Wydanie wieczorowe.
PRENUMERATA W ŁODZI WYNOSI:
Rocmłe 6 rubli, półrocznie 3 rb.. kwartal nie 1

młeslęczrile.50

Za
Za

kopiejek ..

Cena 3 kop.
OGŁOSZENIA:

ib. 50 kop.,

Nadesłane na 2 stronicy 50 kop. za wiersz lub jego
miejśród tekstu 60 kop:, reklamy po telr,.ścle 15 kop., nekrolog

odt1oszenłe do domów 10kofl. · miesięcznie.
granicą miesi.ęeznie rubli 1.
.

sce,
20 kop.

CZWARTEK,

n Lutego 191&

o

r.

o S t at ni e
Wiel ka Kwa tera

Główna.

od kanału na" południo;.za
.:;;'flód 0d La Bassee trwa jeszczE: a
część - wziętego przez nieprz yjacie la
krótki ego przek opu jest znow u zdobyta.
W Argon ach. wydarliśmy. przeciwnik owi część jego utwierdzeń. .
Zresztą nie wydarzyło się nic
ważnego.

Z terenu wschodniego.
Nad "granicą wsch0dnio-pruską
na południo-wsc4ód od jezior j. w
Króle stwie po prawy m brzegu Wisły
miało

miejsc e kilka, dla nas skutecz';;
o lokaln em znaczeniu.
9 luteg o.-·Urzędowo:

starć

Z terenu zachodniego.
Na zacho dnim teatrz e wojny nie

aszło

nic nowe go.

1. terenu wschodniegoNa. wscho dnio-p ruskie j granic y
odnies iono znow u kilka mniej szych
lokaln ych sukce sów. Zreszfąpoło
żania niezm ienion e.
Komunikat Austrjacki.

WIEDEŃ, 8 lutego . W ogólne mpołożaniu w K ról e B t w i e oraz w G a l J.
e j i z a c h o d n i l' j nic się nie zmieniło.
Nasza ciężka artyler ja nad D u n li. j C e m
l~rzeliw~la prlly prząrzystem powiet rzu
~e skutlue m doukoła Tarnow a.
W Kar p a t a c h walczo no i wczora j wszę';

dzie.

Na Buko winie ,
wdalsa ym cją~u naprzó d,

Jan Grode k.

wi a d o m-o ś c i

-'ołudnie

nych,

R G A N N A R O D O W Y.

j.alożyciel i wydawc a

Z terenu zachodniego.
Walka o stanow isko nasze na

posuwającBi~

własne nasze
kolumn y osięgły górną dolinę S U c z awy i wzięły 4DO jeńców.
Zastępca sg~fi1l sztabu genera lnego:
v. Hoefer, polny marszałek-lejtnant.

Urod ziny syna lIIIIusłrjackie
go n.słępcJ'_ tron u.
WIEDEN, 8 lutsgo. Małżonka następ·
cy troDU arcyksięcia Karola Franei szka Jólefl1, arcykslężna Zyta, powiła w zamku w
Sehoab runnie ByDa.

ja

Ogłoszenia zwyczajne 10 kop.
Ogłoszenia małe 1 i pół kop. za wyraz.
Każde ogłoszenie najmniej 20 kop.

Wychod~rwdzł1mnle.

Mow a mini stra finan sów
w Sejm ie prus kim.
BERLIN,

1}

lutego.

Dziś z.ebrał silI

Śejm pruski na pierwsz e posiędzanie.

Mini-

ster skarbu , dr. LentzE', przedkładając etat,
zaznaczył na wstępie !Owej mowy. -że przed
rokiem powsze chnie wierzono w dalszy rozwój pokojow y. ,. Po kilku miesiącach-mó
wił ministe r ;.....;. Rosja, Anglja i Franoj a napadły na nas wf<pólnie, abyNie mey zniszcr. yó
i zgładzić ni ebezpie oznego ,~spółzawodnika.
Nigdy jeszcze w SPOSÓb bardzif.)j zdradzi ecki
nie napadnięto spokojn ego narodu , ale nigdy
jesliloze nie przyjao iele Bięftak gruntow me nie
przelic zy Ii.
_
"
Każdy z ńas je~t Rwięcip przeko nany.
. że zwyciężyć chcemy iże zwyoiężymy, choa
oiaa ofiary będą wieIkię. Rok gospod arozy
lf!13 zakończył się zwyżką 24,S mil;onó w
i przekaz aniem 91,3 miljollów na fundn!:1&
wyrównawczy kolei ż~laznei. Oczywiście nie
można się spodziewać
takich wynikó w po
,r. 1914.
Minista r przedstawił. potem korzys tny
obraz stoEunk ów gospod 8rc:;yc h w :m.,mczech podczas wojny. Brak w dochod ach
kolejow ych .nie. będ:zie wielki, ruch towarowy; daje dochód 95 procen t z&szłorocg
ilego, także ruch osobowy się zwiększa. Podatki pośrednie znaczn ie się cufnęły. W górnictwie 1lproda kcja się cofllęłarównież i więk
Bl!ą. część robotni ków powołano pod broń.
UstatlOWiBn~e etatu na rok przyszły jest
trudne, ale utrzym ano go w równow adze
skreśleniami. lecz nie pożyczką .deficyto·Wlł.
. W końcu mówCa roswiódłsię nad zana.dzen iami Vi sprawi e wyżywienia ludooś"i
w Niemcze!!h i eświ~dezył: Mamydośc
zboźa

i środków Źj!wności i dość wojska
dla zwycięźenia wroga: .Prusy i Niemc y'
z walki tej wyjdą silniejsze i nietykalniej sze. ,
.

.

Stra ty. angi el$k ie.

