Wydanie wieczorowe.
PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 6 rubli, półrocznie 3 rb., kwartalnie 1 rb., 50 kop.,
miesięcznie 50 kopiejek.
. .
Za odnoszenie do domów '10 kop. miesięcznie.
Za granicą miesięcznie rubli l.
- Wychodzi codziennie.

Cena 3 kop.
OGŁOSZENIA:

na 2 stronicy 50 kop. za wiersz lub jego mieJsce, śród tekstu 60 kop., reklamy po tekście 15 kop., nekrologja
20 kop. Ogłoszenia zwyczajl!e 10 kop.
OgłoszenIa małe 1 i pół kop. za wyraz.
Kaźde ogłoszenie najmniej 20 kop
Nadesłane

!

I
I

ORGAN POSTEIYOWO~NARODOWY.
PONfEDZ,AŁ':"r",

8 LlItego lm!:> r

la/ożyciel

.

-

i wydawca

Jan

(J

dek
Rok IV. - Mg 26.
ro '';;''====================

w"adomości
Wielka Kwatera

Główna ..

7 lutego.-U rzędowo.
Z tererm zachodniego.

Na połl1dniowy wschód od Y peru

zdobyliśmy fra.ncuski rów strzelecki

i wzięliśrnyprzytem 2 angielskie ka-

rabiny maszynowe.
Na południe od kanału pod La'
Basee, wtargnął nieprzyj;:;,ciel w jeden z naszych rowów strzeleckich,
walk~ tam jeszcze się toczy.
Poza tern na o~yd WÓC]:l widowniacli wojennych, oprócz walk artyleryjskich, nie było żadnych waż
niejszych wydarzeń.
Naczelne Dowództwo Wojskowe.

BERLIN, 7 lutego. (Urzędowo). Jego
Cesarska .. Mość odwiedził wczoraj śląską
obronę krajową w je~· rowach strzelecKich
pod G'."uszczynem, na wschód od Włosz
cZ9wy.
K:ONSTANTYNOPOL, 6 lutego. Wielki sztab generalny donosi: NaSZe straże
przednie dotarły do okolic na wsciIód od
kanału Sueskiego i odparły atak awangardy
angielskiej na kanał.
Przy tej sposobności 'wywiązały się
walki w okolicy Ismailia i K:antary; walki
te jeszcze trwają.

Kairo

zagrożone.

BERLIN. Medjolańskie "Unione" do~
nosi z Kairo, iż władze angielskie, oraz
część egipskich udały się do Aleksandrji.
Znaczniejsza część dworu nowego
Kedywa również przeniosła się do Aleksandrji.
Poselstwa rosyjskie oraz francuskie
wyjechały z K:alfo do Aleksandrji.
Zamożniejsza
ludność poczyna o·
puszczać Kairo i udaje się do miast położonych nad morzem Śródziemnem, albOM
wjem panuje obawa, że Turcy posuną
się naprzód na Kairo, które obecnie jest
przez anglików fortyfikowane.
Wylądowanie

wojsk angielskich we
F'ranc'ji.

HAMBURG.
Hamburger Nachrich~
ten" donoszą z Haw;u: Wylądowanie wojsk

angielskich rozpoczęło się 15 stycznia i
trwa dotychczas bez przerwy. Dziennie
jest lądowanyc': od 3000-4000 żołnierzy.
Okręty transportowe angielskie przychodzą
z Portsmouthu.

Wysiedlanie niemców ..
WARSZAWA. "Warsz. Dn;aw."
donosi:
Głównodowodzący armją
rosyjską zarządził wysiedlenie kolonistów niemieckich z gubernji płockiej.
.
Wobec tego, iż' Niemcy ołrzy
maHrozkazopuszczenia gubernjf' w
ciągu sześciu dni! wiele rodzin wyjechało do przeznaczonych im miejscowości w środkowych gub. Rosji.

Lotnicy nad

Warsza_ą_

BERLIN. Times donosi z WarS'7.::J.wy pod datą 28 stycznia: Wostatnich dniach Warszawa codziennie
miała napowietrznych
gości a w.
nocv na czwartek kilku lotników
·~·..;dało nad miastem. Popołu
dniu ogodz-. 3, w porze, w której się
zwykle zjawiają lotnicy, przybyły z zachodniej strony dwa "gołę ..
bie i szybowały nad miastem. Jedną
bomba rzucono na Krakowskiem
Przed~ieściLJ, niedaleko hotelu "BristoI". Upadła na hotel Saski, ~dzie
wybiła wszystkie okna i. zni.szczy~a
szczyt budynku. Z ludZi mkt me
poniósł szkody.
Wzleciał potem rosyjski dwupłatowiec, aby niemieckie
"gołębie" zwalczyć. ,Gołębie" jednak,
bez skutku osfrzeEwane. przez arfylerję rosyjską, która nie chcąc, aby
kule spadały na miasto, nie mogła
strzelać swobodnie,
uleciały dalej.
Przepisów, dotyczących oświetlenia
miasta, surowo sięprzastrzega. O
godz. 11 całe miasto pogrążone jest
w ciemnościach. Loty "goł~bi" nie
budzą dzi:§ już w Warszuwie
nadzwyczajnej ciekawości. Ludzie jU:Żł
nawet nie uciekają, widząc nad gło
wami aeroplany.

Dzieło

.

na czasie .

