Wydan~e

wieczorowe.

Cena 3 kop .
. OOł:.OSZBNIJl:

,Nadesłane na i2' strorucj' ł śrM :tekilfu, Hi" Wfersi:'Iuo' jego
mk!jsce' 50 :kop.;,t.e.kIamy po teJtścle ;\5 kOll'; nekrologja 20 kop.
Ogłoszenfa [zwyczajne lOkep.
'
. "
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,

CZWAR)'EK; 25 'Lutego

ORGAN N'ARODQW,Y.
Załotyciel: i >wydawca' c. Jan Grodek.

1915 ~. ,

Wielka K_atera GłÓwna.
"

j

~ -

'

24'lutego:-=-Urzędowe.
"
-'"
,,!

Z terenłlzach(Jdniegę: ,
• W okolicy Perthe~ ~ Szampanji
atakowal! r~aI!~u.zi~yzoiaj po południu 'z~ d wie~a' dywizjami piecho;.
ty.. Wkilku Pliejscach doszło, do
zacięiych walk zbIiska, wszystkie
,iedna~ .lVypadłyąa" !ł~~.2i~l J~orzy,ś~. '_
Odparliśinynieprzyjaciela' z~ięż

"kiemi 'strataini na' jego poprzednie

"sbirioWiSka~"

'sze

, "" ,

Ogłoszenłlr małe' t 'i pół ikóp. !za'wyrilz.
"
Kaźde ogłoszenie' najmniej" 20 kop.

'

W' Wógezach u.czyniły ataki 'napo"StępyprzeciwkoSulzern i Amp-

N~ północ

od

siodła

Wo:fuwco-

weg~, usiłowat przeciw~ik! ; wyzysku-

jąg gę~tą zadymkę śnieżną,. dokonać

up9 rczywegoataku ,na ,pozycje, t.ajęte·:; przez 'Wojska nasze. Atak odpa~liśmy '_, wśród ciężkich strat dla
nieprzyjacielą..
.' ,
. .
30Q.Rosjan .wzięto do. niew01 i .
,Walki napoludnieod ;Dniestru
stają· się pod wzgl~dem roźmiarów
i przestrzeni jeszcze większemi. ':
Zastępca-szefa sztabu generalnego
von Ho fer
[feldmarszałek-lejtnant.

fer~biClI (na zachód od "Stossweiler).
" I\OPENHAGA, 25 lutego~ "PoW' w'alkachw' ostątnich dniach pojlitiken" ,pisze: Jeżeli angielski attaniaBśniy ,500 jeńców. Zresztą nic' . che wojskowy przy, generale J offre

watniejszego.
oświadczył, że ,armja francus~a osiągnęła uchwytno reżultaty, to naZ::terenu 'wschodniego.
Natarcie nieprzyjacielskie z Grod- ' leży' stwierdzić, że wojska frąn~us-,
kie w ostatnich, trz~ch miesiącach,
na odparto bez trudu.
Na południowy-wsc,hódod Au- ' poniosły straszliwe straty, gorsze niż'
.' w, ,otwartęj bitwie.
gtis~owa udało się wczoraj Rosjanom '
Z~topione okręty angielskie.
priękroc:zyć Bóbr w dwóch miejscachLONDYN, 24 lutego; Parowiec "BrakPod ~ztubinem odparto znowu' some", płyul'}cy z Newhavendo Cardiffu,
przeciwnika.
najechał wczoraj po południu o godz. 2 na,
W okolicy Czerwonego Boru
poludniowy 'wscliÓd od Be.ao~y Head na
walka jeszcze ,się toczy.
minę, albo 'tez otrzymał pocisk torpedy.'
Pod Przasnyszem wpadło w ręce 'Ośninaśtu ludzi z załogi dobiło do lądu,
nasze 1200jeńców J2, działa. ,
.: pódoz.as gdy kapitaui 1 marynarz znajduj!}
Na wscli6d . . od Skierniewic odsi!;! jesz,cze ,wlódce przy silnie u,sz ko.dz 0-.
parto~rrisyjski atak nocny.
nym okręcie. W tern samem miejęcll znajNaczelne Dow6dztwo Wojskowe.

Urzędowy'komunikat

austrjacki.
WIEDEŃ, 241utego. Na fron-,
de polsko-galicyjskim panuje prze..;
. wafiiie spokój,' pominąwszyposzc~egÓlne ożywione walki~>działowe i miejscami potyczki.
Sytu~cia .,Ył, Karpatach jest na
- ogół' niezinieniona. '
We wczorajszych walkach nad
górnym Sanem zdobyliśmy wzgórze
i poj maliśmy 5 oficerów oraz 198
szeregowców.

duje się jeszcze Jeden wielki parowiec w
,nie bez pieczeństwie. ,
• ',' ,
PARYŻ, 24 111tego• • Tempa" donosi:
Ko~trmin~~iee "M.arie- najeohał W sobC!tE}
we wschodnim porćie pu~Xcierki 'mi minę
pły~ającą. i utonął natj':chIriiast.
Czterech ludzi ,z zalogi utonęło. Kil'7
ku'{nny~h, 'pomiędzy nimi" kapitan" odniósło

cil~~kie

r/'lUr.

... '

< '

.

•

WASZYNGTON, 24 lutego. "Binro Reutera" donosi: Parowiec amerykański "Carib"
najechał przed wybueżem niemieokiem na'
minę i utonął. Miał en na pokładzie 4,600
pak bawełny.

Rok IV. -- Ni 43."

