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Reakcja w Rosji.

wszyst kich,

OGŁOSZENi,\.:

"
NadesIane na 3 stronicy wśródtJ;e.!{SlU za wiersz lub
mIejSCe 1 Mr.; r~klamy za tekstem ·10 ten.; zwyczaj ne 30 jego
fen.;
nekroJogla 40 1.; Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
Kaide ogłoszeni.: :!ajrrmi:'!J 40 l.

którzy zachow ali sobie zdolwobec rządu.
To ostre branie się do rzeczy przez
rosyjsk ie żywioły reakcy jne da się wytłu~
maczyć tem, że nie chcą one powt' rzać
doświadczeI'i. z czasów wojny japońskiej,
kiedy to próby porozu mienia i objawy u~
stępliwośc1 zamias t zażegnać burzę rewoa
lucyjną, tylko wybuc h jej przysp ' eszyły.
Gorem vkin nie chce dzieiić losu
SWiatopełka- Mirski ego i jego polityk i "zau~
fania" , lecz woli byka odraz u wziąć za
rogi, wierząc, że rewolu cji z3pobi edz moźna tylko siłą, a nie paktow aniem i uność krytyczną

N2 306.

komun }kacji Trepow pozost anie i nada!
TrepO'o"'v dotych czas lllezajmował się zupełnie sprawa mi
komun ikacji i nie odgrywał zadnej roli w
radzie państwa. Prawic owcy uważają go
za swego przyszleg.o przYlVódzcę, poniew.aż Bobrin sKi nie był dla nich dostate czme konser watyw nym. Neuha rdt złożył kierownic two przywó dzcy stronni ctwa a raczej gruppy , ponieważ przeciążony j"st
pracą na niwie dobroczynności publicz nej.
POliilO'ł"&'!lly 'l-;~SFE©~!I"§W w';"l1liaJ~d
członk~em . rady państwa.

(k) Jednym z pewnik ów przedw ojennyc h była rewolu cja w Rosji na wypa17 lfstopada.-Urzędowo.
dek przegr anej. Jak wiele innych , tak i
ten pewnik rzeczywistość obaliła. Rosja
Z widowni zachodniej.
wojnę przegrała wpraw dzie, ale zamias t
Nie biorąc w rachubę walk ar- rewolu cji widzim y tam wzrost reakcji, któtylery jskich i przy pomo cy min, W rej fale piętrzą się z dnia na dzień co raz
wyżej i wyżej. Jak gdyby między rewoposzc zegól nych miejscach frontu , nie- lucjoni
stami a reakcjo nistam miał odbyć
. nąl ~j"eJlid
ma do donie sienia o niczem ważniej się jakiś wyścig, w którym i reakcjo
~~,~ł6~ d~ Dlri~'t1y
niści
stępstwami.
szym.
chcą już z góry zabezpieczyć sobie odpoBERLIN, 16 listopa da. W pEciersburTeorję klap bezpieczeństwa i ich otwiedni kawałek drogi.
skiej prasie ponow nie omawiają planow awieran ia w chwila ch nadmie rnych ciśnień,
Z widowni wschodniej.
ny
wspóin y wyjazd posłÓ''.'l do Dumy na
Po szumn ych zjazdac h moskie wskich ,
odrzuc a Gorem ykin zupełnie, zastępując
rosyjsk i f[Qnt bojowy , dokąd posłowie mana których zapadły bardzo niemiłe rządo
ją wręcz przeciwną-najszczelniejszego zaPrzec iwtor pedow ce rosyjs kie o- wi
ją udać się wspól de już w ciągu przy~
uchwały, zapanowała nagle grobow a
mykan ia kotła. Przyszłość okaże, która
strzeliwały wczor aj północne wybrz eszłego tygodn ia.
cisza, którą od czasu do czasu przerywa~
teorJa
była mniej złą ...
że Kurla ndji Petrag ge i okolic e stąd
ją tylko odgłósy tryumfującej i co raz wyCelem tej podróży posłów ma być
Poza tym jednak ogólny m motyw em
żej sięgającej reakcji . Duma poszła na
na południowym zacho dzie.
kieruje się reakcja rosyjsk a jeszcze dru- , dokładne zbadan ie stosun ków na froncie
przymu sowe wakacj e, które przedłuża rząd
Zresztą jest położenie niezm iegim szczeg ólnym. Oto liczy się ona z oraz nastroj ó'''' panujących wśród żołme
z miesiąca na miesiąc. Prasa została koniecznością zawarc ia osobne
rzy. Uzyska ne VI taki sposób bezpośre
nio.ue.
go pokoju
dnio .doświadczenia tworzyłyby później peskrępowana. jeszcze bardzie j, niż była:
z Austrją i Niemc ami na warunk ach, któPrzede wszysi kiem jednak dokonała się ie~
wny maV'rjał do obrad, w odnośnych koZ widowni bałkańskiej.
re w szerok ich warstw ach rosyjsk ich na
misjach Dumy.
.' konstru kcja machin y !lądowej w kierun ku,
popularność oczywiście liczyć nie mogą .
Pościg w górac h uczynił dalsze
który nie budzi żadnych wątpliwości ....
Sfery liberal ne, wiedzi one mylną rachubą,
dobre postępy, Serbo wie nie zdołali
Kiedy brak amunic ji przyspieszał odogrom nie zaawanturowały się w tej woj~.
nigdzie utrzymać się dłużej. W rę-_ wrót rosyjsk i, a wielki książę Mikołaj Mi- nie, wydmuchując ją do wyżyn wojny na-.
kach naszy ch pozostało przeszło- Kołajewicz padł jako barane k odkupi enia rodowe j, świętej i t. d . .
KÓPENB:AGA, 14
ten' grzech , zdawało się, że nadszedł
Osobn emu pokojo wi w dzisiej szych - moskiew,ską wzmocnionó listopad a. Policję
2000. Jeilców, l karabi n maszy nowy za
warszawską dywizj!ł
czas żniwa dla wszelk iei opozyc ji w Rosji. warunk ach - przesikadzałyby one niefyle z. żandar
mów
i
6.
dOllskir
o
pułkiem kozaków..
i 2 działa.
Najmo cniej o tern przekonaIlą była sama ~ riadmi aru
.
patrjot yzmu, który w Rosji ma .
Otw
arcie
·
kiOae
i
Ałtajs~'{iejlB
opozyc
ja, która też zaczęła uderżać w ton
Naczelize Dowództwo WoJskowe
z reguły bardzo · podejrzaną
wielkie j pewnośCi siebie. Gabine t Gore- dokucz enia rządowi i· utrudn markę, ile dla
ienia mu jego:
Według :doojes ienia "Frank f. Ztg.": W
Ulr'zędowy kom unik at
mykin a musiał wyrzec się swoich najsilpozycj i.
tych _dniac.h ·otw,arta została kolej Ałtajska
niejszy ch podpó r reakcy jnych, Makłakowa,
aust rjac ki..
na'Syb erji, Budowę tej koleji· ukończono
Szczegłowitowa i oberpr okurat ora Synodu ,
narok
przed oznaczonym terminem.
WIEDEŃ, 17-go listopada~
Sabler a.
Kolej
Ałtaiska,przebiegająo3 Syberję
.
Wszystko_ to jednak wkrótc e okazało
Z widowni rosyjskiej:
na przestrZŁni 500 mil z po!udn ia na pół"
. się krótkotrwałem złudzeniem. Stary Gonoc, m1 duze . zńaczenie gOąpodarczp., gdyż
Nic noweg o.
remy.kin .~ tym ··ra~em, pokró tkiem odrę-:
~r7.ecinfljąo iJajży:miejsze i naj bogatsz e OZ\:ZRo§jii~
twieniu , jak ,gdyby , opamiętał się i zaczął
Bei
p.ołudnio~ej Syberj i, umożliwia dowóz
Z widowni włoskiej.
SZTOC KHOL M, 15 listo:pa da. We'"'
rozwijać ·nieoczekiwaną u niegoenergję w
bardzo
wieln cennyc h płOdów. Znacze nie tej
dług
"Riecz
y".
został
o d. -11 listopa da
Goryc ji nie było wczor aj. kierunk u, położenia tamy nietylk o dalsze- zakaza
'koleji w óbecnej . wojnie jest takie uarrlzo
ne
wydaw
nictwo
,;Pefro
gradsk
mu
ie-'
. wzro~towi . wpływów liberal nych, lecz,
wah.. piech oty. Również i. działal
go KUl'jel'a.". . . .
. . . . : ważne, gdyż zmniejsza 'przeciązenie wieltakże w ce1u zupełnego wytępienia libera·
IlOŚĆ artyle rji włoskiej, "była znacz nie
lwlei sybery jskiej ładunkami· wojsko..
,
.
Ogóln
e
morat
orjum
lizmu. .
,w·
gubern jach. ·kisj
...
...
wyroi;
polski
słahszą w porów naniu z poprz edniech·przedłużono· na czas nieogr a.' : Car 'aproqował jego progra m w zu-.
nicZoh y. .
' .. ..
.' Walk a skiie: r'awa lll1a F!i"ze~i
mi ''rlniami.
pełnośd i odtąd' nawa 'rosyjs ka bierze· kurs
~YI!lll
.
~ . Znami ennem jest' dlą . wewnętrznego
ku
.
zdecyd
pwalfe
j -na wszyst ko i nieta-'
Na całym fronci e ,: p.ołudniowo
ili?J kapit a,hlH itli ll1liemi~cgi.l.5emu
polityc
zri~gó
poło~e
nia
Rosji,~
że świeżo,·
zacho dnim, jest położeni~ niezmie-: chwian ie konsek.\\Tentn~j .reakcj i. Gorem ySZTO} (HOLM , 15 listopa da.
kin . zaczyn a p,rze.d ewsiys tldem. 0)1 GCzysz-. na· podsta wi.e § 87 praw zasadn iczych ,·
nione.
Rosyjs kie minist erjum finans ów
czania gabine tu' swqjeg o .od tyd.1WSZ.yst~ nadan o moc prawi-iąr6i,nyinprojektom,
.jako to: _ rozpo.rządieniu o wyklu czeniu
Jedna z: naszy ch' ~skadr lotni- ki::h naleCiałości,·, do ja~ich ,w
przygotowało memorjał o środkach dla
minuta ch
podda nych panst';V· ·riieprzyjacieIs~ich z
usuni<;jcia kapitału niemied~iegoz prze~
czych zbombar~owała· Bre.scię, Lo-~ swój ej "słabości" dopuścił.' Miejsc e nie<
d·robny
.c
mysłu
instytu
Gji.
rOsyjsh:iego. Wogól e podlegają
h:re-d:y
tbwych
;
o
leptnicy zaobs erwow ali duże pożary. tyle Hberalr;tego, ile po obywat t:lsku my·_
szetn- li
azenlu
nadzor
owi
urzędnil,ów pocżio402 przedsiębiorstwa; z któślącego
Szczer
bafow
a'na ątan()wiskit. 'mi· - wych i
Wszys tkie latawc e wylądowały bez
ęgrafif;znych j o, przedłuże·nhl:
rych j45 w Peters burgu , 179 w Moskw ie,
nisira
spraw
wewnęt
rznych
,
zajmuj
e
jed~la:
wypad ku.
.
z wijgor szych kreatur czynownICzych, były. ·zwolnięnia ;~d :po:{iltln{ telefon owego w, 2G VI Odesie , 17 w Chark owie, 12, w
RosfO\,vie, 9 w Baku, 8 w Kijowi e, 6 w
.
gubern ator Niżnego No~gorodą -;- Chwo~: · roku 1914 do r. 1915 i 1916; .
Z wfdowni południowo-wschodniej.
-W Kuiais le. płacą za 10 rb. złotem. Władywostoku, 4 w Orenb urgu i 4 w
stow,· poąeł tlo Dumy iprzywod~a. slt.nij-.
Wojsk a
i k. walczące. na gra-· nej·· grupki reah:cyjnej.· Z czasó\V~ sv{ego- 13· rubli.p apiera nii, za: 8 rb. srebre m Sarato wie. Z nich należy 121 do po.jedyńczych właścicieli, 156 do firm han.
nicy Sandżaku, odrzuciły, za 'Lim_ gubern atorstw a. nad Wołgą wY"\""iózł sobje. 10r});· p a p l e r a i n i . . •
,..
"RewIu zvrządził komite t .przem y- . diowy ch i 124 do towarz ystw al~cYińych.
ostatn ie tylne straże czarnogąrskie. ten działacz taką opinię, że w Dumie ' nie. slu: -W
wojennego- zbiera nie metali .· Tam- }\apH d niemie cki" zainte resowa ny jest
podaw ano .mu ręki,' jako' notorycżneml1'
Wszędzie
odbyw a się w dalszy m- łapown
· fi~jSźy. żarząC!. mjasta wprowCidżił ka."rtę
głównie w obróbc e metali i minerałów
ikowi, kłamcy" i donosićieJowi. Te:1
cukrową: ną głowę imiesią~ po 5 funciągu pościg za serbam i.
(107
zakładów), w przemyśle chemi czChwos tow wszedł do· gabine tu' Gorem yki.
tów.:c: ukru. .
nym (40) i w przemyśle włóknistym (26).
.
Kolum na austrj acko - węgierska. 'na,' jako najsiln iejsza podpo ra., Oczyw
i-.
}{OPENHAGA, 16 listo\".acla. N~e Prżetlsiębiorstwahandlowe zajmują się
prąca naprz ód ku Sienic y, wyrzuciła" śóe pojaivi enie się jego w.tem ciele wydawno temu zaczęło wychodzić w Char-. szczeg ólnie metala mi, maszy nami, wypłoszył
o
zeń'
wszyst kich pozostałych tam
niepTzyfaciela z zacięcie bronio nych.
kowie pismo ukraińskie o tenden
robam i chemic znymi , materjałami apte'stano wisk . w górach , na północy od· jeszcze z'wo!enników pewnej . myśli W; ~zą-' tikraińśkiCh pod tytułem "Słowo". cjach
cznym
i i galant eryjny mi. Dość silny
Tedzeniu państwem, przede wszyst kiem' zaś.
Jawor lJ.
jest też udział kapitału niemie ckiego w
Kriwoszeim'l, jedyne go' c;rłowieka iniędfy: raz władz~ zalDknęły je.
. , . PE'fERSBURG, ·14 listow. W hlindlu
towarz ystwac h ubezpi eczeil1 0wych i Vi
\Voj~ka niemi eckie gEnerała Koe- . minist rami dzisiej szymi w Rosji, - zakrojo
-.
hotela ch.
'
nego na miarę' męża stanu i kontro lera: ze,'nętrmym Rosji w pierwsz ych 9 miesią
:V~S.'i;:l. stały wczor aj wiecz orem w
1915 r, wynosił wywÓ3 200.27 miljoo
Kwest ją likwid acji towarz ystwa e·
)odelalenlu połowy marszu dziennego państwa Charltonowa, który śwoją j!l~eI!N Jc~ch
nów \>.obec 822,99 miljonó \ teg~; samag(' olektryc znego .w Peters burg'" _ roku 1886
gencją . wyrobi eniem życiowem dz}ałał
~,;Raskt ' W Kursu mlje doszło do
kl'esn ]914 r.'Przy,>,óz 37152 mi!i";lów woprzedłożono radzie minist rów. Minist er
także niem;; baraw hamUjąco na nadmie r· .
",aIk miejsC?wych.
spraw wewnętrznych jest za objęciem
ne zapęd} swoich reakcy jnych kolegó w. ~ · bec 850.40 milionów 1914 r,
takow ego przez państwo. Prośby zarzą
.Z RadJ'ripań :;iw:.lIg
Zastęvca szefa sztaba generalnego
Zrekonsf:uowany w ten· sposób ga~,
dów
miast Peters burga i Moskw y na~
fi oefe r, marszałek potny porucz nik
binet Gore n:yki !1a rozpoczął energiC zne·
KOPEN HAGA , 10 listopa da.
bycia zakładów tego towarz ystwa na.
rządy, dławiąc wszelk i Cień opozyc ji i od· ,
"Berlin gske Tidend e" dowiad~;e się z
rachun ek miast nie są pOpi21'ane przez
trącając· od. warszt atu pracy państwowej
Petersb urga, że nowom ianowa ny ministe r
minist ra spraw wewnęt

