
Wydanie wieczorowe. (6 kofumo) Z dodatkiem Cena 6 fen. 

~--"_ .. _------

Czwartek 16 Marca 1'916 f. ORGAN NARODOWY. 
ZaJolyciel i fDj1dawca Jan Grodek. Rok V. -- N2 75 .. 

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI: 
J{edakcja. i administracj=azd j& 8, otwarta eodz. od 9 

do 7 mecz., w . e t śWięta. od 12 do 6. 
OGŁOSZENIA: 

R.ocznie 12 Marek, półrocznie 6 Mk., kwartalnie 3 Mk., 
ruiesięcznie IMk. 

Za ()dnoszenie do domów 20 fen. mIesięcznie. 
Redaktor przyjmuje interesantów w sprawach re .. 

dakcyjnych od lo-aj do 2·ej. 
R~kopIsQW nade sranych redakcja nie zwraoa.. _ Rlilkoplsy 

bez zastrzetenia. honorarjum uwatą. ei!} za bezpłatne. 

Nadesłane na 3-eJ stronicy wśród tekstu za wiersz lub jeg$ 
miejsce 1 Mk.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.; 

nekrologja 40 fen; ogłoszenia drobne 4 fen. za wyraz. 
WycJwu,,-i co~zjennle po południu. 

Telegramy. 
Wielka flw2tera GłÓ_na. 

l5-go marca. - Urzędowo. 

Z widowni zachodniej. 
Pod Neuve Chapelle, wysadzili 

śmy w powietrze czołowe obronne 
stano~isko angielskie wraz z załogą. 
Ciężki ogień artylerii angielskiej 
skierowany był na Lens. 

Artylerja francuska rozwinęła 
czynną działalność przed w naszemu 
nowemu stanowisku pod La Ville 

~. sux Bois i" przeciw różnym odcinkom 
v Szampanji. 

~ W lewo od Mozy wojska śląskie 
iii w silnym rozmachu przesunęły swe 
,; linje z okolicy na zachodzie od Kru
i: {Fego lasu na wzgórze "Martwego 

człowieka". Pojmano nierannych 25 
oHcerów i przeszło 1000 "żołnierzy 
nioprzyjacielskich. Po czterokrotnych 
kontratakach francuzi nie odnieśli 
skutku leczprzeciwniedotkliwe straty. 

Na prawym brzegu Mozy i na 
zboczach Cotes, w dalszym ciągu 
zawzięcie obustronnie walczyła ady
lerja. 

W Wogezach i na południe stam
tąd, przedsięwzięli francuzi kilka 
mniejszych ataków wywiadowczy:h, 
które odzarto. 

Na: północy od Baupaume porucz
nik Leffers, zestrzelił czwarty Jata
wiec nieprzyjacielski, angielski dwuN 

płatowiec. Pod Vimy (na północe
wschodzie od Arras) i pod Sivry 
(nad MozaJą na północo-zachodzie 
od Verdun), nasze, działa obro~ne 
zestrzeWy po jednym francuskim la
tawcu. Nad Haumont (na północy 
od Verdun), spadł wielki la.wiec 
francuski, po· walce w powietrzu. 
Lutników z tego latawca. wzięto do 
niewoli, lotnicy innych latawców po
rd~śli śmierć. 

Z widowni wschodni.ej i bałi<ańskiej. 
Połotenie jest niezmienione. 

l'ł'a&zelne f)ow6dr~t'lVo WoJ&koft1(1. 

Urzedowy komunikat 
- austryjackij. 

WlEDEŃ, 15-go marca~ 

Z widowni rosyjskieJ· 
Załoga przyczółka mostowego na 

półuoco-zachodzie od Uścieczka, od
parła snne natarcia. Zresztą niema 
sżczególnych wydarzeń. 

, Z widowni pOłudniowo-wschodniej. 
Niem.a nic nowego. 

Z widowni włoskiej. " 
Na froncie nadsoczańskim trwa

ją natarcia włochów. Wczoraj w pOn 
łudnie walczono zawzi~oie u wzgó
rza Podg6ry. W ręcznei walce wy
rzuciły wcjska nasze nieprzyjaciela. 
który wdarł się tutaj w niektórych 
miejscach. Tak samo bezskutecznem 

pozostało nocne natarcie przeciwnika, 
do którego po kilkugodzinne m przy
gotowaniuartyleryjskfem przystąpiono 
w obszarze na południo-Z;1Chod'lie od 
San Martino. Przed miejs.cowośoią. 
'tą leży, jeszcze z pDprzednich dni 
boju, przeszło 1000 trupów nieprzy
jaciela. W wielu innych miejscach 
na froncie pobrzeżnym, doszło do 
żywszych walk art y leryjskic!I i przy 
pomocy miotaczy min. Zyw~mu 
ogniowi podlegał Ila karynłyjsKłm 
pograniczu odcinek naszej Pełli a w 
Tyrolu -obszar Col di Lany. Lotnicy 
włoscy zrzucili bomby na Tryjest, 
nie wyrządzając szkód. 

Zastępca szefa sztabu generalnego 
Hoefe rs 

marszałek polny porucznik. 

Sprawozdanie rosyjskiego 
sztabu generalnego. 
PETERSEURG, 14 marca,· Sprawo-

zdanie urzędowe zd.nia 13 marca. . .... 
Front zachodni: W okolicy Rygi 

zwykły ogien karabinowy i czynność ar
tylerji. Niemiecki samochód opancerzony, 
usiłujący ostrzeliwać rowy nasze z ka
rabinów maszynowych, odpędziła arty .. 
lerja nasza. 

Podczas walki działowej w okolicy 
UexkUll obserwowaliśmy wybuchające 
celne strzały w baterjach niepnyjaciel
sMch i w oddziałach niemieckich, usiłu
jących zbliżyć się do wsi Borkowice. 
Pod Jakobsztadtem niemcy ostrzeliwali 
dworzec w Neu Seelburg. 

. W okolicy Tannenfeldu i na fron-
cie Dźwinska ożywiony ogien działowy 
karabinowy i rzucanie bomb. W okolicy 
na południo-wschód od Kołków i w Ga
licji, nad środkowzm biegiem Strypy 
stoczyliśmy kilka szczęśliwych potyczek 
z patrolami nieprzyjacielskiemi; ujęto 
posterunek nieprzyjacielski zlożony z 30 
żołnierzy. 

Front kaukaski: Nad rzeką Kala
potamos (nad wybrzeżem) odrzuciliśmy 
ponownie turków. 

Persja: W operacjach pod Ker
manszah wojska nasze zdobyły 8 dział. 

Kronika pol ezna. 
Wojna Austrji z Portugalją .. 

WIE DEN. 15 marca. Wobec wynikłej 
wojny między państwem niemieckiem a Por
tugalją, polecouo c. i Ir. posłowi w LiZbonie 
zaiilldać od rsądu rzeczypospoli tej portllglll
skiej p:l8Zportów i wraz z personelem posęl
stWJII opuściĆ kraj. 

Jednocześnie zwrócono plł.S8po~ty tutej
ezemu pełnomocnikuwi portugalskiemu. 

Kobiety f ... ancu$ki~ 
nie chcą pok.oju .. 

BERLIN, 14 marca. (W A T). Liga 
narodowa kobieŁ francuskich uchwaliła 
jednogłośnie nie brae udziału w żadnym 
międzynarodowym kongresie podczas woj .. 
ny, lecz zwrócić wszelkie s:ły do liracy 
narodov.ej. Francusk;, jak powiada ode· 
zwa, ofiarowując wszystko co naidroższe, 
męŻÓW, synów, bracI swoich ojczyźnie, 
Ż~dllją wojny. wojny da zwyei~skh~go koń
Cll. Dopóki zgony tych ukochanych, ich 
bohaterskie poświęcanie nie bęiil! oknpio
ne zwycięstwem, nie chce francuska sły. 
szeć słowa. "pokój", uiechce wojny dla 
wojny samej, lecz wojny dla pokoju ,oj-

czystego i nie mogąc zań oddać krwi. 
dać powinna mu dusz~.,., 

Pod Verdun .. 
BERLIN, 14 marca. (WAT). W pi

em:;>,ch franlmskich podają ciekawe opisy 
walki, toczącej się pod Verdun. skreślone 
przez naocznego świadka, oficera armji 
franctlskiej. Rejon, pisze oficer - którym 
chcieli zawładnąć nieprzyjaciele. był o~ 
Rtrzeliwany huraganowym ogniem artyle
rji. W powietrzu było słychać hezustanny 
gwizd przelatUjących pooisków. Od czasu 
do CZ&su nad głowami francull<ów, z hu~ 
kiem, podobnym do tego jaki wydaje o~ 
gromny samochód ciężarowy, przelatywały 
tOf{)edy powietrzne. Cała ta masa poci
sków najróżnorodniejszych kalibrów, niosła 
li Bobi~ śmierć i zagładę, tysiącem odłam
ków zasypując znaczne· przestrzenie, i 
podnosząc z ziemi masy śniegu i błota. 
Oała okolIca spowita jest jakby mgłą gę
stą i~nie rozpraszającą się. Artylerja nie
miecka nie I3zcz~dzi pocisków. przeciwnie, 
zasypuje pozycje nasze taką lawio& stali i 
żelaza, doprowadza ogień· swój do takiej 
siły, iak nigdy przedtem. Lecz oto baterje 
niemieckie milkną. Nadćhodzi chwila de .. 
cydująca. Powoli osia.da pył śnieżny, zwo
je dymu pełzają po ziemi, klE;lbiąe si~ jak 
zwoje obłoków. Przed nami zarysowuje 
się obraz zniszczenia... Z drutów kolc;t;a
stych nie pozostało ani śladu, okopy zró
wnane są, z ziemią. cała okolica wygląda 
jak wielkie pole, starannie zaorane. W 
dolinie, na białym śniegu widać '. porusza ... 
il:lce się masy. Piechota niemiecka idzie 
do ataku. Nastaje chwila czynu. Ciszę 
przerywaj& dzwollki elektryczne, łączące 
sztab z baterjami. I oto znów z poprze
dnią siłą grzmią· działa, obloki dymu za
słaniają niebo. W oddali słychać trąbki, 
sygnały. . Nt.debodzlł rezerwy niemieckie 
i groźna falanga kroczy' naprzód. Bate .. 
rje dobywają ostatnich sił, zIemia drży od 
ryku dział. Rozpoczyna się walka stra
szliwa. decydująca. 

Rozkaz francuski .. 
BERLIN, 14 marCH. (W AT.) Biuro 

Wolffa podaje nfl8tlJpuj&cy rozkaz dzienny 
komendy francuslfiej, znaleziony w Lesie Kru· 
czym: 

Rozkaz! 
Forges nie stawił takiego oporu, jakie

go należało ocllekiwać. Dopóki nie nastąpi 
dalsze wyjaśnienie, wnoszę st!\d, że ki>men
daot tego odcinka nie spełnił swego oba
willZku. Zostanie on :II tego powodu stawio
ny przed Blld wojenny, 

Naleźy stawiać opór do ostatecznych 
granicł 

Powinniśmy w tej chwili być ozywieni 
tylko jednam jedynem postanowieniem: albo 
powstrzymać zwyci~sko nieprzyjaciela, albo 
umrzeć I 

Artylerja i mitraljezy będ!ł strzelały 
na ustępujllce wojska. 

Pod pia: de Bazelaire. 

52 brygada 8. 3. 1916. 

Tunel pod kanałem 
La Manche. 

BERLIN, l4-go marca .• Matin" pisze, 
ze profesor prawa przy uniwersytecie pa
ryskim, Alglave miał odczyt na temat pro
jektu budowy tunelu podmorskiego, mają
cego połączyć Francję z Anglją. Gdyby 
tunel ten l;>ył jut gotowy, mogłoby dzien
nie przebywać z Anglji do Francji 120 po
ciągów, transportować. ,z łatwością materjał 
wojenny i wojsko. a przez to samo uzy
sltałyby swobodę wszystkie zatoki w po .. 
bliZI1 kanału La Manche. Konstrukcja tej 
wspaniałej drogi komunikaćyjnej koszto
walały 400 miljonów, czyli, ~e na każde 

Ka!de ogłoszenie najmnIej 40 fen. 

państwo przypadałaby suma 200 miljonów. 
Jest to suma, jaką wydaje kaZde z państw 
W przeciągu 4 dni podczas obecnej wojny. 
Gdyby prace budowy rozpoczęto, jak to 
był projektowane, 2 sierpnia 1914 roku, 
byłby tunel w tym czasie, w jakim trwa 
wojna, prawie że gotowy. 

