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ŁODZI WYNOSI:

Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 Mr., kwarta1nJ.e 3Markl
miesięcznie 1 Marka.
Za odnoszenie do domów 20 f. mIesięcznIe.
Wychodzi codziennie po południu.
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.zawcześnie byłoby pisać historję powstania obecnej wojny, którą można bę
dzie naletycie przedstawić dopiero w o-

dleglejszej perspektywie; to jednak pewna,
w zawiłym kompleksie . przyczyn krwawego zatargu, momentem przełomowym
był ohydny mord sarajewski. Cień tej
zbrodni padł, jeżeli nie na całą Serbię, to
w każdym razie na ludzi, kierujących lo~
sami tego, państwa. Dziś też, kiedy nie..
uchronna katastrofa zawisła nad serbskim
ludem i gdy mimowoli budzi się współ
czucie dla nieszczęsnego narodu, niepodobna °zapomnieć o zbrodniczych szaleń
stwach, przez które qerbowie zapalili pożogę wojenną w Europie.
Ponoszą jednak karę, której rozmiary przewyższają wszelkie przewidywania, a
najcięższym ciosem jest zawód, jaki spo~
tkałSerbjęze strony potężnych sprzymierzeńców.· przedewszystkiem
Rosji,; która
odgrywała zawsze rolę nietylkoprzyjaciela,
ale baidziejjeszcze protektora serbskiego
narodu.
Serbowie nie należą z pewnością do
ludów.~ trzeźwych i sceptycznych;' przeciwnie z właśdwą Słowianom łatwością ulegają mirażom, stworzonym pnez ichwła
sną . wyobraźnię. Jednakże na początku
wojny stali na czele serbskiego rządu politycy starzy i wypróbowani, jak Pasicz,
który jeszcze od czasów Milana z małemi
przerwami steruje.· silną i wprawną ręką
losami Serbji" a i dowodc.y armji należeli
do. kategorji wielokrotnie doświadczonych
i niezwykle utalentowanych oficerów.
Niepodobna zatem przypuszczać~ aby
ważyli' się na wojnę z Austrją, nie otrzymawszy przedtem uroczystych i obowiązu
jących przyrzeczeń pomocy i poparcia ze
strony Rosji.
Rzeczywiście ni~ szczędziła Rosja o:
bietnic· i zapewnień. dy~lomatyc~n:ych l
wojskowych, . ~achęcając Je~noczeS~le .0twarcie Serbów do odrzucema austrJacktego ultimatum i otwier~j~c przed ~!mi p~r
spektywę wielkoserbsktejmonarchjI, ktora
·miała wskrzesić i odnowić. tradycję Lazara
i Mojmira.
.
Zaraz na początku wojny urzędowe
oświadczenie rządu rosyjskiego, cesarza
Mikołaja Ii i w. ks, Mikołaja Mikołaj ew icza podkreśliły w sposób uroczystysoU'darność Rosji z Serbją~ a rosyjskigeneralissimus_ślubował nie pierwej miecz do
pochwy włożyć, aż cała Serbja będzie "oswobodzona" i zjednoczona.
.
•
W traktacie. zawartym z Serb1ą, ktoa
ry przez dzienniki rosyjs~ie został ?gło
s2.ony i uznany, jako "swlęte ZObowIąza
nie całego rosyjskiego narodu", przyrzeczono Serbji nietyl~o :ws~elką· p0't!zebną
jej pomoc· wojskpwą l pH:mę~n!l' metylko
gwarantowano metykalnosć Je! obecnysh.
granic,ale ?biecano p~z~łączyc do. panstwa serbskIego· po wOJnIe. C~orwaCJę,. Bo-.
że

śnię,' Hercegowinę, DalmaCję 1 połudl!lOwą

przez Serbow.
Czy maina się dziwić, że taka perspektywa, poparta . podpisami potężny::~·.
mocarstw Europy, olśniła naród serbskI 1
skłoniła go do najwyższego wytęzenia sił!
aby sprostać zadaniu, .·jakie ,mu, wskazah
sprzymierzeńcy ze wschodu· ~zachodu?
. Dziwnem byłoby.raczej, gdyby ser..
bowieodrzucili podobne propozycje, gdy ..
by dobrowolnie wyrzekli": się olbrzymich
korzyści,· jakie miały spaść na nich po
~ojnie, kt?rej. ostate~zny.rezultat ~ył dla
nich równIe mewąfphwy, jak dla mnycb,
znacznie chłodniejszych i na wyższym stoo...
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niu politycznej kultury stojących spalełeczeństwl
.
Już początek kampanji przyniósł zawód, gdy okazało się, że Rumunja, która,
według zapewnień rosyjskiej dyplomacji,
miała-lada moment stanąć ramię przy ram'eniu obok Serbji, zachowuje ostożną
neutralność i ogranicza pomoc· do drobnych usług, jak przewóz od cza~u do czasu transportu amunicji z Rosji i częścio
we zaopatrywanie armji serbskiej w iywność. Wogóle jednak istotne poparcie o~
trzymali Serbowie tylko od Francji i Anglji w postaci bardzo wydatnych zaliczek
pieniężnych, nowych dział,. karabinów i
. technicznego personelu. Rosja przysłała
trochę ambulansów, trochę materjałów opatrunkowych, i dużo popów, nie mówiąc
już o głosach prasy, wielbiących męstwo
Serbów i ich poświęcenie dla siJrawy sło
wiańskiej.
Drogo muszą teraz Serbowie
opłacić to uznanie hr. Bobrińskiego, Markowa, Antonjusza i innych "Słowian"· te- ,
go samego {:okroju.
. Ostatecznie Serbowie byli zmuszeni
bronić się wyłącznie własnemi siłami, i
uczynili to, . przyznać trzeba, w sposób
.·godny tradycji królewicza" Marka: S~o:o
jednak przyszedł m o m e n t wClągmęcla
Włoch do wojny, Rosja zarządała z tego
powodu pierwszej ofiary - właśnie od
nich. - Dzieląc przyszłe łupy, przyznano
.Włochom nietylko prowincje austrjackie,
zaludnione przez Włochów,·· ale także sło·
wiańskie kraje Istrję i Dalmację, które dawniej były. wspaniałomyślnie oddawane
Serbji. Ponieważ zaś ideałem Serbów jest
uzyskanie dostępu do morza, . dokąd mogą dostać się tylko przez Dalmacj~ lub.
Albanję, a Rusja oba te kraje odstąpiła
Włochom, runął właściwie cały gmach serbskiej przyszłości, wybudowanej na podsta
wie rosyjskich obietnic.
Nie dość na tem, Rosyjska brutalność i dyplomacji czwórporozumienia błę
dy, czy nieznajomoś.ć ~tosunków popchnę:
ły :ęułgarję do sOJuszu z mocarstwamI
centralne mi. Dla odwrócenia tego niebezpieczeństwa,; zażądano znowu od Serbji
bardzo ciężkich. ofiar, nakazując jej wy~
rzeczenie się Macedonji, którą zdobyła niedawno. z takim wysiłkiem w krwawych zapasach z Tllrcją i Bułgarją.
Teraz znowu, gdy Serbja walczy już
tylko jako gladjator, abyifpiękniezginąć.
gdy ku największej niesławie czwórporozumienia, złudzona obietnicami pomocy,
paść musi w nie.równej walce Jako. ofiar~
własnego błędu 1 przewrotnoścI so}uszmków, Rosja zdobyła się w tej rozstrzygającej chwili -. na demonstrację morską,
która nie. może mieć zgoła wpływu na re..
zultat serbskiej kampanji.
Tragiczny jest niezawodnie los· Serbji, ginącej w oczach całej Europy; zawiera jednak zarazem głęboką naukę dla
. tych wszystkich ludów,· któreby chciały
oprzeć . nadzieje ·na Rosji, tern klasycżnem
państwie prostackiej chytrości i bizantyń';'
skiej obłudy.

Zmiana polityki skandynaw ..
ski ej? Wyspy Alandskie.

>

Sprawozdawca "Afta n p o s te n"· w
Chrystjanji donosi do •VdSs. Ztg." z Lon ..
dynu:
.
Chodzą pogłoski, że kraje skandynawskie, a szczególnie Szwecja, posta.~o.:.
wiły stanąć po stronie Niemiec. OpOWIadano w kołach City londyńskiej, jakoby
rząd brytański dawał pośrednio wBkaz~w..
ki bankom j domom handlowym angIelskim.ażeby jaknajprędzej wycofały. BWO~

je należnośći ze Szwecji, gdyż Szwecja
skłania się na stronę Niemiec. Miały one
takżeotrzvmać wezwania swego fEądu
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OOr.OSZENIA;
Nadesłane

na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jegG
miejsce 1 Mr.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.;
nekrologia 40 f.j Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.

nie udzielania nadal kredytu ludziom pry~
watnym w Skalldynawji. Oczekują w Londynie zaprzeczenia tych pogłosek, ponieważ one znajdują wiar~ w lilzerokich kołach.

• 14,

Kaide ogłoszenie najmniej 4() f.

