{lu widzenia parsą na mocy paragrafu 102 za należenie
tYJnego, to należy wszakże pr.::yjąć je za
do partji socjał-rewolucjonistów.
prawdziwe chociażby tylko w polowie, a i
Nie wyczerpuje to oczywiście ca- to VI zupełności wystarczy aby zobrawwać
łości, gdyż większość gwaUów pokryta
sobie sytuację wewnętrzną w Rosji.
jest tajemnicą kancelarji żandarmskich
Nawet niezrewolucjonizowane masy
i cel więziennych.
ludności muszą być wrogo usposobio0L~
względem rządu.
Rząd rosyjski jednakowoż nie poDo bankructwa Rosji przyczynia się
przesta~e na opiekowaniu się niepraworównież
niesłychany wzrost długu pań.
myślnymi żywiołami tylko
wewnątrz
stwowego.
państwa, wyciąga on swą, ociekającą
Dług ten, który już na 1 stycznia 1915
krwią, łapę i poza granice cesarstwa.
r.
wynosił
olbrzymią sumę 16,794,999,872
Oto ostatnio zwrócił się do rad
rb., wzrósł od tego czasu o 6,321,428,217 rb.,
gminnych w Szwajcarji z prośbą o podanie mu nazwisk wszystkich potrzebu- czyli że obecnie wynosi 23,116,428,089 rb.1
Wobec powyżej przytoczonych ści
jących wsparcia poddanych rosyjskich,
słych faktów i cyfr, mówiących same za
przebywających w Szwajcarji i w tym
celu wyraża życze"1ie sporządzenia list siebie, śmiało twierdzić można, iż, bez
względu na rezultat toczącej się obecnie
odnośnych i przesłania tychże. Co za
wojny, Rosję oczekują w niedalekiej przytroskliwa opieka! Niestety wystąpienie
szłości niebywałe wstrząśnienia polityczne
p. Chwostowa, mającego na celu, pod
i
ekonomiczne i źe tylko zupełna zmiana
pokrywką czulej opieki, otrzymanie lidotychczasowego
systemu rządzenia, wstą
sty emigrantów rosyjskich, było bardzo
pienia na drogę demokratyzmu i szczereniezręczne, co zrozumieli wolni obywatele Szwajcarji i wnieśli w sprawie tej go konstytucjonalizmu, oraz zniesienie samowładztwa, może ją uchronić od morza
interpelację, żądając stanowczo odpokrwi
i strasznych kataklizmów wewnętrzwiedzi odmownej na prośbę rządu ronych.
G.
syjskiego.
czą

wysłaJy

w Polsce,

zapasów, dowiezionych ze Stanów Zjednoczonych. Wniosek od.,;słailo do komiSji.
Senator Hitchcock zat,ewnił, że przypilnuJe, aby komisja ~araz wzięła go pod obraD
dy i możliwie jaknajprędzej przedstawiła

go .senatowi. Jak donosi "Dziennik Berliński", organizacje polskie w Ameryce

r~~c.z Rosji na do~yw.otnie, ciężkie wię

W uzas2.dmenm wjfoku powiedzja.no, ~e chociaż· w czasie Szpiegostwa
~o.sJal me pru.wadzHa wojny z Bułgarją,
J~d~r:.łt przedSIębrała wrogie czyny przeCIWl;o ob!'onie i bezuieczeństwu Buł
g?!'ji. Dwóch oskcriCflych Spisarewsldego i Cwethowa dla braku dowodu
szpiegostwa Dfzeciw TUi:'cii uwoiniono.
Apelacja przeciwko wyrokowi jest do"
zwalona.
A:r"esztoV'.1~I;l!l~':; !!!liemcó~~ na

Zl::,me.

woda~~i ę];ij"ec~ichlll

BERNO, 29 ffiai'ca.

Według donie-s

ale uchylono 15:e również

sienia "Secolo« z Aten, stertek angIelski
wylącloWGi1 w Patl'es oddzia~ żo,Inierzy
marynarki, którzy przyaresztowali kapi

Spl'l1 wy

i

"

giersi~ich, f.eŻąCvct~ Cd
~!;J porcie.
Kap~ta·::ó'N

.,

początb:u

Dc.jiiotu "ek0110illieznego N:smiee Ile

vlO]ny

przewieziono na

iiil'esz.tować talde ir,ży:-,iera niemieckiego,

V'lASZYi{GrOfi, 22 marca, S5Isre~
•
§.,
• !in le
tar:::: s J...anu ~Lans~'1g
CSWIaQCZCt ze : '~ ...
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aoz;;o

p~zeszkodzlra

Ż3dilegn od1?2!kouowf1nhll.
W&"S~HiW". d • ., marea 1916 f.
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statek anb11ełsht ZOh1ieI"Ze usiło\vali zaczen1. jednakie

nej do lat 5-ciu, InD piooi~~ da 10,000
mare};, ulto obydw~un ty;n karom łączni€.'.
Prócz tego tOW21.' .'f.mstaje mu odebrany bę:a

l't12waie.:ll!l

wcjnfe.

u
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policyjate.