rJJ

..

c.

rznych.
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GAZETA hÓDZKA.

zawiadomił dowódcę

nistrów

Niech Brstianu
nie zapomina.> o Bes:Habji. której strata doprowadziła jego ojea do rozpaczy. Byłoby
tehórl!ostwem nie korzystać z tak dogodnycb
okoliczności i nie uratowr.ć Besllrabji.

kozaków, te

w dniu dzisiejszym szach opuszcza stolicę
wraz ze wszystkimi ministrami. Teheran
postawia pod opieką brygady kozaków.
Wszystkie władze, jak rówmeż policja i
zandarmerja szykują §>ię do o4jazdu.
Rumu~ja

Brescia bombardowana przez
lotników. '
Według "franldurter Ztg.", donoszą

z Rzymu: 15 listopada rano o godz. 81/ 2

przed decyz!ąlll

Bukaresztu, król
prezesa ministrów
Karpa. Audjencja ta naprowadza na
rozmaite domysły. Pewnemu znanemu
politykowi miał Karp powiedzieć, źe
Rumunja najpóźniej w grudniu ,przejdzie
do akcji.
Tymczasem trwają, według "IDeczy" , w da~s:,m ciągu rokowania.enteft..
~y z Rumunją. W dobrze poinformowanych kołach są )ed.Mk przekonani,
że te ,pertraktacje nie dO,prowadzą do .
'Pozytywnego rezultatu, że więc Rumunja nie przyłączy się ,do ententy, ale po·

l\Ionarchja

W kolach politycznych 1',umufiSkiih
nastrój w .sposób na-

charakteryzuJą

IIDSiąctz

Chinach.

,

JI

prowadzeRia rejestra

pUWTócić

Iryp().~wol'.ł

dG kraju. Mini.ster ·woj-

jm ! nów

:udać się

;dla d-alszych

studiów za granicę.

Zacięte

,.ącedonjiłl
LUGA..ll\!O, 1-6 listopada. Z Salonik

walki w

donoszą:

Bułgarzy

'zaatakowali fr.ancuskie' .
stanowiska, Vi sile .50kompanji, nad:'
rzeką Orną, d:opływem Wardaru, zostali :
jednak odparci. W ·obrębie terytorjum'
nad Strumicą francuzi postąpili i zbliżają ,się do granicy bułgarskiej. Od jj',
listopada armjagenel'ała serbskiego Bojowicza licząca 50 tys. żołnierza atakujebułgarów:. by ,zająć przesmyk Kacza- .
nik i odzyskać Skopije. Bitwa trwa jeszcze. Donosząc1ałej, ze armjeniemlec- '
ko-austrjack()-bułgarskie po zajęciu więk- '
. szej części Starej Serbji, już nie ścigają ;
serĄów, ale usilł,ljąpociągnąć kordom, l
który ma ich odciąć od francuzów i o- .
deprzeć ku granicy. czarnog6rsko-albań
skiej. Wojska sprzymierzone gromadzą
główne sny na południu przeciw anglikom i francuzom. aby ich wyprzeć pO,w.
granicę. Bułgarska armja poludniowa
otrzymała znaczne posiłki.

J.apo,n]a al :rewolucja
,. 1_lIjach;"
FraTikfurłer Zeitung"'
pujący telegram 'Swego

ogłasza

naste-

sprawozdawcy· z

Amstert:1amu:
Z doskonale pOinformowanej strony
dowiaduj~ się, .że., jak o tem jut dawno
wiadomo rządowi angielskiemu, eniisarjusze

japońscy popierają ruch powstańczy
Wiaoomośc, 'Że japońska rada
zajmowała się położeniem w

w Indjach..
ministrów

Indjach, wywołała w kołach rządowych
angielskich naj żywsze zaniepokojenie.
dt:adauie lorda Kit henep3.
Donoszą z Salonik na Budapeszt:
Z kół sztabu generalnego 'ententy
rozchodzi się wiadomość, . ze wielkie au- .
gielsko frliiocnskietransporty wojsk 'Są w
dredze do Srlonik. Co do użycia icb wiadomo tylko, że będą one do dyspozycji·
lorda Kitchenera. Jeteliby się K.itchene~
iOwi nie udało zjednanie Grecji dla eutenty, zaniechałyby wojska sprzymierzone
swej ofenzywy przeciwko Bułgarji i skoncentrowałyby swe siły w Egipcie dla za~
atak?~ania wybrzerza mało ~ azjatyckiego
TurcJI.
'
Według wiadomości z Aten. lord Kitchener przyb~dzie tam w tym tygodniu.
Veniz~los odłożył swój wyjazd do K.rety.
Według ... Patris" ma Kitchener przedsta·
~ić Królowi Konstantemu nowe propozyCje ententy.

Mowa Brałii=:uilu ..
BUDAPESZT, 151isi.op. Wedłuę: pisma

'lmkaresztenskiego "MoIdav", .. millł BratiullU
m()w~ wobec delegaoji i wyraził si'ę jal>o
zdeey dowany przeciwnik agitacji .rIl30fil.
6kiej. Pismo 10 jest zdania, że stanowis~o
takie nie wystarcza,gdyz teraz jes1 sposo-
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Naczelnik Admittii'tracji przy

Jen·~
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faktem jest,z-e Serbja przeZywa
dził. co nast~puje:
.
ostatnie swe dni. Skoro mocarstwa.
Wpisy. do r-ejestr6w' stanu cywilnego
sf'odkowe i Bułgarjaskończąz Serbją,
następuj:!l ,od doia, publikacji uiniejszego
zwrócąslęprzeciwKo ang1ikom i rran.
:obw.ieszaenia
j~ż nie w jezlkurosyjski~
cuzom i wy.goriią iCh 'z Balkanu. WtenczasRumunjapozostalaby osaczoną 1 . lecz wogóle W 1ęzyku polslc:tm, zaś wgmlnaCD ewangieHckich w ~ayku niemieckim
musialaby przylączyć' się do 'państw
ipQlskim: 'Co do rejestru stanu cywilne..
środ.kowych.
.
:gożyl!6w ;pozostaje w .mocy postanowie~
Dla Rosji zaś jest obecnie niemo"
nie, ·wyłuszczone w par. '20 Ustawy Miej"
żłiwemposylanie wojsk na Bałkany.
i~, we~~gktó[ego rejestry jako dokuGdyby mogla,bylaby to· już a'awno u"
czyni~a. Z tego względu jest dla Ru- . menty ulleJSkle, mają b yć sporządzane w
1ęzyku '.niemieckim i polskim. ReJestry dla
mun~i nafke1'Zystniej 'odkryć 'Przyłbicę
jaknajrychlej. .
. przy~t~ycb 'do kościoła prawosławnegG
mają być prowadzone, o ile duchowni uie
WIEDEN, 15 lisłop. Donoszą Z Bukapazo
siali na miejscu, paez pp, burmistrz8w
I'.esztu~ Btuoellci rumuńscy bawiący za gra·
m. pew. Łódzi, Pabianice i Brzeziny. Wpinicą musi·eli wribec groźnego połozenia po.litycznego

,

antymon

:

•

32

n nikel

Obwies'zczenie,
wilnego.

25

-

bronz -

ozony.

1ioł1~ee

Z

Za polski funt p1aci s'ę natychmiast przy oddaniu, po sprawdz~niu wagi za pokwitowaniem, następujące c e n y : ·
.
35 kop.
za koprowinę .

LONDYN, 14 listop. - "Daily Teleg.raph" dOD~gi 11 Pekinu: Najwa~uiejszym
punktem noty. którą minister Lu-Cllnng-Siasg
wręczył reprezentantom Anglji, Francji i Ja·
pGllji, było :zdlm!e, !ekwtlatja monarchiesna zostanie odroczoul\ lUlI alias llieoiwaoi..

"Zostanie neutl'alnę.
'5tępUjący:

'MI

rodzin robotno na wf• •

(a) W nadchodzącą sobotę komisj~
wysyłania rodzin robotniczych na wieś.
pod kierunkiem pani Grzyl)Qwskiej,' przy
trzech stowarzyszeniach robotniczych
chrześcijańskich. wysyła partję dzieci i
rodzin robotników, pozosfającychbez
pracy, na wieś w okolice Kujaw i w Łę
czyckie.

montować.

rzucali lotnicy austrjaccy bomby na Brescię.. Siedem osób zabitych, dziesięć rag
nionych. Szkód materjalnych· niema.

donoszą z
przyjmował dawnego

Jak

Wysy.łanie

zame.ldowane przedmioty jako to: statki. ~chenne,
narzędzia gospodarcze w~zelkiego rodzaJU. Jak n. Pkoiły do gorowania i zaprawiania. patelme, formy
00 pieczenia, miski, kotły do prania, wanny do ką:
pieli (z wyjątkiem wanien cynkowych), piece 1
wszelkie inne przedmioty, o ile mOŹ!lośd wolne od
żelaza, w czasie od wtorku dnia l6-go listopada a~
I dowłorku dnia 23-go listopada od godziny 8-eJ
i pół godziny raM aż do S-ej godziny popołu
dniu w śpichlerzu przy ul. Aleksandrowsklej 14 zło·
żyć. Urządzenia kąpielowe trzeba samemu od-

bność powiększenia kraju.

Szach opuszcza -Teheran..
TEHERAN, 16 listopada. Prezes mi-

. blach 'i cynkową
1 "
•. bIały metal
22 "
• nOwe srebro32 ..
Po tymże cr.asie' jeszcze znalezione przedmioty metalowe .zostaną bezwzględnie skonfiskowane
a właściciele ich karą pieniężną w wysoKośei 3000
marek, a weszie niemomości zapłacenia za każde
10 marek jednym dniem aresztu, uka!"ani.
Łódź, dnia 13 listopada 1915 r.
Ces!1Isko NiemiecKi Prezydent Policji
w. z.
iHm'big'.

wydziału

przepustek.

(a) W wydziale przepustek Delegacji zaprowiantowania miasta w magistracie wywieszono następujące obwienczenie:
Przepustki na wywóz manufaktury
i gotowych towarów wydawane hędą
tylko po przedstawieniu odpOWiednich
wzorów tychże towarów. Gotowe przepustki wydawane będą po trzech dniach,
zatem chcący, otrzyma~ przepustkę na
wywóz manufaktury lub towaru musi
podać wniosek na 3 dni naprzód.
Wydział wydawania przepustek wy.,
daje "takowe w godzinach następujących:
od g. 8 - 12 w południe i .od 3 ~ fi po
poludniu.
.Bi4Jł5edła tanieh kuCh ...

(a) Wczoraj tanie kuchnie związ
ków· zawodowych i stowarzyszeń robot..
niczych otrzymały z rzeźni miejskiej
mięso, pochodzące z konfiskat.