Kronika politgczno.
Znaczenie walk bałkańskich

dla przebiegu całej wojny ..
Pismo "Tidenstegn" VI Chrystjanji
zażnaeza wynurzenie sekreterza ambasaBERLIN. Prasa petersburska wszelkioh
dy sgweckiej w Chrystjanji,v. Dardela,
odoieni politycznych jest zgodną 00 do te·
który w mowie swojej w towarzystwie
go, że przebieg obecnych walk na Bałkanie
Bzwedzkiem wzajemnej pomocy miał pomoze w niemałym stopniu wpłynąć na dal..
witldl!iieć:· "My wszyscy chcielibyśmy poszy rozwój wypadków na głównych europejzostać pe za obrębem wojny. Ala powaskich terenach walki. Wojska poszczególga chwili wzywa nas, abyśmy się trzy- nych mocarstw b~dą bowiem mogły przepromali razem; my na półwyspie skandynawwadzić nowe ugrupowanie swych sił i Pr2iY.
skim jesteśmy szczęśliwi, że, coby się zdagotowlló się do nowych walk u:\ francuskim,
rzyłó, będziemy stali razem jako bracia,
rosyjskim, oraz włoskim placu boje. Walid
ramię przy ramieniu.
te będą już ostateozne i rOllstrzygaj!ioe. BarZnamienna jest jeszcze inna koresdzo jednak ważne znaczenie posiada też (}d
pondencja ze Sztokholmu:
kolioznośó, że ta grupa moearstw, która odDla Szwecji najważniejszym rezultaniE'ljie na Bałkanie ostateozne zwycięstwo.
tem dotychczasowego przebiegu wojny
bę,lzie mcgła. posługiwać się w przyszłośoi
światowej jest skonstantowanie ogromnej
na własnych frontach także i armjami państw
doniosłości strategicznej
wysp Alandz..
bał kań.skich~
skich. Zdają so-bie tu jasno sprawę z teOpuszczona Serbja ..
go, że. pozostawianie nadal tej grupy wysp
w posiadaniu rosyjskiem znaczyłoby cią
LONDYN, 6 listopada.
głą groźbę dla Stockholmu . i całej Szwe..
.Daily Chronicle" Zaznacza w~nrtykule
cji, a równocześnie pojmują dobrze, że
wstępnym, że Serbja nie ma prawa rdśeió
przejście tych wysp z rąk rosyjskich w
sobie pretensji do pomocy Anglji i Franoji.
pOSiadanie -Szwecji zapewniłoby jej w wyAnglji i Francji nie jest obowiązkiem honosokim stopniu silne stanowisko wojenno
ru ani polityki walczyć do ostatniego tcllu
morskie.
za niezależność i całość Serbji, jak to ma
Nawet ci z kół politycznych szwedznp. miejsce v. Belgją. Serbja była wyłącznie
kich, którzy ewentualne wciągnięcie Szwe
kliJenŁem Rosji. Pomimo to Francja i Anglia
eji w wojnę europejską, uważają za najuznaje, że nie można jednakże pozostawid
większe nieszczęście, są zdania, że posIaSerbii bez pomocy.
danie wysp Alandskich jest dla Szwecji
Serbski korpus amazonekkonieeznem. Omawiano już za kulisami
propozycje rokowania z Rosją o odstąpie
Gdy po aneklilji Bośnji i Hereogowiny,
nie tych wysp w drodze kupna lub za~
dokonanej przes Austrję w roku 1908. fala
miany. SzwedzcY .. li\ktywiści" jednakzapału narodowegu podniosła się w Serbii
partja uważająca wmieszanie się Szwecji
wysoko, pod wodzą jeduej z kobiet z ladn,
w wojnę jako pożądane - agitują za tem,
której ojcieo i mąz polegli w walkach z Turżeby Szwecla, korzystając z obecnego pokami, utworzony został w Serbji korpus alożenia, wywarła nacisk na Rosję dla .odmazonek, składający się z 200 kobiet.
. zyskania wysp Alandskich, do których ma
Korpus ten miał w związku li wojska. słuszne usprawiedliwione historycznie premi aerbskiemi ruszyć w pole przeoiw wojtensje.
skom !1llstrjaokim pod nazwą "ligi śmierci".
Czas pokaze, którą drogę wybierze
Rząd serbski popierał ten ruch kobie"
Szwecja. Tymczasem rozwodzą się pisma
cy. "Liga śmierci't otrzymała II magazynów
szwedzkie o wiclkiem znaczeniu wysp
wojskowyob uzbrojenie, ofioerowie zaś serbAlandskich. Tak np; zestawia .Nya svescy zajęli się wyćwiozeniem wojskowym "a"
rige~ znaczenie t.ych wysp jako podstawę
mazonek B •
morską z Helgolandją i Gibraltarem. Gdy~
Czło'lkinie ligi, poza kokardą serbsklł
by Helgoland była w posiadaniu I angieJi trupią głowa ze> złożonnemi na krzyż piszczeskiem, byłaby groźnym punktem wyjścia
lami, nosiły ~a hełmaoh swych napis: "Wierdla ofenzywy a.ngielskiej przeciwko wyne aż do śmierci za wolność Serbji"'.
brzerzu . niemieckiemu .. Naodwrót, gdyby
Gdy upragniona wówczas przez SerbQw
Niemcy posiadały Gibraltar, mogłyby Anwojna nie doszła do skutku, serbska "liga.
glji zamknąć drogę do Morza Sródziemśmierci" została rozw ią~ana, Podczas obeenego.
nej dopiero WOjDy została ona na nowo po. Wyspy Alandskie łącz!ll w sob'e zawobną do życia.
lety Helgolandu i Gibraltaru; tworzą one
Vi edług doniesień z Kragujewaca. miejakby mo~t dla ofenzywy rosyjskiej prześoi się tam tymczasowo główna kwatera serb..
ciw Szwećji, a równocześnie . doskonale
skiego korpusu amazonek, licz,\cego kilka
nadają się do zablokowania zatoki botnietysięcy kobiet z róźnych sfer.
kiej, i stanowią idealną stacj~ blokady
Kobfeta serbska w ten sposób składa
głównej
szwedzkiej podstawy operacyjdowód, iź ponad żyCie własne kocba ojczy.
nej, wód skerów St?ckhoJ.mn.
znę. Kobieta serbska wraz z swym synem
Wyspy Alafidskle są Jakby naturalną
mężem, lub ojcem got;)wa jest stawić czołu
twierdzą morską. Według traktatu paryskażdemu wrogowi.
kiego w r. 1856, zobowiązała się Rosja
To też z wieści, nadchodząoych z serbnje fortyfikować icb, nie, ulega jednak
skiego placlI boju, dowiadujemy się, że wojwątpliwości, że Rosja je, czy to przed Ba~
ska austro~niemiecko-bnłgarskie maj~ dO
mą wojnlj czy już w czasie wojny uforzwalczania nietylko Serbów ale i Serbki.
tyfikowała. Tak czy nie, stanowią te wyW rowach opuszcl'IOnych przez Serbów
spy wielkie niebezpieczeństwo dla Szwepod Belgradem znaleziono wiele trnpów ko ..
cji; przeciwnie, gdyby były w posiadaniu . bieoych. Także w walkach na u!iOf\eh Bel
Szweeji, uniemożliwiłyby wprost zbliżenie
gradu brały żywy udział Serbki.
się do· niej floty nieprzyjacielskiej. A
Komunikacja"" pąrosłałkami
więc 'kwestia wysp Alandzkich jest dla
Szwecji problematem, oczekującym, w
z Bułgarją.
zwiążku z wojn~ obeen~, swego rozwią...
BuDAPESZT, 6 listopada.
zania.
Dzi~iaj odszedł pierwszy p~r~sta~~k
z Budapesztu do przystani bułgarskiej vv Id..
din. Jest to pierwszy węgierski statek. ktÓ<t
d
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.f'1 z cl'wllnymi pasażerami stąd odjechał,
udając 8i~ do sprzymierzonego państwa po
łupno prQdnktów społ;ywezych dla Budal'esztu. Czas trwania podróży z Budapesztn
Krąkó ••
dQ Widdinn obliczono na dwa dni.
Z dniem U-ym b. ID. będą wprowaostrz eliwa niu ~elgradllll.
dzone w Krakowie karŁy nachleb~
LONDYN, 6 listopa da. Koresp onWkrót ce nastąpi zorganizowan~e ee~w
dent" "Daily Chron icIe" z Monas tyru tak
tralnego biura chlebowego w .magls~rac~e
opisuj e ostrze liwani e Belgra du: Z Zem" i biur pośrednich we wszfstklCh .dZI~lnl
linu miotan o z 42 cm. dział istny deszcz cach miasta. oraz utworzeme wspołdzIałagranat ów na miasto . Przy wybut ;hu gra- . jących komisji obywatelskicb. Mieszkańcy
:natów wysok ie pięciopiętrowe domy wa- Krako wa będą odbierąli chleb w lokala~b,
'my się w gruzy. Na wojsko i uchodź rozmieszclilonych w różnych 'pun~tac~ mIa'
ców z miasta rzucal i lotnicy niemie ccy sta przyjezdnym zaś będą udZIelalI kart
bomby..
chl~bowych portjerzy hotelowi.
Niemc y zawdzięczają swoje nadzw y·
Spodziewany jest w tych dniach poczajne sukces y dZiałaniu i sile swej ar- wrót do Krakowa znacznej liczby uchodź
tylerji ."
ców. C,;vnione są przygotowania na przy~
jęcie-tycii tułaczów; idzie mianowicie {) za..
Obaw a prze d decyzją na zapewnienie im pierwszej pomocy oraz wy,
ch.Gd nim teren ie.
szukan
ie dla nich pracy zarobkowej.
Temps " sądzi, że Niemc y nie na
Z Piotrk owa.
Bałk~nach dążyć będą do decydującego
(h) W magist racie odbyła się purozstrzygnięcia wojny. - Francj a p.owi~
na się spodziewać, że Niemc y skIerUją bliczna licytac ja· na 150 gęsi, które zostaswoje główne wysiłki przeci wko francu - ły skonfiskowane.
Komendant powiatowy polecił by
skiem u fronto wi i żąda od rządu, aby
właściciele domów dostarc zyli klamki mosię przygotow~ł o~powiednio do. ~odl?ar
cia rozstrzygającej ofenzy wy ruemieC- siężne, za które otrzymają oni zaraz wynagrodzenie.
kich wojsk, od czego zależy los całej
Pożar warze lni .·Ciećhocinku.
wojny obecn ej.
.
Z Ciechocinka donoszą, że w tych
Grec ki kryz ys gabin etow Y..1
dnj~eh spłonęły tam warzel nie Boli,
GENE WA,6l istopa da. ,.Infor mation "
dowia duje się z Aten, że wobec upadm
ku dotych czasow ego gabine tu greckieęo,
uważane jest prawie za pewne rOZWlą
DZIŚ: Nikand ra.
zanie Izby· i przepr owadz enie nowyc h
JUTRO : Gotfryd a
wybor ów.
·Wschó d słońca o godz. 7 m. 4Zachód
"
"... 4." 23.
Opóźniony wyja zd rosyj skieg o
Dziś O g. Ipo połud. stan barometru 748.
posła z Sof]i .,
Na jutro spodziewana zmiana
SALA KONCE RTQW. A. Dziś Kuneer t
Były rosyjs ki poseł w Bułgarjj, SaSymfon iczny.
...
wiński, który wskut ek chorob y zapale .
.
. WYI'OŻYCZALNIE Tow. ..Wiedz a- otnia ślepej kiszki, zmusz ony był poz~
warte codzien nie od g. 5-8, w niedzie le.! świ~
stać w Sofji po wyjeździe przeds tawlta od g. 10-1.
. Cieli innych państw' czwór porozu mienia ,
l. biblotekaul. ·I'iotrk owska 103.
n, biblote ka ul. Targow a. 59.
obecn ie już zupełnie wyzdrowiał i dziWYPOŻYCZALNIE Tow. Krzewi Oświa.
siaj wyjechał· z Sofii.
ty otwarte są w środE} od godz. 4-6. w. nieKról Ferdy nand polecił dać Sawin dzielE} i świE}taod I-ej-l-e j.
skiem u do dyspoz ycji wagon salono wy.
Areszłowanie kons ula buł

