OGI;OSZeNlAi' ;'J':"":', ;': ilU .'
9' 'Strot1fcy~ ł "śtisa tekstu 'za WIersz lub jego
, :.ntiejSce'T 50 kop.;:reIdamy pa tekście 15 ,:mop,.; uektologja '20 kop.
Ogł9§2!enia zwyj:lz.!Ijn<f; lQ:k\:lp-;:, i':: ....;.
;!! :;
;,
.• , ,OgłoszeJ}.ią- :mjlłe .1. j; pól,.kop.. za wYraz.
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SRODA, 24 Lutego
,1915
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Rok IV. -

Ostatn ie

,-.

~

-,

j~ły . się ataki rosyj~kie w zW~kły

, , ',; c 23· li1tego:-"- Urzędowo.

~ ,:"!. 'terenu ,zachodnieg()~
. Fortecę Calais: obsypaliśmy ob- '
ficie.' boII1 bami z a;er()pl~nó:w w' nocy
z 21 na_ 22b. D1~ -. . ...... ~.
'
. ~"Franeuii atakowali,"JV~zorajpo
nownie, jak kolwiekz,mniejs4!ą siłą
·w' Sżampanji, pod 'i na :,północ od
Perthes. Wszystkie natarcia złamały
się w 9gniunasiynj~·.
.' '. , '. , .
.... ,Pod . Ailly ~:Ap;remon,t ; odriie~~
Francuzi pierwotnie mniej~ze" sukd:~"~
sy, . lecz. p(lźniej. odpiulismy iCh' na
dawriiejszestanowiśko •. '.. '.
.'
.. W 'Wogezach idobyliśmy sżtur

mem Sattelkopfna'półnoC ;od,MułH.
bachu~Zresztą\niE3 zą.szło' nic wąż-

niejszego.

..1'

.' ~".2;' '~erenu.,W~~hę~niego.

. '.

''c

Probaat<lku'podjęta przezRo-sjan'z l sz;ybkc)' ścią,gniętemi. nowou'""
tworzoneini' :siłami.z,Grodna w kie-I
runku północno~zachodniIII.,rozbiła
się· wśród strasinychstrat. Liczba
dfział, zdobytych, podczas 'pościgu po
bitwie .. żimowejna Mazurach.• ' podwyższyła się do przeszło 300, w· tern
'18° ciężkich.
.
. Na północnYl11, zachodzie od
Ossówca, na . północ od Łomży i pod
'Pr~~~nyszem w~lki; >trf\Mal~~
.. . . .,

'-'c":,,,-N~d:, Wi$łą", oa.:ws_c.hQd~~QctPl:ocką,
posunęliśmysię,dalej .W:

, s2ogrodu~

"

kierunku Wy-

"..:)

. f'WiPolsee na połuclnie od,Wisły .
,atakdywizjLrosyjskiejna
pnz.ycj'e':naszepad R-awką,' ~;.

odparliśmy

Naczelne Dowództwo Wojskowe)

""!Jrz:ęilDWl,komunikaf ~ustrjacki.
, .::' WIeDEŃ, 23 lutegq.W polsce
IiQ,SJ,JSKlęJ "nie wydarzył~ się aic waż
niejszego. Mg1iste'powletr~e wOali9jizac~odniei p~zesz~adzało~rty
l~i· i . innym' dZ1ałaIllom'. w()]sk~

\vyin. ; 'Na froncie karpackIm rozbl-'
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:'Naprężenie między Chinami
Ci Japonją. " ,