II.
Moltke w swych pamiętnikach przypuszcza, ze nie powtórzy się wojna 30-let·
nia, ani 7-1etoia, mimo to przecież potrwa
dłuD'o' zdaniem generała Lee'ra najmniej do
dwat:lch' lat. Walne bitwy będą zjawiskiem
rzadkiem, będą głównie walki O pozycje obronne, ważną rolę udegraja okopy (jak to
stwierdzają rowy strzeleckie), linja bojowa
wobec miljonowych armji rozciągnie się na
dłuO'iei

nrzestrzeni. O

zwycięstwie

rozstr2Jy-

gm!'ć może wyczerpanie jednej ze stron wojujaeych.
" I jakiż będzie wynik tych krwawych
zapasów? czego Europa- pyta si~ Blo?hspodziewać się może od przyszłej wOJny?
Odpowiedź brzmi posępnie.
Ruina, głód~
nędza materjalna i moralna, choroba, sło
wem zniszczenie, upadek, z którego skoa
I"zysta Ameryk!)., aby si~ wybić na czoło
wszechświata.

W rodziałe, poświęeonym zagadnieniu
wiecznego pokoju w literaturaoh narodów
kulturalnych, mamy zestawienie Btronnikó~
i przeciwników wojny wśród uczonych, wOJskowych, publioystÓw, poetów powieściopisa.
rzy i artystów. Walczą tu sprze;:,zu8 sobie
poglądy,.
',. ,
Xavier de Malstre nalwał "cywluzacJ~
rośliną, która dla dobrego wzrostu potrzebuje podlania krwią". Hegel pO'iliiada, że
wojny odświezają ludzkość, podobnie jak
barze chronią morze od zgnilizny". V. Cousin sądzi, że WylZ9C siĘ! wojny, znaczy wyrzec się zarazem postępu.
Feldmarszałek
Moltke głosi: "wieczny pokój - to mrzonka, a przy tem mrzonka pie zawsze pięk
na. Wojna to warunek naturaIn)' ustawio..
nego przez Boga porządku na świecie. Ona
to rozwIja w człowieku, najpiękniejsze strJny je2.o duszy: męstwo, oddanie siE} sprawie
ogółu i go~o\Vość do poświęceń".' Gdy .dla
stronników wojny wojna jest zjawiskiem
nieuniknionem, naturalnem i dobroczynnem,
w oczach stronników pokoju przodstawia się
ona w zgola innem świetle, Karol Richet,
psycholog, uważa wojnę jako tryumf ~iły.i
gwałtu, protest przeciw pawu.
MolmarJ,
znany ekonomista belgijski twierdzi, że wojna
w dzisiejszych czaRach bynajmniej nie jest
warunkiem koniecznym do utr Nalenia i rozwoju cywilizJcji.
.
Jako zwolennik pokóju wystC;lpuje Fryderyk Passy, malUll\C grozę współczesnej
wojny: "Pra.wdę mówiąc, człowiek obecnie
już nie wojuje, ale poprostu kieruje narzę
dziami niElzozącemi. Nim armje zdołają
spojrzeć na siebie,
współczesna,
przej mu-

jąca groził ~e,~hnika

poufnej doszły rl,O~llYlJlll, ionoszącyck o
n '8 w r a c s n i u" g \fi a ł t e m c a ł y e .h
w s i pa p.r awo s ł a wie, postanowił
zamlanó'wać dl~ GaliCji osobnego legata pe·
pieskiego.
.

wojenna zamieni je w

kał~że ..krwi:i strzępki ciał".·

Przeciw wójnie w. pisJ;Ilach sw'yoh wy-

I

ętępują August Comte, , WiktórHngo, Toł
~toj, Zola, baronowa Snttnerowa, Juljusz
Chretie, wogółe szereg wybitnych pisarzy.

Ciekawie brzmi sąd o wojnie Wiktora Hu~o:
!I W
wieku 20-ym Indzie z trudnośoią będą
znajdowali różnicę między zwycięskim dowódcą, a zbroczonym krwią. rzeźnikiem.
Będ:} patrzyli UB pola bitwy z takiem. ucsuciem, z jakiem my oglądamy obecnie,miejsca,
gdzie wz .. osiły się· niegdyś stosy inkwizycyjne. Pokój - to Bóg; pokój - to karmiciel narodów. Zajmijmy miejsue wśród
obywateli w"'zystkioh krajów, albowiem jedna
tylko walka powinna istnieć na ziemi: współ
zawodnictwo w dążenju do p,ostępu. Narodem wieku 20-go będzie oała wielka Europa,
a następnie cała lud?lkoŚć".
,
, Niemniej w czarnyoh barwach prze_d'stawia przyszłą walkę narodów JUljuSK Simon, były minister i pisarz franc'!lski: "Ziemia wyniszczona, ród ludzki zginąl. Sl-:aszny
pożar" rozniecony na rozkaz wodzów udoskonalonemi sposobami techniki wojskowej, ży
wiołową potęgl\ ogarnął wszystko, co ludzkość stworzyła w ciągu wieków pracą usiln!ł,
nauką i sztuką.
Po takiej wojnie nie oca..
leje ani jedno. narzędzie pracy. ani jeden
pług, wrzeciono, książka. Pozostaną tylko
omentarze. W porównaniu z tą wojną,
wojny napoleońskie b~dą się wydawały
igraszkamf" •
Malująo
grozę
i skutki wojny, niemniej zwolennicy pokoju zdawali sobie sprawę, że nadzieje, aby idea wiecznego pokoju
urzeczywistniła się w l'liedalekiej przyszłości,
uwazac trzeba za mrzonkę. Liczono się
z tern, że raczej "wojna sama usunie;wojnę".
"JTedług obliczeń 'na 3357 lat było tylko 227
lat pokoju a 3130 lat wojny. Wojna była
·więc
żywiołem
normalnym. Dopiero w
ostatniem stuleciu, zwłaszcza w ostatnich
jego dzięsitlitkach, ~aczęły się coraz silniej
porinosić
głosy,
aby na· miejscu wojny,
pokój stał ci:;: normalnym żywjołem ludz-

ś.

