Wydanie~wieczorowe.

',.,

PRENuMERATA w ŁODZrWYNOSI: .
."'.,
'
,'
"
'II miesięcznie 50 kOplej~~e 3, rb" kwartalnie l rb~ 50 kop.;

li

Cena,3ko}}.
OGŁOSZENIA:

RocznIe 6 rubli'

Nadesłane na 2 stronIcy i śród tekstu za wiersz lub jego
.miejsce ,50 kop;; reklamy po tekście 15 kop.; nekrologja 20 kop.

.'Za
za 'granicą
odnoszenie do domów 10 kopi> mlesięcźnie.
miesięcznie rubll l.
'

.

Wychodzi codziennie.

Ogłoszenia zwyczajne 10 kap.
Ogłoszenia małe l i pół

.

"Kafde

kop. za wYraz.

ogłoszenie

najmniej 20 kop.

OR G AN N AR O D O W Y.

WTOREK, 23 Lutego 191& r.

Założyciel i wydawca

Jan Grodek.

Ostatnie wiadomości
Wielk-a Kwatera Główna.
22 lułego.-Urzędowe.
Z terenu zachodniego.
.
N~ wschód od Y pern zdobyto
wczoraj znowu nieprzyjacielski rów
strzelecki. Kontr-ataki nieprzyjacielskie na zdobyte pożycje pozostały
bez skutku.
W Szampanji i wczoraj panował stosunkowy spokój . Liczba pojm9: n ychprzez nas w ostatnich walkach tamtejsiych jeńców powiększyła się na> 15 oficerow i przeszło- ty·siąc szeregowców4 Krwawe straty
nieprzyjaciela' okazały się nadzwyczajnie wysokiemi.
Przeciwko, pozycjom naszym na
Północ od Verdun podejmował nie,>przyjadeI W'czoraj i dzisiaj jeszcze
zupełnie~ bezskuteczne ataki.
.
. W Woge~ach zdobyto po b!twie
. rniejsco\VośdHohrod. 1 Stossweier.
Zreszti} nie:W8Żniejszego.
.

Z teremiwschodniego.
Pogoń' po bitwie. zimowej" na
Mazurach je-st ukończona. Pouprząt
nięciu lasów na p6łnocny zachód ,od
Grodna ipodczasbitewwlłkoIicy
<Bobru i Narwi, wzięto de niew.oli
jednego komenderującego generała,
,dwót:h komendantów dywizji, czterech
innych generalówibliska 40 tysięcy
nowych jeńców; nadto . zdobyto 75
.dział, . nie stwierdz0l!ą , :'leszcze ilość
'karabinów maszynowych i wiele innego materjału 'wojenneg<ł; ,
Ogólna zdobycz bitwyżunowej
powiększa się tern
samem· ~Qdziś
na 7 generałów, przeazło100,tysiępy
'jeńców, przeszłQ 150 ar:mati narzędzia wojenne~, rozmaitego rodzaju, w
niedającej się jeszcze oszacować ilości,
włącznie
karabinów maszynowych.
Nieprzyjaciel zakopywał kilkakrotnie
dężkiedziała z amunicją, lub topił
je' w jeziorach.
Dziesiąta armja rosyjska gane"
t

. L

rała

Siewersa może tern samem uch 0za całkiem zniszczoną.
Nowe. walki zaczynają rozwijać
, się ~ pod Grodnem i na północ od
SuchejwoIJ.
Zakomunikowane walki na pół
nocny-wschód od.OssÓwCa i Łomży,
jako też pod Przasnyszem, toczą się
.w dalszym ciągu.
W Polsce' na południe od Wisły
nic nowego.
Urzędowy. komunikat austrjacki.
WIEDEŃ, 22 lutego. Na fron.
cie w Polsce rosyjskiej i Galicji zachodniej trwają walki artyIeryjslde
i potyczki.
Natarcia iIieprzyjaciela: odparliśmy bez trudu.
. W Karpatach podjeIi Rosjanie
~iczne ataki,' które w o'dciriku . zachodnim trwały także w noc:9';
Wszystkie te próby dotarcia do
naszych linji. óbwarowanych rozbiły
Się wśród ciężkich strat dla.nieprzyjaciela.
.
Na półudnie "od Dniestru rozwinęły się walki w szerokich rozmia'rach•. Silną grupę nieprzyjaciela ódparliśmy wczoraj po dłuższej walce.
Wzięliśmy dwa' tysi ące jeńców,
cztery . działa i wiele materjału wojennego.
.
.
Zaprzeczona w oficjalnym komunikacie ro~yjskim sunia 29 tysię
cy~ jeńcó'Y wojennych, których wojska nasze, walCzące ód kilku dni w
Karpatach, pojmały od końca stycznia, powiększyła się tymcza'lem do
64 of.cerów i 40 tysięcy 806 szere, . gowców. Do tego dochodzą 34 karabiny maszynowe i 9 dział.
.~ Zastępca-szefa sztabu generalnego
von Hefer
,
dzić

6
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okrętów

.angielskich zatopionych ..

BUENOS AIRES, 22 lutego. Parowiec
niemiecki "Holger" zawinął tu wczoraj z
pasażer'1mi ~ załogami parowców Imgieł
skicb "HighIaudbrac" (760b ton n pojemno-

ści), .Potaro"

(4400 ton n), "Hemisphaere"
(3500 tonn). "t)t>mantha (2850 tonn:1 i ża
glowca "WiIfrled"~ zatópionych przez nIemiecki krążownik: pomocniczy .Kronprintz
Wilhelm-. .Holger", nie mógł odpłynąć
w przeciągu 24 ~odzin. wi!;lc go internowano.
BE.!JFAST, 22 lutego. "Biuro Reute"
ra'" donosi: W sobotę po południu o godz.
5 zatrzymała niemiecKa łódź podwodna na
Morzu Iryjskiem angielski statek węglowy,
pozostawiła zatodze 5 minut
czasu do opuszczenia pokładu a następnie zatopila 0krę~
'
.

