Wydanie wieczorowe.
PRENUMEAATAw ŁODZi. WYNOSł"
Ro~ie '!i.ru.bp •.~ółroc;~nfe3, 1;1:>., kwartalnie f rb. 50 kop.,
mIesięcznie 50 kopleJe~~, .
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Cena 3 kop.
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~adesłane na 2 str~nky 50 kop.' zawiersz:·lub jego miejsre, .~r0tl. tej{st1l 60 Jwp.• reklamy po Jekście·. 15 ,Ęop.. nekrologja
,20 kop.'" Ogłos:zeniazwyc:Z~jnelQ kop; ,
Ogłoszenia małeł i .pół1<op.'M

wyraz.

ł<aź4e ogło:~%enlełtl!iltt!1ie120 kop.
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Komunik~tauStrjac~i.

li
o i R ki ego w', e(rrl1e praskim knnfel,\"/'aio z prusl,lul nlln!8t~em spraw wewnę
trznych w "pr'lWie ooni'1 !!tld etutem~ Deie~
pi":. zaznanyl, Zt' Kolo7.muszonejest wystil pil' przeCiW!;" Hlltvl.o1si,:.m ['ozye om w
",tatle.
Vlporilsd-iHel,; odbyło Hi", pnsiedzeDlA' Koia, 'n:< ktor·elI'''Z!t.liliśĆ .. miała ośtaiecz
nadecYZ]8 wsprtl\\i,,' taktYKI.Ko·la.
Na konfereu('" mar~zaikA !iruskiep:ihy
nOSf'ISlilej II J.T/,wuJcaml l'lHtji l'ofQwmiano
fll,?z p;\rtjąsolja!ist~ czo" kt()rt'j i!rzyzn<ino
, j,·U"/) m1t';;;ce w kom l-(il·buu~...toWE'j., pomno':'
żor'Fi do
28 ezlonk<Iw;- piRm-1 11 i (>tiljf>(~lde
,"yr"z"'a zari"wo;eule •. że ,\ ten sposób będą
jeanoM i l-lfJl!oj zac.howane.

WIEDEŃ. 8

>Ilte:;!'n:
U;'zędowo don"gzą: PołflŁen;1'! w KrÓlest.wi.e ! w Gliti"i' Zll. chodOie) jest qh'Zmielllone.W połuńulowej

liBukOWlfi!e wojSka nasze poltlyElne l'O,,'ę.
PUlą
naplzóo. a ro~j,mle są, w pejnym o,'~
'\.vrode. 'rysąc d",ies(Jie~pńców wzięw, wedłu!1; .wc7.orai~zych
donie~lf,ti i liczny
materjał w·ojanu]" • . Po poiudnlu weSZłn kU
wielkiej I'admici mieszkań,ów wojsii.a IlP-BZt3
do KimpoilIng.
Na floiudniowP] "idow, i
wo!nv bline
zmiany ule· 7aszł .... ,
Na
,Ad:1' j,a ~ yk U {jdnio~ł atak'n!.!!'.\\'. tnllych l aszy'hlotn'·ków na. fI"al1c'usk;i~ tr:':;Si){lny dobr;yskutpk. ,Bomby l'asz?' w~ilku pUhk,bch traW\'.
,
Za!'tę;lea sz,·fu sztllbu ~~'n;?ralllel!o:
v. ,Huęfer, roI n , m:ll s;,a;<:'k~lf'; tnalit.

Ohalera

BERLIN. 8 lutego.\WTB:;~ o nofloty angielsKie; na wybrze~e
belgijskie donoszą z Rotterdamu z Cinra 7
-b •. JD.: ,Pnmiędzy Ostendą a Nieuportem
słyszano, wczoraj gwałtowny huk dzia:.
) Flota nieprzyjacielska podjęła znowu alnk
wym, ataku

Setna ·roczn.iczakongresu
wiedeńskiego.
ruchy wojenne:,
l.inów

i;ia\\'·.;~

~

BERLIN. 8 lutego. fW. T. R) ~VHr
w1irtB~ donosi:'} łasclwa roż;r,H~a general.ianad''..e't'ń'tem pruskim "le oar!ęó?je. f.lę. WB
wtonrk... k';~dy socjalIści z10ŹaOŚ;,\ ';ldczenie,
1~cz·prid6Za5.dru!:!leg() ('zytuuia w dniu 15
."

_,'" ':;\' G, ~

tegoż, pliesiącą.

,. ~" ,-

.'

~ ,.

Przy tej

.- -.,'. '.

, ••:,', -: - ,
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•

sposobności .będzie

mowa o sprawach, mają~ych styczność ~
;
,
Z Berlina, donószą do "D.z. Puzn. u' \li
ubiegły pil\tek d.w ó e h d ele g li t ó w li Dwojn.ą.:

d7.·iał, ilUku

kara-

ti;~"~~n:ief:-~-~y&

, Pf'la,''y,€; ·t", II id~l:i7nmi9 oczekiwali 8!,rawl:'ąHw(,;';[' {lcl:~2:r'"m'diz<}nych na
kongrpsle dy;,lomaww. litworz:,no łam tylko
nod . dYU!J5tją carów rOdyj"kien Królestwo
fui·skit'. lOW;llli:\ dll1t~go także .b:ougtesoWeffi
lub kOngr,",owkl\.
W prawd li.; l.!'Ichow . . " ano 'na kongrtf:,;:ie
pozory pewnei iyc~li ,"ości dla Il:ifodu pol-.