LOND YN; 9 lutego. (W; T. B.) Pre ł
mier ministr ów angiels kich Asąuith udzieHł
ilObie niŚszei wiadomości, że straty armji
angiels kich na zaa:iOdnim placu boju włącz
nie wszyst kich klas armji wy:noszl!J do dnia
1 lutegu około 104,00 0 ludzi.
Pierw szy

okręt angiel ski
amerykańską_ .

pod

flagą

BERLIN, 9 Iuteg~.

donoszą, :!i

Ga'ety bedińskie
Amstflr !lr.mu, H, według londyń

skjego biura Reuter a, pasażerowie parowc a
angiels kiego .. Lusitan ia ", który wClIoraj przybył s Amery ki dQ ~iwerpoolu, opowiadają, iż
okrot, gdy·- zbiiżał się do wybrAeży Irlandji,

Rok IV. -,- Nil 29.
otr!;ymał telegra m iskrow y admira licji angielski ej z zawezw aniem wywieBlisnis flagi
amerykańskiej. Pod tą, flagą, nasŁlilpnie okr~t
pnyby,łdo Li.werp oolu.

Czarn e Morze i

DardalułUe

dla Rosji.

.HAMBURG, B lutego . "Russk oje Sło
wo" organ minist ra· spraw zagran icznyc h,.
Suono wa, omawiając wojnę turecko-ro~
syjską pisze: "Rosja nie ponosi li niezlic zone ofiary w" wielok rotnyc h wojnac h z:
Turcją, owoce jednak Z!:iwsze dotąd inni
zbieral i. Anglji dostał się Egipt i. wielę:
wysp, Włocbom-'- Tripoli s, Austro-Węgroni
-Bośnja i Herceg owina, Grecji -Salon iki
Serbji - Maceo nonja. Rosja jednak nic
nie zyskała. Za to teraz Rosja bę
dzie
bezwzględną.
Konsta ntynop ol z
Dardan ellami i p-ołudniowe pobrzeże. Czarnego Morza, kt9re! 1 przyszłości nazywać
się powinn o rosyjsk iem morzem , muszą
pozostać w naszyc h rękach, jako nagrod a
za· ponies ione ofiary w toczącej się obecni e
wojnie .

Cesa rz Wilh elm ną W'sc hod ...
nim fron cie i ., Łodzi ..
O pobyc ie Cesar za Wilhe lma w

Łodzi i

na fronci e

9-ej armji pisze

"Deutsche Lodza r Zeitun g":

"Cesa rz odbył podróż z dworc a
warsz awsko -kalis kiego przez Łódź,
Zgierz , Głowno do Kom pina, gdzie
w południowej stroni e od głównej
szosy ustaw ione zostały szereg L
Cesar z przeszedł przed fronte .m,
zadając

rom i

pytania. pojed ynczy m

żołnierzom ill8stępnie

mówił następującemi słowy:

ofic~

prze-

"Towa rzysze ! wyrażam wam· i
wszys tkim woisk om, które tutaj reprezuńtujecie,!' Moje Cesarskie .podzieko wanie i bezgr aniczn e uznan ie
za . wasze ~ .szlach etne postępki i bohąterskie
czyny . Wielk ie żądania
zmusz ony. jestem stawiać armji. Odpowiedzieliście dot.ąd g:;dni e wszel kim
Moim. oczek i wanio m l=,~'zez swoją waleczność i wytrwałość.
Walcząc . cią
gle z. przeważającym wrogiem podobnie, jak wasi praojcowie z czasó w
Fryde ryka Wielk iego, pokazaliście
przeci wniko wi, co może zdziałać nie ..
mieck a 'waleczność. Ojczy zna i Ja
wam dziękuję, źe wscho dnia część
ojczyz ny została obronioną.

Nr. 29.

• GAZETA ŁÓDZKA" .
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front bojowy lub .wrac~łącyoh z frontll :~
Ale nie ukończone jeszcze dzię
fiMrów i żołniilUY ·oral bardzo. z~aI~Zka.
ło, trzeba jeszczepo~zę]{cać,.~~ _ujeHcZ'bapoumieszczanyeh W; rozmaltyc
przyj a.::iel zupełnie ;zostaniezgm~?lO
lach szpitali dla rannych.
.
."
'_
}lyiai osiągniemyzaszczytnypokoJ~.. Rzecz prosta, że i nad Wars~a\"i'f za
wieruch .. woje ona nie przeszła, ~ez s_adu:
Do tego potrzebną nam jest potri~c~a
Lie:me
więc kategorje pr~co~mkow, WS!~_
szego Sprzymierzenca ·tam:, w mebl~
tek
wojny,
utraciły, ~lb,o calklemswe dasiech. Tylko z pobożnąi wierząc~armJą
jęcie; albo zadowoltc SH~ ~ą . zmuszone d
jest Wielki Bóg; - waszym ojcem ~
' ,
'd~c"odam'
Tru
ne,
Isko skrOmniejSzymI
u a
,':
,
praojcom, którzy przed stu !aty a l
. est puedewBzystkiem połozenre lIcznej
~zeBZY dziennikarzy, literat6w~ malar~y;
później za czasów CS,sarza. Wilhelma
Wielkiego :li pełną wIarą. w pomoc . ale ~połeczeń~two czyni,co maze, apy Pll
puyjść <; jaką tak~ pomo~ą· ; _
'_
Boga szli do l?oiu, dał ~sz~chrno
. Tyle informaCje "DzlennIk.a ~oznan
gący zwycięstwo. On takze 1. ter.a~
skiego" z Kurjera WarszawskIego . ~ie
wam pomoze i waszemu oręzowI!
Btety DDzi;nnik Poznański~. nie dod!lJe. z
którego dnia były ll&desłane mu prze~
Dowodzącv armią jenerał Macpi zyiadół z Danji i Szwecji lIu~ery,,, KU~J.
kenseri dziękował Cesarzowi imieWarszawskiego", Przypuszczac mozna, ,ze
niem IX armji za odwiedziny i za sło
do odbycia drogi z Wars~,a,,:y przez !m:
wa uznanie, jakiemi uszczęśliwioną
landję i Szwecię do J?anjl l Prus pot,_ze ~
została armja.
.
bowały one bardzo WIele I!Z:'SU, ~ w okre
sie tym w \Varszawie • ,polożememogło
Kulminacyjnym punktem. odyl1asię zmienić na niekor5ys~.,
.'
dzin było ilabożenstwo i parada wojOdnośny nUID\if ~DZlenn1ka
Po~~an
skowa w parku w Nieborowie.
skiEl" o " nosi datę- 7 lutego·. Przypuscmy,
Wieczorem Cesarz ze świtą. auże g"azety warszawskie były w d-rodze ,lO
tomobilami powrócił do Łodzi, gdzie
do 12 dni natenczaiil otrzymamy z nIch
obraz pOł~żenia w Warsza.wie z końca styw jadalny:u wa.goni~ PQciągu Cesarcznia lub najwcześniej początku .lu.tego~
skiego odoył Się obiad na 24 osób,
Doniesienia HDniewnika \Var~zawHklego"
na ktory zaproszone zostały osoby
natomiast o opróżnieniu Warszawy prz~z
ze sztabu IX armii i łódzkiego Zadwie tl'zeoie ludności i o braku artykulow
rządu

