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Października

o R G AN
Założyciel

Telegramy.

Z widowni wschodniej.
Grupa wojsk generała mar.. szalka polnego Hindenburga: Na
południcwym zachodzie i południu
od Dźwińska, natarH Rosjanie ponownie wczoraj kilkakrotnie. Na południu od szosy Dźwińsk -- No"., 0. Aleksandrowsk odparto ich z nadzwyczaj ciężkie mI stratami. Również
rozbiły się dwa natarcia na północ
nym wschodzie od \Vesołowa. W
trzecim natarciu udało się wtargnąć
tutaj Rosjanom do stanowisk naszych
szerokości bataljonu. Odbywa
się przeciwnaiar:ie. Jeden z naszych
statków naDowietrznvc:h zbombardował gęsto dworzec kolejowy w Miń
sku, na którym odbywało się w tym
czasie wsiadanie dnżej ilości wojska.
Zaobserwowano pięć ciężkich wybuchów i wielki pożar.
Grupa wojsk generała marszałka
polnego ksIęcia Leopolda bawarskiego i grupa wojsk generała Linsingena: ~ic nowego.

na

Z widowni

bałkańskiej.

Operacje wojsk generała marszałka polnego Mackensena, rozwijają się planowo.· Na południu od
Białogrodu i Semendrji wyparto Serbów dalej; pojmano 450 jeńców, zdobyto 3 dzida w tym jedno ciężkie.
Zdobyto dziś W nocy szturmf'm forty na południowym froncie Pozarevacu; ufortyfikowane miasto· wpadło
przez to w ręce nasze.
.
. Pierwsza armja bułgarska rozpoczęła natarcie przez serbską granicęw~chodnją. Zdobyła. ona wy ..

tyny .naą. .prz~łlilcza~i między
grodzikiem a RnJazE vacem.

Redaktor

Biało

Naczelne Dow6dztwo Wojskowe

(.relegramy z ostatniej chwili na e-ej stronie).

przyimu;e interesantów w splawach redakcyjnych

od 10 do 2.

szkoły.

Na łamach prasy zaatakowano ostatnio
jedną

n!lUczycielek miejscowych sa nle-

li;

właśoiwy

&posób wykładania języka ojczy-

stego. Po sprawdzeniu u

źl'ódh okazał) się,
że zarzut jest faktycznie słusznym, że pf"-y
nauce gramatyki polskiej powoływano się
rzeczywiście na język rosyjilki. ..!estto niczem
nieuspra wiedli wione pouiżenie godności naszego języku, gdyż jak wiadomo istnieje
wprawdzie pokrewieństwo między ję3ykiem

polskim a rosyjskim, lecz zależności pierwszego od drugiego niema oczywiś"ie żad
nej.
Wszak nauka gramatyki polskiej w niż
s:,ych klasach szkoły średniej nie JESt kursem lingwistyki porówDawozej, powoły wanie
się więo na język obcy nie starszej formaoji
i l;ultm'y jest nie na miejscu i rzeczywiście
robi wrażenie, jakby język nasz przedstawiano
jako pochodny od rosyjskiego.
Ciekawą jestrzeczą.,ską,dmetody takie
w nau~e gramatyki uaszej po·wstały, nie są
one bowiem pomysłem oryginalnym kwestjonowanej nauczycielki. Nie dalej jak dziesięć
lat temu wolno było, jak wiadomo, w szkole
zaledvde 1-2 godzin tygodniowo poś,vięclIÓ

nauce języka polskiego, podczas gdy 4-6
godzin tygodniowo m u s i a n o poświęcać rosyjskiemu. Sląd cbawa ~śród nauczycielstwa,
że nie zdąży zapoznać odpowiednio w niedostatecznym czasie swych wycho~ańców
:; językiem ojczystym, stąd owo powoływa
nie się niektórych pudręczników gramatycznych na język rosyjski w mniemaniu, że mło
dzież język ten zna lepiej niż swój własny •.

niefortunny i bezkrytyczny zupełnie,
który nawet żadną· oportulliBtscZU& cb~cilł
S)lybldego nauczenia nas języka własnego wy-

Pomysł

tłómaczyć się nie da, gdyś pomimo prześla
dowań i ograniozeń, pomimo apuchtińskiego

systemu rusyfikacyjnego. wyohowani w kulturze i na literaturze polskiej, 7.ualiŚmy za wEze język ojczysty bez porównania lepiej, niż
obcy, rosyjski. Uczeni gramatycy o zabarwieniu może moskalofllskiem, zapomnieli, że
poza szkołą wre życie, które inaczej do nas
przemawia, niż system Apuchtina.
Żeby jednak w obecnyoh warunkach zastarzałe i id)ot} czne metody takie stosować
jest rzeozywiśc;e co uajmniej urąganiem z,jrowemu rozsl\dkowi i niczem się nsr.rawiedliwić nie dnjiłcym helimyśluym konserwa tyg.
mam.
każdym bądź

razie uwaiamy takie
publiczIle wycieczki przeciwko skądinąd po ..
ważania godnej pracownicy na polu pedago~
gicznem za niewłlHloiwe. "Wszak za kierunek
szkoły ! rAed aporeOllelistwem odpowiada nie
poszczegó;ny nauczyciel, lecz zarząd, dyrekcja szkoły. Za klękę ua polu bitwy odpo#
wiadają wszak niGEZeregowcy. lecz· dowódcy. \V tym poszczególnym wypadku, tam

W

większąjest odpowiedzis.luośó dyrektoras3ko~

ły, że

jEst Oil z zawodu i d;Jiał1l1uości n~lU~
ccycieleru polskiego. Nie cł\cemy si~ jednak
dłużej uad sprawą tą, rozwoddć. by uniknąć
post\dzenia o !5ympe.tje lub antypatje oso-

biste.

.
Nasuwają się

jednak pewne uwagi ogól-

dotyczącs kierov.niotwR szkół nas2iYch.
Dyrektor sitkoł) zwykle pOŚWięO;l tyle pracy i czasn względom admiuistracj juo·gospodarollJ m av. ego zakładu; że nie może sięua
leiycie wywiązywać ze swego zadania, jako

Ili>,

kierownik naukowy f'zkoly. Tymczasem przy ..
znać

należy,

że najważniejszem jego zadu.
niem po\\iou'l być właśnie owo kierownictwo:

naukowe, pedagogiczu€'. Zdaniem Ul.Iszei'll,
praca admiuistraoyju9 jest wprost degrad/lcją
dla pedagoga_
Powinien więo dyrektor zachowaó tylko
kierownictwo ogólne, li2ic3ególnie naukowe,

progr.!lmowa

OGŁOSZENIA.:

Nadesłane

na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jegG
miejsce 1 Mr.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.;
nekrologja 40 Li Ogłoszenie małe .f f. za wyraz.
Kaide oglonenle najmniej 4l) i .

\

szkoły, zaś załatwianie

spraw

Elgo.

Kronika·· polityczno.
pr .;ez

z

Chrystjanji

Paryż:
#

WalkI pod Semendrjll bY~j nadzwy-

czaj krwawe.

Wielkie masy WOjsk serbskich podą'
żyły do punktu,
w kt.órym stykaj!l się
sertJsko·rumuńsko-bułgarskie granice, aby
przeszkodzić obsadzeniu przez Bułgarów
doliny Timok

połączenia się Bułgarów

i

pełnienie układu,
albo będzie miała

przymierzem
Frant;;:ji.

j

zawartego z Serbją,
do czynienia z czwórsilami morskimi Anglji i

Noła rządu

LYON, 14

greckiego.

paźjziernika.

Do "Reliubli.

c!lin~

donoszl! z Aten:
Rząd grecki w odpowiędzi SWl'j ug~ie.
101 ej wczoraj rządowi serbskiemu wypoWiada sąd. iż obecufgo wypadku nie IlW8Źl za
przewidziuny "casus f led9ris l<. Układ grecko serbski, który pcsiad'l ch~lrakter wył~.cz.
nie Lalkański, nie przewiduje wypadku, iż
13ułgarja wspólnie z mocarstwami ndef):Y na
Serbię. Konflikt ob ,cny nie jE'st podług tego
wojną bałkańską, lecz epizodem wojny po·
W8z,::r:hnsj. Grecja, która rozo~tHje w przymierzu ze S!!rbją, sądzi, ze jej ~brojna i czujna neutral!lo~ć służy interesom obu krajów
i Grecja, broniąc własnyoh intereSów żywot
nych, ma możność w razie potrzeby bronić
tych inteuMów, która są Grecji i Serbji
ws;ólnt'.

SojUSit serb$ko .. grecki.

WalkJi·w Serbji..
donosi

•

ER

gospodarczych i administracyjnych powinien
powierl·:Yó jakiemuś pracownikowi lub !;ekretarzowi. Powinien dbać prsedewszyatkiem o
dobór·odpowiedniego zeBpołu sił pedagogiCZnych, powinien na wykładach byó obecnym,
nauczycieli kontrolować, powin'en jednem
slowem dać swemu zakładowi tę pracę cenną, dudlOWą, dla której ua odpowiedzialne
stau!>wisko owe powołanym zoztał. Do zarządzania zaś działem gospodarczym szkoły
nie potrzeba Rni nczonego, ani pe-dagoga,
wystarczy do tego praktyk-ekoDom. Ty łko w
tell sposób, ieśli ulżymy dyrektorowi w pracy administracyjnej, 8 powierzymy IDU szczególnie odpowialne i ważne kierownictw!> pedagogiczno - naukowe, unikniemy wypadków
tak skandalicznseh i smutnych, jak nauczania w roku pańskim 1915 język'], polskiego
podług w zorków rosyjskich.

"Aftenposten"

ą?HS'

N!! 273.

Rok IV.

Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwra.ca. - RękopisV
. bez zastrzeżenia honorarjum uważa si~ za bezpłatne.

Nasze

Na północnym wschodzie i wschodzie od VermElles wyrzucono Anglików ze stanowisk naszych. Zdołali sIę oni jeszcze tylko utrzymać
na zachodnim krańcu tak zwanego
Kiesgrube w małym okopie. \V Szampanji
zagarnęły
wOjska
saskie
na wschodzie od Auberive. małe aniazdo ]'rancuzów, które trzymał~ się
w 'Stanowisku naszym od czasu wielkich natarć, wzięły do niewoli 5 oficerów, 300 szeregowców i zdobyły
kilka karabinów maszynowych. W
nocy z 13 na 14 października, bombardowały nasze statki napowietrzne wa~ne dla toczących się operacji
wojskowycb, dworce - kolejowe w
ChaIons i Vitry les Francois.

N A R o D o WY.
i wydawca Jan Grodek.

Redakcja i nOlllinistracja-Przejazd ;m 8, otwarte codz. od 9
d o 7 Vi la oz. w N iedziele i święta od 12 do 6- tej.

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:

Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 Mr., kwartalnie 3 Marki
miesięcznie 1 Marka.
Za odnoszenie do domów 20 f. miesięcznie.
Wychodzi codżlcnnie po południu.

Wielka Kwatera Główna.
15 października.-AUrzędowo.
Z widowni zachodniej.

MiRt

EL

i§

1915 r.

Cena 6 fen.

clotła.fkłem)

KOPENHAGA, 14 paździeruika. Paryski .Matin" dowiaduje się z Aten: Serbja
zapyty wala rząd grecki, czy w myśl sojuszu
nie byłaby teraz wskazana interwenaja Gre..
cji. Rząd grecki odpowiedział, że w tera..
źniejszych okolicznościach atak Bnłgarji na
Serbję n:e odpowiada warunkom interwencji,
wyrazonym w zawartym sojuszu.

Napad serbów.
października. ,Jak donoszą
z Bełogradzik, napadły wojSka serbskie na
dwie bulgarsl;ie pogrl1niczDe pozycje górskie.
Przyszło do zaciętej walki, trw/ljącej cały
dzeń.
Wreszóie ulało Gię Bułgarom wziąć
sztuTmem oba wzgórza i zaj!!.ć wzgórze

SOFJA, 14

z Niemcami.
W ten sposób zapobiegli narazie Serbowie możliwości otoczenia icb.

Ustalenie dnia i godziny wy-

·powiedzenia wojny Serbji
przez Bułg~rję,. .
pHźdr,iernikll.
Poselstwo
bułgarskie otrzymało komunikat oficjalny,
że rząd bułgarski »najduje się na stop'e wo~
jeDnej ze Serbją, od dnia 14 b. m. g. 8 rano,
$: powodu napadu przel wo;ska Sl.'Irbskią na
Ku ·tendziJ, Trn i Białogradzik.

Kitk~.

BERLIN, 14

Dow6dzca czwórplI"zym'ierza
W Serbji..
ATENY, 14 października. Generał
Serail objął dowództwo nad wojskami
czwórprzymierza, które zostały przeznaczone dla niesienia pomocy Serbji.