Zajścia na dalekim Wschodzie do nie ..
da wna zainteresowały lias tylko teo,retycznie,
ciekawe prżykłady żawilBań polityczregQ,wtów ;wiięto 'dp,}liewoli~ Wal~i jakO:
nych'na. tle egzotyoznejkultury. Dziś jednak
na pohid riieo(i X)ni~s,tru ~iwaTą~'1Sa
mamy :bezpośredni niemal interes w . tern,
:polu' .bitwy 1J.<ialo .. się "•wypróbo \V~
aby wiediieć n.' p. Ci naprężeniu między Chi'.nami a" Japooją" . zaangazowailiesię bowiem
nymwojskonr chorwackimwyprze~
Japonji w innej stronie znaczy, ze pomoc
'RosjauwśktitecziJyłriaŁaku, zk~Jku
od niej, ~yczekiwanapono\'\7nie przez p.Cle;ttilej'scowol3cir .,' icrpbyć~. ,silnie przez
menceau," uie przyjdziedd skutku, dzięki
'nieprzyja:cleIą oł;lJaązoi1e~pozycje górczeniu,Niemcy nie będą. potrzebowali więk.
:ąk:te 'ipos-ąnąć sięl;nac.znie napr~ód.
~zych~jLwe .. Francji, coznówwĘ'lynie ko'rzystuiena
Szansa wojny z Rosją. Źe zaś
·.·ZIl8tępca~siefa szfabu g~*,era~nego .
. tit:kie napręźetiie między Chinami a Japonjllr
.'. L'"
.
~'von Hofer
.
istnjeje,to' pokrótCe wyłuszozymy.
~:t;opienie ~ .. ~łlSpo~toWca
, . J.eszczeprzed zdobyciem niemieokich poangi",.lskiego. .
siadłości w Czingtau,zaźądała Japonja od
Chiu wypożyózenia . jej do. operacji wojenBERLIN"2,4 lutego CUrzędowe).
nych 'całej okolicznei strefy o nieo,kreślonym
. Niemiecka łódź ,',podivodna . zatopiła
obszarze,. a w średnicy sięgającej od Limczou
dnia, 23 b.m.
godzinie 4 min .. 45 pod
aż do Lunkau nadzatoką.fJzili. Potem zaBeachy~'Head transportowiec angielski nuczęła stąd budować . ~kolej polowlj,", połą·
Qzyłą ją, z kuleją, szantuńską" zajęła tę,ostat
,mer 192, wiozący'iWojsKo.
.
ńią i oświadczyłairówDoczzśnie, że wchodzi
-, ,.fiasco pożyczki rosyjskiej. ,.
w posiadanie niemieckich praw budowlanych,
LONDYN, 24 lutego. Poźyczka
sięgających. w głąb. Chin, . Po upadku twierdzy niemiąckiej nad zatoką. Kiaoozau, roze~
rosyjską w Angljizrobiła' sromotne
słab swoich komisarzy . wojskowych wzału~
HascQ';Mi1110 wysokich procentow
eałej kolei szantuńskiej i' objęła nad nią.
dosięgła subskrypcJa zaledwie poło
opi,ekę.
Jak d.espotycznie przytempoBtępO~
wy rozpisaIleJk:woty.
wała, dość przytoczyć ukaz komendanta. japońskiego wPingtu, grożą!::] :;cięciem każ~
Naduiyeieflagi neutralnej ..
demu
Chińczykowi,któryby się opierał jego
HAMBURG, 22 lutego. Ze Sztokhólmu .
zarząd~eaiom.Japońja, obejmUjąc spadek
donoszą, iż komunikacja . okrętowa pomię
Niemcaoh, przy sposobności. zagarnia
dzy Gotenburgiem i Anglją jest od dnia
znacznie więcej, .chceopanować wszystkie
wczorajszego przerwaną. . W . ' ci~gu ; dnia
wa~nepunkty strategiczne .na monu Żół,
'. sebotniego miało okóło 10 okrętow wyrlltem
tak, że wskutek tago '. główna częśó
szyć do portów .. angielskich, jednakże zaChi~
razem z PekInem znaIailaby aię niełogi tyeh okrętów
wzbraniały się jechać
ja~o w kleszozach od półnooy i od połu
ze względu na niebezpierizeństwa, jakie
duia.
groźą. na wO..dachangielskich.. , . ' .'
Telegramy od czasu do czasu donoszą
,
Kapitan: jednego żokrętów, który
o' różnych . epjzoda./lh tego zatargu. Z jakie
cprzyoyl WezGrajżAnglji do Go~en?urgu
dwa tygodnie' temu doniesiono n. p., ze ja
zawiadomił, iż wszystkie O kręty, Jakle on
poński poseł wręczsł, w Pekinie notę, odw drodze napotkał pokazywa!yflagi dUń-.
rzucającą. źąi!allie . Chin, aby. Japonj~ opróż
'skie,'Szwedzkie;' lub norweilkie, co świad

sposób; wśród znacznych sh'a t :prże:
'Clwilika!. 'Siedlriiu' oficerów i550Si~

o

po

'cży; ,,:iż angielskie okrę,tyhandlowe przeważnie korzystają z flag państw skandy-

nawskieb.

.

Slanowisko Rumunji..

'\Vełiług ~Ba~eltłrNacbrichten", "Pio-.
trogro~zki Kurier", zamies~cza .tel!7gram z
'"Bukaresztu ,\veq,lug ,któregopośełi'osyjski
vi Btikareszoie . dnia '10 lutego donió\)łrzą,'
'dawi rosy jskiemu, że RUillllnja. nie myśli
o Zbrojnej interwenoji.
.

niłaprowincję szantuńską.-"Japollja oświad·

oza - czytaliśmy tam":::- że w żą.danin Chin
upatruje llktniaprz)jazny,. zdolny' zakłócić
pzzyjacielskiestoBunkl miądzyobu państwami".
Pótem przyszła' nowa d~pesza <dero, że w
Pekinie'zachowujl\ urzędowo milcaenie, co
. do ~ądań . Japonji,odnoBzl\cy@hsfędoHnji
kolei Lunkau. Konoesjiprzemysłowych w Mandżurji, 'koncesji górnicźych wSzantuxig i innych prowincjach chińskioh, w. sprawie! dziersawy potŁu' A:rtbura;' i t; d.

Jak iii tego widzimy, na skromne up.tOIll'lnianie Chin: oddajl, Japonja się Gbrazlła, i
powiedziała: daj jsucJlo więC&jl CiekawlJ,jest
pierwsza depesza, gdy2i }'le.chaazi ze źródła.
rosyjskiego, druga z angielskiego; oba te pań
stwa mUBzll! dziś z bezBillrlą. '38zdrością śle
dzić rozpanoszenia aili) japoń.skiego eójusz c
nikt!.
Teraz dopiero moźua ocenić nieco szerzej ządania Japonji i ich doniosłość. - Żą
dania te są znęoaniem się silnego nad bez·
silnym. Mniejsza już o przedłuzenie różnych
koncesji i dzierżaw na 99 lat i bez terminu,
ale Japonja żąda jeszcze wcielenia połu
dniowej Ma!ldżurii. i Mongolji do wyłącznej
sfery japońskich interesów, przeniesienia
służby instrukcyjnej w chińskiej
armji na
jąpońskieh ofillerów, mianowania japońskich
doradców w ohińskioh miłlisterstwach, wprowadzenia nanki japońskiego języka w szkołach. Jestto więo początek japonizl1cji Chin.
Zobaozymy, co na Ito powiedzą Chiny,
ale trudno się po nich. spodziewać gestu
ObUr7.611ia, jakiegoś "handsoff". Wszak niedawno, kiedy japoński markiz Okuma wygłaszał swoją mowę o' Chinach. prasa chiń
ska ubolewała tylko skromniutko nad tam,
że w mowie jego brak było wzmianki o za'
pewnieniu niezawisłości Chin. Chiny znajdujr,. się wobec swego mlodszego brata mongolskiego, Japonji, w podobnem położeniu,
jak Polska przed rozbiorami wobec "przyjacielskiej" kurateli Rosji. I tam wewnętrzne
odrodzenie przyszło zapóźno, i tam obrona
kraju Poie moźe się udać z powodu braku
wojska. Rewolucja wyniosła wprawdzie na
czołu republiki, jaXro prezydenta, rprytnego
Juanszikaja~ kt6ry jako tako przez zręczne
lawirowania Gchrania strzaskaną nawę pań.
stwową przed zupełuem rozbiciem.' Umie~~on
wykręcać się i dyplomatyzować. Tymczasem
Chiny powoli chcą przygotować się do przyBija
łej wojny z Japonią.
Partja wojskowa staje
się tam niezwykle
silną, ale uie dąży dO
wojny, lecz do gruntowuych reform wojskowych, przedewszystkiem do stworzenia rdzenia wielkiej armji z wykształconych sfer społeczeństwa.
\V tę grę polityczną,