LONDYN, 24 httego. Admir\lIicja angielska donosit :ć,ze, krążownik pomocniczy
"Claumonanghten'U zaginl'}ł, od,·31utego. Za.chodzi obawsj że zginął podczas nawałnicy.
Szczątki okrętu l!inaleziono.
LONDYN" 24 lutego, '"Biuro Reutera"
donosi z Kamsgate: Łódź ..ryqa,oka .Gr;ttia"
wysadziła
na. ląd 14marynar~y 2l załogi
parowca "Oakley".,który otrzymał wczoraj
popołudniu. strzał ,torpedowy na południo
wy wschód od Rye. Pierwszy : inżynier
oświadozył. że widziałperiskop łodzi podwodnej. Pozostałą z!;1łogę wysadzono Da
ląd w, Dover., .. 9akley"
utonął, dziś rano
na wysokośoi Folkestone, podczas gdy .holo
wanD go doDovf.[l.

Skutki, blokadY_Dglli.
AMSTERDAM, 24 lutego. "HandeIsLiaa" pisze' mił2dzy innemi: Grozba niemieokiewi łodziami podwodnemimiała w każdym
razie .jedno nast'ilpstwo,t;j. połączenie pocztowe pomiędzy Anglją a stałym ll'}dem wprawdzie nie zupełnie jest rrzerwane,. ale w każ
dym razie bardzo pogorszone,' Przel to ni~
tylko nie otrzymujemy gazet z Anglji, ale
wogóle~szelki związek z Francją, jako też
Afryk~Południową i Amer-yką, ustał. Parowce, które dotychczas służbę tę pełniły,
nie mogą kursować regularnie,poniewaz obawiają się min i łodzi podwodnych. Także
ruch pooztowy i osobowy pomiędzy Francją.
a Anglją jest od kilku dni nieregularny. Maryna['ze holenderskiego Tow. okrliltowego, którzywozoraj źą-dali znacznego
podwyższenia płacy, zgodzili się na ofertę
Towarzystwa. Parowieo uZaanstromB jeszoze
dzisiaj odpływa do Londynu, a parowiec
.,Rynstroom" do Hull.

Propozycje Ameryki.
BERLIN, 23 lutego. Biuro TeL Wolfa

dowiaduje się, iż rządaJ;11erykański :Odpowiedział na znaną' notę niemiecką różne mi
propozycjami, które są jeszcze 'przedmiotem rozwagi kompetentnycą. urzędów.

Powrót

.

do Prus' WscJu)[fnich.
,,

KRÓLEWIEG;

.

.

~

.

2e lutego. cStarosta

krajowy Prus-Wschodnich;jako komisarz
państwowy dla spraw zbiegów wojennych,
oświadcza, że obecnie powracać wolno
mieszkańcom także do powiatów ządzbor
skiego, wystruckiego miejskiego i wiejskiego oraz do szyło karczem skiego.

"OAaTA ŁOOZKA".

2.

Kr. 43.

lIpatiens quia aeternus". l!siłowania
rządu, aby zburzyć tę tWletd~ę taranem matjawityzmu, ··doznały· sromotnego
fiasca. Specjalni~",co ~o I
v.
··l1as,
rząd
nie k O ł1f!:'utował SH~1Poróz
A jednak Iudzie,kierującyna~
nieniem
nas
ze. wszystkimi ale stara.t
wą państwową w Ro~ji, p0!lli~o .be~~
się nas uniCestwić~·. W tym cel~: zebrzeżnego motzamena WIŚCI, Jakle.
słał na nas z różnych gubernJl roich otacza, są potężniejsi·· i trudniej.
syjskich,
drogą kopnięcia poniżej t: a si do obalenia, niż jakikolwiek inny
cierzowej
kośej, ogromne zastępy merząd na ś wiecie.
Potęg~ swoją oni
okrzesanych
i pozbawion;yc? wszelzawdzięczają
mistrzowskiemu stosokich
zasad
etycznych
aZjatow. Luwaniu tego panaceum, na które już
dzie
ci,
trawieni
żądzą
j&.knajsz~b
gienialny florentyńczyk Macchiavelli
szego
zbogacenia
się i wywyższe~la,
wskazał, jako na alfę i omegę sztuz pianą. nienawiści na .ustach, uSlł<:,:
ki rządzenia, a które się zawiera w
wali zrusyfikować nas 1 dop~ow?,dzl~
słowach: "divide et impera." Kilka
do
kompletnej ekonomiczne) rumy.
pokoleń, dzierżących władz~ w RoX. X. X.
sji, ludzi zblazowanych, pozbawionych skrupułów i nieczułych na wszel-

Miscellanea.

ką. niedolę ludzką,

doprowadziło tę

umiejętność

rozniecania waśni i antagonizmów do wyżyn prawdziwego
artyzmu. WszystkIe prawa i rozpo-·
rządzenia, o Henie mają na celu
stworzenia nowych źródeł dochodów
dla urz~dników, służą dla wywoły
wania nienawiści i podjudzania jednych przeciw drugim. Wszys:y urzędnicy państwowi, poza ich zawodowymi zajęciami, mają t~ samą dyrektywę. Rezultaty, jakie zostały osiągnięte, są nadzwyczajne.
Zamieszkałe na olbrzymie m terytorjum imperjum rosyjskieg? plemiona nienawidzą. się wzajemme, wyznania i sekty wyklinają się nawzajem, pomiędzy rozmaitemi klasa~i
społeczeństwa wre walka na noze,
W sercach poszczególnych jednostek
niepodzielnie zapanowało uczucie nienawiści do. swego bliźniego i źró
dłem największego szczęścia dla każ
dego jest nieszczęście, .dotykające je.:
go sąsiada. Słowem zyCIe W ROSJI
zamieniło się

