Cen 6 fen.
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o R o A N N A R o D o WY.
Rok IV. - M2 289.
1 Listopada 1915 r.
Założyciel i'wydawca Jan Orodel/.
, PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Redakcja i administrac.ja-Przejazd l'il 8, o~warte codz. od 9
--~--.------~\
- = - - -OGŁOSZENfA:
----=-do 7 wiecz. w Niedziele i świljta od 12 do 6-tej.
Poniedziałek

RocznIe 12 Marek, półroCznie 6.Mr.. kwartalnIe 3 Marki
, "
.
Za odnoszenie do domów 20 f. miesięcznIe.
, WychodzI codżlennle po południq,

mIesIęcznIe l Marka.

hl~TOP1\f).

.J bzów rozkwitlych gaj. .

jakieś iskry i jakieś dreszcze
'I coś, co niebem brzmi .....
l\ echem idą słowa złowieszcze:
»Co zmarło - niechaj Śpil" .... -'

Marzy się sercu legenda jasna,
Rajskiego bytu szmat,
jakaś chatyna, cicha a wlasna.
Jakiś wyśniony· kwiat.
Ciepłyeh rąk dwoje, dwu dusz rozmowa, .
l długie święte dni.....
.
A echem· idą złowieszcze słowa:
JtCo zmarło - niechaj śpH" ....
lśnią się duszy wielkie krainy,
Kędy króluje pieśń,

Świetne purpury, dumne wawrzyny,
Strącona mogił pleśń;

I szczyty ziemskie, gdzie stoją wieszcze,
A Bóg nad niemi grzmi.... .
JtCo

Rękopisów nadesłanych. ,redakcja., nie zwraca. - Rękopisy
bez zastrzeżenia honorarjum uważa. się za bezpłatne.

Nadesłane na3 stronicy wśród. tekstu za wiersz lub jego
miejsce 1 Mr.; r~klamyza tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.;
nekrologIa 40 I.j Ogłoszenie mate 4 f. za wyra?:.
Kaźde ogloszenlli: naJ' mniej 40 l.

ażeby w największym pędziezmie
nićmiejsce nie jest zbyt łatwem, przeciwnie, zadanie to jest pełnem niebezpie-

.iłoi się oczom wizja wiośniana,
Pachnący, złoty maj,
Baśnie słowicze, grzęda różana

A echem

przyjmuje inter.esantów w spławach red k -' h
d 10 d
" a cYlnyc
o
Q 2.

fryce, Hiszpanji i Konstantynopolu, takze
w Rzymie i Aleksandrji. W wieku 6-ym
już odpra'wiano wśwlęta po kilka mszy,
czeństwj jedna chwila bez kierownictwa i
jeźeli był natłok wiernych, potem zaś z
samochód wpadnie w przepaść. Lecz nie~
pobożności kilka na dzień odprawiano.
ma innej rady, zabieram si~ więc dó· dzie~ . Na Boże Narodzenie 3 lub 4, na Nowy
ła. Lecz szofer nie chce swego miejsca
Rok 2 lub 3, w Wielki Czwartek 3; w 13
opuścić. Być może, jest zaślepiony, nie, wieku zaczęły synody tę swbodę krępo
widzi swej własnej niemocy, bądź z pować, w 14-ym zupełnie zakazały, oprócz
wodu zawodowej ąmbicji, bądź przez· uBożego Narodzenia.
pór. Czepia się jeszcze koła sterowego,
W Polsce okreśc1ono to w r. 1357;
nie dopuszczając doń nikogo. Co począć
Toz powtarza ustawa arcybiskupa Trąby
w t:;kim wypadku? Czy go przepędzić
z. r. 1420,zabraniająca, aby żaden kapłan
przemocą z miejsca? .• To uchodzi w łago w
Ule ważył się po kiika dziennie mszy w
dnie posuwającycb się sankach i w normalkilku kolejno kościołach odprawiać, cO
nych cźasach, kiedy się jedzie wolno rósynod arcybis. Jarosława okłada klątwą,
wną drogą wtedy ten sposób okazałby się
oraz aby nie wa:1;ono się śpiewać początku
zbawiennym. Lecz czy można, podczas
mszy przy kilku kolejno ołtarzach, a pozawrotnej jazdy na stromej górzystej drotem kończyć wszystko przy ostatnim. Pa·
dze tego dokonać? Chociaż jesteś nawet
pież Leon X w 16·ym wieku dał władzę
zręcznym i silnym, w jego mocy jest jebiskupom polskim pozwalania księżom na
dnak ster; on kieruje maszyną. Jeden
odprawianie dwu mszy św. w większe u=
zwrot, jeden rucb nieostrożny, wykonany
roczystości, jeżeli mają kilka parafji. To
je~o . dłonią, i maszyna zgubiona. Ty
dotyczyło tez dnia Zadusznego. W proWIesz o tern, lecz on wie o tern również.
wincji Walencji w Hiszpanji, zawsze wol~n śmieje si~ z twego przestrachu i twej
no było w dzień -Zaduszny trzy msze św.
memocy: "NIe odważ się mnie dotlmąćl"
odprawić.
Ma słuszność. Ty nie śmiesz go dotknąć,
'Wznowienie starego zwyczaju ma na
choć cię ogarnia zgroza i oburzenie. Lecz
celu pomoc dusz'om zmarłych oraz zazapomnisz wkrótce o niebezpieczeństwje,
dosyćuczynienie
pobożności
wiernych.
o sobie, postanawiasz wyrw-ać mu ster
~prawdzie ofiara, złożona w tym dniu na
przemocą. chociażbyście obaj mieli tę walcele oświaty będzi~ wielką zasługą wobec
kę życiem przypłacić. Czekasz jednak.
Boga, nie należy jednak zapominać o moWszak nie o ciebie teraz idzie: wieziesz
dli~v.:ie. zadusznej, której ani chorągiewki,
swą matkę, mógłbyś i ją o zgubę przypraam sWlatła na grobach, ani hałaśliwe czę='
wić. I dlatego panUJESZ nad sobą, odkła
sto! połączone z paleniem papierosów,
dając swój obrachunek z szofererr na ów
ZWIedzanie cmentarzy nie z stąpi.
czas upragniony, gdy niebezpieczeństwo
Ks. Szkopowski.
minie i 'obaj będziecie na równej drodze.
(Kurjer Warszawski.)
Zostawiasz przeto ster w rękach szofera.
Starasz się paytem, by mu nie przeszkadzać, pomagasz mu nawet radą, wskazówką lub czynem.. To jest ponie:.ąd twój
obowiązek. Co jednak odczujesz na myśl,
iż twe hamowanie się nie przyniesie korzyści? Iż nawet z twą pomocą szofer nie
Zaginiane panienki"
da sobie rady? Co poczujesz, gdy twa
Od wydziału wywiadowczo-lcryminalmatka pozna niebezpieczeństwo. błagając
nego
stoł. m. Warszawy otrzymuJemy nacię opomocj i gdy nie rozumiejąc twego.
stępuiący komunikat:
zachowania się, oskarży cię o bezczvnność
"W niedzielę, dnia 24 października,
i gboję' ność? ~
w godziuach południowych. podczas zwiePan M~kłakow nie kończy swego· o~
dzania pamiątek: na cmentarzu powązkow
brazu z przyczyn wszystkim dobrze wiakim w Warszawie przez grupę uczęnnic,
domych. Znaczenie jednak jego aluzji nie
zaginęły
i więcej do domu nie powróciły:
jest bynajmniej żadnemu rosjaninowi nieH
:lina
IVlalinowska,
lat 13, córka inżenie
zrozumiałem. Dwa są wyj6cia możliwe:
ra m. Warszawy, ciemna blondynka, wło·
albo samochód wraz z fatalnym szoferem
za padną w przepaść, albo dosięgnie z ty~ sy obcięte do ramion, wzrostn dobrego,
o~ty szare, ubrana w granatowy mundusiącem niebezpieczeństw równiny, zanim
reK,
okrycie ciemno-bronzowe, kapelusz
maszyna zostanie rozbitą, i na tej ró?>ini·
bronzow)'. pluszowy, przepa~any zieloną
nie donj:>fO nastąpi "obrachun"tr a •
wstążką, v.'vsoJd~ buciki sznurowane z mo·
sIężnE'mi iiakHmi, podeszwy podbite goździami.
Szcz~gółne oznaki:
mały palec
u nogi odmrożony, na podbród'{U dwa
czarne punkcik;, na szyi' dwie maleńkie
blizny po ooeracji.
św.
Mtnja Kazimirsk2, córka fabrybnta
z \Varsz.i1Py lat 15, smukła bru';!etka. u~
brana w granatowy mUldu r el\, żakiet jeZe względu na to, że w wojnie. obecsie -ny ciemno-szary w paski, na głowie
ne widu ludzi bez pomocy religii,ej zecza Deczka granatowa "beret" na nOCTl>('Q
szło z tego ś data, Ojciec św," dekrdem
pÓ łb' tle''k'l.
konstytucji' AJlostolskiej z d. 10 sierpnia
Ewa Paru szewska, lat 14, córka ohyr. b., pozwolił na odprawienie Vi' dzień Zawlltela ziemskiego, dość pełnt>j tuszy, doduszny trzech mszy· św. Jedną z nich
bwcr.o wzrostu, blondynka, ubrana w gramożna odpraWiĆ według intencji. c.fianijąeych stypend: um, dwie zaś inne bez po- nat0wy mundurek, granatowy jesienny ż.a
klet, czapeczka granatowa "beret".
bierania styp.fnd um za dusze wszystkich
Straż obywatelska stołecznego miazmarłych, o' az za dusze dobrodziejów {h·sta Warszawy robi usilne st"ran;a celem
gatarjuszów) i tych, którzy w wojnie obecoan;;lezienia z'Iginionych i zwrócenia ;ch
nej polegli.
rodzicom, jako też wykrycia tych, którc.'
W pierwszych wiekach odpw.'!hno
zniknięcie dziewcząt spowodewali.
J
msze św. w niedzielę j święta oraz w meNadmienić należy, że w nota!t~::ch
któr<! dnipowszec:lnie~ w 2-im wieku w
f>ozostawionych puez zaginione, są ja:wy
środę ipiąiek. w4-ymwieku .1 w sobotę·
ślady, że dziewczynki zamierzały wspólnie
'Jeszcze w 5-ym wieku nie było jedaostaj'
nej praktyki. Codzień odprawiano VI A;' wyjechać w celach ideowych i by utn!G.nić
na tern,

