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Redakcja i administracja:"-Przejazd.lIiI 8, otwarte codz. od 9
do 7 wiecz. w Niedziele i święta od. 12 do 6-tej.

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 12 Marek. półrocznie 6 Mr.. kwartalnIe 3 Marki
mIesIęcznie l M a r k a . '
Za. odnoszenie do domów 20 f. mIesięcznIe.
Wychodzi codżicmnle po południu.
~

Redaktor

przyjmuje interesantów w
dakcyjnych od 10 da 2.

Spl awach

Rękopisów naoesłanych

bez

zastrzeżenia

redakcja nie zwraca. - RękopiSV
honorarjum u.waza. się za bezpŁatne.
lWi

Telegramy.
Wielka Kwatera .Główna.
14 października.-Urzędowo.
Z widowni zachodniej.
Podczas gdy monitory nieprzyjacielskie ostrzeliwały beZSKutecznie
wybrze~e pod Westendą, a artylerja
nieprzyjacielska stanowiska nasze na
północy od Ypern, . przypuścili Anglicy natarcie prawie na całyPl froncie
między Ypern a Laos za ch murami
dymu i gazu, :które złamało się kompletnie. \V wielu miejscach od wlokły się chmury dymu do rowów
nieprzyjacielskich. Tylko na północ
nym wschodzie i wschodzie od Vermelles zdołali AngIi-cy usadowić się
. w małych miejscach w rowach naszych, . z których wyparto już ich w
znacznej części przy pomocy granatów ręcznych. Odparto pięć natarć,
w których . nie użyto chmur dymu
leoz dużych sił, na stanowiska na
zachodzie od Hulluh, Z cięikiemi
stratami dla nieprzyjaoiela .. Na po. łudniu od Amgres, odebrano nieprzyjacielowi w przeciwnatarciu 2 kara. "'"
biny maszynowe.
Przy oczy~zczaniu małych gniazd.
które zajmowali jeszcze JJ'rancuzi na
wyżynie na wschodzie od Souchez,
pozostało· w ręku naszym 400 szeregowców jako jeńców. W Szampanji
kontynuowali Francuzi z największą
z~c:iętoŚcią natarcia po obu stronach
Tahure. Z ciężkiemi stratami dla
napastników złamało się pięć natarć
na południu, a dwa na północy, od
drogi Tahure-Souain. Nasz ogień
artYleryjskI stłumił w zarodku nocne
usiłowania. . natarć. Na wyżynie Combre s wysadzono. w powietrze rów
nieprzyjacielski ,długości 120 metrów.
W Wogezach usiłowali Francuzi odzyskać zabrane im stanowiska przy
Schrat.zmaennle dnia 12 październi
ka. Natarcie rozbiło się przy przeszkodach naszych.
.

Z widowni wschodniej.
Grupa wojsk generała mar. polnego Hindenburga: Na
zachodzie i południGwym zachodzie
od Illuxtu wyrzuciliśmy przeciwnika
z dalszego stanowiska, pojmaliśmy
650 jeńców i zdobyliśmy 3 karabiny
Jnaszynowe. Odparto· nataroia Rosjan .(la. za.ohodzie od Dźwińska.
G~uP;ł ,wojsk generała marszałka
polnego ~sięcia Leopolda baw~rskie.
go i grupa. wojsk generała Linsingena: ~ięnia nic nowego.
Siły niemieckie armji generała
hrabiego Bofhm'era zdobyły Hajwo;'
ronkę (na .południu od Bu.rkanow a) .
i odrzuciły Rosjań za Strypę.
szałka

Z widowni' bałkańskiejNa
sQ.wają

południu od Białogrodu posię wojska nasze· naprzód.

re-

Zdobyło forty frontu zachodnio-pół
uocno~wschodniego

południowo

i

wschodniego, rozbudowane na wzór
fortecy miejscowości Poiaravac.
Agence Havas, urzędowy organ
doniesień rządu franouskiego, odwa~a się twierdzić; że umieszczony 3
października w niemieckim doniesieniu dziennym rozkaz generała J offra ,
jest zmyślony przez Niemcó~. Stwierdza się w brew temu. Ż0 w rękach
niemieckich znajduje się kilka pierwotnych odbitek rozkazu i że duża
liczba pojmanych oficerów i szeregowców przyznała wręcz J że wie o
rozkazie, który zresztą również w odpisach mieli przy 50 bieD
Naczelne Dowództwo Wojskowa

Nowy atak ną Londyn ..
Z Berlina doch odzi

domoŚĆ półurzędowa:

następująca

wia-

'

"Nasze statki powietrzn~ zaatakowały
w nocy z 13 na 14 października Londyn.
i ważne zakłady w okolicy, jakoteż i .... l
terje w J pswich. W kUku a.takach obrzu-:
cono gęsto bombami pożarowemi i wybu~
chającemi śródmieście Londynu, doki lon- .
dyńskie, zakład wodociągowy Hampton
około Londynu i Woolwicb. Wszędzie spostrzeżono silny skutek wybuchów i pożary.

Mimo g\~ałtownego przeciwdziałania
anglików, wszys.tkie statki powietrzne powróciły nieuszkodzone.
Szef etabu admh'alicji marynarki.
(Telegramy z ostatniej chwili na. B-ej stronie)·

Ubiegły tydzień

wojnYq

Ubiegły tydzień dla przyszłego histo~
ryka obecnej wojny europejskiej mieć bę
dzie znaczenie pierwszorzędne. Nam współ
czesnym, przed których wzrokiem wiele
rzeczy dotąd jeszcze jest zakrytych a i
przyszłość tajemnicza
stanowi niedającą
się rozwiązać zagadkę, jest rzeczą niemo~
liwą wydawać sąd o wypadkach, które się
rozegrały w ubiegłym tygodniu na Balkanie. To wszakte czujemy wszyscy, że będą
one dla dalszego przebiegu wojny może
decydującymi.
Bułgarja odkryła wreszcie· swe sfinksowe oblicze, opowiadając się po stronie
państw centralnych. Decyzja ta przyspieszona została przez ultimatum· rosyjskie,

domagające się,

by Bułgarja w przeciągu
24 godzin się zdemobilizowała. Przypo~
mina to zupełnie sytuację, jaka istniała
przed wybuchem obecnej wojny europej~
skiej w dniu 31 lipca 1914, kiedy to rząd
niemiecki doniósł rządowi rosyjskiemu, że
w Niemczech ogłoszona będzie mobUizacja,
jeśli Rosja w przeciągu 12 godzin nie zaprzestanie mobilizacji i nie da co do tego
jasnego oświadczenia, a Francji zapytał
się, jak się Francja zachowa wobec wojny,
jakahy wybuchła pomiędzy Niemcami a
.Rosją. Dalszy rozwój· wypadków, który
-rozwinął się z błyskawiczną .wprost szybkością do rozmiarów olbrzymiej wojny,
obejmującej o.becnie
prawie cąłą. kulę
ziemską, jest znany. Tak samo i tutaj na
Bałkanie rozwija się ta nowa faza, w którą
wchodzi obecnie wojna europejska.
Równocześnie z wyjaśnieniem się sta~
nowiska Bułgarji rozpoczęły wspólną ofenzywę przeciwarmji serbskiej wojska au;"
strjacko-węgierskie) niemieckie. Obecnie
gdy armja bułgarska zaatakowała Serbów

od

id

OGŁOSZENIA:

\

Nadesłane

na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jecr(ł
miejsce 1 Mr.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fe~'i
nekrologia 40 Li Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
Kaide ogłoszenIe najmniej 4a. i.
.;gB

tyłu,

armja
serbska
znajduje
w
pułapce
i
zdana
jest na
łask~ i niełaskę atakujących ją ze wszyst~
kich stron przeważających sił nieprzyjaciel~
skich. By do tego nie dopuścić, wysyłają
Francja i Anglja Serbji na pomoc korpus
ekspedycyjny. Lecz kto wie, czy pomoc
ta nie przyjdzie za późno i nie wciągnie
w katastrofę grożącą armji serbskiej także
i francusko-angielskiego korpusu ekspedycyjnego.
Mocarstwa porozumienia liczyły. zdaje
się, głównie na pomoc Grecji, która po
drugiej wojnie bałl{ańskiej zawarła z Serbją
układ, w którym oba państwa zobowią
zują się przybywać sobie wzajemnie na pomoc, gdyby jedno z nich miało zostać zaatakowane przez Bułgarję. Oświadczenia
Venizelosa w parlamencie greckim i zmo. bilizowanie armji greckiej zdawały się potwierdzać to przypuszczenie. Tymczasem
nagle stała się rzecz niespodziewana. Mąż,
stojący na czele rządu greckiego, który
dawał te przyrzeczenia, nagle ustąpił, a,
ster rządu ujął inny polityk, o którym nie
wiadomo, czy będzie chciał spełnić to, co
przyrzekał jego poprzednik.
Stąd to sytuacja, jaka obecnie panuje
·.naBałkanie, jest tak denerwująca, panie·
waż nie wiadomo, jak się zachowają wobec przeniesienia się wojny europejskiej
dwa dalsze, dotąd neutralne państwa bał
kańskie: Grecja i Rumunja. One dziś są
panami sytuacji i od tego, na którą się
przechylą stronę, zaleieć będzie wynik
wojny bałkańskiej i europejskiej. Wątpić
bowiem należy, aby państwa te aż do końca
miały pozostać neutralnemi. Ciekawe takie
jest stanowisko, jakie wobec przeniesienia się
wojny na Bałkan, zajmą Włochy. Ich solidaryzowanie się z krokami podjętemi wobec Bułgarji przez Rosję, Francję i Anglję
każe przypuszczać, że
solidarność ta nie
ograniczy się tylko do zerwania stosunków
dyplomatycznych, lecz, że wyrazi się także
w czynie. Choć z drugiej strony nie bardzo
by za tern przypuszczeniem przemawiało
dotychczasowe zachowanie się Włoch wobec Turcji, z którą przecież Włochy także
już od dłuższego czasu pozostają'formalnie
na stopie wojennej, a tymczasem faktycznie
dotąd przeciw Turkom nie wysłały ani
jednego żołnierza, kt6ryby pomógł Anglikom i Francuzom szturmować forty nad
się

cieśniną Dardanelską.

Kronika polityczna.
Zarządzenia

wojenne

buł ...

gąrskie"
Budaposzteński .. A~ Est" donosi z Bukaresztu: R~ąd bułgarski zawiadomił H,umunję, że zamknął
swoje porty czarnomorskie minami.
Według
wiadomości
autentyczuyąh serbowie opróźnill Prahowę,
serbską I!tację kolejową naddunajską.
Publiczność bułgarska z DRjwiększem
nsprężeniemśled:r:i wkraczanie wojsk nie-

mieckich i austro-węgierskich

do' Serbji.
czując, że godzinarozstrżygająca dla Buł·
garji się zbli ża. Kaźdy widzi jasno. że
nadchodzi upragniona ch wiła, w której
się mają
ziścić ideały narodu. Nawet
ko~a rusofilskie z temsi~ zgadzają. O postawę Grecji są tu 8poko;~j.

Bułgarska

Księga

Zielona.

WIEDEN, 13 października. .,Siidslaviache Korrespondenz" donosi 2i Sofji:
Podług zawiadomienia półurz~dowego, przygotówuje ministerium spraw zewn~trznych
ogłoszenie Księgi Zielonej, która będzie
zawIerać wszysłkie urz~dowe dokumenty

o rokowaniach Bułgarji z mocarstwami,
szczególnie ostatnie w sprawie macedoń
skiej. Księga ukaże się wkrótce.

Opublikowanie
bułgarskiego

memorjału

do Europy.

W wiedeńskiej "Z e i t- zamieszczono
treść memorjału buigarskiego, \tysto'sowane~
go przez. rząd sofijskI do wBzystldch

furopejskich
zniewalające

rządów
przedstawiająeego
~owody,
Bułgarję do wystl\pienia wo~

a

jenl:ego. Memor)ał za wlera pomiędzy innemi
da ne, odnoszące się do przebi>'gu dotyohczasowych pertrakt;,cji rządu bułg!łrskięgo Z mocarstwami ceutra!nemi i E państwami CEw'orpo"rozumienia • .Memorjał ma na celu usprawiedli wienie Bułgarji, oprócz tego jest dyplomatyczno-statystyczny i polityczno-historyczny. (Wat.).

Plan wojenny Serbów.'
Rleczoznuwca wojenny "Politiken"
widzi w zajęciu Białogrodu początek co..
fania się Serbów w pozycje górskie. Pomimo wzmocnienia 31'tylerji serbSkiej, nis
może się ona równać z artylerją sprzymierzonych w walce na równym terenie.
Zresztą, chociaż neutralny krytyk uważa
wartość wewnętrzną wojsk fniemieckich zą
znacznie przeważającą, to jednak stanowią
Serbowie w :znanym sobie terenie górskim
niebezpiecznego, zrozpaczonego przeciwnika. Skrzydłowy atak wo:sk bułgarskich
łatwobywprawdzie mógł złamać opór
Serbów. Bez licznej, obliczonej na setki tysięcy armji czwórporozumienia sprawa dla
Serbji stoi bardzo źle.