w jedną wielką wojnę

wszystkich przeCiwko wszystkim.
Szczególną jednak uwagę zwracał rząd na podsycanie nienawiści i
antagonizmów na ,ziemiach, wchodzących w skład byłej Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj została nawet
stworzona specjalna kategorja urzęd
ników, mianowicie komisarzy wło..;
ścianskich, mających wyłączne zadanie budzenia nienawiści pomiędzyo
bywatelami ziemskimi i włościanami.
I doprowadzono nas do tego, że· my,
Polacy, naród z natury szlachetny i
wspaniałomyślny, który żył w przedrozbiorowej Polsce w braterskiej miłości z litwinami i niemcami i w dobrych stosunkach z żydami i rusin~
mi, obecnie nienawidzi. te wszystkIe
narody i jest przez. nich znienawidzonym. Zakusom rządowym opad
się u nas jedynie Kościół katolicki,
dzięki temu,. iż· niezmiernie mądrzy
ludzie, którzy stworzyli tę organizakję, potrafili zastosować ją do wszystcich warunków czasu i przestrzeni:

I

OBWIESZCZENIE.
Przez sąd polowy przy komendanturze etapu w Pabjani-,
.. cacb ska~any . został· .•

wymiernik, Józef Wadowski:i Ton.;.

·czewana śmierć,

ponieważ

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie dnia 19 b. m. o godz.
·4 i pół po południu.·
.
W związk u z tern chcę dac
ludności ponownie spo~~bność
uniknięcia podobnych zaJsc.
Każdego, nie mającego nie ...
mieckiej karty, upoważniającej do
posiadania broni, a mimo to po:-

I

ZzIem Polskich.

siadającego broń i
amunicję,
zwłaszcza proch, wzywa się, aby

Telegram kondolencyjny Cesarza.
POZNAŃ

24 lutego. Jego Cesarska Mość nadesłał z. okaZJI smlerci ś. p. Arcybiskupa dra Likowskiego następujący telegram kondolencyjny:
.
..
.
BERLIN, 23 lutego. Wspołczu
ję żywo, z powodu zgona ~!soce
zasłużonego Arcybiskupa dra Ltkowskiego i ubolewam głęboko, i.e d~
llym mu był tylko tak krótkitermm
błogiego działania, jako wyższem~
pasterzowi archidjecezji .Metropo}ltalnej. Kapitule Katedralne)wypowladam z okazji tej ciężkiej straty w
tak poważnym czasie moje naj serdeczniejsze współczucie.
Wilhelm.R.
,

Kondolencje z powodu ,;egonu
pasterza.

a<l

_

śp.

Z głębokim szacunkiem
(podp.) Dr. Mizerski, prezes,
(podp.) Felicjan Niegolewski, sekrrtarz.

Da.lsze kondolencje nadeszły: Od ministrów oświaty, i sprav\' wewnętrznych, od
prezesa Koła poJsldego we Wiedniu p. Fiiińskiego, od biskupów monasterskieg?i
padernborskiego, od kapituły krakowB.kle],
księcia Radolina i od hospicjum p~Isklego.

Naczelny prezes zIozył w poniew południe wizytę kondolencyjną,
z powodu śmierci NajpJ;zewielebniejszego
ks. Arcypasterza.
.
POZNAŃ, 24 lutego. W uroczysto~
ściach pogrzebowych po zmarłym Arcybi~
skupie dorze Likowskim zastępować będzie
Jego Cesarską Mość. jako panującego, minister oświaty von Trott iuSolz, a jako
-

1915

r.włącznie.
Każdy, u którego

jeszcze
po 1 marca 1915 r. znajdzie się
broń, amunicja lub proch, karany będzie śmiercią.

Komendant etapowy i miejscowy
von Braunschweig.
.
major.
Pabjanice, dnia 1.9 lutego 1915 r.
władcę zamku stołecznego, starosta zamkowy, hr. Hutten-Czapski.
Opieczętowanie

Arcy-

razy głębokiego współczucia zpo~odu
zgonu śp. Najprzewielebniejszeg.o .KSI~dza
Arcybiskupa dr. Edwarda. LIkowsklego,
donosząc zarazem najuprzejmiej, że pozw~:
li sobiewYBłać . na pogrzeb w. deput~cll
prezydjumswoie, a mian?W~Cle posło:w:
dr. Mizerskiego, TrąmpczYUf:lklego, dr. NIegoIewskiego, ks. Styczyńskiego i dr. Zakrzewskiego.

działek

przedmioty te oddał· w komen';'
danturzeetapowej w Pabjanicach, najpóźniej do 25 lutego

•

Polskie Koło sejrr:owe w Berlinie nadesłało następującą kondolencję:
.
.
Prześwietnym Kapitułom MetropolItalnym ~nie.źnieńskjej i poznańskiej skła
da Koło sejmowe polskie w Berlinie wy-

znaleziono u niego

broń.

składów

żyrardowsk-

Kurjer Warszawski" donosi:

Składy

fabry~zne zakładów żyrardowskich w Ży
rardowie z rozkazu

i

władz

opieczętowano

znajdujących się w nich towarów ruszać

nie wolno.
Sklally te zawierały przed wybuchem
wojny towarów na kilka mi1jonów rubli •. a
były chwile, gdy zgromadzony zapas p~o
dukcji fabrycznej szaCOwano na siedm ffilIjonów rubli.
Po wybuchu wojny, g~y zarząd tow.
akcyjnego HielIs i Dietrich, posiadający
zakłady żyrardowskie, rozproszyl się, ze
składów tych czerpano do sklepów fabrycznych w Warszawie oraz załatwiano za~
potrzebowania towarów do Rosji, z osiąg. niętych zaś z tęgo źródła pieniędzy dyrek..
tor fabryki, p. Zbikowski, utrzymywał robotników i ofkjalistów fabrycznych.

