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Z widowni -zatbocniej.
OdpartG łatwo nałarda francuskie na północnym zachodzie ;od
Vermellem. Na wschodzie od Sonchez stracili JTraucuzi znówkilk:ł 0kopów, w których zdołali B.ię jeszcze
utrzymać 11 pażdziemika.
W Szampanji rozbiło się wczoraj wieczorem natarcie Francuzów 'na
południu od Tahure. P-'wtórzone
dziś rano w tym samym miejscu natarcie, wykonane kilkakrotnie, zła
mało się
zupełnie. W \Vogezach
stracili Francuzi część stanowisk na
zachodnim zboczu Schratzmaennle.

Z widowni wschodniej.
wojsk generała marpolnego Hindenburga: Na
zachodzie ocl Dźwińska natarcie Rosjan złamało się w ogniu naszej artylerji. R-OzhBy się usiłowania przeciwnikł, by opanować zajętą przez
nas wy~pę na jeziorze Madzio!. Odparto . natarcie mSYłskie na północ
nym wschodzie od Smorgonla. J e'den z n lscych statków napowietrznych bombardował obficie ubiegłej
nocy ufoTiyfikowane i napełnione
wojskiem miasto Dźwińsk.
Grupa

l!izałka

Grupa wojsk generała marszałka
·polnego księcia Leopolda bawarskieł-tic

nowego.
Grupa wojsk generała Linsingena: \Vyparto nieprzyjaciela ze sta-

nO'łtisk
ską i

Naczelne Dowództwo WOjskowe

Ofenzywa

bułgarska

przeciw Seii"bjilll
NISZ. 12 paźd!liernika. Agencja Huvasa

oonosiz Niszo;
Bułgarzy

}{nie!ęwCs.

uderzyli na nas na froneie
.

C!elegramy z ostatnIej chwili na. B-ej stronie).

"
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ROEpOCZy.n:a l3i~ w hiatorji wicelkiej wojny ellrnpi'jakiej UD'.".y akt. w którem n:apię
cia oge:na d(Jchodzi GO punktu kulmiufic)j·
.~~gc;; w ()lbJ'~ymiiJh nhlł'{lzstuygni~tyeh do·
tąa~ap~BlHlh szala Ewyeięatwa ml.lEi niaba.w,em począć się przeehj lać Q!! jadnlł stron ę.
Na glówllyeh tealJ":;wh w'!}jny,~ na wach pd'Zie i na l'lschodlGie. świarlkami jesteśmy lInjwyi:szego nllprężenla ollydwu stron. Wojska
TCs'ylskie" znów -zreoTl!:ani:z,;wane po długim
l!'EeTegu u.:;morali:mjij,eych klęsk. nietylko, ie
pod nowem rlowćd twem już {Id idlli.u tygo'~
dni znacznie facię'szy niż dawniej s:awiają
orÓr, lecz prze.cllOdzą nawet w Jicanyoh
punkhch do akcji ~aezepnej> jakkolwiek rlO~
tąd nigdzie nle uualo i:!1 się leszcze zmmić
na większej przestrzeni wojska nieprzyjacielskie do odwrotu. Na zachodllie Anglcy i
Francuai podejmują za ZIl1lCzuemi sił8mi oddawna przygotowaną i zapow:edzianą "wielką ofenzywę"; niezwykle zaciekłe walki toP
czą się lam znowu.
Na Bałkanaoh nakoniec
gm dyplomatyczna co do Bułgcuji już zakończona klęską czw6rporozumieniaj natomiust w Atenach, a ta.kże i w Bukareszc:e
trwa dalej, larz staje się jeBzc?e trudnieiszl!,
i bardziej za wikłaną niż dotąd. Ty mczasem
pierwsze walki nad Sawą i Dunajem, blizki
atak Bnłgarji na Serbię, obecność wojsk
l zwór porozumienia w Salonikach otwieraj1\
dla trzeriej wojny bałkańskiej perspektywy,
który('h dziś nikt jeszcze ogarnąć uie może,
a które dla. ogólnego położenia i dla dalszego rozwoju wypad:;ów mogą nabrać wprost
dl:!cydującf'go znaczenia.
Vlszyscy pOBlowie mocarstw czwórporozumienia oraz przedstawiciele Serbji opu~
ścili już SofJę.
W przesileniu gabinetu greckiego nie zaszedł dota.d żaden llOWy fakt.
Wpra'\'\d~ie wogóle informacje co do t 'gn s&
niezwykle szczupłe. Wszelkie kom binacje
oparte s& na doniesieniacb zagrauicznycb,
zwłaszcza angielskie]} i włoskich. Biuro
. Reutera stwierdza, że w Aten&ch panuj 1
s.okój dzięki wielkiemu przywiązaniu nareda do króla Konstantyna. Pisma niemieckie uwnżaj:'j, ze nowy gałinet będzie EWOleunildem ś~ isłej neutralności.
W ()be~ niepewności, jaki dalszy obrót
v-eźmie
pnesileuie w rządzie ateńs:':im,
czwórporozumienie znalazło się oczywiście
w nader trudoem połozeniu. Prasa jego wzy~
wa jednak do energicznych kroków, które
w obecnej (~hwili jedynie przyczymć się megl do wyjaśnien;a sytuacji. Wszystkie wieIIde pisma londyńskie źą('aja. uiltychmhlat()~
wego powiększenia wojsk s ;ltzymierzonych
w Salonikach i poparcia jej potężną eaka·
drą.
Król Konstantyn ma niedwuzuacznie
wypowiedzieó -swoje zamiary. "Naród greckf-piRze "Times"-musi zająć stanowi.;;ko
wobec fakiu, że już po raz wtóry krr! postępuje wbrew duch·;w} i literze konstytucji,
której tron zawdt.ię(:2a. Jeśli n3r6d grecki
stanie po jego stronie, to dowiedzie tem
S8mem, 2;3 poj~cie konstytucyjnej monrachji
jest dla niego tylko pustym fr;JzeSBm".
"Morlling Post" pisze: "W obeeuej chwili
konieczul\ jest energja j zimna krew. \Vy ..
sokie ideały nie wystarozają, trzeba umieć
uderzyć i być szczerym. Cała Bzt.uka dy·
pbma:cji polega na tern, aby nmieć silę swo·
ją; ffil\drze użyć we właściwej chwili. ~ramy
prawo spytać się każdego, czy jest naszym
przyjacielem czy wrogiem. Jeśli Grecja jest
przyjacielem .A.ng1ji, powinna nam pomód3
ze swojem wojskiem i flotą. Eń"entualnie
. my musimy uwolnić Greeję od rządów stronnictwa, które taką akcję uniemożliwia". .
W podobnym senE'ie przemawia takie
prasa franon>.ka i włoska, jakkolwiek nie
traci ona zupełnie nadziei co do wsp6ł..
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na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jego
miejsce 1 Mr'j reklamy za tekstem 40 fen.j zwyczajne 3() feJ10j
nekrologia 40 f.j Ogłoszenie mate 4 f. za wyraz.
. Kaide ogłoszenI!: najmniej 40 I.
Nadesłane

&

udziału

GłÓ_na,.

pod Rudką-Bielskiem-WoJ
odrzucono stamtąd na pół
noc za Hnję wzgórz Aleksandryjskich M.· H.
. Wojska niemieQldch armji generała hnibh:go Bothmera wyrzuciły
przeciwnika z wielu stanowisk na
północnym zachodzie od Hajworonki
(na południowym zachodzie od Burkanowa).
Z widowni bałkańskiej.
Opór Serbów zdołał ty łko nieco zatrzymać ~asz ruch naprzód. Na
południu od Białogrodu
zdobyto
szturmem wieś Zelsznik i wyżyny
na wschodzie po obu stronach To;.
poiderska. Natarcie na Po~arevac
posuwa się korzystnie naprzód. Przekróc~onodrogę Poźarevac- Gradiste
w kierunku południowym.

Rok IV.

Rękopisów nadesłanych

po ~udma.

•

i wydawca Jan Orot!ek.

Redakcja i adminisfracja-Przejazd J\ii 8, otwarte cod~. od ~
do 7 wiecz. w Niedziele i święta od 12 do o-tej.
Redaktor przyjmuje interesantów w SpI awach re-dakcyjnych od 10 do 2.

PHENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Marek~ llółroc%nie fi .M.r" kWJU'taIrue 3 MaM

Rocznie 12

go:

Cena 6 fen.

Greoji, ewentualnie Da wet i co do
powrotu Venillelosll do nądów. Jakkolwiek
czynny ud,dał Włoch w akcji bałkań~kif'j
czwórporozumien\!\ nie jest zapewnionym,
Inedjolański
.. Corriere de la Sera" s wielkim naciskiem wskaKuje na konieozność energi czuej akcji, prz) czem duść sagidkowo
pisze: • Włorhy niebawem dadzą światu do·
\'( ód, jak nadzwyczajnie umieją apełnió swój
o':!owiązek i tyle wojsk austro-węgierskich
odciągną s Galicji, że Rosjanie będą mogli
łatwiej odniE'ŚĆ tam z\V.yolęstwo.
Pomoc czwórporozumienia dla Serbji
stała Rię tern pilniejszą, że wojska uiemiecko-au~t;yjackie prze~roczyły juź Drinę. Sa·
wę i Dunaj i tpm salOem równocześnie od
zaclJodu i od póbocy rozpo~zęły cfenzywę
przeciw S"rbji. Podobnie r()zpoczął si·~ w
listopadzie z. r. koncentryczny atak Austry·
jaków pod dowództwem gen. Potiorka, lec~
po pierwszych sukl)esach zakuńcil:ył się wyparciem wojsk nieprzyjacielskich fi Serbji.
Dzsiaj główny atak wojak sprzymierzonych
skierowalJym będzie zapewnie przeciw pół
nocno·wschodnil'j Serbji, skąd na-jkrótsza droga prowadzi do Bułg:lrji; równocześnie po~
łożenie wojska serbskiego może s'ę stliĆ nn·
der trudnem, jeśli od pvłudniowej i połu
dniowo-wsohodniej granicy rozpocznie się atak
Bulgaró;v. W każdym razie armji serbskiej
przypadło ab"cllie w udziale zadanie prawie
nad siły wstrzymania ofenzywy austro.niemieckiej; IOzchodzi s'ę przy tern dla czwór~
porozum:enia o rzecz niezwykłej doniosłości,
to jest o niedopuszczenie do połączenia się
wojsk państw centralnych ze sprzymierzonemi armjami bułdarska. i turel.'ką.
Nikt nie w:e, jaka, będzic siła obrony
Serbji. Niemieoka krytyka wojskowa liczy
się jednak z bardzo zaciętym oporem. Po
J o':U wllględnego spokoju wojska serbskie zo~
stały zreorganizowane i otrzymały_ od sprzymierzonyoh konieczne d05tawy. Siłę ogólną
wojsk serbski oh Elllacuh na 300,000 żoł·
nierlly i około 1,000 dzhł. Dowody niezwyklej wytrwałeś j i dzielności dały wojska
serbskie podczas dwóch wojen bałkańskich
i poprzednich walk z Austryjakami.
. Hównocześuie z początkiem operacji
w trzeciej wojnie bałkańskiel wzmogJa się
znów intensywIHśówalk na dotychozaso·
wych głównyeh teatrach woj uy.

Nastroje we Francji i we
Włoszech ..
Według doniesienia "Stampy", koła
polityczne w Rzymie obawiają się, że program polityczny króla KOllstantego będzie
tryumfował, a lud grecki nie stanie po
stronie Venizelosa. Jednak mimo to Konstanty zachowa nadal neutralncść i nie
będzie przeszkadzał
wylądowaniu wojsk

w Salonikach. Kob te st.odziewają się,
że mimo
przesilenia w Grecji. akcja na
Bałkanach będzie nadal prowadzona. Ubolewać wpra'ódzie trzeba, że czwórporozu.
mienie nie może liczyć na pomoc grecką,
chy ba, że naród stanąłby po stronie VeIlizelosa i króla zmusił. do prowadzenia
innej polityki, co jednak nie jest prawdopodobnem. Przesilenie w Atenach jest
bardzo poważne, ale nie jest bynajmniej
śmiertelnym .ciosem dlJloperacji na Bał..
kauacb.tZ ukrytem zadowoleniem nStamps"
stwierdza, że wojska włoskie nie będą
nC2estniczyły w przedsiEi)wzięciu bałkań·
skieru, lecz działać będą gdzieindziej.