"owa pożyczka rosyjska. 
STOKHOLM, 14 marca. Z Peter-

sburga donosz'~ według teleg,ramu wro
cłil\vskiego "Generał .. Anzdgers": Nowa 
rosyjska pożyczka wojenna, w wysokości 
dwu miljardów rubli, która - jak iiu~ da
wniej donoszono - pokryta m i zostać o" 
sobną gwaranci" banków, będzie 5 i pól 
prosentową. Pożyczka wypuszczona zoo 
etanie w obligacjach o wartości nominal. 
nej 95 nrocent, a obligi posiadać ,będ~ 
wartość od 50-eiu do 25.000 rubli. 
Jak słychrć, podpisy na tę nową poży
czkę, są dotąd niewielkie. Bank pań!1twa 
zagwarantował połowę. t. i. jadem mi
Ijard; wie:kie banki petersbu!:s!(e 600 mi .. 
ljonów, a moskiewt!kia 400 miljonów ru
bli, 

o "zdradę" posłów. 
. DKoelo. Z'g.· donosi, że przeci,w po-

słom polskim do Dumy, którzy do d. 12 
b. m. nie wyjaśnili powodunieol:ecDości 
w Dumie, wytoctony zostanie proces () 
z\jr,~d~ państwa. 7 poslów takich znajdu .. 
je t'ię w obrębie okupsuji. 

o a~unicję W Rcsji .. 
BERLIN, 14 marca. Jeden z redak

torów "Birżewych Wiedom:osti" miał 
ciekawy· wywiad z obecnym ministrem 
wojny Poliwanowem, który mu o~wiad
czyI między innemi, że Rosja ma obe~ 
cnie poddostatki~m amunicji a szczegól~ 
nie pocisków armatnich. 

Zdaniem rosyjskiego ministra arty
lerja odegra jeszcze podczas wiosennej 
kampanji wojennej bardzo poważną rolę. 
Na dobre uzbrojenie i bojową zdolność 
artylm'ji trzeba kraść w Ro~ii większy 
jeszcze nacisk aniżeli daw'ta~i. To tez 
Poliwanow dołożył wszejłdch starań. 
żeby artylerja rosyjska znajdowaia się. 
na wysokOŚCi swego zadania. 

Makłakow «» Polsce i Galicji. 
BERLIN, 15 marra. ":..J'mddt>utsche 

Al g'fmeine Zeitullg" dono~i: G;,':t::a "Hieez· 
z dn. 25 lutego zamieściła przemówienie 
Mal.:łaknwa wygłoszone Vi Dumie w spra
wie Polski i Galicji. 

O Po;sce Mn,klakow powiedział eo 
następuje: "Pragniemy naprawić gl"zech 
hi:ltoryczny. Polska podniesie się, pow:;ta
nie na nowo! Ten okrzyk, ta zapowiedź 
radosnego posłannictwa. nie jest nam obo
jętn:1. lecz ala ludzi sta.rego "regim'u", dla 
władzy państwowej, był on zbyt jawnem 
niebezpieczeństwem. Polska ZdąWUll jut 
była rrzecież terenem c.:ynowników - ru· 
syfikatorów. Walka 2l polskością atano .. 
wiła cl\łą ieh mądrość adrninistrac~;lnl\. 
Ażeby poniżyć Polah.ów, wzywano tam 
dobrowolnie nj;"mców. Jakżeii mieli oni 
rozumieć tę zasadę? Wiem}', co czynił 
rząd za plecami wielkiego księcia, poza 
plecami tej odezwy, która miała Qbowią-

. zywac Rosję. Wladz~ rosyjskie nie kr~ .. 
powały się oznajmić prasie, że nie wolno 
mówić jej o, autonomji Polski. Władze ro
syjskie, gdy sprawa zaszła doŚĆ dalekO; 
nie powstydziły się zawiadomić "cyrkula
r~em" "czynowników", że autonomja Pol· 
ski nie dotyczy Polaków zaboru rosyjskie
go. 

Podczas naszego krótkiego pobytu VI 
Galicji, wysłano tam szumowiny biurokra
cji rosyjskiej. Uczyniło to 2l naszego pO-
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Dnia 24111ego Lutego r.b. \, zmarl po krótkiej chorobie' w niewoli rosyjskiej w Ust - Kulom, 

gub., Wologodzkiej, jako jeniec cywilny, nasz ukochany jedyny syn, brat i szwagier 

I I 

I 
llIł 

Z r 
w wieku lat 27. 

I 
Radu dr. Lewinski Charlottenburg, Fasanen.rlrasse 83-
Joanna Lewinska urodz. Poznańska, 
Stefanja Na -elschmidt UJodz. Lewinska, 
Helena. Neuberg urodz. LewińslulJ 
dr. Franz Nagelschmidt, CharlotUtsburg 
Prot. dr. I<arl Neuberg, Dahlem. 

Dnia 24-go Lutego r. b. zmarl' w niewoli rosyjskiej w Ust .. Kulom, gub. Wologodzkiej, jako jeniec 
cywilny, syn członka Zarządu naszego ,Towarzystwa, radcy d-ra Zygmunta Lewinskiego, 

Ini 
II 

nler I I 
w wieku lat 27. 

W zmarłym tracimy energicznego i dzielnego ws:p ólpraco wnika, w którym widzieliśmy poważną 

silę dla przyszłego rozwoju naszego Towarzystwa" 
Serdecznie opłakujemy przedwczesny zgon drogiego naszemu sercu wSlló1llracownika i zachowamy .. . .. o nIm WIeczną :parnIęc. 

bytu w Galicji skandal europejski, który 
przejdzie do potomności (oklaski na lewi .. 
ey i centrum. - Puryszkiewicz woła. ze 
s'Weg;y miejsca: ,.Racj!!I"). 

Nowy ambasador rosyjski 
w Japonji. 

PETERSBURG, l4-go marca. Amba
SadQf rosyiski w Chinach, szambelan I<m
penskij, zamianowany został ambasadorem 
rosyjskim w Japonii. 

Przesilenie w Persji. 
KONSTA.NTYNOPOL, 14 marca. t- Po· 

dług wiadomości, nadeszłych tu, rzekomo 
z dobrze poinformowanego źl'ódła. gabinet 
perski. sprzyjający Rosji, pod -prezydencją 
Ferman-Fermy, zostanie usuni~ty, a na 
jego miejsce zamianowany zOBtanie preze
sem nowego gabinetu minister wojny Si
padar-Azam; w gablnecie tym zaai&dll 
stronnicy mocarstw centralnycb obok 
stronników czwórporozumienia. Progra
mem przewodnim nowego gabinetu b~dzie 
zasada polityki neutralności. Ministrem 
spraw zewn~trznych zamianowanym zosta
nie Sam ed·Dauleh. 

Zgon wojewody czarnogór
skiego., 

BERLIN, 14 marca. Z Cetynji dono~ 
$zą, że zmarł tam w: wieku 102 lat były 
minister wojny Czarnog6rza, bohater z wo .. 
len przeciwko Turcji, wojewoda Plamenac. 
Plamenac był spokrewniony z rodziną kr6~ 

. la Nikity. . 

Z Krety. 
ATENY. U: marca. »Nea Himera" 

donosi z Canei: Według informaCji konsu
latu włoskiego, ludność Krety została po
wiadomiona, że wkrótce, oprócz załogi 
ą,ngielSkiej,'na wysp~ wysadzoną zostanie 
sałoga włoska. Ludność, która załogę 
angielską przyjęła spokojnie, obecnie zde
cydowana jest za wszelką cenę nie dopu
Icić do wylądowania Włochów. 

Grecy usłępująz pod Sa
lonik. 

~TE~Y, 14 marca. Obozui~cy pod 
ęaIoni.bw oddział kaw~lerH greckiej pod 
'cn'64.1twlłm pułkownika Mawrochalisa 
wycofał sIę do Lariasy. ' 

Tpzęsienie ziemi. 
BEaN, 14: marca. Pisma medjolań-

qd TOfIJ. Akt91negO (JJYfobGw Bawełnianvch J. K.· poznunsklego łJ łodzI. 

skie donoszą. iż w okolicach Wenecji, 
Florencji, Ancony i Treviso dało Bi~ UCZUÓ 

silna trz~siellie ziemi, trwające 25 se
kund. 

Kronika miułs[owl i _Z'B. 
G • L iii - Wspomnienie pośmiertne. 
rOZu2ł Olbrzymiego strajku Z Ust-Kulom, gub. Wologodzkiej, na-

W Ameryce. de,szb żałobna wieść, że zmarł tam, prze-
NOWY YORK, H-go marca. (WAT). bywający jako jeniec cywilny Karol Le-

Przeszło 400,000 kolejarzy grozI przez wiński inzynier, jedyny syn radcy dr. Le-
swe organizacje powszechnym Btrajkiem. winskiego i Joanny Uf. Poznańskiej. Zmarły 
domagają się ustanowienia S-godzinnego był czynnym, jako inżynier w zakładach 
dnia pracy. Cełem zaże-gnanhl ogólnego przemysłowych Tow. Ake. II K. Poznali .. 
bazroeia., którego skutki mogłyby być skiego i dobrze był znanym w sferach 
wprost nieobliczalneJ układai& kompanje towarzyskicb naszego miasta. 
kole!owe ~lan zorganizowania generalnego - Z qlłu olGoGIgowego. 
komitetu, tkt6ryby rozpoczął rokowania z (s) Dziś i jutro rozważanie spraw 
reprezentantami kolejarzy i poczynił im kryminalnych w Cesarsko-niemieckim 
ustępstwa, jakie okaż!! sj~ koniecznemi. sądzie okręgowym zostalo odroczynem. 

Konwent senjorów Parla- _ Liga dla zwalczania ohol"óbaa-
menlu kaźnych. 

zgodził aiQ BR odbycie w dniu jutrzejszym (s) Stowarzyszenie niesienia porno-
posiedzenia plenarnego, na. którem wniesie' cy "Ez:ro" w celu walki z chorobami 
sekretarz skarbowoś:!i etat j projekty pOdat. zakatnemi urządza w dniu 19 b. m-ca . 
kowe. Potem naet~pi odroczenie do środy dzień znaczka. 
przyszłego tygodnia. Nie jest wykluczi>uem . Dochód z dnia znaczka przezna
że dwa ostataie dni tygodnia llrzeznaczon~ . czonym jest na zakup mydla, sody 
zo&taD'ł d$ roztrząsania nader waźnych kwe- itp. 
stjl pDlitycznycb. - Ruzporządzenie. 

Kups rubla. (s) Pońieważ wiele osób z zacnod· 
BERL' IN "5 0"- 'td niej czę~ci miasta nie przestrzega prze· 

, J marca. lC!l a nofowa- . 
la następujący kurs rubla: p1s6W 'ty.;zących się odwiedzania dom6w 

100 rb. -175 marek (co odpowiada modlitwy, przeto władze odnośne pole-
57.1 rb. za 100 marek). ciły miejscowym rabinom, aby ci o

W sbjni domu pani Krause, przy ul
Op a cy,ewskiej zastano dnia 23 stycznia r. 1916 
wóz c.i~iarowy i dwa siwe konie. prawdopo
dobnie skradzione. Wós Ił końmi sQstałumie
szczany w stajni miejskiej. Podejrz!lBY o kra
dziea Antońi Zarzycki twierdzi. że zastał 
wóz dnia 22 stycznia r. 1916, bez właścioiela. 
na drodl'le do LaseK w {iQuliłn pos'tertiulm 
przy rogatłi.~eh J6r~zolimgJdeh, oraz że chłap, 

. który po'Wozlł'końml, zostałareBztowany przez 
posterunek, gdyż prawdopodobnie nie 'posia
dał pr2iepołl\ki. 

'Yłaśaiciela i ewe.n~l1ałnydl 8wiadkÓ.". wzywa 
trę, aby się zgłoslh u starszego prokuratora 
w W"rSZliwie, Plac Krasińaklcb Nr. Ó. 

a ..... 
Listy gończe. 

. (s) tandarmerja austrjaeka, za pomaca. li
st6w . gończych poszukuje bandyt:5w: Wojciecha 
Marca i Jana KrQs!ę, osk~h o dftona1iIe 
sże~ JUlpadów ba.ndreJdch w ~bemil ~łej. 
Oltatnł,. oskartony jesf tęwple1 Q napad w dniu 9 
stYcznia na kupca L . Malzelsa .1 poranienie dwóch 
jego synów. 

znajmili wlaścicielom dom6w modlitwy, 
by niedopuszczaIi mieszkań:ów z za
chodniej częśći miasta. 