e

RaJendanyk.

Kronika mieiuowa i sąsimlzła.

gars kieg o ..

STOCKHOLM, 6 listop. Poseł buł
garski Jenakijew w Odessi~, który kilk~.
krotnie prosił rzą~ rosyjskI o pozwo~e~le
odjazd u do Bułgarjl, został, według "Buze wJja. Wiedomosti", areszto wany.

Arty lerja rosy jska
.
sarab jill

dła

Be ..

LUGANO, 6 listop. Z Killzyniewa
donoszą o wysłaniu 27 października 1~
pociągów z wojskiem iartylerj~ do .Rem
\V Besarabji. Rosjanie zarekWirowalI po80stałena Morzu Czarnem parowc e wło
skie.

Powo dzen ie 3=ej

pożyczki
austryjacko-węgierskiej"
WIEDEŃ, 6-go . listopa da. . Podług

dotychczasowychoblic~eń ~arząd k~s

oszczędnościowycn

obhcza , ze na

sano ju:t przeszło 3
jonów koron.

tysiącę

3-Clą

·austryjacko-węgierską pożyczkę. podl;i-

trzysta mIl-

Raw a misj a Kitc hene ra.
LO NDYN. 6 listollads. NiektMe plsma
oa razie obecność
Kitchenera w ministerjum welnr jest mniej
potrzebna, niź na początku 'Wojny, dla tego
Kitchenerowi zostania powierzoną misja, któ~
Y3 bardziej odpowiada jego uzdolnieniu. Byó
mJże, że Kitchener (Jbejmia kierownictwo nad
akcją wojenną na Monn Bródziemnem.
. Chodzą pogłoski, ze projektuje si~ u·
tworzenie w Paryżu mięszanego sztabu generalnego, którybl rozstrzygal wszelkie ZBgadnienia wojenne. W każdym razie pogła.
sb, że Kitchener obejmie główne dowództwo
nad a.ngielską armją, we Francj i, nie jestna
ładnych pod6ta waeh oparta.
londyńskie utrsymują, że

Zato pien ie angi elski ch tranIIII
spor towc ów.
'
Transp ortowi ec angielski "Rama zan"
19 paźd3iernika DliIo wysokości wyspy
Antikythera na morzu Egejskiem zatopiony
przez nieprzyjacielską lodź podwodną.
Z 330 ludzi wojsK iadyjskich uratow ano 75,
II załogi 28 ludzi.
"Frank furter Ztg." donosi z wiarogodny ch źródeł z Madrytu, że łódź podwodna zatopiła transpo rtowie c angielski
»Woodfield", wiozący materjały wojenne
na wschód.
został

Zato pien ie paro wca
~kiego ..

wło

LONDYN, 6 listop. "Lloyds C dowiaduje się, te parowiec włoski ~Ionio" 'zoBtał
satopiony.

Spros towsn ie.

Do spraw ozdan ia naszeg o z nKary~
katur" wkrącUsię przykr y błąd zecers ki.
Oto zamIa st aMw: "przedwczeŚnie za"
milkle go Kisiele wskieg o", zlozon o,.prze dwCześnie tgasłego Kisiele wskieg o".
Omyłkę tę, tak przykrą, niniejs zem
prostu jemy, dziękując wrażliwemu "Nowemu Kurjer owi Łódzkiemu" za zwró..
cenie nam uwagi.
Poświęcenie oćhron

i

rrrzyłułków.

(a)

Wczoraj duchowieństwo miejscowe poświęciło kilka ochron i przytuł
ków, utworzonych przy katolickiej parafji,
św. Stanisława Kostki.
.
O godz. 3 p.p. poświęcona została
ochronka dla dzieci przy. ul. Andrzeja 53.
Aktu poświęcenia dokonał ks. Tymie ni:cki. Przewodniczącą ochron ki jest pani
Janowa Andrzejewska. Do ochronki uczę. stcza 87.dzi eci, które także.otrzymują 0. prócz opieki i nauki również pożywie
nie. Przy otwarciu śpiewał chór kościoła
św. Krzyt3.
.
Następnie poświęcono. lokal Domu
Sierot przy ul. Piotrkowskiej pod nr.· 234,
przeniesiony z Placowej 13. Aktu poświę
cenia dokonał ks. Szmid.el.
W Domu sierot mieści się 175 dzieci pod dozorem pani Zimowskiej.
Potem nastąpiło otworzenie ochron y
przy u1. Sosnowej pod nf. 9. Akt!! pO,:
święcenia dokonał ks. Wyrzykowskt Do
ochron ki uczęszcza 170 dzieci. .
W końcu nastąpiła uroczystość otwarda Źłobku dla podrzu dków przy ul.
Wacława pod nr. 4. Ceremonji poświęce
nia dokonał ks .. Tymienifcki. W żłobku
znajdu je się 28 niemowląt, zarządzającą
żłobkiem· jest pani Hermanowska.
Instytucje te utrzymywane są wyłą
cznie z ofiarności publicznej i osób prywatnych.
Koope ratywa

prać.

tramw ajowy ch.

Prowa dzenie - założonej niedaw no
koope ratywy pracdw ników tramw ajowych powie rzone zostal o kilku pracow nikom , któryc h zadan iem będzie sprowadza nie i spraw iedliw e dzielet :ie zakupionyc h z pierws zej ręki produ któw spożywcżych. dotych czasow a bowie m gospoda rka w koope ratywi e nie była demokratyczną, obdarzając przyw ilejam i
hucha lterów , kontro lerów, majstr ów itp,
gdy tymcz asem koope ratywa powin na
mieć na względzie specja lnie intere sy
kondu ktorów i maszy nistów , którym już
od wielu miesięcy pozmn iejszan o pensje, motywując to i zmnie jszeni em liczby godzin pracy. Wobec obecn ej drożyzny ta rędukcja i tak już skrom nych

zarobk ów fatalni e odhija się na hu dże"
cle tych pracow ników , któr~y często
zwracają się ale hezsku tecznI e do z~rządu tramw ajów miejsk ich o przyw rocenie dawny ch warun ków.
Z wydziału gO$po dapcze go.

