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a pierwszy rok wojny..
Zadanie Pogotowia z natury rzeczy
trudne zwykle, staje się nader uciażliwem
i kłopotliwe m w dobie wydarzeń riadzwy~
czajnych. Doświadczyła tego instytucja w
czasie rewolucji i jej następstw: walk bratobójczych i rozwoju bandytyzmu. (19051907).
Tern nie umiej, gdy w roku 1914
zagrzmiały surmy bojowe, PoO"otowie nie
." ulękło się przewidywanych trudności i
"przeszkód, nie zeszło ze swego stanowi~
ska! uważając za swój obowiązek pozostawac na posterunku, dopóki to mbżliwem
się okaże ze względu na komplet dostateczny personelu lekarskiego i służbowe
go, na niezbędny skład taboru ina środki
materjalne.
Już w przededniu wybuchu wojny,
bo ostatniego dnia lipcowego, powołano
do armji z dziesięciu lekarzy Pogotowia
sześciu i z sześcIU sanitarjuszów-dwóch.
Zaraz nazajutrz uzupełniono dyżury lekarskie, lecz jednocześnie zarekwirowano
samochód, następn:e w październiku z
czterech karet zabrano dwie z parą koni i
uprzężą. wreszcie na początku grudnia w
czasie usilnej ewakuacji rannych i chorych
wojaków, utraciło Pogotowie wszystkie
swoje ręczne nosz~.
Na domiar złego dnia 2 grudnia zamilkł telefon-ogłuchło niejako pogotowie
i zaniemówili świadkowie nieszczęśliwych
wypadków! Niebywały zastój ekonomiczny
tamował źródła, zasilające Pogotowie i
jej kasa ponosiła wciąż dotkliwe straty.
Wszystko to hamowało działalność
Pog6towia i .obniżało jego sprawność, lecz
jej nie przerwało. Pogotowie przez cały
pierwszy rok wojny było i jest obecnie
czynne, aczkolwiek nie wedle myśli i chę
ci, lecz według możności.
Prócz wywiązywania się z właściwe
go swego zadania w ciągu całego roku,
Pogotowie w pierwszych miesiącach wojny zakrząfnęłosię 'l.ywo około spraw z zakresu ewakuacji rannych i ~badało zdolność w tym względzie różnych środków
transportowych (wagonów tramwajowych,
tesorek, wozów do przewożenia mebli i
innych) i wskazało sposoby przystosowywania ich do celów ewakuacyjnych, przygotowywało liczne szeregi osób (sanitarjusze Czerwonego Krzyża, służba tramwajowa, strażacy j t. p.) do przenoszenia i
przewożenia rannych i chorych, współdzia
łało w organizacji komisji ewakuacyjnej,
raczej, Pogotowia ewakuacyjnego, które
było wspólne dla miejscowych oddziałów:
Wszechrosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Warszawskiego Polskiego
Komitetu sanitarnego i uczestniczyło następnie w czynnościach tego ostatniego.
Pn.ez drugą Z2Ś połowę września wysyłało
Pogotowie ratunkowe codziennie na dwonec Kaliski należycie wyekwipowaną karetę, na czas postoju pociągu; przychodzą
eeg'o od strony Sieradza, dla. niesienia ~o·
IDGcy przewożonym rannym 1 chorym wOJaKom.

Wpływ

burzy wojennej

na

Pogoto~

wie ratunkowe, nadobytlCk instytucji, uwydatl!iliśmy wyż,el' -=- wpływ :~ś. jej
dziedzmę meszczęsltwych wypaolw w uJawni rozpatrzeme liczby wezwań, oddziel ..

.na

nych grup wypadków względnie do ich
rodzaju i ich przyczyn, stosunku tych
grup do ogółu wypadków i' tv zestawi.eniu
.~ odnośnemi danemi za r"k poprZfdlll.
Wezwań do nieszcz~śIiwych wypadków .zanotowano 2486, w roku poprzednim

-:-4468. Tak znaczne zmni2jszenie si~ tej
l1czby przypisać należy utmdnionemu po-,
rozumiewaniu się z Pogotowiem w częś-j
tylko, istotnie zaś zmniejszeniu się liczby
.wypadków.
.
Życ~e się kurczyło, wstrz~tI}Y.wał się
z'!'ykły bIeg jego spraw cod7;ien~h, zwolmało tętno ruchu w mieście -..::.. wraz z
tern zanikały warunki, zwykle sprzyjające
powstawaniu nieszczęśliwych wypadków.
T~k .ważny zaś pod tym względem czyn~lK. Jak al~?hol. ów rodziciel przestępstw
1 meszc.zęsllwych wypadków, dzi'ild rozporządzemom władz znikł prawie z porząd
ku dziennego.
Przez. cały r?k zaregestrowano tylKo
22 wypadkI otrucIa alkoholem, co stanowi
0.94% ogółu ich, przeciw 116 = 2.90% w
roku poprzednim, nie licząc pijanych i poturbowanych zarazem, zaliczonych wstatystyce do grupy urazów.
Prawda, wydarzenia doby współczes
nej, działanie wojenne, bezpośrednio i pośrednio spowodowały niebywałe przedtem
wypadki. Lecz dla obsługiwania oftar walk
n.a blizkim terenie wojny stworzono specJalne PogotowIe ewaR:uacyjnt:,~i.c-&=' nowe wypadki, w których nieść pomoc przypadło w udziale Pogotowiu ratunkowemu,
w praktyce jego zaważyły na szali więcej
jakością swoją, niż ilością. Wypadków
tych naliczono 749, więc 30.13% ogólnej
liczby wezwań, mianowicie:
Uruchomienie rezerwistów. (napady
nerwowe) 14.
Grabież drzewa w lesie 90.
Rąbanie drzewa w domu 39.
Poranienie na polu bitwy pod Łodzią 521.

Względnie więc wzmogła się liczba
wezwań dziennych k,lsztem wezwań noc~
ftych (utrudnienie ruchu nlicznego), rów~
niez 'I.\ZlD0gh się liczba wezwań (dzien-

nycb) diJ mieszk:ui :rywatnych (liche w
c1flbie wojennej warunki oświetlenia i oa-rzewsnia. miesżl;ań, 01 "z odżywiania się lo,:,
k:1torów). 'iN'zmoght się względnie liczba
wypadków ambulatoryjnych i odpowiednio
:,;mniejszyła się liczba wyjazdowych, dzi'tl ki
niemożności posiłko,\ ania się telefonem,
d:atf~go nie raz i will'ew zakorzenionemu
i"
Łodzi od dawna zwyczajowi wzywani:l
P;,gotnwia na miejs"e do bardzo lekkich
wypadków, przywożono na stację ratunkl1Wą,
z~łszcza z odleglejszych od niej
miejscowości w mif'śc:e, IJoszwankowanych
w nader ciężkim stHlie w celu spieszniejszegl:! uZ'ysl,:l!d;~ dla nich pomocy.
Dzięki zaś temu, że wzywano PogofOl;\ie nie bezpośredniQ, to jest przez telefon, lecz ZIt pośrednictwem osób umyślnie
przysyłanych, lekarz dyżurny mial sposobność ścśiejszego
poinformowania się,
wskutek tego zaś zmniejszJło się często
kroć nie znajdywanie na miejscu wypadku
-;~v"'i/lw1:mkowanycn'
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ich liczbie udzielono pomocy.
W telIr miejscu zaznaczyć należYt że
przewieziono, prawie wyłącznie do szpitali, 865=3'1.08% poszwankowanych, w roku
poprzednim tylko 772=19.30%, Tą liczba
wzrosła

