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PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 Nlr., kwartalnie 3 Marki
mJes~cznle 1 Marka.
Za (ldnosu:nie do domów 20 f. miesięcznie.
Wythodzl codżhmn\e po południu.

(z dodatkiem)
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'R.edakcjs. i adminilstraeja-Przejazd HI 8, otwarte ooch od 9
do '2 wiecz. w Niedziele i święta. od 12 do 6-tej.
Redaktor przyjmuje interesantów w Spt awaeh ra.

dakcyjnych od 10 do 11 i od 3-4

Rękopisów nadesłanych redakcja. nie zwraca. - Rękopisy
bez zastrzeżenia honorarjum uwa.ża się za bezpła.tne.

OGŁOSZENIA!

J; odesłane na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jego
m:'~l~:;' l Mr.; r~klamy za tekstem 40 fm; zwyczajne 30 fen'
nekrolog,Ja 40 f.j Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
"1
Kafde ogłoszenie najmniej 40 f.
"
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nie mogą, czy nie chcą obecnie nietyJ... sowo pobierania kosztów .,na adminiko wykupić, lecz nawet choćby sprolon- strację"·
gowa,ć przez opłacenie zaległych pro, Tyle ofiary, na czas wojny, żądali...
centow,-pozostawały na całe miesiące,
bysmy od lombardów. A od klijenteli?
.ielka Kwatera Główna..
a . m<?ż~ i lat?-gdYi: nie możemy prze- Dla ostatniej pozostają dwa warunki i
wIdZlec termmu zakończenia wojny-nie~ to n.awet niezbyt uciążliwe: Prolongo~
16 września. rsno.-Urzędowo.
czyn~1Ymi zupełnie, gdyż tym sposobem
wam e .zastawów każdomiesięcznie, ergo
będZIe ~o poniekąd także krzywdą· dla
płac:eme akuratnie co miesiąc swych
Z widowni zachodniej.
tych khJentów, kt6rzyby w przyszłości obmżonych procentów i jednocześnie
Niema zmian ważniejszych.
zmuszeni byli korzystać z usług lombar- z opłatą tych procentów, częściowe spła
d6w, tymczasem z braku w kasach tych cenie dlugu, pod tym jednakże rygorem,
Z widowni wschodniej.
os~atmch gotowizny, odchodziliby od
że dłużnik, zaniedbujący się w tych niezbyt trudnych-jak się zdaje-obowiąz~
Grupa wojsk generała mar- okienek nieobslużeni.
kach, traciłby prawo do obniżonych pro..
Mając jednak na uwadze działal
szałka polnego
Hindenburga: Na
centów
i ~~ zaległy czas obowiązany
ność
lombardów
tutejszych,
szukać
winlewym brzegu Dźwiny, dotarły wojbyłby .zapiacić procenty (podług normy
niśmy drogi pQśredniei. mogącej pomódz
ska nasze, wśród zwycięzkich walk, i zadowolnić żądania obustronne.
z,:"ykłe!, a oprócz tego i koszty na admi_ dalej naprzód w kierunku JakobstadWiadomo powszechnie, że lombar- mstraCję. Ostatnie-rozumie się-także
tu. Pod Liewenhofem odrzucono dy, jakkolwiek przez autora artykułu w tylko za czas zaległy.
Wszystko to jednak wykonalnem być
Rosjan na wschodni brzeg. Na pół "Kurjerze Łódzkim" nazwane zostały
może co do tych jedynie zastawów, któ"instytucjami
filantropijnemi"
pobierają
nocy i północnym wschodzie od Wil- po 18-20 proc. i wyżej.
rych właściciele znajdują się tu na miejna posuwa się natarcie nasze na. Wiadomo także, a przynajmniej jest scu. Lecz cóż począć w sprawie tych
przód.WróR stawia jeszcze zacięty to w każdym razie tajemnicą publiczną, ~astawów, właściciele których-a będzie
opór napieraniu na pómocnym wacho.; źe . in ćzasie licytacji ope,ruje w lombar-- . l?~ zape~'ne ~egjon-znajdują się poza
dach szajka licytantów, skupujących na hnJą bOjową l o prolongacie lub też
dzie od Grodna.
swych rzeczy ani marzyc moGrupa wojsk generała mar- wspólny rachunek cenniejsze zastawy wykupie
gą~. Co do tych, sądzimy, ii: nie może
za
bezcen,
aby
następnie . odprzedawać
!szalka polnego księcia Leopolda Ba- je właścicielom za cenę o sto procent byc dwóch zdań, że takich zastawów,
warskiego: Polożenie jest niezmie- wyższą. o czem wiedzą coś także za- tak ze względów sumienia, jako też i
prawa, 10mbady na licytację wystawiać
nione.
rządzający filjami i taksatorzy.
Wszystko to, nie licując z etyką i nie powinny.
Grupa wojsk generała. mar~
. Swoją drogą, wobec pięknych resumieniem,
nie może i nie powinno być
szalka polnego Mackensena: W poło
zultatów,
jakie dają tutejsze lombardy,
tolerowanem. pomimo tego, że. pobierawie drogi z Janowa do Pińska usi- nie
dziwnym
doprawdy
jest brak pomysło
lichwiarskich procentów uprawniołowali Rosjanie zatrzymać pościg Dasz.
ne jest nawet przez prawodawstwo ro- wości i inicjatywy ze strony miejscoPrzełamano stanowiska wroga. Pojsyjskie w legalnie zatwierdzonej dla lam- wych instytucji filanfroRijnych, które za~
własnego lombardu mogłyby
mano 6 oficerów, 746 żołnierzy, zdo- bardów ustawie. Sama bowiem ta usta" J'?źeniem
pIęknym rocznym dochodem powiększyć
wa
przeczy
rosyjskiemu
kodeksowi
kry"
byto 3 karabiny maszynowe. Obszaminalnemu, karzącemu winnych pobie- swoje fundusze.
ry między Prypecią a Jasiołdą i mia- 'rania
Piszemy to pod adresem takich inprocentów wyższych ponad 12 pr.,
sto Pińsk, są w posiadaniu niemiec- więc też dopuszczanie w lombardach stytucji, jak Towarzystwo Dobroczynno~
kiem.
pobierania procentów wyższych ponad ności i in. podobnych, które powinny
jaknajprędzej pokwapić się zebraniem
tę cyfrę, należy tłumaczyć raczej nie-Z widowni pOłudniowo-wschodniej.
dopatrzeniem się rosyjskiego prawodaw" choćby szczupłych na razie fuhduszów
na kapitał obrotowy i, otworzywszy lomJak w dniaoh poprzednich, roz- stwa z jednej strony, oraz brakiem inic~ bar9, własny na więcej przystępnych wajatywy
w
celu
ukrócenia
tego
nadużycia
biły się natarcia rosyjskie przed
ze strony interesowanych - z drugiej r1fnIrne:h oparty, zrobić przysługę tak
błedneJ sferze ludności potrzebującej
}ijaminiemieckiemi.
.
strony.
pomocy pienię1nej w formie pożyczki
Naczelne Dowództwo Wojskowe.
Że zaś publiczność, licząc na czas
jakó tet uzupełnić przez to dochody
(Telegramy z o~t9.tnłej chwili na ""-AJ stronie.)
wojenny, nie kwapi się nietylkozwyku- własne na cele u1;yteczności publicznej.
pem zastawów, lecz i z prolongatami i Nie czek"jmy więc i nie oglądajmy się
rozumuje, że przecież wobec takiego z tym długo, gdyż może tymczasem
ciężkiego położenia niepodobnem jest,
wleźć nam w drogę ktoś inny, niepotą
aby lombardy "mialy prawo" naznaczać dany, i sprzątnąć dobry kęs z przed
licytacje i sprzedawać fanty, jest to tyl~ nosa. Wszak to ojcowie Kartuzi w Charko z jej strony wprost pobożnem ży~ tre~, aby utrzymać liczne swe oc1-'rony,
W ostatnich czasach z pomiędzy czeniem, gdyż, wedle prawa, zastaw nie~ szpItale,. szkoly, do dziś dnia handlują
różnych tutejszych instytucji finanso~
prolongowany i niewykupiony sprzeda~ wynaleZIonym przez swych prazakonniwych~ operujących z różnym skutkiem
nym kiedyś być musi. W przeciwnym ków likierem i nie uważają tego za ja~
ku wygodzie lub· szkodzie rozmaitych bowiem razie lombard w końcu został~ kąkolwiek ujmę dla powagi zakonu i
sfer miejscowych mieszkańców, najwięk by poszkodowanym na tej kategorji za~ Kościoła. Dlaczegóżby zatem nasze Poszego zainteresowania - zwłasżcza u stawionych przedmiotów, które ulegają gotowie na przykład, zamiast wyciągać
biedniejszej sfery-nabrald kwestja 10m- powolnemu psuciu, się jak: towary łok perjodycznie rękę po datki do łodzian,
ciowe, garderoba itp., a· których w razie nie mogło czerpać funduszów na swe
hardów.
.
.
Wobec bowiem zabrania Warsza- uszkodzenia przez czas sprzedaćby nie utrzymanie z własnego lombardu?
wyi otwarcia tym sposobem kontaktu był w możności.
X.
Możliwym bylby więc w danym wy'"
z Łodzią, tutejsze filje warsząwskiego
LombardU akcyjnego otrzymal~ dyrek- padku tylko taki sposób załatwienia
tywę przygotowania się do ogłoszenia· sprawy, iżby lombardy zostały urzędo
: terrrlinu licytacji na sprzedaż zastawów wnie zobowiązane do zniżenia pobiera...
niewykupionych we właściwym czasie i- nych procentów, przypuśćmy do 6 proc.
Polska centralna agentura
i zupełnego skasowania prawa pobiera. nieprolongowanych.
prasowa.
. . .•. '. RozUmie się, że za przykladem tej , nia kosztów "na administrację"·
BAZYLEJA, 15 września. Profesor
Że takie zniżenie opłat ruiny Iom~
instytucji, pójdą także małe lombardziki. .
bardom nie przyczyniłoby, możemy śmia uniwersytetu w Genewie, Laskowski, doPołożenie stalo się o tyle draźliwem, że
niósł "BasIer Nachrichten", że w Lau..
lo
twierdzić wobec tego" że lombard
już w tych dniach druga osoba zabrała'
akcyjny np. wypłacił dotąd swym ,udzia- sannie założono polską agenturę centraJ....
-głos w tej sprawie na łamach pism miej.scowych, chcąc wynaIE::źć jakiś modus vi- . łowcom po 25 proc. i wyżej dywidendy ną w tym celu, hy powiadamiać opinję
vendi w celu zażegnania grożącej zainte- od akcji. Jest to jedyne prawdopodo- publiczną. Europy rzec:zowo i bezstronresowanym krzywdy i wyprowadzić same bnie przedsiębiorstwo finansowe w kra~ nie o wydarzeniach w Polsce. Kierowlombardy z obecnego polożenia bez wyj- ju naszym, dające tak pokaźne odsetki. nictwo spoczywa w ręku komisji, do
której należą członkowie wszystkich za~
Sądzimy źatem,że mniejsze '10m"
,~a
borów
Polski.
bardziki,
bardziej
jeszcze
prymitywnie
. Trudno bowiem wymagać iod tych
Adres agentury· tej jest: 2 Rue de
ostathich,aby, unieruchomiwszy swe ka- prowadzone, 'tym pewniej nie traciłyby
na zniżce procentów i skasowaniu cza- Midi, dla depesz: "Polag".
P!t~y w zastawach. ldórych właściciele

Wkw~stiilom~ardÓW.

KronIka polityczna.
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Głos angielski o sytuacji
~ONDyN. 16 :vrześnia.

wOjennej.
Współpra

cowmk WOjenny "TlInesa" pisze: Zmiana. w. ~aczelnym dowództwie armji ro'
sYJskIeJ powoduje pewien niepokój. Zdaje się jednak, iż od czasu, gdy Aleksjejew stał się szefem sztabu generalnego,
opór rcsyjski jest więcej zaciętym.
Współpracownik pisze w końcu, że
natarcie na pół'nocy jest najniebezpieczniejsze i gdy nie będzie go mOżna powstrzymać, nie będą miały znaczniej·
szych skutków sukcesy rosyjskie pod
Tarnopolem.
KONSTANTYNOPOL, 16 ~
"Temps" zamieszcza depeszę z Dedeagaczu, w której powiedziano, Że Rumuńja i Bułgarja, przez zakaz wywozu
środków żywności, wywołają czterokrotną podwyżkę ceny. Niema już wogóle
węgla i nafty.
Muzułmanie setkami stają przed ftt"
tuszem, domagając się zapomogi.
. Agencja "Milli" jest upow~
do oświadczenia, żewiaaomość ta jest
wierutną bajką.

Wewnętrzny

stan w Rosji.