(I(reis-Wirtschafts Auschus).

Wydział gospod arski przy ~rezydjum
policji (Bened ykta 2) postan?wlł 'YYP~a-

cać w miejsc u zbieran ia moslądzu l mte-

dzi (Widzewska 2) walutą rosyjską za dostarczone metale.
Engros istom i właści,=ielo,!tt ~abl1:k~
którzy dostarczają ~i~kszą llośc mIedz I,:
mosiądzu postan?Wl0!10. tymczase~ WJ
płacać po tej samej ceme, Jak ,!szys.tkin: lecz
wkrótce będzie uchwalono o 1le ~l~Cej mają oni otrzymać i otrzymają ont aodatk oł
Wą pacę·
..... na"
Niemi eckie kups)' wiecz
orowe .. a b
czycie lek $zkó.f ludnllJ Yc •

(h) Kursy wieczorowe, które zostały
otwarte przez Sekcję szkolną przy maglstracie dla nauczycielek sz~ół l~dowy~
:z Łodzi i okolic w lokalu gimna zjum me·
mieckiego (przy Rozwadowskiej) o~bywać
się będą w poniedziałki i czwartki od 3
do 6 po poło
Jako wolne słuchaczki na kursy ,po:
wyższe uczęszczać mogą i nauczy clelkl
szkół prywatnych.
Nauczycielki szkół ludowych z akt::lic otrzymają na przyj~%d na wykłady blIety bezpłatne na kolejkach pOdJazdowych.

(a)

Zebra nie fefcze pów.
Wczor aj o g. 3 po poło w Ioklllu

własnym przy ul. Konstantynows~iej pod
Nr. 5 odbyło si~ ogólne nadzwyozaJne zebranie 'odonk ów nrzędn starszych cechu felczerów m• .Łodzi.
Przewl)dnic~ył starszy p. F. Zaj~czkowsld, pióro trzymał p. Heller. Odczytano spra.wozdsnie działalnQści cechu za czas od
15 clIarwca do 7 listofłllda 1915 f. Ss.lrlo
na poo'zątkn okrssu sprawozdawczego wyno·
siło 815 rb. 03 kop., wpływy 139 rh.47
kop. razem 959 rb. 50 kop., wydatkowano
lil ie,~o 305 rb. 99 kop. lłozosbje w kasie
648 rb. 05 kop.
Z powodu czasów anormalnych posta.
nowiano nie przeprowadzać wyborów nowego zarząd n, lecz prowadzenie spraw powierzyć w dalszym ciągu starszemu p. Zająezkowskietan i podstarszemu Koneeznen:n, wytażaj&o im votum zaufania. Na cel urzlldzanef kooperatywY postanowiono wpłacać po
10 rb. ndziałów członkowskicb.

d.

. Z Resur sy pzemieślniczej.
(a) Na dziś. w poniedziałelr# ~ godz. 12

w poło Wyinaczono poświęcenie knchni przy
resursie rzemieślniczej. Obiad, Bkładający
.się z ZlIpy. chleba, oraz jarzyny . kosztować
b~dzle 10 kop., zaś porcja zupy z chlebem
oddsielnie kosl!!tować będzie 5 k~p., zaś porcja jarzyn y 7 kopiejek.
. Kuchnia mi~śció się będzie w gmachu
własnym resursy przy uj. Widzewskiej 117,
gdzie jednooześnie otwarta btid2iie herbaciąrnis. Cena szklanki herbat y ustanowiona Zilstała na 3 kop. Srodki materjalne otrzymano z funduszów, bl}dących w rozporządzeniu
komisji międzyzwiązkowej 3 Stow. chrzeBćja"ńskich i resursy.

e

meldu nki.

(a) Na ostaniem pOSiedzeniu Stow.

właśó.nier. delegacja Stow. 2dawała relaCję
II interpetaeji swej 'II presydjum poliCji co
do prowadzenia ksiąg meJdunkowycb. Podług otrzymanegowyjdnienia, właściciele nieM
rnchomości i rządcy domów mogą. prowadzid kSił,!gi meldunkowe albo w j~zyku nie. mieckim, albo w polskim.

Ze Sło • . •łasciaialinieruchomości.

IIiedoll"ęu:O"

Ilatr do

HehPałlfa

oddzi ale .łra ż ), ognio .ej

.Mlk:oła.jewsh 54.

Kiewiez Artur-:Ł~dźi: Mdalaka Maria
-Łódź, Krause !.-Łodz. Koh~ r~ak:-bó~
Rajner P.-Łódz, ąach ,~..:-Łodz. Koni3zi~
Inhner Dauiłowskl-bOQZ,
Kohren T. -.
Łódź, knapp e O.-Łódź, ·P',}1. Lipsz.ve_
Ł6dź, l. Lewkowlcz - r.odz, L. pOl'fnai
Liehtenstejn-Łódź, Wład~rh)wa WlnkIer_

Łódź, I. Rajkowski-Ł5dź, E. Grosz-~Ód~

Szmnlowicz-Łódź,
ska-Łódź.

v..

Włau)"sława Sobieraj.

BaraŁowski-Ł6dź, F. Ka.

roIak-Łódź, R. Salnszinski-Łódź, L łt
Hoherman-Ł9dź, T. Trautman-Łódł, ,\t

Borman-ŁÓdź. R. M.ajer-Łódź, Ko\';·al~
B.-Łódź, RebichNalahie-Łódź, D. Rarsz...;.
Łódź, S. M. Joakowicz-Łódź, M. GrBczyk_
ŁÓCź.
Z Tow. kll'a:aw ienia oświaty·

(a) Wczor aj o godz. 3 po pot w.Okalu własnym pr:zy ul. Podleśnej .N?! 1
odbyto się w drugim termin ie ogólne
doroc zne zehran ie członków Tow. krze;.
wienia oświaty. Po zagaje niu Ohl'i\l
przez prezes a zarządu d-r,,: M. Ka~~
na, powol ano na pnewodmczącegop~l
fesora $widwińskiego oraz na <Me8ol'Ółj'
d-rową Sfel'lingową i d--ra Więckowski~
go, pióro trzymał p. Hirszb erg.
t
Na zebran iu odczy tano sprawo~
nie z działalności T-wa za rok 1911,.
Zarząd admin istracy jny w l. 1914 skłąi.
dal się z prezes a d-ra Kaunn ana. wice.,
prezes a Aleksa ndra Babick iego, sekt~l
tarza d--ra Anton iego Tomas zewsk iegoJl
skarbn ika A. Bryła.
. j
. Ponieważ obecn ie rok już się zhI.~
ża ku końcoWi, przeto zebran i pos~j
wili nie dokonywać teraz'i wybor ów ~c
wego zarządu, lecz upowaŻillić d(}t,~l
czasow y zarząd do kierow nictwa T. KtJ!
aż do następnego ogólne go zebra: niil
które zostan ie z~&ane w lutym 191i;~
Wybuc h WOjny wpłYI1ął na f " ;
ujemn ie na działalność T-wa., duta li "c.
ba sIucha czów i czytel ników została
wolan a do szereg ów; wanmkł
miczn e ludności robotn iczej nie sp
jaly pracy umyst owej. walka z nę
głodem, poszuk iwanie choćby doryw
pracy, wędrówki daleki e po drzew o i
tofle utrudn iafy system atyczn e u
. czanie na wykłady, jednak ie po .
echa kanon ady, zajęcia W T. K O.
były przerw ane ani na jeden dzień.
W chwila ch nawet~ gdy szrap
wpadały do miasta , wydaw anie ksią
i naucz anie analfa betów szły zwyklYll
trybem.1
W ostatn ich miesiącach roku ubi~
gtego praca w T. K.O. ożywiła się zn~
nie: zgłoszeń po ksią Lki w czyteln iaGl
bylo coraz więcej, otwar to kursy dłł
analfa betów , zorgan izowa no szereg ~
kładów system atyczn ysh z r6inyc h dzi~
dzin wiedzy .
.."
Następnie odczy tano sprawozd~
sekcii naucz ania analfa betów .
i
T. K O. przed laty pierws ze w Kr~
lesfwl e zorganizowało nauCz anie dor~
słych na s~erszą skalę.
/
Na kursy dla analfa betów w rokł
ubiegłym zgłosiło się 260 osób, w t~
65% robotn ików i rzemieślników, 5 pręr.
cent służby domow ej i 30% bez okreśłoJ
nego zajęcia. Z początku zgłaszalo sili
teź dużo dzieci, które trzeba było p~
jąć wobec tego, że szkoly miejsk ie ~
ly zamknięte. Z chwilą zaś, gdy sektj'łj
szkoln a uruchomiła wresz cie szkotV:eIer
menta me, odsyia no dzieci do tych SzMl
i zapisy wano jedyni e ucznió w powyżęj
lat 15. Zupełnych fanalf abetów było75i
reszta umiała troszkę czytać i pisać,',lu}
tylko czytać. Najsta rszy z uczącyt;h siG
liczył lat 52.
.. .
Uczni ów podzie lono na 11 grup, ~
rując się stopni em posiad anych p~
nich wiadomOści. Pomim o trudno
znalez ieniu dostat eczne j liczhy na
cieli, staran o się tworzyć grupy
.
wie nieduże, bo wtedy jedyni e nau~
nie dorosłych daje należyte rezult aty... ;,;
Zgrosili się kierow nicy kursów , ~
rzy już na początku istnien ia T.
pracą tą się zajmo wali; dzięki t
swois ta metod a naucz ania doro
inna, niż przy nauce dzieci została
wu uwzględniona. Zdołano VI krótkilii
stosun kowo czasie przyswoić uczni~