raz dla tego,

że

wypadki

Łtyly

cięisze,

powtóre dl:~ tej przyczyny, że
wśród przewiezionych znaleźli się i tacy,
którym dawniej poleconoby, po udzieleniu
doraźnej pomoc}', ud,'.ć się o własnej sile
do domu, ża względu jednakże na to, że
wobec niepomyślllego dla nich układu stosunków w dob~e wojennej czekał ich w
domu głód, chłód. i brak jakiejkolwiek
opieki-od wieziono ieh do szpitala. Prócz
poszwankowanycb, przewieziono 130 ćho
rych na ich żądanie. Łącznie więc Pogotowie dokoualo przewozu prawie tys~ąca
osób wtedy, gdy rozporządzało środkami
transportowymi o połowę przeszło uszczuplonymi.
Z ogólnej liczby wypadków przYP3da:
na urazy czyli uszkodzenia wewnętrz
ne-1577=67.75% (68.98%);
na zasłabnięcia nagłe {cierpienia wewnętrzne)-533='12.87% (17,05%);
Da otrucia i
uduszeńia-132=5.56%
(10.48%);
na poronienia i porody-38=1.63%
(1.30%);
na napady nagfego obłędu-18=0.77%
(0.32%);
la symulację nagłego wypadku2=0.09% (0.37%);
.
n.~ śmierć nngłą-Bl=1.33% (1.50%).
Wzrosła nkco liczba wypadków na-

Wpadanie pocisków do miasta ("bombardowanie miasta") 60.
Wybuchy znalezionej am anicji 25.
Jednakże, gdy w grudniu ustały działania na bliskim terenie wojny, gdy następnie w styczniu kres położono grabieży drzewa w lesie, gdy, jednem słowem,
znikły jedne i zanikały inńe, przez wojnę
wytworzone, nowe warunki, rodzące nieszczęśliwe wypadki, a życie w mieście nie
powróciło do normy. odbiło się to na
częstości wypadków, więc i wzywań Po~
gotowia w następnych miesiącach.
Zanotowano zaś wezwań:
W sierpniu
1914 roku - 378
" wrześniu
"
, , - 207
"październiku,.
, , - 226
.. listopadzie
"
, , - 325
11 grudniu
" " - 334
" styczniu
1915" - 178
"" 95
" lutym
.. marcu
. . " - 14:l
" kwietniu
tli
..
132
głego' obłędu, względnie :;mś częściej zda~
.. maju
""
166
Tzały się zasłabnięcia nagłe (wzmożenie
» czerwcu
""
151
się liczby wypadków wycieńczenia i om~
.. Hpcu
""
152
liIenia li: głodu), następnie poranienia.
Z ogólnej liczby wezwań przypada:
Natomiast zmniejszyła się liczba wy~
na porę dzienną-2060 = 82.8'3% (73.99%
padków uszkodzeń zewnętrznych i otruć,
w roku poprzednim);
tsch ostatnich prawie o połowę.
• nocną -- 426 = 17.14% (26.01%
II
Z przyczyn wypadków uwzględniamy
w roku poprzednim);
tll:
rozprawy
n',żowe, najechania (ewen" mieszkania prywatne - 590 =23.73%
tualnie przejechauia) i zamachy samo(20.32%)
bójcze.
,
i z tego na dzienne-430-17.30% (13.63%),
Ofiar
rozpraw
nożowych
zanotOWano
na nocne-loO = 6.4~\% (669%);
16=0.7fl% ogółu wypadków, W roku po~
na wypadki ambulatoryjne (zgłaszanie się,
przednim 354=8.81%.
lub przywożenie poszwankowanych na
W C'lasie rewolucji zmnJęjszyła się
stację ratunkową) 6.49 26.11% (15.67%);
liczba tycb ofiar, choć nie taJi.hnacznie,
TIa wyp.idki wyjazdowe (wyjazd karety na
miejsce wypadku) 1837=73.89% (8?33%)i ' wskutek iego, że "rycerze noża zamienili
swoje narzędzie na rewolwer.
na wypadkit .w których nieudzielono po~
Czemu przypisać tak znacznezmniej.
mocy ( odwołanie, niezastawanie po~
szenie
się liczby' ofiar rozprąw nożowych
szwankowanych na miejscu i t.p. 155=
w
pierwszym
roku wojny?
6.24% (10.47%);
Zapewne wpłynęło na to przerze~
na wypadki, w których udzielono pomocy
dzanie si~ szeregów tego l'odzaju pr2ie~
233] = 93.76% (89.53%).
B

stępców ~ row?du,po',vo!ania ich do służby
WOJsko\vej l zmkmęcia al!.oholu.

Z uwagi jeduakiw na to, ze g 16 wyp~dk6w ro:p~aw.no.żowych. 15 przypltd.ł na
I)jl'rw~z6 plęC mieSięcy onuwi;m:'giJ roku, as
n-,stępue zaś siedem, począwszy ud stvi~ZJlia

więc Im okles azaliii lepszego ładu .;;, mie:
ście i wifikszBj czujności ~ł!ldz 11fz\'pajedyny wYP:ld;;,;,' j;alewobec Większej łat'Nośoj t
go~li.wośoi w wykry~...'anll! przestępc.:6w, o

da

tylko

jeden

ży przypuścić, iż
pUSCJłu

"ry\!erzy IlOŻ'l" o(hrag~\ czynu.
Z'illotowano 16 wypad:;óy óo
stp.uow~ 4.97%, w roku poprzednim 276' =
=
6.90%, Głównie zal.uaczył się tu wpływ
brak u ~ wykiej siły poaiągowei. którą z koNajeclmń

nieCZllt;śei zastępować musiała Cl.~llto siła
Wzrosła atoli liczba najechali samo-

ludzk!l.

('h?dtU~li do 29~

dlllm ] 18 w

przeciw 8 w roku poprze..
trzech lat ra..

CIągu ostlltnit~h

:btIU.

Zamachy samobójcze zanotowano w 7'\)
wypadkach, co stanowi 3.00%, w roku poprzednim 236 = 5.90%. Zastanawia prl{6Wa,·
ga 2lt1aezna \\' gronie samobójców przedsta"
wicielek ! ł~j pięknej; złużyło lIilj ll!! to gro.
IlU'
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ki 12 i 15 lat wiel,u - obie proatytutki.
Jeszcze więćej zastana will zmuiE'jsztJuie się!
liczby zllIrll1ch6w sumobójczy(;hi to tak ZUlICItne, w dobie, w której z każdym ni emal dniem
rosła i pows:::echnia!a niedola ludzka, mnOżyły się przeciwłlufki i zawo/!y, wobec czego oczekiwać by należało raczej rozrodzenia się ziych zamysłów ludzi względem samych siebie.
Być może, że pod wpływem działań
wojennych wzmógł się instynkt Bamozachos
wawczy, który uniceBtwił złe zamiary ludzi
względem
właBnego źycia i do,!awała
otullhy nadzieja na lE.'psze jutro!

doń

Wpływ czasu woiny na uKształtowa
nie się pozycji przych"du i r0!3chodu P060"
następujący wykaz:
Wpłynę!o ou;ółem 6072 r. 41 kop.

towia, uwydatni

(w

rókG popn~ed!l~m 216i8 r. 99 t.) w sumie
tej:
ze składek członkcwkich 1379.50 (6831.25)
z ofiar
656.04 (2975.20)
3 odsetek od funduszów
instyt. b. K. ou. W likwid'lCji 2000.00 (4300.00)*)
za ~arek wil'owauego konia
40000
(-)
z róinych in. źródeł
646.t6 (5915.40)
Wydatkowano

ogółem

12285 r. 53 k. (12015.20)

mianowicie nt!:
lokal, światło i opał
stajnię i wozownię
kancelarję, inkaso .