W "Echo de Paris" pIsze Jean Herbette, że król Konstanty powinien się teraz na to przygotować, że czwórporozu..
mienie przypomni· Bobie swojlł odpowiedzialność, jak on pami~ta o swojej. Sprzymierzeńcy są za to odpowiedzialni aby
: Nfemoy nie dotarli do Konstantynopola.
Do tego potrzeba im Salonik jako podstawy

operacyjnej oraz bezpIecznej kODiunik:aoj
a Niszem.
rzymskie nie wielt
mają zaufania do nowego gabinetu greckiego, p.oniewaz ma on silnie niemieclti<!
skłonności. Szczeg61nie Theotokis uchodzi
za przywódcę przyjaciół Niemiec. Wzburzenie prasy włoskiej z powodu wypadków
bałkańskich trwa nadal. "Tribuna" grod
królom FerdYDando~ i i Konstantemu Z9
ich zdradę zemstą czw6rporozumienia i zł<Y
żeniem z tronu.
"Idea NazioDll.le" pisz6ł:
Tyłko pół miljona wojsk czwórporozumieniat
może ocalić jeszcze Serbję i zagrodzil
Niemcom drogę do Konstantynopola. vi
hGiornale d'ltalia" belgijSki poseł LOTand\
zaleca jaknajwiększy
pośpiech,
zanim
Niemcy 2dolają się połączyć z Bułgarami,
Z I wszelką ceną trzeba natychmiast wy;.
wrzeć nacisk na Bratianu i niemiecldego:
króla rumuńskiego, aby przeszli na. strol1~
czwórporozumienia. "Secolo" ubolewa nad
niepowodzeniem czwórporozumienia i pa.
wiada, ze tylko bezwzględne postępowaniE
może powstrzymać zwycięski. pochód Niemców do Konstantynopola. Za~en z narodów, należl\cych do czwórporozumienia,
nie może stać zdała od akcji b:lłkańskieJ
Dalsze wywody ,.S 'cola" skreślone są przej
cenzurę.
Widocznie żądał wysłania wojsk
włoskich na R\łkany, co rz~dowi siEl nic
podobało.
("BerI. rragebI. O,)

pomiędzy Salonikami
Kierujące
koła

Kroniko polityczna.
księcia Jerzego
greckiego.

Powrót

GENEWA. 11 października. Brat króla
greckie-go ksiąźe Jerzy, opuścił Paryż i udaJ
się do Aten, ofiaru;ąc swą służbę, jako wiceadmirał floty greckiej.

Anglicy

blokują Dedeagaczlł

Lądowanie

wojsk: 'ilU' Salonikach,

GENEWA, ] 1 p,źdzternika. DOD')SZą
z Aten, ze eS';n.dl'a angielska już od kil kil
dni blokują Dedeagaoz i wybrzeże bRjg~rRkiel
dalej że \V SaJ,Jllikach wylądowało już 32006
ludzi, między nimi 5000 anglików z artylerją i amuoicjlł i 33 Jątiowanie trwa dalej.
AMSTERDAM, 11 października. Da
"Petit Pti.risieu· donoszą z Aten, Ź<:l lądo
wanie wojsk franouskich i angielskich trwą
w dalszym ciągu. Cała dywizja z artylerją
wyruszyb w sobotę w głąb kraju.
WIEDEN, 12 października. Jak dono·
!Ii n8ii 'i!lawis~he Korreapondellz" z Salonik,
przybyły do portu, fi października rano cztery transportowce: "Australia". ~Brit:lllia",
.,Media" i "Dżew3d" i wysadziły 8000 wojska francuskiego. 'IIVojsko to przybyło z S~dd
ul Bahr. Tęgo samego dnia wysadzq opanoerzony krzyzownik angielski około 1000
wojska angielskiego. Następnego dnia wysadzono 5000 francuzów, 5000 algierozyków
i Marokańozyków, którzy w~l!yscy należeli
do WOjsk dardanelskich i 2000 anglików, ra.
zeUl. około 20,000 ludzi, tworzl\eycb dywizj~
Ba.illnd. Więcej wojska nie wysadzono. Dnia

9 paŹdZiernika nadszedł

rozkaz wymarszu

brygady do Serbji, ale w. ostatniej chwili
COfDi~\o go. Anglicy próbowali tymozasem
obsadzić KaraburuD, cypal portu; Greoy je..
dnak zapobiegli tern u.

Król Piotr opuszcza

tonącą

nawę państwową ..
DA ViIag'" w Budapeszcie donosi II Sa.lonik:
Według wiadomośoi z Pristinji, skonsła
towali lekarze u króla Piotra reoydyw\} i BalecHi mu wycofanie aij) i abaollltny spokój.
i'ooieważ jednnk takowy byłby dla ni ego
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2.
w Serbji niemożliwy, rad~ili mu udanie
wód w połlldnj()wych Włoszecb.

się

do

'

Prasa grecka nie wierzy tV chorobę kró·
'la Piotra i mniema, ze chcą raczej, wobec
możliwej katastrofy kraju, usunąc króla w

,mil:'jsee bezpiecne. W tej sprawie koronni'kują 5

Sofii: Wrlicnjący z Niszu poseł bułCtaparj~zikow powiada, że Serbja
,zdecydowana walczyć do ostatniej kropli
krwi. Król w rozpaczy. Dynastja Karageor.
,gowiczówzapewne schroni sifJ przez Alballj~

'garskl

do

Włoeb.

Ciężkie

strat)' serbskie.

BUDAPESZT, 12 października, Według wiarogodnycb wieści z Bukaresztu,
ponieśli już serbowie dotychczas ogromne
straty. Większość ich baterji rozbita. Na
samej wyspie Cygańskiej pochowali niemcy 600 poległych serbów.
Nalulicach Białogrodu leży mnóstwo
trupów żołnierzy serbskich. Szpitale prze
pełnione rannymi serbskimi z walk nUcz'nych w Białogrodzie.!
Służbę sanitarną pełnią wojska ausuo-węgierskie i niemieckie.

ł-ODZKA

przeciwko Tllrcji przyczółek mostowy pod
Semenli. W nowszych czasach założono
utwierdzenia granicy bułgarsko ~serbs
ki ej.
Na marynarkę zwracała Bułgaria uwagę dopiero od r. 1896, sprowadziwszy
z Francji pierwszy okręt szkolny i ust<=.nowiwszy instruktorów francuskIch. W ro. ku 1909 miała Bułgarja 1 okręt szkolny, l
jacht królewski, 6 torpedowców, oraz kilka
mniejszych ókrętów. Wlaściwego portu
wojennego Bułgarja jeszcze niema. Za
miejsce oparcia dla floty służy jezioro
Dewno, połączone przez kanał z morzem
ezawem. Wybrzeże miało zabezpieczyć
przez rozwój umocnień i, kilka łodzi pod~
wodnych.
Siła zbrojna J3ułgarji według organizacji, wykształcenia i zdolności oraz według ducha, jaki ją ożywia, odpowiada
najwyższym wymaganiom. Rozwijające się
ustawicznie wojsko bułgarskie można uważać za najlepsze z wojsk bałkańskich i
jako najważniejszy czynnik w wypadkach
wojennych na Bałkanach.

Program gabinetu ZaimisaROTERDAM, 12 października. ,,~eu·
donosi z Aten:
BPrezes ministrów Zaimis powiedział w
:izbie, że polityka rządu będzie prowadzo'na na tych samych podstawach,jak z początku wojny.
Terafnlejsza neutralnoEć
;będzie zbrojną neutralnością. Zachowanie
;się Grecji na przyszłość będzie się stos 0'wało do wydarzeń) które rząd będzie śle
dzić z uwagą.«
"Havas" pisze~ Na mowę Zaimisa od:powiedział Venizelos: "Nikt nie chce pogrążać kraju w zamieszki wewnętrzne.
Wobec położenia chwili większość izby
będzie popierała rząd, dopo:,ąd polityka
rządu nie obali podstaw mojej polityki.
Chociażby nie istniał układ ze Serb ją, musiałaby Grecja porzucić każdorazowo neutralność, gdyby inne pal1stwo chciało się
powiększyć kosztem, Serbów. W każdym
razie nie można Bułgarji pozwolić nato,
aby Serbję powaliła o ziemię.. ażeby póź
niej rzucić się całemi siłami na Greków.
Dusza narodu powiada sobie,że Bułgarja
musi być zmiażdioną, gdyż, gdyby została
zwydęzką, zniszczyłaby heIenizm zupełnie".
Fo!"ł:yfikacje w Burgarji.
Utwierdzenia Bułgarji ograniczają się
na zatr.knięciu granic przeciwko Rumunji,
Serbji i Turcji, oraz na obronie fortyfikacyjnej stolicy przeciwko Rumunji, Ser bji i
Turcji. Przeciwko Rumunji są Viddin,
Lom~Palanka, NikopoH,' Ruszczuk, Szumla
i Warna; przeciwko Serbji przedewszyst~
kiem oszańcowany obóz Sofijski, oraz utwierdzenia pod BeIogradzkiem, przy prze·
Jęczy Dragomana, pod Trn i Drobcą;
ter~

Wojska

Włoskie

Azji.

do
.

Małej

ATENY, 12 października. "Hestia" dowiaduje się: Liczne wojska włoskie udały
się w ostatnich dniach, do Blld i Brindisi,
gdzie je wsadzono na 12 dużych okrętów
transportowycb. Wojska były zaupatrzone w
hełmy odpowiednie dla gorąC'ego Lklimatu.
W naszą li tego, ze są one przeznaczone dl a
kampanji na WSllhodz!a, prawdopodobnie na
wybrzeżu Małej Azji. '

Z Rosji.
Z Kopenbagi donoszą: Podług .. Rie.
czy· Wynikły w Odesie walki uliczne mię';'
dzy pospolitakami a policją. Podjęto wiele aresztowań. Podług tego samego pisma. daje się w Petersburgu uczuwać co...
raz większy brak produktów spożywczych.
W Moskwie i Astrachaniu odbyły się na
tem 11 ~ liczne wykroczenia.
Związek prawdziwie rosyjskich ludzi
podawał do cara prośbę, w której go bła
ga, aby niewierną i zżydzhiłą Dumę roz~
pędził i ją zastąpił przez' prawdziwie rosyjskie ~Sobranje«, składające się % człon~
ków ziemstw z głosem doradczym.
n Tylko, gdy tefl~żniejsza, Z niewierzących
składająca się Duma, zostanie usuniętą
możliwem będzie matowanie RosjL
.
"Jeżeli po wojnie wprowadzone będzie
zrównanie w prawach wszystkich narodowości, będzie się to równać zniszczeniuprawowiernej Rosji, piszą wprawdzie rosyjscy
ludzie. "
Odebranie Polski, tego ogniska wiecznego niezadowolenia i rewolucji, jest wogóle nie pożądane. Głównym celem wojny jest Galicja, ta odwiecznie rosyjska ziemia, która powinna być b€zwarunkowo połączona z Rosją."

Podwojenie armji Stanów

Kłopoty pienięźne R~sji"

Zjednoczonych ..

STOCKHOLM, 12 paździFrnika. ,
.
V.,r rosyj sld em milli5terj~l~ fmans o :v

odbyła się narada w o~ecnoEcl przyz:?~'

nych dyrektorów ban1:ow petersbu:'Bkl~~
i moskiewskch. Dyrektor kancelarJl k!~
dytowe,i NikifoIOW zdał sprawę,·~ podroz y
Barka za granicę i określ ł terazoloJsz~ P?łożenie finansowe Rosji jako" wprawdZIe nIe

groźne, ale nadzw~cz~j poważnel<:. Po;t~
nawiano zastanowic SH~ nad mozhvyoscJ't
zaciaO'nll;loia krótko -terminowej pozyczl~l
wew·;ętrznej a w każdym razie .. liczy~ Elę
koniecznością' wieH:ieh operaCjI pozyCZ.
kowych wewnętrznych.

'.

O'~

Korespondent "Vossische ZPl'UD o
dodaje do tego następując~ u wa~ę: ,.8pnH~··
dza się tedy moje sprawozdume o zupe!nem nIepowodzeniu misji Barka. "Nowo~e
Wremia" wprawdzie jakoby słyszało, ze
Bark telegrafował, iż jest zalłowc.lon~ z

rezultatu swojejpofłróźy, - ~odale. Jed;
nak do tej we,wtejnowiny, ż~ lDa~zeJ byc
nie może, gdyż "nasi sprzymle~zencl znaja naszą rolę i warunkI przymIerza . J:st
to mQwa bankruta któr v grozi wierzYCielowi o"łoszeniem' swej ol upadłości, gdl by
mu odmówił dalszego kredytu".

Studenci w wojsku.
PETERSBURG, 12-go paździe~nik~.
(WAT.). "Nowoje Wremia" donOSI, ze
przy ministerjum wojny utwerzona został~
komisja spe<;jalna do rozważania kwes.tJl
powołania studentów wyższych zakładow
naukowych do służby wojskowej. Postanowiono w zasadzie powołać studentó!,
tych uczelni, które z powodu ewakUaCjI
lub jakichkolwiek innych przyczyn nie rozpoczęły w albo w najblizszych tygodniach
nie rozpoczną wykładów. Na początek
mają być powołani studenci niższych kursów.
Zarządzenia te stoją w związku z
dającym się coraz bare!ziel odczuwać braIdem oficerów.

Straty angielskie"
ROTTERDA,M, 12 października. Najangielska lista strat wykazuje nazwiska 213 oficerów i 4,311 żołnierzy, którzy po większej części naieźeli do armji dardaneIskief.,Times" ogłasza próoz tego jeszcze smierć 14 oficerów.
świezsza

. Zgromadzenie .narodowe..
GENEWA, 12 paźdzjernika,
"Humanite" rzuca pytanie, czy wobec nadzwyczajnych .obecnych okoJicznoś
d, nie bJ łoby lepiej, aby na czas wojny
Izba i Senat połączyły się w "Z,;romadzenie narodowe", tworząc rodzaj ,.Rady obrony narodowej", któraby w stosunku do
rządu przyjęła rolę komisji parlamentarnej.Zbawienie Franćji wymaga, aby pytanie to. dzisiaj postawiĆ sobie wyraźnie.