Lotnik w Anglji ..
LONDYN, 22 lutego.
godzinami 8 a 9,

Dziś pomiędzy

zauważono

nad Essex
latawiec, który rzucił bombę. Spadła ona
na pole tuz przy Bramtre, nie wyrządzaja.c
szli:ody. Inna bomba wpadła do ogrodu
domu pod CheIchester. Dom jest lekko u·
szkodzony. . Z ludzi nikt nie ucierpiał.

Wniosek pokojowy socjalistow bułgarskich odrzucony.
SOFJA, 20 lutego.

L1 beralny organ

bułgarski "Dn6wnik" zaznacza, że socjaliści
bułgarscy zwrócili się do 8ocjalistówserbskicb, rumuńskich i greckich z propozycją

rozpoczf<cia wspóluej akcji rrzeci wko wszelkim próbom ewentualnego WCi&gnięcia państw
bałkańskieb

ao

zawieruchy

Pro-

wojennej.

pozycJa ta jednakże znalazła odpowiedź od, Ulown" tak w Białogrodzie, jak w Bukareszcie i AtEtuaoh.
Japonja przygotowuje się do wojny.
Londyńska "DaHy ChronicIe" donosi:
Japonja czyni wielkie przygotowania wojenne. Warsztaty pracują cal!!! siłą pary
nad ukończeniem okrętów wojennych.' Na

wodach półudniowo-'chińilkicb wsadzili' Japończycy na 16 pancerników 20
tys.zoł
nierzy. Około 70 okrętówwojennvch paLrolujestale "naa wy.brzezem chińi:lkiem •
Zmobilizowano trzy roczniki starszego PIlwolania. W Korei ogIÓ.ZOllO f:!tan wo-

jenny.

.

.'..

,

Smierć rewolucjonisty·
ul.'raiń skiego ..
PRAGA, 18 lutego.
Gazeta czeska

"Czas" pisze,

że przez; Sofję otrzymała wia-

domość ze Lwowa, iż l:inaI:ł tam jeden z naj'w pływoWBzych działaczy ukraińskich i wice~
. prezes ruskiej Rady Narodowej 1YIichajło Pa~
włyk. Zm:1rły należał do, prz}'wódcow rewo·
lucyjnej propagandy ukraillskiej, był najg9fliwsloym współpracownikiem głośnego emi.

granta

Dragomanowa. szereg lat sp!;ldzi,t
na wygnaniu, częściowo w r03.

częściowo

Nr. 41.

GAZETA LUDZKA".

2.

. -,.

maitych więzieniach austryjackich a w roku
1890' 'zał(f~yłrazeni" z 'powfeś.cio·piSan€nl
Frankiem tygodnik • Naród", kr~tkopoteUJ
zaś: ~organiz:owałradykalne: stronnictwo ll~··
kraińskie.
Uródził się w roku 1853.

Jubileusz czeskiego

przyJa-

ciebłi'pólako.~
PRAGA. 18 lutego.

Całe

kulturalne

społeczeustwo czeSki& ohchodziło w tych
dniach uroczyście jubileusz literacki jednego
z najsŁarszyoh współczesnych polounfilów w
Czechach, Fra[]cis~ka li wall i l a.
Kwapił
ceniony j,~st. jako nnjlepszy tłumacz poetów
polskich na język czeski. Przetłumaczył on
yrawdziwia po mistrzowsku wiele dzieł Mic-

kiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Ą.sny'
ka i KOI opnic~iej. Nie małe r,asługi ponosi też jako propagator idei pilskiej na ziemiach czeskich. jako publicysta i organizator.

Miscellanea.
IV.

.... ·.0

.

r

,

upIoi,te la.·~us~Ie.-, jakichllazy~~t
Jauies~nie mają i,nnego celu. W ~y:
etu, jak użycię,f:in6z1iwie\, Dajwlększ~f
sumy :zmyśłowyGh'rOt~koszy.. Ludzle

ci żyją wyłąezrłie .Ci~~m:su?telne
rozkosze, jakich'>dQśtatcza WIedza,
sztuka literattU'asądla nich terra
incognita. Mając do dyspozycji fenomenalne fundusze, wyciśnięte.z
ludu i wysondowane pod postaCIą
pożyczek od fran~u~ów,któr~y za !ę
cellę rzekomo mleh zapewmc sobIe
spokojną wegetację i-pewni zupeł...
nej bezkarności-.ludzie ci dajązu
pełną folgę swojej samowoli i wyuzdauej wyobraźni. Petersburg, Jako
gniazdo zepsucia, zaćmił starożytny
Rzym i Paryż 3 czasów drugiego
Cesarstwa. .
_.
Chorobliwe majaózeniamarkiza
de Sade w jego ,;Justyniel4~ który
wychodził z założonia, że naj większe
zadowolenie zmysłowe daje skojarzenie zmysłowych rozkoszy znajbar":

