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PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 MI., kwarWnie 3 Marki
miesięcznie 1 Marka.
Za odnoszenie do domów 20 f. mlesięeznIe.
Wyc:hodzl (odtiennie po południu.

o

Rok IV. -

Redakcja i administraeja-Przejazd JW. 8, otwarte codz. od 9
do 7 wiecz. w Niedziele i święta. od 12 do 6-tej.

Redaktor

przyjmuje interesantów w splawaeh redakcyjnycb od 10 dQ 2.

RęKOpisów. nadeSłanych

bez

zastrzeżenia

redakcja. nie zwraca. - RękopisV
honorarjnm nważa się za bezptatne.

.

• nelka Kwatera Główna.
5 października.-Urzędowo.

(k) Z liczny~h, nief&Z sprzecznych
wiadomości. nadchodzących z bałkańskie
go pÓhVy8~U. n:e można jeszcze utworzyć

Z widowni zachodniej.

jasnego i zdecydowanego obrazu tamtejszego położenia. To tylko pewne ł ta buł
garska mobilizacja położyła koniec sta·
gnaeji, panującej na Bałkanach od dłuż
szego czasu; od tej chwili wszystkie dyplomatyczne zabiegi Europy zwróciły się
znowu w tamte strony, a !'onieważ polityka gabinetów greokiego i rumuńskipgo
jest cią~le jeaz!.!.ze chwiejna i cokolwiek
dwulicowa, nic dziwnego, że oba wale~l:l
ce obozy usilujCL nadać im kierunek stalloWCZy.

Odparto znów natarcia. angielskie za pomocą granatów ręcznych
na fort na północy od Loos. Poldczas daremnego natarcia na fort ten~
oprócz znacznych strat w zabitycbi
rannych, pozostawili Anglicy w rę
kach naszych. przeszło 80 jenców i
2 ciskacze min. Odzyskaliśmy zajęŁy przez Francuzów okop. na wyżynie na północnym zachodzie od
Oivencby. Zdobyto przytem 4 francuskie karabiny maszynowI':'.
W. Szampanji podlegało silnemu
nieprzyjadelskiemu ogniowi aityleryjśkieiim---staliowisko na północnym
zachodzie od Souain, gdzie uwidoczniał wróg również 2amiary natarcia.
Nasz ogień artyleryjski przeszkodził
w natarciu nieprzyjaciela. Pod Vanquois uprZedziliśmy nieprzyjaciela w
wybuchu min. Zmiażdżonych zostało wiele nicprzyjacielskich sztolni
minowych ..
Lotnicy .niep-rzyjacielscy bombJrdowaH miejscowość Biache St.
Vaast, na północnym wschodzie od
Arras, Zabito jednego mieszkańca.
Z widowni wschodniej.
Oru pa wo jsk generała marszałka polnego Hindenburga:
Po
ldęsce poniesionej 3 pażdziernika,
tylko słabe oddziały ponowiły wczoraj natarcie na stanowiska nasze.
Odparto je łatwo, Na froncie innych
wojsk nic się nie wydarzyło.
Patrole _rosyjskie, jak bezstronnie stwierdzono, noszą dla zmylenia
wojsk naszych
niemieckie hełmy.
Rozumie się że tacy rosyjscy wojskowi, gdy wpadną w· nasze ręce,
będą traktowani podług prawa wojennego.
Dowództwo Wojskowe

komunikat

ausłrjacldll

WIEDEŃ. 4-go października:

OGŁOSZENIA:
Nadesłane

na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jegG
miejsce 1 Mr.{' r~klamy za tekstem 40 fen.j zwyczajne 30 fen.;
nekro og] a 40 f.j Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
Kaźde ogłoszelIle

nalmlliej 4() f.

W Bllłglrji zwyciężyła niewątpliwie
myśl narodowa, a wiadomość o bliskiem
czynnem wystąpieniu fł'ontem ku zachodowi, wywołała taki zapał wśród całej ludności, że opozycja, która dla rozmaitych
powodów była przeciwn~ zerwaniu z Rosją, mU13iałazamilknąć; a taki -rusofilski
polityk jak Genadiew, sam zbliżył ailij do
Rndosrawowa i ofi,lrował mu t>woją po-'
moc.
Jednakże dotychczas Bulgarja nie
zdecydowała się na krok ostateczny i nie
wydała wojny Serbji. a przedstawiciele
czwórporozumieuia prośbą. i groźb~ po\YStrzymują ją od zerwania stosunków dyplomatycznych z Niszem. W każdym jednak raz,e na jednym punkcie przegrała
entente swoją kampanię: oto Bułgarja nie
da się już użyć w żadnym wypadku przeciwko Turcji. Wątpliwe m zaś je~t bardzo
czy jej dalszą neutralność wobec Serbji hę:'
dzie można okupić temi ofiarami, których
Bułgarja żąda.

W Paryżu i Londynie zrozumiano już
nawet bułgarską mobilizację jako decydującą oznakę porozumienia rZ!I!du sof,jsklego z mocarstwami centralnemi i obmyśla
ją tam już sposoby dla sparaliżowania wypływających
stąd
naBtępstW.
Mówią
o
Llokadzie hrzegów bułgarskioh przez rosyiską czarnomorską· flotyllę, nawet o w:r~
lądowaniu wojsk rosyjskich w okolicach
Warny, mówią wreszcie o interwencji włos·
kiej przez terytorjum greckie, Ił wszystkie
te pomysły świadc:i!ą tylko o wielkiem zaniepokojeniU, jakie zapanowało WŚród
czwórporozumienia.
Co do mobilizacji greckiej,to bezpośrednie jaj cele nie są dotychczas nikomu
znane. Niema wątpliwośbi, że główny o~
hecnie W Grecji mąż stanu Venizelos, stoi
bardzo bliHko Auglji i Francji i cbętnieby
pokierował w tę stronę państwową na'l3
swojej ojczyzny. Czy jednak ma dość si:
ły i znaczenia. aby to zrobić i wcIągnąć
w ten sposób Grecję w niezmiernie ryzykowną międzynarodową awanturę? Król i
korpus oficerski nigdy nie dopuszczają do
wojny, któraby nie miała na celu obrony
żywotnych greckich interesów, i tylko naruszenie grnnic Grecji mOg'łohy zmienić
ich zapatrywania, chod~ tylko o to, czy
wkroczenie Bułgarów do Serbji ma - być
uważane przez Orecj~ jako casus belli~
Do tego prze całą sił!! cZWÓrpo!'ozumienie
a VenizelOl:! popiera te usiłowania; raz już
jednak król Konstantyn zahamował zapał
VenizelosR, udzielając mu niespodsiewanie
dymisjI, - 1 1 wiadomości o audjencjiGunaris3 wskazują, ~e ta sytuacja może sl~
znowu powtórzyć. Może jednak Venizelós
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wypadki, zaliczyć Gret:ję e·lgle .jeszcze do
Drożyzna w Helsillgforsie wzmaga się.
z powodu przeszJ.ód w komunil{acji. Niepaństw neutralny oh.
W Rumunji położenie jest bardzo' poktórych produktów spożywczych wcale już
dostać nie można .
dobne, tylko że tam gabinet obecny, sympatyzujący z t;lzwórporozumieniem, mo:l.e
Brak węgla zagraża fabrykom. Drze-wo opałowe jest niesłychanie drogie. Dbosię p1\Vołać na uliczna demonstrancje, ma
jąey- charakter antiaustrjacki. Dwaj poli"
g.a ludność drży z obawy przed ciężką
tscy, nie pozbawieni wpływu: Take Jones· . ZImą·
eu i Filipescu, naciskają c;ągle na króla,
Pc powrocie z głównej kwaaby wystąpił ctwarcia przeciwko mQcartery ..
stwom centralnym; ale król okszal się dotychcz 's odpornym na te dopuszczenia, a
KOPENHAGA. Natychmiast po porada ministrów postanowiła wcale mobiliwrocie z głównej kwatery uchwalil rząd
zacji nie zarządzać. Zajmie z:~tem Rumurosyjski rozmaite środki. Pomiędzy innjil i nadal shnowisko wyczekUJące; hanymi ogłaszają rozporządzenie, w któsłem decyzji będzie dla niej niezawodni"
rym port w Archangielsku poddaią pod
wyrzucenie R'Jsjan z Bessarabji przez wojzarząd wojskowy. Dalej postanowiono
ska sprzymierzone. gdyż wówczas wystą·
akademików, którzy byli zwolnieni czał,ić musi. ale już po stronie Austrji i Niesowo od służby wojskowej, w zasadzie

miec.

nie

powoływać

do szeregów armji.

ObecnIe pozilstaje Rumunja ni <3W!łt·
Minister skarbu zaproponował popliwie nie tyle pod rosy:skim, co pod frandatek od siły elektrycznej.
.
cuskim wpływr'm, ale klęski rosyjskie poPodług doniesień paryskich z Pew~trzJmują ią od stanowczego kroku, któtersburga, pochodzących z dobrego źró
ryby w teraźniejszej wojennej sytuacji mógł
dła, uchwalił rząd zwołać Dumę wcześ
miec dla niej fatalne następstwa. Czekać
niej, niż to zamierzał poprzednio.
zatem będzie na zwycięstwa ententy, co·
Dowodem nadzwyczajnie wielkich·
niezawodnie potrwa jeszcze długo, a na
strat Rosji w rannych jest i to, że rząd
r!,zie nit' zdradzi SWOIch sił i swoich zarozkazał zamknąć w wielu miastach szkomiarów prz!.:z przedwetesne wystąpienie.
lyi zrobić z nich szpitale. W tym saTymczasem państwa czwórpurozumie- mym celu zamknięto wiele kinematonia, czując p'Jtrzebą podniesienia swego
grafów.
uroku, próbUją wS7.ędzie energicznej ofenZmiana nazwisk rItulowych"
ZYW'j, nie szczędząc przytem krwawych
~Nowoje Wremia" donosi, że ukazem
Ofllir. Kontroranzywa rosyjska na Woły
najwyźszylll polecono ilazywać _w przyniu jui się załamała. walka w Francji
szłości małżonkQ Wielkiego księcia Pawła
trwa jeszcze na calej linji, ale stanowAleksandra hra.binę Olgę von HohenfeIsen
czych korzyśei nie osiągnęli dotychczas
i
całe potomstwo tego małżeństwa kslęciamf
!i'rancuzi. gdy:t nigdzie nie potraf.li prze. Pałej.
łJłmać frontu niemiec!df'gQ.
Dziee; Uniiów.
Czy plan wylądowania w Salonikach
będzie wykonany i w jakich rozmiaraoh,
Z KremenC'zuga donoszą do .Kurjera
przewidzieć trndno, ale wyprawa taka nie
Pietrogradzkiego", że pozostawiono tam
da się zaimprowizować i wymaga długie
partję dzieci od fi do IS lat w liczb'e 290.
go i mozolnego przygotowania. Zanim zaś
Dzieci tc oddane Sił pod opiekę arcy..
to nastąpi, fłZijonomja bałkańskiego pólwy- biskupa Antonjusza. Prll:eważna część dzieci
spu może się zmienić w sposób dla en·
należy do księży unickich z Galicji. Potenty najmniej pożądany.
między dziećmi jest t:lkże bardzo dużo
rannych. (Jest to nowy sposób dtllszego
na\Vr;;cal~ja Galicji, nawet po
jej opuszczeniu).

KronIka politvczno.

:zbUiiżyli się
Dźwińska ..

IIiemcy

Wręczell1ila

do

KOPENHAGA. W komentarzu Petersburskiej Agencji Telegraficznej o
walkach ostatnich dni pod Dźwińskiem
czytamy, że Niemcy zbliżyli się na za~
chodzie na 8 do 10 wiorst od fortecy.
Walki na południe od Dźwińskci przy
linji kolejowej Wilejka - Polocl~ ulżyły
cośkolwiek. wojsku
rosyjskiemu pod
Dźwińskiem.

Spodki ostrożności w Finlandji ..

Szwedzki "Sirswenska Daghladet'" do~
że Rosja. wzmocniła garnizony w
miastach finlandzkich Wasa; Raumo, i Bljernborg. Sztab generalny oddziałów woj·
skowych finlandzkich siedzi głębiej w kraju w Tamerforsie. Do tej miejscowości
ma się też przenieść senat finlandzki.
fronoie południowo-zachodnim. NieWszystkie
mosty są podminov.'ane i pilnoprzyjaciel nie ponawiał natarć wczowane
przez wojsko.
.
raj wieczorem na płaskowzgórzach
Dojazd do ważniejszych portów jest
VieIgereuth i Lafraun.
zagrodzony minami. Flota torpedowców i
przeciwtorpedówców czuwa nad Aalandem.
Z widowni południowo-wschodniej.
· W zakładach Pl1tiłowskich budują 12 torWojska· nasze przedsięwzięły z
pedowców i 8 łodzi podwodnych, 9 zaś w
nad granicznej Driny wycieczki na
Rewlu. Brak jednak marynarzy wykwaliobszar . serbski.
Pojmano jeńców. nie dopuBci do ostateczności, zwłaszcza fikowanych. Angielskie łodzie podwodne
Zresztą niema szczególniejszych wy~ . że opinja publiczna w Grecji jest obecnie. lnajdują się w porcie baHyckim •
co najmniej wahającą, a zapału dla en.. · .. Gen... gubernator Sein odradził wyż
r4łarzeń,
tenty nigdzie nie można tam dOBtrzedz. . szym sferom zwołania sejmu finlandzkiego
ZastclJca szefa sztabu generalnego
Więc
na razie czekać należy na dalsze · w obawie podnIecenia namiętności.
Ho ef e r~ marsza lek polny porucznik

Z widowni rosyjskiej.
Niema nic nowego.
Z widowni włoskiej.
Niezmienione jest położenie na
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Cena 6 fen.

nosi,

ultimatum..