.•"':

(a) O kasę asekuracyjną. Na ostattniem posiedz. zarządu Stow. wybra no delegację, która udała się do Prezyd jum policji,
przedstawiąjąc projek t opraco waneg o statutu' otworzenia kasy asekur acyjne j miej~
skiej, oparte j na zasadz ie wzajemnej samopomocy, na wypad ek poiaró w.
. Zatarg z elektrownią,
Zarząd Stow. właścicieli nieruc homości postanowił zwrócić si~ z petycją do
Rady miejskiej ze skargą na postępowanie zarządu elektrowni miejskiej. Elektr awnia, jak wiadomo, żąda od abonentów~prąM
du elektrycznego, regulowania zaległości rachunków wyłącznie w walucie niemieckiej,
nietylko za dostarc zony prąd elektryczny,
ale i za opłatę liczn ików .·
Jest to wobec wyższego kursu walu- najniezbędniejsze wiad
omośd..~:
ty niemieckiej faktycznem podwyższeniem .,/
Jedna z naucz yciele k T. K. O. Wf:
taksy, to też zarząd elektrowni motyw uje
dala w Łodzi eleme ntarz ,.Stefanji~l
takową ogólne m podwyższeniem na wę-' którym przy
nauce analfa betów po5~!
gieI i materjały, co zaś do podwyższenia
kowal o się T. K O ' i
opłaty liczników, to elektro wnia podwyźki
Opróc z nauki języka polski ego ~.
takowej niczem nie uzasad nia,
gram kursów dle analia befów ohe}.
Z sekcji bl"'uka pskiej.
też naukę arytm
i popu larne .
(b) Sekcja brukar ska przy magist ra- gadan ki histor ji i etyki
nauk pl'zyrodniczYclti
de postanowiła wybrukować ul. całą Łagie· W końcu roku rozpoc
zęto naukę r1~.
wnicką. Kościelną, Młynarską, Pustą od
sunkó w.
Piutrkowskiej do Mikołajewskiej,"" Bened yW miarę postępów, robion ych p
kta od Spacerowej do Długiej i od Cew uC7.niów i zgłaszania
się nowyc h o .
giełnianej do Zielonej_
nym poziom ie wjedzy . w ostatnich~

K..

GAZETA
godniachroku sprawozdawczego zaczę~
fo· organizować coraz więcej grup i wy~
klady systematyczne z algebry, geometrjiJiizyki. hisforjiitd.. tworząc w ten
sposóhogniwo, łączące kursy dla analfabetów z uniwersytetem pow$zechnym.
Nauniwersytede powszechnym od
początl.. u .1914 roku. do potowy czerwca·
wygłoszono 16 odczyt6w oraz jeden po
wybuchu wojny dopiero w grudniu, a
mianowicie: 1) dr. fil. Baumgarten »Praca i energja"; 2) L. Krzywicki.,Podbój przyrody"; 5) E. Sokołowski
"Matka a matka".; 4) dr. T. Nogilnicki,..0 Pasteurze"; 5) dr. Kaufman-"O tajemniczych własnościach krwi"; 6) dr.
Baumgarten - "Praca i energja"; 7)
E. Sokołowski - "Historia niewoli"; 8)
Baumgartenówna-"O uczuciach"; 9) dr.
fil. B. Heiman-" Tajemnice nieba gwiaź
dzistego"; 10) E. Sokął'owski-"O szczę
ściu"; 11) N. Gąsiorowska "Elekcja i
liberum veto w Polsce"; 12 i 14) E. So~
kołowski-"Pieniądz i człowiek"; 13) L.
Krzywicki-D Wiedza człowieka <> ziemi";
15) dr. Skalski - "Opaleniu ciał zmar~
łych"; 16) E. Sokołow~kj "Szlakiem
wolnej myśli" i 17) dr. Rundo-.. O <;ho~
terze. Ogólna ilość słuchaczów wyno-sila 3.050.
W roku sprawozdawczym Sekcja
wypożyczania książek prowadziła 4 wy-

m.

było

czyn,nych
betów.

15 -

Dziesięciolecie
postanowiło uczcić

18 grup ella analfaswego istnienia T.K.O.
przez założenie 6..tej,

ćentralnej wypożyczalni książek.

. Istuiejące obecnie wypożycza1nie, W
liczbie fi-ciu, pOSiadają wyrawdzie· doboroweksięgozbiory (razem około 1ó,000 tomów), skompletowane według zgóry obmyślonego planu, z odrzuoeniem wszystkiego, co nie posiada wartoBci naukowej
lub artystycznej.
Wyrosła jednak jut
pewna kategorja czytelników, której potrzeba dzieł źródłowych do studjów specjalnych i samodzielnej pracy. Dla niej
właśnie zarząd T. K. O. chce stworzlĆ
jedną wypożyczalnię, zasobnl\ w większą.
ilość dzieł naukowych w różnychj~zykach
O charakterze bibljoteki publicznej. Za~
czątkiem takiej lJibljoteki będzie czytelnia
Centralna T. K. O.
Postanowiono zwrócić Bi~ o pomoo
w postaci. pieniędzy i książek da społe
czeńtwa. Księgarzy zaś polskich postanowiono prosie o nadsyłanie po jednym
egzemplarzu każdego wydawnictwa pod
adresem '1'. K. O.
W dostarczeniu środków na. założenie
6 wypozyczalni Zarząd T. K. O. upatrywać
. będzie nagrodę ze strony społeczeństwa za
wytrwałość pr:.:ez całe dziesięciolecie na
placówce, wiecznie atakowanej i zawsze

ŁODZI<A.

zajętym przezwosjka brandenburskie po silnej walce ulicznej, zdobyto 130 dział. 2tąd na wschodzie
posunęły się wojska austrjacko-wę
gierskie naprzód i pojmały 491 jeń
ców. Wojska nasze stoją. tuż pod
Krufewcem.
Armja generała Gall wit~a pojmała wczoraj przeszło 3000 serbów,
. zdobyła· nowe angielskie działo polowe, wiele naładowanych wozów a·
municyjnycb, 2 pociągi· z prowiantem i wiele materjału wojennego.

Naezelne Dowództwo Wojskowe
Ul"zędowy

komunikat

austrjacki.
WIEDEŃ, T-go listopada:

l widowni rosyjskiej.
Na południowym wschodzie od
Wiśniowczyka nad Strypą i na pół
nocnym zachodZie od Dubna, odparły wojska nasze silne natarcia rosyjskie. Pod Wiśniowczykie~ było to
. siódme natarcie, skIerowane przez
rosjan na ten skrawek frontu w 0GtatniC' h 4 dniach •.
pożyczalnie książek. mies'lczące się: I· zagrożonej.
lilową
tania
kuchnia
robotnicz
••
Zresztą niema nic nowego na
przy ulicy Widzewskiej nr. 146, II przy
uJ. Krótkiej nr. 9, III przy ulicy Piotr~
(a) W dniu \'t()zorajszym nastąpiło opółnocnym wschodzie.

kowskiej nr. 309 i IV przy ul. Zgierskiej
nr. 15. Wypożyczalnia V otwarta zostala w lutym 1915 roku przy ul. Pod;.
leśnej nr. 1.
Korzystało z wypożyczalni w po~
przednim roku 2.774 osoby, przybyło
2.223, ubyło 2953, obecnie korzysta
2.048.
Zgtószen po książki było młodzieży
do lat 14 razem 19.125, starszych 25363.
Wypożyczono dzieł: z poezji 10.018
(12 i jedna szesnasta proc.), beletrystY~
ki 27.189 (33 proc.), książek dla mło
dzieży 19.999 (24,3 proc.), naukowych
24.428 (29,7 proc.), oraz dzieł zbioro~
wych i czasopism 752 (0,9 proc.)..
Wypożyczalnia II była na wiosnę
przez czas dłuższy opieczętowana przez
!anaarmów rosyjskich, w 1ipcu znowu
f~ . sa ma wypożyczalnia czasowo była
cttmt,nięta"w powodu przeprowadzki,·
",.,reszcic wypożyczalnia IV podczas obłę
teniazajęta byta na kwaterę dla wojsk
rosyjskich, potem niemieckich.
Lokal ten był zarazem schroniskiem
dla rodzin kilku współpracowników. pozbawionychdachu w czasie walk pod Łodzią.
Na. kupno ksiązek do l-go sierpnia
191·1 r. wydano 332 rb. 82 kop., od l-go
sierpnia nie . wydano na tan cel nic, na
oprawę :l!:si1\żek 453 rb, 82 kop.
ły

twarcie taniej kuchni robotniczej przy far
lJryce' Tow. akcyj. I. K. POinańakiego. W
pierwszym dniu wydano tysiąc porcji, które
następnie zostan!\ zwiększone do 8 tysi~cy.
Z kuchni korzystać mogą, tylko r0botnioy zakładów przemysłowych Poznau'skiego. .
Z cechu kucharzy.