KOPENHAGA, 15 września.~"Na
tionaltidende" dowiaduje się z Petersburga:
Wzmaga się stale ruch, dążący do
gruntownej zmiany w polityce rządu.
Rezolucje, przyjęte przez zarządy miast
Moskwy i Petersburga, domagające się
ministerjum, posiadającego zaufanie na-rodu, znalazły uznanie u zarządów pra..
wie wszystkich większych miast i wielu
związków technicznych i przemysłowych.
"l\!owoje Wremia" pisze: Kraj o·
czekuje z tęsknotą chwili, kiedy ucisk
rządu przestanie być nieodpowiedzial...
nym. l"1asowe demonstracje we wszystkich częściach Rosji okazują wyraźnie,
iż kraj znużył się oczekiwaniem.
Według doniesień londyńskich z Petersburga niema polepszenia po.łożenia.
Najprawdopodobniejszem jest, iż przekształcenie rządu zostanie odroczone na
później. Jednocześnie utrzymuje się uporczywie pogłoska, że Duma zostanie
rozwiązaną·

"Nowoje Wremia" i inne organy
prasy ostrzegają rząd przed konfliktem
z Dumą. Od czasu powrotu Goremyki...
na z kwatery głównej, zbiera się stale
gabinet dla obradowania nad wewnętrz·
nem położeniem politycznem.
W kilku mniej ważnych sprawach
gotów jest rząd do ustępstw względem
żądań bloku, w sprawach jednak waż·
niejszych nie chce on, jak zapewniają.
pozwolić na inny udział w rozstrzyganiu
spraw, jak ten, który stal się przez wybór członków Dumy, do różnych
komisji. Rząd odrzuca również żądanie
nadania Dumie stałego charakteru. -

., nowem położeniu
jennem.

WG'"

KOPENHAGA. Krytyk woiskowyPolitiken sajniuje się w artykule wstępuym no-

wem po.łoźeniem, fltwUl'IłOnem przeJ zmian~
w dowództwie na fronoie rosyjskim.
Krytyk tan pisze, że wojsko, na kt6co
rego czele car Bi~ znajduje, nawet przy zu..
pełni~ . lI~d~wąlaj!łcym uregulowa.niu sprawy
amnnlCYltlel zawsze jesIJcze będzie tylko woj..
skiem. składającym sie I rekrnt1w, gdy! korpus oficerski zupelnie nie wystarcza a jeazcI9
mniej wysta.rCJIa korpus podoficerski.

Woj-

sko linjowe, które Rosja miała w sea;;łym
roku w polu, fest prawie zniazc2ione. Zważyli
naleiy, że trudniej jest zrobić tołnierzem
niewykształoonego

rosyjskiego

włośoianillll

2.

GAZETA

niż

wy·

uiemQ1l, który posiada. szkolne

kslltałaenie i któremu dyscyplina we krwi
leży. Dobry korpus oficersld m6g1by niejedno grobić, lecz to jest bolączka armji rosyjskiej, której korpus luceraki nigdy ~a
wysokości zadania nie stał. Oprócz
siątkowfłrro go w czasie wojny.

tego

Zd:'Il9a

Biuro WclHa
rozpowszechnia z polecenia urzędowego
następujące doniesienie:
Urzędowe rosyjskie sprawozdanie z'
8 września o sukcesach pod Tarnopolem
odnosi się do wydarzeń, opisanych w niemieckiem sprawozdaniu dziennem z 8-go
września. Komunikat rosyjski, jak to każ
dy rzeczoznawca natychmiast przy dokład
niejszem zbadaniu musi zauważyć, jest
dowolnie zmyślony w tym przejrzystym
celu, by objęcie dowództwa przez cara
uświetnić za pomocą zmyślonych sukce·sów.
Głos PUPJs;,'!;k~e.wicxa

o ministerju m
koaliicyjnem.

BERLIN. "Piotrogrodzki Kurjer" przytacza bardzo ciekawą rozmowę słynnego
reakcyjnego posła do dumy rosyjskiej,
krańcowego prawicowca Puryszkiewieza z
dziennikarzami w sprawie reorganizacji
nowego ministerjum rosyjskiego, w skład
którego weszliby kandydaci z ramienia

różnych działaczy społecznych.
Nie znajduję ludzi - powiedział
ruszkiewicz-chociai ludzi znaleźćby

PUm
mo ..
żna ostatecznie, cała bieda polega na tem,
że cała biurokracja przesiąknięta jest zawiścią i wszędzie odgrywa główną rolę zazdrość. Tak, istotnie ludz!e są, ale ludziom tym nie pozwalają wysunąć się narzód, gdyż istnieje jakaś obawa, aby ze
względu na karjerę jeden drugiego nie

razie godnem pozazdroszcze~a.
część narodu
chce pokOJU,
ale chce równie·z, ahy prezydent energicznie występowat - Nie da się to ze
sobą pogodzić, bo ciągle ener~iczne wy-

l1ym

Większa

stępowanie może wywolać wOJnę·

Waszyngton chce, zdaje się, decy·
o pokoju lub wojnie pozostawić narodowi, podczas gdy naród, wobec korzystnego stanu handlu, chciałby pozo·
stawić dećyzję Waszyngtonowi.
.
"Times" donosi z Waszyngtonu, że
jest znamiennem, iż ohurzeniu prasy ~a
Niemcy towarzyszy żywe zastanaWiam e
się nad możliwością sądu polubownego
z .pokojowem rozwiązaniem przesilenia.
zję

Prezydent Wilson i sprawa "Arabie".
HAMBURG, j 5 września. "Hambur~
ger Nachrichten", donoszą z Kopenhagi
pod datą 15b. m.: "Jak opiewa pewna
depesza, nadeszła z Waszyngtonu do
Londynu, prezydent Wilson gotów jest
oddać sprawę "Arabic" sądowi rozjemczemu w Haadze, natomiast nie chce
prezydent odstąpić od zajętego stanowiska względem reszty zasadniczyc}l
spraw, objawionych w nocie amerykan~
skiej.

Vi sł:rzymanie ruchu okrętów.
BAZYLEA, 15 września. "BasIer
Nachrichten" donoszą z Londynu:
Doniesienia agentury »Lloyds" pozwalają się domyślać, że celem zor~a
nizowania środków zaradczych przeCIW
nurkowcom niemieckim, wstrzymano
ruch okrętowy między Marsylją i Bordeaux.

wyminął.

Moim zadaniem - mówił - w szererządu znajduje się wielu bezwarunuczciwych i nieskazitelnych ludzi.
Oczywiście na czele rzącu musi stanąć w
obecnych warunkach człowiek, który ma
poza sobą opinię nieskazitelnej uczciwości
i wierności do tronu, co bez zastrzeżeń o
obecnym prezesie ministrów Goremykinie
powiedzieć nie można, ale któryby posiadał także niewyczerpaną siłę energij i że,
łazną wolę. Wszyscy jesteśmy obecnie
złączeni jedn;; ideą. Należy tylko dotychczasowe zło llmieć naprawić. Rozpocznijmy od dumy państwowej. Jeżeliby się
wydaliło z dumy kreńcowo-lewicowych i
poprosiło krańcowo-prawicowców pp. Markowa II i Zamysłowsldego, żeby z rok
przynajmniej zechcieli posiedzieć u siebie
na wsi, zobaczylibyśmy od razu pełną siły
. i nowo zorganizowaną dumę.
- Ja sam - powiada Puryszkiewicz
- zgodziłem się z wieloma moimi po1i~
tycznymi przedwnikaD"i. Pragnę pomówić
z trudownikiem Suchanowem, czy nie ze=
chciałby ze mną wspólnie pracować na
. jednej platformie. Ogłaszam to otwarcie.
bo niechaj Suchanow będzie sobie moim
przeciwnikiem politycznym, ale jest on
człowiekiem bezwarunkowo uczciwym i nieskazitelnym.
Dalej wywn~trzał się Puryszkiewicz,
gach
kowo

iak

następuje:

"Na wasze zapytanie, kto z członków
dumy mógłby w5tąpić w SZeregi ministrów,
odpowiadam: z paidziernikowców Rodzianko i Szydłowskij, z kadetów. Szingarew,
którego uważam za człowieka wysoc<! uta\entowanego, z Koła polskiego Dymszę.
Wymi niłbym więCej, ale na razie nie przychodzą mi na myśl".
Najważniejsze jest obecnie - konklu~
duje Puryszkiewicz, aby rząd złączył się
ze społeczeństWem. Hasłem obecnem powinno być: "Jeden za wszystkich. a wszys-

cy za jednego!"

Jakżeż inaczej brzmiały wywody Pu~

,tyszkiewicza jeszcze rok temu ...

Nowe kopalnie mIedzi
w Syberji..
BERLIN, 13 września. (WAT). "Nówoje Wremia" zaznacza, iż wiadomość
o odkryciu nowych kopalń miedzi w Sy..
oerji potwierdza się. Nowe kopalnie cią
gną się wzdłuż całej prawie granicy
Nongolji i obfitują w wielkie zapasy teg? dwukrotnie podczas wojny wartoś
clOwe~o. metalu. W wielko-przemyslcwych l finansowych kolach petersburs~ich doniesienie powyższe wywołało
memał'e .zad<?wolenie!. tembardziej, że
zapasy ~ledzl w. Ros}! samej byly już
v..: ostatmm czaSIe prawie na wyczerpamu. Natychmiast rozpoczęto przygoiow,awc.ze roboty eksploatacyjne, któremi
kIerUje grono dOŚWiadczonych inżvnie
rów rosyjskich oraz francuskich: Dotychczasowy wynik robót przedstawia
się korzystnie.

Z Ameryki..

LOMDYN. uDaily Tełegraph" do!lOsi z Nowe~o Jorku:
Polożenie Wilsona nie jest w żad~

Nr. 244.

a-ej po pd. ..Kościuszko pod Racłav,.'icnmi" wiezorem o godz' 7~ej Pod Aolumn!!! Zygmunta.
o .
TEATR TJ..LJA.. Jutro o godz. 1-ej 'Wi~ez.
i w Niedzielfi o godz. 3 po pot" Car 'Paweł .. L
W Nh:dzie1li O godz. I) wIeczorem .BelwedeI
WYPOŻYCZALNIA Tow. • Wiedza" t;ltwarta Godziennie od g. 5-8" w niedziele l ŚWIQ
ta od g. 10-1.
WYPOŻYCZaLNIE Tow. Krzew. Ośw~a
tv otwarte s~ w śrouli od godz. 4.-S, w me·
dzielą i świętaod l-ej-l-aj.

SprostoWBnie.

W środowym numerz~

"Gazety
w nazwiskach sędZlow z pos·
ród czlonków Stowarzyszenia wlaścicie
li nieruchomości zaszła pomyłka.
. Powinno być: W sobotę A. Gał
czyński, a nie Gołczyński, jak mylnie
podano.

o

żywność

dla

Łodzr.

(a) Członkowie delegacj~ za~r?wian
towania miasta przy magIstracle pp.
Szaniawski i Drozdowski wyjechali W
okolicę celem poczynienia zam6wień na
zakupy artykulów żywności, kartofli itp.
dla Łodzi•.
Teatr niellUieckii IW

Łodzi ..

(a) W dniu 25 września otwarty zostaje teatr niemiecki pod dyr. p. Bassermana.
Robcty publiozne ..

O)

Przebrukowanie trotuarów na uL
Średniej od rogu Widzewskiej do NowoTarO'owej zosbio jUi zakończone, 'Wobec
"
'.
czego
ruch
ogolny znowu przywracono.

.

20

kai"~

"hlebowj'ch.

poniedziałek, dn·
sią już wydawanle

\V nadehodz!}cy

(1)

RZYM, 16 \' rześDia. Według donif"sie·
nis ,.Ae:enzia Stefol ni", umarł we Florencji
kardynał Lorenzetti.

I

Łódzkiej"

Wydawanie

Smier6 kardynała
Lorenzetti.

września

Tozpoezyn'i

nowej sBrji kart chlebowych.
Kart· chlebowe będą wazne od dola
27-go września do lO-go p13ździernika.
%

Tow, rob.

"Swiat.ło"..

(a) Zarząd Towarzystwa robotniczego ,.SwiaHo" przy ul. Fabrvcznej 1
Wydawanie paszportów przy placu rozpoczyna kursy oświatowe wykładami
Kościf'Inym Nr. 4 zaczęło si~ pod tymi
buchalterji i rachunków i przyjmuje wpisamemi warunkami od g. 8,30 rano do g. sy kandydatów. Prelegent zosta! już
2,30 po pot bez przerwy:
wybrany i kursy rozpoczną się w tych
w środę, dll1ia S września r.. Ib.' d'11iach po skompletowaniu liczby słu
osoby, których nazwiska rozpoczynają się chaczy.
Z piekarni rcbotlllioRej.
nast. literą otrzymają paszporty:
(l)
Piekarnia
robotnicza (Fabryczna
w soboŁę
" 18
l'
ł'" R,
Nr.
7)
s!"rzedaje
obeonie
funt chleba poIł niedzielę
H 19
"
H
S,
" poniedziałek" 20
"
".. T,
. 9 i pół kop.
Ze "Stl"z:eoh,. ł'ohotnioz:ej"..
"
"" U V W Z Z
" wtorek
" 21
(l)
ZlpisJ.ui
uesniowie na kursy wieczoŁódź, dnia 7 września 1915 r.
rowe wspomulanei ,.Strzechy" powinni prze>:!Cesarsko Niemiecki' Prezydent Policji
stawić s~e legitymacja w kancelarji Tow.
von Oppen.