Fryderyk Wielki dla uczczenia
dziej wyrafinow~memi okrucieństwa
goszczącego u niego księcia Anbaltmi, iż najwIększą podnietą erotyczną
skiego zarządził rewję wojsk. W rejest widok tortur-zostały wcielone
wji . tej prZyjęło udział przeszło 60
w życie przez tych ~ud2.i. Sprośne
tysięcy doborowego żołnierza.
sceny,
wyryto na płaskorzezbaclipom
Podczas 'rewjikról pruski zagadpejańskich,
są pensjonarską zaba wką,
nął swego gościa:
w
porównaniu
z zywemi obrazami,
»Co Ci najwięcej imponuje w
które oni komponują. Ull1bionym tetym przeglądzie, mój· kuzynie?"
renem dla tych prodUkcji jest, poza
"Marsowy wygląd i nadzwyczajPetersburgiem, Paryz.
ne wyćwiczenie Twoich wojsk"Wszelkie potrzeby i aspiracje łu
odpowiedzinł książę Anhaltu.
du obchodzą Ich tyle, co mnie mi"To się mylisz, p'..:kł król, najbardziej zdumiewaiącą rzecz jest ta, . łostki króla Behanzna. Uosobieniem
patrjotyzmu sąw porównaniu z ni:iż każdy z tych 60 tysięcy żołnier.,.~" n; '" n" wiurlzt-· 1:1 a"
" ~~ c; '; h~ips'"
mi ci franci:lscy ministro,,'vie za Lu"J J"'" '"
dwika XV, którzy byli na żołdzie rzą
silniejszy i lepiej uzbrojony. od
du angielskiego, Weresajewopisl..'je
nas, a jednak, zamiast my dł'zet
tak~, scene:
Przed zawarciem pokoze strachu przed nirm, to oni trzę2
są się ze .strachu i nogi się pod
ju Japo~ją, znalazł się onw towanimi uginają, kiedy defilują przed
rzystwie kilku oficerów w pewnej re'. a'
sto:;~;'.-ac.ii Charbińskiej; \V trakcie tenami.
(/,0 l}:ciął ~Ja(lać ~~zc:s~iit.y ~1eszcl40 ~~_T('~
ktory Slę
;;;~ l"'''''' pl'~W"d'''''~'!V
I':;';'''''''''':;: ",·:lp.,~'.;,?,}
::>lzłości F:-,:c
4041\:11 J
~
:ijf<;' .... kań:,i.v ..~.:tjU
ieden z obecnych oficerów .~- tu
sa uświadomiOflvmi obywatelami)łzy intendentów, oficerów sztabowych)
jest odbiciem teraźniejszości w stoinspektorów lekarskich i im podobsunku do Rosji. .Rząd a właściwie
nych, z powodu utraty korzyści, jaklika rządzą.ca Rosją jest znienawikke im wojna dawała.•,"
dzoną przez wszystkie stro~nictwa i
x.X. x.
przez wszystkie poszczególne jednostki, u których proces myślenia
nie uległ zupełQej atrofji. W Dumie,
na parę miesięcy przed wybuchem
ś. p. ks. Arcybiskup dr. Likowski.
wojny, poseł Skobelew, mówiąc o
Zmarłemu ks. Arcyhlskupo\':i dr. Eddziałalności ministrów, wygłosił te
wardówi Likowskiemu, poświęcają wszystkie
historyczne słowa we francuskim ję
pisma niemieckie dłuższe nekrologi. (Najzyku:
nowsze gazety polBkie z Pnznania dziś nie
nadeszły).
Po dłuższej ssdisvllkancji krótki
,,11s Bont infames par leurs actions
czas
tylko
zasiadał Arcybiskup Polak na
et ils sont coupables d'un crime catronie
św. Wojciecha. Intronizacja ś. p.ks.
pital" •
d-ra Likowsklego odbyła się uroozyślJie 24
Przeciwko tym słowom nikt nie
września r. z; a powołanie go na tron arcyzaprotestował; były one bowiem lotiskupi gnieźnieńsko·poznański nastl}piło juz
giczną konsekwencją obrad podczas
9 sierpnia. Dnia 13 sierpnia ogłosił on
znany List Pasterski do djecezjsn, wzywając
ostatniej sesji Dumy. I nienawiść ta
ieb, aby w ciężkiej cbwili, jaka n'ldeszła dla
'przeciw ludziom, dzierżącym władzę
Rzeszy niemieckiej spełnili swój obowiązek,
w Rosji, jest· zupełnie usprawiedlijako dobrzy chrześcijanie i wierni poddani •
.wiona. . Ludzie ci, -. la bande, . qui
J. E. ks. Arcybisl:np dr. Likowski uro,<I.k.;}
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dził sil} w r. 1836 we Wl'ześni.

$wię_C,enia

~a:płanBkie otrzym:.i:ł .1861,r~:'Mian?W~n!

w

r.IS80 członkiem kapituły.:. PllZ!l:a;nsk.16J, ~
trzymał Tównocześnietytuł-bisk?1J!łji~ila~na;.
Wr.: 19l,l poshnogo na attmn1l8tr~tora ar,..
cbidjeceKji,

aW.

głerphińr.~~na.

ósierooony

tron areybiskupi.
_ _
. s- p. ks. Arcybiskup odznao:mł Się nIepcsp"litemi zaletami se:e~ i umysłu. Yi' trud:
nej sytuacji. jako adn;ullstrat of ,~O'ńłeJ.'Z.oneJ
sobie archidiecezji, umiał znalezc drog~po
średnią, pnea którą, zd-ohył .s~bie Z~Utl~~
rządu, nietraoąo rownoozesUlS
~lłoseLl
uznania djeceżjan. Jako długoletnI prezes
Tow: Przyjaćiół Nauki czlone~ honoro~
lioznych ""ybitnych atowarzy_sz~m ?aukowyoh
pozostawił
po sobie. paml~c. Dlewy~4-słą.
Sam napisał kilka dzreł t,reael t,"ol?gle~n~.
filozofiozno-hist'lr)"cznej, ktore wsławIły lIDIę
leO'o wśród uczonych całej Polski.
o
Z:. zasługi położone okolo dobra Koś
cioh nadala me Stolica Apostolska tytuł
hrabiego.
.
.
.
.
Z ks. AreyJJisku;lf'm dr. Likowskim
schodzi ze świata '-wyb:tny ksi~źę Kościoła,
najbardziej wzorowy kapłan, uajszlachetniejszy
człowiek i miłująoy ojczyznę Polak.
.
R. i. p.
Z Warszawy.