Ogłoszenie.

z !lomitetłl tanich łitucheJi przy maNiezbędne :l'oboty malarskie.. z po_
gistracie.
wodu zaprojbktowanej, zmiany nazw na
(h)
Na
wc,z.orajszem
pf!siedz8niu
komitablicach ulicznych miasta Łodzi. oddaM
tetu Mnich kuchen przy Delegacji N. P. B.
wane hędą dro~ą konkur.encji.
Jako to: .Zdjęcie tablic,. oczyszcze- IlDl!tanowi~no mi~rl$y innsmi na nQwG.otwo..
nie takowych, zamalowanie· napisu ro~ rzyć tanie kuchnie na ulicaQh Pfeifra i Bi·
syjskiego, zamiana ta'kowego na nię cha, ''OrłU!! wypł$Cić zspom()g~ za drugą pomiecki (nazwy polskie pozostają) i umo- łowfJ października wszystk'm kuchniom,
bę-dąćym pod kontroIIł magistrata w dniu
cowanie tablic na dawnem miejscu.
jutrzejszym -eg,odsill.ie ID-ej Iano w lokalu
Piśmienne oferty na te roboty pl'Osi się nadsyłać, w p~eciągu jedneg1> ty- , magistratu. Suma zapomóg wynosi około rb.
godnia., do Delegacji Budowlanej Magi- 6,000.
Tani chleb..
stratu, w zapieczętowanych kopertach,
. (b) Onc>;z·l,. przywfeziuno do Łodzi do
z .napisem: -"Oferta na roboty malarsy prawosławnych za czas od. rozpoczęcia skie tablic ulicznych". .
rabinatu wię";' iln6Ć :m~ki Ba wJpioktao
wojny winne być uzu pełnione. W równej
niego chleba !lu piekarń .egzystujących przy,
Łódź, tL 15 listopada 1915 r..
mierze należy położyć nacisk na ścisłe· urabinacie.
Magistrat
~pełuienie także i innych rejestrów.
.
Z łanich łłeł-baciarni
Scno
p pen.
.......
.......
Jednolite formuiarzenie są przepisi
Tama
herbaciarnia
robotnicze utrzyne. ~ie stoi.nic na prz-eszkodzi-e sparzą
mały od DelegacJi' zaprowiantowania mia..
dzemu stosownych formularzy; przy ukła
Kalendarzyk.
M

dzie takowych dotychczasowe formularze
mogą być wzięte jako podstawa.
Co się tyczy oddanhl rejesti'ów po· :
boeznych T.l r. 1914 WIadrom hypotecznym"
dalsze rezpop.ądzeme sobie :zastrzegam.
Zaniechanie umddowań, illiedb:ałe i
świadomie meprawdziwepiowadzenie reje..
strów stanncywJnego nadal surowo karać
będę -- :StGsownie do §§ 424-426kodeksu karnego rosyjskiego z 'dnia 22 marca
1903T.
. , '.
,
Łódt, dnia ·lo lisropada 1911lr.
CesarsKo Niemiecki Prezydent PoUcji
\'!łn

Op-pelL

. Obwieszczenie•.
października
nadeszło tak mało zgłoszeń; i2 celem unio
knięcla w § 8 ~grożonych kar, ZWlf/Kam :uwagę na
to iż w § 19 'Oznaczone materjały, dla utrzymania

Na moje óbwieszczenie z d. 25

1915 r.

ruchu potrzehne. jako to:'
Wszystlde oleje i tłuszcze mineralne, a
szczególnie benzyna. gazol.irul. I~groiDa, ()1I1wy: 'SOlarowa (Salaroi} .wrzecionowa
~pillileliU),do mas7yl'1. do motorów, do
cylitrdrów. wazeliruI.. cliw.a wM:elinowa
ropa, pozostałość po nafcie (masut) nafta'
asfalt. smoła. nafciana, gudron, oz~ker.Yt:
łovot, i:łu-szcz zWllily· Staufie:ńe.tt, czarne
$marowidła do wo%Ów Stnoła z -w'ęgli kamiennych i oleje z tejże, knroł, toluol,
~lol. nafta solventowa, oliwy!, gaz:owa,
Dlesela, do ogrzewania. Surowy, oćzy
szczony, denaturowany l metylowy 'Spiry3

tus

.

.

o~ wszystkich whiścicieli lub utrzymujących składy
wtnny byc zameldowane.
.
. Szczególnie zwracam uwagę lla 'to, i: nIety1Ira olIwy do :smarowania i tluszcz wszelk·ego rodz?ju, lecz także nafta, smoła z .węg;i 1remłennych i
spuytus,na-v:'et w uajmniejszych a.lach zameldowanebyć wmny. WszelkIe uŻyAie zameldowanych zapasów jest zakazane. Na wyjątki zezwolę
tylko 1'0 zbadaniuposzczególrrych warunk6w. . .
Opl ócz fego winny, dotychczas nie zgłoszo·

ne zapasy surowców wojennychczeinprędzej być
zameldowane, mianowicie i te wszystkie zasoby,
które w moich dawniejszych obwieszczeniach umi~
szczone nie były.
Termin piśmiennego zameldowania do powia·
towego wydziału gospodarczege {Kreiswirlschaftsausschuss) naznaczam na 20 listopada. Formularze
do nabycia.
11 listopada 1915 r.

są tamże także

Łódź,

Cesarsko Niemiecki Prezyrlent PoHe11.
von Oppen.

Z powodu rozporządzenia z dnia 12-go lipca
mOSiąrlzu,

sta 24 worki faryny.
Zarząd tanich
kuchen postanowił
.DZIŚ: Grz;egorza..
zwrócić się do Delegacji zaprowiantowania
JUTRO: oo.ona P.
miasta z prośbą o danie wskazówek, czy
W.sclloiI sł.ońca Q goilz. 7m. 17.
wprowadzenie hrtycukrowej będzie oboZacllód
... . "
" 4.. U.
wiązywać l'ówniez i herbaciarnie? gdyś
Dziś l) g. l po p<ifud. Stan barometru 742.
przyobeenei
formie karty eukrowaj jest to
Na lutro spodziewanafiłota.
niemożliwem
do przeprowadzenia, wskutek
TEATR POLsKI· Dziś o godz. 7-ej wieczorem .
braku mł1iejszych podziałek od ,1/., fUllta.
•Taniec Czyno,!,ników".
.
WYP.oZYOZALNIE Tow...Wi'sdza'· otwa.rte codziennie od g. 5-8. w niedziele i .świ\ita od,g. lD-l. " .
l. bib'łoteka ul. Piotrkowska 103.
li. hiblomka. -ul. Tm',gow1.'59.

brontu,

niklu, cyny, cynku, aluminium, ołOWiU, blachy cynkowej~ białego metalu i nowego srebra, winny być
w miejscach zb,orowych. oddane.
Mieszkający przy ulicach:
Zgierskiej, od N22 aż do szpitala (lewa strona).
Szpitalnej, Jana, Hauslera, Karzimierza. Golca,

z

Resurs)'

rzemieślniczej chrześc.

(h) Na wczorajszem posiedzeniu zarządu, postanowiono,' rozumiejąc całą
doniosłość tego, czem jest otwarcie wyż
WYJ?OZYCZALNlE Tow~ Krzew~ :OŚwmszych uczelni po1ski~h dla narodu pol...
t.f otwarte .są w sroQ-ę . od g6dZ..~, w .ueidzie1'Eł i święta od l.ej-l~ej.
skiegó~ w celu uczezenia dnia otwarcia
polskiego uniwersytetu w Warszawie,
zebrać PQmiędzy członkami zarządu pewien fundusz, jako zapoczątkowanie funduszu: •na sfypedjum dla syna rzemieśl
nika, członka Resursy rzemieślniczej, na
Ze Sa:koły Muzycznej To~ap%J'shlnll
dalsze kształcenie się w politechnice
.
im. SŻo1l'ena.
. . Z inicjatywy Dyrektora· Sz'kołyodb~ warszawskiej.
W tym celu postanowiono zwrócić się
~zie się w ni~dziel~21 t. m.o godz. 12
I pól, w kOŚCIele Sw. 1\rzyzamsza ku czci do wszystkich cechów, oraz organizacji
rzemieślniczych, aby .popierali w swych
św. Cecylji 'Płitronki muzyki, w czasie kt6'
!ej, nowo2.01:ganizowany cbór Towarzystwa środowiskach po~yższą myśl.
lm .. Szopena, pod dyrekcją' p. Karola Fo'. Dalej stwierdzono, że kuchnia przy
tygi wykona pienia religijne. Na.dto, solo Res~rsie • rozYlija się bardzo pomyślnie,
skrzypcowe wykona p. Lechowski j na ponlewa:t W ciągu 1-0 dni jej istnienia
wio!oncze~prof. T~szne:.. Na organach·' wydano 1231 obiadów, wtem 1{)%bezpłatnych.
grac będzIe prof. SmtdOwICZ.
.
. .W dr~ie święto Bo:tego Narodze"
.Najbliższą zaś premjerą tego teatru
ma postanowiono urządzić "Jaseł'ki4 dla
b~dZle g~o.~na. nowość, z. życia rosyjskiego
~~eci oraz . członków .z hezpłatnem wej"
Leo~a Brtnsktego . ~Tamec czynowników"
SClem.
, ezy1t "JakguherIiator . zrobił rewolucję~
którą teatry warszawskie grają z ogrom~
Z Gbrześc. Tow. DobroczynnoścI.
nem, powodzeniem. 'Rolę gubernatora o(o) W ubiegły poniedziałek odbyło
degra p. Szarkowski.
..
aiEf pj~r:v~za . posiedzeuie nowego nrządu
O sZJldy z napisami \iW j~zyku nieChrz:sclansklego Tow. Dobroczynności m.
·mieekim.
ŁodZI. Przewodniczył pastor R. Gundlach
(h) Wielu właścicieli sklepów w ostat;- jako prez6.s, w obecności wice-prezesa K.
niell c~asaah wywiesiło szyldy nowe 'tylko

w j~zyku niemieckim. lub tez w niemieckim
i żY~0'V!'s~im z }Jominięciem j~zyka polskiego. I OlICJii IV 1 V cyrkułów wydała rozporz~~zeni~.8by zdjęto tl2IV1dy na których pollilU1ęto Język polSki.
Z przemysłu.
(h) Kilka z. większych firm 'miejseo
wych ~trzymało od kUf}rów z zagr!lnicy obstslunkma towar mmufakiurowy. Obstalowano towary kamgarnowe na ubrania uczniowskie i inne na Stll1O:: zimowy.
p

Obwieszczenie. '
zameldowane zapasy koprowiny,

__

Prośba.

. Przechodząc!11. R.ozwadowską około
domu nr. 19 zgubiłam portmonetke bronzow~, w któr-ej znajdowało się prze"szło 50
rb. 1 75 pI. Uprasza się o oddanie za nagrodą do Bronisławy Ostrycharz BenedykTepper~, Jasnej, Sznera. Profesorskiej, Wązkiej, !a
39. Przechodzące, dwie panie widziały
CerecJ;lego, Ekier~a. Hipotecznej, Łąkowej, Polnej,
Jak
pewna młoda panienka podniosła tę
Złote}, DemboweJ. Srebrnej, (Na przedmieściu R.a·
dogoszcz),
po.rtmonetkę, do niej więc specjalnie kiewłaściciele lub zarządzcy tych!e zapasów winni Sil
ruje swą prośbę poszkodowana.
.

Kluko,!a

l

J. Jarzębowskiego,
członków Komisji re"

sekretarza

czło~ko:v Zarządu,
~lzYJne)

oraz p.p. przewodniczących dzielwynik wyborów członków
Ra.dy zarządżającej oraz Komisji rewizyj ..
naj. Na miejsce ustępujących członków
do R.dy zarządzającej powołano p. p. Gusta~a Klukowa, rr:eodora Tujakov,skiego,
J ulJl~s~~ Lan~eg.o l. Adolfa Steigerta. Do
K~mlSl1. reWIZYJne] weszli p. p. Karol
BllhmanD, Feliks Grodzicki Adolf Neuman
i JÓlef Brajer.
'
.
Do Rady 2arządzającej w roku breząc}m należą zatem następujące osoby:
Pastor R. Gundlaeb, kanonik Karol ~zmidel,
prałat Wincenty Tymienieeki, radca han..
dl?wy ~neet Leonhal'dt, Walenty Kamiń
SkI, Julju9z J:'I'zębowski, CSt:ąry Eisenme.

Ogłmlzono

brl!u r, Alhert

Zi"gIer. Eugenjusz

Troja-

nowsk i , Aleksan ler Wehr, FraneiszęJc.
Kra"czyl\,
. . . Józef Wolaoek', do Komisji ,t~
wlz)JneJp. p. Edward Jezierski. Robert
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Bchattlte, Edward Besse, J. W.Wa.gner,
Karol Busse, Aleksander Urbański, Karol
Rahman, proboszcz Ryszard Malinowski
Feliks Grodzicki, . Adolf . Neum~n i J6zef
Brajer. Na prez~sa Rady zarząd?3i::;!ej powołano ponownle pastora R. GUiulacba
na wice-prezesów p •..p. Alberta Zieglera i
Jnljut!za Jarz~bowskiego, na sekretarza,
6rs:?! doradcę prawnego adwokata Taodota
~rułakowskiego.
_
. Człon,k~wie. ~omisji rewizyjnej wy.
bralI z p06rod sleb1e na stanowisKo pre~
zesa p. Edwarda Jezierskiego, wjce~prezesa
RudolfaSchattkego i sekretarza Feliksa Grodzickiego. Następnie omawiano sprawę
urządzenia drugiego Domu starców na
przyjęcie 120 osób.
Po ożywionych debatach postanowiono
n~ Dom starców wynająć lokal w okolicy'
pler,!szego Domu starców. Na utrzymanie
rlrugIego przytułku uzyskano od mag!..
strata fU!ldus2i 10 tysięcy rnblj,ora~ na
u~ząd~eDle 2 tysiąca i: postąnowiono ograDlczyc wydatki w.. ramach tych sum.
Dla prac organizacyjnych nowego
D?mu st.arcow utworzono komisj~, do któraj w?8zh: k.s. prałat Tymieniecki, proboszcz
Jan Albrecnt, adw. Teodor TUjakowski i
przewodniczący dzielnic Franciszek Szymański. Wilhelm Methner
Karol Jende
Adolf Besert i Teodor Fr/drych.
.,
Czytelnie robotnicze.