PETERSBURG, 5 października. (Pet.
Ag. TeL) Ultimatum Rosji wręczono prezesowi ministrów Radosławowi w poniedzi.ałek 4 października o godz. 4 po poł.
Iłłh:n:;arsłwa Czwó!ł"'pOrOZlUi IB

mienia a

Bułgarja ..

SOFJA, 4 października. Pisma do·
noszą jednozgodnie o różnicy zdall po"
między mocarstwami czwórporozumie-

nia w kwestji Bułgarji; szczególnie Rosja i Francja sprzeciwiają się dalszym
ustępstwom na rzecz Bułgarji i żądają
natychmiastowego zaczepienia Turcji.
Ośwli21dlczenie

mill1li!5tfi"a Rado ...

słaW011!U~.

SOFJA. fi października.
Prezes ministrów, Radosławow, oświad
czył przedSbwicielom partji przyjaznj'ch
rzt}do\d, iż BuIgarja znajduje si~ w prze-

dedniu wojny i mu"i bronić swych intere..
sów narodowych: Musimy wydrzeć naszym
pneei wnikom to,co wzięli nam przed d 'ROma laty i uzyskać zupełne zadosyćuczy.
nienie za wBzelklJl obrazfJl

Głosy

prasy ..

LUGANO, 5 października. Z Rzymu
dalszym lądowaniu wojsk
angielsko-francuskiego' korpusu ekspe"
dycyjnego W Kawalla, w pobliżu granicy

donoszą o

bułgarskiej.

Rzymskie ,.Messaggero" pisze

VI
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A~t~,6
spraw ie l'osyjs.kiego ultima tum, że po
wypow iedzen iu wojny przez mocar stwa
czwórp ol'ozum ienia, będzie Bulg,: rja .za~
blokowaną od morza i lądu. NIe Je~t
wyklu czonem wysad zenie wojsk r~sYJ
skich w Burga s, podcz as gdy wOjska
',lngielskie i francu skie, malą być wysa:zone w Saloni kach i Dedea gaczu.
Wloch v nie wmieszają się do wojIy ani pod 'Darda nelam i ani w Macelonii, lecz w Albanj i.
"Corri ere delIa Sel'a(l donosi , że
posiow ie Anglji, Francj i i WJoch zawia domm rząd bułgarski jeszcz e w nied:zielę, że rządy tych trzech mocar stwide ntyHkują się zupelnre z Rosją i zaraz p~
odjeź&zie posła rosyjsk iego, odwołam
zostaną tal~że ich przeds tawici ele.
Wiadomości w Rzymi e, o tem czy
poseł rosyjsk i opuścił już Sofję, brzmią
sprzec znie.
,
Jak donoszą pisma z Sofji, odbyły
się w sobotę wielM e demon stracje , przyiazne Niemc om.
Tłum ciągnął przed posels twem
niemie ckim a później pod austrja ckie
wśród okrzyk ów na cześć mocar stw
centra lnych, śpiewając narodo wy hy~n
bułgarski. Krzycz ano: "precz z czwor porozu mienie m! "
J

Kon feren cja

Rzym ie ..

lM

PARYŻ,

4 października. "Matin "
dowia duje się z Rzymu , że odbyła się
tam konfer encja wszys tkich minist rów
z udziałem Saland ry. Powołano specjalnie z frontu genera la Porro. Zapew niają, że obrady odnosiły się do poło
żeni a na Bałkanie.
&; Rum unji..
AMST ERDA M. " Times " donosi z
Bukar esztu:
Rumuński prezes minist rów Bratianu przyjmował deputację stronn ictw
opozyc yjnych , ld:óre prosiiy , aby Rumunja natych miast zestal a ~J?obiIizo~,!
.ną, by w ten sposób zapoD ledz mozhwo€cl ohrażenia Rumun ji I=rzez wroga .
Bratia nu 'odpOWiedZiał, że mobili zacja
nie jest konieczną, bo od rady koronnej roku zeszłego nic takieg o nie za·sz~o, coby Rumunję spowodować mogło
do zmiany swego stanow Iska.
KONS TAI\iT YNOP OL. Oficja lne pismo "Hilal" powta rza za pismam i greckimi, że rząd rumuński na kilkak rotne
zapyta nia oświadczył, że Rumunj~ w.r a zie buł'garskiego napad u na SerbJę albo
Grecję ograni czy się na obroni e swych
interes ów narodo wych i zachow a neutralność. Tylko gdyby Rosjan ie opuś
cili Besarabję a państwa centra lne zamierzałv wkroczyć do niej, Rumu nja żą
dałaby "Besarabję, jako nagrodę za swą
neutralność.

Z .Gre cjill
KONS TANT YNOP OL,4 paźdzjer
nika. W przeciwieństwie do prasy Venizelo sa "Tanin " wskaz uje na obojętne
przyjęcie przez ludność mobili zacji w
Grecji . Dzienn ik ten zapew nia, że Gre~
cja niema zobowiązań względem czwór porozu mienia . Odrzu cono propozycję
Francj i, która ofiarowała 100 miljon 6w
frankó w kredyt u.

Zabt &jstw i» ko~suia angi el-

skie go..

KONS TANT YNOP OL. W Ispaha nie,
Persji, zwolen nicy
konsu la angiel skiegOj prócz tego perscy zwolen nicy świę~~e;:lJiUZ
dawniejsźeJ stolicy
świętej wojny zabili
L

SlIiCE"

-o-Wojna powsze chna
koła.
pewnik, że

tej wojny wymo rdows li wszys tkie ~oj
ska, pozost awion e do obrony tamteJ szego konsu latu angiel skiego .

Stra t" angie lskie "
AMSTERDAM, 5 października.
Spis str'at angiels kich wylicz a 115 oficerów i 3620 szerego'.TCów.
.
Do Tadca ster pod. York\e m nadeszła
wiadomoEć, iż generał brygad y Ni~k~llo
jest również rann\' i ::ngluął bez ~itS":l.
PrzypL szcz ją; he już nie żyje.
Ib:ek ema bił":Uii ml:)i"s kalll
(B. kor.) "Ii.ouig sberge r AUg. Ztg."
ogłasza dodatk owo o rzekom ej wielkie j
bitwie morskiej w zatoce Ryskiej:
Du
Petersb urga poczęła się wnet po tak .?iwanem zwycięstwie w zatoce . Ryskie i przedostawać prawd a o tamtejs zych wydarz eniach. Rosjanie śmiali się lub irytow ali 2l
powod u tej nowej CZY5to rosyjsk iej kom~
promit acji. Jak opowiadają, główna wina
spada na brata prezyd enta Dumy Rodziank i. Jest on tajnym radcą i wielki m
n:eprzy jaciele m Niemie c. Oddai&c się pijaństwu,
komenderował ostatni mi czasy
bataljo nem obrony krajow ej .dla ochron y
Pernsu , Kiedy przed }'ortem zjawiło się
kilka okrętów wojenn ych niemie ckich i zatopiło tam trzy okręty handlo we, celem
utrudn ienia dojazdu angiels kim łodziom
podwo dnym, Rodzia nko rozkazał otworzyć
siln~ kanonadę, a gdy Niemcy ukończyli
sw~ czynność, zatelegrafował do swego
brata, że zatopił flotę niemiecką i ani
jedneg o człowieka przy tern nie stracił.
Prezyd ent Dumy podał tę wiadomość o bohaterst wie swego brata natych miast dalej
i tak DowHtało donies ienie l) widkie m zwyciestw ie na morzu. Tragiczną domieszkI!,
w -tej komed ji jest, że bohate rowie rosyjacy z obawy i wzburz enia zupełnie
zniszczyli Peruau i okoiicę, SpU:ltoszyli ją
i splądrowf\li; fabryk i, także elektrownię i
gazownię spaliii. W:izys tkie domy na wybrzeżu w obręb:e d'.lU mil zniszc zyli żoł
nierze rosyjsc y na sposób lwzack i. Fl1ł
szywa pogłoska o niemie ckiej pl"óbie wylądowania pomies zala im całkowicie umysły.

Chiny cesa rstw em?
• Nation al Ztg."

syjskiej granicy !

wdąga w

Dziś można

swój

uważać już za
obok Serbji, której
dążenia do opanow ania Bośni i Herceg owiny dCJły zewnętrzną przyczynę do wojny,
weźmie udział także Bułgarja, a być mo·
że, że nawet Rumun ia. O przeszłości zaś
narodó w bałkańskich podaje w ~ Vorwarts"
H. Cunow następujące szczegóły:
Według tradycji· history cznej siedzie li
1am jako naj starsi mi€szkaI'icy półwyspu
bałkańskiego na wschod niej jego cześd
nad morzem Czarne m aż do Dunaju Trakowie, na zachodzie nad morzem Adrjatyckiem Illirowie, a na północny· wschód
od Dl1naju w dzisiejsze} Rumunji różne
wysun~ę.te
naprzó d s4czepy scytyjskie:
wszystKIe trzy narody były zapewn e pochodze nia indoeu ropejsk iego co nBjmniei
Scytów .i Tr~~ów pIze~sta:~;iają starogr eccy
autorovne, laKO l!:dzl swszne go wzrostu
ze sk6rą jasno zabarwioną, błękitnemi 0czym~ i· jasnym i 'yłosami. Juz w czasac h
starożytnych narody te nie tworzyły ściśle
Qdrębnych grup et~ic.znych i język?~ych.
(rakow ie rozsze rzah SIę coraz bardZIej na

dowiad uje
Wedle depesz1

nych przez »Nowo je

\Vrfmi a"

sIę z rootrz.ym;:~
lli

Pekinu ,

prądy monarc hiczne w Chinac h wzmocniły
się bardzo w ostatni ch tygodn iacb. Można
dziś mleć wrażenie, ja !roby dni chińskiej
republ iki były policzo ne. We wszyst kich
prowin cjach państwa utworzyły się stowarzyszęnia, któryc h ćelem jest przeohra~
żsuie repubHld w monarchję. Juansz ikaJ
ma być cesarze m. llh to być jakoby powEzed mem życzeniem ludu. Utworzyło
się stowarz;YBllenie dustojn iMw, gubern a-

torów i wysoki ch wojsko wych pod nazwą
"Czuan kaj", które agituje za kO'ronacją
obecnego prezydent:ł. Szczeg ólne poparc ie
znajdują te usiłowania. w Tybeci e, Girinie
i Szanzi, gdzie odbywają się w tej sprawi e
wielkie zgroma dzenia ludow e. Powsz echnie
mówią, że w połowie styczn ia rokU przyszłego ma nastąpić korona cia Juansz ikaja.
Koła mandżurskie i książęta mongo lscy
ró"nież są za monarchją. wszela ko pragną
koronacji księc!a Z dynast ji Daizin g. Dotychcz asowy wicepr ezyden t państwa, żarli
wy republikanin~ wręczyl swoją dymisj~J
którą przyjęto. Chiński dyplom atyczn y zastępca w Tokio sondował już teren i otrzymał zapewn ieniE',
że
Japonj a patrzy na
chińskir monar chiczn e dążenia z sympatją.

Znisz czen ie 10,00 0 butel ek
wódk i ..

.Birżewyja \Vi~dom('sti" donoszą:

Wi

Narody bałkańskie.
wir coraz dalsze

l

26.3.
~D~._Z_K_A____ ____ _ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Nr.
----

W

zachód i

południa-zachód,
poszcz ególne
grupy dotariy nawet do Beocji i Attyki;
gdy Illirowie, którzy zamies zkiwal i najpierw Bośnię i Hercegowinę, Dalmację i
Serbję zachodnią, częściowo szU dalej ku

południowi wzdłuż wybrzeża albańskiego,
częściowo wzdłnż wybrzeża wscho dniego
półwyspu Apenińskiego, zakładając kolonj e

w okolicy dzisiej szej Wenec ji.

Następstwem były różne miesza nia się
narod owości. które się zwiększyły, gdY
Rzymi anie zjawili się na widow ni, ujarzmiając jedno po drugic h plemio na Mezjów, Recjóvl, Norów i t. d. aż w końcu
w roku 106 po narodz eniu Chryst usa Trajan przehroczył Dunaj i kraj za rzeką leżący
uczynił swoją prowincją, która otrzymała
nazwę Dacji.
Później zjawia się nowy naród w hi ..
storji bałkańskiej, który wkrótce ugrunt ował

nowe wieIlde pal1stwo: Bułgarzy czarni (Bolgari), szczep maIskc-nńs!d, mieszlra-

jący nad Wołgą, którą dawnie j nazyw ano
Bołgą· Przekr oczyli oni w r. 679 Dunaj
ujarzm ili mieszkających w dzisiejszej Buł..

garji południowej SłO\~ian i założyli pod
swym. chanem lsperic h stare państwo buł~
garskle , które wśród krwawych wypraw
rozsze~zało się coraz bardzie j, aż. pod carem SIm eonem w r. 888 -

carem

927, pierws zym

bułgaskim osięgło potęgę swoją naj-

-

dobruc h hr. Pahlen u Ekawa (Eckau ) w
Kurlan dji, zostały zni.s~ezt)ne na ro~k~Z
rosyjsk ich władz ViQJsl\:owych. olb.rZJ~i!e
zapasy kminkó wki, ~yrabianeJ w ta.r.n,er
szej słynnej gorzel m. PrI:cy rozbIJa~l:\
przeszło 10,000 olltelef;: trunku tego dc'konał specjal ny oddział żołi11et'zy pod dowództwem oficera .