$wiat się przyoblekł w suknię żałoby
Ze śmiercią zawarł ślub,
cfidzierzucić okiem, grohy i groby
I w sercu także grób.
Blade słoneczko w chmurach się chowa,
Jakby. gromnicą lśni ...•
'A echem idą złowieszcze słowa:
JtCo zmarło - niećhaj śpi" ....

J

Redaktor

idą słowa złowieszcze:
zmarJo- niechaj śpil" ....

Świat się przyoblekł w suknię żałoby,

Ze śmiercią zawarł ślub;
Gdzie rzucić okiem, groby i groby,
I w sercu także grób!
.
Ono sję zrywa: gdzie nić różowa?
Gdzie moc? gdzie blask? gdzie sny?
A echem idą złowieszcze słowa:
~Co zmarło niechaj śpil" ....

(Or-ot)

Zziem polSklcb.

ol

"Tragiczny los."
Zadae porównanie wzięte z utworów
rosy:, !dchpisarzy nie jest dla narodu rosyjsldego w takim st 'pniU dzisiaj aktualnem jak porównanie, jakie Dostojewski
przeprowadza pomiędzy trójką, mknącą
bez celu szerokim gościńcem; w ciemn~ noc zimową, a losem Rosji.
Na podstawie tego obrazu skreślił wódz kadetów,
W. Makłakow, brat byłego ministra spraw
'Wewnętrinych,
szkic pod tytułem .... Tragiczny los", który był wydrukowany w
jednem z pism moskiewskich.
"Dopiero rozwój techniki mógł stworzyć podobny stan rzeczy: ani w rzeczywistosct, ani w wyobraźni rde mógł on
wcześniej' Jitak, ostrej formie wystąpić.
Jedziesz sobie automobilem wą ką, krętą
drogą} jeden'krok nieosi.'"ożny i jesteś zgubiony bezpowrotnie.'
W pówozie znajdują się twoi przy~
jadełe i twa rodzona
matka. Wi( Ul widzlsz~ iż twąJ szofer źle ki~ruje, bądź dlatego~ ze nie jest panem swej maszyny na
drodze pocilyłej, lub jest zmęczonym i
nlewie, co czyni.ć nalezy. Lecz mimo
to, prowadzi ciebie i siebie samego do
zguby, i gdy tak dalej będziecie jech; Ć,
g-rozr.wam .. niechybna katastrofa. Na
szctęśde,'zIiafdujesię w samochódzie ten
. .w, który się rozumie na kierowani ll ·
zyną.Jeden zn1cb musi natychmUist
. objąć. Zadanie' jednak.. polegające

Z PttJ~y polslUej.

Trzy msze

w Zaduszki.

D

o

poszukiwanie miały przybrać nazwislw sierot-sióstr Kochańskich, względnie Kochanowskich z imionami: Zosia, Janina i Marysia.
Wydział wywiadowczo-kryminalny stoł.
m. Warszawy zwraca się za pośrednictwem
prasy z prośbą do wszystkich osób organizacji społecznych, sportowych i t. d. o
współdziałanie i zawiadomienie go (wy.
dział wywiadowczo.kryminalny, Daniłowi
czowska 3 w Warszawie) o wszystkiem,
coby do osiągnięcia zamierzonego celu
przyczynić się mogło.
,
W miejscowościach, z któremi brak
jest komunikacji telegraficznej lub pocztowej, uprasza się zawiadomić miejscowe lub
niemiei::ko-austrjackie org&,iily ~inistrtes
cyjno-policyjne.
Wszystkie czasopisma krajowe i za..
graniczne proszone są o łaskawy przedruk
powyższej prośby".

Z Warszawy.
Zarząd
miasta otrzymał szereg
o pozwolenie otworzenia salonów
dla chiromancji, wróżb i alchemji.
Widzenia z aresztantami w wi zie..
niach na ul. Dzikiej.. Dzielnej, etc. odbywają się w środy od godz. 10 do 12-ej
przed południem.
Pozwolenia na to wydaje kancel
brja przewodniczącego Cesarsko-Niemieckiego Głównego Sądu.
Listypdepesze, które poczta zaprowa.dziła, przyjęły się tutaj bardzo szybko j

(l)

próśb

konkurują

z

posłańcami.

Lisi z napisem: "express" i po::" -.>ślone na drugiej stronie czerwonym ołów
kiem albo atramentem, zostają l1l!.tychmiast oddane przez pocztę niemiecką pocz;'
cie obywatelskiej, która je zaraz odsyła,
pobierając za przesyłkę po 20 groszy, tak,
iż adresaci otrzymują listy" w godzinę" po
wrzuceniu ich do skrzynki pocztowej. .
Władze zwolniły z sekwestru 12 wagonów krysztalu, należące do firmy handlowej J. K(m (Pańska nr. 13), które się
znajdowały w Glańsku i pozwoloao wvsłać je do Warszawy. Transport ten spódziewany jest już w tych dniach w Werp
szawie i wpłynie niewątpliwie na zniżkę
ceny cukru.
Poczta obywatelsJ.-a unormowała ce
nę za przesIanie druków, cenników i cyrkL11arzy na2 grosze.
Warsztatom, które sobie zakupiły koks
jeszcze przed 19 października, pozwolono
odebrać swój zakupiony towar.
Prócz tego pozwolono im tet, na skutek specjalnych starań, na' dalsze zakupy,
lecz wograniczonej już ilości.
W ubiegły czwartek, o godzinie 12 i
pół po południu zakradł
się do mieszka~
oia robotnika fabrycznego w Mokotowie
(Nowo-Aleksandryjska 33) Skowrońskiego,
złodziej, który, korzystając z nieobecności
domowników, miał zamiar wykr2ść z kuferka "majątek" robotnika, składający się
z 30 rubli.
.
Lostał tam jednak lO-letnią córeczkę
robotnika, która z powodu przeziębienia
się, nie poszła do szkoły zabił ją przeto siekierą i skradłszy te 30 rb. zu'kłbez
śladu, nie spostrzeżony przez nikogo.
A

!iii!oratorjum •.