Kronika polityczna. .
zbożowy w Austrji.
WIEDEN, 23 lutego. Rozporządzen:e

Monopol

cesarskie wprowadza konfiskat~ wszystkićh i8tniej~cych dnia 24: luteg-o zapasów
. pszenicy, żyta, owsa, jęcZtIllenia, kukury..
dzy i mąki z wyjątkiem otrąb.
Trźysta gramów zboża lub 240 gramów produktów mielonych. wolno zużyć
dziennie na głowę. Przepisy wyjątkowe
dotyczą zapasów dla członków rodziny,
piekauy i ('ukierników, dalej obejmujlł
zboże na siew i owiesr.a paszę dla właś-

Nr., 4:3.

GAZETA tODIKA.

3.

}cM! kont "Dalej nakazuje si~ spis sapaŚl)W l ustanawia się instytut ruchu zbożo

dze angl~lskie~ a prawdopodobnie takźe ł
francuskIe. PIsmo oświetla dalej sprawę

wy~.

g!JJ•. ' ktorego słnżącegousiłował. przeku-

weg'!ł.pąz?stający pod .dozorem

państwo ..
obwodowe,:Jubc
grol~Y ~tr!y.muJą uppwBŻnienie do ozna-

Polityez~e .władze

c~eUla Il?g~l

oddawanego ćhlebai prodrikoo:

t~w m~c!ll!lycb,uregulowaniagódzin 'wy';;

plekan.la

1

uporządkowania' wyrobu: c'hleba

Jedn?ht~go.palej wydano przepisy o pieczemu l sprzedaży, chleba i pieczywa o
młóceniu: i jlrzymusie lllielenia. 'Przekro~

czenia tych przepisów kar.ane będą
strzonym aresztem lub grzywnami.

obo-

Z 'parlanlenłu 'a ustryjac,

kiego.,

'.

"

WIEDEN., 23 lutego. W kilkogodzinnej naradzie. z plenum, jjJby poselskiej 0świadczył {)rezes minfstrówStiirghk, że postara si~ uczynić za1iość żądaIl,iu większej jedn-lmiernościw:zastosowaniu w. praktyce
-',nzury prasowej. ,W sprawie ~!laprowjanto.
lmia ,wyraził prezes ministrów nadzieję natyohmiastowegodostate,cznego sprowadzenia
surogatów mąki, kt~r:}'el(~obęcniebrak. W
spraWi: ~wo~~niaseBji, wojennej Rady pań
stwa o~wl~dczył pr~es ministrów, że przyc~yny.' Jakle były miarodajne dla zamknię
CIa. CIał, n~p~ez~nt8cyjnych pr~j:wybuchu
wo]ny, lstu:eJą Jeszcze dzisiaj~ Najwążniej
s~em z,adanI?mobecuem jest skupieuie wszyst~lch ,Bił pans~wo\Vye? bez względu, na po.
htyColIł9 walkI partYJne, dla, wielkiego dZieła
~b.ron.y ojczyzny I wytrwanie VI tej czynnoąCJ az do, znpelnego zakończenia wojny.

) Znamienna mowa BiBiń ..
skiiego.

lo!.da C~sementar irl~ndczY~a, wroga An-

piĆ _ambasador <angielski, aby zamordował

własnego pana>;

'. •
Według tego przykładu,wydaje się
n!estety prawdopodobnem doniesienie ,,1(01n~sche Ztg" .ą próbie, przekupieniakaplt~~a okrętu holenderskiego; aby zatopił
s,!oJ o~ręt, a następnie ' . posądził o to
Nlemcow.
. W końcu wymienia pismo szwajcar;.
skie v:strętny. skutek ,srebrnych 'kul W
k~l.<?n]ach, przytaczając' referat pewnego
mls~onarz~ baI?tystów i wzywa dostudjow~ma dzIału l:t;Iseratowego . pism angielsI?ch, przyt~czaJąc 'przykład jakiegoś ezło
wl~ka, ~taraJące~o SIę o pożyczkę, który w
»Tlmes . Obl~~Ul~ 'Vf za!llian za otrzymanie
pOŻyCZkI zabIC osmlu Nlemców~.
Artykuł konczy się słowami' Jesteś
m~ neutralnymi, ~le o~urzająeem jest, że
co~'pc:dobne&,o Stę dZl~je i że pismo, jak
Tlm~s " przYJmuJe takle ogłoszenia. Ale
l tutaj zastoso:vać można przysłowie: Złe
przykła~y 'pSUją dobre obyczaje, zwła
szcza l~śl~ złe przykłady pochodzą z góry.. PrzyjacIele narodu angtelskiego ubolewae tylko mogą z głębi duszy nad taką
ewolucją w kraju, który dawniej słynął
ze szlachetn~j obrony przyzwoitości. AngIj~ stos.uje iasady, które stosować mógł
np~ takt Warren, Hastings w. Indjach,
~le stosowanie ich wobec narod6w cywiltzowanych pomści się z pewnością" .
.B

,

Bandera

Angljizniknąła!