z !11Jo\vażnienla

'1

lit···

11

I

I

u

i

c

I
I

I
I
I

~

",",~'::'~~.l"'- .....

~~~

t.:!złoroczllEgo

lony"

lub

da wniejszego

porębu.

"N:e wienl-powledzial HiHcfis-czy którego zapas w pojedyńezym, lub w kilku należących do jed.nego właściciela, raM
rząd mój dopuści, żebyśmy oddali nasz
zem wziętych, 5ktadac]1, przencsi 300 mekrai do dvspozycji wl'ochó'!,\', którzyby
trÓ\'i
kub .• lub 9,700 Btóp reń~kieb;
się 'tu chci~li cofnąć. W każdym l'~zie
b) drzewo o!"z,,\:~r.'?i'e
ja nie dopuszczę do tego bez wYl'a zne(europejskie i nicemopGielde)
Bez wzgię·
go rozl~azu z Aten, a jeżeliby taki rozdrzewo nadl110rslde
kaz przyszedl, nie pozostanę na swem
Gr4~ewo jesionowe
du
stanowisku. Co innego lądow,::mie anrlrzewo cellulGzot~e
gielsko ~ francuskie w Salonikach. Ale
"l
drze~o eDławne
l!Osc.
,
włosi nie mają uzasadnionr.:go powodu
J
dychty kiejone
dla swo\ch pretensji, a my nie mamy
. , zgoctzerl.1a
,..
.. "
2. Wzhrolllonem i~~t IOZ~I)n·.. zqdzpc·
SH~ na.• 0 •
o b OWląZt:U·
,; - ~
-."
G]·ZGW8!.13 przsz kupno,
Spotkafem pO drodZe ó-wóch serb- Eek\.~eEtrowan8ill
I ·
'b
1
skich oficerów w pernym uniformie przy spI2.ec.ci~ lUD • Vi •wuy epDS!,. . pl'~erabiCi.Ć
je,_ . l1żytko.wl1C, lub pr;.~enosic· z jednego
szpadach i z rewolwerami. Zapytałem
.
-.
illleli:1ca
Bki8.UOwegv
lil> mue.
więc o nich Mili.otisa. Odpowiedział, że
mają oni zebrać resztki arm.i serbskiej
3. Do kupna zasekweętrow?nego drzewa. u:pL~'i'miony jest tylko \Vyrlzb~ Surowi odprG'Hadzić do Santi Qliarantaj nieCÓl:~ Wojennych w \V:u1Szawie, srmach Bf!nwdzfęczne zadanie, doda~, gdyż z pewno~
ścią pOlowa, gdy będzie odżywiona i na. • ku P&llstwa, lub pełnomocnicy tegoż.
4. Dcklar;;cje mai1% bsć Składane do
nowo uzbrojona, znów ucieknie.

l

l

i

P@~ł~!§~[~ O &:~'H~~et;d%eirni~
~~@~im

.,Az Esi'" donosi z Barcelony.
Według telegramów. które tu nadeszły

z Paryża, krąży w Paryżu wiadomość, jakoby w maju b. li". miał być zawarty roB
zejm, a w lecie pokój.
Z~1i~$$~:Z;@~i"'~e Verd!ł!ns:

n~

~,

dnia l-go kwietnia 1916 r. w Warszaw!."
w Wydziale Su:rOWtÓW Wojennych, w po=
zostałym zaś obszarze Jener2ł-Guoern:,,(or-

1 ' ." ,
. ~
'h P
Bt wa U pp!t '
i'"aCE81iHkOW
pG..W!~tU,
lUu .... re.,.
, ~' P'"
zyuenLQW
OLlCjl. """
t'0f15taw~ ao deklaracJij
są ząpasy,
posiadane VI dniu l marca.

W deklaracji muszą być wymienione:
1) Nazwisko, miejSCe z"mle~zkarda,
ulica i numer dUli\.! deklarują;cegD.
2) Okr8Śisnte gatunku, ilości i miei~
sea składo\\egD drze"a.
a) Wymiary długo~~i, szel'{i~oś~i i

v@ Gersdorff,

von B e a e l-a !'.

n,:::.rI-Id
w D·...,.
czy niemiec~

G

A~eksander

Jel1arał-Gllbernat.af

~~]ner:?6ans~~!.em'U

rząd njemled,~,

KONSULENT PRAWNY
PiG!rkoWska 84.

pana szefa Zarządu
:ność, D0.:;zeni. statek odj,zchat Także
i,
~.(.
"
I~a łódź" p'0d~vJc~d~~a st::~l'?edQ\v~"~a uSUS" 5 orzv Jem~rał·Oubernatorstwie w Warszawie
na"'d por
Lem o·
l:-lreus \vyH~ao~Nanc \';0)5L10
niniejszem dla miasta Łodzi, dla
sex!' i HEngHshman{'?
;,mgielsli:ie, które zabrać {;hciały dwa
! ~ydaję
g!'ecl-de, angielskim towarzyshvom spl'ze"
ri1©~~J"@ ~~~j~~~©~17©Ee I~{~~i!~~lm
, ,,:,owlatów łódzkiego i brzezińskiego, oraz
dla części powiatu. łaskiego s . podlegającej
dane, statki, poczem buterJe portowe
BERLIN, 29#go marca. Korespondent I
zaczęły strzelać do statków i ZmUSiłY!~. pesztćński "BHI. Tgblt" donosi, że ltA I niemieckiej adminisfracji, następujące roz..
porżądzenie policyjne:
~e do powrotu.
Vilag", dziennik węgiersid; zamieścił wia- I
§ 1.
We·:iług pogłosek, przyaresztowali
domości z Bukaresz~u o nowych propozy~ I
Wywóz
WSZelkiego
gatunku herbaty
angHcy podobno także znal dujących się
.
.
.•.
,~
",,"
'·"zyn
1.
pr"ze
g
i
CJ8Ct1, jSlKie posei !O;,cYl,,!{l LU..
.1
'-,
na dWL~ch statkach niemieckich inżynie~ sowi ministrów, Bratiatiu, w imieniu wszy~ l '1;-} okręgu. Prezydjum Policyjnego łódzkie
rÓVil. francuzi vlylądo~j,l'ali \V zatoce ~ stkkh rządów ·koalicyj1!ych. Rządy te są I go niniejszem zabroniony.
§ 2.
S"u.ca na l~recie, pr'zesz,~!l~aH. s!~{adnicę z I $łoto\ve Z;;;'O"vlarantow~ć soełnienie narado... ~
c"e
•
Wykroczenia. przeciwko ninieigz,~roiit
towarem i s}~onHsko'Nali naftę.
wych aspiracji Ru'1Hu:!ji, jeżeli Rumunja rozporządzeniu będą grzywną do 500.0
~@~~-::'ót ~I~@~~f1E~f;~~ ~1!~ID'łę~~[i:~
przer\vie !1~ezo;;;łocznie 1"trys::1łkę s\1,7ego zoo. .
rubli, więzieniem aibo aresztem do 6 mieża do pansIw c~nt;,;;Jnych i przestanie za- !
"J: !IP ~JHJ1l §,~ li
sięcy karane.
opatrvwać się w węgiel na Węgrzech- wza l
BUK9.R.ESZT. 30 marca. Pisma do~
§ 3.
.
"
R
"
'
"
k
'
I
mum c~ego ~;os]a ~O!)OWH~Ze ~:ę po ryc .
wiaduią się z Ate;1, że następca tronu
NiniejSZe rozporządzenie wchodzi nad
zaDotizebowame węgla w R!li1mnJł. Nadto t'ichmia'3t VI zycie.
grec1d~~go h. Jerzy, niebawem ud~ się
musiałaby RUmi.mjet wydaEć wszystkich l
'i..V podróż (10 Sorii i H.onstantynopo!a, a
Łódź. . dn~a 27~go marca 1916 l,
Bułgarów, mieszkających w kraju, którzy
t.o celem osobistego doręczenia l~rólowi
Cesarsko
Niemiecki Prezydent Policji
śledzą ruchy wojsk rosyjskich n3 pogra- "
Ferdynandowi i sułtanowi w~asnoręcz
v. Oppen.
niczt!,
w
Celach
szpiegowskich.
lvlocastwa.
nych listów !<:róia Konstantyna.
koalicji zobowiążą się zaopatrzyć ~umu~ .
U lk~rrnJSll~~~~d~ li~mlinyli
nję w amunicję, tak, aby mogła wystawić
JAmNA, 29 mar.:a. l{orespondent armię ze 100,000 ludzi con"jmdej złożoną
Vuss. ltg." pisze:
_
na granicy naddunajskiEj wzdłuż kolei t
Unikając jazdy morzem, dofariem
Bałczik-Turtukan. Koalicja spodziewa się I
(ŻYW30ŚĆ dla WaB"Sz .. wy.
po pięciodniowej podróży z Aten do
że R,umunja niezwłocznie przerwie wszel~ i
Jak
donosi "Frankf. Ztg.· ze Stock..
janiny. Miasto leży nad jeziorem i po'
kie stosunki z B,1łgarją i odda swoją f1o~
wierzchownie jest podohne do miast tę handlov!ą na liżj"tek armji rosyjskiej. holmu: ~Niedawno byli tam delegaci ko..
iurecbch ze \vzględu na moszeje i strul~ Bra:ianu zwołał radę ministrów, która po~ I mitetu żywnościowego z Warszawy, celem