516.49 (1685.40)
2444.06 (378.3.56)

służbiJ
administraoję
dyżury lekarskie
służbę S!l.llitalIlą
środki opatrunkowe i

708.55
2382,00
4604.00
1953.60

(1168.11)
(2865.00)
(6940.00)
(2899.90)

le~

kustwll
kupno i remont rzeczy
pranie i t. p.

317.81 \,601.78)
251.26 (9H4.18)
106.76 (HH.27)

Niedobór w sumie 7213 rb. pokryło
Pogotowie z oszczędności, poczyuionyob W
w lepszych czasach i kiór& są ilU wyczerpaniu. Jeżeli do {lOmielliouej Bumy dodaó
stratę w dobytku wynoaz!j,tą 9300 rb., to otrzymamy w Bomie 16513 rb.-koszt pi&IWW
IiHlego roku wojnYi
Dwa lata rewolucji kosztowały Pogo..
towię tylko 7400 rb.
W ka~dym fazie nie wesoły horoskop
najbliższej przyszłoBci Pogotowia ratunkowe!"
go w Łodzi!
*)

Z kasy miejskiej.
a

z rachunku bieżącego
najmniej 300 koron, a n~jwięcej 1000 ko..
ron, przy wierzytełriDściach z ksiątecze~
wkładkowych najmniej 100 koron, a naj::Z Warszawy~
wyżej 300 koro D, przy wierzytelnościach
przeciw instytucjom drobnego kredytu naj ..
Z uniwersytetu ii politechniki.
wyźej 100 koron.
Według obliczenia dokonanego przez
Obowiązek wypłaty podwyższa się d6
sekretarjat uniwersytetu, wpłynęło od kan50 proc. należności, jeżeli środki potrzebne
t!'Iydatów . na słuchaczów tej uczelni do d.
są na zaspokojenie. uprzywilejowanych pre..
f9 b, m. włącznie 841 podań, z czego na tensji, jak podatki i inne daniny publiwydział prawny 131, na wydział filozoczne, płace personelu, wydatki gmin i t. d.
ficzny 60, na wydział matematyczno-przy... Roszczenia z umów o ubezpieczenie, płat
rodniczy 140 i na oddziały:. lekarsko~pro· ne po dniu 30..ym lipca 1914 roku, trapedeutyczny 418, farmaceutyczny 42. Z ktowane są az do kwoty 4000 koron,
liczby 841 podań odrzucono 41. Na 800 jak wierzytelności z ksiązeczek wkładko-·
przyjętych podań 287 wpłynęło od kall"
wycb.
.
dydatów-żydów, co stanowi 34 proc.
Zwłoka pretensji wekslowych może
Dla studentów, którzy złożyli matury
być przez sąd uchylona i dłużnik zobo..
bez łaciny i .zostali przyjęci, z tem. że
wiązany do zapłaty gotówką lub ratami,
złożą egzaminy dodatkowe z ładny, będą
jeźeli wierzyciel zażądał zapłaty pozasą
urządzone w uniwersytecie kursy języka
downie i upra wdopodobni, ~e dług może
łacińskiego. I\ursy te prowadzić będzie
być uiszczonj bez uszczerbku w gospo..
specjalny docent,egzamlny zaś z. tego .darstwie zobowiązanego.
.
przedmiotu odbędą się w semestrze dru. Moratorjum sędziowskie rozszerza ogim.
chronę dłuznika w szeregu przypadków,
W ciągu ubiegłych· dwu tygodni do nie obejmujących pretensji u przywilejowapolitechniki zapisało się 507 kandydatów_ nych. Moratorjum nie uchyla obowiązku
na studentów: na inżenierję rolną 22, na
opłaty odsetek umownych, względnie w
architekturę 46, na elektrotechnikę 46, na
ich braku ustawowych. Przy zobowiąza
inżenierję budowlaną 103, na mechanikę· niach wekslowych należy w braku umo ..
178 i na chemję 110.
wy obliczać oąsetki według stopy,.po-.
Z liczby 507 zło1yło podań 7 kóbiet.
dług której weksel był dyskontowany.·
Z prowincji najwięcej zapisało się wychoPrzymusowa sprzedaż nieruchomości,.
wańców szk6ł ł6dzkich. Wog6le z miast
celem ściągnięcia prywatnej wierzytelności
prowincjonalnych zaczęło napływać więcej
pienię~nej. nie jest dozwolona.
podań dopiero w ostatnich dąiach.

wierzytelnościach

! zIem Isklth.

z
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powodu otwarcia wyższych szkół'

·llr lł n,-k n

Na posiedzeniu Towarzystwa lek arskiego w d. 16 b. m. prezes dr. Jozef Pawiński wygłosił piękną mowę,

n ·tJ.,. %.I

poświęconą

otwarciu uniwersytetu i politechniki.
Następnie sekretarz stały, Alfred Sokołowski, odczytał odezwę prezesa Pawińskiego, w której' ten ostatni~ podnosząc
znaczenie naszych szkół średnich polskich,
jako ognisk, przyg0towujących młodzież
do wyższych studjów naukowych J zawiadamia Towarzystwo, ze przeznacza na wpi.
sy dla niezamożnych uczniów wzorowej
szkoły im. E. Konopczyńskiego rubli ty.siąc•• Dla ułatwienia zaś studjów w uniwersyteciemłodzieży niezamoinej Qbowią..
zuje się w ciągu lat 5~ciu składać do rozporządzenia Towarzystwa lekarskiego po
. __ ......

...J~ł'"t..

~...
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4-ch wydziałów uniwersyteckich. Towa..
rzystwo h~jny ten dar przyjęło z naj głębszem uznaniem i wdzięcznością.
.
Pożal" kościoła.

:

-

W parafji Mokowo dekanatu Lipnowskiego I:lplonął doszczętnie kościół dre. wnil}ny. Ponieważ pożar 'zauważono nad
ranem 12 b. m., gdy już ogień ob;ął całe
wnętrze kościoła, nie zdołano nic urato-'
wać ani ze sprzętów, ani. z aparatów i
łJielizny kościelnej.
.
Z Yomaszewa.
.. Od kilku dni czynną jest w mieście
poczta. Przyjmowane są wyłącznie korespondencje pisane do Królestwa. .
W piątek o godzinie 6 wiecz.
4-ch . zamaskowanych i uzbrojonych w
rewolwery bandytów napadło na .mieszkanie kupca miejscowego Eljasza Honiga,
tądając wydariia .pieniędzy.· Gdy H~nigo.
wa wyszła do drugiego pokoju,· bandyci
wystrzałem z rewolweru zabili na miejscu .
kupca Honiga. Na wszcz~ty alarm bandyci zbiegli.
.
Sledztwo w toku.'

"ollł n CZn"

P!