.

sili} w klasztorach prawosławnyclł, płaoono
podatek wojenny. Tym bowiem sposobem
cerkie'Y póstradalaby około 200 miljonów
rb~ ~rodłem nieJ,lokoju duchowieństwa jest
to, ze po tym pierwszym. ktoku rząd' mógł..

by" bard~ołatwoczęściej

upu$cić ,złota.

,k~asz~orom.

Opór popów jednak na nic
s~ę .Dle zda. gdyż car, 'jako głowa cerkwi

pr.awosławnej, !D0że dysponować majątka

mI klasztorneml wedle własnego uznania.
IIIowIlI po~yczka państwowIlI ..;., Rosji.

, ", . Jak
w,krotce

donoszą

z Peter"burga,

wypus~czone 2 Berje {)
pler~w pożyczki pl'ństwowej, w

będąs

proc. pa.celu po-

krycia kosztów wojennych.
Ka.żda z serji obejmuje 500 miljonów
"
"rubli.
'
Pras;lI rosyjska przeciw Japonji.

Petersburska "Riecz" z dnia' 21 b.m.
pisze o konflikcie chińsko-japońskim:
' . T?, co można było. uważać za kaczkę
dZI~nn.lkarską, .okaz~ło Sl~ faktem. Rząd
tokIjskI postaWIł Olllnom ządania, których
zrealizowanie w pełnej mierze jest dla
Chin niemożliwe. Szeroki program, zawarty w oświadczeniu rządu japońskiego,
,,:pro:w~~z';\ opi~kę nad wszystkiemi . gał~
,Złam1 zyCla panstwowego republiki Z srodka
i zamienia niezawisłość Chin w fikcję. 'Zrealizowayie programu tego byłoby stanowczym krokiem do poohłonięcia miljonowej
republiki oZ jej obW@mi bogactwami naturalnemi przez państwo wyspiarskie.
Stany Zjednoczone Aroeryki PółnoC
nej nie mogą wobec tego pozostać obGięt·
nem i i dopuścić do wzrostu potęgi Japonji
,w Chinach ani, też do zmonopolizowania
_całego rynku chińskiygo. Dla rozwijają
cego się przemysłu amerykańskiego jest
rynek chiński tak samo ważnym jak dla
przemysłu
Japonji. Jeśli rząd japoński
zdecydował się na przeforsowanie' swoich
żądań, to widocznie gotów on także zarya
e;ykować konflikt ze Stanami Zjednoczonemi, co w wysokim stopniu skomplikowaloby katastrofę wszechświatową.