Niestosujący się do powyższego 
podlegać będą karze. 

- Z prahsi !ud~wej. 
(s) Tania pralnia ludowa przy Sto~ 

warzyszeniu nies)erua pomocy imienia 
przedwcześnie zmarłej córki rabina C. 
Hirszherg, w tych dniach rozpocznie już 
swą działalność. . . 

Pralnia jedna znajdować się będzie 
w Bałutac;:h, druga zaś w centrum mia
sta. 

Cena wyprania sztuki bielizny ozna
czoną została na 2 kop. Bielizna podle
gać bęclzie dezynfekCji. Tygodniowo wy~ 
prac będzie można 15,000 sztuk. 

- Z tl"smwajó. dojazdowych. 
(a) Dyrekcja sieci tramwajów doja

zdowych podmiejskich cofnęła obecnie da
wanie mydła na stacjach, utywanego do 
mycia . rąk przez. konduktorów i maszyni-
stów. . 

- Han'1el zbożem i mąką. 
Wczoraj odbyło się zebranie czlon. 

k6w' sekcji kupców, handlujących zbo
żem ] mąką. istniejącej, przy Stow. fa· 
brykantów i kupców m. Łodzi. 
. Wobec tego, Ze jak sądzą członkoo 
wie sekcji, mogą być wydane różne, on" 
cesje dla handlującyćh zbożem i mąką, 
to, ażeby być na to przygotowanym, 
postanowiono zebrac fundusz w sumie 
100,000 rb. Dla uskutecznienia tego wy· 
brano komisi-ę, składającą się ·z 5 CUOI\" 
k6w sekcji. '~;." 

- Różn"'~, "lIial"ką. 

(b) Celem 'wszystkieh kooperatyw spo
zywczych jest zaopatrywanie swych eilol. 
ków pr~edewBzystkiem w produkty jaknaj. 
wyzszejdobrocj~ powtórezaś po moiliwie 
jaknajniższej cenie. 

Dlaczego jednak na jedne i te same ar
tykuły, równej lI~bie dObroci,1 niemal kaMa 
kooperatywa posiada inne ceny - doprawdy 
odgadnąć trudno. 

Jako przykład podsjewy: w Siowa!l1" 
szeniu Handlowców pOlaiich (Nawrot Nr. 13) 
funt clUkru kontuje 29 kop. - W pewnej zaś 
innej kooperatywie 32 k' ł dalej faryna po 
25 kop. - łam zaś 27 kop. - szmalec 125 
kop.' - gdziełndziej 132 kop., ryba SUSliona 

48 kop.,-gdllieindziej 54 kop:kawa, żytnia 
15 kop, - gdzieindziej 20 kop. 

o ZaQhod3i pytanie: leteli hllndlowoy mo
gą spIzedawać taniej, dlaclllsgo w innej koo" 
peratywie-i to do tego robotniczej-cieny Sil 
wyższe? 

- Z tanich herbaciarni. 
o (s) Zarząd tanich herbaciarni zwróci! 

się do K.omitetu rozdziału chleba i mąki 
z następującą prośbą: 

"Od czasu zmniejszenia ilości wyda .. 
wanej mąki przez Komitet rozdziału chleba 
i mąki, tanie herbaciarnie zostały zupeł· 
nie pozbawione chleba. który i dotąd o' 
trzymywały w niewystarczającej ilości. . 

W siedmiu herbaciarniaeh sprzedaJE! 
się dziennie 10,000-12,000 szklanek )rer· 
baty. 

J?zie.nne -zapotrzebowanie na c~le~ 
wynOSi WięC około 4000 funt6w, jeżeh 11'" 
czyć tylko l/s na szklankę herbaty i pO' 
minąć inne zapotrzebowania. . 

Brak chleba w herbaciarniach wywOt 
łaje wśród ludności niezadowolenie. 00-. 
maga się ona natarczywie sprzedaży chIe~ 
ba, > dowodzą~ te Magistrat dla tan!cII, 
herbaciarni mąkę·wyznacza. Zarząd tantC~ 
kuchen prosi przeto Komitet rozdziału 
chleba i inl:lJd .. aby dla instYtudi ic~. któtQ 
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12 °0 sggnacje skarbowe zesz!) ie iec iej. 

5°10 życzka Rzeszy niemieckiej, niewJDowiedlialna ai 88 roku l~R 

. W. cel~ :pokrycia wyda~ków powstalych wskutek 'wojny, zostają niniejszem przedstawione do 8ubslrrypcji 
publIcznej 412 proc. Asygnacje skarbowe Rzeszy i 5 proc. Obligacje Rzeszy. 

O~ligacje ni? llodlegają ~y:powiedzeniu ze strony Rzeszy aŻ do l pazdziernika 1924 r.; do tego (zasu nie 
może by~ zatem znlzoną także Ich stopa procentowa. Posiadacze mogą jednakże rozporządzać obligacjului, jak 
każdym Innym papierem wartościowym (sprzedając je, zastawiająo i t. p.) 

WARUNKI: 
1. Miejscem subskrypcji jest Bank Rzeszy. Zapisy przyjmowane będą, 
począwszy od soboty, dnia 4 marca, . 
aż do środy, dnia 22 marca, do godziny 1 w południe 

przez Kantor. C!łównego I!a.nku Rzeszy dla papierów wartościowych w Berlinie (pocztowe konto czekowe Berlin NI'. 99) i przez wszystkie te ftlje Banku, Rzeszy, 
~t6re z~ł.atwlaJą czrnnoscl k?sowe .. Zapisy można jednak uskuteczniać r6~?ież za pośrednićtwem Pruskiego Bankrz Państwowego (Konigliche Seehandlung) 
:I Prasklej Centralne] Kasy spolkowej (Central~Genossenschaftskasse) w Berbme, Królewskiego Banku Głównego w Norymberdzie i jego oddziałów, jak równieź 

wszystkich niemieckich banków i ich filij, 
wszystkich. niemieckich pllblicznych Kas oszczędnościowych i ich związków, 
każdego n~emiecktego towarzyst'rera ubezpieczeń na życie j kazdeg'l niemieckiego towarzystwa kredytowego. 
Sub.skrYPCJe na 5% Pozyczkę Rze_zy przyjmują także urzędy pocztowe wszystkich miejsc wości. W tym ostatnim wypadku wpłata pełnej należności moźe 

być uskuteczmona 31 marca, najpóźniej wszaRże, musi nastąpić tS kwietnia. Co do obliczenia procentu porówn. ostatni ustęp artykułu 9. 
_ 2. ~sy~nacje skarbowe dzielą się na 10 seryj i wystawione są na sumy po 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, l,OOO, 500, 200 i 100 marek, z kuponami, płatne~ 

mI 2-g~ styczma l l hpc~ kaźd.e~o roku. Procenty poczynają się liczyć od l lipca 1916 roku, pierwszy kupon jsst płatny 2 stycznia 1917 f. Do jakiej serji należy po~ 
szczegolna asygnata, wymka z Jej tekstu. 

f:arząd Skarbowy Rzeszy z.as~rzega sobie. prawo ograniczania ilości Asygnacyj, przeznaczonych do wypuszczenia, jest zatem wskazane, aby subskrybenci zgó .. 
ry wyrażali swą zgodę na dostarczenIe 1m Poi;yczkt Rzeszy. 

. Asygnacje skarbowe umarzają się przez wylosowanie po jednej serji w latach 1923 do 1932. Losowania odbywają się w styczniu każdego roku, po raz 
plerwszy w styczmu 19n roku; wypłata wylosowa ych Asygnacyj Skarbowych następuje l lipca następującego po wylosowaniu. Posiadacze wylosowanych sztuk mo
gązamiast gotowizny żądać eztera i pół procentowych Obligacyj, które flie podlegają wypowiedzeniu do l lipca 1932 f. 

3. Pożyczka Rzeszy wypUSZCZl na jest równiE Ż w sztukach po: 20.000, 10.000, 5.000, 2.0JO, 1.000, 500, 200 i lOt) marek, przyczem procenty poczynają si~ 
liczyć od tej samej daty i I;łatne są w tych samych terminach jak i przy Asygnacjach Skarbowycb. 

4: Cena emisyjna wynosi: 

za 41/ 2% Asygnacje Skarbowe 95 marek. 
• 5% Pożyczkę Rzeszy 98.55 marek, jeżeli subskrybent żąda papierów. 
" 5 Poźyczl<ę Rzeszy 98.30 marek, jeźeli iąda,ażeby sumę zaciągnięto do księgi 

dług6~1 Rzeszy bez prawa rozporządzania nią (Sperre) do 
15 .. go kwietnia ,1917 roku. 

za każde 100 marek wartośd nominalnej z doliczeniem zwyldych procentów bieżących (stuckzinsen), (por. artykuł 9). . 
5. Przyznane papiery na życzenie subskrybenta będą bezpłatnie przechowywane i doglądane w kantor:t.e głównego Banlm Rzeszy dla papierów wartościowych 

w Berlinie az do l-go października 1917 roku, Przez io nie zostaje ogmniczone prawo rozporządzania. Subskrybent mote odebrać sw6j depozyt kaM ego cza
sLl-nawet przed upływem tego terminu. Wydawane przez lmntor dla papierów wartościowych kwity depozytowe, będ~ przyjmowane przez Rasy poi;yczkówe na zastaw 
jak same papiery wartościowe. 

6. Formularze zamaw:ające moi;na otrzymywać we wszystkich instytucjach Banku Rzeszy, przedsiębiorstwach bankowych, publicznych kasach oszczędnościo .. 
wych

J 
towarzystwach ubezpieczeń na życie i towarzystwach pożyczkowych. Subskrybcje mogą być dokonywane również listownie z pominięciem formularzy zamawiają

cych. Formttlarze zamawiając .. dla zamówiell na poczcie, będą wydawane przez urzędy pocztowe. 
7. Przyznawanie następować będzie w granicach możliwości natychmiast po subskrybowaniu. O wysokości przyznanej sumy rozstrzyga instytucja, przyjmująca 

subskrybcję. Specjalne życzenia, dotyaące wysokości poszczególnych pap;erów, winny być wyszczególnione w odnośnej rubryce na pierwszej stronie formularza zama
wiającego. W razie niewyrawienia owych życzeń, instytucja pośrednicząca decyduje według własnego uznania o rodzaju poszczególnych papier6w. Późniejsze 
wnioski o zamianę wysokości przyznanych papierów nie będą uwzględniane. 

8. Subskrybenci mogą przyznane im sumy pokryć całkowicie każdego czasu, począwszy od 31 marca. 
Są oni jednak obowiązani do płacenia: 

30% przyznanej im sumy najpóźniej w dniu 18 kwietnia f. b. 
20%" lł" " n 24 maja b. t. 
25% Ił • n " ,,23 czerwca f. b. 
25%,. "" ,. ,,20 lipca f. b. 

Dopuszczalne są również wcześniejsze wpłaty częściowe, jednakte tylko w okrągłych sumach wartości nominalnej, podzielonych przez 100. TaHe zamówie
nia do t 000 marek nie potrzebują być pokryte w całej w!Jso~ości !lż do. termin!! płatności pierwszej raty. W t:ym wyp.adku są ~Opl1szczal~e również, ka2dego czasu, 
cz~ściowe płaty, jednakże tyllw w sumach okrągłych wartOŚCI nommainej. podZIelonych przez 100. Wpłata mUSI być UIszczoną Jednak dopIero wówczas. gdy wynosi 
conajmniej 100 marek. 

Przykład: Muszą zatem wpłacić najpóźniej: 
Subskrybenci na 300 marek: 100 marek dnia 24 maja, 

. 100 marek, dnia 23 czerwca, 
100 marek, dnia 20.1 pca, 

" • 200 " 100 marek, dnia 24 maja, 100 marek 20 lipca, 
., JJ 100 • 100 marek, dnia 2,) lipca. 

Wpłaty należy uskuteczniać w tej samej instytucji, w której dolwflllllJ subskrypcji. ., • 
80.000.000 marel< 4% Asygnacji skarbowych Rzeszy niemieckiej z rl'ku 1912 serji II, podlegające amortyzacjI 1. m~la r. b. będą przyjmowane - bez kupo .. 

nów na pokrycie sumy przyznanej pożyczki wojennej w pełnej sumie po potrąceniu oGcinków kuponowych do 3Q kWIetnIa: . . . 
Plzyjmowane będą rrzy wpłatach również będ'l':e w obiegu bezprocentowe Asygnacje skarbowe Rzeszy po potrącenIu 5% dyskonta od dnIa wpłaty, JlaJwcze .. 