Władvsłflw Szefner urodził się 3,go
czerwca 1836 r. w Warszawie, ~gdzie ojciec
jego zajmował pOS!ld~ w wydziale górniczym.
. Ksztarc:ł się w instytucie . szlacheckim, 80 w
r. 1856 wstWił do szkoiy sztuk pięknych
i należał do ostatniej generacji. ..•óra tę
szkołę przed jej zamknięcierr: w ;'Jku ~86~
ukończyła. Juź w r. 1860 Jako liczen teJ
szkob umieszczał swe rysunki w "Ty!!odniku 'I!lustr." Uczestnik w powst:,l.Il~U 1863
roku, musiał wyjechać .za granicę, został
aresztowanym i przez jakiś czas uwięzionym
w Austrji. W r. 1865 dostał się do Mona·
cbjum, gdl'.ia się zapisał do akademji. po
ukończeum
której (1870) pracował samodzielniE', wypuszczając w świat wiele (Ibrazów, które się przedostały głównie do zbiorów prywatnycb niemieckich, angielskich i
amerykańskich,

W r. 1894 na wystawie lwowskiej
medalem srebrnym za
został odznaczonym
obraz· ",Lisowczycy".
Restauracja Wawelu.
Czytamy w "Czasie:
Wśród ciężkich warunków pr zyszło
naszemu wydziałowi k:t:ajowemu układać
budżet na rok 1915. Zródła ć'c,::'odó';'7
kraju znajdują się w, opłakanym ;:;~"nie:
Dodatki do podatków wpływają skąpo, 1
to z ograniczonych terytorjów kraju, tak
samo inne opłaty i doćhody krajowe. Wobec tego ujrzał się, wydział krajowy w
smutnej konieczno~ci skreśl,:,ni.~, ~ budże
, )~......• r":o
subw"'''''·'
,o'""{~at~
~~
:-...iJ ~--"stklch
~':~~y
\..li>:-;_ "iiJ~
ków, nie opartych na ustawach.
Zatrzymano wszakże subwencję 100,000
koron na restaurację Wawelu.
. Wydział krajowy, uchwalając tę kwotę, postanowił, o ile sytuacja wojenna pozwoli, prowadzić dalej Wielkie i drogie narodowi OZle:O restauracji Wawelu zaraż :i
nastaniem wiosny, a architekt Sowhi.ski
otrzymał polecenie przygotować szczegółowe plany Galszych robót, W)ilb;"d."'t,-,.r,"'.'
Z
ogólnego firogramu. restauracji Wa=
welu.
'
Postanowienie wydziału krajowego,
co do nieprzerywania restauracji Wawelu,
powita naród z uczuciem prawdziwego zaoDwolenia.

Do gorących bojowników tej idei ualeJan Blocb, autor • Przyszłej wojny" i
założyciel muzeum Pokoju w Lucernie.

ziem Iskitb.
Z Galicji.

Marszałek krajowy Galicji dr. Niezatitowski odbył podróż po Galicji zachodniej celem naocznego przekonania S!ę (}
potrzebach kraju.

Ks. biskup Pel czar w Rzymie.

t

11

wać Komunję św. według obrządku łaciń

skiego w katolickim kościele w Kursku,
nie wolno mu jednak odpra~iać Mszy św.
Delegat papieski .dla Galicji.

Tageblatt" dowiaduje się ze
dobrze poinformowanego, że Papież,
wobec wiadomości z Galicji, jakie na drodze

źródła

~Prager

Władysław Sz:erner (ojciec).

mieście przebywał.

iał

Biskup przemyski, ks. Pelczar, był
Ojca św. na posłuchaniu i konferował
z kardynałem sekretarzem GasP;l.rilU, przedstawiając stan obecny dyecezji galicyjskich.
Jak donszą, Watykan jest jak najzy~zliwiej usposobiony dla Polski, tak stra·
sznie znękanej obecną wojną, a Ojciec
św. pragnie gorąco przyjść jej z pomocą.
Starania Watykanu, aby rząd rosyjski wypuścił na wolność metropolitę ks. Szeptyckiego, pląn2jmniej do Kanady, gdzie
są parafje Ctiiclde i aby powstrzymywał
propaganQę prawosławia w Galicji, nie
odniosły dotąd skutku. Pozwolono tylko
metropolicie ks. Szeptyckiemu przyjmo-

Ii:

W pierwszych dniach stycznia r. b.
llmarł w Unterhaching pod Monaehjum znów
jeden z wybitnych członków ko:onji pOl.
skioh artystów malarskich j. to naJdawmelszych, gdyż już od r. 1865 stale w tern

kości.

l
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Sp. Juljan Fuchs.

wybitny przedstawiciel kupieotw~ polskiego
w Warszawie, współwłaściciel znanago domn handlowego pod firmą .FranciszekFuchs
i Synowie", zmarł w Warszawie, przeżyw
szy lat 70, doia 19 stycznia, Nieboszczyk,
zajmował w ostatnich latach stanowisko prezesa Resursy Kupieckiej.

