W,.4anie ;wieezorowe.
PRĘNUMERATA iW ŁODZI wYNOSI:
~ocznIe
rubli. 6łrocznie.
. '
miesIęcZnie
50 6koptejet€
3 rb"'
kwartalnie
1. rb; 50 kop.,'
,
Za odnoszenie do domów 10 kop. mle~I{lCZnłe~

,OGŁOSZENIA:

Nadesłane ńa 2 stronicy i śród tekstu. za wiersz lub je o
miO,ej!ce 50 l,{op.j reklamy po tekście 15 kop.·nekrologja 20 kogP
,. głoszen1azwyczajne 10 kep.'
"
,"
•
,
Ogłoszenia małe l. l pół kop. za wyraz.
Kaide ogłoszenie najmniej 20 kop.

Za' granicą miesięcznie rubIł l:
Wychodzi codzl~nle..,

PIĄTEK,' 26' Lutego 1915

oR

....

walk na Ma ..

odpoczywały.
Do nich
pit>chotaniemiecka bez
wys!fzału na 50 metrów. Wszystkie
Z wielkiej
kome
zastrzelono i zabrano działa
kwatery głównej dónoszą o walkach
oraz wozy z amunicją. Reszta ób,Wier~b~łowern, dnia 10 lutego:
sługi uciekła. Tak w Eydkunach jak
:Wsrod najwIększych wysiłków, spow Wierzbołowie doszło następnie do
wodowanych zasypanemi śniegiem
nocnych ,walk ulicznych. które zadrogami, 'żb.liżyły 'się wojska generakOńczyły się wzięciem do niewoli
ła von Lauenstei118 dnia 9 b. m. do
10 tysięcy Rosjan .. Liczba jeńców bynieprzyjaciela i wyparłj go 2i lasu
ła
tak wielka, żanie wiedziano ,co
szureiskiego. Jak wynika ze znalez
nimi
począć.
zionYlZh'foZ'kazów rosyjskich, są.dził·
Po zdobyciu obumiasŁdostały
niepriyjaciel,że b~dzie mógłcoffiąc się w ręce niemieckie także dworce
~ię
przed naporem niemieckim w
t~rntej~ze, a z nimi 'zdobycz wprost
przygotowane pO,prz.ednio i silnie obmezffil.erna. Stały tam trzy pociągi
warowane stanowisko na Unjt Pił~ały.
lazaretowe
i tyleż· pociągbw pielęg
Stołu piany i tam się utrzymać, lecz
niarskich.
Jeden
z nich był pocią
silny nacisk z boku, wykonany przez
giem
·Iazaretowym
carowej, któremu
Ofenzywę. niemiecką .zmusił nie przytowarzyszyliktiiążę Lieven i liczny
jacięla. do za,niechania planu tego. i
personel. W. nim znalazł sztab gezniewolił go do cofnięci,a się na trzenerała
v. Lauensteina nadspodziewacią również przygotowaFlą pozycję na
wyśmienitą
kwaterę nocną. Ponie
południe od Wieizbołowa.
-zostałe pociągi naładowane
były
Dnia 10 lutego popołudniu
wielką ilością
owsa, doskonałemi
zgromadziło się tam 1 i pół, dywizji
konserwami,
wielkim
zapasem czerosyjskich, które wypoczywały w Eydkolady;
dalej
butami
i
serdakami
kunach 3 Kibarlach i Wierzbołowie.
futrzanymi.
w
wielkiej
liczbie.
Co
Jakkolwiek wiedziano o 1:tądciąganiu
trzeci
.
żołnierz
niemiecki
mógł'się
wojsk niemieckfch, uważano za rzecz
natychmiast ubrać w serdak. Lecz
wykluczoną, żeby Niemcy, wobec.pa'dla
wojska niem~eckiego, skazanego
nującej nawałnicy śnieżnej jeszcze w
oq
3
dni m~porcje żelazne, jeszcze
dniu tym nadejść mogli. Panowała
ważniejsze m było zdobycie. 11.0 ropod tym względem taka pewność, że
syjskich Kuchen polowych, które
odstąpiono zupełnie od ustawienia
prawie bez wyjątku napełnione były
jakichkolwiek posterunków.. Tylko
ciepłemi potrawami.
.
.
tym Sposobem stać się mogło, że
Można. sobie wyobrazić radość
-atakujący, którzy nie dali się ponaszych wojsk zwycięskich. gdy zdo:wstrzy~aćsiłom ży~iolowyin, dobycz ta wpadła w ich ręce. Była
:~arnleszcZ'e dnia 10 lutego do kryto chwilowo najpiękniejsza nagroda
.jówekrosyjskich, oczywiście, tylko
dla młodych wojaków, którzywdniu
'z piechotą i kilku działami, gdyż catym częściowo po r~zpierwszydo
:łareszta utkwiła w śnieżycy.
stali się w ogielli bili się świetnie,
"Zapadł wieczór, gdy. napadnięto .
.na Eydkuny•. a noc Już ,była gdy , Rosją przeciwko autonomji
.
Połsk;~' .
.
zdobyto szturmem Eydkuny i Wi~rz- : - ,
bolowo.
MOSKWA, 25 lut. Według "BirNa szosie dwie baterje rosyjskje
żewyja Wiedomosti"
odbyło
się w
z 12 działami i wielką ilością wozów ' Moskwie zgromadzenie przywódców u-

zura'Ch.
,BERLIN," 25 lutegó,

PO?

amunicją
zbliżyła się

z

'

G ĄN N, AR OD O W Y.

Założyciel i wydawca, Jan Orode~.'

Ostatnie wiadomości
Szczegóły

Cena 3 kop.

Rok

IV~

-
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miarkowanych partji prawicy, na którem obradowano głó'wnie nad
sprawą polską_Rezultatem narad ~yło, że uważano wprawdzie' za
możlIwe wprowadzenie samorządu miejsco~ego

w.Polsce, lecz wypowie ..
slanowczo. prze.

d~lIano linę

clwko aułónomji Polski. .
Wielka Kwatera Główna.
25Iutego.-Urzędowo.