Piwowarzy warszc~w{ly wszc'zę1i starania o o-d wołanie zakazuspr.zeda~y piwa i
złożyIiwładzomnbszerny memerjat W tej
sIlrawie.
\Vladz6 na starani~\ te odpowiedziały

odmownie, uzasadniają:; swe stanowiże

główny zarząd podatków pouie rozstrzygnął Jeszcza sprawy
trunków, zawierających niewielki

sko tern,
śrądnich

sprzedaży
prJcent alkohol~

VI Lubelskiem,

wskutek SIerpniowych działań wojennych,
ucierpiały bardzo znacznie osady Józefów i ChC0d. Paliły się one przez dwa
Zginęło przeszło 70 osób. Spłonęło
dużo nieruchomośc.i i ruchomości. W Cha-

dni.

dht ucierpiał kosciół parafjalny.murowa·
ny, w stylu gotyd,.;m, w~;5IJki i obszerny,
z wieżą o pięciu kontygnacjach. Miesz-

kańcy

obu GGaQ uciekIi

przeważnie

do

Lublina, Opola i \VaI~tawf.W os atnicn
dniach' niektórzy powrócili i zamieszkali
w lepiankach i barakach. Pozostali będą
mogli wracać dopiero na wiosnę, gdy się
rozpączr-ąe. ruc~ bl~d?wlany.
.
;
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Bycha\ii'a,

TUiovi~",

ka. Zło~::;:v'iicv
my _i mieszk~mia.
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Tomaszowa.

(o) Przez pawien czas 'fomaszów PQa
zbawiony był nOQą oświetlenia.
W ubiegłym tygodniu, dzięki komeadanłuna miejscowej, gazownia tomaszowska otrzymała węgiel i wznowiła dostarczania prą
du dla miasta i prywatnyoh konsumentów.
Z Konina •.
W ubiegłym tygodniu przybył do Konina. nowomianowany burmistrz,P. Pietach,
b. burmi,strz miaBta Kostrzyna, który otrzymał nominację na hurmistrza miasta Konina
w Królestwie Polskiem.
Pierwszym rozporządzeniem, które zostało. wydane natyehmiast po przyjeździe
landrata było ograniczenie wywozu produktów żywnościowych,' by unormować ceny
które stale szły w górę.
'

KronIka polltvczna.
Rosjlalnie idą oa KoosłaotynopcA'l

l(orespondent sofijski "Dt. Tagesztg.er
donosi pod dniem 20 lutego: Nadeszły tu

3.
wiaqamości; '.teRosJanie: koncel1~rują,'pod

różne zebran!a~ :-:na" których dużo się na~
g~dano;choculŻ niewia~omq, CZY. ',cokoł
.~l~,~rea~ego z.tych $adanin w,-y'płynie~:;-L
" . " .P?mrędzy? mpenllnazebrantu~ek'Cp,
~prawnel przy Centr. Kom. Obyw. duźo,Q
b!adowano nad palącą dziś sprawą kQmor..
maną·
_.
, ... ,
'; ; Nie będziemy tup6wtarzaU. tychlic~
nych argu~entó~ za i przeciw, ho gdzie
brakd0breJ wolt, tam spodziewać się ni..
czeg? konkre~nego nie można- Jedno tylko l~st godne.~aznaczenia, źe pan przewodmc~ący SekCJl prawnej, adwokat Rosman '
zapewrułzebranych~że z anomalji, jaką był
przymus . osobisty, nadal korzystać Sekcja'
prawna me będzie. Lepiej późno,jak w{:ą- •
leo Wprawdzie jakieś 40 osób niewinnie
w}wzie siedziało, ale przecież przy rosyj-

,OclesS{f'iarmię, ; której ·zadaniem ',{lęt1ż-ie'po

wylądówaniu'w' }porcie:iV1i<1Zfa zaąie'pft
Kon.stantynopol od strony Ią~ą}Vej_,~'cćw ",co
Wiad0!llośc powyższąz~·oP.!l#~iiJe'~Q;eut.;
sche Tagesztg. "cwielkim>;ziIąkif!m !'sapy'tania.
.

Wjbitny socjalista .o przy.
$ZłDŚci- łłiemiec.
SZTUTG.A:1~1't:~2~~ .' Iutegó~;(Telegram
pryw. berlińakic)j''''''j>isni porannych). Na
wlelkjem'fg~il*f,ąienfu ludowem przemawiał.

wczonijwieiizoreln " poseł socjalno.
przyszłośC'iN!,smiec. Podnos:ł on, że każdy
przedwcz-esnie ,pndjęty krok w celnsprowadzenia p.okojll może pokojowi więcej zaszkodzic,~ni~ ~uopomódz. Konieeznem jest
oMcnIe p,rzedewszystkiem zaufanie do 0ręź3 pienileckiego i. do pragnienia pokoju
cesarza niemieckiego. . '
..
; Dwukrotnie w ostatnich latach zapewnlł nam Cesarz pokój przez swój Występ
osobisty: Pominąwszyprzeciwieństwawzglę
dem osoby Cesarza, musimy dziśoświad
czyć, że obecnie motiiaufać Cesarzowi.
Gdyby; Chodziło o zakoIiq;enie wpjny, przez
pokój;" który nie zawierałby, VI sobie za·
lodU:unowychkonfIiktów, wówczas socjaldemokratyuzńjTH'eine o politycznej