LONDY~, 12 paździer~ika. ~

DaiIv Neva'" donOSI z Waszyngtonu,-,

W J18o~ załąda od ko?gr~Bu 25~ miljonów;
dolarów na reargamz:lCję armJi. Armja.
będzie wzmocniona o 1:15,000 regularnego
żołnierza i 375,000 rezerw.
n.nI:cja powinna ot:!1ymae wy~sze wy"
kształcenie wo;skowe, lak obe~nIe. Następnie pożądane ~ą wzmocnIenia wybrzeży,

Przyszłość środkowej

Europy"
Profesor smstgrdlimski Steinmet

\Vr-

stąpił w gazecie" Tvekon;ft" 3 oRtT21e~e:!em
pod adreseII! małycb 'pall~tw e~fI)pel8"lCb,
!!~r8(Jająó ich uv.!łgę n'1 D1eb~~!lleezf'ńa.tw?,
jakie im grozi za strony. AngljJ. JeżelI 1119
chcą one zejść do :roll bezw~~Bnowohy~~
pań.stewek. z:lł~źnych od ?o~j: lab ~tlgljl.
powinui mieć między sobą BllnIeJsz~ panstwo,

któreby stanowiło skuteozną przeCIwwagę do
tamtycb.
Tym państwem mog:,! ~yć.yl~o Niem..
ey. Ludy środkowo-eur~pe~sk16 ~?WI:lny .z:ozumieó że tylko zwyCIęstwo Nle>IDlec I Ich
sprzymierzeńCów moźe im >:a~ewnić spok'jną przyszłość. Przewrotny AlbIOn nal,azy powstrzymać

go
-

w jego

dl\żeniu

do podbOjU

oałe.

świata.

300,000 klm. rosyjskiego obszaru
_ rękach państw centralnyoh.

Wedlug oahtnich obliczeń srroje Iilpnymierzone zajęły dotychczas prawie 800 tysięcy klm2 rosyjskiego obszaru, a mianowici~: Królestwo Polskie 127,000 kIm 2• w gilbernji grodzieńskiej 38,000 klm 2, w gub. ~o:
wieńskiej 40,000 klm:!, w gub. kurlandakl8}
27.000 kIm 2,. w gub. wileńskiej 42,000 klru 2
i w gub. wnłyńskiei 17,000 Hm 2•

Wspólny sztandar

ausłro

węgi~rski..

Cesarz ausfryjacki wydal następu
rozkaz .do armji i floty:
,.Jest moją wolą, ażeby sztandar
mojej armji i flaga mojej floty przedstawiały prawno-państwowy emblemat
związku obu państw monarchji ausfrowęgierskiej,
polegającego na sankcji
pragmatycznej. Zezwolilem zatem, aże
by na sztandarze armji widniały z jednej strony herby Austrji i Węgier połączone herbem mego domu i opasane
wstęgą z dewizą "Indivisibiliter ac inseparabiliter". Na drugiej stronie w środ
ku mają się znajdować moje inicjały,
w rogach zaś naprzemian korona cesarska i korona węgierska. Sztandar
ma hyć biały, otoczony naprzemian
czarno~żóUymi i czerwono-Jjiało-zielony.
mi trójkątnymi płomykami. Flaga wojenna ma posiadać w niezmienionym porządku barw obok tarczy i herbu "do-

jący

"

chwili.
III.
Powodzenie wystawy było tak wieI~
zarząd Pogotowia zmuszonym
, hył parokrotnie odraczać termin jej zamknię<;:ia, co ostatecznie nastąpiło - za~
miast po czterech -po dniach dwunastu.
A rezultat finansowy? Pogotowie, za·
raz po wystawie, zostało "kamieniczni~
kiern", nabywszy posesję przy ul. Dłu~
giej, w której też' do dziś dnia niesie
swą wzniosłą i szlachetną pomoc w nai;ł'ych nieszczęśliwych wypadkach.
Oto parę zaledwie przykładów u, datnego i celowego sposobu zdobywania
~nduszów na cele dobroczynne. Jeżeli
Jednostkom zabraniamy· wyciągania ręki
ipo datki i jałmużny i uważamy za barpziej celowe i odpowiednie dawanie im
.,racy, to tymbardziej społeczeństwo
~inno zabraniać żebraniny instytucjom
filantropijnym i nakazywać jm-wzamian
tego-pracę, jako jedyny najlepszy spo~ów zdobycia dobrobytu.'
Więc cóż POC5':ąć z tymi, którzy są
hiedni i nieszczęśliwi, a wstydzą się że
,brać i z tą biedną 'młodzieżą choćby,
która łaknie nauki i wiedzy, a nie ma
środków na szkołę, na książki, na wyż
sze uzupełniające studja?Pracujcie dla
!lich i niech oni także dla siebie pracu~
Ją· Oto rada jaką dać można. Inaczej
kie,

że

zginąć będzie musiała
ność, gdyż

cała

dobroczyn~

nie jutro, to za miesiąc, za
\-ok, za lat dziesięć, datki dobrowolne
ustaną·

Jakże więc praGowac, aby zdobyć
fundusze dla całych rzesz biedactwa?
Oto pójść trzeba tą samą drogą, którą
od wieków kroczą owi ojcowie Bene~
,dyktyni i Kartuzi. Zwrócić się· na drogę
przemysłu i handlu i tu szukać środków
pomocy dla wspierania biednych .. A 0~6~. parę przykładów.

Lat temu około .trzyaziestu, jako
jeszcze biuralista, urzędowaliśmy
w małej mieścinie, w ziemi .' kaliskiej.
Lekarzem miejskim był tam tylko co z
uni wersyteckiej ławy wypuszczony mło
dy zapaleniec, mający wiele dobrych
chęci na punkcie niesienia maferjalnej
pomocy biednemu naszemu społeczeii.
stwu.
Pewnego razu lekarz ów za:wezwa~ .
nym został do żony miejscowego biednego tkacza. W c~asie konsultacji chorej, lekarz zauważył na krosnach tkackich postaw tkaniny, pospolicie marlą
zwanej, którą tkacz 6w wyrabiał dla jednego z miejscowych handlarzy' na po~
trzeby krawców. Lekarz zabrał kawałek
owej tkaniny, porównał z marlą sprzedawaną w aptece i znalazłszy zupełne
podobieństwo materjalu, odesia! próbkę
do Warszawy razem z kalkulacją. wyrobu. Ponieważ cena marli okazala się
konkurencyjną, Warszawa zaproponowa'"
la dostawę marli IN możliwie większych
partjach dla jednego z tamtejszych szpitali.
Lekarz; postarawszy. się o gotowiznę, zawarł z owym biednym tkaczem
spółkę i marla zaczęta odchodzić perjodycznie do stolicy, a stamtąd napŁywała
gotowizna, która dawał'a lekarzowi kilkaset rubli rocznego dochodu, który obracał na cele dobroczynne, biednego
zaś tkacza-który jeszcze za naszej bytności dorobił się pięciu krosien - podparIa o tyle, że . nabyl sobie domek z
kawałkiem ziemi i pomalu dorabiał się
młody

. Wszyst ie te jednak instytucje i osoby dobroczynne jednym zbiorowym
gardłem krzyczą na nas: "Dawajcie, da~
wajde"! Bezustannie dawajcie, gdyż
legjonybiednej młodzieży czeka z drże
niem ostatniego terminu opIaty wpisowego, poza którym podwoje uczelni mogą
się zamknąć przed niemi.
I w danym wypadku -- sięgnąwszy
po trochę kupieckiego Spl'ytu-możnaby
'zaradzić bez żebraniny, bez dobroczynnych teatrów, koncert6w i innych podobnych imprez, dających Vi rezultacie
bardzo nikły dochód, a najćzęściej za~
mykający usta proszącej o pomoc mlo. dzieży stereotypowem usprawiedliwieniem się filantropów: "Wszvstko, co można było, zrobiliśmy". Srodków zdobycia funduszów na wpisy można znaleźć
tysiące.

Oto jeden z nich: Gdyby nasze
Towarzystwa wpisów, szkolnych, zamiast
natarczywej corocznej w jednym czasie
żebraniJay "na wpisy" urządziły całoro
czną sprzedaż jakiegos popularnego nie~
zbędnego artykułu codziennej potrzeby
i do rozspl'zedaży użyły owych proszą~
cych, a nawet nieproszących rzesz mło
dzieży szkolnej, czy·z podobnego "artykutu"-jak fachowi kupcy się wyrażają
- ?-ie. osiągnięto-by takiego samego, a
mo.ze l !epszego dO,chodu, niż ze "święta
k~latka z łachma~ow? W dodatku osiąg
ruęfoby. tą drogą mny jeszcze uboczny
cel, mianowicie większe rozpowszechnianie i spopularyzowanie jakiegoś wyrobu krajowego.
mająteczKu.
Corocznie jesienią, w perjodzie rozLecz i tutaj tylko dobra kupiecka
poczęcia się zwykłego roku szkolnego,
kalkulacja, spryt i energja inicjatorów
w całej sel'ji prasy codziennej s potyka- . podobnej l'ozsprzedaży towaru pomiędzy
my rozpaczliwe wezwania o składki na rzesze, mogą zapewnić zupel.ne powoopłacenie wpisowego za ubogą młodzież
dzenie takiemu przedsięwzięciu. Natuszk?lną. W niektórych miejscowościach
ralnie, że towar należałoby w każdym
kraJ~ ,utworzono specjalne towarzystwa poszczególnym wypadku nabywać wprost
,.wPlsow.szkolnych i opieki nad ubogą z fabryki, bez pośrednictwa handlarzy i
uc~c~ SIę młodzieżą", w innych znowu,
ag~~tów, po ce~e ;no~li~ie wytargowazajmują Się ~e!l1 same zakłady szkolne, . neJ 1 spl'zedawac rowruez po cenie de"
lub grono mleJscowych fiIantl'opśw.
. talicznej handlowej, bez uciekania się

do zdzierstwa. Słowem, prowadzić rzecz
nie po dyletancku, a fachowo, po ku·
piecku.
W kraju naszym, pozbawionym przez
wiek cały szerszej oświaty, korespondencja nie cieszy się popularnością.
Przeciętny inteligent wiejski, wysyła na
rok bodaj czy kilkadziesiąt listów i tyleż otrzymuje ze świata.
Sytuację ra~
tuje tylko świat kupiecki i przemystowy,
z rąk którego wychodzą miljony korespondencji i tyleż przesyłek listowych
powraca do nadawców w odpowiedzi.
Gdybyśmy część tej korespondencji opodatkowali choćby po pół groszu na ko..
r~yść ~pisów s~k;>Inych, ile możnaby oslą~nąc z tego zrodła dochodu? Rozwią
zame tego zadania pozostawiamy interesowa:,ym. Nadmieniamytylko ogólnikowo, ze podobne opodatkowanie jest
w z~sadzie możliwem; że zmonopolizo.wame dostaw papierów listowych. kart
pocztowych (blankietów) i kopert byloby nietrudnym; że ogól, raz wprowadzony na c1rogę takiej korespondencji przez
syste:natyczne nawolywanie, zzyt by się
z taklm zwyczajem bardzo łatwo; że podob.ny monopol przynosiłby z każdym
roklem wyższy dochód, gdyż w miarę
zwięl~szające~ się oświaty i korespon"
~e!lCJa stopmowo w kraju wzrastać bę"
GZIe.
Podobnych źródeł dochodów dla
naszych towarzystw dobroczynnych mo"
żnaby wynaleźć i więcej. Nie naszem
to j~dnak. będ;;:ie zadaniem. Niechaj połaml(~ sobIe ~.ad .tem głowy prezesowie
tych mstytuCjl; ~lechaj zwołują \Cli,.' tym
celu st?sowr;e Zjazdy dla wspólnych na'"
rad; mec~a) kombinują i kalkulują, a
do~rYI rez~ltat zawsze wypaść musi. My
w :,,:oncu Jedną tylko krótką regułę po'"
w.to:rzymy, nie drogą kwesty czy żebra"
nmy,. lecz drogą handlu i przemysłu hi&"
dne 1 ~lodne rzesze zaspakajać należy.
a przy tern w ?wym handlu i przemyśle
ow~ P?ŁrzebUJące rzesze czynnie zajęte
hyc \vmny.

x.
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GAZE TA tODZ KA.

mu austry jackie go"

stary history<..zny
czerwono-biało-zielony herb Węgier.
Tern rozporządzeniem otrzym a ofiarnie i wspóln ie działająca siła wszyst kich
narodó w monar chji, uszlac hetnio na zwy~
ci~ską. bohaterską odwagą, którą okaz'!Ją , m.oje w<?jsko i flota w obecne j wojme sWlatoweJ,pamiątkę obecn ych po~
wa:'ny ch czasów . Na ten sztand ar i na
tę flagę ma zawsz e . odnawiać się przysięga wojakó w: Zjedno czonem i· siłami
bronić i niewzr uszeni e zachować zwią
zek Austro-Węgier z moim domem . Dotychcz asowe sztand ary, świadczące o wypróbow anych cnotac h mojej armji, po·
zostają w pułkach i będą w miarę po!rzeby zastąpione nowem i. Istniejące
wstęgi sztand arowe ·pozostają w użyciu
stosow nie do swego przezn aczeni a. Nowe sztand ary wejdą w użycie skoro bę
dą p:zygo towan e. Flota w dniu, który
będZIe oznacz ony, o jednej godzin ie,
wywie si flagę, która przejm ie wszyst kie
sławne tradyc je "mojej floty. Przepr owadza nie wszyst kiego, co do tego potrzeba , porucz am memu minist rowi wojny i moim komen dantom floty".

f{cdendarzgk.
.DZIŚ:

Kalikst a P.