Parow ieD High land \Varr lior..
AJISTERD.UI, 5 pnździernika.
Stacja telegrl ifu bez dr.utu do La~dB'
end donosi , źe parowi ec Higi:land W ~r
rior (7,485 ton) linii Nelson O!:Hudł na mIelIźnie Vi pobliźu Goruny .

.Obwieszczenie.
Wszystk ie osoby, które dla zaopat~zenJa si~
w paszpor ty przymusowe du~yc~czas me; zo;~ałY
fotografowane, wzywa S!ę ~o zd~ęcla od p,on•.e~_I.a.I
lru, dnia 4~go do niedz!elI. ~ml!- .10 pazuZle l mka
(włącznie) ną ul. EwanglelIckleJ 10 łub na Pań·
skiej 3.
Łódź, dnia 2 października 1915 r.
. .
Cesarsko NiemIecki :Prezyd ent PolICji
von Oppen.

Obwieszczenie
dotyczące

ruchu podróżnego do Niemiec!
Na mocy rozporządzenia pan~ generał-guber
natora z ćnia lO-go września 191;, r. dotyczą,ceąo
ruchu podróżnych, podaję następujące postano wlema
do wiadomości public znej:.
•
.
Pozwolenie na wnioski do podroży do NIemiec nawet jeżeli podróż nie przek racza
dni siedmi ll, udziela odtąd centrala dla paszportów przy generalnym guberna torstwie w Warszawie.
Wszystk~e wnioski o zezwolenie do podró~y
do NiemieC aż do siedmiu dni v,inne zatem Plśmielill'lie przez wnioskodawc€} osobiście w oddziale dla paszportów p:-zy Cesarski!ll Prezydj um
Policji przy oknie nr 8 w czasie od 11 do 12
przed południem być oddane. Po za tym czasem
i w innych miejscach nie przyjmuje się wniosków
pod żadI!ym warunkiem..
."
W wniosku mIlSI potrzeba podroży szczego. łowo być wykazaną. Oprócz tego winne:
1) dok'adn e mieszkanie,
2} numer niemiec~;;ego paszpor tu,
3} przynależność pciń:stwowa wnioskodawcy,
być podan::.
Przy oddaniu wniosku winno także być okazane p:Jświadczenie poHcyjne, iż wnioskodawca pół
roku w Łodzi stale zamieszkiwał.
Z a wiado mie nie wnios ko dawcy nastąpi piśmiennie zaraz po zapadłej decyzji. Osobi stych d;>pyiywa.ń,które WŻ~
dnym razie na przysp iesz.en .le.spr awy nIe
wpły ną, zakazu je się nlnlel szem
wy-

HI a mlnjuowa i sa~12dlka.
Dtłl'l!llesilenia

z pOlicji "

Dnia 17 wrZeśnia t. r. znaleziono na
szosie AieksandrO\vshiej \Y0rek żyta.
Przypu szczaln ie pochod zi ou z kra-

dzieży.

Uprasz a się osoby. które mogą coś..
ko!wiek zeznać o pochodz::,niil tyta O u.
dzielen ie wyjaśnień w oddzia le karnym
komisa riat n, przy ulicy Olgii1skiej nr. 5:
pokój 4~.
"
_.
Dma 28 z. .m. okom go~zmy o-ej po
południu,

znaleZI Ono przy uhcy

Zawadz-

kiej nr. 25 papier owe pieniądze.
Są one do odeł:mmia w oddziale zna..
leziony ch przedm iotów, biura policji lmr..
nej, przy ulicy 01giń~kiej nr, 5, pokój nr.
18.
PDdwjfższenie

cen ną \ylunh
auatri aokie.
DzisUll iki austrja ckie p",d;lj:t do wiadGo
mośoi ogółu. li z dniem 1 raźd:'::eruika f. b.
ns mocy tra~tat!l otawo- handlo wego mię!zy
Austrją a Węgrami podwyz s:wne zostały ceny

C. K. Mon:>polu Tytuniowego, ą
mianow icie kosztuią::
Sultan li'lor za 100 gr. 10 k., Slperfeiner Tureck i za 100 gr. 8 k" na,iptllad..
niejszy Tureck i za 100 gr. 5.80 1>., przad1li
turecki Sił 100 gr. 3.60 k., za 25 gr. 9(}
halerzy, przedn i Pursits~han za 100 gr. 4.60
k" pnedn i Kir za 100 gr. I) lr., uajprzedniejszy HerzegowLIl!\ki za 100 gr. 2.40 k.,
za 25 gr. - 60 halerzy , średni 'l'nre\lk i ZIl
100 gr. 1.76 k" za 25 gr. 44 Juderze i t. d.
Z M>!gis tratu.
Członek deputa cji biednyc h magistratu
p. Francis zek Ramisc b złożył ZIl względu na
zdrowie swój urzl\d.
Z T. K. Oli
tytunió w

Zarząd T. K. O. zawiad amia, że wy·
kłady histori i Polski D·ra Więekow8kie,~{)1
odłożone z !,owod u nieobecności prele ..
ge::tu. rozpoczn~ si~ nieodwołalnie w czwar-

tek d. 7 b. m. o godz. 4 po poło w lokalu
T. K. O. przy uf. Podleśnej Nr. 1.
Z

'rOW& ośmiatowego

(a)

"Wied za".

W dniu dzisiejszym w Tow.
oświafo·we:n n Wiedza" przy ul. Piotrko w..
skiej pod nr. 103 odbędzie się posied zenie
członk
ów sekcji oświatowej_
.
raźnie,
Tow. oświatowe Wiedz a" podjęło
Łódź, dnia l października .1915 r.
Cesarsko·Niemiecki Prezyde nt Policji.
pracę oświatową po byłej Sekcji szkoln ej
von Oppen.
Komite tu obywa telskie go i rozszerza pro..
wadzo ne kursy dla analfab etów. Tow.
rozpoc zyna cykl pogada nek naukow ych
obejmującyCh najszersze widnokręgi wiePodaŁek nd psów winien być wpłacony do
dzy: przezn aczone dla wychowańców kurGłównej Kasy Miejskiej W. .lokalu M.agistrat~ P!zy
sów dla analfab etów.
ul. Spacerowej H w termWIC od 4 do 15 pazdzlerSekcja koncer towa z powod a obeCIJika r. b.
nej wojny i ciężkiego położenia klas praNowe zamelćowania psów przyjmowane są
od dnia 4 riażdziemika w Biurze Podatko wem blacujących, postanowiła nie kontynuować
gistratu za' ui,zczeniem ppdatku rocznego.
działalności muzyc zno· pedago giczne j. Na
Łódź, dnia 3·go nażdziernLa 1915 f.
posied zeniu zarządu przyjęto rela~ję .człon- . .
~ Mag· strat.
ków zarządu, dra hl. p. Chełmlcklegoz',
Scbopp en.
pOGIÓży ~do Warsz awy w kwestj i uzyska -'
nia środków materj alnych z funduszów
300 tysięcy rubli, przezn aczony ch przez
b. Komit et obywa telski m' Warszawy na
cele oświatowe. Poćług oznajm ienia ks.
Gralew skiegoJ na Łódź i gubernię piotrDZIŚ: :Brunon a W.
JUTRO: N. M. P. Róź.
kowską przypada niewie lka część sumy
Vischód słońca o godz. 6 m. 09.
depozy towej i wysokość zapom ogi dla
Zachód
s
"
"
1 ) . 27.
Ił Wiedzy « wyzna czona zostan ie . po otrzyWYPOŻYCZALNIA Tow. "Wiedz a" ot-· maniu danych cyfrow
ych z działalności
waxta codzien nie od g. 5-8. w niedzie le I świ~
Towar z.
ta od g. 10-1.
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzew. Oświa
-Zarząd zwródł się do skarbn ika z
ty otwarte slIt w środę od godz. 4.-6, w ·nieprośbą o odwołanie się do członków w
dzielę i święta od l-ej-l-e j.
kwestj i wpłacania składek.
Na posied zeni u Sekcji bibljotecznej
postan owion o wJlstosG~~dezwę do czy·
wyższą.
Wówczas obejmowało nie tylko
nowan iem b1ircea:--rrS86=-141Sf-powstało
większą część dzisiej szej Bułgarji, lecz takpaństwo wołoskie, obejmujące nie tylko
źe Macedonię, Tesalję, Epir, Albanję iWo
dzisiejszą Rumunię, lecz takie część Siedłoszczyznę oraz graniczące z nią pogran imiogro du, północną Bułgarję z Silistrją!
czne kraje węgierskie. Atoli jui pod jego Dobrudią.
Po zjawie niu się Osman ów _1
następcą calem Piotrem państwo się rozto państwo stało się naprzó d lennem pan"
padło.
stwem Turcji. później przez Turcję zostało
Starzy Bułgarowie nie byli wię,;: Sło zupełnie zdobyt e.
wianam i, atoli ponieważ Słowianie przeJuż w połowie VII wieku osiadają
wyższali ich liczbą i posiłki z okolic Woł
szczep y słowiańskie \V dzisiej szej południo~
gi nie nadchodziły, zniknę.!i w ujarzm ionych
wej Serbji i stąd na zachód w Bośnji, HerSiowia naen. Przenie~li oni wDrawdzie na- t:egow inie.
Chorwacji i Dalmacji.któryc~
zwę swoją na mieszkających lla południu
obejm uje się nazwą Serbów. Prz'ył~czyłl
od Dunaju Słowian, stracili atoli swój ję się oni najpier w
do państwa byzant yjsklezyk, obycza je i religję. Nawró cili się na
go, atoli w r. 1043 wojewoda Doorcs law
chrześcjanizm, gdy go w r. 852 i 888 Mizrzucił jarzmo Bryzan cjum i założył pań 4
chał Borys uznał Jeligją paIlstwową.
sIwo serb5k ie, rozszerzające swe granke
PGdczas nądów bulgar skich nie usta
pod carami Stefan em, Dusza nem czasoWO
wał atoli dopływ cudzyc h narodó w. Na
nad Macedonjq. Albanją Tesalją, północną
początku "deku IX zjawJi się l'-iladziarzy
Grecją i częścią Bułgarji, aż i to państwo
turkomańscy na północnej granic y Dacji i
w połowie XV wieku dostało się pod pa"
w T. 994 wzlęll Siedmiogród w posiad anie
nowan ie turecld e.
Dalej VI wieku X osiedli w dzisiejszej WoJuż ten krótki rznt oka na historję
łoszczyźnie Woros i, naród tak samo jak
imigra
cji wystar cza, aby mieć wyobrażenie
Bułgarzy mieszany, I{ióry pozostał z dawjak
różnoli
ta jest ludnośĆ Barkanu. Na
nych mieszkańców kraju. Trakow i koloni ..
małych obszar ach mieszkają mieszane na..
stów rzymskich 1 jako teź. z bułgarsko-sło
rodowości, posiadafące r6tnorodne interes)
wiańskich pierwi astków . Pelłina ~ęść Woekonom
iczne i religijn e.
łochów założyła WE. 1241 na wschó d od
rzeki Aluła małe księstwo wołoskie, kt6re
z czasem powiększyło się tak, iż pod pa..
tli

Obwieszczenie.

Kalendarzyk.

). ?~1'. 263.
;runików

GAZETA tOnZ:E\A.

prośbą o· terminowy zwro.t wy-

Z

"totyczonych

(f) Na osfatniem posiedzeniu zarzą

du postanOWiono urządzić własną orkie-

"Swiat" , drukuje obecnie szereg arty~nłów, mają.oych na c8IuoświetUć śrcie Ło
dzi w okresie pierv.szego roku wOjny, W ze·
• Bycie !iO·ym w ten sposób przedstawia ewaD.lllliln!J! przyszłość naszego przemysłu:
"Czarne do niedawna i beznndziejne
poglądy przedstawicieli przemysłu łódzlriego
ma przyszlóść jego uległy doŚĆ znamiennym
wyraźnym zmianom.
Dziś daj/ł się jui słyszeć coraz powa~.
ąJiejsze głosy, że, cokolwiek sianie si~ pod
względem polityoznym z Królestwem, przemysł Łodzi da silZ utrzymać i nadal rOlllwijać się będziE:'. Wszy~tlde trzy ewe~tualności
przyszłego układu stosunków pol~tycznych
~najduj~ już łlrgumenty przema w~a.Jąc~ . za
Musznością tych poglą.dów. Zasadmozyml Ich
rysami są: albo powrót warunków poprze"ulch z rynkami wschodnimi, orliZ kOllkuren~
cią przemysłu rosyjSkiego, glQwn'e moskiewBkiego, lub granica celna z ROSją, rynki wewnętrzne g Tozcjągni~eieID sifJ na Litwę,
przy braku konkurencji rosyjskiej, ostatnio
dość niebezpieoznej, s ewent. konkurenoją,
})rz"mys!u niemieckiego. nie mogąoego odrll~
ilU przystosować Się do nowych rynków.
Pl'zemysł niemiecki miałby zresztą w tym

dzięki traktatom, nowe pole rozwoju, jak np. Bałkany i możliwe kolonjs,!"
więc może nawet podnieść przemyel łÓdllkl,
co, przy llrawdopodvbnej unji celnej z .Au~
Btr}ą, (,fworzyłoby równieź dla polskiego
przemysłu i rynKi galicyjskie. Wreszoie, l'tzy
samodzielności pańlltwowej. Isnti we'11n~
trzne, zuś, dzięki odpowiedniej polityce celnej. Galicjll, rynki wsohodnie i możiiwa konkurencja 2i przem)'słem innych krajów na

wypadku.