'&~lch rządach więcej'niewinnych powi~

szonoróżnemi czasy i też' dobrze wszystko. było'"-a dla Sekcji prawnej prawzorem
cnot, jak była tak i pozostała-sprawiedli
wość

usiłowaniach

." ;

,

Anglji.;

Ministerjumfrancuskie ugłasza urz~
dowo: W nocyz17nalS lutego postrzeliła niemiecka łódź podwodna {) godz.
2 rano, na wysokości Dieppe, parowiec
"Dinorah " • Zamknięto komórki hermetyczne iparowiec nie utonął, lecz dopłynął .
au Die:ppe•. " Dinorah." jeSt parowcem austrjaekiem, który J?r.anrmd akonfiskowali

I

i

uzywali·dła"siehie~><

Pisma ;,;'i~~~i~ctlonaszą:':!:,arowiec
naftowy ,.NÓrwergi'ah" zawinął do portu
w Waluserz'· d-iiurą.w"'''przedl1iej: ,', części
po

kłaXi~~;r~':,olł8~~~~,~;)1l,hfik~~ję: 40 wa "

rzystw,kolęi IJó~ppu~j i}Jac~llt1niej~ we.dłilg
której'!!łt~ZNJ~l.aU,o-):llc4·' par~,wo'ów pamliidzy Bllulogne;. F,'i()ike.sŁone, Dieppi:ri New-

haven.

Paaaisl'o'wie:,

mu.s,zaczekać,w: .. od..

nO,śnyeh' PO!~~c1ł~,~~~~~~~r:~t~;~n:10~. CO:S~~~

\~3t·2.~i8~J_1r'";~

D'· mtfwiają

W~6~--

gWfl.tim.:;ji<}duo;.jnjs d;ćifll: ii :,ty' 'fl~:!jl~'nl;~~t
lecz pOOie6Zl>jąJjU'łlIieiirOŚ'ć;~'/i;6'"rozp'Orzą.·
dzenie jest tylkopro:w,i~eąfteIn,~"
'. ..'~ .
O'

Parowiec DórwesKi"'t13jaelJta"~'QpQi~
grund, wiozący .węg,i.ęl.;A"JJgitlł~d.Q :t'Iłk~~!ii!:W

najeohał

wsobotf;!
na minę i utonął.
tować.

I

~~H!~~~W;;;}}ąQgęlan}ll:;elt

Zało~:~A • .ił~ąna .:UJf~i.

....

..

wydziału'

finansowego.

finansowy.' przy urzędzie
starszych Zgromadzenia kupców i komitecie giełdowym w Łodzi przerwał z dniem
dzisiejszym wypłatę ,potyczek pod zastawy, do połowy marca f. b., z powodu wyc~~paniasię bież'ącej.ęmisji bonów.
.

postrónie .eesarza i kan-_

Skutkjblo~adj

z

Wydział

demokracinielllieceystaną vi odnośnych

c1erza.

rosyjska.

"

Nowe bony.

Wobec zupełnego braku waluty na
łódzkim rynku pieniężnym, konsorcjum
banków łódzkich, w. skład którego wehodzą:łódzki Bank kupiecki, Tow. wzajemnego:kredytu przemysłowców łódzkich, oraz
oddział łódzki wMszawskiego Banku handlowego, wypuszcza serj" bonów 3 i5 rublowych~
. ,
.,.
Zgromadzenie robotników.

.
(Dokończenie).
.
V. Zabranie solidaryzuje sięzuchwa.
łami
międzynarodowej' konferencji, pokojowej
w
Kopenhadze... ~Odczuwają.c
cały nieopisany ciężar morilerczej wojny,
klasa robotnicza Polski z dumą i radością
wita wYl:liłki proletarjatu państw neutrainych w celu zlokalizowania i najrychlejiSzego ugaszenia pOŻflfU wojennego.
,
. .. VI. Zebrani dnia 21 lutego 1915 r.
w Łodz~ robotnicy' w lIczbie 2 tysięcy
. przyłączają się do jednomyślnego protestu
proletarjatu wszystkich panstw przeciw
~wigzi,:,niu przez,.rząd ,~arski posłów Socj~?ln"::~ :';rrdC~r}~cJl da L~~Jr::::-o:
VH. Z~bl'ani6 p;ot6~~uitl pi Zi;i.Ji'·i
'wszelkim osiłowaniom, ;;;mier3aj<~cym do
rozbicia ruchu robotniczego i potępia U81~
łowania te jaknajenergiczniei.
Rezolucja ostatr::lia, nie skoncypowana

jesztMe ostateczniana zebraniu, zwraca si~
przeciwko akcji robotników chrześcijańskich,
których zebranie odbywało s:ę równocześ
nie w salilDomu Ludowego.
Po przyjęciu rezolucji odśpiewano jesz(!ze~Czerwon;y Sztandar", "Marsyliankę"
i"Na barykady", poczem tłumy rozeszły
-się spokojnie.
'
Dziew kor.. iei w

Łodzi.