Z terenu zaChodniego.
W Szampanji podejmował nieprzJ:'"jaciel wczoraj w dalszym ciągu
swoJe rozpaczliwe ataki, mimo uży
!ych silnych wojsk, pozostały one
Jednak,. ta~. samo jak poprzednie,
b~z n~J~~]eJszego skutku. Zresztą
mc wazmejszego.
Z terenu wschodniego.
Walki nad Niemnem, Bobrem i
<

Na~wią,

trwają.Wschodniopruskie

WOjska rezerwowe zdobyły. wczoraj
sz!urmem po uporczywych walkach
m1asto Przasnysz,obwarowane na
ksz:a~t ~wierdzy: przeszło 10 tysię
cy Jen~ow, przeszło 20 dział, wielki
zapas karabinów maszynowych i
bardso wiele narzędzi wpadło w rę
ce nasze.
W inn~lch bitwach nl.l północ od
Wisły wzięliśmy w ostatnich dniach 5
tysięcy jeńców.

.

W.. poJsce na

południe od. Wisły
Rosjanie po ataku wykonanym z pięciokrotną przemocą fol- .
. wark Mogiły (na południowy wsehód
sd Bolimowa). Poza.. tern nic waż
niejszego.
W zięty pod Augustowein. do
., niewoli komendant 57 rOSyjskiej dywizji rezerwowej pytał oficerów niemieckich, czy prawdą jest, że oblegana przez Niemców Antwerpja niebawem upadnie. Ody mu objaśnio
no sytuację na. zachodzie,' nie, chciał
wierzyć, ze niemiecka armja· zacho. dnia stoi na gruncie francuskim.
Urzędowy komunikat austrjacki.· .
obsadżili

WIEDE~, 25 lutego. W Polsce rosyj.

skiej nie

było

zadnej zmiany. Na froncie

2.
. . . , . . . .3

zachod nio-gal icyjski m przyniósł atak grupy .• walc~ącycht" tttóra na wschó d od Grzybowa wydarła Rosjan om kilka punktó w
opar.ci a,:f)60 jeńców i 6 !r:ąrabin6w maszy nowyc h.
'.
. W Karpat ach splldłzlIOWU· obfity
śnieg, wpłyWający na akcję wojenną. Óg~l~
na sytuac ja nie zmieniła się. Atak wojsjt
naszyc h w walkac h na półudniebdpiłii;.
stru posuw a się skutec znie naprzÓd. W
walkac h dnia 21 i 22 lutego p o Jm a n o
10 o fi c er ó w i 3338 j e łi c ó w. Na Bukowini e panuje spokój .
Zastępca-szefa

sztabu gener alneg o
von H5f er

feldmarszałek-lejtnant.

Skut ki blok ady Angl ji.
LONDYN, 25 lutego. Biuro Rel1tera
donosi: Załoga parowc a "Weste rn Coast'"
II Liverpo oJa wylądowała w Portum ooth.
Opowiada <lua, "że parowiec zatonął. na wys!)'
ki'Śd Beachy~Hi~ad skutkie m miny lub strzału torpędy_
8tratw ludziach nie oyło.
IJONDYN, 25 lutego. Biuro Reuter a
donos!: Według informacji nowojorskich ;,Ttmes'ów"wstrzymało biuro rządowe dla ubezpieozeń·. na morzu zabezp ieczeni a okrętów
iladun ków, przeznaczQnych do krajów Wf!'juiących.
Przymn je ono atoli zabe~pieozenia
okrętów, przeznaozonych do krajów ,do któ;..
rych dojechać::możpa bez styczuościz paSElRl
niebezp iecznym . Zachodzi możli wo~ć, że
prz.'~jmowane będą także zabezpieczenie. okrętów, przezn aczony ch lio krajów objętych
j
wojną, ale tylko według podwyższonej taryfy.
Nowojorski "Sunll: powiada: Wstrzy manie zabezp ieczeni a ma faktycz nie ten cel,
aby· powstrzymać okręty amerykańskie od
Jjodróży w paS objęty wojną i zagrożonymin:,mi.
.

Cesa rz

W'

,Car skirm -Sio le.

KOPEN HAGA .
Pisma petersb urskie
donoszą, iż ceSarz powróoił ze swej podróży
do Carskiego-Sioła.
Ewaku acja Lwo.w a?

Do "Graze rTages PQst" piszą Z Wiednia: Według wiadomośoi, jakie z wiarogodnej fltrony o1rzymalipI'z~bywail\cy w Wiedniuzb il'gowi e' ze' Lwo'wa, @:lIberłH~ior tamtejs-zy .polecił kierownikom instytu cji 'finansowych, aby 'kasy tych instytucji' wywieźli
do Kijowa. Więl;:sza cz~śó szpital i iui jest
opróżniona z rannyc h.

Cwiczenia na bibulo.
Pod powyższym tutułem znany public}staBolebław Koskow ski pisze w .. Ku-

rjerze Warsza wskim "', co następuj;::
"Znany jest powsze chnie i pamiętny
ruch literac ki i krasom ówczy w Rosji, wy~
wolany przed 10 {aty "kl/\ estją polską" w
państWIe rosyjsk iem.
Sam tylko dzienn ik
"Ruś:', prawd~, że szczeg ólnie interesują
cy się l'olską, wydał dwa obszer ne tomy
odbite k artykułów' i notatek p. t. "Kwe~
·stja polska 'w Rusi' "Nie było pisma polityczn ego, które by się nie zajmowało naszą sprawą, tak samo jak nie było prawie
zebran ia polityc zne bez rozpraw lub uwag
o Polsce . Dopier o w kilka lat później
znalez iono dwa szpunt y, któie wylew atrame ntui 'wymowy zahamowały: kW{;jstję
żydowską w kołach postępowych, kwe~
stj~ Litwy i Rusi w koła oh zachow aw-