Ze Sztokbolmu donoszą: Ruch'okrętowy
Wl~EDEN, 24; lutego. ('1'el. wł.) Nowy
pomiędzy
Goeteborgiem a Anglją. ustał gUprezes, Kt>ła. polSkIego w parlamencie wie.
pełnie. z dniem 20 b. m.
Na' dziesięciu pa·
deń~g:im. dr •. ~iliński wygłos,ił przy objęciu
rowćacb,
:.tóre
w
dniu
tym
odpłynąć miały,
swej godnosCl mowę; w klorej sławił zawzbraniała się załoga pełnić nadal służbę.
sługi dynastji Habsburskiej oko!o 'narodu'
Kapitan parowca, który 20 b. m. przybył
polskiego. Pomiędzy innemi powiedział:
z
Anglji do Goeteborgu, oświadczył, że
,.Nikt nie może ,sobie przedstawić pewBzystkieparowce anglelskie,które spotkał
wnego obrazu przyszłości, ale każdemu
na drodze, płynę ł y P o d, b 8 n d e rą.
wia~pmo, co zaw,dzięcza naród polśki dyB Z wed 'Q ką;
d u ń s Jr ą l a b n o r w enastJl Habsburgow" a zwłaszcza dobroci
AIr.. ert - Królem, Francji.
s k ą..
cesarza Franciszka Józefa".
Rzymska "Trybun~" zamieszcza list
Z Esbjergu donoszą: Na parowcu norswego paryskiego korespondenta; w któTchórzostwo Anglji.
weE!kim "Po;;tad~ powstał bunt w chwili,
rym donosi, iż w Francji istnieje deść po~dy parowiec miał odpłynąć~poXączoneTow.
KOPENHAGA; 231utego."Politiken"
tę~na pal:tja, która, żąda wyboru belgijZpglugi parowej nie mogło w sobotę wypisze: Dziś przybył tu pierwszy parowiec
skIego krola Alberta na tron francuski.
puścić pięoiu okrętów, ponieważ załoga ,nie
·
z Anglji od cżasu blokady. Odpłynął on
, W tym celu odbyło się już kilka pochciała płynąć
dl)
Anglji.Tow.wezwało
·
z Goole dnia 18 lutegó i jechał wzclłuż
'tajemnych zebrań.
'
·
polioję, Ieozzałoga trwała w oporze, o,świad
wybrzeża angielsldego. KapitauoswiadKról Albórt cieszy się obecnie we
c2aiąe~ ~e nie myśli narażać życia z powodu
ł~ył, że bunder,asn:gielska zniknęła .zupeł.
Francji większą popularnością, ,aniżeli
blokady niemieckiej. Rokowania nie dópro~lle z Morza Połnocnego. ,Na całej linji
wszyscy iuni pretandenci do korony franwadziły
do
żadnego
rezultatu.
Towarzyod wytrze:t.a angielskiego, aż" do wysp Far
cuskiej.
stwo, nie znalazło ta);;że nowych maryOer nie spostrzegł ani jednego' ókrętu pod
'uarzy.
.
banderą angielską lecz, tylko
okręty ku-,
We, Frederiksbavęn. oświadozyli marypieckie pod banderamineutnlln~mi. Panarze,
parowoa "Knatbenberg", należącego
rowiec "Huntenberg" z Kopenhltgi otrzy,
do'
tego
samego Tnwarzystwa, ~e za żadną
mał nową. załogę i odpłynął
wczoraj do'
Zwyciąstwo w Prusach Vi(schodnich.
zapłatę nie p9jadą. do Anglji. I ten paroNewcastle.. Trudności z załogami innych
wiec.
mimo
wkroczenia
policji,
musiał poZ powodu walnego zwyci~stwa wojsk
parowców, nie są jeszcze załatwione., ,
zostać w porcie.
niemieckich w Prusach Wschodnich, dzwo,Po1i~yka' Ąnglji.
M08KW A, 23 lutego. ~Ruskoje Sło..
niono onegdaj pomiędzy godz. 5-6 wiewo" donosi: W Moskwie uwolniono 71
czorem w kościołach łódzkich wszystkich
BAzYLEJA, 23 lutego." , "Basler Anludzi, aresztowanych jako członkowie '.Powyznań.
zeiger". ogł~s~aartykuł,wstępnyo polityZ Sekcji rekwizycji koni.
ce angtelskIeJ. Artykuł pr,zytaczanajpierw · warzystwa flotowego.' Także w, innych
. miejscach, np. w Rydze nastąpiły uwolSekcja rekwizycji koni podaje niniejznan~ słowa Churchilla O' srebrnych"'kuszym do wiadomości zainteresowanych że
nienia.
la~h l ~~dZi dalej: .. Churchill,:kt6ry;jak
znaki i glejty, zabezpieczające konie ~d re·
MOSKWA, 23 lutego. Według do·
wladOnto" Jest autorem także lUnyclicykwizycji przez wojska, są do odebrania w
niesienia "Rieczi" odebrano instytutowi
tat, nie świadczących bynajmniej ońad-'
prawniczemu w Moskwie, który miał głów- , biurze Sekcji, Piotrkowska 99.
nadmiarzeqelikatności, przyznał ,tem saStow. Wzaj. Pomocy Prac. w Przemynie umożliwiać studja żydom, prawo zgla.
memhezosłonek, że polityka angielska ,
.
śle i Hąndlu m. Łodzi.
szania wychowańców swoich do egzamiposiłkować się będii~ potęgą złota, jako
Na
posH~dzeniu
Zarządu z dn. 23 b.m.
nów panstwowych.
środkiem wojennym." Ze to jednak dziać
pod przewodnictwem p. Edwarda Jezierskie§30pi nie chcą płacić podatku
się będzie wspósób tak mało honorowy,
go zahtwiouo następujące sprawy:
wojennego! "
tego nawefpQ Churchillu nie można się
l) po!'tanowiono zwołać, Na [zwyczajne
.
Unja
telegr.
donosi
z
Moskwy:
Tutejbyło spodzfewać.
.
'
'Ogólne Z"brilll1t:l członków Stowarzyszellia
sze wyższe duchowieństwo wyraża swoie
,,
:'Pismo bazyl~jskie wskazuje na to,
na dz! .. ń 7 marca r. b. o godzinie 3 pOI
niezadowolenie z powodu uchwały rząrlu,
te rosyjskie ,koła miarodajn'e i prasa,
poło
aby
z
majątku,
w
gotów~e,
znajdującego
która parła do wojny, otrzymywali pienią-

Klonika mieiuowH, lą!ie~lka i ogólna.

ć,~.~~~~~~~~~~~

.~~~.·_Ei.
·__~tODJ~ZK~.~~•..__________________
5-_·-_,_··__·_··_.,-~~~··_4ft~·":~.

_________

iIII!}łitVUl!; JI,1!/'\~"i'ł U;H~'''ri: iW~;Qtbrn"l':""';'~ ';' __ ~.4

~ ~t\\;~~}:9wO,t.~-\ąe • ~,o8tatnfch cza-

~<j~ę,ora,~" 'fJ,ę9~j. cZł~~~ow.~St?warz~~zeft~~

~OJ;~8~,~, ~ za,~"P.9,'! W S:e~C)r ~ywnQ~;owell
ęp z-J;\ąQznte~

'X~t~g.ęł;q

ija

Mwt~kszenle

srf}

óbrotow tej Sekcji.
.,
VI konou Zarząd, pł!sgnąe-1ł{JEByslfięp
nib na~kę ,Wzyków i pt.:zedaxli:O~;\lq hand1;Qwych
osobom,pta~jl\cYńl \17' p;mzęmyśL-a i, h~n4!11,
postańowi:twzno:Wió z,dqiem.: l-YIą,marcar,"
b. egzystujące przyStowarzyszeni,u kur~y
Wieczorne na warun~ael1 nader, P!l'!ystęp
Dych, a mianowicie: opłata za kurs bUllbalterji_ w,qie~ią rb. 1;0 -" ~1l~8, a~3tmety,k;i;ban
dlowąj. kor,ospon(lencji i języ,ków francuskiego. nJem.ieckiego iap,gielśkiegq a także stenpgrafji PQ rbl. 1,50. - Zarząd przypuszcza,
iż ze względu DIi,wolnyczas, którym obecnie :pracownicy handloVl!~' rozporządzają. oraz
na minimalną opłatę kUfSy te cieszye' się
będą dużj:lm zainteresowaniem.
. Ęierownikjem k,urs6w będzie p. E; Borysla~skf. '
ZapIsy prz}jmuje kancelarja Stowarzyszenia, Nawrot ,13~~codziennie od godz; 6 S-ej wiec,z~ do' d.ni,~, "1. ma~ca włączui~: Na·
stępne po.ąiedzenie Zar?ądu