W dnin wczorajszym od godz. 3 do
6 po poł.,w lokalu Strzechy robotniczej
przy ul. Wschodniej pod nr. 57 odbywał Bi~
meeting kobiet, w sprawie obchodzeailł uroczystości fecznicy pamiętnego "dnia kobiet" w Rosji. Na zebraniu wygłoszono
Ban dod~·teltJ'fiia?,,~~
s~ereg mów treścil'lktórych było.·wyzwo
lenie się kobiety pod względem socjalnym
Wczoraj o godz.·
. daliśmy dodatek ............ ....
z~~~~~~~. i-ekonomicznym, nadanie jej praw, z ja- k i c h od wieków korzysta męzka połowa
niu lO~er
rodzaju ludzkiego.
sach
'.
.
Na wiec przybyło około dwóch ty, Kilka tysięcy1pegzemf$;zy:dódatklt-pn-:
sięcy uczestniczek, w p~zeważnej więk
blicznośćrozchwytała)i'Pomi1Iło··~PQ..zlliol1ej
szości 17-20 letnich dZIewcząt z klasy
pory.
.zobpałlwSeb:-ji. J!paw.nej.
pracują 'ej~ szwaczek, modystek, uczenie i
miejscowych !3awantek.
Ubiegła.rueaziela płb'dną była VI prze-

Kronika

'.' Wy:głoszono wiele Bzczytny~h. haseł
i dewiz jako 'tQ:.precz,g iilewolnictwe~
kobiet-. "Precz z .Pr.ostytucją'", "Precz;z
wojną ", ~ Niech żyje równouprawriiett!e ko,biet", ~ Niech żyje socjalizm". Ś~iany" strzechy" nie mIeściły wszystkicli' liczestnicźak
meetingu, zatem połowa zebranYCh umieściła się nR podwórzu;
.
Młodociane' mówczynie wygłaszały
sWe poglądy i wielki In zapałem.
..
W końcu postanowiono w dzień 8
marca. jako w rocznicę"dnia kobiet" w
Rosji
zorganizować
obchód uroczysty
"dnia kOQiet" w Łodzi.
.
Celem opracowania programn i zaj~
cia się pracami wykonawcze mi, powołano
specjalną komisję organizacyjną.
Zakończono
mityng' odśpiewaniem

przez zebrane marsyljanki, warszawianki i
hymnu sufrażystek.' (o)
Z Tow. Krzewienia

CŚwiaiy.

(o)Zarzą,d Towarzystwa Krzewienia
Oświaty ogłasza. iż codziennie w lokalu
własnym przy nl~ Podleśnej, od godz. 10 do

11 rano przyjmowauesązapisy na nowe
kursy o:ilytania, pisania i rysuukÓw dla dorosłych analfabetów •..
Tania

Grono
chńię

kuchnia~

pań zorganizowało nową

tanią, która
otwartą. '

zostanie

ku ..
w tych
'.
pod egidą

już

dniach
Kuchnia, która stać będzie
Komitetu obywatelskiego, mieścić się bę
dzie w lokalu związku gimnastycznego
.
przy ul. Zakątnej 82. .
Obiady składać się będą z zupy i
chleba razowego.
,
Spodziewać się należy, iż nowa kuchnia zyska poparcie najszerszyeh mas
ludowych.
'
.

Kursy tecbnicz.o"oświatowe~

(o) W3":?,iNlH'tek l~bieglYI w. Klubie
rzemieŚlniczym przy ul. Zawadzkiej nr. 5,
odbyło się zebranie w sprawie un.;chomie·
nia kursów teehniczno-ośw;atowych.
Ze,sfery rzemieślnicl:;Bj i:~ "lłu~l1r.cZÓW
zapisało się około 200 osób.
O

~i?2:ewo dl~

bced!l\!ych.

- (o) Komitet opałowy łódzki rozpoczął
pertraktacje z administracją lasów Kalóla
Eissrta W sprawie zakupu drzewa opałowe..
go dla rozdawnictwa biednym.

~łl~c~'

Skł~dO\:'7-E::j

Stu rob.otnikót:,

nr.-,

3~~ 7'7~~:;,~~~(~tft

p:rac·Jj~.:'. eZ)d3l~~~~~e

~'~~r:~.,

az

GG

zapadnięoja zmroku, otrzymując na racha~
nek wypłaty: m~żczyźni po 2 ruble tygod-

niowo oraz kobiety po rublu.
Ukaranie tramwajarza.

(O) Arogancja konduktorów tramwajowyoh wzgl~dem pasażeró:vv. wiecznie jelit
pr,\>;edmiotem u tyski wań publiczności.
Zgodnie z tą tradycją konduktor

tramwajów miejskicb,nazwiskiem Włady..
Kowalc:ilyk, pasażerowi, jadącemu od
Nowego Rynku do rynku Geyera, pnly sprzedaży biletunt\ przejazd,odruów:ił wydania
reszty z jednei marki, oświadczając, iż
nlema drobnych i rozkazując opuśoi.ć wa~
gon.
Pasażer na to odrzekł, iż poczeka na
wydanie reszty, gdy konduktor podczas
dalszego kursu zbier:66 45 kop. drobnymi.
Przy końcu podróży pasażer zaż~dał
od konduktora wydan:a reszty, poniewaź
już wysiada, na co otrzymał arogancką
odpowiedź, iż teraz może poczekać" gdyz
jemu, konduktorowi, się nie śpieszy.
Przy powt~órzeniu żądania otrz~mał
'od konduktora _odpowiedź, iż teraz na
złoM pieniędzy nie doStanie i pofatyguje
się po nie do <remizy, przyczem dał pasa~
sław

Nt. 4'1.

QAZETA ŁODZKA.
żerowi karteczk~,
frę 45•.

Ponieważ pasażer uznał

dowód
,pieniężny za niewystarozający, przeto poprosił konduktora o nazwisko,' eo wywolało
burzę przekleństw na jego głow~ i groib~
wyrzuQenia z tramwaju. Pasażer, wobec
tego zwróoi! się o pomoc do ucząstkoweio
milicjanta, lecz ten obrzucony został przez
konduktora obelgami.
'
Po spisaniu protokułu i sprawdzeniu,
lZ konduktor posiada w torbie poddostatkiem bilonu, konduktora zaaresztowano i
ukarano 24.~godzinńym" aresztem przy VI
dzielnicy.
Nie to

złoto,

co

taki

się świeci.