JUTRO : t Terel.'y P.
Wschód słońca o godz. 6 m. 22-

Zachód
•
"
.. 5 . 10.
. Dziś O g. 1 po połud. stan barometru 763·
Na jutro spodziewana jasna pogoda

TEATR POLSKI. "Dziś leci liście z drzeWa .•• ~ok 1863" Na 'Y.Pisy Tow. Uczelni a.

WYPOŻYOZALNIA Tow. "Wiedz a" otwarta codzien nie od g. 5-8, w niedzie le i świ~.
ta od g. IQ-l.

Kronika mieiltowa 1sas!edzka.
Od

~.edakcji.

Kursy pedag ogibzo e niemie ckie.
(o) W pl'zys7.ł)m tygodn u otwarte Zo~
Bta~:,! przez niemiecką komisję przy DelegaCJI s7.kolnej n'emiec kie .kursY pedago giczne
dIn nau:z!c ie:i, miejski ch szkół poeż~tkowycb

w

ŁudZi I OkOlh'Y•.

Z

rzemieślniczej cbrześci ..
.
jańskiej.
wczora jszem pORiedzeniu Zarzą

Rl:HilUN iJ'

. (I) Na

rzemieślniczej chrMścijańskiej
zwołać ogólne zebrani e człon
ków R·'surs y na dzień !,ien~' S"fgo listopad a.
Na t'~mże posir"oz, ulu w dalszym ciągu do

du Resllrs y

pOJtanowIono
R:emfsy

zapisało się

6 cechów , a mianow iszewcy , sukirnn icy.
tapicer zy 1 koszyk arze.
Ogóh m w przeciągu dwóch tygodni do
ResuTEy zapisało się 12 ceclJów.
:z koope ratywy "Związkowiec".
(a) od ubiegłego poniedziałku f i l j a
wspom nianej kooper atywy, mieszcząca się
na. uj. KODilt antynow skiej 47, jui sj.rzed aje
cZ,łonkom wszelkie produk ty spożywcże,
ml~dzy którem i i mąli:ę pszenną w cenie
17 kop. za funt.
CH::. fryzje:z y, kowale ,

Funt chleba

d:;ielln~ w Sklepie central nym przewyższ'l
poł tYSIąca rubli, w f Jji w dniu otwarc ia

targ dzienn y

wyniósł

115 mb].

Zarząd kooprr atywy
przystlłpił
wyp~aty dywide ndy, na którą· ogólne
branIe l'fzeznaczyło 400 r.

do
ze-

Obeeni e zarz,d wymie nia drobne mar

ki od zakupó w na marki

dziesięciornblowe,

zaopat rzone w n· stępującą dewizę:

"Pastraty naszeg o sklepu są naElzymi etratam i, zyaki zaś należą do uss.
Dla tego też kupuje my w naszyc h sklepach nie tylko te produk ty, które są, tań
sze w naszyc h kooper atywac h, lecz ·W8zy.
stki) to, cO na"lz sklep posiad a, a nam jest
pOlrzebnE'. Gdybyśmy nawet w ciągu roIm nadpłacili coś na towara ch - odbierz emy to w końcu roku, w postaci dywide ndy.
W tygodn iu bieżącym winui zgłosić
się I?o odbiór dywidendy ci wszysc y człon ..
miętajmy, że

Wszystkich zamiejscowych czytelników i przyjaciół naszyc h zawiadamiamy
:te na całym terenie oku powanym prze~
wojska niemieckie, można w każdym urzę
dzie pocztowym zaprenumerować "Gazetę kOWle. którzy pOsi!)dają
książeczki człon
Łódzką" wpłacając odpowiednią sumę za· kowski e z
numerem bieżącym od l do 75.
prenumeratę·
Po wypłaceniu tsch numer ów zarzą~ do.
Kwit zamówienia, załączony na stro- . piero prźystąpido 'dalazycnw)·pł
llt.
.
me czwartej po uprzedniem wypełnieniu
Wobee nądmiernej spekuląaji cukro-·
należy przedstawić w urzędzie pocztowym
wej, zarząd kooper atywy postanowH zaswego miejsc a żamieszkania.
pro wadzić ściślejszą kontrol~ przy wydaTowar zystw o. Krzew ienia Oświaty,
wanill faryny. Faryn!!, w cenie 22 kop.
pragnąc zadośćuczynić zdawn a odczuw aza funt, sprzed awana będzie tylko człon
nej przez miejscowe społeczeństwo potrze. kom po okazan iu członkowskiej karty
.b'e, orgłlni2uje w najbliższym czasie kursy
chlebowej •

human istyczn e.

Wykłady na lmrsac h będą
charak ter ogólnokształcący i. przeznaczo ne są dla publiczności intelig enmiały

tUttj.

.

W pierws zym semest rze

będą następujące wykłady:

udbywać się

Prof. Swidziński.
.
1) Trójca roman tyczna a ideały narodow e.
2) Wzros t i upadek państwa polskiego•.
3) Wycho wawcy narodu w literaturze niepodległej Polski.
Pr·f. Remisz ewski.
l) Dzieje Polski w XIX wieku.
2) Pierwi astek bohate rski w Ii teratuf:G6 roman tyezne j.
11'1 spawi e robotn iczej.

(a) W kołach obywa telstwa łód::
l'riego zostab poru szon a akcja spcłeczlla, mająca na celu zatlUd nienitl robot-

ników, pozbaw ionych pracy, na roli w tych
okolica ch Króles twa polskie go, które wBku
tek ostatni ch wypadk ów wojennych, zostały zniszcz one l wyludn ione.
I n i e j a t y wa tej akcji społecznej
. powsta lo . ze strony pastora Gundla eha i
w dniu wczora jszym w lokalu staw. Tech
ników przy ul. Spacer owej 21. odbyJo się
posied zenie grona osób zainteresowanych.
Oprócz kilkun astu obywa teli i przemysłow
ców w posied zeniu tern przyjm owali udział
pp. wice burmis trz, radca handlo wy, Ernest Leonh ardt, radca konsJs torja1n .r. pa.stor Gundla ch i radny miejski Eichle r.
Na zebran iu omawiano sprawę utworsenia ku temu komite tów, które oba;mą miejs~owości zniszcz one przez wojnę,
miano wicie pas fortecz ny przelam anej rosyjskiej l nji obronn ej, cZJ li okoli e Płocka
·Prz3sll,}'sza. Łomż-, Ostrołęki, Radom ia,
Lublin a, Chełma, Hrubje szowa, Włodawy,
Marjam pola. Suwałk i t. p., oraz inne c-

kręgi przemysłowe,

bjanice,

Zduńska

Ucząstek

jak Łódź, Zgierz, Pa-:
Wola. Tomaszów itd.
.

XIV .t.. K.. Rozdz ia,ha chleba i
mąki

zawiad amia icteres antów z ulic: KOlista r.tynowskiej, Szk()In ej, Cment arnej i Ekaterynburskiaj, że karty na chleb za okles
.K'" będą, wydaw ane w nowym lokalu,
wieszczącym się obecni e przy ul. SzkolD,Q.i. nr. 30.

Koope ratywa otrzymała naftę, którą
sprzed aje w cenie 82 kop. za kwartę.
Nafta sprzed awana jest w ilości o. r l·
njrzone j, do 2 kwart na. kupującego i za
speejal nemi kartkami.
.
.
Kartki muszą być wykup ione dzień
przed otrzym aniem nRfty.
Kto podleg a karze za przek raczan ie
cen makey malny ch'l
Na żasadzie policyjnych wywiadów

stwierdzono szereg przekroczeń ustawy o
cenach maksymalnych. Większość sądów,
które się sprawami temi zajmowały, stanę
ła na stanow isku, że kara spotkać powinna
tylko osoby sprzedające. Tymczasem są
dy najwyższe doszły do innego rezultatu.
Wyłożenie paragrafu 4 ustawy. dotyczące
go kar za przekroczenie cen maksymalnych zostało ustalon e w ten sposób, że
kara spotkać powinna tak sprzedającego jak
i kupującego.
Wwóz kartof li.
Jak donosiliśmy wczora j, p. prezyd ent
policji zezwolił. aż do odwołania, na kupno
kartom w obrębie <'bwodij łaskiego sto:ące~
go pod adm;niatracią niemiecką, to zn:lczr •
że na mocy tego ogło3zenia handel kartoflami na tym t6renie jest dozwol ony. Moina
więo przywozić kartofl e bez specjal nego pozwolenia, z zastrze zenierr , ze ruch h5nrllo w y
kartofl ami może się odbJ wać t)!lko w obrę'
bie wyżej wymieniollpgO· terenu.

Rewiz ja.

() Członkowb Delsftacji dla żydow
sk'ego Urzędu do spraw stanu ~cywilnego.
radni miejscy dyr. Sand i dr. Rabino wicz
sprawd zali wczora i w sturym gmaehu magi.stratu księgi stanu cywiln ego wYl1na niamojżeszowego.

ZamKnięcie '!lIHłrsa:'łałów

(I)

Samob ójstwo .

. Podsądny zaznac za, iż grosza od
~. me otrf:ym al i męża jej w mieszk a-

(I) W ubiegly wtorek po poludn iu
na rogu IJl. Brzezińskiej i Młynarskiej padł
28-'0 letni H. Reizman, wijąc się w ogrop-

nych

męczarniach.
się okazało,

Jak

R.

mu swem nie widziaJ'.
Poniewaź zeznan ia N. i J. były
sprzec zne z oświadczeniem oskarżonego,
przeto sąd postan awia niezna jomeg o,
ldącego W towarz ystwie adwok ata J. za-

wypił truciznę.

Zawez wane Pogoto wie udzieliło
pierws zej pomocy. Stan R. groź!lv.

R.

wezwać.

·
Da!~j zeznaj e pani Fridm an. Zezna Je ona, IZ za uwoln ienie jej męZ'a wrę
czyła adw. J. 200 rb.
·
Pieniędzy żądanych nie posiadała
l przeto
sprzedała rzeczy niejaki emu:
Szpanc erowi. Szpan cer zezna! . iż rzeczywiście F. zastawiła u niego' rzeczy
za 50 rb.
Adw. A. Vogie1. kt6ry mial być nieznaj?m ym, idącym w towarz ystwie adw.
J., mc ważnego dla spraw y nie dodaje .
Proku rator Macia szek bardzo po~
chlebn ie wyraża się o adw. J., przycz em
dodaje , iż poznał, go jako człowieka uczciwego .
W końcu zeznaj e p. J. Hanem an.
który był podcz as dokon ania kradzieży
u p. komis arza w II dzielni cy: Zezna je
on, iż w maju udał się do Pabjan ic w
celu ujęcia fałszerzy bonów . Neum ark
i Srebni k usiłowali go przekupić, lecz
on ~a to się nie zgodził i pieniędzy nie

f.loi:cwni~two.

(1)

Na Ulicy Marj'sińskiej doszło w
wtorek między kilkoma . osobnik ami do walki na noże, podcza s której został poranio ny 30-0 letni Bronisławski i
przygo dny przechodzień Hqja Weinsz tolr.
Pogoto wie udzieliło obu ciężko rannym pierws zej pomocy.
ubiegły

Kradzieże.

(O) Z mieszk ania szewca Epstein a przy
01. Długiej 14 skradzi ono różną gardero bf',

zegarek srehuy,

kołnierz

futrzsll y i

żah.buy

kostjum .
.
Z Ggrofu W. Terpińskiego przy ul. Srt'~
brzyńskiel Nr. 57 skradzi ono 80 główek kapUB ty.

kosztu~e

9k.
sklep central ny przy ul.
P~otrkowBkleJ 275 otrzym al no\\e urządze
me sklepo we ze sklepu K. O. N. P. B. z
ul. Wólczańskiei nr. 99.
Obroty sklepó w stale wzrastają, targ
Jedno.c~eśnie

.

3.

Krawi eckich .

Z powod u za targów , ro wetałyc h

mi'2d~'y wiel!l ro!iotnikami krllwie ckiemi a
kil majstrami, w wielu warszt atach kra-

wiecki ch porzuc ono robotę.

Z towarz yoiwa : .M;:;I~'lfsZ A .. umhn"
(n.h:ież d!a biEldnJ cbJ.

(lo) W ubiegTy wtorek w lokalu towarzys twa odziano drugą gruPI;1 ~ragarzy

żydowSkich.

.
Tragur ze otrzym ali po ezapce , nie-

bieskiej bluzie i parze spodni .

Kronika SqdOCIJD.
Ądwokat

przed

sądem

o

ł'apowf:llictwo.