'Bałkanach.

Powt6re,

panu;e tez przekonanie, że

kwestia dźwignięcia się przemysłu łódzkie
go nie jest, jak tylokrotnie powtarzano, kwe'stję wielu lat, lecz da się osiągnąć w przeciągu ~oM krótkiego czasu. Z początku ,g~o
$i mu, jak zresztą przemysłowI wszechBwHl,tawemn, niechybne przesilenie, po kt6rem
jednllk Il3 stąpi okres rozkwi tu. r on to )Ingoi te cię~kle rany, które wojna europejska
ii nieubłaganym u-porem zadawała, obok in~
nych d;;;iedzin życia na ziemiach polskieh,
llrzemysłowi IM ilkiemu.
:le Stowarzyszenia W2.· pom. muzykóe
orkiestrow:rch m. Łodzi.

.

W dniu 3

października

o godz. 10.ej

rano we własnym lokalu Stow. przy ulicy
Spacerowej 21, Odbyło si~ pierwsze pOEde'(benie nowowjbranego zarządu pod prze·
wodnictwem prezesa p. Ignacego Wein·
steina.
wynikłych

z

powodu zbytniej konkurencji pomiędzy t.

2J.

Aby

Ze· Stł"zecIII)' lI'obotniczflij.

dzieł.

Pi"zyszłosć pl"zem,słu .t6tb:kiegoa

uniknąe

na.duzyć,

~przedBjębiorcami muzycznymi", uch,,;,azwrócić się listownie do wszystkich

lono

dyrektorów miejscowych teatrów i .kinematografów z propozycją, by łaskaWIe zwracali się do binra Stow. przy ulicy Spacerowej 21 codziennie od godz. 10 - 12
w poł., w sprawie organizacji różnych
orkiestr i kompletów. Tym" sposobem dyrektorowie b~dą mieli dobre wykwalifikowane siły muzyczne, a muzycy pozbfJdą
się niepotrzebnych pośredników. P~żądll.
nem byłoby również. by dyrektorowIe zawierali umowy wyłącznie z zar:ą~em
Stow. dla uniknięcia różnych naduzyc ze
str{}ny Jlośredników orkiestrowych.
Beorga nizlicja tanich kuchen m.

Łodzi.

(f) Nowo zorganizowany Komitet
łanich kuchen rozesłał wszystkim miejscowym tanim i bezpłatnym kuchniom
kopię rezolucji powziętych na ostatnim
posiedzeniu. Wszystkie wspomniane kuch~
nie znajdują się obecnie podbezpośred~
nią kontrolą Komitetu.
Kuchnie powinny wydawać obiady
.wartości 6 ko p. razem z chlebem za 3
kop. Tylko w :vypadka<:h wyjątk<?wy~h
mogą udzielac. h eZI?łaLnych. obladc:w.
Magisfrat dopłaCI do kazdego obla~
du 3 kop; oraz zaplaci oddzielnie za
bezpłatnie wydawane obiady. Obiady
mogą być wydawane także i tym .oso~
bom które nie otrzymują wsparCIa w
dzielnicach. Wyjątek stanowią kuchnie
robotnicze przy związkach zawodowych
i towarzystwach, które nie podlegają
kontroli Komitetu lmchen.
Kuchnie rohotniczepowinny mieś. cić się w platnych lokalach. .
,.
Kontrola w kuchniach odbywac SIę
.będzie dwa razy. na miesiąc.
.
Kuchnie obowiązane są dać magl~
stratowi odpowiedź w ciągu 8 dni (p?'Cząwszy od 29 września), czy zgadzają
lwię na postawione im warunki.
.

(f) W

. Handel pi:actwem.
ostatnich dniach nad~szły

transporty

na

gęsi, które miały przybyc
święta żydowskie.
Spekulantom nie· powiodłO się·

ty":!

razem, gdyż zmuszeni są sprzedawac
swój towar .0 20 proc. taniej.

3.

strę wraz z chórem, by módz od czasu

do czasu wystąpić z koncertem.

z

Tow. rDbotników malarskich.

(I) W nadchodzącą sobotę o godz.
3po pot. odbędzie się w lokalu wJas
nym (Piotrkowska 20) ogólne zebranie
członków Towarzystwa, na które do~
puszczeni będą również i fachowcy nie..
czfonkowie.

Znaczna

gly poniedziałek kUPcowi warszawskiemu
Perlbergowi portfel z dwoma tysiącami
rubli.
Złodziei nie udało się wykryc.
Kr2Ih:ież.

M

z bezpłablliej kuchni

i!lJziecęceję

(Druga 93).

(1) W nadchodzący czwartek, o godz.
3--ej po poJudniu,"'odbędzie się we własnym

lokalu pod kierunkiem członków zarządu
ciągnienie loterji, urządzonej na rzecz ku~
chni.

z S-ej kuchni lI'obotniczej.
Zarząd wspomnianej kuchni, i~

(1)

stniejącej przy .. strzesze robotniczej" (01gińska 14). wydał sprawozdanie z dźia.ła1-

ności kuchni za ubiegły miesiąc wrz~l~ń,
z którego widać, iż w ciągu tego:}; mIeSIą
ca wydano obiadów po 3 kop. - 10 tysięcy pomiędzy którymi wydano też 1200
w ostatnie 2 dni świąt żydowskich - po
tej samej cenie.
Prócz ogólnej liczby wydawanych
płatnych

ten

obiadów wydano r6wni& przez
czas 2075 zupełnie bezpłatnych.

Ze Stow. "Praoa".
(s)S'eddba Stow. robotnik6w przemysłu włóknistego .,Praoa- przeniesivna ~o~ta
ła Pl domu Nr. 17 przy ul. Radwań~lt1eJ dJ
nOWE'go lokaju pod Nr. 19 przy tejże ulicy.
Zmiana lokalu.
(n) S:edl:liba 7 taniej ku:ll!Ji rObotniczej
przy 3 Stowarzyszenincb robotniczych cbrześojańskich i Resursie nem. chrześcj3ńsklej
prl'ieniesiOlla zoslała z rogu ulic Frsn(lisl:lbll~
s"kiej i Dworskiej na :Bałutaob !lI' uł. :Braje-

ra w RadogoszQZU.
Biuro

ogłoszeń

p. f . •Merkury"."'Ij

Panowie: D. Neuhans i H. Kustow
otworzyli w Łodzi biuro ogłoszeń.
Długoletnia ich praca w tym zawodzie daje gwarancję, śe poprowadził to
przedsiębiorstwo najlepszymi tory.
Zaopatrzyli oni swe biuro. w bogaty
zbiór wszelkich klisz, które bezinteresownie wypożyczają swoim klijentom. Również zupełnie bezinteresQwnie załatwiają
redagowanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń~
Przedstawienie teatll'ah'lIe.
(I) Towarzzyshva: malarzy orBZ r?DotnUtów stolarskich postaDowiły wspólnre nrządzić wkrótce przedstawienie teatralne na
rzeoz obu towarzystw.
:2 "Arfyu.

(I) ZaTlllid towarzystwa (Wólczańska
23) robi obeonie ulgi dla nowOMwstępując}'oh
ezłouków, co do w płacenia w pispwego, które obeenie rozdzielono na5-io kopiejkowe
raty tygodniowe, oraz składki c,llł.onkowskie
zredukowano do 3-eh kop.tygofin1owo.
Próoz utworzonej jd przy towarzystwie
sekcji mandolinowej, utworzono ob8onie ~ów~
nieź i sekcj~ SKrzypco wą, w której blor~
udział SMnl skrzypkowie miasta.
Obeonie
projektuje się i utworzenie chórd.
.
Silkeje muzyczne czynią już przygotowania. by módz wkrótce wystlłpió z wieczo-

rem muzyozn;yIn.
Areazło wanie.

(l) Na rynku Szejblerowskim aresztowano wozoraj osobnika, przy którym IInaleziono wiekss1\ ilość fa.łszywyoh 2 ~m~.!ó!!k.

(l) Na ul.

Now?m~ejskiej .aresztow~.

nO onegdaj w nocy

krążącego się

JakIegoś

(J.)

Kośoielnej

pobliżu

Jeg?mOŚ~la

sklepów 1 udają.
cego głuchomiemego, przy którym znaleziono zamiast dokumentów - wytrych.

w

WstrzymQlIIie ruchu.
przebrukow3:~ia ul!cy
ruch lkołowy nateJze u11ey

Z powodu

wstrzymano.

m

Zabił,

kamieniem.
(l) Gdy na szosie Rokicińskiej rzucanowozoraj kamieniami, jeden trafił przypadkowo 12~o letniego. Ottona Wala w gło
wę; chł0l'ieG uderzonykamjeniem pOniÓJlł
śmierć na miejscu.
Ekshumacja zwłok.
(II) Zmarły w szpitalu dla chorych zakaźnych lI,i:Cllfi.ł Waksman, wyznania mojtaszowrgo, po!)howany ~(}stał przez pomyłke na
(;mentarzu kutoliekim.
Wskutek interpelaoji rodziny spraVi ą tL
zajęło się Tow. Ostatnia Poaługll, .. Qsięki je:
go staraniom, dokon~no ekshumacJ.1 zwłok l
pogrzebano na cmeDbaran żydowslam.
P, ..ód na uliCY.

(1) Onegdajszej nocy, o godz. 3 i
pani B. (z ul. Wschodniej) urogziła
dziecko na rogu ul. Nowomiejskiej i No-"
wego Rynku.
Stróże nocni odprowadzili ją wraz z
dzieckiem do kliniki połotniczej przy towarzystwie »Linas· Hacholim" (południowa
nr. 19).
pół

krad:ież.

(f) Na dworcu warszawsko-wiedeń
skiej drogi żelaznej skradz' ono w ubie~

(a) przy ul. Zarzewskiej pod Nr. 51 do
mie~fi{'ząCsj się tamże f$hryki w n )cy n~
4 bież. m~oa włatqali się złodzieje i skradlI
13 pasów tranemisyjnyc b wartośoi około
4

tysię'.'y

marek.

Z Yąwarzystwa szerzenia _oinll!;aty
..
im. Henryka Siel!'lliuewlcza.

(a) Z(lrz!}d Tow. szerzenia oświaty im.
Henryka Sienkie~jcza 71 CJJr!jn ,eb, .po dlu~:
Bzej bezczynnOŚCI wznawia swą d211?łaI1l~sc
oświatową. Postr.nowioDo nruchamlć m:esięczna popularne [ogddauld dla dzieci. Stroną organi2aCY;llą 2ajęła Bj~ pani GI'Z~ bi\:ska. U<lJBkano zapewnienia wapółdziabnHI.
zaf/quu Tow.
Wiedza" przy dostarczaniu
niezbę,'nych ro~voy nau1towych i i,rZf:Źroczy

»X-ty Pawilon", dramat. dosadnie ma
lujący chwile więzienne skazańca z 1'0.
ku 1863, pe1ne grozy inkwizycje i badau
nia źandarmerji. Poza tern ujrzymy cudny obraz z epoM Stanistawa Augusta
"Pierwiosnki" Kornela Ujejskiego, rzecz
dzieje się na Litwie.
Ł.

o.

S.

Wielki koncert symfoniczny na otwarcie sezonu z'mowego 1915 - 16 odhsdzie
eią w czwartek, d. 7 b. ID
Na bog-aty program składają slQ tnkie arcydzieła muzyczne, jak 5 SymLnja
Czajkowskiego, Parsiwal Wagnera, Step
Noskowskiego oraz wiele innych.
Począti;lk

wieczorem.

punktualnie o godzinie 7-e:

Zarząd Ii. O. S. uprasl!la. publicznQŚĆ
o pnnktualne przy bycie, ponieważ podczas
wykonywania programu drzwi do sali bę
d~ zamknięte.
Pozostałe

w niewielkiej

ilości

nabywać można u pp. :&'riedberga i
Piotrkowska 90.

bilet}'

Kotza,

świetlnych.

Podrzu\l:ek.
(a) We wsi Probo1!zczowice gminy Luć
mierz pod Zgierzem, pod 2iagrorlą włościani
na Walczaka w rowie przy szos:e podrzu~
eOllo nowonarodzone niemowlEJ. płci żeńskiej.
Podług poszlak, przylliesi(lDe ono zostało
z miasta.
Zauąd gm1ny oddał dziecko na wyohowanie co przytułku w Stępowiźnie, R;,ygnując n~ koszta po 3 rb. tygoduiowo.

Teatr I mUj9ku.

Skrzynka do listów.
Szanowny Panie Redaktorzel
W numerze 259 "Gazety Łódzkiej"
pomieszczony był artykuł" pod tytułem
"Glosy czytelników", na kt6ry w imię
prawdy zmuszona jestem odpowiedzieć,
jako przedstawicielka Oddziału Kobiet,
opiekujących się chorymi m. Łodzi.
Jeżeli tajemniczy Pan, komuniku~
jący różne szczegóły,

"Spa serc" sztuka w 3
aktach S. Kiedrzyńskiego.
Wszystkim, którzy widzieli zespół
artystyczny, zgrupo~any "!ł Tow. dr.ama~
tycznym im. Korzem0:vs~lego, na ll:a.u~
guracyjnym przedstaWIem",;, 1 wrze~m?,
wczorajszy wieczór spraWIł prawdzIwIe·
miłą niespodziankę.