Obwieszczenie.

J}

Obwieszczenie..
We wtorek, 14 września r. b. zac,;,:: się
wydawanie paszportów przy
ul. Suwalskiej Nr. 6W tym dniu otrzymają wszystkie te osoby
swe paszporty, których nazv;1ska rozpoczynają się
literą:

w soboie

18,.

• niedzielę

:o poniedziałek
w wtorek

• środę
,. czwartek
• piątek
" sobotę

I(,

19»
20
21"
22
23'
24

L, Ł,
M,
N, O, P. Q;
R,'
S,
T, U, V,

25

W, Z

Ż,

Kaźdy

paszport kosztuje 5{) ren. - SD kop.
Uprasza się uważać na stempel i podpis w
paszporcie.
Łódź, dnia 13 września 1915 f.
Cesarsko Niemiecki Prezydent Policji.
von Oppen.

Obwieszczenie.
Celem rozwiązania kwestj! jakie ilości z zameldowanych w czerwcu gdgan.ó\': wełnianYch tutejszym fabrykvm do przerobienia cdnosnie miejScu osladiym fabrykantom do sprzedaży, oddar.e b~'ć
mogą, winne w aniu 15-ym września kwestyonarvu-

w

sze z 'pow'.atoyre~? w:,·dzi~~1J. gosp.o~arcz<:go przy
cesars':o memIeCK!m PreZydium PolIcJi byc odebra-

ne, sfósownie do

porządku

września do godziny 12

wypełnione,

i do W-go

w pohldnie w pOWiatowym

wydziale gospodarczym (KreiswirtschaftsallSschuss)
przy cHey Ben~dy~(tJ. pod nr. 2 podane.
Do z:lmeldo';'.-:!n!a zobowiqzani są: właściciele,
fabrviw!lci i utrz,>rrwjacv skbdv.
, - -parcie lUb- rr:lęsianie gdłganów wełnianych
jest Z3ł\3z.ane~
Kwestyonaryu~z

zawiera dokładne ooiaśnie;~ .-li'" '~~,,~~ r"{".~,,,· d . ;",-/
.•< ,",.A~'
n
,,~(., u!Jll\...L~:'\..~ ..... u"~:.;: _Tle Zl • .i~..:n."e m~"lą 1;: . . . yvu:a.ne~
LGp'i.Sy, ktore w kwestyonarJUszu wcale nie,
lub !1iedo~,ł;idnle są radam:, podlegają kouHskacie.
Oprócz tego wyznaczoną zostar:ie kara "t do 5000
reare:~.

Łódź, dnia 1iJ·;;o wrzcsnil i915 f.
Cesars'ko !\ienl:ec!d Prezycent PaHeri
von O;lp-en*"
..

JUTRO:

t

S. d. l'rallcit<d:lł.

t

członków.

Bibljoieka towarzystw8 t zawierająca
650 beletrystycznych i naukowych ksi;~żek
i pos'ah 180 czyte:nik6w.
Czytelnia posiada różne czasopisma i
tygodniki.
Na kursy wieczorowe urządzone dla
analfabetów dorosłych zapisało się 60-ciu
uczniów.
Towarzystwo urządziło 5 odczytów z
dziedziny przyrody i o literaturze ź}'dow~
skiej.
Z dochodów i ofiar wpłynęło przez
cały okres czasu 796 rb. 15 kop.
Z

łowarzyłl>twa ł"obotnlkó. branżl'

drZ€Hllllnei.
urządz10a Trzy ws~omnia

(l) Artel
nem towarzystwie (Piotrkowska 20) rozpo~
częła już swe funkc;e.
Artel przyjęła jd różne roboty~ jak
dekoracje, odświetanie i roboty tapicerskie.
Informacji, dotyczących arteli, udziela
się w lokalu towarzystwa codziennie od g.
S-e] do ID-ej wiecz :,rem.

z

Towarziitwa spt>xeda_oów gazet.
(l) Spółka, istniejąca przy Towa*
rzysfw:e i mieszcząca się przy uL Piotr

kowskiej nr. 30, czyni ohecnie przvgotowania do zaopatrzenia swych czlońk6w
w węgiel na nadchodzącą zimę.

A: komi$ji hac!lu:da. atU(;
.~.
(o) Poniewaź. na krańcach ,; .',.1,

Such. d. Józefa.

W S~,ód i:łońca o godz. .5 m. 35.
Zacllod.
6
14TEATR POLSKL iutr; o godz. 6 i
Pod KalumnIJ: Zygmunta. W Niedz.iel~

(1) Zarząd towarzystwa (Nowo#Zarzewska 14} wydał sprawozdanie ze swej
działalności za całe 6 miesięcy istnienia,
1. którego widać, iż towarz}stwo liczy 250

CZłonkowie, chcący zaopatrzyć się

Ralendarzyk"
D~IŚ:

(OIg:ńska Hl, otwartej codziennie ort godz! ...
ny 7-e; do g .. ?! wiecsorem w ciągu si{dmlu
dni, t. j. do przyss:łego wtorku d. 21 h. m.
Z żyd wsiciego towarzystwa liłeraókiego r~jonu Górnego Rynku •

zawczasu w ten niezbędny artykuł dQ~
mowy. powinni zgłosić się do spółki, po.dając swe zapotr-zebo",:anie.
Spółka sprzedaje 4-funfowy chleb
po 36 kop.

10

póŁ 'W'.
Q

godś.

-

tODZKA

jak np. w RadogoszcZu, za rzeźni~l ba~
iucką, :za rzeźnią m.iejską i innych ' miej~
scach, utworzyły się Z pozbaWionej odpływ6w wody obszerne hagniska1 l'oją.ce

się

od mikrobów i

zanieczyszczające

podskórnie sąsiednie studnie, przeto komisja badania studzien przy delegaCji
zdrowia magistratu miejscowego przystąpiła do zbadania tychże blot i zasto.sowania odpowiednich zarządzeń sanacyjnych.
Ze

szkó-ł

fabrYC2uaycb"

W szkołach fabryczllych fabryki
Tow. sile. K.lrola. Scheiblera dziś ukoń.~
ewae iostaną zapisy dzieci, przechodzi'!cych z ochronki do szkoły, oras świeżłl
przyj~tycb. Napływ dzieci w roku bieżą
cym nIe był tak liczny, jak za lat uprzed.
nich, tak, iż wszystkie dzieci tobotników
znajd ił miejsce w szkołach fabrycznych
mieszczących do 1700 dzieci.
ł
Jutro dzieci mają się zgłosić do szkół
le~z bez książek. LekCje rozpoczną się
20 hież m·cs. Tow. akc. zakładów Karola
ScheibleIll uruchomia trzy szkoły fabryozne
a mianowicie: Szkoła Nr. 1 na Ksjęiy~
Młynie przy ..\leji pod Nr. 13, licząca 8 od.
dzialów, po 64 dzieci na kaidy"oddział
i 8 nauczycielami. po::d kierunkiem star.
szegG nauczyciela p. FreiEcha; Szkoła Nr. 2
pray ul. Bomnej pod Nr. 5. równi;:ź g·od.
działowa pod kierunkiem p. KamencB, orali
szkoła Nr. 3, za.łożona w roku 1914, przy
ul. Targowej w don:a:1h Scheiblerowskich
obok ochronki, pod kierunkiem r. Dalewskiego, na 12 oddziałów. W roku bien
żącym jednakże, z powodu braku personelu nauczycielskiego. w szkole Nr.3 muchomione będzie tyl;':o 10 oddziałów. W

(a)

ubiegłYDl
roku
szkolnym w szkolach
8zajblerowskieh prowadzone wykłady były
normalnie, jedynie z przerwą jedncmie.
sięczn~ podefns oblężenia minsta i bitw)
pod Łodzią.lecz dla ukończenia kursu wykłady za, to zostały przedłużou9 o miesiąc,
t. j. do dnia l sierpnia, a wakaeje letnie
zredukowano do półmiesiąca tj"lkQ. Na pa..
czątku roku szkolnego szkoły b~dą prowa..
dzone jeszcze tak, jak i poprzednio, to j.
jako SZkoły mięszane. z językiem wykłlłP
dowym polskim, oraz językiem niemieckim,
wyl;ładanYID, jako przedmiot. Projekt podg'alu szkoły f:~brycznej na oddziały pol..
skie i niemieck'e, zainicjowany przezRadc~
szkolnego p. Sakobiclskiego, nie został
jeszcze ostatecznie zadecydowany i WptQ..
wadzenia go naJeży oczekiwać w przyszłości- Oprócz szkół fabrycznyeh Sza';"
blerowskich w Łodzi ~nBtaje jessco;8 \łfli
chomione okob 2() szkół fabrycznych,
a mianowicie gazowni miejskiej, elektrowni. rzeźni, Geyem, Leonhardta, Stolarowa
i innych.
Trzy nrmy przemystov.-e łódzkie fe~
dynie zamierzai~ nie otwierJć swych szkół
fabrycznych, a mianowicie: Dessurmontat
I{'Jhna i mauuflktury widzewskiej Heinala
i Kunitzara, co do tej ostatniej firmy zam..
knięcie szkół nie jest jeazcze zadecydowanem.
Na oetatniem p03iedzenin W sprawie
uruchomienia. szkól fabrycznych, radca
szkolny p. S:tkouieiski przyrzekł wystarae
się o przeniesienie hzaretu wojskowego
z lokalu szkqły fabrycznej firmy Geyel1\
aby w teu spJsób umożliwić uruchomienie
szkoły.

Ze Związku robotników wl'znania
chr:atO$9ijaitsklego •

(h)

Onegdaj wieczorem w lokalu

Związku robotników i robotnic wyzna~
nia chrześcijańskiego odbyło się zebra"

nie nowowybranego Zarządu, celem dO"'
konania podziału mandatów.
Jako prezes wybrany został p. TeO"'
dor Szpeizenfeld, wic~prezes p. fryderyk Baum.ler. kasjer p_ Herman Fidlel'ł
pomocnik kasjera p. Ernest Szulc. 56"
kretarze pp. Franciszek Fajge i Henryk

Krap.

Nowowybrany

swą działalność.

Zarząd rozpoczął jut

Otwarcie uowej taniej kuchni.

fa)

W

niedzielę

po pot w domu

;NQ 19 przy ul. Wiznera w Rokiciu

od-

bylo się otwarcie czwartej kuchni ludO"'
wej komisji międzyzwiązkowej Stow&'
rzyszenia robotników chrześcijańskich
_Praca", Związku zawQOowego robotników i robotnic wyznania chrześcijań~
skiego i Resursy rzemieślniczej ch-ne-ścijaUskiej. Poświęcenia lokalu dokonał
ks. prałat Tymieniecki.
W dniu otwarcia wydano 300 obia..

<ł6w.

z

Tow.

n'H.!zl'lĆzn~go

"AriaU •

(l) W nadchodzącą niedzielę, 19 h.m'l

o godz. () wieczorem odbędzie się w 10"
kału Towarzystwa (Wóiczańska 23) od"
czyt na temat: >lt\~dowski i hebra~ki
'" • poCzem odbędzie się dysku$ja.
ejśde bezpłatne.

Skatki .hłCllit.. Gi:rłO.......

(I) W ubiegłą środę, gdy piekarz łL

(Kamienna 16) wypróbowywał swą ma'"

szynkę $~Primusi< J wydosłał $ię
plomień, od którego zapaliła się

wem obol.: StOjąC6 hutelka ze spi~

sern dQ oalenia i st61 na któ.~'11 ~

GAZETA Ł OnZKA.
tnas~y~ lPą:uplywie pół god~y uda~
SIę ogień ugasić, prżyczem

lo

H. odniósł

dotkI1we poparzenia.
~awezwany felczer udzielił K. pierwszeJ pomocy.
Posiędzenię

Rady miejskiej,

Nad zwyczaj interesują.cem i ważnam
byłD wczorajsze posiedzenie rady mieiskiej
Z p~zedłożonego w ogólnych zarysach
etatu mleJB~ie.gQ. d6wiedzieUśmy się, że
rozchody mIejskie od 1 lipca 1915 do 1•.
4•.1916 wyniosą 3:3$569,000 mrk., dochody
z~s 23,678,800 mrk. tak, że deficyt wynie,.
!:Ile okrągłe 91 890,000 rurko
Ponieważ

czas nie jest po temu, aby

na.kladać nowe podatki uchwalono zacią
gnąć pożyczkę do wysokości 10,000,000 m.