Gubernjalnego.

O godzinie 9 m. 26 wieczorem
Cesarz odjechał do Berlina.

ł

I

'\Viadoffiośef, nadchodzące z Warszawy,
brzmią sprzecznie. Niedawno podaliśmy
kilka doniesień .telegraficznych nadesła.
1']'10h przez Szwecję, Kopenhagę i Holandję

z których wynikałoby, że położenie ludności Warszawy jest rozpaczliwa. Inteligenoja i ludziamajEitniejsi 0puścili rzekomo tłumnie miasto, dwie trzecie ludności wydajono przymusowo w głąb
Rosji, w mieśoie panuje popłoch i przygrrębienie i t. p.
Do "Dzionnika Poznańskiego G nadeszlo tymczasem kilka numerów ~ Klujera
Wal'Sz'gWl!lkiago" od przyjaciół, bawiqcych
obeonie w Danji i Szwecji, w których po~
łogeuie Waregawy Jłrzedstawione jest mniej
czarno. O ile sadzić można z pism W>Żfszawsbcb-plsza '"Dziennik POłiuańąki" żvcie w Warszawie płynie na ogół zwyk~
ł~m trybem. Przedewszystkiem więc zdają
się biĆ nieprawdziwe a co najmniej grzeszyć przesadą wiadomości pism z&gran;cznych O Hum nem jakoby opuszczaniu War~
szawy przez zamożniejszych jej mieszii::uiców. Ze sprawuzGan z odbywają.cych· się
codziennie niemal zebrań to tej, to owej
in;,tytucji przelronywamy się, :ze żaden
pni.wie z wybitniejszych pl'zedsttiwicieh
wars~awskiego społeczeństwa nie opuścił
dotychczas swego pOBterun;';u. Doczytać
się też trudno w pismach wanzswskicl1
śladu jakiegoś popłoclm a chOCiaiby tylko

stwa

~VarBzawy.

Jak w r:zasach normalnych tak i teraz rubryka teatralna w pismach warszawskich p!zedstawia się I:l&.l'dzo pokJźnie,
Dowiadujemy się z fiiej. ze wszystkie teatry. nie wshjczając 9pery, są bez przerwy czynne i cieszą się znaczną frekwenCją
publiczności.
Wojenny wygląd' nadaje
miastu jedynie mnóstwo śpiesząCych na

powołane kręcen!e się,

I

I
i

I

zwaniu strzelać do oso~. przekraczających owe przepISy'_ ,

Cesarski prezydent policji
von Oppen.
. Łódź) 10 lutego 1915
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Wozely (?) i Humina za~ze~i~ly snowu
iune wojska niemiel'kie, ro:vmez pod osło

na art"Jerji.

Aż

do

godn~y ~ popo.łnd

nit Ro~Sjalłie opierali się dZlelr:le, ale ~lem.
cy, skutkiem morderczego o~Jna sweJa:tylerji i tutaj zdołali, w~argn&c w wysnDlęt~
Hoję okopów. RosJam" znowu wrkouID.i
lwntr-atak, za pomo~ą które~?" - J&.k SU~

zdaje-otlzyskali zuaczm~. częac str!,co~~o
terenu. Tak wydawało s:ę przynalmnleJ z
wielkiegy odd"lenia.
,_
Tyle "Times". Z8 SPl':l,wozdama .tego
przebija aż nadto \\yrt:,~n,e zu~iar pIB~a
angiel~ki8go, ehcącego czyteIn~kom B~O~~
osłodzić gorzką pIgułkę klęski rO~YłskleJ

cznu~

pod Bolimowem.

W.

cze sprawozdawca, ze

ko~e~ ~ape,,!llla;.j~ą,i-,
~nYlerla

Ulemle~!3

wspierała piechotę swoJą podc~as atali~w
lepiej niż artyleria rosyjska plGchotE} rasytską,

aiiiillfabetWl5~ upadła
WASZYNGTON, 9 lutego. Izbu reprsl!Sntaniów odrzuoiła projekt prawa prz,eciwko imigracji analfabetów ao Stanów ZJednoezouych t. ~w. Bil! Burnotta, (lO do k~6rego prawa założył pre;,;ydent Stanów ZJe-

Raralllla nad

akcją ratunkową.

Z Wiednia

dOU08Zą: Na mocy uChW8.;ly
rarIamestarnej Kcła pul~kiegol'!w~
m'ezes Jc', LSil do prezyaenta gabI-

ko·misji
Cli ",je
netu l:r: Stlirgkha z prQśhą

O zwołauje konferencji, Gelem Bzczegółowegoomówieni8.

chwc.,j/JlJj'ch swoje veto •.