Przy zapełnionej sali, miłośnicy roz~
poczęli "Grę serc" we właściwem tem~
pie. W tego rodzaju sztuka<;h przedewszystkiem reżyserja pamiętać zawsze
winna o tem, aby gestem, pauzą i drob~
nemi subtelnościami, prawie niepochwyf..
nemi wytworzyć nastrój; widz musi so~
bie ~iele sam dopowiedzieć, pobudzony
do tego grą artystów.
W danym razie S.. Kiedrzyński z
wielkim talentem naszkico wał swoich
bohaterów; reżyserja, zwlaszc~a w akcie
pierwszym, wyzyskała wszystkIe momen~
ty i osiągnęła sukces artystyczny.
Pan Wojnarowski zarysował nader
plastycznie h rabiego Morskiego; w akcie
pierwszym był on wprost doskonałym.
Niezupełnie się godz~ tylko. na tr~kto~
wanie tej roli w ak<;Ie drugIm, w ktorym
Morski był za bardzo, że się tak wyra·
źę połamany ... i. zbyt monotonny.
J . Pan Jan Andrzejewski,
jako reży~
ser i jako wykonawca roli telegrafisty
Julka, miał wczoraj prawdziwie piękny
wieczór~ Jako Julek był w sam raz
płaskim, p~ytkim i każd?razowe poja~
wienie się jego na sceme potęgowało
głębię r6żnorodnych uczuć, iB;kie nurtowały w duszach jego otoczema.
Pan Kulisz, jak zawsze, wywiązał
się doskonale z podjętego zadania, two~
rząc plastyczny typ
kretyna Orczyń~
skiego.
Pani Dajwłowska ~miejętnie utrzymała się w sztucznym tonie roli mamy
Orczyńskiej.
.
.
Nadzieje moje, że panna Szperlm~
żanka dopiero w odpowiedniej r?Ii wy~
każe "swój szczery talent, w<;:zora) w zupetności się ziściły.

Rola Ireny zagrana była doskonale.
Panna Szperlinżanka typ ten in~ywidu
alnie pogłębiła, tworząc kreaCję na
wskróś artystyczną.

Pan Malinowski rolę Radwana po~
równo i poprawnie; reszta mi~
lośników pp.: Gumkowski, Dominia~~,
Galicki i miłośniczki sceny pp. Meesowria Szufrańska i Slodkowska dostr~
jaty' się do cało~ci,. czyniąc. z wczol'al~
szego przedstaWlema pod kazdym względem jmprezę artystyczną.
J. Gr.
traktował

Teatr Polski.
Cegielniana. 63.

W sobotę, d. 9 b. m., o godz. 7=ej
wieczorem zespół artystów odegra "Led liście z drzew... Rok 1863", dramat
narodowy w 5 aktach J. \yiśniowskieg~,
który na ostatniem ~id~WISku wypel~ll
teatr po brzegi. W medzlel~ 1>0 połu.dm~
nSybil'u, dramat G. Zap?lskl~), o.. 7-eJ zas
wieczorem danym będZIe WleCZOI' prem~
jer, granych obecnie stale w Warszawie,
na które złożą się sensacyjne utwory
A. Staszczyka: "Kościuszko w Petersburgulr • z p. Szefferem w roli tytulowej i

widział

niedokta~

dnośd w pracy kontrolerki chorych ze
szkodą dla biednych, powinien by,} o tern
donieść tam, skąd przysiano kontrolerkę, lub do tej pani, która się opiekuje
chorymi w jego dzielnicy, t. j. pani
dzielnicowej. Jeżeli uważał za słuszne
j chciał skarżyć,

to do podhomisji, która rządzi jego okręgiem, a nie bezimien~
nie do Gazety, napadając na całą orga·
nizację naszej pracy. Można bardzo po~
dejrzewać, że w tym wypadku kryje się:
osobista sorawa.
Gdyby rzeczywiście miał tylko sprawę chorych na myśli, a nie jakiś cel
ukryty, to byłby się zapyta: kontrolerki,
dla c;:zego lekarz, do którego dała kartkę, nie przyjął jej, mówiąc, że to nie
jego dzielniCa, a musiała ją dać do in~
nego. Zapytana, wyjaśniłaby, źe Deputacja Biednych i jej biedni, Oddział Kobiet i jego chorzy posługują się dzielnicami hy~ego K. O. N. P. B., a lekarze
gzielnicami policyjnemi, że dzielnic. De4P.!gacji N. P. B. jest 19, a milicyjnych 16.
że dzielnice N. P. B. zaczynają się od
Górnego Rynku, a policyjne od Radogoszcza, że III dzielnica N. P. B. ma policyjne dzielnice XIII, X i XlI, a zatem
5-ch lekarzy i bywa, źe dom jeden należy do jednego lekarza. a następny już
do drugiego, i że my czekamy wciąż
jeszcze, by nam przysłano drukujące się
książeczki z nazwami ulic i lekarzami
na nich ordynującymi.
Przy istnieniu K. O. N. P.B. posługiwałyśmy się też dzielnicami nie naszemi, lecz milicyjnemi, a było ich wtedy 10 i lekarzy dziesięciu. Teraz nastąpiła zmiana-lekarzy jest 12, a dzielnic 16, my zaś orjentujemy się podług
planu od ręki nakreślonego, więc z ~łę..
dami, lecz przysłano go nam z WydZIału
Zdrowotności Miejskiej. To był powód,
że kontrolerka z III-ej dzielnicy dał'a
kartkę do doki ora niewłaściwego.~
.Fakt, o którym w swym artykule
Pan z III-ej dzielnicy wspomina, nie
skończył się tak dramatycznie, chory
nie umarł, gdyż :tona w dzielnicy powiedziała: "nie potrzebuję waszego dok..
tora, wzięłam innego, mąż wyzdrowia~".
Drugi fakt--cytowane słowa: .,Dlaczegożeście tak późno się zgłosilt?" , były powiedziane do rodziny nie przez dokto~
ra, lecz właśnie przez tę posądzoną o
niesumienną pracę kont.rolerkę·
Gdy przyszła skontrolować, chor~

była po pięciofygodniowej ch?r?bie ju:i
bez przytomności, przy p~ląceJ SIę gron::nicy po odwiedzinach kSIędza, w agonII
i sp~owadzony doktór nic nie pomógł.
Więcej nic dodać nie mogę, jak tyl.
ko ponlzsze siowa.
Kontrolerki, które pracują teraz,
pl'acował'y u nas od początku wojny j
pracowały bezinteresownie przez cał~
Czas: po· błocie, deszczu, mrozie, śnie
gu, chodziły odwiedzać swych chorych;
zanosiły im pożywienie, odzier, pocie.
chę· I pracowały dobrze, gdyż zasługi'"
wały na ogólne uznanie. Dlaczegóżby
teraz, gdy od kilku tygodni są min~m<:l..
nie płatne, miałyby się odrazu zmIemć
na zaniedbale i niesumienne?
Dla objaśnienia dodaję, że płatne
są u nas tylko starsze i młodsze kone

4.
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fl'olerki, inne panie pracują bezinteresownie, jak daw:,iej przy!( o. r-L P. B,
.
Mając nadzieję, że Szanowny Pan'
Redaktor zechce umieśdć moje s~owa
W swym poczytnem piśmie, pozostaję

Z

nasz szan. informator - dowiedziałem się,
iż mieszka w nich z 2 syi:ami pani Snarska, żona ~łośneg-o organiz.atora ':'3.rszawski ego legjonn. Uda.lem SIę ?o. me], .!ł by
otrzymać trochę bhższych 1nrorm~cJl o
Snarskim, co do którego znane mI były
doniesienia pism, twierdzące że stał na usługach ochrany. Pani S:1arska, która jest
uczCiwa kobietą i dobrą obywatelką, po·
twierdziła mi te wieści i prz}ioczyła niektóre szczegóły szpiegowskiej działalności
Snarskiego. Po utracie pierwszego męża,

poważaniem Pytlasińska

Przewodniczącą OdC:ziału

przy N. P. B.

Kobiet

'l

poczęto

W \Vatsza:wle

miała

2 synóyl,

wys~ła

po !az

wtóry za mąz za Snarsklego, ktory: w KIel-

Jak wiadomo, z końcem ubiegłego

roku

którym

organizO\llać

cach

polskie kadry zbrojne, które walczyć miapo stronie Rosji i nosić dumne miano
"grunwaldzkiego legjonu.... Organizatorem
legjonu był niejaki llonawentura Snarski,
nauczyciel muzyki. Społeczeństwo polskie
- naieży to z naciskiem zaznaczyć - zajęło stanowisko nieprzychylne usiłowaniom
około tworzenia legjonu, mającego pomagać Rosji, a cała prawie prasa warszawska usiłowania te otwarcie zwalczała.
Snarsld prowadził jednak dalej tę
akcję przy pomocy władz rosyjskich i usunął się dopiero wtedy, gdy zaczęto mówić w Polsce coraz głośniej, iż stał na usługach rosyjskiej ochrany. Snarski nie usunął się sam, ale został usunięty przez wła
dze rosyj s Ide, które w końcu zrozumiały,
iż na organizatora politycznego legjonu
wybrały podejrzane, mętne i szpiegowskie
indywiduum.
Obecnie dopiero jesteśmy w możno
ści podać bliższe szczegóły szpiegostwa i
szpiclowskiej słuźby Snatskiego, na podstawie udzielonych nam uprzejmie infor~
macH.
. "Kiedy przybyłem do Kielc - mówił

zajmował

odosobnione, nigdy slę prawie przy .s~ole
nie schodząc i rzadko z sobą rozmaWIająC.
Wszvstek swój wolny czas poświęcała pani Śnarska swoim synkom) których uchronić chciała od zgubnego wpływu męża.
To przykre pożycie małżeńskie, w którem
pani Snarska nie zaznała rozkoszy, tnvnło
aż do wybuchu wojny. Kiedy Kielce opuszczone były po raz .pier~v3zy p:.zez
wo'ska rosYjskie Snarsln zbIegł z l\.lelc
raz~m z władzami rosyjsldemi. Pani Snar·
ska z dziećmi pozosta~a w Kielcach i przebywa tam do dziś dnia, ciesząc się. sym=
patją i wspÓ!CZUc1em wspóiobywatcIr.

stanowisko nauczyciela mu-

zyki. DopIero
.
. 1"
..
w ja
ns czas po s'l u b·le-oukryła pani Snarska ku swemu przer3ł~e

ły

niu-szpiegowską

robotę męż~.

ZW!?Clły

-

li:

darmami p. Snarska, powoli dowiedziała
się, jaki jest powód tego .poufał~go. ~t<?
sunku, Nie ulegało żadnej wątphWOSCl, IŻ
maż był szpiegiem ochrany. Pani Snarska wymówiła sobie jak najsurowiej wobec męża aby żandarmi rosyjscy nie nachodzili 'jej domu. Snarski ~robił jej t~
ustępstwo i od tej pory już ~lle żan~arm!
ale kobiety składały S:Hlrsklemu WIzyty,
przynosiły iisty żandarmów i odnosiły odpowie~zi Snarskiego.
. ,
Zycie rodzinne z mężem-szpIegiem
bylo dla pani Snarsldej niemożliwe. To
teZ prowadzili obydwoje życie odrębne,

nin

z żan

-..

....
?

W czwartek da;a
p:l~uziemika 1m;; roku
sp;zcdane zostaną przez bcytacJe Zl'!rcz za <lotdwkę
- l} o godz. 10 WIO przy ul. \Vyso::iej :-E-. 2012'>
2 maszyny do pis:mia i b;m;'o;
. 2) o g .• 11 i pc:ł nma przy t;1: \Vi~z,"wsliicj 86jszaf3 do kSl~tek, szah do ubriln, hnreczko, ma.
szyna do ,,'-) da I st;,! rozsuwany.
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§
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Zakładów

Rada Towarzystwa

~.!lI
i'ri!
~i~

(Mikołajewska

okoro 550.000 stóp kubicznych miary r~ńskie;, oraz W. O?ręble ~'!~::dzlce prz~:
sirzeni około 75 morgów. Nabywca ObOWIązany zabrac Każdy .l{l,:c do 4 c.all
reńskich średnicy w cienkim końcl1. Pragnący nabyć dr~er~'o wymIeniOne pow:nni, po obejrzeniu drzewa na miejscu, najpóźniej do dm!i 15 !lstop~ada r. b. ,z/o'
żyć w Biurze Rady Towarzystwa Z. G. Si. w Wars~wle ulica :lzop~na.N!! l,
odpowiednią podpisaną deklarację kupna, z oznaczemem prop.oncv'!}1th:j ceny za
morgę, a także za stopę kubic~Ilą miary reńs~iej, z dołącz~n.lem, Jako vadmm,
sumy rubli pięć tysięcy gotOWIzną lub w papierach wartoscIO;;lych~ oraz z o·
znaczeniem warunków zanłaty całkowitej należności za drzewo kupIOne z tern,
że kupujący w żadnym r~zie nie może zabrać drzewa wartości ponad s?mę zapłaconą i że. uzuDełni złożone vadiut? do .rubli lą.OOO, które jako kaUCJa pozo~
staną w KaSIe Towarzystwa do zakonczema obmcilunku..
.
.
Vadium osobom. nie utrzymującym się przy kupme, zwrócone będZie me
później niż w dniu 25 listopada f. b.
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weneryczne, moczopłc'owe i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvars3nem ErIki! - Hata
.6D6q -9f.4' (wśródżylnie). Leczwie elektryczności:.>"
e1ektroliz~f msmvanie szp::cących
c-świetlenie kanału
(uretros;{cpia).
od 8-1 r. od 4-9. Pani;" od 5-6

zaWIadamiają, iż

f.

nIl

~ ści

jenie

Kto z pan 6w dH:e mie( dobrze
dopasowane palto fub garnitur,

I

się U.bie~a

nietn

..
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v: zakładzie kra-I
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u franciszka KUNOWSL('E<10
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DOKTÓR

licytscja r~u:pocz!l1§e się bezwa!i"unkowo
S2 p~2dzEei!"'nika 1915 6".
Kto nie chce dopuścić swych zastawów do licytacji winien zapłacić
llJezl:uU"!lHr)~KG'rTfu przed tym terminem zaległe procenty.
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(II. "Kur.

po,;,;,yżej' szczegóły do·
jak najlepiej. kim był i jest S:1ar-

wodzą

=~:

żandarmów

ski, organizator legjonu, który rozpadł się
pierwej nim go zorganizowano.