Z sejmu pl':'uskiego.
,

~r!.!llO\U

szczęku

pa1a"zy pnypiJda setna
rocznica zijmknię';,!l ery rewo;uc!i frai:cuSKlei i woi!"n napnleoD!;klch. czyi, kOllgreśll
\\ iedeuskif'go. - Kong!""'" odhywał się Vi!
Wienn in od września. j 814 r.du . czer\vca
1815:. i był iedu~mz uaiśwleruiejslych
zebr:\ń
f,eilt, cznych,' zuanyeh w histor.i.
e", :'1l1 kongresu b:!o urel!U '(Iwanie R~.lfaW
całeJ Europy, w\'n:k em mIŚ :''1dnał turó'w
po N,..po,!?olde I
i nnwe uk:ształtflwnnie
fHlIlstw fr:JdK'I\vPj Europy. 8t::n rzecz,,;
f. :(,ry u~ta!lo ',\ ,'U'ł, trwał przez 1,M wieku
l

skiego,

ń:rnu.",aop

"krzywdę",

.i:~kn

mu

się

stała,

.

chcian/J, aby oebroniooyhył jegohyt
n!lrodowy. aby za~ho" allil. ZDi't;da· łąozn/)!ić
pomiędzy jegorozdziploneml z t'Ullarul."
Car Aleksa!lder.na \\ tt. WY"'ęiJująfiY
cil\g1e w 'roli . pełnomocnika j przeQstawicieJa narodu.·l,olskiego, zastrzdgł dla niego

artyhło reprezentacji

nal'odowej" leć.B a~·'

należą,

rego

uzna';(~

u'żytecżn~

l" w ł a śc

i w €i tlI 9. n I c h~!
,"
".
Na tern wielkiemzehra[liu politycżuem

w myśl uohwał z dnia a-go' marulł,potwier
dzonych. dnia9-go . 'cz rwea 1815 r I'r~y;;
zuano bst:lteczni ... nasti}pujący podział Pols!d;
ROSJa
otrzymała:
K'sjest~ó
W ~ ~ 8 Z a w S kie . w . czterech Pt~tych.
CZęSCliiCU z tern' pObtanowierilem, ze Ksi~
stwo ma b, Ć zWlązane .-·na zawsze z cesar.
stwem rnsyjskim przez konstytucję, że e8sans
rO"YJski ll1ida temupanstwu oclrębnąad~i.
nistrację i odpowieMią,. w.edłJ;lKf;lwego uZl!a~

ni .. , wewuętrzną ruzciągfvsc·r przy)mletiikże
tytuł

:aóla

polskiego.

:"", .....

Prusy otrzymały::z Księatwli Warsza.wSki eg-o jedną piątą częś'ć, a mianowicie departamenty:
pozu<rński 'j . bydgoski, 'które
:odtad etrzymały' nazwę' . W. Księstwa Po~
zuańsldego.

Z!ibrl1ływjęc~llły ,kra.j· ~a

Prosuą, i w~jątl.:i'em
Toruń

Wśród ogólneJ, bardzo krwaw'ei zawie-

niemieckie

O ~alkach' nad wybrzeźem f1andryjskiern donoszą do "Local Anzg."z Amsterdamu:. W sobotę w pOfudnierozpoczę
ła się kanonada gwałtowna dzi,d okręto
wychna; -nowo. Sprzymierzeni prowadzą
w'dalszym ciągu ofenzy.wę. Takżelotnicy
francuscy hvli bardzo czynni.
.. ",Niemłl'Ccy iotnicy okrążają Zeebriigg
w wielkiej liczbie. Należy spodziewać. się
walki w nowietrzu~
MEDJOLAN, 8 lutego .. (WTB). Do
~Coriieredena Sera" donoszą '.:?' LondYIli),
żęniemieckie,oneracje' przygotowują, jak
się 'zdaje. dec,y,zję..
.
. Ofenzywa nad Bzurą i Rawką prze-:wyt$,za.y.rszystkie dotychczasowe w,alki na
tym froncie.
'.

·

Peterslnu"gu.,

PETERSBUi;G. 8 ]utegfl (W. T. B.)
v,rybuch.ła tutr.; cholera, która eo:dzień rozszerza się"gwaitow'1iei 'zlIb!'erawiele ofiar.

· Wałki na: wybrzeżuflandry jskiem.

na,wybrzeże belgijskie~
który
działa wvb rzeż II e odrarfU.

W

tykuł ten ~ógł być ! óżnie tłilmaclJOuy j. nie
wielkie miał znaczenIe.
Brzmiłlł bOWlem ti&k:
.
"PolacY1 ,:oddaui Pllństw traktaty zawIeraJącY!!!l, maJą otrzymać reprezentacji;: i
jn~tylude TIarodowe,
urządzDne wś<lłu<l" za~ad, .i a I;: i e k aźdyr ~ą d, do "'kto.

l

Kalisza,

Glańsk.

a takie -miltsta;
.

Au~trja odz)skała'l,lti"aeoi;e pb . (JOkoiu
Schoeu brnnie w r. 1809 obwód tarnopolski, a takźe okręg' podgórski wraz ż' żu;';
pa mi wJeliCkiemi, Z których zobowiązaną, li!}';'
!:itała dawać pewną ilość contnarów' sóli tak
dla Polski rosyjskiej, jakotez' dla Rosji i
w

Prus.

. ' . ,.

:'. ., .... , '

~.

