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OGŁOSZENIE.
Dochodzą mnie wiadomości
o wypadkach, iA ludność wiejska stara się za pomocą podarków pieniętnych przekupić żoł
nierzy niemieckich, patrolują
cych lub stojących na warcie.
Niemieccy żołnierze nie dają
się przekupić.

Każdy zamiar przekupienia
:tołnierza będzie karany.
Kilku mieszkańców Łodzi
zostało już za chęć przekupienia
żołnierzy przez gubernjalny sąd

polowy surowo ukarani, wiele oczekuje jeszcze na swój wyrok.
Ostrzegam więc ludność.
przed zamiarami przekupienia

OGŁOSZENIE.
Sąd polowy ruchomej ko mendantury etapowej w Pabjanicach skazał w dniu 5 s•ycznia
1915 roku za popełnienie kradzieży:

1)

Robotnika Tomasza Ra·
na 2 mie-

szyńskiego z Pabjanic
siące więzienia.

2) Robotnika Adama Tryszkowskiego z Pabjanic na 2
miesiące więzienia.

3) Robotnika Konstanteli!O
Kozeckiego z Pabjanic na I miesiąc więzienia.

Gubernator.
Łódź, d. 10

stycznia 1915 r.

tołnieuy.

Gubernator.
Łódź,

dnia 11 stycznia 1915 r,

W artykule wczorajszym wzmian-

kowaliśmy, iż
leży odłogiem;

wiele jeszcze spniw
otóż obecnie zamierzamy pokrótce wskazać na niektóre
z nich, które jeśli zostaną wprowadzone w czyn, odegrają niewątpliwie
pierwszorzędną rol~ społeczną.

Po dziewięcioletniej przerwie
Towarzystwo to znalazło się znowu
w możności kontynuowania rozpoczętej pracy. Tym razem jednak ograniczyło się na otwarciu kursów
dla analfabetów.
Niewątpliwie walka z analfabetyzmem jest pierwszorzędną sprawą
na łódzkim gruncie, gdzie jest tylu

•

otwartą.

Będzie to czyn istotnej samopomocy społecznej, która w dobie
obecnej powinna być bezwzgl~dnle
przez wszystkich popiera1a•·

Wyjaśnienie

tendencyjnej

pogłoski.

Wczoraj pomieściliśmy w
Gazecie krążącą w 'Lodzi od
kilku dni pogłoskę, że w Rosji
w ostatnich dniach zaszły na•
der poważne zmiany polityczne,
nieumiejących czytać.
Postaraliśmy się u źródła
Na kursach dla analfabetów wyaprawdzi6
za pośrednictwem
kładane są: nauka czytania i pisania, rysunki odręczne oraz technicz- naszego . korespondenta ber•
oka•
ne. Uważamy jednak, że założenie lińskiego tę pogłoskę;
uniwersytetu ludowego miałoby o- zało się, że jest ona mylną i,
gromne znaczenie, gdyż w danym jak sądzić można, te„dencyj•
momencie daje się odc7uwać brak nie obliczoną na bałamucenie
instytucji, któraby pobudziła ruch ludności, aby w nią wpoić prze•
konanie, że w Rosji nastąpił
umysłowy w szerokich masach. Czas
obecny w zupełności nadaje się ku inny kurs polityki wewnętrznej.
temu.
Hr. Witte ma bowiem usta•
Uniwersytet ludowy cieszyłby loną opinję (wątpliwe, czy słusz•
się dziś napewno powodzeniem, alnie) liberalnego ministra, sam
bowiem znaczna ilość bezrobotnych, więc fakt mianowania go pre•
uczęszczałoby na kursy wspomnia- zesem miałby niewątpliwe zna•
nego uniwersytetu.
czenie, gdyby był prawdziwy~

W jednym z numerów „Gazety
w artykule „ Walka z analfabetyzmem", autor po bieżnie zwraca uwagę na istniejący analfabetyzm
wśród znacznej części społeczeństwa
polskiego. Jednocześnie autor przypomina tam, iż w roku 1905 istniały najrozmaitsze kursy dla analfabetów, które jednak z polecenia wła
dzy zostały zawieszone.
Pomiędzy tymi instytucjami znaProgramu takich kursów ukła
lazł się również uniwersytet ludowy, dać nie potrzebujemy, gdyt Towazałożony przez Towarzystwo Krze- rzystwo Krzewienia Oświaty, pod
wienia Oświaty.
którego egidą istniał uniwersytet luŁódzkiej",