Cesars ko-nie mieck i sąd okręgowy
rozważał w dniu wczor ajszym sprawę
adw. Jasińskiego, oskarżonego o to, iż
jako uczest nik Sekc;i prawn ej przy byłym Komit ecie obywa telskim . brał ła
pówkę.
Okoliczności
pujące:

W

miesiącu

tej spraw y

maju r. b.

są

nastę

niejak iemu

p. Wegne rowi, jadącemu tramw ajem skradziono portfe l wraz z 2500 rb., również

wekse l na 400 rb.
O powyższej kradzieży poszko dowany zawiadomił b. milicję obywatelską,
która aresztowała dwóch poszla kowanych o popełnienie powyższej kradzieży
osobni ków, a miano wicie Liberm ana i
Neuma rka. Obydw óch osadzo no w wię~
zieniu przy ul. l"'lilsza.
Po uplywie kilku dni do adw. Jasińskiego zwróciła się żona areszto wanego Neum arka, imieni em Qustaw a, prosząc o uwoln ienie jej męża od kary.
.
Za swą "fatygę" adwok at żądał 300
rubli, które też i otrzym al z rąk Gusta~
wy Neuma rk.
Prócz powyższego oskarżenia niejaka Fridm an oskarża tegoż adwok ata o
wzięcie łapówki od niej w sumie 200 rb.
za uwoln ienie jej męża.
Na sądzie oskarżony zeznaj e, iż
rzeczywiście propon owano mu łapówkę
za uwoln ienie z więzienia. Jednakże
propoz ycji tych on nie przyjął.
Neum arkow a była u niego wraz z
niejak im Srebn i!iem i prosiła o uwolnienie jej męża, w biurze Sekcji prawnej usiłowała ona nawet podrzucić paczkę z pieniędzmi. Wtedy J. groził jej
areszt owani em i polecił opuścić lokal.
Nie zważając na to, Neum arkow a
po upływie dwóch dni przybyła do jego
mieszk ania, gdzie jej oznajmił, iż nic w
tej sprawi e zrobić dla niej nie może,
gdyż akta odesłane zostały do prokur atora.
Po upływie kilku dni on, adwok at,
był w więzieniu i przeglądał akty N., z
któryc h było widać, iż ostatn i wypus zczony został na wolność.
Jak się w następstwie okazało, N.
li tylko dlateg o wypus zczony m został na
wolność, ponieważ Liberm an, wraz z nim
areszto wany, zeznał', iż N. w kradzieży
powyższej udziału nie brał.
.Liber man za popełnienie tej kradzieży skazan y został na rok więzienia.
Następnie przystąpił sąd do badania świadków.
Pierws za zeznawała żona N. Gustawa.
Zeznała ona, iż wręczyła adw. J.
300 rb, za uwoln ienie jej męża. Ponieważ sumy tej nie posiadała, przeto pożyczyła ona od teścia Szlam y N. 294 rb.
Gdy się dowiedziała, iż mąż jej wypus zczony zostal na wolność nie z polece nia adwoI~ata J. El z polece nia prokura~
tora, udała się ona w towa"z ystwie niejakieg o Srebni ka i zażądała zwrotu 300
rubli.
J. wręczył jej tylko 225 ~b.
Następnie wraz z mężem udała się
do adwok ata po zwrot 75 rb., lecz ten
ostatn i dał jej tylko 45 rb., pozostałe
30 rb. policzył sobie za "fatygę"·
Zeznan ie ideńtyczne daje na sądzie
Srebni k, przycz em zaznac za, że Gustawa N. monitowała adw. J., gdy był w
towarz ystwie niezna jomeg o pana.
Agent wydziału śledczego Jakub aw1cz zeznaj e, iż stał przed bramą. gdzie
zamieszkały adwok at pertraktował z po«
wyższemi.
·

przYJął.

Neum ark jednak :te i Srebni k kategorycz nie oznajmiają, iż wręczyli Hanemanow i 200 rb. "lapów ki".
'
Z powod u tego, iż zeznan ia świad
ków nie zgadzają się, proku rator Dr.
Hechtl , prosi o areszt owani e Neum arka
i Srebni ka.
.
Sąd uda~ się na naradę a następme postan awla sprawę powyższą odroczyć, by przekonać się, kto ze świad
ków mówi prawdę.
Posied zenie sądowe zamknięto o
godz. 6.
Na zasadz ie żądania proku ratora
Macia szka, Jakób i Gustaw a Neuma rk,
Henoc :' Srebnl k i jan Hausm an, z !lOWOdu podejr zenia o fałszywe zeznani~, zostali areszto wani i odprowadzer..i do policji krymin alnej przy ul. OIgińskiej 5.

l

ostatnieJ eh{J}lIl..
Urzędoi.'JIjf

kGrtu n'iiiik at

aust rjack i..
WlE~EŃ. 13-gtJ października;

Z widowni rosyjskiej.
.

Pod Burka nowem nad titrypą
równi~ż batalj ony ausfrjacko-węgierskie i niemi eckie czwar te z
podan ych wczoraj natarć rosyj~kich.
Zresztą niema szczeg ólniej szych wydarzeń na północnym wscho dzie.
Z widowni włoskiej.
Wczo raj popołudniu rozpoczęii
Włosi żywy ogień działowy na pła
skowz górzu Lafrau n z kalibrów cięż
kich i średnich. Na poszc zególn e
odcinki frontu na Pobrzeżu rozwinęła artyle rja nieprz yjacie lska wzmo żoną działalność. Odpar to usiłowa
nia przybliżenia się włoskich oddzi ałów piecho ty ku Brsia i przyczółka ..
wi mosto wemu Tolma inu.
. W północno· zacho dniej częscJ.·
płaskowzgórza. Dob2r do ll:lSZ niespo odparły

dziany

ogień

zmusił

nieprz yjacie la

do opusz czenia w ucieczce

osłon.

Z widowni

czołowych

bałkaitskiej.

Natarc ia nasze, mimo bardz o si!nej obron y nieprz yjacie l', posuwają
się wszędzie naprz ód. Nad do1uł!
Driną, wyrzuciły wojsk a nasze Serbów z wielu okopó w.
Na południu od Białogrcdu wydarto neprz yjacie lowi kilka zacięcie
bronio nych punkt ów oparci a. Prze"
ciwna tarcia Serbó w rozbijały się stale z dużemi stratam i dla nieprz yja-

cielB.

Zastęvca

szefa sztabu generallzegG
poln.y poruczni1e

fi o ej e r. marszałek

Spra woz dani e rosy jskie go
s2ta bu gene ralne go.
PETERSBURG, 12 październ. Sprawozda nie urzędowe z dnia 11 paździer..
nika:
Nasze latawc e typu .. IIja Murom iec".
zrzuciły okolo 75 bomn na wsie WaU1

Nr. 271 •

. 4.

rant" . w Rotterdamie telegrafują z \
Londynu: • Times" dowiaduje się z

bot i TancerkaIn, na poludniowy zaFri~drichstadtu (23 i 15 klm.).
Stwierdziliśmy, że wszystkie rzuty uda-

thód od
ły się.

W okolicy

że

Aten,

Dźwińska wrzały

wczoraj w wielu miejscach uporczywe walki;
Niemcy ~ilka razy podejmowali ofenzywę. Na południowy zachód od Dźwiń
ska wyrzuciliśmy Niemców ze wsi Garbunówka. Niemcy pierzchli.
W okolicy koleji, prowadzącej z
Diwińska na południowy zachód, wyparliśmy Niemców, między wsiami Lawkoszy i Girwiszki z ich rowów strzeleckich. $cigaliśmy ich i obsadziliśmy linję
połudn. - wschodnią cypel jeziora Med-dum-Lawkoszy. Między jeziorami Meddumem i Dryświatą trwała walka artyleryjska od wczorajszego południa do
nocy.
Niemiec<łY lotnicy obrzucili bombami Dźwińsk i sąsiednie dworce kolejowe.
Nasza -jazda obsadziła Osieniszki, na
zachód od jeziora Bogińskiego, udare. mniwszy próbę nieprzyjaciela posunięda
się naprzód koło Labery na południowy
zachód od Delatycz nad Górnym Niemnem
Po obydwu ch stronach kolei KowelSarny przyszło do walki z nieprzyjacielem,
posuwającym się ku Styrowi. Kilkakrotnie
nasza artylerja otwierała morderczy ogień
przeciw wojskom nieprzyjacielskim ..

Pierwsze strzały między
Bułgarją a Serbją.
Do "Nieuwe Rotterdamsche eoU:-

armj3.

bułgMska rozpoczęła

dwiema dywizjami atak przeciwko
Serbji w kierunku Kniazewaca w
przesmyku górskim Kadibogas, 50
kilom. na połud niowy zachód od
Widynia, około 12 mil ang. od gra-

I
artysta malarz
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 12 października.
pr7eiywszy lat 32.
.
.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na ~mentarz w ~leks~hdro?,ie odbyło Sl~ d~. 1~
b. m. o godz. 12, rano o czem zawiadamIa krewnych I znaJomy"h pogrążona VI giębo
kim smutku
RODZINA.

nicy ..

Podług sławnego w~oru swych
sprzyrnierzeńcóv;', wyszła Serbja naturalnie z tej walki zwycięzko. Tak

samo, naturalnie, rozpowszechnia Reuter tę zwycięzką wiadomość.
Z Amsterdamu piszą: Poselstwo
serbskie w Londynie rozszerza f/rzez
Reutera następujący raport z Niszu
z 12 października: Dzisiejszej nocy
rozpoczęli Bułgarzy atak na Klassinę.
Wszystkie natarcia zostały odrzucone
z wielkienii stratami•

TeBłr

I mU3vka.
Ł.

Birnbaum, która ostatnim s wym występem
zdobyła Bobie ogromne
ogólne uznanIe
wśród miłośników śpiewu.
P. Birnbaum
odśpiewa m. i. "ModlItwę Elzy" z "Lf)hen~
grina" z towarzyszeniem orkiestry.
Punkt kulminacyjny programu stanowić będzie piękna symfonja Goldmarka,
"Wesele wiejskie"', jedno z najwspanialszych dzieł wielkiego repertuaru symfonicznego.
Bilety oraz abonamenty na 6 koncertówsyrnfonicznych są do nlbycia 11 pp.
Friedberga i Kotza, Piotrkowska 99.

Adwokat

l. Dzieniakowski
powrócił.
przyjmuje od 3-6 pop.

Szkoła freulowska

Cegielniana Nr. 66.

i Kursy freulowSKie

Idy Janowskiej,

o.

S.
Zarzad Ł. O. 8. prosi nas o zakomunikowanie; że nastąpny' wielki konce: t symfoniczny odbędzie się w poniedziałek, d.
18 b. m. w S .. li Koncertowej o g. 7 1/2 W.
W koncercie bierze udział p. SteIJa

Lokomobilę

dobrym stanie,

wa,

Z?stały prze~ena uhcę

sJOne

25-35 koni. uźywaną, w
kupię
Niecała 1

zaraz. Warsza~
m. 32.

Passaz
Szulca No- 11 ,
.

Zapis nowych dzieei od Jat 4-ch do 7
przyjmuje się codziennie od U-ej do l-ej
przed pol'. i od 4-6 pop.

Str.akacz.

eb

I~ar "HA ftKI'"
Piotrkowslra

Z dniem l

PisarSkiej, Andrzeja 7 m. Ul.
Dyplomy ,Academie Scientiflque de Beaute"
oraz masażu lekarskiego szkoły "Franco-Ame.
.
ncaili" w Paryżu.
Usuwanie: brodawek, wągrów, piegów. Rady.
kalne leczenie: łupieżu, liszaja. Eręlctroliza~
Trwała regeneracja i koloryzacja siwych wło.
sów metodą D-ra Jambon.

42.

października,

nowieniu lokalu,

przez

N~

leczniczo-Kosmetyczny Gabinet

m.

po od-

objęty

został

nową administrację.

Potrzebni

Gorące zakąski w każdym czasie.

czeladzie szewckie

Obiady z 4 dań po l m. 20 fen.
Napoje i zakąski po nizkich cenach.

I

r.

SWhilis, choroby skórne
.

II

Grono studentów I studentek
Kursach prywatnych męskIch i żeńskich z programem szkół średnich są jeszcze wolne
miejsca. Zapisy przyjmują p-na. Kandel i J{opciowski w kancelarji kutsów Pańska. 15 lp.
od 10-1 i B i pól-5-ej.
s'
~IEaEmmR~mEmm. .mm"Em~mmmR~~mEama
A

e

I

Placowa N2 13G

Rok szkolny rozpoczęty; dalsze zgłoszenio' przyjmuje; niezamożnym
ustępstwo.

II

I.'

Bezugszeit:
Czas prenumeraty:

~

fialeta tó~l~a

Viertelj.

kwartalnie

bódź

MonatI.

miesięcznie

b~ednym ustępstwo.

Biuro Próśb

Dr• Littauer

K
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teraz
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Ewangielicka 2 róg Piotrkowskiej 144.
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
Porada od 50 f. od 9 r. do 7 wiecz =

4A

lA

Cena:
3.00 Mk.
1.00
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Otworzyłam

Gabinet Dentystyczny w

Łodzi

_

po gruntownem udoskonalen'u sie w swym' za",,-Odzie za graniCli. Zioto mosty,' złote korony,
bIałe. p~rc~Ianowe korony, zęby sztuczne na

p~dnIebIema

oraz bezbolesne wyjmowanie zebow przy zastosowaniu zupełnie nowych znie-

i nazwisko)

(nokłany

adres)
-.P""""' _ _ ~ _ _ _ _ _ _. _

Obenstehenden Betrag erhalten zu haben

b~l1!trg1
...

d ........._.._...._.........._......~._._........191........._
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939 3
Skle~ dystr!bucY,juy sprzedam lub urządzeni;:
GłownI!. N! 1 7 . .
94,>7
oz
potrzebna zaraz. Adres w redakcji.
'
Schody żela2>ne są uo sprzedania Zgierska tS
G. O. Kilhn.
Sz~uczne. zęby bizuteryę, kwity lombardowe kupuJę. DZIelna 25 22.
Udzi~lam ~ek.cji .ora~ k"OriWersacji języków francus!,.ego l memlecku:go po przystępnej '{;enie Mi.
kobJewska 37 m. 34 c-d l - 3.