fi
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ezych. Odtąd zaGz~ło gi~ łui !l8p~~.w;~1} i

dosłownie ·"ł'ąeleW/,llpi~ ::puBtl!'g~~? .wproz ne,

operaCJa, zl'~żająca komec .. koncow nawet
mOD2Imanów. WłniLczenłti~ięc zupełnem
lub, w~p(Jwtarzaniu Qg.()lni~ów' upłynęłY'~'O
statnie lata. .
Wśr"9dgrzmotów armatnich,.r?zpo~
częla'8ji~ 'w roku,~;I>9J4' llf).wai. dyskUSJa na

tematyJp61ski:e.Okolic~rio~ci je} i . pobu~
ki są tym ra~m inne.','l:l;~:e'forma l.bod.t w
ie-_treść,' prawte~a.sama. ~Dle~'.lak
przed 10 laty, mamy, do czynie nIa naJCZę
ściej z improw izacjam i, niepop l'zedz ?oemi badanr em i przemyślałlie~. .BankIety,
na któryc h zabierają głos głown~e. l~dzl.e
wytraw ni W toastac h weseln ych l lubIłe,u
szowyc h· subjek tywne notatk i reporte rslue;
posiedze~ia Towar zystw slowiańskich ~
przygo dnymi referen tami i. amator sk/emI
rozpraw ami: wywia dy dzienn ikarzy, . zadających kłopotliwe pytania i szukających
ódpów iedzin a aktualności"; artykuły starych nas2:ych z;ajom ych, przykrawających
z niemałym najczęściej trudem .dawne m~
śli do. nowychcza~.ów; i wie~ni? p..n,Lenszykow zeswemipłynnemi" Opinjaml. To
slł ·wlslki {j di3bat ypólsl de ··wRós jL .
Czy oddziaływują one na .opinję publicllną ros.yjską w . sensie kształcą:ym'?
Rzecz bardzo wątpliwa. Nie dos21ło Jeszcze do tego, aby nawet w ścisłych obo;
zac h ideowy ch i polityc znych wytwo rzyc
minimalną jetbość p92"1Ij,dów. Wśród slowlllnof,łów co junegosięslyszy
od pana
Wergu na, a co innego od p.. Brianc zaninowa. Wśród postępowców jakże dalekieprzestneniedzielą naprzykład prof•. Arabażinaod posła Mlluko wa.lub księcia Trubeckoj a!
Od takiej wymia ny zdań nie spodzi ewamy się wielkic h kOr2iyści . dla sprawy •.
.. Zkądżeby korzyść mogła przyjść? Lo·
By świata, ważące 'si~ na największej s:i;ą,li,
jaką ludzkość kiedyk ol wie lr widziała; ciemmne są jeszcze dla wielu . OCZU, może dla
wszyst kich; co się po wojnie i dl/iięki wojnie stanie, nikt nie zmierz y,.nie zliczy.
Jakżebj'śmy mogli osądzić, że tylko . nasza
sprawa stanie się ludziom jasną i dojrzałą
do skończonych polityczn'ie rozważań?
.
Obecny pożar wszechświatowy:ujaw
niłwielkość interes ów wspóln ych i·sprzec :zriych,podkreślił solidarność.i antllgo nizmy.
wysunąl naprzó dno\ve zagadn ienia hiBto~
ryczne . W· tych ogólny ch granic ach i
sto!:luuki polsko -rosyjs kie mogłyby nabrać
jasnośd Vii oczach , jak . należy ·mniemać,
obu' narodó w, jasności, nie pozostawiaiącej
już wiele do życzenia. Ale kiedy amato rowie zabierają się do kreślenia szczegó lowego planu przyszłych stosun ków Polski
i Rosji, kiedy zaczynają mówić o formac h
prawno.państwowych, o aktach g.wara ncji
praw mniejsLości (Miluk ow). o głosie SO~
boru Ziemskiego (Wasil jew), o terytor jach
i granica ch, to nikła waga tych opinji,. nie
dorzuc a ·nic na . szalę wielkie j historji .
Przeciw nie, krzewi się tylko nerwowość.
Sprawa nic nie zyskuj e na tern, gdy
się ją!. w sposób płytki utrzym uje ~napo
wierzc hni zainter esowan ia opinji p:Ul:llic~
nej«; iak. się chwalił pewien mówca rosyjski. Można coś utrzymywać "ua powierzchni" w ciągu dziesiątkÓW lat i wcale
się nle poruszać naprzó d, czego dowod em
choćby ,kwestja żydowska w Rosji. wieczn ie
zaogni ona, a przecież wieczn ie niezałat
wiona.
Ale trudno . Są rzeczy nieunik nione,
bo jakby wypływające z samej natury .
Rolnik 'nie myśli o· powstr zyman iu deszcz u,
który spada na jego zbiory , locz się przed
nim chroni . zabezp iecza. Nie poham ujemy
przedwczesnyoh,złośliwych lub amator skich rozpra w na temat urządzenia. przy-

OBWIESZCZENIE.
. .' .~ca~llPIY~l~, :~.,\VY!!~~~J·~~~!fl';:

~yj uyóii ,p:rze~ ~I\ze.ąitl~ ;~~P,Yi jest czaka.zao e.. ., W yj(az.~· < .~~~wi'ZJ! Cyj'ł{ę .cnpła

~a~e, będą tylko.tlmot"iJ~bzn~ :fłóty~

wysta~io~e .·zo·~ałi pmeZ.'nj.eilijecką

admiiiistriu!ję 'wójsko!~

. . . . za
.

nostawy:

wykgna~e.

......