ture dOjnó\v~ Spotyl~a się tu często naz·
stan?:vii'a te propozycje w całości od~ al uzyskania prawa wywozu 30,000 tonn pszenicy dla ludności w Królestwie. W tej
wis}~a Awerowa i Venizelosa jako nazwy
rZUCiC.
11otelć'N i skJepó.v. Awermv, pafrjofa z
!!Der!. Tgblt'" pedaje te wiadomości ! samej sprawie był w Stockholmie również
Epiru dorobił się miljonów w Egipcie i
Z Z "'s"r7"'''''''''''A''''
L
':'':.hl, poseł Korfanty".
ofiarował: je Grecji na budowęfIofy, a
~ekwii!"owall'lłe pl"Gihlkty.
Venizeios przeprowadzH oden'ilanie EpiNastąpiła
zasadnicza. decyzja aby
ru od Aibanjl. Venizelos posiada w Ja~ Rozporządzenie Cesarskiego Jenerał - Oll~ produkty spożywcze, konfi~,wwane przy
bernatorslwa z d. 7 marca 1916 r.
ninie wpływową rodzinę, a portrety je.go
rekwizycji iJyły przeka5y1.M~M; Sekcji Ta~
1. Nll1iejazem nakłp,di', się sekwestr
~vidnicją vJSzędzie obok portretu króla~
nich K1H:nen K. O. m. \Varf3z'J.w't. WarOdv~liedzi1em
kcrnerrdania \;rojsl~ na: znajduJące- 'się nls składach (poza leśnia
toM tG~arów winna być w gotówce przez
gred;kh J'-'1iliotisa, od którego dowie- ctwami) w tartak2,ch i koryt8ch rzek,
Zarz,~d Miasta uiszczana do Kasy Prezyp
8) nisobrobione, lub tylko piłą albo
dzia.fer.'l. się o jego usposobieniu co do
djum Policji.
•
••
••
~
1."
't
t 1a
siekierą obrobione drzewo użytkowe z przegroZE!Caj ln\VaZ}l VJ·i05ł\leJ 00. s rony 'V ....
Wlf~s~tałcelil)i~ farm~@~Gtów.
TI]€

-

Warazawakie
3wróeiło

si~

Tow.

do rektora

~ memorjałem, ż!l;daiącym

I

Farmaceutyo:1ne
Uniwer. Wara;),
wprowadzenia od

roku szkolnego 1917 świadectw dojrzałości
(m!ltury) dla farmaceutów, wstępująOS l!h do
uniwersytetu, pnsólużenia studjów farmaceu·
tYN:':!\j'ch ~o lat tr?8cn. oraz obsadzenia katedr nimi;: farmaceutycznych przez profsBo=
rów, pusiadaja.eyeh, obGk kwalifikacji n:mllo<l

wycb, r6wnisa kwalifikacje zawodowe.
Kurs

bu~o'iil!lfnict'!ll'Jl':m~

Niebawem rozpocznie się odbudowaĆ
zburzoroych siedzib, ahy więc dOBtarczy
'
.
d .0'1.
l
pracownikom wskazowek 1 "1'a
, ja~ na e,ł
źy. doko!lywać edbudowy zgo"nie z 'Wyma.~
'·
. lo'
h' t
gauiami h
'ygleny i. y t>Hl l'. l m .. C.. a;ri!K
. ereIB.

wznoszonvch sled2.\i5.

zarZ~ta

1Jumwersy-

tetu powizeehne[~o'" . organizuje .dwumie•

siPo(lzny
kurs bud9wnictwa. ,
'"
Słuchac~8mi mog~ hyc

męiezy.zni od
d
lat 18-u, p!J31f.daią"y pllQ.sta\Vowe wia komości 1l antrcetvki
i geometrji i pra tykę
oJ
przy budowie. O~łata wynosi 4 grosze za
godzinQ. Wykłady odbywać się będ~ \1
w

ognisJm głÓF.ue~1
-

"uniwersytetu

Dane powvzsze ~;,,\r;;'''Hida;~ ł,ewnych

poprawek. Sf~-sownie clo in~t~{{k'cji"'~;Cią~
g-mo-na listę jedynie ludność od 10-ciu
lat wieku. Nalezy jedna~;: Pl'zyt:luszczać,
że iydzi podawali. również dzieci nie
mające 10-ciu lat. gdyż ilość hart chlehowych dla ludności żydowskiej, a wiec
bez żadnych ograniczeń Co do wie~~u.
wynosi 60,000. Gdzieś więc musi tkwić
błąd.

W każdym razie w obecne} chwili
ogólna. ilośĆ ludności m. Wilna znacznie
się zmniejszy ta, przed wojną bowiem
statystyka miejska wykazywała przeszło
200 tysięcy mieszkańców.
Ale przewaga absolutna żywiołu pol.
skiego nie ulega najmniejszej wątpli
wości.
asc'hs;s:~i;~5' !'J~~SC!l ~ C~s~;nrasi~ieit

\Vcdłng rosyjskich oficjalnych zesta~
wiei;, liczba uchodźców polskich w Cesar~
stwie prz"dste.wia się jak następuje:
..
,
.. 1· •
n""" 000
"VI gUiJ. asuac~~m?~leJ
DI,v
~
crywanskie,l
120,000·
»lmłużsldej
33,000
jekaterynosławskiej
112,000
Ił
mińskiej
50,000
n
penzE:ńskiej
20,000
I>
połtawskiej
25,000
..
smoleńskiej .
25,000
!ł
riazańskiej
15,000
!II
samarskie1j
52,000
\O
jarosławskiej
10,000
~
pskowskiej
11,000
li
tambowskiej
14,000
11
twerskiej
10,000
łl
besarabsldej
9,000
~

je;

razem 543,000
Oczywiście, liczby te daleide są od pra ...
wdy. W niewymienionych innych guber..
ni2ch Cesarstwa schroniły się z pewooś
dą również znaczne :'partje ewakuowanych
rodzin polskicb. I to rozproszenie ucnodź c
(ÓW naszych p. całym obszarze ogromne~
go imperjum zdaje się grozić największe m
niebezpieczeństwem. Mo:i:naby domniemy·
wać się w niem pewnej planowości za..
mierzeń rządu rosyjskiego, który w ~en

sposób pragnie zyskać dla swych rozle..
głych

przestrzeni :znaczne ilości rąk ~o
pracy, raehując może przytem, że ro:adne..
lona na mniejsze part je ogromna liczba
uchodźców
łatwiej zostanie
wchłoniEita
przez kolos rosyjski.

powsge=

od 6-8 wi~
czorem. Kurs obejmować będzie wyklady
o materjałach bud'Jwlanych t konstrukcjaob)
rysunkach it. d.

chneau",
(.Kal'ucyllska
~

Żydzi, litwini i bia~orusini wytężyli
swe sny i l"oz'HlnęH energicz.
ną agitację, aby wykazać jaImajwiększ ą
ilość swych l"oda};ów. Wszystkie iednak
sztuczne zabiegi na nic się nie Pl'zyda~
ly. Cyfry stwierdziiy dobiŁniepolsld cha~
rakiel' Wilna.
.
Dane spisu przedsta\viają się, jak następuje: Polaków-oB,58?, żydów-59,112
litwinów - 3,616, bią~orusinów - 2,046'
. - 2,lVi,
Ą "A
.
~,
" flA7 mnyc;!•
~ ł
rosJan
mem'~OW-J,,,,..
211, ogó.łem 136,800. '
wS:Łystkie

21)

Urz1iliowsł!l i;}hcro łU!andlow:>'J~

~ych.

:2

p@!s~ick1l

karsól:1l pedagogh:z"

.

Zarząd polskich I"ursów postanowił

prócz zwykłych wykładów,· urządzać od
czasu do c;zasu wieczCi'Y dyskusyjno~od ..
czytowe dia słuchaczy. Idą: ch:!lej. '1;":
tym kierunku, zarząd organiZUje rown1e!
szereg pożytecznych wycieczek, z l~to
l'ych pierwsza odbędzie się już w nad..
chodzącą niedzielę. . Zosfanie z~vi~d.zo"

"Hajr,t" podaje następujące szczegó~
lyo urzędowem niemiecMem biurze handlowem w Warszawie. Urzęd.owy chagrubosci drze,,:=..
rakler biura tego potwie1'dzony został
W formuhrze do deklauwjl można specjalnem rozpcrztidzeniem generał=gu
się zaopatrz} ć w \Vo,Tszawie, w W:: d~jB.le ibel'natora W21'sza'Jlskiego, Vi któl'em u~
ną szkołą TzemiosI. \Vycieczkę meazleJ..
SUl'Gw..:6w Wojennycb, w POZO:;1;fif'ylli 23.8 - dzielono
instytucji tej następujących
ną poprzedZi wygłoszcna o godz. ~ 1 :a"
obszarze Je,.31'ał-Guberuaiorstwa-u pp. Nn.= przywilejów: 1) listy wysylane przez to no w lokalu kursów pogadanka jnzyn!~