. U.

wyst.awić w teatrze Alhambra utwor r?sYlski ego pisarza. Sala, była. przepełmona.
W królewskiej loży była kroI owa Ale~san
dra z kSiężnićzkami, Wielki książe MIchał
i inne wysokie osobistości. Przed sa.mem
rozpoczęciem widowiska reżys.er . zaW1a~o~
mił zebranych, że przedst~wl~me z m~
przewidzianych okohcznoścl me odbę.dzle
się; szczegółowych wyjaśnień nie udz1elo..
no publiczności.

Błąd angielskiej dyplomacji.

AMSTERDAM, 20 listopada.
Jak donosi .. Times·, na posiedzeniu
Wyższej Izby w dniu 1~ l!stopada. rzekł
lord Ribblesdale: "Błąd, JakI popełmła nasza dyplomacja w ciągn ostatnich 2 5 lat
polega na tern, teśmy nie dostateczn~~ na
lądzie byli przygotowani; postępo:val~smy
z młodemi państwami z ich wielkleml arrojami i z osiągniętym przez nich dobrobytem w ten sposób, jak przed 50 laty
Anglja, gdy świat utrzymywała w równowadze swą potęgę wielkiego mocarstwa.

Słanowisko rządu ~eckiego
FRANKFURT n. M., 20 listopada.
Ateński korespondent "franltlurter Ztg."

donosi na podstawie informacji, z najwiarogodniejszego zródla zaczerpnię-
tych, że wobec. niebe:zpieczeństwa, .WYwolanego przez możliwe przejście ser~
bów na terytorjumgreckie, rząd grecki
posta;łUwil· zająć stanowisko zdecydowane.
.
Minister spraw zagl'anicznych mial
oświadczyć wczoraj poselstwom cudzoziemskim, że gdyby się coś podobnego
stać miało, Grecja w obronie swojej
neutralności zmuszona będzie natych. miast rozbroić wojsko serbskie i aż do
końca wojny osadzić je w obozie kon"
centracyjnym. Grecja nie dopuści, aby
wojna miała się rozszerzyć na jej terytorjum. PosŁowie koalicji uczuli się
bardzo dotk))ięci tern. oświadczeniem
rządu greckiego.

Jeńcy w Syberji wschodniej.
HAMBUEG 20-g o listopada. Wydział
niemieokich jeńców wojennych dowiaduje się,
że według wiadomości, otrzymanych iii Rosjh
wszyscy jeIicy łiUstrjaccy i niemieccy w &0sji wschodniej i zacbodniejSyberji wysłani
S" obecnie do Syberji wschodniej.
B i u ro
Wolff;ł, dodaje od siebie uwagę, źe, o ile 3 jednej strony oddalenie to pogarsza ich sytnaSlr.ooniclwo pokojowe
cj~, O tyle w Syberji wschodniej warun~i .
. w Grecji.
życia są łatwiejsze, a żywność tańsza. Na
BERLIN. -Z Aten . donoszą, źe ukorzyŚĆ ró\vniez wycbodzi i to, że skonce'ltworzyło· się tam, z poparciem .rządu,
trowanie w jladnem miejscu obozów' w 8ynowe stronnic.two polityczne, .pod nah"rii. wRAhn.cłnipJ. dfthrl'ht~za!L _rozrzncoąvoh
po całej Rosji, ułatwi nad niemi kontrolę zwą· pokojowego. Przyłączyło się do

naczelnyeb władz wojskowych i uchroni jeńc6w od naduzyć nizBzyC" fU1 1kcjonarju..
BZÓW.

.

Skarby w złocie wldaszło .. ·
raćh ,Irosyjskich..
.
"Kięwskaja Myśl"" donosi, iż kijowski
metropolita oznajmił, że wszystkie klasztory, znajdujące się w okolicach Kij(rwa
dały posłuch odezwieświ~tobliwego ·Sy..
. nodu i wszystkie zbywające ·zloto i srebro
prze kauły bankówi państwa.

Kary prasowe ... Finlandji.
KOPENHAGA, 20 listopada. Podług
,;NowojeWremia" zażądał minister finar:sów, aby kary, Bakładane w . Fio!aodji za

wykroczenia przeciw cełlzurze,' obecnie
wnoszone były do rosyjskiej kasy pań.
stwowej a. nie, ji\k dotychcza~, do fin-'
· .
.
l an d fi k mJ.
<c,

Konfiskata

książek.

Cele wojenne

"dzień rosyjski". Na obchód tell;. mian.o

niego już kilku posłów, którzy dotychczas, przy głosowaniach . decydujących,
stawali w szeregach Venizelosa.

P@lityka gwałi:u· wobec
Grecji..
Państwa ententy nie opuszczają żadnej
spoBobuości,aby groźbą, pOClląWSZy od wygłodzenia a skończywszy na otwartej prze-

mocy, zmusić Greejędo porzucenia neutralnOBCi, na którą się król zdecydował, izmu..
szellia do przejścia. na !!tronę Serbji, FrancjI
i Angl.ii. Czy i jak Grecja w tych warunkacb, których trudnoBci Uiktnie zapoznaje,
btldzia etawiała opór temu naciskowi, CZ~S
najiJliZszy" pokaze.
. .
"FranktZtg. c ·wYprowadli8 st,d po. równanie Grecji II Belgj", jak w parlamencie niemieckim -!ł... go sierpnia z. r. omawianCl
. kwestię·
przemarszu wOJ·sk niemieckich przez.
~
Belgię, które było dla Niemiec absolutn" ko.l)ieeznośclą, i za co godzone) się na wszel•.
kie OdS3kodowania, jak dalej pl"llekonano się,
ze IInalezionyeb dokumentów, że Belgja od.
dawna była przygotowana, ażeby stanąć po
stronieFrancji i Anglji, a więc, ze rZekOltl3
neutralnośó jej była obłlldną. Zreaztł\ IJrózno już. dziś silić się na obalenie pretekstu, jakoby Anglia była protektorkI!! małych państw i ich neutralności,kiedy widooznem jest, ze Anglja uzywa
wszelkicb środków, i pieniędzy i naciskuhan.
olowo-politycznego swego panowania nad
morza.mi, ażeby te małe państwa zaprządz
do swego rydwanu. Teraz wi~o Grecja ze
BW€lm rozległem wybrzeżem wystawi ona jest
na przemoo dyplomacji angielSKiej, która jej
cb{,ló p(}zostania neutraln~ niemal za zdradę
. i zbrodnifJ poczytuje.
.
Ciekawem jest tylko, jakie stanowiRko
wobec taj polityki gwałtu zajmie Ą.meryka·
i inne państwa nelltralne ....