Pod: opiekąłtoRj'i; J?rusr Atlstrji ",jMał
Kraków, który uZllano \v{)lnym

pozostIlwać

wiast@m. .mepbdległemi
i ..przyłączouIJ

doń

ściśle

neutralllem

mały

'okr'2g po lewej
suonie Wisły. "d wBf Króc~eln:lk po.Mysło
wil:e z lllillsteczk:-lmi:' Cbrz-allowem~~Krzesz'o ...
wicall}i i Trzebinią.
".
..
'
Oprócz re pr~zentacii politycznejzlpew:.
!liono lIii kongresie' J?ulako.1D zup&łną, wolnoŚĆ handln dl~' płodciw' i~wyrobów polskich
po drogadJ. lądo\vycq:i wo.dnycltw' gralłj'~';
l!a~h dawnej Rr;eczy pospolitej; a:dhi 'mło~
d7.if"iy całej Polski wolność k'lzt:ltcenia alę'

Uni wel'sytecie J:,giellońskim~: , '.
W kró t(' epotemRosj a, ;'AuatrjB;' Prusy
zali< arływ P",ryźu, bkzwane. S w ię t e
pr z y mie rz e, (tl.n,a 26' wrżeŚnia 1815·r.j'
li ta.kim poboż'u!:m i najsi'lachethiejszemronB

etano\\ ieniem:
'l'ak w polityce
w
się

rnądzeniumtszemi

w.

mfę'dzynarodowej,

krajami.

jak: i

obowIązujemy

pr:;sy$złmki 'poBtępoWaó ń'awza.jtlm

dług ehrzesdjsńsklCh

we;':
zasud sprawiedIHvoscii.

miłości L t,O'kolU: . B~d~iem'y 'odtąd 'potDag1l6 .
Bobie wzajemnie, jakocałonkuwle jedDEłjtlpó.1..
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Konstantyno • •ka 16.

Konstantynowska IB.

TEA?R .. 1IIi1'EL1U.

wie=r'Wielki
Kon
cert
Symfon
i
cz.
ny
.

środę ~.17 łute~dJ,}1.l~ ~ięo Ilod.. 5.
na korzvsr nlezamoznytb artyst6w-mUZYkow'

W

.

pod dyrekcją prof. TADEUSZA MAZURKIEWICZA.

SzuJlegół'y

Biłety

w afiszach.

łect.ności chrzescljańskiej, jako narzędzia
Opatrzności do rząazenia trzema gałązkami

iednej i tej samej rodziny!c'
•
Niestety, takie wzbudzające szacunek,
postan owienie wyrażone były tylko w sło
waoh, nie w ozynaoh. Zaraz bowiem po
I1wyeb z!azd!łch zaczęły mocarstwa przy tłu
miaó wszelkie objuwy i dążenia narodów do
wolności a S w i ę t e P rz y m i e r z e było
jak uajskutecznie)szem narzędziem
dotego ceiu.
Nie wiele też dotrzymano
Polsce z obietni~, poczynionych jej na kongresie wiedeńskim; pomiędzy trzy moCarstwa rozdzielona, stracila. ona już stanoWC30
BWtll samoistność i zdana była odtąd na ła
Bkl2 rządów zaborczych. Skutkiem kongresl'/.
wiedeńskiego było więc ogólne rOZCiarowanie i niezadowolenie, którem szczególnie
przejęci byli Polacy.
Mimo to wSlIystko, nie upadli Polacy na duchu, walcząc zawsze siłą niespożytej żywot·
ności o lersze jutro.
O rezultatach Daszej wiekowej pracy
trudno mó nić obecnie, gdy straszliwa wojna
szaleie na ziemiallh polskich i niszczy ludzi
i dobytek. Tę jedną wszakże mamy świa
domość ~e jesteśmy i będziemy Polakami i
że pr;ysZłośĆ zgotuje nam pomyślniejsZli

mieni, które wzbijały się w gór~ na kilkanaścię metrów.
Przywołana do pomocy straż
ogniowa, Wobec rozszalałego żywiołu, ogr~
niczyła swą akcję ratunkową na nsnwanlU
pobliskich wagonów, które w wielkiem znalazły się niebezpieczeństwie. Wagon benzynowy zaś pozostawiono swemu losowi, aż
zawartoSć. jego zupełnie 81<;1 wypallła, co

tn. ało

właśnie

dolę.

Zziem Polskich.
Zarząd

Stosownie do rozporządzenia główno
WOjskiem na wschodzie, został w następujących okręgach Królestwa
Polskiego ;wprowadzony zarząd n~e~iecki:
W Nieszawie, Włoclawku, Gostylllme, Kat~ nie, Słupcy, Koninie, Kole, Łasku, Często
chowie i Będzinie.
Siedziba zar~ądu mieści się w po·
znaniu przy ul. Fryderyka lif. 7a. Szefem
zarządripozostaje . nadal ekseelenoja von
Brandenstein. Podania do z8I;Ządu spraw
cywilnych należy adresować:
Do szefa zarządu spraw cywilnych
dla Królestwa Polskiego.
Linje kol. w Królestwie Polsldem.
.

dowodzącego

Wznowiono ruch kolejowy na przestrzeni Włocławek-Skierniewice. Wszelkie czynności załatwiane są przez niemiecki zarząd koleji państwowych na rachunek zarządu wojskowego.
Osoby cywilne korzystają z pociągów
za opłatą.
Rozrólnia się obecnie bilety dla wagonów o siedzeniach wyściełanych (l i 2
klasa) i ławkach drewnianych (3 i 4 klasa). Bilety są ważne na przejazd w ciągu
l dnia bez przerwy w podróży.
Bilety są sprzedawane przy okazaniu.
specjalnego zezwolenia władz.
Bagażu

można

50 kg., opłacając
kę,

bez

względu

przewozić

najwyżej

dwie marki za każdą sztuna przestrzeń.
Poznań.

Na tuteis3yr.a głównym dworcu od stro.
BW. Łazarza, przesuwano wagony, pomię
dzy t:tóremiznajdował się też jeden wagon
i! benzyną. Wskutek nadmiernego zdeuema
. e'ksplodo wała benzyna i zapaliła
się,wytwarżająe jedno wielkie morze pło ..

ny

prawie cztery gcdziny~
Odznaczeni Polacy.