wchodz8. jeszcze
dwa czynniki: Stany ZjednoczoIJe i rewolucja. Co się ~yczy ~tauów Zjednoczonych,
to pracowały one już dawniej nad zdobyciem
Bobie sympatji, n. p. gdy przed kilku laty
zrzekły się odszkodowania
chińskiego po
wojnie bokserskiej i ofiarowały ja na rzecz
ofiar głodu w połm;niowych Chinach. Z
wdzięczuOŚCI za to, dostały kilka tłustych
koncesyj kolej o wych. Być moz~, że za wpłya
wem Stanów Zjednoczonych zdobyły się Chi·
ny na ową delikatną przymówkę, daną Japonji, aby oddała Boję szantuńską. - Ale
dziś jest wykluczouem, aby Stany ZJednoczone wdaly się w wojnę z Japonją o wpływ
na Chiny, i tak będą one musiały patrzeć,
jak Japonja zamyka. im przed nOSGlm "otwarte drzwi" W Chinach. Wprawdzie podczas
obecnej wojny oświadczyły Stany Zjednoczone, że nie ścierpią, naruszenia terytprjum
chhlskiego, ale na to' trzeba by pokon~ć flotę
japońską, po której zwycięstwie koło wysp
Sokolich, prasa japońska dumni o pf}dała: "Na
'.vodach wschodnio-a~jaty()kich tolc,rować bę.
dziemy obce floty tylko tak długo, jak dłu
go nam się spodoba."
Co si~ tyczy r~ewolucji, to niewygasła
ona w Chinach. Z)je jeszcze 8łynny dr.
Sunjatsen i jego towanysze. Według źródeł
niemieakioh, ma rewolncja doznawać poparcia ze atronyJaponji, której na rękę są
wszelkie wichrzenia w Chinach. Jakim sposobem dzieje się, że patrjoci tacy lak Sunjata en szukali {'oparcia u wroga ojczyzny.
czy jest to tylko gra podwójna, nie jest dość
jaauem.
Natomiast podnoszą źl;ódła niemieckie,
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ieznaczną rolę zac:zyna

odgrywae w Chi~
osiadłych w za.chodni~j .stronie państwa. ,Re~
prezentują oni wybitnie wpływ niemiecki.
Japonja zreeztą popiera nietylko rewolucjoni!ltów republihńskich, usiłuje ona także
wywołać rewolucję, w celu przywróoenia na
tron dawnej dynastji Mandżu, aby w nidj
mieć powolne swo:m intrygom narzędzie.
Wszystko według sławnych wzorÓweuropejskichI

nach -teraz 20 mil'ónów

Zziem

Muzułmanów,

Polskich~

Ądminiistraćja

Królestwa Polskiego.

W miejsce posła Schultza z Bydgoszczy do administracji powołany został wolno - konserwatywny poseł profesor Bredt z
Marburgu. .Jako członek klubu automobi a
lowego, stał profesor B redt na usługach
wojsk w Prusach Wschodn!ch. W r. 1914
kula rosyjska przeszyła mu szczękę.

OBWIESZCZENIE..
Przez sąd pf.tlowy lO-ej komen~
da.ntury etapowej w Pabianioach. ska·
zani'zostali prawomocnie dnia 16/2-15.··
1. Tkacz Antoni Bartzik 2i Pabjanic za kradzież z włamaniem na
cztery lata domu karnego.
2. Źona piekarza Zofja Dobiń
skaz Pabjanic za paserstwo na dwa
miesiące więzienia.

3. Wdowa Antonina Kozubska
z Pabjanicza pomaganie w przestęp~
sŁwie na półtora roku więzienia.

von Br2unschweig
major i komendaut etapu.
Pabjanice, 17 lutego 1915 r.

Telegramy f,ondolencyjne z powodu
śmierci Arcybiskupa.

Kanclerz Rzeszy Bethman -Hollweg
do kapituły metropolitalnej w
Poznaniu następujący telegram kondolencyjny: "Kapitule metropolitalnej wyrażam
z powodu pożałowania godnego i niespo~
dziewanego skonu czczonego przezemnie
szczerze arcybiskupa, ks. dra Likowskiego,
gorące współczucie. Archidjecezja w dziw
siej szych wielkich czasach, w których nad
jej granicą zapadają decyzje o znaczeuiu
światowo~historycznem, podWÓjnie odczuw
wać będzie brak roztropnego kierownictwa
swego znakomitego arcypasterza" ~
Telegramy kondoleucyjne nadesłali
pomiędzy innymi: król bawarski, nuncjusz
monachijski, arcybiskup . koloński, marszałek Hiudenburg i minister dla Galicji
wystosował

dr. Morawski.
ś. p. 'Walery .t.ebiński.
W du'iu 20 b. m. zmarł po dłuzszych

cierpieniaoh w sauatorjum Souneustein pod
Dreznem ś. p. Walery Łebiński, naczelny
redaktor "Wielkopolanina".
S. p. Walery urodził się w Będzi
tówlm na Kujawach 28 listopada 1862 rQku
z ojca Jó~efa i matki Tekli z Karłowskicb.
Gimn!lzjum ukuńczył w Bydgoszozy, puczem
na życzenie rodziców poświęcił się agronomji, choe nIe ozuł do tego zawodu ;:.smiło=
wania. Obm! więc sobie za pole działania
publicystykę i w tym kierunku' prac<JWał,
objąwszy w r. 1894 redakcję 1/ Wielkopolanina" •
Z

Włocławka.