STOCKH0Lłtf, 20 li8topada.~W Helsingforsie skonfiskowała r08yjska. cenzura
książkę, wJdan~ przez Związek .Nowa
ojczyzna", a' s~ierowaną przeciwko aneksji
Z OUC:lll1za.
Finlandji.
Oprócz tego skonfiskowano dwie
Komenda obwodu olkuskiego ogło..
szwedzkie
K:siiiŹki Q wojnie.
siła rozkaz, iZ omłot zboża ma być bezwarunkowe ukończony do dnia 15 grud- . Spr:zedaż dóbr należąCj'chd «»
ni' mców w Rosji.
nia r. b. Odstawa zboża, względnie mą
ki do magazynów musi być uskutecznioPoniewaź likwiclącja majątków ziemna do 15~go stycznia. 1916 r.
skich, należących do Niemcliiw wEkatery..
Przepisy moratoryjne w tepy... nosławskiej gub., nie zosŁała w przeciągu
przepisanego przez prawo półrocznego ter.
tDIł"j:acho~irllllpo'ilullnych przez
minu·
ukończona, majątki te zostały wyAha sł:rj ę ..
stawione na public:rną sprzedał. .. .
Z dniem l·ym listopada r. b. weszły
Kardynał vIIHarlmano
w życie nowe przepisy moratoryjne dla
obszarów polskich, podlegających aJJstrja~
.w Rzymie.
ko-węgierskiej administracji wojskowej.
KOLONJA, 20 listopada•.....,.J'ak donosi
RC!lzporządzenie przewiduje zwłokę u~
",Kolniscbe Volla!zeitIlIlg", udaje sl~ arcystawową dla umownych wierzytelności piebiskup kardynał Dr. v. Hartmann do Rzyniężnych z przed 31-go lipca 1914 r~,
mu, aby wziąć udział w najbliaszym kon..
Na Bałkanie.
płatnych po tym terminie, jeżeli są zabezsystorzu.
.
pieczone na nieruchomościach, albo wyBukareszteński korespondent "TimePodróż kardy III ala Mercier..
nikają z rachunku bieżącegO, lub książe
sów"
donosi, że w Rumunji znajduje się
LUCERNA. 20 listopada.
czek wkładkow'ycb, względnie opierają się
obecnie przeszło ·18,000 serbskich uchodź
Dono
szą z Lugano, że udając się do
na umowie o ubezpieczeniu, w końcu na
~ów. ~iększa część przybyła wygłodzona
Rzymu. chciał Kardynał Merciel z Ostendy
wekslu, rewersie lub obligl1 notarjalnym'
I praWIe naga.
Oase.tkiod takich wierzytelności oraZ przez Francję jechać do Turynu, jednakZe
Jak dono~zą z Konstantynopola, przerząd niet1liecki doradził . mu odbyć pedróż .
'mszczenia o zapłatę odsetek i rat od porwano
ruch mIędzy Florin~ a Monastyrem,
przez Niemcy . i . Szwajcarję, ofiarowując
*yczek !O~. kredytowego ziemskiego w
ażeby zapobiedil dalszej ucieczce mieszkaIi..
WarszaWIe 1 Tow. kredytowych miejskich "ekspres'\ tak iż twierdzenia .. Petit Pari~ ców Monastyru.
sien" że Niemcy, będą mu -.:dJrzeszkadzać w
nie podlegają· zwłoce.
.
Z Santi ~ua~a.nta wyjechały trzy sa ..
.
Z rachunku bieżącego i wkładek wy.. . podrM:y, nie sprawdziły się..
moohody 2i ofIcerami angielskimi i franDzień ręSl'jski' "w Anglji"
jęte mi są z pod moratorjum . kwoty, wycusk~~i do' lłółnocn~go Epiru. ażeby po ..
LONDYN,' 20 listopada.
.
t.toszące 5% miesięcinie stanu· wierzytelno. czynlc ..J)rZygotowama. do odwrotu wojE\&
W czwartek świętowano w .Anglji serl3akicb.
§Ci z dnia 30..go lipca zeszłego roku: przy

z

laułgarji.

-

Donoszą z Konstantynopola:
" Tuswir ~ i - Efkiar" ogłasza rozm6w~
posłem bułgarskim I(oluszewem, który

m. i.

powiedział:

Bułgarja zamierza przyłąCżyć

takte

i obszary nie zawarte w konwencji buł..
garsko - serbskiej z roku 1912, w których
myśl

narodowa bułgarska już dawno j.est
zakorzeniona, jak dolina Morawy i poła
cie kraju Niszu i Vrajzi, ażeby zapewnić
jedność narodową. Koluszew podniósł to,
że wielka część narodu w Serbji jest buł
garska, i przypomniał, że sam Pasicz
jest pochodzenia bułgarskiego, co mu nawet białogrodzkie sfery dworskie wyr:rucały.
.
Ekspedycję francusko-angielską do
Macedonji uważa Koluszew za komedję.
Zamiast chęci ratowania Serbji i zdobycia.
Sofji, czy nawet Konstantynopola, niech
lepiej francuzi starają się uratować swój
własny kraj od inwazji Niemców. Poseł
piętnował naj ostrzejszymi wyrazami ostrzeliwanie Dedeagaczu, w końcu oświadczył,
że po wujnie stosunki turecko-bułgarskie
rozwiną się pomyślnie na polu gospodar..
czem.
PrzesJ'łka pakietów przez
Rumunję·
Podług doniesień rumuńskiego za..
rządu pocztowego, przesylka towarów w
pakietach pocztowych jest tymczasem dopuszczalną tylko za apecjalnem pozwoleniem ministra finansów. Towarowe pa..
Jdety pocztowe z Niemiec do Turcji albo
Grecji . sl} przepuszczane przez Rumunję
również tylko za piśmiennem pozwoleniem
ministra finansów.
Ządanie wolności przesyłki
pakietów po~ztowych z Ame~

ryki do Niemiec.
FILADELFJA, '20 listopada. - p~
narodowego ·niemiecko;"ame..
rykaIiskiego związku wystosował odezwę
do wszystkich amerykanów, w której za..
chęca ich do zwracania się fi prośb~ do
prezydenta Wilsona i członków kongresu,
aby ci uczynili wszystko, co leży w ich
mocy, celem wysłania do Niemiec i Austrji
amerykańskich okrętów do przewożenia
pakietów pocztowycb.
wodniczący

Zakaz wywOltU środków ży""
wnościowych z Szwajcarji..
Podług informacji "Kolnische Zeitung" zakaz wywozu środków żywnościo
wych z Szwajearji został minowo obostrzony. Poczynając od 25 b. m. nie
wolno będzie sera, a w szel?iegółno.ści Bers
roślinnego, wywozićwięcęf po nad 500
gramów jednorazowo .. bez specjalnego na
to pozwolenia. Każdej rodzinie nie blildzie
wolno równie3wi~cej pa. nad wyżej wymienioną ilość prHesłae za granicQ. Na
masło zupełnie nie będą udzielane pozwolenia.

Zaopatrzenie w
. Szwecji.

zboże

Szwedzka rządo~a komisja żvwnoaoio
wa ma jeszcze do odebrania li! za'kupionegO
w Ameryce ZbOŻ3 50,000 tOBo, którego przewóz, z powodu podwyższenia stawek przewOZOWych, kosztować h~dzie 700,000 koron
więcej, Jak. poprzednio obliczanó.
Ustąpienie portugalskiego

gabinelu.
LONDYN. 20 listopada.- Biuro Reu..
tera donosi· z Lizbony:· Gabinet ustąpił.
~arlam~nt zgromadzi BiQ 2 grndnią na posledzenIe nadzwyczajne.
.
Strata parowca..
AMSTERDAM, 20 Hstopada. Z Montreal donoszą: . parowiec Dune!m .! kt~ry wypłynął z Sydney .16 'paź
dZIermka l z. pełnym ładunkiem wyrobów
ze stali skierował się do Manczesteru, nie
przybył do. tej pory.
.
/estobawa, że uległ wypadkowi, lub
zostal . storpedowany przez niemiecką łódź
podw~dną. "Dunelm« jechał do Montreal
l zaWIerał 2319 ton towaru i miał 25 osób
załogi.