dowy w 1905 roku, i obocnie chetnie przyczy•iłoby się przy otwarciu
kursow, oczfwiście, jeśli Komitet
Obywatelski przyszedłby tomu towastwu z pomoc~.
Zapewne Komitet Obywatelski
zrozumie doniosłość tej sprawy, zajmie się nią i jaknajrychlej w czyn
wprowadzi.
Przypuszczamy, ia tak demokratyczna instytucja, jak Towarzystwo
Krzewienia Oświaty, dokładnie zrozumie znaczenie otwarcia Uniwersytetów ludowych i z całą gorliwością
postarają się, by instytucja ta została
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I<westja powytsza, któl! z:ajmuje się
od wielu tyiodni nas.z świat handlowy,
została w ostatnich czasach poraszona na
łamacll prasy miejscowej, w r:aaadJie je·
dnak !aden z autorów, wspomnianych artykułów, 11ie dał iadawalniającej odpowied1i
na wspomniane pytanie.
W powyiszej sprawie chodzi przedewszystkiem o ten wypadek, gdyby Łódź
przył~czoną została do państwa niemiec·
ltie10. •Znaczna jest liczba tych, którzy w
razie owego zdarzenia, obawiają się o los
przemysłu łódzkieio.
A11.tor więc niniejsze10 artykułu, stary i doświadczony fabrykant, który
zalicza si~ do pionerów naszego przemysł•,

chce rzec kilka sfów w celu. uspokojenia
tych najbardziej przestraszonych.
Przy ewentualnej zmianie rz~Clu.

przemysł włóknisty będzht mógł rozwijać
się przy tańszym materjale surowym i

. maszynach oraz przy mniejszych kosztach
produkcji.
Nie nalety zapominać następaie o
tańszej stopie procentowej, tańszym kredycie w Niemczech ora1 o uregulowanej ko·
munikacji kolejowej i pocztowej; dalej o
prawach przeciw podstępnym bankructwom
itd. itp.
l.t nowy rząd starać się będzie po
przeć przemysł łódzki, jest zupełnie pewne. albowiem w łnteretie państwa ldeć
będzie, by Łódź utrzymać, w celu otrzy·
mania odpowiednich podatków.
Obecnie czytelnicy nasi niewe.tpliwie
zadadzą pytanie: • Odzie pozostanie rynek
rosyjski i wogólo wszelkie rynki zbytu dla
wyrobów łódzkich?•
Gdyby Łódź miała zostać wcieloną do
państwa niemieckiego, co w razie zwy·
cięztwa Niemiec, stać się mote. rząd niemiecki w interesie ogólne~o swego przemysłu, a .r:atem i przemysłu naszego mia·
sta. baczyć będzie przy rokowania pako·
jowem, by jego wyroby za pomocą odpowiednich traktatów handl owych miały mo·
żliwy zbyt.
Nasi przemysłowcy doskonale wiedzą, it przemysł łódzki jest cierniem w
oku przemysłu moskiewskiego i rządu rosyjskiego.
W roku 1186 poczęli moskiewscy
fabrykanci, wobec Jłego stanu interesów,
szukać jakąkolwiek pomoc oraz środki
zaradcze i wkrótce znaleziono kozła ofiarnego: był to rozkwitający przemysł w o-
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Odgłosy · wojny.

cł9łtfeh dniaoh,

011łatnlego

nad iło "' NlesaC>!QŚliwi ói łebraó nie
••tali. Powitała łe«f.y, z Inicjatywy para
01ób dobrej woli lnały&uoja dobroczynna, Ko·
Dltłet opieki nad be ..domnymi,
Komłiel do dnia d1ialejs1egg dawał
W apr•wie jeńców wojen•
1e:1ronleate ły&i1'„m osób, wydawał przenych.
11ło 1,000 obiadów dziennie i udzielał
„Nordd. Al~, Ztg." donosi, te waparl w natune 1a blisko 'OO rb. tygopo infonnacje w sprawie jeńców, . dniowo.
~ie: do
!ołnierze, r;głaszać si'ę

niewoli, jako
nalety pod adre•ełl: „Abteilung fiir Pefartgenenfuer1orge dei Centralkomitees der
Doutschen Vereine vom Roten Krenz.
Berlin, Prinz Albrechtstrasse. Abge.
ordnetanhaus, Zimmer l2". Po in·
formacje w sprawie jeńców eywil·
nych zgłauaó iłę należy pod adre1em: Centralauskunftstelle fur Ans·
wanderer, Berlin, Am Karlsbad 5-lG.

którzy d·ostali

Z•k••••• zabawy.
ministerjum stanu-ze wzglę•
powatna ciaey - xaka:rnło
ur11'1d1ania 1H1elkiolt 1abaw karnawało·
w.reb.
Prus~ie

du aa bardzo

Burrniatr:w: Tarnowa zakład-;.
ni ki em.
,Nowa Reforma• doaoei, ie osoby,
priybyły 1 Brzeaka i Bochni do Kra•
kowa, opowiadały, iś burmistu tarnowski,
ir. TerłlJ, sosłał prse• rosjan pr~y wymars1u 1 Tarnowa zabrany, Jako satładnik i
wywiHiony do Rosji.