Ceny maksymalne w Warszawie.
I w Warszawie ustanowiono na najniezbędniejsze artykuły
I

spożywcze ceny mak"
symalne, które mu.gistrat warszawski usta"
nowił a zastępozy generał-gubernator war"
szawski w dniu 16 stycznia zatwierdził·
Odnośne obwieszczenie brzmi dosłownie:
C e n V d e t a l i c z n e: Mąka pszenna
wyzszego gatunku (funt) 7 i pół kopiejki;
mąka rszenna niżs6ego gatunku 6 i pół ,kopieiki; mąka źytnia pytlowa 7 kop.; miłka
razówka 4 i pół kop.; chieb pytlowy 7 kop.,
chleb razowy żytni 4 i pół kop.; chleb

pSIl~nno.iytni ~ i pół kop.; qUłki:psz;nne
12 kop.; kasza pe:dO\\R 8 kop.; kasza lęe~
mienIla 6 kop.; groch .. Wiktorja~ ~ kOIJ.;
zlemńiaki 1 kop.; sól kuchenna 2~1 poł kop.;
cukier raf. rąbany 18 kop.; . cukier-kryształ
15 kop.; mię&o wołowe 28 k~p.; ciel~cin8 30
kOp.; baranina 22 kop.; wleprzowma 26
kop.; słonina 30 kop.; tłuszcz czyst.y 22 kop.;
tłuszcz wewnętrzny 15 kop.; masło
Bolone
60 t.op.; węgiel kamienuy z dostawą pud
44 kop.; nafta (litr) 14 kop., (garn. ros.)
46 kOD.; koks pnd 40 kop.; t(;,f Dud 35 kop~,
mvdło· 1 gat. 22 kop.; świece stearynowe
40 kop.; drzewo w szczapach na stacji u
handlUlących pud 32 kop., z dostawą 35
kop.; drzewo rąbane: u handlującego, pud 38
kop., z dostawą pud 41 kop.
Zgodnie z obowiązującem postanowieniem głównego naczelniką zaprowiantow~ni~
armji rói!locno-zachodniF~o frontu wmm
Bllfzedaży powyźej wyszczególninnych przedn;iotów po cenach wyższych niż W taks~e,
ulegają zaD' tnięcin w twierdzy lub w w~ę
zieniu na czas do 3 miesięcy lub karze pieniężnej do 3000' rubli.
o

Kronika ,olityczno.
Odznacz: enie.

Cesarz Wilhelm nadał 21 rezerwistom
batalionu btrzelców za męstwo okazane \V
walh'lch pod Łodzią trupią. głowę! jako oznakę na czakach i Qhorągwl. Opro~~ .tego
otrzymał bataljon szewrony gward}l 1 pozostanie nadal, jako batalion aktywny.
Ofenz:ywa w Galicji.
Medjolańskie
"Secolo" zamieszcza
wiadomość z Warszawy, iż punkt ciężko
ści
stał

walk na wschodzie, przeniesiony zoobecnie z Królestwa Polskiego do
Galicji, gdzie skoncenfrowała Austrj.a znaczne siły, by módz rozpocząć energIczną o·

fenzywę.

m: ..:awolna

h~mCł"'istyka

wojenna.

"Warszawskłłja Myśl" z 4j17stycznia
pisze pod nagłówkiem "Sokoli Polscy w
Łodzi" •

"Mieszkańcy, którzy uciekli
opowiadają

z

Łodzi,

o gospodarce Sokołów polsk:eh,
którzv teraz 3t~H się panami miasta. O~
chronę miasta, poruczono tym 8okolom,
skutkiem czego mieszkańcy Elilnie . cierpią.
,J~,k uOfzvkrzone mu~hy ln-ęcą fl.i,ę ~ńi po
całem mieście, oCi.Ł.:;wają wszęazie rewizje
szpiegują, oBzukują i rabują.
Komendant niemiecki miasta obiecał
Zd schwytanie wroga Niemiec 10 mk, a
Sokoli starali się oto usilnie. W tych
duiach aresztowano całą rodzinę, na mocy
denuncjacji Sokoła. Sokoli, pełniący służ..
bą policyjną, pobierają 11a siebie podatki,
wyznaczone przez komendanta i oficerów
sokolich.
Z szeregu niesłychanych wypadków
wymieuić nalezy zwłaszcza j~d?n, k.tóry
wydarzyl się kilka dni przed sWlętauH na
jednej z głównych ulic. Trzech.. pijanyc~
SOKołów urządziło w restauraCjI burdę l
nie chcieli zapła('ić należności. Z żartów
podpalili w końcu jednopiętrowy budynek
restauracyjny. St~d powstał w mieś:!ie
wielki popłoch, tem większy, że w Łodzi
nie istnieje straż ogniowa, a komendant
mimo wszelkich próśb odmówił pomocy
wojskowej, mówiąc: "Macie waszych .sokołów, niechaj oni ogień ugaszą!
Na odpowiedż, że Sokoli sami wzniecili ogień i że wieczorem są oni już wszyscy pijani, uśmiechnął się komendant i odparł: ~ Tak, ja wam wierzę. Z was przemawia tylko nienawiść do nas, do Niem..
ców. Ludziom, którzy okłamują swój rząd

--
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pialV(}wity, nie D1og~,udzlełić, ll0nl{rcY.
ł''Odeza's

gdy toczyły si~ układy 'o n~ie
lenie pomocy. SphlIią,ł 7lupełniedom' jednopię~T{)wy,a z nim B tara ułomti;ak<lbieta,
która tu ID mieszkała.
," ,-:;,., ' " '
-, Do obowiązków ,Sakołów należy również tzw. egzekucia czwartkowa. Co czwartek, po godz. 2, po poł: • .o.dbywa się na
placu publicznym, kaJaIiie mieszkańców
chłostą.
"
,
Chłostą każe się głównie za drobne
przeliltępstwa, np. za przel'hadzkę na ulicy
'po godz. 9 wieczorem Sokoli nie 0SZCZę
dzają kobiet ani dzieci. ale wielu osobom
udaje się wykupić Za pomo"~ korupcji".
Tyle "WafB~awskaja Myśl". Dalszą
opowieM z Tysiąca jednej nocy podamy
w jednym z numerów następnych.
Polacy w wojsku francukiem.