Pomoc czwórprzymierza

Serbji.
LONDYN, 14 października. Rzymski korespondent Biura Reutera jest u~
poważniony do oświadczenia, że rządy
. czwórpl'zymierza czynią przygotowania
do wysłania duży<;h sił przeciw Bułgarji.
Stutysięczna armja powinna była dotychczas wylądować w Salonikach.
ROTTERDAM, 14 październ. Pierwszy francusko·afrykański pułk wyjeżdża
jutro koleją z Salonik do Serbji.
.
AMSTERDAM, 14 paźd. "Morning
Post", zastanawiając się w arfyli:ule
wstępnym nad sprawą Bałkaiiską ostrzega przed półśrodkami. Należy, pisze on,
W Salonikach wylądować armję, któraby
wystarczyła także i do postawienia żą~
dań Grecji, aby ta wykonała swoje zobowiązania wobec Serbji. Jeżeli się nie
jest w stanie uczynić tego, to lepiej by
bodaj było zaniechać cafej ekspedycji.
"Przykład z Antwerpią, pisze dalej
"Morning Post" winien być dla nas na~
.. liką. Jeżeli zatem idziemy na pomoc
Serbji, to mamy prawo zażądać, aby
·Grecja w tak krytycznej dla Serbji
chwili nie pozostała· neutralną. Należy
Grecji pozostawić do wyboru albo do-

pGsła,.

Wyjazd
l'ETERSBURG, 1 ł

października.

PO-

seł bułgarSki li seKretarz 0itUII"
ścifi Petersburg.

Ożywiona

akcja na

Bał..

kanie"
Z . Kopenhagi donoszą, że Rosja
przygotowuje
wysadzenie znacznych
wojsk na wybrzeżu bułgarskiem.
"Petit Parisien" donosi z Rzymu!
"Z dobrego źródła dowiadujemy s:ę, że
WIochy przyłączą się do akcji ententy
na Bałkanie ".
Z Cetynji donoszą, że przybyło tam
kilku włoskich oficerów sztabu gC:1erainego. Nastąpiła narada pod pJ'zc;:vod~
nictwem króla Nikity. Przygotowują podobno przemarsz wojsk włoskich przez
Czarnogórę. "
Neutralność

Rumunji ..

BUKAHEszrr. 14 p~ździernib. R"da
ministrów zujmownłn Fię we wtJrEK W!N;ZOrem Tozp"trzenk·m pr,L,żenia stwnf;;OIl;.>go
rozpoczęciem wojny bulg: \i'Skll~S(lrl Siki·d i postanowH!\. trzymać się dotyrhezasowcj

llĘ>U'

trahlOści.

Part ja Take Jonescu lI!lstawała na
to, zeby R:ununja Prl;.?szta do zbrojnej Ul:'Utralności, lecs, rada lliiilistrów nie zgodziła
się

VI

na te.
por~ach

c:.r:a!:"Rom-::;rskichlll

STOKHOLlf, 14 paźdz,
~Birźewjja
się B

kom petentneg'l

ze porty przy

WiedolllOsti a
Źr.:Sd!\l

CZ8ruem

dowia,;uilll

S'3 W nsto pL·la,
}lof1.tI: \VaftJll i
9,

Burga!', są pospieszlJje um~cr.i!lll". vYjnd do
portów tych jest rosyjSkim okrętom wltro"
niony; mieszkańcom wzbrouiouo palić światło

wieczorem.

Ogólna liczba ofiar wynosi: 15 osób wojskowych zabity, h; 13 rannych; 27
osób cywilnych mężczyzn zabitych, .64
rannych. Kobiet zabitych 9 i.>30 ranlO'
nych, Dzieci zabitych 5 i 7 rannych.
Na londyński okręg wypadło 32 zabitych i 95 rannych.

Sprawc~

KOLONJA 14. 10. (W AT).

zdawca "Gazety Kolońskiej" do.nos~. z Konstantynopola: "Na osta tniej audJe~~Jl s~łtan
powiedział do. EV3;'a:paszy: ,,~oJ(\. dZIelna
armja potrafi pr-dązyc za Angllka.'!I\ u(liekaiącymi z Durdanelii do MacedonJI, l tam

da sobie

fi

Car i

nimi

Strata 30,000 Budzi wjed ...
LONDYN, 14 października,

następca tr~nu

na froncie ..

z

Petersburga

Kościół parafialny św. Krzyża:
Dnia 17-ao października o godz. 6-ej rro:
Prymarja przy "'wystawieniu Najświętszego Sa ·ra_. .
mentu, poczem kazanie;
o godz. S-eJ' i pół: Msza św. dla \'WOJska, H~
,
"
ana , ka,.",·
o godz. 9-ej i pół Msza sw.
splew
,

hym tygodniu.

radę".

KOPENHAGA, 15

o godz. 7-ej i pól: Msza św. cicha i nauka
polska;
•
o aodz. 9 wotywa,' nauKai
o god. lO·eji pół: Suma, kazanie polskie;
o godz. 3 i pół Nieszpo.ry.
'. •
_
Od 18 do 23 paździermka o go.~z.. 6 l pół ~:_
no: Prymat:la z wysŁawieniem N.a~sw~ds~e~o ół i
kramentu, Msza św. o godz. 7·ej l poł, 1 P
o 9-ej.
.

byłO.

Turcja pójdzie do Macedonji'!

eż

paźd!'.

telegrufllją:

Po krótkim
pobJ'oie W CarBkiem Siole udał się car w
towarzystwie następcy tronu na front.

Rosyjska pomoc.

Generał

Sir Francis Lloyd, komendant obwodu londyńskiego, powiedział wczoraj w - swej mowie: Straty angielskie wynosiły w zeszłym
tygodniu przeszło 30000 iudzi. Potrzebaby d('starczać armji tygod.ni~w.o 20 :-3~
tysięcy ludzi dla utrzymama JeJ w rowneJ

nie niemieckie;
. S
kao godz. 101 pół: Suma, w czaSie umy
zanie polskie;
.
o godz. 12 Msza św.
o godz. 3~ej l pół po południU: ~leSzpory._
od 18 do 23 października. PrymarJa z wyst\
wieniem Najświętszeao Sakramantu o g?~z. ~ ~ ~e i
rano, Msza św. o godz. 1-ej i pół, 8-eJ 1 po l

sile.
środy
~ołnierzy.

Angielska lista strat z

LUGAKO. 14 piIŹdziernikll.
dQnoszą z Petersburga
Rosyjska koutrofenzywll
pod Diwińskiem i nowa ożywiona akoja w
Galicji stawiają sobie jako cel, aby prsesllko- .
dzić Niemcom \l przerzucaniu wojsk z wschodniego frontu na inne terell~ wojny. Rosyjskie koła wojskowe zadeoydowały, że nade.
szła obeonie chwila, aby wszystkie tumje
mocarstw snrzymierzonych podjęły silną i
zdecydowauą akcję a wtedy zwycf'i)atwo b~dzie ich udziałem.
!
S~r8.wozdawca wojenny "Corriere delIa
Sera" przeciwstawia z wielkie m zdumieniem
fakt, że armja austrjacka obeonie p~nawia
coraz częściej swoje ataki na froncie wło
akim i ma. sif;l wrażenie, jakoby Austrjacy
n.idi zamiar przenieść walki na teren wio..
ski. Widać z tego, że nieprzyjaciel dąży otiaroie do przeszkodzenia Wło~~om wokazaniu jakiejkolwiek pomocy SerhJl.

Korespondenci

nia 111 oficerów i 3046

wymie·

pół.

do pis))1 włoskioh:

Kwest ja oddzielnego pokoju
z Rosją.
Według wieści telegraficznej z Petersburga oburza się prasa prawicowa
na zarzuty prasy liberalnej, jakoby pcha-ła do zawarcia
oddzielnego pokoju;
"Riecz" przeciwstawia tym oświad.cze
niom następujące wywody gazety "ZIemszczyna":
.
Jeżelibyśmy podług życzenia
zmienić gabinet,
stkie ofiary byłyby daremne i nie

liberalnego chcieli
toby wtenczas

prow.,dzić

bloku
wszy-

Wyrokiem sądu polowego w Łęczycy zostali
zkazani:
1) dawniejszy rosyjski tołnierz ~zczepan
Grund.
.
2) rosyjski poddany Antoni. Wia~k?wski ':
Piątku obydwaj za przechowywarue brom palnej
każdy na l rok ciętkiego więzienia,
3r sołtys Józef Grabarczyk z ZIelenowa za
ukrywanie rosyjskich żołnierzy na jeden rok więzie
nia.
Łęczyca, dnIa 1 Października 1915 r.
Komendant Etapowy.
podp. Schoenę.
Major.

.

wania.

rolUJ'"

LONDYl ~. 14 pazdzier' ika. "Times"
dowiaduje się z Petersburga:
Ministerjum spraw zewnętrznych
otrzymało sprawozdanie, według którego
wyrażono w Tokio życzenie, żeby przy';
gotowania do zawarcia sojuszu rosyjskojapońskiego zostały jaknajprędzej ukoń"

czone.

Chodzą

pogłoski, że

wkrótce wysoki urzędnik ministerjum spraw zewnę
trznych pojedzie do Japonji.
Głosy

i nadzieje prasy

PARYŻ. 14 października.
Prasa
francuska wypowiada nadzieję, że armja
rosyjska, która teraz znów się wzmoc~
nila i posiada dosyć amunicji, wystąpi
zaczepnie, aby przebić linje niemieckie
i w ten sposób ulżyć wszystkim frontom.
ltTemps" pisze: "Teraz nastąpUa
chwila przejścia Rosji do ofenzywy.
Armja rosyjska musi teraz być w tern
położeniu, żeby zmiażdżyć Niemców.
Byloby dla nas wielkim rozczarowaniem,
gdyby nasi sprzymierzeńcy nie wykorzystali takiej pięknej sposobności".
Następca

Delcassego.

AMSTERDAM, 14 października. W
związku z ustąpieniem De1casseg0 cieka-

we jest doniesienie "Exchange Telegraph"
w którem powiedziano: "w kuluarch izby
rozstrząsana była kwest ja mianowania Pawła Cambona, ambasadora w Londynie.
ministrem spraw zewnętrznych na miejsce

Del.cassego, którego zdrowie pogorszyło S!~ .
tak, że prawdopodobnie nie b~dzie mógł
podjąć sj~ znów swych obowiązków parlamentarnych.

Angielskie minister jum wojny
O lDap~ cizie Zeppelinów.
Depesze B Londynu donoszEt o opublikowaniu pnez Ministerjum wojny Szcze
gÓłów napadu Zeppelinów na Londyn i
schodnie hr. bstwa.

.

W doniesieniu -tem pisze się, że by"
lo uszkodzonych kilka domów i powstalo
kilka potarów. Źadnych jłjlH1al~ powużuie)

Bz,rch szkód o charakterze WOjskowym me

parafialny· św. Kazimierza:

17-go października o godz. 6.i pół rano: P~
marja, z wystawieniem Najśw. Sakramentu kazarue
polskie;
.
o godz. 8-ej i pół: Msza św. śpIewana, ka1
'zanie;
.
o godz. lQ-ej i pół. N.sza św., kazarue poskie;
o gDdz. 3 i pół Nieszpory.
od 18 do 23 października: Prymaria z wystawieniem Najśw. Sakramentu o godz. 6 rano, Msza
św. o godz. 9 rano.
We wszystkich kościołach przez miesiąc
październik nabo1eństwo R6tańcowe o godz. 5 po

Poszukuje si~ dostawccw dla szpitali miejskich, na wszelkiego rodzaju produkty rolne, warzywa i ogrodowiznę, jako to: kartofle, kapustę, buraki, selery, pory, pietruszkę, marchew,{:ebulę,
groch, fasolę, etc. etc.
.
Produkty winny być dostarczone w naJlepszym
gatunku.
Oferty t:prasza się s!c.ładać w zapIeczętowa
nych kopertach, do Bi!:ra Pclegacji przy Magistracie m. Łodzi, 1\1lkclajews';... -Fi.
L6dź, da. 1l P 1-' Li ;roika 1915 r.
, Magistrat
Delegacja Zdrowia
Schoppen.

poło

Sprostowanie.
We wczorajszej wzmiance kronikarskiei p. t ... Nafta dla Łodzi" . zakr~d!y

(o)

dwie omyłkizecenkie., a mlanOWlCH3=
kwarta nafty zawiera w sobie nie 5 funtów, lecz nieesła 2 funty, zaś w końca
wem zdaniu o śrubowaniu cen nafty przez
spekulantów do 1 rb. i więcej dochodziła
cena nie puda nafty. lecz kwarty.
się

Rałendarzgk.

z

DZIŚ:

Martynia.na.
JUTRO: J a.d wigi W d.
Wschód słońca o godz. 6 m. 22.
Zachód
»
"
..
5 . 10.
Dziś o g. 1 popołud. Stan barometru 758Na jutro spodziewana pogoda '
TEATR PC)LSKI. Dziś o godz. 7-ej wIeczorem WIECZOR l'REMJER. l. Wa.rszawianka (1;'lesń z r. 1831), II. X Pawil?n,llI.
Pierwiosnki. W Niedzielę o godz. S-eJ po poł.
. Kościuszko pod RaCławicaIIi i." Wieczorem
~ godz; 7-ej .Leci liście z drzewa •.. Rok 1864".·
TEATR WIELKI Jutro O godz. 5 po po pał.
"Belweder".
.
WYPOŻYCZALNIA Tow. • Wiedza" otwarta codziennie od g. 5-8, w niedziele i liwię
ta od g. 10-:1.