(o) NIejaka. Sura Rubinstein, zamieszkała przy ul. Lutomierskiej 5, sprzedawała
na znanym targu na ul. Podrzecznej naiwnym ol';obom piorściunki tombakowe, jako czysto złote.
Oszukała w ten sposób właściuielkę ze
Agnieszkę Banasiak, sprzedająo
pierścionek za 4. rb., oraz za 3 rb. lodzia-

wsi Drozdy,
jej

niuowi Lejbusio wi Oytrynowi.
Oszustwo się jednakże wydało,' Surę
Rubinstein pociągnięto do odpowiedzialnośoi
i skazano na zapłacenie 5 rb. kary lub 5 dni
aresztu, zwrot pieniędzy oszukanym i konfiskatę zapasu "błyszozącego" towaru.
Ukąraniefałszerki mąki.

(o) Za, fałszowanie 'mąki za pomocą
domieszania gipim, wyrokiem Sekcji rozpo·
znawczo-pojednawozej I d~ielnjey, ukarano
przekupkę
!tę
AjdelmaD z ul. Zgierskiej
nr. 52, na zapłacenie 2 rubli kary lub 2
dni aresztu.
Kary na pbseró ••
(o) Obywatela z ulicy Sikawsklej 9,
Aleksandra Langnera, za kupno kradz'ionego konia wartości 200 rb. za 20 rb., uka~
rano 7 tlniami ostrego aresztu. Zł to samo skazano niejakiego Bogusławskiego na
zapłacenie fi rb. grzywny.
Za knpno kradzionYCh rzeczy od ma~
łoletnich złodziejów, Szmula Kibela ~ ulicy
Aleksandryjskiej 24, skazano na odsiedzenie .,J, dni w areszcie.
Z "Casino" i .Odeonu".
Wyłączne demonstrowanie w teatrze
"Casino" i "Ddeonie" zdjęć kinematograficznych z widowni działań wojenóych,
ściąga do wspomnianych teatrów codziennie liczną publiczność.
Począwszy od dnia dzisiejszego, demonstrowaną będzie 3-cia z rzędu serja
obrazów z placu boju zachodniego i wschod.niego.
Precż tego dyrekcja zapowiada wspa·
niały program, składający się z dramatów,
komedjii obrazów humorystycznych.

Napad bandycki w okolicy.
(o) W nocy z nbiegłej soboty
niedzielę Da szosie pod Łaskiem dwóch uzbro-

na

jonych bandytów

napadło

ua

przejeżdżają

cego z furmanem kupca IckaGoldsleill3,
któremu zrabowano 420 rb. pieniędzy i w
dodatku dotkliwie pobito za opór i usiłowfA·

nie ukrycia

Reźe ....etldw

na, kt~rejnapiBał, cy-

pieniędzy.

Zamach na milicjanta.

(o)W ubiegłą sobotę
na ulicy Zamkowej bandyci

w Pabjanicach
dokonali

za=

tels~i

(o) W sobot~ ubiegłlł Komitet Obywaw Zgierzu' ro~pocZ'llł wyda wanie k:S-

p,móg pieniężuych dla rezerwistek miejscowyoh, przypadających im za iniesiąc paździer
nik r. Z'. Wysokość zapomog zale~uą jest
od liczby członków ro(lzin rezerwistek. V{y~
płaty uskutecznia biuro Tow. W.zaj. Kredstu.

za 2 do 3'rb.

Obliczenia strat,. Zgierzu.

Działalnośćzgi ~rskiej komisji szacunkowej rozciąga się takZe na gminy: Nakielnica, Dobra i Luómierz, z-kąd podania pe..
tentów jnż zaczęły napływaó.
Trzecia ucieczka z aresztu zgierskiego.
(e) W sobot~ ubiegłą, o godz. 4. nad
ranem, z aresztu zgierskiego zbiegli - już
po raz drugi - aresztailci: Edward Bałczew
śki i Franciszek Pietrzykowski, osądzeni
przed kill;utygodlliami za ,napady i rabunki
na pół reku więzienia.
Jak stwierdzono. niepoprawni. 'uciekinierzy otworzyli sobie drzwi dobra~ym kluczom w chwiii, kiedy dyżurni milicjanci wezwani zostali na szosęłęczycklf,w' oelu ści·
gania złodziejów. WydGBtawszy się na podwórze, uciflkinierzy przeszli parkan przy pomocy dr2iwi ustępowyoh i zniknęli bez śladu.
Trzej inni aresztanei,;rtórzy siedzieli
w jednej celi z B. i P. nie, tylko ni';lskol'zy8ts.li ze sposobności do wydostania się na
wolność. ale przeciwriie, po ucieczce tow~
rzysz6w podnieśli alarm.
Zbiegov>ie . poszukiwani są energicznie.
Ofiara wrażeń wojennych.
(c) Onegdaj w Zgierzu w 'domu Wag~
nera przy ulICY Wysokiej powiesił się b.
obywatel ziemski, człowiek zamożny, Teodor Demski, lat 40.
Denat pod wpływem przeżywanych
w ostatnil"h <:zf1sach wrażeń, zachorował
na silny rozstrój nerwów i to go popchnę·
ło do samobójstwa .
Hcdow'a królików.
(c) \V czasach obecuej drożyzny, jakiej n iedoświadczały jeszcze żyjące dziś pokolenia, lnd7.iska chwytują się przeróżnych
środków hyje tylko ni~ dać się głodowi, byle
<.'zaay te ciężkie przetrwać.
WiadomD, że mięso jest jednym z n::jpożywniej,;zy..:h pok rmów.
Ale ni~ każdego
st::ć na to,llby jad"ó mięso.
Otóż tacy,
którzy nie mugą pozwolić sob'e na jadanie
mięsa zwykłego. t. j. wolowego lub wiennowego, mo?;:\: jadać mięso' z królików, któ~'e
bardzo łatwo hodować, 8 dają one mięso
,smaczne i zurowp~
RudowI\ tych pożytel!zllych zwierzątek
zajmuje się jut wielu miesz~ańców naszego

Tylko

O

a .