Sfj-'szeIiśmy

ciekawyoh stosunkach
wprow.adzeniu ksiąg zejŚĆ i urodzeń ty..
dowaklch; o niedokładnośoi w ich prowadzeniu; nie są zapisane do ksi~gi ludności

ju~ całe

l)

pokolenia.

NaJważniejszą jednak najwięcej ogól
IntereB~Jącą uchwałąjestt że rada miejska
uchwalIła dostarcsyć magistratowi fundusze dla rezerwistek, celem złagodzenia ich

.

nędzy.

POBi~dzenie zagaił

o godzinie 5-tej

przewodmczący pan Juliusz Triebe. i odczytał piBmo prezydenta policji wyrażają

cego

swą zgodę

na uchwalony regulamin

d~ą rady miejskiej z maleńkim uzupełnia
mem.
Następnie zajmowała się

rada. miej.
.ska wnioskiem magistratu co do zaciągni~a

cIa

pożyczki.

Przewodniczący odczyfał etat za czag
od 1 lipca 1915 do l kwietnia. 1916 r., 3
którego dowiedzieliśmy się że w:ynoBzlł

a) główny zarząd

dochody

rozchody
50000 m.

b) deputacjacja za..

prowiantowania
:m'asta•.
'1. wywóz
2. t.arg na bydło

3.

oddział

węglii

4. oddział

225,000
14,000 n
5,300000 5,300000"

dla

zapro~

wiantowania

c) deputacja dla u.. bogich

d) podatki
e) szkoły

1,350,000

1,850;000"

2,850000

2,850000"

8,000000

10.000000 "
20000 "

.

250000

1,696000 "
380000 •

f) budowle
g) deputacja dla
spraw zdrowo-

tnych
h) lasy
i) miary wagi
. j) kwaterunki i pc..

400000

1.518000"

16800

16800 "

80000 "

bór koni

ii) centrala
. chleba
Ogółem

7200 •

dla
10287000 10287000 11
dochody wynosz'ł 23.678,000

mk., a rozchody 33,569,000 mk.

pożyczkę w
w}'i:iokości, to
znaczy.
niema być poźyczka zaciągnięta
w wysokości· 10,000,000 mjr., lecz tyłko
'yle, ile będzie potrzeba, najwytej 10,000,000
łnk.; pieniądze te nie będą Odraza podjęte,

Uchwalono zaciągnąć
niemieokich bao.kach do tej

ze

przy ul. Olgińekiej na szpital za rooznym
czynszem 6,000 rubli ai do 1. 7. 191f3. Jako. nagły przed!:!tawił pan Iladburn;tJstrz WUlosek, aby rada miejska ggodziła.
SIę, aby maę;istrat postawił do dyspozycji
sumę 3,000,000 marek jako zapomogi dla re-

Zerwistek.
.
Wska.zał nn pożałowanie godne wypad~
kI ostatnich doj.
Wspomagane być mnsz!Ii 15,000 rodzili,
50,?OO głów. Ostatni raz otrzymały rezerwi.

Btkl.zapomogę !la f;oczątku sierpnia. Rsąd
rOSYJskI, uchodząo Z \Varssawy. nieehCliał nic
D3 cel t/m pozostawió, miasto ma wypłacić
pOło\r~. ogólnej sumy, a przyszła wypłata ma
1lllstąpiO w Przyszły Doniedziałek.
. Rada jednogłcś~ie zgodziła Bi~ na ten

wnIOsek.
.

Wreszcie przy.zła pod obrady inłepela.

6J~ radnego Winnickiego i towarzyszy w spraw,te drożyzny panująCf'j w Łodzi. Radny Wiu-

me ki nzasa.dniał interpelację, malując w ponurycb, nIestety, prawdziwych obrazach,
drożyznę a skutkiem tego bied~. Skarżył si~

na dr?żyznę przerustelr. Pllfówttywał ceny'
łódziue z cenami w sąsiednioh miastaoh.
Od stolu magistratu odpowiedział

r.

nadb?rmistrz i p. Hoffrnann, ie magistrat
czynI,' 00 tylko może, aby lmpobiedz tej dro-

Ż) źnie,

starat

się

o zaknpno

łiemniaków,

sprowadził 100 wagonów nafty, 3 wagony lap:tłek, 4 ~3gony śle.Jzi, zakupił cukru; pan
nadburmistrz zapewnił, że wszY8tko~ co tyl'"

ko wsiłaoh jego hf,ldzie, u.czyni. aby niedoli

zapobiedz.
Posiedzenie zakoń02yło sif,j o
Cl:orem.

s1/i wis-

Instrukcje
dOf,czqce podatków z zafJaw i wIdowIsk,
Na mocy uchwały posiedzenia Rady
Miejskiej z dnia 16 września 1915 roku
zgodnie z §§ 11 i 30 ordynacji miejskiej
z d. 19 czerwca 1915 r. wydane zostają
n~stępujące instrukcje, dotyczące pobierama podatków z zabaw i widowisk.
§ 1.
Podatkowi miejskiemu podlegają wszystkie publiczne widowiska i zabawy urządza
ne w obwodzie mie}skim:
~a) przez zamknięte w ścisłym kole
stowarzyszenia lub towarzystwa, wżględnie
związki, mające na celu urządzanie zabaw
i widowisk,
b) przez pojedyńcze osoby w rÓŻ..
nych gospodach i lokalach publicznych za
pobraniem kosztów lub części wydatków
~d zwie9.zających, stosownie do poniższych
Iflstrukcjl.
.
§ 2.
o ile wstęp na zabawy lub widowiska odbywa się za biletami wejściowemi
lub o ile w miejsce biletów używane są
programy, bony i t. p. natenczas podatek
podniesionym zostaje z sprzedanych bile·
tów (porówn~ § 6) w innych wypadkach
na mocy ryczałtowej zasady podatkowej
(porówII. § 7).
O ile podatek z biletów nie osięga
sumy podatkowej przewidzianej przez zasadę ryczałtową natenczas powstała różni"
ca winna być dopłacona. Przy przedsta.
wieniach i widowiskach kinematografiez ..
nych-(§ 7 Poz. 10) całodzienne poka.zy,
o ile odbywają się za biletami, uważane
są jako jedno przedstawienie.

lecz tylko wtedy. gdy okaże siE;) potrzeba.
.
Ułożenienie
warunków, oprocentowania, spłat, j t. d. pozostawiono magistratowi.
.
Zgodzono się dalej na zaprowadzenie
ł pobieranie podatku od zabaw. od piwa,
§ 3.
'lak wyrabianego w mieście Łodzi jak i .
Podatkowi podIegają oznaczone w
poza Łodzią.
Dawniejszy magistrat "p. Pieńkow § 7 odczyty. przedstawienia, pokazy, zabaBkiego" , jak się jedeu z radnych wyraziI, wy i wieczory taneczne.
wypłacał zakładowi chorych w Kocha"
§ 4.
nówee rocznie 7500 rubli. Za dwa lata
Wolne
od
podatku
są przedstawienia,
Dstatnie zaklad ten nie otrzymał zapoodczyty i pokazy mające na celu:
mogi, rada miejska na wniosek magistra.tu
a) pielęgnowanie nauki i sztuki,
Jednocześnie uchwaliła wypłacić zakładowi
b) zadanie szkolne, oświatowe i do,.
15,000 rubli subwencji.
świadczalne.
Bez dyskusji jednogłośnie uchwalono
Powyższe widowiska urządzane przez
froBzta na. sprawienie ławek do parku ks.
imprezę handlową są tylko w tych wypad~
~oniatOWBkiego i napraw~ oranźerji w parku
kach wolne od podatku o ile bilet wejścio
Staszyca.
wy n}e wynosi wyźej (50 kopiejek) jednej
Dalej -etóhwalono udzieJić kasie po. markI.
~yezkowej 4000 rubli tygo?niowo bez p:o§ 5:
eentu. Kasa ta ma zadanJa nader pozy"
Widowiska, z których dochód czysty
teczne do spełnienia. Nieposzlakowani
przeznaczony
jest na cele dobroczynne lub
ludzie, wstydzący się żebrać mogą za po ..
społeczne, nie są wolne od opłaty podatręcEeniem dfłstać w niej potyczki od 6
kowej.
do 30 rubli, . któr~ mają w roku po zaZ widowisk, które nie przynoszą do\varciu pokOjU splaeićj potrzeba na ten cel
chodu
lub dają mały zysk, moZe podatek
300.000 rubli~
Przy następnym punkcie obrad, do- być, na mocy postanowienia Mag~stratu,
zmniejszony, ewent. skasowany ..
tycząoym wybrania komisji, k.t,ór~by dozo:
Postanowienia powyższe nie tyczą się
rowała prowadzenie ksiąg ~eJ~ć l ur?dz~n
gminy źydowllkiej; . dowiedzlel!śmy SIę, z.e wcale przedstawieńkinema tograficsnych
i t. p., a uwzględniane są tylko przy wiksięgi te prowadzono dawnif'j przy magldowiskach wyłącznie naukowych i pouczaraCie~ i że dochody z tego wpływały do
ieBzeni p. Pieńkowskiego. Wielupowatr~y jących.
§ 6.
. ywało od zapisu koszta, które . wyn?81ły
~a każdy .zapis 15 ,1Wp.t w apra~!~ tel re ..
Podatek biletowy.
ferował pan JarocinskI, do komlsJ.l, te~ deDla
określenia
i pobierania. podatku
:egowanó z magistratu ~. J~rOCI?Bklego,
ważne
fJąnastępujące przeod
biletów
~rady mfejskiejp.Rablnowlcz.a ~. Zanda.
pisy:
Zgodzono się dalej na. wynaJ~OIe dom:l

E

3.

----------------------------------ekwilibrystycznych pauto-

. . 1. Podatek biletowy Qd urządzanych
widowisk oznaczonych w § 1 sub. 1 - 9
wynosi:
a) przy bilecie wejściowym do 30 Fen 5 Fen.
b) I t . .
Ił
1 Mk. 10 "
Ił biletach droższych 10 proc.
Od przedstawień i widowisk kinema·
tograficznych podatek biletowy wynosi:
a) przy bilecie wejściowym do 30 Fen. 5 Fen
b)"
fil
"
',. 50
" 10 lit
c) fil
II
,.
,,1 Mk. 15 1J
1
d)""
..
" 1 / 2 " 20 "
e)'""
"
,,2
~30"
f) !O biletach droższych od każdej dalszej
1 Mk. - 10 Fenigów.
2. Ceny kasowe biletów są miarodajne dla wysokości pobrać się mające
go podatku.
3. Od biletów bezterminowych opła
ca się 10 proc. wartości pieniężnej, zaokrąglając sumę podatku w górę do 5 fe·
nigów.
Przy dOdatkowych dopłatach do bi.
letów, służących na czas dłuższy zastosowuje się podatek wymieniony w Nr. 2.
4. Od biletów abonamentowych lub
tuzinowych· podniesionym zostaje podatek
w sto.,;unku do ilości widowisk, n l które
wykupione są bilety i przeciętnej ceny
biletowej urządzonego widowiska.
5. Od biletów, uprawniających wielu
osobom wejście na widowisko, podatek
zostaje podniesionym, o ile nie podana
jest w nich ilość osób, według Nr. 3 i 4
pomnożony przez 5.
6. Gratisowe passepartouts wolne są
od podatku, o ile jako wystawione imien·
nie nie mogą być odstąpione osobom dm..
gim i jako takie zaakceptowane są przez
Magistrat.
W miejsce nazwiska 'może być w kartach tych podaną nazwa urzędu lub redakcji.
7. Na katdym bilecie winien być oznaczony podatek lub urzędowa adnotacja
"wolny od podatku·.
.'. Magistrat moZe jednakże według swe..
go wzoru bill ty kazać Wydrukować i takowe w cenie kosztu ustąpić urządzającym
widowiska i zabawy.
8. Każde widowsko podlegające cpłacie podatkowej, winno być nie później
jak na 48 godzin pued terminem przedstawienia, zameldowane urzędowi naznaczonemu przez Magistrat.
Do zameldowania obowiązani są przedsiębiorcy jako też i właściciele lokalów, w
których widowiska mają się odbyć.
Meldujący otrzymują od urzędu odpowiednie o tern poświadczenia.
9. Przedsiębiorca obowiązany jest
prowadzić książki i wykazy o wydanych i
sprzedanych biletach w kasie głównej i po
za nią i takowe na żądanie przedstawić
Magistratowi. Książkowość ta prowadzona· jest według wzoru otrzymanego z Magistratu.
10. Za dokładne zapłacenie podatku
miejskiego poręcza przedsiębiorca i wła·
ściciel lokalu solidarnie.
Przedsiębiorcę jako te! i właściciela
obowiązuje Magistrat do podania urzędo·
wi podniesienia podatku miejskiego:
a) w przeciągu następującego dnia
roboczego po widowisku wykazu
sprzedanych biletów· wejściowych w
kasie głównej i po za nią;·
b) w czasie określonym przez
Magistrat wykazu podatków od wy~
danych bilet6w abonamentowych i
fuzinowych i dodatkowego podatku
od przewidzianych w Nr. 3 sub. 2.
. Magistrat uprawniony jest w wypadkacb, gdzie to jest pożądane Izażądać zabezpieozenia zapłaty podatku ze wszyst·
kich wydanych biletów.
11. Magistrat ma prawo w każdym
czasie przeglądać i sprawdzać księgi, wykazy itp. i zaprowadzić odpowiednie środ
ki zabezpieczające uiszczenie podatku mieF
skiego.
12. O ile nie daje się udowodnić i
lość wysprzedanych biletówt podlegających
opodatkowaniu, natenczas Magistrat podatek ten określa w wysokości sumy od 20
- 500 Mrk.
Magistrat uprawniony jest dla upro~
szczenia biegu pracy, z pojedyńczemi oso"
bami zawierać specjalne układy o zameldowaniu i terminie placy podatków.
..