Wykazy rekwiz ycyjne z miasta
bye powinnyoso~
biście -dla spra~dzenia komendantowi
miejsc owem n.a wykazy fi ziemsk iego
po"";iatu łódzkiego, komend antowi etapu.
Papier y legitym acyjne trzeba zu.braĆ
..13 sobą. Wypłata nastąpi po uznaniu .
Wykazów rekwizycyjnych wartości
ponad tysiąo rok. komendtllitura miejSCO\\ 8 i etapow a wykupywać nie bę
dzie.T akie ,~~)'k8zy IDQŻlla jeą,nakże
_przedkład;.Ó,-có~'poniedziałek ii
Łodzi przedłozone

czwa rtek:

pomiędzy;godz.

9 a 12

przedp olridui em w Jntenda u\urze inspek eji etapowej w szkole róg ulicy Zielonej
. W ólczańskiej.
Łódź, dnia 25 . lutego 1915.

C esars k:o", ;niem iecki
prez yden t polic ji.
szłej Polski, bo:tkw i w nich przed?~szr:
stkiem sympto mat natural ny:" wrazllw.osC
na przedm iQt ~lbrz~miej dla c R.osji wagi,.
A ponieważ., w kraJ~ch. o 'D8ł.eJ kuł~.urze
polityc znej, jak ROSJa l Polska ', polItykę
póczyt uje się zas.ztuk~ dost~pną dl.A wszystkich literaln ie. me wymagaJąeą zadnyc h
wiadomości, ćwiczeń i talentó w, "wj~e o
stosun kach. polsko -rosyjs kich rożprawiają
obecni e przeważnie dyleta nci nerwow i •. ·
Wynik tego stanu rzeozy jest jeden:
ludzie nerwow i wytwauają ton nerwow y i
iłtJtlosferę nerwową. Wszyst ko tam można
znaleźó,·. tylko·· nie ró., nowagę sądów, tylko
nie· miarę w słowach i wnlosk acn. A Lo. strożnośoi it. zw. poczucia odpo:wiedziatllo-"
Ści nie za dużo. Co za sprzyjające okoliczności dla intrygi , wszelkiee:o rodzajn i
Oto już czytam y (w "Wieczerniem.}.,Tremi" i gctzieindziei) jakieś dziwue wiadom o;.
śei, jakoby llajbliższfłr sesja Dumy państwo
wej nadawała się do "porus zeuias .prawy
polskiej". Inicjaty wa ma oyó· pozost awiona
do woli•.• Kołu polskiemu. Ubliżylibyśmy dojrzałości politycznej dzienni ka, ·gdyb}śmy są;.
dziU, że notatki , tego rodzaju S(! wytwor em
naiwności. A przeuież.nikt na awiecie .nie
mógłby sobio wyobraz'ć, w jakiej t() f",rmie
i w jakim celu mieliby posłowie n,\si wy.
stępować teraz w Dumie ze sprawą polską .••
chyba gdyby stracili głowę. Po co wi~c w
chwili takniep ospolit ej pod.mw a si~ samlar y
i . pomysły nledorzeczne~

Kampa nja prasow a i odczyto wa, toczona wokoło zagadn ienia polsko - rosyjsk iego,
nie posiadapoważuiejszego zuaczenia p li- tyczneg o i, zdaniem uaszem, nie będZie
miała rozstrzygaiąceg() wpływu na o~ta
teczne rozwiązanie sprawy , kiedy n:l ',:e
czas przyj1:izie. Co.do nas więc osobh;cie,
przeczytaliśmy całe' stosy artykułów ro~~j
skich, (wśród których sporo dla Polski nieżyćzHwy.eh) , z całym spókoje m i bez prl.eŚ wiadczenia'cżeby ta . lite17atufll, impre:" o .dstyczna przeważnie, naprędce improw izo.\;L.
na, mogła odCisnąć jakiś ślad na oii"ji
publicz nej, a przez nią na ehwili rOZt'·n .,gającej.

-ł4.

NI.

,w" .~~dJliwi.j~c7e1t

czasach, które prze~

.. którym~tal~ .O~Qywae .'Sil'} , będ" popudziedzin

wledzy.
. ~:~fQzJ.1lAlłajJfch
,~;iW~.~c.';~~~.·.a.:I;l:.;~ł.!l~~.~t~~.·~;;~~fi;.~~;~~.'~.f".' . .!~r;!l~'W"...,'!l~!M.r,
.',~

!~~~y ~lS~F'r~~~~~ pr~~~a ~J,aj:Ią~jSWl\ potęg~i ,
l'Hilskop.(lz:en16;w,Y;lllown~ej.od ćwj~ięnjkna:;·.bjl",}o.
~1}:l,5I~ ,:(Ja.v;o1ir.~j~:dbał"o maio~.fiidwl\:kri~l

ł[ykę,kieęrnoSił w, ;mÓ~~u ~~~ny ,pót~'t-r;
nych faktow nar~dowycb; :IllS n;I ark lekc,e~a-,;'
~y~ papieroweOll!niEi "profesorów:~, b~ wIe:
dział. ,.. że la;kt 'do,~onau'y,r~~pr?~~Y, ,bpii.ślfldp
wszdkl\ oJalektykę, pa}itJcznl\., ~yjatriy,~,.
okr.esiebu:fZY,':, wśród' k~órej gloayBaęzlDli~
kowów. i· Bzcltleg~,?~ito~~w., . ,.a..ńawei,i :Mi~l\~.
kowówi Rodiozewów znaczą tyle,. co 'ś~ier
got, beztroskliwych wrob1i;' CżęJraJuiy na k~:'
niec Jlaw.ałnicr•. na Jej. i:obotę~hilrżą.cą i ~a~
razem budująrą, bo oczyaźczajił.3ą ·!:.{pówietrza·
i grunt.,
' '
'
'. Nie I~k~eważymy' hynajnińl~i opinji
pnbiic~pej, odmawi... my jej tylko.8iłyofjen:
towani.a się wc~ao~!e ~tosunków, ataj.ących
się dopieraj jeszcze bezkształtnych. Wszystko
.więc to, co, się d.ziś,niówli,piszeo~OA~
kretI;lej ,przysz!ościPolski w, UłJwycjl formach