DBa

=

poszukujący~h

produktów wiejskich.

(~) Eowiadujel1lY się, że w Swinicachi
okolicy tamtejszej znajdują. się wielkie za;'
.pasy /.artof1i i innycłl produktówwiejskien.
Korzec kartofli w Swinicach kosztuje 1 rb.
,50 kop. lane produkty również w okolicy
tej są tanie.

Dr.. la

PRYBUlSKł

Ulica Południo~a N!!. 2róg Piotrkowskiej.
Telefv.ll ]f! 13-59
SyphUis,choroby skórne,

(kosmetyka lekarska),
moczopłciowe

I

Leczenie syphilisu
lich-Rata .606"
Leczenie elektI~vcZU,oS(:ią,. ,,1 ",b-b'n 1i",.. J
(usuwanie szpec!j:cych
rób włosów i skóry
sztucznego
":.",'"n 1!r,,,,.ń ...·~1r; D«,,,I
tquarzlam!?e) oŚ'1\Tietlenle
retroskopia).
. od 4-9.

Dla

pań

uu.,,,,,,,,."Ul"

'I
(c.ombardó.
najlepsze ceny. Sprzedaję złoto,
srebro i różne zegarki z ustępstwem 25%. Cegielniana 51" Goldin, od 9-3 pp.
upuję

K' i

kait,.·, wszystkich

płacę

d~

stępn}"Ch mo~na dostać

ulica Benedykta 21-23.
3116-10

D. Zaklikowski.

tytonie, papierosy, gilzy i
Cygara,
tanio
u Hermana,
można dostać

ska 35 m. 33.

machorkę

liotrkow3139

zęby używane sztuczne. Stary Rynek

Kupuje'
E. Kapelusz.

6,

3144-6

KUPUjP. kwity lombardowe płacę dobrze.' Stary Rynek 6, E. Kapelusz.
3143-6
Ja~kel Mend~l Brz.oza, z Aleksandrowa Łęczyo-

kiego, Z~Ublt kWIt, wydany przez naczelnika
poczty z Aleksandrawa łęczyckiego z kasvoszczędnościowej na poczcie, na złoiOllą. ksi~żeczkę J\g 284 na sumę 545 rb.
314i-3
Jan Różański zgubił paszport, wydany z gub.
Kaliskiej pow. Łęczyckiego gm. Balkow.
3142-1

CAStNO i

Serja

zdjęda

ODEON

J
z placu boju

ponadto pierwszo,..zędny p!"ogram.

Redakcja i adtninlstracja-ł'rzejazd M! Łl,

lilażywania

tytonie,. tabaka
i paMacJ;torka
pIerosy wszelklCh gatunkow po cenach przy-

Nader ciekawe oryginalne

========

Hedaktor i wydawca Jan 6rode!c (m~ p~ Przejazd 8),

w teatrze

.

Zywi się króliki - zimą odpadkami JI
kuohm i. aiau.em sUBzone'n-:late,m zaś świe ..
zemi trawami paBtewnemi.
Klatki dla królików, umieszczane przeważnie w komórkacb, winny być obijane
papą. która zabezpieoza ioh mieszkańców od
szozurów.
Hodowlą królików winny zająć si~jlilr.
największe masy ludzi.

(c) Do dnia wczorajszegozgierska komisja szacunkowa dokonała opisauia szkód,
spowodowanych działalnościi\mi wojennemi,
w 50 posesjach i lokalach prywatnych. Stra~
ty, oblicllOV8 Jotychczas W Zgierzu, wynoszą
'zgórą 300,000 rb.
Dotyohezas deklaracje do komisji napływają ty łko od osób, które poniosły szko~
dr -stosunkowo nieznaczne. Firmy przen'Yslowe, które obliczają swoje straty na 1 miljon rubIi zgórą, \'11 spra~ie tej do komisji
szar:unkowej jeszcze nie występowały.
Ogółem straty, spowodowane działa
niami wojennemi w Zgierzu, dosięgają 3 mil.
rubli.
.

machu nażycie członka miejscowej Milicji
Obywfltelskiej ~ i ,straży ogniowej oebotui-

czej, 19-1etniego Z: Majewskiego, strzelając
doń dwukrotnie' z rewolweru.
Jedna kula ugodziła M. w prawą nogę, druga w 1e\\ y bok.
W ciężkim staGie
przewieziono go do szpit~n:1 miejscowego.
Sprawcy zamachu z,dtJhli się ukryć.

miasta. Króliki nlD.oilł8iQ ,ogro.lńnieS$ybko.
Jeden z .chodow-cówopowiadał nam. że w ei"gll
roku z jednejipary docb~wał aIQ",aż 500
'sztuk.
,.'
..
Króliki ds]ą uietylko mięs!) dobte. ale
'i futra kosztowne, Bzezególuiej taK. zwana
·"siebrniaki", których skórki oeniąpo 5 rb.
A więc korzyŚĆ z hodowli królików jest podwójna. Parkę "srebrniaków" mojUJi nabyć

Zgierzu•.

=

========

W tło~~ni Jana Grodka, Przejazd Ho

I

I