R. EP S T E I N, Główna Nr. 41.

Zuname: _._..._....._............._--

Genaue Adresse:

utY-

Służąca do wszystkiego mająca lepsze świadectwa

Lek"'II""-Dentysta

czulających środków,

Vor.-

Pisarskit'go, Andrzeja Nr,,7

l

+ (bUel&iaÓlka . łe[lOira +
Preis:

chore, ud:r.iela. porad,
Dyskrecja. Piotrkow463

Fn~aise.On cherche uue jeune franc;aise
pour garc;on de 4 ans. S'adresser an journal
sous NI; 100.
930
_pię sprę~ynowe materace, piec katlany,
wane. Sprzedam eleganckie urządzenie lnb
ca~y skle~ lardz) tanio "i"domość Nawrot ó5
mleszkama 21 ~oaz. 12 w południe Wróblewski
eona.rd_ SlIcnowski Stl'oiciel f·,.nePl&IlÓW fa.chowlec, mieszka obecnie N,~wrot lu.
•
pokÓj o 3·ch. oknach. stoueczn v do wynajęcia.
z~:a.z; . wysoki parter. Passat Szulca 15,
StroI!; WSKaże.
940-2
Rutynowan~ su.!Jje;;.t, fryzjerski potrzebny zar~z. ee glelnlana 62, Zakład fryzjerski, t;1mże pII'C gazowy do sprzedania.
9Jl
Rower sprzedam zaraz. Olgińska. 4, "ortj' r.

skórne, vveneryczne
mocz0'W}'ch
- - CegiełnianQ.N2 6.
.. Przyjmuje 8-10 r. 3-6 po

Pierwsza

Unterzeichneter abonniert hiermit bei dem Kaiserl. Postamt hierselbst.
Podpisany zamawia niniejszem w tutejszym ces. urzędzie pocztowym,
Ersch. Ort:

Sa m. 'Zl front 1 p.
Akuszerka przyjmuje

Choroby

w tern miejscu.

Miejscowość:

~a

ska N! 223-25.

Kwit do za mówienia "Gazety ŁódzkiejII.

Titel der Zeitung:
Tytuł dziennika:

Brzezińska

spec. chorób uszu, nosa i gardła.
Piotrkowska 35.
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się odciąć

Piotrkowska. 100.

A• A• KUpuj~
kwity lombardowe i maszy
ny do szycia.
10m. 9
A A. dam
Z powodów nlt;przewiazi .. nych "przemeble ~ kIlku pokoi. Mikołaiew

Dr. Rosenblatt

Dyrektor BRZOZOWSKI.

Uprasza

włosów

lekarsko),

Powrócił

-n.-19BIil EiliI,i l!Il!iI i Ołi!Slil li!i5kl l!lml!i~#i'i:l iI ~ol i!l ! l lilśml El'i lilio~ki-i s-otuOl!Dl!:lel!lIIII!lli@ai!il:!!S!!9iiniio·\IIlIIIllllSzj-umlllillll!lll--ru-olo!lilililllgl-Czn-e1Il!Ii! ! ł(

Schmechel i Rosner,

Okazja!
Meble sprzedaje
bardzo tanio wobe'l zastoJU magazyn mebli W.tadysława Romiczowsk.ego PiOł~kGw.ska 116. I. pi~tro front.
Ogromny. wy?or solidnych mebli od r:ajtunszych, de: naJdro~szy.ch Ca~e m:ządzenia stołowych,
salonow, sypIalni gablnetow, urządzenia. kuc~en~e. Me~le gięte, wanny, z piecami, lodownIe, tożk.a zelazne, wózki d:iecięce, ko!yski.
P:zYJm~J~ wszelkie obstalunki stolarskiej i tapIcerskIe] roboty. Zamienia stare meble. Pioar..
kąwska 166 II. pięt:oo.

weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leclenie syphilisu salvarsanem Erlich - Hata
.606~ -914 (wśródżylnie). Leczenie elektryelektrolizą (usuwanie
szpecących
czno
oświetlenie ·kanału
(uretroskopia).
od 8-1 r. od 4-9. Panie od 5-6

Zorganizowanych przez

!fi!!iIlIl

(kljsmet~ku

do roboty męzkiej, damskiej. i na
reperacje.
.

A'
A'• A'• Al•
.•

Ulica Południown li! 2 róg Piołrkowskiel
!.~E2GBma~~eeem~~~"EIZ&N&N~'mBma~4&~~~~mmEamm~~~~~iM&9R~EmmBam. .~

I

.Gab{n'er den tyniiY'cz ny
M. Obodowskiego,

ul. PiOTRKOWSKA ..M :u, (lewa. O.fiCYcyna II piętro).

Godziny przyjęć od 9 r. do 7 w.

II

Urza"d~enie ze skl",pu spożywczego sprzedam
.. tam<? aby ZURZ wiadomości w prJ:y.stanku
oramwaJl K nstantynowska 58. u sprzeds.wcy
ga et.
7

Węgle, ko~s, drzewo i kartone do sprzedanIa

Konst~ntynowska 28 :fIrma A. Jakubowsld

da.w. E. Dletrlch.
Annie Kewert skradziono ps.s7.pon rosyjski
. wydany z gm. Goleszyn. gub. Plof;rko wsk1ej
1 120 rb. gotówką.
Walenty Pora.da zgubił kart~ od pli.8z p orta,
wydaulł z fabryki Scheiblera.
93B-1

llodaiek do "Gazety
RoK: IV.

Łódzkiej'~

CZWARTEK 14 PAŹDZIERNIKA 1915 ROKU.
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W SMORGONIACH
PRZED STU

PRZESZŁO

LATY.

--0-

Po klęsce .pod Berezyną, Napoleon,
dowiedziawszy się o odkryciu w Paryżu
spisku Maneta, postanowił udać się niezwłocznie do stoli ej swojej nad Sekwaną.
ie chciał jednak armji Opuszc.zać ukrad.
kłem.
Zwoławszy do głównej kwaterv
swojej w Smorgoniach, Murata, ks. Eugenjusza, Caulaincourta i wszystkich marszałków, oświadczył im,j;e musi udać się
do Francji, lecz jedzie głównie po to, aby
300 tysięcy wojska zgromadzić i rOZDOczą~ z nowemi siłami nową kampani~ z
Rosją, Rozwodził się następnie nad przyI:zynami niepowodzeń wojny obecnej. Były one przypadkowe, których rozum ludzki przewidzieć nie mógł, inne wynikły z

r.:

?opełnionych błędów.

-

Wszyscyśmy

!i:(:ltlczył -

błędy

popełnili

ale wszystko może być napra~

WlOne.
Marszałkowie milczeli, żaden nie
śmiał przeczyć· cesarzowi, choć każdy z
nich wiedział, że Napoleon nazbyt opty-

mistycznie przedstawia sobie stan rzecze.
Zdawszy naczelne dowództwo armji
w ręce Murata, zostawił mu, jako pomocnika; Bertbiera. Nadeszła noc. Przed kwaterą cesarską stały za przęzone sanie i dwa
oddziały jazdy polskiej: jeden lekkokonnych gwardji, drugi l-go pułka nadwiślań
skiego - razem 100 ludzi, pod komendą
pułkownika Stokowsldego. Napo1eon sam
ich wybrał, jako straż SWJją w drodze,
przewidywał bowiem, że czatują pa niego
lotne oddziały kozaków i "opółczenia«, a
w Polakach pokładał niezachwianą ufność.
Pożegnawszy marszałków, zwrócił się do
jeźdźców polskieh z temi słowy:
- Pamiętajcie, jj; gdyby nieprzyjaciel napadł na nas i dotarł do mojej osoby, żebyście mnie lancami swojomi przeszyli. Niech zginę raczej z. ręki swoich,
. uiżelibym się miał dostać w niewolę.
- Niech na to nie liczy -- mruknęła
nasza wiara-gdyby nieprzyjaciel dotarł do
jego osoby, to już pewno taden z nas nle
byłby żywym.

Z taką eskortą ruszył Napoleon ku
Wilnu, mając obok siebie Caulaincourta.
Na koźle siedział pocztylion, Mameluk
Rustan i kapitan Wąsowicz. Pod Oszmia·
ną na straż polską napadła si.1na kolumna
R.osjan. Wiara nasza rozproszyła c.zterokroć .Iiczniejszego nieprzyjaciela. Na stacji
następnej brakło wiarusów naszych 70:połowa zginęła w obronie cesarza, a połowa
zmarzła~ ciągu nocy, bo termometr wskazywał 28 stopni niżej zera. W Miednikach
:ziemianin tamtejszy Falkowski, ofiarował
:si~, przebrany za woźnicę, przewieść cesalrza do Kowna i obietnkę spełnił. Z MaIrjampolu chciał Napoleon puścić się przez
Prusy do Francji, ale odradził mu to pocztmistrz Mikulicz.
- Nie, N. Panie-rzekł-nie tamtędy
droga dla W. C. M. Tam każdy czyhać
będzie na twoje życie, w Polsce zaś każdy
tycie poświęci dla ocalenia twego.
Usłuchał go Napoleon. Mikulicz zajął miejsce pocztyljona i zawiózł go aż do
Warszawy.

oczywiście z finstlsowemi stratami
dżetu krajowego jest połączone.

I pra5Y polskIel.
Złowiesze4ty

Zrównoważyć mogą

. W numerze 23 .Kurjera Zagłę
bia'" pod powyższym tytułem czyta·
my:
"Przed laty z górą dwudziestu znany
finansista warszawski I. G. Bloch w głośnem
swem dziele o wojnie wszechświatowej,
przełożonem na wiele języków europejskich
stawiał smutne horoskopy dla hanula i
przemysłu europejskiego, w razie wybuchu
starcia zbrojnego potęg militarnych. Dowodził on, że wojna taka, nie może trwać
dluzej nad kilka miesięcy wobec potwornej organizacji po,;otowia militarnego.
Pod tym względem wnioskowania Blocha okazały się zawodnemi, skoro mimo
w trójnasób zwiększonej siły zbrojnej i
techniki środków wyniszczenia się -wstą
piliśmy już w 15·ty miesiąc szalejącej nad
światem zawieruchy, bez możności przewidzenia jej kresu. Co się jednak tyczy
przypuszczeń Blacha w zakresie przewrotu
ekonomicznego - stanowią one obecnie
sprawdzian niezbity, współcześni zaś eko..
nom1ści stawiają jeszcze smutniejsze boro·
skopy na przyszłość.
Między i.nnymi, polski ekonomista p.
Stanisław Wachowiak obszernie rozpisuje
się w specjalnym artykule "Dziennika Poznańskiego" o niezawodnym przewrocie ekonomicznym, jaki nastąpi po obecnej
wojnie.. w całej Europ·e. Autor dowodzi,
że pod względem rynku pieniężnego, Europa cała, bez względu na jej przyszłe ukształtowanie polityczne, zosłanie uzale·
tnioną od Ameryki na długotrwały okres
czasu.

*

Ekonomista pojski o§wiadcza, ze o~
gólne wyniszczenie wojenne na długi przeciąg czasu, nawet i po wojnie sparaliżuje
handel europejski, ponieważ środki komu-.
nikacyjne, koleje, kanały, poczty i t. d.,
wszystko to uc:erpipośrednio czy bezpośrednio .. Na budowę nowych kojei,. tak
potrzebnych dla rozwoju każdego kraju,
nie będzie przedewszystkiem ka pitału.
Skąd np. weźmie zadłużona Ros1a kapitał
na odbudowanie zniszczonych dróg i mostów, a sk:.d w dodatku na budowę nowych?
Według

p. Wachowiaka stosunki weposzczególnych
krajów będą się przedstawiać bardzo smutno. Najważniejsze źródła dochodowe pań
swa, podatki szczupłem popłyną korytem,
społeczeństwa zubożeją, bo wojna jako taka jest bezproduktywna i niszczy wszelkie
wartości.
Nawet podatki pośrednie zmniejszą się dotkliwie, gdyż siła komsumpcyjna
narodów zmaleje. Każdy będzie ograniczał wydatki do ostateczności, co nie zostanie bez wpływu na finanse państwa i
na przemysł kraju. Z innej strony cięża
rÓw podatkowych żadne państwo nie może
powiększać bez miary, wtedy bowiem skutek, jak dowiodła nauka skarbowości, jest
przeciwny zamierzonemu celowi. Chcąc,
aby przemysł znów się ożywił, a przez to
wzrosła sila podatkowa, trzeba będzie protegować niektóre gałęzie produkcyjne, co

wnętrzno-administracyjne

WŁADYSŁA W

POL ...

Odrodzenie i Upadek.
Humoreska o niezmiernie

intrgguiącgm

tgtule.