Komisja międzyzwiązkowa przy
zWH~zk~ch zawodo,?"yćh robotniczych po~ta~0:Vl1a zreorganl.zować czytelnie pism.
IstmeJące przy tamch
herbaciarniach robotniczych. Dotychczas czytelnie te były
utnymyvrane przez szczupłe grono czytelników, opłacających składki w wysokości
20 kop. Da prenumeratę. Obecnie rOBtanowiono czytelnie te rozszerzyć i sbso~
wać opłatę prenumerąeyj[lą, aby umożli
wić korzysIanie z czytelni ogółowi robotniczemu.
. (a)

Odczyt Leo Belmollllta.

Odczyt Leo BeImonta p. t. "Szatan
ros~jski" w~budzi~ w naszem mieście ży
we l zrozumlałezamteresowanie, ze wzglę~
d~t na wysoce ciekawy temat, jakoteź i oscbę prelegenta.
. Odczyt rozp.ocznie się o godz. 7 i pół
Wieczorem w Sah Koncertowej.
- Bilety sprzedaje "Czytelnia Nowości"
Alfreda Straucba ul. Dzielna nr. 16.
Ż placu Ą. O. Teschiioha.

(h) Na murach składu węgla firmy
A. O. Teschicha wywieszono w dniu wczorajszym zawiadomieni', iż z powodu nieuregulowania rozdziału węgla, sprzedaż
takowego chwilowo jest wstrzymana.
O metrykach

żyd.

(h) Wszyskie osoby, których dzieoi de
są należrcie zameldowane, lu', też ich metryki są pogubione, winne W przeciągu kilku
dni wyjąć metryki dla swych ddeci w od-

dziale dla aktów cywihycb ludności żyd.
przy ul. Kostantynowskiej 29. Przy wyjęciu
ntJwej metryki winno się zaopatrzyć w kart·
ki od rahina; za wystawienie metryki {lobie1"6 się

30 kop.

Biedni są zwolnieni od tej opłaty, jednak przedstawl.ć winni dowód swego ubó.
stwa ild gminy.
Od Annasza do

Kaifasżą.

(h) Z powodu wydania kart cukrowych publiczność tłumnie udaje się do
sklepów po cukier, ci zaś do Delegacji
zaprowiantowania miasta.
W dniu wczorajszym właściciele
sklepów udali się do D. Z. M., która
oznajmiła im, iż o dniu wydania cukru
będą specjalne ogłoszenia.
Znów Flore!!lsz!ein.

(h) Cesarsko-niemiecki sąd okręgo·
wy pod przewodnictwem sędziego Hessena w asystencji fabrykantów pp. Benicha
i Kunceg) między innemi rozważał wczo~
raj sprawę, wytoczoną przez niejakiego
Szmula Florensztejna przeciw H. Szafra~
nowi (Nowomiejska 19) o 4900 rb.
Jak się okazuje, dług powyższy Sz.
wynika z otwar t'go rachunku z firmą Pi nkusiewicz, która to zcedowała takowy na
Florenstejna.
Ponieważ Florem~ztejn, jak to już w
swoim czasie donosiliśmy, nk ma prawa
stawać w sądzie przeto volens nolens, chcąc
wytJczyc powództwo Sz" zmuszonym był
postawić za siebie adwokata.

,

Aczko'wiek pozwany

pozbawiony jest praw i

zaznaczył, iż

odsiadywał

F.

karę,

przewodnic!ący oznajmił, iż dług jest dłu
giem i wydał wyrok, na mocy którego p.

Sz.afran winien

wypłacić

6 równych ratach,

F.

całą

poczynając

sumę w
od l gru ..

dnia r. b.

go. nomu zacie1~awieni, iż od rana nie wip
dac ?ył~ Fr,ank?wskiej, poczęli pukać dQ
drZWI mH::szlUlf1\2, lecz im nie otworzono.
. PrZe~zu~ajac C0Ś niedobrego, przy~
staw.lono \,rabH1~ do balkonn l piętra; gdzie
WY~lto . szyby 1 dostano się do pokoju
słuząceJ, .
. V" pokoju OrlCZllWać się dawał za~
pac n gazu, a na łóżku leŻ.lła nieprzytomna Fiankowska .
Z~wez,:"ano Iek~rza Pogotowia, który
P? , ud~!elemu F. pierwszej pomocy od~
wlOzł Ją do szritala Poznańskich w stanie
groźnym.

Czy w danym razie miał miejsce wypadek, czy samob0jstwo, na razie nie da

się określić,

(a)

się

gazem.

(h) W domu przy ulicy Cegielnia..
nej pod nr. 19 u fabrykanta Jakóba .Kobna, powołanego na teren wojny, .słuźy niejaka Nora Frankowska, lat 20 h~ząca. .
Pani Rohn w domu tym me zamle·
szkrtje.
Onegdaj po południu mieszkańcy te·

do

Pogotowie

ratunkowe

więzienia

przy uJ. Milsza 29,
gd,ZI~ zaszedł v;ypadek zbiorowej bysterji

wsrod aresztantek,
Udzielono pomocy
22.1etniej Marjannie Chojnackiei, lS ..letniej
Józefie Wa!:!iak i 26-1etniej Auguśćie Bkert.
Odebrane

łupy.

, (O) N~ ulicy Dworskiej zatrzymano
dwoch podejrzanych, ludzi prowadzących
kro~~. k!órzy na żądanie okazania legitymaCJI uClekh, porzucając na miejscu krowę, pochodzą{;ą widocznie z kradzieży.
Policja poszukuje właściciela odebranej złodziejom krowy, która ma wartości
1~0 rb., maści bronzowej z nogami białe
mI, kula wa na lewą zadnią nogę.
Kradzieże.

(a o) ~rzy ul. Rozwadowskiej pod
Nr. 40 ze Sklepu handlarza Grullbaulll3
skradziono ,",orek Body i gotówką '10 rb. •

(a) Przy ulicy Rozwadowskiej pod
nr. 18 ze sklepu Sadowskieao skradziono
różnych rzeczy na sumę 150 rb.
Z kurnika w podwórzu na rogu ulic
Wj~ Jk j Rokicińskiej skradziono 20 kur i
6 królików.
.t:estry~h~ przy ulicy Długiej m. 9
skradZIOno blehzn(~ na sumę 30 rb.
Przy ul. Aleksandrowskiej pod nr. 15
skradziono pas transmisyjny ze studni.
Przy uJ, Grabowej pod nr. 10 z mie~
szkania B:merowej skradziono 4 obrusy,
3 poduszki, 3 ubrania i bieliznę na sumlij
300 rb. ,
Przy uJ. Skierniewickiej pod nr. 24
skradziono z mieszkania złote pierścionki
l mną biźuterję, wartości 100 rb.
Przy ulicy .Kamiennej pod nr. 12 z
!D!eszkania Mantaja skradziono garderoby
1 mnych rzeczy na sume 300 mk.
.
Prl!y ul. Zawadzkiej -pod Nr. 35 z
mieszkania p. GHksman skradziono plaszcz
damski z białem futrem, przy ul. Andrzeja
pod Nr. 32 z mies~kaDja sKradzrono 10 rb.
50 kop. gotówką, widelce, noie, bieliznę
stołową i pościelową, z iniCjałami "B. K.",
,.B. S,- i "B. D."
lłlliiedor,!lezono

oddziale

listy doodebll"ania w
ogniowej
Mikołajewska. 04.

a

straży

W. Krause, P. Litke, R. Auerbach,
J. Sanbil', S. Błatt, M. Rozenblum, P.
Rusin~ewicz, A. Monzki, K· Hese, O.
Rudolf, M. Jaworska, R. Bloch, M. Goldmann, W. SIszlecki, J. Tom, G. Neubert,
I. Urbach, H. Rzetelny, W. Ruminiak,
J.Chnieszowska, M. Jasonnsky, P. Berger, B. Kelz, S. Barabak, Buse, P. WinkIel' & Co., J. Priede, F. Porlalak, S.
Krajewsky,f. Szedlarska, M. Olejniczak.
A. Wdowczak, A. Lerke, A. Kasioski, S.
Bunowicz, . W. Andrzewska, Kurast.
Chojny.
Uchwała wiejsk<t w Chojn<Jch nie skasowała Z ch oddziałów szkoły tylko jeden
dla najstarszy('h dzieci. Postanowiła jed~
nak nie korzystać z dwuch zmian dzieci
w szkole. a wynająć dla 2-go oddzialu lokal. Prawo do ucz~szczania do szkoły za
opłatą 80 koi'. miesięcznie mają przede·

wszystkiem gospodarskie dzieci wsi Chojny. Wrazie nieapełnienia k o ID P l e t u
mogą być pizyjmowane dzieci z innych
wiosek.

V Koncert Symfoniozny
Tłumy

srieszyły W
wej, by z jednej strony użyć

osobistej

Ł.

O. S.

)jezue, wytworna i strojne poponiedziałek do Sali Koncerto.

wysłucbania

przyjemności

bogatego

symfonicznego. z drugiej

programu
obec-

zaś zaznaczyć

nością swoją ofial'ność wubec niezamoźnej
młodzieży szkolnej. Demonstracja ohwalebna
zwłast::\!za

dzisiaj, gdy oczy wszyst-

kich są skierowane przedewBzystldem w przyI;złośó,

na wychowu nie i

stępnyob pokoleń.

wyke~tał~enie

na-

rro tez wydaje siiJ pewnetn nieomal, *6
wszelkie poczynienia fIlantropijne lie strony
inst) tucji społeczno~pedagogicznych nawet na
niewdZięcznym gruncie łódzkim ciesz} ć si\!
b~d!\ ogólnym i gorącym poparciem za Btro~

3.

ny zamożnfejszych warstw miejscowego społeczeństwa.

8.'!iczeg61nie O ile połączone będ8.i dla
publio~ności z wrażeniami tak mitemi i wy ..
twornemi, jak~ch dostarczył nam kO'2!lsrt po~

Bogaty program pr:ledwczorejszego wie'· lfU, poświęcony w całości mu~
lIyce noweJ. był' zarazem pierwszym debiutem na wi~kszą skalę dla sympatycznej śpio
ws:!zki miejscowej p. Lidji Kindei'manówny.
Znana ze swych występów popnednieh na
spektakiach dobroozynnych, wys:;ła p. Kindermanówna z tej próby ogniowej zwycię
sko. ':Vykazała wyraźnie, źe jej bogaty kontr?It. ~1I~kny w brzmieniu i emisji. wymaga
JedynIe powsżniejszego wyszkolenia, aby
niedziałkowy.

dnym.

pierws~orzę

Odnosi się to specjalnie w stollunku
do dykcji, która u p. Kindermsnówny Bzwan~
kuj?, Jedynie prQgram tej stanowczo utalentowanej a Itystld, zawierający trudne utworywohalne Straussa, WAgnera i Mendels·
sohua, ściąga na s.iebie zarzut niewBp6łrzę
dności w stot'unku do resdy programu, który
-:- aOzkolwiek piękny i poważny - nosił
Jednak charak~er bardziej popularny.
. Powazuie reprezentowany onegdaj 1j'1'.
L1Bzt, był pt'zez orkiestr~ traktowany nieoo
po - macoszemu. Odnosi się to w Szczególności do wykonania wspaniałego "Torquato Tasso", który·' potraktowany od poezlj,tku
do końca stanOW0:10 za ciężko, wyraźnie
szwankował w tempie i w rytmie.
Dotkliwie odczuć się dawał brak harfy, która zastępowana dotychczas na koncertach Ł. O. S.
fortepianem, była tym razem pozbawioną i
tego, prowizorycznego zresztą sastępstW!!;
odbiło się to na dość bladym i nikłym wy·
konaniu DmOtyWU gondoljerów" .
Równi eż nie odpowiadalo poważniej
s:>.:ym wymaganiom wykonanie wśpanialego
Poloneza E·Dur Liszta, napis[,nego przez samego mistrza jedynie w p!!rtycji fortepianowej, a dopiero po jego ś,derci zinstrumentowanego w sposóbbofĘsty i błyskotli
wy. Przykrą niespodziankę sprawiły namw
tym miejscu kornety, które ciekawą swą
partję końcową wykonały całkiem nierówno
i nie w takoi e.
PU8ślicznym natomiast by lo wykonapięknego poematu symfonicznego "Romeo i
Julja" Swendsena, tego Czajliowskiego dzisiejszej muzyki, a juz wprost pisl'wsZOrHiIdnym wykonanie ,,'Votępu" oraz "Smjerci
Izoldy" Z "Tristana i IzoldyB Wagnera, któremu można było jedynie z/lrzu()ić -troohf;l
nie:-ówne frazo\il1anie, zbyt gwałtowne w pueskokach dynamicznyoh. Pozatym było ono
jednak tak rzetelnie pieknym, ż6 - zniewolony serdeczną owaoją publiczności
zmuszony był dyr. Mazurkiewicz powtarzać
motyw śmierci.
Solistkę, orkieatrę i jej sympatyoznego dyrygenta darzyła wyjątkowo tłumnie
zebrana najwytworniejsza publicznośó łódz
ka kwieeiem, wieńoami i długiemi, szozeremi oklllskami, zarazem zasilając swym gremialnym przybyciem fundusze ruchliwej instytucji "Tow. pomocy dla niezamo~nych
uazniów Szkoły Bandlo~ej Kupieotwa Łódz.
kiego" I której zarząd powinien być z wyników onegdajszego wieczoru. w zupełności za.
Est.
dowolonym.

"Wianek mirtowjJ", sztuka w 4-ch aktach,wjJstawiona przez T~wo dramaiyczne im. J. Korzeniowskiego w Łodzi.
(M.).