R:akawaI<J tylko 5 głosów do uzyska...
svrawy akcji ratunkow$~, llillhlcej na >.eeht
q:"ię~.iljości za zaprowadzeniem tego
aprowizację.
tych CZę~il~ k;uju, .któl:? .~1i"'
prawL
I wione zostały w!:łzf>lkiC!l srodkow zyw~.
~c;(",tl:~~ ,3""",,1 B@iir.l~IIHi'3em w ośw!ieth~ ... au
skutkiem powtarzających się w~:l{}kro~ie
.,
angnków.
puemarsli!ów wojsk lub operaCjI w9Jen~
nycb.
Londyński sprawozdawca. "Times,a"
przv a~mij LOsvjskjej zdradza kilka szcze~
Drugą, sprawą miala być akoja rabin"
gÓ::6w ",,;lf~ P!Jd, BoHruowem, ,rm,ycz~m uie I kowa dla Eo!ników, cekm umożliwienia ...
m:yj;" ef;::;r,,'igC1~. zaprzeczyc ZWyCIęstwa
elewów wiOsennych i odbudowy zniBzczonye~
niemieCKiego. 8pr&wozdanie brzmi:
gos~odarBtw pod względem inwentarza ży
NL3!1lCy ~aczepisJi na froncie 20-30
wego i martwego.
kHnr;;1">:~wym. mianowicie od WCiliiiely (?)
Wres~cie cill(h\ić iJależało sprawęprllY
na poI"'.'tirł,j de Bolimowa rosyjskie prawe
Bpiesz6Ala wypłaty ~Jl1agrodzeń pienięż.
,r.kl"znHo, s w pohHżu Sochaczewa [osyjskie
nych lila różne rekwizycje wojSkowe, ~d!}ce
iawe skrzydło. Stąd wymkrzOl1:;- byJ głów
wielokrotnie dabko Doza ramy zakreslone
ny. cios Niemców przeciwko rosyjskim fol'~
usta wą {} śWiadcZ9i.liuc"h wojennych.
.
tdfkachm nol'l"!:!,' n:}.Je~{~", i}!:'t'ltilich ~ ty;.
ma omóVt'ier.b y;.szjfitkich po",yź8zyeh
godni. "
.
.
8;,raw odbyła si~ fi prezydenta; ministrów
Niemcy podjęli !l?'ll, z sHnemi woj.
hr. Stiirgkha 22 li, m. kilkogodzinna ko~fe:
I!i'kami i uaało j~ się też zdobyć częsc
H;lJ.Cj!i, w której pró"z prezesa dr. Leo WZI.ą.l!
wysuniętych pozycji rosyjskich, ta.k !iH7f1ny
udział namiestnik KorytQwski, marsallłek
k~stel, w obwodzie BCl'zymowa. Bitwa
Niezabitowski, oraz ministrowie Hlitinold i
rozpoczęła się wielką kanonadą arty l eI:ji
Eagel.
niijmieokiej. która' u'itawHa się na linji
Przsdst<!.wlwszy rozmiary klfJski, preSochaczew.BoIimów. Pod usłoną artylerji
&6d Koła polski ago i marszałek· Galicii do..
ruszyli Niemcy następnie wielkiemi ma~
magali 8:~ od rządu u.stalenia wyczerpuj~e
sa.mi do ataku, uzupełniając szeregi swoje
go całok8ztałt~ po b';';Gllb, obejruująCego pro"Qraz DJH"7t!!TIi rezerwami. Tym sposobem
gram akcji ratunkowej państwu, oraz iak
udało im się przełamać Hoje rosyjskie i
najrychlejszego wydania odpowiednich zarzą
zdobyć pierwiilzą ścianę okopów, p')\Jzem

I uia

!

po dw?r-

eu plancie i wdE" kolejowym, Jako' też budynkach kolej owych~
jest zakazane i że posterunkI
'mają nakaz DO trzykrot?em we-

P:"ojekl: prawapf":ifeciwk@

d~ NilJmiec,

poważni0jijZego lliepoi;:oju wśród społeczeń

czenie Gubernatora z d~la l-go
styc~nia 1915 r., P?nowD:lena ~o
zwracam UW8.gę, "ze w :~~ere~le
ochrony kolejowej wszeu.de me-

naj potrzebniejszych do życia codziennego są
dali:~o Bwieżsaej daty.
Nie możemy więc łudzić się, (lO ~o
tego, że Warszawa przechodzi obecme
ch wila bardzo krytyczne.

Kroniko puU

:i!! Wa'l"SlZiawy.

OBWIESZCZENIE.,
Pow~łąjąo się na o?wiesz-

I
I

I

v

"r z e k o m o"
odparli znowu
Niemców za pOmOel} kontr-ataku,
Dalej ku południQwi pomiędzy lasami .

Rosjanie

dzeń administraayjnjoch.

O prze~iegu konferencji zdał pre1l6S
Leo sprawę komisji parlamentarnej wobec
namiestnika Korytowskiego. Na posiedzeniu

=Nl'.29. _, - ,. .

L

~~D,1isji,~~:o!i~yła.lili~nadtel"Ql ~.Bt>r.wa:w~ ~l.'.:

,~,nruga,'re.oluója" ,Bpt:awi'ę l~1i.dy:~rej';:' ,

kogoilzm~a d~8kusJ8•.wktJr~J swraclluo illEF ~ skiej o'piewa: "
,', '~ "" "
dQ>;na~l~~st!:llk~ : Zsze.~,ę,gięm" po~wJ!'tów,
• Wojh~ obe~a, Bpro~adz~j~ena kraj
lJ~~ed~t~ wlaJ!\.cy ch flzczl:'~olowo .C!lt~,~~A%J} po~" n~SIJia Wałonajl!tras2liwilllych~kl~sk:' ~IiODO"
łQze~la w, ~oz.~ych, Q~ol1~ą!!hilfraJtl.,.
mlCznyohi półHycsnyoh •. rozlńżnia jedno ... '"
': W UaJb~l)JSZY.~ ~~Il,Sl~ pr,ęidt0;ŻlłcT~wa,":"
,clIIeśnie sprężyny machiny biurokraty,eznej,::
rsys\'wa rolnloze ooazern:r memorJsł"pt1a.rty:
: pOllw'ala społeozeństwu stwarzaó s~morzl} 106
na Qa~ac~ statYlty;cznych,~ z~.azclt::.g~łowe~lI, instytucje isamodzielilie stańowió (, licz~1l!~t\Uiaml, odnoszlicemulolę do akcJl ratuBkonych" spraw8chgoapodarczyeh i kulturalwe) dla. roJnictv;a. Na. podstawie' tego menycb.
..
mtlrjału . odbędzie.' si,ę z , k.ońce:n. b. JIIl: po-.
. " .Zebrani oświadczają. że wyzyskani::! w
nl!wna kQ~ferenc}a .znam18stDlklem, kto.ry
JaknaTszerszymzakresie tej IDj)iliwości, zwalm~przybyc pow_orUISW tym celu do WIeczanie przesl!ikód, krępujących wszechstroulIl
onia.
ny ,rozwój samorządnego życia społecznego,
stanowi w chwili obecnej pierwszorzędne
polityczne zadif,nie społeczeństwa polskiego.
, Demokratycznie zbudowana i zaufaniem,
,ludności obdauona grganizacja życia public;;.RGzporząd zenie.,
nego uiBtylko stanowić będzie niezastąpio~
Centralny Komitet Milicji Obywatel~
ną ,szkołę gospodarczej, kulturalnej i poliskiej z rozporządzenia władz niemieckich
tycznej 3biorowei działalności, lecz ponadto
wz.ywa niniejszym właścicieli domów lub
stać, się musi doniosłą placówką w walce [,
ich zastępców, by w przeciągu '3 dni od
zdobycie i obwarowanie zasadniczych swodaty niniejszego ogłoszenia w.)'staraH się
bód politycznych i postulatów ogólno~naro.
dowych.
.
o klucze mieszkań, lokatorzy któryeh nie
Bił obecni 'IN Łodzi. Gdyby kluCZy nie byZdając sob:e sprawę z trudności polo, należy dorObić takowe. Wprzeciwn}'m
hżenia, w' jakim podjął swą, dziablność'
n,zie, wobe~ wzmagających "się eodziennie
~ódzki Komitet obywatelski, Zebranie stwierdza:
zapotrzebowań na mieszkania dla kwaterunku, mieszkaRiaótwierane lJędą przez.
1) że spr~wowanie 'rządów nad" miamilicję w obecności gospodan:y,
rządców
ątem przez drcbną, gruPfil uprzywilejowanych,
lub stróża.
, .
reprazentu ących tyko nieliczną warstwę i
pfpez nikogo ,nie v;:ybranych, jest całkowi
Po opuszczeniu domó~v przez wojtym zaprzeczeniem idei demokratycznego saskowych. właściciele domów lub ich "zamorządui
,,
stępcy, są obowiązani odebrać klucze,
2) że ludlli"isĆ miasta, trwai1!c VI' swej
sprawdzić czy mieszkania są w poriądku
dotyehczasowej biernej j Ilieodpowiectzialnej
i o ewentualnych uszkódzeniacl1 natyclI·
roli, marnotrawi gnuśnie ważny historyezny
miast donosić do odpowiednich dzielnic,
okres, w którym, broniąC się własnym wyprzyczem na, właścicieli domów lub ich
c

niemoźezosta6- - wyfiranynldo· zat:zą.du,
rewi2yjn.ej~;
. '
,

lub, komisjF

. Skład~i" ~o8toły zredukowane: wpisowe dó 25 kop~ i składka roczna do l tb.,
któr~ można wplacić rataml kwartalnymi.
. 'Poczyniono jeszcze niektóre drobniPj. sze zmiany i ostate'czuie ustawa zostala.
przez obeonych przyjętą.
Następnie poddano pod obrady naj~
główniejszy punkt porzą~kudziennego, a
mianowicie wnioski członków, by wynaleść Jakie środki w celu załatwienia zaognionej sprawy komornianej.
P. Maurycy Praszkier proponuje zwrócić się do Sekcji prawnej, by znieść przy#
mus osobisty za nie place nie komornego

,

KlOnika miejuowa i !asiedlko.

zastępców nakłada

sIę

odpowiedzialność

za mienie lokatorów.
Zapomogiidia

żon

rezerwistów.

Zony oraz rodziny rezerwistów nie
utrzymują już od 3 miesięcy żadnych zapomóg, ze wzwl~du na to, iż Kuratorjum
Obywatelskie nie posiadalo na ten cel
odpowiednich fundusZów.

Obecnie

udało

się otrzymać od Koznaczną pożyczkę
poczęto rozdzielać za-

mitetu Obywatelskiego
i

od przedwczoraj

siłkiem

oraz

dzielałoby odnośnsch informa~ji O możno
ści płacenia komot'nego przez poszczegól-

nych

W celu zdania ralaflji z-wyników swej
postanawia zwołać w
zebranie.
wybory zarządu,
w którym zarezerwowano dwa miejsca dla
członków komitetu
międzyzwiązkowego
oraz jedno miejsce dla członka Stow. prac.
handlówych m. Łodzi.
W skład zarządu weszli pp.: dr. Mie,,;:ilysław K,mfmann, dr. Chil8\1; ski, StanisŁaw Pawluk, Maurycy Praszkier, inzynier
ijlmlski, prof, Roman Tuliu, Feliks Poty,

delegacji,

zycia W

ło się W niedzielę, przyjętD dwie rezoluoje,
wyrażające stanowcze żądania robotników

w chwil! ohecnej.
Pierwsza rezuluejr:;, dGtyez~ca roli kOQ

misji

międ:;syzw!tłzkowej

orJwiudczają,

:i;

oparulem"ich o

woju ruchu.
Widząo w komisji
mi~d:ilyzwjązkowej
pierwszy i. najwDżniejsz'y Q.środek jawne~o
kierowni'.!twa T!!ch~m fabOtlHczym, ze!lrsme
wzywa wszystkie inne organizacje, II pl'~e.
dewazystkiem zarządy ka;:; chory oh do WZ1ę:
cia nujczynniejszego udziału w w~pólneJ
walce o wydźwignięcie ruchu. r.o~otmczego
z dotychczasowego stanu rozbl CIa •

w porozumieniu

wyr!!Śu8"

wolę i zaufil.l1ie

a~,~:4~ki~?~~ ogółu i od~)!u;ą f!i~

dl

--całej

lu. .