WłaśCiciel fabryki chemicznej w Poznaniu, dr. Antoni Seyda, kapitan obrony
krajowej i szef kompanji ot~zymał w walkach w Królestwie żelazny krzyz II klasy
i krzyż rycerzy orderu Albrechta I klasy
(najwyższe saskie odznaczenie wojenne).
Redaktor "Naszej Gazety" w Starogardzie w Prusach Królewskich,. Leon
Kowalski, podoficer rezerwy, otrzymał
żelazny krzyż II klasy.

Ś.P. Józef S. Kruszka.

Z Ameryki otrzymujemy wiadomośei,
Milwaukee zmarł jeden z wybitniejszych działaczy polskich ś. p. Józef S.
Kruszka.
Zmarły pochodził z Poznańskiego;
urodził się wr. 1862 w Słabomierzu w pow.
żnińskim. W r. 1893 wyemigrował do
Ameryki, gdzie osiadł w Milwaukee, jako
redaktor .Kurjera Polskiego. Tu wśród
kolonji polskiej rozwinął ożywioną dzia-

że W

łalność

niemiecki.

do nabycia u Friedberga i Kotza-Piotrkowska 90.

obywatelską:

założył

"Sokoła",

którego przez długie lata był gorliwym
prezesem; po wszystkich towarzystwach
polskich wygłaszał odczyty. Dalej !:'ył gorliwym członkiem Związku Narodowego
polskiego, a także przez przeciąg dwóch
lat komisarzem tegoż związku.
Z jego inicjatywy powstało w Milwaukee Stowarzyszenie kupców i przemysłowców polskich, którego Ś. p. Kruszka
był troskliwym opiekunem i doradcą.
Część pamIęci dobrego obywatela
polskiegol .•.

Kronika

polit~czna.

VI sprawie prezesury wiedeńskiego
'Ihsła PolSkiego,
którą złożył

dr. Leo, nie zapadła dotąd
jeszcze decyzja. Przypominamy, że wiceprezesami są: dr. German (demokrata bezprzym.), hr. Skarbek (narodowy demokrata}, Abrabamowicz (kons~lwatysta)· i
radca dworu Kędziora (ludowiec). Co do
dr. Bilińskiego, utrzymuje si~ we Wiedniu
przypuszczenie, że ustąpienie dr. Leo ma
rychlej czy później utorować drogę do
prezesury Koła dr. Bmńskiemu. Narazie
zachodzi przeszkoda o tyle, że dr. Biliński
jest wprawdzie członkiem Izby panów i
posłem na iejm krajowy, nie posiada natomiast mandatu do Rady państwa.
W kołach wiedeńskich przypuszczają, że przeszkodę tę możnaby stosunkowo
łatwo usunąć pizez powierzenie dr.' Bilińskiemu iednego z mandatów do Rady

. państwa. Niewątpliwie niezadługo wyświe
. śli się sytuacja, co do prezesury Koła.
Korespondent wiedeński gazety cze'skiej Wenkow potwierdza, że w poiskich
kołach politycznych panuje niezadowole-

-

I

1523-8.

nie z powodu ominiecia Koła polskiego
przy obsadzeniu ministerjum dla Galicji.
Spodziewano sięt źe mi~istrem dla Galicji zamianowany zostanle prezes K9ła
polskiego, dr. Leo, który już od półtora
roku był kandydatem na to stanowisko, a
obecnie ustąpić musiał niepolitykowi, urzędnikowi dr. Morawskiemu. Tem się
też tłóma_czy okoliczność złożenia prezesury w Kole polskiem przez dr. Leo.
Z parlamen
•
t u nlemlec
- ..lege.
-

Marszałek parlamentu niemieckiego
dr. Kaemf.rf ogłasza, że następne posiedzenie plenarne parlamentu odbędzie się w
środę, dnia 10 marca r, b.
Porządek obrad ogłosi marszałek w
najbliższych dniach.
Hindenburga.
Hindenbnrg ,·adawano dotąd
gminom. nowiatom lub nlio.om. obe~nie, jako
nowość. utworzono z na9>wlsks. Hlndenburg
imię
żeńskie
,.Hindenburga". W pewnej
miejscowości na Górnym Slą.sku dano dziew.
czynce na chrzcie imiona: Hindenbnrga Wik.
Na:wę

torja Lt.1iza.
HI"'. Witte o Wojnie.

W Peterburgu wyszła książka p. ta
wojskowa Rosji." Przypuszczają
tam, że inspiratorem i współpracownikient.
dzieła tego jest hr. Witte. Książka rozpoczyna się, według doniesienia "N. Fr.
Presse"', rozmową z hr. Wittem.
Sądzi on, że Rosja zdołała się wzmocnić tylko skutkiem pokoju; militaryzm jej
musiał bezwarunkawo doprowadzić do katastrofy europejskiej. On (Witte) starał
się dlatego zawsze o doprowadzenie do
skutku przymierza pomiędzy Rosją, Hancją a Niemcami i pozyskał już dla tej idei
cesarza Wilhelma. Wojna w czasie pó:i- I
niejszym byłaby dla Rosji korzystniejszą.
Celem Rosji bowiem musi być Bosfor, co
dla Anglji i Francji nie posiada równego
zainteresowania. Obecnie tylko Anglja może ewentualnie osiągnąć korzyści. Hr. Witte
wątpi jednak w ogólności, czy wojna doprowadci do rQzstrzygającego rezultatu.
Publikacja powyższa nie sprawia wrażenia absolutnej autentyczności. NaleZy
poczekać, czy hr. Witte sam zabierze głos
w tej kwestji.
"Potęga

Interpelacja w Dumie.