Komitet obywatelski zwołał specjalne
zebranie z udziałem przedstawicieli ban~
ków i domów bankowych dla. powzięcia
opinji w sprawie moratorjum.
Na zebraniu po wyczerpująC€'ll' oświe
tleniu sprawy zebrani doszli do na&,tępuj~
cego wniosku:
1) Moratorium ńaleb utrzym1ić je9zcze w dotychczasowej rozciągłości na

pewien czas, dopóki IiItosunki komunikacyjne nie będą uregulowane, aby mieć

,możność

gbarlania stosunków i porozumiewania Sł~ zarówno z częścią okupowaną
{lrzez władze niemieckie, jak i austl'jackowlJgierskie.
2) Morat.,rjum winno być utrzymane
ido czasu utw.orzenia banku centralnego,
;który byłby regulatorem rynku· pieni~·
·żnego.

Z Przemyśla.
, ~W tym tygo d'
UlU rozpoczęło wychodzić znowu "Echo przemyskie" pod redakcją ks. Dra ŁabUdy.
.
Z "Echa" dOWiadujemy się, że K. B. K.
w najbliższych dniach otrzyma znaczne
za.pasy żywności, które już B!ł w drodze.
Sil! to trzy tysiące kilogramów słoniny,
cukier, groch, fasola, sago, mąka. grysik
ryżowy, ryby marynowane i t. d.
W sprawie pozostawienia ks. Proboszczom pewnej ilości pszenjcy do celów
liturgicznych odniósł si~ Konsystorz Biskupi do Namiestnictwa, od którego otrzy.
mał następujące pismo: "Na odezwę z dniu
20 Września. 1915, L. 1237 mam zaszczyt
oznajmić, że spraw~ pozostawienia proboszczom pewnej ilości pszenicy do wypiekania opłatków na hostje i komunikanty
przedłożono c. k. Ministerstwu spraw wewnętrznych do decyzji. Pozosta~ie_nie prolIoSzczom zboża na inne cele jest ze względu
tła abówiązujące przepisy ustawowo nie-

lipca w dniu przewiezienia zwłok A.Mickiewicza na Wawel. Uchwalonowiflc U·
czynić to w dniu urodzin Wieszcza d. 24
.grudnia. Na· wniosek dyrektora D-ra B.
Mańkowskiego
materjały

postanowiono gromadzić
dl) dziejów szkoły nas~ej w czasie

wojny.
W końcu załlh,.. iono szereg spraw
administracyjuych i wydawnicżych, uchwainnemi wydanie III rocznika
"Kalendarzyka prufesorskiego" na rok 1916.
Rocznik ten obejmie krótkie dzieje naszego
szkolnictwa na wychodźtwie, stan 83ko1nietwa polskiego w Królestwie Polskiem i
na Litwie, udzial nauczycieli szkół śre

lając między

Kronika polityczna.
Odcięcie
SOFJAj 80

Serbji,

października.

Wydarzeniem

dnia jest obsadzenie Tatowa, wskutek czego
- dokonane jest zupełne odcięcie Macadon;i
od Serbji. Monastyr i Ocbryda pozostają, nadal bez połączenia z Serbją.

Wyjazd króla Piotra,.
BUDAPESZT, 30 paidziernika. Pokról Piotr nie

dopuszczal ue".
Zarząd Tcnari!&':lii:ystwa nauczycieli $zk6ł

Wosiatnich dniach król popadł w
melancholję i poradzono mu wyjazd do
miejscowości kuracyjuej. Król udał się w
drogę przez Albanję.

Lwów.
wyższych

Odbył swe zwyczajne posiedzenie we LwoWie w dniu 4 października. Zagajając posiedzenie złożył przewodniczący zebrania

W podniosłych

słowach

hołd

obywatel-

skiej pracy KOhlisjloświecenia w Warszawie, postawił wniosek złożenia tej KomisJi w darze po 10 egz. 72 podręczników
-szkolnych dla szkół średnich i Wj'źszych
oraz po 3 egzemplarze innych wydawnictw
Towarzystwa, między inne mi. i .Nauki i
Sztuk.i", razem koło tysiąca tomów wartości

2044 kor. Wniosek ten uchwalono
jak _niemniej i następny, by
dla szpitali Legjonów Oraz innych żołnierzy
Polaków złożjć w darze 500 egzemplarzy
dziełka własnego nakładu p. t. "Urywki
a pamiętników o powstaniu 1863 r , " zebrała
Dr. Zofja SzybaIska oraz 50 egzem. książki
pOQróźuiczej p. t. "W krainach słońca"
D-ra Jakubskiego.
W dalszym ciągu pOSiedzenia uchwa1000 rozpisać konkurs na stypendja z fundacji im. Mickiewicza dla wdów i sierot
po nauczycielach szkół średnich, których
Z powodu wypadków nie można było rozdać w dniu statutem przepisanym, t. j. 4

jednomyślnie,

Smierć

serbskiego ministra
finansów.

PARYŹ, DO października. Agencja
"Havasa" donosi, że zmarł serbski minister finansów Paczu.

OdZ"2C:;zenie.

Wyjaśnienie

ministra Rado-

sławowa ..

!ołnierile an~iełscy.

W "Ber!. Tagebl." pisze pod powyż
szym nagłówkiem B. Kellermann, specjalny korespondent z· frontu zachodniego:
'"Nyją się jak koty, które wpadły
w dół z gliną.
Wszędzie na dziedzińcu siedzą lub
stoją, na· pomoście przy magazynie to"
-wal"owym, na schodach skrobią i szczotkują.Glina z' rowów w Givenchy i
w Loos wzbija się w chmurach pyłu
z kitlów o barwie ziemi i ze spodni.
-Opanki rozwijają, trą pomiędzy d.łońmi.
piorą i 'Aywieszają do osuszenia. Scyzorykami usuwają stwardniałe błoto ze
śurduiów i spodni. Inny stoi w koszuli
i trzepie spodnie. Niktby nie uwier~ył,
ile nagromadzić. się może gliny w jen
onych spodniach. Głęboko siedzieli w
błocie, tam u licha!·
Kilku górali szkockich stoi przy
':kurku od wody w krótkich spódnicach
szkockich i myją gołe nogi. Bili się
wspaniale. Stojąc prosto, dawali salwy.
Tylko niewielu z nkh jest tutaj, reszta,
mOŻna to poznać po ich oczach, leży
tam, na polu.
Wszyscy pracują bez śmiechu, prawie nie mówiąc ze sobą z powagą ludzi zajętych swoim interesem. Widać,
że do porządku przyzwyczajeni, brota i
brudu nie znoszą. Wielką kladą wagę
na stronę zewnętrzną. Wczoraj w bitwi€ wzięci w niewolę, dziś wielkie pranie, od jutra zaczyna się życie prywatne. Kontrakt ich skończyl się. Cz~sto
wiąziatem jeńców francuskich, pozostastających trzy dni w blocie i łachma
.nac~, ~umający~h nad niedolą. Żadnej
,wagł me przywIązywali oni do strony
zewnętrznej.
Kontrakt ich nie koń
czył się_,

Wczoraj wyglądali ci Anglicy jak
horda zbrodniarzy, gdy ich widziałem
,brudnych i obdartych, idących z pola
bitwy. Dziś wodą obmyli częściowo nie
zupełnie brud z twarzy, poczem twarze
ich rz.eczywiste pokazały się słońcu.
~ mięthy nimi mnó~two twarzy szu·

LYON 30 października.
"Progre~"
donosi z S;!onjk: Augielskie wojska otrzymały rozkazwyJ;llarf!zu ~a front Roz!az ten
wywołał wielki
entuzjazm w obOZIe angielskim.

Przerwanie angielsko ..
szwedzkiiS}h układinft111l

BurgailS..
października.

SZTOKHOLM, 30 października. l!kła
dy, rozpoczęte w poozątkach ~ipoa pomIędzy
Szwecja i A!lglją W SztokholmIe, prowadzone
w celu ~ porozumienia si.ę cO • do rozm:i.itych
gospodarczych spraw, nlS oSIągnęły poząda~
nago rezultatu i zostały przerwane. Z ob?,dwóch stron wyjliśniollo. że tego rodzajU
zakończenie układów nie szkodzi przyjaznym
~tosunkom między obydwoma krajami.

Hrabia Wolf'... MetternDm.h

posłem w Konstąntynopolu.
Nord. Deu1. Allgem. Zeit. '" donosi, że
przy Wysokiej Porcie mianowany został ja-

ko poseł nadzwyczajny hrabia Woiff Met-

ternieh,

były poseł

w Londynie.