W ubiegłym tygodniu udała się do
komendanta delega~ja obywateli mjejskich
z prośbą o przedłuiienie ruchu ulic7.nego do
godz. lO-ej wiecz.
Prośbie tej zadośćuczyniouo i obecnIe
są ,juź wszystkie sklepy otwarte do godz.
lO-ej wiecz.

Kronika

poUł9czna.

Sedan - Jeziora Mazurskie",
Pisma. oblicZl.jąC ostatnią klęskę Roporównyw:lją ją z Sedanem.
Liczba Francuzów, którzy się w dniu
l wrZEśnia 1870 poddali, wynosiła 21,000
ludzi; wskutek kapitulacji dostało się do uiewoli niemieckiej jeszcze 83,OOO.fruncuzów
ogólna więc liczba wziętych do niewoli pra:
wie r6wna się wziętym do niewoli rosjanom
w Mazurach.
IloŚĆ jednak zabitych pod Sedanem
~y~o8iła zaledwie 17,000 ludzi, gdy przy
lezlOrach Mazurskich iloŚĆ ta była kilkakrotnie większą.

sjan,

.,Riećz:"

o iIIiemcach.

"Riecz" petersburska przestrzega przed
niedocenianiem niemieckiego pospolitego
mszenia i młodych ochotników. Błędnem
byłoby przypuszczenie, że nie posiadają oni
wartości bojowej. Pospolite
ruszenie rea
znakomitych żołnierzy, takżri ochotnicy po
czteromiesięcznej służbie posiadają pełn&
wartość żołnierską i dobre
wykształl.'enie

szkolne.

Niedocenianie nieprzyjacielajuż w wojnie japońskiej
się ciężko.
'

kończy !.Riecz" pomściło

Propaganda rewolucyjna
syjskiej.

1111

armji ro-

Austrjacy znaleźli tajny cyrkularz :ro~
syjski z dnia 12/if> stycznia 1915 r. wystosowany do szefa sztabu b. komendy armji, który brzmi:
Niniejszem ogłasza się następujące
pismo służbowego generab przy najwyż.
szym wodzu pod nr. 263:
Ol Według douiesienia
agentów, usiłujll!
mieszkający w Rosji żydzi i agitatorzy róż·
nych kierunków politycznych, rozszerzać
wśród WOjSK polnych odezwę, namawiając
żołnierzy do wymusLenia na rządzie urzeczywistnienia zasadniczych idei rewolucyjnych. Odezwy te przęsyłano do armji w
paczkach polowych z podwójnem dnem, lub
zaszyte w mundurach i t. d. Na. rozkaz
najwyższego wodza podaję to do
wiadomości, weelu podjęcia odpowiednich środków.
.

podp.

zastępca generał-kwatermistrza

pułkln"nik

POZOE'zow.

OCa1l'a za niejpil'zyjmcwaniie koron,

Czesła W Szaniawski, właściciel piekarni w Łodzi za odmawianie przyj-

mowania koron po oznaczonym kursie, został ukarany grzywną 100 marek.Jeszcze jed!r.l2l a"eZC~i.I!cja z Zebrania
robotniczego.

Na zebraniu rohotnim:em w dniu 21 lutego r. b. przy ul. Bpac!?-l'owej M 21 posta'w.ił wniosek p. Józef Skała uehwaleuia rezolucji, aby w przyszłośei nie stosowano
chłosty
przez naszą Milioję Obywatela kił.
Naturalnie wniosek jednomyślnie przyjęto.
wyrażając
kategoryczlle pot-:pieuie Milicji

GAZETA ŁCnZKA.
,

zastósówanie potlobllsgouaduiyeia u władzy,
wozem wl4orujl\sil} na byłej rosYiSkiej 'p" ..
licjI z jej ,naj wstrętniejstlegookl'tlBU działal
1111'

parku n2!:ródliskaU,;

Zajście

Przy gbiegu ulic ,Fiotrkowskiej i Ce2 samo-

gielniauejzderzyły się wczoraj
cllody, które zostały uszkodzone.

, Jeden z szoferów wypadl. podcgas
zderzenia się ~.automóbilu i odniósł lek~
Ide obrażenia ciała.

-

_~.~

. '

3.

• o

(o). W ciągu oBtatniCh czasów w oko:"
licach Łodzi grasowała szajka koniokradów,
którzy posiadali swoją Własną fabrykę fał~
szywych świadectw na konie i bydło.
Swia.dectwa były zaopatrywane w pieczą,tk: i stemple wójtów gmin lt~b cyrkułów
policyjnych m.Łodzi. Otóż obecllie przeprowadzone przez )nilicję śledztwo wykryło
plZy ul. Faifra pod Nr. II w mieszkaniu
Eljasza Hernberga cały, skład, powyższych
stempli i Iieozątek wójtów oraz komisarzy policyjnyoh.,
'

Wdrożonoaalsze

Za tajny wyszynk wódki skazano wy·
rokiem sądu miliCYJnego, Edwarda Reszke
z ul. Roklcińskiej pod nr. 33 na 15 rb.
grzywny, (o)
Ukaranie furmanów.
Wyrokiem Sekcji rozpoznawczo ~ po~

jednawczej za obciążanie koni i katowanie, skazano Majera RadogoskIego (Nowaka 8) na 3 dni aresztu lub 5 rb. grzyw~
uy; Jankla Radogoskiego na 2 dni aresztu
lub 3 rb., oraz Dawida Polakiewicza na l
dzień aresztu, lub 2 rb. grzywny.
Dzi:iul

Przedsła .. ienie

amators::kie.