które

16 słyoznia zamierzał otwonyć w Iolralu prsy ·ul. Cegielnianej 63, prz7tułek na
60 łółlek, Ul'Zl\dzony podług ostatniego wyra·
•n łl1gjeny.
Oba-011ie 1 braku lródk6w działalnośó
Komitetu 1awl~ezmio. Zaobodili łM'H smutpytanie co stanie eie a pozbawion" dachu
I środków do Ayoia tysil\Otml} rseszą, której
pa•len od1etek mołe nie potuebuje dziś jo

„

weoar6, ale

więkaaoś6
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snajdz-ie

na

bruku.

Cisy nie pospie.szy zagro~onej Instytucji
nikt z pomoc"? Czy niema juA ratenku dla
bezdumnyoh1
8'łdelmy jednaUet iA mieHkańcy na•
neto mfaata, tak awykle czuli na wszelki
ból I nqd~ę. nie .,.. l\tpliwie przyjdl\ z pomoc"
Koahełowi dla be~domnyoh i nie pozwolą,.
by w tej pow~AneJ ohwill mas1ał •aprzeeta6
Hr•j owocsnej i potyteoznej działalnośoi, ze
W•iltdu aa brak funduszów.

liadomości bieżące.
,, Gazeta

Łódzka''

Od Czwartku poczynając, zacznie wychodzić .Gazeta. l.ódz.ka•, któSprawa listu paeterskiego kardynala ra powstała na miejsce zamkniętego
Nowego Dziennika Łódzkiego ł wybelgijskiego.
chodziła od 1 Lutego 1912 r. do 30
• Nordd. Allg. Ztc. • ocłasza nastc;pu- Lipca 1913 r. Po zamknięciu jej
j~cy komunikat:
przez władza rosyjskie, zastąpiła j,
Arcybiskup Mcclllllna, kardynał Mer- „Nowa Gazeta Łódzka", obecnie ze
cier, wydał list pasterski, który według
jego rozpotzl\d2cuia miał być odczytany zmianą warunków politycznych ukaz ambon 1 sty~znła l następnych nie· łe silł znowu „Gazeta Łódzka", ' W odcbieli.
nowionej, estetycznGj. szacie zewnę
List pasterski oprócz czysto relłgij tnmej, ozdobiona herbem miasta

•ycb astępów zawiera jednakte i polityczae ustępy, które nie ,Jzgadzają się z
obecnym stanem okupacji i dla tego wła·
krę2u łódzkim.
niemiecki• uwałały za awój obowi'l"
dze
Wysłano wówczas deleiację do P„
wyatiipjć prr:cciwko dalszemu roz„
zek,
tersburga z poddańczą prośbą, by pomię·
listu.
powszecbuianlu
dzy Polską, a Ro•jlł ustanowić granicę
o tem przez generał
Uwiadomiony
celną.
&ubematora, kardynał oświadczył piśmien
W pierwsz"j Dumie, krótkowzroczne nie i ustnie, te nie myślał o tam, aby
Kolo Polskie igodziło ei~ by za c•n'ł nuto· manifest JeiO miał wpłynąć podburzająca,
nomji u1tanowić 1ra.nicę celną.
przeciwnie miał na celu uspokojenie ludRe1ultaty 111 powodu granicy celnej ności i ":upomnienłe, aby, zachowując swobyłyby dla przemy11lu lódzkia~o wpro11t fa·
je patrjotyczne uc111cia, poddała się isttalnemi: dro:t1zy materjał 1urnvy ora1 ma· stniejącej niemieckiej władzy.
1zyny z se.granicy i ograniczony rynek zbyPoniewał jednakte generał-gubernn
tu na 127,320 wiorał kwadratowych przy tor o treści listu ma inne pojęcie i oba·
11 miljonach mieszkańców.
wia się jego podburzających skutków, dla '
Z1projektcnra11e przH ministra spraw tego kardynał nie obstaje przy tem, aby,
wewnętrznych p. Makłakowa prawo w ·
podlegające mu duchowieństwo, rozporzą·
sprawię o'rani111enia poaiadania n ieruchojego wypełniło. Oenerał-gnbernator
dzenie
mości puez poddanych ngranicznych wiodczytania i rozpowszepoprzednio
jut
si jako miecz Damokle1~ nad głowami chniania ·listu paaterskiego zakazał. Tym
wielu łódzkich fabrykantów.
sposobem sprawę uwatać naeły za załat·
Rea1umują,c powyżs11, możemy z zuWiOR:\• .
pełnym spokojem twierd1ić, iA zmiana za·
rz!ldU nie daje żadnych powodów do o~a·
wiania sio o p1zemy1ł łódzki.

które łiódi' prse•
b<lm\tardowaoia
tr iit•• 01ób s pr1sdmieś6 i o&.olioy łlodzf
11101tało bf1 środków do tycia, bea daóbu
W

ływah podc1aa

Lodzi,
Uwaga.