W komisji budżetowej Dumy zapyty~
wał poseł Czernoswitow ministra sprawiedliwości, dlaczego podczas aresztowania
socjalistycznych posłś.w do Dumy dopuszczono się całego szeregu nadużyć prawa.
Pi.Hnocnik ministra sllrawiedliwośCj Werl::wkin odpowiedział zakłopotany: Cóż mam
na to odpowiedzieć? Posłowie socjalistyczni znajdują się jeszcze pod śledztwem.
,
Poseł Kerenski zwracał uwagę, że
do Galicji bywają wysyłani ludzie.2 ciemną przeszłością. Pomiędzy innymi posła
no tam szefa tajnej policji z Rygi, Gregusa. Dalej skarżył się mówca na prześla- .
40wanie prasy robotniczej. Gazetę "Nasza
Zyźń" n. p. skonfiskowano jeszcze zanim
wyszła z po~ tłoczni drukarSkiej. Minister
. spraw wewn~trznych bronił się .tem, że
gazeta "zamierzała" ogłosić artykuł rewo~
lucyjny.

Nr. 28.

~TAŁODZKA.

45,8 ł,~ięc, FrancuZi_,:" pol...ł..~

.Frankf. Ztg. • ,donosi z·Genewy: Pe·
wien tutejszy mąż zaufnia dzienników
francuskich otrzymał' z 'Pary-ta doniesienie,
że w tamtejszych" urzędowych
kołach
:wojskowych kursuje tajny raport;' według
którego straty" Francji w poległych do
'końca stycznia wynosiły 450 tys. ludzi.
Spis odnośny sporządzono na podstawie
doniesień urzędowych z 'pól bitew.

.

rowe}.

Proces IC.wileckieh.

Sąd wrocławski odrzucił skugę Meyeuzuając takową za nieuaadnioną.

Kronikamieis[owa 'i, sąsiedzka.
Sk.tad prezydjum policji.

.>

Nowy prezydent policji, tajny radca
regencyjny p. v. Op pen, rozpoczął pewną
ręką organizację prezydjum policji. Dotychcz 8 s dołączono do tutp.jszego prezydjum, jako referentów dla poszczególnych
wydziałów; p. landrata (starostę krajowego)
Wilkinsa ze Spremhergu. który przez swoje
spokOjne i życzliwe stanowisko zdołał już
pozyskać sobie wiele sympatji, jako referenta dla spraw krajowych i lokalno-policyjnycb; p. nadburmistrza Schoppena z
Gniezna, znanego fachowca w sprawach
komunalno-administracyjnych. jako refarenta dla spraw kOmunalnych i ekonomicznych i adwokata p. Maciaszka z Leszna,
obeznanego dokładnie z potrzebami kulturalnemi ludności polskiej, jako referenta
dla. spr::!.w prawniczo-kościelno-podatkowych, W najbliższym czasie nastąpi powolanie czwartego referenta dla spraw
łódzkiego pOWibLU wiejskiego i lekarza urzędowego dla dozorowania policji sani.
tarneJ.
Witamy niemieckich urzędników ad·
minisŁracyjnych i życzymy' im. aby w
Bwem nadzwyczaj trudnem zadaniu znaleźli energiczllyeh i poświęcających się
współpracowników z kół naszych współobywateli.

KoncePl symfoniczny•
pa (ięłłldnitldo .•. Resu.rsy (Wid!ięWllka,l.,l'lJ,\
w eelllwlpólnego :porozumienia. SiQo w tej
.. Za: knk~dn~ ·te~tF: "Wialkiotworzy
swoJe podWOle, aby po tylu miesiącach
sprawie, PP', itarB.5ych i podstąra~ych." jak
z cechów tak igospóa czeladniczych oraz " prźerwy dać mużność licznym miłośnikom
muzyki wysłucb.aniakon€e.ttu. symfoniczstowanl)szeńzawodowych a MkŻ'e tych
nego. jaki urządza 17 lutego grono miejwszystkich, .którym sprawa ulienia ,doli
scowych _srtyBtów..muzyków pod kierunrzemieślnika łódzkiegO' nie jest opojętulł'
Odc:zy't w T. K. O.

W niedzielę, dnia H b. m., w lokalu
T. K. O. przy ulicy Podleśne'j UT. 1 prof.
Józef Dąbrowski wygłosi odczyt z ~ziejów
Polski p. t. "Jak się rządził kraj nasz".
Zebranielokałol'ów.

Dziś
lokału

o godz. 3-ej po poło odb~dzje się
w
Domu' Ludowego przy ul. Przejazd Nr. 34 zebranie Tow. "Lokator", która
pO"ltawiło sobie. za zadanie uregulowanie
sprawy komornianej.
Z biura wyszukiwania pracy.

(o) Oll dnia 17 grudnia 1914 r .. do
dnia 9 lutego 1915 roku do rbiura wyszu·
kiwania pracy przy komiteoie obywatelskim
(Spacerowa 21) zgłosiło się 11960 robotników, poszukujących pracy. Du teg.iź dnia
wypłacono prze!'; kaSjera biura 47786 rb.
98 kop., otrzymanych z kasy główniOgo komitetu obywutelskiego. Od chwili r.ałozenia
biura do dnia 15 styczuia roku bieżącego
z ramienia biura wyazukiwan}a pracy osiągujęto 22447 dni roboczych, wykonanyoh
przez 8448 robotników, przyczem na wypłaty zużyto 1924.3 rb. 03 kop.
PrzeCIętny zarobek dzienny robotnika
wynosił okolo 86 kop.
Sprawozdanie

z działalności Łódzkiego Towarzystwa PielęgnowaDlI:\ Chorych "Byknr Cholim.
W ciąglI miesiąca s t y cz n i a r. b.
udzieloDoroźnvII! cholym następującej pomocy lekarskiej orsz posiłków:
Wi~vt lekarskich na mieście
577
Ambulatoryjnych porad
Razem