Ruch oświatowy w na$zem mieście
znacznie się w ostatnich czasach ożywił;
Gowodęm tego są liczne kursy dla anal a
fa betów, zorganizowane przez młodzież.
Jak już donosmśmy,odbędzie się we
wtorek dnia 9-go marca r. b. w teatrze
"Scala" przy ulicy Cegielnianej Nr. 18
przedstawienie amatorskie .na rzecz kur~
sów dla analfabetów~ zorganizowane przez
grono młodzieży.
Odegraną będzie, pod .reiyserją p.
Adama Tartakowicza, artysty "Teatru Zjednoczonego", wspaniała sztuka Z. Kaweckiego, z życia szkolnego, ciesząca się
wszędzie stałym powodzeniem pod ty t.
"Szkoła".
Należy się spodziewać, iż publicz~
ność łódzka poprze szlachetne wysiłki
młodzieży i w dniu przedstawienia zapełni
widownię po brzegi.
Należy dodać, iż, wnioskując z popytu na bilety, powyższe przedstawienie
wzbudziło' znaczne zainteresowanie.

.

,

Teałr Polskii (Cegielniana 63.)
W nadchodzącą niedzielę d. 28 b. m.

odbędzie się

w Teatrze Polskim (Cegielniana
63) benefi,; p. Aleksandra Pokory-Szatkowskiego. Odegraną zostanie arcywesoła
komedia w B-ch ak~ach "Swiat bez lIlęŻ
~zyzn" znanej spółki komediO pisarsk!ej EUG
gla i Harata.
Bilety są do nabycia codziennie w kasietelltru.

:M

śli przydrożnych i 'z!lczęli uciekać

w

głąb

lasn. Rozpoczął się pościg i na woł) wania
bandytów do zatrzymania się, a gdy to nie
skutkowało milicjaMi rozpoczęli strzelaninę.
Na strzały milicji, bandyci odpowiadali strzałami i ueiękali dalej.
Taka wzajemna wymiana strzałów i
pościg trwał doŚĆ długo i kto wie, czyby
bandyci uie zostali ujęci, gdyby nie to, ze
milicjantom wyczerpały się naboje wobec
azego musiano pościgu zanieahać. i z tego
powodu rabusie zbiegli.
Milicjanci wyszli z walki cało, natoG
miast jeden z bandytów, jak przypuszczają,
uczestnicy obławy, został raniony.
Rozdawnictwo produktów.

(C!) Sekcja zywllośaiowa komitetu oby-

watelskiego w Zgierzu wydała biednYlll na
4 tys. funtów kaszy jęcz
miennej i 3,600 funtów mąki żytniej, wydat.
kują.c na produkty te 536 rb.
tydzień ubiegły

Konfiskata· spirytusu.

(e) Wozoraj \.' Zgierzu w mieszkaniu
Majem Opordowera przy ul. Łęczyokiej milL::ja skonfiskowała 8 flaszek spirytusu.

BałuCka rzeźnia

złodziejem.

Przy ul, Ewangelickiej pod nr. 5 u'jęto dziada Adamskiego, który chodząc po
jałmużnie, zabłądził na strych, oderwał
od drzwi kłódkę i skradł bieliznę. (o)J

.

Walka z lIal/l:d1'tami.

(c) Onegdaj, o' godz~ '11 \V' nocy,' na
ja€iącjohsztlsq,łęozycką kUku kupców. ze
Zgierza, w lesie lućmierskim napadli banbyci i zrabowali: M. Lipszycowi sztukę towaru wartości ·re.. 40 i pięniędzy28, rb. a
Szoelowi Zalmanowiezowi· skrzynkęllasty do
obuwia.
:Na wieść o napadzie tym,liczny od~
dzjnl milicji zgierskiei,zkomendantem na
easle ndałsll;) d'o lasów na posznkiwanie rabusiów; Ledwie milicjanci wkroczyli do la·
su,baildyci w liczbie 5, wyskoczyli z zaro-

śledztwo.

Za. tajny wyszynk wódki.

z kamienicznikiem.

Kałastrofaautomobilowa.

O"

Wykryt:ie fabryki fa.fszywych li_ia,
.
slecłw.

Wyrok w sprawie praclOwnika kantorIO ..
wegofirmy Hirszberg iWiłczyński.

Gospodarz domu przy ulicy Aleksandrowskiej Nr. 128, Adolf Szejer, będący
jednocześnie .rewirowym wpierwszej dzielnicy, wieczorem w poniedżiałek o' godz•.
81f2 przyszedł do lokatora, ,Wilhelma.Wagnera· z żądaniem zapłacenia komornego.
Usłyszawszy, że lokator nie może płacić
obecnie, począł go tarmosić i wygrażać,
że go zabije, jeżeli komornego nie otrzyma... popiero interwencja sąsiadów położyła kres ~wanturze.
.
Milicja I-ej dzielnicy, do której Wagner się zwrócił ,z prośbą o interwencję,
umiała tylko taką dać mu radę "niech
pan zapłaci, to będzie pan miał spokój".