, Rosja wrzała... Oto wydarzył się
fakt który zdawał się potwierdzać żapos
(wiedziane na począ,tku wojny w taK ażum
inych frazesach odrodzenie pań,twa, który
najwiąkszym przeciwnikom do.tychczasG;
'Wago ustroju pa~Btw~wego mogł. usnnl1 c
grunt pod nogamI, ktory starych bmfokl's~ów wbił w dumę, który wywołał _. cały
~zereg patryjotycznych demonstraC:Jl. we
'WSl!ystkich częściach imperjum rOSYJskiego.
Przyczyną: tego podniecenia umysłów
Ibyła lakoniczna depesza:.
.' .
"N a pewnej stacji kolejl sybe-rYJslne]
iOdnalazł się

wagoD#

naładowany przy.rz~:

furni chirurgicznami, wysłany do MandzurJI
W czasie wojny rosyjsko-japońskiej".
Drobny ten wypadek symbolizo~ał
pow~ erę w administracji państwowe] a
~aiwiękBzym niedowiark?m wł"starczy przy~oezyćurywek Z płomIennej mowy ml~
ilistra snraw wewnętrznych, wygłOSZOne]
~ tej okazji w Dumie, aby ich sceptycyzm
1UsunflĆ.

gowie nasi rozsiewali złośliwe pogłoski o
jakoby panujących u nas nieporządkach
admini~tracyjnycb,
teraz widzicie - moi
panowie - że to wszystko był fałsz i wyraźna chęć zdyskredytowania rządu w
oczach narodu. Przed tygodnie Hl miał
miejsce wypadek epokowy: wagon kole
jowy, wysłany 10 lat temu do pustynnej
Syberji, odnajdu:e się nieuszkodzony. Czy
oceniacie dOlliosłość tego faktu? Ub jadomcie sobie tylko, że stosunek wagonu
kolejowego do bezkre~u naszego imperjum
jest bodaj że nie mniejszy, niż stosunek
ziarnka piasku do bezbrzeżnego oceanu.
A jednak rząd pnmięta o takim mikroskopijnym wal;oniku, zaś doskonałość nas5ej
machiny państwowej nie pozwala z:lginąć
mu w morzu naszych taborów kolejowych.
Panowie! ('zuj~ to dobne, iż Be~'ca
wasze pod wrażeniem tej mdoElnej wiadomości biją l'gcdnie z niezłomną wiarl} w
ostateczne zwycięstwo."
Przemówienie ministra wdąż przery~
wano burzfiwemi oklaskami i potaki waR
niem ...
Nazajutrż
dzienniki
zagraniczne,
.zwłaszcza prasa czwÓf!'o!'ozumienia przew

ścigały s;ę w pochwałach porz[:d~óW

rozpływały się
urzędników carskich.

syjs!dch i

nad

,r~

sUilllennosclą
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góle jakabądźkolwiek możliwa kontrybucja
Łucka
pokryć zdoła straty wojenne
Naszem zdaMiasto Rożyszcze, waźna stacja eta·
niem kontrybucjom przypisuje się za wielpowa,
pozosfałO ZUf/ełnie nienaruszone, a
kie znaczenie. Wiadomą rzeczą, że konwojska aURtrjackie znalazły w niem znaczne
trybucji nie płaci się pieniędzmi, tylko to:
zapasy. W piwnicy aptecznej np. zna·
warami. Skutek tego jest taki, że kraj,
lazło się 50 bel bawełny, które
do niej
odbierający odszkodowanie ma nadmiar
przeniesiono
z
fabryki
sukna,
aby
je
ukryć.
towarów obcych, co znów ujemnie wpływa
W aptece znajdowały się wielkie zapasy
na jego własną produkcję i na eksport. W
francuskich kosmetyków, perfum i pudrll f
każdym razie, ani w przybliżeniu nie zbaartykuły niezbędnie potrzebne dla kobiet,
dano skutków kontrybucji, a sprawa poktóre
towarzyszyły
oficerom rosyjskim.
zornie tak jasna, należy do bardzc trud~
Również środków żywności znalazło się;
nych problematów ekonomji. Odmienne
mnóstwo.
warunki każdego kwju pod względem goJadąc z I{ożyszcz drogą do I:mck~
spodarczym wogóle, utrudniają badania fiwidzi
się
obraz beznadziejnego spusto..
nansowe, jak wiemy z historji podatków,
tOzenia.
Wszystko jest spalone: nawet
gdzie brak doświadczenia zaprowadził niezboże w polu, wsie są wyludnione.
Tylko
raz wprost do dziwactw i śmieszności.
ku zachodowi leżą miejscowości, posjada~
Położenie fnansowe krajów europejskich pogorszy się także wskutek niezmier- iące jakie takie zapasy, ale także bezludne.
nie wysok:ch pożyczek państwowych, któW Wiżyczynie pozostało w!'zystkiego
rych oprocentowanie i amortyzacja pochła·
czterech ludzi: dwuch żydów i dwuch mu~
niać będzie olbrzymie sumy. Omówienie
zykantów. Znaleziono tam zapasy siana,
szczegółów prawdopodobnego uksz1ałtowa
nia się tych stosunkó\v przekroczyłoby da- . owsa, pszenicy. Była to własność niczyja.
Młocarnie przewoźne pracują już nad zuleko granicy tych uwag, aczkolwiek bożytkowaniem tych zapasów.
wiem mamy analogje z histDrji pożyczek
Przez Styr pod Łuckiem prowadzI
państwowych to jednak są one w postały most wojenny na palach.
Gdy woj~
równaniu do obecnych czasów zbyt miniaska austr;ackie cofały się, most ten obsaturowe. Zresztą i tu warunki każdego
dzili Rosjanie, a ludność musiała się prze ..
kraju są odmienne.'
prawiać na drugi brzeg w czółnach. Gdy
teraz Rosjanie się cofali, próbowali spalić
W zakońc:zeniu swego "złowieszczego
ów most drewniany. ale nie udało im si~
horoskopu", p. Wachowiak tak powiada:
to, wskutek pośpiesznego odwrotu. Jest
"Obraz, który w grubych tylko zarysach
to jedyny most d..J gośchica pocztowego
naszkicowałem nie przedstawia się różowo
Zdobycie terpentyny.
Wszelako i pesymizm ma swe granice.
Zdobycie Łucka oddalo w ręce auNarody przetrzymają nawałnicę dziejową,· stro-węgierskie ośrodek wyrobu terpen"
bo przetrzymać ją muszą. Egoizm i tryb
tyny. Obok Łucka, również KoweI odsamozachowawczy nie pozwolą się nil,·omu
znaCza się produkcją terpentyny, po"
zrzec prawa życia. A życie to może być
dobnie jak okolice Brześcia Litewskie"
trudne, bardzo trudne, bo w:ljna tonigo. Produkcja terpentyny w Królestwie
szczyciel i burzyciel pracy wieków i po- . i na Wołyniu wynosi mniej więcej dwa
koleń".
tysiące wagonów, z czego przeważną
Któż bardziej, jak naród nasz odczuł
część wywożono.
i odciuwa wciąż, grozę niszczycieskiego
nNeue Freie Presse" donosl, że z&
huraganu? Zdajemy sobie doskonale spra
interesowani fabrykanci austryjaccy powę z nastąpionego już przewrotuekonoczynili już kroki u władz, aby umożli~
miczn"go pod postacią zrujnowanego przewio no im przewóz terpentyny, której
mysłu. nadszarpniętego rolnictwa i.handlu,
dostarczają olbrzymie lasy Polesia. Do":
od niedawna dopiero wstępującego w odać należy, że w ostatnich miesiącach
kres unaradowiania. Widzimy na okół
terpentyna podrożała o 60%. Spodzie.
zgliszcza tysięcy wsi i miast, .oraz tułacz
wać się należy, że obecnie ceny te
kę miljonów rodaków, w kierunku zachospadną do swej zwykłej normy.
dnim i wschodnim. Bolejemy nad stratą
G<!Bicyjskie Karpackie Towarzystwo
setek tysięcy poległych lub okaleczałych
naftowe.
żołnierzy polskich, walczących w trzech arZ
Wiednia
donoszą do "Lok. Anz.'\
mjach. Jest to więc dokonany_już w straiż odbyło się tam ogólne zgromadzenie
szliwy sposób przewrot w wewnętrznej dzieakcjonarjuszy Galicyjskiego Karpackie"
. dzillie gospodarczej, naszej O;czyzny. Ugo Towarzystwa naftowego. na którem
czymy się nawet i z tą ewentualnością, że
ustalono, że Towarzystwo to poniosło
stosunki materjalnego bytu, z wielu wzglę
na skutek inwazji ogromne straty, wydów, mogą być dla nas gorsze, niż przed
noszące 4,773,180 koron, które mają być
wojną,
pokryte z kapitału rezerwowego.
A jednak, żadna myśląca i czująca
Pomimo, że Rosjanie poważnie znidusza polska nie poddaje się zgubnemu
szczyli zakłady Towarzystwa, zarząd nopesymizmowi. Wierzy bowiem niezachwia
si się z zamiarem rozpoczęcia w nieda~
nie, że naj dotkliwszy w stosunkach mateleki ej przyszłości produkcji.
rjalnych "przewrót ekonomiczny" zrówno1E!~sceBencja Korytowski! .ychodźcą
wazony będzie przewrotem politycznym."
wojennym?
.Z. Kościesza.
Czytamy w wiedeńskim nKurjerze
Polskim": Jak ściśle przestrzeganą jest
.

Odwrót Rosjan z pod

.

'"

=

B

wro-

ZzIem polskIch.

te straty' w pew-

nej mierze kontr) bucje wojenne, o ile

horoskop.

.Panu\'\iicJ -- mowil: illilllster -

dla bu~

Kolej ,I z, j,tury pierwszy· o<.lnała~ł
wspomniany wyżej wagon, oprócz wysokiej nagrody plenięźnej i orderu, otrz}m<1ł
dla siebie i swego potomst'<'fa s~lachectwoj
pozatym gazety krajcwe i zagraniczne
umieściły jego podobiznę, a najwybitniejbi
poeci pisali na jego czeŚĆ hymny.
Osada, w której wydanyło się po·
wyższe. została zwolniona od wszelkich
podatkó \V na la t 99.
We wszystkicb cerkwiach, przy try·
umfllnym biciu dzwono'", odhwały się na"
bożeństwa dziękczynne, zaś w M')skwie'
wskutek zami~szania,
wywołanego
po·
wszechną radoś~ją, dziwnym zbiegir~m okoliczności, przyszedł na eZllS pociąg, za co
prowadzący maszynista otrzymal za .niedbalstwo służbowe natychmiastow1% dymisje·
Zdawałoby

się, że ciągłym

manife'

stacjom nie będzie końca, gdy nagle, jak
grom z iasnegu nieba, spadła wieść, przewyżl:!znjąca swą potwornością, i nieprawdOm
podobieństwem
w8zystko najmonstrualniejsze, co tylko fantazja ludzka jest w
mocy wymyślić. W okolicy Kiszynio'\VR
znaleziono urzędnika, który nigdy nie brał
łapówek. Odkrycie to shańLJiło cały stan
urzędniczy, ba... nawet cale państwo. Z
tego powodu W Dumie poczęto przebiłki
wać o zwyrodnieniu urz~dników. a iakieś

t.Lj~mUl7:e Jeduo~tki

r02JSiewaiy

pogłoski

o ogólnym rozkladt;ie państwa rosyjshiego.
Mężowie stanu, dowiedziawszy się o tym,
z rozpaczy chcieli rozdzierać swe szaty.
lecz przypomniawszy sobie o drożyźl1ie
manufaktury, odstępowali od swego wySfJce patryjotycznego zamiaru.
W całym państwie panowała głucha,
tłumiona rozpacz.
Ogłoszono trzydniową
załobę, zaś cały naród z drżeniem i obaWl}
oczekiwał dnia sądu. Sprawa, ze

względu
się przy

na

moralność

publiczną

odbyła
Najzna~
oskm~onego,

drzwiach zamkniętycb.

komitsi ad wokaei bronili
chcac wykazać jego nienormalny stan
umyslowy, ole przestępca odrzuoił wszelką
obronę, twierdząc, iż jest zdrów, zarówno
na ciele, jak i na umyśle. Los jego był
w ręku 12 przysięgłych, prostych chło
pów, którzy, jakoby personifikowali su·
mienie narodowe. I nie za wiedli oni pokładanych w nich
nadzieji. Oskarżony.
I wall Fieodorowicz Wierowkin, został skazany na. dożywotne osiedlenie na Syberji
za chęć zmienienia ustroju państwowego.
Naród odetchnął ...
Sprawiedli wy wyrok przyjęto zentu"
zjazmem.
.
Honor pautltwa został ocalony...

I

........