Tragizm naszego

położenia

sprawia-

jąk :wiądomo-że rodacy nasi służą w woj-

skach. z jednej. strony niemieckiem i austry~ckiema ,z drugiej w,walczącem przeciwko nim wojsku rosyjskiem. A są nawet polacy w wojsku francuskiem, polscy
wychodźcy lub ich synowie, którzy mają
obywatelstwo 'franeuskie. Nazwiska tych
polaków - nie bardzo zresztą licznych podaje dwutygodnik polski Polonia, wy~
chodzący w Paryzu. W jednym z ostatnich numerów pismo to podaje w tym
względzie nazwiska następujące: ,
Dr. Roland Stempowski, słt1 zy jako
lekarz starszy w szpitalu tymczasowym w
Hawrze; dr. Dziewoński, jako inspektor lekarski armji w Amiens; Józef Tadeusz Matuszewski, jako infirmier, w szpitalu tymczasowym w Bordeaux; Józef Miłkowski,
syn T. T. Jeża, jako sierżant w legji cudzozie .iskiejj Mieczysław hr. Orłowski, jako
infirmier w szpitalu w Pau.
-Jednocześnie Polonia podaje wiadomość o zgonie kapitana 239 pułku piechoty francuskiej, Marcelego Stempowskiego,
który raniony odłamkiem pocisku pod
Verdun; zmarł wskutek ran w szpitalu w
Montreau.
Przygnębienie

we Fpancji.

Francuskie pisma katolickie wyrażają
zdumienie z powodu tego, iż rząd kazał w
Paryżu w niedziel~
skonfiskowaćkariki
z modlitwą o pokój, ' ułoż oną przez Papieża.
Dopiero po nspokajającem :/!apewuieniu ks.
kardynała Amette, że kato1ioy franousoy
modlić się będą tylko o pokój po zwyoię
stwie FrancjI, oddano tekst Modlitwy papie·
skiej do użytku pUblicznego. Postępowanie
rządu -dowodzi
dostatecznie, obawy władz
przed skłonnośoią do, pokoju wśród szerokich
warstw lud francuskiego.
Przygnębienie panuje także na giełdzie
paryskiej, gdzie 3-procentowa renta francuska spadała w dalszym oiągu w kursie.
Warto również zaznaczyć. że i'apiery rosy;·
skie na giełdZie paryskiej nie mogą siĘ} utrzymać. Sprawozdawcy giełdowi
dzienników paryskioh oświadozają, że koła f,nan·
sowe wyczekują z upragnieniem rezultat'u
Francji,
konferenoji ministrów finansów
AnglIi i Rosji, która obecnie odbywa. się w
Paryżu.

Przymusowy pobór Belgijczykó...

Z Paryża i Londynu donoszą równocześnie,że tak we Francji jak w Anglji
za!JJągają przymusowo do wojska wBzy~t
kichzbiagów belgijskich w wieku od 18 do
30 roku i wysyłają ich natychmiast na pola ćwiczeń. W Paryżu zgromadził prefekt
Sekwany Belgijczyków w koszarach pod
pretekstem, ze ma. im coś ważnego do oś
wiiidczeuIICinle(wypuścił ich więcej, choć'
bardzo energicznie protestowali przeciwko
takiemu postępowaniu. Podobnie działu
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się w Londynie i innych miastaclt I;I,ngielski eh.

Klonika miejuowa i sąsiedlka~

Sk~ndale ' 1IIfcjskowe .. Rosji.

. Pisma .warszawskie donoszą: W ostatmm c~asle mnoży ,si~ogromnie liczba
tycb,ktorzy kaleczą się sami, aby uniknąć
służby wojskowej. Wydano więc rozkaz,
aby wszystkich z resztli zdrowych ludzi
brano do wojska. jeśli nie mają innych
kaleotw, jak brak pale.vlub zębów.
"Rllsskoje Błowo" donOS1Z Tuły: Oszukańcze uwalnianie się od służby wojskowej przyhiera rozmiary skandalu panamskiego. Aresztowano wielką, liczbę osób z kół lepszyoh, pomiędzy nimi fabrykantów, radców miejttkicb, właścicieli do~
mów, jako też głównych winowajctSw z
wojskowej komisji poborowej. Oodziennie
wschodzą na jaw nowe zbrodnie. To samo pismo donosi z Kurska: Marszałka
szlachty Makowa, przywódcę "istiJlDych'",
pociągniętO do od~owiedzialności sądowej.
Komisja, pozostająca pod jego kierownict·
wem, dopuścUa się oiężkich sprzeniewierzeń podczas zakupu koni dla wojska.

Z sekcji szkolnej.

Monopol na herbatę w Rosji.

, Członek rady rosyjskiego minis1.erjum
skarbu, Migulin, opraoował flrojekt n:lOnopolu na herbatę, jako nowego źródła dochodów
państwa.
Projektodawca wyobodzi z tego
założenia, że obecnie stopy podatkowe
na
różne gatunki berbaty są bardzo nierównomierne. a najwięcej opodatkowane są niższe
gatunki berbaty.
Firmy prywatne sprzedają, ludności
herbatę po bardzo wysokich cenach i przytem otrzymuje ona nie właściwli herbatę,
ale jej surogat. Zdaniem p. Migulina, pań
oJtwo będzie miało możność zniżenia cenv
herbaty. zwłaszcza niższyoh gatunków.
,
Czysty dochód g monopolu na herbatę
według o'oliczenia p. Migulina przyniesie
państwu 244,000,000 rubli. gdy tymozasem
obecnie do kasy skat bowej wpływa z pozbieranycll opłat c"!nych około 70,OOOJOOO
rubli Trlczl.lie.
ProJek t rozpoznawany już jest w mi.. I'
nisterjum skarbu.
,
BezrObocie górników w Angjli.