Tow. "Wiedza"_

staraniom zarządzające
go Sekcją bibljoteczną Tow. oświatowe
go "Wiedza", p. Izydorczyka, księgozbiór
"Wiedzy" powiększony został o kilkaset
tomów nowych dzieł.
.
Na nowych członków przyjmowani
są tylko I'obotnicy~
.
Celem uzyskania środków materjalnych dla rozszerzenia akcji oświato
wej, 'zarząd postanowił urządzić przedstawienie w teatrze Polskim. Danem
będzie dnia 28 b. m., w czwartek, o g.
7 wieczorem "Na zawsze" Lucjana Ry~
dla.
(a)

Dzięki

Przedstawienie
urządzone dn. 14 b. m. w teatrze polskim
na korzyŚĆ Tow. "Uczelnia· na wpisy i
zapomogi przyniosło czystego zysku 301
rubli 88 kop~

Kronika mieiuowa i ląsle~lka.
Porządek ":abożeńst.

-łódzkich

Kościół

francuskiej.

Kościół

Ogloszenie.

więc,

Rosyjsko",jąpońskie

Kościół parafialny ŚW.· Anny:
DnIa 17 października o godz. 6-ej ranO: Prr
marja z wystawieniem Najświętszego Sakramen u,
1
kazanie polskie;
.
o godz. 8-ej rano Msza św. kazarue po~~~
.
k~
o godz. 9-ej rano Msza św. śpiewana,
nie niemiecl,ie;
.
o godz. ID-ej i pół rano Suma z kazanIem
polskiem:
o godz. 3 i pól po poło Nieszpory;
od 18 do 23 października: Msze św. o godz. 5
i pół, 1 i pół, 8 i pół.

Ogłoszenie .

warwojny nadal.

powiada "Riecz", reakcjo~
niści 'wypowiadają się otwarcie albo za
utrzymaniem dotychczasowego minister~
jum, albo za zaprzestaniem bezcelowej
walki. "Riecz" nazywa to zdradą stanu.
Cała prasa liberalna obawia się, że w
kołach reakcyjnych rzeczywiście roztrząsają plany oddzielnego pokoju,
A

Vi
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_ -kościołaoh
ad 87-go do 23-ga pazthdernlka

parafialny

św. Stanisława

Zebranie ogóll,e ozł~nkó_ Stow.
.
Naucz. Ghrześcjallł. _

Kostki:

17 października o godz. 6 rano Prymaria,.z
wystawieniem Na}świętszego Sakramentu kazanIe
polskie;o godz. g-ej rano Msza SW., kazanie polskie'
.
) o godz. 9-ej rano Msza św., śpiewana, klfZanie niemieckiej
o godz. 10 i pół rano Msza św. dla uczniów;
.
o godz. 3 i pół po poło Nieszj;ory.
od 18 do 23 pa:tdziernika: Msze św. o godz.
6, 7 i pół i 9 i pół.
Kościół

parafialny

św.

Józefa:

17 października o godz. 6 rano Msza św., kazanie polskie;
o godz. 9-ej rano Msza św., kazanie polskie;
o godz. 10 l pół Msza św. z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, kazanie polskie, Różaniec,
nabożeństwo błagalne;

pół,

o godz. 12-ej Msza św., kazanie polskiej
o godz. 5-ej i póŁ po południu Nieszpory;
od 18 do 23 października: Msza św. o godz. 5
8 i 9 i pół.

Kościół

parafi. Przemienienia

Pańskiego:

17 października o godz. 6 i pół Prymarja z
wystawienien Najświętszego Sakramentu, kazanie
-olsk:e;
l'
o godz. 8-ej i pół Wotywa, kazanie pol~k·
_
) o godz. 3-ej i pół po poło Nieszpory;
od 18 do 23 października: Msza św. o godz. 6
i pół i 8 i pół.
Kościól.parafialny

pół

Serca Jezusowego
w Radogoszczu:
październikaNaboteńsfwo o godz. la

17-go
rano, kazanie poJskie;
o godz. 3 i pół po

Koś::iól

pał.

i

Nieszpory.

parafialny Wniebowzięcia Najśw.
Marji Panny:

Dnia 17-go października o godz. 6-ej ran
Prymarja z Wystawieniem Najswiętszego Sakramentu, nauka. polska;

Zarzlld Stowarzysgenia' Nauczycieli
zawiadamia, że w 50botę 16 października
r. b. o godz. I) i pół wieczorem w Domu
Ludowym przy ul. Przejazd nr. 34 odbę
dzie się, Ogólne Zebranie Człenków.
Porządek dzienuj:
1) Wybór prezydjum Zebrania Q.

gólnego•.
2) Odczytanie protokułu z poprzedniego Zbbrania Ogólnego,
. -3) UnormowanIe płac nauczycielskich.
4) Wybór 9 członków Zarządu i 4:
za8t~pców.

ó)

Utworzenie kasy Samopomocy.
Z laboratorjum miejSkiego.

Na kierownika laboratorjum miejskiego powołany został dr. chemji Poplawski.

Pomocnikiem jego
Helena Weyland.

o

j~st

dr.

chemji

hl"gjenie etudzieft

blidzie miał odczyt w przyszłym tygodniu
w lokalu stow. techników dr. chemli inży.

nie Donski.
Os(. by

interssujące się w sprawie stuzaopatrzenia miasta \V w\Jd~ i t. p.
mogik być obecne na tym odczycie.
Z- Kropli mleka.
(a) Zarząd .,Kropli mleka" postadzień,

nowił wypuścić do sprzedaży pocztówki
z fotografjami dzieci, otrzymui.ących
mleko. W tym celu inż. Daszewski dokonał onegdaj rano kilku zdjęć "milusińskichj(.~

"Kropla mleka" daje obecnie dzie-ciom mleko skondensowane, lecz z powodu braku środków materjalnych, w
.ilości niedostatecznej.
Rozdawnictwo

odbywa się codziennie od godz. 8 ra~~
w lokalu własnym przy ul. PiotrkowskIe]
nr. 103.
Poświ""ceniie skRe pUl spoi:l"_~c%eg!,
.

Wiosna.

"I:

Jutro o godz. 9 rano odtędz:e się
noświocenie nowego lokfilu przy ul. GUd
berna~rskiei nr. 36, do kt6rego Stow. spo ..
źywcze "Wiosna" przenosi swój sklep.

o

wydawanie przepusłęk.

(h) Oddział wydawania. przepustek n.a
\~ yw6z i przywóz tow~rów, przy magla
stracie otrzymał od władz odnośnych rozT)orzl\d~enie, aby towarów zrebvirowanych
~ie oddawać ~łaścicieI{)m, lecz aby zostały w składach rekwizycyjnych.
Z de2egacji Eaprowiantowania miasłt."
(h) Składnicy pr~y za~upach w ~e
legacji zaprowian.towanm .mll~sta. ob~wl~

zani są. pb,cić 2/3 markami .Dl~~leclnemlt
resztę źaś w walucie rosYJskIeJ, lub bo-

. rk t
W braku marek w obroCJe r ~an ory
wymiany pieniędzy śądają po 63 kop. SI'
markę i więcej, CO dla kooperaty'Y'. ~aby:
wających towar, jest bardzo ucu~zhwe. l
tem samem cena towaru podwyzsza SH~
O 5%,

nami.

Powstrzyma-nie wypłałJ' zapomóg.

T-wo akcyjne Widzewskiej manufaktury zawiadomiło swoich robot~jków, źe tyl~o
ci robotnicy, którzy pracowali w fabryce nIe
mniej 15 la!, będą otrzym.yw~ć nadal Eap~
mogi tygodniowa. WszystkIm mnym robotn.kom hędą wypłą,cane zapomogi tylko do l-go
listopada.
Wyjaśnienie w BP:iil!lfie. opłacania
za 'robotników sZIJltała I zapomóg.
Ostatecznie zoatało wyjaśniouem, że do
zapomóg z fabryk i k{lr.7.~stania ~e szpitali
i wogóle pomocy lekarskIej wra~le chor~by
maią prawo ci robotnicy. którzy praeowah W
f<loryc8 niemniej jłlk ldt 15.
Ze -Stow. Nłaścacleli domów.
Stow!lrzvszenie wl. domów opracowy·

wa st·,tatv To~"arzystwa wzajemnych uhezpiSG:lell od ognia. \Vybrr.no speojalu'll komisję, która zajmuje się tą sprawą.
Księgi meldullkowe, przygotowane W
dwóch językach, a także stemple i książki
meldnkowe będą sprzedawane tylko członkom
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie zabiega około· zsłoze';'
nia kooperatywy spożywczej dla czbn ków.
Nad sprawą tą będą się jeszcze toczyć obradyna najbliZszsm posiedzeniu Zarządu.
Z

przemysłu.,

(h) W świecie przemysłowym w Ło
dzi daje się zauwa~yó . pewny lI!1stój. Speku"
lanci zakupili wj~ksze zapasy towarów. a
kupcy z prowincji nie przybywali po zakup
towarów w przeciągu ostatnich 10 dni. Spekulanci w obawie, it cena na zakupione to·
wary dojdzie do minimum, postanowili na
giałdzie swej sprzedawać zakupiony przel
nich towar o 2% niżej ceny kosztu.
Fabrykanci zaś, którzy znają doskonale cenę towarów, oraz wiedzIi. jaką przyf'złość mają te towary, trzymają się innej
zasady, aniz,m spekulanci i trsymaj!\ si~ ści
śle 'dawnych cen.
.
Fabrykanci sprzedaią 'określonll iloM
towarówi wpadli na myśl, aby spekulantom
nadal towarów nie sprzedawać, gdyż zda..
niem ich psnją oni ceny na towary.
.
Kupcy, którzy przybyli li: okolic RadQ.
m'a, Lublina, Zamościa i innych miejscowości zakupili niewielkIl iloŚĆ tdwaru z tego
powodu, iż ceny na towary nie były dla nich
przystępne.
Towary sezonowe znujdujik siQ
w r~kach spekulantów, którzy oozekują na.
poprawę B~yeh

interesów.

gieł
dzie przemysłowej głosiła fama, iż towary
manufakturowe majll! być lIIarekwirowaue.
Kupcy którzy przybyli do Łodzi z miejsoowości okupacyjnyoh w Król. Pol. ~teg()
powodu nie chcieli nabyć towarów.

'N cit\gu ostlltnich paru dni na

Z kooperatJ'wy komitetu razcllziałUl
kart chlebowych.
(h) Na pierwBzem posiedzeniu Zu;·ądu
podziału msuda.tÓ\'l
w sposób następujący: inżynier J'lll Odyniee

kooperatywy dokonano
(prezes)

inżynier-agronom

BSI'll'lrd

Dohrzyń.

ski, Jan Thum (skarbnik).
Do wydziału zakupów wybrany został p.
Franoiszek Myszkorowski. Jako t:!ekretarz p.
BQlesław Knapski.
Sklep kooperatywy snajduje się w 10"alu Kom. rozdziału chleba i mEtki przy ulicy Andrzeja Nr. 3, II piętro wejście z podwórza. Sklep jest otwarty w środy od 6 do
8 po pol. i 11 soboty od 3 1/ 2 do f82 po

pol.

Ty mC22soWO na składzie znajdujlll 6i~
n~stępui:Jce produkty: mąka pszenna, która
Się sprz~daje po 16 kop funt, cukier (po 21
kop. funt.
Z1.1ząd kooperatywy podjął starania,
aby otrzymać z Sekcji zaprowiantowaniamia..
sta: groch, masło, oraz nl1ftę i t. p. prodllk..
ty spozywcze,
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Z Kooperatywy przedmie"ścia Ba.futy.

(I) Dzięki inicjatywie r. Hei ID li. li na
otworzQno na ul. Aleks3udr ,wskiej pod
nr. 13 kooperatywę tanich produktów spożywczych, która będzie czynną 2 razy tygodniowo w poniedziałki i czwsI'tki, sprz€.dając ludności prądukty

po cenach" przy·

stępnych.

"""; B. na. sprawę nie stawił się i przeto
~,,!-.,,?ł . wył'Ok zaoczny, na zasadzie którego
'. WImen zapłacić powodowi 660 mk,
~1;'lZ [li 6% Za cały czas wOJ'ny oraz koszta
t-ą,·owe.
'
~it)niądLe te w"(mV 1yć ~ a; l : eona Vi
przeClągu miesiąca.
.