polityc~nych, słynąć może

bez.. najmniejszego
wobec' ostatecznych wyników riiesły ..
ehanego starcia sił i (nteręs(iw, . ustą\Jujac
miejaca zupełnie nowympóglądom;ttidzi~;'
którzy biorą dO seroa $yczliwe i Ilieżyczliwe
wynurzenia X-ów' i Y~Ó\l7rosyjskiljh na temat Polski, okazują zbytek wraźliwóśoi; co
wazme)sza, złą busolępolitycllll::}. PalJiet
jest cierpliwy; równie,' jak uszy biesiadniMw. -Widzieliśmyjuz, jak niektórzy prze:'
ciwnicy reform wewnętrznych wRósjista;.,
wali się. pod wpływem doświad'czen'ia,gor.ą
cymi zwolenni.kamiDumy' i konstytucjona]i?imn. Zobaczymy, moźe jeszcze ciekawe
przemiany - dobre i złe. Trzeba z '\V Ytrwałością,
spokojem i równowagą P/ltrze;ć.w
przyszłoM, na, którą, cały świat w~spół
Z nami -pracuje".
śladu

a

ZzIem PolskIch.
Ojciec

św. do. Arcybiskupa
poznańskiego.
'

RZYM, 25 lutego. Papież wystosował
list do zmarłego Arcybiskupa gnieźnieńskO
poznańskiego, który go już nie zastał przy,
życia. Papież wyraza w nim swoje głę~
bokie wspólczucie dla smutoegostanu
Polski skutkiem wojny. Papież modli' się
gorąco do Boga, żeby obywateli Polski
przyjął pod ~woją opiekę, złagodżił zaciek~
lość wojny i przywrócił krajowi pożądany
pokój i piękne owoce pokoju. Papież upomina biskupów polskich, aby w dalszym
oiągu troszczyli się o dobro wiernych, aby
łagodzili ich boleść i zwalczali ic~ niedolę.
Liót kończy się błogosławieństwem Aposo
tolskieni dlatiiskupów, duchowieństwa
wiernych w Polsce.
Ek~portacja zwłok

ś.p.

ks•. ar~Y.,łskupaLikowskiego

odbyła się wśród bardzo licznie

zgromadzonych tłumów wiernych przy asystencji
przedstawjcieli.władz cy~ilnych T wojskow~ch~ . Eksportował arcybiskup ,kolonski, .
kSIądz kardynał dr. Hartmann w oto :ze~
niu - biskupówgnieźnienskiego ks•. K1os~
kiego, księcia-biskupa wrocław<)kiego Bertr~ma,. b~skupa~sufragana Klundera z PelpItna lhcznego .' zastępu 'dLichoWienstwa
wyższego i niższego.
.

Z Włocławka.

Życie we Włocławku 'płynie trybem
l!upelnie normalnym.
~organizowario -uniwersytet ludowy,

-~"'-~-'·",;"",-:,>t;.'-~'#.nr'-',·ł1n',.l\~,~~"~.' .

. ~~V:p'iej·j St?~,arzyszenje :N~uczy.~t~k
stW!ł:.;)fol~~ięgo ;.pig'ł-i)izuje ' ;!ł4cHtY,,;'łil~
przp.wa.żnie dla" hidnóscf '.zalfiies,Zl{a.łej ;ti~
pr~ędl}ljM~Il~h~,. q',~., .~. , ' , , . J
. :~9mltetObywate1skim. Włoc.ławka

póstaJ;lo\jiłpobierać opłat'yźa korzystanie
zmiejsl)aną ryn~a:ch miejskIch.. , '.
'3
• ..' ,'. Kra' ii'S' Wiśle już -_:pra~ie 'BpłyIi~ła;
woda "pednioBła;' 'się znacznie. Przewóz
istnieje ale tylko (lIa potrźebwolsk(),wych!
OstatiiiQ uka2'ały,się.,weWłocławku
fałszywe, półmarkówki, oardzodobrże :podrobione, ale nie mają właŚciwegódzwięku.
.' ,. Funkcfonal'j1l8ze Milicji energ:cznie
zajęli się wykryciem oaobników', zajmują
cych się pusZ'czaniem w obieg fałszywych
'.

rj

pieniędzy_

Z

Płocka.

Jako charaktery&tyka postępowania
rosjan względem niektórych ,mieszkanców
tutejszego krajU, posłużyć może rozporz!!dzenie ostatniewładzrosyjBkich w Płoc~
ku. !rtóre zapowiedziały wysiedlenie wszystki cli żydów z Płocka na wtorek. Tymczasemw'poniedziałek, wobe~. a,taku arI,Dji niemiecko-aus~rjackiej, rosjauie zmlls~enibyli Pł9ck pospiesznie, Opuścić. ,:.'
Na pytauia.,skierowane do władz ro·
syjskiCl1 .. do~ąd maiąich wysłać~ rosjanie
iii uśmiechem, odpOwiadtlli "do Wisły".•
Z' Piotrkowa.

(O) Organ komitetn. obywatelskiego
w Piotrkowie, gazeta "Chwila obecna"pr4estał wychodzić.
.
Obecnie wyszło w Piotrkowie nowe
pisIrio,p. t. utycie", :wydawane i rEdago.
wane przez p. Kazimierza Gebla.
W dzielnicach. żydowskich Piotrkowa
graanie tyfuB.
.' ., Dzięki staraniom KomltetuOby'watelskiego, komendantura wydała rozk:;lz, polecający nie zajmo:wania przez żołnierzy lokaIó w szkół elementarnych.
Preyydent, p. Jan Bienkowski, opodatkował
w szystkiGh właścicieli psów.
Z Kamieńska