ePilehPSjęb; 2 k~ na elbOro.f;
- na e oro y s orne; ~ choroby cukrowej; 1 zakażenia krwi;
1 - z ran postrzałowych; 1 -samobójstwo; 4 - na tyfus; 1 - na dezynterję; 2na influenzę; 1 -tyfus plamisty; 1 -- na
ospę; l na dyfteryt.
Wypadków śmierci wogóle zaootowano 206.
.
Ze szpitalnictwa.
W poniedziałek otwarto przy ul. 0,1gińskiej N! 7, szpital dla cbronicznie chorych,
w którym się mieści 60 łóżek. Ordynatorem
szpitala jest dr. Rundo.
.
W zakładzie wodolecźniezym Zimermana w Chojnach otwarto azpital dla wenerycznie churych.
ObEulllie lerzy si~ tam
nieb mózgut ; b2 -2' na

1'0

ę

wą

120 os6b.

'

Kierownikiem zakładu jest dr. Sonnenberg, aSyBtentk!} zllśpani dr. Kruze-Pawłow:
Bka~
rzemieślniczej.

Zarząd Resursy rzemieślniczej, chcąc
przyjść z pomoclł caIej rzeBzy, jak swych
członków tak i wogóle rzemieślDlków, za-

prasza na czwartek tj. na 11 lutego o 8 g.

840
342
115

upprozzewdannleygObrWoYnl?Ił Ósw).!enteima.,

.
W normalnych warunkach miewaliś
my w Bezonie po kilkanaście koncertów i

na wszystkich by.wało pełno publiczności,
a więc można być pewnym, że: głód dobrej muzyki, udział wszystkich łódzkich
artystów-muzyków, piękny cel koncertu,
bajecznie niskie ceny biletów i doborowy
program, złożą się nJ. to, że napewno bi·
letów zabraknie, dlatego należy się śpie
szyć z zamawianiem takowych
naprzód,
nie odkładając tego do ostatniej chwili.
Szczegóły, dotyczące programu, podamy w jednym z najbliższych numerów
"Gazetym.
Bilety nabywać można u pp.. Friedberga i Kotza przy ulicy Piotrkowskiej

nr. 90.

Zpfasy miei5COl1Je).
W przerlwczorajszem
czytamy:

I'Z'

J'akoby

p. Robakiewicz przyczynił pismu

szkody

v

moralne i straty materjalne przez zamiesz..

czanie na łamach ~Nowego Kurjera Łódzkiego" szeregu artykułów politycznych,
przyczem p. Kshzek napiętnował je, jako
szkodliwe dla społeczeństwa polskiego i
lllezgodne z kierUlIkiem i charakterem
pisma.
Na zasadzie tego twierdzenia pow()łano trzech biegłych dla dokonania ekspertyzy artykułó\y p. Robakiewicza.
Eksperci orzekli, iż w artykułach inkryminowanyeh niema nic, coby szkodziło
pismu i tłómaczenie p: Książka odrzucili.,
zasądzając jednocześnie na rzecz p. Zygmunta Robakiewicza odszkodowanie trzy.
miesięczne. w sumie 300 rubli.
Aresztowanie aferzysty.

przez pewien czas belkarnie, znanego powszechnie "aferzystę, Ignacego Libraóha, aresztowala milicja. L.jest
oskarżony o cały szereg wyłudzań pieniędzy;
podawał się zwykle za współpracownika
pism miejscowych.

~Lodzer

Zeitung"

"Zauważyłem
wczoraj przed wejściem
do reRt3nracjiLouvru następującą scenę:

Zołnierz

jak

pytał

się żyda. należącego,

sięzoale,

do lepslil}cb sfer towarzyskich,
gdzie tu jest restauracJa.. Źyd @dl'owiedział
"Nie wiernI"
Takie niegrzeczne postępowanie nadaje się tylko do wywołania rozgoryczenia
przeciwko żydom, a wśród Niemców do
wzbud:Jenia antysemityzmu, którego obecnie
w NiemczeCh nie zuają,. LudnoŚĆ żydowska
powinna Się zatem wyst,zegać i swej nie..
chęci wobec woiska Illemieckiego nie dawaó
wyrazu w sposób opisany w obserwowlł.nym
przezemnie wypadku.
Czytelnik.

FATUM.

30

O kwalifikację aPtykułów.

"bez

kiemprof. T. Mazurkiewicza.

120

(s) W sekcji sądowej przy III dzielnicy Milicji obyw. rozważano wczoraj sprawę cywilną. wytoczoną przez byłego redaktora "Nowego Kurjera Łódzkiego", p.
Zygmunta Robakiewicza przeciwko wydawcy tegoż pisma, p. Ksiqżkow~. o wy płacenie trzymiesięcznego wynagrodzenia za
us1tnięcie go z zajmowanego stanowiska

Operującego

Z Resursy

263
840 wizyt.

Recept j środków leczniczyoh
:Mleka kwart
Kaszki funtów
Cnkrn fantów
Herbaty łutów

Statystyka śmiertelności.

W ciągu ubiegłego Wgodnia zanotowano w sekcji, sanitarnej następujące wypadki
śmierci:,29 tuberkulozę pIue i kiszek;
31 - na uwiąd starczy; 19 - na zspalenie nerek; 13 -na choroby kIszek; 12 na cborobę sercową, 9 - z głodu i wyczerpania; 9 - na kurcze; 8 - nauiedorozw i •
ni~cie; 6 na raka; 6 - na apopleksję;
7 - na astmę; 5 - z niewiadomycbprzyczyn; 5 - martwe porody; 5 - na zapala- ł

3.