śnicj jednak od 31 marca, aż do chwili ich płatności.. .. . . . ••.• 
9. ~onieważ procenty od pożyczek poczynają SIę hczyć dopIero z dmem l lIpca 1916 r., przeto pa korzysć subskrybentow będą doltczone od wszystklch 

sum wpłaconych- 5% za P0życzkę Rzeszy i 41kf,-za Asygnacje skarbowe, od dnia icb wpłacenia na'wczcśniej jednak od. 31 marca do 30 c~erwca 1916 roku;. P!zy wpła
tach dokonanych po 30 czerwca subskrybent winien uiścić procenty od dnia 30 czerwca aż do dnia wpłaty. W sprawle wpłat za pośredmctwem poczty mteJ. 

Przykład: Zatem od ceny kupna, zaznaczonej w punkie 4, odlicza się: 
a) b} w dniu c) w dniu 11. P,'y "'ypł" .. h n. A •••••• j ••••••••• 1 a) I b) w dniu c) w dniu 

l. Przy wpłabich na Pożyczkę Rzeszy . do 31 marca 18 kwietnia 24 maja Rzeszy ., ••.••••••••• do 31 marca 18 kwietnia 24 maja 

n:t od sztuki za . . . 90 dni 72 dni 36 dni 4 i pół proc. od sztuki za • . • . • . • • . 9U dni 72 dni 86 dni . . . 
1.25 proc. 1. proc. 0.50 proc. 1.125 proc. 0.90 proc. 0.45 proc. -

I I Wpłata rzeczywsta wy- J za szłuke. • . • -I 97.25 proc. 97.50 proc. 98.-proc. 

l 
Wpłataa rzeczywista 'Wynosi zatem tylko . . 93.875 proc. 94.10 prO(:. 94.55 prce. 

nosi zatem tylko t za wniesione do księ- l 97.05 proc. 97.30 proc. 91.::0 proc. I g! długów • . - . l 
I 

Przy wypłatach na poczet Potyczki :Rzeszy podwyższa się naleJytoU, mlljąca być wpłaconą, za każde 18 dni, o które odsuwa się 25 fenigów, dalej wpłatll, o 25 fenigów, a. przy wpłatach na 
asygnacye skarbowe za każde 4 dni o 5 fenigów, za kaMe 100 marek sumy nominalnej. . • 

Przy zamawianiu przez pocztę (zobacz punkt 1 ustęp ostatni) przy wpła!ac~ pełnych. dokonanych do 31 marca, ~ędą zwracane pr?centy za 90 dm 
(przykład 1a)1 przy wszystkich zaś innych pełnych wpłatach, dokonanyCh do 18 kWietnIa, będą zwracane procenty za 72 dm (przykład I~), także wówCzas, ggdy 
nawet płacono je przed tą datą· . . . . . . _ 

lO •. Na odcinki Pożyczki Rzeszy, oraz AsygnacjI Skal?ow'y~h Rzeszy po. 100 marek 1 "':YŻ~l na ~ądame będą ,:'y~awal1~. ś.wladectwa tymczaso~e, wys~awlone 
przez Dyrekcję Banku Rzeszy; półniej zostaną ogłoszone w.ar~:lkl zamiany tlch sWladectw. na odcl1~kl or~g1l1a}ne. OdCłUkł pomze} 1000 marek, dla ktorych me prze
widziano świadectw tymczasowych. zostaną wykonane w najbhzszym czaSIe l wydane przypuszczalnie w slcrplllu r. b. 

Beriin, w lutym 1916. 

~6-t. 

Dyrekcja Bankn Rzeszy, 
Havenstein. 

Gru.nn. 
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twłaszcza obecnie są po'dwójnie poży
teczne i które wdanych. warunkach nie 
mogą zupełnie funkcjonować, wydzielił pe~ 
W'uą ilość mąki, odpowiadającą przynaj
,mniej w jakim takim stopniu zapotrzebo
waniom. 

- Żydzi rolni~y. 
. Zarząd gminy żydowskiej zao

fian:;.. ~l żyd. Towarzystwu popierania u
prawy roli 15 morgów ziemi dla uprawy 
i doświadczeń pod warunkiem zwrotu na 
korzyść gminy 50% zysku z plonów, jaIde 
wyda ta ziemia. Pierwszy kurs teoretycz
ny, poświęcony up.cawie roH już się roz
począł. Zapisało się z górą 30 słutbaczów. 
Za dwa tygodnie rozpoczną się kursy prak
tyczne 9a roli. 

- Schll"onisk.c dla dziewcząt (żyd). 
(s) Z:uz\\d Stowarzyszenia ochrony ko

bld zajął się energicznie praCii organiz1cyj
ll.ą nad otwHoiem schroniśka dla dziewcząt. 
W niednIeklej prsjszłości ma nastąpić uro
czyste otw5rcie scilroniska. 

Pierwszeństwo m~ią, sieroty, które Sil bez 
dachu nad głową. 

Dziewczęta otrzymają stół oraz mie
szkgnie; przygotowyw"ć sili! będą do pracy za
wOd'.l'ivej i otrzymaja. wykształcenie elemen
tarne. 

- Ze Siow. II!l"llIccnsników krawiec
kich (żyłi!.). 

(s) Sąd polubowny, . istniejący przy 
Stowarzyszeniu pracowników krawieckich 
damskich załatwił już kilka zatargów mię
dzy chlebodawcami a pracownikami. Pra
cownicy otrzymali 25-30% podwyżki. Na 
ostatnie m posiedzeniu zarządu postano
wiono przystąpić do zorganizowania ko
operatywy przy Stowarzyszeniu. 

- Kooperatywa bóźniCy płocmt;eją 
. (S) Zarząd bóźnicy płockiej (Wscho-

dnia 29) otrzymał zezwolenje na utworze-
nie kooperatywy dla swych członków. . 

Do Zarządu ... kooperatywy tej weszli: 
Z. W, Bibel'gał (prezes). J. I\ohn (se
kretarz), członkowie: M. Lichtenstein, Sz. 
B~aun, Sz. Danciger, H. Birencweigi J. 
Rakowski~ 

Do komisji rewizyjnej A. Bohm, 
M. Szenwitz i A. Bibergał. 

- z źyd. Siow. "Ostatnia pomoc". 
Zarząd Stowarzyszenia "Ostatuia pomoc' o

trzymał transport kartofli i sprzedaje członkom 
swym po ćwierć korca. 

. - Nadu:ii:yciie. 

J,:den' znaszych czytelników w nade
ShuylU n"m liście skarzy się, iż przy zbieN 

(Ce~iieb1liana 63) .. 

Bilety do nabycia Vi! Cukierni W-go Gos
tomski~go, w d. zaś widowisk ~ kasieteatr~l. 

Kabali"ei literacki 

GAZETA 'ŁĆDZKA. Nr. 7&. 

,gu ulic Kruczej i Nowozarzewskiej pewien 
właściciel domu, wypuszcza wieczorem 
nieczystości ustępowe na ulicę, zakażając 
powietrze. Na fakt ten zWracamy uwagę 
funkcjonarjuszy komisji sanitarnej i policji. 

- Kradzież !Al ~:~ala:;:h t;5rgowych. 
(a) Przy ul. K;:;ści~lnej Nr. 6 w nQwyoh 

halach targowycb banda włamywaczów prze .. 
biła od strony ogrodu parafji N. M. P. mur 
j przedostała się ią drogą do sklepu z ma
D'i.;f"l,turą Dąbka i Aronowicza. 

2:rodzieje ogołocili cały sklep, zabiera
ją\> ~:I kilka tysięcy rubli towarów łokoio-
wych i manufaktury. -

- Dzieci giną. . 
(a) Po drodZe "l kąpieli z pod oka nau~ 

czycielki zaginęła bez wieści 8-letnia ucze· 
nica Honorata Kielak, zamieszkała przy uli .. 
cy Wodnej Nr. 24. 

I teatru. 
Teatr Polski (Cegielniana 63), 

- Jak było do przewidzenia pl'em~ 
jera sztuki historycznej Lucjana Rydla 
"Zy~munt-August" (Złote więzy), która 
ukaże się w nadchodzącą sobotę, d. 18 
bież. m-ca, obudziła zupełnie zrozumiałe 
zainteresowanie. '. 

Sztuka otrzymała nową stylową 
wystawę i wspaniale, ściśle według ory
ginalnych wzorów, kostjumy. 

Artyści wraz z reżyserem p. Orliń~ 

W próbach sketch Awerczenki. ",Po
tęga losu" - rzecz niezmiernie ciekawa i 
subtelna. 

. p ka woienna i bonifika[je . 
Pytanie, czy instytucje pośredniczące 

w pożyczkach wojennych mogą ust~pować. 
na korzyść subskrybentów część wynagro
dzenia jakie otrzymają tytułem odszkodo
wania za. swe usługi, oddawane przy sub
skrypcji potyczek przy ostatniej pożyczce 
wojennej, doprowadziło do różnicy poglą
dów i wywołało niezadowolenie. Dotych
czas uchodziło ogóluie za dozwolone, ~ 
cz~ść wynagrodzenia mogła być ustępo
wananietylko dalszym pośrednikom, lecz 
równie:z: zarządom wielkich majętności. Je
żeli wzgląd ten nie stanowił skrupułu przy 
zwyczajnych pożyczkach w czasie pokoju, 
to jednak w zastosowaniu do pożyczek 
wojennych z różnych stron wskazano na 
okoliczność, że przy tego ródzaju powsze- I 
chnej pożyczce ludowej nale:z:y unikać r6-
żnie w traktowaniu subskrybentów oraz, 
że niczem nie możnaby usprawiedliwić 
fałdu, gdyby większym subskrybentom o· 
fi;uowauo dogodniejsze warunki, niż drf) .. 
bnym. Odnośne władze musiały uznać 
slu$zność tej zasady i postąnowily najsu
rowiej zabronić instytucjom pośredniczą
ćym w zamierzonej czwartej pożyczce wo
jennej wszelkich ustępstw ze ,swe2:o wyn-6 

grodzenia, wyjąwszy jedynie [~a rzeą zą, 
wodowych pośredników w tran~acli 
papierami wartościowymi. A zatem ~ded 
subskrybent,cboćby nawet największy, nł,€! 
otrzyma czwartej potyczki wojennej poni--

,tej kursu ustanowionego urzędowo i pgło;. 
szonego. publicznie, a ro-zporzącnenie to 
znajdzi~ niewątpliwie. u~anie i zg~ 
wszystkich dobrze mysłących subskrybeuli 
tów. ' 

1911 
Ofiary. 

Z powodu imienin p. B. Ooidłn_ 
zamiast kwiató~, składają p. ChmiełoWie 
1R!: iyd. kuchmę Widzewska 121-rb. 2.50 
"" . Ił W ólczańska 43-rb. 2.50 

Jezichel M e l d e T, iakQ karę składa 
50 kop. na bezdomne dzieci. 

PPZY~GOwnl Ucytac~ 
W piąt$ dn. 17 marca b. r.. sprzedam w Łedzt 

przez licytac~za gotówkę: 
1, o godZ. 8 rano przy uL Pio-trko~kieł •• ~ 

l kredens, 1 długie lustro, 1 sof~, l regulator .. ~ 
- gazową lampę; 

2) o godz, ~ rano przy. uL Widzewsldel JlE. 83: 
1 szafę do garderoby, 2 stoły sklepowe, 1 wag! 

stołowq. 1 szafę sklepową, 1 półkę 40 chleba; 
3) o godz. 2 po pol. przy ul. Piotrkowskiej 29& 

, 55 par rozm. obuwia; 
4) O gad,,:. ~,l pół po pol. ~rzy ul. ~zgowskiej 5: 
1 długie tustro. 1 sofę. l kredens kuchenay, 1 ra
mę kuchenną. 1 etaterkę, 1 stoliczek, 1 duty kufer 

drewniany. 
BIlZyczek, 

Komisarz sądowy w Łodzi. 

skim d_okładają wszelkich starań, by !IiilI!1I!l!i!lII _______________ I!BIIII5 __ !llIIIII!I-IIIIIIIIl--ISI!lIilI ___ IIIIIlIiII~-1Ii!III,! 

f:~~~. znakomitego autora wypadło 0-.1 ' ,K I II O II I R A G E fi S G r SI ~ d H a t e I. I 
- W niedzielę o godz. 3po pof. ~ II Z I S ~ 

ukaże się, od dłuższego czasu nie gra-
ny, a cieszący się stałem uznaniem, p I L ' , 
dramat z epoki 1863 roku "Leci liście z , , . ' 
drzewa ... ", wieczorem zaś o godz.7JpÓł Muzyczna ilustraCja Rysza!'d:\ Wagnera. w wykonaniu symfonicznej orkiestry 
"Zygmunf..Au::'ust" po raz drugi. pod batut~ dyrygenta J, LUSTIGA. 