P ...ze ... wa nie komunika r ji na
kolei s e ... bsko .....umunskiej..
BUKARESZT, 13 października. Rząd
rumuński oznajmił, że ruch kolejowy
pomiędzy Prahową a Zajecar w Serbji,
z powodów wojskowych został wstrzy·
many. Aby zaś zupełnie nie przerwać
po.łączenia Rumunji z Serbją, pomiędzy
wyżej
wymienionymi miejscowościami
kursować będą automobile.
Siła zjednoc:zonych armji
p ...zeciiwko Se ... bji.
Wiedeńska "Zeit- dowodzi na podstawie urzędowych danych, że zjednoczonearmje austrjacko-niemieckie, operujące
na południowym placu boju przeciwko
Serbji, wynoszą co najmniej 400,000 żoł
nierzy. Natomiasarmja serbska ;nie liczy
dziś nawet po swej całkowitej reorganizacji więcej jak ::100,000.

Ofenzywa austrjacka pr:i!e'"
ciw Czarnogórze"
PARYZ, 13 października. (W. T. B).
"Tempa" ogłasza sprawozdanie czarnogórskip, według którego przeszli Auslrjacy do
ofellzywy na calym fronoie czarnogórskim.
Usiłowali w trzech miejscach przekroczyć
Drinf,l i podjęli gwałtowne ataki w Bośnji
oraz uderzyli ua Grahowo. gdzie ich odparto z wielkiemi dla nioh stratami.

Ofenzywa rosyjska ..
p ARYZ, 12 października. (W. IJ.'. B.)
Do .Journalu· telegrafuje sprawozdawollwo"
jenny dziennika paryskiego, przebywający w'
głównej kwaterze rosyjSkiej o zmienionej sy..
tU!l(lji na froncie wschodnim. Na froncie 140
km. rozpOQzęli Rosjanie W najszerszY<lb rozmiarach ofenzywę właśnie. w tej chwili, W
której niemieokie siły zbrojne rozesłano na
wszystkie strony. Brak amunicji Ił Rosjan już
minął i reorganizacja wojsk daje się juź od~
czuwać.

Zmiany w rosyjskim gabinecie,
AMSTERDAM, 13 paidziernika. Na-

stępcą ustępującego
oberprokuratora
ŚWiątobliwego Synodu, Samarina4 Z<Y

stał mianowany zarządzający wydziałem

ministerJ'um spraw wewnętrznych, .AleO czek'lw.ane sbą. lesz·
ksander
cze inne Wokzyn.
zmiany wskładZle
ga I~e t u.

Utrzymują ~powszechnie, że s~anowls.k~:

ministra rolnictwa, Krywoszejna, mmIstra oświaty, Ignatjewa i kont~olera pań-siwa, Ch ary tonowa, .są zachwlane.
Opuszczenie Dźwińska..
Według wiadomości z MOBkwy~ u·
cieczka ludności. z Dżwińska przybrera
takie rozmiary, że we' wszystkich ~dchodząeych poc;ągach wa.gony. są nI?tyl~o
przepełnione,

Nr.

OAZETA t6DZKA

2.

ala

ZUH'gow16

ObS13.dflJą

daehv wagónów, a nawet bufory. MIasto
Wszystkie sklepy pozamy·
kane. Dzwony kościelne i wszelka· w~a~
SIlOŚĆ kościelna uwieziona. Od huku dZlUl
obrywają się sztukaterje1 a nawet były
wypadki obalania s:~ kominów.

jak ~ymarł".

Joffre, MiUerand il De!?3sse
pir'zeciwko ekspedYCJI macednńskiej"

- W takich to warunkach ustąpił D~l..
casse, który wskutek swoje.j ~iepl'zeJe'"
dnanej polityki względem Nle~lec, przeszkadza"'1 wszelkieJ'
możliwośCI po.rozu.
mienia między FranCją a Niem.camI.
Delcasse pozostawił swojemu następcy cierpkie dziedzictwo.

W sprawie zamordowania

Jauresa.
Baseler Nachr.- donosz~ Z Londynu,
na "tamtejszej giełdzie obiegała wieść, że
według
wiadomości przeliuszczonejprzEz
cemmrę, 3reeztO"iA3!lO 11 posłów ~on~6r.watvwllych obwinionych o tli, ze wledzlah .J
z7tmachu' na James". ~Cei1tral Newa a podaje tę wiadomość, jako SeD€acjlij pierwszorzf,jdną. ("Lokalanzei/;!er").

iż

Wybuch .. fabryce amunicji.
Dzienniki szwajcarskie donoszą za
Echo de Paris l ' , że w niedzielę w fabryce amunicji w Marsylji nastąpił stra·

szny wybuch, który wyrządził. ogromne
szkody.
Rozpoczęcie obrad w Izbie

LUGANO 12 października. Podczas
gdy wojska 'aust.~yjackie. i nieJpieckie
włoskiej.
wl~raczają do Serb}l, w praSIe czworpor?LUGANO, 13 października. "Messezumienia sprzeczają się o ukształtowame gero" donosi, ~e w końcu paź.dziernika
ekspedycji bałkańskiej. Korespondentp~- nastąpi otwarCIe Parlamentu l Senatu.
ryski "Secolo" twierdzi, że ~nglja. me Parlament obradować będzie do świąt
była za lądowaniem w Salomkach.l po- Bożego Narodzenia. Deputowani,~ któszła dopiero za przykładem Fran;:uz?w: . rzy w obecnej chwili są w służbie CZyI".Także Joffre, Millerand i De1cas~~ mIelI. nej, otrzymają na. życzeni~Sala!1dry
być przeciwnikami ekspedyCJI; Py- urlop i wezmą udZIał w posIedzemach.
. tanie teraz, skąd wziąć 250 do 300 tysięcy łudzi. Paryski r~prezet;ta!lt ,,~eArcyksiąże L.lLuh,vik: Satwator.
colo" wskazuje na ROSJę, kto re] - OdCH~PRAGA, 12 października. Arcykiąciu należy za wszelką cenę zapobiedz żę Ludwik Salwator umarł w swym zama także i na Włochy.
kti: w Brandysie nad Ilbą. Zmarły na-.
Znamiennie kończy "Secolo": Przy- leżał do linji Lotaryńsko-Habsbursko-.
puśćmy, że wojna kosztuje ~rancję dwa
Toskańskiej. Urodził się w 1847 roku
miljardy miesięcznie.' JeżelI teraz ek- jako drugi' syn w. ks. Leopolda II Tospedycja bałkańska będzie kosztowała
skańskiego we Florencji i pozostał bez.
Francję cztery miljardy, <:Ie. przez to
żennym. W armji posiadał rangę pułwojna skróci. się o trzy łl!le~l~ce, aI~~
kownika, lecz ani armja ani polityka
zapobiegnie SIę prze~UuźenlU Jej oszes~
nie zajmowała go, natomiast w kolach
miesięcy, to zawsze Jeszcze zaoszczędZI
naukowych zdobył sob~e imię iak? geoFrancia dwa miljardy,
względnie
ośm.
graf.
Z zapal;m studJował n~mkl pr~y:
u
,Idea Nazionale zapowiada nowy rodnicze, pOSIadał rozległe wladomoscl
olbr~ymi plan wojenny angielskie~o urzę- lingwistyczne, a także wybitny talent
du zagranicznego, który naturalrue trzy~
malarski. Większą część życia swego
,nany jest w ścisłej tajemnicy. Zamiast spędził na wyspie hiszpańskiej Majorce.
J50000 ludzi ma się przerzucić na BałJest on autorem wielu dziel, wydanych
kar:y 450,000 ludzi i wysadzać. ic;:h n!e- anonimowo, które sam ilustrował; najtylko w Salonikach, ale takze l w m- cenniejszem z nich jest dzieło ozdobne
nych portach. Flocie angielskiej prz~
Baleary". premjowanena wystawie w
znaczona jest wielka rola. Naturalme Paryźu złotym medalem. Dalej 'napis~ł
muszą wszyscy sojusznicy, a więc i Wlo"Serbowie nad Adrją(', "Wyspy LiparYJ~
"hy z silnymi kontv. ncfensami wojsk brać skie"
Drocfa karawanowa z Egiptu do
...
,,,
6
I't"l'
udział
w ekspedycji. 6
Syrji",
"Mimo~li
naokI<
OłO SWla
a
W artykule, szpetnie okrojonym prz~z wiele innych.
cenzurę, kreśli turyńska "S~aml'a", ktoLiście dębowe do orderu
-ra wśród ogólnego rozgardJaszu zacho=
Pour le meriłe.
wała pewien objektywizm., o.gromną. tr~dność dla czwórporozumlema stawlerua
BERIJIN, 13 (października. Generałczoła austryjacko-niemieckiej inwazji na
pułkownik' von Eichhorn i generał. artyBałkanach. Pomoc rosyjska w razie daI- Ierji von GaIlwitz, obydwaj naczel.nI. doszej neutralności Rumunji jest niemożli-. wódzcy armji, otrz5mali odzn<a~ę hŚCldę
wa, bo 'o jakiemś skufecznem Iądowc.- bowych do orderu Paur le merite.
niu rOl'yjskiem na wybrzeżu bułgarskie~
łIIIIIot~ ·Sł. ZEed.. do Aonlj-i..
nie ma co myśleć. Co się tyczy walkI
Dl...,.
II
:ił
Z armją. austryjacko~niemieeką,. na t?
WASZYNGTON, 13 października. _
potrzebaby nietylko pot~żnych SIl zbr?j~ .. Reuter l <.
•
nych,ale także natychmIastowego dZlBNota Stanów Zjednoczonych do Anłania. Pozostaje więc tylko ratować
glji będzie' wysłana prawdopodobnie dow
Serbję, ale i tego nie mOzna sobie wyopiero za kilka d~i! pon~e.waż prez. Wi!~otl
brazić bez wielkiej armji, gdyż Austryjrszcze w ostatnIe] ~hWlh chc~ POro~lC w
jacy, Niemcy i Bułgarzy rozporządzają niej zmiany. W ZWIązku kobIet patrjotek
tu siłą 700--800,00 ludzi.
oświadczył Wilson, źe Stany Zjedn. muszą
. W końcu żali się "StampaU gorzko, . się starać, aby je wojna ominęła, . nie dla
źe cenzura skreśla każde wolniejsze slouniknięcia trudności, ale ażeby pozostały
wo, i nie pozwala. na wypowiedzenie w posiadar.iu podstaw, na których znów
prawdy.
trzeba będzie zbudować pokój. .
Delcasae poważnie chory?
KOPENHAGA 13 października. Paryskie pisma donoszą, że stan zdro;via
ministra Delcasse jest bardzo powazny.
DZlŚ:f Teresy P.
Minister w ubiegłym tygodniu przeJUTRO: Martyuiana.
chodził influencę, zaś· obecnie nabawił
Wschód słonca o godz. 6 m. 22.
się zapalenia płuc, które' ma bardzo
Zachód
»
,.
"
5 . 10.
niebezpieczny przebieg.
Dziś o g. 1 po połud. Stan barometru 760.

Kalendarzyk.

Dymisja ministra Delcas!!le~
PARYŻ, 13 października. Na dzisiejszej . radzie prezydent ministrów Vivia ni zakomunikował, że Delcasse złożył
prośbę o zwolnienie go ze stanowiska
ministra spraw zewnętrznych. Prośba
zostala przyjęta.
Viviani objął kierownictwo ministeI~
jum spraw zewnętrznych, poz'ostawiając
jednocześnie przy sobie przewodnictwo
w gabinecie.
Upadek kierownika ministerium spraw
zagranicznych nie jest niespodzianką po
zajściach dni ostatnich. Jego nagła choroba po niespodziewanym zwrocie na
wschodzie już wskazywał'a na to. Jest
latwo zrozumiałem, że DeIcasse ro
ostatniej porażce swej. polity]~i, nie miał
odwagi pokazać s~ę w parlamenci~.. Nie:
dwuznaczne ataki, nawet sprzyjającej
rządowi. prasy. dawały panu De~casse
sposobność ocenić powagę sytuacJi.

Na jutro spodziewana jasna pogoda
TEATR POLS~I. W Sobotę o godz. 7-ej
wieczorem WlECZOR PREMJER. l. Warsza.
wianka

(Pi.eśń

" r. 1831),

II. X PaWil?D •. III.

Niedzielę o godz. 3-eJ po pot.
.Kościuszko pod Racławicami." . Wieczorem
o godz. 7-ej .Leci liście z drzewa... Rok 1864".

Pierwiosuki. W

WYPOŻYCZALNIA Tow. ..Wiedza." otwarta codziennie od' g. 5-8, w niedziele i świę
ta od g. lO-l.

nie czwartej

po

Od B.edakcji.