W

ostatnim rozporządzenlu Guber-

natora łódzkiego była mowa, o włosienni·
cy do mate1·aców, właściwie rozchodzi się
tu o tak zwaną traw~ leśną, jest to długa
trawa, która używana zostaje zamiast trawy morskiej, przy wyrobie materaców.
Rozporz11dzenle dla mllicjant6w.
We wszystkich dzielnicach milicji wywleazouo rozporządzenie dla miUojantów,
podpisane pnez ozłonków sekcji prlłwnej,
ił zabrania BiQ milicjantom przy śledztwie
i woiÓle z jakiegokolwiekbądź powodu bić
Jub chłoałać aresztowanych.

Nie
rżl\dzenia

stosujący eiQ do powytszego rozpd·
miłicjanoi,

bez

stanowisko, jakle sajmują,

wzgl~du na
b~dll surowo
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Z IX kuclini robotniczej.
W związku z peetanewieniem na ostatnim zebraniu ozł'onków kuchen robotni·
czych, zarząd IX kuc:hni postanowił zwo·
łać w sali przy ul. Ol~ińskiej 8 w sobot~
o godz. 2 po poł. ogólne zebranie, gdzie

. li. 12.
ro1patrywane b~d' ważne 1pr•wy, majitce
be•p'O!redni 1to1unek 1 dalssym istnieniem
i rożwojem tu<:ben robotninzych.
Uprasta 1h1 członków 1w~,zk6w
wodowyoh, jak ł'Ównid cslonkvw wspomnianych kuche• • jatnatlicilliej11y udział
w powyiHyłlł .11ebraniu.

•a-

Z ••koJI ••kolnej.
Wypłata pensji nauczycielom szkół
mi,jskich za miesi4c ifudzieJ\ dokonaną
zostanie: we środę 13 b. m. o godz. S-ej
po poł. dla nauczycieli ukół niemieckich
i iydowskich i 14 b. m. we czwartek o
tejłe 1odzinie-dl1 nauczycieli szkół polskich.
Wypłata dokonam~ zostanie w lokalu
Stowarzyszenia Nauczycieli Chrześcijan Konstantynowska 5.
Z CentPalneeo Kom. MilłoJI•
Na nuoAnikaeh uh1 ro1lepioao •gło·
sienie, ił wobec 1Htr&'ani1owania mlliojl
byli jej fankc)onarju11• winni 1ło.łyć leii•
łymaeje or&& opa1•t w odpowi1dnith d1ielnioaeh milityjn7ch.
Wraale nie1asto11owania •it do w1pom„
niauego oałouenia byli miliejaaci pech\·
gni12oi 1101\an~ d• odpowi1d1lalno61i.

o bywałellti, którj tym sposobem wspiera
o koło 800 rodzin, trzy firmy, mianowicie:
Tow. akc. J.. G. Borata (około 700 robot·
nitów), Julju1za Hofmana (800 robotników)
i F. Swatka (70 robotników), wydają dla
nroicb robotników bezpłatna obiady, firmy
HŚ .Lorent1 i Kruache•. Tow. akc, 1gier•
1tiej manufaktury bawełnianej i fabryka
Bred1znajdra i Brodacza, wydaj& swoim
robotnikom upomogi pieniężne !' wysoko•
joi od 50 kop. do 2 rb. 60 kop. tygod·
ni owo.
,
Siedaiba sekcji 2ywnośeiowej przenie·
sion, &ostała wczoraj z domu Kernbauma
do lokal11 firmy .Lorentz i Kruiche• przy
ul. Zegrzańskiej.