_._-~_.Ac;

:...

odbęd~ie się

w

środę

dn. 3 m!J.tea b. r. o,godz. 4 p. pcł.
Ż T.ollf.uBykur Cholim".
(M) W er/loraj odb):ło się, zwołane w
drugim .terminie, ogólne zebranie członków
ŁódzkiegQ,Tow. pielęgnow!łllia cborych .. Bykur Cbolim". .
(,,~
Zebranie. zagaił, z powo:lu nieoo ecności prezesa, wiceprezes towarzystwap,.Ad.
B. Rostmtal, który uprasza zebranych o uczczenie panJięci zI:narłych ollłonków przez pow.sianie.
.'
.
. Na przewodniozllcego .zostaje następuie
wybranyp. S. NeUłpan, który ze swej struuy
zaprosił do stołu pre~ydjalDego na trzymającego pióro p•. Feliksa Kona.
Ze_s·prawozdania za rok nbiegły wynika, i~'
prżeżywa obecnie kryzys,
m'imo to, jak zapewniał jedeaz .,pzśród zebranycb, członkowie nie. opuszcz<} swych
stanowisk i nadal . pracowaóbędą, wytrwale
dla dobra towarzystwa.
Przy· obradach nad bud~etem. na. ,rok
bieżący; . któ.rywykazuje .. defiayt na 8nm~
13,900 rubli, zebrani upGwazniajązarząd do
s~oriystania z funduszów specjalnych i sumę
tę'prze~naczyó na odbudowanie drewnianych
pawiIońów "Uzdrowiska", by módz takowe
oddać w sierpnJll~o_uzytku chorym.
Obecny na posiedzeniu członek gminy
żydQ~skiej~ p.G. Neuman koIllunikujezebranym, iż podanie tow. "Bykur Cholim" o
udzielenie
przez gminę subsydjumbędzie

Tow.

lnu

Spl'~1IIłOzłll_i.

w'

t' ~on~1ł symfonicznego ,u~zl\dz.oneg&
-d.
lTfJJ,. 19-10.1:uk.u w teatrŻ6: W~~rkfm. na ko..
rZJlść iłi~~Untltn·~ch arlyatów-musykow.
Wp'yw Z;ą.' bilet.y; 968,65 rbL
_
li! programy 75,4.4 ;_
Razem
1044,09 rbI.
WY4atkowano na 'l'śatr
reklamy. et'c~ . .. "
201,-7 S l'ai..
W'y p ł a C'O"JIiO: 4Q ozłonkom
. s,orJtiestry bonorarjum:
Z' tychże - 21 członkom
dodatkowo zapomogę
.'
224,65 li
Ni~amożnym: muzykom z mIasta. zapomogę
• •
225,21 "
".

Zapomogę

,

żonom'

N a wniosek zarządu zelJuui wybierajlł
długoletniego członka zarządu p. Adolfa
WohIa na .członka honorowego.
Po załatwieniu spraw biezl}oych, od ..
były się wybory do zarządu i komIsji rewizyjnej.
WybranLzostali; da.zarząhu pp. E. SKY'
kier,.L. Flatto.,.-#. Lindenfeld, di, N.Gold .. ·
bIum, dr. G.. Rotszpau, Juljusz Rosental, dr.
- Henryk Kon, S. Se1met, l. M. Pilicer, J.
Loewy i M.,,· Roseublatt na kandydata; do
komisji n'wi~yi!lej: pp. dyrektor l Znd,
Ad. S.·Landau, Ad. Goldberg, G. Neumau i
J. Gerson.
Na tern zebranie zamknięto.
ł\ialta.

W ubiegłą niedzielę przywieziono do
naszego miasta 96 beczek nafty. wobec
tego ceny ju~ prawie o połowę spadły, a
mianowicie kwarta nafty kosztUje obecnie
60 kop. (poprzednio brano po 1.20 kop.
za kwartę), mamy jednakże nadzieję, iż
cena nafty ooraz batdziej obniżać się bę
dzie!

.loska ,S~~a~Ola, żaJlllie~~
go w RadogOl!!zo~il:JO$lrarżonegi> b uprawiaruJ

h~Ddlłl t.ytłym

toWarem. .....

,;;tł-fo'c;'

..

Sledztwo wykryło, i~ Bena~: wY~.§l
do Łowicza kocbankę swoją,.1!i letUlą~1ł

Fnchlen-rler l tam ill: zmuszał do

fi prawiii;{Iola

niel'zędn.

,."• • ·P·ZE_.
.

-

fłajlepby

gatunek, -

0000 AJ

.

13: kop •. za .funt.

. ..MA"i'łA KASZA. 16 kop ..
WIIE.LOGROCH, również wszelkie inne
. produkty spożywcze łanio
nabyć można w restauracji "VEGETA",
Zielona 8, z frontu.
463 I

muzyków-

rezerwistów.