§ 7.
Dla niżej podanych widowisk i zabaw
o ile są dostępne dla ogółu bez bilet6w
wejściowych .1ub o ile wejściowe są równiei
i niższe od !.lO fenigów, natenczas w miejsce podatku biletowego dozwala się również obliczanie podat!ru na mocy ryczałto:'
wej zasady, a mianowicie:
1. dla urządzanych koncertów, wy~
stępów chórów, orkiestry i przedstawień
dramatyc1:nych
itl
10 marek
2. dla deklamacji, spiewu. przedstawień teatralnych, baletów. ,Widowisk gi-

m!1s~tycznych7

i

m1mIcznych, a także .spirytystycznych i
czarodziejskich, które odbywają się w róż
nych gospodach, restauracjach lub specjalnych na ten cel przeznaczonych lokalach,
za każde przedstawienie
10 marek
3. dla muzyki lub chórów, które
odbywają slE! w różnych gospodach iub lo
kałach uweselających, których przestrzeń
nie dochodzi do 80 metr. kwadratowych,
wykluczając zabawę taneczną od osoby u~
częstuiczącej 1 marka dziennie, najmniej
2 mrk. najwięcej 6 marek. podatku dziennego.
4. dla prowadzenia mechaniczne..
go instrumentu muzycznego bez tańców przy
wartości instr. do 500 Mi k. kwart. 4 rmk.
•
..
1000
8"
Ił
li
3000 •
"
15 Ił
:ł
•
wyżej " "
30"
5. dla prowadzenia cyrku za ka~...
de przedstawienie
30 marek
6. dla nie podpadających pod nr.
1 i 2 pokazów osób zwierząt i rzeczy, wy..
ścigów pieszych, na. rowerach, konnych, samochodowych i tp., strzelnicach, panoram
i wystaw wszelkiego rodzaju, a tak2:e przy
wszystkich innychlwidowiskach (ognie bengalskie, wzloty balonem itp. dziennie 5 m.
7. na utrzymanie karuzeli, huśta
wek, kolejek posuwających się itp. które:
a) poruszane są za pomocą ludzkiej lub zwierzęcej siły dziennie;;; 1 marka
b) poruszane za pomocą siły mechanicznej, parowej itp. dziennie 10 mrk•
8. na utrzymanie loterji fantowej,
bud strzelniczych, stolików szczęścia, automatów muzycznych, aparatówelektryzują..
cych, siłomierzy itp. dziennie w dnie powszednie l mrk., świąteczne 3 mrk.
na utrzymanie widowisk, oznaczonych pod
nr. 2, 6, 7, przynoszących bardzo mały
zysk, może być przypadający podatek
zmniejszony na 50 Fenigów do 3 mrk.;
9. dla urządzanych zabaw tanecznych, balów maskowych, zabaw łro!!tju
mowych, redut i tp. podatek obliczany by..
wa jak następuje:
lO

"

B

l

IUb po
do 12 12-ej w
w nocy nocy

w lokalach

I

a) przy przestrzeni lokalu do 100 metr. kw.
b) przy 100 do 200 m.
ej D od 200 " 300"
d)" ,,300
e)" ,,500
f)" • 800

"
"

500"
800 "

mrk~

Smrk.

6

4t/~

D

9

It

6

,,12

B

8
10

• 16 "
,,20»

15

ft

30

li

Wielkość przestrzeni lolmlu ustano..
wiana jest przez Magistrat przy obecności
właściciela

lokalu.

Jako podlegające opłacie podatkowej
zaliczonym bywa nie tylko lokal właściwy
lecz również sale zupełnie stykające się %
salonem gdzie odb:; wa się zabawa.
10. dla widowisk kinomałografi..
cznych o ile urządzone są miejsca~ które
mieszczą w sobie do
100 osób 6. - Marek
150"
200..

8. 10. -

•

250.

12. 15. -

,.
"

Ił

300"
350 H
20. ..
dalsze 150 miejsc 5 marek poda"

za każde
ków więcej.
2 miejsca stojące zaliczone bywają,
jako jedno siedzące.
O ile widowiska nie są w odstępach
większycb, pauz, natenczas każde 3 godziny
widowiska zaliczone bywają jako jedno
przedstawienie, o ile w wypadku tym nie
daje się zastosować rozdział drugi numeru
2 § 2.
DIa wielu widowisk i zabaw następu
jących po sobie, które razem tworzą jedno
przedstawienie, bywa podniesiony podatek
z widowiska. najwięcej podlegającego opłacie podatkowej.

Ogólne przepisy:
§ 8.
1.

Za punktualne uiszczenIe opłnty

podatkowej ręczy urządzający widowisko
ltlb zabaw~ a jeżeli przedstawienie to od~
bywa się w lokalu wyl1aj~tyIll. odpowiada.
również

solidarnie właściciel lokalu.
2•. Pod~tek z prowadzenia mechani..

cznego instrumentu muzycznego (§ 7 Nr. 4)
uiszczony być winien kwartalnie z dołu.
We wszyslkich innych wypadkach (§ '1
Nr. 1 do 3 i od 5 - 9) winna ryczał
towa suma podatkowa być UiBzczon~ przed
rozpocz~Liem widowiska lub zabawy.
(Odnośnie do podatku biletowego porównaj § 6 literllo 10).
Od nieprzygotowanych i

nleprzewi..

dzian,Ych ur; ądzęń widowisk lub zabaw
podatek widen być uiszczony 'W następu..
jącym po przedstawieniu dniu robuczym.

4.

-

Nr. 244.

GAZETA lUDZKA.
Właściciele lokalów,

3.

odbywają
zezwolić

w których
przedstawienia, winni nie
na. rozpoCZl;lcie przedatawienia,
się

podlegającego

opłacie

pOdatkowej,

o ile

przedsiębiorcy U!6 posiadają odpowiedniego
poh'iitowania, tyczącego się uiszczenil1 po·

datku.
4. Juź poprzednio opłacony podatek
miejski zostaje zwróconym, o ile przedstawienie slę nie odbyło i o tern w dniuch
li a 3tępu.ych zawiadomiono Magistrat.

§

którzy stawali w powyższej sprawie W. wypłaciła po 1 rb. 50 krp. kJtdemu.
\V ostataiej sprawie B. m. Z;ierza wytOl'zyła pOvtój7.two Mendlowi G. na sumę
4,000 rb., oraz 8% Il tej t:umy za rok t. i.
326 rj. Sąd rolecił. aby G. wypłacił 2940
jako % w ciągu 5 mie,ięey, P;CZYllJjąC od 16
październiku po 54: rb. miesięcznie, co się
IlSŚ tyczy s!l~ej sumy, to G. zobowiąo:nny jg~t
t:Jkcn':ą u;ś;::ić po upływie 6 miesięcy. {ił)

Urzędowy

!lh.gistratowi, który takowe rozstrzyga IV
ciągu 4 ch tygodni.
.
Termin zażalenia rozpoczyna się od

przeżywszy

!tta~nunik:at

lat 58 1 pocho;yany z03tClł na Powązkach w Warsz:H'lie,
pogrążony w smutku

oczem zawiadamiam krewnych pEyja;::ió: i kolegów

austrjacki..

Siostrzeniec..

WIEDEŃ, 16-go września~

pierwszegu dnia żądania zapłaty.

Przeciwko uchwale Magistratu przypra. wo składającemu zażalenie
podanie do Cesarskiego NiemiecIdeJ;!:o Prezydjum Policji w Łcdzi w ciągu
d WÓCL1 tygodni po. otl'z}!naniu rezolucji

Z widowni rosyjskiej.

sługuje
wnieść

stI'Ożnie posuwał' się

na wschód.

Kronlkn sQdO(()o.

sze również wie1e natarć.

.'-\. K. m. Zelewo, kolonista, któreTll wytuczyli M. L. i
33. powództwo w ~um:e 1000 rb. OfocenlU
od pożyczonych mu pienięd~y.
~
Między stronami 700gb,!:. !Opisaną dobrowolna umowa, podług, któr~j K. zobo'lvirrzał wypłacić M.
50 rb. w gotówre i 45
IH,rcy kartofli; w razie gdyby władza nie
f,az""oliła na Qdstawę k:!rt'.'fi }L. K. 30b)-

wiązuje się z;.. karlofie ?apłacć po 4 rb, Za
ko;zec; L. 163 rh. 50 kor. i 2 koree kartoN, które to JJ. ma orle traó
miejscu u
h., w fazie gdyby L. zamiast pieniędzy zazą,dał kartofli, płacić ma. en po 3 rb. za korzec, Sz. K. zobowiązał się zapłacić 11.7 rb.
50 kop. ora~ 2 korae kartofli.
Pienią.dze powyższe oraz ImrtofIe winny
być dostawiona w ciągu miesiąca od daty onegdaiszei.
W drugiej sprawie w drodze apela"ji
rozważaną była sprawa wdowy W. z Tuszyna oskarżonej przez J. K. ogrodnika z Tuszyna. Okolic&uości tej sprawy Sf! następu

na·

jflee:

W pierwszej. instancji w Tuszynie K.

Z widowni

rejentalny. czego jednakie ona nie uczynih.
Nie spełnienie tego warunku posłuży
powodowi do założenia apelacji. W sq.
dzie strony się pogod:dły na następujących
warunkach:
W. ma zapłaoić K. 600 rb. w dniu 31
grudnia T. b. K. obowiązuje się usunąć z zĄj.
mowalldgo prze!) niego gruntu naipóźuiej do
31 grudnia f. b. Punktacja zrobioDą przez
obydwie strony traei sw~ wartośc, koszty
prowadzenia pro~esll w pierwszej instanCji
~onosi p. K. w Bumie 26 rb., w drugiej insta,neji zaś 80 rb. ponosi W. 7 świadkom,
ło

włoskiej.

Położenie jest niezmienione. Udaremniono usiłowania 'Włochów, obejścia stanowisk naszych na Monte
Piano.

wystąpił

przeciw W. fi spisanie nktu fej",ntlllnego na kupn-o domu, ara:/: ogrodu wartości 7000 rb. Przy punktacji wręczył on 500
rb. zadatku.
Sąd w Tus2ynie polecił W. spisać akt

piesznie się cofnął i zosta~ następnie
wyparty z wielklemi sfratami ze wsi
Roztoki. Uczba policzonych dotąd ień
ców dosie!la 20 oficerów i 2000 żolnie
rzy. Ogie~ nasz udaremnił usiłowania
rjeprzyjadela,który celem wstrzymania
naszej ofenzywy przeszedł do kontr-ataków w okolicy 'NS1 Gontów i Dytkowiec,
na południo-zachód od Wiśniov.'ca. I tutaj uięliśmy jeńców, mniejwięcej 140 0f,cerów i 7300 żołnierzy i zabraliśmy 1
ciężkie i 6 lekkich dzial, 4 wozy amunicyjne, 25 karabinów maszvnowvch i dużo innego łupu wojennego.
W Ga!icji mieliśmy w pościgu cofającego się z linji Serefu na zachód
nieprzyjaciela kilh:a gQrącycn dni bojowych w okolicy wsi Gładka, Lebrów i
Józefówka na zachód od Tarnopola oraz
pod wsią Dźwiniacz w okolicy Zalesz~
czyk.
W walkach w okolicy Józefówki i
Dźwiniacza, jakie stoczyliśmy j2 wrześ~
nia, ujęliśmy więcej niż 2700 żołnierzy z
35 oficerami i 4 karabinami maszyncwemi. Liczba ujętych od 30 sierpnia do
12 września Austrjaków. i Niemców przekracza 40 tys.
Na Czarne m Norzu nasze torpedowce,
terenem węglo~

Pod Nowo-Alek3ińcem, wyparto Rosjan, w zaciętej walce ręcznej
z okopów pułku piechoty nr. 85.
Pod Nowo-Poczajewem, udało
się wrogoi..vi przedrzeć przedwczoraj
w poszczególnych miejscach na zachodni brzeg Ikwy. \Vc zo raj wyparto go \'\" szędzie na brzeg wscho~
dni, przyczem ponió:lł on duże straty we flankowym ogniu arfylerji naszej. Obok pułku piechoty nr. 32
i bataljonu strzelców polnych nr. 29,
przypada główna zasługa w sukcesie
tym Jinckiemu pułkowi pospolitego
ruszenia nr. 2.