Wszystkich zamiejscowych czytelni..
ków i przyjaciół naszych zawiadamiamy,
że na całym terenie okupowanym przez
wojska niemieckie, można w każdym urzę
dzie pocztowym zaprenumerować "Gazetę
Łódzką" wpłacając odpowiednią sumę za
prenumeratę·
.
Kwit zamówienia, załączony na stro-

Kosztem Gminy sporządzono dla bIe'duaj'ludności żyd: metryk u~o~zeń. 100. aktów ślubnych 30, aktó\v osmIerei 219.

należy przedstawić w urzę~zle pocztowym

swego miejsca tamieszkallla.
Oświaty.

Z sąduwnict.a.
(h) Osoby, które ni~, n:ogą z jakichkolwi~kpobudek staWIe SIę ~o sądu
po otrzymaniu awizacji,. czy te~ z po·
wodu choroby, łub chwilowej ~eobe~.
ności, nie mają potrzeby dawac I?Iem...
potencji, zaświadczonej przez reJenta
(jak to było za sądów rosyjskich) a wystarczy upoważn!ć k~goś piś~ennie ~o
stawania w sąd'ue, kładąc swoJ podpIS.
Takie upowożnienie należy podczas
rozpraw sądowych przedłożyć s~dziemu.
Co zaś do stałego stawanIa w są
dzie, jak np. rządcy, zamia~t właściciela
domu itp. należy osobę, ~tora ma stawać upoważnić rejentalme.

Towarzystwo krzewienia oświaty, pr~
gnąc

zadośćuczynić

zds'Yna odczuwa~eJ

przez miejscowe. Br~łeczenB: w!> pot:ze~:~
organizuje w na]bl1zszym czaSIe li ur~y d
wanistyczne.

Wykbdy na kursac~ hę ą

miały

eharakter ogólnoksz.ta.ł~ący. 1 prz~·
Z.laczune S!} dla publicznosct mtellgentne).

Współudział w wykładach pjel'wszeg~ semestru pr.qjmą nastęrująey prelegenCI:

I. .Prof. Swidwiński.
.
Trójca romantyczna a ~deały na:
rodowe, 2) Wzrost i upadek panstwa. pol
ski ego. 3) Wyehowawey narodu w Uera
turze niepoóległej PolskI.
II. Prof. Remiszewski.
1) Dzieje Pols'...i z XIX wieku. 2)
Phrwiastek bohatel ski w iiteraturze ro1)

,

III. Prof. Kalinowski.
1) N:ijnowsza literatura polska (od r.
1890). 2) Stosunki społeczne w Polsce w
XIX w.
.
IV. Dr. Mierzyńsld.
1) GeografJa ziem po!słdc.~ (ze ~zeze.
góInym uwzględnienie-m blstorjl stat'ystyk.l.
V. Prof. Brona.
.
1) Historja poez.ji greckiej (z UW7.gl~
dnieniem jej stsnowiska i stosunku do lIteraturyeuropejskiej).
Z klas dodatkowych.

OtwclrciekJas dodatkOWYCh przy Szkale Handlowej Ęupiectwa Łódzkiego i Gimnazjum T-wa "Uczelnia" z. powodó~
czysto tecbnicznych musiało uledz pewnej
zwłoce. O terminie rozpoczęcia wykładów
w dniach najhliższych nastąpi ogłosz:nie.
Zapisy słuchaczów w dalszym CIągu
przyjmujekancelarja kla~ dod~tkowych'w
gmachu Szkoły Handlowe} (DZielna 58) w
godzinach 5-7 wieczorem.
Zaopatf'zeAie działwy szlt:olaej.
D8pntac'a szkołn!l magistratu zajmu~e
się e;bS(}J}fe ill. i. takie sp.rawązaopatrzenia
ubolIiej dziahy szkolnej w strawę i odzież.
Ankieta prza:prowadzona w 32 szkołsoh

Listy do

fry te

obejmują

zaledWIe połowę szkol mIeJ-

.

Przenił'sienie biur magi trały.
(a) Biura magistratuł6dzkiego wra~ ze
wszystkim! Wydziałami j Delegacjami z02ta.
stana przenies'ous z machu hyłea:o banku
państwa przy nI. SpaCErowej Nr. ]4 róg
Benedykta. do dwóch gmachów byfego m?lZistratu łódzkiego przy Nowym Rynku Nr. 1,
(róg Piotrkowskiej) i pod Nr. 14.
.
Obecnie gmaohy te są restaurowane

zawnątr~i WiHVUi}trz.

"iN gmac4u pny ul. Sprcsr;wej pod
Nr. 14 p070staną bfura prezydium policji, wy·
działów policyjny ch i knay miejskie.
Z Delegaoji zdrowotności publicznej.
(a) Delegacja z.drowotnoŚci pubHcrmej
przy magistracie poszukuje dostawców dla
szpitali miejskich na dost8rrzenie wszelkiego
rodza:n produktów rolnycb, warzyw i ogra. dowizny, jako to: Kartofli, kapusty. burakÓw,
selerów, porów, pietruszki, marohwi, cebuli,
grochu, fasoHi t.p.
Produkty winne być d:)starczo.ue w naj.
lepszym gatunku. Oferty w zapieczętowa.
nych kopertllch 111 zrimufe biuro Wydziału
'zdrowotnrścf publicznej przy ul. Mikołajewskiej pod Nr. 35.
Delegacja fil. P. B.

(l) Delegacjanit>sfenia porooą łiied.
nym przy .magistraaiezmianiła postanowienia b. sekcji wsparć - trzymają.cych
się zasady, aby tylko osoby, mieszkające tutaj przynajmniej od 3 lat ws~ierać ale także i
mieszkających przez czas krótszy.

o

budżet

miejski.

(s) Wydział f nansowy magistratu opracował całkowity preliminarz hudżetu mia.
stil, na zasarlzie projektów budżetu poszczególnych Wydziałów. Dyskusja nad poszczególnymi punktami preliminarL8 budietu, oraz
zatwierdzenie takowego, stallowić będzie głó.
wny punkt obrad pOdiedzeuia Rady miejskiej,
które zostania zwolane w nadchodzącym ty,,:
godniu.
pieifłięli:ne

dla biednych
żydów.

( )

Rabin z Bytomia wysłał

snm!,l pieni~dzy dla wspierania
Mw miasta Łodzi.

jeńców.

"D. Lodzer Ztg." wydr~kowa!o obwieszczenie urzędowe, że mIes~kancy generał-gubernatorstwa warszawsk:ego mog!!
posyłać listy do ~rewnyc~ żołn~erzy .an~ll
rosyjskiej, znajdująqch SIę w me:woh. memieckiej. Listy takle m~szą ,byc plsa!1e
na kartach pocztowych l tylKO po memiecku.
.
d b"
Napisany list trzeba odmeść o lUra Prezydjum policyjnego. a st.amtąd dopiero będzie wysłany pocztą. PlSZąCy musi podać w liście swój adres, gdyż tą samą drogą otrzyma odp?wiedź: Tak samo
. mogą jeńcy r.~syjscy pIsać lis! d? ~re.
wnych, zamieszl,ałych w obręhIe memIeckiego generał - gubernatorstwa warszawskiego.

miejskich wykazała. że z 6500 dzieci 1908
iada dwa razy dziennie. a 286. tylko raz
dzlenn~e. 1859 ązieci nie p:osiada dostatecznej odii~ż} , 8 1852 nie~będnogo obuw;ia. ?~.
. ilkicb.

Do zwrotu..

M. Tautzner wysłał 23 lipc1a. r. b. jeńc.o
wi wojennemu M. Piersnansluemu w Nie..
derzwehren pod Cassel 10 marek, ~tórych
nie można było doręczyć adres~towJ.
. Naleźność można odebrac z powrotem w zarządzie kasowym przy K.orne!!danturze miejscowej za oddaD1em pokWI·
towania z poczty.

mantycznej.

Wspąii'cie

Kronika mieiuowa i lal!edzka.

Zwj~zIs:óW małżeńskich zawarto 21 ••

uprzednie~ wypełnie~iu

Z TowR Krzew.

272~

wi~ksz~
biednych 1!y~

S~at)'siyka.

Z biura statystycznego przy tutejszej
Gminie zydGwskiej otrzymull?my następujące
dane za wrzesień:
W przeciągu wrześnial!lam~ldowano dla
wniesienia do ksiqg zapisowyeh sianu cywil.
nego 172 urodzeń, w tej liczbie chłopców

86, dziewcżynek 86; sejść było 220, mE!ź
esyzn 84:, kobiet 98; dzieci· do roku 38.

Z

W:ifdziału

,zaprowiantowania miasta.
(a) Wydział zaprowiantowania :nias!a
magistratu łódzkiego sprowadza z Nlemelo
wię-ksze trans porty koksu.
lIowy cennik maksJ'malny.
(s) Wyszedł z druku i ukazał się w
sprzedaży nowyeannik maksymalny n~-pro
dukty spożywcze i artykuły pi1?fWszeJ ~O"
trzeby. Prawo wyłącznej sprzedaży cenRl~1l
otrzymał Zarząd Stow. piekarzy (AndrzeJIl

Nr. 4).
Z handlu.

(1) Rynek maunfaktnrnwy .. osty~ł: jd
w ostatnich dnia oh. wobeo czego ~mnlelSZY"
ła się też znacznie liczba przybywających
kupoów li prowincji. Bralr~ numerów w h~.
telach i pokojóflumeblowanych. który 81Q
dał ostatnio_ odczuć, znikł zupełnie.
->
Sprzedaź paszy l
orghlolizuje derutaoja zapraw. przy magistra.cie fi, to w celu skupywania owsa, otrąb,
.ko~iczyny, siana, sieo.źki, słomy, melasy, kartofli i t. p. i oddawania takowych właścI..
cielom bydła \\" mieśnie. Sprzedaż oddano
tymczasem 9 handlarzom. Deput. za.prow.
kontroluje kupno i sprzedaa tych materjałów. Srodków pieniętnych dostarozą hsndla--

na

wspólniEł. MiEłjsca eprzedaźy b~d!\

wkr6t.

ce ogłoszQne. Ceny sprzedaane nazaaczy deputacja zaprowiantowalliu.
lItiedogodnoiió..

....". Odwiedaająeych herbaciarnię Nr. 4. Stow.
Techników, otwartą przy nI. Z!irzewskiej,
proszą za naS2lem pośrednictwem {) wQześn:ej ..
sza ot~ieranie takowej, przynajmuiej o god2f.
8 run~
_
Już od .godz~ 71/ 2 przed herbaciarnią
gromadzi się pa kilkadziesiąt osób, oazeku"
Jąoych na o:twaroie. tymozasem herbaoiarnia
otwieraną bywa dopiero po dziewiątej.
Ze Stow. technikó_..
(a) W nadchodzą,of\ środę dnia 20 bm.
o godz. fi po poło nastąpi otwarcie fi taniej

herbpoiarni Stow. techników, która mieścić
stę h~rl3ie. przy ut Kąt !l ej pod Nr. 24. Herbaciarnhl ta pOiiostawać będzie pod karatell!
p. Stefanus3.
Ze Stow. Handlowęów Polskich..
(Nawrot lB).
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13
b. m. do stowarzyszeni~ p-rzyjEilto:
Na członków rzeczywistych - 14,
kandydatów, - na członków współdziała
jących

-

3-ch.

Zarząd taniej kuchni

dla Stowarzyswym za pierwszy miesi~c jej działalności, wykazuje sta..
ly wzrost korzystających Z obiadów. co
jest najwymowniejszym dowodem celowoś

szonych,

w sprawozdaniu

ci i należstej orgauizacji taniej kucbni

Z Klubu ..zemieś!nlczego.

(h) Na ostatniem posiedzeniu za...
rządu Klubu rzemieślniczego (Zawadzka
5) postanowiono utworzyć kooperatywę
żywnościową na miejs<;e zlikwidowanej,
przez ogólne zebranie cztery miesiące
temu.

Nr.21Z.

cono

Wówczas wszystkim członkom zwrówkłady.
.
Z kooperatywy wyżej wymienionej

korzystać mogą członkowie
mieślniczego, jednakże nie
wkład6w.

Na

Klubu rzewpłacając

..

kapitał zakładowy i obrotowy

iarządpostanowit wyasygnować
Klubu większą sumę, konieczną

z kasy

do utworzenIa kooperatywy.
Na następnym posiedzeniu dokonan,Y:łostanie wyb9r komisji, która by
z~się sprawami kooperatywy.
. Poniewa~ w mieście daje się od~ać dotkliwy brak cukru, faryny,
grochu, fasoli o:r~z kaszy (pęczak):prze
to zarząd Klubu zwrócił się z prośbą do
Sekcji zaprowiantowania miasta o otrzymanie wyżej wymienionych produkktów, które też iotrzymat
.
Farynę zarząd sprzedaje po 22 i pół
kop. funt, grochu 27 k. f' J kaszy 21 kop.
funt.
Kooperatywa ta będzie otwarta
.
dwa razy w tygodniu w poniedziałki i
czwartki, od godz. 3 do fi wiecz.
Ponieważ wielu członków zamieszkuje w okolicach rynku Szejblera i Geyera, przeto postanowiono otworzyć w
-tych okolicach filję kooperatywy.