(c) Okolice Kamieńska w pow. piotr·
kowskim,. jak dotąd,. ni-=ucierpiałyzbytnio
oddziałań wojennych.
.
Podczas 5~tygodniowej bitwy, jaką
stoczyły w tamtych strc,nacli w końcu lis':'
topadu i w pOl'z~tkach grudnia wojska
niemiecko~austrjackie zl:l.rmją rosy,jsk~, zostały spa19ne niemal dosl!lczętnie wsieŁę
kawa i Wólka łękawska. Inne wioski pobliskie oraz miasteczka wyszły z pożogi
wojennej uszkodzone tyh:o nieznacznie.
Drożyzna dotknęła i tę okolicę bardzo, Kwarta nafty kosztuje tam obecnie
l rb. 20 kop., funt soli plac ono j.Uż 16 k.,
w ostatnich dniach jednakpt odukt ten nie·
co staniał; funt słoniny kosztuje 50 kop.,
zresztą niema jej prawie
wcale z braku
nierogacizny w okolicYj jedynie mięso wołowe .jest jeszcze stosunkowo tanie,
gdyż
kos7tuje tylko 15 kop. 'funt i to gatunku
wyborowego.
.
Kartofli okolice Kamieńska ,posiadają
jeszcze spore zapa,y.
Kalisz.

Obecnie w Kaliszu znajdują się znaczne zapasy mąki, wobec tego miejscowy
Komendatlt dał pozwoleuie, dwom mły
nom mieJscQwym na wywóz mąki na pro~
wincję. -- Młyn Hamburgera i Kleczewskiegostale melemąkę wyłącznie dla
wojska.
Turek.

W ostatnich dniach przybyło tu wie~
lu handlaq;y drl!lewem z Wrocławia, Gdań
ska i ,Pleśzewa i r001fli wielkie zakupy

drzewa, ktore narazie pozostawiaj" w
dach miejscowych a po wykończeniu

skła
wą..

. ,Aa
miejs9s J)r~eznaczeni!".
, ,.;:;~płj~c.:.'iVl~r!t!~h:ktIfdźi~żi w są
siednic~ "lasacti;'rz~ł16wycb, Za,nd.a.rmerja
J101owa' łą'Cziiie' z wdjskiem róluF'po"BZu:ki-:
yiiiilh\ kJ'aqzioneg6 dfzewa' uwło,sCian i ta!
kowezabfeili.'··
'.

c' B'kGtorawef.'-k~~i,-do,.gllanicy",,,wy.śllł'

KrODlkoPóllłYtznu.
Jency

~oSyjscy

Uf

Pp..sh!ch.

Jak donosi "Gazeta Gdańska", obozydlajenców rosyjskich· urządzono w
Prusiech w W;ach 'Tucholskich włiczbie
trzech, a trzy dalśzena "granky zachodniej. Pod Tuchołą zakłada się obóz na
50,000 żołnierzy, pod Nakłem na 30,000,
pod Czerskiem na 10,000, w Hamersztynie na granicy Pómorza znajdowało się
dotychczas 40,000, przeważnie przejściowo,
po llmy.ciu i zaszczepieniu ospy wysyła
się łch do . innych op.ozów. Pod Jastrowiem buduje się obóz mi 20,000 jeńców
pod Hłą inny, również wielki, a jedyny
w księstwie Poznańskiem.
.
Spotkanie ministrów.
Wiedeńska "N. Fr., Presse- donosi o
spotkaniu aUBtro-więgierBkiegl) ministra spraw

zagranie:;:nych Buriana z kanclerzem Bethmannem Holhvegiem następują;ce szczegóły:
.
Baron Burian przybył 21 1>. <m. ':U 8-ej
rauo do głóv'Dej komendy armji, clolrąd
w kilka minut późniejprzyjE'()hfił także
kanclerz pocił\giem nadzwyczajnym. Arcy~
ksiązę Fryderyk przyBłał na pdwitanie swego
adjutanta, pułkownika bar. Mohra. Baron
Burian zawiózł kanclerza samochodem do
swej kwater,V, gdzie naradzali się kilka godzin przed południem. W południe był kanclerz na posłuchaniu u naj wyższ~go wodza
austrjackiego,. Ilrcyks. Fryderyka, w którem
uozeBtniczył także areyks. Karol Franciszek
Józef. O godzinie l-tli spożyli obaj ministrowia śniadanie uarcyke. Karola Franciszka Józefa, w którem uczestniczył również szef sztabu generalnego .baron ,Konrad
V. HoetJ5endorff. Opół do S·ej po pOłndniu
spotkali się obaj mężowie stann po raili trzeci
naherbaoie u barona Buriana, poczem o g.
7-ej odprowadził baron swego gościa na dworzec.
Ospotkanin ministrów pisze "Pester
]Jloyd': Położenie polityczne i woj sko we
państw sprzymierzonyoh
zalecały przymierze. Dziś gdy przebyło ono świetną prób~
w straszliwych nawałnkach, momenty te
muszą być jeszcze skuteczni"jszymi niż poprzednio. Przymierze niemiecko-auBtro~Wę·
gierskie w wojnie tej wywiesichorągxie
zwyoięzkie i stanie się silnym strażnikiem
nadchodzącego
pokoju. Spotkanie miuiStra
spraw zewnętrznych Buriana '111 kanclerzem
Rzeszy daje nową rękojrni~ na przyszłość.
Japonja a trójporozumienie.

.Riecz" z dńia 20 b. m. donosi z Tokio: Japoński minister wojny ogłasza:
Rząd japoński nie ma nic wspólnego z tworzenlem korpusu ocbotniczego, który ehce
pomagać mocarstwom
trójporozumienia.
Rząd' przestrzega wysłużonych
Japończy
ków przed wstępowaniem do korpusu tąo
i oświadcza, że taki kurpus oohotniczy nie
odpowiada ani iuteresom Japonji ani red 1Dym zadaniom wojska japońskiego.,

Kronika miejuowi,

ląlie~lka

i ogólna.

Od ·wydawniot1A.a.

POCZ!!wszy od dnia jutrzejszego "Gaa
zeh ŁÓdzka" wyobodzićbęd2iie w zwiększo
nym formacie.