Zastępca

szefa sztabu. generalnego

li o ef e r, marszalel~ polny poru.cznik

Komunikat rosyjski ..
PETERSBURG, 15 września. (ze
sztabu zwierzchniego wodza naczelnego):
.
Parci;'l Niemców w okolicy jeziora
plksternsklego, przy jeziorze sankeń~
skiem i pod wsią Rakiszki na zachód od
linji Jakobstadt-Dzwińsk, trwa dalej.
W okolicy dworca podbrodzkiego
o~parliśmy kilkakrotne ataki nieprzyjacxelskie. Ataki Niemców na zachód od
Po~bro~zia. w okolicy Najszagoli odzna-

Teatr- Polski.
Ce,"i"lnl:ma !}3.
m., o 6- i po pÓł po

W sobotę. 18 b.
pol ukaż<> się teatrze P.:llskim po raz p:erwszy w Kró:esŁwie Polskiem głośny dramat narodowv w 6-du obrazach A. Urbań~
skiego p. t, : p o d kol u fi n ą Z Yg m u n

czaJą SIę WIelką siJą.

Na froncie od okolicy Oran aż
do okolicy wsi naokoło Kossowa nieprzyjaciel w dalszym ciągu o·

\V

Po-

Bezskutecznemi były wE'zelkie ważniejsze starcia \vywiązaty się tu IN
usiłowania Rosjan, zachwiania frontu
okolicy ".vsi Mosty i Czerniaki na zachód
. od Stonimia.
naszego
w
Galicji
wschodniej.
Wczoz l\ir,gistl'atu.
Na południe od rzel~l Piny ńieprzy
mj, zużywając dużo amunicji artyle. Decyzja Cesarsko-Niemieckiego PrezyjacieIska
lwnnica cofnęła się w okolicę
ryjskiej, wykonał wróg główne nadenta policji jest ostateczna.
przy ujściu Turji do Prypeci. Pod Zwiż
Przez zażalenie i skal'gę zobowiąza
tarcia na front na8Z nad średnia Stry- dżami w okolicy Deraźna ze skutkiem
nie do uiszczenia podatków nie .zostaje Pą, odparto go wszędzie, {]l - czem
przeszliśmy przez Horyń i walcząc pozniesiousm.
wspóldziałaiy wojska nasze przez nasunęliśmy się naprzód, przyczem ujęliś
Po,n;tałe przez podanie zażalenia lub
my
caIy bataljon ausfrjacki.
tarcia flankowe na przyczółek moskargi koszty winny być przez petenta
W okolicy Deraźna i Klewania niezwrocone,o ile pretensje jego uznane :m· . stowy Buczacza i na przestrzeni na
przyjaciel
przeszedł do ofenzywy, którą
stają za niesłuszne. Ustanowienie kosztów
południu od Załoziec.. Przy zdobyjednakże wstrzymaliśmy. W energiczodbywa się przy decydowaniu o żażaleniu
waniu szturmem wsi Zebrow8, po- nym kontr-ataku pos~:nęliśmy się następ
-lub skardze.
(ao)
łożonej w odległości 20 kilometrów
nie w oholicy na zachód od Kiewania i
(D. c. n.)
na południu od Załoziec, pojmano ujęliśmy tam podczas potyczki pod wsią
11 oficorów, 1900 żołnierzy nieprzy- Oleszwa więcej niż 1300 jeńców.
zachód od m'asta Wiśnio wiec
jacieIskkh i zdobyto 3 karabiny ma- (nad Na
górnym Horyniem) wyparły wojska
szynowe.
nasze nIeprzyjaciela ze wsi Rydomel i jej
CesJfsko n'emiecJd sąd okręgowy rozNa \Vołyniu odparły wojska na~ okolicy. Nieprzyjaciel wieczorem poś
ważał w dniu wC30rajszym nSEt~f:ująl2a sprastawał

ID ski

....

b. długoletni
~ekretarz Osad Rol "1ych w Studzir:l':;::u 1
<..
po kilkuletnich ckrpieniach 7akoń<:zył życie w dniu 10 \Vrześ:lia r. b.}

H.

Zaża.lenia przeciwko pociągnięciu do
opłaty podatkowej winny być zgłoszone

wy cyvdlue>:
1) W pierwszej

ek

ygmunt

-

Niedzielę odbędą s:ę

"Kościuszko pod Racła"f>:ic2mi", -

o'7owej
wiecz. powtórzoną bęćz:e sobotnia p:emjera .,Pod kolumną Zygmunta".
Teatr nThałjaU (Dzielna 18).
Artyści zjednoczeni pod kierunkiem
Al. Szarkowskiego grają 1,\1 sobotę d. 13
września o g. 7 wiecz. i w niedz.ele d.
19 września o godz. 3 po pot desiące
go się nadzVJ~!czajnym powodzeniem
"Cara Pawła I" PO cenach znlżonvch.

zaś

uS;hll'erleI'U

Dramat powyższy otrzymuje
wystawę. Pokup na bilety znaczny.

nową

-

czyli "Noc listopadowa 1830 roku" dramat narodowy w 5 al,fach Bolesławicza,
na benefis utalentowanej i cieszącej się
wielką sympatją publiczności i uznaniem
prasy za rozliczne i udatne kreacje sceniczne, artystki "Zjednoczonych" Janiny
Wisnowskiej; wIeczór t;'3n zapowiada się
nadzwyczajnie, tak pod względem artystycz;lym jak i kasowym.
Heltefi~

V/obee pięknej pogody, jal:a odkfi..
ku dni się ustaliła, zarząd Helenowll
wznawia lwn('erty orkiestry filharmonij~
nej pod dyl'. prof. A. TUrnera.
Pierwszy koncert odbędzie się w
niedziele.
O iie i w powszednie dni kance....

tować będzie orkiestr~ CO ~

iIęo

dzie od stanu pogody, to dyrekcja 7J!l
każdym razem zawiadomi publiczność
za pośrednichvem miejscowYGh pism.
Opers

lM Łotb:i.

Kierov.-rJcy ŁódzUego Z2s;ołu Operowego zawladam;ai:\ nas, ze na kap(>lmlstr5!B
p!Jzysbny został energiczny dyrygent p. L.
S"lm!'n.
8W1"2:0 przybyłe siły śpiewncze dajli
teraz kieu)wnietwll mDżnC'ść wyatawiauia
OCH z pr'ł\H:lr.lw,·m artyzmem.

Prz;:>7:iduje -Się d;wan:e przedSllwień

•

co

tydi'lti'ń.

O ile mI2J,t'owa publicznoŚĆ !scbce
przf'dstawie!lia t., podtr;ćymyw!H~, to iderowuictwo Zt>5połu nie omieszka $llHlngdowaó
na g::śdnna wyst::py p:srwslurz~dlis siły
o; erowp.
\V przygotowsniu są: "CavaHeria Tiuti·
"B~lron Cygsńslu",

{':ma'" ,
wie}"

~ DorfbJrbier"

i

jm~yth.

OdczJt Henryka

ZJmmermanna.

.Jak było d..:> przewidzenia, odczyt
znanego literata niemieckiego p. H. Zimmermanna wzbudzil wielkie zainteresowanie. Indywidualne i najnowsze poglą-
dy prele~enta na tak Ciekawy temat jak
"Optymizm i resymizm" , w którym to
odczycie dowiemy się "Czy warto żyć?".
każą przypuszczać, że sala odczytowa
zapełni się po brzegi.

ta".

mniejwięcej

dwa widowi_

ska: o 3-ej po poll.1dniu odegranym bedzie

Ofiara..

Złożona ViI

Adm. ,.Ga:eły .f:.6dzkJe}"".

Na głodnych

j

bezdomnych .B. N. 5· kop.
n

Proi~y i ~kar~i

do wszelkich Władz załatwia szybko
i sumiennie Biuro zatwierdzonego
radcy prawnego

Aleksandra v. Gersdorffo,
Piotrkowska 84,
III piętro.

Zelowanie obuwia
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we !!liOZe byc z Siatka,

aźn~ dla kupców rrowlncji szc;tetzólniej dla
ci.c~cych zacl'ąć har:diowaĆ. Z l;owodu.
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2i.

clrogi~
--0-

ady poznasz wszystkie omamienia duszy,

Vowe ci światy odkryje prostota.
Pozname ducha, wolne od katuszy,
Tęsknotą wiedzie, kędy prawd istota.
... Niemasz dla tęsknot martwych granic
[rzeczy,
- Dusza przenika wir poczęcia tycia ...
Poznaniem prawdy dUC4 tęsknotę leczy.
Czlljesz? To źródło wytrysło z ukrycia.
S. G_ (Żydówka).

Wojna ludów.Publicysta niemiecki Otto Schultz

w tygodniku .Der_ Tag.· cha.rakteryzuje różnice, zachodzące między
dawniejazem. I!. obecIlem prowadze-

niem wojen..
to Dziś

Gkazńje się. powia.da alltor że
ani siła .a~~ji W początkach wojny,' ani
kwota pIemędzy tak bardzo nie wchod~i
w rachubę, jak inne środki gospodarcze.
Przede~szl~tkiem. armje zolbrzymiały. Gdy
w przelleumu wOjny przy uwzględnieniu
przeprowadzonych wszędzie reform militarnycb, siły Niemiec obliczano na 4 miljony, Austrji 2,3 mil., Hosji na 5,5, Francji
na 4, Anglji na 0,5 miljona ludzi w rzs.
~zywistości w ciągu wojny Niemcy: Austrja
l Rosja wystawiły dwa razy tylel a. AnglJa

Jeszcze więcej.
Do tej pory uznf\wana była bezwzglę.
dn~ konieczność jaknajBtaranniejszego wy..
ćWlczenia armji w służbie 2 do aaletnfej.
D:dś - zamiast 2 do 3 lat, wystarczą 2
do 3 miesięcy i to nowe wojsko na oo-ół
nie wiele tylko ustępuje żołnierzom v.Cy_
ćwiczonym w dwu i trzyletniej służbie.
Słowem. armje zamieniajl} się na mi~icie. Nie tylko wyćwiczeni żołnierze
eały naród,
bro~i, staje

o ile jest zdolny do noszenia
do walki, a decyzja zależy od
tE go, która str'oua Ilajpierw zdoła wystawić nowe wJćwiozo..oe rezerwy. To zaś zalety od siłj gospodarczej, a przede wszy..
kiem przemysłu.
Armja nie składa si~ tylko z ludzi i
koni, I!&Cl'; także z broni, amunicji, mostów,
pontonów. instrumentów nsjrótuiejstego
rodzaju, żywności, konserw, namiotów, laz:u-etów. środków lazaretowych i t. d. To
wszystko mnsi istnieć w potrzebnej ilośd
dla utrzymania armii w slanie należytym
Im więcej państwo jest rozwinięte
wszechstronnie pod względem gospodarczym i przemysłowym, tern lepiej może
wyposażyć swe wojska i tem dłużej walczyć z powodzeniem. Pańslwa nieprzyja.-ciel:akie, które mają otwarte rynki wtlozechświatowe i mogą z nich korz,Ystać według
upodobania, znajduJIł się w korzystniejgzem położeniu..