"Zygmunta-Augusta" polecamy go· 
rąco naszej mlodzieży szkolnej. 

- IBi.ba-bo. 

.. Program sobotni i niedzielny zapo
wlada się pod ka~dym względem świetnie. 
Oprócz utworów kabaretowych o typie 
.uberbretlliedercr zachodnio-europejskich. u. 
słyszymy wiele piosenek swojskich, zaktua
lizowany~h na modłę doby obecnej. 

Z .uznanjem podnieść należy wpro .. 
wadzeme do repertuaru takich pereł jak 
.. ~a JungfrauA I\onopnickiej. "Na grzbie.
cIe precz odjedziesz stąd" B. Hertza i in. 

Z dniem 3 Lntego zOlltałem wyłącznym właścicielem firmy: 

''II III O W J' T a t t e 11'" s a II" - M. K o n o p n i c k i i Wf. G Y b u Isk i 
któr~ będfl prowadził nadal w tym samym zakresie pod firmę.: 

" 
o y r ali" 

Wł. Cybulski, w Warszawie, litewska 3 (dom własny) 
o czem zawiadamiając Sz. Kliientel~ mam honor polecićsi~ naul1.1 Jej łaskawym względom 

W Sobotę, 18 i w Niedzielę 19 Marca 1916 r. o 1 i pól wiecz'l W NIEDZIELĘ, 19 Marca 1916 TOku o godz. 3 po południU 

Iyu N:~itlj,~Itii~ĆIWi!lJ) ~ le[IJin~~!!:f~ji~,r~Iw~!t}~~]) 
ID Sobotę, l8-go i ID niedzielę. tg-go marca 1916 roku o godzinie g-ej wieczorem. . , .".. I " 

W hotelu ,,5 A V O y" 
Krótka 6. ~ Krótka 6. " ł or ple nIl owa 

Urozmaicony dział Koncert.-Kabaret. Popisg choreograficzne. Koncert orkiestry lmzareff. Ceng miejsc lmgczajne' 

yrekcja, Kolei Elek. Łódzkiej podaje niniejsze m do pow
szechnej wiad omości, źe, za pozwoleniem Cesarsko ~iemie
ckiego Prezydjum Policji od dnia. 18 b. m. vrzestaną kur
sować wagony na linji OZinaczonej "zółtą gwiazdą" od re
mizr t~c:mwajowej przez N?wy Rynek do stacji T?warowej 
KabskIeJ. Tegoż dma. zostaje wprowadzona nowa bnja ozna
czona N2 9 ze' znakami niebieskiemi i żóltemi a wieczorem 
takiemi światłami od Nowego Rynku przez ulicę Piotrkow
ską, And.n'j~jaJ. Milsza do rogu Pa~8kiej i Radwańskiej. 

Na llnJl tej b~dą kursowały poc'ągi co 15 minut. 

Szkoła kroju i szyci·a 
oraz w~.zl:iikich robót r~Jinych. haf .. 
tu b~aleg!l i kiil}Gl'OW639, nąuli:a kro

. ju i s~cia bielizny 

OIOH,ii K 
Fi.irko •• ka 154. 

Dnia 1 i 15 Marca rozpoczyaają !lię trzy 

I 
miesj~czny i pÓł roczny kursy naUki kroju, szy

',' cia i robót ręcznych za opłatą 2 rb. miesi~ 
cznie. Po ukończonym kursie uczeniee otrzy
mują !!łątea'ty. Zapis Ul:zenic codziennie od 

ł:;\ do - 2 po pot 
Spli'zalliiaż fauonów' pZi"iepowych. 

'!'"'IfP Qii 

łi>losno 
ł\to z Panów .ter3iz zamawia garnitur lub pałtf) ten 
zaosz~~za pJemędzy. gdy~ towary COUJX Więl:ej 
dr~zeJą l, katdy z Pan~w może przysłat.~tlU' fiu 
praSOWaI1i'l i ayszczema dla hygien-y tani(} I dobrze 

WykonYWa się w zakład,zfe krawieckim u 
F. KLINOWSKmG9. PI~I<OWSl(A Jim 155. 

NauczycielkI, pragnące uezęszcza~ na komplety 

r J 8 U fi k U I f _ l d O n al & t w a i ID H t nu ~ ~ ~ 
mogą się zapisywać od 3 - 4 przy uL Andl'%e~ 11 
m. 14. Artystka. malarka i rutynowana naUczycielka 

R,edaktor i wydawca JAN GRODEK (m p. Przejaz4 8 

Ogłoszenie. 
We wtorek, dnia 21 b. m. o godzinie 

2-ej po południu, odbędzie bl,ę w· sali po
siedzeń przy Nowym ~ynku nr. 14 posie
dzenie rady miejskiej, 

Porządek dzienny: 
1. Wybór jednego członka Wydzia

łu Szkolnego, w miejsce powoła
nego do Politechniki Warszaw
skiej prof. Garlickiego. 

,2. U dzielenie pożyczki zakładowi dla 
umysłowo chorych sI\ochanówka". 

3. Zezwolenie na pokrycie ratami 
brakującej sumy 1000 marek. 

4. ~ Dzierżawa placów miejskIch. 
ó. Zatwierdzenie ~egulaminu, dotv

cz.cego pobierania podatków od 
towarów, wwożonych koleją do 
obrębu miasta Łodzi. 

6. Ustanowienie budżetu na rok 
191€i .. ty. 

Łódź, dn'a16-go marca 1916 f. 

Przewodniczący ~ady Miejskiej 
J. Triebe. 

'Mateusz . Urbański zgubił 11 rubli i pas;;:p:1rt 
. wydany z miasta Konina. 

T' eofil Dembiński zgn bil' pa.szport niew.!ecki, 
wydany ,z glll. Grllszc"yce. 

A A A Ku p uj ę i sprll'edajl} maszy~ 
• .,. do s,"yeia. Brzezińska 10 m. 

9, front. . 

A A Tanio lee;; zaraz sprzedam meble 11: 

• .• 3-eh pokoi Mikołajewska 95 ID:. 27 
frónt I piętro. 

A. Me.?le z 3-ch pOKoi sprzedam. tanio Piotr
iwwska 189-9. 

KraWiec damski z powodu. kryzysu s7.yje ele-
gancko kostjnmyod mk. 10, palta od mk. 8 

suknie od mi>. 2. Pracownia E. Rudzkiej Piotr
kowska 17. parter. Nowe .żurnale nadeszły, 
Knpi!} pianino w dobrym stani.,. Oferty w 

Adm •• Gazety Łódzkiej" pod .Pianino· 
Uy<lł'o dobre d9 prania. i do ull:ycia. codziaJl
;hl nago, tanio. Piotrkowsk... 145 m. 34. 
Or~ygotowuje prędko i celuj~co do szkół, 1 two- . 
~ rzękomplety. Opła.~a miesięczna -od 2.50--6 
Luizy 20. 

Słuł;ąC& uIDiejllca gotowa&. skrJmnycll wymiło
gl'ii. potrzebna. z&raz. Piotrkowska 141 ID. lL 

'u-rządzenie skle.oW6 tanio, do sprzedama. Wiet-
d->IDośe ul. Mikoło.jewska. S4. AnBorge. 

Wyjeżdżając sp .. zedam łóżko. szatę. bie
. liźniarkę, otomanę. stoliki, lu,>tro. portjery7 
gramofoń, oraz .różne drobiazgi. Przejazd 55 ll1. 

24-. lewll oficyna II piętro. 
fr.u,<:;i;'Z\lk Kocio!lliewiez zgubił paszport nie
~c~iJ wydaul]rl/iY ul. Ewanglelicktej ~a. 

L Id wik Aleksandrowicz zgubiŁ paszport me
raieeki, wydany z gm. Brusy. 

Na maszynie rotĄcyjne} wtłóczni JANA G.R,ODKA Ptzejar;d 8. 



ROK V. 

Irynmfy ~roni Dowietunei. 
Niespełna parę tygodni temu rząd 

fr:il.n<mski złożył w Izbie aB interpelację 
zapewnienie, ze Paryź jest dobrze strze
żony przed niemieckimi atakami .lotniczy
mi. Londyn wzorował si~ nawet ona Pa
ryżu i zaprowadził u siebie podobne za .. 
rządzenia ochronne. Tym razem jednak 
Anglicy stracą zauf<inie do swych wzorów 
gdyż niety~.ko szereg rnia~t angielskich 
zostal nawledsrony przez Zeppeliny lecz i 
Ba.m Paryź. W Paryzu wprawdzie' i straż 
lotnicza i arsenały obronne funkcjonowały 
w ~amą porę, l.acz mgliste powietrze i wy
Bokl lot .Zepp~lma udaremnił obronę. a nie 
UB3CEiuphł skuteczności ataku. To są zaś 
dwa mo~enty, z których Zeppeliny mogą 
korzystae tyle razy, ile ra7iy im się spo. 
doba; dlatego wobec ich ataku jest si~ 
właściwie bezbronnym. . 

Wojenna działalność lataweów i ba
łanów sterowych jest doŚĆ ograniczona, 
taksa ich wpływ moralny na nieprzyjacie
la j~t wątpliwy, gdyż nie wiadomo. czy 
te~o .rodzaju środki wojenna wywołują 
WIęcej pOBtrachu, czy rozgoryczenia. Mimo 
~o 68t~tnie ataki Zeppelinów,. rozwazane 
Ja~o c~ynw~łącznja teChniczny, są csyna. 
mi ŚWIetnemI, zwłaszoza. gdy Bię je poró
wna. l!! tam, ćzego Bi~ od broni lotniczej 
spodziewano w Niemczech przed w:ojną. 
Wyb!tny nie~iecki pisarz WOjskowy Bern
hardl, w kSIążce. swojej "O dZiSiejszej 
wojnie", wydanej w roku 1912 pisał je
szcze: 

"Wszystkie okręty powietrzna, ~wła
szczą Zeppeliny, /mogą z trudnością 
wznieŚĆ s ~ zaledwie do wysokości 1000 m., 
ponieważ utrata gazu w takiej wysokości 
jest znaezna i źle oddziaływa na dlugo~e 
podróży". Powia.da. dalej. że Zeppeliny, 
potIiadając mał~ chyżość, dla własnego 
b~pieczeńgtwa musiałyby pływae w wy
sMości 1000 do 1500 m., a więc· w war· 
Btwi~ powietrza, silnie juź wstrząsanej 
pra6z wiatry, tak, że uźyteeznemi byłyby 
tylko w niektóre dni roku. Trafnie wpraw-. 
ozie ocenia słabą IłkuteczDość dział obron
nyeb, strzelających Pi ziemi w górę ku 
Zep:;elinom, przeesnia je,dnd: wyzl1ZOŚć 
~eropla'l!ów nad Zeppelinallli i twierdzi, 
że aeroplany mogą łatwo z góry trafić 
pociskami i zniszczyć Zeppelin. To za a
trywanie było przed wojną powszechne. 
Jednl>k 18 m"jeilipcv woinv doV' bdło CZf\!!O 

lłn~lenia Irantuskie.· 
R~słroje we Francji. 

Szwedzki publicysta Fredrik 
B55k, kt6ry w ostatnich cza .. 
sach podr6żował po Fran<;:ji. 
opisuje w "Svenska Dagbladet" 
·<;··-·1O'~.~~oost.rzeżenia, z kt6rych 

~,>"zy jest poniższy u-
st«l-.- ~.-

Ze wszystkich francuz6w, kt6rych 
słyszałem wypowiadających stanowczą 
wolę walki aż dó końca za wszelką ce
nę, najglębsze wrażenie wywarl na mnie 
Briand~ Nie wygłaszał on .. mówki", jak 
Poincare, nie upiększał rzeczy j nie pró
bował udawać uśmiechniętej wyższości 
wobec sytuacji. Coś sztywnego, suro
wego, tragicznie wymuszonego tkwiło w 
jego spokojnem, nieostentacyjnem za
IChowaniu się. Zdawało się~ . jak gdyby 
wcale nie zadawał sobie trudu ukrywa.
nia, jak strasznie ciętkiem jest jego 
brzemię-byłoby to zbytecznem, bo wi
. działo się, że je dźwigał. 