Na posiedzeniu Sekcji Szkolnej rozpatrywano sprawę unorm6wania godzin
pracy w szkołach miejskich. Przedstawiciele nauczycielstwa oznajmili, że prawie
we wszystkich szkołach lekcje trwają, od
godz. 9·ej rano do l-ej po pel. Ustalono
jako normę. że ilość godzin wykładowych
ma wynosić 4 gopz, dziennie. Wykłady
winny trwać od 8 1/ 2 do 12 1/ 2/;.a od marca
od S-ej do 12-ej.
Postanowiono uruchomić szkoły przy
,
ul. Milsza nr. 50 i przy ul. Wodnej nr. 3.
Na skutek podania Tow. Jedność z d, 30
stycznia, rozpatrzono sprawę otworzenia
na Kozinach 4 dodatkowych kompletów
dla dzieci anaJfabetÓw. Na Kozinach zgło
SIło się ,399 dziaci analfabetów, których
dla braku miejsc szkoly n;e przygarniają.
1>0 rozważeniu sprawy zadecydowaro' otworzyć na Kozinach 4 komplety dla dzieci analfabetów i prosić Tow. "Jedność" o
udzielenie dla t7 h kompletów lokalu.
Pl'lOyjęto do wiadomości uchwałę Głó
wnego Komitetu, na mocy któ,ego Komifljom Szkolnym Bałut. RadogoBzcza i Zubardzia udzieloną została pożyczka na
prowadzenie szkól w sumie około 4,000
rb. i pod warunkiem, ze szkoły te podlegać b~dą pieczy Sekcji Szkolnej.

.li:.:.ginionych"

okrętów.

" TagIiclle RUlldschau" donosi t;; ~~ __
terdamu: Angielski' zarząd portowy w Hull
ogłasza, iż w czasie od 15 grudnia do 15
siycznia "zagill~ło" na morzu Północ
nem 11 okrętów.
Dalsze ogłoszenia zarządu portowego
z dnia 23 stycmia zostały przez cenzurę
angielską wzbronione.
Rzekoma

pcżyczka

RumlHlji.

Z Franoji puszczono pogłoskę, że Rumunja zaciągnęła w Londynie pożyczkę w
kwocie 375 mi1jonów franków. Wiadomości tej zaprzecza' stanowozo urzędowa bukareszteńska "Agence Roumaille~. Zaprzeczenie to kładzie kres tendencyjnym pt'głoskom, według któryoh Rumunja za pieniądze angielskie przyłączyć się miała do
mocarstw trójporozumienia i napaść na
Austro-Węgry.

Zjazd królów

rumuńskiegl»

skiego.

i

bułga ....]

Zjazd królÓW rumuńskiego i bułgar, ski ego jest już rzeczą, zasadliiozo postano..
wioną.
Odbyć się ma w ozasie najbliższym
na terytorjum rumńńskiem. Zjazd ten, przy
którym towarzyszyć będą królom icb mini.strowie spraw żagranicznycb jest nowym
znamiennym symptomem w układaniu się
stosunków bałkańskich nB niekorzyśó Rosji.

skiej zebranie

lokatorów, w kt6r,}'m przyj-

mowało udział przeszło. 600 osób.
Obradom przewodnic:1.ył p.

adwokat
H. Feil, który w przemówieniu swym Z8zna·
czył oel zebrania.
Zasadniozym dążeniem zebranychlwinno
być wynalezienie pewnego środka, w oeln
polubownego :/!ałatwienis z kamienicznikami
sprawy komornianej.
P. Sam"el HerszbeT'!, "l2.,,;c~l'je dD zjeonoczenia si~ z powstającym tow. "Lokator" p
by wspólBiedIa: dobra ,lokatorów pracowaó
i propunuje wybM komisjI. która zająć si~
ma tą sprawą oraz wejść w porozumienie
z Komitetem Obywatelskim, by, gmatwająoą
siĘ} cora:/!, bardziej spraw~
płacenia komoro

I

Jak donoszą pisma rotterdamskie z
Londynu, 50,000 górników okręgu węglowego Westyorkshire zgodziło się przystą
pić do ogólnego s,;'ajku, który ma wybu~ i
chnąć 15 lutego.
"
Jedenaście

Zebranie lokatorów.
(M) Przez grono osób zwołane zostalo
w dniu wczorajszym w lokalu Sali Angiel-

i

~~C:.:;":""

;'1~4q,tcr~znle

W'~:

·~nić

.~"'-, N~~tę~~ie' -pr~~~awi; cały szereg mów-

ij.)w,

którzy

z2znaczają;, iż postępo", auiEl ka~

kom:sp prawnych wywO
protest.
Wobec tego, iż pr>ly roztrząsaniu spraw
komornianych w sądach milioyjnych nie
przyjmują zupełnie udziału przedstawioiele
lokatorów, p. BilIauer proponuje, aby przy
tego rodzaju sprawfi'3h, zasiadywali również
i lokatorowie, by mód z bronić swyoh intelasów.
Wres:/!cie przystąpiono do wyboru delegacji, która w dniu dzisiejszym uda się do
Komitetu Obywatelskiego.
Delegacja ta. której udzielono pewne
dyrektywy, zda sprawozdanie ze sweóo po~
słannictwa na zebraniu środowem Tow. nLukator" •
Do delegaoji wybrano p.p.: FeiIa, GarlikowIlkiego, Herszberga, Billauera, Saligowskiego, ZUbera, Semmla i Poławskiego.
.,

',.i!i:ów

OfflZ

o

łoje najżywszy

Podziękowanie

Bykur.cholim.