:lU<l<3C;, lJypoparła te dążenia;"

brzmi:

",Zebra'nia oświad;;za. że organjz~cyjne
rozbicie mchu robotniczego jest najgore;Zą
spnśchmą przemocy poEcyiil(l~rządowej, Om
krotnie cillź~c~ na dalszym normalnym roz~

że

~ org?<r.lizal.ljarui robotniczemi dą.żyć będą do
rki;;łej
przsbudowy llrganów samorządnyoh

ZefAlII"ąn1ie

'1i\f.\lw.

jJL~katoll"".

(M) Zapowiedziana na wczoraj zebranie nowozalozonego Towarzystwa pod n.
.,Lokator", w lokalu Domu Ludowego, odbylo się przy udziale prl!ieszło 1200 osób.
Zebranie zagaił w imieniu Komitetu
tymczasowego dr. Silbercwaig, ktory zaprosił na puewodnicztj,cego d-ra Kaufmana.

Sekretarzem

był

p. Maurycy Praszk.ier.

Po prztlezytaniu ustawy rozwinęła
się nader rO:fjwlekła dyskusja nad poszczególnymi punKtami ustawy, w której poczy~
niune lilostały niektóre zmiany. Otóż podaiemy takowe: Właściciel domu,' który

zarząd

najbliższym czasie ogólne
Następnie odbyły się

3) ze odgrodzony od olbrzymiej vvi~k.
szolici ludnoBci Komitet obvwate!ski znatu·
ry rzeołly nie może sprosta&' trudnym zada..
niom, przerzucając się od bezsilnej fi~alltroDii
d .. rozdrazniających praktyk policyjuo=represyjnych;
3) ile jedynie z demokrat.) cznych wy-

miejskiej,

Tow.

łódzkich.

l. Weisberg i Bawarski.
Do komisji rewizyjnej wybrano

I

pp.:

Rerszber~a,

dara Brzozowskiego, Samuela

'ijl

Na. zebraniu robotnicgem,które odby-

członków

P, Szybiłło proponuje, by wobec krytycznego położenia robotników zwolnić takowych z płacenia komornego, projekt ten
2iostaje uzu-pełn;ony przez p. St. Majew'ski'3go, który, dodaje, iż należy również
zwoluić z komornego zony rezerwistów.
Pov-yższe projekty zostają uchwalone
i przedstawione będą Ko!~itetowi Obywatelskiemu, jako zbiorowy głos lokatorów

naszymkrajuj

pomogi w lokalu' dawniejszej restauracji
'!Jorów powstałd, przez ludność pełnomocllic
A. Brauna w Pfaffendorfieprzy ul. Przę- '
tWl>mi obd3i'ZoJlHl. i przed nią odpowiedzialna
dzalnianej.
instytucja SiHIH:Yządna może posiadać ~ość
Tam otrzymują zapomogi żony i roenergji i pom;ysiowości, by zycie 'Bpoł~czne
dziny rezerwistów, zamieszkałe w obrębie ! od ost:,teCł:ll3go lozbicia ratować, a klaSIe ro'
dzielnic Ha, Ub, IV, XIX i XV.'
bO~lli!Jzej ~&pew!lić przeiH'ow~dzenie choćby
Osoba dorosła otrzymuje tymczaso~·
minimum jej f.l1j;daii, ze jedynie taka insty#
wo zapomogę, począwszy od 8 rb., dzie-' I tUGja może '·p;:USbłÓ ",adaniom dnia dzisiejcko zaś-3 r b . ,
...
, sZBgO i t:~rii6
o głos i udział w szykująw
Dla żon i rodzin rezerwistów z in~
"y ch si:;; 'hf!.~vd::iCh wydarzeniach przyszło w
nvchdzielpjc, otwarte zostaną w różnych
iŚci.
dzielnicach miasta lokale, gdzie wydawaZebii,E[ wy fHi"Viiat!ują sifJ za l'lajryehlej.
ne będą zapomogi.
Elzym zwc~E.I:i8ill pov.st!lłaj z wyborów Rady

eksmisj~.

tor". 6 członków właśeicieii nieruchomości
oraz jako superarbiter prawnik.
P. Silber uważa za potrzebne zorganizowanie biura informacyjnego, które u-

worz.yć ,zawiązek
organizacji, 'któraby w
przYl?zroĘci przyc3yniła się do prze.kształce a

prawDo-społecznego

znieść

Pozatym pan P. proponuje utworzenie
dzielnicowych sądów komoniianych, w których zasiadałoby 6 członków Tow. "Loka-

'przed klęską, może jednocześnie'ut

nia warunków

zajIriuje)Iii~Bzkimia \~' innym domu. może,
by,ćezłonkiem, Tow~ "Lokator"; jednakzę'

Zygmunta Kroto8zyńskiego, Augusta Krem:berga i Henryka Ferstera.
'
Po zamknięciu już posiedzenia podano do ogólnej wiadomości, iż zapisy na
członków przyjmuje się w lokalu Muzeum
Nauk~ i Sztuki przy ul. Piotrkawskiej nr.
91 pomiędzy godz. 3-6 po poło
VI sprawie komol!'nego.
Dziś O godz. 4 po poło
lokalu własnym przy ul,

odbędzie

si~

Zawadzkiej 5
zebranie, \:złonków Tow. majstrów wyro"
Mw włóknistych, w sprawie komornego.

w

Sl'lil!"owić2I

Za
Związek

pośrednictwem

dYlHefiOytJc::UB811

Sekcj ,. sanitarnej

otrzymał 170 flakonów
surowicy dyfterytycznej drezdeńskiej.
W sprzedaży detalicznej ustanowiono cenę flakona na 1 rb. 50 kop.
Wymówienie posad •

aptekarzy

Zarząd fabryki wyrobów trykotowych
p. f... Hirszberg i Wi1czyński'l wymówił
swym pracownikom posady od 1 maja.