Powrót Niemców aE Czingtau.
KOPENHAGA,30 października.

"Pe-

*

bieniczników i złodziei, reprezentantów
naj ciemniejszych zaułków londyńskich
W Whitechapel, przedstawicieli proletarjatu ,fabrycznego, atoli większość, jak
żołnierz . wogóle, wygląda prosto, nieociosanie i dobrodusznie.. Wykazują oni
szczególne cechy swojej rasy: chudość,
. małe przycięte wąsiki,
zęby angielskie, zimne osadzone blisko siebie oczy
i wązkie głowy. Palą ze swych krótkich fajeczek, plują na swój sposób i
mówią przeważnie okropną angielszczyzną. Jest mi€;dzy nimi wielu ludzi starych i wielu młodych, 19-1etnich goło
wąsych. Są oni dzielnymi żołnierzami,
bezwątpiepja, walecznymi i wytrwałymi,
szczególnie na[l a jącymi się do walki w
rowach, czy ich atoli mOŻna użyć w wojnie polowej z powodzeniem, wątpię. Byloby błędem nie do darowania przypuszCzać, że armja . Kitchenera składa
się z hołoty. Jest między nimi wielu
ochobików i ludzi przyzwoitych, którzy
nie potrzebowali dla grosza wstępować
. do armji.
.
.
Większaafoli część wsfąpUa do armji,
ponieważ nie miała pracy, ani też wi~
doku jej otrzymania.
.
Są oni powściągliwi i podejrzliwi,
wszakże gdy z nimi mówi si.ę dłużej,
stają się rozmownymi, jak wszyscy i eń
cy, gdy widzą, że losem ich się interesujemy. Tak, aby powiedzieć prawdę,
zgłosHi się do wojska, poniew;;ż w kieszeni nie mieli ani szeląga. Zgłosili się
dobrowolnie, ponieważ chcieli wystąpić
w obronie SWi-,gO kraju. Długi żołnierz
z Walji mówi z przekonaniem: "One has
to fight, sir - to fight - to fight, to
fightL.."
U niektórych spotkałem się z dziwnym zabobonem: zwalczają nas tu na
kontynencie, ponieważ obawiają się, Że
napadniemy ich wyspę. - "Ależ wasza
flota? ... " Niadowlerzające mruganie oczy~
m~: nM?żecie wysadzić na ląd wojska,
mo) 'pa~le, czyśmy tego nie uczynili na
Galhpoh?" Agenci musieli ich pięknie

Ame~

rykański okręt podróżniczy ."HelIig Olav" ,
przybył

tu dzisiaj; miał on mi pokładzie 70
pasaierów niemców z Czingtau, przeważ
nie żony i dzieci, których mężowie i ojcowie polegli na wojnie lub wzi~ci zostali
przez Japończyków do niewoli.
"Hdlig Ołav~ był przez wojenny o·
kręt angielski orowadzony do KirkwaU.
Tam zatrzymano trzech lekarzy niemieckich i internowano ich, jako jeńców wo~
jennnycn.

Wczesna zima ..
KRÓLEWIEC, 30 października. W ca'"
wschodnich Prusach trwają dość silne mrozy. Najzimniej było w Wy struciu.
gdzie w Jczwartek mróz dochodził do S-miu

ue

obełgiwać.

"G~y pa~ walczyłbyś chętnie dalej.
Czy tez rad Jesteś, że się skońCzyło?"
Są to szczerzy ludzię, Mówia tak

stopni..
.
W Królewcu przy 5 stopniach mrozu
spadł obfity śnieg; ,

Na morzus .
CHRYSTYNJA, 30 października.
Norweski parowiec "Turid" przybył do
Trondjem z 22 uratowanemi osobami, z
wielkiego· brytańskiego parowca "Empress
I .
of Britain".
JE

•

6"

tonie.

mydeł

Katastrofa wamarJ<k_ńSkiej
szkole..
NOWY-JORK, 30 października. 1(a~
tolicka parafjalna s~kc:ła ': Peabody spło
nęła. Blisko 50 dZieCi zgmęło w płomie
niach.
Przyczną po~aru była eksplozja ko.
tła.

AlVl.STERDAM, 30 października. Spa..
lon a szkoła w Peabody należała do parafii św. Jana i uczęszczało do niej blisko
700 uczniów. Gdy wybuchł pożar, starano się wyprowadzić dzieci tylnemi .drzwiami. Pomimo zakazu dzieci pchały się rozpaczliwe do frontowych drzwi, gdzie w tło
ku mniejsze dzieci zagniecione z~stały na
śmierć.

Obwieszczenie.
W środę, d. 3-go listopada 1915, o godzInIe
v-ej po poiudniu w sali posiedzeń Rady Miejskiet.
ul. Spacerowa 14 (gmach Banku Państwa odbędzl"
się posiedzenie Rady Miejskiej.
Porządek dzienny.
1) Ustanowienie budżetu Miejskiego na au
od I-Cfo lipca 1915 do 31-go.marca 1916.
"2) Wybór dwuch członków do komisji $t
mocy uchwały Magistratu z dnia 20 września r. <o.
3) Wybór jednego członka do Delegacji NI,.
sienia Pomocy Biednym.
4). Przyznanie rb. 2000 dla Łódzkiej Straty.
Ogniowej Ochotniczej w celu nabycia jednej par,
koni.
5) Przyznanie zapomogi rb. 4000 Towarzystwu Doraźnej Pomocy Lekarskiej "Pogotowie R4tunkowe" za czas do SI-go marca 1916.
6) Przyznanie jednorazowej zapomogi ru!lli 150") dra Domu Starców im Konstadta.
7) Przyznanie Komitetowi Ccntral~emu bu·
dowy szpitala dla umysłowo chorych żydow w Rit- .
dogoszczu potyczki w wysokości rb. 19.O~ •.
8) Przyznanie funduszu w wYSOkOSCl rubIł
1600 na kOnkurs projektu nowego ukształtowanta
lasu miejskiego.
. .
9) Umorzenie sumy rb. 1000 powstałe} skuto
kiem 'kradzieży.
10) Omówienie wniosku intorpelacyjnego l
Dr. Sterlinga i tow.
Łódź, dnia 30-go października 1915.
J. Triebe.

~t::UCL

i owak, ale VI kot'icu przyznają się, że
tak jest lepiej. . ..
:
Pewien podoficer, który oskrobywał
swoje kamasze. powiedział mi ze zimnym wzrokiem: "Naturalnie walczyłbym
chętnie daIej i sądzę, że tak uczyniłaby
większość z nas".
"Jak dawno pan jesteś na wojnie?"
"Dwanaście miesięcy".
Nietylko on sam przemawiał

wywozu z kraju wszy.
a takie i kół dla
normalnych i motorowych kolei żelaznych.

stkich gatunków

łych

SOFJA, 29 października. Prezes minlstrów Radosławow w przemowie swej
kładł główny nacisk na ścisłe połączenie
narodu z armją dla świętych spraw ojczyzny, wobec którego utrzymać się nie może żadna opozycja.
. Stosunek do Grecji i Rumullji jest
bardzo dobry,
BUDAPESZT, 30
ster Lloyd" donosi:

Duński rząd zakazał

maCedan]ia

I

Następcy tronu Borysowi, wielkiemu
księciu Cyryi1emu, prezesowi ministrów
Radosławowi i generalisimusowi Szekowowi ofiarowano żelazne krzyże.

UtiMa3

·0

Wymarsz Adgl!!'ów do

dnich i wyższych w dzisiej11 7 vch walkach
i inne.

dług wiadomości z "Vilag",
powróci już do Serbji..

.

Nr. 289.
--------------------------9~
Brytański paroWIec, który. WIÓZł Wl},
Wiadomość o ostrzeliwaniu i3urgas
gieT, przeznaczony aI!l Archangl~łska, nat..
nie potwierdza się·
.
knął się na morzu Blałem na mme i u.to.
Pocisk 24 cent. działa z nadbrze~nych
nął w ciągu 3 minut.
baterji w Traza trafił w rosyjsk~ okr~t woZginęło siedem osób z załogi.
jenny "Sinope" i wywołał na mm eksplozję·
.
Ząkaz wywozu Z Danji.

__

GAZETA .. ŁÓDZKA.