W oiągu miesiąca s t y c Z n i a r. b.
Towarzystwo otrzymało następujące ofiary:
Od Banku Randl. W-m. Landau
150.WP. D-ra Rotszpana
51." D. Guldbluma
18," D·ra Prechnera
11.50
" Ignacego Cóhna
9." D-ra li. Kohna
5." D-ra Wolfsohna
5.-

,.

",.

.

5.-'
2.50
2.-

D-ra 8teinbeł'ga

D. Hurwieza.
E. Sieradzkiego
D-ra Donchina
S. Reieherta

1.40
1.08
1.-

" L M. Gliieksmana
" N. N.

"
"
"

Nr. 26.

GAZETA ł..OnZKA.

4.

dzenia węgla

leją.

kamiennego z Niemiecko-

po 70 kop. za pud ,lL

Koks Piotrkowska lOn

Prośbie tej zadośćuczyniono i nale-

ży sądzić,

iż W' najbliższych dniach napierwszy transport węgli, które
zostaną rozsprzedane pomiędzy ludno:: ::ią
po nizkich cenach.

dejdzie

Furami taniej.

1.-

A. I. RZ8Szko\\'skiego

1.-

S. Mi1groma

1.-

Razem

Tub.

205.4~

W imieniu obdarowanycb Ubogich ellorych składa Szanownym Ofiarodawcom SZL:zere pouziękowanie.
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Dr. l. PRYBULSKI

c U D.