.

(h) Na sobo!·nim posiedzeniu Zarzą·
du cechu kucharzy postanowiono utwo·
rzyć własną· kooperatywę.
.
W tym celu upoważniono starszego
cechu p. Marjana Bawarskiego wystąpić z
prośbą do odnośnych władz o pozwole~
nie na utworzenie takowej.
Odebrany·ł'up_

(h) Funkcjonarjusze policji odebrali
w dniu wczorajszym na szosie ~okicińskiej
większy transport towaru galanteryjnego,
skradzionego w swoim czasie kupcowi M.
KIingbajlowi przy ul.. Sredniej.
Skutki bójki.

(h) Wczoraj w ~adogoszczu wyni~
kła bójka między kilku osobnikami.
Poczęto rzucać kamieniami, z których jeden ugodził 12 letniego A, Charzańskiego ł ciężko go zranił.
Ch. po kilku godzinaCh wyzionął du~
cha.

. W roku sprawodawczym czynne by-

2 czytelnie żydowskie. I·a przy ulicy
Krótkiej 9. orsz na. przy ul. Zgierskiej
15. w bibljotekach znajduje się 3941 ksią·

tek. Korzystało z wypotyczalni 2, 1913
osób 2547, przybyło 1091, ubyło 1953.
obecnie korzysta 1985 osób, w tern mło
dziety35, praz starszych 1950; czyli męż
czyzn 1426, i kobjet 559. Zgłoszeń po
książki było ,35299, wypożyczono tomów
41582.
Podług sprawozdania kasowego składki
członkowskie wynosiły 1500 rb. 30 kop.
dochody mesiałe 1942 rb. 22 k., wpływy
• odczytów 364 rb. 07 kop., Sekcja bibljoteczna z opłat czytelników 307 rb. 07 k.,
oraz n wyna.jęcie lokalu 15 rb. Saldo na
1 stycznia 1914 r. wYlliosło 10'/3 rb. 73 k.,
ZlIŚ razem 5501 rb. 68 kop.
Z tego rozchodowano nll wydatki ad~
Olinistracyjne 1031 rb. 44 kop:, na SekcjE}
uniwersytecką 541 rb. Ol kop.• Da SekCję
l1ibljoteczną 2899
rb. 60 kop., oraz na
bibljotekę 'Żargonową 568. rb. 43 kop.) railem wydatkowano 4548 rb. 48 kop" pozostałość na l sierpnia 1915 r. wyńosiływy.:.
datki 2026 rb. 28 kt'p.
Ujemny wpływ wypadków wojen~ych
na działaln{)śe T; K. O. był bardzo krótkotrwały. Juź po kilkU miesiącach szeregi
czytelników i słuchaczy przerzed2łone z pouątku prze!:! pobór, a P?źniej pr.z~z . maDuwy wyjazd za za~obklem nR Wles l .z~
granieę zaczynają Się zno~u zapełulac,
lak, że up. statystyka wypozyczaln. na p?-

cZlltku roku 1915 wykazuje tę samą praWIe
alość czytelników, co W tych samych m-cach
roku poprzedniego.
. .
Wogólepraca w T. Ę:. O. podkoDJec
roku~ 1914: i
pierwtlzej połowie 1915.
wzrosła w sposób nieoczekiwany. W sali
w]kładowej przy nI. Podleśnej pod Nr. 1
od godz. 9 rano do godz .. 9 wiecz., bez
pr~6rwy prawie zmieniały się grupy uczą
tych Sl~ i nauczyciele. W godzinach POM
południowych odbywały si~ też lekcje, zorlt~mizowane. przez T. K. O.' w ,Muzeum
sauki iaztuki, oraz w szkolerzenllOs~ pr~y
ulicy, ,Zielonej pod Nr. 44. PrzeeH~tnIe

Telegramy.
W'elka Kwatera
7

Z widowni

pOłudniowo-wschodniej.

Czarnogórcy usiłowali odzyskać
stanowiska, wydarte im w ostatnich
dniach. Rozbiły się ich natarcia.
Kolumna austrjacko - węgierska
napierająca w dolinie Morawicy, naciera na wył.yny na północy od Iwanicy. Na południowym wschodzie
od Cacaku odrzucono nieprzyjaciela.
za Gtogow&cki Vtb. .
Przy zajęciu Kral]ewa przez
Niemców, zdobyto 130 dział serbskich.
Wojska c. i k. walczące na południowym wschodzie od ujścia. Gruzy, wzi~ły wczoraj do niewoli 500
Serbów.
Armja generała Gallwitza. dotarła wśród. walk w dolinę zachodniej Mora wy na północy od Krażewca.

ZllIJtliDca szefa Sztabu generalnego

Główna.

" o ef e r,

marszałek

polny porucznik

listopada.-Urzędowo.

R8;malllści.

Z widowni zachodniej.
Nic nowego.

Katolicy

Z widownl wschodniej.
Grupa
szałka

Z widowni włoskiej.
Położenie jest niezmienione.
Rozbiły się wszystkie usiłowa
nia nieprzyjaciela. przełamania stanowiska naszego w skrawku San
Martino.

wojsk

polnego

generała·

Hindenburga:

marNa

południowym

zachodzie i południu
od Rygi, odparto kilkakrotne czę-<
~ciowenatarcia rosjan.
Pod Dźwiń·
skiem rozbiły się natarcia nieprzyjacielskie pod Iłłuksztą i między .jeziorami Swiętem a Iłzen.
W nocy z 5 na 6 listopada
wparli się rosjanie w napadzie nocnym do stanowisk naszych. Wczoraj wyrzucono ich.
Grupa wojsk generała marszałka
polnego księcia Leopolda bawarskiego:
Położenie jest niezmienione.
Grupa wojsk ganerałaUnsin
gena: Na północnym zachodzie od
Czartoryska odp~rto natarcie nieprzyjacielskie; pojmano 80 jeńcÓw ..i
zdobyto 1 karabin maszynowy.

Z

widownibałkanskiej.

Wojska austrjacko-węgierskie wyparły nieprzyjaciela z wyżyn Gradny (12 kilometrów na północnym

zachodzie) a w dolinie· zachodniej
Morawy wyszły za Słatinę.

Po obu

stronach l\raljewa wywalczono p'rze~
prawQ przez rzekę. W Kralfewie

amerykańscy

na rocznicę ogłoszenią. Królestwa Polskiego
a woli Naczelnego wodza, wojsku polskiemu
do śpiewu podany". Ten tytuł zmieniono
późuiej na: "Pieśń narodtlw<l za pomyślność
króla"; tę pieśń, w układzie na chóry W.
GOl'ączkiewiclIill, wydaną w Kraliowie 1818
roku, śpiewano, jak: si~ zdaje, do rewolucji, poczem zeszła z repertuaru V;flj3ko.
wego i szkolnego. Dopiero około .1;:1 i l T.
w Warszawie. w epoce manifestacji ""t yrosyjskich, ktoś, zwróciwszy UWHgę n .. :'::~
pomniany wiersz Felińskiego, przcl'obi~ g~
w ten sposób, że drugie wiersze wsz:;st~
kich refrenów: "Naszego króla zachowaj
nam, Panie", zmienił na: "Ojczyznę, w;Jl~
ność, ra.Cz nam wróci6 Panie«, i
pod te
zwrotki podłożył melodję hejnału krakow"
skiego: "Bądź pozdrowiona, panienko ~h
rjol" (stara pieśń ludowa kościelna). którą!
w 1861 r. podniOSła Polska do godności
hymnu narodowego.
,
Kto byZ sprawcą tej metamol'fozy za*
równo tekstu jak i muzyki-nie wiadomo.
Istnieją jednak co do tej sprawy bardzó
dziwny fakt, czy tet osołiliwy zhieg okoliczności, podany przez prof. Polińskiego,
który dużo daje do myślenia. Mianowicie:
właśnie w 1861 r. Józef Łebkowski nadesłał Moniuszce z Krakowa do Warszawy
siedm melodji hejnałów, wygrywanych
przez trębaczów krakowskich na wieży
kościoła Marjackiego, który je sharmonizował, i "raz z artykułem Łebkowskiego.
zamieścił w "Tygodniku lllustrowanym"
z 1861 T. Z dnia 4 maja. Trzecim hejna.
łem w tej pracy Moniuszki
jest właśnie
"Bądź pozdrowiona", której melodja odtąd
lilastępuje muzykę Kaezewskiego do .. Boz~,
coś Polsk~".

Czyżby autorami przeróbki tekstu i
zmiany melodji hymnu oryginalnego mieU
być Łebkowski i Moniuszko?...