, !d0gą z~~patrywać si~ w żywność, moc i te tłumy odchodzą z pustemi ręka..
bron 1. amUnIcJę, pokrywając to zapotrze- . mi i z rozpaczą w sercu. W l1iedługim
bowame, ~będnymi produktami własnej wy- czasie projektowane jest urządzenie na utw6rC~OB~, a więc pięniędzmi lub towarem. l!cach miasta kwes1y publicznej przy stoCo w~ęceJ na 'ń et. mogą, jak to czynią hkach, na wzór tej, jaka odbyła się w roo~e~Dle, Bpro,!adzają{l na kredyt broń i amn- ku ubiegłym.
UlC!ę ze Stanow Zjednoczonych, kÓf7iystaó
*
z SIł cudzych, aby zapewnie sobie w tell
W
piątek
dostarczono
do Warszawy
sposób możność wytrwania w wojnie kosztem
kilkanaście
wozów,
raładowanycb
workami
cud~ei siły i wj'twórczości.
z
mąką
do
składów
komitetu
obywatelskie. .Ina~zej przedstawia się sprawa' dla
N.lem18C. l Austrji. Są one prawie zupeł go, Mąkę przywieziono z Modlina.
Dle odCIęte od rynku światowego) 8 tern
*
samem ~kaz!lne przedewszyatkiem na własną
Od właścicieli piekarni żądają obe·
produkCJIil. W takich warunkach także cni e spekulanci za worek mąki 80 rb. Jest
pieniądz już w obu mocarstwach środko
to ta sama mąka, za którą płacono przed
wych. ~ie odgrywa swojej dawniej roli.
kilku tygodniami 12 - 15 Ib. W ten spoC?oclazby te państwa posiadały jakuaj. sób ukryci spekulanci zarabiają na worku
WIększe fundusze, to nie dostałyby za nie
6 pudowym .- 65 rb.
w watunkach istniejących ani broni ani
.Kilka piekarni zawiesiło pracę. Nie~
amunicji, ani żywności.
J
wielkie ilości pieczywa można było naby.. Z dru.giej jednak slrony nIe może im wać po cenach lichwiarskich: 30 ~ 35 k
tez w takIch okolicznościach zaIJraknać za funt razowego chlebal
pie,ni.ędzy, bo nie wysyłają większy;b
Nic ulega najmniejsztj wątpliwości,
Jloscl,złota zagranicę, a w kraju mogą ±e spekulanci posiadają ukryte zapJsy mą
dost~c ~Bzystko, co kraj produkuje, choćby
ki i przez swych ajentów wypuszczają je
za plenlądze paI,ierowe, które nie byłyby
na rynek w ilości ograniczonej, aby utrzydostatecznie pokryte złotem.
mać cenę na bardo znacznej wyskokośd.
.
Dotychczasowy rozwój stosunków WO~
W pow. kutnowskim i nieszawskim
len~y~h wykazał, że ta produkG,in. przy
worek mąki żytniej kosztuje 24 marki,
B\\ ojej wszechstronności wystarcza w Niem.
pszennej około ;)0 marek; o kilkadziesiąt
czech i Austrji pod k:Jżdym względem iywiorst, w Warszawie, ceny są wyższe o
~otnym na potrzeby wojny i kraju. A stało
750%.
Slę, to po części wskułek odpowiednich
Sekhja zywnościowa zwięlrszyła swą
zarządzeń, które pociągnęły nie tylko popracę dla zaradzenia brakowi 'chleba. Skle~
wołanych pod broń, lecz wszystką ludność
py komitetowe otrzymują chleba 4 razy
- także nie walczących i ~()biety - do więcej, niż w ubiegłym tygodniu.
pośredniego, czynnego czy biernco-o udziału
Prezydjum sekcji uzyskało zapewniew wojnie. Woina~mocarstw militar~ych ogarnie, ±e w rychłym czasie, naj dalej w ciągu
nęła całe ludy i zamieniła się na wojn'il1U8-15 dni uda się sprowadzić do Warszadów·.
wy koleją wiedeńską tyle mąki żytniej. że
codzienny wypiek dojdzie do 400000 funtów.
Sekcja prowadzić będzie wypiek pod
swym dozorem. Chleb. będzie sprzedawany W bochenkach 2-funtowych po 13 kop.
czyli
po 6 i póŁ kop. za funt.
Z Warszawy.

Zzłem polskich,

zmian w organizacji sądowej
językiem urzędowym wszystkich sądów bę
dzie niemiecki i polski. Wszakże W . każ
dym poszczególnym przypadku stosowanie
jednego z tych języków zależne jest od
znajomości t!go czy innego języka przez
dany komplet sądzący.. Przewodniczącym
sądu wyższego jEst radca głównego sądu
krajowego, p. Randohr. Sąd wyższy (Obergericht) będzie urzędował w Warszawie;
kompetencja ,ego rozciąga się na całe je-

Z Radomiia ..

Według

nerał-gubernatorstwo.
sądu był Kalisz.

Poprzednią siedzibą

*
W Warszawie jest około 27,000 t. zw'
.. rezerwistek". Czuwa nad niemi kuratorjum opieki, które obecnie doczerj:ało się
już do dna swojej szkatuły. Tymczasem
zbliża slę chłodna jesień, a z nią razem
głód. Trzeba ubrać ubogie dzieci. trzebaje tak
że nakarmić.

Tłumy proszą dzisia~ ro~

;

(I!)
dłużyć

Władze Rldomia pozwoliły przeruch na ulicach do go:!z. 11 wie-

czarem.
, Sklepy mogli być otwarte do godz. 9
wieczoreJ'l.

Komendant polecił Komitetowi oby:watelskiemu utworzyć Radę miejską przy
magistracip, zlożoną Z 10 l hrześcjan j 2
żydów.
Gmina żydowską znprQtestowała,
iż żydów w Radzie je;;t 7S mało. Nie zgodziła się 'też na k:lndJda t6w Kom. Obyw.
J. Temersona i L. Bekerman!l, lecz wydelegowała M. Temersona i Dancygiera.

Z

Częstochowy-

Zmiany w

zal'ządzie

miej-s!tim.

mianowania udw. NZYS. M.
Kokowskiego radcą prawn}'m Magiśtratu,
na wiceprezesa Rady miejd{:ej p'jwolano
radnego p. Butkiewicz!l. Najto do Hady
nowołaJ o 1'. Fi{'enN~n.
Wobec

:l Zawiercia.
.
(a). M~ejscowość fabryczna ZawierCle zamIemona została na gminę miej"
ską. Na czele zarządu stoi burmistrz
p., Tippel~kirch, ~aiąc do pomocy 4 radcow magtstratu l 24 radnych miejskich.
Z Tomaszowa.
(a) Na stanowisko drugieci"O bur"
mistrza w Tomaszowie Rawskim'" mianowany został fabrykant Karol Bartke. Na
stanowiska radnych magistratu mianowani zostali pp. Konrad Bilewicz, Aleksander Landsberg, Maks ferderer i Alfons Seweryn. Zebranie Rady miejskiej
liczy 24 osoby.
,W dniu 15 września rozwiązany
KomItet obywatelski złożył magistratowi
sprawozdanie ze swej dzia~alności.

Z

Bełchatowa ..

(a) Pod Befchatowem w majątku
Szczepanowice, na właściciela ziemskiego p. Władysława Turobojskiego władze
austro-~~gierskie nalożyły grzywn~ w
wYSOkOSCI 3 tysięcy koron lub kare sze..
ściomiesięcznego więzienia za ukrycie
miedzi i niedostarczenie jej do rekwiol
zycji.
Żandarmerja austryjacka w Bełcha
towie aresztowała kilka osób, oslmrżo
nych o to, iż w październiku roku ubie~
głego podczas odwrotu armji niemiec~
kiej i austro-węgierskiej z pod Warszawy, ujęli kilku żołnierzy niemieckich.
rozbroili ich i zamknęli w piwnicy, a naJ
stępnie oddali w ręce kozaków.
Ujętych oddano pod sąd.

Z Piotrkowa ..
(a) Władze austryjackie wydają obecnie pozwolenia na wywóz kartofli:1
okolic piotrkowskiego do Łodzi tylko
właścicielom większych zapasów karto<
fli; pozwoleń na wywóz pośrednikom I
handlarzom postanowiono nie wydawać,

Z ł:..aslua.
(a) Z Łasku zabroniono WywoZ'3
drobiu do Łodzi. Ten sam zal,az Wy.
dano również i w Zduńskiej Woli.

Ze

Zduńskiej

la sto~nnków wRo~ii.
'Pisma włoskie, wspominając o upadfru dotąd najpotętniejszego męża w Rosji,
witają objęc.ie. dowództwa wo~s~'przez cala jako rękojtn1ę nowych nadzIej I.
Tytko ,,~ecolofl 'V! dł.uglm .art:yk~le z
Petersburga pIsze o WielkIm kSIęCIU 1 poloteniu w Rosji.
. Autor obwieszcza, że w październiku
1914 r_ kilka literatów w rosyjskiej. gIó~wnej kwaterze przyjęto, ~e ich 'po,!lta~ w
1rróŁkich serdecznych słowach WIelkI kSląże
,Mikołaj. lecz że tylko krótki czas tam za-

mogli. . .

. . .

.

Autor dodaje, że. najWIększą część ~n·
(ormacji swych zawdzi~cza dwom 'wysokIm
~cero~
.
.
Kwatera o-łówna znajdowała SIę od
samego początku w pociągu, który często
tygodnie całe był uk~yty w lasach. ~o.
ciąg ten znajdował s:ę przed dwoma ml~~
mąca.mi to pod Wilnem, to pod Ba~an?Wl"
tzami, gdzie stał. przeszło. cztery n;ueslące.
. Na około niego znaldowa~ S1ę bara. Idzdrzewa. Wielki książe mIeszkał w
wagonie skromnie umeblowanym. Jnn~
wagon był rezerwowany dla . cara, t~zeCl
. w.agon był urządztfny na kaplIcę, dwa Jako
salony jadalneJ trzy na salony i pok~je do
przyjęć dalsze wagony służyły za mieszka..
'ma dla' generałów i oficerów sztabu. .
Skoro niebiesko pomalowany pOC1ąg
~tłwQl'ski przyjechał, przyje~dżała z mm dal ...
~a, 'cliochit. nie liczna ŚWIta.
.

dzienny był następujący:
rano narada z wielkim księciem i genera.
łami. o 12 śniadanie, o 2 odwiedziny woj~
ska i rannych, następnie przechadzka, pó.
źn;ej załatwianie spraw państwa, o 8 obiad,
następ'nie znowu narada wojenna, o II-ej
podawano herbatę, poczem car udawał się
na spoczynek,
Stół prowadzi car bardzo skromny,
podawano trzy dania, wina nie było. car
pił kwas. Stosunek cara do oficerów był
bardzo dobry. Car jest bardzo zawołanym
fotografem amatorem, w załatwieniu spraw
dokładnym i nadzwyczaj religijnym. Na
rozkaz jego urządzono w pociągu kaplicę,
i umieszczono W niej. cudowny obraz Matki Boskiej, św. Sergiusza z klasztoru św.
Trójcy pod Moskwą, który carowi Alekse..
mu, Piotrowi wielkiemu i Aleksandrowi I
na ich wyprawach wojennych towarzyszył.
Wielki ksiąte Mikołaj jest z przekonania panslawistą i nieprzejednanym wrogiem Niemiec. Wpływowi jego przedewszystkiem nale±yprzypisać, że Rosja odpowiedziała na. wypo,!i~dz~l1ie wojny Serbji przez AustfJę mobIlIZaCją.
Wojna przeciw Austrji była od wielu
lat w Rosji popularną.
Wielki ksią~ę już w 1913 uznał poli»
tykę Sazonowa za słabą. Chciał ju.z wten·
czas wojnYI gdy Austrja przeszkodZIła, a~y
Serbja zajęła jakiś port i .aby Czarnog~ra
zajęła port Skutan. W pIerwszych 6 m~e
siącach obecnej wojny pracowały pr~e(.lw
wielkiemu księciu, stronnictwa przYl a.zne
Niemcom t na których czele s.tał .hr. Wltt~.
Hr. Witte uwatał wojnę za ~elkll błąd! me
nawidził AngIję i pragnął soJuszu z N1emcami.

Woli.

(a) W dniu 15 września w Zduń
ski.ej Woli została zaprowadzona kartą
chlebowa.
Centrala komitetu rozdziału chlebą
i mąki mieści się przy ulicy Złofnick\e1
w domu Orłowskiego i otwarta jest W
godzinach od 9 rano do 4 po pot
Utworzono w Zduńskiej Woli nowe
pismo pod tyto ... Zduńsko-Wolski "dziennik
miejski", pod redakcją pierwszego bur.
mistrza miasta. Treść pisma wypełnia.
ją rozporządzenia i ogłoszenia władzy.
część feljetonowa i ogłoszenia. Dzienniij
wychodzi we 'wtorki i piątki.