W,dka z wyzysldem.

(3) Wc:zoruj" na targu, na Zielouym
Rynku i policja rozciągnęła baczniejszą
kontrolę nlld handlarzami, dopuszczającymi
się wyzysku przy sprzedaży artykułów
pierwszej potrzeby. Włościan zmuszono
do sprzedawania "kartófli w cenie 60 kor'.
f;8 ćwiartkę, zaś handlarzom cukrem rozprzedano farynę vi cenie 17 kol'. za funt,
poniewaś handlarze
sprzedawali funt po
30 kop.

Rewizje sanitarne w jatkaoh.

W ubiegły czwartek kilku człon
Komisji sanitarnej, przeprowad2iło sza
reg rewizji w jatkach "Gościnnego dworu"
(Luto-mierska ul.) i w niektórych 2; nich,
la niezaehowanie sanitarnych rozporządzen

(1)

"tÓW

sporządzono protokół.

t

żydowtakiego

towarzystwa literaCm
Ildeg".

Dziś w sobotę, O
łudniu, odbędzie się w

(l)

godz. 2-ej po polokalu towarzystwa (Rzgowska 7) odczyt p. J. KacenelBona na temat ~Swiat bez cudów".
Bilety po 5 kop. otrzymać można w
lokalu towarzystwa.
Ofial'a

(I)

W

ubiegły

nieoatl'ożoości.

czwartek o godz. B-ej

południu, jak śnieznajomy młodzipniec
liczący lat 23, chcąc na ul." Piotrkowskiej
nr. 12 wyskoczyć z tramwaju nr. l, będą
cego w pełnym biegu, upadł tak nieszczę
śliwie, iŻ drugi wagon przeszedł przez

po

niego rozkroiwszy go na dwie· części i oderwawszy mu nogi i ręce.
Zwłoki !lrzeniesiono do szpitala św.
Aleksandra.
Skon na Il!jey."

W ubiegły czwartek zaalarmowano pogotowie ratunkowe do osoby 85
letniej, która zemdlał!l na Dlugiej pod nr.
(1')

7~

•
Z~wiadomiony zarząd szpitala dla zaLaźnych chorób na ulicy Łąkowej, wysłał

tlWÓ2i do zabrani,-! chorego, po przybyciu
jednak na miejsc!?, Z{lstano już tylko sty-

gnące zwłoki.
U~ęcie

szajki karciarzy.

Policja 3 u~ząstku (Kościelna 4)
przepl'owadziła w Ubiegły czwartek obła
wę na placu ze 8tarzyzną (Zgierska 6), i
aresztowała tam szajkę karciarzy, składa
jącą się z 10 osób.
Szajka operowała tam przez czas
dłuższy, nabierając wie!e naiwnych osób.
(1)

Kronika sqdo(iJo.
Sędzia pokoju II rewiru rozważał
w tych dniach następujące sprawy.

a alimenty.
W pierwszej splilf!wie niejaka Nisenhaufowa, zamieszkała u brąts swego·
Herszla Gelbarta przy ulicy Kielbacha 13,
zaskarżyła męża swego Abramao !l1im~nty
dla siebie i dla swych 3 dzieci po 25 rb.
miesięcznie.
.
Nisenhaus jest posługaczem w szpitalu im. Poznańskich i pobiera fi rb. tygodniowo i 8 . rb. miesięcznie na mieszkanie.
Opał i śVO;istło ma N. darmo. Z pensji N.
potrąca się rubla tygodniowo na rachunek
pożyczki, którą N. pobrał od Zarządu szpilala .
~t)na N. na Elldzie oznajmiła, iż pożvcia małżeńskie z mężem jest niemożebne
i ~ pn::eto ona zmuszona jest z nim żyć od·
dzielnie.
.
Mąż zeznał, i3 żońa go porzuciła,
odjeżdżając do Bełchatowa z dziećmi, on
zaś ze Bwejstrony zgadza się na dalsze
wspólne pożycie, lub też na rozwód, na
koszty którego gotów złożyć 500 mk.
8ędżia proponował zgodę, lub rozwód,
przyczem zaznaczył, iż jeżeli żona N. na
jedną z wymienionych propozycji nie zgodzi
się, wtedy sędzia da mężowi upoważnienie
do sprowadzenia żony przez pcHej~.
Nisenhauaowa po "długich namysłach

zgodziła afę na

łlWą

wspólne

pożycir,

cDffljąC

skI rgę.

Po wyjściu z Sllli sądowei Nisenh "u·
Sowa rozmyślIła się i porzuciwszy dzie ;;,0
na" El hody ulotniła się, krzycząc do Z:lafclrfJWanego męZa: linie znajdziesz m:lie
więcej."

o zwrot pieniędzy za towar.
W drugiei sprawie niejaki Grinszt .jn
(BrednIa 65) wjiw:.:zył ake)ę cy~Un:~ BI'yazowskiemu (Brednia 94) na sumę 660 mk.
~Wrotu za mąkę, sprzedaną na dwa miesiące

przed

wojną:

I"mln t~~i~g;;:V,:.,;o'i;'J~"'~~'

Bp,gU.
fi'&< ~f:M!H!
.ta
DlR
(ho)

RRDNYCH

~~il;;~~j,,~;';~ii~~'
;:;lLlh";''W~W6:;!W~d

MlRSTt\

Kallskiej

3.

W czwartek, dnia 7 Paidzlemilta r. b. o godz. 9 rano
w Bogu nasza ukochana córka i siostra

zasnęła

ś.

BRONISŁ

,

Tp.

WA

xa

NACE'A

w 43 roku tycia. Nabożeństwo żaiobne za spokój Jej duszy odprawione zostanie \ve
wtorek dnia 19 paidziernika r. b. w kościele św. Krzyża w Łodzi o godz. 9 i pół rano
na które zaprasza krewnych i znajomych stroskana

PRBJRNiC.

--0-

(DokOńczenie)

dyskusji mają Jeszcze prawo głosu refe.§ 11.
rent i Magistrat.
Wszelkie listy i dokumenty nadsyła
§ 17.
ne pod adresem Rady, odbiera przewodniPo zamknięciu dyskusji przewodniczą~y, a regestruje zaś je prowadzący proczący układa pytania, które mają podlegać
tokoL ~szystkie sprawy, podlegające komgłosowaniu. Pytania te winny być ułożo
pe~encJl Rady miejskiej, winny być wciąa
ne w ten sposób, aby na nie można było
glllę~e przez prowadzącego protokół na
odpowiedzieć: "tak" lub "nie".
~peC]alną kartę dzienną i omawiane na
Forma pytania może podlegać dylednem z" d~óch najbliższych posiedzeń.
skusji. O ile zdania w tym względzie są
Na ~ażdem ple:~sZ~n;t VI kwartale posieróżne, decyduje głosowani.
~zen.lU Rad~ mle] sIneJ, przewodniczący o.
DowIązany jest zdać sprawozdanie ze sta·
§ 18.
nu spraw miejskich za kwartał ubiegły.
Jeżeli który z c:..łonk6w Rady w
~adnym przysługllje prawo informowania
przemówieniu swojem oddala się od przedSIę drogą interpelacji o stanie prowadze~
"
miotu obrad, przewodniczącemu przysługu
n!a spraw w Magistracie lub w dep:lla·
je prawo zwrócenia mu na to uwagi, o ile
CJa~h." lnterpela~je winny być jasno sforzaś mówca do tego się nie zastosuje. albo
mUiOwane, podpisane przez Radnych i odprzywołania
dane .przeWO~~I( zącemu, który· je podaje nieprzystojnie się wyraża go
do
porządku.
O
ile
w
tern
samem
do :'llado1?oscl. Radnych:. Przewodniczący
przemówieniu mówca przywołany został 2
z~w~adamla. o lllterpelac]l Magistrat i żąda
razy do porządku bez skutku, przewodnioswlad~z<:nJ~, czy magistrat na interpelację
czący obowiązany jest odebrać mu głos.
o~powle ! kIedy. Przed odpowiedzią MagIstratu, mterpelant otrzymuje głos dla u- W tym wypadku mówca ma prawo z\\'ró..
dć się o decyzję do zebrania, które po·
motywowania interpelacji.
winno sprawę tę natychmiast rozstrzygnąć.
§ 12.
Podczas rozstrzygania spraw takich, zainteresowany winien być nieobecny. Jeżeli
Każdy z Radnych obowiązany jest
porządek zebrania zostanie poważnie zapunktualnie uczęszczać na posiedzen"a
kłócony, przewodniczący moze posiedzenie
1 pozostawać na nich aż do ich zawknię~
zawiesić na czas pewien, albo je zamknąć
cia. Radni, którzy na posiedzenie wogóle
zupełnie.
lub punktualnie przybyć nie mogą, winni
§ 19.
zawiadomić o tern przewodniczącego przed
rozpoczęciem obrad. Jeżeli ktokolwiek z
Uchwały zapadają większością głosów
Radnych zechce opuścić posiedzenie przed W razie równej liczby głosów rozstrzyga
jego zakończeniem, powinien również o
głos przewodniczącego. W sprawach watem zawiadomić przewodniczącego.
żnych, dotyczących majątku miejskiego,
§ 13.
jako to: kupna lub sprzedaży placów i nie
ruchomości oraz zaciągania pożyczek miejPodczas obrad i przy zapadnięciu uskich. uchwały zapadają ~większością 2/3
chwały w. sprawach, w których zainteresogłosów radnych, obecnych na posiedzeniu.
wani są niektórzy z "Radnych, ci ostatni
Jakkolwiek niegłosujący uważani są za 0=
winni być nieobecni. .
becnych, to .jednakże większość głosów o§ 14.
bliczaną być winna tylko w stosunku do
Obrady prowadzone są w języku polbiorących udział w głosowaniu.
skim lub niemieckim i winny być na żądanie tłomaczone.
"
§ 20.
Przedmioty obrad referuje przewodniGłosowanie odbywa się zwykle przez
czący lu.b wybrani. przez niego uprzednio
wstawanie lub pozostawanie na miejscach.
członkOWIe Rady. Zadnemu z członków
Głosujący "za" wstają ze swych miejsc, gło
Rady nie wolno przemawiać bez u przedniesujący zaś "przeciw· pozostają w pozycji
go udzielenia mu głosu przez przewodnisiedzącej. Po zamknięciu dyskusji, lecz
czącego. Przemawiający· powinien wstać,
przed rozpoczęciem głosowania, mo:!e być
pozostali zaś siedzieć.
zapropowanem głosowanie tajne za pomoPrzewodniczący może zabierać głos
cą kartek.
w każdej chwili. Magistrat musi być na
O głosowaniu tajnem zebranie decykażde swe żądanie wysłucl1anym. "
duje ZWj kłą większością głosów. Przewo§ 15.
dniczący stwierdza wynik głosowania i ko
munikuje
go zebraniu.
Projekty nagłe Magistratu powinny
§ 21.
być zamieszczone w porządku dziennym
najbliższego posiedzenfa nawet wówczas,
Radzie miejskiej przysługuje prawo
gdy zawiadomienia o posiedzeniu zostały
powołania do życia stałych lub specjalnych
już rozesłane i gdy Magistrat wnosi prokomisji w celu powierzenia im opncowajekt dopiero na samem posiedzeniu. Przenia projektów, które podlegać mają rozpapis ten winien być stosowany i do projetrywaniu przez zebranie Radnych.
któw, uznanych przez przewodniczącego
Przewodniczący
proponuje liczbę
lub przez 4 radnych za nagłe. Projekt
członk6w komisji i skład jej osobisty.
O ile propozycja jego zostanie odnagły, który nie został w porę wciągnięty
rzuconą. katdy z członków Rady ma prado porządku dziennego, powinien być odwo stawiania dalszych kandydatów.
czytany na posiedzeniu.
Następnie Magistrat lub przewodni·
§ 22.
czący Rady uzasadnia jego nagłość.
Komisje obowiązane są powierzone im
Jeżeli ktokolwiek z Radnych oświad
sprawy zbadać gruntownie i przygotować
czy się przeciw nagłości projektu, wówje należycie do wniesienia pod obrady najczas bez dalszej dyskusji odbyć się winno
bli:!szego zebrania zwyczajnego. Na terngłosowanie nad tą kwestją. Projekt. uże zebraniu lub w terminie przez Radę wyznany wynikiem głososowania za nagły,
znaczonym. Komisje winny zdać sprawo_
podlega obrz.dom i w sprawie tej winna
zdanie ze swych prac i wyrazić swój po.
2;apaść uchwała. Radnym puysługuje pragląd w zbadanych prżez nie sprawach.
wo inicjatywy. Każdy ich wniosek winien
§ 23.
być podpisany conajmniej przez 4-ch RaPierwsze
posiedzenie
Komisji zwołu
dnych.
je przewodniczący Rady. Posiedzenia Ko§ 16.
misji prowadzi przewodniczący Rady lub
też jcden z członków Komisji, wybrany
Każdy z członków Rady ma prawo
przez jej członków z pośród siebie. O
postawić wniosek przerwania dyskusji. "
kaidem swem posiedzeniu Komisja winna
O ile wniosek taki popartym zostazawczasu zawiadomić Magistrat i przewonie przez 4-ch członków łącznie 2 wniodniczącego Rady. Nadto powinno być wyslwdawczą, wówczas podlega on głosowa..
wieszone w Magistracie ogólne zawiadoniu. uprzednio jednak na żądanie winni
mienie.
być wysłuchani dwaj członkowie: popieraNa posiedzeniu Rady przedstawia rejący i odrzucaj<;cy wniosek.
.
zultaty prac Komisji jej przewodniczący
O ile wniosek przejdzie, dyskusja
lub wyznaczony przez niego referent. W
nad omawianą sprawą zostflje zamkniętą i
ważnych sprawach przewodniczący Korni·
nie wolno. jej wznawiać. W sprawach po..
sji wyznacza referenta i z pośród człoll
rządku dziennego i sprostowania niewła
ków Komisji, pozostałych przy głosowa
ściwie przedstawionych faktów przysluguje
niu w mniejszości. Pozatem obowiązują
Radnym prawo zabierania głosu w każdej
Komisje przepisy, wydane dla Deputacji o
chwili, w sprawach za~ osobistych dopiero
tymi;e charakterze.
po zamknięciu dyskusji. Po zamknięciu