Skrzynka do listówe
Szanowny Panie ~edaktorze.
W Nr. 292 z dnia 4 listopada r. b.
pomieszczono wiadomość, tyczącą się mnie.
Wobec tego, że wiadomość ta jest daleką
od prawdy, nie śmiem wątpić, 2e Sz. Pan
~edaktor zechce pomieścić
następujące
sprostowanie:
Na zasadzie patentu z dnia 23 wrze..
śnia r. b.za Nr. 15555 inkasuję długi.
Myśląc, i:e prawo inkasowania daje mi też
prawo obrony swoich własnych praw, st~~
nąłem w sądzie w sprawie firmy "Bimbaum i Perle" o 1212 rubli. Sąd, nie
rozpatrując sprawy, odroczył ją, twierdząc#
że mając prawo inkasowania weksli) muszę obrouę właściwej sprawy oddać w rę
ce komisarza sądowego ... Justizcommissar"
Źe sprawa z tego powodu t·przez sąd zostala umorzona, i:e ja jestem w Łodzi znany, jako pokątny doradca, i t. p. wiadomości, świadCZY tylko o niesumiennem
postępowaniu reportera, pomieszczaj ącego
wszystko bez sprawdzenia. Postępowanie
takie może narazić mnie na nieprzyjemność: ua zasadzie pomieszczonej wiadomości, policja może zacząć
przeciwko
mnie śledztw!). Uprzejmie upraszam Sz.
Pana Redaktora zawiadomnić mnie imię i
nazwisko oraz bUższyadres odnośnego
reportera.
Z szacunkiem

Samuel Florenstein.

d'a bie.

dnych WIł Polsce ..
Ks. arcybiskup fiładelfijski przesłał
ks. księCiu ~ biskupowi krakowskiemu
95 tysięcy 700 koron 65 halerzy, kon~
cząc list swój następującemi słowy:
"Niechaj Wielmożność Twoja raczy
przyjąć ten dar łaskawie; jako dowód
miłości i serdecznych u{:zuć Kościoła
w Filadelfii dla szlachetnego. Narodu
Polskiego, który zawsze tak dzielnie
walczył za sprawę Kościoła katolickie~
go, a także niejednokrotnie szedł ze
swoją pomocą tej naszej Rzeczypospo~
litej«.
Ofiarność czechów na cele

Odpowiedzi Redakcji .
Panu Orz.

Na czystość języka zwracamy uwagę,
chocid przy nawale materjału i gorączko
wej pracy dziennikarskiej prawie nieuniknione jest prześlizgnięcie się czasem wyrazu
dającego się słusznie zastąpić swojslfim.
Są jednak słowa, jak n. p. wyraz łaciński
,.duplikat", które stały się już międzyna
rodowemi. Wątpimy, czy wyraz "powt6rnik" I jaki Sz. P. proponuje, się przyjmie.
Sprobujemy.

......."""""'''''''''''...

narodowe ll

Zmarły niedawno w Pradze Antoni
Kratochwil, były przemysłowiec i kapitalista, zapisał w testamencie caTy swój ma~
jątek w sumie 100,000 koron czeskiej "Matice skolskeC<. Oprócz tego zostawił pięć
legatów po 1000 koron na różne cele na..
rodowe i społeczne czeskie.

Hymn narodowy.

W n.umerze ostatnim "Swiata" prof.
A. Poliński zamieŚcił wysoce zajmujący
artykul. o naszym hymnie narodowym:
.Boże, coś PoIBk~u, w którym opisał dZieje
powstaniu tego hymnu z inicjatywy ... rosyjskiego carewic~a. W. Ks. Konstantego,
wlSll) r. Wiersz napisał Alojzy Feliński'
muzykę tworzył kapitan sławnego pułku
~ezwflrtakówl<, Ja.n Kaazewski, którego W.
Ksi~żę .wynagrą,dził za ~ nią _pierścieniem
brylantowym. Tytuł hymnu Jjrzmiał: "Hymn

ZłoŻilH.e

OFIARY
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Adm. "Gazety &:.ód./l;fdejlta

Zamhst kwiatów na grób uLochanej BabcI Je.
4 m. ks. Mijahowskt dla. naj biedniejszych w Lolzi.
Zamiast wieńca na grób ś. p. Antoninie .Tęliń
skiej na głodnyoh składajlli Sobańskie 3 rb.

lińskiej złoży!

PRAWNY 'KONSULENT

ALEKSANDER Y. GERSDORf
ulica PIOTRKOWSKA Nr. 84
udziela porady prawne, uskutecznia podania do wszelkich Władz, skargi do sądów
i

sporządza tłomaczenia.

Biuro czynne: od 9 do 7.

Nr•..296.
--------=--------________
~_

ł.

____________--------~O~A~Z=E~T~A~L~Ó~D~Z~K~&~________________
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Dzieli

·UBWlkit

W warszawskim· "Tyg. pol."

podaje p. H. Ceysingerówna
MIka wspomnień z niedawnej

historji . pracy oświatowej w
Warszawie:
.
"Pomnę te wróblęta biedne, ska
c-zące po podwórkach warszawskich,
.....~.ęsto gtodne, zawsze mizerne, a tak
zdolne, z jaśniejącemi sprytem oczami,
? uśmiechem na bladych, ładnych twam
tzyc:zkac~. Dzieci warszawskie!... Widzę
fe, Jak bIegną ulicą z książkami ukryfemi pod paltem, do swoich ' tajnych
d

!lzkółek.

. . - A jak się kto zapyta, dokąd
Hlzlesz, co powiesz?
- Powiem, że idę do cioci.
Tak ucżyliśmy się kłamać! Albo
wychowywać w kłamstwie, kłamstwa
{ego oświetlając przyczynę, albo zostawić pogrążone VI ciemnocie, dojrzewa"
łące do występku i nędzy? Dzieci niewolnego narodu!
•
I za tę ciemnotę naszych . suteryn
l poddaszy, naszych chat wiejskich, za
ten n:us hańbienia czystych dusz dzieci
polskIch brudem niewolniczego kłam
słwa--niechże im stanie się według wy- .
roków Bożych i sprawiedliwego sądu
historji!
Nieporównany spryt dzieci warszawskich był zasadniczym warunkiem

t
Początek

stępujący:

...:-

Otwórz!
_
Mama wzięła klucz i poszIa.
Sama jesteś?
Sama odpowiadało dziecko,
Ktoś schodził z powrotem po scho~
dach i albo lekcja zaczynała się na nowo, albo, jeśli w mowie odwiedz~j'ł~ego
zadrgały podejrzane a~~enty.ros'yJ~~:e~~
języka-sprzątano posples~me kSląZ.kl l
kajety, dzieci rozblegaly SIę. po sąSIed
nich mieszkaniach, a nauCZYCIelka, okry·
ta chustką sąsiadki, wy;:;hodztła na
ulicę·
Jeżeli

zmiana Programu.

Ceny

policjant

wrócił

! za,st.ał

111Ógf

lm naUCZYCle};-<;ę, rozł~
kajety i książki... Wątpliwości nie ulegało, że to szkofa, ta}na sz;mfa na gorącym schwytana uczynim!
Zabrano
książki, związano kajety i rewirowy zasiadł do pisania protokółu. Trochę 1tttł
to ciężko szło ... przed 11im blada s~
nauczycielk.::... wtem odwrócił głOwę
poza siebie. Zbite w gromadkę klę~
na pokoju dzieci i odmawiały głoSno
"Ojcze nasz('. ..
Popatrzył na nie policjant, coś mu
tam drgnęło w duszy, no i on miał
dzieci•..
Przedarl protokół... Niech pani
idzie do domu-odezwal się do nauczycielki, a wy mi~ stąd precz-i śmiat się
do dzieci - i żeby mi tu sz!toły żadnej
r.ie było!
Nazajutrz lekcje odbywały się i\li
w innem mieszkaniu".

już

tylko czteroletnie dziec1w, kfóre z pewnością nic pożądaneJ o przezeń mu
nie powiedziało.
Najryzykowniejszą rzeczą było rozdawanie dzieciom na początku roku
szkolnego kartek z adresami szkółek
lub przy końcu roku adresu głównego
biura, do którego stawić się mialyna
jesieni. Te kartki mogły zdradzić całą
organizację. A żadnego innego sposobu
nie mogąc obmyśleć (wszystkie inne okazywały się niepraktyczne), wolałyśmy
powierzać te kartki dzieciom, niż ich
rodzicom. Dodać muszę, że zastrzegano

w Hotelu Palast

I

c

D Z I E L N A N!.! :36.
Doborowa. kuchnia.
!81 Różne trunl·i.