F~"2:erwą 'ę;.li IUlHi~~lmlikacjilll
czelnjków Powiaiu.
biuro \volne są od cenzury, 2) biuro
ra l~oźmińskiego ,.0 roli wycho\~am~
Wszelkie Z3pa.llly drzewa,U6re hy~y
korzysta z telefonów rządowych w komu~ rzemieślnika na Zachodzi.e i VI PO!SC~
AMSTERDAM, 30-go marca. AnO'lja
O~O'Hnemu
nikacji z Niemcami i 3) towary wysyła- z uwzględnieniem historji rozwoju ~óaz~
w ostatnich dniach nawiedziona została )lAŻ dekhrow3uB, podleg.',j~
obowiązkowi deklarowania o Wy
Gctąd
ne za pośrednictwem biura mają pier- kiej szkoly rzemiosł.
przez wielkie burze śnieżne, które poprze.
świade!!twa zwolnienia clĄ sekwestru zawszeństwo przed innemi.
Iywały wszystkie linje telegraficzne na pół.
- TIIiIW~ .. zystiifO ~"1il!jaz8!aw$ze.
Ul'zędcwe biuro handlowe udziela
noc, półiloco~zachód i wschód. Liczne stają uznane za niewazn€; ~tal'a!1i2 o no~
W niedzi~lę d. 2 kwietnia l'. b. (l
we-należy zwr~cać do Wydziału Surow~
fabrykantom i kupcom niem1eck;m róż~ godz. 5 i pół pO pał., w lokolu To~.
statki i domy uszkodzone. Nie jest nieprawdopodobne m, że i przerwanie ruch u CÓyi Wojennych do d. 1 kwietnia 1916 l'. nych infmmacji o handlu i przemyśle Piotrkowska 91, pani J~mina. Ads.mowlczo"
ó. Od obowiązku rlskliirowania i sea
w Polsce, Póza tern do dzia.łalności wa wygłosi 2·g~ część ł'lsgadankl p. t. fi~
telegraficznego z Holandją z tern pozosta.
kwestl'u jest wyłączone:
biura wchodzi także inkasowanie przez . biegiem Wisły", uzupełnioną przegrom:aml.
je w związku.
Drzewo, które z ramienia Z3f:omUn
sąd należności kupców niemieckich od
Niektóre dzienniki przypuszczają, iż·
Tym faZ6W dziatwa, daźąc myślą za ~re2
niemieckiego przeszło na własność pry;'amiejscowych firm.
.kabel został umyślnie przedęty przez Ni€mN
legontką. '6Wledsi kGlejilD: Warszaw.ę l, oc6w.
tną.
Biuro to pozostanie w Warszawie kolice, PI'Jek, Włocławek, Toruń; .<1dausk
6. UmQtywowane piśmienne podania. także po skończeniu wojny. Rada za. i inne miejscowośei, l~~~e nad WJBłt!:.
Blokada Niemi~s ..
o zwolnienia drzewa od sekwestru. w ce- l'ząd.zająca tego biura znajduje się przy
i.hic::fł Se!i::.oł'c.!IlkieGo.
ZURYCH, 30-go ir2fOl!. "Neuę Ziir.. lu handlu .uiem, lub przerabiania, naleiy ulicy Rymarskiej .NQ 5 i składa się z dy.
Odczyty
Sokołowskiego wy~łoszone
cher Nacbrichten"a rmawiając wvniki kona
sidadać, Wl'S3 z Q;:;kiamcją. lub późniei
rektora F. Woiera i radcy sądowego będą w sali Tow. akcyjnego L. Geyera
f~rencji Pił I ySkiej, Z<'4'?illl:lCzają, te" projektow Wydziale Surawc6~v Wojennych, poz'~ Meiersztajna. Dotychczas przeszło 200 (Piotrkowska 295). Pierwszy odczyt p. t.
wane przez kc~licję ogłDdłi!;mle Niemiec
War8zaw~ zaś 11 pp. Naczelników Pawiafirm w Niemczech odebrało swoje na~ .. K.siąię Józef Poniatowski, dozgonny wr?g
Ii~(bia poprostu ciężkiem skręlHiw!lniam
tUl lub Prez,}'dentów PoliCji.
leżności od miejscowych firm.
Rosji" odbędzie się w 30bo!ę d. 1 .kwle..
h:;.~dll1 państw ne"".n.lnych. Tenże sam
7. Kto przeciwko niniejszym przepi~
. Z BUna.
tnia punktualnie o godz. 7 l pół Wlet:~O"
dziJn:ók ZWl'uca UWBgę, iż wprawdzie nie som wykracza, lub do wykroczenia namaNa pOCzątku marCa władze okupa.. rem' druO'i- Moloch rosyjski" w niedZiepO.TUiZ!llłi: na konfi::rencji ;sprawy pokoju,
wiat allJo pohudza, podlega karze więziElćn..
cyjne zarządziły spis ludności w Wilnie. lę d. 2 k~et~iao godz. 3 i pół popoł.

GENEWA. Jak dowiaduje się paryski ,;Tempsl' od pewnego dziennikarza
amerylnl!1skiego, który bawH w Verdun,
na miasto pada nieraz po 350 granatów
dziennie. Toteż Verdlln doidzie nieba~
'wem do stanu, w jakim ;'najduia się
Reims, Arras i Ypres.
.•
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OAZ
ETA ł,ĆnZI<A.
ezą;cy,

na placu Ziegicra (Przejazd 92), 'sprzedaż
kartofli na tym placu była. chwilowo przer~

Ks. Edward

CZąCYI

Fa;ill1r'3?~~a
spmC"j? 'tIijS Gil'l 1" ch.

p,",il~t;;!!i?lf

i

$Q'l@;1::!ttll1@lit<ełC

Si@'!!i!'c

("P .. ~",,,
'-' J.,",C-,-,

z WOdZ!rfid Gón:;ych, Antc!:l B:;l't(lsik ~
. t,8, J'02:e_f T,.,
~
N,)";; ego Ś· WIll.
",;9. l~i.,
,,"';
., n'r°"'''O'Vd
'J"~
nicz jiI"'I'cin Odaza z DabruGllOW51!, Laa~
wik 'Sl~-~pi~~ki Z Z&lesl:3, Jan BieHf!.iSki oZ
.iI.

I

Na ostatniem· p;jsiedzeniu. człon
kówZarządu StowSf!3ysz6uia spożywczego
"Robotnik" ućbwalono wydawać członkom
kartki ną wybrany przez nich towar, a t~
w celu ustalenia dywidendy: należnej

I

~eśH

I cul::l"~I;
,

~

vlięcei

hl'

• -

o"dCZa}ący

'-;;

l ~f!z.·eJ
';!'

t'':'

'rJ a nOfh..

guz ni.e w TBnlO;::,ic, to w

betzel~ o!eIn:y ,..~,~-;:3tt\Vc..Ż'i;~· z

glJ-

ryCzą:

Ładny m! p0S6,f.', Cł>yba, \v;:,i'jat
sie no!as!.
J
...
dnalsź<>
panna
Toia
wu~"r.-'7·"-··Sc"·
l' ~~,,'IlJL
~"!It
:1tv"-~:y""'.!.::..1
ca·ą ClęZ!,q cE't~l!er]ę swyCh argunlent>:lw,

nań

-

-,

1..

pop,o,rtycn, na~rzemian, to ~nicwn.cni,
to l:::':c,l'ownemi minkaml.-zd.o-ł:ał'a l'od.::iprzel<:onać.

ców

wodniczJ.cy.

3. W Wymysłowie.
W następując~rm skladzje: Ks. S~e'

będz!s

K~?k~;~~~~i~~;a~t~;.~~~c~G~;ll. ld]Dgr~~~~;'

WGdziel'ad.
•
Prezydjum miejscowej Rdiy Opie kullG
czei w \Vodziel'ud8.ch stanflw~'1 pp.:
.. Edw2.1'd I{l'?mky - .,rze\;jcEln~ezący \
skiH'bnik, Kazimierz Kulcgyeki-wiC6~przeo

(s)

uzysbil.ć,

niż miljonCł}'J'Y ~j-Thsa(~,.

n~czy,

W
Edwad li·
Krernkv z Pio"~tmow:'l. Kuzimierz Kulczycki

.. Ro"

członkom.
- Ze St©ę,"il'. g~Pil"OG~a""

post::n'am cię

, vJart

i;~t~~:;~:;ie:~:::~~:

lakierów

Pano\'.'ie Ludwik Gluck i Ryszard
Pohl uzyskali pozwolenie od władz, na założenie w Łudzi i prow~"dzenie fabryki pOm
Iitm'Y i lakierów spirytusowych.
Ze
bctniillt"l

Goc-wice~p!'ze,'!oJni~ ~

Tt~Ve-B2kreta!'.rr.

Jl1ljusz

waną,

3.

ł
I
I

I

'*

pccz~~a się pĆ:!1i1.a

'"

Tola

cinvo

fan Wróblewski - pl'ObO!;!ZC3 z Dohnmw,
- Odtąd. nis innego nie l'Jj7chJ::1zi1o
(s) Na p1ffl'WSZem pOsiedzeniu no~o=
Wlgdy~ł9W Kucharilki - rejent. i nb';']' z ;Ej prześHczr:ych 'EEte~zek, j~tI~: lJZeF!Sa t
Wj branego Zarządu Stow. "Praca'" podina~
I