O

Ze spół'ki pralni robotniczej.
Dziś otworzóllo juź spółkę pralni

rohotniczej, mieszczą.cą się przy ul. Zgierkiej 13, gdzie s~ę juź przyjmuje od azłon ..
l ów do prania miękką i sztywną bieliznę o
25% niżej od cen wmiejsoowych prB;!niaeb.
Tymczasem zakład otwarty od godz. 9 ej do
12-ej w południe i od 2-ej do S-eJ.
.
Z pralni korzystać mogą i członkowie,
którzy wplacili chodaż część wpisowego.
CZłonkowie, którty zapłacili jut całe wpisowe (25 kop.), mogą jut otrzymać karty
czlonkowakie.
Za wygórowane ceny żywności.
(I} W ubiegły wtorek policja 5 UCzB;st-

ku Bp)rządziła wiele protokółów u kupców
ul. \Vllchodniej i Starego Miasta, za sprzeaaż produktów spożywczych po wygarowaDych cellach.
Wykrycie potajemnej gorzelni.
(1) W ubiegły ~torek wykryto n'~ ul.
Z:;ierskiej 13 potajemną. gorzelnię. Zoaleziono więksżą iloŚĆ butelek RpirstUĘlTl. ktÓre

tei sko!lfskowano i
W

sporządzono

protokÓł.

Kcnfiskatamiar. i WE.!:_
libiegly wtorek~. skonfiskowano

większą. ilość

wag i

ci~żarków

U

kupców

i handlarzy ulicy Nowomiejskiej.

Wczoraj podobna rewizja została pc~
znaleziono jeszcze spo

wtórzoną i równie~
l'ąilość fałszywych
Winni zostaną

wag i ciężalków.
odpowiednio ukarani.
Rewizji dokonali kontrolerzy miar i
wag.
•
Konfiskata kartofli.

Na ul. Zawadzkiej policja SkOllfisko~·
wała .przed wczoraj wóz z kartoflami, które właściciel sprzedawał nie taniej jak po
rb. 1 kop. 10 ćwiartkę; sprzedano te
kartc,fle ubogiej ludności po 65 kopiejek
ćwiartkę·
.

(I)

Rafia dBa

Łodzi.

(h) W dniu wczorajszym delegacja
uprowiantowania miasta po raz pierwszy
zaczęła sprzedawać właścicielom sklepów
naftę·
naftę.

ł.

GAZETA

Właściciele sklepów, chcący nabyć
winni zwrócić się z podaniem do

radnego miasta p. Alberta Zygliera (Wschodnia 82) przedstawić świadectwo stare (1'0syj~kie) na prawo_ sprzedaży nafty, oraz

Ba~h Wzmagają. się znacznie kradtieże w
~IeBZka~jacb~ policjanei otrzymali poleeeme rOZCIągnięcia ścisłej baczności na pla
es bandlowe starzyzną; osoby, przychodzą

skradziono z chlewika dwie świnje.
Przy ul. Staro-Z lr7ewsidej pod Nr. 8:>',
z mieszkania· Marianny Weiuberg I:IkradaiC)no
biell7.nę n:i sumę 80 m·~re".
Wypadek

ż

koniem.

Wczoraj o zmierzchu, 'przy zbiegu ulic
Dzielnej i Wschodnie], na rrzejeźdzejącą parę
koni nplldł 2erWany rrzewodnik elektryczny ..
Wskutek porażenia jeden k ń został zabity,
drugi zaś w yszedł O tyle szczęśliwie, ze zdo·
łał pJciągnąó wóz d!llej za siebie i zabitego
towarzyszu.
Wypadki tramwajowe"

(1) W uhirgłą środę tramwaj nr. 4
przejechal na ulity Sredniej cblopca lO-io
letniego którego w ciężkim stanie odwie
ziono do szpitala.
Na ulicy Zgierskiei tramwai Zgierski
przejechał S-io letnią Szajdlę Borncwaig.
Dziecko otrzymało ciężkie rany na
rękach i nogach. .
Pogotowie udzieliło pierwszei pomocy.
Skutkii

k.tółni.

{l

(I) Na ul. Kcnstantynowskiej 49 doszło w ubiegłą środę między lll:lłżelistwem
W.(Weinriter) do kłótni, przyczem mąż
nożem ciężko poranił żonę.
Porcja sporządziła protokół.

Stufun!owe dJnie~

(a) Na polach Langego w Radrgoszczu
obrodziły się dyni!'>, wagi Kgórą 100 funtów.
Z khabu IPpol'towego nł9ł&u.
(ll) Na onegdajszym posiedzeniu zarzą
du klubu sportowego .H)13· dokonaro podziału mandatów w sposób OBstępujący: inżynier N. ChmiEllewki(prezss), Perelman (wice-prezes), 8zykier (kasjer), Goldsztejn (pom.
kasjera), M08~kowioz (sekretarz) Ajze.llszt!ljn

(gospodarz).
Na pC>Biedseniu tem postanowiono wziąść
Bie energicznie do pracy IV sprawie reorganizowania. Sekoji cyklistów i założenia sek·
cji gimnasty cznej •.
Sprostowanie.

P. Jan Haneman b.

ueząstkowy

i Za-

rok 1915,8

celu. otrzymania kartki na prawo nabycia jednej becz~i ~aft~.
N"fta ta zDa}duJesl~na placu przy
ulicy llrzejaLd 92.
Beczki do nafty winni właściciele

przeciwko p. mecenasowi J. wzmiankowanej w .kronice sądowej w Gazecie Łódz
kiej z d. 14jX15 nr, 271, przez władze są
dowe Dle był wzywany, a tBmbardziej a~
resztrwanym, jak mylnie podano

to w

pr:!emyslowe za

sklepów przywieźć ze SQbą.

nafŁ~
właściciele sklepów podpisują
deklarację,
w której zaznaczono, iż obowiązu;ą się
sprzedawaó naftę nie drożej, jak 7 rb. za
pud płacić zaś Bami będą 6 rb. za pud.

Przy otrzymaniu pozwolenia na

, Pud nafty zawiera w sobie 22 kwarzaś 5 funtów.
Kwarta nafty w handlu detalicznej
sprzadazy kosztować będzie 32 kop ...
Dzięki zabiegom tyJko delegaCjI zaprowjantowania miasta ludnośe nasza za~
opatrzona będzie w tańszlli jak dotychczas

ty; kwarta

naftę, gdyż
C!en~

nasi spekulanci

do 1 rb. i

więcej

3

no transport skóry kradzionej kUpCOWI
skór Mordce Rubinsztejnowi.
Grupa policjantów, któr:r się _~d~ła w
oąnaCzODą stronę, wykryła rzeczywIscle tBn
Bam wóz ze skórą, który przytrzymano.

Woźnjca uciekł,

'fozeni.

(1)

zostawiwszy kenie z

Wałka

Deputacja zdll"Ctwia

przeniesie jak' się dowiadujemy, lecznicę
dla suchotników z Chojen do innej miej
scowości.

za pud.

ucząs~ku· otrz~m~ła
wiadomość, iż BZOS~ Brzezinsklł wywleZlG:

Policja

Podatek od z2baw.

Zwracamy uwagę \\łaścioieli lokali, w
których grywają orkiestry lub automaty
muz, aby zameldowali o tem w biurze po~
datkowym przy magistracie, w przed wnym
bowiem raz:ie narażają się na kary.

wyśrubowali

Odebranie kradzlig;;nej skory.

(l)

z

kradzieżami.

Woł>ectegQ, iż w ostatnićh ćza-

8.

oznajmiają~ iż chcą pożyczyć

nieco karto..

fli.

Na zapytanie J. kto jest, odezwał si~
"znaiom; «.
c~ Spl'zedawać stare ubrania i podejrzane
Gdi Jarzębowski otworzył drzwi, jeUlezwłocznie należy przytrz, mać ..
den z przybyłych. jak się okazało w następstwie Urbaniak, dał strzał z mauzera
.• Również powinni haudlarze star~yzny
WZlą~ od· sprzedawców takowych. kwit z
00 J. lecz kula na szczęście nie trafiła go~
podpIsem, by zawsze módz dowieść policji,
a ugodziła tylko lekko jego źonę, Annnize te rzeczy prawnie nabyto.
nę, znajdującą się wtedy w mieszkani~.
Ofi"ll"a O&lZUI stwa.
J. wybiegł na podwórze. wołając o
pomoc, c:o widząc Urbaniak krzyknął do
(l) Do kupca drzewnego z Ł'}\\'icza,
swych .kolegów: "kindżałem go".
Szejos, doszedł w ubieglv wtf)rek na ul. PiotrWtedy jeden z przybyłych uderzył
kowskiej pewian jt'gomość. proponując mu
kindżałem J. w bok.
większy transport drzewa za pf2ystęrn~ cenf.
J. został lekko ranny. a złoczyI'icy
Gdy się co do ceny ugodzili, S. dał na żą
rafowali się ucieczką.
dania jegomościa 20 rubli lIl'ldatku, poczem
Po upływie paru dni po powyższym
udali si§ do "składu drzewa ~. by kupiony
zajściu, Urbaniak, spotkawszy Jarzębow
towar odebrać.
skiego, zwrócił się do niego temi słowy:
Przybywszy na Nowy Rynek jegomość,
.nie zrobiliśmy ci nic złego, nie czyń i
wszedł niby to do jednego ze sklepów, by
nam nic złego."
eóś kupić i znikł jak kamfora. Wtedy S. się
Pożegnawszy się z Jarzębowskim, Urzor:entował, że padl ofiarą wielkiega łotra,
bani~ udał się do Pabjanic.
.
który mu wykradł sprytnie 3 tysiące mar~k
Następnie po niejakimś czasie J. spoi 50(} rubli.
tkał się z Urbaniakiem w Pabjanicach.
O tem zajściu zameldowano w ó-ymuWtedy obydwaj udali się do źony szwacząstlm policji.
gra J, niejakiej Apolonji Boruń, gdzie UrKr:!d:zieże.
(u) Przy uJ. Karola pod Nr. 11 w f:l· baniak prosił obydwóch, by o zajściu, które miało miejsce 5 lutego we wsi Leopolbryce KW!lsznera i Lilldenfeldll, rob ,h'·'·
dów, nie zawiadamiali policji.
Antoni Toml.'zyk, skradł 25 szpul ba.~f'l y~
Urbaniak oddalił się.
lecz ujęty został na gorącym uczynku pn;" ..
Jarzębowski, nie dając jednakże, za
policję i aresztowany.
Przy ul. Nowo-ZarzewSkiej pod Nr. 31 . wygraną spełnił swój obowiązek i zawia-

rządzająóy kancelarh II-ej Dzielnicy M. O.
komunikuje nam, iż w Bpra\\"ie są.dowej

świadectwo

OOZKA.

Cesarsko~niemiecki Sąd Okręgowy rozwa~ał w dn. wczorajszym, pod przewodnictwem

D-ra Fige, przy asystencji pp. Mantinbauda i Cyrklera sprawę:

O zbrojny napad.
W dniu 5 lutego r. b. do mieszkania

kolonisty, Józefa Jarzębowskiego, we wsi
Leopoldów, gminy Górki, powiatu łaskie
go, około g Jdziny 5 wieczorem. zapuk~ł~
kilka osób, prosząc o otworzeme drZWI 1

głos

domiłpt lkJę.

Przeprowadzone energicznie śledztwo
przez policję wykryło, it sprawcami napadu byli mieszkaiicy m. Pabjanice: 22-letni
Feliks Biskupski. 35·1etni Andrzej Urbaniak, Józef Wieczorek i Jan Dąbrowski.
Przed śledztwem Wieczorek zbiegł, Dą
browski zaś zmarł w szpitalu w Pabjanicach przeto sprawę co do nich wykluczono.
Stawali przeto przed sądem tylko Biskupski i Urbaniak.
Obydwaj na sądzie nie przyznali się
do inkryminowanego im czynu, udowadniając:
swoje "alibi", i oznajmiając, iż w dZIeń
napadu o godzinie 3-ej znajdowali się 3
mile od miejsca napadu t. j. w Pabjanicach.
Alibi swoje dowiedli świadkami.
Do sprawy zawezwano 15 świadków,
między nimi 6-go synka Jarzębowskiego,
Hieronima"który w sądzie przy konfroniacji, poznał Urbaniaka, jako uczestnika,
napadu.
Dr. Szwarcwasser z Pabjanic, oraz
felczer szpitala miejskiego p. Antoni Famul ski wezwani w roli świadków, jakoby
zmarły Dąbruwski miał przyznać się im
w szpitalu, iż brał udział w napadzie, zeznali, iż umarły ich Q niczem nie informował.