~

przystępne.

dzi~ci siedzące .k~ło stoła, wy"

kłaaaJącą

ze ślusarzem

i otworzył in~eszkanie-zastać

w. Restauracji

Zupełna·

o 7 -mej.

najsurowieit aby nikt adresu . Jfł
hima nie zdradz:ił, aby Jląz.wi$'llo
kierującej całym tym spiśkiem
wym nie było nigdy wymówione w 0becności wladzy l:ub osób niepewny<!h.
Trafiało się jednak. że, mimo ea~e~o systemu ostrożności i kłamstw
policja przydybała jakCłś szkółkę i wte!
dy, bywało, że sytuację postawą swoją
ratowały dzieci.
Razu pewnego przyszedł rewirowy

podczas lekcji dały się słysze.c kro~i na
schodach, izbę zalegało .mllczeroe,. <:
tylko malutka podchodziła. do drZWI l
pytała dziecięcym glosikiem: kto tam?
I zawiązywał się najczęściej djalog na-

powodzenia tajnej machiny oświatowej.
Nie wiem, czy wśród dzieci innego jakiego narodu możebne byłoby zorgani..
zowanie i utrzymanie przez szereg lat
instytucji, w podobnych działającej warunkach.
Całe sfory szpiegów, snujących się
po ulicach miasta, groza wydanych w
tym czasie ukazów przeciw tajnemu nauczaniu-nic nie stropi ulicznika warszawskiego. Jego dowcipna i drastyczna odpowiedź odejmie szpiclowi ochotę
do dalszego badania.;, jak duch zniknie
ci ten dzieciak wśród zaułków fabrycznych. a śladem swoim do "kryjówki~
nie doprowadzi.
Na straży tajnego nauczania stały
przedewszystkiem dzieci. Było np. polecenie. aby o każde m zajściu z policją
dawano natychmiast znać tam, skąd
rozchodziły się nici całej tej oświato"
wej sieci. I oto pewnego dnia wpada
czworo malców z sześcioletnią dziew~
czynką na ćzele (nie należała jeszcze
do kompletu, była córką właścicielki
mieszkania, oddanego na szkołę), meldując, że przyszedł _rewirowy, ;,pani~'
nie zastał, tylko dzieci kilkoro i zabrał
. kajety. Ta maleńka kazała im w tej
chwili bieżeć :posIocie, z Powiśla, hen,
.aż do domu i mieszkania, którego adres
zapamiętała. Nie ufając dostatecznie
ich sprytowi, przybiegła z nimi.
A oto znów tacztel'oletnia. której
oboWiązkiem bylo zwodzić nieproszo~
nych gości! W pewnej szkóke, jeżeli

I
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udziela lekCji gry fortepianowej
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Cegiehliana N2 18.
.
Bilety do nabycia u Friedberga i Kotza
Piotrkowska 90 aw dzieti przedstawienia przy kasie.

W czwartek, dnia 11 Listopada 1915 roku o godz. 6 i

pół
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lekarslne, techniczne i produkt. sp ożyw.

B BO fJ G
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Operetka w a.eh aktach Jana $t'l"aussa

Labara chemiczne

KI

Inż. Cheąt

Et LEYB~ RCi A,

ma

~[~Bm~mm~me~~~M~

i

a;;:y~t.

pro!. Freseninsa. w Wlesbadenie

Krótka 5.
pr_ _ _ _ _'_ _ _......

u

Os KI!! Ausłi'ł!yjackiego .Mo.nopolu Tytunio\!vego
zaopatrzony jest we wszelkie· gatun!d cygar. Sprzedaż po cenach fabrycznych.

ID niedzielę. oRoło godz. 2 po połudrri~
pozostawiono w trarnruajn N!! 1 Im fiórn!:Jm Rynku Iaminięte ID guetę m~py IDl}d "
ilemtng!!. lual1Jzca nIczy oddać za run-"
nagrodzeniem do kantoru fiazety h6dz.

Piotrkowska .Ni 52.

Przejazd .N~ 8.

fłaitCińszy
Wyprzedaż

gwiazdką.
40 proc. n. c. z. oraz detalicznie i resztkami

z fabr. składu
z jedwabiem na bluziię od rbl. 1,10 do rbl. 2,00.
Zimowe towary na suknie i "
"
"3,00,, " 5,00.
Bostony i szewioty na męskie i damskie kostj urny i na zimowe Palta
oraz .różnemęzk. i damsko towary, także flanelki, barchany i na fartuchy Hp'
~In;alr.la

43 w

IGuS!;;lrk~k?5~

I
m
..

We

dom&! świeżo budo

SCH LEH

p~k~s~a~'PCY I

~DOM
IMPORTOWY CYGAR .. ~
b. m. otwarcie detalicznej sprzedaży wraz z przeniesiem sk;~o dolnego

wtore~ia

l,....::::::::::::·

g

Wielka

oszczędność!

ił
łekcij

l'

Dr. Rosenblatt
spec. chorób uszu. nosa i gardła.
.
Piotrkowska 35.

języka

t
,

poIsldego, lite-

ratury i stylistyki.

ydło~

Własne

I

oraz GRAł\liATYKĘ udziela inteligentna niemka po CENACH UMIARKOWANYCH. ot.
o:.........................;..,..N...ie...m_k_a_"_w_A...d,;,..m;... ..,G.,;;a;;;.ze;,;;;ty::.;._ _..........!

Oferty: Szkolna 30 m. 9, front I p. od 2-4.

III
Kupuję złoto. SG'ebro, brylanty. ka ..
mienie drogocenne, kwity lombardowe
i placę najwYŻSZe ceny•.
D. Peszes. Południowa l& 9.
I piętro od frontu.
przyjmuje od 9-2 p. p.

Zawadzka Nil 6.

Przyjmuje osobiście od 10 r. - l p.p. 3-7 w.

w podwórzu na lewo.

K

r

laborntorjum techniczne .

Wykonywa się wsz.elkie roboty jako to: złote,
platynowe porćelanowe kauczukowe z podniebieniem . lub bez i ~ p, po cenach przystępnych
ReperaCje na poczekaniu.

ilIt:=:=:=:=:===:====:=:=:=====:b!
~

lekarz Dentysta

po

długoletniej

praktyce w szpitalach

przyjmuje codziennie i udziela· porad;
godziny od 1 pp. do 8 wlecz.

3'.

metro. -

Aleksnudro\Vskułlr.
I
P .. Kaszyński.

.Jieaó:aktor 1 wvdawca J lal ID Iii i"0 II II'} lir; (m. p. Przejazd 8),

I

M. Dlugacz -Kulewska

wagon M Y D Ł A Często
cbowskiego firmy Dziubas i Fiszel
=
Piotrkowska M 25 =

. Jo~ U"
~ "Iftmt"ft'kn
~"'''

naj korzystniej kupować w składzIe win
ul. Rzgowskiej Ni! 13.

. Lekarz-Dentysta

Nadszedł

tlinrw~ftrsfłf.~
U W~ il_

ł

płciowej.

Powrócił
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Kto chce mieć ubranie na 5 lat. niech nabę
dzie materjał .AMERYKANSKA SKORA.. Pcsiadamy <Jotowe spodnie bluzy, ubranka dla chłopców
i plusz~ na ubrania.
PIOTRKOWSKA 145 m. 34

udziela

moczopłciowe

•

LecLenie syphilisu salvarsanem Erlich - Hata
n600' -914 (wśródżylnie). Leczenie elekiry~
elektrolizą {usuwanie szpecących
oświetlenie kanału
(uretroskopia).
od 8-1 f. od 4-9. Panie od 5-6

wór:EU _ _

'W

.4

Ulica Południowa .N! 2 róg Piotrkowskiej

Wełniane

~ Ce

•

Dr. L
U
SWhUIs, clierobv skórne włosów
(kosmetyku leknrslm),
weneryczne,
i niemocy

. Prezent na

(zlenw
była asyst. derJt. BeUe.

przyjmuje Piotrkowska 200.

, ,

ALA"

przy

eukalyptusowo-mentolowe
pastylki, niezastąpIone przy
kaszlu ii cbrypce.
D?Stać można w aptekach f
wlększYCh składach apteczn

Pl?leca apteka W.
PIOtrkowska 127.

Danieleckleg~

" A
A..
Ma!!:.yny.do
knpuję. ~aglewUlcka 31 m. 8.
AA sprzed.am
.Niezwykła okazja! Meble z 3 pokoi ':anio
byle zaraz. Mikoła}ewska 95
27 fr ont 1
A. lIhble
mus.z~ wypr:l:edac
dniac
bardzo tan:o: stoł, krzesła., kredens bInr
6ZYc.l:a.

a

tli.

p1ętro.

W dWllCh

ko, tr~:t::lOt 2 sz.:afy, bieliźnia.rkę, łó-tlta. Z I mate.
iacaml, np1ywaluię, otomanę. leżankę szafę s
nsi.r~m" ao nbrania i bielizny, pianino "Koi~chWlca • tualet'} damska % lustrami i st.'lIk
o kart. Mikołajewsfl:n. 40 m. 2.
1101
b~e z S-ch pokojów tanio spr:teuam
;;:;:-::-,=_.;.;P~lO~t.;;.rk;;,;;;owsh 189-9.

Biuro Prósb Pisarskit'go, .Andrzeja Nr. "1:
Do pmcowni ubIOrów <iamakfch. i dziecinny

l1lI~~17~~9r zdolna

i

uczennica. PlotrkowWl

Mi.ku!aj L>aczmarek zgubi! paszport niemie&ł

wydany wChojml!'h.
Tomasz Ma.!oleptizy zagubił paszport wemie .
wydany na. TargowĆ'j 14.