Z Piotrkowa.
W

ubiegłym tygodniu, urz~dzony zoPiotrkowie nader oryginalny i charakter.Ystyczny dla czasów obecnych strajk
handlarzy m,ką i piekarzy miejscowych.
Przyuyną tego jest nalitępujący powód:
W ostatnioh c1asach namnożyło sif~
tu wuelkiego rodzaju 1pekulantów 1 którzy
wywołujtł droiy1nę produktów spoiyw·
c1ycb.
K.•allależe.
Spekulanci owi mają 1wołch agentów,
Niew1kr1•i słod1l1je w7kradli se stła· ttórz1 IJtł im pomocni. .Należy .zunaczyć,
du E1tery Beruteln pr1r ul. Zater11kiej U, tj m,ILi i innych produktów znajduje sifJ
dwantśel1 workó• 11oli.
w Piotrkowie 1Dac1na ilość.
•ieu.kanite łlQaayey, Gern1a Friedol
AHtrja.cki komendan\ miej,oowy, za.
zawiatłomlł miliclt, ił 1kradJliono mu worek
poanawny sit 1 powyższ2ł kweetją, wydał
a towarami a·alaateryjDymi warioloi 130 rozporsiad~•nie, w którym ustanawia cen~
rubli.
chleba na 16 haler1y za funt (7 kop.) U·
Rleull-• llr•d•I•*•
· thyl•j2'&J 1i9 od tego rozporz~dzenia będfl
Niewykryci 1lodzieje wyłamali ścian~ surowo karani.
do magazynu p. M. Glicenatejna przy nl.
Cennik ten wywoła! panik~ pomi~dzy
Zachodniej nr. 49. Na 11czt)Ścle w ma·
gazynie spał stróż nocny. Spłoszeni do· apekulantami.
N~ odbytym przez nich wraz z pie·
dzieie zdołal\ umknl\Ć·
karzami poaiedzeniu, postanowiono nie piec
Trup kobiety,.
W poc1ekalni tramwajowej pray re· i tym sposobem 1musió public1ność do pła
mizie .kolejki •1'ier1tf1j, Jeiit o.i 1oboły eenia wygórowanych cen.
zwłoki
niezunej łobiety w .,,Jeka p1deOryslnalny ten atrajk nie powiódł si~
ulym.
w zasadzie zupełnie, albowiem władze
!:to b7ła :amarła i jaka ~yła przyczyna 1mu1iły piekarzy, by piekli.
jej zaonn, wykaże. •Iecl1iwo milicyjne.
Obecnie chleb sprzedawany zostaje
podłui CtD, podanych w taksie.
- W 1obot91 •nia 9 b. m. w Piotr·
kowł1 lildarzyła siQ katastrofa, Uóra pocią·
cntła sa aobą ofiary w ludziach.
Na placu Rajtumli przy szosie Roki•
oińakia} saajduje l!li!l suszarnia, idór& obróoono na zajazd•
Ze Zgierza.
Otół w1httk 11tarości budynku i wił·
iOOI
aa
tymż• Hłamały 1ie krokwie i daob
(c) Przy komitecie obywatelskim w
cały runął, irzebiąc pod sobą ludzi i konie.
Zgierzu utworzoną została komi1ja, która
ma dokonać oszacowania szkól!, wyrzfłdZO· Z pod irnzów wyd o byto 7 tropów ludzi i
J1ych działaniami wojennemi w majątkach 1g kupów końekiob.
ruchomych i nieruchomych.
Sekretarjat komisji przyjmuje dekla·
racje od interesantów w biurze Towarzy„
stwa wzajemnego kredytu w poniedzialki i
czwartki. Przy składaniu deklaracji inteSaaaowny Panie R1daktorzel
resanci plac, tytułem wpisowego rb. 3.
Oplata za dokonanie szacunku ustanowionlł
Jestem pros1ony w imieniu rannych
została w tym samym stopniu, co i w
roayj1kioh
ofieerów i żołnierzy lazaretu
Łodzi.
„Petrogrodzkich wyższych zakładów nau·
- Onegdaj ze Hpitali zgienkich ewakuowano do Łod1i 30 tołnier.r;y rosyj• kowyela" (Rozwadowaka 7) o wyrażenie uczui bezaranicznej wdzificznoścł za te jaskich.
100 chwile, które oni pr:aeżyli w dzień
- W wigiljQ iwil}t Botego Narodze·
nia. st, et„ w obu szpitalach dla rannych wielkiego iiwięta Bo.tego Narodzenia, dzięki
łroakliwemu udziałowi mie1zkańców miasta
żołnierzy rosyjskich w Zgierzu, 1taraniem
~od1i w osobach przedstawicieli Pohkiego,
zarządu szpitali, urządzono wieozerzv, podEwangelickiego i 2ydow1kiego Towarzy„
czaa której rozdano żołnierzom podarki.
stwa.
- Wczoraj sekcja żywnościowa ko·
Zeclleiej Sz. Pan przyjąć wyrazy głQ
mitetu obywatelskiego wydała dla biednych
bokiego
auounku
25 korcy grochu i 10 worków mfłki aytInżynier Jeleń
niej. Wartość tycll produktów wynosi 800
rubli.
Pelnom. Ros. ~erw. Kray.ża.
Niezale!nle od rozdawania produktów
spo~ywczych dla biednych przea komitet
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siał w

sąsiedztwa.

Skrzynka do listów.

Telegtamy
We Lwowie.
PETERSBURG. Lwów podzielony 10"
1tal · na 12 cyrkułów policyjnych, któr1mi
aarzitdllSĆ będ!ł komisarze.
Sprowadzono teł )I Rosji 50 rewirowych i 600 stójkowych.