§ 24.
Dla prowadzenia protokułów Radni
wybierają na przeciąg jednego r&ku jednego" z urzędników miejskich, według listy,
przedstawionej przez burmistrza. Na wniosek 4..ch Radnych, albo gdy prowadzący
protokół jest wskutek swego stanowiska"u"
rzędowego lub osobiście zainteresowanym
przy uchwaleniu wniosków w poszczególnych sprawacb, protokół prowadzi wybrany
na mocy § 2 regulaminu sekretarz Rady
względnie jego zastępca.
Prowadzący pro
tokół obowiązany jest do prowadzenia dja·
rjusza, dostępnego podczas posiedzenia
dla wszystkich członków, z którego człon
kowie zebrania mogliby się dowiedzieć, w
jakim okresie wykonania znajdują się uchwały.

§ 25.
z obra:l Rady miejskiej
w językach polskim i nie~
mieckim w specjalnej księdze protokólarnej.
Protokół winien zawierać:
1. nazwiska obecnych na posiedze.niu Radnych, .
2. porządek dzienny zebrania,
3. wnioski, poddane pod głosowanie
w dosłownem ich brzmieniu, oraz
wynik glosowania nad nimi.
Protokół winien być odczytany i podpisany przez przewodniczącego, sekratarza
i conajmniej czterech Radnych.
Protokóły
prowadzone są

Z ostatnIej chVJIU.
Urzędowykomuniikat

austrjacki.
WIEDEŃ, lS-go paźdzIernika;
Z widowni

rosyjskiej.

Niema wydarzeń ważniejszych.

Z widowni

włoskiej.

Na froncie tyrolskim trwa silny
nieprzyjacielski ogień artyleryjski.
Natarć piechoty próbował przeciwnik
tylko na pła.skowzgórzu Vielgereuth,
gdzie ° północy przystąpiło do natarcia na stanowiska nasze kilka
kompanii piechoty włoskiej, lecz zmu..
szono je po krótkiej walce ogniowej
do cofnięcia się. Rozbiło się również powtórne usiłowanie przyblitenia się w godzinach rannych.
Na granicy karyntyjskiej i na
Pobrzeżu, ogólne położenie jest niezmienione. Poszczególne odcinkifrontu tego, podlegają w dalszym ciągu
trwałemu ogniowi artyleryjskiemu.
W przeoiwnatarciu pobito i zadano
duże straty oddziałowi włoskiemu.
nacierającemu na krańcu płaskowzgó ..
rza obok Peteano.
Z widowni południowo-wschodniej.
C. i k. siły zbrojne napierające

przez Erino-Brdo odrzuciły nieprzyjaciela za rzeczkę Bolicyca, wpadają
cą do Dunaju pod Vinca.
Niemieckie siły zbrojne kroczą ..
ce naprzód po obu st,ronach dolnej
Morawy, wzięły szturmem Pozarevac.
Pierwsza armja bułgarska podję
ła natarcie przoz wschodni ~ granicę
serbską

i

zajęła

Białogrodzikiem
Zastęvca

H o efe r,

przełęcze

między

a Kniazevucem.

szefa sztabu generalrzego
marszałek polny poruczni"

Walki na granity bbłgarsko
serbskiej,
(Komunikat urzędowy bułgarski).
W związku z meldowau:yill jut napa'"
dem

ll:l

ziemie

łogra<lczyku, w
łowali serbowie

wać bułgarskie

bułgarskie

w okolicy Bianocy 12 października usiw wielu miejscach" atako ..
Duilktv strate~iczne bro-

4.

GAZETA

gińskiem

Sprawozdanie rosyjskiego
sztabu generalnego.
PETERSBURG, 14 październ. Sprawozdanie urzędowe z dnia 13 paździer

nika:
W okolicy Rygi na wschód od jeziora Babit wzięliśmy niemiecki aeroplan morski. . Nad frontem Dźwiny odparto wszystkie ataki niemieckie. Walka
w okolicy góry Zamkowej, na zachód
od Illuxta (2 klm.), skończyra się zdobyciem wzgórz, położonych na północny
zachód od wsi. Niemcy usiłowali odebrać utraconą pozycję, ale . zostali odparci. Na całym froncie walka artyle'ryjska. Niemcy usiłowali ponownie poprawić swą sytuację na południe od jeziora Demmen (19 klm . ..na południe od
Dźwińska) ale zmuszeni wszędzie zostali
do zaniechania tych prób z powodu
bardzo ciężkich strat
Na wschód od wsi Gawarancy (6
klm. na południe od Dryświaty) uderzyli
Niemcy dwukrotnie, atoli za każdym ra~
zem ich odparto. Mimo gwałtownego
ognia artyleryjskiego przekroczyły nasze
wojska cieśninę na południe od jeziora

Boles!a:

Piotrl{owska Ji~ 4.2.

Z dniem l października, po odprzez

w każdym czasie.
Obiady z 4 dań po 1 m. 20 fen.
Napoje i zakąski po nizkich cenach~

©@rlli\©~g~INIll~o
Wóit gminy Chojny na zasadzie art.
1030 1031 i 1033 ust. cyw. ogłasza,
że .,; dniu 23 października r. b. o g.
10 rano odbędzie się publiczna sprzedarz majątku ruchomego, n~leżące~o
do Jana Szturma w Dąbrowle, .a mIanowicie: 2 koni, 1 krowy, ocemonych
na 300 rb. na mocy nakazu Sądu
gminnego 'II okręgu pow. łódzkiego
z d. 17 sierpnia r. b. za Nr. 297.
Chojny, dnia 1~ paździe.rnika 1915 r.
z. Wójt gmmy ChoJny CHI~E~.

Polscy Artyści Zjednoczeni pod kierunkiem Al. Szarkowskiego
po przyjeździe z touruee artystycznej
uwieńczonej
świetnym
powodzeniem
214M

W

L

HI. Szarkowskiego.

Niedzielę

dnia 17

Poc:zątek

iM

twfAiłA4AZ

'1______

=z_._p_i_sa~r_Z_g_m__in_n_y__J_._G_O_c_z_y_n_Sk_l_.~
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44,*

iełki

lokalu..

Stowarzyszenie skIepl1 spotywczego
• Wiosna« przeniosło swój sklep do nowego
.
loka:u przy ul. Gubernatorskiej Nr. 36.
Poświęcenie . nowego lokalu odbędzle
się w Niedzielę d, 17 PaźdzIernika r. b. o godz.
9-ej rano na którą to uroczystość zaprasza
Zarząd.
swych członków.

nową administrację.

Gorące zakąski

gO.l P~ni Ma.rja Bie lińska wystąpi poraz
pierwszy w Niędzielę.
Mozna mieć uzasadnioną nadzieję że
nie0zieloe przedstawienie ... Belweder" za-

Poświęcenie

lokalu, objęty został

nowieniu

tIJba zaskarbić sympat;ą łódz:iej publIczności jako to: p. Stef'lU SznBland,~Al. Szar
kowski, T. Tadwin, pani Marja Szos~and,
Janina Wisnowska i in. spotykamy 1 DO'
we nazwisko pani Marji Bielińskiei,.}J ..artystki teatru łódzkiego z jego naJsw)~t
nieiszeD'o okresu za dyrektora Janowskie-

Teat.. Wielki.
Konstantynowska 16.

Konstantynowska ~ 16.
Pols{'y artyści ZJednntzeni pod kier·

I.

1~3q

wicza; ~eny na to przi:dstawleme artyscl
Zjednoczeni zniżyli prawie do połowy,
chcąc dać tym sposobem możność sz~r·
szym masom. ujrzenia tej ze wszech mIar
interesującej i ciekawej sztuki z przeszł~
ści naszego narodu pod· zaborem rosYJskim.
Początek zaś wyznaczono pa go~z..~
po południu dla tego . aby dac moznosc
okolicznym mieszkańcom powrotu do domu o godzinie 8 wieczorem.
Wśród szeregu nazwisk artystów ~
artystek Z.ednoczon:rch, któi'zy juź zd~lllll

Teatr I mu:;vko.

3*3;5,

I leCltr

czyli Noc listopadowa roku

pełni teatr' Wielki po brzegi.

Dryświaty.

41

~ar "HI" (tKA" l

inaugurują szereg przedstawień w starej
siedzibie sztuką, która doznała gorącego
przyjęcia na premjerzep. t. • Belweder"

Na froncie pomiędzy fezi.orem Boa jeziorem Narocz -odparto nieprzyjaciela. Pod folwarkiem Aleksandl'ja
a wsiami Rudka i Bielskowola (17, 14 i
10 klm. na północny zachód od Rafałówki) wzięliśmy tutaj do niewoli 5 oficerów i 200 szeregowców oraz zdobyli~
śmy 2 karabiny maszynowe. Atak nie~
przyjacielski pod Karpiłówką na północny zachód od Równa odparto.
.
W Galicji nad Strypą w okolicy na
zachód od Trembowli odniosły nasze
wojska·· sukces i zdobyły wieś Wiśniow
czyl~ (24· klm. na pOłudniowy zachód od
Trembowli). Gwałtowna tutaj walka,
jakoteż walka· pod wziętą przez nas
wczoraj wsią Zarwanicą (2 klm. na zachód od Wiśniowczyka)nie ustaje. Część
naszej konnicy wyszła niepostrzeżenie
ze Zarwinicy, rozwinęła się i rzuciła na
nieprzyjaciela.' Z odwagą podziwu godną przejechała p~zez trzy .linje i wycięła
nieprzyjaciela, który rozpoczął niereguIarny ogień. Swietnych czynów dokonała nasza konnica także pod wsiami
Krzywoluka, Bazar, Koszylowce na południowy zachód od Czortkowa (15, 17
i 21 klm.).

nil\ce drogi do Sofji w okolicach TrDY, Ba.
sylogradu i Kostendilu.
Próby nieprzyjaciela zostały odparte
przez wojska bułgarskie, znajdu;ące się w
bliskości zagrożonych miejsc. O godzinie
12.ej w południe udało się wojskom na·
szym wyprzeć serbów. W ni-ektórych miej
scach walki trwliją, jeszcze. Dotychczas
notowane straty bułgarskie wynoszą 18
zabitych, 30 ci~żko i 160 lżej rannych.

Nr. 273.

ŁODZKA.

Paźd~iernika

E

1915 r.

R

I

Po cenach zniżonych!
Sztuka narodowa w 5·du aktach Bolesrawicza osnuta na tle nocy listopadowej
roku 1830

I

o godz. 5 p. p. koniec o 8 wieczorem.

RH;;

Mb

OGłOSZEnIA

DROBHE

upuję

lombardowe i masq.
A• -A. K ny do kwity
s2:ycia.
10
9
przyjmuje chore, ndziela porad
Akuszerka
biednym ustępstwo. Dyskrecja. :PiotrkowBrzezińska

ska !Ii! 223-25.

In.

-

463

rancuzkę młodą, skromną, z szyciem trzy letniem świadectwem (przybyła ze wsi) poleca
Biuro LudwińskieJ Piotrkowska 109.
950

F

Fraliipa;se. On cherche une jeune fran~ail!8
pour gar~on de 4 ans. S'adresser au journal
sous M. 100.
930

K_pię sprężynowe materace,

I Gabrn'~ 'ien{y'ity'CZD,1

AM*~.~-~
. .~~·~~,_~.·~-~·4~Ji~~#re~"~&i~?&~~&4~~~~~Bm~~e~~*~e~§m§~ME@ ~~Rmmm§~;Ea"~~@~#~"mE~.