2.

w tym

J ::den z nich odezwał się do mnie
po niemiecku. MÓlAtił głosem wysokim
dziewczęcym, skoro atoli mówił po angielsku, dŹ·',.liięk jego głosu był normalny męzki. Opowiadał o scenach straszliwych, podawał szczegóły przerażaJą
ce. Jak jego towarzysz padł głową na
ziemię i uwiązł z nogami wzniesionemi
w górę· Rzecz niezrozumiała. Nigdy tego nie zapomni. Później chciał to na~
rysować. Był malarzem. Był on je""!nym
z niewielu tych ludzi, którzy mieli pojęcie, gdzie walczą. Był on w rowach
pod festhubert. Inni nic nie wiedzieli.
Byli w tranchees i na tern koniec. PogIąduna front angielski nie miał z nich
żaden. Malarz twierdził, że ich wystrzelała własna artylerja .. Pewien artysta
z variete, mały krępy człowieczek,.był
tego samego zdania.
Większość ich była tego zdania, Że
ustawa o powszechnej służbie wojskowej nie przejdzie. Nigdy! I podoficer,
który gotów. był wrócić do rowów,
oświadczył, że jest przeciwnikiem tej
ustawy. "Jest lepiej tak"-mówil-"kto
chce walczyć, niech walczy, kto nie
chce, niech zosianie w domu. Taki jest
mój -pogląd. Czyż byłoby zaslugą walczyć, jeżeH.- się jes.f zmuszonym'?"
Ale "cnancesH widoM zwycięstwa?
Byli oni tego zdania, Że Niemcy z biegiem czasu się wyczerpią. Kitdmer może mieć tylu
żołnierzy, He zechce.
Wszyscy przecież życzą scbie, oby wojna słtoticzy!a się rychło. To już nie
wojna. Nienavliśd do Niemców nie czują· Walczą za sprawę angielską. Kropka.
Źle usposobionysit:.rżant, ten sam
który mial na piersiach fotografje ma~
lej, złotowłosej Irlandki, zawiniętą sta~
rp'lJ1ie w zlel~T}v paDier, szepnął mi do

ucha, że gotów się założyć, iż Niemcy
odniosą zwycięstwo.
O każdą sumę.
O becnie się nie przełamali i nie przełamią się nigdy. Djabeł niech POrwi6
politykę· Jest gtupstwem walczyć dalej. Niechajby Grey raz tylko przyszedJ
do rowów, chociażby na kilka godzi~.
Wzbm:zony splunął i zaklął najokrutniej.
Zjawia się znowu mój groteskowy
Szkot. Jego przyjacielskie oczy blęki~
tne jaśnieją. Otrzymal nowe solidn~
buty. Wczoraj biegał boso, mając nogi
owinięte tylko pasem. Odłamek gramstu oderwał mu podeszwy. Był' szczęśli
wy z powodu nowych "boots".
.,One wojnę przetrzymają".
"Tal.... Miejmy nadzieję, że długo nie
potrwa".
W gmachu obok umieszczono pro..
wizorycznie oficerów. Jak długo wojna
trwać będzie, to im obojętne.
Rok, dw~. trzy lata, gdy będzie pc.trzeba. AnglJa posiada dość pieniędzy i
dość ludzi. Im dłużej trwa wojna, tern
większe są szanse Angljj. Jeżeli tel'lU~
nie przełamali się, przełamią się-następ
nym razem lub za rok. Tak mówią. Jako oficerom inaczej mówić nie Wyp:dfl.
Na jakiej podstawie mogłaby dój
AngIja zawrzeć pokój? Kilka kolonWnie.
mieddch, ot wszystko, co Anglja w' rę"
kach swych posiada. A więc nie pozo:,taioby nic innego. Czy atoli sądzą,:te
lm tyle czasu pozostawimy? Tego py_
tania nie rozumieją.
W ich towarzystwie znajduje się
także oficerj francuski, który walczył
pod Souchez. Przechadzając się ze mną,
rowiada z rezygnacją: Tak dalej nie
!dzie. pyplomaci wojnę wszczęli, niech
F! ukonczą· Orężem wojny nie skoń·
~zymy • .Jeszcze kilkaset tysięcy ofiar
l sytuaCja ta sama.
Anglicy stoją w szeregu do transportu. Poru1:izają się na miejscu z niecierpliwością, widać w ich oczach ra"
dość i półgtosem. śpiewają: "There is
a far way ... " W końcu żywo idą nie jak
źoln~erze. lecz gimnastycy.
Zegnają mnie ruchem ręki. Łatwo
godzą się z losem. Byłoby z nami flet
gdyby z taką samą ochotą szli do.walki.

Nr."~.
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la.Irfłk.'.OlWiłlkbą
.. dżn. ieprawdOPO.dObn.. lł.. historYjk~ ... \' wisk przy drodze satorn1a-K.r. agu·
~W€ntualnie przyg,,~~ jfl;kit~~~ś pana Andrze·
jevac na południu od Srabrniców~

RałfudarzyłL
D~: " Wszystkich ŚWiI

JTJT.&6: p;dtll,Zaduszny.
W"sch~~@ca O" g{}dz. 6 m. 49.
Zl'!.clióa ",
" " 4" .S8.
DzIś !I g. l po połud. stan barometru 746
,u j;,;l:to SPOdtie"Tl3lHl słota.
.
"
H!I\:'l'~ l?OLSKL D2iś" O . godzinie 7-ej
~ f Be żor e!lI l. • V'larszawianka* (Pieśń z rO~
~\li1B31)~ n .. X.ty }'a wilon a. III. ~ Pierwiosnki"'.
Tl'}I1.TR SCALA D z iś o godzinie
1~9j 'l'rieC'loreąl .Kościuszko pod RB.!?ławicami".
WY.ł'Og-YOZALNIE Tow. ,;Wiedza" ot~
; 'WArte ~\)iU;ien.n.ie od g. 5-3, w nietkiele i świ~ta BCg. 1U--l.
1. bibloteka ul. Piotrkowska 103.

n.

is,
f

llibloteka

ut. Targowa 59.

WYPOŻYCZALNIE
otwarte są; W środ~ od

b1la~

l

la Ternay, który mIał WłUBnIe taką ohrzest-

Tow. Krzew; Oświagodz. 4-6, 'W nie-

święta.od 1.ej-l-ej.

il~:órkę Ziut~ i pr2yja(liół~~ .szansoni~tkę"
M:ar)anę, drugIllutor nalezycI8 te flltułę
opieprzy

sztuka g o t o w a . .
względnego powodzenia tr2eba
wpleść do akcii przyjaciela Teodora pa. nard ,
który zwykle jest typem monno komicznym
\.p. Szejer), więc ludziska się uśmiaj\ł, niej

Dla

zwykłych w

tego rodzaju farsach. Trudno
się silić na opisvnie treści "Panna Ziutll moja zORa" - ' USUWil się to wprost lS ll od
pióra.
Zaznaczyć jednak należy, że jest to,
badś co bl\dl<ł, s?tuka nalltskroś salonowa, do
takiego wiliO tonu wykonawcy dostroić się
mnSllą,.

lIeuika
mi21s[owa "i Sa!~@dlla.
=
WezwaBllie.

Ochotnik 16. Ułan Helmuth Fritsch."
16 września. 1891 W Głogowie, przydzielony do mieszanego szwaflronu 13
łragenów 38 brygady jazdy, 6 dywizji
łłr.

jaliidy, oddany był jako chory około 25 listof.&da (Około IDó kilometrów na zachód od
Warszawj) lazaretowi do Brzezin. W cza.liie 27-29 listopada dostał się do nlewoli
:nsyjskiei.Ktoby o nim wiedział, np. także,
'1tóra. l>ompanja. sanitarna go transporto;1Vala. raczy donie~ć pod adresem C. O.
Fritsch Berlin W. 9. Bellevllestr... 14.
T ... o .scbronisk św.. Słanjsj'awa Kostki

_

Łodzi.

Zarząd Towarzystwa Schronisk ŚW. Sta..iaława Kostki zawiadamia, że w dniu 7 li'stopada odbędzie Bi~ poświęoenie !Qkplów
Ochron i Pr3'lytnłków, il3tni~ją,{Jychpod egidą
/r-wll a. mianowicie:
'i godz. 2 pp. -Ochrony I-ej ul. Andrzeja
Nr. 53.
"
:II
3 .. -Przytułku dla sierDt przy
ul. Piotrkowskiej Nr. 234.
"11
,.
3!j2. -Ochrona II1-ej przy ul. Sosnowej Nr. 9.
II
4 . -Żłobka dla podrzutków przy
ul. Wacława Nr. 4 (obok kościoła ś.w • .Ą.nny na Zarzewie).