Odegrana we wtorek przez
z T-wa dramatycznego imienia J. Korzeniowskiego sztuka Jerzego
Żuławskiego "Wianek mirtowy", należy
do słabszych utworów autora "Eros i
Psyche".
Żuławski w tym jednym z pierwszych swych większycA utworów nie po~
dołał kardynalnemu wymaganiu sztuki
dramatycznej, by charaktery i przeżycia
pokazywanych widzowi postaci zarysowywały się nie w ich słowach, lub nie
w uzewnętrzniających się scenicznie ge~
stach duchowych, jeno w akcji, w sploCie widzianych kolizji, obserwowanych,
nietylko uchem, Iec;:z i okiem, zawikłań
miłośników

i

wielce,
Zaczadzenie

Wczo1aj

O D Z R A.

stać się materjałem głosowym

Wypadki.
wz~wano

Ł

zmagań się.

Dzisiejsza scena, dzisiejsze poimowanie sztuki dramatycznej i gry aktor~
skiej, dzjsiei~?;e zresztą warunki tech~
niczne nie
Ewalają jeszcze na ukazywanie. bezp"",średnie.i bez obsłonek sy~
tuacYlnych tych najwewnętrzniejszych
najbardziej skrytych, ledwo uchwytnych
drgnień duszy ludzkiej, wzlotów jej,
upadków, budzących się w niej i zamierających uczuć, nie znajduących ze~
wnętrznej formy. TOJ co może dać już
dzisiaj powieść, jest jeszcze w duże;
mierze niedostępne dla scenv.
J
Żuławski pokusił się jednak na f'Wcenie przed oczy widza dramatu przeżyć wewnętrznych. dramatu, acz wywolanego splotem zewnętrznych zdarzeń,
iednaże tworzącego się, dOjrzewającego

i rozstrzygającego w duszy bohaterów.

ś.

t p.

franciszek Suwalski

obywatel m. Łod:d,
po ~iÓtki~h, lecz ciętkcih cierpieniach,
opa:rzony sw. SakramerItami, zm~lrł 17
lis!opath 1915 r., przeżywszy lat 43.
Wypro-.ćdzenie zwłok z kaplicy s piU·
la św. Aleksandra na stary cmentarz
].atolid:i nastąpi w Piątek 19 iistopad'l
r. b. o g. 2 pp. o czem zawiadamia
stroskana

Zaw~ązek,

sp!'owadzający

tragedję,

oraz epIlog, wyrosły z konfliktu tego
sceniCznie nie jest dostate.,znie umot~~
wowa.ny, .zaś a~t ostatni świadczy dowodme, . ze proba musiała sprowadzić
Żuła~~kle~o . na drogę, na której autol"
mUSI hczyc SIę z dobrą wiarą widza.
Role psychologiczne w dramatach
są nader .trudne. 'F0' co autor uchybił
wy~aganlom sce~lcznym, musi okupywac aktor. ZWYCIęsko z zadań swych
wychodzą artyści obdarzeni, obok istot..
nego taI~!'tu! do~konałą znajomością
psyc;.hologjl wldza l ·tych wszystkich arkan?w gry scenicznej, które każą wierzyc w r:e~zy najmniej nawet umotywowane l Jasne.
ady więc po zastrzeżeniach powyż
szy?h, przystą~i,!,y do oceny gry amatorow, wystawlaJących ..Wianek mirtowy"; musimy na pierwszy plan wysunąć
wyk~nawców ról ,najważniejszych, t. j.
JankI-p. J. Horstownę i Władysława
p. E. Wojnarowskiego.
Zagrali oni role swoje prosto i dość
szczerze, bez zbytn'ej egzaltacji i WV~
buchów, choć zadanie, które im zakre»
śliła , i~t~ncja a~tor.a, pełne było niepewnoscl l załaman meoczekiwanych. Nie
siląc się na jakowąś głębinowość oddania, dali amatorzy ci postaCie zewnet.rz.'
nie poprawne i udane. Pan Wojnarowski ~oże był tylko nieco za martwy,
czymąc czasem wrażenie istotv nie z tego świata.
.
Pan Andrzejewski miał w akcie
czwartym chwile zupełnie szczęśliwe,
dobrze . opanowując nastrój, panujący
na sceme. Pan Malinowski, jako narzeczony. Janki, był zbyt chłodny; miast
spokOjU dawał obojętność, co nie zgadzało się z rolą.
Pozostałe role odegrane zostały
pr:~z pp. ~uli~za,. Sł~dkowską, Jagodzmską, Buslaklewlcza l Groblewskiego.
Reżyserja naogór była udatna, jedyną jej wadą było, iż amatorzy chwi..
- lami grali wyłącznie dla siebie.
Teatr Polski (Cegielniana 63).

Wobec powodzenia, jakiem stale cieszy się w sezonie bieżącym teatr Polski
dyrekcja postanowiła rozszenyć dotychcza~
~owy k:ąg dzia}a!ności sceny, dobierając
J~szcze Jeden dZlen w tygodniu, mianowiCIe CLw~rtek. z przez,n~czeniem wyłącznie
na premJery - naWOSCl.
. Repertuar dla wieczorów tych postanOWiono czerpać ze źródeł najbardziejmiarodajnych teatrów Warszawskich.
Dziś na inauguracyjne święto to dyrekcja ~aje cieszącą się kolosalne-m' po..
wodzemem 4-ro aktową satyrę L Biriń
skiego na stosunki, panujące w wyższeJ
h!erarchji bi~_r~luacji rosyjskiej p. t. "Ta:
mec czynown1łl:ow".
Wznawiając świetną tradycję Czwartkowych premjer, teatr Polski bez:wątpienia
spotka się z gorącem uznaniem szerokich
warstw naszego spoełczeństwa.
Teatr "Scalad!

"Jak gubernator zrobił rewo!ucję".
, Aby ?BĆ ~ożność wszystkim tym,
k~orzy. ~leszkaJ.ą poza Łodzią, ogląda..
ma te] clekawe} satyry na stosunki rosyjski, dyrekcja początek przedstawie»
nia niedzielnego, w dniu 21 b. m., ozna"
czyła na godzinę Z82 po południu i Ceny pozostawiono popularne. Koniec
przedstawienia o godz. 6 i pół wie cz.
Bilety do nabycia w cukierni Roszkowskiego_
.t.. o. s.
V! ko.ncert symfoniczny odbędzie się
\li pOntedZl~łek, d. 22 listopada w Sali
Ko~certowej. 1)m razem dyrekcję obejmUJe ran BiOmsław Szulc z Warszawy,
chlubn:e ~1 nas znany.
. NO\T)~cią, która niewątpliwie wywoła zyw,~ zainteresowanie, będzie przepię
kny poe.mat symfoniczny Karłowicza: ,Pow r a c a l i\ C e f a l e". Drug~! część wypełni
Beethovenowska Symfonia HI t. zw. ~E\O.
"
D'
.
.
.'
"'
lC~.
! omewaz 'f!lelln pri~!gri!m
zapmvie
dZIaneg':! koncertu WJ,rr::::L-'~ "TLilltownych
,· 1 l'
""
'"
s t U dJO\>/
.1cznych prób, przdo
VI nt!GcI~o
dzącą n!,::dLie:~ poranel. muzyczny nie od..
będzie si\;.
p

>
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We Wtorek, d. 23 Listopada. 1915

S a I a K o n c e r t o w a ul. Dzielna N2 16.

o godzinie 7 i

wygłoSi tylko jedyny

pół

t

odczyt w l O D Z I
na temat

1'.

wieczorem

r

I

Bilety w cenie od 35 kop. do Rb. 1. 50 kOIl. wcześniej nnlJywnć mozna w "Czytelni Nowości" Alfreda
Strauchu ul. Dzielna :N~ 16, ą w dniu odczytu od g'odziny 5=tej w kasie.

Skrzynka do listów

Nad Dżwiną, w górę od Rygi było
kilka potyczek przednich straży w oko
licy wyspy Abalen. Nad Dźwiną, w o..
kolicy friedrichstadtu i na froncie Ja..
kobstadtu spokój.
Pod IUuksztą przezwyciężyły woj ..
ska nasze z powodzeniem w kilku miejscach pas tylnych przesz;.,ód i obsadz1ły
część nieprzyjacielsldego rowu tej miejscowości. Niemiecka ciężka artyIel'ja
ostrzeliwała miasteczko Dryświaty.
Na reszcie frontu w okolicy Prypeci, na pólnocy i zachodzie od Czar..
tory3ka przekroczyła ciężka artylerja
nieprzyjacielska dnia 13 listopada kilka
odcinków w ogniu szturmowym. Wie ..
czorem tego samego dnia posunął slę
nieprzyjaciel naprzód na wschodzie od
wsi Podgacia. Walka przed przejściami
Styru trwa dalej.
.
VI ostatnim miesiącu wzięły nasze
woiska na froncie zachodnim do niewoli
nie~ców i austrjaków 49.200 żołnierzy i
674 oficerów i zdoby~y 21 dział, 113
karabinów maszynowych, 18 ciskaczy
bomb i 3 projektory świetlne.
(Liczby te są zapewne tak samo
zgodne z prawdą, jak i lwmunikaty urzę
dowe z września i października, które
d

Q

............

Szanowna Redakcjo!
Nawiązując do wzmianki przedwczo·
rajszej o odczycie moim "Chwała kobiecie", proszę o zaznaczenie, że ze
wzgiędów kurtuazji koleżeńskiej wobec
znakomitego gościa z Warszav:y, red.
Leo Belmonta, odkładam odczyt do
wtorku, dnia 7 grudnia r. b.

Z

poważaniem

Andrzej Nullus.

$prawozdanie rosyjskiego
sztabu gerrueralnego.
PETERSBURG, 16 listopada. Sprawozdanie urzędowe z dnia 15 listopada:
Na froncie Rygi, na północy od jeziora Wanger, odrzuciliśmy świeżo niemców na odległość 5-6 wiorst.

Kantor Ekspedycyjńo-Transportowy M.. Offmana Łódź,

II
.

.

UiBica Piotrkowska 112 38.
(zatwierdzony przez Cesarsko Niemieckie Prezydjum Policji)
_= za!atwla ładunki koieją dG Warszawy, Lublina, lISiałegostoku oraz wfzystkich innych
= zajętych pol. miejscowości, udziela również potyczki na towary. Cena przystępna! HkuraŁna obsługa!

sztab generalny rosyjsld odwołał, kiedy
niemiecki sztab generalny wskazał na
ich nieprawdziwość. Red.)
(il"iilźba odcięcia

przez

WIEDEŃ, 17 listopada. Z Lugano

depeszują

do "Wiener AIgemeine Zig.":
Jak "Corriere de la Sera" donosi
z Ochrydy pod datą 1O b. m., wojsl~a
bułgarskie zagrażają nietylko Monastyrowi, ale także Ochrydzie i drodze, wio~
dącej do Dibry. Następnie potwierdza się
wiadomość, przyniesiona przez uchodź
ców,. przybylych do l-\niszewa, że Buł
garzy maszerują także na Monastyr od
strony Kalkandeli.

Ofaana"
Zło;i:;rme

w

poniedziałek,

I

I

z~

Szulc

rogramie m i

W P

Beetho,:en:

.~~~~--.------_.Zawiadomienie.
Codziennie gra w szachy pod kierunkiem znanego mistrza pa l(otlewi W
cukierni daw. SzmagieiEi @bc~. Baren!
Piotrkowska 28.

eukalyptusowo-mentolowe
pastylki, niezastąpione prą
kaszlu i ehrypce.
Dostać moina w aptekach .
większych składach apteczn
poleca apteka W. Danieleckiego
»
Piotrkowska 127.

j a! 1l1.eble sprzedaje woA'• A'• A'• A'•A'• Olt;3Z
bec zastoju bardzo tanio

Publicznalaicytacja.

wiecz.

W czwartek du .. 19 list.opada 1915 r. sprzedam przez publ1czną ltcytację za gotówkę:
1) o godz. 9 rano przy ul. Piotrkowskiej 60
. . 1 Maszynę druk;:uską
Łodz, dn. 17 Listopada 1915 r.
Blazvczf!k
Komisarz sądowy w Łodzi.

(gościnny
występ

WARSZAWY

1.~p=2n='S_k=a~B=3'____=--=_T_~_-r_g_OW__a_7_3_'-=__-i_

"

Szmeche1 i Rozner Piotr. 100.
sprzedaje dopóki zapas starczy tanio. Bluzki wełn. 1,90 i
2,90. Paletka dziecinne od 3
do 12 lat rb. 4,00 do 7,50.
Radzimy pośpieszyć się.

ERT SYMFO IC
Bronisław

II

przeszło jeżeli się ma zakupioną I!arderol::ę zimową. teraz trafia się okazja. Firma

VI-ty ABONAMENTOWY

o
Dyrekcja:

pół

'odi2iit.jeB~

KARTOfLAnE

PłATKI

wyborna pasza d;a koni i innego inwentarza, zastępująca w zupełności owies i otrę
by jest do nabycia w_ następujących składach paszy:
AleksandrowsIm 20
Rzgowska 14.
'k
BO.
Zgierska
56.
l
Wóczans
a 1 o.
Widzewska 65.
Milsza S3·
MikQ~ajewska 11.

Pół kłopotu

Orkiestra Symfoniczna

dn. 22 Listopada 1915 r., punkt. o godz. 7 i

w_ Adm. "Gazety

Zamiast kwiatów w dniu Imienin
opiekunki uczenice klasy I-ej i III~ciej
pensji p .. H. Miklaszewskiej składają na
"Gniazdo" rb. 5.
.
.
Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Dromsławy Chyczewskiej dla pozostającej po
ciężkiej operacji bez wszelkich środków

Koncertowa,
Łódzka

Monastyru

Bułgarów ..

do życia Ja nowej Szymańskiej, Benedykta
nr. 24 załączają 1 rb. K Bieguńscy.
Na szpital Anny~Marji jako podzięk~
zacnemu doktorowi Tomaszewskiemu za
bezinteresowną pomoc i zabiegi lekarskie
około Ś. p. rodziców naszych Chyczew..
skich składają 40 rb. wdzięczne dzi~ci.

Symfomj~ M B • Eroica.