Boruń, krewna
it podczas bytności swej u mego w szpitalu została
proszoną przez D., aby Jarzębowski przybył do szpitala, gdyż D. ma mu coś oznajmić, oraz prosił o przebaczenie J., gdy t
nie chce, by dusza jego, jako nieoczyszczona poszła na drugi świat.
Swiadek B. zeznała równiei, że Urbaniak był u niej w Pabjanic:ch w mieszkaniu i prosił,· by JafZ(~b('wski o powyż
szym napadzie nie zawiadamiał polic).
.
Sąd cesarsko-niemiecki po naradzie
ogłosit .wyrok skazujący Urbaniaka na 5
lat katorgi (Zuchthaus), Biskupskiego zaś
dla braku dowodów uniewinnił.
(ho)

Swiadek

Dąbrowskiego,

Apolonja
zeznała,

Regulamin tymczasowy
DlH RRDNVCH

JV\IRST/1

PRBJRNIC.

(ho)
-'-0-.
Na mocy § 27 ordynacji miejskiej z
dnia 19~9o czerwca 1915 r. dla ziem polskich, pozostających;oll zarządem niemieckim zostaje wprowadzony za zezwo=
leniem rady nadzorczej, następujący regulamin obrad:
§ l.
Przewodniczący Rady miasta oraz
Radni zostają mianowani przez cesarskoniemieckiego Prezydenta policji w Łodzi na
przeciąg jednego roku, za pierwszym razem do dnia 31~go marca 1916 r .. mogą
być jednakże w każdej chwlli odwołani.
§ 2.
Na pierwszem posiedzeniu każdego roku Radni wybierają z pośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i jego
zastępcę na przeciąg roku, za pierwszym
razem do dnia 31-go marca 1916 r., gło~
sując oddzielnie na każdego z nich za
pomocą kartek wyborczycb. Przewodniczący i sekretarz oraz ich zastępcy tworzą
prezydjum (biuro) Rady miejskiej.

§ 3.

O ile

przewodniczący

Rady lub jego-

zastępca

nie są ,w stanie

zwołać,··· prowa..

dzić lub kontynuować prowadzenie zebra-

nia R.ady miasta, burmistrzowi przysługuje
prawo uregulowania przejściowQ zastęp
stwa; jest on obowiązany donieść o tern
natychmiast Prezydentowi policji.
§ 4.
Przewodniczący reprezentuje R1dę
miasta na zewnątrz, sble obejmując przewodnictwo wybieranych w tym celu deputacji lub delegacji.
§ 5.
We wszystkich wypadkach, w których przewodniczący nie może pełnić swoich czynności, prawa i obowiązki> jego
przechodzą na jego zastępcę.

§ G.
Posiedzenia Radnych bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenie zwyczajne odbywają się zwykle raz na miesiąc a mianowicie w drugą środę każde
go miesiąca. O ile w dniu tym wypada
święto: posiedzenie odbywa się w środę
poprzednią lub następną. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący, o He
zajdzie tego potrzeba, albo gdy tego zażąda piśmiennie 6 Radnych lub burmistrz,
w ciągu 3-ch dni od chwili wręczenia zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia. Posiedzenia Rady są prawomocne, o ile w
nich uczestniczą 2/3 ogólnej liczby Radnych, w sprawach wyjątkowych winna być
3/4 wszystkich radnych. W razie nieprawomocnośd zebrania w pierwszym terminie. jest ono rrawcmocnem w drugim terminie bez względu na ilość obecnych na
nim Radnych, o ile w zawiadomieniu o
zebraniu uczyniono odpowiednie zastrze:tenie.

, § 7.
Posiedzenia Rady odbywają się publicznie. Publiczność może być wyłączo
ną z posiedzenia na mocy uchwały Rady.
powziętej na jej posiedzeniu tajnem, na
skutek wniosku przewodniczącego lub 4-ch
Radnych, a także na skutek wniosku piś
miennego Magistratu, wniosku Burmistrza
lub jego zastępcy.
§ 8.
Jeżeliby na· posiedzeniach pubIicz·
nych Rady publiczność zachowywała się
hałaśliwie lub wyrażała apiObatę lub niezadowolenie, wtedy przewodniczącemu przysługuje prawo zarządzenia natychmiastowego usunięcia hałasującycb, całej publiczności, lub też jej części.
§ 9.
Zebrania zwyczajne i nadzwyczajne
Rady 2.wołuje przewodniczący, zawiadamiając Radnych o dniu zebrania conajmniej
na 2 dni naprzód i komunikując im zarazem porządek dzienny zebrania. Oprócz
tego w jednym z lokali Magistratu winno
być wywieszone ogólne zawiadomienie o
zebraniu: Magistrat powinien być stale zapraszany na zebrania Rady i zawiadamiany o
dniu i porządku dziennym zebrania conajmniej
2 dni naprzód, za wyjątkiem
wypadków nagłych.
§ 10.
Do obowiązków przewodniczącego na.-

na

leżą:

a)

układanie porządku

dziennego ze-

brań.

b) zagajenie posiedzeń i stwierdzanie ich prawomocności,
c) prowadzenie obrad i czuwanie
nad porządkiem w czasie posiedzenia,
d) zamykanie posiedzeń.
Przewodniczący obowiązany jest czuwać nad tern, aby obradom podlegały tylko sprawy, leżące w kompetencji Rady
miejskiej i odpowiada za przekroczenie VI
tym względzie. Magistratowi zawsze przysługuje prawo cofnięcia swoich projektów.
(Dok. nast.)

l ostatniej chwili.
Urzędowy

keuiloilui'mikat

austrjacki.
WIEDEŃ, 14-go października!

Z widowni rosyjskiej.
Nieprzyjaciel natarł wczoraj na
nasze na zachodzie od
Tarnopola. Szturmował on w trzech
szeregach, przyczem żołnierze pierwszego rzędu byli uzbrojeni tylko w
tarcze ochronne. Wojska nasze odrzuciły go. Poniósł on duie straty.
Zresztą niema na północnym
wschodzie wydarzeń szczególniej...
szych.
stanowiska

Sprawozdanie rosyjskiego
sztabu generalnego.

Z widowni włoskiej.
Trwa żywy ogień na stanowiska
nasze na płaskowzgórzu Lafraun i Vi elgereuth i na osobne punkty oparcla
na froncie DolomitóW.

Nasz ogień działowy odparł bataljon Alpini, który natarł na stano-

wisko czołowe na południu od Rivy.
Na froncie na Pobrzeżu, zajęliśmy w
obszarze Javorceka kawał włoskiego
rowu strzeleckiego.
Odparto dwa natarcia Włochów
na Mrz1i Brh, które, po silnym przygotowaniu ogniowym, dotarły aż do
przeszkód naszycb.
Na innych częściach frontu
nad Soczą. ., ogień działowy jak

zwykle.
Z widowni bałkańskiej.

Wojska nasze zdobyły wczoraj
szturmem, napierając z okolicy' Biało
grodu na południowy wschód, stanowiska na Erino·Brdo, Cunaki na
Stazara, oszańcowane na wzór fortecy. Nieprzyjaciel, który, jak zeznają jeńcy;

miał

roźkaz

trzymania

ślę

aż
się

do ostatniego człowieka, cofnął
w bezładnej ucieczce ku górze
Avala i stamtąd na wsch6d. Jego
straty są nadzwyczajne. Nasza artylerja. ciężka przyczyniła się chwa·
Jebnie do tego sukcesu, jak zaws,-e
w podobnych działaniach wojennycba
Również korzystnie
postępują
nabrda sprzymierzonych naszych nad
dolną Morawą. . Wydarli oni przeciwnikowi oszańcowania na froncie zachodnio-północno-wschodnim

Poża

revacu.
Zastęoca

szefa sztabu generalnego

li o ef e F, marszałek potny pOrltcznik

Nr. 272.

ŁODZKA.

OAZ ETA

PETERSBURG. 13 październ. Sprawozdanie urzędowe z dnia 12 paździer~
nika:
Niemieckie aeroplany morskie, przelatujące nad zatoką Ryską, odpędziły
nasze torpedowce. Jeden z naszych aeroplanów typu IIja Muromiec zrzucił w
okolicy Tukkum kilka tuzinów bomb na
nieprzyjacielski tabor wozów i na arty-

Teatr I mu;vklL

Na południe od Prypeci nasza konnica zrobiła kilka wycieczek na lewy
brzeg Styru i ma do zapisania szereg
sukcesów. Ataki Niemców w okolicy
wsi Rafałówki i Zaladzina w .dół Styru
od Czartoryska (17 i 26 klm.) oraz ich
próby przekroczenia rzeki nie miały
żadnego powodzenia.
.

Teatr Polsld.
Cegielniana 63.

Jutro teatr Polski wystawia ..War...
z 1831 roku).

szawiankę" (Pieśń

Poeta,

W Galicji w okolicy wsi Hajworonka na zachód od Trembowli {23 klm.
nad Strypą) sforsowały nasze wojska po
wczorajszych odniesionych sukcesach olerję z; działami zaprzągniętemt
statnią linję obronną, zajęły dwa szeregi
rowów strzeleckich i wzięłY szturmem
W okolicy Dźwińska toczą się gwał
towne walki w dalszym ciągu. Pod wsią oszańcowaną bardzo silnie górę na
Duheliszkami na północny zachód od wschód od Hajworonki. Utwierdzenia
Illuxta powiodło się nieprzyjacielowi. za- tego wzgórza stanowUy zakryte rowy
strzeleckie wszelkiego rodzaju, połączo~
jąc część naszych rowów strzeleckich.
Walka jeszcze się toczy. Także woko- ne ze sobą chodnikami zaopatrzonymi
licy Ławkesów na półnoćny wschód 0:1 w strzelnice wzmocnione płytami staloNowo-Aleksandrowska rozproszyła na- wemi. W okół tej fortyfikacji były szeregi zasiek z drutu kolczastego. W okosza artylerja wojska niemieckie.
pach poddało się 252 ludzi, zdobyliśmy
Nasza artylerja zmusiła Niemców jedno działo i :3 karabiny maszynowe.
również do opuszczenia wsi Tor7,Qka na ,
. Nieprzyjaciel usiłowal zdobyć z popołudnie od jeziora Demmen (TS klm.
na południe od Dźwińska) ,oraz do o~ wrotem utraconą pozycję i dokonał
puszczenia swych rowów. Pod osłoną kontratak znacznemi siłami, atoli go
odparto. Skutkiem ,wznowienia ofenzymgły uderzyły o świcie wojska nasze nawy
sforsowaliśmy w okolicy Hajworonki
gle, nie strzelając, na 'nieprzyjaciela
przy południowej kończynie jeziora De- linję nieprzyjacielską na ~órze Makowej
i wzięliśmy tam do niewoli cały bataljon
meński.ego, zdobyty trzy rowy nieprzyjacielskie, wzięły jeńców i zabrały kara- austrjacki.
biny maszynowe. Nasi lotnicy pomagali
Wynikiem walk tych jest, źe niewojsku i zrzucili przeszło 50 bomb w przyjaciel pobity, na tym całym odcinku
linje nieprzyjacielskie pomiędzy jeziorem rozpoczyna cofać się bezładnie na druNeddumskiem a jeziorem Dryświackiem. gi brzeg Strypy. Nasze wojska ścigały
Na południe od jeziora Obolskiego ogniem nieprzyjacie.Ia tłoczącego się na
przekroczyły nasze wojska rzekę Prormoście przed wsią Hajworonką. Około'
wę i zajęły przejście na wschód wód na
wieczora. przekroczyliśmy Strypę. Napółnoc jeziora Bogifiskiego. O okolicy
szakonmca rzuciła się na nieprzyjaciela,
kanału Ogińskiego usiłował nieprzyjaciel
wycięła mnóstwo pałaszami i zabrała
posunąć się naprzód na kilku punktach,
tabor wozów. W dniu tym wzięto do
ale wszędzie został odparty.
niewoli 60 oficerów i przeszło 200 szeNa południowy zachód od Pińska
regowców, zabrano 4 armaty i 10 karauderzyliśmy na Niemców i wypędziliśmy
binów maszynowych.
po walce na bagnety ze wsi Komory.
Uciekali oni w popłochu i ponieśli skutkiem naszego ognia artyleryjskiego wielMe straty.

RE~T1łUR1\eJ~

Z dniem l-go LISTOPADA rozpoczynam

przy ul. Przejazd 12

Z uwzględnieniem w szerszym zakresie

Wykłady

(k~smetyka

biologji} fizjologji i anatomji.

POLECA w poniedziałki i czwartki FLAKI
Codziennie świeże smaczne obiaóy ala carte
śniadania. kolacje.
Ceny umiarko\11an~.

Zapisy przyjmuję codziennie od 3-ej do
4 i pół Piotrkowska 118. II piętro front.

BrDnisłnoo toIśnIeooski.