Z Basi y miejskiej.

(r) We. środę, t. i~ 3 li&topada {} go~zinie 5-:aj po poło w grnach\l magiętrutu
odbędzie się zebranie członków Rady miejskiej.
Głównj1mwnioskiem
budżetu.

.stanowienie

[posjedzenia jest
.

WJ'mianazniSltCZOń)'ch

bonów.

wi~lkreJ ilości jlorla.dyc.b bonów,
przypllminłlmy, ze wymiana podartych bo-

Wobec

nów 20 kop. uskutecznia. się co wt orek, 7,aś
wymiana bunów 50 kop. I)bywa się· {lodzian:li wyjątkiem

nie

śwj/tt

VI

gmachu Banku

!ltll.lu!oweg9.
Wymiana. wbrew ·1;:urujących po mis~i~ p1)gł\lstlk, odbywa si';) bez iadnyeh potrąfłeń.
Gg4łaie

z-eJira_ie pra _ _ nisów kra-

.

wieClldcb.

(h) W sobo~. 1. j."6 listopada o gołtini~ 9 rano odb~dzje się ogólne zebranie
~tonkńwZw4zaW{)(iowego

(raw.ieckjc~

pracowników

Tylkopllui Morsks. pan Szejer 1 Olędz·
ki -a po czę.ś:Ji pau Maehalski pami~tlłn o
tern, że graj!łi role w salonowej farsie - f:an..
cuskieJ, gdzie obowiq,mje przedewszyBt~le':ll
eIegt.neja, baz której "panna Ziuta'", IltlJe SIę
niezem.
eó do tempa, to pod tym wzgll,ldem
.
'stale szwankuje zelipół teatru polskiego, więo
naturalnio i w sobote nie było lepiej.
W roli pani S;int Aiisses ukazała się
po raz pierwszy nowollasngsżowana panna
Burska, która wnosi ze 8obol na. seenę ,rzedewszystkiem werwę i młodość.' .
00 :r. niej teatr Poleki zrobi, to się w
D8,stępstwJe

.l'oka.lia,

~dy gol.l~zymy

scenie w większyoh rolach.

ją

na

J. Gr.

TG"atr "Scalali

Dzisiaj o godż. 7-0j wieea. Zjedno·
o;zeni pod dyrekcj~ A. Szarkowskiego wys ta. wisi ą w .tea trze "Scala", Cegl"e lnia n a
Nr. 16 przflpiękny obraz Anczyea "Kościu
szko pod Radawicami"J który tak niezwykłem

powodzeniem
teatrze Wielkim.

cieszył

si~

w

Telegramy.
Wielka Kwatera
31

Główna.

października.-Urzędowo.

Z widowni zaehodniej.,
bawarskie opanowały
na północnym wschodzie od Neuvil1e
stanowisko francuzkie na rozciągło
ści 1100 metrów, pojmały około 100
jeńców, zdobyły 4 karabiny maszynowei3· ciskacze min. Wieczorem
odparto przeciwnatarcie nieprzyjacielskie. W Szampanji stracono' w nocy z 29
30 daleko wy:mnięty naprzód rów niemiecki na. północy od
Le Mesnil wskutek przełamującego
natarcia Francuzów na stojącą tam
Wojska

na

kompanj~.

Popołudniu

natarły

wojska na-

szepod Tahure.
Zdobyły

one szturmem Butte

de Tahllre (wyżynę 192 na północ
{h)Zapomugi dla podupadłycbk.up- . nym za.chodzie od tej miejscowości).
;6w D§dą. wydawane przy Żyd. Tow. Dobr.
walkę toczono całą noc, pojmano
lZaellodnia. 20) w poniedziałki i czwartki
21 oficerów francuskich (w tym 2
,a 3-ejdo 5-ej po poł. Zapomogi wyda- komendantów baialjonów), 1215 sze~"Dmogi

Rane

dra .podlllpadłych kupców..

łJąl-2 l

b. .

.
Wprzeeiągu ubiegł.egu tygodnia wy..
ławtma pożyczki w sumie 25 rb.
Z powodu ehwiJowego braku gotówki,
przyjmowane, s~ żadne nowe d~klaracje
taott'zymanie zapomóg.

.m

1-.. Tania łtłlcitniapł"~,. Żyll. T_ 1M• Dobr.

TanIa kuchnia przy Żyd. T<łw..
dziennie c(}koło 1'100 obia..
W cenie l kop. i z gór/JJ 100 bez(h)

j)~bT.wydaje

Ww

~atDk

<
Z powodu r{)zpurządzenia magistratu)
.~ do każdego. obiadu mu bye dodawany
Jhłeb ad b. tygodnia, o.odaje się po pół

}lnta chleba .l!i8 kartkamI ehlebowemi do
'bisdu w eenie3 kop.
Ohleb ten .jest wypiekany w Tow.
lo br•. zmą,ki, otrzymanej s Delegacji za..
ro\Viantowania miasta.
Ukarany

stróż.

(h) . Stróż domu Nr. 41 przy ul. SpaBt.owsj,Ffalleiński, skazany został na 2
41ieWącewięzienia za pobicie kijem ucznia
'zk~y..
.

Imr

ł
Pann2l Ziała -

regoV\ców~

Z widowni wschodniej. "
Grupa wo jsk, generała marpolnego Hindenburga: Ześrodkowanym. ogniem naszym zmu8zono",Rosjan do ponownego opuszczenia miejscowości Płakanów, na
północnym brzegu 1\.1igsy.
Grupa wojsk generała marszałka
polnego ksi"fJcia Leopolda bawarskiego:
Pułozenie jest niezmienione.
Grupa wojsk· generała Linslngena:
Natarcie na zachodzie od
Czartoryska dotarło do linji: wschodni kraniec wyźyn I(omarowskich aż
szałka

na wschód od

pgel'odzajuroboty:jedenautQJ!

~WJTIP\!~r'

Podgacł.

Opanowane ~tanowiska utrzymano częściowo w zaciętych walkach
przeciw powtórnym nocnym natarciom Rosjan. Pojmano około 150
Rosjan z 11 różnych pułków.

moja żoną ...

Komedja ~) w 4 Alitach przez Pa~
wIn. Ganalt I Roberta Chavray.
Farsa francuskiej spółki autorskiej pod.
~wp.szym tyt~łem posiada wszystkie eeohy

Z widowni

bałkańskiej.

Wojska niemieckie armji' geneKoevessa zdobyły Om, MiJanovac. Ztąd na północnym wschodzie
w.v:rzucono nieprzyjaciela ze stanorała·

Armja generała Gall wit~a. wyparła dalei prn;flciwnika po obu stronach
'.
~. •
Morawy.. Po!~ano 600 lenc~w ..
Od arm}l generała BOJad]ewa
niema nowych don~esień.

Pirotu, zbliżyła się o tej samej porze
. do Własotinców.

ł

Zastęoca

OfeA!U'!}nlł'3 In~ł'gal\\ska.
SOFJA, 31 paździemHr<!. .W~dl'U~
sprawozdania urz~dowego z 29 'pa:!.dz~~r~l.'
ka wojska bułgarskie ścigały ntepr'ZyjS~H!:
la w dalszym tiągu na całym fr~nCŁe l
zdobyły na południowym zachodzIe od
Kniaz,::vacu grzbiet góry Tresibnby... Po
gwałtownej walce zaj~ły miasto Grdeljl,ca.
W okolicy Kaczanika odrzucono serb::,w.
Zdobyliśmy 2 działa górskie z zaprzęgiem
i wiele amunicji. Dotychczas znaleźliśmy
w UskUbie 19 tysięcy karabinów róźny.:b
systemów, 950 pak prochu, 150 tySIęcy
paczek nabojów i wielką ilość innego ma"
terjału wojennego.

Urzędowe

sprawozdanie
tureckie ..