I

Oświetlenie Elektryczne, motory, lampki, żyrandole,

.materjały instalacyjne oraz re.paracje.
Ł

ó Li

ź,

s..

R

II

t k o w s k i i S li:

.

M. Obodowskiego,

Z i e lon a 1.

al

ul. PIOTRiUlWSIU\ .Ni! 37. (lewa oficycyna II :pi~tro).

'!lgmeam~~twmE~~~~~~4?~~~~~~~'~~~BE~wt~jfflI~

FRn#?S&+&S+M9#§#$$W

skórne, weneryczne i dróg
moczowych
-Cegiiełnian<1l M 6.
__
Przyjmuje 8-10 r. 3-6 po pol.

Ulica PcłllldniaW3 N! 2 róg Piotrkowskiej

włosów
łekarSKtJ)s

choroby skórne

(kcsmetYka

spec. {'horób uszu, nosa i
PiGłrkowska

po długoletniej praktyce w szpitalach chorób
skórnych i WłH~ell"1'Cznych
przyjmuje. codziennie i udziela porad;
godzmy od l pp. do 8 wiecz.

gardła.

35.

AP

kiLi; !BiIliiiS

Lekarz

(3"

Rakovvski
F

.

dóświadczouynauczyciel j~z. niemieckiege z
wyższym wykształceniem

do lek,>ji w godzinach
popołudniowych. Oferty sub.• Pedagog~ składać
w 'ant<1rz(\ pismn ..
f Mi

M

Leftar:&-Bentysta

DOKTÓR

StanlsłaCllI1

noCllskl

choroby kobiece i akuszerja przyjmUje w godz. 5-i·po połudn.
Piiot,.ł;:9wska

.IV!! 275.

R. E PS T E I N, Główna Ur. 41.

1-

Otworzyłam

Gabinet Dentystyczny w Łodzi _
po gruntownem udoskona1en'u się w. swym' zawodzie za gn:nicą. Zlote mosty, złote korony
białe -porcelanowe korony, zęby sztuczne n~
podniebienia· Oraz bezbolesne wyjmowanie Zebów przy zastosowaniu zupełnie· nowych
czulających środk6w.
.

znie-

.

Eedaktor i wydawca Ja .nS 1"0 &li e lit

lm. p. Przejazd a)

.

Potrzebnv'" zaraz

b. asyst. le lt.- dt. Haberfelda
przy"mnje od 10-1 i od 3-7.
Mikt}ł""jeweka Hl! 50 róg fhawrot.

Choroby wewn. i kobiece.

Kaszyński..

IUIU\lA, z średnim wykształceniem
obeznana z czynn~,ścią sklepową, znająca języki polski i niemiecki poszu.
kujepos~.dy fili skromnych 'v<1runl,ach,
Oferty pod I\. N; w Ari. "O,Ł." gdzie
równiet motna zasiągnąć bliż. inform.

II__a __am·,

Kostjum}, palta i sllI(llie do sprzedania okazyjnie Nawrot 42 1 piętro •
Maszyna szewcka do spr2iedania Łakowa ~
m. 7 II piętro_
•
951_
otrzebny lokaj do tlentysty Piotrkowska 35.
958
.
notflebna służąca za skromnem wynagrodzeniem
t: Aleksandrowska 39 m. 14.
pierwszorzędny chrześcijańSki bazar gorsetów
.R.enoma'" poleca gotowe i obstalunkowe gorsety z doborowych dreliszkowych i jedwabnych
satYI!ek, atłasów,. batystów, brokatów.
Ceny da.
wmeJsze. Ul. Głowna 17.
755
Rowet: sprzedam zaraz. Vlgińska 4, 1 01· t j"r.
939 3
RutYllowall~ subjekt fryzjersld ,.otrzebny zar~z. CegIelniana 62, Zakład fryzjerski, tamte pIec gazowy do sprzedania.
941
klep dy;:>trybncyjny sprzedam lub un;ądzenia.
m,iwlla !Ii! 17.
:143.7
Sztuczne zęby biżuteryę, kwity lombardowe kupuję. Dzielna 25 22.
Schody że1a2ine s~ ao ::;przedania Zgier ska 56
G, O. Kilhn.
UdZi~lam ~ek.cji .oraz. konwersacji ~ęzyków francu~klego 1 memlecklego po przystępnej cenie MikołaJewska 37 m. 34 cd l - 3.
Węgle, koks, dr'i~wo i kartofle do sprzedania
K,]llstantynowska 28 firma .A. Jakubnwski
da",;. E. Dietrich..

IS

Aleksrmdrowskn Hr. 31, ł Dietro.

-dentysta

Re/n a Roz enma n

Średnia J\il! 20.

poł.

Felczer z BUSKA

Dr• Rosenblatt
W

Przyjm. 9-11, 4-6.

Miko.fajewska NI 31

przyjmuje od 10-1., i od 3-7 po

Powrócił

weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Lec lenie syphiIisu salvarsanem Erlich - Hata
~606' -914 (wśródtylnie). Leczenie elektryelektrolizą (usuwanie szpecących
czno
oświetlenie kanału
(uretroskopia).
od 8-1 r. od 4-9. Panie od 5-6

Dentysta

Regina. Elefant

Choroby

r.

SgphUłS,

Lekarz -

KWi.t ~0!ll ba' •. owy. na dam,;ką deWizkę i na
plersClOnek kuplę Mikoł:ajewska 69 Dl. 18.
945

P

Godziny przyjęć od 9 r. do 7 w.

Dr. Littauer

riec kaflany, używane. Sprzedam eleganckie nrządzenie lnb
cały sklep lardz) tanio wiadomość Nawrot 55
mieszkania 21 godz. 12 w południe Wróblewski

iar~z

d?

:wyn::j~cia, sklep iryzjerSkCPrzędzalniana.

WIJaOmOSC Głowna

33.
do "::l;'naię.cia sklep kolonialny Nawrot 45
"'" Wladomosc Gło·~·na 33.
Annie Slewert skradziono paszport rosyjski
~ wydn:ny z. gm. Goleszyn, gub. Piot:rkowskie~
L 120 rbgoto\vka.
."
r~liks· JustyńSki ;gUbił kartę od paszportu wydlln4
II z f. B-ci Bukiet.
..
.
50

z.d.ara~

Ge0~g ~1i"li':r

zgubH paszport AustrJRcld wyz. ~~~n~e;ztu. znalazcę n~:r8I!Za się od~'-' ba
~ g:OQ7.eUlem na ul. ZIeloną 40
eQPoid Rezner :<.gUloit paszport niemiecki wy.
dany Trzy ul. SUW'l.lskiej 6.
9.iS

;,,~i':'r::Y

L

v., ..

Do dat ek do "G aze ty Łódzkiej'~'

ROK IV.

SOBO Tt\ 16 PAŹDZIERNIKA 1915 ROKU.

Badany

W

odlocie.

liJidziiIłam niegd!JŚ ID odlocie bociany;
Znużone padły ID lesiste ustronie.
l.ms był SOSnOID!}, li ID dali kurban!}
StercZl:lłQ

dumnie

Białością pereł,

Czarne im

ID

zielonej

osłome.

pfuK6m piersi

Iśmly.
skrzydła: zwisły od zmęczenia••.

Wszczął się gmm- iItigletizimnej Jakiejś sily.
Jak· tęskne, długo tłumione IDestrnmenm.
Gwar r6sł,-pofęinilIł~łpntem ddrnął nagle.
I znów odgłosem _skfZ!!{leł zaszeleścił:
IiJtedg się zdało... że rozwiewne żagle:
Ktoś na niebiosóm:_błękide umieścił.
Widziałam

pofem 5ZKnrłlIf słońca: złotg.

Jak lał purpurę ID ciemną zieleń boru,
J w lotnych pfnkach odanłmn )ęsfmoty}
Gdy modIitewI1!l szept wszczęły z IDiecrorn.
Słońce zagasło - zmldy krmmne lOrze
fiu lipacb slarlIch zasnęłg bodalI!}I pemnośniłg, Ue mImą hen: ZII morze.
fi miatr _pnS1!}lllly sznmi rozełkimyPatrli'!łam~dłllgo, fi dumań
Oplotły

dziwu II

ziIdum~

mi

mym

rnje~

JjCf,

Czemu to ptak -felI rrum gniazdo SIDoje
I ID obcej ziemI cierpi bół. fęsImice:?
OdtlId. gdy lecą jesienią T:)(}dillIIf.
li) wspomnieniach widzę kryte bielą sosny.
fł że las dawno ID pień jut myrIłbiiD!ł.
Żal mi bodanów, ial lasII, fal wiosny!
Ignacja· Piątkowska.

Zajęty niedaw no przez wojskil niePińsk posiad a bogatą w zdarze nia
history czne przesałość.':polożony nad Piuą,
która, łącząo się opodal z rzekq. Strumień,
daje początek Prypec i - należy do bardzo
starożytnych- grodów litewsk iej Rusi j był
stolicą rusko- litewsk iego księstwa. W po-

miecki e

czątkach wieku XVI-g o otr~ymał miasto i
krainę pińsklł w spądku Zygmu nt I, który
znów sched~ tę oddał ruenas yconej królo-

wej Bonie.
Za Zygmu nta Stareg o miasto "dIngo
spoKojne, w ludność i handel urósłszy,
doświadczyło srogiej , a niespo dziane j klę
ski". Oto na początku 1527 roku Tatarz y,
Korzystając z tęgich mrozó\ v, przez ścięte
rzeki, jeziora i bagna wta-rgnE2li na Polesie
i aż do samyc h bram Pińska kraj spustoszyli. Tam dopier o naiezd ne hordy rozgromU Konsla nty książę Ostrog ski.
.
Później Chmie lnicki, posuwając SIę
do Polski, wyprawił z oddziałem wojska
pułkownika Nebalię, htóry w roku ~648
zająwszy Pińsk, mieszc zan pod~urzył l .do
buntu nakłonił. Przyłączyło SIę do nich
ichłopstwu okolicz ne, tak, że ,groziło
Litwie ogólne zamies zanie. Na pler:vs~y
odgłos powsta nia hetman Janusz Radzlwl~ł
wysłał wojska dla stłumienia buntu. WOl~
sko rozłożyłO się obozem l1ie~alek.o ?1iasta
w doiu 7 października. PO~lewaz J~dn~k
Pińczanie Rni się poddać, am przywo dco w
buntu wydać nie ch~i~li, p~zyszło ~o
Bzturm u i zawziętei walKI. WOjsko Radzl~
)viłłowe zdobywać musiało każdy dom
~ osobna . Krwaw a ta walka trwała pr~ez
dwa dni. Tymcz asem wybuchnął pozar,
który rozszerzając się straszl iwie p~zez
dwa dni następne. zni!;z~zył d;va kOSClO~Y
rzymsk ie z klaszto ramI, d :VIe c.er~wl~
fUskie 2i monas terami , d WIe nmck.le I
5,000 dom6w . LegłO wtedy 14 tysIęcy
ludzi zabityc h.
.,
Od panowa ,nia Zygmu nta III Pl~sk
zaczął się napełniać licznym i zakonn Ikami, któryc h budow. le zuaczn i.e. ozdobiły
miasto . I tak Stanisław RadZIWIłł fundował r. 1635 Jezuitó w, którzy zało~yli drukarnię i szkoły, oraz utrz'ymyw~~l własną
aptekę. Domin ikanów Bprowad~Ha r.l~78
l{opcio wa, hsztel auowa trOCKa; ~- 1695
marszałek Jan Karol Dolski uczymł funllację zgrom adzeni a księży Ko~::t.nistów.
~budowawBzy im drewni any kOSClOł. pod
wezwa niem Karola Borom eusza. Michał
'WiśIiiowiecki osadził w r. 1717 Bernar dynów. Karme litów bosych sprowadził ~ 7.3.4
Symeo nOsso wski, wystaw~wszy KOBClOł
drewni any św. Kazim ierza l. klaszto~ murowany ' Marjaw itki wreaZCIe funuował
l. 1756' ks. Stefan Turczy nowicz . Nadtl~
powstało jeszcz e w Pińsku kilka cerkWI

t.

Wschodnifgo

obrządkU.

.