Stanisław

Wesela"

Sztuka taJ która jest ozdobą scen
polskich, gotuje nam dużo wrażeń.
Po zatem ukaże się sensacyjny "X
Pawilon", dramat Adama Staszczyka, osnuty na tle wydarzeń 1863 roku i malujący
w żywych barwach i w pełnej grozie ostatnie chwile skazańca, więzionego w cytadeli.
Trzecią premjerą - będzie przecudna,
wierszem napisana komedja stylowa Kor..
nela Ujejskiego p. t. ,.Pierwiosnki," w któ
rej akcja toczy się na Litwie, za czasów
Stanisława Augusta.
W niedzielę o 3 po pał. "K.ościuszko
pod Racławicami".
Wieczorem zaś ,.Leci liście z drzewa .•. " Rok 1863.
Teatr Warszawski w

Ł:.uld.

W początkach listopada zjeżdża do
naszego miasta pełny zespół Teatru Polskiego z Wa.rszawy z paniami: Duninówną,
Dulębianką, Bronisż-ówną, Węgrzyn ową 0*

ra.z pp. Sasnowskim, Zelwerowiczem, Kuncewizcem, 'Węgierką, na czele. razem osób
40. KIerOWnIctwo artystyczne spoczywa
w rękach p. Bolesława Gorczyńskiego.
Odbędą się trzy przedstawienia w te.
atrze Polskim.
Bliższe szczegóły nkażą się wkrótce..

Adwokat

L~

Dzieniakowski
powrócił.

przyjmuje od 3-6 pop.

Akuszerka

.

CegielnIana Nr. 66.

Masażystka

1łNN1\eZhENO
powróciła

weneryczne, moczopłciowe
płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich - Hata
• 606" -914 (wśródZy1nie). Leczenie elektryelektrolizą (usuwanie
oświetlenie kan alu
od 8-:-1 r. od 4-9.

B. MALlNiAKÓWNA Kand. n. przyr.

Z poważaniem

włos~w

lekarsku),
i niemo€y

II

słowa.

.

SWbUIS, choroby skarne

twórca

Wyspiański, przemówi do nas mocą swego

Ulioa Po!ud11liowa N! ~ rÓg Ploirkowskiej

zoologji

•

mie:szka Nowo-Cegielniana Nr. 7•
Wi4%A

Prawn}< doradca

A. ACKERBERG

Dnea ODał~ e~o
kilkadziesiąt

wagonów

w Adm. Gazety

MI"",,,,,tn1e;

kU"'W~'

AJ
A'" A'" A'•
.'

Załatwia sumiennie i akuratnie wszelkie prośby do władz wyzszych, jak
równie:z: skargi do sądów.

kupię. Oferty
Łódzkiej.

lKolistantynowslta 12
od 9-1i od 6-8 dla Pań od b-61

I@ii§ii4M4:;U'lA, z średnim wykształceniem
obeznana z

w

,,,,d'"

win

ul. Rzgowskiej N2 13.

""y

czynnością sklepową,

znapolski i niemiecki poszukuje posady na skromnych warunkach.
Oferty pod K. N. w Ad. "G. Ł." gdzie
równieZ moina zasiągnąć bUZ. inform.
jąca języki

Il

łf_~.

Kwit do zamówienia "Gazety ŁódzkiejH.
Uprasza
_ : - : •••• u •••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __

Okazja! Meble sprzedaje
bardzo tanio wobeo zastoJU ~aga.zyn.mebli Wł'adystawa Romlioz:ow..
elnego IPlotrkGlwska 116. I. pi~tro fro!lt.
Ogromny. wy~ór solidnych mebli od r:ajtanszych, d~ naJdro~szy.oh Całe urządzenia. stołowych.
s~lonow, sypmIm, gabinetów, urządzenia. kuc~enn.e. Me~Ie gięte, wanny, z piecomi, lodowme. ~oik.a. zalazn.e, wózki d:=iecięce, kot skL
P~zYJm~J~-wszelkIe obstalunkI stolarskiej { ta.plCerskIeJ roboty. ~amienia stare meble. Piotrkows~a U6 ~. Pięt "o.

Z[ELONA 3,

się odciąć w

tern miejscu.

.--.7.....--.--.• ---.........-............--••--.---.• -•.••..••.. _______................__ ....

u •••• _ . _____ • ______ .......... - . . . . . . . _ - _ . . . . . . . . _ - -......... -

Dr. Ba KNICHOWIECKI
ordyn. Szpitala .Anny Ma.rji.
Choroby dzieci.
mieszka obecnia Przejazd 6 prżyjmuje do
9 i p6l: rano i od 5-7 p. p.

Kupuję kwity lombardowe i mllsL{Y
ny do szycia. Brzezińska 10 m. 9
Fra~cuz~~ młodą, skromną, z szyci--m tr&y f;;t:
. mem swiadectwem (przybyła ze wsi) poleca.
Bmro Ludwińskiej Piotrkowska 109.
950
KOS~jUm:h palta i suknie do sprzedania oka.zy'i..
me Nawrot 42 1 piętro.
"
KWi.t ~o.mba.rdowy. na da.mską dewizkę i nli
plersclOnek knplę Mikołajewska 69 m. 18.

Powroócił

Dr. Rosenblatt

Kupię lUStro. tremo, lub inne.
G. Ł. pod .Lustro".,

Rower sprzedam zaraz.

Unterzeichneter abonniert hiermit bei dem Kaiserl. Postamt hierselbst.
Podpisany zamawia niniejszem w tutejszym ces. urzędzie pocztowym,
Titel der Zeitl1ng:
Tytuł dziennika:

......

Bezugszeit:
Czas prenumeraty:

Ersch. Ort:
Miejscowość:

fiazeta tó~l~H

Ci ub

hódi

Preis:
Cena:

Vierfelj.
kwartalnie

3.00 Mk.

Monatl.

1.00

miesięcznie

nazwisko)

Oenaue Adresse:
.(Dokłany adres)

-_..._..

_~.----

......_".-....

_.._........--....._. -........."._._-..,..

_

.......................................... .... "'......................................-......_- .............................................

.-

_._-

..-....._------

rn'~ '!i;ń {y'sty'CZnv II 3

zęby bizuteryę,
S z~uczne.
lę. DZIelna 25 22.

---_ _--_...

M. Obodowskiego,
PIOTRKOwSt!A N2 31. (lewa
piętro).

Godziny przyjęć od 9

f.

oficy-

do 7 w.

Felczer z BUSEA
po długoletniej praktyce w szpitalach chorób
skórnych fi wener~CZ1rnych
przyjmuje. codziennie i udziela porad;
gOdzllly od 1 pp. do 8 wiec?;.

Aleksnndrowsku Hr.

~"

I piefro.

Olgińska 4,

939 3
kwity lombardowe kU-pu'

:0

SC~~dó. 3r~h~~e Sił do sprzedania Zgierska 56
Węl1e , tkOks, drzewo i kartofle do sprzedani(
daw. E.~~~~~~wska 28 firma A. JakubowskI
Siewert sKl'edziono

p~szporll

i 120 ~b~n:ot~~;;. Goleszyn, gub.

roaviskit

Piotrkowśkfej

, Stefan J\:aszyński zgo.bił paszport nieuueeld
wydany w Radogos zcza•
948·
a linad' Harmata. zgubiła. paszport niemieelJ
wy :my przy ul. Pańskiej 3.
944

d._......._......_.............._.._.............._191 ............

H

(m. p. frzftjud 8)

947
3.
931
portj"r.

o",:nll, },g 17.
943.7 .
pokOJe kuchnia. przedpOKOj. vświetlenie et;:
G ktryczne, potr.::eblle. Oferty: .. Wygo.lns"
azeta.
U4n
podtrzsbny chłopiec do sprzątania t na posyłkł
o krawca Krótka 9 \Vierzbicki.
pOkÓj ~ 3-ch ok~ach. słoneczny do wynaj\cią
S z~:a.z, ~ysok1. parter. Passaż Szulca 15,.
troz wskaze.
9W-2
Służ'ha
wszystkiego mająca lepsze świadectwa
po ze na zaraz. Adres w redakcji.

A~ied

P. Kaszyiilskill

Obenstehenden Betrag ,erhaIten zu haben bescheinigt

Redaktor i wydawca Ja l!lIG 11'0 II G k

ll.

Skb~~ dystrrbucyjny sprzedam lub urządzenia

cyna II

Vor.- u Zvname:

(Imię i

ul.

945

Oferty w Adm.

KUPUję sztuczne zęby Południowa. 20

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

..... _

A• A•

Na ma5%ynla rotacyj naj

w

ttOI:LllL

J
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n a S r o II k a Przejazd 8.

Dodatek do "Gazety
ROK IV.

Łódzkiej"

PIĄTEK 15 PAZDZIERNIKA 1915 ROKU.
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Galicyjska produkcja nafty
i zaopatrzenie W nią Niemiec.

-=

l pru,q polsblel.

dowiaduje ~ię "Deutsche Orientskorresp. u

Pomiędzy rządem ausiryjackim a
przemysłem galicyjskim wybuchły niepol:'Oz~mienia.!"stojące w związ

WI?ioskt na początku wojey. Kilkunustomiesięczne rozvrawy krwu,... e· wśród narodów Eul"Opy -'mogą być dla nas pewnym
probierzem, jak nierewne jest jutro politycZnt', jak zmienne są koleie wojny. Na·
uczyliśmy się powściągliwości w sądach i
plauaeh na przyszłość. Myśl nasza z\Vl'Oeona jest pl'zedewszystkiem na. teraźni'Oj.
szość. Nie znaęzy to, jakoby nas nie interesowały cstateczne wyniki wojny, z którymi złączony jest los Polski, ale wiemy
iuż Z duświadc~enia, że nasza prz}'slowio.
ne gadulst\vo i przelewanie z pus.tego w
próżne bynajmniej nie wpłyme skut'Ó'cz
nie na. odbuwę ojczyzny według m:,rzeń i
pragnień dziadów i ojców naszych i teraz
trzeźwo myślących Polaków v,e W~Zy8tkjch zaborach.
Ciekawe pod tym względem uwagi
zamieścił pan Z. D. w "Kurjerze Warszawskim".
"W publicystyca i prasi:> niemieckiej
po okresie łatwo zrozumidej wstrzemię·
źHwości w stosunku do stawiania sprawy
polskiej, nastąpił obecnie ('kres wielomów
nej wylewności. Pobudz ły, tę wielomówniiść niewątpliwie fakty, które w ciągu 0statnich dwu mies'ę.::y zaszły na froncie
wschodnIm, pl'Zesuwllją,e linję walk daJeko po za granice Królestwa Kongresoweg1 w głąb ziem historycznych dawniej lze
czypospolIte}.
Przyszłość Polski, zwłasz,:zn. po snnncjaeji kanclerza Niemiec w parlamencie
Rzeszy, zaczęła w sposób fra~uiący intaresować rozmaite grupy polityczne w 0brębie państw centralnych. To też w Niem
czech i w Austrji roi się ohecnie ud rozmaitych "konceprji", które usiłując przeniknąć tajemnicę przy:,zlości, wyraźnie sugestjonują
opinję publiczną w pewnych
kierunkach.
Wszystkie te koncepcje z natury rze
czy są jetlnak dotychczas zgoła nierealne.
I z tym "trzeba się liczyć. Nic łatwiejszego, jak przy pOlUOCy pewnych da.nych bawić się w poszukiwanie liczby niewiadomej, oweg.) X, które jest i będzie aż do
chwili pokoju tajemnicą historii. Można
układać całe szsregi równaiJ, ale pra widłowego ich rozwiązania nie uskuteczni
nikt, dopóki fakty nie wprowadz~ d') nich
wartości ustalonych i nie podlegafących
żadnej wątpliwości.
Na tem stenowisku, mimo, że ,,!le
nob:s f,~Lula narrntur", musi stać przedewszystkim publicystyka polska, chDciaż z
równą. łatwością zpobyćby się mogła w
tej chwili na tworzenie podobnych koncepcji i kontrkoncepji.
Nie zaprzeezamy pisarzom obcym bynajmniej pr~wa do gawędzenia z cał!ł
swobodą na łamach Clłllsopism o sprawie
polskiej. Wolno im s:difować gładkie, dyplomatyczne frazesy i przy ich pomncy
Bnuć fantazje pulityczne, bo to do niczego
nie obowi~zuje. WtlZyBcy wszak wiedzą,
że nie red:lktorowie dzienników berlińskich

naftowym

ku z zaopatrzemem targów niemieckich
W galicyjską naftę·
Rząd austryjacM
uwa;.~ał za konieczne obłożenie aresztem
całej produkGji nafty w Galicji. Ponieważ. zarządzenie to nastąpiło bez uprzedniego porozumienia Się z odno3nymi
"intere~antami, wY'vvołalo pośród pr~emy~