Przytoczone

jej uwagę ustawiczne WIzyty
rosyjskich i różnych podejrzanvch osobników, składane mężowi. Snarski zamykał się z nimi w gabineci.e. gdzie
prowadz.ili poufne rozmowy. WIZyty te
i konferencje odbywały się o każdej porze
dnia i nocy.

mianowicie

Obur~ona tą zażyłością męża

Nr. 263.
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PfotrkoWiki Ni 155.
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choroby kobiece i akuszerja przyj-.
mnje w godz. 5-7 po połmin.

r

Fiio'h·koli!'... s~a !Ii! 215.

tbnrCbY Skórne I wmmrgcn

Dr. ~; te ko iu

wyjeżdzam 8 Października r. b. załatwiam wszelkie
interesy, jak równiez przyjmuje ogłoszenia do wszy~
stkich Warszawskich gazet, po cenach redakcyjnych.
zastać z tana od godz. 9-11 i od godz. 2 - fi p.p.
W biurze ogłoszeń .TvlliRKUW.
D. Neuhaus.
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z p0dniebl.eniem lub bez takowego na
z łi'o ci c, porceial!l!ie, kauczuku oraz
wszelkie roboty tecb.no-dentystyc7.ue (koa
ronki, mosU;i, %ę~y r.a szill'feikacłl
i t. p.) wykonywa ~ię pod kierunkiem
csobistym ld:1pJ;omt:Hf.l:m"go f;3;C~QWCa

A l'J!'JA, z średnim wykształceniem
obeznana z czynnością sklepową, Znająca języ~ i polski i niemiecki poszukuje posaóv na skromnych w1!funkach.
Oferty pod K. N. w A-:. "G. Ł." gdzie
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Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych nieodkrytych dróg,
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
większym staje się Bóg.
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami potężniejsze wznieść,
Na ~iC!l, się j~szcze. święty ogień 2arzy
I ID1fOSC ludzl{8 stm tam na straży,
I wyście winni im cześć.
Że ~wiatem, który w przepaść już zachodzi
Wraz z całą t'iczą idealnych snów,
Pmwdziwa lDłdrość niechaj was pogodzi,
I waSZe gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemności pogasną znów.

Adam Asnyk.

Jeńcy polscy w Rosji.
Polskie T0w. pomocy ofiarom wojny
następujące sprawozdanie sekcji
opieki nad jeńcami:
Los Polaków, bezpośrednich .ofiar
wojny, internowanych w charakterze jeńców wojennych i cywilnych po różnych
miejscowościach Rosji europejskiej, Sybe..
rji i Turkestallu, starały się łagodzić dwie
instytucje warszawskie: Towarzystwo opieId nad jeńcami SłowianamiJ rozwiązane d.
- 5 sierpnia i Polskie Towarzystwo pomocy
ofiarom wojny, dotąd działające. 'rowarzystwo t. zw. .Słowiańskie" pod przewodnidwem p. M. Czetwertyńsidej przychylnie traktowane było przez władze rosyjskie,
prżedewszystkiem dla charakteru centmli
piotrogrodzldej, której filję tworzyło.Cen
hala zaś składała s'ę wyłącznie - z Rosjan
i manifestowała tendecje propagandy panslawistycznej wśród jeńców.
Towarzystwo, również jego oddział
"Warszawski, korzystało z poparcia rządu i
hojnych subwencji z funduszów komitetu
w. ks. Tatjany. Inaczej ułożyła się sytuacja Polskiego Towarzystwa pomocy ofiarom
wojny. Fundusze jego pochodziłj i po·
chodzą tylko z ofiarności polskiego ogó
łu społecznego. Mimo klęsk wojny strasz1iwej i ruiny ogólnej, ofiarność na cel
łagodzenia doli ofiar tragizltlU polskiego
była wprost imponującą. Towarzystwo zo
staje pod przewodnictwem posła Parczewskiego i korzystało dotąd z pośrednictwa
i współdziałania 134 oddziałów pozawiązywa.nych "ad hoc" w Rosji i w różnych
miejscach większego skupienia Polaków.
Przy pośrednictw;e swoich oddziałów
i zjednanych korespondentów Towarzystwo zawiązało stosunki listowe wprost z
jeńcami, a ostatnio zdobyło materjał obfity
w sprawozdaniach, jakie złożyły po powrode z objazdu Rosji wyznaczone delegowa..
ne. Dla zav.'iązania łączności i porozumie
nia z korespondentami i oddziałami, jak
"również dla zbadania stanu i potrzeb jeńców na miejscu i doraźnego rozdziału zapomóg, Towarzystwo wydelegowało zWar
ogłasza

f
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ś\yiatowy

pierws;gym poku "Wojny ..·
Do niespodzianek obecnej

wojny

należy także trwałość handlu światowe
go. Mniernano z początku wojny, że trze-

ba się będzi~ "przeuczyć" i wrócić do
izolacji elowo - politycznej. W rzeczywisto3<;i jednak pokazuje się, że także handel światowy przystosował się do ~two
l'zonej SytUilcii i że potrzeba wymiany
. towarów tuk fatwo nie da się usunąć.
Anglja w pierwszych 7 miesiącach
bieżącego roku miała bardzo znaczny
handel światowy. Wartość przywozu wynosiła 504 mn. funtów szterlingów, czyli
16 procent więcej, niż w tym samym
okresie poprzedniego roku. Wywóz natomiast .spadł na 280 miL, czyli o 24
procent. Najznaczniejszym był wzrost
wartości przywozu środków spożywczych
(o 37 procent więk~zy), co po większej
części tłómaczy się ich drożyzną. Ale
taki"e ilościowo wzrósł ten przywóz,
Zwłaszcza przywóz zboża i mąki. Oczywiście zaraz się myśli przytem, że były
fu dostawy dla wojska. Tak jednakże
nie jest, gdyż powyższa· statystyl\:a handlowa nie obejmuje zapotrzebowania
PatistwowegoJ wyraża tylko normalne
~iłpotrzebowanie ludności.

szawy panie: Bentkowską i Dziubińską
kt;>re· objechały gubernje Rosji centralnej,
po)nocnej, okręgi nadwołżaflskie i naduralskIe, ~, ta~że miejscowości Syberji aż do
akmohnsklego obwodu. Dalszą podróż deleg~wal?ych przerwały depesze z Warszawy.
R~w~l1eż i Towarzystwo opieki nad jefi.ca..
m! Słowianami wysłało dwukrotnie do miejsc
zesłania deleg-atów; raz objei:dżali Rosję
aż do Taszkientu pp.: Libiszowski i Trojanowski, następnie p. hr. Sobafi.ska dociera..
ła do najbardziej zapadłych zakątków, a
dzięki listom polecającym, miała zapewnio..
ny dostęp do najwięcej zamkniętych siedzib jeńców wojennych. Delegowane Towarzystwa Pomocv z takich ułatwień korzystać nie mogły. ..
Dola jeńców Polaków w różnych
miejscacb różnie się przedstawia. Na ogół
jeńcy wojenni w lepszem znajdują, się położeniu, ni~ nieszczęsni zesłańcy, wyrwa ..
ni z kraju, z normalnej kolei pracy - brutalnie. nagle, częstokroć w ciągu jednej
nocy. Bez odzieży, bez pieniędzy pędzo"
no ich na kresy rosyjskie. Jeucy wojenni
przyna.jmniej dach majli nad głowl.'!i i z
głodu nie umierajIł. Jeńcy cywilui ulegli
przemocy państwa, które niczem .icb cięż...
.ł,:iej doli nie łagodzi: wszystkie potrzeby
muszą oni sami zaspakajać.
Na wiosnę wydany ubzmożliwośei opuszczenia kresów obwleś(?il łaskę wygnańcom Słowianom Ci, kt6rzy wykazać
E>ię mogli poświadczeniem lojalności względem państwa rosyjskiego, uzyskali prawo
zBmieszkiW,flnia dalszego w gubernjach środkowych, nie wyłączająe miast gubernia lnych i centrów fabrycznych. KosztJ. przejazdu ponosić musieli, jak r6wnież opłat
stemplowych, przy składaniu podań i uzy..
skiwaniu zaświadczeń niezbędnych. Korzystali jednak Pi przywileju i tysiącami
napłynęli zesłańcy nasi do miast rosyjskidl - byle bliżej ojezystego kraju a przytern w nadziei pozyskania upragnionej
pracy.
Zawód gorzki ich spotkał. Pracę tyłko nielic7.ne wyjątki znalazly, a drożyznę
nierównie większą wszyscy i to wazystkich artykułów potrzeby niezbędnej, wreszcie i - niechęć ze strony mieszkańców.
Pod wpływem klęsk wojennych niechęć
dosięgła natężenia uczuć wprost wrogich
względem obćycb poddanych, choćby i
Słowian. W niektórJch miastach wyznaczono dzielnice, gdzie niewolno było zamieszkiwać" i DorodcOl.a "; w innych mieszkańcy żądali zakazu mieszhńcom uczęszczania do ogrodów miejskich; w niektóTych już w końcu lipca kamieniami obrzucono na dworcach wagony kolejowe z
wygnańcami Polakami.
Konsulat amerykański przysłał jeńcom cywilnym zapomogi miesięczne. W
miastach lub osadach ludu}cb rozdawnictwem tych zapomóg zajęli się księża lub
miejscowe folonie polskie. Po wsiacb zapadłych i stanicach kozackich pośredników
zabrakłQ, zapomogi przesyłano tam na ręce władz administracyjnych, NiejednokrotnIe poszanowany bywał ten grosz, chronić
mający od śmierci głodowej, przewaznie
jednak stawał się łupem żarłoczD)'ch czynowników: W miejscowościach, gdzie f/y
rnnrczono g:ro~z~m zapomogowym konsnla-

;.~L Wójna wogóle pddzialala na angieI~ti~Lhandel tylko o tyle, o ile wskutek
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niej cierpi wywóz. Ponieważ angielski
przemysł zajęty jest zamówieniami wo~
jennemi, sprze,faje więc mniej dla zagranicy. Ale jakże się przedstawiają odnośne cyrry?Wywów fabrykatów w pier~
wszych pięciu miesiącach wojny spadł
o 68 procent, ale w pierwszych siedmiu
miesiącach b. r. już tylko o 30 procent,
znaczy to, że przemysł angielski pomi~
mo niekorzystnych olwliczności, 7,;aczyna odzyskiwać rynek światowy.
Gorzej jest z Francją, ldórej handel
jeszcze wciąź jest mniejszy, niż w czasach normalnych. Atoli przywóz w pier~
wszych 7 miesiącach b. r. jest już malo
co mniejszy, niż w roku zeszłym, mianowicie 4.270 mil. fr. wobec 4.984 mil.
franków, czyli o 17 procent mniej; wy..
wóz natomiast obniżył się o 56 procent.
W przywozie rubryka środków spożyw
czych . wykazuje zwyżkę 100 mil, fr., a
rubryka fabrykatów zwyżkę 400 mil. fr.
(o 20 proC. więcej), podczas gdy przywóz surOwców jest jeszcze o 40 proc.
mniejszy niż \,v roku zeszłym. Tu już
okaz~ją się skutki zagranicznych za~ó"
wień wojennych, zwłaszcza w dZIale
środków spożywczych i. fabrykatów.
Zmniejszenie się wywozu tlórnaczy
się. nietylkl> tern, że Francja wywozi
głównie przedmioty zbytkowe, na które
teraz niema popytu, lecz i tern, że przemysłowa część Francji jest obsadzona
przez nieprzyjaCiela. Dlatego tez i przy~
wóz surowców tak się zmniejszył.

ROKU.

tu, nawet cywilnych

N!! 263.

jeńców

separowano

śeiśle od zetknięcia. się liS gośćmi, przybywającymi ze świata. W takich miejscaell

delegowane nasze dotrzeć już nie mogły
do zesłauców, - im, jak zadżumionym, za
murem zakazów policyjnych upływało ży
cie.
Na

bezbrzeżnych

rt>syjskich przestrze-

niach rozsiedlano jeńców . przewaznie bez
segregacji i planu. Wyjątek stanowi zdobycz, zagarnięta w czasie inwazji· na Gn.Hcję i Prusy wschodnie. Rusinów starano
się poddać urabianiu nligijllemu i politycznemu, nie rozpraszano więc, lecz kon:
centrowano przeważnie w Symbiraku 1
\Villtce. :Mieszkańców Prus, wśród n:ch
Mazurów, znajdujemy znowu w pomniejszych miasta-:!h gub. uf mskiej, a więc \V
Belcjbaju, w Birskn, w Diurtiuli. Ma~urów
los srogi dziwnie ściga. Wszędzie sq, o~.u
szczeni, zaniedbani, krzywdzeni. Pomoc
delegowanych naszych przyjmowali ze łza
mi

wdzięczności.