W jego prostych, nieomal szorst .. 
kich słowach nie było śladu deklamacji 
i prawie żadnych wycieczek przeciw 
nieprzyjacielowi; życie uczuciowe jakby 
z tych słów ustąpiło i pozostała naga, 
twarda wola, która bez niepotrzebnych 
frazes6w stwierdzała własną intensyw" 
ność. Plecy mial jeszcze bardziej po
chylone, niż przedtem, ruchy były po
wolne, wzrok twardy, uparty. gdy bada .. 
jąc ślizgał się z oblicza na oblicze. Ma
lo kiedy widziałem wyraz twarzy, tak 
pozbaWiony zludzeń; w tym wzroku sy .. 
ło bezwzględne zimno, nagi - cynizm, 
jeżeD. kto woli. 

O widokach zwycięstwa nie m6wił 
Briand nic. Gdy się mówiło z franc u
zaml, miało się wrażenie, że oficjalny 
optymizm nie. jest pustym, 'lecz znajdu
je oddźwięk VI beznadziejnym nastroju 
u ludności. Ale tej niezłomnej pewno .. 
6cls jaką się spotyka.ło w Niemczech, 
nie znalazłem we Francji; chwila obe
cna była Cięższą do zniesienia i zdawa
ło się, źe cudzoziemcowi stawiano py
tania, w których zdradzal się niepok6J 
j chęć posłyszenia bezstronnego sądu o 
.ytułlcjL 

Dodatek do "Gazety Łódzkiej'. 
CZWARTEK 16 MARCA 1916 ROKU. 16 75. 

innego. PodC2:as ostatniego ata.ku na Pa. 
ryż, ~ep~elin ~eglował w wysokości 3,5QO 
metrow l r~UCII 18 bomb które' miały 
stosunkowo duży skutek. ' 

Sceptycyzm niemieckich piS8l'21Y woj
skowych przed wojną dotyczył równie! 
aeroplanów. - Mniemano ~e kawalerja 
~ak ~ak przedtem, poz~stanie główny~ 
s~odklem wywiadowczym. Tylko Francu" 
Zl .p~zywiązywali przed wOjną wielkie na
dz!e]e. do swojej flotylli lotniczej, podo .. 
bme, Jak Anglicy do swoich by dropIa .. 
~~ . 

Po w~buchu wojny jednak przez dluz-
8~Y. czas' NIemcy panowali nad powi.etrzem, 
m9t.,)'lko zapomocą Zeppelinów, ]eo.3 i aero. 
planów. Ponieważ konstrukcja teobnicllna 
lC~ prt;yrządów nie była ]epsz~ od francu ... 
sklC.b, prset.o wyzszość ta mogła polegać je
dyme na. wl'i)kszej odwadze, zręcznośoi j 1e pv 
szem wo}ennem wyszkoleniu niemieokioh lot. 
ników. 
. . ~ranous()y i angielscy lotnicy ptzy;;wo-
111 sobIe te zalety i powoli nastąpiło pewne
~o. rodzaju zrównanie się, gdy Niemey wła~ 
~nle w oshtnim ozasie znów swoich niepJ.'zy* 
Jaclół wyprzedzili: tym razem dlli~ki lepsze .. 
mu środkowi technkznemu. 

_ Niedawno niemiecki sztab g.eneralny 
,,":ykazał. ze straty lotnicze niemieckie mają 
Bllil no Btra~ przeciwników, Jak l do 3. Praw 
sa angielska p~twjerdziła tę wyższość aero
planów niemienk~ch i przypisała. ją praymio
tom nowych 8para-tów modelu Fokkera. Jak 
wygląda ten nowy model, którym siO Niemey 
posługują, nie wiadomo~ 

* • • 
Telegramy doniosły równiał. ze jeden 

g Zeppelinów zniszczył też w aatoca Hum
bert mały krązownik angielski "Karoli~ę·. 
Co ,P:awdlł., Anglicy zaprzecz)'li tejwiado
mos;c). Gdyby się ona jeduak Bprawdlłiła, 
byłby to fakt znpeln1e nowego rodzaju w tej 
wojnie, obfitującej w różna niespodzian.ki te
c!lniczne. 

Zdarzyło si~ dotąd tylko, że Zeppelin 
zatopił jeden torpedowiec; tym rMem jednak 
rozchodzi gi~ o jednostk~ wysokiego typu bo. 
jowego. Fakt ten jest niejako rrzef.trogtl na 
przyszłość. Przedew8zystkiem uderzą celność 

. strzału, wymierzonego z bardzo znaoznej wy .. 
sokości do przedmiotu szerokiego zaledwie. 
na 12.7 mdrów. Nie trzeba zapominać. lis 
równooześnie Niemcy wysłały w pole aero
plany Wielkiego typu, mogilne zabrać i rzu
cić wielkie ilośei materjału wybnobowego. 
Udział br. ni pOWietrznej w woinie morskiej, 

Na francuski optymizm składa S1ę 
kilka specjalnych czynników. 

Jednym z nich jest bitwa nad Mar
ną, kt6ra w oczach francuzów rozrosła 
się do zwycięstwa niebywałego w M· 
storji wojen; zapomina się przytemzu
pełnie, że nie posiadała ona głównych 
znamion wielkiego zwycięstwa, to jest 
wielkiej liczby nierannych jeńców. 

Drugim ważnym czynnikiem jest 
przekonanie, że Niemcy przygotowywali 
wojnę, jako niespodziankę; skoro pierw
szy zapęd się nie udał i zyskano czas 
do zorganizowania się i zaopatrzenia się 
w amunicję, to-tak wnioskują francu
zi-widoki Niemiec są bezpowrotnie stra~ 
cone. Złudzenie, że oprócz Niemiec ża~ 
dne inne mocarstwo Europy nie liczyłO 
się z wojną, stało się we Francji ska
mieniałym dogmatem narodowym. Za
pomniano zupełnie, źe Francja uchwali
la pr.<..ed wojną trzyletnią służbę WOj4 
skową, aby podnieść natychmiastowe .. 
pogotowie wojenne; a gdy im przypo
minać ową namiętną kampanję, kt6ra 
podówczas cały świat swoim halasem 
napełniała, widzi się brwi podniesione 
w ździwieniu do g6ry i zakłopotany 
uśmiech. 

Że mocarstwa centralne przebyły ta
kie samo przesilenie amunicyjne, o tern 
nie wiedzą absolutnie nic, a kto usiłuje 
komunikować tę nowinę, niema przy 
tem szczęścia. 

Gdy pewnemu mojemu rodakowi, 
który zajmuje dość wysokie stanowisko 
wśr6d kolonji szwedzkiej w Paryżu, opo
wiadalemt te podczas mojego pobytu 
we Francji w latach 1911 i 1912 miałem 
silne wrai'enie, źe wojna nadciąga, od
parł mi uwagą, ze to moje wrażenie 
było mylne. 

Do franćuskiego optymizmu należy 
wreszcie i pewIen tok myśli, który w 
braku lepszego wyrażenia nazwałbym 
filozofią potęgi. Jest pewnego rodzaju 
oszałamianie się niesłychanemi zasoba" 
mi materjałnemi, które koalicja ma do 
dyspozycji i w porownaniu z którymi 
państwa środkowe wydają się ubogiemi. 
Ksiątki, br.oszury_ dzienniki, debaty par .. 
lamentame. mowy inauguracyjne pełne 
są taldej statystyki, która równie! w 
rozmowach prywatnych gra ogromną 
rol~. . 

który przed wojn" wydawał siO ćsemi fan
. taetycznem. teral ws.zedł w uluea moili
'WOłei. 

Anglicy odznaczali Bi~ .zawsze konast
watywnami uprzedzeniami wobeo wszelkioh 
nowych sposobów wojny. Wynalazca pierw. 
Bsej miny morskiej odprawiony zostal z ni
o~em prs8s admiraliei~ angieIsklł, i Ameryka 
pIerWSZ& l&stQsowała miny w wojnie mor. 
skiej. Ł6dś torpedową i łódź podwodn" zasto
Sowała pierwsza Fraueja. 

Upr~edsenia Anglji wBglfijdem mi1ł 1100 
dsi. podwadnych da BiO wyjaśnió PS1obQlogi
cznl~ tem, Ae naró.d angielski nie posIada 
rolnIctwa, skazany Jest na dowóz środków 
zywnollci, i musi dbać o bezwarunkowo i to 
niepodzielne panowanie nad morzem. Pano
w~nie to .jednak daje .si~ I1trzymać tylko przez 
wlęlrsz'ł licabQ okrętowo Po ostrzegającyoh 
?zY~3ch niemieukir.h łodai podwodnloh, po. 
Jawla afę dla AngIji nowe memento: hkże 
Zeppeliny, jeżeli jeszoze nie dziś, to później, 
mogf\ zagrozić niepodzielnośoi angielskiej he .. 
gemonji na morzacb. 

Z zIem polskltl1. 
Z Warszawy. 

Aprowizacja prowincji. 

darczym co do terminu dost~w, środ
k6w pieniętnych, komunikacyjnych itp. 
moźe przyspieszyć z takim trudem i 
op6źnieniem l'Ozpoczynaną pracę apro
wizacji prowincji. 

Jedynie śpieszną, sprawną i enero
giczną pracą, choć w części zapobleds 
bę.dzie moźna brakowi środk6w żywn0-
ŚCIOwych na prowincji. 

ŚkaullIe gmill!,,, 

"Kutno'er. Kreisblatt# donosi, fe na
czelnik powiatu skazal na zapla~nie 
10,000, m~rek g~inę Rataje, w powiecie 
gost~nsklm, po:uewat liczni mieszkańcy 
praWIe wszystkich wiosek w gminie da;. 
wali schronienie, a nawet częściowe 
poparcie poszukiwanej oddawna bandzie 
r~busiów, gr~s~ącej. na pOfifraniczu po
WIat6w gostynskiego l włodawskiego. 

Zakaz wywoził masła, słoniny i jaJ-
Według rozporządzenia szefa admi

nistracji generał-gubematorstwa warszaw
skiego, z d. 15 marca b. r. wywóz masła 
i słoniny za granicę niemiecką jest zaka .. 
za~y •. To sam? tyczy S!ę wywozu jaj, Z 
wy)ątklem powiatów: Ltpno-Rypin, WIo
cławe1c .. Nieszawa, Koło, Konin Słupca, 
Kalisz-Turek, Sieradz iWieluń. ' 

(.D. L. Z."). 
Llłblin. 

Rozpoczęto wydawanie tygodnika 
p. t "Myśl żydowska". Jako redaktor 
podpisuje Ludwik Rechtszaft, jako wy .. 
dawc;a S. Lewin. 

Po uciążliwych i długich przygo· 
towaniach, Wydział Gospodarczy Rady 
Gł6wnej Opiekuńczej rozpoczął pracę 
aprowizacyjną prowincji, to jest wszyst~ 
kich miejscowości Królestwa Polskiego, 
położonych w okupacji niemieckiej. Ro;malłośCI. 

Obecnie Wydział Gospodarczy Rady 
Głównej OpiekUńczej (Zgoda 10, m. 3) 
uzyskał od wladz prawo wydawania Ra- Fała MorClana pod Melzem. 
dom Opiekuńczym okręgowym i gmin- Jak donosi "BerI. Lok. Anz.". woj-
nym książeczek-zezwoleń, na wyw6z z ska niemieckie pod Metzem obserwowały 
warszawskiego składu Wydziału Gospo- w tych dniach wspaniałą Fatę Morganę.. 
darczego do r6żnych miejscowości art y- Było to późno po południu przed zacho
kulów żywnościowych pierwszej potrze- dem słońca, kiedy ukazało się w chmu
by, lecz tylko zakupionych w Wydziale rach miasto Verdun ze wzgórzem Mozy .. 
Gospodarczym z tern zastrzeżeniem, iż Oficerowie spoglądający przez lunety za
towary te będą przez Wydział Gospo- wołali: "Verdun pali sięl" Widać było i 
darczy nabywane nie w Warszawie, a bę- maszerujące kolumny wojsk. Rzadkie to 
dą sprowadzane z zewnątrz. w naszym klimacie zjawisko. 