Przesiedlenie ministerstwa
wojny do Paryża.
LYON, 10 stycznia: (W. T. B.) .Re
publicain• donosi: Minister wojny Mille•
rand l personał minlaterstwa wojny, przenieśli się do Paryta, gdzie aluibę po•
wazcchn11 podjęto od nowa.

8traty marynarzy angiel·
skich.
LONDYN, 10 stycznia. (W.T.B.) Ad·
miralicja ogłasza wykaz marynarzy, którzJ
ntom;Ii z okrętem Uniowym „Formidable•.
Wyka. obejmuje 5oO nazwisk.
powstańców
bańskich.

Ultimatum

„1.;

BERLIN. W Albanji środkowej na•
okres bardzo kr)tyezny. Oprócz lud·
aoici z pod TiranJ .zbuńtowała się ludność
Kawaji i Bziaku. Namiestnik Sziaku, wy·
gnany, zebrał 200 wiernych mu ludzi i dlł
jy w 1tron~ Oraczu, by połączyó l!lię z Esaadem patz,. Nowi . emisarjusze tureeoy
glossą świ~tą wojnłł pr1eciw Włochom t
przeciw El!laadowi i awi& tak włochów jak
i Eseada nieprzyJaciólmi sułtana.
Z Draczu wyslano wojsko w stronę
.Raatbalu i Basso Bianco. WcHraj przesłali powstańcy do Essada ultimatum, w
którym dają mu trzy dni do namysłu, po
upływie które~o to 11asu, jeżeli nie podda
się, 1aatakują miasto.
Wśród ludności pa·
nuje panika. Na wody przed Draczem
prsybyły oprócz „Sardeanii" i .Mi1urata•
także krlłżownik .Piemonte• or811 krążow
nik pomuonic1y .Ra Umberto". Pow1tańcy
ltoj11 tuż przed miastem, do którego pragn,
przedostać się i zamordować Essada.
BERLIN, IO stycznia. Durazzo zostało zupełnie odcięte od świata.
Zbuntowana ludność mahometańska
postanowiła zamordować Essada basz~ i
d!ltY pośpiesznie w stronę Durazzo. W
Durazzo zgromadzone jest wojsko Essada,
ale na ogół istnieje mniemenie, te jest o·
no zbyt słabe, by oprzeć się zbuntowanym
dał

albańczykom.

Na audencji u ces. Fran•

ciszka Józefa.

WIEDEN, 9 styćznia. Nieurz~downle.
Na audencji ezlacbty galicyjskiej u cesa•
rza Franci1zka Józefa wygłosił marszałek
polny. Niezabitowski, mowę do ceaarza w
której zaznaczył, że monarehja walczy o
swe prawa i nieaaleźność, prawa i pokój
krajów, do monarchji należ~cych, i o pr.zyB1łość Buropy i jej kultury. Kraj nasz,
który stał się widownią okrutnej wojny,
walczy pod sztandarem monarchy, wierząc,
iż toczy się walka o obronę kilkusetlei-niej kultury.
Nigdy niezapomnfmy, ta pod ber·
łem Twojem, Panie, uznano nasze życie narodowe i dan? nan;i moż~oś~ jego rozwoju
··zakończy Z. N1ezab1towsk1 w imieniu szlach·
ty polskiej: Przy Tobie, Panie, staliśmy i
stać nadal chcemy.
Cesarz odpowiedział.
Za wyrazy wf ernopoddańczej
szlachty polskiej w Galicji, który w tym

.NOWA OAZl!TA ŁODZKA".

Nr. 12.

·tak powałnym csaaie wzruszyły Mię do • służy najleps1ym dowodem, ii skarb franc~tski znajduJe si~ w krytyc1nym położe
gł~bi, wyrdam gorące podzi~kowanie. W
tych słowach waszych widz~ nowy dowód niu.
przywi~1a11ia do Mnie i do domu Mego
Dschemal Pasza nlezamor•
s1lacbty Królestwa Galicji.
dawany.
Boleśnie odczuwam ci~żkie próby, jakie przeżywa obecnie Galicja. Z całej du·
żyez~ mieszkańcom tego kraju na wsze
czasy błogiego pokoju, dajl\cego możność

BIY

pracy twórczej.
BUDAPllSZT. Sprawo1dawea

p. Molnar donosi • Kwatery

.A1. Bił.•

KONSTANTYNOPOL, (B.T.W.) ,Agence Ottomane• donosi:
Podana w jednem z pism wiadomość,
jakoby Dschemal Pasza zostal zamordo·
wany, jest nieprawdzi wii.

Głównej.