i ziem. Fi D"hru,]jll. Ji~~;:;f Wa]~zako""Ski menso e, fnens-ae, t!lel~sa.~!! ..• !c:Jda-, la"zrdas
10no mandaty w sposób lu!.atępuiąey:;
gm.
Wimys~ó,;,
Anrlr;?,~j
Rożd!,
Sellretfir;;;
laudat i t. p.. t\ Hcz!',:: edoratcrzv Zc:=
Na prezesa wyOi'iHlO p. Wawrzeńca
włnEciciel cegieJD~ w OhecnIe, Sta.nisław pe\vrdali ją:; Ż'3 jej z tyra bar3.z~~ do
Kurcws' iego (ponownie), na zastępc"ę p.
twarzy. Ach! a propos tych adoratorówr
Antoniego Zientalskiego, na sekretarza p. Mudzo--gospo(b,rz "'i'si Dobrań.
Pre~ydium miojscowej Rady OpiekuńPanna rfola podz~eHła zJtE:jon.1yc'h
Stefana Gajewskiego, na zastęp~ę p. W~. i
c;;:ej w WVmY'i!Iowie RtaucJlvią pp.:
przer~Et~~.:r,;iC~~H . płci ~rzydlde:.j ~~ ~\?~~
cława. Kowalewskiego, na sk&rbmka p. Jo~
K~. S'8fi1u Wróblewski - przewodni"
kate[,.:::rJe; rl:~; nie znaJących łaGlnYi t\·~o
zefa Tysiake., na ZtLstępcę p. Bła~eja Po=
Cgąc~.r, Whćlysh.w Ku~h'3fElki wice-przed
rych tra~~to~J~la~a z naj\viększą pogardą i
karskiego.
worin'C2ąc:", Józef Walctakowski - ElBkrem
na wradaiących szlachetną mewą Cyc::
Na gospodarza p. Teofila Frl!.ezkov:~
kff~tarz.
rona i Wergiljusza, dla którycil );-lia~a
skiego, a na zastępca p. Stefana KuczynZ3WSZ:: w rezenvie s{od~de słówko i czu.:~
skiego.
4. t17 Głownie.
le 'spojrzenie ..
- z Żlid. Stow. "Ostatnia! PSHnOG".
W .uastwrujl!cym ęk~adzie: Ks. Wh~
W domu panna ToIa prześlt'd0wC'ła
(s) Na wczorajszem posIedzeniU e7łoDków kod"p,lFw ZabG?yó",ki z Gto'vnn, Alebundflf
misji finansowei przy Stow. "OstatnIa Pomoc:" wy- l
s'Im; łaciną całe otoczenie. Prawie CoBr;'j,ld
~
Gh~w:\P.
K~zii1'ier7
JHb~·:;ń"ld
brano komisie, . w sldad którct'wesz!i pp.::B. Lipszyc,
. dz:,ennie, zwykle przy. obiedzie, th.Ena~
!6 (l:r~l~n, I{?-~.-ry·f':~"J! Jezierski z GłOtVli3,
Sz. Fajtlowićź i G. Kreszo~:.
..,
("zyta oszołomi.onym rodzicom, że gdyObowiazkiem członkow KomISJI mieć nadzór il! IYiarr.;In. L;Jn~~r(i z Gło \:;.' na.
by
nie ładna, to języl-;; polski nie ponad pIeIęgnia;·zami.
Pn~~ydium L1liejsc'lwej Rady Opie.
siadaiby
wielu naj pospolitszych SM'N,
- :1J!:ę 5to'll'ir. M:6El!ei niesienia pOmJoCli' bEednJf~ (żyd.).
; ! kuń<::zei Vi Giown;e iltanowią pp.:
a gdy pewnego . dzionka przy zupie karK-'.
Wł:-\dy1;taw ŻibCZYlls\d--przG'';'I}.
(s) W celu przestrzegania przepIsów sanitar- I
toflanej, OŚ~.vitHkzyb, iż słowo "no\'i.'y'4
nych w mieszkaniach b.ednych Chr:fych, SŁowarzy- II d~~!~zący, AV~h:;;!~rnd~.lr BryiR~~-wice 'P1'2e~
pochodzi od ~ańskiego "novus"-ojdec
szenie kc.biei niesienia pomocy bIednym chorym. , wodr:iCbf1C\Y i Bkarb~-,ik, Kazimierz J~bloń"
nie
wytrzymał i rozchorował się; wywysyła kobiety, które myją mieszkania osób nie
ski -Bfrkre t1-1rz.
zdrowiał dopiero po tygodniu, gdy mu
mogących zair.ćs1ę tern z powodu choroby.
panna Tola dała słowo, że więcej przy
- K2!'ty na mace.
nim
o łacinie ani piśnie.
(s) Żyd. mieszlrańcnn Łodzi, orv,z
Szere~ benefisów w Bi~Ba~Bo za~
Upf~?nę{O tak kilka miesięcy.
przedmkść, wydano 175,000 kart na mace.
lwńczy jutrzejszy benefis pani Rode-Ja"
Wózki dziecinne, Coraz to częściej
- z G~;ili1w Ż'I"!il!iJH,'i:a;ltiiej.
sińskiej, która jest zbyt dobrze znaną I
ukazujące się na ulicy Piotrkowski.ej
(fi) W dniu dzisiejszym Gmi!laży sfa!ym by'.valcom Savoy'u, darzących ją w porze obiadowejl były dia panny ToH
dowska wypłaciła zapomogi tygodniowe swoją sympatją, by potrzeba byto ~8.~ pierwsze mi zwiastunami wiosny.
osobom, które wzię:y na wychowanie checać ich do stawienia sie na jej f")e~

I
I,

t

I

a

i

J

Ogółem
się 59 dzieci.

na wychowaniu znajduje
Zapomogi wynoszą:3 rb.

tygodniowo.
-

Handlarz Henoch Bender z

Łodzi,

Aleksandrowska nr. 12 został skazany na
200 rb. grzywny lub na 100 dni aresztu,
za to że bez pozwolenia handlował węgla~
mi i brykietami, żądał za takowe wygóro"
wanych cen, bryki~ty odbi~rał. za obcemi
kartami węglowemildla SIebIe zatrzymywał.

Handlarz Władysław Jezierski z No~
wo·Rokicia został skazany na 30 rb. grzy"
wny lub na 15 dni aresztu, ponieważ sprzedawał chleb beZ karty na chleb i za wyż
sza niż ustanowiono cenę maksymalną.
Bezp·!tatnc 2a~ładlf Ifrylf!jell*skie.
Na wczorajszem posiedzeniu zarządu Towarzystwa II Pomoc" ł poza szeregiem I4wy·
kłyell zfirządzeń w. walue 5 ~h~robami ~'~a
kaźnami
postanOWlQIHI urz!,\uzlć w &11.:u
punktach miasta bezprl.l.tne zakłady fryzjerskie dia biedaków.
• -

- Zagad~o'm'De
(~) Przy ulicy
stróż

oezysl!i!zaniu
jut

pośród

twarz"\"

się

R,azem rb. 973.13
Wydatki:
Honorarium p. Zadory, p. Mazurkiewicza, wynajęcie sali, służba,
afisze, reklamy, podatek i różne
drobne wydatki
rb. 381.26

,

płacił zapomogi za pitrwsze pół mIeSIąca mar~~ .tll
~,km:hn!omroboiniCzym i dziec!ęcym. ZlliljGU-

~cym się pod egidą KomItetu.

.... Spł".zeclam: kartofli.

'.' . (jj) Qnegdaj,

:i~dnego .•• z

Z

powodu pogrzebu

robotników, pracujących ~I;Zy
·"przeda2y,.uiltiesz}{ałego w zabudowa mach

mężczyzny.

rrrup PQsir,dd gęstą

brod('e

Widi1cl!uis

bezdomny noco?!ał ut!.
strvchu pogród gałganów, gdzlc go śmierć
z&sI~ne2<ył~.
\
Zwroii p()~h~wano na cmentarzu !y~

jalliś

dowl;k'm.

_ Przy ul. Aleksandryjskiej Nr. 4, jeden z lokatorów, L Rubin, ju2i od 5ljbot~

J nie

Dochód Iietto rb. 591.87
Za taki dobry wynik kasowy koncertu, skła-,'
damy gorące podziękowanie osobom, które s!ę do
tego przyczyniły, a w szczególności p. Lidji Kinderman za szlachetny i bezinteresowny udział jaio. soliatl\l; paniom~ Knicłl{)wi~ckiej i Odechowskiej
-Z!l pięknie malowane afisze i programy.
Firmie Gundelacll za beinieresowne ubran'e
kwiatami estrady. Firmie friedberg i Kotz za urzą
dzenie koncertu i ofiarowanie fortepianu.
'.
Paniom KraSllSl;iej i Richterewej za sprzedaż
programów i biletów, jako teZ i wszystkim innym
paniom, ktÓI~ prac~ poświęciły na tenże .cel z tak
dobrym wynikiem, składamy serdeczne Bog zapłać.

.
Zarząd.
-:- Z Komitetu kuchelł.
($) W dniu wczorajszym Ko~it~t kuchen wY:.

dI'ug~

i.t'opa

były ubrane w c!Jgh~. żyd'),:"sir',
jednakże z powodu :ogll1!gny meno-

dobn~~ było rQ3p03nnć.

i

Nr. 26

znaiazł &Upeh1l6

k1órydl

rOZkładającego