Nader 'ciekaw y epizod łączy PIńsk z
historjąnajazdu Karola XII. Ooow.iada o

tem !lzcze~ółowo history k życia i wojen
Karola XlI (Adlerf eld) który pisze:
Dnia 5 maja 1706 r. kr-ól szwedz ki
przy l~~ ł niespo dzianie z wojska mi swarni
d? PlUska. Zaledwo Z' siadł z konia, wst~·
pIł natych miast na dzwonicę kościoła je~
zuickie go. dla rc-zpoznr.nia dziwne j ok-Iicy. która otaczała m'astn a spostrzegłszy
niedoścignione okiem blt1ta i wody, _zawolał; notóż to moje non plus uItral· Nie
było żadne!!o epos_obu przed''! fcia się stąd
prosto na Wołyń, ani illoshm i, ani na ło
dziach, jak był król zrazu przedsięwziąl;
pnstan owiono zatem pozostać na miejscu
przez kilka tygodn i, dl L doczek ania - się
reszty dążących za armją pułków. Tym~
czasem rozkazał król najspie szniej ronl1~
prawiać wszyst kie drogi i zbudować po
rółu:ych miejsca ch mosty, kędy wojska
przechodZić miały. Pińsk wydał się Szwedqm dasyć rozległem mIaste m, byłby nawet pięknym. gdyby wszyst kie budow le w
nim zaczęte były skończone. Ludność
składała się z: mieezkańców różnycil wyznań. greeki s jedllak było najliczn iejsze;
najzna komits z!i instytucją, było kolegju m
jezuicI de. a ieh arteka najpożyteeznrejsza
dla całej okolicy . Mieszc zanie przem)'śl~
niei3i i pl"aeowitsi od innych , p-rowadzili
znaczn y bandej ; fabryk a tutejaz 'ych skór,
którye h wyprawą TAtarz y zamies zkali od
Witnhl owych czasów si~ trudniąr słynęła
na całe Króles two.
Taki iest ogólny obraz Pjńska~ który
nam Szwed zi z tamtej epoki zostaw ili. ,. W
lO dni po przyb.r c'u awolem - pisze dalej wsptJmn~auy dziejop is - Karci, nie n'komu nie l1!iówiąe, si:ldł na. konia (l pólnocy, i z jednym tylkO ks. Wirtern herskim
wyjach!>! z miasta . Nazaju trz stanąŁ o
mil kilkanaście w Lacbow iezach , które juź
przez swoich zastał Opan'lW3ne; dalej pohieg! do KIecka . 8. potem jut swoja kiem
poszedł pod lqieśwież I zmusił załogę do
t
poddan ia się; toż samo uczynił ze Słuc
kiem, poezem spokoj nie wrócił konno z
tymże tc)\v'arzyszem do Pińska. Nakon iec
opuścił miasto 3 czerwća~ kaza~Bzy wysadzić w powiet rze pałac Wiśniowieckiego,
głównego Szwed ów nieprz, }'jaciel a, i przedmieście, będąc jurydyką tegoż księcia
lić ze szczete m".

spa

pińsk 'wreszc ie słynie z posiad ania
hl. Jędrzeja Boboli, członka zgroma dzenia
Jezuitó w. któreg:o proroc two dotyczące
wskrze szenia Polski wspom ina się obecnie
i w mowie i w prasie. Dla przypo mnieni a
dodać należy, że świętobliwy ten apostoł
pińBki zamord owany został przez podjud zony tłum ruski podcza s odpraw iania mszy
16 msja 1657 roku we wsi MohiInie, tuź
pod Janowe m, położonym pomiędzy błotti
mi na trakcie z P,ńska do Brz, Ścia.
Przed wybuc hem wojny. Pińsk liczył
38 tysięcy ludności.
Na południe Pińska, nad rzeką Stru
mienie m, leży Lubies zów (Nowy Dolsk) .
pamiątkowy o tyle, że do tamtejs zego konwik tu pijarsk iego uczęszczał przez pięć
lat Tadeu sz Kościuszko.
c

w "Kurie rze
6

ba dochod zi, jak wiadom o, do·3 miljonów•
.. Komis ja reemigracyjna lł , na czele
której stoi znany działacz p. -tIenryk . Setmaj er, rozwija już teraz energlczną.dzlałal~
ność na wychodźtwie, ażeby z chwl1ą, gdy
wojna się skończy, emigra nci polscy, roz:
porządzający zdrowy mi nerwam i, silnem l
rękami i sporym zasobe m kapitału - mo~
gli wrócić do Polski.
Komisj a ogłosiła niedaw no we wszystkich gazetac h polsko-amerykańskich pło:
mienną odezwę, w której między innem!
czytam y:
"Ceny ziemi, które w Polsce . w
ostatni ch latach przed wojną tak mesłychanie wskute k niezdro wej. przeważnie żydowskiej spekula cji, wygórowane były - po wojnie spadną ?O
ostatec znie nizkich granic. W mla~
stach i miastec zkach otwor,. y się mnóstwo wszelk iego rodzaju warszta tów
pracy i ognisk przemysłu i handlu ,
które wobec kolosa lnego zapotrz ebowania po wojnie najróżnorcdniejszych
wyrobó w i produk tów, a przy równoczesny m bralw obcej konkur encji,
znaczn e zyski swojsk im produc entom
na długie lata zapewnić muszą. Byle
tylko to wszyst ko w polskic h rękach
utrzymać i korzyści stąd płynąć mugące, -tyllw polskie mu społeczeństwu
zapewnić.
_
Chcąc cel ten osiągnąć, trzeba
nam już teraż obliczyć swe siły, ja=
kiemi z chwilą ~akończenia wojny
rozporządzać będziemy mogli. Mus!my '\: - zieć przynaj ulOiej w przybh żeniu-ilu z nas, w jakie okolice , z
jakiem i kwalifi kacjam i i z jakimi za~
sobam i pieniężnymi-do ojczyzn y po
wróci c ze~hce. Prosim y więc, ażeby
każdy, ktokoiw iek z myślą
powrot u
do ojczyzn y si~ nosi, zechciał nam
możli wje najśpieszniej odp· w· eA.zieć
na następujące pytania :
1) Czy gotów jest każdej chwili
po zakończeniu wojny jechać do Polski?
2) Do której dzielni cy Polski pragną~by. jechać (podać dotych czasow y
zabór, powiat , miasto lub wieś?)
3) Jakiej pracy pragni e się na
ziemi ojczyst ej poświęcić (gospo darstwo na roli, rzemiosło, handel , praca biurow a, zawody wolne i t. d?)
4) Jakim mniej więcej kapitałem
1

rozporządza?

5) Jaki jest obecny jego zawód,
miejsc e pobytu i dokładny adres
mieszk ania?
W zakończeniu odezwa zwraca się do
tych, którzy wpływają w jakikol wiek spo~
sób na opinję wychodźtwa, a więc: do du~
chowieństwa polskie go. zarządów stowarzy~
szeń oraz do prasy o jaknajd alej idące
poparc ie usiłowań Komisj i reemig racyjne j.
Zaznaczyć należy, że wspom niana
organi zacja jest ściśle apolityczną i bezpartyjną. Dźwignąć Polskfi z gruzów , po~
piołów, opustoszałe jej ziemie zaludnić ro·
dakam i i do kwitnącego stanu przywrócić
przemysł rodzim y - oto lej jedyny cel.

Zagłębia"

października

z dnia
czytam y:

Do Ojczyzny!
Bez wzgl~du na ostatec zny rezulta t
krwa;e go huraga nu europe jskiego , dla
nas Polakó w wyłoni się po wojnie jedna
nacrląca potrzeb a: odbudo wy kraju~ ltióry
leży obecni e w ruinie. Trzeba będzie zaludnić całe obszar y, dziś zupełnie opusto szone; stworzyć własny przemysł i handel ,
odbudować tysiące pol.:;kicb wsi i miast...
Do tego olbrzym iego dzieła p~trzeba
wiele rąk silnych , głów otwarty ch l serc
o-orących. Skądże .ich wziąć, skoro miljo~y ludu polskie go bądź na niezlic zonych
polach bitew legło śmiercią bohaterską,
bądź też wsI\Utek nędzy, chorób i głodu,
w meczeński iście sposób zeszło z tego
świata. Ci zaś nielicz ni, co w miejsco wościach wyjątkowo mniej wojną dotkniętych
życie i mienie zacho.w~fą.- dość bfidą
mieli pracy nad pod111esle111em podupad~
łych własnych gospod arstw, ~by jeszcze
innym okolico m z pomocą spleszyć mo-

gli.

Mając to wszyst ko na względzie,
Polski Centra iny Komite t Ratunk owy" w
Stanac h Zjedno czonyc h utworzył. w swexp
łonie t. zw. "Komisję reemigracYJoą", ktorej2.ad aniem jest zorganizowan!esystem~
tycznej akcji, celem dos!arczem~ po wOJnie wyludn ionej i zUlszcz o?el . Polsce ,
swieżych i zdrowy ch .mo.ra lme. SIł z pośród Polaków ameryk anskIc h, ktorych lICZ-

Zzłem polsklcb.
z

NI! 273.
kowych , były dalej prowad zone w wydzia le oświecenia.
Z powod ów, od wydziału niezaleZnych, zamier zone powołanie na -stanow iska wykładających drogą konkur su, prawidłowo co do termin u ogłoszonego, nie
może być, niestet y, wykon ane dla braku
czasu.
Chociaż sekcja szkół wyższych z ca..
łą starannością zbierała wiadomości o
wszyst kich Polaka ch, odpow iednich na
przewi dywane stanow iska wyldadających,
natural nie takich, którzyb y niezwłocznie i
w warunk ach obecny ch mogli się tych obowiązków podjąć, możliwe

pominięto.

jest,

że kogoś

Wobec tego wydział oświece
nia wzywa wszyst ldch tych, którzy się za
kandyd atów uważają lub też o kandyd a ..
tach właściwych wiedzą, o złożenie podań
na piśmie z dołączeniem życiorysu i wykazu prac naukow ych do piątku, dnia ]5
b. m., w wydzia le oświecenia (sekcja V)
w godz. od 11 do 1 po poludn iu.
3) Stanow iska wykładających powierzane będą tymcza sowo tyl!w na rok bie·
~ący akadem icki, a wynagr odzeni e oblicza ne będzie w stosun ku do liczby godzin
wykładowych.

4) Komisj a organiz acyjna politec hniki rozporządza już wyniki em konkur su,
uprzed nio ogłoszonego.
. 5) Potrzeb ni są dla uniwer sytetu
wykładający następujących przedm iotów:
I. Na wydzia le prawny m: encylw pedji prawa, nauki o państwie, prawa rzym
skiego , prawa polslde go i ekonom ii politycznej .
II. Na wydzia le filozoficznym: historji, filozofji, logiki, psycho logji, historji
Giecji i Rzymu , historji powsze chnej
średniowiecznej i nowożytnej (z jednym
profeso rem i docente m), historji ro13ldei.
historji mediaw istyki polskie j z naukam i
pomDCl1iczemi, filolog ji słowiańskiej i ję
zyka słow:ańskiego (jeden profeso r), języ
ka łacińskiego z literaturą, języka greckie..
go z literaturą, języka polskie go, języka
niemie ckiego z liter.aturą, języka francuskiego z literaturą i historji literatu ry polskiej (z docent em).
IH. Na wydzia le mat..:maŁyczno-przy
rodnicz ym: analizy i teorji determ inan·
tów, geome trii anaIicz nej, geomet rji wykreślnej, astrono mji opisow ej, fizyki doświadczalnej,
chemji nieorga nicznej , botaniki, zoolog ji, minera logji i geolog ji.
IV. Na wydzia le lekarsk im: anatomji i proped eutyki lekarsk iej.
4

Pół

miljon a rubli

zadeklarowało już,

jako udział w rożyczce
miejsk iej, Towarz ystwo Kredyt owe m. Warsza wy, \V obec tego, reparty cji podlegać
będzie jeszcze suma 4 i pół mi,ljona rubli.

Zapom ogi dla I"ezer wistek ii emery tów.
192,00 0 rb. pl zyznan o na ostatni e m

posied zeniu Komite tu Obywa telskie go na
zapom ogi dla rodzin rezerw istów
m. W-arsz awy i przedmieść oraz dla 'emerytów i emeryt ek. a mianow icie:
dla rodzin rezerw istów:
a) m. Warsza wy 100,00 0 rb.
i b) przedmi"ść 42,000 rb.
oraz dla emeryt ów i emeryt ek 50,006
rubli.
Z Ź,chlina. (gub. warszaw ska).
(h) W ubiegłym tygodn iu wprow adzona została karta chlebo wa. Na każdą
osobę przypa da pół funta chleba dzienn ie
i 2 łuty mąki pszenn ej.
Karty chlebo we wydaw ane są tygodniowo , równie tygodn iowo zmieni ane są
kolory kart.
częściowe

Wa rsz awy .

Uniw ersyt et i- polit echn ika ..
"Kurje r Warsza wski" z dnia 12 b. m.
donosi :
Wobec przewi dywan ego wkrótc e otwarcia uniwer sytetu i politec hniki w Warszawie , wydział oświecenia (sekcja szkół
wyższych) podaje do wiadomości publicz nej co następuje:
1) Rozpoczęte będą wykłady tylko
na pierws zych półroczach następujących
wydziałów:

Uniwer sytetu: a) prawne go, b) filo~
zoficzn ego z sekcjam i: filozoficzną, historyczną i filologiczną, c) matematyczno~
przyro dnicze go i d) lekarsk iego.
Uwaga . Postan owieni e co do rozpoczęcia wykładów na wydzia le teologi cznym
podane będą później.
Poiitec hniki: a) inżynieryjnego, b)
inżynierji rolnej, c) mechan iczneg o, d)
elektro technic znego i e) chemic znego.
2) Prace przygo towawc ze. ki prowadzone przez komisję, utworzoną w styczniu r. b. przy Towarzystwie kursów nau-

12 milja rdów mare k ..