• •. KarłoWlcz: .PowracaJące fale"
Szczegóły w programach.
Ceny miejsc od kop.S5 do Rb. 2. Loże Rb. 5 i 7.
Bilety do nabycia w Biurze Koncertowym Friedberg i Kotz Piotrkowska 90, zaś w dniu
koncertu od gcdz. 5-tej w kasie ~ali Koncertowej.

mB:.gazyn ~ebli Władysława Romisaeow...
sluego PłOł;;k~,:,ska USa I. piętro front..
Ogrom.u y :vybor solIdnych mebli od najtanszych"
do . n=;tJdrozsz;ych Całe urządzenia stołowyclt
s:;-lonow, syplll.!ek urządzenia kuchenne. Meble
gięte, ~anny.z piecami, i zwykłe lodownia klozety.. Łożka zelazne, wózki d:.::iecięce, kołyski..
P:zYJm~j~ wszelkie obstalunki stolarskiej i taplc~;~kleJ rob?t;v. ~amienia stare meble i kupuje.
W !-Ile.dzIelę 1. .swlęta magazyn otwarty od l-ei
do G-ej p. p. PUlItrkOWska 1i6 li, piętl'o.
Mas~yny. do szyci.a kupuję. Ł&~
•
•
!!"Iewu!cka 31 m. 8.
fłl eh1e Z o-ch pokoi sprzedam bardzo
•. •
tanio Mikołajewska 95 m. 27 front
I pIętro.

A. A A
AA

Aku~zerka pr:&yJmuje chore,
udzlel'l porad.
k B:ednym ustęstwo.
Dyskrecja. Piotrkows a Jlg 223-25.
46

Biuro Próśb

Pisarskit'go, Andrzeja Nr. 1.

Cen~ hurt0w.e r?sztk.i na ubrania, palta dam-

. skle męZ·le l dZIecinne, chustki i kołdry
~trkowska 34 front drugie vietro.

NIEMIECKA
POSZUKUJE

Ii

150 do 200-tu '

ażne
dla Pań'"
-

do budowy mostów w Wyszogrodzie Zgłaszać się w piątek i soboię Hotel
Savoy (boczne wejście).

lny
a także sztuc!Zny hurtowo i detalicznie
RPl'7,8claje R.APOPORT ul. Dzielna N220,
le wa • oficyna 2-gie piętro.

===

S~koła: kro.l':. i szycia podług systemu ang~el~~Jego l irancusldego. Przyjmuje palll~n '? do. nauki kUfS 3-miesięczny. Opłata
1nle:"lęczme 2 rb. Oraz pracownia sukien
kostJumów i okryć o.ums. po c.enach przys.

Wynajmę

2 pokoje . umeblowane

N"' A.T .A1sJl:

z oświetleniem w centrum miaEta. PrOS2a~
o skradanie ofert pod adresem~
Benedykta JI~ 18 I p. Dąbrowski.

Radwańska NQ 53.

.=m=~:Ilil=il:§:lj=lIJ=ęj=mI=e.:III:~1:8:.:łj:![!:~:łil=~
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Konsulent prawny

t'f

Ul. RUIUiń1~i.j

róg
•
U l• p
_ 10t r k 0\V5 k a 47 Zełonel'"
~
~
•
skargi sądowe, podania do władz, i
TŁO~ł'iĄCZENIA
"
" p
' sąJowych, handlowych i SI
\I
orady w SpraWl(~~
Li"
familijnych.
"
.
II!!!
il:ł:!=~:i;:~:IlI:tl1=!!lI:.:!!!l:'l:.l~:::';*i!.!:G:e:.:.:.:III:.

•fi

róg
Zielonej
Prośby,

m
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~

dla

Publiczna licytacja",
W piątek dn. 19 listopada o godz. 10 rano
sprzedam przez publiczną licytację za go~
tówkę przy ul. Piotrkowskiej Nr. 79.
2 repozytorja oszklone i z szuflaaami.
2 kontuary, 1 biurko, 2 szafy sklepowe i in
Łódź, dn. 17 listopada 1915r.
I
Cynka
K:omisarz sądowy.

Bedaki;t'iI' 1 wydawca Ja n la II'lIlull Ci} II (mi Po Przejazd 8)

Drzewo,ObeJr
na ,?oz~
pu~y do llprzedania.
ec można ul. Lutomierska.
i

"l.

.~~

17 u stroża w piwnicy.
KUPU!~ zęby saetucame mogą być pOfumane,
płacę dobre ceny. NOWO-Cegielniana 10 ID. 18
cd 9 rano do 5]1. p.

Kartofłe ll~ korv;e

i .ćwiartrl:i do siJrzed~,_
.. ma. ObeJrzec moźna ul. Lutomierska 17 u stroza w piwnicy.
potr~ebna ~dolna prasowa~zka do koszul i drobiazgow. WIdzewska 101 pralnia.
piętnastoletnia panna przyjmie posad e . \~epie
Zl utrzymanie Cegielniana 57, m. 40:
Wa~ne .dla tkalń, ślusarń i m!'.ieJszych warszta_
. tow l t. d. Transport pasów rltemiennych uzywanych w dobrym stanie 4.0 m. m. tanio do
nabycia Widzewska 40 m 10

młodzieży szk~.nej

i uniwesvłeckiei W\11ARSZAWIE,
U inżynierowej Zmigryderov.1ej Wilcza 31
Wiadomość w Łodzi fi adwokatowej
Birencwajgowej, ul. Zielona 11 między
4 - fi po południu.

=

=

,

I
Na maszynie rotacyjnej

w

troez.n1 J a

li

a G .. o

d lit

mi

Przęj<ud ~

=

Dodatek do "Gazety Łódzkiej"
ROK IV.

CZWARTEK 18 LISTOPADA 1915 ROKU.

ŻYWOT
carskiego cudot~jlJór~y w

e,zylSz,. że ja dojdę do najba.rdziej pańskich
pałacowo

P~zejęty myślą o stallowislm ll proroka/l
R$lsp,:.xtm zmienia swój pogląd: ZI!'rU1!'ZCZ~
d~ug~~ włosy, .5t~je się zamyślonym; co
wlęeBJ pl'ZeBtaJ6 cddaw"ć eię pijaństwu.
Potem ~ozr\lc~yna pielgrzymJ;ę: boso śród
mrczu l niepogody w§dc'u~e po klam:torad:
rosyj2kich.

ChwilQ\v~ niełaska, Vii

jakiej. podobno
miał się znajdować Rasputin w 'lecie, BPO:

wodowała~ że petersburski dzim:mik "Bil'żewyja Wiedomosti" zdecydował si~ tlod~

ÓV\',czas skreślić. życiorys tego wagabundy,
ktory .na gruncIe fOS:ijskim wyrósł był na
czyumk, mogący decydować l) ważnych
kwestiach cerkiewnych i świeckich.
W str8szczeniu powtórzymy niektGre
dane tego życiorysu:.
.
W rodzirinem siole [Pokrowskoje na
Syberji proouje Rasputin po raz pierwszy
swoich sil, jako wyjaśniacz zagadnień rs.

l1gijllych.

Wśród ludu rosyjskiego tkwi _ dOm
dam~ - dzięki płytkiemu bardzo wpły-

duchowieństwa skłonność do samo..
rzutnego tłómaczenia Bobie zas",d biblij..
Ilych, co wiedzie do tworzenia się mnólitwa sekt. Otóź i Rasputin uczuł był
w Bobie ambicj~ do ułożenia własnej

WOWl

,nauki".

. , . W ciemnej, sybirskiej wiosce łe próby
wypadają wielce prostaczo, przyczem odZy\'I,'a się odrazu lubieżność Rasputina. W
pobliżu swej chaty wykopał on rów, w
którym umieścił jakiś żEłla:my trójnóg, ma..
jący zastępować ołtllrz. Wyznawcy Jego
mieli się tam modlić do plomieni, które
roznieCano obok trójnoga. Po modlitwie,
jak opowiadali ci mieszkańcy wioski, którzy
patrzyli niechętnie na nowe praktyki Ras\>ufna, rozpol~zYl1aH chłopi i haby prze~
!<ł·,',kiwaó przez ogień, aż póki nie począł
OLI . dogasać, EL wówczas
rozpoczyna.ła Bi~
ogólutl rozpusta.
Gdyśmy si~ pytali wyjaśniali ci
Pokrowszczauie - onego GryB~ki (zdrobniale od imienia Grzegorz), co czynisz ty
opilcze, odpowiadał: "Bez grzechu-niema
żalu za grzechy i
grzech jest tu po to,
ażeby byl żalj bez grzechu nie byłoby też
i dobrych uczynków.....
Słowem, wedle "dociekań" rasputi~
nowskich grzech był czemś pożądanem,
jako siew pod pokutę.
NiektóI'zy, jednak chłopi miejscowi
miB1i na tyle krytycyzmu, że uważali całą
rzekomo natchnioną gadaniU!} Rasputina
Ha bezwstyd.
Ale Rasputin był tak pewny siebie,
że do swego przyjaciela Striapczowa już
wówczas mawiał: Poeze!mj tylko, ZObfl-

Nigdzie jednak dłmlej miejsca nie gi'l~
gr~ewa: podobno ,'I;'J,'daja się mnichom po-

ścią i nawet rozmvślnem niechlujstwem na
punkcie wszelkich w form.
W Moskwie zapoznał się on 2a pośrednictwem jednego z biskupów z wpły
wowym bardzo domem hrnbiny Ignatjew.
Hrabina, kMrej początkowo trudno było
pogodzić lilię z mSiderami Rasp~~tiI!3, potem

uleg-la jego

wpływ{,wi

i jej kółko !i'!W05',:m.i

rekoillendaciard uh~hda Rr>f!lJutinowi Ua
gruntrHvania" s~egc stanowisk-a w Peters·
burgu.
~
W Petelosimrgu umie on tl'nfić nawet
da Stałypin3 i pozDsbje z nim w kore~

dejl'z!'Illym, że ehee sobie ocieraniem sie
o klasztory zdobyć reklamę świątobliwego:
Elpondencji.
a przytem w stosunku do kobiet wciaż
Gdy wyjeżdża do Tiumenia, gd3ie jad
nieobyczajny i powtarza swojl} teorjE} o
go .. sztab" rezyduje. odbiera t;,k olbrJ:!ymi~
latach grzechu.
pocztę, że killmj~ek!et!ll'2iy zajmuje się sor.
W tY!ll okresie swego życia spotyka
towaniem i załatwianiem listów. Wogóle w
SH~ Rat.\putm z jednym z biskupów prawo..
r. 1906 zdobywa trikie stanowisko, że najmo
~ławnych, który bierze go w swoją opiekQ
~;nieisi ubiegają si'il o jego łaski.
l ulatwia mu
pielgrzymki po klaszŁomcb.
Tu "Birżewyja \Viedomosti" ze wzglę
Jednak j w murach klasztornych Rasputin ,
dów
cenzuralnych OPUSZ!'!>IUją cały rozszuka pola do grzechu i dopuszcza się tadział żywota tego .. świątobliwego" ffif;ża
kich skanda.lÓw w jednym z mona,sterów
(1:a któr.ymjuż stoi paru bislwprJw oraz
żeńskich, że tylko stcsunkom cenzul'al~
wielu niższych ducilownych, :<awd"ię(:za~
nym zawdzi~eza, iż rzecz nie przenika do
łących mu awanse) -mianowicie jego ~ze
prasy.
tknięcie się z dworem c",rskim i uzyskany
.
Wówesas Rasputin ma już zreaztą
przez"'D. wpływ na eara.
Bllne protekcje, tak lis nawet śledztwo,
Tak ów Rasputin, którego 1118 zakałę
wdroż~ne przez syncd petersburski z poE>wego sioła uw~żl1lli niektórzy sąsiedzi ze
wodu Jego s&chowanis I'!ię z mniszkami
wsi Pokrowski8j - dotarł stopniowo at do
oraz "heretyckich" nauk i praktykC:!i'::\ i jeg) ;)to~zenia-w roli "śwh}tphliwe
spełzło na niczem. Rewizorzy, słani przez
go męża".
s,nod, otrzymują skutkiem zabiegów Raspu~
Jt!go zywot ilustruje dosndnie, j!!.k
tlna różne dostojeństwa cerkiewne nawet
kruebym jest pokost liultnry nawet u wybiskupstwa i mUczą.
'
kształct:ny::h warstw rosyis1dch.
.
,~tekawem jest. iż swojemi "kaza
Bmt,d nuśeią. In bid~nem szar!atań
ma!llI Rasputin, kt6ry w międzyczasie
stwem i Hhypuntyzują,cym" - jak twi"f a
składa jakieś ślubowania klasztorne, czyni
dziły światowe damv wzrokiem umiał
wrażenie na różne wysoko postawione
zwyk!y wa!;abunda śbć si~ potent:.him w
osoby świeckie. W Moskwie, gdzie o tym
paJlstwie carów.
czasie przehywa, ataia się mQdnym. Salony
stoją przed nim oh orem. Garna się don
przeważnie damy.
•
, 11~ 1 li ..
Przytem, rozumie Bi~, wybuchają znowu
11
po~~!ue III
skandale.
Rasputin głosił w6wczas - wspólne
Celi'drl!.dDJ' Komitet pltiHln~~'j d~2A
uczęszczanie kubiet i mężczyzn do łaźni,
hlldnoifu:;ii ,dem pl!lhddrdm~ ol~!L~~o"
ażeby "zabiiać pokusy cielesne". Znalazły
wanych przez ffiA~~G'~[;"jęm
się damy moskiewskie, które wraz !li "mi"W Lublinie w d. 11 b. m, tlkonsty~
<'strzem" odwiedza.ły zakłady kąpielowe. Dla
tuował się Centralny Komitet Oby'vatelski
jellnej 2l nich miały takie odwiedziny nas
dla ziem okupowanych przez wojska auwet ~ przykre następstwa", lecz protektostrjackie. Na posiedzeniu w Sali Dyrekcji
rzy Rasputina potrafili częściowo zatuEzoTow. Kred. Ziem. obecny: był Eks. bar.
wać rozgłos tej sprawy. Pozycja Rasputina
DilIer, które w gorącem przemówieniu
nie ulega zachwianiu. Owszem, staje si€J
po.dkreślił użytec"'ność nowopowstnjąr ej inon. coraz bardziej pewnym siebie i impastytucji i powołał na przewodniczącego Z€!nuie damom światowvm Rwoią ... brntalUf!brania p, L. Przanowsldego.

za-

w

Kora2Y

l

Z~rząd C. 1(. O. dla ziem pod o..1tnpae.,~

attstrlacką

składa się

% następującycb O'>

bywateli: Jan Stecki (wice prezes,\ Jar.l Kc"
3

t··l "ozer
T' ~
"ers.{!

m

Targo~'Ski (sekr~tarze).