Zwłoki

P~otrkowBkjl:'i

porza.dkuJ:}c nu styclm pr;;y
dom!., BGZą! w~'rzucaó kt!~y

domu,

gfl łgan ów,

Z!]<ilmlW.

wycbodził z mieszkania. ~dy oneg~aJ
otworzono dr:,3wi jego illltBZkama, smalezlo'

no tam trnptl Hubina.
!ill"adzielł.

-

(5) Ubiegłej nocy ~l<) akł!ldu. M. T',Hlcera
przy ul. Kościelnej Nr. 6 skradzHmo towaru
aa sumę 2.000 rh.
-

utworzone ~ zostały

w

pani
programu

wypełni pan l\arol HanUS7!, którego ostatnie dwa występy odbędą się w sobotę i niedzielę.

Pumm ToIn, moda

1.••

łacin l·

łl.istorjo. żałoslla,

Pewnego

smętna.

a

pięknego popołudnia pan~

na Tola oświadczyła krótko rodzicom:
- Od jutra za<;:zynam się uczyć ła

ciny.
Rodzice ze zdziwienia wprost on1e=
mieli.
- Tola, bój się Boga, co ci do 610wy strzelHol Na takie czasy chces". 5ię
uczyć' łaciny... z ledwością wymówił
przerażony

ojciec po

dłuższej

chwili

milczenia.
- Na co pannie z przyzwoitej rodziny i do tego jeszcze na wydaniu-ła
Cina - lamentowała matka.

Tola, urocza tblondyneczka, o wielniebieskich oczach, z czarującym
-uśmiechem, poczęła wyłuszczać przerażonym rodzicom motywy jej-w ich mniemaniu-szalonego postanowienia.
- Chcę studjować i od przyszłeglJl
roku al,ademickiego mam zamiar wstą
pić na uniWersytet warszawski.
l\Tatka stała się blada jal~ najczystsza pszenna czter'ozerowa.
- Boże! Boże! doczekaliśmy się ladnej pociechyl Hoja córka-studentką! ...
Tola przerwała n'l.atce:
- Oho, bo mama należy do starej generacji... nie rozumie tego przewrofu, jaki się teraz Gok::>nywuje we
wszystkich dziedzinach życia i tych nowych horyzontó,.v, które się obecnie
kich

kobietą o;:Un·yty.
Czymś więcej, niz zwykłą

przed

Chcę zostać
gospodynią

będę studjować eDute qlle eoute; zresztą-tu: uśmiechnęła się ironicznie-niech
mama wie, że doktorat, jaki za 5 lat

"

słowo

"wiosna"

lą~

czylo się zawsze z nowym kostjumem.
nowym l~apeIuszem, nowe mi pantofelkami, a nawet ze specjalnym wiosermym
uśmiechem, jaki krasił jej lica.
Właśnie tel'az nastąpiła najlepsza
pora, by wywiosennić się-myślala-ale
cóż,

gd.y uczę się łaciny 4-5 godzin
dziennie. nie będę miała Czasu na cią
głe wizyty u szwaczek i modystek.
Ale gdy następnego dnia ujrzała swą
przyjaciół'kę, ubr:ll1ą a la derniere modeł
nie wytrzyma1a i poszła do krawcowej.
Tego dnia lekcji łaciny nie miała.
. W następnym tygodniu panna TOIEt
odwiedzała bezustannie to szewca, to
jedną modystkę, to drugą, to sklepy z
matel'jafami na kostjumy, tak, iż nie
mogia ładnie poświęcić ani jednej mi~
nuty.
Trudn.o-rozumowala-przecieź mu"

szę się

modnie

ubrać.

Później panna lola zaczęfa chodzić
do przymiarek, już wtedy na lacinę nie
bylo czasu - całe dnie wypełniały jej
konferencje z kra'ł}cowemi.

*

Panna T*ola toczyła *ze sobą walkę
wewnętrzną, tek straszną, o jakiej si.ę
nawet bajronowskim i szeltspirowsl-dn"&
bohaterom nie śniło.
Jestestwo jej rozdwoiło się na dv.'iII
"j-3."'-jedno wo~a~o:
...łacina! studju! dDktorat!...
drugie:

...kapelusz! kostjum! pantofelki!...
Każdy, kto zna :naturę kobiet ~
góry może przewidzieć wynik tej walki.
Parma Tola przepasab książklładńskie
różową

wstążeczką,

skropiła

rzęsiście

ł~a-:ni i ~chowa?a do pmU~ z :natniemodw
nIe;szei1ll kapebszcHru, a lIekroc WZl:'o!~

jej padał na ter. kąt, gdzie ono stało
jej się na płacz.
Biedna, nieszczęśliwa, panna Tola~

zbierało

Fig~lik.

Dopisek zecera: Adoratorzy bez
ładny wrócili do dawnych lasko

~~fi[TEfAtlalJ%ł~tt:rx:~cmrnuRC~

'. ,

miejscowe RadY

lialiitępująeyeh

mit>j~co;,~jJ·

ściac,h:

1.

l~awiarni

salony

się jutro- od sympaty~
Rode-Jasińskiej, gdyż lwią

ków

Rady Opiekuńcze.

Opiekuńeze

więc

Napewno
"Savoy" zaroją
część

Kary.

Dla panny Toli

~

ne{is.

podrzutków.

W Pabjanicach.

W Lj"S,~pują;cym ek!iOdzie: Ks. Dziakari Tomasz Swinian~1:i z Pabjanif!, Ks.
Prefekt Edward Goz z Pa;lja.n.i(', dyrektor
Jul;!lS~ Tuve z Paijlani('~ Jóief Hans-c ..
b:r~etel m. PabjanIc, Hieronim Włazłowicz
-obywatel m. Pabia.nic•
Prezydjum Pabjanickiej mleJscowej
Rady Opi(:,lmńczej 8t~nOWjll. pp.:
.

Ks. 'roroasz
Bwwarskl,
o"""'"
_'

przewodmo

,

W

Srodę,

tln. S-go Kwietnia :.916 roki.l, o godz. S-ej wieczorem

~O~CEliT

fil Bronisława

·I

U

RM

Akompanjament prof. LUDWIK URSZTEIN.

w programie m. in. Czajkowski-Koncert Skrzypcowy D-dur, Brahms-Sonata G-dur, G~nnod-Wle.

niawski-Fantazja z "Fausta", Wag!Jer-Wlkhełmł-płefń kOllkurs.M.i&=e śp!flwac::cy z,N~be~gi
Bilety w cenie od 55 k. do rb. 3.25, Lo~lb-. 10 do sabycia W bimK~!lC. f'riedi;lu~~ Plott.. 00.

B'

~[~~RIJtt:r(.~ )ll:~:~ ~

.

ll.A\'m>«.......

Ł(5nzKA.

GAZETA

4.

Natomiast artylerja ich była nadal
bardzo czynną tutaj i na zachodzie

Telegramy.
30=0"0 mar~. - Urzędowo..
'"J! . •
•
i"
Z Wililowm
zaC~otmel·
D

\71 okolicy Uhofla, mały oddział
niemiecki przywiódł, z -r.J}'deczki na

frane'.lskie, jako j"ńców,
kapitana i 57 żołnierzy. Na zachodzie. od M?zy, po allnem. przygoi?:

I,-tlc;wlńe

st~mowRska

~Jamu ogKl1,f";w~m,

franCUZi V'iZnow111

sIaki w ce> odzyskan13 stanowisk
leśnych na ~>~'ln0cnym wschodzie IOd
Ave co 1Irt.; zcstał:y~ one oaparte= W
, . ,'1<-.,:,,- '""
h"
.. fiBa I<U
PO::l.h.AlH.vyt.:lv<i:lIvvsc,;.
aanle]. częSOJ
..
doszło do zawziętyoh waU~ z bHzka.
.:..~l~.
hrOwlJlaz
'
' . 'Oj] nocy, 3z..
... W_",1"'"
W8.fącyc,-,
szde dziś rano przeciwnik musiał
t!3tą,pfć. "Valka artyleryjska toczy się
z wielką siłą nadal po obu stronach
Ivk!zy. W walce w powietrzu na
wschodzie od Baupaume, porucznik
Immelman wyłączył z boju dWllna..
St.~l ]ataviiGc nieprzyjacielski, rJ-m.ra-

I
I

~

L"

Z

~:ij~r1~\~~ni !~()Sl~j3ki9~$

trwają I

W niektórych IDi'"jscach
1"
'.
. ,
wa.dH
strazy
prze dmen.

Z widowili w~oskiej.
Na gorycyjskim obszarze walC'lono zawzięcie dzień i noc. U przy(,_..sika mostowego przystąpiły do
boju DO obu stronach duże siły. Nasze wojska wzięły tutaj do niewoli
350 żołnierzy, wśród nich ośmiu ofi"
cerów. Nader silnym jest ogień ar'tyleryjski w odcinku płaskowzgórza

~

ot!.

~

KLore ...

~ ~
11

..

a

""1"1'.