-:Dziwne fatum zawisło nad Rosją. Nigdy się ona nie mogła natknąć na polu
walki na przeciwnika, godnego siebie pod
względem kultury.
Jak widać to z urzędowych enuncjacji rosyjskich, wszyscy jej wrogowie
byli i są barbarzyńcami. Jeteli się ci bar-.
barzyńcy różnili pomiędzy sobą, to tylko
pod względem epitetów. Francuzi i wraz
z nimi plejada 19 narodów, w tej liczbie
Polacy, którzy odbyli zwycięski pochód
do Moskwy, byli "dzikimi" barbarzyńca..
mi: "kowarnymi" barbarzyńcami byli anglicy podczas wojny krymskiej. Japoń
czycy,-naród, w języku którego nie ma
słów obelżywych - zasłużyli na miano
..,zdradzieckich" barbarzyńców.'
Obecnie Niemcy są "barbarzyńcami"
tout simple, ale oprócz tego są oni jeszcze "hostes generis humani", czyli nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego. Jak z tego wypływa czarno na białem, jedynym
narodem cywilizowanym w Europie, są
Rosjanie. Lecz komu wiele dano, od tego wiele się żąda. Opatrzność powierzyła
Rosji trudną, ale zaszczytną misję roz..
przestrzenienia dobrodziejstw kultury na
"Zgniły Zachód", alias, na Zachodnią
Europę·

W toku obecnej wojny usiłowali Rosjanie wypełnić swoją misję dziejową w
Galicji i we Wschodnich Prusach. Lecz o
dziwot o niewdzięczności ludzkal pionie~
iZy kultury nie doznali entuzjastycznego

I

GAZETA l~nZKA.

:przyjęda ze

Wielee..eie.H~"''&ku.m.8ntJ,' które

strony , tamtejszych dzikusów.'

~~_J1rzy,a~~_

s~~;a~? w~i~t,.y~ do . ni~,!"oljF ~r~n~uzom.
ZnsJdulą slę,ta~ rozporządlenlll~ł'OK1\'l~.
potajeWtte: poibzYf iisjy;' ""Ii: [; :Qziełlmczki
Zti~nierSKi~·;"
'. ~,'.;, -; ,: t , . ' ; ~'"

to, ..z:wtaszcza ze strony

'Wącjl~d~ii;4~'P';us,)tt6re~~p~zeC;łeż ~~ją za-

Sl~•. ~; . po~~4at, .. ,St9~P!aJI~, ,.:;'.~ Jlr~~t~ę
gpla2ido~' §łynnego rotiucStołypmYI:JJ.,

,

>'-W':ro~kazie dzienn~ 'Z :dnia2s;;.:grud;'

'

",: Pewien ,dysonans ;z ftemi;urzędo:w~i
Wynurzenmmi; ~;stanij\viągł05y niektótyeh
wybitIiychR.osj1in. ':Oto najsłjnniejszy W
doble współczesńej pisarz; rosyjski, . Ku~

pI'in; pisie:;;;:

'"i

"

łlia znkjdlijemy 'Orlrwwredź ;;genernła >Gou;.
,pand; :dowódcy 10 "dywizji.:' na skargi BWQ.o
ich podwładnych: ,_' .. ',::,'"
. ,,' :,. .
.5~,~ ~Zę~h;e$ przekonać się, iż
, ...
pr~eciwnik priy ,zdobyciu:pozy~.ii, ma
,. . r~wn,eż do zwaICze'riiata~ie przesskody, jak i myli.
.' .... ,
'1:rudności te. są po stronie Francuzów
dość,inaczne: w przeciwnym" bowiem razie dowódey na.czelni uie uskarżaliby się

" .

i

. ..;,Zi()rnkó\Vie moi,· w"olbriymiej wię-

kszości,

niczem się nie różnią od 'swoith
przodków i epoki trygtodytów.Ludzie ci

nie . majązadnychpotrzeb

umysłowych.

Jedyną

ich strawą ciuchową są dzikie żabobony religijne. Zainteresowanie ich
wzbudzają wytączniekwestjew rodzaju

tej:

~Jaka

jest Matka Boska lepsza,

takczęsm na bezczynność' wojBK~·
Oto jest wyj!!tekjednego z rozkazow

Iwer~

dzIennych;'·

"Jest

ska, czy katańska? Ulubione rozrywki mas
Iuddv,1ychstanowią:

pogromy zydowskie,

przez .

rząd

dla

,

.

Kokowcew, ówczesny premier

ski, podczas obrad nad

.
nader wielkieI

w3Q'l, h\T
dżiałainośc,

Na~eŻYI:ozwinąć 'ożywioną dzjatainnsć ,,;.
Łaku, Jeżeli taki stan nadal trwać b~d;:i "
to. Niemey nas stanowczo. przezw.veH~żą",

epi~

zwalczania

demji~.

kiA estil}

wzmódz na catnl1 froncie

picie wódki i tępienie. lekarzy, delegowa-

nych
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rosyj~

Pomj.emny rozkaz dowodzącego II
kOfj'USU przIDr między inne mi, jak uastę-

projektem prawa

prasowego, wyraził się w Dumie: "Wszel~ l', puje: -"D,owodz"c'" !ren,.era! stwierdza. z ia.
są niepotrzebne po za promie- .
. . . . , -.' .
niem 30-wiorstowym- od' większych miast;
lem, że dzią.łalw;ść walki ogranicz., się

kie gazety

re

'kt t
. . . . t' ··kt się
n~ . am me meczya:JJIL: .. n~eJ:ł1;
me mteresuje",
_..
Słynny pisarz rosyjski, Mereżkowski
:niemniej czarno maluje poziom bytowania
rosyjskiego i dochodzi do następującej
konkluzji: "W Rosji i,yć niemożliwe, . ale
umrzeć moina'" _
.