Ost:itn ia wewuętrzu:l. pożyczka, niemiecka df!ł.l 12 miljard ów marek. 8;ł to
sumy, któryc h nie pojmuj emy właściwie.
Ażeby sobie uprzytomnić ich ogrom, trzeba
używać sposob ów puglądowych. które lIl'lgll
nam unaocznić niesłychany wprost ogrom
tych pieniędzy.
Ażeby ruiljard mąrek naładowr,ć Dą
pocillg w sztukac h zrota 20-marko',vyc:h,
potrzeba. 40 wagonó w kolejow ych (wagon
ną. 10,000 kilogr.) .
GdybJśmy chcieli cał1ł
ostatnią pożyczkę niemiecką przewieźć pociągiem, trzebab y zatem 480 wagonó w.
Dotąd niemie ckie
peżyczki vrewnętrzne
wyniosły 25 1/ 2 miljard a marek. PotrzeL a,by
zatem 1020 wagonó w, a~eby tę sumę
przewieźć w sztukac h złota po 20 marel..
Ludzkość jednak nie posługuje si~

już wyłącznie mouetą J)~zęcz:~cą· N~e
starczyłoby na to złota. Ogolna produkCJa.
złota

w ostatni ch 4 stuleci ach w r. 1493-

1880 wynosi 28 milja.rdów marek. PGźniej
tempo zwięk6zyło się. Od r. 1903-1914
w~produkow.a,no 22 miljardów marek. Ale
wIększa ezęsc tego dotą weszła w kosztowności, została zakopana, schowana,
zginęła. Ząpss złota we wszystkich bankach całego świata wynosił w r. 1911
tylko 21.22 miljardów marek. Gdyby za~
tem zebrać zaplłSy złota w monecie z całego świata brakowałoby 41f.1 miljarda do
. ~yso~ości,. jąką osiągnęły wszystkie po-'
syczki wOjenne w Niemczech.
Jeśliby ktoś chciał uprzytomnić sobie
cyfry osta.tniej pożyczki wojennej w Niemezęch, może to uskutecznić także liczac
ma~kę po .marce. Przyjmijmy,' ze' do stu
moz~a nąllczyĆ w ciągu minuty. Na obliczellle 6000-godzinę, miljoJill! 166 godzin,
n~ .obli?zeIiie miljąl'da - 1660 godzin, 12
IDlllardow - 19,920 godzin czyli 830 dni,
albo 2 lata i 3 miesiące. Kto ma ochotę,

niech spróbuje.

Trzeba jednak amatorowi

zwrócić uwagę,

że musiąłby liczyć dzień

i noc bez przerwy, inaczej obliczenie trwa

udozasów, gdy Mikołaj na czeie rosyjskich
arystokratycznych łobuzów, urządzał nocne
wypra w-y po rozmaityo11 zu};azilnyc.n z~uł.
kach MO!itmartru i łacińskiej c;;:e}mcy. 1 w
ten sposób wprov,udz!ł takźe u miejscowej

G

łoby znacznie dłużej.

ksiią:łe Mikołaj

Wielki

a

-

arystokracji modę zwiedzania po no::y nie-

Paryż.

bezpiec7TI}'ch spelunek i szynk::r,;ni w których
gnieźlzi się libI:Oc1ni" i rozpust;l. Mit/och n~
!ilwał od niego te wycieczki "L3 tourl sa rtu

Znamiennem jeli!t, że do niedawna jeszcze paryskie dllienniki zaMilczały zupełnie
o UElunj~ciu w ks. Mikołaja z naczelnego kierownictwa rosyjskiego armji, 8. ograniczyły
się tylko do "radosD!'j" wiadtqności, że car
osobiście stanął Da czalę

grand due". Poza tt'll1 świat polityczny wiel~
bił go jako ni€ubłllga!le~o wrcgfl. i pożera
cza Niemców, który nie opuści!: żadnej

wojsk. Przeciętny

Bob'lości

o;1oosił wrażenie, że obok "świętej
osoby właday" znajduje się i w. książe na
frOlll!ie. Powód przemilczania w dziennikach
paryskich hańbiącej odstawki carskiego kuzyna, jest dosyć c:ekawy.

czytelnik

in".

Nie mOżna zaponi1nać o tern, że W. ks.
Mikołaj jest na paryskim bruku niezmiernie
popularną osobistością. Datuje się to jeRzcze

Wracając do jego nocnych zabaw i u·
podoball VI towarzystwie IlsjlliżS3ych szum~·
win społecznych - opowiadają, ż~ .wesoły
.i wówczas niestary jeszcze w. kSl!łZę upodobał Bobie peWlll:\ młodf\ przekupkę jarzyn
i 'poznał się z jej rodziną.
Ale ta wysoka.

CE

L

:El.. C> b e>t Xl.. i C Y
de> budowy dróg

.

R

SpIJ-

podjudzania Francuzów do lIrewan-

"pf.ńst'.\"a~ Danner6w.

Q:C3 swej kocbanld, panny Yvetty.
rozpił ;. sw:,m towarzystwia:v, kSiążę. ua

śmierć. Starowina skończył ~ycle w przYlułd
ku dla nieuleczalnyah alkonolikó,;\'. Brata
Yvetty, który po ~n!l;p~ch przeuhwalał ~ię
bllekimi węzIt:mi łlj,e~ą,'~ym! go z ca,rsk1

:n

usunęła w zar.;adl:oWY sposoh taJ"
na polioja, a matka Kaią,i1ą':H'j koc'hJllki .:łkań·
czyb nil pomi~8zanje imy"łów. Co się tyc~y
sa mej d,.iewczyny- - poczuła en .. w sobIe
powolanie - n!:turaluie do teatru, a wypa·!łl>zy ostataeznie z łask I\Lkołaja, zeszła
ua osbtecZne duo upadku.

domem -

Tym to spos'lbem
1UWtaj

:mwdzięeza ~.

swoją popularność,

che~e

kDWi', nle

go

ks.

a dziennikI bru-

pozbawiać

tego

n~mbo•

nic Y;spoIiloi.lły pn;ez długi czas o mlanQwaniu w. księcia wicekrólem Kauiull!u.

Z dniem l-go LISTOP ADA rozpoczynam

.Wykłady zoologji
Z uwzględnieniem w szerszym zakresie

biologji, fizjologji i anatomji. .
B. MAUNIAKÓWNA Kand. D. przyr.

do gospodarstwa wiejskiego

tnicze
.

Zł

znajomość nie przyniosła saczęścia rodzinił5

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

Rzemieślnicy

bołnic

III

li

mogą się codziennie zgłaszać.

lifi owana

iii

lIiI

nlewy w

Największa

wygrana
ewentualnie
Miljon
mapek.
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do b udowy dróg w POLSCE

(dystans Warszawa
poszukuje. Biuro Pracy Piotrkowska M 108.
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Ilek[je
~rylorteDiaB9wej
I
metodą ułatwiol:!ą
doświadczona

Koncertowa,
Łódzka

w

poniedziałek,

d. 18

I

Orkiestra· Symfoniczna

Października

n. . gi

W

as_

1915, punktualnie o g. 7 i
IELKł

(I-szy ABONAMENTOWY)

nauczycielka.

p6ł

•

Stela BIRNBAUM

deM-ile

(śpiew.

•

Miłako\yska

(ucze.nica prof. .A.rchambeauw Paryżu).
SpeCJalne francusko-kosmetyczne muc!aże
za pomo;:!! lekarski.ch. środków. Hygjeniczne l lelE,gnOW!l.me l odmładzanle cery

-t-vvar.z.y
Usuni~cie ~~arst.czek,

KOŁACZKOWSKl
Sl\ł:.ADY ELEKTROTECHNICZNE

Bardzo

ważne!

=
Na

metalową

z

'7501'"
. ""

ciągniętego drutu
składzie wszystki~materja!y

oszczędności
prądu.

elektrotechniczne:lainp..
ki żarowe. ŁODt. PlOTgKOWSl\A 191.

•

In

najkorzysfniej kupować w· składzie win
przy
ul. "Rzgowskiej N2 13.

iii

wągrów,

piegów,
krostowateJ l ospowatej cery i bre dawek.
Wl5mocnienie· porustu włosów. Usunięcie
na za.wsze niepotrzebnych wrr·sow na
t .... arzy. Wyłączne użycie preparatów elekfrrmmyc?- podkug :r;tajnowszych wynalazkow. OpIeka lekarSka. Przyj~~ia. od 3-6 w.

Kupuję stare sztuczne zę'"
by, całe i połamane ..
Dobre ceny. Ul. Nowo-Cegielniana 10 m.' 18,
od 9-5 p. p.
Kupuj~ do 20 października. -

Z nitką

f;~ę~!o.

:powrócHa z zagranicy (Zawadzka lI1l 6).

Wielka. arja Elzy z op. .LOHENG"RIN".
W programie m. 1. Wielka arja z op. "HALKA~.
K. Goldmark Symfonja • Wesele Wiejskie" i inne.
Bilety oraz abonamenty na 6 koncertów symfonicznych do nabycia u Friedberga i Kotza.
Piotrkowska N~ 90.
W czasie wykonywania programu wstęp do sali nie jest dozwolonym.

F.

II

Institnt de Beaute

pod djfekcją Tadeusza Mazurkiewicza.
p~

i pór do 4 i pół p.

Szkolna .17 m. 8,

wiecz.

ONCERT ,SYMFONICZ y
Solistka,

udziela

Zastać można od 2

Doradca Prawny

PAWEŁ SIEBERT,
Piotrkowska NQ 164,

II

ułatwia prośby i podania do władz i są
dów i wykonywa tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów, specjalnie aktów
rejentalnych.

DonIesIenIe
D

,

!

Wygrana
gwarantowana
przez
państwo.

szcześcfu

Zaproszenie do przyjęcia udzIału w losowaniu
gwarantowanej przez wolne miasto Hamburg
loterji pieniężnej, w której

13 miljonów 731.000 Marek
obowiązkowo wygrywają; odpowiednio do
uchwały wysokiego rządu, loterja

ota
została przez powiększenie kapitału znacznie
ulepszoną, przyczem prawie wszystkie wygrane zostały powiększone o 40% ich dotychczasowej wartości, tak iż: żadna loterja w świecie nie daje podobnych szans.
Dotychczasowa największa wygrana w najszczęśliwszym wypadku
statniej

została

600,000 Marek
obecnie do

I Mi1jona Marek
Po~iększona. Ewentualnie najwyisze wygrana Jak i premia oraz główna wygrana wynoszą

1.000.000 Marek
Marek:

900,000

·

~~OOO
880,000

,
"
"
•
•

Marek:

305,000

•

a_O"

302,000
870,000
301 ,000
860,000
300,000
856,000
200,000
84&M 00
100,000
11
830,000
90,000
..
820,000
80,CCO
~
810,000
"
70,OO()
Oprócz tego jest wiele wygranych po 60.000
50,000, 40.000, 30.000, 20.000, 10 000 Marek
i t. d. do WYlosowani~
Loterja składa się z 100.000 losów z których
56,020 numerów, a zatem prze~:eło poł'owa w 7 ciągpJeniach wylosowaną bvć musI.
Urzędowa cena losów}la 1 ciągnieńie wynosI za

( :::

l~.s ł

•
"
•
"
"
•
"

I~~eios~ I I~:!:~~ ~~50~1

Urzędowa tabelka, zaopatrzona w herb państwa i z wykazem wkładów na przyszłe ci qgIli"nie oraz spis.!m wygranych wysyła się na
żądanie gratis lUb franco.
KaŻdy. biorący udział, otrzymuje natychmiast
po ciągnieniu urzędowy wykaz I050wań
Wygrane będą pc:d państwową gwaranch'
akuratme wypłacane.
Zamówienia prosimy zaraz i najpóźniej do
30 października kierować do

Samuel Hetksther, senr.

Dr.m

bnnkDW~

Hnmburg.

(J'ill 1142)

Tutaj oderwać
BestelIbrief-an Herrn Samuel Heckschersenr.
Bankgesch~ift HAMBURG.
LV:! 1l42}
Senden Sie mir

Jl h?lbes
ganzes Loos 2. Mrk
.. •
,,'
vlertel

..

..

"

10

5:

2-50

Adresse:

empfangen Sie anliegend.
Den Betrag [ emp!anget.I Sie belfolgen per
Posranwelsung.
(Nie odpowiednie przekreŚlić).

I