~~~łfab~

G

..

11-'

OL!)WY z

'ł

o

I

I! =

..

S~ł"~~~Z€i1~~:le

~~str!ł ~aJCL{Ii"

Doberdo. Na w~!gdr!{.a.ch na wschodzie od Seleu, tOGzy się walka dalej
g:J zna]GuJ€S Sle \~." nasz~!m rf!;;:U e
() kilka okopów. Jedna z naszych
J.'
. ,
....
Bombv
zrzucono' przez
nkr,rzv1ac!cla floty l 1!8taWCOW
.J
...
woonycn
o brzucua
T'
, .. ,
..
•
, .. ,
na lV.i'-~~~Z zaDlfy zviriH~rza a 1~111~11 ~nl2 ; gęSIO bombamI baterja Ilieprzyja,
"
TIjl0n ran!lylJ
cielslde 11 ujścia Sdoppy. W odcinZ ~~~~E~johvni tvsehGd~~lej.
kach Fe1H i PloeckeD, na fmDde
~!
d.
'1\.i
, l·j~ poru~n1U ~ JeZiOra l~arocz, Dolomitów i pod Rivą walki dziarGS]2mS zamechall swych ataków•
łowe.
"1'1~'

plaIQ;"J'''l~C~ a.:!Jgle.1SK1,

Ho efe r.

marszalek polny porucznik.

WIEDE~J, 3D-go marca.

I

szefa sztabu general!z8go

Zastępca

Dowódziwo WoJskome
lilii

wydarzeń.

Niema

Um~~~d@~fy k©mMmlik~t
..

!iśmy 1 kadeta i 125 żołnierzy i zdobYN
liśmy dwa karabiny maszynowe, 1 T':lio-

południowo~wschodniej.