Wydział Gospodarczy posiada do Anegdoty muzycżne. 
sprzedaży; 561, mydło, świece, śledzi~, . Po świetnem pO'ł:odzeniu, jakiego do· 
ryby, kawę, herbatę, cukier itp., możli- znały .SylviaA i ,.Coppeliall , stał się De
wie rychłe zgloszenieRad Opiekuńczych libes modnym. Odbiło się to w dziełach 
prowincjonalnych po towary i zakomu- pewnego młodego kompozytora wiedeń .. 
nikowanie dalszych swych potrzeb, Oraz skiego, tak że w wielu miejscach j ~go u 
porozumienie się z Wydziałem Gospo- tworów 'trudno było poznać, gdzie się z( 

Można powiedzieć, że Pary:t, od kie- cczywiście,że serbska armia popada teraz 
dy zakazano absyntu, upaja się cyframi. w trudn)ści terenowe. 
Stwierdza si~ np., że przecie1: prawie mil-
jard ludzi stoi naprzeciw 150 miljon6w, Nie można się jednak dziwić, że we 
wyrachowuje się, jak wielką część po- Francji uwata się za stosowne podawać 
wierzchni ziemi kontroluje koalicja i ile prawdę małemi dozami, gdy się zważy, że 
razy cały obszar objęty przez państwa zupełna p,awdomówność w sierpniu 1914 
środkowe mieści się w tej liczbie. Ludzie r .. byłaby zapewne rozpętała wpełną pa .. 
przeglądają przywóz środk6w tywności, 0- nikę tak, że bitwa nad Marną wogóle mo
bliczają konie, krowy i samochody, rozwa- żeby zuyełnie nie przyszła do skutku. A4 
żają, ile razy wyr6b amunicji w Japonji i toli systematyczne osłanianie prawdy wy
Ameryce może być jeszcze powiększony i wołuje znów z drugiej strony stałe poczu· 
zabawiają się obliczeniami bankowo.poli- de jakiejś niepewności i ci, którzy głoszą 
tycznemi, olśniewająco korzystnemi. Je.. pewne nowiny, narażają się na to, że w 
dnem słowem: metod łudzenia się jest we końcu sami w to uwierzą· 
Francji tyle, co piasku w morzu, są one We Francji niejeden znawca niemiec
sprytne i urozmaiconej prowadzą zawsze kich stosunków sam sobie teraz grób wy
do tej samej konkluzji, pełnej pewności kopał sW?jemi proroctwami. Fantastyczne 
s~ebie, i mogą być aplikowane takżc go- rozważama Bergsona na temat: "Wojna 
ściomneutralnym i to niekiedy z powo- między życiem a materją" (to jest między 
dzeniem~ jak sam zauważyłem. koalicją, a państwami środkowemi) dowo-
. Pan Barres, który prawie codziennie dzą. jak sławny filozof moie posługiwać 

pisze artykuł dla .Echo de Parisll i któ· się faktami i poglądami, które, po fran
rego pewien angielski dyplomata .nazwał cusku rzecz nazywając, są wła~ciwie .,fałA 
pochlebnie .głosem", był oczywiście zu- szywemi monetami". Te monety puszczo
pełnie pewnym ostatecznego zwycięstwa. no w kurs w najlepszym zamiarze patrjo
Przyznał wprawdzie, że nieudała próba tycznym i teraz nie można ich wycofać. 
przełamania się w Szampanii była fatal- Sam byłem raz świadkiem cyrkulacji ta
nym bł~dem; mimo to, nadzieja jego jest Idej błyskotliwej monety. Pewien wyb i t .. 
niezachwiana. Liczylon na niezłomną uy deputowany, członek komisji spraw za
wolę sojusznik6w kontynuowania wojny. granicznych, a więc człowiek specjalnie po
Nie taił on się z tem~ że próba wygłodze- informowany, rozmawiając zemną i z mlo
nia Niemiec nie udała się,-w czem zape- dym bardzo inteligentnym oficerem szŁa
wne odbija się także sąd poinfonnowa- bu generalnego o horoskopach wojny. spy
nych kół francuskich o tej '>prawie. Ale tal naraz, czy można na przyszły rok li .. 
prasa francuska mniej więcej codziennie czyć na rewolucję w Niemczech. czy prze .. 
przynosiła barwne obrazki głodu z Nie- cież lud nie spróbuje strząsnąć jarzma feu .. 
miec i jeszcze dziś uderza się pilnie w tę dalnych tyranów? Spojrzał na nas z mi
stronę. Ta sama osobliwa dwulicowość ną nieco zatroskrną. Zdawało się wtedy, 
objawiała się także w nowinach z placu jakby siedział z wielką, piękną, ztotą mo
wojny. Gazety opowiadały codziennie, jak netą w ręku, którą mu wsunął jakiś fałszerz, 
zupełnie nienaruszona armia serbska pod- a którą on teraz chciał nam dalej podsu
czas sweg'l szczęśliwego odwrotu zadaje nąć. Stropiłem się i wyjrzałem przez szy
nieprzyjacielowi naj krwawsze straty. i do- bę samochodu, jakbym coś niezwykłego 
nosiły, że połączenie jej z francusko~an- zobaczył. Nastała pauza, potem oficer, 
gielskiemi wojskami z pod Salonik jest już odważniejszy odemnie, suchym rzeczowym 
bardzo blizkie. Tymczasem ze szwedzkich tonem wyjaśnił mu, że tego rodzaju na .. 
dzienników, które przyszły z opóźn;eniem dzieje są zapewne przesadne. Skinąłem 
10 dni, dowiedziałem się, że biuletyny mo- głową i było tak, jakby złoła moneta bły .. 
carstw centralnych donoszą codzień o poJ- skawicznie znikła. Ale myślę, że siĘ$ wnet 
maniu Serbów tysiącami, raz 8000, a kie- znowu wynurzy, aby swoim złudn:1m bla .. 
dy wobec Barresa odważyłem się lekko skiem ozłocić smutne godziny. 
zganić prawdomówność prasy francuskiej 
odpowiedział mi: .Ach, wszyscy ludzie, 
przynajmniej wszyscy wojskowi, wiedzą 



tzyna, a gdzie kończy - kradziei 'idei 
mistrza francuskiego. To też, kiedy Deli
bes odwiedził Wiedeń1 Hellmesberger przed
stawił obydwóch panów: Monsieur Delibes 
-monsieur le Dieb. 

'" 
IoPrpszę pana, panie kapelmistrzu, 

rzekł intendent, hrabia Z. na próbie pe
wnej opery, czy w tern miejscu nie mc
źnaby przyspieszyć tempa? KapelmIstrz: 
.. y7 partyturze stoi "trochę wolńiej", ale 
jeieli pan hrabia sobie życzy .. ," •. 

Kalendarz jego dzieie i budowa. 
(Dokoiiczenie) 

Dla uniknięaia w dalszym uiągu . owej 
l!t!lie~21ez~snej" parzystości, przyznali tlzterem 
miesiącom po al dni (4X 31 = 124 dni). 
siedmiu m:e.si!!com po 29 dni (7 X 29' 203 
dni)~ .na ostatni t. j. na. luty, pn:liostało już 
,tylko 2i dni; była to liozba wprawdzie pa
l'l!:ystB, ale tylko w tym jednym, jedynym 
miesi!!cu. Ta liczba, tak dziwna W dzisiej. 
8zym nllszym kalendarzu, w którym wssy
atkie inne miesiące' mają po 30 lub 31 dni, 
przetrwała, mimo wszystkich różniejszych 
l'mian kalendarzowych, do czasów dziSiej
szych. Ten wyjl\tsk pochodzi· ~atem lil piH. 
wo~nego. kalendarza rzymskiego, a tłumaczy 
się w istotnej swej przyczynia przesądem 
rzymian, ratu;lłoych uświęcODI} nieparzystośó 
innych miesięcy. . 

Rozwój eywilizacyjny' post~pował w 
starożytnym Rzymie - jak wiadomo - bRr
«Izo szybko, życia gospodarcze z wszelkiemi 
awemiprzejawami, do nowoczesnych w pe
wnym stcpniu zbliżone mi, wymagało ścisłej 
i 8Krupnllltnej rachuby czasu. Rok księżyco
wy, nie odpowiadający obiegowi slońca oko
ło ziemi (a raczej, jak my dziś wiemy, ziemi 
około słońca), nie mógł przeto odpowiadać 
potrzebom takiego wllzechstrDnnego postępu 
cywilizacji, skoro pory roku, jak n. p. po
eZlłtek wiosny, z biegiem lat przypadały wo
bec takiej rachuby czasunl\ coraz io inne 
dały. 

Dlatego, celem wyrównania owej różni
cy przeszło lO-dniowej, mi~d.'ZJ ich rokiem 
b~ęśycowym a właśeiwym rokiem słonecz
nym, poczęto w II, wieku przed Ilarodze .. 
nhm Chrystusa - dodawać 60 drugi i co 
czwarty rok do owych dwunasta miesiijcy. 
dodatkowy czyli przt>stępny, t. zw, meree .. 
donil1~, liczący na odmian~· raz 22, drugi raz 
23 dui. TdD miesiąc przestępny wsuwano 
iuź po bardzo uroczyście obchodzonem świl}
cie, po Terminaljacb, przypadająoych na 23 
lutego. MiesillO pllleatl}pny rozpoczynał 8i~ 
wi'26 właściwie w dniu 24 hItego i dodawa
no do niego na końcu ostatnich pięd dni lu
tego. Dlaczego brano właśnie dat!;} 24: lu .. 
lego, jako początek miesiąca przestępnego, 
nie zbadano dotyohc:5as zupełnie na pewno. 

Ka1endarz taki, SI powodu tego. że dla 
przesądu dodano ów 355-1y dzień, liczył, u
względlliw1!zy owe co dwa - odnosDie co 

== 
oztery-lab powtarzające się miesiące prze" 
stępne, przeciętnię 3661/ 4 ilnia,. awiadomoJ 

ża obieg ziemi około slońca trwa mniej~wię
cej 3651/, dnia, więo z biegiem lat stał się 
on niedokładnym. W dodatku kapłani rzym .. 
Bey, którzy mieli c7uwaó nad prawidłowo
tlelą kalendarza, wprowadzili doń aaml}wol· 
nie rozmaite zmiany, przez kt6ra wiatocie 
nastąpiło zamieszanie. 

Takiemu stanowi rzeozy poło!ył dopie~ 
10 kres wielki mąz stanu rzymski, Cajus 
Julius Caesllr; przeprowadzająo w roku 46 
przed narodzeniem Chrystusa wielką refor
m~ kalendarza. i nadaiijc t. zw. kalendarz 
juljański, obowiązujący do dziś dnia beż 
zmian (kalendarz st !rego stylu) w Rosji! 
wógóle w Knściele Wschodnim; nasz kalen
darz t. j.większośoi ludzkości cywilizowanej, 
t. 'bW# kalendarz gregorjański, czyli nowego 
stylu, opiera się w zasadzie równieź na ka~ 
lenclarzu juliańskim 51 jedną tylko sasadniczll 
żmiauą, o czem mowa bi)dzie niżej. . 

Reforma kalendarzowa JUlju.8za Ceza: 
fil, w stoEunku do poprzednio obowiązuj~ce~ 
go kalend&rza, miała następnj!!ce zasady: za. 
postawę wzięto rok sloneozny, IicZlłCY trzy 
lata po 865 dni Ił w roku ozwartym 366 dni 
tak, ze"rok w kalendarzu juljańskIm liczył 
przecięto ie 3651/ J. dnia. Poszczególna mi~ 
siące otrzymały w owej reformie ju1jBńskiej 
tę sam~ tlość dni, jak& maj!! do dziś dniu. 
Powtarzający się - według pomysłu tej 
reformy - co cztery lata dzień dodatkowy. 
czyli przestępny wsuni~to tak samo, jak ów 
miesiąB plllsstę.pny W kalendarzu staro.rzym. 
skim, tuż za dzień 23 lutego. t.j. ustmowią:-·. 
no go na dat~ 24 lutego. O bliższych pray
czynach wybrania tej właśniadaty, jako dnia 
przestępnego, nic pewnego - co wspGmDie-
Umy juz wyiej - niewiadomo. , 

W kazdym razie dzień ten, jako 
przestępny, usłalił się i pozosta.ł takie w 
naszym kalendarzu gregorjańskim; naogół 

ł mnIema się, źe 29 lutego, jako dzień dlJ
datkowy, jest dniem prze8t~pnym; mnisa 
manie takie, jak wykazałem poprzednio, 
byłoby błędnem. W ten sposób dni od 
25 do 28 lutego z lat zwykłycb,· przesu
wają się w przest~pnych na daty od 21) do 
29 fuwg~ . 