..
przyjęta przez ministerjum spraw we"

wnętrznych zasada wydalania z Wiednia
wszystkich galicy;skich wychodźców, któ~
rzy przybyli po 10 grudnia z. r., dowodzi zabawna przygoda, która spotkała
byłego namiestnika Galicji, tajnego rad~
~ę, El):sc. d--ra Witolda Korytowskiego,
mianowanego świeżo kanclerzem orde..
lU żelaznej korony.
Kiedy Eksc. Korytowski przyje~hał
z Marjenhadu do \\iednia z żoną i za. mieszkał prywatnie w jednej z posesji
wiedeńskich, zjawił się ~a!'az zwabiony
polskiem nazwiskiem i przynależnością
do Galicji, agent policyjny i całkiem
. serjo wezwał Eksc. Koryfowsldego wraz
i: małżonką do
opuszczenia Wiednia.
Śmiejąc się serdecznie, wytłumaczył nasz
były namiestnik gorliwemu urzędnikowi
we właśCiwy sobie jowialny sposób, że
yomimo, iż jako namiestnik galicyjskf,
). więc w charakterze urzędowym, do
Wiednia już więcej nie przybywa, za~zczytną nominację na wychodźcę woJennego odrzucie musi i że go zatem
konsekwencja tej nominacji - wydaIe..
nie - nie dotyczy.

Z Warszawy.
z sądów"
.procent praway".
wiadomo obowiązujące u

o
Jak

pr~wo określa

nas

12 f procent, jako procent
który może być umówiony
przez strony i którego pobieranie nie sta.nowi lichwy; jeżeli zaś umowy co do wy~
sokości procentu niema, sądy zasądzają
t. zw. procent prawny, czyli 6 proc:
.
Kwest ja wysokości obowiązującego u
nas obecnie procentu prawnego została po~
ruszona na posiedzeniu sądu okręgowe~
go w \y~rs~awi<: w sprawie wekslowej.
NiejakI MIchał Karwowski wytoczył
sprawę z 2 weksli i żądał zasądzenia 10
proc. od należności.
Przewodniczący rozprawom sędzia
. Bran;it?znaJmił pO~ddowi, że ze sumy
wymiemoneJ w dmglm wekslu domaga się
on zbyt wysokiego procentu, mianowicie
10 ~rot:.! podczas gdy w wekslu wyraźnie
powiedZiano, że suma zapłacona będzie
"z procentem prawnyma.
- To ja. przecież mniej żądam tłomaczył się powód; ja żądam 10 proc.,
a prawo U nas pozwala brać nawet 12
procent.
•

powodowi, . ruezńik 15 bat. pioner., Aronowicz Mikop·
łaj, Łódź, ks pHan 8 bry g. arty!.. B\ago.
że 11 nas tak samo, jak i w Niemczech
da.tow
Aleksiej, Lublin, pOdpOfU::Zllik 8
procent prawny. wynosi 6 od 100.
bryg.
art\.·!.,
Heinul!1 Szymon, Warszawa,
Wyrokiem sądu zasądzono na rzecz
chorąży ~z[abu XV korpusu armji, Hoppe
Karwowskiegotądane sumy, przyczem od
sumy, wymienionej w jednym wekslu, gdzie Mowsze, Nowe Miasto, gub. Pilltrk., szeregowiec 4: pułku piecb;,- Gradeckij B?;ys~
był umówiony procent 10, zasądzono suWarszawa, major 8 bryg. art y!., Dropmskl
mę z tym procentem, z wekslu zaś, w któStefan,
Kalisz, porucznik ··0 bryg. artyl.,
rym zastrzeżono ~procent prawny", zasą
Szabicki
Stefan, Lublin, major 32 pułku
dzono procent w wysokości sześciu od
piec h., Kornatowski Feliks, Kielce, podplJ~
sta.
Przewodniczący

wyjaśnił

Łomża.

Wkrótce zostanie. tu
brta chlebowa.

zaorowadzona

•

ŁGv,;icz.

(I) W sobotę d. 16 b. ID. o godzinia
5 1/ 2 po południu cdbędzie się w sali polskiego klubu l'zf'mieEEnicz~go (Warszawska
8) na l'zecz bezdomnych Sochaczewa wie ..
czór honcertowy•.

Skon biskupa_
PETERS?URG, 12-go października.
(WAT.). Z Zytomierza donoszą, te w
mieście tern ~marł nagle biskup miejscowy, ks. Leon Zarnowiecki.
Pan KURzer,

wiceburmistrz Po:;mania powołany został przez
niemiecką adm nistrację cywilną na le\'\"ym
brzi'!gu Wisły jako pif'rwszy burmistu du
Sosnowca. Stanowisko to b~dzie tylko rrzej.
ściowem.
Pan Kiinzer jest r:rugim buom'strzem W Poznaniu od 19 kwietnia 1892 r.
(.Dl. Poznański").

naJwyższy,

Jeńcy

rOS9jStV z Polski.

(6 wyciąg z list "Ruskija Izwiestija").

Obóz oficerski Bischofswelda:
Bakanowskj Jan, \Varszawa. kapitan
{lułku pierh., ,Blechert Władysław, Wło
cławek, kapitan 106 pułku piech., Matare..
wicz Stanisław. Kielce, podpolucznik 61
pułku piech., Niemeczek Longin, Łódź,
chorązy 103 pułlmpiech., Siennicki Piotr,
.Kity, gub. Łomżyńsk3, kapitan 3 pułku

3

piech., Sorner Piotr,

Międzyrzec,

gub. Sie-

dlecka, major 53 bryg. artyl., Chrzanowski
H lury, Wars<:awa, chorąży fi pułku drag.,
Henriig Ernest, Zduńsk, gub. Karska, sze~
r~gowiec (słuzący) '1, pułku p·ech., Pida
Fryderyk, Roszotka, gub. Płocka, szerego>
wiea (służący) 7 pułku piech.

Obóz oficerski DlJbeln:
Albrecht

Stefan, Warszawa,

podp.q<

rucznik 22 pułkupiech .• KryłowAle~san
der, Modlin porucznik 30 pułku plech.,
Kapidonow' Piotr, Warszawa, major, 3?
pulku piech.. byszkov;aki Ignacy,. Ło?z,
Bzeregowi~c 5 pUłku piech., ŁysaklewlCz
Tadeusz, Hrubieszów, gub. Lubelska, ~hc,
rąży 8 bryg. arty!., Maje!' Alfred, Ł?dz,
chorąży 8 bryg. arty].. Owcilarek Jozef,
Zaw~dy, gub. Warszawska, szereg. 3~PU~EU
. piech., Ożyżniewski Aleksander, Kalisz,
kapitan 5 pułku piech., Palma Wacław,
Izabelów, gub. Kaliska, szereg. 7 pulku
piech., Salomon Wilhelm, R~dogoBzcz, gu~:
Piotrk, szereg. 1 pułku strzel., ~or:>klJ
Mikołaj, Mława, gub. Płocka, kapJta? 8
bryg. arty1., Urbaniak Józef, KraskoWIce,
gub. Kalisk?, szereg. 7 pułku piech .• Vogel Arkadjusz, Warszawa, porucznik 8 bryg.
artyJ.

Obóz Torgan, fort Bri1ckenkopf.
Gużss Andrzej, Wejwery, gub. su·
walska, szereg. 18 syber. pułku str2iel'
(słuiący), Jonzik Jan, Kozierów, gub. Ha·
domska, szereg. pułkulejb.gward. (służący),
Mittelberg Szaja. WarSZaW!!, szereg. 8
pułku piach. (Bluzl\ey), Nogaj Józef, Majkawo, gub. Kaliska, szereg. 94 pułku piech.,
(s'uiący), Prokaznikow Fama, MorozowoBorki, gub. Radomska, szereg. 95 pułku
piech. (służący), Satursld Stanisław, Benjaminów, gub. Warszawska, szereg. 32 pułku
piech. (służący), Jaksfm Józl'f, Czynie c,
gub. Lubelska, szereg. 12 turkieat. pułku
jJiech. (służący).

Obóz HannlJversclt-Mindeu:
Adamczyk

Jan,Odrowąź,

gub. Ra-

domska, bombardier 6 bryg. arty)., Wnykow Adam, D~blin. kanonier 6 syb. pułku
Btrzel., Broński . Józef, Chlebowo, gub.
Płocka, szereg. 22 pułku piech., Gawryłow Feodosii, Płock, kadet kOTpUSU suworowskiego, Kalszyński Józef, Łódź, gefraj ..
ter 21 8}'ber. pułku strzel., Knrlański Józef, Ozorków, gub. K~liska, szereg. 21
syber. pułku strzel.. Moryk Stanisław}

Chojno gub. KAliska, szereg. 12 puW
strzel., , Olczak Stefan, Kotorec,. gub. War..
szawską szereg. 15 pułku plech., Pesto
Jan Sabelin ~ub. Lubelska, szer. 9 pułkU
•
,~
. kd et
strzel.
Ptiselkow
Aleksiej, Ł oD.l.zą.,"a
korpu;u Suworowskisg0, Sawicki ~arjan.
Opatów, gub. Rildomska, hombardler, ~
syber. pułku strzeł., Fankślche~ R:fał, ~iodz,
Szet2g. 2 syb. pułku strzel., nalewsk! Seweryn, KąkoJe~licap gub. Siedlecka, Ezereg.
5 syb. pu!ku strzel.

Obóz oficerski Rozenberg-Kronac!t:
Nąsiekin Jewgieni]3 Płock,
pułku

piech.

major 119

.

ROjmultofci.
Samobójstwo odpalonego amanta.
Ośmna5lioletnj woźnica

wał

Peatt5 przeby_

w rodzinie Richtera, kt6ry

zaciągnię

ty jest do wojska. Zakochał on się w je~
"'0 22-1etniej siostrze Klarze, kt(~ra już jest
~aręczona. Jej narze czonny znajduje siQ
także na wojnie. W niedzielę przybył brat
Richterowej na urlop. Peetz wyszedł wieczorem z całą rodziną Richterów d? ~e.
stauracji. Przy szklanc~ plwa młodz19Dl:C
zaćzął się palić do dZlewczycy,. l~cz me
znalazł posłuchu. Nagle \<stał oBwladczająe, że na chwilę musi iść ,d~ domu.

Po-

zostawił jakO zastaw, że wroel 5 mk. Leca

czekano na jego powrót daremnie. Po powrocie do domu znaleziono zawieszony na
klamce przedsionka półkoszul,ek .Peet~a 14
przypiętą doń karteczką na ktore] naF~sał:
"Baczność gazl Najpierw raz zakręCIe a
potem dopiero zapalić ~wi~tlo, P:etz ~am.
knlll dzieci Richterowe]. 9 l 7 letuHl dZIew..
czynkę w poko.u, a pote~ zaczadzi~ si~
gazem. Pl'óby przywołanul go do zycia
były bezskuteczne".
Maks:fmalne cenJJ za trumny.
podrozało, postarały
się i zakłady pogrzebowe, aby także śmierd
w epoce drozyzny nie była tanią. Podniosły
więc znacznie cenę wyrabianych przez sie..
bie 1rumien i to głów-uie tych J które b)'ły
dotl\d najtańBze. Tak np. za trumnę, za
którą dawniej płacono dwanaście lub trzynaście marek, obecnie żlidaJą ośmnastu i
więcej marek. Naturalnie dotknEzło to głów
nie najuboższfl ludność. Aby więc zapobiedll
wyzyskowi, magistrat jednego z miast ni~

Gdy juz wszystko

IJlianowici~

mieckicb,

Jeny, ustanowił maksy-

maln~ cenę z& trumny najskromniejsze,
ślaillc

ich

wysokość

akra-

na 16 mdnk.

za dobrem wynagrodzeniem:.
Blacharze, Mularze, Kołodzieje, (Stellmachy), Cieśl-.~, Slusarze, Kowale, Kowale ręczni, Do układania rur Do
slluj ania rur. Elektromonter~y, Kierownicy Kafarów, _Palacze, Motacze, Swidrownicy (Bohrer). '
Poszukiwani są

300 pracowników przemysłowych,
100 R o bo t n i k ó w- z i e·m n y c h

d miejskich

zakładów

gazow!Jchw

zgłaszać się: Łódź,

Piotrkowska 108
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otni

mogą się
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codzie:nnie

•

l

t

KOŁACZKOWSKI,

SKŁADY ELEKTROTECHNICZNE

o
Z nitką metalową z

Na

i'I

w lifi

I
zgłaszać,.

F.

do gospodarstwa wiejskiego

Rzemieślnicy
lIIIlI

LI I

Słephan.

LS E

d o budowy dróg

•

-

.

III

wanl

li:'.
1
"'010

d

ciągniętego drutu
osuzę noścł
sklakidp.ż·e Wszystkióe m~teIj ..ly elektrotect;1.:dz~e! lamn..

arowe.
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Bardzo ważne!

·f

Z p~zwolenia rządu niemiec~iego i. za pośrednicf:vem władz miejscowych sprowadzam z zagranicy
prOSIęta rasoWe. ObstalunkI przYJmuJę W Łodz~. Targowa 73 m. 4 jak w dużych tak i w malycb
par'lach.
.
_
Ludzie którzy rozsiewają kłamliwe wie~ci j~k~by nabyte P!os!ęta po wyroście miały być odebrane
będą poclągnlł~cl.do odpOWIedZIalności.

1

Kupuję stare s;,;duczne zę..
by, całe i połamane ..
Dobre ceny. Ul. Nowo-Cegielniana 10 m. 18,
.
od 9-5 p. p.
=
I(upujEil· do 20 październi.~.

Dla p. p •

grodnikó
Z powodu likwidacji oran.terji wyprzedaje się
. tanl~ wszystkie rośliny i kwiaty.
Wladomośc Piotrkowska N2 213 lt stróu.--