45.- "
ro44~09rbl.

o

(o) W dniu 21 b. m;, w nocy o godz.
4 nad ranem, na posterunkowego milicjanta nr. 22, z ul. Brzezińskiej. róg Mły.
narskiej, przy pościgu za złoczyńcą na u·
licy
Pieprzowej, wspólnicy ściganego
napadli,powalili na ziemię, '. odebr~li świ
stawkę i własną jego pałką zbili do·
utraty przytomności; . na ·widok nadbiega-'
jącego milicjanta nr. 20 napastnicy zbie-'
gli, na rogu ulic Dworskiej i Franciszkańskiej zastępującego im drogęmilicjan
ta nr. 7 uderzeniem pałkipowaIili nazie-mię i znikli w ciemnościach nocnych w'
ciasnych uliczkach.- Balut.
Konfiskata ,herbaty..
(o) Na rynku Geyera Mi1ieja skoufis-kowała znaczny zapas herbaty, którą Lej- i
. zor Karo usiłował wywieźć dO KaIisza.
Konfiskata kaliskiego spirytusu.

(o) Na szosie zgierskiej w Radogoszczą milicja łódzka na jednym zwozów,
naleźącym do kupca Moszka Cynamona, '
. wykryła. przewożony. potajemnie tą Okólną
drogą spirytus z Kalisza; przeznaczony
dla ,Łodzi, w ilości 2 beczek i dwóch
skrzyń. blaszanych.
Cały zapas spirytusu skonfiskowano'
i odesłano administracji jednego ze' szpi- .
tali miejscowych.
Wykrycie' tajnej gorzel~i.
(o) W mieśoie nasze m, wobec'braku
wódki, powstało wiele tafnycbdomowych'
gorzelni.
Mi1i.Jja obywatelska I dsielnicywykryla luz drugą taką gorzel:rlię, założoną przez
niejakiego !Qk", Gutrajohaz ul. Brzezińskiej'
Nr. 17 na spółkę z blacharzem lekiem Dykopfem, w mieszkaniu tego ostatniego pr~y
Rynku, Bałuckim.
Maszynerję, kotły i rury' do pędzenia:
wódki, alembik oraz 'ZApasy spirytusu, skon-'
fiskowano.
Handel żywym towarem.
(o) Milicia obywatelska I dzielnicy u.

Redaktor i wydawca .lian Grodek: (m. p. Przejazd 8),

.j

koronyausłrjackie:

(o) Za nieprzyjlllowaniekoron' austrjac·
kieh podług. kursu w składzie drzewa
Gustawa Lisuera- przy Karolewskiej szosie o.taz w· sklepie B.orucho'l'!icza . przy . ul.
Andr~,eja m.15 spo-rządzono milicyjnę pl'otokółyora.z. czasowo zawieszono w obydwueh
p,rzedsięwzięciaGh· handel.
Uka ..ąniob'ywatele~
(o) Za nieporządki. sanitarne w podwórzach i kurytarzach domów milicja obywatelsb II dzielnicy, ukarałanałóźeuiem
grżywny od _15 do 25 rb. następllj~cy(lh:Oby.
wateli: z ulicy Koustan"tynowskiej pod Nr. 130
Edwarda Kaplfńskiego, pod Nr. 150 Dawida
Reinei pod Nr. 152 Józefę Komarową.
Strózy 1ych nieruchómości ponadto ukarano 24 godzinnym aresztem.
Hapad na milicjanta.

.

uwzględnione.

Jęła n~jąkiego

=

·1.t.I"

eUkaIYPtus.O.
w
•..O-.'.I.Dehtolowępastylki,
nie-

.
zastąpionep-rzy
" . k a s z l u ichrypce~~

Dostać można:, w aptekach
~

i

WięksZYch~.

składach
apteeznych>~:
____________
__"
'__
~

.

___

~'~_.~·.~_'~~,n~.·~·~~

: może ?trz:ymać każdy, ktoposia.da aseku- ;,
. raCYJną' polisę życiową. Wiadomość
u M. Szeinberga, Konstantynowska ':i' 38,
'.
od g. 10 rano do. 2 pp.
..457

DROBnE:
KailPu ję . kwity wszystkich
himbardów
i płacę najlepsze ceny. , Sprzedaje złoto·

srebro iróżue ze gaiki z ustępstwem
gielniana 51, Goldin,od 9--3 pp.

25<>'.
'"

Oe:
.

do.

Macl;torka tytonie" tabaka
zażywania i pa";;
plerosy ",:szelkich ~atu~Kow'pO cenach przy{
stępnycJ;t mozD;,llodostacuhca Benedykta 21-23';;
D. Zakh:KowsJó. .
3116-;:JO .

C

yg8.:8., tyt.oiUe, pap!erosy; gilzy i lnach().l:'.'~.:
. tanIO mozna dostac u Hermana, l?iotrko.~
ska 35 m. BS.
- B139

SJ

Kupuje zęby :UżYWalle sztuczne. Stary Rynek
E. Kapelusz.
314.~ .'
Kupujp. kwity loin.bardowepłaeędobrze.:St~
ry Rynek 6, E. Kapelusz.
3143"':'-6 ,c
Dla dW9jga ludzi poszukuje się pokoju z kuchnią;,
hlb 2 małe. w blizkości majsterhauzn może
być 'j boczna liliea" Oferty Lokator 15" ~w Ad':'
plinistracji,
ID
3145....;,1
Józefa: Rad:>~śka 'żgubUa paszport, wydany z
. Riadon;rskle.lgub.p.Opatowskiego, . z gminy
Malkowl<;e.
. '3--:1

~asilewska zgubH:a paszport, ";"ydany z
Marja
magustratu
ID. Łodzi.

Redakcja i administracja Przejazd 1& 8. _ _ W tłoczni Jana Grodka, Przejazd 8.