Zamiia!!lls !l!!onów.

Wohec znacznego przeci~żenia pr;:l.cą,
wstrzyrmno zamianę starych bonó~ ,na
nowe w Banku Himdlowym do dma 619
b. m.
Choll"oillly

zakaźne.

W ostatnich dniach stwierdzone zosta-

GAZETAlOnZKA.

4.
ły prsez KomisjI} Bs'nitarną w na8t~puj~cyell
!akaźn~: prsy JlL Aleksan.
rowskbj J2-tyfu8; puy u].Kami~nnej N 1,
2, 3, 4, 16 i 20 - tyfUBj pny nI. Dlugiej
17 - szkarlatyna.

damaehehoroby

Zderaeni~.

Wczoraj o godz. lO~aj rano zderzyły
się, przy zbiegu ulic Pańskiej i Milsza,
samochód z wagonem tramwajowym linji
nr. 6. Wagon i ~amochód zostały uszko·
dzone.
Sporządzono odpowiedni protakół.
l'łagł'y

zgoll'll.

Dziś we ozwartek rano na ulicy
Brzezińskiej Daprseciwko domu Nr. 3, zmarł
nagle niewiadomego nazwiska człowiek w
wieku la t okuło 50, nie ilosiadający pny

(o)

Bobie

żadnych

dokumentów osobistych.

Ujfjicie

zbiegłego

wifjiźnia.

(D) W I dzielnicy Milicji

Obywatelktóry
zbiegł z więzienia i ukrywał się w miesz·
bniu wspólnika przy ul. Zgierskiej nr. 9.
W swoim czasie Wiśniewski był hersztem s~ajki złodziejskiej, opel'ujl}cej na Starem Mieście, speojalność jego polegała ,na
skiej

ui~to

Stefana

'Wiśniewskiego,

ściąganiu tłumów publiczności grą na harmonji, przyczem członkowie svajki opróż
niali kieszenie publiczności, zasłuchanej

w

grę.

Hila Szp~jdryneTaJ W lesie pod Zgierzem
napadło 4 bandytów, uzbrojonych VI' noże i rewolwery i zrabowało. mu7cbustek wełnianych, wartości 50 rb., .pochodzących z fabryki A. Piaskońskiego w
Łodzi.

Rabusie umknęli z łupem do lasu.

Rozdawnictwo drzewa w Zgie:ozu.

Od .wtorku Komitet Obywatelski w
Zgierzu rozpoczął rozdawnictwo drzewa
opałowego dla rezerwistek, przeznaczając
dla każdej 1/4 sążnia" świeżo rąbanego
drzewa soslilOwego.
Rabunek lasu.

Onegdaj do las zgierskiego pod Dą· .
brówkami wkroczył tłum ludzi, liczący z
górą 200 osób i zaczął rąbać drzewa,
przeważnie duże.

Straż leśna zawezwliła milicję miejską, która tłum rozp~dziła. Przedtem jed·
nak tłum wyrąbał zgórą 30 sążni.
Tanie kartofle.
W okolicach I(łodowy, którą dotąd
nawała wojenna oszczędziła, znajdują si~

wielkie zapasy produktów wiejskich, a
głównie kartofli, które mozna nabywać na
miejscu po l rb. 30 kop. za korzec.

Walki w Lasach
VII.

Za odmowfji udzielelllia potOoey lekarsk.

(o) Sekcja rozpoznawozo-pojednawcza
l dzielnicy Milicji Obywatelskiej rozpatl'ywała. sprawę akuszerki Tyberowej, z&IDieszkałaj przy ul. Drewnowskiej nr. 16,
OBkarżonej o odmówienie pomocy akuszeryjnej żonie Mojsze Ajzenberga, zamieszkalego
przy tejże ulicy pod nr. ił. Po rozpatrze·'
nin sprawy wyd;lUo wyrok, skazują(!'y .łku·
szerkę na 3 dni aresztu lub zapłacenie 5
rb. grzywny.
Oględziny aakars~le.

Onegdaj w Zgierzu poddano oględzinom
lekarskim zgórą 20 młodych dziewczyn,
podejrzanych o prostytucję. Z liczby tej
3, jako cierpiące na choroby weneryczne,
zatrzymano, VI celu odesłania na kurację
do szpitala.
Rabunek.
godż.
zgierską,

Onegdaj )
dą€ego szosą

7 wieczór, na jakupca z Łowicza,

Argońskich.

(Komunikat· Wielkiej K:watery Głównej).
Rozporz&dzenie to nie wywarło skut·
ku, albowiem liczba oddających się do
niewoli w Argonach stałe wzrasta, tak iż
po wzmocnieniu II korpusu natychmiast
wzięVśmy ze świeżych sił do niewoli 2
ofil'erów, 250 żołnierzy Oiaz zdobyliśmy .5
karabinów maszynowych.
Jak opowiadaj~} jeńcy, pomiędzy Francuzami panuje znaezne' znużenie się woj.
ną, nie chcemy jednakże tego uważać za
pewne, albowiem jeńcy zazwyczaj . chcą,
ze względu na siebie, prz:rpochlebiać się
zwycięzcy.

Wielce charakterystyczne są listy jeń
cow do swych rodzin. Przebija z nich
przekonanie, że żołnierze francuscy, ,wal~
czący w Argonach, są kandydatami na peWllf! śmierć i tych którzy jej uniknęH uważają za Dader Bzczę~liwycll.
Wzięty w pOłowie stycznia, podczas

hurłowa

=

wszelkie wyroby tabaczne

.

rosyjskie

PIaT RKOWSKA Nr. 145 m. 34.