Z Głó1IImego Sekpełar).łu etomite.
tów Q~J'w.t•••kieh ,
komunikuią: ~I(ronib "Nowego Kurjera

m. 55 z dnia 25-gob. m. zawiera wiadomość o wykryciu przel Sekcjfi

miejsce, spłoszeni ptaszkowie zdoł.li pie-

niążld 'zabrać

Dalsze

Łódzkiego"

Asenizacyjną nadużyć, popełnionych jakoby przez jednego z jej członków. Wiadomość ta jest z gruntu fałszywa. Wytoczona przez Sekcję Asenizacyjną jednemu z

przedsiębiorców, który nigdy człop.kiem
być nie mógł, sprawa karna ~ usiłowanie oszustwa, jaką jeszcze nie ,raz,.
strzygnięta, do, podania ~do wiadomośc~
ogółu na razie się nie nadaje".
' ,

Sekcji

Osobiste.

Do Łodzi 'przybył poseł Bocjąl-demokra
tyczny do parlamentu Rzeszy z Cilsmaihl,
p~ N03ke, który jest redaktorem piswa socjalistycznego .Chemnitzer Volksstimme".

-

,

5 KupcJ' w Łodzi.
W ostatnioh dniach przybyło do Łodzi
wielu kupców z Płocka po zakupy róinych

towarów.
Przybyli komunikują, iż w gnbernji
płockiej d'aje s:ę odczuwać
brak towarów
manufakturowych, w szczególności towarów
bawełnianych.
Słowo

!Naucz.

Chrześcijan.

Zarząd Stowarzyszenia
Chrześcijan prosi o przybycie

,

Nauczycieli
w środę 3
marca r. b. o godz. 4 po pol. do lokalu
Stowarzyszenia (Konstantynowska 5) na
zdbranie ogólne członków.
Porządek dzienny:
1) Odczytanie protokułu poprzedniego zebrania ogólnego.
2) Odczytanie sprawozdania rocznego.
3) Zatwierdzenie budzetuna rok 1915.
4) Wybór 9 członków zarządu i 4
zastępców.

5) Wybór 3 członków komisji rewi·
zyJnej i 2 zastępców.
6) Wnioski zarządu i członków, O ile
te ostatnie będą złożone zarządowi na4
dni przed zebraniem ogólnym.
W razie niedostatecznej liczby gło
sów następne zebranie ogólne odbędzie
się tegoż dnia o godz. 5 po pał. i będzie
prawomocne bez względu na ilość obecnych.
Wznowienie pracy.

W tych dniach puszczone zostaną w
ruch przędzalnia i tkalnia fabryki akc. tow.
"M. A. Winera ", w której znajdą zatrudnienie około 1000 robotników.
,
Fabryka czynną będzie 4 dni w tygc-'
dniu.
(o) W iabryceTeodora Se:lera przy
u1. Placowej pod M 2, wmowiono pracę.
Rohotuicy- prhcuj't c3.ły tydzieri.
Również uruchomiouo fabr'ykę B. Borej.
regena przy ul. IJipowej pud M 34.
•

'gała.

Sio "tra S., dowiedziawszy się o tern,
zameldowała w IV dzielnicy o całej manipulacji, lecz gdy milicjanci udali się na

uciec,,tamykając budę·

śledztwo w toku.
'.
,Z.fałs~owanie masła.

. (o) Zaprżerabianie' masła miHcjao.
bywaŁeiska zaaresztowała Marjannę Kabat,
zamieszkałą przy ul. Krótko-Franciszkań
skiej pod nr. 9. Fałszowane masło ,od..
słano do analizy.
,
Za fabrykację masła aresztowano również Motyla Kempińskiego z ul. Brze~
zińskiej nr. 21.
","

K~adzfeż n8 cmentarzu.

(o) Ną cmeutarzu "pf!łwosławnym w
Dołacb nieznani złodzieje przystąpili do ścI

nania sosen.
Wszczęto

P"}szukiwania i drzewo, poze ściętej liosny znaleziono w jednym z domów w okolicy cmentarza.
Pod zarzutem dokonania kradzieży ares.z..
towano Tomasza SkłOdowskiego i Stefana
chodzące

Fjałkowskiego.

Koncert "POlski'••

"Boże cM Polskę", "Z dymem pozarów"-oto pieśni, jakie chór wykona na
jutrzejszyni koncercie 27b. m. o 4 g., urzą
dzanym przez R.esursę R.zemieślniczą w
lokalu własnym przy ul. Widzewskiej nr.
117, na rzecz nieźamożnych rzemieślni~
ków.
Jeżeli dodamy do tego szereg utworó~ . rodzimych, przy udziale pp. Pytlasiń
sk~eJ, Slępowskiego, Galińskiego, Tymowsklego i Szczepańskiego, nigdy nie grany
w Królestwie obrazek dramatyczny Zofji
Mrozowickiej p. t. ~Glód"', którego akcja
rozgrywa, się za czasów Kazimierza WieJ...
kiego, oraz gawędę żołnierską, .ilustrowa,:,
ną żywemi obrazami, ,śpiewem i muzyką
p. t. "Wspomnienia Wiarusa" z czasów
ks. Józefa Poniatowskiego, pióra Wł. O.
Gutowskiego i ,;Ostatnia szarża·-dekla
macja, to koncert jutrzejszy musiał obudzić nadzwyczajne zainteresowanie,następstwem czego było rozkupienie biletów.
. Pozostałą niewielką ilość nabywać
będZle można w sobotę 27 b. m. w R.e':
sursieod godz. 2 po poł" koncert zaś
rozpocznie się o godz. 4 po pał.
Teatr "Thalia'~.