We wtorek, dnia 14 b. m.

odbylq

się w Zduńskiej Woli posiedzenie Rad~

miejskiej, przy udziale .. pierwszego bur"
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Przy usiłmvaniach swychDczył- na-Tak--samo wpływał na nlego.dawiiIe~
pomoc carowej. W każdym razie został szy vice-gubernator Czerniowiec zerowski
wielki książe Mikołaj zwycięzcą i wszech- aby nie dopuścił do odstąpie.nia północnef
potężnym.
części Bukowiny Rumunji. Zerowski był
Mówiono w Rosji, że dwór jest w Pe- tak samo, jak wielki książe, fanatycznym
nieprzyjacielem żydów i gdy wielki książEI
tersburgu. a Resja w kwaterze głównej
wielkiego ks. Mikołaja. W świcie wielkieblisko pół miljona żydów z .Królestwa Pol..
go księcia znajdowało się 6 adjutantów, 15 ski ego wydalH, uzyskał Żerowski pozwole'!
ofi~erów sztabu generalnego, dalej 50 oH..
nie do wypędzenia wszystkich żydów z Bu..
cerów najrozmaitszych gatunków broni, ukowiny. Tę samą władzę otrzymał hrabią
rzędnicy wojskowi, zastępcy sztabu maryBobryński dla okupowanej części Galicji,
lecz bardzo skromny zrobił Z niej użytek.
narki, ministerstwa spraw zewnętrznych i
attacbes wojskowi państw sprzymierzonych.
.Korupcja i przekups~wo w Rosji przeTransport wojsk podlegał g~nerałowi
chodzi wszelkie pojęcie, je,;t większa o~
Ronchinowi, dowozem żywności kierował becnie, nii: kiedykolwiek. W Archangiel~
generał Daniłow, szefem sztabu generalnesku rozostał materjał wojenny nie Wy4
go był Januszldewicz, w sztabie byli genc
ekspedjowany i popsuł się. Wiele zamórał Kuropatkin, d'lwniejszy naczelny wódz
wień na dostawy nie przyjęto, poniewai
w wojnie japońskiej, dalej generał Aleksan~
pośredniczący oficerowie za mało na nicb
der Kaulbars, który w kwietniu był wY3ła- zarobili. Pośrednictwami temi zajmowały
ny do Joffre'a i Frencha. PiZedstawicielem
się głównie żony wyist;ych oficerów, szczer
ministerstwa spraw zagranicznych był ks. gólnie :lona ministra wojny SuchomHnow~
.Kadaszew, dawniejszy radca ambasady W
co ostatecznie spowodowało upadek jego,
Wiedniu. Lecz rzeczywistym kierownikiem Jeden z wielkich książłlt należał do tych
całej polityki rosyjskiej, tak wewnętrznej
spekulujących dostawców. Brat generała
jak zewnętrznej był sam wielki ksiązę. Do Daniłi..l\va, który kierował dostawą żywna..
niego udawał' się Sazonow; do niego am~ ści, pośredniczył również w dostawach
basador francuski Pah!Jlogue przed Ikażdą wojskowych.
ważną decyzję·
I
Tylko kontrola prawdziwego parlamentu mogłaby te braki w Rosji usunąć,
Wielki ksiąie był jako panslawista
przeciwnikiem aspiracji włoskich do Dal- Przeciwko wielkiemu księciu pracowali gemacji. Dawniejszy kroacki poseł Supilo i
nerałowie Rennenkampf i Radko-Dimitriew~
poseł serbski. Spałajkowicz, który rzucił si.~
Oprócz klęski i niepowodzeń w wojnie zacarowi do stop 1 błagał o pomoc dla Serb]! rzucają wielkiemu księciu niszczenie Polsk~
przeciw Włochom, byli popierani przez
Trzeba go było usunąć, a wskutel(
wielkiegoksięcis. Sazonowi i Pah~Jlogo·
wys~·kiego urodzenia, wskutek rangi, którą
wi udało się ledwo DO wielkich trudach
zajmował, mógł tylko i jedynie sam cai
nakłonić wielkiego księcia do ;:awarcia 11objąć główne dowóddwa.
kładu z Włochami.
...
.. _ __

........
mistrza cl~ra . Rosnera, drugiego burmistrza Sznajdra i członków magistratu
Wolkmanat ArIeta, Biedermana i Luboszyca. Przewodniczył' dyrektor banku
p. Stawiski. Treść obrad wypełniła kwestja zaopatrzenia miasta w mąkę i chleb,
ku czemu postanowiono zjednoczyć usi~
łowania zarządu miasta i obywateli.

Szarańcza

w Palestynie.

o

szarańczy w Palestynie, występują
cej w tak wielkicb rozmiarach, jak to się
nie wydarzyło od r. 1865, donosi ewangelicki kwartalnik pod tytułem: "Der Bote
aus Zion", wydawnictwo domu sierót w Jerozolimie.
Od połowy kwietnia szarańcza przelatywała Palestynę w pięciu· chmarach wę
drownych podczas czterech tygodni, żywiąc
się zasiew.;' mi. które wszędzie wzrosły tak
bujnie. jak to nie miało miejsca od kilku
lat. Nie spuściły się w prawdzie w dolinie
nad Jo,danem z jej falującEmi łanami zboża, które się sprząta już w połowie kwie: fnia. Nit: wyrządziły też wiele szkody w
· górach Judzldch pod Jewzolimą. Używa· no tam wszelkich motliwych środków, aby
odpędzić szarańczę
Bębnieniem na skrzyniach biaszanych, trąbieniem w trąby, ło
I skotem na
innych instrumentach, nawet
· strzelanllO:m wywołano okrcpdy hałas, przytern rozpalono ognie, powoćujące wielki
dym, dla tego większa część szarańczy tam
wędrującej nie spuściła się na ziemię. Tak·
że. silny wiatr wschodni pędził ją naprzód.

Wlę~sza część szarańczy przelatywała w gę

stYCh chmurach nad domami i

ogrodami
na zachód. Gdy chmary wzlatywały wysoko, wyglądały jak płatki śniegu, zdaleka
zaś jak wielkie chmury~ które jakoby ciemna zast::na poruszały się nad ziemią.
Nad Jerozolimą wzlatywały za każdym razem okoki dwóch godzin, potem leciały
dalej. Ostatnie nad miastem przelatujące
chmary miały gości wzlatujących ped nie-

mi: tysiące bocianów, które przezimowały
w dolnie nad Jordanem i teraz wracały do
Europy. Bociany jakoby olbrzymy wzla~
tywaly pod miljardami małych szarańczy i
tam w powietrzu znajdywały ucztę książę
cą·

Gorzej gospodarowała szarańcza w
równinie nad morzem Sródziemnem. Drze~
wa pomarańcZ'Owe względnie ocalały. Wię
cej ucierpiały cytryny, ale i tu szkoda nie
była znaczna. Natomhist pożarly szarań
cze niżej rosnące roślir.y, np. jęczmień, ro
śliny pastewne, z którycb ani
listka nie
zostawiły. \V \vinnicach wyrządziły spustoszenie. Pola ziemniaczane i kapuściane
wyglądały jak zmiecione, nie pozostał na
nich ani listek.
Rząd tur::cki, popierany zmysłem organi c ator3kim tamtejszych oficerów niemieckich, przedsięwziął środki w celu zapobieżenia straszliwej }·lęsce głodowej, grożącej krajowi po odlocie szarańczy przez zarodki, które zostawiła. W tym roku7 kie
dy Anglja, Francja, Rosja i Włochy nie po-

ny wiatr zachodni z deszczem albo . rosą
może wytępić w jednej nocy całą mezHCZOną armię szarańczy. Tak było ~ roku
1865. Silny wiatr zachodni z8j:ędzlł szarańczę w nocy przez pustynię judzką d?
morza Martwego i do wschodniej pustym.
Podobnie w Eo-ipde za czasów Faraona
według opowia"'dimia drugiej księg! Mojże
sza szarańczę przypędził do krajU sllu:(
wiatr wscbodni a potem wiatr zachodm
zapędził ją znOwu za morze Czerwone•.
.&Je w tym roku z najnov.'sz}:ch ,WIadomości z początku czerwca dOWJ8dujemy
si~ o nowych chmarach szarańczy.
tego grozi krajowi klęska głodowa.
Tamtejsze zakłady misyjne będą sl,azane na dobroczynność chrześcjan.

ma

Ro;rntutośct
Królewski poprzednik Guttelllberga.

a

zwolą źad:Jemu okrętowi przywozić środ
ków żywności, trzeba tern więcej się starać
o urodzaj w kraju. Rząd rozporządził, że
każdy męski mieszkaniec kraju w wieku
od pietnastl1 do sze~ćdziesięciu lat ma w
przęciągu 6 dni oddać 5 do 10 kilogramów
jaj szarańczych albo zapłacić 25 franków.

Już w samem mieście
męzkich mieszkańców

Jerozolimie 20000

w przepisanym wie-

ku ma zatem oddać sto do dwustu tysięcy
kilogramów jaj szarańczych.
Tak więc od rana do późnego wieczora zbierano jaja szarańcze. Łatwo je
spostrzeżono w dołkach w piasku. W każdym dołku było zlepionych 60 do 70 jaj.
Niektó:e pola z jajami przeurano. Jaja
bowiem niszczały na powietrzu i słońcu.
Nadzieja w; tępienia wroga się wzrno
gła, gdy na początlm maja temperatura w
Palestynie spadła na 5 stopni. Była to
zatem niesłychanie niska temperatura o
tej porze roku. Wszelka ludzka siła jest
względna wobeC tego małego, ale przez
swoją liczbę straszliwego wroga. Ale zimd

Nainowsze DOSEukiwania naukowe, prowadzone' unędow-o .:elem ust:!lenill pewnych
~ątpIiwyeh jeszcze f"któw z historji koreań!!kiej \{ykryły, że Gu:tenberg,jttż pół wicku przedtem - druk wjnaleziono w Niemczech w f.1450 - miał n:l dalel;-im ..... scho·
dzie Az'j poprzednika hró:ewskiego, który
w f. 1401 Gf[craluym dekretem wprowadz:ł
w użycie druk przy pomocy ruchomych ezcionek.
Drak całych stron wycinanyeh w pły
tach drewnianych znacznie d'lwlltej znany
był w Chinach i krajach 3 chińską, kuHurą
ja k 11 p. Korei. Japonji itd., ale postęp do u·
zywania ruchomych, z metl'!:n odlewanych
czcionek fest wsłączną zasługą ceS3rza kure"ńskiego Thal-tjong pnnu'ące.;o cd r. 1400
do 1419. Utalentowany tl'll Cesarz wydał \Ii
f. 1403 następująCą proi;bmację. kVrej kop:ę ter!lZ dopiero znaleziono w wielki;?i kc~
rSflllsldej encyklopedj i współczesnej 'ił roz~
dzi&le 242.
,.Ks;l\żki są. bard:;o pożyteczne rlh p:,ń·
stwa. P ń,two nasze $daifl leży i tyl~ko czasami d(8ta;~ S!!il do nas kBj~iI;i p3ństwa śrorl~

liliewida:iaine

zeropłallły..

I.ot:lików bro~ić Przed
mem:eCKlem~ hulaml, trancuska fIrma Momeau zaczęła wyrabiać aeroplany, które lV
~sokości 1200 m., są ~aledwie słabo 'Wi.
dZjal;~e, a na wySOWSCl 2000 metrów są
już zupełnie niewidzialne.
Francuskie
d~i~rmn:i ,piszą, że jest ~o 'Yyn~Iazek gemainy. \\fobce tego memleck,e pisma
stwierdzają, źe wynalazek ten jest Pocho.
dzenia niemieckiego,
wo:-J
. _.
M a tylko wskutek
~
ny magia nWH ofEau przywlaSzczyć go
sabie bez oglądania się na patent.
Wynaincą jest inżynier Knubel z Monasteru, który przed półtora rokiem skonstruował jednopłatowiec. w budowie nie
różniący się niczem od zwykłych aeroplanów, jednak ze skrzydłami pokrytemi nie
płótnem, lecz przezroczystą masą t. zw.
cellonem. Cellon da si" sporządzić w dowolnej gęstośd~ Nadto wszystkie części
drel;'iiliane aeropla" ÓW, ram i skrzydeł i
żebra powleka się barwą niebiesko-szarą,
tak, że aeroplan znika dla nieuzbrojonyclt
oczu już na wysokości 1000 metrów.
.

.A~~ s~:y?kh

ProwIzor farmacji

doświadczony,

b. wbdciciel apteki 119 prowincji, pJszukuje z:rrT~du lub dziedawy,
może

przystąpie

do spółki z kapita1:em
p;,rn t:ysiccy rubli.
Wiadomość Łódź nI." \v~soka N! 28 m. 3.

W niedzielę d. 19 września o g_ 6 wieczorem.

Benefis Janiny WISNOWSKIEJ
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00

łlł~Og~O

cli

z a r a z posz"U..k.1..1j e

przygotowania 2~ch uczni
matury realnej potrzebny na

Dia
do

wieś

auczyciel
doskonały

matematyk i prz,yrodnik
oraz Nauczycielka ze znajomością jęzvków n "woźytnych i muzyką.
O'(~rty z CHr. vitae upraszam składać
\\* biu,?e ra:nwajów dojazdowych Pasaż

B I U RO PRACY, ulica Piotrkowska N9 108.

10 u Widm. Hofmaua.

ł

~re niany

mniej~~ych 510ściach ma do odstąpienia
ELEKTROWNiA
Targowa 29.
Powrócił

Rosenbfatt

w dobrym stmie składaillcy sIę z 4. pokol I
lu: :;:n1 '"'''::fJ
\\;i.ldoIl!CŚ~ w Tow,.
POi..
w oI~ieks~ndrc\yie.
;O;;i~ł~rszy

rr:: . .

Sl!!l: ~v fi';;:.lę~:a

. \"yEtarc::a na 2 f. mllld

w l'~łnd"eh ui'h~.:;;m:ych i

k",lon!a1.

LekCje zbiorowe

Ił

165
rt,.;z j'\n;:v..

ROI/I:począł na

FiO';"O

i 65,
przYięoia"

elczer Z :e

powrócił

przyjmuie z chorobami
wenerycznemi i sk6rnemi
(ff'.Ikcje i masaże)

AIeksandr.owska NQ 37.
Kaszyński..

przygotowawc:ote do

szk6ł

polskicb,

począwszy od klasy II dla uczniów

i

uczenie przy szkole

arzyckiej
Mikołaje:wska

31.
Zapisy przyjmuje T. Kihu1ski W kancelarji szkoły codziennie od 6 do 1
wiect.
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