Na rok 46 przed narodzeniem Chry
stusa, w którym JuljuB.8 Cezar reformę 
kalendarza przeprowadzał, przypadł ów 
starorzymski miesi~c prz6stliłpny (mercedo
nim;), liczący 23 dni. Aby zaś wyrów
nać poprzedniopowstllłe niedokładności, 
wsunięto nadto tego roku między miesią" 
ce listopad i grudzień dwa dalsze mie
sil}ce przest~pne. Ucz!!cerazem. 67 dni. 
W ten sposób ów rok reformy miał ralem 
445 dni. 

Dla tych wszystkIch nadzwycz:~jności 
nazwano go rokiem zamieszania .....;. annus 
confusionis. Zreformowany kalendarz roz
pocz!!ł się z dniem 1 styczna roku 45 
przed Chrystusem; na 1ę datE;l przełożył 
też Cezar kaidorazowy· początek rokuł 
który - jak wiadomo - przypadał po ... 
przednio u rzymian w dniu l marca. Ta 

data noworoczna z kalendarza juljańskie .. 
go przetrwała:r6wnież ?o. dni . dzisiejs~y.c.h 
w nRszymkalend3fzu SWlec!nm. 1(0 SClO ł 
natomiast rozpoczyna rok z pierwszą nie .. 
dzielą adwentu.. " 

Należy jeszcze nadmienić, ze po śmier
ci Cezara, która nastąpiła. w drugim roku 
po reformia (15 marca 44. roku przed 
Chrystusem), .zakradł się znowu bł&d dl). 
jego kaleuchm;a. Prze2!pomyłkEJ bowiem 
zamiast co czwarty rok ustanowiono lata 
przestępne co trzecI rok. Kres temu za';; 
mieszaniu położył niebawem Augustus; 
spadkobierca i przybrany syn Cezara a 
nadto pierwszy cesarz rzymskj, który w 
rokIJ 4: pO Chrystusie uporz!!dkowal kałan .. 
darz jUljański definitywnie. Nazwisko głów
nego roformatora. kalendarza oraz tegot 

który reformę jego utrwalił) utrwalona 
także w kalendarzu samym; starorzymskie 
nazwy lipca i sierpnia, quintilis i sextilis. 
sengt rzymski przemianował bowiem mi 
jUljuB i sugustus, które - jak reszta ła
cińska nazw miesięcy - zachowały si~ 
również do czasów obecnych we wielu 
językach.' -

Kalendarz juljański prsei,ł również 
św!at chrześćjański do swej rachuby cza;. 
su. Przetrwał on zupełnie· bez zmian prze
Bzło 1600·. lat ze Bwemi latami przestępne
mi co czwarty rok. Dopiero papież Grze .. 
gorz Xllr. na mocy uchwały Soboru Try
denckiego, zaprowadził w kalendąr~u tym 
w roku 1582 dalszą reform~. 

.Kalendarz juljański, opierając Bi~ na 
systemie słonecznym, liezył, uwzgl~dnia
jąe lata przestępne, 3e5 dnI i 8 godzin. 
Tymczasem obiegsiemi około słońerr trwa, 
biorąc rzecz· dokładnie, 3M dni, 6 godzin, 
48 minut i 46,975 sekund. W tenl!pasób 
z biegiem czasil.-mniejwięeej co 129 lat 
-wykazywał kalendarZ julja:6ski o jeden 
dzień za wiele, przestając być w zgodzie 
z obiegiem ziemi Wokoło słońca. . Dlałego 
w gregoriańskiej reformio kalendarza, 
uwzgłędniailłc ową nieścisłość, ustanowio
no, ze w roku 1582 po 4 pażdziel'nika ma 
nastąpić zaraz bezposrednio 1 fi-go paź
dziernika. 

W· ten eposdbdaty kalendarza juljań
skiego (starego stylu) pozostały przy wpro
wadzeniu kalendarIa' gregorjańskiego (no
wego stylu)'o 10 dni wstec!j Z rGldem 
1'100 róznfcapoczęła wynosić 11 dni, II 
rokiem 1800 - 12 ani, a od roku 1900, 
jest róznicy13 dni. 

Te odchylenia tłumaczf}j się w,spo
sób następujący: Kalendarz juljański ma 

. co utery lata zawsze bez wyjątku rok 
przestępny; natomiast. kalendarz gregorjańa 

ski. który pozatem nie różni si~ w niczem 
od tamtego, dla. wyrównania owej nieści
słości kalendarza juliańskiego przez stałe· 
obliczanie lat przeeh~tnie po 36f)1/, dnIa, 
opuszcza każdorazowo w ci!!gu 400 lat 
trzy lata. prie8t~pne. Tak więc ostatni 
rok w ka.łdem stnleciu, chociaż liczba je
go jest przez 4 podzielnąt nie jest w ka
lendarzu gregorjańskim rokiem przest~ .. 

pnym, chyba ze liczba jego jest przez 406 
podzielną, Jata 1600. 1700, 1800, 1900 
2000 są w kalendarzu jilljańskim latami 
przestępnemi,w kalendarzu gregorjańskim 
natomiast są z pośród nich tylko lata 1600 
i 2000 przestępnemi - lata zaś 17QOt 1800 
i 1900 - BI} zwyczajnemi. 

Kalembrz gregorjanski nie odrazu 
j1ię przyją~; w terminie, przewidzianym bullą 
papieSką, t. t. w dniu 15pażdzierntka 1582 
roku ·zaprowadzi1y go Włochy, Hisznania 
Portugalia i - Polska~ Było to za 'p;n"a: 
wania Stefana Batorego, w czasie, kie'h 
Seiltr obradował, co też ułatwiło wprowa_ 
dzenie reformy. Zupelnie pewuej wiado
mości nie posiadamy jedynie co do . dnia 
wprowadzenia, być moze, iz zmiana kac< 
lendarzanie odbyla się ściśle 15 paździer. 
dziernika, lee3 kilka dni później. W każ
dym razie jeden z owoczesnych dokumen
tów urzędowych nosi datę l lil.ltopada 
1582 roku iuz według "poprawnego ka
lendarza" (iu:xta correctionem calendarii). 
Rok ten otrzymał bowiem w Polsce nazw~ 

. -roku poprawy kalendarza - annus c.or
reetionia. Urz~dowe ogłoszeni€! zmiany 
kalendarza nast&pilo w cztery lata później 
-w roku 1586. 

- W innych wainiejszych krajach 
wzgI~dnje państwach europejskichprźy
jęto reformę W nast~pująeycb terminach: 
1582 (w grudniu) - Francja i katolicka 
Cl!lęŚĆ Niderlandów; 1593-katoiickie cz~. 
śei Niemiec i Szwajcarji; 1587 - 'Węgry. 
łi~stępuje przeszło stuletni~ praerwa .w 
rozpowszechnianiu się kalendarza nowegll 
stylu; z krajów, używajllcych aż do owych 
czasów kalendarza juljańskiego. protestan ... 
ckie cz~ści Niemiec i Niderląndów przyj .. 
muj!! k81endarz .,papieski- dopiero w rokli 
1700. w. roku 1701 protestanckie kantony 
Szwajcarji; w roku 1752 Anglja; a. Szwe
cja dopiero na końcu w roku 1753.0be" 
cnie . - jak mówiliśmy - majl\ wszystkie 
państwa cywilizowane kalendarz gregor
jański. Juljański zatrzymały jeszcze tylko 
ROSja i narody obrządku wschodniego. . 

Takie mi sli w JIlarysa.ch. ogólnych 
dzieje i budową, naszego kalendarza. któ
ry rodowód IIwój . wyprowadza od kalenda
rza rzymian, pierwotnego i p6iniejszego 
juliańskiego •. Od rzymian. znaczna cH~śe 
narodów ma ao dziś dn1ailazwy miesi~cYł 
od ruch mamy wszyscy t~ Bam~ ilość dni 
w poszczególnych miesj~cach. dat~ Nowe
go Roku, i owe iJsobliwośoiJ jak 28- wzgl~. 
dnie 29-dniowy luty oraz dzień prz&sł~ .. 
pny. przypadajłłCY Da da'~ 24 1utego • 

DśKlłmma; 

POTRZEJlNY 

Prowizor Farmacji 
z wieloletnią praktyką 

Oferty pod ,,100 P.- do RedakCji ,Gazety ŁódzkieJ-

POSZU~U"'E B~ • Zllltr::;iil] 
10,000 robotolkówl robotolc ..... ~".=e!:::'!.~a:!'!r .•. po. 

(fachowców i niewykwaUf"Ikowanych) do niemieckiego przemysłU żelaznego i węglowego jak r6wnid do . D1e 'I rb. M kop. za kop, 
gospodęrstwa rolnego. Wolny przejazd z ojczyzny do miejsca pracy! \'l/ysoka. płaca i dobre warunki pracy. ·lmłld Dobr mułów, DOczłtl Pobltloiłł. 

Zgłas~t si~ do centrali pra<:y • 
1) W ~a~janicachJ przy ul. ~w. R.ocha li! 23. 11 3) W Łask,u, w :zabu~owaniach magistratu. 
2) W Zgierzu. Nowy Rynek. 4) W ZdUJlSłiej Woli, ul. Łaska N! 287. . - Ul5J W Ozorkowle. (okręg Łęczycld) n Rynek, dom Lerltego. 

R O b ot n I t Y do koksot1lnl I robo.tnIC9 kopalniani 
pos'Euldwani 

do Warsztatów Emscher Lippe 

Dattelu (Westfalja) 
zgłaszać się - Biuro pracy: Górny Rynek 3-4. 

Mi4 4 m ±Wf?Wftk" 1im:I!' G& 

Poszukuje się 

SlusarzYJ Motaczy (Dreher), ,Kowąli 
do warsztatów kolejowych 

A lU 
zgłasza c . się 

Sp e ej a list a 

Dr. L. PRYBULSKI 
UłicaPolWllaio_a .MI 2 róg Piotrkowskiej 

tborohV zew~łrzne i "'łasAw 
Leczenie elektrycznokillo elektr~zą {usu:wa

Die szpecących WłosóW'. 
Przyjmll)je od 8-1 r. od 4-9. PanIe 005-6 p.p. 

-I;b!~!!e~~!~~;l!~ + I 
teraz MikołaJe_ska 83 róg Ewan-I 

. gielickiej 
. Najlepsze. ZĘBY .5ztuczne l pl(}mb;v. 
Lecz:enie homeopatyczne. Od 9 r. do 6 Wlecz. 

Rkusz~rka 
R. PIP IKOWJ\ 

z dypl. Ces, Akademji W Petersburgu 
praktykująca 25 Jat. 

Ul. ANDR.ZEJA 39 m. 10 
przyjmuje od 12 do 5 po pOłudniU 

·1· Wielka oszczędność ItI 
PiEżkne :peleryny m~zkieZB.st~pujl!c.e w zupełno

;'IIIlilIIIIIIlilIIIIIiIlIIIIIiIIilIi!illlillllIllll''!E!lIlI!lilll!lIBl#!!IIM li!IIfi1!!l'tI!lllllIlllillillB!llll1Ili!I!IIIiIIlIIIlIllIIiIIIlIIIIlI!!II!iIll!llll!li&l!l __ .lIIIIiIlIIIIiIllIIIIIII!iIIIiIII5B11i1i11l11i1i1111111I1El!IiBIIIi!I!IIIIBIlI.. jci Ralta. niebywale tanio. PIotrkowska 145 m. 64 

Łódź Biuro pracJv, Górny rynek 3-4. 

.. Skład dentystyczny "Progres" 

.athan Lewin, 
ul; Piotrkowska 1'6 ~9. 
Poleca na składzie 'Wszelkie materjOiły i imtrumenty 
den tystyczne . po cenach przJ'stępnychą --
Poszukuje • 

Się 
w §Jódmie8ciu na trzy miesiące dwóch pokf>i umellIo 
wanych (jeden sypialny drugi gabinet) J1i!:l;vs·e piętro 
lub wyżej jeźeli windą, elektryczność, wej~cie ~d. 
dzielne. Oferty z oznaczen:em ceny ztoż.ć u pcrtJe-

la Grand Hotelu pod literami E. C. 

Reszt'ki 
Da kosłjumy suknie i bluzIn po cenł!ch niskich. 

I. S2i~~AD 
Piotrkowska N241. Parter lewa oficyna~ 
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