Utworzono viyoziały: Ogólny, Gcs!y{'}a
d2fcz'iT, Dobrc~''l'v!''!l1V
; S"l'!';""ny c'·-n
.J
.a
...:;. ... ..r-.
...

~"'=,.:......

J

aJ. J

t.;;;'lI~.

.a.:;.-..;...~

wlte przedstawicie~st~:ro SDcczy-w-ll na ba!~l1

kadI osiemnasta
ob'l\"'d",l;·
'7
"""'mi
p'."~
....
j
""'lI.
.....
.:.,'0.;1.
d om3k!e· pp.: M. ArkUSF?Cws 1-i T lVe~<!'-'t
H. Dembińsl~i (prez~si~ :"J~. S~leŻ'.rfl,~,~~~
Tgrgowskl; Z ziemi Kieleckiej np.:
"ki
1\ W"Ich'lo"
•
J~ L"at·H10\vbl~.i
"F"
, . ,1. ...
. ., ,c..
11"\1
ł».~1
~ln,
.t~4
Z~ziechowsid; z ziemi PiotrkoNskiej pp.~
je - - .......

~4.

-

Ji;.!.......

li":;:

!_

tU

l'/l!eczysław Orabińsld, Stef. ks. LubClmi1:",
ski, F. MYŚ!i(lSJd i T. Walidd: z ziemJ
Lubelskiej: ks. kan. Dębińsld i pp.: J. Ko~
wersid, B. Selrutowkz, S, Sliwiński, J~

Stecld i L. Przanowsld.
E~{s. Dil~er, przemawiając, podkreślił;
~Chęfme pOWItam wszelką inicjatywę n~
pOili ~obroczynf!ości ekonomkznej i spo,.
łecznej Ze strony Panów. Rozumie się sa~

mo ""przez
si~. Z~ Vii ObeCllllch waru n [;:iiicb
!
. .
.;
1
po j lty {ę VI sClsłf:m tego słowa znaczeni;u
pozostavJ'ić nOl.leźy na uboczu: tylko miło=
ś~ją lcr~i~ i bliźniego kierowani. prowadź,.
Cle to aZleło miłosierdzia" .
W imieniu Komitetu ks. Biskupa Kra",
t""w"";ecro
'"...t_.
d owego K
' teat!
"
.uv· co", to>. ;• m
d,::u""ynaro
cnu
w Lozanme przemawiał mof. M. Sied1ecki.
~akonl,u~il~ował, że Komhety te na poczlł"
rek skraoalą 200 tys. koron.
. ~owstanie Komitetu Centralnego ni~
znm!ejsza bynajmniej zakresu prac po~
szczególnych !;omitetów miejscowych. Za"
rząd Oku p. Arm. Austrjackiej udzielać bę~
Gzie
materiału
drzewneoo
na odbudow'""I'
•
'"
•
J
a
WSI 1 rmasteczek. Aprowizacja kraiu te:
musi być równomIernie uskufeczniańa. Za"
siewy :viosenne są też wzięte pod uwagę i
spotl~ają .zupełne poparcie rządu. Kwity
rekwlzycYjn~

będą uwzględniane.

Zarzą,d

też zaprojektował tworzefl~e odqlz~ał6t'~ .0=
botniczych. Nad zdrowotnością czuwae

tF'~

.będą

władze.

Zarząd obiecał stałą,
w kwocie 5000 kor.

mIeSięczną zapomogę

dla ludności do dyspozycji C. 1(. O. Eks.
Di1ler od siebie zaś zawiadomił, że zawsze
Ok3z~'wać będzie swoje WSPÓłdziałanie w

kz~dym po~zczególnym wyp~dku. gdy hę""
aZle cho~ziiO o pomoc pieniężną.
PO.:.';ledzenie zebrania konstytucyjnt:!-'
go C. h.. O. poprzedzone było nabożeń=
stwem uroczystem w kościele katedralnym
lureiskim.
("Dziennik Polski").
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faut". Podała mu ze śmiechem rękę i 0szy go, wrocił D zmlerzchii":rue-n·logIOd.- 'pojąłem, dlac2egot:imas~y'n'it";ik''''~ł~śli:
...........

3).

FRANCISZEK HERCZEG.

CIr n·Rebus
nowelI a satyryczna.
(dokończenie).

. "Jestem starszy od pana" -

rzekł -

"więc pozwoli pan, iż go zacznę tykać".
Uderzyliśmy się szklanicami i wypiliśmy
.. bruderschaft". Na twarzy barona igrał
ironiczny, subtelny uśmiech.
Następnego dnia zjawił się powtór~

nie i

rzekł słodko.

"Kochany przyjacielu, prosiłbym cię
. o wyświadczenie mi wielkiej przysługi.
Baronowa chciałaby dzisiejszego popołu
dnia zrobić wycieczkę do ,.Zbójeckiego
źródła", . a ja nie mogę jej towarzyszyć.
więc proszę cię o zastąpienie mnie" Jego osobliwy uśmiech dotknął mnie tak
nieprzyjemnie, że z ledwością wyjąkałem
odpowiedź, Popołudniu sam jeden dotrzymywałem towzrzystwa pięknej pani. Po
drodze skierowałem rozmowę na jej męża.
"Jest to idealny małżonek" -oświad
czyła wesoło.

, - "Czy pani nie kocha?"
- "AleŻ uwielbia mniel"
"No, to nie rozumiem jego dziwnego
zachowania się".
- "Nie rozumie pan Rebusa dlatego, j;e jest on człowiekiem nadzwyczaj~ym. Zwykle mężczyzni są albo głupio
zazdrosni, albo obrażająco obojętni. Rebus nie należy ani do jedl1':-ych ani dl drugich. Rebus jest zawsze takim, jakim go
chcę mieć:. gdy żądam tego to gOf~je z
miłości lub je.:>t zimny, jak lód. JNlr.ym
słiJwem jest to idealnie wzorowy mąż".
Wycieczka zalmńczyła się ela rud;;
wprost fatalnie. Spotkaliśmy o cygańs'dd~
rysach ,tW:ii"zy i łobUZerskich mfmieEdJ,
młodego studenta Horth<iY;;, który pr;~;~q'
czył się do nas i bez E~nej cerem()n.:i
przedstawił się baronowej. Zachcwanie się
Katiczf nie Hcow<lła z godnością cz!o::ka
cPrzecnotHw-ego towarzystwa: "comme-il--·