X. X_ X.

= .'.

Walki w Lasach

I
l'

wciąż wznawiają. ataKi,
I powodzen:en"..

Argońskich

'

ol

.

i>onczą S\l-ż
... .,
i
Prz;·u·:;(z;.;jono się do bezczynności
! i orzekuie .. 'e OOolętllle na ataki rHeprzy~
i jacielsklt'. Żtlłu 1 erz obelmu'e ~we stanowi~ko w r<łWl€ strzpj;"ck m,tak, -aK W po-

I

,

.

tJ lko wyrączme do ufh1rtei obr',ny, n,i;\J. miast Nlemcv._ przy l'Ó\Ql'7,'h stratartJ,

ii:oj,:

któle

rneu ar,ellcHem lun

składem

; V!iant~i:~'~(janemeBt,
by r"nująf~!:'
ł'· ~:e. Dowó(1ev

pro-

dotąd

I

stosunki :;m:e •.
l'OSZ('/eVI:
I górnyCH odd.'ia'OW :,;, , {1bOwląz~ni :·odr.ien(Komunikat Wielkiej hWiltery Głównej).
nie or;szuhiw,IĆ zoinierzy w przednich o·
kops'"
Jeśli ob~cńie dodam\' wZl:'t~ch ,ló
\\,g~,1i'cy fiowodcv winni budzić wśród
niewoli w styczniu 2.500 'e'lc\Jw oraz 0.1 '
wolska Ol..-l};. do i>1;.,,,;"w",
4:"':'5 tysię'y zabitych. to suma "tra,: Fr:m~
cuzów w,Argona!!!! W':"08, H) t, s. lud..: i
Genena Go::;sard (V korpus) zaznacza
Straty zaś Nipmców I!je ~"/.~·\\"JZ8·,;;,ją
w ~WO::n foznnlz1nzenu z dn~a 30 1i~to~
trzeciej cześ<"i ~t,'af frli neu!';, l:I,.
pada. iż 5' uzr.la \\. Tt)wach strzeleckich,
pOZ\!tF~n'!a \\":<e do z\'t'zenia
Ja~ dalece '\jplki,tn: lir!' kil ;;;rrahGene,'a, F, ,;l;t;lT~' 'in', Guskon"le pow walkach 1eśhn~l1, 8ł1i~y li" .P(>S7.~'!l! dr~. .
ważną SyLU;lt'H~ w :c,hie sie wojska zna;·
woderu, iż posyła!1 uni tam ... ;ją: SWie1.3
': "L ni,' w:;t l ,e'ip'ai,:że, lI: wszeikie trUD
sih . .
v . PO('rą+].:nWD w3Ie~d~'
~v Argpnadl "ddnosf'!Js!H! .. te f'ędą.
D,H, , 0.ca !'i "hee n:< krok u;;:t:ł.Dić
działy'lI,l'V l~nn,u"!l. !'H"ę' lH"
w~mOc,
i hędt.'e o·tr, ',"cP" v, każd,;rnn ż ofjc,'~
niouo ie (iddziałam, woj-k j.olouj:,li'\ ch.
ni", l :>J'r!! erz~' wy<iępowai. eśli nie u~
Na f/oe"ąt.ku stn'znia In;}zna lido 2>1l'-"I;'źyć2ol.n,pf7.\· I Ronu'sll r,;'uz' ghI'lllalnj
trzym",; do ostĘ,tec,.u{lsci powierzonych
II

zamierzał . .głÓWfiO
4 armją oraz francuska \Vielka Kwatera głównaarniji wsćhodn:fep roz..

W owym czasie

dowodzący

·ppj!~ąćc.(}fe.:nz.yw,ę;.:d\la

" RMZ~kuc stycznia
l'Qzn;tyś1nym; ~g;..

Qg(ASaQno•. rozkag-. ,.prze.c;iW:
kąl~~~I!ipiu,sj~.ż~Hnier.Z'y.

;""

.

',.;.;

:,;~

;~'~.,j;~Od,:pewIłeg9CZa81l-:-głaHi. ÓW rOk
ką;,,~ ~a.,uw~ŻonQ wjelepodejrzaIly~h

'ran

P!!mię!i~y; żOłnierza,mtDajrozmaitszej. broni,
ftzczetróllifeJ.~wśród

,infanter.ii.

Skonstan..

towau'()" ii rozch~qdzi się .w tym. wypadku
o rozmy~jne,: o,j,-'!le~zeflia~ .m,ające. na, celu
uchylenia się od.służby· wQiskowej."
W d'ldaH,u 3 wspo ...·nianego rozkazu

znajdnje się naBtf;'pll.ifl,~e wyjaśn"Ieuie:
Sąd woie~ny 4 arrnji skaz'lł dnia 18

grudnia 1914 r. 7a :'ozinl,'śhe okaleczenie
się, VI' eeiU ormszrz;>!'i,a "nlactl bolu, po l
i~HjerZU z.ood4ish.iw 151.34,7, 14ę,247,
3D6. j 35. 88 - strzec6w :21, oraz po 2.ch
żołniei'tY '1 Hrldz:ału :;lłloniinpi!f) ~4 i strzelców !~.' Wn'o!;: W .. i,: o H;: !lO 19 !:!:I'ud'nia.

Rnzoorzal1lenI9pner,h,'Jd'frF!'a stwierdza. iŹ' W cZ!ii:'le od 20 ii:ltonada do 15
stycznia :razadano zmiany 315 karabinów
Głó w nodow!1dzacv

ws::pomiTHI. n tru-

dno~";Il\'h, iat-;i,:~ 'zost'a(y wywołane wobec
taK

zamian\'

znncznel
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