Obwieszczenie.
.•
Wyrokiem sądu polowego z dnia 19.
]lihopada 1915, skazano Da śmierć za Bdradę wojenną:

1.

pOddanego rosyjskiego, robotnika
Józefa Z ą b k a :ij. Żogajew6,
2. poddanego rosyjskiego, robotnih
J ózefll . A-lonika z Woli Szydlewieckiej.
Wyrok za1.wierdzono i wykonano przez
rozstrzelanie dziś rano o godzinie 7.
Ł ó d Ź. 22 listopada. 1915.
Sąd

Cesarsko Niemieckiej Guberni WojskoweJ.
Miiller
Barth
radca sądu wojennegO<.

Przewodniczący sądu

generał-porucznik i gubęlD.ator.

rw.310;

1łozporządzehie!l
~C8 ustanowienia kursu rubla..

RaJendarzgk.

§ 1.
niemieckie muszą być przyj.
m~ Frz-y wypłatach w Jenerał.Gn~·
_nato.ł:stwie Warszawskim, przyczem u9ieJ1i:ą·tI·z~

Btana-wia się. wartość 190 rubli ną. 150

marek.

DZIŚ: OJ. N. M. P.
JU:rRO: Ceeylji P. M.
Wschód słońca o god... 7 ID. 17.
Zachód
•
,
• 4. .• 11.
Dziś o g. l po połud. stan barometm 770.
Na jutro spodziewana pogoda jasna.
SALA KONCERTOW.A. Dziś Koncert Sy-

mfoniezny,
,
Kurs rubla w złocie ustanawia się
na 2,18 marek.
.
WYPOŻYCZl\LNIE Tow... Wiedza- otcodziennie od g. 5-8, w niedziele ł świ~
Przy prywatnych ZObowiązaniach pła warte
ta od g. 10-1.
tniCzych, które powstały przed 10 marca
I. bibloteka. ul. Piotrkowska. 103.
1915 r., ma wierzyciel prawo wymagania.
II. bibloteka. ul. Targowa 59.
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzewi Oświaw.ypł~ty ~?sownie do swego życzenia w
ty otwarte aą, w środę od godz. 4-6, w neiUlem18Ckle} lub rosyjskiej walucie.
dzielE} i 13więtaod lQ-ej-l-ej.
§ 2.
Podatki i inne opłaty public~ne mu~USZ.lł być regulowane, przy wypłacie w
m.emleekiej walucie, po kursie oznaezo~
Dym dla rubla w dniu ich płatności.
§ 3.
Podzi~kowalliie.
Zobowiązania wypływające z paraWszystkim Paniom i Panom, któgrafu l nie mogą być usunięte ani zmienione prywatnym układem.
rzy byli łaskawi wziąć czynny udział w
Odmienne umowy prywatne, zawarte ogranizacji sprzedaży biletów i prograprzed dniem 10 maiea 1915 roku, pozo,,· mów oraz w wysoce artystycznym wy~
stają nad_al ważne mi.
konaniu odbytego w dniu 15 b. m. koncertu Symfonicznego pod dyl'. p. Tade§ 4:.
usza
Mazurkiewicza,a przy łaskawym
Kto wykracza lub usiłuje wykroczyć
współudziale WP. Lidji Kindermanówny
przeciwko przepisom paragrafów 1 - 3
podlega grzywnie do 1000 rubli = 1500 -na rzecz niezamożnych uczniów po'"
marek lub karze wifJzienia do g~ch mie- wierzonej mi Szkoły Handlowej. KuPiectwa Łódzkiego, jak również Szanownej
siE2cy.

§ 5.
'Powyższe rozporządzenie wchodzi w
zycie 16 listopada 1915 roku.
. Niniejszem znosi:się· rOiporz!idzenie
Głównodowodzącego na Wschodzie dotycząceustalenia

kursu rubla .Ił dnIa
10 marca 1915
.
18 lipca 1915 (Dzienmk rozporządzeń
Cesa.rsko-Niemieckiej Ad ministracji Cywilnej dla Polski Z lewej strony Wisły nr. 17).
Warszawa. 10 listopada 1915 r.
. Jenerał-Gubernator
von Beseler.
Generał piechoty.

Obwieszczenie.
W moich rozporządzeniach o cenach
za węgle z. dnia 23 września
1915 r. i za artykuły spożywcze z dnia
7-go października 1915 r.' oznaczyłem ceny naiwy~sze w marltach i rublach.
Ze względu na obwieszczeuie pana
Jenerał-Gubernatora z 10 listopada 1915 T.
dotyczące ustanowienia kursu rubliDziennik rozporządzeń nr. 7 str. 1 - ob'Jieszczam niniejszem, że pIZy ustanowieniu cen naJwyższych miarodajną jest n i em i e c k a waluta i że stosownie do tego
ceny najwy~sze ustanowione w rublowej
walucie odpowiednio do kursu rubla si~
najwyższych

{)odniosły.
Łódź, dnia 20

Łodzi

znajdujące

się

p•. S2ityfty w sztucznych zębacb, ]ezell
się takowych nie używa, f!10D?ty ~ biżu1&rja. zostały przez rząd nIemIeckI obło~
D.

ieu& aresztem.

.

Handlujących platyną i właścicieli
teiże (jubilerów,. lekarzy - dentystów, den ..
łystów właścicieli laboratoriów, instytuty

nauko~e, tabryki)

skład.y koncentracyjne,
bi0!nte h'filoehlorydalne.. osoby. p~ watne,
hmbardg i t. d.) wzywam dQ plSmlenllE'go
.ameld'owania powyższych przedmiotów
aż do środy. dnia 25 listopada
do godziny 12-ej w p~łudnie

w biurże pewiatowego wydZiału gospodarezego (Kreis.wiI'tschaftsauSBchus) Benedykta nr. 2 i do oddania zameldowanych
przedmiotów
.
od poniedziałku, dnia.29 listopada aź.
do środy, dnia l grudma 1915 T. 'Yłąc~me
.w cmlsie od godz. 9-11 przed pomdmem
i od 4 - {) po południu, w binrze przy
ullcy Ben(:dyIrta nr. 2.
Za.pasy te zostaną kupione. Przyoddaniu tak9:wy-ch może jako upłata 50%
wartoścj

być

w~płaconą:

Resztę wypłaci si!} po sprawdzemu czystej
zawartości.
~" . Wnioski piśmienne uzasadn}ona o

lIJwołnieuie; trzeba do zameldowanIa dołą·

czyć. Zapasy" ktQreprzy.
.
d · ~ {}
zame I~wanlU

M

':mini~te . zDstały ,',podlegaJ ą".BkO'~flBkowalll u.
(Oprócz '~ttg.o·~ nalo~~ . karfJ . ~z do 10,000

mar.e1r~ lub 'hr~ w IfJIDenDą sz do. () lat.

dnia 19

zapłać."

Wacław

Kloss.

Osobiste.
dyrektor byłej

P. Bronisfaw Szulc,
orkiestry FiLltarmonijnej w Warszawie,
bawi od wczoraj w naszem mieście.
P. Szulc, jak wiadomo, dyryguje
dziś Łódzką Orkiestrą Symfoniczną, szerokie więc masy naszej publiczności
będą mial'y sposobność poznać wybitne
zalety kapelmistrzowskie znanego warszawskiego gościa, !dórego zresztą pamiętamy. dobrze z koncertów symfonicznych w ogrodzie Manteuffla z okresu
przea.wojennego.
-

Kursy dla

dorosłych

analfpbetówa

Delegacja szkolna magistratu
łódzkiego
w tych dniach otwiera nowe
kursy dla dorofałych analfabetów przy 4
niemieckich i 7 żydowskich szkołach po(3)

czątkowych

miejskich.