Nagroda Nobla.
STOGHOLM. Czytamy w „Voss. Ztg."

sit saob1erwowd, il lioaba łoł·
ro1yj1kith, któn1 padajlł ofiar•

Dało

--"

nieray

karabinów ma11ynowyeb, oru ł7oh,
wyałui do

własnych

którzy nkn1l w kajdany 11JHtali
głębi Rosji, stale waruta.

ll'ak\ godny saaotowanta sdaraył eit
pod Puemyśltm. Wojska ro1yj1kie !!Il 1ale
pod wrahni•m, łe prs1 pl.rwHea •~IQ·
ieniu Praemyśla włile tyai••J 1nalazło ew"
śmi1r4 podollaa ataków.
Jeńcy rosyjscy opowfdaj,, it pomi~dzy
łołnierumi krllłl\ najnieprawdopodobui1jue
poiłoskl o sktCkacb, jakie w7wierilj' 80,5

cm. mo.łd.zierze i miny, pozakbdane w oko•
licy .Prnmy•Ia. Pomi~d1y lołnienaml, id1teymi do ataku, istaleje pnokouaie, IA idta
na p1waą śmieró.
Zdauały sit wypadki, it cale oddsiały
liołni•ny . odmawiały posłusHńlltwa, wobec
1ego wysybno je w 1peojaln7eh poeiąiaoh
wojskowych. łt e naleły jednak tego Ull•
ro1yjskiej
maczyć sobie, ii duch w armji
panował jaknajeorf;f;y.
Wspomniane 11ja1"i1łro wynika nin•1t·
pliwie Btl\d, ł• obecnie zupełnie nfewyćwi•
c1one wojska pnyjmuj, udział w walkaoh,
wobec tego brak duełla parcia na przód zbył
jaakrawo zauważyó sifJ daje.

Prooea o szpiegostwo. · ·
LIPSK. Przed drugim eenstem Slłdu
RzeRzy w Lipsku odpowiadał wczora j kupiec
Floryan Liebig z Monachium, oskarżony o
u.dłowane e11Jpiegostwo na rzecll Ro11ji. Pro.
ces odbył sie z wykluczeniem publiczności.
Liebig został śkazany

na

5 lat

Norweskie pismo Asten-Posten pr_9po nuje,
by nagrodQ pokojową fundacji Nobla, udzielić Królowi Gustawowi Szwecji.

Przeoiw interwenoji
skiej.

japoń•

PARYŻ; 10 styeuila. (B. T. W.) .1nro1
nal des Deb11.t11" łliwraea si~ odm przeehr

projekto\Yl lnterweuji japońskiej, p111i11wafJ
spr•ymieraenl, bez pomo1y Jap•nji, pueaiw·
nika poko.ui!ł, przy1zem poruoo ta b7łaby
drogo okupiOnf\. Francja dość lłołyła ofiar
I getowa musi być do dalszych, bH poświt·
eenla w81yatkioh swyeh k1Jlonji htb i1b oz,„i.
W podobny sposób wyraia si• "Eclair• i
powiada, że naldy IIHyć się z uczuciami
Stanów Zjednoczoaych i kolouj1 angiel-

akiah.

Alkoholizm we Franoji.
PARY!, 10 styaania (W. T. B.) Na
posJedzeuiu oawartkowem ndy ~abiuetowej
Poiucare dekret, w1dłtg któreio
podpisał
aabranla siQ" sprseddy i transportu absyntu
i podobnyeh napojów w całej Francji, dalej
podpisany został dekre\, ograaioUi!\eT ohur·
cie nowych wyszynków, które sprzed ")' napoje, maJlłee wi1ioel, niż 23 proc. alkallolu,

Ro•)• a pokój.
RZYM. -

A1encja .Stefani• donosi:

Wcibeo wiadomojci w niektórych gazetach,
jakoby Rosja zamlanała aawrseć pokój
•
ambaeadpt rosyjski w RzymiQ protestuje
praeoiw takim pogłoskom i oświadcza, że
Rosja nie zawue pokoju dopó*y, dopGlti
przeoiwni1y koalicji aia zgodzi\ się na wa·
które zapewnią Europie dłu;i i
ruukl,
trwały

1pok.Sj,

Wyjailnienie.
BERLIN. 10-go stycuia. Untdowe:
B.osyjakl urzE;idowy k1munikat z dnia 7-go
stycznia don1&i 1 ił Roajaaia zaatakowali wiei
Buozowo, 11111jduj,1ą si~ pemi•d•y Praśai<
ozem i Mławą; aaajdR)l\Ca BiE;i tam wojaka

nasze 1oatały 2uirrz11oae, o•t#
wziota do niewoli. Powyłs14
jut

zioła zmyśloa,.

Wieś Brzuowo ni~dy
wojska niemieekie aajętą.

„
~

.·

/•

Przedstawicielstwo Japonji
w Watykanie.
"B. Z. a
M.•, iż Japonja zamierza mianow·ać przed·
stawiclela dyplomatycznego przy sto!ioy Pa·
pieskiej.
Dochody państwowe we
Z Kopen hagi

donoSllą

do

Francji.