Jakoto:.machorka, tyto' ie, papierosy·
'i tahakado zażywania po cenach
nizkich do nabvcia:

=

Cegielniana 43, E. ~Lipszyc.
w sklepie tabacznym

CZYTElr~IA NO\Al O-Ś CI
ul. Dzielna HI 15
: poleca wielki wybór książek :
polskich, niemieckich, rosyjskich
i francuskich.

_ĄKAPSZENNA
OOliO A.
-

NajJeps",y gatunek, -

tylko

12 kopili

funt.

Kasza manna' 15 kall_ fuii't.
Groch 15 kop. funt.
nabyć można w restauracji "VEGETA",
Zielona 3, 7: frontil.

ZAKŁAD

KĄPIELOWY

Rudolfa BojUer.a,

WIDZEWSKA NQ 120. =

=

Czynny w. !"iątek

j

Sobotę.

Rosyjsko-,

rzymska łazma w sobotę.OpBt węgielniany.

Konkurencja tabaczna

Najtańsze źródło!
cukie.r, faryna, mąka, ryż, wszelEde kasZl:y w najlepszych gatunkach,
hurtowa i detalicznie TANIO!
Uwaga! Prawa oficyna, 2-k wejście, 2-ie piętro.

wi~ksl!'iej walki, do niewoli francuski oft...
cer sztabu opowiadał nam:
Atak Niemców został lit zadziwiaj~
cą en;rgją przeprowadzony i wkrótcezo·
stały nalllbe pozycje przeł..mane. Moje oddziały otrzymały rozka21 walczenia do os·
tateczności i wobec tego ci, którzy nie
padli, wzięci zostali do Diew~li. Z,?stałe m
ranny w głowę i o tem cO BI~ dZIało od
owej chwili, nie mam pojęcia. Jestem zadowolony, że zostałem ranny, albowiem
nie potrzebuję nadal przeżyw~ć grozy wojny. Byliśmy źle poinformowani O jakośei
wojska niemieckiego. Takim czynom nie
chcieliśmy dać wiary, natomiast Rosję prze-_
ceniliśmy.
'
\V celu rozpGczęcia ofenzywy, rozk:azallej przez Joffre'a, najlepsze a zarazem
ostatnie siły nasze zajęły wszystkie po.zycje.
Lecz gdy i ten atak się nie powiód4
jedynie pomódz nam może sprzymierze ..
niec zagr .niczny, llly módz wojnę pomyśl:
nie zakuńczyć. Jednakże, kto nam może
być pomocny? Wszak od Rosji jui pomocy spodziewa.ć się nie można, jakkolwiek
Anglja posiada .ludzi, brak jej jednakże
materjalu wojennego. Wojna dIugo jesz'. ze trwać może, jednakże wątpie, by się
sytuacja dla nall poprawiła. Iro prasko...
nanie rozpow&zechnia się cora'3 bardziej
i uic dziwnego, że my, starzy żołnierze,
smutni j zniechęceni jesteśmy".
Mogą Ft'ancuzi w komunikatach piK
Bać nadal o zwycięstwach w lesie Argon~
skim, mog& nadal twierdzić, że poaiada.ią
pozycje przy st. Hubert i 'w Bois de Grurie, które zasaduicżo lezą 1 klm. poaa
przednią lioją niemiecką, takiemi środka ...
mi nieda Bi~ Utrzymać w tajemniey. kto
właściwie zwyciężył w Argonach, czy ten.
który st"le postępuje naplzód, czy t;ż ten,
który zmuszony jes' wydawllć rozkaZY. jakie powyżej przytoczyliśmy.

I

Para koni z wozem
=== do slu"ze~ania
ul. Magistrocku Kg 19,ROSEłłBERG.

l

można

wsz\!.stilich lumbardo",!
kolejowe; płacę najlepsze
Ceg-lelulana 51. Goldin. od 9 g po.

KUPll:ję

I

marki jubileuszowe u'Żywaue i nowe
.procz 7. k. wszystkie, oraz inne stare rosyj~kle markI na bstach całego świata do r. 1880
l t .•d,
Sprzedaż i zamiana ze zbieraczami. Pusta ~.l m. 2.
,.
3113-3
Dnia ~ lutego z.aginęl'a Flor.,ntyna Żubiec, 70
letllla starusZJta, odprowadzić na ul. Grabowa. 8 .
8114-3
Obiaij,y gospodarskie po 30 kop. Nawrot 37 m. l
Sadowska,
3Il6--4

talowe pa'<tylki, niezastą pione przy

tytonie, tabakl1. do ;mżywania i P!ł.7
plerosy w.szelkich gatunków po cenach przy~tępnych mozna dostać ,'!jca Benedykta. 21-93.
.1.:, Zaklikowski.
Bl16-H)

kaszlu i chrypce.cq

przyj~uje jeszc~e do&~~mpletu

w

składacn

aptekach i większych ~
apteeznycit.

Mac~orka

"?-cz.e~lc, do klas wstęp:cC?j,
dZlecI 0.0 początkowej nauki.

uczniów i

i III-a także
Traktujący serjo

I II

naukę zechcą się zgłosić na. ul. Benedykta

m.12.

Koks

. k'Wit;'

_nb,:ze~łł3

ceny.

eu kalyptuso wo-m en-

"AlA"

Dostać

Kd~~ę

10;

WOjCieCh Stempień zgubił kartę od paszportu
wydaną z fabryki t:'ltolarowa.
3118
Olga Weiss zgubiła ka.rtę od paszportu, wydaną z fabl'yki Hirszberga.
3119

Redaktor i wydawca Jan Grodek (m. p. Przejazd 8), ~'R'edakcja i admmistra.cja-Przeiażd·
]i 8 • -- W tłoczni
.
oJ
,- ~ J'ana re·
crrudl""a, P rzeJazd
8.