._

~U,pi~łł i ,,"onsumenł.. ,

(o) W taniej kuchni, urządzonej przez
Stowarz;yszenieteehników w paiku ,,~ród;'
liska", utworzono dokonJwanie analizy obiadów przez chemika, celemustanowie ..
nia zawartości pożywnych częśd ": danej
porcji obiadu.··
W kuchni, 'obliczonej na 17 kotłów,
dotychczas cz~nne były tylko trzy, wydające każdy
dziennie po 800 por~ji, lecz
ponieważ w dniu wczorajszym zabrakło obiadów, przeto z dniem dzisiejszym postanowiono uruchomić czwarty kocfoł na 800
obiadów.
•
Celem rozszerzenia frekwencji kuchni
do dzielnic K. O. N. P. B. rozesłano bony
na obiady do taniej kuchni w "Zródliskach"
dla rożduwnictwa tym biednym, . którym
nie wystarcza na wyżywienie otrzymana
zapomoga pieniężna, dzięki jedna.kże opie'8zało8ci pp. dzielnicowych dotychczas nie
wyzyskano tego środka walki z głodem.
W krótkim czasie, przy taniej kuchni
otwarta zostanie własna piekarnja oraz Z8prowadzon€l będzie rozdawanie bezpłatnie
dwa 1 azy dziennie g.orącej herbaty.
Wczoraj IV dzielnica komisji rozpo~
znawczo-pojednawczej rozpatrywała sprawę,wytoczoną przez pana H., pracowni~
ka kantoru fabryki Hirszberg i Wi1czyń~
ski" o wypłatę reszty pensji za. ubiegłe
kilka miesięcy, to jest za czas, gdy firma
powyższa samowolnie zmniejszyła
mu
pensję o 30%,.
,
Pan Leon Hirszberg, współwłaściciel
i przedstawiciel firmy· objaśnił, że za
czas, w którym fabryka była czyrlllą, pan
H. miał wypłacaną całą pensję, za czas
zaś, w którym fabryka nie . była czynną-,
tylko 30% i ze fabryka więcej , płacić nie
jest w możności.
,
Pracownik objaśnił ze swej strony,
że firma zarobiła na dostawach. dla inten~
dentury w czasie wojny około miljona
rubli, więc jest w moźności płacenia swoim
pracownikom kantorowsm całej pensji i
wobec tego żądał przysądzenia mu pozo~
stałej, sumy 23.0 rb.
K:omisja rozpoznawczo-pojednawcza
uznała słuszność pretensji i zasądziła od
właścicielą. firmy i
przedstawkielapana
LeOna Hirszberga p01:Vyższą sumę,płatną
tygodniowo po 10 rb. pod rygorem od.. ,
powiedzialności osobistej.

•

'(o) .Przy ,. uL. GroBzanka.· nil do Jilllk~
fa, Aker, lD a.na prz,};był niejak'j . Abram Sznl6
iskQnsnmpwał .vI jego sklepiku ciastka .~~
1 rb. 20 kop"poc:?iemspokojnie zakomnni.
k.a wał, iiipieniedzyna zapłacenie, n'ia po~
sIada.,
.
".
Towyp;rowadżiłokupca. li rownowagt
i .naleźllość 's Wij, za ciastka pomścił . naleśy':'
,c.legrzmocąe dotkliwie bez!,łatnego amatora
ciastek.
.
Jednakże .sekoja ~ozpoznawczo pojednaweza nie akc,eptowała tego sposobu odbierania nlllezności, Rkazując: Akermana na 1
dzień aresztu za pouioie.

ności.

Z taniej kuchni

~

gminna.

"Dt. Lodzer Ztg." pisze:

"Tzw. Balatach
rubli,
czyli 1 miljona mk. Twórca duchowy, bu..
downiczy powiatowy Stefan Lemmenee,
który wszystkie plany budowlane i kosztorysy opracował osobiście i baczył na sumienne ich przeprowadzenie, nie zapomniał o niczem, co tylko przyczynić się
mogło do
zadośćuczynienia
wymogom
teraźniejszości i do zadowolenia mieszkań
ców, liczących przeszło 160 tys. głów.
To też rzeźnia Bałucka. w dniu otwarcia - w maju 1910 r. - okazała się
istnem pudełeczkiem, w którem nie brakło
niczego, a które - pod względem niejednych urządzeń-przewyższało nawet łódz

łucką rzeźnię gminną urządzono w
1909-1910 kosztem około 500 tys.

ką

rzeźnię miejską.

Nie zapomniano o najmniejszej drobnostce. Oprócz obszernych jasnych budo=
wU, przeznaczonych do bicia, w których
przewożenie zabitych zwierząt dokonywało
się bajecznie łatwo za pomocą znakomi~
de funkcjonujących urzadzeń, b:)tły tam
wystarczające obory i chlewy, nadzór weterynarski, powszechna rewizja mięsa, a
przedewszystkiem doskonałe oświetlenie
elektryczne, jako też urządzenia kanaIiza=
cyjne i wodociągowe, ldóre zaopatrzone
filtrami biologicznemi, nie dopuszczały
najmniejszej wątpliwości, codo' wzorowych stosunków sanitarnych rzeźni
umożliwiały wykonywanie procederu rzeźniczego o każdej porze dnia. W wieży
wodnej, wystającej wysoko ponad budyn..
ki główne, ustawiono potężne zbiorniki.
Studnia artezyjska, 700 stóp głęboka, dostarczała wody za pomocą pomp, pędzo
nych motorami o sile 200 koni (cena 37

=>

4.

=

tyS~Cfti:}~Sfrttinretr/lryśkujący z niezliczo-

hycli' :liydrantOw, ,wjednet . ątwili spłuki~
w1łł,najdtóbuiejszY.'.PY'łe1rz lustrzano',pły
sżetącydi. sćiafii,posa:dzek~;
T~k było ·ongi~~A~dżisiaj?:

i akó

.
Niezgoda .wśród :tJ..zietzawc6:wrztirii,

feż c .sknerstwo,' .• graniczące~ zbrudaC~
twem, które doprowadziło do zwQlnienia

wypróbowanego .• per~onelu '.nadzorczego,

wywołało stosunki: wprost nie :doopisailiił.. Motory nie funkcjońują już od dwóch
prawie mfesięcy, a tern· ·':samem ustało o;.
świetlenieórazuriądzenie wodociągowe,
'dostarczające Ciepłej i zimnej wody.Sku.:t-

kiem tego

przeprowadzenie oczyszczania

stało sięniemóżliwem.'