. ;.

-. "

dy franków zadeklai-owano. jak donoszą
telegraficznie z Paryża, zaledwie 1500 miJjonów franków. Oczekiwania. więc nie
ziściły się.

li

Pozatem onegdajsza wiadomość; li
Francja zamierza pożyczyć w Anglji 10

miljonów fun. str. 5% papierów

państwowych

w noty z 5 na 6 atycznia
roayjakie w 111wartej maaia za·

napuó• na dred..:e do Gruduska i łliaatakowały wieś Bor1izis Rodzwori•
Atak ten został jednak.że bes trudności ołi•
party. Z pośród naszyeb wojak jeden za.
ledwie ~ołniere go1tal ranuy, również nikogo

nie wzi1it• do niewoli.

Strat Ro1jan nie
nocy zawiei

mo"l1śmy
śaieinej,

nojąuej w

(m.

wobec pasprawdzió.

Hotel Klukas
„ llJ'

Ostatnie telegramy.
Urzędowe.

I

Główna Kwatera.

11 stycz nia,

F. Klukas.
Reat11uraoja je•t do wydzlers••
wlenia, tamże potrzebny portjer ze znajomością ros. poi. I niem. języka.
428-3

Z zachodniego tearu wojny.

Dr. L.

Ypern i ku
tylko walki artyleryjskie. Atak francuski przy Labsissel e na
północ od Albert spełzł na ni"zem. N a pół
noc od Soisons wdarli się Fran cuzi w nasze
pr11Jeduie okopy, żadnych jednak kon kretnyoh
rezultatów nid oslą,gnęli, bitwy trwają na·

W okolicy Nieuport -

południu odbywały się

W blizkości Soupir w ostatuicb dniach nie
Na wschód od Perthes nasze

bitwy.

wojska odebrały z powrotem

Francuzów

okopy,

przyozem

PRYBULSKł

południowa

N! 2.
'.l'elefon 16 13-59
Syphllis, choroby skórne, włosów,
(kosmetyka lekarska), weneryczne.
moczopłciowe I niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsamim Erlich-Hata .606" -914. (wśródtylnie).
Laczenie eiektryczności11i 1 elektroliz
(usuwa.nie szpec11icych wło1>ów) chorób włosów i skóry przy pomocy
sztucznego słońca wysokogórskiego
\quarzlampe) oświetlenie kanału (uretroskopia). Przyjmuje od 8-1 r.
od 4-9. Panie od 5-6 p.p.
Dla pań oddzielna poczekalnia.
Ulica

0

było

Sf'"CZnla

l
po gruntownem od- •
y
nowleniu będzie &t U1 , '.ł
r. b. otwarty i prowadzon-y pod opieką umego właściciela

Wiadomości telegraficzne
Zarządu pr~sowego.

zdobyte przez

nieprzyjaciel

poniósł duże

W

straty.
W Argonach po s unęliśmy s i ę naprzód.
północnej Alzacji p!inuje cisza.

Z

ws~hodniego

Położ~nie

p. Przejazd 8.)

i OGłOSZEftlA

teatru wojny.

w Prusach Wschodnich

na
Wobeo nie•
północy Polski bez zmian.
sprzyjającej pogody, nasze posuwanie ei~
naprzód w Pols ce, na zachód od Wisły, ouby·
wa się powoli.

-c-.

Reclaklor i wydawca Jan Grodek

przu

mieua.ły pójść

dal.

BERLIN. .Progres•, donosi, i! dochody z podatków pośrednich w ciągu 4·ch
pierwszych miesięcy obecnej wojny w stosu .ku do tego samego czasu w roku ubiegłym zmniejszyły się o 35,2%.
Zmniejszenie się dochodów z napojów wyskckowych 4 7%, cukru 55% oraz tytoniu o 17'f,.
Na ogloszoną pożyczkę na 2 miljar-

bvła

64 Cegiel•lan• róg Widaewakiej,

cieżkiego

LONDYN. (B. T. W.) Biuro prasowe
d1>nosi: Niedaleko Sakuwali.i wzięto do nie·
woli, niestawiajf\cych żadnego oporu 11 Bo·
erów i dowódce Prenaar'a.

nie

Nlltomiuk
3 kompc.nje

więzienia.

Powstanie boerów.

za~ została
wi&domoś~

W

łoda

DROBftE :

i

panienka ze znajomością dokładną niemiec-

M kiego z patentem gimnazjalnym poszukuje kore-

petycji. Wymagania skromne.
ka • w Administracji.

Czekolad yA
tłoczni

Oferty „Nauczyciel-

detallcznie sprzedaję t•nlo.
8-1
Piotrkowska 82 m. l:!l.

.

Jana <hod11a Lód&, PrseJazd IL