Z widowni

od Jakobsbdtu, oraz na północy od
Widsy. Pod Postawami nastąpił spo~\
k~.
t
• _.
• JI.. ló'
,
k"lej.•
!
Z \'\m:wwm
Ua'lh{ar.s.
!
Nic ne-·-.~~q.

\~~~Ik~ ~ watera Głii1r~EUiłml

Nr. 90.

ii"~~Y.!l-S",He~~

~~~ein~~fi.G~~Os

PE1'ERSr~_rRG, 29 marCRc

SpruV;O-

zdanie urzędowe ~ dnia 28 marca.
Front zacho;jni: Pod Rygą ogień
d'?iałowv i karabinowy. Artyleria nasza
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mia!a
celne strza1y
w meprZYJaCle:s!nc
rowach i baterjach na zachód od Olai
i pned pl'zyczóUdem mostowym pod
Uexki.:i11. Pod Jakobsfadtem niemcy po
6w3atownem przygotowaniu arf:lleryj~l"dem dekowali w ol,;olky wsi Wal'sung
(13 klm. na poł'udnie od .Jakobstadtu)
lecz zostali odparci.
W okolicy na póboco-zachód od
Postaw nieprzyjaciel stawia gwałtowny
opór i wykonywa w niektórych mjejscach zacięte kontrataki. Nad jeziorem
Narocz nieprzyjaciel zajął las na polud-'
nie od wsi J'>1okrzyce, lecz wyrzuciliśmy
niemców w kontrataku z pó~nocnej czę
ści lasu, zdobywając dwa karabiny maszynowe i ujmując jeńców z czterech
rozmaitych pułków. W okolicy błot· fiń
skich, oraz w części frontu na północ i
południe stą-d, walki trwają.
Galicja: Na północ od Bojan wysadziliśmy równocześnie 13 min. Następnie piechota nasza przebieglaw
szturmie dwa rzędy rowów nieprzyjaciele.. Pozostali przy życiu obrońcy wysadzonych w powietrze utwierdzeń zosrali wygubieni za pomocą granatów
ręcznych i w walce na bialą br0i1. Uję-

tacz min i 1 przyrząd do rzucania bomb
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oraz retleK
01', WiC;Są
esc, ręczne}. hro-I
ni palnej i 5 dział. Te wszad;e musieliśmy po walca zupełnie popsuć, ponieważ nie można ich było odprowadzić.
JvUme niepogody na całym froncie
i nadz\F;yczaj trudnych \varunków tereN
nowyc.n nasze gotowe do poświeceń
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zafopiJy 10 ża~iO\<lCÓW nad wybrZeżem
anatoIski.em, zbu!'Zyły d,.vJ. mosty i za1.j,
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SH.ny opor nlcprzyjara
cleiof Wj,TZUClfy one, po rTzygoto\vaniu
artyleryjskiem Hofy, turków z ich stano..
wisk w okolicy doliny Baltaczi i zajęły
po walce mi~sto CW, "ad wybrzeżem
Mor;;a Czarn.e~.2 (L~8 }dm" na wschód od
Trapezui1tu). l?od. Wleczor turcy na C:tłym froncie n:c.dbrzeżnym podejmowali
bezustannie hontratak1, które ze skutl-demodpieraHśmy. Na 1;ołudnl0-wschód
od BitHsu (40 klm.) zajęiiśmy po walce
w nocy z 24 na 25 marca miasfec,ko
Khisan. Turcy, broniący tej miejscowości, uóeidi na południe.
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30 marca .
100 rb. = 177 m2rek, co odpowiada kursO\"i 55.3 rb. za 100 marek
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SALA KONCERTOWA
l-go Kwietnia 1916 r.

p.:;czątek o

DZIELNA 18-

godzinie 8-ej wiecz.
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W Koncercie przyjmą udział wzmocnione chóry .Łódz. Tow. Muzycznego
v "H a z o m i r" wraz z solistami i poszczególni uczniowie klasy śpiewu.
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Szczegóły

w programach.

Bilety do nabycia w Biurze Koncertowym Friedberga i Koca Piotr. 90.

SpecjaHeta

Dr. L PRYBULSKI
unC!} Pa.ful'.lnhlW'a i..!'! 2: róg Piotrkowskiej
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LeC!:enie elektrycznością, elekirolizą (usuwanie szpecącycb. włosów.
Przyjmuje o d 8-1 t. cd 4-9. P anie od 5-6 p. p~
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z 10 cioletnim jubileuszem pracy na polu pedagogicznym.
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poiecą apteka W. Danieleckiecy!)
Piotrkowska 127.
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f • • Oka~yjllie
bardzo ~anio meble
• m
a
uzywane po WYjezdnych do
sprzedania: 2 sypia.lki dębC'we, kredens, 2 stoły
jadalne, 18 krze5eł dębowych, otomana dywanowa. z materacem przekhdallym, 8 garnitury
salonowe, segar stojący, 2 trema, lodownia, 2
biurka, 3 stoły biurowe, Lampy naftowe i gazowe, 2 wózki dziecięce, 2 ehomonta, platforma
lekka z bokami, fortepian czarny krótki. Magazyn mebli Władysława. Romiszowskiego Piotrkowska 116 I-sze piętro front.
W Niedzielę i
fiiwięta otwarty od l do 6-ej.
'11 u p uj ę i sprzedaj~ maszyny
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D\. do 8l11ye1a. Brzezińska. 10 In.

9, front Placek.

IU'IebLo sprzedam tanio. MikotajewA• A• A• łlli
ska. 95 m. 27 front I piętro.
"! sile wiek-O;
9 t"Oumom, byl:y
A energiczny, ,samotny, poszukUJe
posady. zaSzczegółów lldzieln Wo!enu3-SMrne Tow AkC. raz
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Mikołajewska

95, róg Głównej.

odnowiony, podług ostatnich
wymagań - hygieny Otwarcie lokalu na..
stąpi dnia 3i-go Ma~ca 19H\ -go roku.
Lokal

całv

później.

Wiadomość:

Łask.

f."q..
Biuro pr u~ilJ

A. y uer:odorffa, .t'iotrkowsb 84.

Biuro
(maszyuistka) zdolna, potrzeb~a.
G or",;-;arl{Ł!.
Oferty z po laniem warunków, nadsyła.ć
ulil

»Gazef:i Łódzkiej". pod .. ChrreścijBnk a ".

werk ~iatraczny: koło bla~owo
koło sztorcowi) czyh d: eling, źubr0V:n1k, 1
!larą kamieni fra.ncuskich i inne traI!~mi~Je.
~WiadoIIl(Jść: M!ynarz Bolesław JaroslUskl, Wieli
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K'enkc gmina Dobra.

Do Dauki

poszukuje wykształconego polaka lub polki chrześcijan. Zastać można po poł. mię
dzy godz. 2 i pół i 3 i pół ulica Nawrot
No! 15, u NHjdy.
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W. Ty1iuski.·
_
zdoina panna do krawieczyzny. Wól• ~zatiska o2~· Praco wn.ia. "llARJl".
fiot~rlzebn;l sl,{'i"aca dil obowi~zku w gospoda.ro
r s&wle przy' ni: Brzez1ń"kiej l6! 104 ID. ~9.
[f<;~';;i=';~ło ~y;a"'iiy, sl!1"zedam ul. Rzgows'G
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16, i"raf·t .
wyj.;:zdu,-".prze~;ill urzlłdzenLe sKlerowe. ul. Mus::a 89. m. ".
"",,,:r;!;S-l{Onke zgubH: pas:.tp"trt niemiecki, wydanv fU" ul. Brzezi;~6ki9.ł.
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