Rzezoicyw ubikaejach,przeznaczonycB
bicia,brodzą bezustarinie w kałnżach
.krwi. i błota, podczas gdy w małej sali, słu
żącej
do ezyszczenia flaków, wydzieliny

do

pokrywają podłogę na grubosć,pal,'a.Rzeź·
końska jest zamknięta,konie biją obe.c-

nia

nie w miejscu, ~prZeznli(lZOnem nabiciecielaków, sklipówi bydhnriłodocianegl', Wielkie,

murowane

i zakryte ~gnljjowDie stoją również

bez użytku. Mierzwę wynosi się po prostu
na. byłet~rgowiskokońBkie, gdzie pozostaje
pod goJem niebem,dopókiśnieg z deszczem
nie dokonają rozkładu i nie ·spłucz& wszystkiego-oczywiście w kierunku miasta.
PonieważfiItry biologiczne wymagały

dziannie pewnej iloś,ciwapntl i chemikaljÓw,
co znowu połącaoue było 'z kosżtami, poradzono sobie w następujący !li·OSÓb: Przebito
murowanyzbiof.nik fjltra i i;tworzouo połą
czenie z otwartym kanałem odpływowym,
który idzie. aż dp mostu przy Łagiewnioki.ej,
a stamt'1d dalej do Zgferskiej przez najwię
cej ożywione i naj.,ęściej zaludllioue uUte
przedmieścia.
Odór z tych mas kału zenieczyszcza powietrze wonłej tej okolicy. Dawniej, co wieczór,ponkończoiJem biciu p~
dzono za wartoM' jednego zbiornika opojem.
ności 40 tys. wiader przez kanalizacię i fil·

try, tak

że cięższe składnikiosiactiy,

a ma-

terjały płynne, zupełnie

oczyszczone i bez'wonne dostawały się na zewnątrż. ~. Obecnie
. gdy wod~ p9mpuje się ręką z małej studni,
kODsumcja jejwyuosi ogół~m 500 wiader
dziennie. A jednak i dziś jeszcze w rzeźni
. baluckiej biją tygodniowo około 500 e;źtńk
bydła rogatego i około 250 świń,to znaczy,
że osiągane bywają dochody, dozwalai&ce w
. pełnej mierze na utrzymanie porządku. '
Dopatrzenie tej sprawyhyłoby dla naszych komisji sanitarnych zadaniem. którego
f:lłużej zaniedby, ać nie po\', iąni. 'NajstoBowniejszy.mczasem na stwierdzenie opi~a
,nych stosunków byłybyponiedziałk.i, " środy
i piątki pomiędzy godz~ 12 a 1 w południe.
W piątek moźuabyrównif:\7;st,wierdzić jak
bardzo uiemnie wp!ywa.zmfana byłe/w targOWiska koń skiego na wy kooywimie proce'deru rzeźńiCzego.

.........;......

.;......

Co

się działo iW
przed . stu

Wiedniu

lały'!

-:~

Od październIka 1814 r. obradował
kongres wiedeński, najświetniejszy zjazd, .
panujących'. całej Europy, jaki swiatkiedykolwiek widział. ... ,..
Napoleon bawi oci: 5:-go: majana~wy
spie Elbie i przemyślhva·' o możności .powrotu do~ Francji, co mu się uda dopiero
W lutym 1815 r.,Wiedeń 'tónie tymczasem ,w wirze uroczystości zabaw, karuzelów, . iluminacji; w murach Wiednia Cieszy się cała Europa Z "'1ikończehia niszc:zących woJen, które ją tra piły prawie
bez przerwy od roku 1792' do 1814. Au-

p:~ńii~,~ .~~a:n~ft;:~,~lljy}- u~·•. pridr~'::~e.

~~la" ~tp!iC,Wląła:~1~ z .ko~Kręs~.wzmo
chi~n('~~, Włoszecli- fNięt#Ci~1?,.:.dqs,tIr.~.
~~a~ąi /f': '$;Vi@j ~ " ~ ~łąsiielrad.6S~i :_'~~~y~~kJb1
!yllr~~sp'O,so:oti()śtr dttz.apaw;· Z,E!.,ąbiądy

'kotigr~s~\ .,~tyk.ały Qa 'całe)l1i(!si~ce:-,:' ..

łęona~·tz":1!oliltarnebłam:;tla 1, Elbę :trwała:
ł4:dffi ~f'-poaróz.:~fil;;wY.SPtz;św~.Heleny ~a\.i.

wet 3 miesIące (od l i lipca do 16.:~
dzrernika);; ~~. ,:StRsun~Q:~Oj"" 'If:::Ji~i~ ~~ąm~ąt
tilInpie ~ł!zł.o :ęw,czeąu,e-,żye.ię, i rQzg~ywały

:;

'Wgaiec1ewieaeńskiej;~ WieneL~ei:;