KONSTANTYNOPOL, d. 30-go
października,

Na froncie dardaneLskim zatopiła dziś nasza artylerja. francuzką łódź
podwodną .. Turainoise tL • Załogę skła
dającą się z 2 oficerów i 24 żołnie

rzy

wzięto

do niewoli.

fhnnb~fI"czh::rłi~'aniit: ~fis~ll.ll.
BERU. l listopaca. DOilOSZ~ z Sofjl
do "Lok. An~." Artylerja bułgarska, przy.
byv13.jaea od Knillzev!lcu 1 PirotubombarilUa
je ze';uętr:me forty Niszll ze wschodu i pół.
nocnego zaehodu.
ATENY, 1 listopada. "Agonce d'Atbenes· donosi: Poł~nzenie telegraficzne Nis~\l
z Salonikami przerwaue.

LONDYN, 31 październih. Biuro Reutera dOiHlsi urzędowo. Pomocniczy poszukiwacz min "Hythe" zderzył się w nocy 28
października koło GaUipoli z innym statkiem
wojennym' i l!atonął. Próuz załogi było na
pOkładzie 250 żołnierzy. Zginęło 100 ludzi.

Urzę d O'ł!lf 11 ,

komunikat
austrjacki..

WIED EŃ t 31-glJ paź d ziernils:ai

Sprawozdaose
sztabu

Z widowni rosyjSkiej.
Na. froncie naszym nad Strypą
ujawnił nieprzyjaciel wczoraj wzmożoną dzif-łalność.
Zasypał on linje
nasze w różnych skrawkach silnym
ogniem artyleryjskim i usiłował równieŻ w jednym miejscu przebyć
Strypę, co udaremniono ogniem naszym. Na polu dniowym wscbodzie
od Łucka zestrzelono ponownie lotnika nieprzyfacielskiego.
Natarcie nasze nazachodzie od
Czartoryska zdobywa przestrzeń krok
za krokiem. Odparto przeciwnatarcia rosyjskie.
Zresztą niema nic nowego na
północnym wschodzie.

Z widowni

wczoraj powtórzyli Wło
si natarcia na miejsce najwięcej
soorne na przyczółku mostowym
Tolmeinu i gorycyjskim a takie na
kilka miejsc na płaskowzg6rza Doberdo. Doszło więc znów do uporczywych walk zblizka, które trwały
w wielu miejscach również i w {IOcy i zakończyły się wszędzie te m,
że wojska nasze utrzymały w posiadaniu stanowiska.
Na froncie tyrolskim odparto
znów krwawo natarcia nieprzyjacielskie Da obszarźe TODale. Prz-ed 1l
mocnieniami na Co] di Lana nastał
spokój. Jak wsz~dzie tak i tutaj
znajdują się główne stanowiska silnie w rękachnaszycb.
a

Z widowni południowo-wschodniej.
:bIa wschodzie od Vizegradu
wtargnęły oddziały nasze na tery torjum serbskie. Kolumny g~nerała
Koevessa posuwające się od Waljewa ku południowi. ,odparły konnicę
~

J

pod

Rażaną.Wojska

austrjacko-węgierskie zdobyły szturmem bezpośrednio na północnym za-

chodzie od Gm. Milanowac, kilka
silnie umocnionych stanowisk, przyczem zdobyŁo 4 działa i 3 wozy
amunicyjne. \ J sukCesie tym miał
chwalebny udział bataljon cbebskiego
pospolitego ruszenia~r. 46. Jedn(J~
cześnłe niemieckie siły zbrojne przebiły się od północy i północnego
wschodu ku Orno Milanowacowi i
wtargnęły do tego miasta. Nataroie
wojsk naszych na terenie na północ ..
nym zachodzie od Kragujewacu, zdobywa wszędzie obszar. Wyżyna Strażenica, wyłaniająca się

na

południo

wym zachodzie od Lapowa, jest w
posiadaniu niem:ieckiem.
Bułgarzy dotarli w pościgu w
każdym miejscu na zachód. Pod
Słatiną na zachodzie od Knjazewacu,
stawiał jeszcze nieprzyjaciel przedwczoraj op6r. Brak świeżych wiado~
mości. Kolumna bułgarska wysłana z

rosJ'jskiego

gelu~l"(.idnegoll

PETERSBURG, 30 październ. Spra'
wozdanie urzędowe z dnia 29 paździel'A
nHs:a:
Na całym froncie nie było ważnycł
zmian. Na lewym brzegu Styru w po·
bliżu wsi Kościuszkówka (7 klm. na za·
chód od Rafałówki) zaatakował nieprzy.jaciel, został jednakże odrzucony.
Na zachód od Czartoryska gwał~
towne starcia pod wsiami Huta Lisowska i Rudka, które skoń~l'ły ~
na bagnety. Walki te nle mnieroiłY ogólnego położenia.

w_

-

Obrazki z

chwili ą

Szczur-zbieracz.

włoskiej.

Również

nieprzyjacielską

szefa sztuba generattwgo

li o eJe f, marszalek polnJ1 porutu'ł/

Naczelne Dowództwo WojSkowe

dostrzegająo całego splotę niedorzeezeństw,

3.

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

ŁODZKA.

(Mus rattlls collectionariuS,)
Osobliwe ma obyozaje ten przed~ta.
wicie] gryzoni ów z nazwy. Nic nie gry.!
zie, nie niszczy. przeciwnie porywa.
zbiera, gromadzi i skrzętnie łupÓW swych
strzeże.

Warto go

zobaczyć

przy pracy, przy

połowie.
ścianą wpatrzony na coś na.
stronie ulicy. Stoi, ani drgnie.
Czasami się przechodzi w tę i tamtą,
stronę, ale wzroku od upatrzonego łupu

Stoi pod

przeciwległej

nie odrywll.
- Dzień dobry, panu!
- Pstl... Tss... Widzi pan '1
- No, widzę. Afisze, plakaŁy. J~
den oderwany, ledwie się trzyma.
Włlłśnie. Wczoraj, przechodząc
w południe. zobaczyłem, ze ten plakat od..
l€pił sią do polowy. Poszedłem przed
wieczorem - odstawal jeszcze lepiej. By·
łem wieczorem trzyma się już tylko
czwartą czę,ś~ią. Dziś przybiegłem skoro
świt. Bogu r dzięki, wisi. Więc czatuję,.
aby mi nie przepadł. Wplldłem tylko do
domu na śniadaniE1, drugi raz na obiad~
uwinąłem
się czempl'fJdzej i trwam na
stanowisku. Jak plm myśli, czy prędko
odleci zupełnie'?
- Pewnie... Wiatr... A co profesorowi na tern zależy'!
- Panie, tego plakatu nie mam. 81
mieć go musz~. Musi sifJ znaleźć w moiclJ
zbiorach.
- No, to niech go pan oderwie de
reszty i za.bie.rze.
- A pan wiesz, co grozi za zdareie
takiego plakatu'? Źycia mi nie zal, ale,
panie kochany, teraz takie ciekawe czasy,
tyle się ukazuje odezw, obwieszczeń, ostrzezeń, zawiadomień, że zbieracz ma raj na
ziemi,.. A któżby teki moje uzupełnił?
Pan już idzie? Szkoda! Weselej czekać
VI towarzystwie. A ja się stąd nie ruszę,
dopóki plakat sam nie spadnie!
Profesor częstym bywa gościem W redakcji, jako puedstawieiel pisma i współ'"
wyznawoa polityczny. Ale ciągnie go do
"salonów" redakcyjnych przedewszystkiem
jego kolekcjonizm. W redakcji tyle bywa
świeżych "papierków", jak nazywa wszystktJ
to, co się dlań na łup kwalifikuje!
Chodzi tedy, szpera, w~szy, dopóki
"papierka" nie pochwyci. Aby pIondrowanie przerwae, trzeha mu coś na łup odK
dać. Jeżeli go zdobycz nie bardzo zadowoli, szpera dalej. Ale wtedy jest Rań
sposób,
~ Daj l:l0 profesor ten papierek, bIJ
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Sz. Publiczności
będzie demonstrowany jeszcze