Delegacja przewiduje otwarcie kur..
sów dla dorosłych analfabetów również i
pr~y szkołach polskich.· ,
tami.

Japasy .platyny i metali z przymieszką platynowąnawet w najmntejszyck. iloś~i,!c~

oJJ~owan.ej

niu swoim i niezamożnej młodzieży,
która dzięki osiągniętemu tą drogą poważnemu zasiłkowi będzie miała usuniętą troskę o wpis,-składam niniejszym
naj głębszą podziękę i serdeczne "Bóg

Warszawskie

Obwieszczenie.
Wszystkie w

PublicznośCi, która nader licznym przy~
byciem poparła cel koncertu, w imie-

Pod adresem Tow. opiaki nad zwierz*!-

1!stopada 1915 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
von Oppen.

Łódź

Łon

Q,ItZET A

listop~da

1915r.

CetJa;sko-Ni'emiecki Prezydent Policji
von OPPEN.

Towarzystwo opieki
nad zwierzętami w jednym z ostatnich
numerów "Kurjera Warszawskiego" po..
daje do wiadomości publicznej mizwi..
ska i adresy piętnastu opiekunów okrę..
gowych.
, Natomiast Łódzkie Towarzystwo
opieki nad zwierzętami nie ujawnia zgo..
la żadnej czynności, chociaż liczy z gó·
rą.,500 członków.

Po raz wtóry na łamaGh naszego
pisma staramy się· pobudzić Sz. zarząd
do pracy. Czas już doprawdy SZa panowie obudzić się z apatji na jaką zapadło wasze Towarzystwo, gdyż zawie..
szone przez was bez jakichkolwiek po~
wodów, czynności przynoszą krzywdę
nie tylko zwierzętom, ale i społeczeń
stwu.
O ile nam wiadomo, składki człon
kowskie napływają- Ostatnie zaś rocz~
ne sprawozdanie wykazuje nawet dosyć
doważne saldo w kasie.
Teraz, kiedy praca Wasza nikim
i riiczem nie jest skrępowana, może być
owocniejszą·

Największy

czas jest wznowfć~-ki
nematograficzne pogadanki przyrodnicze
dla członl~ów Związków, cieszące się
tak wielkiem uznaniem wśród młodzieży.
Ze Stow. Techników.

(a) W dniu wczorajszym na otwarcie
nQwego lokaju Stow. Technik~w. przy ul.
Andrzeja pod Nr. 3 odbył. BI~ lt1au~ura
cyjny wieczorek towarzyskl, li! udZIałem

rocJzin

członków

ZKA.

Z komisji budowlanej.
{Ii) KomiSja budowlana dokonała ogl;;..

d?I in domku Drewnianego na roguCegiel..
Ulanej i Widzewskiej i tt~naho, iż tak.:rwy
nie odpo'Yiada w:lrunkom bezpieozeństwa publicKnego poleciła go rosebrać.
Zagrożcne

(h)
cicielom

domy.
Policja V cyrkułu poleciła właś
bud.ynków, grożących bez-

pieczeństwu

w

przeciągu

Nowe ulice i aleje.

(a) Delegacja 'budowlana magistratu łódzkiego projektuje przeprowadzić
następujące roboty publiczne:
Przeprowadzi nowe ulice, amia·
n owicie: Promyka, Doły nr. 1 i Marjań
ską, następnie przedłużyć ulicę Dzielną

oraz prócz niej jeszcze 10 ulic.
Urządzone zostaną nowe dwie aleje, nazwane jedna Aleją Trzeciego Maja, druga Aleją Unji•.
Przy robotach ziemnych Delegacja
zatrudnia okolo 300 robotników. .~
Na przeprowadzenie powyższych
robót, łącznie z robotami ziemnymi na
cmentarzach katolickich wyznaczono
sumę 88 tysięcy rb.
Z dziel_ic zapomogowych.

(h) Niektóre dzielnioe zS;lOmogowe odmówiły wydania zapomóg osobom, które nie
przyniosły z biura Pośrednictwa pracy (Piotrkowska Nr. 108) zli&wiadczenia. iż są nlezdolue do praey.
.
Z gminy

ZeSiow.,iLinas HachoUm".
(h) Onegdaj odbyło si~ posiedzenie zarzą.do Stow. "Linss Hacholim" wraz z gronem etłollków, na którem rozwdano wnio·
sek o kooperatywie. Wybrano komisję, która
ma sio zajqć nopatrzeniem kooperatywy w
produkty spożywcze po oenie taniej. Wkła
dy, wniesione przez ozłonków wynoszą. fi do

15 rb. na

osobę.

lila

łrep"i

dla ubogiej dziatwy.

W celu przyjścia z pomocą nRjuboż~
szym dzieciom, nie mogącym uawet nóg
obuć, szersze grono Pań podjęło myśl
utworzenia bazaru gwiazdkowego. Otwarcie
bazaru jest projektowane na czas przedświąteczny w jednym ze sklepów w c e n~
t r u m miasta, a sprzedażą, ręcznych przerozmaitych robót domowej potrzeby (oczywiście własnego wyrobu) zajmlł się Panie
komitetu, którego skład liczy około 50
członkiń ze wszystkich
sfer naszego

miasta.

Poniewaś wartość przedmiotów, prze~
sprzedaż, niema przewy~
szać zasadniczą cenę jednego rubIn, a. cel
jest szczytny, mozna wi~e przedsiębiorstwu
wróżyć powodzenie.

znaczonych na

L'Jagły

zgon.

W ubiegl:'łl sobotę. na. ulicy Zachodniej nagle zmarł 35-1etni mężc2lyzna,
nazwiskiem Weiss. Lekarz stwierdził, iż
przyczy!',l!! zgonu był atak sercowy.

wYJ!\ł z IneaZe.lll l'ewolwer i dWIII
ral6y z niego wystrzelił do poliojanta, leoa
na 8ZCllliście żadua kula nietl'ufiła. Stn~ałl
uRłyszai stróż uoony PJejszhekier, który wr/UI
II

kilkoma polic1antami przybiegł na miejsca
Złodzieje sbiegli bezkarnie.

wypl\dku.

Karciarze przed

Walka z
ubiegły

bal'ullytąmi.

czwartek w noey

poli~

cjullt4 cyrkułU policyjnego Nr: 186 Tomasaeweki na rogu 8todolnianej i Podleśnej zauw.ażył
BZy

2 podejrsllne indywidua i

podszedł·

do nich zażądał przepustki.

W odpCiwiedzi na to jedl)u II nich udeT. kijem. od uderzeń tych
po'Hejan t , padł na ziemi~.

rzył", trzykrotnie

!lH~~9m.

Sq,d glt:inny 3-go okręgu powiatu
ł6dzkiego rozwaial w t;yr:h dniach 6pr:iwę:
Ignacego MatuBiaka, Ignacego Bakalaro7.yka,
(h)

StaDi~ława Kaopr8aka, Piotra KueharskiE'go,

Stefana

Wacława

Mankiewicza. Ignacego Bednarka,

KrawezYliskiego, Igna:::eao StuBiń

~~:ieg(}, Władysława Terpiły i

zmierczaka

oskarżonych

O gr!}

Ignacego Kahazardową.

w

Radogoszczu.
Sąd skazał wszystkich 10 na zapłace
nie po 3 rb. grzywny oraz polectł skonfisko.
wać 33 sztuk kart, również 2 rb. ZIl!lleZIOllyeh prsy niob, które zostały przekazane na
cel dobroczynoy.