Straszne połozenie delegowane znaBelebelu. Ludzie tam wyglądają
jak szkielety, z głodu umieraj:h Znaleziono tam grupę Mazurów opuchniętych, z
zanikiem mięśni, z ramionami jak piszczele,powleczone skórą. Tyfus dziesiątkuje
wygnańc6w nieszczęsnych. W Symbirsku
nagromadzono zastępy wyraźnej inteligencji galicyjskiej: duchowieństwo przeważ
nie unickie, radcy sądowi, profesorowie i
nauczyciele, młodzież uniwersyte(;ka, techniey, lmpcy. LOB Rusinów, opornych
względem propagandy r03yjskiej, opłakany
Opatrznościowym dla wygnańców człowie
kiem jest tam probr:szcz miejscowy X.
Cakul.
Duchowieństwo nasze piękną odgrywa rolę w miejscach wygnania P,Jlaków.
Takie postacie, juk X. Wal'slaw w WołQ~
gdzie, X. ŁapS2iys w Samarze, X. Cakul
w Symbirsku, X. :Niewiarowski w Ufie,
X. Miks2YS w 'lI'bdywostoku, nie dająeemi
zatrzeć się gloskami zapisali się w sercu
i wdzięcznej pamięci polskich jeńców i zesłańców. Ofiarność posuwają do sa.mozaparcia, w obronie skrzywdzonych stając,
narażają bezpieczeństwo i s;vą pracę przyszłą. KSIęża Litwini i Żmudzini
często
kroj slauo władają mową polską, a opiekę
swą względem. Polaków posuwają do bohaterstwa, dokazując cudów miłości i polazły w

święeenia.

Jeńcy wojenni traktowani bywają rozmaicie w różnych miejscach internowania.
Jak to w Ho~ji .bywa stale, decydują 030biste poglądy i właściwości przedstawicieli
lokalnej. władzy. Przykład z góry oddziaływa za wsze na .nastroje i zachowanie się
ludności. Gradacje usposobień względem
jeńców sięgają od znęcań ai do przychyl-

nościi wyrozumiałości. Zaznaczyć Dl1leży,
że zn~caniu wyraźnemu pndlegajlltylko
bardzo wyjątkowo, fi na ogół stosunek panował ludzki. a3 do miesiąca. lipca. W
końcu lipca połozenie się Ilogarsza. Przykład: w Samarze, mieście i gubernji,~'gd~ie
nagromadzono dzieBiątki tysięcy jeńców,

Nietylko usposobienie i wlaści",ośc\
naczelnika wojennego wpływajtł
na pOjmowanie i sŁosowanie regulaminu,
ale i sa!lle przepisy obowiązują.ce w każdej
gubc!'nji inacza[się Układają. A więc w guber~J!~.erlllsk[ej gubernator, p. Ł0Z1na.
ŁozJn~klJ, wydał pustanowienia obowinzujące, według którego podpadną karze' surowej jeńcy i zestańcy za samowolne, bez
sankcji władz gubernatorskicb odbielt\uie
zapomóg, jakąkolwiek skierowanych drogą,;
taka sama kara grozi przesyłającym lub
doręczającym zapomogi.
W innych gubernjaall przepis podobny nie istnieje. W
gubernji wiacldej pozaprowadzano sr;ecjalus
rygory dla jeiH!ów i zesłańców. W lł:U
uernji k3!i1ańskiej w mieście Cywillsk, gdzie
przebywa parę tysięcy poddanych pruskich
i austrjackicb z Króle~twa Polskiego, nie
v.olno pisywać jeńl!om kart i listów inaa
czej, jak po rosyjsku. Nie znając i~i;yka
rosyjskiego, pisują więc po polsku cyrylic~
z naiwięcej powoi nem i oofitem s7.afow~·
niem znakami twardym i miękkim.

kaMłego

wypadków jeńcy am..
liorzystajt} z nieco łagodnieis'~ego
traktowania. Do jeńców niemieckich przeważnie stosowana jest ,vhikb~:m suro','iość
i bezwzgl~dn(1ść.
W

\Vielkie skupienia

_

---

'łli!iLtii:ii§'JTM

żadnych szczegółów; nie
bynajmniej teraz mały,

w Bugurusławie, dalej w Koływaniu. gnberuji tomskiej, w Om8ku, w Nerczyiu;l~ll,
w władywostockhn okręgu, Vi r.!.'a s,': h" ,1 c: ,t?,
w obwodzie akmohńskim, w Pc;rmi p , w
Pemie, w Wołogdzie, Wiatee, w C.Hllabińsku, w guberuji orenburskiej,
w 'fl'Oieku, w Riazaniu, gdzie przeważnie są; internowani jeńcy tureccy. M!odzid: z lI,gjonów galicyiski;~h rozproszOD:l jest po
osadach okręgu moskir:J',.\'skiego.
Jdiców dziedątknj-~ r1yHll1terjil i t)"fll1!i
plamisty, a pożera tęsknota za krajem i 1'0"
dzioą, i nuda życia bezczynnego.
PoJskie
Towarzystwo Pomocy ofiarom wojny w Wsrszawie pos:ada Elt~sy listów, a w nich
prośby również o powiadomienie
rodzin,
że oni żyją i wierz& w przyszłość i powrót do ojczyzny.
Zwrócić należy

puszcza.
Ciekawym jest rozwój handlu Sta..
nów Zjednoczonych podczas wojny.
W pierwszych 8 miesiącach wojny zdołały one wywieźć mało co wi:-;cej niż
w takim samym okresie roku poprzedniego. Jedynie wywóz do Europy zwię~
kszył się o 160 miljonów dolarów, do
innych części świata wywóz by.l mniejszy. Aż pod koniec czerwca jednak
podniósł się amerykański handel znacznie. W poprzednim roku fiskalnym wy~
nosił wywóz 2,364 mil. dol., w 1914/15
roku 2,758 mit, czyli około 400 mil. dolarów więcej. Ponieważ import równocześnie zmniejszył się o 220 mil. do!.,
podniosla się nadwyżka wywozu z 620
na 1,094 mil. dolarów. Wywóz obejmo~
wa~ w pierwszych miesiącach wojny
środki żywności (podskoczyl z 430 mil.
na 959 mil. dol.) i fabrykaty (więcej
o 84 miljonów)i natomiast w rubryce
surowca wskutek spadku 1 cen bawełny
spadł o 283 mil. na 509 mil. dolarów.
Od lipca 1913 do końca maja w ro·
ku 1914 kupiła Europa w Stanach ZJ' ednoczonych towarów za 1396 mil. dol.,
zaś w roku 1914/15 za 1781 miljonów.
Złożyła się na to przedewszystkiem
Anglja, do której wywóz. w tym czasie
wzrósł z 557 na 823· mil. dot, następnIe
Francja (ze 153 na 326 mil.). Ale także

uwagę, że warszaw~

.

ska sekCja posiada spisy jeńców, przeby·
wających w Rosji, a pochodzą.cych w zna"
cznej części z Galicji. "Spisy te- kończy
sprawozdanie sekcji - obejmują drobną,
nikłą cząstkę ofiar wojny, ale wszyscy w
spisach wymienieni żyją nadziejl}, że my
wypełnimy przyrzeczenie j przy pierwszej
sposobności wiadomość o nich i
miejscu
ich pobytu postaramy się opublikować.
W odnośnym wydziale ministerstwa. wojny
na schyłku roku ubiegłego panował chaoa
i prawie niepodobna było dostać stamtąl!
ścisłycb informacji. Towarzystwo posiada
nieco materjałów, które w referaty sprawozdawcze nie omieSZkamy ująć i do wis..
domości ogólnej podać.

°

L. Kobylecki, (Warszawa, Sadowa 6).

~~

jest on jednak
jak się przy-

jeńców spotsksmy\:

w sam:lrskiej guliernji, w stepach w '1'0 dm,

sto!3unki panowały jakllaj więcej popl'a wne.
Oficerowie korzystali z prawa wycieczek
na miasto, odwiedzać mogli znajomycb,
otrzymywali pozwoleni9 na zamieszkiwanie
poza koszarami. Pod wrażeniem kl~sk, na
rozkaz z ~óry, ul~i wszystkie odwołano.