sję:Q,wcz.eSI,l6

tung".7;przed I>rzeszło ,stu laty t,ak ~ s~ęod:;
;w"iet:ciiidIaćIwczesn,e życie: VI pieiw:szej. po~o
wi~ 'gtlldńia: "l grudnia odbył .• sjęporaz
drugi karuzel w zimowej t1jeżdża.lni~J~,:,
.kiUl.- salllymprzepychr=1U, jak ~za pięt\V'szym
!~l:zem. TrzeCi raz dano ,karuzel ·5~gogr.l1~
diJ.ia W przytomności najdostojniejśzych i
Qostojilych gości.
.. .
' .
_'.. J~go. Królewska. MośĆ. Król Danji
Sfu.9Jttj.e'dalej budowle i instytucje -wie~enskie.
. . . .~
..
.~ .
.. W. tych dniacb zwiedził wszystkie utządzeni'a szpitala. Braci Miłosięrdzia w
Leopbldsfadt wraz zpawiIonem dla Warjatów ipozosławU jałmużnę w kwocie 50
dukatów.· Król zwiedził następnie. iakład
dla ociemniałych p. Kłein~,Ciraz tutejszą
mennicę, Mennicę zwiedził w towarzystwie
Jej Gesarskiej Wysokości cesarzowej Ro:"
sji, Wiceprezydent Izby menniczo-górniczej,
baron Leithner i p. Hofrat von ~Lichten'"
feJs oprowadzili Ich Wysokości po od,.
?ziałach technicznych. Ich Wysokości przyJęły modele pamiątkowe, wybite z polecenia Cesarza na· pamiątkę tych odwie~
diiu; ~
.~
W dniu . ' imienin Wielkiej· Księżny
~Katarzyny, ~owdowiałej Księżny. Olden,.
burskiej wydał hrabia Razumowski, rosyjski' tajny radca, wieczór, który uświet
niony został bytnością ~ poważnej części,
bawiących tu monarchów, książąt '. iksię
żniczekl Zaproszeni tworzyli liczne a wspaniałe· kołb~ •. Roimaitość, smak i obfitość
cećhowały ten wieczór.
"Po trzynabtodńiowej podróży.zawita
ła do portu w Tryeście Królewskafrancuska fregata "Fleur de Lis" w drodze
z 'rulonu. Po uroczystem' ,w}" s ta "ieniu' i
po odprawieniu :egzekwjiprzez, j{tólewskIego pełnomecnika ~ AbM d.8 GaJloj&(lela
Tour, przeniesil'no zwłolii królewskie ciotek, które zmarły, w Tryeście. na fregatę
w obecności cesarskiego komisarza dworskiego hr. Sautali, celem przewiezfenia do
FranCji ..
We wtorek 291il:itopada, w południe
wykonałp. Beethoven,:;,BitwęWelJingtona
podWiktorją oraz symfOliię skomponowana ten temat. Jako wkładkę, wykonano
"kantatę pod tyt ,!Ch\vały pełna godzina",
'nowośc, do którei Dr. AlojzyWeisaenbach

Skomponował słowa,

-~- ,PIOTRKOWSKA N!

p.
zastąpione

··t,

l<a~~zluichrypce·cl
aptekach i większych ~
aptecznych ..

w

składach

moźe otrzymać kaźdy,

kto posiada aseku-,

lI"acyjnąpolisę życiową.

Wiadomość~

. u M .. Szeinberga, Konstantynowska
od g: 10 rano do 2 pp.

m 38.

457,

KUPuję kWity wszystkich
Iqmbardów
i płac~ najlepsze ceny. Sprzedaj~ złoto,

srebro i różne zegarki znstępstwein25%.
gielniana51, . Goldin, od 9""':3 pp.

.

a Beethoven!nuzykę.

można dostać
~

mię tę powtórzyłp~ Beethov~n

2 grudnia.
13 grudnia 'zmad w WiednIU cesarski marsżałek polny, książę Karol Józef
de Lłgl1e. Cesarz· rosyjski i król pruski
przypatrywali się pogrzebowi z baszty, cały Wiedeń wyległ za mury, by oddać 0statililł przysługę uIllbin~emu,genor!:l.łowj. '"

W tych notatkach ckkawąjes;t owa
",zmianka otrzynastodniowej •. podróży okrętu wojennep:o ówych czasów na przestrzenI Tulon - Tl'ypst, którą okręt wojenny przebyłby najpóźr.iej w ~ 36 godzinach.
;}&

Oe-

. Machorka~tyto.nie;~ tabaka do zaż;~ania i pa.pierosy' wszelkich gatunków po cenach przystępnych mozna dostaĆ uUca Benedykta 21-23.
D. Z a k l i k o w s k i . 3 1 1 6 - 1 0
ygara., tytonie, papierosy, gilzy i
C
tanio
u Hermana,
ski 35 m.· 33.

Poranek

Reclakcja i ad.minlstracja~Przejażd

.

~,

Dostać można

tenzaszcz)Tcony został obecnością Dworu
Monarcbóv.-, Książąt i Księżniczek.Akade

=

83' - -

par<;tyikl,me~ '.'.:1...".·.l··~·~I·".. tolowe
eu.~ ka.TY. . tus
.. ów?:.m.·~n-.
przy ,.:

M-me Milder-Haupttnannr~ Mad!:lmoisellel
Bondraj z panów zaś śpiewali Forti iWild .
z teatru dworskiego. Przyjęcie było go-

Redaktor i wydawca .l!an Grodek (m. p. Przejazd 8),

ZĘBY

w celu reklamy bardzo tanio;' albo :tje2:'
,.. bezpłatnie:li Den,tysty, '

duch jednego z najbardziej,cenionych naszych poetów i wysokLgenjusz
~ jednegdż naj sławniejszych·. kompozytorów
Niemiec dopełniają się wzajemnie w 'tym
utworze. Jako śpiewaczki ~ w~stępowały

miejscami entuzja"tyczIle.
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SZTUCZNE··

Płomienny

rące,·

woj ny.,

machorkę

l:iotrkow313$)

·Dla dwojgalmlzi poszukuje sit:) pokoju z kuchnią,
lub 2 małe w blizkości majsterhauzu, moźe
~byóJ boczna ulica. Oferty "Lokator 15" w Administracji.
3145-1
, ~Ku.puje zęby używane sztuczne. Stary Rynek S,
R Kapelusz.
.
3144-6
"KUpUjP. kwity lombardowe płacę dobrze. Sta~
ry Rynek 6, B. Kapelusz.
3143~6
Łeczyc

Mendel Brzoza,· z Aleksandrowa
J. ankel
·kiego, zgubiŁ kwit; wydany 'przez naczelnika

poczty z.A.leksandroWa ł~czyckiego z kasy oszcz~dnościowej na poczcie" na złożona. ksia.źeczkę m.284 na sum~545 rb, .
.
3141-3
zgu.bita·· paszp?rt, wydany z
J ózefaRad?~ska
RadomskIej gub. p. GpatowskIego, z gminy
Malkowice.
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arja Wasilewska zgubiła. paszport, wydany z
M
. magistratu
.
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