sfowców naftowych wielkie zaniepokojenie. Rozpoczęły się długie pertraktacje o wyznaczenie ceny, które do dzisiaj jeszcze nie zostały ukończone.
Rząd zaproponował cenę 10 koron,
uwzględniającą zdaniem jego anormalne
stosunhi obecnej produkcji. Wskazał na
to, że przed trzema laty jeszcze na cenę :3 koron godzili się interesanci. Producenci oświadczyli, że zaproponowana
przez rząd cena '10 koron jest nie do
przyjęcia, ponieważ koszta same produkcji nafty wynoszą 12 koron. Rząd
natomiast oblicza koszta produkcji na
8 koron.
Zapatrywania rozchodzą się mianowicie pod względem kosztów odbudowania kopalń, zniszczonych przez ope~
racje wojenne. Jak wiadomo, w okolicech, gdzie inajobfitsze są kopalnie nafty, toczyły się najzaciętsze walki, które
trwały całe miesiąCe.
.
. Jaki będzie ostatec;zny wynik tego
sporu pomiędzy rządem a przemysłem,
trudno przewidzieć. Moźliwem. jest, że
rząd skorzysta. z przysługującego mu
prawa i cenę sam oi'haczy.
Zarządzenia rządu arstryjackiego
stoją w ścisłym związku z podjętemi
zobowiązaniami zaopatrzenia Niemiec
w naftę. Ponieważ do Niemiec, które
czter~ piąte zapotrzebowania nafty pokrywają z Ameryki, dowóz jest odcięty,
. owa jedna· piąta przynajmniej przychodząca z Galicji i Rumunji ma się na
targi niemieckie dostać. Rząd austryjacki w celu dopelnienia swych zobowiązań potrZebuje w Czasie najbliższych
pięciu miesięcy okrągłe 17,000 wagonów. Jedna trzecia tego mniej więcej
pokryta jest przez zabranie zapasów w
nieprzyjacielskich krajach, ale' przesdo
'12,000 wagonów dostawić muszą rafi.nerje państwowe.
Na mocy układu z rządem austryjackim otrzymają nic:mieckie targi 20%
normalnego zapotrzebowania nafty.
W celu równomiernego rozdziału
urżądzono w Niemczech centralę, którą
utworzyły towarzystwa importujące naftę. Każdemu towarzystwu przekazano
ścisłe ol1raniczone obszary, które ma
zaopatrywać w naftę. Ceny zarówno dla
handlu hurtownego jak i detalicznego
już uregulowano.
Jak donoszą, przewóz nafty z Galicji już od miesiąca mniej więcej rozpoczął się i zadawalniająco się rozwija.
Dotychczas dostawa galicyjskiej nafty
z Galicji jest większą, aniżeli w czasach
pokoju. Tak samo i z Rumunji rozpoczął
się przewóz nafty, która idzie częścią
koleją, częścią, począwszy od Pesztu,
Dunajem.

~ iedeńskich,

I
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·taran pobliskim.

czy budapeszteńskich będą

rozstrzygllli o jutrze dziejowym Europy,
ze prawdziwa. koucepcja tego jutra nie
w)'łoni się z k3łamarza, ale przyjdzie na
świat na ostat;iim krwawym polu ostatniej
krwawej b i t w y . '
Ziemia polska jest jednem wielldem
polem b·ttry i od 15 mie~. UCZI:j,C się ro-
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ZzIem polskIch.

aby to rozumiano, aby w
publicystyce obcej . zdawaDo Bobie sprawę
z tego, że odpowiedzi na to, czy jesteśmy
zdolni do takiej czy innej formy istnienia
Dyró>ktoru. królewskiego archiwum pań..
poHtycznego, szukamy dzisiaj nie w komstwowego
w Gdańsku, r. t. profesor. dr.
plimentach, które kOkieteryjllielpod naszym
Wars('hauera powołano, jak donosi "BerIipłyną adresem, ani nie w zarzutach wyner Tageblatt". w tym samym charakterze
prowadzanych z naszej tragicznej przedo Warsz:lwy.
szłości dziejowej, bo my j~ sami znamy
H. to WarBohauer był do października
najlepiej i wiemy, I!O o niej sądzić, ale w
! n3 roku radcą tlrohiwalaym w królewskim
miloząeem prześ\viadczeniu O sile naszego
arehiwum rzą,dowem w Pozn:miu i l:!st grun·
trwania, o naszej niepożytej żywotnośei,
townym znawCI; historji polskiej.
o naszym rozpędzie do odbudowania zniszczonej
zrujnowanej przez wojnę ojPożyczka mbjG:{::l! er WarSZal1.'I:'He.
c.zyzDy.
Nowa pużyczka llliejska llzys!,:uła już
Z gruzów i popiołów wstanie nasze
w odpowiedniOJ formie z3twierd~eflie władZi
odnowione życie, wst,mie wysiłkiem Daniemieckich.
szej własnej pracy, naszego włąsnego polPostanowiono, że subskrybcja w 15
skiego poświęcenia, ogrzane ciepłem nawi\J'szawskith domach bankowych odbywać
szych własnych '"polskich serc. 'Pego jesię będzie we
wtorek, środę i czwartek,
st;.śmy pewni i tej świadomości nikt i nic
t. j. 19, 20 i 21 b. m. Kurs emisyjny
nam nie odhierze.
oznJczono 100 za 100.
A jeżeli m?my co do powiedzenia
Ponieważ
magistrat potrzebuje jakpon;,(] to, to tylko to jedno, że pomotninajprędzej pienięd-ty, w 'Warszawie zaś,
k'em i pr'l.yjac:elern naszym będzie każdy,
zdaniem finansistów, jS':lt dużo gotowizny,
kto l'o:t.umi~jąc swói włamy inlerei:', dopopostanowiono, auy całą należność na pomnże nam w swobodnem organizowaniu
. żyezkę wpłacać od razu, n:e rat:lmi.
t"'ilo życia, ktn wyciągnie do nas dłoń
Kupony płatne będą dnia 1 paździer.
szezerą i pojmie, że pT':'gnieniem najwięk.
nika i dnia 1 kwietnia, a więc w obecnej
BZ'3m tej ziemi, stratowanej v,zdinż i wszerz
chwili przy wpłacie za pożyczkę htrzeba
przez miljonow~ armje, zrytei pociskami i
będzie uskutecznić i wpłatę za
kupon od
sili.lonej pożerami - jest pragnienie podnia 1 października.
koiu - mor:. it'° gn, trwałego pokoju, któryby
Zmienne losów !:oEejc.
nie czynił 1. P IRki terenu takiej czy innej
agitacji poJit)cmej, któryby nie stawiał jej
P. W'ldaw Dunin, który po wypu..
a priori za WUl unek zf!jęcie takiego lub
szczeniu z więzienia udał się do Wilna,
inneg) frontu, ale dał jej możność pracy,
po zajęciu zaś sIolicy Litwy przez wojpracy i jeszcze raz pracy.
sIm niemieckie, powródr do Warszawy,
BIJ, publicyści, którzy już dzisiaj tn.r. vr'isał w "Gońcu" ostatnie chwile rzą
gn;ą się o to, jakie o.blicze polityczne ma
dów rosyjskich w Wilnie. Opis kończy
mieć jutro Polska, jakie i czyją stronę
się, jak następuje:
układać się powinny na tym obliczu gry"Nieli Wilnianie przynajmniej tę samilS)', na wschód czy na
zachód patrzeć
tysfakcję, że zobaczyli swych prześla·
jej brwi zmarszezont> ...
dowców: gubernatora i policmajstra wraz
z ochraną i poliCją w rękach niemiecTo wszystko jest tak przedwczesne,
kich.
jak przedwczesllym jest choćby tylko wróOddział niemiecki odCiąl ich o kilżebne wyznac:-:anie godziny pokoju, którll
kadziesiąt wiorst za Wilnem i przyprowybije wtedy dop1ero, lliedy czas na nią
wadził z tryumfem napo wrót.
przyjdcie, 8 czas przyjdzie nie prędzej, aŻ
Jednocześnie zostalo odbityc;:h MIdokona się na świecie przemiana, przez
kanaście tysięcy mężczyzn, którj1 ch pę
kierowniczą myśl dziejów ludzkich zamiedzono w głąb Rosji.
rzana.
Władze rosyjskie zosiały osadzone
W tej chwili świat pławiący się we
w więzieniu na Łukiszkach, gdzie nie
krwi, nie dojrzał jeszcze do pokoju. Nie
tak dawno jeszcze znęcały się nad więź
dojrzały do niego przedewBzystkiem dusze
niami politycznymi.
i serca ludzkie, oddane w niewolę namięZmienne są losów koleje!"
tnościoffi. A one muszą dojrzeć wprzódy,
zanim umysłom pozostawiona będzie wolPh:stLr'k óW q
ność rozstrzygania w tych sprawach, które
(1) Jak się dowiadujemy, austrjacki
przy pomocy rożumu rozstrzygnięte bJć
Bank przemysłowy otwiera wkrótce odmU8Zt!.
działy w wielu miejscowościach Polski
Przedwczesne więc są wszystkie ho'
zajętej przez Austrjal.ów.
roskopy, WSz)'Btkie projekty i plany, snute
Miejscowy sąd wojenny rozesłał
tak dowolnie przy zielonych biurkach
cyrkularz.do wszystkich tutejszych adprzez ludzi, którzy przez cały czas trwania
wokatow, by podali swe ścisłe adresy,
wojny byli daleko od niej, którzy ani razu
gdyż whótce tutejszy sąd okręgowy
nie spojrzeli jej prosto w oczy, których
rozpocznie swą działalność.
nie budził po nocach huk dział i nie ośle~
Miejscowa kasa pożyczkowo-oszpiały łuny pożarów, którzy - o ile to doczędnościowa od dnia 1 października
tyczy Polski ni~ mają przedowszyst.
wznowiła swą działalność.
kiem krwawej rzeczvwistości tej Polski.
Z Dąbrowy Górniczej wysIano w
Bo gdyby ją" znali - zachowaliby
tych dniach kilka wagonów węgla do
może łacniej powściągliwość, równą naWarszawy.
szej, poważną, i skupioną w o~zekiwanju
ł-Ierbaciarnia przy żydowskim Ton~ ostatni akord burzy dziejowej, sielejąwarzystwie dobroczynności wydaje obecej nad nami. K
cni e po 400 szklanek herbaty z chlehem
w cenie 2 kop.
~
Utworzyła się tutaj żydowska kasa
pOżyczkowa, która ma na celu wydawanie drobnych pożyczek żydowskim kupcom na mały procent.

z

Kogoż z polaków nie obchodzi p:~y.
szły los naszego krajil? Snuliśmy rozne

cO następuJe:

4

milcz~~:~mv,

Kto odbutluje Polskę!

Z dobrze POinformowanej strony

W dodatku naukowj ID do ,.Beri. Tagebl." (" Der Zeilgaist ll ) ogłasza d~. Erich
Boehme intsreBują(ly dokument, sporządzo
ny w języku rOSyjskim z .charakterystycznymi _. jak pisze dr. BOehme - dl:t Katarzyny błędami ortogl'af[cznymi.... W doelownem tłumaczeniu brzmi ten dokument
jak następuie:
"Jeżeli umrę w CarJ:l.kim ~i~le,. pochowacie mnie na cmentarzu mIeJskIm w
SofJi.
Jeżeli - w mieście św. Piotra, to w
katedrze klasztoru N ewskitlgo.
Jeżeli w Peli, to zawieźcie ciało
lIloje na a~atku do klasztoru Newskiego.
Jeżeli - w Moskwie, to w klasztorze Duńakim lub na Dobliskim cmentarzu
tniejskim. .
'(Jeżeli ~ w Peterhofie to w klasztorze Troicko~Sergijewskim.
Jezeli - gdzieindziej - to

zumieć wymow~ krwi, nauczyła się takie

',/-

:~~"

Warszawy.

I

w~~-.;;:.c:;:as;:a::&l~~~~

x=n

kiewicz8.~ pięknym

Konsul hiiszpansld w Piotrkowie.

W _zeszłym tygodniu był w Piotrkowie konsul hiszpański, wydelegowany spe·
cjalnie przez rząd rosyjski. Konsul wy<>
JiłacU pensje nauczycielom tamtejszych

najzacieklejszych walk okopowycb.

(Obrazek z placu boju).

Przy piotF.li:owskim sądzie okręgowym
czynna hypoteka.
.
Tow. kredytowe miejskie w Piotrko-

Wesoły

zaczęła być

wstrzymało wyplat~

zastawnych,

nie

pIacą

rat

post n :

nKapitan B. siedzi znudzony w swej
izbie nieudolnie imitującej mieszkanie.
Wojna nie byłaby straszną-myśli sobie ale przy ładnej pogodzie, nie wśród takich
deszczów, zwłaszcza, gdy błoto sięga osi
automobilu. Ale a propos automobilu:
coś mu wczoraj brakowało: szedł z tru~
de!!', piszczał, skrzypiał.. Czy tylko te
kpy należycie go czyszczą i smarują?
Trzeba się będzie przekonać... Wenzell
W drzwiach ukazał się służący.
~ Wedle rozkazu panie kapitanie!
- Powiedzno mi Wenze], czyście
wczoraj porządnie wóz nasmarowali?
- Tak jest, panie kapitanie! Zrobi=
biłem to własnymi rękoma!
- A jednak sam nawet generał zauważył, że coś się nie tak dzieje jak po~
winnol
- Panie kapitanie! Z automobilem,
to tak jak z kobietą. Czasami jest doskonale usposobiona a czasami pełna humorów.
- Osioli
- Podług rozkazu I
- Panie kapitanie! - ciągnął dalej
słuzący, mam coś zameldować I

domów

duthowieństwa archidiecezji
mOhyl~wskiei i dIecezji mińskiej•.