O handlu Niemiec nie· ogłoszono

większości

sŁrjaccy

___

~~~

wywóz do krajów neutralnych wzrósł
bardzo. I tak wywóz do Szwecji stał
się sześć razy· tak wielkim, jak pierwej,
do NOl'wegjicztery razy. W czerwcu b. r.
wywieziono z portu nowojorskiego do
Danji cztery razy więcej, niż w czerwcu r. Z., do Grecji pięć razy więcej, do
Szwecji dwa razy, do Szwajcarji trzy
razy, do Holandji o jedną czwartą, do
Norwegji o połowę więcej, Z tego się
okazuje-po pierwsze, że handel podczas wojny wzrós!, a po drugie, źe po·
mimo przeszkód znachodzi drogi, lttóremi może dostawić konsumentom pożą"
dane towary.
Znamienne są postępy handluamerykańskiego w innych częściach świata ,-Statystyka stwierdza, że ich wywóz
do tych części co miesiąc wzrasta. Wywóz do Azji prawie się podwoił, tak samo do południowej Amervki, W ten
sposób Ameryka zaczyna pówoli zdobywać rynek światowy_ Ofenzywa handl owa Stanów Zjednoczonych obreła sobie za cel południową Amerykę. która
przedtem kupowala towarów w Anglji
za 275 mil. dolarów, w Niemczech za
180
l
f
mi., we rancji za 85 mil., a w Stanach Zjednoczonych za 155 mil. Jest to
więc rynek zbytu kolosalny, a jak naj~
świeższa statystyka informuje, starania
Stanów Zjednoczonych, aby go zagar"
. nąć, .mają powodzenie.

-
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ł

w

żydZie

-

człowieka

i

Z i:ych obozów żydowskicb, rozsianych po świecie wyjdą [,ramienia dnmy
indywidualuej i skupią się w jakiemś pa"

Z Warszawy.
r,uę~o

p~szanov.a!lie
źyda?

{)

tęż.nem

skCl:!idenSCHxa§3e.

ktćre

fGZpiili 5i~ W Jero~
lub tam, gdzie żydów jeEt n .. j-

ognisku,

Komi.tet obywatelski otrzymał wiadow Szwajcarji nabyto dla Warszawy 3 wagony mleka skondensowanego.

zohmie,

frans port ten po nadejściu
dany do rozporządzenia Sekcji
wej.

duje się jej centruill i gdziekolwiek wzniecimy nasze ognisko, wszędzie będzie ono

mość, że

będzie odżywnośdo=

hędzie

odpowiednia liczba wózków. Obec-

nie jest wykonywany model wózka, najle.
I,JL:j dostosowanego do celów

powyższych.

Po ustaleniu tego modelu rozpocznie się
masowy wyrób wózków.
Projektowane jEst z9łożenie przez
iiekcję pracy własnych warsztatów do wyrobu wózków. Przy takiej organizacji zastosowania pociągowej siły ludzkiej znajdą pracę nietyiko robotnicy, lecz i rze-

kiwaniu na coś.

zyskał.

mieślnicy.

Sama organizacja przewozu przy pomocy ll1dzi polegać będzie na tern, że cały tabor wózków rozdzielony będzie mię
dzy związk: robotnicze, rozrzucone w róża
nych dzielnicach miasta. Zamawianie wózków odbywać się będzie w biurze przewozowem przy wydziale robót publicza

DziSiaj,
Część
żydowstwa
pol~
skiego odpoczywa po mękach niewoli ro"
syjskiej-na bezdrożu."
Niepora jest opatrywać dzisiaj ko~
mentarzami podobne grosy.
Czytelnicy nasi powinni jednak być
informowani o tern, co i jak mówi prasa
żydowska.

Ks. biSkup
Ks. biSkup

około

3000 ludzi.
"Głos Żidowsi;:i u•

P,ln J akób Appenszlak w "Głosie ~y
dowskim" !! dnia 26 wrześnb, tak końc3Y
swój

wstępny artykuł:

,,'N EuropiemuBi

się utkać sieć

oboo

któreby opierały swój
innych narodów na gruncie
przymierza ZaCZe9Uo.odpornego.

zóvr

ż'ydowskich,

stosunek do

Judea

jest

.z n a i d uj ą s i

ę

ż

tam
y d z i.

gdzie
Dom, w któ-

ry m żyd rnie;:zka, UiiCfJ, gazie najgęściej
skupili się żydzi, wszystkie gheta ginące
. już lub dotąd trwające, miastecika, gdzie
żydzi stanow'ą "dększość, każde miejsce
na którem jakiś żyd st.anął w danej chwiliwinny być warowniami ducha żyd':J\vskiego.
Bo przecież du·;:h ten, w formie cbrzeŚcj.
janizmu, tej łagodnej lilji judaizmu podhił
Europę, i dziś

wa

każdy

wiąże jej narody,
też, czy niema pra~
obó~ żydowski walczyć

jeszcze

ponad granicami.

duchowy

To

Pierwszy

Łódzki

w Mobyiewie..

Pomoc Paderewskiego
dla Kró~esł.~.

nych.
Na razie obliczono, że przy takiej
organizacji przewozu może znaleźć pracę

Karaś

Karaś, pasteIZ sejneński,
przybył do Mohylewa, dokąd też przewieziono niedawno seminarjum sejneńskie, pozostająr:e nadal pod kierownictwem ks. prałata
Błożewicza regensa.

Ptlderew-ski, który pierwotnie nie ohoiał
koncertować

podllzas wojny światowej, urzą·

dza ter_at! w Ameryce na korzyść biednych
w Polsce kG!lć!erty, które poprzedza mową
o nieszczęśliwem położeniu naszego kraju.
Przed trzema tygOdniami konce. t jego na wysta wie panamskip-j w San Francisco przyniósł
40,000 marek czyste~o dochodu. Dnia g.go
b. ID. odbyt s:ę w Ch:cugo przy przy wBpół
udzfale wilzystkkh tamtejszych poiskicb. towarz)stw śpiewaczych drugi koncert. który
prawdopodobnie dał jeszcze więks~y dochód.

Wielcy. książęta rosyjscy.
-:-

Gazety niemieckie piszą o wielkich
książętach rosyjskich z powodu dymisji
wielkiego ks. Nikołaja, informując mię
dzy innemi:
Odsunięty obecnie wielki książę
Nikołaj Mikolajewicz był "głową" wszystkich wielkich książąt przy dworze rosyjskim. Wpływ uzyska! dopiero po

powszechnie zUtmy

Kanioll< ekspedycyjny

Aleksego.

Wyn3laz:ek prGclUlI.
\Vyll~1J.z:::k

prochu strzelniczego przy..
pisujemy mistyez!li!i oSDbia mn:cll& frJbur..
skiego Bertold& Sehwarz5; jednakże u:ljnow_
szy zeszyt "SchuSB und Waffe" przytaclIil
cały szereg dowodów idokumentów1 rzucających nowe zupełnie światło na tę sporn,

\\

Już

jedna 'li pism chińskich? roku 61a
pisa d Chr, wspomina o broni palnej. 0:1
Chińozyków, widocznie drogil prze3 Indje (i.
trzymali Arabowie tajemuic~ wyrouu i oni to
już w roku 690 po Chrystusie posługiwali
aie armatami.

Wielokrotnie wymieniany "ogień grec..

-

ki" jest tylko specjalną form'ł prochu, ZlUł
no j/i za czasów Filipa, ojca Aleksandra Wielkiego. "Płonącą wodę" natomiast odkrył
GraecuB, około roku 850 po Chr. W r. 941
cZ§Ść floty rosyjskiej k~ięcia Igora, który jut
wtedy marzył Złote sny o Cesarstwie biznntyńskiem, zniszczoną została

eanym z rur'".
Kiedy w roku 1241

zalały Europfil

dy Mongołów,wiodły z sobą
jących

ogniem".

W

"ogniem wyrau..
hor"
"smoków zie-

kilkadziesiąt

lat póź.

niej Franciszkanin Roger Bacen, wynalazł
spo~ób, którym nmożna wywołać bł'ykawic~
i pioruny. oraz niszczyć miasta i wojska nieprzyjacielskie", Bo jego ,.opus tertium"' zna..
lazło później wielkie zaatQsowrmlt'a
Wobec
tych zaczątków, zblednąć musi naZWiskO
8ah wsna, jakkolwiek z drugiej strony play"
znać trzeba, że on dopiero utorował iJ.rogl§

dla prochu

technice wojennej.

Vi
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Rządowy

ekspedytor Królewskich. Prusldcn kolei
SKALlVUERZYCE
ŁÓDŹ.

I-s'zy Koncert Symfoniczny
pod dyrekcją
TADEUSZA MAZURKIE\VłCZA.

Wprogramie m i
.

.

"

R .. Wag!,ler \'Isł.ę!? do opz "I!:'CiIrsiialU
Pll Czajkowski ~ SymfohJ3

..

Bliższe. s~czegóły w

de M. lle

Miłakowska

Ił

I

I

I

(uczen.ica prof. Archambeau w Pa.ryźu).
Sr-ecjalne fraucusko.kosmetyc:sr:e ml'.~J.ie
z~ pomo~ą lekarski.ch. środ.kó,w. Hygjc.!llczne ,1eIęgnowame l cdm!:a.\:'.zanie cery

IIa i

usunięc::~~;:.!~

11,!,,:.

§ piegóo/,
krGstu.. atej i ospowatej cery t hi-. da.wek.
WZlllocnienie porastu .desów. Usulli~cie
na zawsza niepotrzebnych "ł"sow na
~ńarcy. Wyłą~zne użycie -preparatów elektrycznych podlng n~jllow~:!vch wynaln.~ków. Opieka lekars:,u. P rzYf~'lia od 3-6 w.

.;

DButscne Snrachcl
erŁeilt g-ebH.Jd·3r D:ut"ehiOr. Offert. sind
untef ,;Griindłich il in d. :E:x:p. d. Bl.
~llztlgel}en.
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KupuJę złoto. spębrof brylanty, kamienitl drogocenne)! kwity lombardowe
i piacę najwyższe ceny.
D. Peszes._ Południowa .lil g,
l piętro cd frontu.
pn:yjmuje od 9-2 p. p.

hędzie.

za.!at\yi:l prcsby i podania do władz; i są·
dow l wykonvwa tlumaczenia wszelkie-go rodzaj'l dokumentów, 5j:erjalnic aktów
.. _ _ rejentalnych.
._

powrócHa z zagranicy (Zawadzka:ił 6).

,i

koncertu od

PAWEŁ SIEBERT,
Piotrkowska NQ 164,

Kupuję

l

..,
.
Ceny umi~"ko;.,~SZ5S hlOO' _S,UCJI KcleJowych, jal.oież

d.ień

Doradca Prawny

Institut de Beaute

jawy!:!!
ora z
maga zynyt:-otlz.:;lov.. e.

Składy i kantor Wk.ize\;)SHa 119.
Przyj:n::tje równi\:ż zwózke towarów do i zn.. . C-' 11 •

programach.

Podczas wykony"aulU programu v,' stęp do Sali dO:1;wo;onym nie

H Skł.1dy przy szynach ko !e-

i;,'

II

Bilety do nabyCIa u Frtedberga l Kotza, Piotrkowslta 90, a w
godz. ~ P" poł. przy kasie Sali Koncertowej.

U========,!

PrzedstawlcieJ

Orkiestra Symfoniczna

Otwarcie sezonu zhn~wego !fUS ... tS.
.,.
W czwartek, d. 7 Października 1915, punktual. o~godzinie 7 wiecz.

Nowo OgrodOwa 15.

KaliSZU

Łódzka

DIF'

W.Z~u~skiej ~V{)j[ feog ul. Łaskiej lZłotnickiej

DOLF

.

.

kwestję.

Koncerto~va,

Dzielna 18

Motacze. ~Iusarze. Drutownicy. Kowale. SiDdlarze. Bednarze. Elektrotechnicy. Zecerzy maszynowi. Słodownicy. Robotnicy ziemni.
Robotnicy do cukrowni. Robotnicy do papierni. \Va~onowi do Impalni węgla. Formiarze. Maszyniści do !okomotyw~ Prasownicy.
Dozorc y kotłów. Maszyniści, jak i inni Robotnicy również i niewykwalifikowani, są poszukiwani w wielkiej ilości' za b .. rdzo dob_.
rem wynagrodzeniem do Niemiec.
Pozostałe na miejscu rodziny otrzymywać moO"ą z miejscowości
•
1.'
Oh
. zapomogi.
<=>
J
,
cZiOn.{{~Wle. te
ro d'
.zm. pr~~uJą,
Zgłaszać się codZienme do NiemieckIej Centrali w Berlinie.
w Pabjanicach ul. Św. Rocha :?3.
4) W Czorkowie Rynek.

do Vl_fSZr.W'j i z powrotem do ŁodZi.

&

.Cz,,'.-ortj':n ich. bratem był w. ha.
Ser~jUSZ, zaDlty <ima 4 lutego 1905 roku
w 1'-foskwie w czasie rewolucji..

\lo

RD~~tni[J ~o fa~ryki ny~ o~ienny[~.

Clenie, Inkas50, Komisje,
R.ekiam':Eja frncht(i\t;~t
Przyjmo;vu!iie łaómków.

.L'

Z pozostałych wielkich książąt \var~
to jeszcze wspomnieć o niekf.órych ?~r:
dziej znanych. Dość ~bśny Jest Wle!!n
książę Aleksy, "organi~ator!' wojny japońsko-rosyjskiej, który ,wte~y gra~ pra:
wie tę samą rolę, co ODecme MlkolaJ
Nikoł'ajewicz. Był on generał'em~admi
ralem i przysylai rozkazy do armji rosyjskiej aż z... Paryża, gdzie był znany
jako jeden z wybitnych "bon-wiwantów".
Po bitwie pod Cuszymą cesarz rosyjski pozbawił go wszelkich dochodów
dworskich. Na krótko przedtem kochanka jego, aktorka BaleUa wywolała skan~
dal w petersburskim "Teatrze Michaj~
lowskim", gdzie si~ ukazała raz na scerue prawie naga, zasłonięfa przeważnie
-brylantami. Artystka ta kosztowała
bardzo dużo skarb państwa~ który w dodatku był wtedy prawie zupełnie wyczerpany.
Do wielkich książąt. ,którzy grają
wybitną rolę na dworze rosyjskim, należy w. ks. Borys. Jest on synem w.
ks. Włodzimierza i kuzynem cesarza rosyjskiego.
W. ks. Borys "uczestniczył" także
w wojnie rosyjsko-japońskiej za pomocą
rozmaitych ... hulanek, aż wreszcie Kuropatkin wystarał się u cesarza rosyjskiego o odwolanie go z placu boju.
Bratem jego jest w. ks. Cyryl, który ożenił się z
wielką
księżnicz
ką Heską.
Jest to natura bardzo
szczera.
Pozostali wielcy książęta prowadzą
życie hulaszcze, przepędzając duźo czasu w Paryżu i Monte Carlo.

Ekspedyuje w kaźdym czasie koleją wagonami i od puca do wszystkich miejscowości okupowanych po cenach tanich. Uczc;wośó dewizą! Do Warszawy przyjmuje wszelkiego
rodzaju ładu.nki i wy"ylum je furami.

W Zgierzu Stary Rynek.
\V Ł3Eku w Zabudowaniach Magistratu.

Pierwszy zostal zesrany do Turkiea
,,- Hity
"
p
f ego i.A
st.anu Jeszcze pl'ze ci <tJ
G!a
.
. h'
1.L
•
l'"
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Slę zalWc. al \'.7 ulimrce l POpclfl!i z je}
powodu parę :aadużyć.
Hl l
n
"
.
o'
H. ..5. _ ~awef znowu oze.hl się !I
osobą cywiiną, primo voto \'on Poste!_
liars, z domu I{arni ';!'.viczó'l:na, która w
~ol~u 19()4 uzys!~afa tytuf hrabiny Von
H OlI enreIs :m. Jest on mfodsz;,m'\ hrabim
wspomnianych w. i~s. Włodzimierza l

~)

.ii

Piotrkowska 38 w podwórzu.

"Szlama Goldkorn"

życiu.

~cy wpływm.vi 'N. KS. Nilwbja, stanOWiąc
\\' ten sposób wybitną sirę na dwor:ze.
Obecnie "",szyscy pozostaii bez . w?~za.
Brat cesarza rosyjskiego, \,'.ilels.l ~;s.

wygnanie.
u:arown;e ducha żydow
skiego - oto jedyny okrzyk, oto jedyne
wołanie, jakie rzucić mogę z piersi mojej
w dniu dzisiejszym, gdy wahadło naszej
historji porusza się leniwie, jakby w oczeBudować

jeszcze można w. ks. .M~
kołaja Konstanfynowkza i i\'. Iss. j.)ą.
wła, I~tórym los się nie uśmiechał w

wicz jest tylko jego kuzynem. PozostalI
wielcy książęta poddawali się t€Ż ws~y·

id-o'.,...,
miał WlT~VW
Mr·...v hal'
.....
OL"''''' ... :: dawnieiJ też
'"
..
wielki, usunięty zostal pote~ ze dwc~u.
Pozbawiono !to tez \'lszelkkh dochodow
G\vorsldch l ponieważ ożenił' się z jaką ś
osobą cy\'Ililną nazwis1dem Van:V/ulpert.
Obecnie znowu został przywracony do
władzy dworskiej z powodu wst~picn:a
do armji, ale wpływu dawnego me od~

żydowskie

użycia w Warszasiły pociągowej, . potrzebna

VI celu szerokiego

wIe ludzkiej

Polsce i na LItwie. Ziemia
i w kożdym jej punkcie znaj-

centrum żydowstwa, bo całą ziemię oplata

siła ~ociąijowa.

Ludzka

więcej W
jest okrągła.

Wymienić

śmierci w. ks. Włodzimierza. kt6ry także na punkcie pokrewieństwa stał .naj~
bliżej cesarza rosvjskiego, bo był jego
stryjem! podczas gdy Mikołaj l"1ikolc:ie:

by,

ważne!

stare s.:duczne zę..
i połamane ..

c~łe

Dobre ceny.

=

Ul. Nowo-Cegielniana 10 ffi. 18,
od 9-5 p. ~p.
Kupuję do 12 pBździern1ka. =

~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::~

fi'

Osoba ene

poszukuje zajęcia do zarządu domu
lub wychowawczyni. Oferty w Gazecie Łódzkiej pod lit G. M.