świadczyła, :te słyszała o nim wiele złego.
naleźć towarzystwa. B3ron stał się prze:vie się śmiała Dawiło ją, ze była uwaW ~ołowie dn gl spostrzegłem, tern był
raźliwie blady.
za na za prawQziwego barona!
całkIem zbyteczny. Baronowa przyjmDwa-.
"Może pójdzies7 do domu?"- spytaM
W tej chwiii wbiegła do pokoju ba",
la impertynecje Horthaya znacznie przyłem go ze współczuciem.
ronmva.
jażniej, niż moje najwyszukańsze kompli~
"D.ad ... o .•• brze ..• do... do... mo - mo
.
"Nl.ój mąż!" - krzyk.nęła z rozpaczą
menty.
.
-je-go po-po-ko-ju· wybelkotał z
1 p~zerażvnym wzrokiem obrzuciła autoOd tego czasu stosunek nasz uległ
trudem. Nie mógł się już trzymać na nomat, rzucając się z H;:<iniem na takowy.
zasadniczej zmianie. Piękna pani nie zwra..
gach, więc oparł się o me ramię. Gdvś,,0 Rebus! Rebusl jakże cię mogłam zacała na mnie najmniejszej uwagi, choć zemy przybyli do hotelu, obchodzono w' 0pomnieć?" - Drżącemi rękoma rozerwała
zwalała na wprost skandaliczne zalecanki
kolicy św. Stefana. Zapalono wspaniały
mu na szyi koszulę, wyjęła z kieszeni kluHorthaya.
fajerwerk, który zwabił całą służbę hoteczyk i zaczęła małżonka nakręcać, jak
Cały bad wziął baronową na języki,
lową do ogrodu. Z trudem zaciągnąłem
zwykły. mechanizm. Wtedy baron porutylko moje ciotki, moje o purytańskich zabarona na schody.
szył Się, otworzył szeroko oczy. wydał
sadach ciotunie, znajdujące się pod wszech"Od wagi, biedny przyjacielul
gniewliwe "Brrrt"-i zamknął oczy.
potężnym wpływem barona Rebusa, broOdwagil"
"Umarłl" - szlochała wdowa.
nity namiętnie jej czci.
"Od-od-od-wa-wa-gi...!" - Na
~ Tylko się popsuł~ - odrzekłem.
Zachowania się Rebusa nie mogłem
jego zdrętwiałej twarzy znów pojawił się
Zrozpaczona barm1Clva rzuciła się n~
zrozl.1m~eć w :żadnym razie. Mało, iż znotajemniczy, demoniczny uśmiech. Na pierziemię i poczęła wyryw<,ć włosy z głowy.
sił rostepowanie Hortbaya, ale nawet brał
wszy m piętrze począł mi tak ciężyć, iż
. "I(Gsz!0w;;;ł I:'I?ie .trzysta tysięcy kogo w cbro:1ę. Gdy mu dawałem do zrDoparłem go o poręcz schodów; chcinłem
il'n 1 lltTWH z mOJej v/wy.
zumiel,:D, że stanowisko jakie zajął plami
zawołać pomocy, gdy baron nagle nrze
1\1i~,:3m go llre.kręcać tylko raz na rok
jego hOiior i że powinien wyzwać Hortchylił się i up8dł głową nZi dół n<i' poi tEgo:a,Jomninłam uczji,:,lćl.. Ol ja nie~
haya na pojedyrek, następnego dnia wysadzkę hotelową·
sz-czę c:l i W::i !
pił z mło:iym studentem ~ brudersch2ft".
W pierwszej chwili nie mogłem się
. Bo]eś~ jej. wzr:: ,,:;','ła mnie. Począ..
. Często po obiedzie przesiadywaliśmy
ruszyć z przerażenia, poczem z szy;)kośrem Ją pGC1€SZSC:
nI! Werer,;:U'3.
cią strzały zbiegłem ze schodów. N:.. zie~
"LEi K::ticzo! uspo!,ój się; środki
\V tr;;dch mzach baron bywał mało..
mi leżał baron z zmasakrowanemi człon'~"e pozw31a;ą ci na kupno irmt::go!"
mówny i rOzkJ~Z01Vał się zachorh:ącym
],ami i roztrzaskaną czaszką.
Baronowa szlochała G:!lej:
sł?ńce'!l_ fr~yp:;'j'wałe;:n 3ię. 'Wt,,:dy jego
O~ropny w~dck!..
.
" .... td!:, mogę sobie kupić innego.
"'~JleCZp~e (-··jJr.jlętr~.::! tl!~~arzy~ nlaJ~Cel \vyraz
UrdąkłE:lTI ot!ok ntego l ze Zd-;Jmle..
al~ po~t::bTH=:~O do R,~b,Js.s nfe dostanę",
]akiej5 (h:mon!c}:n~j złośHvlCŚCi.. Gdy SpOI>'
niem spostrzegłe!!l; że z czasz~:i wyozdaAl~-3 otrz-yi:1fłt!l t:1!de-~ Ci)., H:JerZćl1qC nięD>
strzeg·;i, żur: go r;bS0rw ~H~ ał, mięszał się,
ły mish:me hólka, kćłeczka i s::::bril(, '.'!Rlśria
o s'o'ł
he!! ~;."
''':.,., 're... ;,,,.,,,,}.
• TE "':'0 ;;
""" ...
/,.
,c.J"ł.~"'~"'1C
h.;"~~'~S·~~I.·"...,. .....
".P,u.t
jak ldoś Fzył2p~ny na niegodziwym uce. Głowa barona by:.l z papier mac c,
jeszcze ;'32 Kaw!", <l1\» ':.;I(c;,:o, co będziil:!
czyniw.
Możecie sobie wystawić moje znamsi~ ug2ni;:1 ";ii l:ażdą p;Jlwjó\i/J.;.'l.. Rebus
~;l ,h::!eń św. Stebm.l. baronm'ła z
barasowanie. A. więc miałem ,ao czynie~
był mę?:::!>! idealnym ....
Horlh,:iYf::ii, w tO'Narzysh:le :lwich "comme· . nia ze zwykłym autom2tem_ Ozdob2 b"
H·fitt~· :~c~ck, udsła S1ę na wycieczkę. Bad
warzystwa .comme,il-!.wt" by:2, ;;I~'yC7~jn.q.
r~:j r;,': ostał w doml.1. W D.o!u011ie spotgłupią maszyn:ł".. T;;;r:lZ ;m::z"m:~łcm oz1'",\; jj]. ',i~ Offi2SZ =k:dlc~ył ópowiadanie
3
lwlem -go W .Darku: począł się z nie;-,':,:owaczne za:hoviHnie się b'lrona.
•
•
z 1dc,c;(g:G
wy;;. ,ą
gil ął n&stępuhcy mQrał:
1em
WyD,
""'-'J'/wać o żonę:
Póczqtkowo chciałem wszystko Z:2ti1~
-'T'"
, .
,
. '
J
~
" \iV 1(lZJ\;H~ zna'kern le~H:ego ,ila śWH~cie do--nD8ronO'l"la obiecała mi, 1% ';.' :0C1 na
SZO\'lSĆ,' Gdy.'bl' dowkdz.1iało
f się o :e.'? . t>,
s:w;,,,:łego ~icnłżonb; posi~'dał doskonała
obiad. Mam JleJ' coś wn~:neQ:o
aG ·.!~c·viie~ v;ilrzystW'o me "corflme~l.- aut", zk::nC·)::;;··· • •1::.lll·';(d.•':g~• i•byłby iak S,-'Ii) funkcionG~-.
~
dzeni~. Czyżby za.Domn ału"?..
nie by nas ośmieszyło. Nalel:ało lUll':, c
•
• .
b'..t
'u· ł b
. t:
~
~ '",_"1. '.:-:; '_:Ll-}. "zlbrne.,g~ flfsr:la, ~ak i w
Nie jadł wcale obhldu; chf;ml~ rY.::~
rr:
"leuZ. 'v zla em arona, IlH vlOrei( >rl."
!..
l"
l 11
d'
. l'
• J','.: , :C<:;f;C~'.~'I'; gdyty go t:~'?onka choć
;::~crr;1iwie po cienistych dejacu ~!"_ !~u.
,0, 1 zaw O,L'::!ffi
o lego
.~
.
l
r
•
T
l ł rrHe~z.:a;!l,~
ł 1."
~.-: ~,.)j;
~~ręcj,~(1."
AI~ i to b""J,7.'0 :ej
Obserwowałem go z Vlere~. ~-.. ' ,;{t
górę.
"mCZ.1scrn na o {Q o pę,"'C:,~J"z.:n';lti~.
r:.t~!t,
, ~
takie lO f/y\'.'aj8, kobiety: kłótli~
-;V~f'1!demU! zdziwie'1iu skonstdowakm, że
ty. i o1śniewalv
bogactwem kol'ero"l l"!'f)'
..
~
'-vemu m;;,b ,i;, r;omag!ljq
c0Gzień przy zdej~
!
ten czivwiek, którego każdy l~rok zdr::'lał
dziejskie
bjerwerkowe
..
' .
;
l
GA'
ł
-..słofl.·,c.a.
~~~--:;7~-:!~~j;1 !farn;':S12. g:dy s.DokoJ·nemu ..... zre·
Ii
. sh~. b'.JĆ"
m3!ematvcznie od. mitr; ',. n.,' 71yg·ą,'. ",y
z:'
:
\Ju.t.y
~m .n1OJ Clę:~ar na z~,.,"!:r.LI,
."
.•..•
'
,:.:,'
• - .
•
t warzy- Z2S.VU
t
.
,1:.Ó\VlIi V o ty111&1HI
, u:::.,
~~} Jc
i~"
"'ł-man"
j1~O'am'
z::;u 1Jl2tzy;:em,
1Z na Jle1!o
GW
J
.... .,..~
::1 l' l",A
.. u w... :"l t.: • =t~"7""
'''):'C_~J''''
_
H?'!. Pol.
l
Popołudmu posłlił zome pr;:z Wyd
taJ~,'11'!iczy, tak mnie intrygni~cy UŚ,;di'''::b
rDstka ze wsi list, leCZ ten, iJie doręczywp
demoniczne i złośliwości. Ol dopiero ter,,;::
D

:l

i .. ::

-

",,<

l

••

j

r,

"arSz~vly.

Z

Rekb:;;;:z;y uniwersytetu i politechniki oti:'ZYman, między mnemit depesz~
TIastęptrjącą:

"Senat akademicki uniwersytetu Ja·
gien '.:'ńskiego.

Drodzy Koledzy!
U progu Wasze; działalności, która
oby niechybnie trwlilła przez wieki, a szlachetnym znaczyła się owocem, z glębi
serca 'przepemionego hl'afniem dla Was
uczuciem, ślemy Wam $lowa: Szczęść
Boteł

Wiemy, że czujecie całą odpowiedzialność Waszego stanowiska i zadaniat wiemy; że pracą Waszą, słowem
nauki i hartem przylcl'adu chcecie za·
szczepiać '\TV duszę młodzieży zarzewia
postępu i odrodzenia Narodu. Mimo
troski bólu obecnych czasJw, z otuchą
na Was patrzymy, bo żywhny silne przekonanie, że tenże sam duch Was oży-

wia, który niegdyś w sławnej Szkole
Głównej na krótki czas tylko sięroz
żarzył, ale rzucił jasne promienie świa..
tła i ciepła, ożywcze tchnienie na całe
rokolenia. Niechby Bóg btogoslawil Wa~
szemu dziełu, a ludzie nie zwichnęli te"
go, co żyć chcef do życia ma prawo i
na życie zilsfużvlo. I niechby Wasza
młoda, bujna, mi10ścią sycona praca
zmierzała pewnie i śmiało ku tym idea-tom, któr':l nam i Wam przyświecają~·do
ulepszenia ludzi, które pociąga za sobą
rozszerzenie granic ruetylko duchaJc lecz
Narodu.
Kraków, w listopadzie 1915 r.
I~eniem senatu akademickiego uniwersytetu Jagiellońskiego,
.

Kostanecki, rektor.
lilia '!IIIipiisy w Paliteclntice.

Z powodu otwarcia Politecłmiki Polskiej w Warszawie, byli członkowie k:orporacji Welecji w Rydz~ zebrani w XXXII
rocznicę jej istnienia~ zło~yli do dyspozycji rektora. inżyniera Zygmunta Straszewieza na wpisy dla niezamożnych studentów
rubli 360.

I

Ja~

rękom

raIitowanym

p~zywrócił władz~

ma nerwów

R03MultCŚti.

;

polskim językiem zacZY~r~ slę Niem·
cy in1:eresować' "Brau~schwelglsc~e Lan·
deszeitung« z 24 wrzeŚnIa br. podale wska-

i

nQgom

spa..

żołnimy

za pGmGą P~epie..

proSIęcycb.

hisłorjolofkzł1t.

Uwagi

• ••. "Kiedy ziemię despotyzm i sza"
lona duma obleją, jak Moskale redutę
Ordona, karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię
jlnk on swą redutę-.· To napisał Mic~:

któż czyta literaturę naro-wykreślonych z mapy Europy?
Można nie czytać. A jednak ludzkość

wicz. Ale

zówki. iak czytać i wymawiać cbarakterystycz~e • polskie brzmienia, jak np. 5iZ. cz.
rz. ł. i i. - a dyrekcja orjentalnego seminarium ora anizl1je publiczny kurs języka
polskiego b dla tHz\idników bankowyc~ i
kupców. Otwarcie tego kursu nastąplło

dów.

juź 18 października b. f.
Przeazcz:erienie IIUłM!llÓW z:_iell"z~c,ch.

• •. ' CzegtSż z nami mewyraWano?
Tępiono- nasze cnoty, et: hodowana występki i mówiono światu, że się nas le-

do organizmu 'ludzkiego zostało doprow~..
dzone do wielkiej d'osKonałośd przez chlIurga d-ra Grudewa w Moskwie. Na posiedzeniu chirurgów wojennych przedsta-

3

że obecnie jest w swym cało
kształcie podminowanat a ręka fatułno
ści zbliża się z płonącą żagwią·...

cZllje,

*

czy z błędów hisloryczny"Chl
Andrzej NiemojewW..

I

..

Niedziela drr. 21 lfsto?acta r.b. o g. 3;..ej pa południu , Nowość!

'Taniec

Satyra na słesaul
ki ~ o s ]f' i s k i e!

wił swoje doświackzenia, w których

Wą.tJ'1I

pud.

I

r

r

Brak

Z braku w mieM:ie W2ty do cel6w
szpitalny-:::h gekcja szpitalna uchwaliła ~a·
być od ł6dzldego Komitetu obywatelskiego sto pud6w 'waty w cenie rb. 34 za

g-uoern.ator

n

Z

i

2'śr'C)biZ

II

czyli

W

I

re~c>1"U.cj~

4. aktar:h Bapisał ~n BuińskL
Bilety nabywać moina w cukierni Gostoms1dego (daw. RoszJrowskiego) w dnill przedstawienia w kasie teatru od IQ rano.
.
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Wygrana
DonIesienie I/.gwarantowan
o r przez a

Największa

wygrana
ewentualnie
~HjDn.
llIIłarek.

'Wf

II-le

Dtile

laue

zjum fi

Gi

,: państwo.
1:-:- - - - - 1 1 1

Slcześdu

Zaproszenie do przyjęcia udz!aIu w losowaniu
gwarantowanej przez wolne miasto Hamburg
loterji pIeniężnej, w której

13 rniljonów 731.000 Marek
obowiąZkOWO wygrywają; odnowlednłct do 0statniej uchwały wysokiegc. ',ządu, loterja ta
została przez powię!·;szenie kapitału znacznie
ulepszoną, przyczcm prawie wszystkie wygradotychczane zostały powiększone o 40%

sowej

I

icn

uB..

600,000 Marek
została

\~ridzews~ a

I Mi1jona Marek
p0v.:iększona.

Ewentualnie

l

główna

Na

żądanie

II"

lekcje w

ł

m!eście~

Dr. Si Lewkowicz

.-~ p ulme Dr ia[jel~
~EL; współŹJcie na • tle wspólnych studjów

fi~IIych ł

given by a young man. Address'
A. B. The Gaz. Łódzka office.

li"

Mr.lO.

.....------------------~----~,
ChorobY skórne i wenenme

~--

~onsbłntynowsfa:a

I

900,000
"Marek:
305,ODO';~
890,000
".
a03,ilOO
880,000
»
302,000 .
870,000
,
301 ,000
lO
860,000 I "
300,000
Ił
850,UUO I "
200,000'
.,
840,000.
100,UOO
,.
830,000
»
90,000
•
820,000
"
80,~OO
•
810,000
'iO,OOtt
Oprócz tego jest wiele wygranych po 60.000
50.000, 40.000, 30.000, 20.000, ] 0,000 .!\.\arek
i Ł d. do wylosowania
Lotefja składa się z 100.000 losów, z l..iórych
56,020 numerów, a zatem przesz.to pełowa w 7 ciągnieniach wyloSClwaną być mIlSi.
Urzędowa cena losów !la l ciągnienie wynosI za

cały los

36 111

najwyźsze wygrawygrana wynoszą

1.000.000 Marek
},larek:
•
..
"

ur. ~ Widzewska

3G,.

spec. chorób uszu,. nosa i gardła.
Piołl"R:owśka SS.

Lekcje śpiewu solowego, zbIorowego, dykcji, dekląma:cji oraz gry
na fortepianie z ,;vykładem teorji. Zapisy od 10- Ił raHO i od 4.-6 pp.

obecnie do

ne Jak i premia oraz

Dr. Rose·nblatt

arjiWiItoszewslgej

tak it iaaDa loterja w świecie nie ćkje podobnych szans.
Dotychczasowa największa wygrana w najszczęśliwszym wypadku
wartości,

Po~rócił

I

PRZYJMU.JĘ

.,

na damską prasową rohotę..

.I.. Windman.
wyucza w krótkim czasie gruntownie
i pndctyczuie, .-utYRc_aDa 21iau~·
czyciełka. Szkolna 17, m. 8. H P fr.
Przyjmuje od 2 i

tabelka, zaopat;zona w herb pań
stwa l z wykazem wkładow na przyszłe cią
gnienie oraz spis.:m wygranych wysyła się na
żądanie gratis luh franco.
I<aźdy, biorący udział, otrzymuje natychmiast
po ciągnieniu urzędowy wykaz losowań
Wygrane będą pod państwową gwarancję
akuratnie wypłacane.
Zamówienia prosimy zauz i najpóźniej do
3 grudnia kierować do

filolO-

psychologIcznych, Dwie godziny dzierrme. Oferty z podaniem życiorysu i adresn A. R 120.

pół

do 4 i

pół.

PiBtrkowska NQ 35

od !.':cdz. 9 ~ 1 i od 6 -

12

8 dla Pań 5 -

6~

Dr Littauer
et

skórne, weneryczne ł dróg
moczowych
- - Cegielniana oN! 6. _ _
Przyjmuje kto r. 3-6 po poł.

Choroby

Lekarz -

Dentysta

li ber'm ił n-SzBpiro
Długa }fi

mIeszKa obecnie
róg Kons.tantytiow~ei-

n,

Urzęd.owa

Samuel

Dam

senr.

Hecks~h2r,

bankD~

Hamburg.

Tutaj

(.N'2 1142)

Senden Sie mir \ calego
ganzes losu
Loos za
a. Mr.
k 10•

o przvsłanie
•

Ad,esse:
Adre.s

llaloe<;...
u-.~

.;su za

~ie~te!..
cWlerc losu za

•

5

Od

środy

dnia. 17 Hsfopada 1915 r.

11 n~tekty

fox 1

Gdzie jest KoJja :z

pereł??

czyli

oderwać

BesielIbrief-an Herm Samuel Heckscher sem.
Zam6wienie: W-ny Samuel Heckscher senr.
Baukgeschaft HAMBURG. (1(2 1142j
Dom bankiers i HAMBUR.G.

Upraszam

Wintergartert-}\iIlO

+ [hl

Wielki Dramat w 3 aktach.

Rkuszerka ... Masażystka
R~ PIPU<OWl\.

.

2-Sf

:J

z: dypl.Ces. Akademji w Petersbur~

praJdyltnjąta 25 lał.
.
Daje pomoc i porady. Dyskrecja>zapewnlon~. ~I. ANDRZEJA 3g, ~'l()
przYJmUje od 12 do 5 po poło
~
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