, . W
Artyści

niedzielę,

28 b. m. Stowarzyszen

Polscy wystawiają słynną baśń
Lucjana Rydla p. t. "Zacza-

dramatyczną

rowane koło".
Sztuka ta, graną była za poprzednich
dyrekcji w Łodzi i zawsze wzbudzała zachwyty ze względu na bogatą swą treść;
obecnie Stowarzyszeni Artyści wystawiają
ją z całym pietyzmem.
Widowisko, ze względu,. iż sztuka
posiada 5 aktów, rozpocznie się punktual·
nie o 4-ej po południu.
Drugi koncert symfoniczny.

5pekulanc i.

(o) jak wiadomo, Komitet Obvwatelski wydał polecenie zamknięcia szeregu
prywatnych kantorów wymiany pieniędzy
dozwalając wymieniać pieniądze tylko ,";"
domach bankowych, posiadających odnośne patenty kupieckie.
Ponieważ właściciel domu bankowego przy ulicy Piotrkowskiej nr. 60, M.
Segał wyjechał do Warszawy, przeto z
jego nieobecności skorzystało dwoje aferzystów, którzy dobrawszy klucz do zamkniętego lokalu, otworzyli tam swój kantor wymiany pod firmą nieobecnego Se-

i

Dzień 17 lutego roku 1915, tak krwawo zapisującego się na kartach dziejów
ludzkości pozostanie na długo, a może
i na zawsze w pamięci łódzkich melo-

manów.
'
W dniu tym odbył się pod batutą
wysoce utalentowanego prof. Tad. Mazurkiewicza koncert symfoniczny, wykonany
wyłącznie przez sił~' miejscowe.
Muzykalna Łódź, przywykłszy uważać za wieikie i godne użnania jedynie
to, co obce, przyjęła zapowiedź kOncertu
dość sceptycznie; lecz jakiegoż przyjemnego rozczarowania doznali, wszyscy ci,
którzy' na koncercie,'byli obecni. '
'
Zdawało się już, że piękne dni Aranguezu minęły niepowrotnie, że sądzone

Red.aktor i wydawca Jan Grodek (m. p. Przeja.zd 8),

=

jest nam słuchać tylko ponantku armat;
. przyjmujących ,udział w 'foal\cym się w
pobliżu DOjU, a tuodrull przeniesiono
nas w krain~pi~kna' i %t\proszollo na
lukullusową ucztę duchową.
.
Z przyjemnością dowiadujUlY się,
że tak świetny zespół, który uslnać BRieIiśmYluż' sposobność, nie' rozprasza się,
a w dalszym ciągu pod dyrekcją prof.
Mazurkiewicza odbywa próby, aby w możliwie najkrótszym czasie przedstawić się
nam, jut jako zgrane ciało muzyczne
pod nazwą Łódzkiej 'Orkiestry Symfonio
czn~.
' .,
,
Z naszej strony pozostaje tylko tyczyć powodzenia miłośnikom sztuki, sto·
jącym na czele tej szlachetnej imprezy' i
dającym szerokiej publiczności za bardzo
przystępną cenę możność słuchania wyborowycharcydziełmuzyki, a ludziom. którzy się dla niej poświęcili, możność zarobkowania,tak utrudnionego w obecnych
warunkach.
, !Napad bandycki.

(o) Na kupca łódzkiego,' jadącego w
poniedziałek z Piotrkowa do Łodzi z transportem zakupionych naczyń emaljowanych,
na drodze pod Rżgowem napadli uzbr.ojeni bandyci, którzy pod. groźbą śmięrci
zrabowali mu skrzyni~ towaru. wartości
zgórą 150 rb. ., ,
Aleksandrów.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie pod przewodnictwem łódzkiego prezydenta policji, na którem pan prezydent zakumunikował wójtom i pisarzom
gmin:
Brużyca, Babice, Rżew, Rąbień i Bełdów,
że od chwili obecnej znajdują się pod za-rządem władz niemieckich i powinni obowiązki swoje nadal spełniać w pełnym za..
kresie. Następni" rozkazał, aby wladze
gminne G~)iekowały folię i utrzymyw~łY
należytym stanie groby poległycli wojaków, bez względu na, to, czy to był przyjaciel, czy nieprzyjaciel. ..,..-, Pozatem, aby
zwracano uwagę na stan hygeniczny w
swoich gminach i na obsianie gruntów
we właściwym czasie, w tym celu należy
łączyć się w stowarzyszenia, aby łatwiej
nabyć potrzebne zboże, w czem mogą li·
czyćna pomoc rządu. -Należy się również zająć oszacowaniem strat wynikłych
z powop.u działań wojennych.

w

K

upuję kwity wszystkich
lumbardów
i płacę najlepsze ceny.
Sprzedaję złoto,

srebro i różue zegarki z ustępstwem 25%.
gielniana 51, Goldin, od 9-:-3 pp.

Oe·

iażywania

tytonie, tabaka. do
i pa.Machorka
pierosy wszelkich gatunków po cenach przy-

stępnych możua dostać

ulica Benedykta 21-23.

D. Zaklikowski.

3116-10
machork~

tytouie, papierosy, gilzy ......i.
Cygara,
tanio
u Rermana, 1: iotrk1lwmożna dostać

ska 35 m. 33.

3139

wydzierżawienia 2 morgi gruntu pod mfa-:
Dosteru
z murowanym dom.m i budynkami.
Wiadomość

Widzowska 78 m. 22

3147-1

Kupuje zęby Używane sztuczne. Stary Rynek G,
, E. Kapelusz.
, 3144-6

K Ty Rynek 6, ]i. KapehLsz.

upujĄ kwity lombardowe płacę

dobrze. Sta·
,3143-6

Radońska zgubUa paszport, wydany' z
Józefa
RadomSKiej gub. p. Opa.towskiego, z gminy

3-1

Malkowice.

, anda
Strzelczyk
paszport wydany
W
z gm. Iwanowice gub. Kaliska
3146-1

Redak<.:ja i administracja.-Przejazd XI 8.

zgubiła

=

W tłoczni Jana G-rodka. Przejazd 8.