Ulica potudniDwa N! 2.
r6a Piotrkowskiei.
Telefon :.'Ii! 13-59
Syphilis, choroby sl:órne, włosów,
(k')SmE.'lyka let~~.rska), we!if'l'yczlle.
moczo~Jlciow.:: i fI!Ę'''1ocy płciowej. .
Leczeme syP" \li"1:' "Jv21'E'a~em J:i:,I,J
iich-E:ai·a ,oC;;" -9,1, (w';ródi)hie).ł
L~czenie elelrtr,ye.:.no":':~':. elek~rolizl!i
i""u'tV'anle szp. ac~~eych w{O"5u?) cilo-I
rob "rosuw i SKory przy pomocYI
,sztuczne"'o
sw.ica wvsoko"órskierroll
o
(qu.m;,Iamp~) oswietlen5e lW~il::~U (u·t
retro~"omtq. I'rZYJtll,ne 04 8-1 r ł
Panie od"G-S D.D.
"od 4':"'9,
.
~.
t ,'..
'l
DHl 1Ja11 oda.zleln:;. DOCZeK:,ł'ma. ~
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Wszyscy wiemy, j"i ~ ~h!s;:1iwą p!a~
ga
bvli
dla ll!iS secb:'('\'" e ros'l"SC" Sl,:l;:JBenefis p. Sz~~e!l"a.
dało ~się na to du~o powodów;' z' których
Jak się należało snou. ~ ~::"~ t9[, ;i'
pozwolę sobie przytoczyć kilka ważnlei~
Polski wczoraj bvł wYl'eloiolP' IW hrzegi.
szych:
•
Benefis p. Szaj;ra po";;'cdł się 'pod ii:aż
1) Sędziowie ci n;e rozumle:i n~sJ
dym względem. Licznie zelWillltt public'z~
myśmy nie rozumieli jei;.
ność oklaskiem nagrodziła dobre \~ykonau
i
2) Sędziowie ci nie znali ani naszvch
nie "Wesele Fonsia".
praw, ani naszych zwyczajów. Urzędowy
Beneflsant otrzvmał Dodarunki j kwiatekst naszego praw(l jest francuski; nrze~
ty, - a publiczność opus~jła teal;r z przetłómaczyć go na polski lub
rosv's'· :est
świadczeniem, źe warw popierać zjednonie-:noiliwe ze względn na brai';' oo.poczonych artystów, bo staranną grą i wy~
wiednich wyrazów i zwrotów. Te tłólna~
stawą sztuki corazbardziej zjednywajl} soczenia, które są, są tylko parodią orygi·
bie widzów.
nału. Otóż sędziowie rosvjscv
'olbri;'~
~; ~ ~
miej większości nie widzieli nawet nigav
Z TlOmaszowa.
:t. ::.~ ~~
tekstu praw, w€dlug którvcn sadzili.
~~ '" ~ l ~
Stan, z powodu wojny, jest w To~
zadawalr;~li się powierzchownem' przewa~
maszowie dość krytyczny.
w
spraY.-h:~
~:-::iH=u~L.10bt.::
..
Le;
\\ '.il.'.zystwa
żnie
zaznajomieniem się z tłómacze
Utworzony KOl'l'iitet Obywatel.;;k; czy"Lokator" .
niam:.
ni starania, by zarad2ić panuiącel nęaz\',
I'ORZĄDL~i: OBRAD:
;3) W zasadzie ci sędziowie. nrzy
Komitet skh,da się z 15 ośóiJ z roż~
rozpatrywaniu spraw powinn: bY':':. rfO1) Zl1g:,.lBD" :oebrania.
nych sfer ludności, mimo to, Komitet O·
2) \I/ybu:-Drc:",,,odnic;ć"cego.
wać ~ię wyłącznie Oł:oiicznościam. snrawy,
3) Projei.~.
"dziataln:Jśei
sto wad
bywatelski, kooptuje w celu pomocy i inprzep1samI prawa 1 sumieniem. Ale w
'··';;;;L
nych obywateli.
rzeczywistości grał iu rolę jeszcze jeden
4) '\Vni()~;;.c "'""uvch.
Szczególnie czynna jest sekcja udzie
cZyfl"lik: oto instytucje państwowe wvda5) Zapisy Di G,3fonkóy,.
lania zapomóg biednie,lszej ludnośc;.
6j'i;\'yh''''.r,:ąJu i
Komisji rewiwały niezliCLoną ilość instrukcii i cv"rlw ~
zyj ile,].
Większe fabryki wydają swym ro~
larzy, częstokroć przeciwnych' pli:H~
botnikom tygodniowe zapomogi.
O pUIlktual~e przybycie uprasza
przeważnie podyktowanych tak n;'c:: Z~;
Liczba potrzebującycb pomocy z I interesem państwowym, a wl::1ściwie, i~:ter::-"
Komitet
dniem każdym WZfasw. wówczas gdy środo " sem rządzącego stronnictwa. Jak sł!'sZTI~~
7
ki powoli wyczerpu lą się·
się wyraził jeden z posłów w DumIe.
\'
Ostatnio Komitet postanowił wydaRosji wszystko jest podporządkowane inwać ludności obiady, zamiasi; udzielania
teresom ochrany. Sędziowie ślepo sie sbproduk:'ów. W tym celu zorgl1uizowano
hurtowa
cha:i tyc~ instrukcji ze względu na sWc.~,~ r
*
- _ wszelkie wyro by tabaczne _ _
2 kuchnie. które w miarę potrzeby rof.ka_'jerę sJ:Użbową·
i
rosyjskie
szerzane będą.
I łakoto: machlOr~1:a. :\l:yto"'ie, papierosy
'. 4) Rosyjski czł9włek był w kraju tuIstnieją pozatym poszczególne komi~
teJszym tabu. Jeżelt popełnił nawet dei:I tabaka do
zazywaniia PO cenach /'
sje, jSk narzykład prawna, która rozpc·
nizkuch aD nabvcia~
kie
przestępstwo
względem
tuziemca,
'to
buje rozmaite zatargi oraz sprawy sądo': ,
Cegielniana 43, E. "Lip·szye.
zwykle wykręcał się sianem; przeciwnie
W ostatnich czasach, szczególnie byw sł:Je9iie tabacz!!lIym
polak
za
.naj.drobniejsze
uchybienie
wzglę
ło dużo spraw komol'nianych.
dem rDsJamna ulegał częstokroć straszli~
Czynności Milicji objęła. stra:1 ogniowym reprf'saIjom. Sam Zl1sm wVr"Jadek.
wa. Zadanie stra~y .les~ uciąW \'Je, ZOS.
kiedy pewien obywatel ziemśki, którv ul'\.
je jednak wypełniane ku znpeinemu zaderzył w twarz swego sąsiada rosjanina
dowoleniu ogólu.
hurtowo i dei!:aUcznie
za ciągłe pisanie denuncjacji, przesiedział
Drożyzna w mieśc.ie, z powodu bra~
półtora
roku
Vi
więzieniu
prewencvinem.
ku produktow, jest znaczna, wobec tego
p.o~ zarzutem usiłowania zabójstwa; cbo·
Komitet Obywatelski postancwU zwrócić
CIaz
odraz u było ustalone, iż' nie miał
się do wła0z różnych miast: by pozwolily
przy
sobie żadnej broni.
l,'
.Nl~
na łJfzywoźenie produktów spo*ywcz'ych
Otóż dzięki niezmordowanej działal
I
Wiadomość tamże \V cukierni.
do Tomaszowa.
ności komisji prawnej i t. z. srd6w oby~ I~~~--~~~~
Wykrycie kradzieży.
wateiskich.
stał sie cud.
V.,r nocy 7, 31 stycznia fia 1 lutego
.
My, Polacy, -którzy dzielimy się pra~
lliewiadomi złoczyńcy włamali się do tkalni
,
WIe na tyle stronnictw, co głów, którzv
udziałowej w ZgIerzu i skrad li znaczną ilość
doty.c~czas nigdy nie mogliśmy się poró~
przędzy
lramgarnowej, oraz pasy z kilkn·
zumlec nawet co do najżywo~niejszych
nastu warsztatów tkackicb, na ogólną sumę
KMPUję E~witw wsz'l;'sikiic!ll
l,umbardów
podstaw na.:izego bytu narodoweO'(i osia~
i zaliic.:ze~ia k.?eej.?w~~ pł~cp, najlepsze
około 000 rb'
ceny. Ceglellllana ol, (joldin. Du 8-2 Pp.
gnęliśmy nareszcie najzuf)ełniej~d jedno.
Milicja zgirm!lra, prowadząc w sprawie
zgodność pod jednym względem. •
tei energiczne śledttwo, wykryła ~lllegdaj
leksandra Gutbke vel D:Jorowicz zgubna paWszyscy l?) żałujemy rosyjskie!! sędziów,
18 parzek przędzy l część rasów u niejaszport wydany z Łodzi.
3111-1
a
pragniemy
innych,
choćby
nawet
niekiego Erlauda na Przybyłowie pod Zgie.
mieckich.
rzem.
r:cewo QP~łowe, rąbane 35 kop. pud. :3fikołaX.
Tam też aresztowano spraw~ów l:rll~
Jewsk,. 20, w podwórzu.
3105-3
dzieży Franciszka Pietrzykowskiego i Ed·
ózefa. Jakublewa zgubiłe, paszport, wydany z
warda Barczewskiego, których osad~ono pod
~~~L
.
kluczem.
Człowiek, który nie zastanawia się,
przedam nowe warsztaty po 15 rb. z naczyZduńska WIOla.
jest. jak liść, igraszką wypadków.
niami i warsztat za lO rb, szafe nowa deboMiejscowa sekcja prowiantowa zwró~ą d? rzeczy za 14 rb. Łagiewn;cka 5 róg Krzy.
Bolesław Prus.
ciłca się do władz o zezwolenie sprowa~
zoweJ.
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