Okólnik do

Administrator

archidjecezji

mobylow·

ogłosił nastl;(

kisj, ks. biskllp Jan Cleplalr,
pujący okólniJ,::
"Wśród

wielu wygnhńców przybyłych
do archictjeoellji z różnscb, objętych w'ojnll
miejscowości, znajduje się znaczna. liczba
kapłanów katolick:cll z obcych djecezji, któ.
rzy zmuw::ni zostali opuścó swoje parafie.
Dotychczas w kurii archidjecezjalnej zare·
gestrowano około 100 takich kapłanów, Hcz·
ba ioh jednak codzień B'ę zwiększa. Nie-

którzy z nich wskutek specjalnego znacze.
nia znaleźli czasowo Bc.1Jronienie przy rozmaitych iO!loiołach i karlicach, jednak dla
wszys tkich lIn!!łeźć urzędy w arc.hidjeoezji,
niestety, jest trudno.
Nie moilemy spoglądać obojętnie na
niedolę tych kapłanów, skazanych przeważ
nie pomimo ich woli na tułaczkę po obcych
diecezjach i dla tego niezbędnem jest przed..
sięwziąć środki dla ulżenia iob losu.
Ponieważ zaś naogół w liczebnie wiel
kich parafjsch naszych djecezji ludność ka·
p

-

wygnańcom katolikom.

Prosz~

więc wszystkioh prob:>8zcZÓW i rektorów ko~
śeiołów, kt6rz-yby zedcieli udzielić jednemu
lub kilku kapłanom wJgllańcom s:hrcnienie

Zniszczenie pamiątek polskich.

b

C>

zydenta jest także wdową.
Ph~ciofelliigówki żelazne

już się pojawiły.

zwi~zkowej

marki.
.
•
..
Na powytszej znale~lOneJ karcte ~pe.
cjalnej zaznaczone były Jeszcze dwa lnt:e
miejsca, w których .z~lwpane były karabm
maszynowy iamumcja ~rtylerYJska.
Przebiegły rosjanin.

z pamiętnika pewnego IegjoIlis~~ po!..
skiego p. t. "Z legjonami w Karpatach wYj"
mujemu następujący epizod:

"Patrol z dwóch legjonistów przekrada
przez las do Molotkowa. Naraz widzą
pomiędzy drzewami coś szaro-brunatnego •• _
to siedzi zołnieu rosyjski i opatruje Bobia
nogę. Karubin jego oparty o drzewo. Nasi
cbłopcy przyskakują ~ dwóc~ stron 11<: nieg~
i nświadc.mją m n, źe Jest WZięty do mewoIJ.,
Rosjanin przyjął to s miną, nie majllclł ze
Fmutkiem nic wspólnego. Iią tedy ra~18m w
trójkę idą i nie mogą traf.ć; zabłądzili. Dumni i s~ezęśliwi, że pochwycili jeńe~: nie wiedzą teraz, którędy go .zap~·owadzlc do S~G.
icn. Co począc I UkładaJIł SIę zfltem z rosJa·
ninem że gdyby dDSdi do obozu rosyjskie..
go, w' takim rS3ie niech on powi~,._ że wziął
ich do niewoli, gdyby saś n:ltrsfl1! na pol..
skie forpoczty, to nn będzie ich jeńcem.
Układ solennie zawarto i rosjanin ma prowadzić. Po pewnym czasie natykają sj~ na
polskie forpoczty... rosjaninowa spadł lamień

uchwały

Rady

z serca......

lIibork.

HU MO Bil

Większą ilość amunicji rosyjskiej znalazł w niezwykły sposób agent pocztowy

Riemer w Kaltenborn pod Niborkiem. U
pewnego oficera rosyjskiego, wziętego wraz
z szeregowcami do niewoli, znaleziono spe~
tjalną kartę, na której narysowane były
znaki o zakopanej amunicji na polu pod
Kaltenborn. Na oznaczone miejsce udał
się oddział zołnierzy, złoź:ony z pruskiego
oficera i kilku szeregowców, aby odszukać
zakopaną amunicję. Misjsce odnaleziono
z łatwością, Po odrzuceniu .kilku łopat
ziemi nie znaleziono amunicji, lecz zwłoki
pewnego rosyjskiego żołnierza, owinięte w
płaszcz i w płótno od szałasu. Wobec
tego zaniechano dalszego kopania. Riemer
zauważył. te Rosjanie często zakopywali
amunicjęt gdy ich ścigano i dla wprowadzenia przeciwnika w błąd położyli na
wierzch poległego żołnierza.. Aby się o
tern przekonać, Riemer odłotył trupa na
bok j kopał dalej. W głębokości dwóch
metrów odkrył on 192 blaszane skrzynie
z nabojami do karabinów piećhoty. Po·

Mów!

Tego już za wieje!

W myśl

monet takich b~dzie za fi mI-

ljonów mk.

czarną masą!...

-

Wilsona.

że prezydent
Stauów Zjednoczonych Ameryki Północnej
zaręczył się z panie. Norma~ Galt. Sl?-b
odbędzie się prawdopodobnIe.w grudmu:
Woodrow Wilson liczy obecnie 54 lata l
jest wdowcem. Jego pierwsza małżonka
umarła przed rokiem. Z trzech córek, pOa
chodzących z pierwszego małżeństwa, są
dwie zamężne. Obecna narzeczona pre-

smarowidło.

przez

"Bidewyja Wiedomosti", w. czailie b.twy
pod Trokami na brzegaćll słynnego jeziora,
zostały zniszczone całkowicie ruiny zamku
Kiejstuta, ~najdnją.ce się na jednej I'l wysp.
Połołooyw pobliżu majątek hrabiego Tysz-

:Fł. O

Zaręczyny

Biuro Reutera donosi,

- Honwedzi jednak jedzą! Ot zno~
wu są przy skrzynce... Niech pan kapitan
wyjrzy oknem.
Rzeczywiście. Wokoło faski ze smarowidłem stało kilkunastu żołnierzy, którzy z apetytem zajadali chleb smarowany

wiadomić".

podanych

R03malłośCła

Wczoraj, a także i dzisiaj rano na
oczy widziałem, jak honwedzi wy~
smarowidło ze skrzyni na naszym
automobilu i smarowali niem chleb.
- Osioł jesteśl Niema człowieka na
świecie, któryby potrafił jeść śmierdzące

.

nieważ komenda etapowa płaci za skr.i.y.
nie po dwie marki, otrzymał Riemer 384

się

własne
ciągali

i utrzymanie w zamian za pomoc w obsłu~
dza religijnej, niezwłocznie o tem muie po-

\Vedług v.iadomtści,

. •
.'
- No co jest?
_ Melduję pokorllle, pame kapltame,
że rzeczvwiśde byłem wielkim osłem. p~o.
szę mnie skazać na 2 godziny "szpangl".
(kajdanki. (przyp. Red.).
- Dlaczego?
- Bo w fasce, gdzie powinno się
znajdować smarowidło, znajdują się powidła .., Honwedzi zjedli je już do ~na.
To ja jestem sprawcą tej zm:any, skutkIem
której od tygodnia smaruję nasz automobil powidłami.

-

napływu
wygnańców, zn8czniesię zwiększyła, w wielu zatem parafjach wzmiaukowani kapłani
mogą się okazać pożądanymi pomocnikami
proboszczów, Chociażby w niesieniu rosłuO"'

tolicka w oatatuich czasach, .wobec

religijnYfh

epizod z placu boju opowia-

da sprawozdawca wojenny "Grazer Tages-

kuponów od listów

ponieważ właściciele
zaległych.

POMYŁKA.

MAtA

~zkół początkowych i żonom strażników.

wie

pałacem był widownifł.

Wenzell Idź

przepędź ich do djabła i powiedz im, że
smarowidło potrzebuję do czego innego!

Po pewnym czasie służący wraca z
bardzo niewyr2źną miną. Stanął przy
-drzwiach i czeka na zapytanie.

Ocz,-wiście.

Pani M. czyta wiadomości wojenne.
_ Jaka jest róźnica mi~dzy fortem

a

fortecą?-zapytuje męża.

_ Przedewszystkiem foń jest rodzaju męskiego, a forteca żeńskiego - odpowiada małżonek.
- A które z nich jest straszniejsze
ze strategicznego punktu widzenia?-zapytuje jeszcze.
- Forteca, oczywiście, bo jako należąca do rodzaju żeńskiego, trudniej da·
je się zmusić do milczenia.
Prosta spil"2Iwa.

- Dziwna rzecz, w jak krótkim czasie firma Hirsch i Kasten doszła do ma..
jątku.

.
-'- Bagatela! Przecieź ciągle sprzedawali wszystko niżej ceny kosztu.

POL CE

t:r.l. i.c y

d o budowy dróg

f. SĘKOWSKIEJ
ulica Przejazd Hl! 14 poleca:

do· gospodarstwa wiejskiego

tnic~

rob

Biuro Nauczycielskie
Rutynowatłe nauczycielki polki z niem.

franc., muzyka - świadectwa chlubne.
Nauczycieli z wytszym wykształceniem.
korepetytorów na stałe i na godziny.
Wychowawczynie z .muzyką.
Niemki: nauczycielki, towarzyszki, bony.
Francuskę, Izraelitkę, na stałe, inne na
godziny. OChr?niarki, freblanki, bony z
SZyCIem. Krawcowe_

Rzemieślnicy

.-

nlew

otui

lIII

mogą się

codzieml1ie

lI!lJ

zgłaszać.

aliti o

I11III

ani

BIUft O PRACY PIOTRKOWSKA Kg 108.
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Zakład łiuukotłJV feński

. Marji SZCZYGLI.SKIEJ
Nawrot Ng 42.

Motacze. ~lusarze. Drutownicy. Kowale. Siodlarze. Bednarze. Elektrotechnicy. Zecerzy maszynowi. Słodownicy. Robotnicy żiemni'
Robotnicy do cukrowni. Robotnicy do papierni. Wagonowi do kOa
palni węgla. Formiarze. Maszyniści do lokomotyw. Prasownicy.
Dozorcy kotłów. Mas.zyniści 7 jak i inni Robotnicy, również i nie~
wykwalifikowani, są poszukiwani w wielkiej ilości za b",rdzo dobrem wynagrodzeniem do Niemiec.
Pozostałe na miejscu rodziny otrzymywać mogą z miejscowości,
gdzie członkowie ich rodzin pracują, zapomogi. Zgłaszać się codziennie do Niemieckiej Centrali w Berlinie.
.
W Pabjanicach ul. Św. R.ocha 23.
W Zgierzu Stary R.ynek.
VI Łasku w Zabudowaniach Magistratu.

4) w Ozorkowie R.ynek.
5) W Zduńskiej Woli róg ul. Łaskiej i Złotnickiej
5) W Kaliszu Nowo Ogrodowa 15.

..

Zapisy kandydatek przyjmowar.e sąw dalS~Ym. cią;ru codziennie w godzinach od 9 rano do 3 pop.
Dla mezamożnych wpis zniżony.

~ttn;r l$JJij!igihtJ&a:~~~rWk :El-mM"T:er @LW
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}\ursy .pedagogiczne wieczorowe
dla freblanek. och.roniarek, nauczycielek pacz tkow h '
.
braki swego wykształcenia. Język POIlIKi, b.-s{or-a ye ora~ osob~ pragną<:ych. uzupetnió
dyb., pedagogika, b.ygjens śpiewy gIoid ry"unJk" gKeografJ.~, pr",yroda, literatura, rueto1
•
'
•
J'
~
l.
urB nlzszy i wyż-zy M ż
wat.> Się na wszystkie przedmioty lub n~"
·'lu
".
o na zaplSy~
a
' ' ' '
~ pvszczego
e w szkole

Heleny CholewICkl8J Mlkolajewska 83 między S-5-tą.

zka ~tral Ogniowa

t

r

Z pozwolenia fllądu niemIeckiego i .za pośredntct~em władz miejscowych sprowadzam.z zagranicy
rasoWe. ObstalunkI przYJmuJę w ŁOdzl,. Targowa 73 m. 4 jak w dużych tak i w małych
.
pariJach.
Ludzie którzy rozsiewajq kłamliwe wieści jakoby nabyte prosięta po wyroście miały być odebrane
będą pocIągnięci do odpOwiedzialności.
1
prosięta

J

otni[Zi

W Nteddel~. dnia 17 Października. !' b
o. goaz inie 7 rano ć wiezeuie topornil{(}';

pIerWszych 4 oddziałów przy domu rek-

wizytowym. 3 oddziału.

Komendant.

-