Na ogólne

żądanie

WSt~nla!~ D~r~z me ta~

DZISOSoTATNI

R ST

s

kolorach

\'1

S

~ała KODlertowa Dzielna 18.
początek

o godz. 2 p. p.
Ceny od 20 do 60 kop. Uczniowie

dz.leci

płaCi! połomę·
~~ll!aiii~~~~;;mEii

Zł

i

~~~eę

W

RH

~--===*~~:==.:==i===!~==!r*--"",,"-T-~~!~·;~"";"".:~""""-_~~--:ii;;:~~:=:~t$~~::Ui~'
FzypiJmnial0 mi się, że jest mi jeszcze
,p~ii:zel;ny.
Jutro go oddam.
-- Owszem, prost:ę!-odpowie zawsze.
Ale nie odda. Z,.kręci się, zagada i
;nhh'ipudzianie zniknie. Łurm za nic w
śWIecie nie porzuci. .
•
. I rychło się zjawia - po nowy.

*

Jeszcze

* ""
ciekawszy jest

Nti:;Z. ogI~łda,ny

-

~~m~' jego funkcje,

w

szczur·zbieperspektywie. Poznapoznajmy i jego za..

iłł>:i.gl.

Oto parę odmian tego gatunku:
Onufry Pietras~kiewicz "pl'zedewszyst.
fijp,m, - promienisty, fdareta., a m:wet
~l;'n:l!tH: zatem n"igłę?i~i zakonspirowany
~ .nujwyzszy Vi god nosel.
Zwany pOf'ulaTs
tile "Ollilfr". On to zb:erał tysią"9 szpar'gałów, jakie zycJe idealnej młodzieży wi~ęńł3kiej

rozsypywało.

przechowywał je

i

umiejętnie, pod gr.zą nawet śledztwa" i
Sybiru. Nieocenione, najdroższe to dziś
szpa.rgały.
Są tu lii'ty Adilma. i lVIal'yli, i
Zan·a, i C7.9Czota, poezje piel' .Y8ze tego, co
nam był "mi!jonem", i mnóstwo, mnóstwo
dokumentów, v.Yfbnych obecnie przez

I
I

Akademję

UmIejętn')ś'3i,

a bez których
wiedzieliśmy bardzo mało j bardzo nieco·
kładnie o tej gor;Fej wHellekiej ławie narodowej, które ., y rzslib p.;d niebo entuzjazmu wulkal10iH "Ody do młodości«.
Inny okaz, równiEŻ zasługi pełen:
Artur Wołyński. uczestnik powstania· 1863
roku. W dojrzalszych latach odznaczał się
niezmQrdowaną skrzętnośCią w zbieraniu
dokumentów, druków, pamiętników powstaniowych. Był nawet inicjatorem i
listami wymownymi, na wszystkie rozsyła
nymi strony, z!ll.'hęeął do odpowiedzi i memorjałów.
Otrzymywał je też ze stron
wszystkich i grom~dził w Muzeum Rap.
pel'Ewilskiem. Okaz to gatunku szczura-kolekcjonisty, nader interesujący: pobudza.
on t,,:órezGść, przyczynia się do produkcji,
byle i'birry jego rosły.
Dr. Czartkowski, uczony przyrodnik
warszawski, również wchodzi pod tę kategorję czynnych, .a nawet użytecznych zbieraczów. Dzięki jego zapobiegliwości i pasji,
posiadamy kompletny zapewne zbiór drukowanych dokumentów do rewolucji 1905
roku. Są tu odezwy, broszury, a nadewszystko komplety pism tajnycb, nieoce-

ciółmi wówczas

nione dla badacza tej epoki. Wszystko to
już oddane Bibljotece Kr:ł.sińllkic h w Warszawie do użytku uczonych.
Poszli jeszcze i inni...
Cieszmy się, że i obecna, tak przeło
mO·.'Ja i tak w druki charakterystyczne bogata epoka ma swoich szczurów-zbieraczy.
Dmgocenne są lo bowiem szczury.

Zbiór

Oskar Wilde.

OFIARY
Zło;i:~iIle

myśli.

llrzeWOZ'iHt>l

v' ęgu~,

Ha

t
.lI fi, ,

.

•

zrDU8Z0ne

l'

Poświęcenie

wi"'Ilde dzieła
celem.

Adm.

"Gazety

Łódzkiej·.

Zamiast światła na grób ś. p. Leokadji sltiada
A. F. rb. jeden na głoonyeh.

i .bohaterstwo są jak

sztuki: same dla siebie są

PRAWNY KONSULENT
ALEKSANDER Y. GERSDOHf

Zarówno dkczemnie jest przyzywać
gdy żyć należy, jak i żałować ży

śmierd,

ulica Pl OTRKOWS KA Nr. 84

umrzeć.

ciajgdy czas jest

udziela porady prawne, uskutecznia podania do wszelkich Władz, skargi do sądów
i sporządza tłomaczenia.

Strindberg.
Wiara jesfstanem duszy, nieskut.

Biuro czynne: od 9 gg '1,.

rozmyślań.

kiem

jesteśmy

Wrogami

wszyscy.

Przyj a-

arakuły

przyjmuje codziennie i udziela porad;
godziny od 1 pp. do 8 w'iec~.

,

AleksnndrowslUI Hr. 31, I pietro.
Kaszyński ..

Pa

])il(UHPSC

(imitacja)

niczem nie ~óżniące się. od prawdziwych na
palta dmskle oraz kołmerze są okazyjnie do
nabycia po ~af'dzo niskiej cenie
Pioirkowska 103 prawa oficyna 2 wejście parter.

skórnych i wenerycznych

I;

f1 itychczn sowe cen y za g'ilZ do oświetleni H, poczynajilc 0 11 l li~topnda l ~ 15 l'. o 10 proc. na za~adiie
§ lH lU)ltraktu z luiastt'Iu. Nadnlienia się przytmn,
c, () l)fil~n;l, nJ' :wona przez g':!Z()\;'"ll1ę
• cena węp:l (} w
JZ
F.tosn .,11. il do da wniej~7.fj, z piel'wszej l,olowy ro...
liu UblQJ
W7.fOf'.la l)rZeszlo 0·45 procent.

w

Sokrates.

niniejszerH zHwindnmia wEizyf'tk;dl 8wuith P. T.
kOn8Umel1t6w~ iż Z pfnnHln stof-ownnia od d1uższe ..
go 0ZHfi.n- Fl"/(>ijZ!O O 20 1';'00. llOdwyż0znni'J tilf'yfy
l

jest ni~

10wo:3c.

po długoletniej praktyce w szpitalach chorób·

.

gdy nas wspólnI

.~ajcięższym występkiem

Felczer z BUSKA
.

tylko,

łączy.

walka

I

III
brylanty, ka.
kwity lombardowe
i placę najwyższe ceny.
D. peszes. Południowa Jf! 9
I piętro od frontu.
•
przyjmuje od 9-2 p. p.

Prawny doradca

Kupuję złoło. srebro,
mien! ~ drogccennes

l\. ACKERBERG
ZIELONA 3,

Zahtwia sumiennie i akuratnie wszelkie prośby d J władz wyższych, jak
,ównieź skargi do sądów.

~:: ~o~~~:~~jt~:!r~~aw~~:~}~:
m~~ie
~-

r t

SPRZEDAZ DETALICZNA
róinych

FO~sz~~"1fIek do p-"U oraz materjałów do palt, na
m~~kie kjstjumy.!., c~nach ~!iiur'h~~ych~

B E fi B R lO g A

damskie

S ... ~a, ł.. Ó D Ż, C~g~e~c~'iana M

!II

41 ..

"

"

udziela Iekcij języka polskiego, literatury i stylistyki.
.
Szk..,!na 19,

ubrania tanio do sprzedania.
lotD'kows~a .N!! 145 m. 34.

f,..ont II 93 .. piętro.

zę

Si'
."y sztuczne

I

eukalyptusowo-mentolowe l
pastylki, niezastąpione przy
kaszt;.; i chrypce.
Dostać można w aptkach i
większych składachapteczn.

poleca apteka W. Danieleckiego
•
Piotrkows::a 127.
kupuję

Dzielna

~i. ID.

2'2-

965
Salon;te ... ~",reii.hojcvwnazgubHa świadectwo u~.onczell1a ~ .klas wydane przez 7 kI. pens;"
ZOfjl Petkowsl·lel.
~"

Lekarz Den:ysta

t. (zle om

Ulica Pc-S"udniowa N! 2 róg Piotrkowskiej

SVphHis, timroby sJrórne

włosów

. (iwsmet~~uiekITrska),

weneryczne; moczopłcio\ve i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem ErUch - Hata
,606" -914 (wśródżylnie). Leczenie elekfry("Znością, elektrolizą ,usuwanie szpecących
włosów) oświetlenie ;,anaru
(uretroskopia).
ie od ?l-l i. ód 4~~. P~nip od 5-

I

l

-

Dra Rosenblatt
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