Teatr I mu,Yku.
Dzisiejszy koncerf: .to. O. S.

Przypominamy, że niewielka ilo~ć
pozostałych biletów jest do nabycia w
Biurze koncertowym, Friedberg & Kotz,
Piotrkowska 90.
Teatp Polsld

(Cegielniana. 63).

W .czwartek, 25 b. m., o 7 wieczorem teatr polski wznawia na żądanie pUP
bliczności wspaniały dramat narodowy w
5 aktach. Wiśniow~ego pod tyto "Leci
liście z drzewa" (Rolt 1863).
Po sukcesach, jakie dramat ten doznawał na poprzednich przedstawieniach,
mamy nadzieję, że w czwartek widownia
teatru zapełni się doszczętnie.
W sobotę, 27 b. m. ukaże się po ra'l:
pierwszy grana z olbrzymiem powodzeniem
w Warszawie komedja z życia żydów Amerykańskich p. t. "Pctasz i Pedmułter".
W niedzielę o 3.ej po południu "Kościuszko w Petersburgu" i sztuka Gabryeli Zapolskiej ~Car jedzie", - wieczorem
zaś o 7 -ej JI Taniec czynowników" po raz
trzeci.

Telegramy.
Wiielka II.watera

Główna.

211istopada.-Urzędowo.

Z widowni zachodniej.
Przy kolej i Ypern-Ponnebeke
udało się wojskom naszym większe
wysadzenie w powietrze w stano-

wiska nieprzyiacielskiego. Niepowiofrancuskie wysadzenia w powietrze na południowym w.§!chodzie
od Souchez i pod C~mDes. Pod

dły się

Souchez ubiegliśmy francuzów w ob·

sadzeniu wyrwy od wybuchu min i
utrzymaliśmy ją przed usiłowaniem
natarcia. Na reszcie frontu w róż
nych miejscach żywe walki ogniowe.
Latawce nasze zrzuciły na· zakłady
kolejowe w Poperinge i Furnee wię
kszą ilość bomb. zaobserwowano
celne pociski.
Naczelny dowódca angielski 0-:.
świadczył w sprawozdaniu z 15-go
października, o natarciu ąaszym na
południowym zachodzie od Loos w
dniu 8 października, że według wiarogodnej oceny, leżało przed stano ..
wiskami angielskie mi i francuskiemi
8000 - 9000 poległych niemców.
Twierdzenie to jest zmyślone. Ogólne nasze straty w poległych, zaginionych bez wieści i zmarłych wskutek odniesionych ran wynoszą 763
ludzi.
Z widowni wschodniej.
Położenie

jest ne.

ogół

niezmie-

nione.

Z widowni

(u)

(h) W

Koncel't, który miał się odbyć dnia
28 listopada r. b. z łaskawym udziałem
prof. MichałoW5~iego z Warsza~y, z
przyczyn niezaleznych zostal. odło~ony.
O dniu koncertu nastąpI speqalne
za wiadomienie.

żydcwskiej.

Na wczorajszem posiedzeniu pod przewodnictwem p. Ludwika Hirszberga zała
twiono następujące sprawy:
l) Uchwalono urządzić w kilku miejscach sprzedaż węgla dla biednej ludnoś
ci po 1/2 centnara = 60 funt. po 1 marce;
w tym celu wybrano komisię z 4 osób
członków Zarządu, która uzyska od Magistratu odnośne zezwolenie i wprowadzi w
życie przyszły projekt.
2)
J.. E. Księdzu· Arcybiskupowi
Warszawskiemu podziękować za przeznaczenie z rozporządzalnych funduszów w
ciągu 5 miesięcy po 2000 rb. na żywie
nie biednych, nie mających z nikąd pomocy dzieci żydowskich m. Łodzi, a księdzu
oficjałowi Przezdzieckiemu złożyć podzię
kowanie za łaskawą interwencję w tej
sprawie.
.
.
3) Zaprosić delegatów Zyd. Tow.
Dobr. i Kolonji letnich cekm omówienia
sprawy zorganizowania pomocy dla biednych dzieci.
4) Zaofiarowane przez członków Za
rządu Gminy 320 rb. na rzecz biednych
m. Aleksandrowa przekazać Komitetowi za
interwencją p. Neumana.
5) Duchowieństrwu i innym funkcjonarjuszom Gminy wypłacić zaliczki na po~
czet etatowych pensji za październik w
sumie 1350.
6) .Zwrócić się do Komitetu Rozdziału chleba i mąki o wydanie większej iloś
ci mąki na wypiek a nie chleba dla interno~
wanycb w Przytułku umysłowo chorych 40
pensjonarzy.
7) Przystąpić do sporządzenia budżetu ua 1915r.

Stow.
KonCell"ł.

publicznemu, aby takowe
dni kilku usunąć.

~łoozyń.ca, WO~1l.hc ... masz przepastkę
BlJcul\,

bałkańskiej.

Wojska niemieckie al'mji geneKoevessa, zajęły nowy Bazar.
Armja generała Oallwitza. i prawa skrzydło armji generała Bojadjewa walczą o wyjście z doliny Lab,
na północy oe Pristiny. Liczba serbów pojmanych 19 listopada, WZ1'asta do 3800; wczoraj pojmano przeszło 4400 żołnierzy.

rała

NaczelIlIJ DOrluidzt'Wo WoJskO'WtIl

GAZETA

4.

Nr. SlO.

ŁODZI(A

_J

N9,

S a I a K o n C e r t o w a ut· Dzielna
wygłoSi tyłko
c ekI Yt \'1} Ł

_

16.

We Wtorek, d. 23 Listopada 1915 r.
pół

o godzinie 7 i

jedyny
ODZ I

r

=

na temat

wiecz~or<3m

Bilety w cenie od 35 kOPQ do Rb. 1. 50 KOp. wcześniej nabywac illożnaw "Czytelni NOWOŚ0i" J.~lfreda
Straucha ul. Dzielna ~. 16 ę a' w dniu odczytu od godziny 5. .tej wIrasie.
Urzędowe sprawozdanie austryjaclde.
z widowlIlg rosyjskiej.

WIEDEŃ 21 listopada.
Na Wołyniu i nad Styrem ogień działowy w poszczególnych miejscach, przyczem używają rosjanie bomb z gazami.
. Zresztą niema wydarzeń szczególniejszych.
agJ
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Wil OS~!1le Jjg

WJosi sprowadzili ponownie siły
zbrojne z h::mfu tyrolskiego do Gorycji. Z pomocą· tych posHków natarł
n:eprzY3aciel ponownie na gorycyjski
przyczółek mostowy. Pod Monte SaboUno zfama!" się kilka natarć w ogniu
naszym. W cześci Oslawfja, udało się
przeciwnH<:owi wtargnąć do naszej linji
obronnej. Przeciwnatarcie oddało je z
po\vroiem w nasze posiadanie z wyjąt
kiem jednego szczytu na północnym
zD.chodzie, o !..tóry toczy się jeszcze
v;cdl~a.

Nie powiodly się tr-zynafarcia nieprzyjacielskie na Pewme, okupione cięż
kiemi stratami. Szczególnie silne na':'
tarcia ślsierowano tym razem na Podgórę. I tutaj odparto włochów l~rwawo.

Obszar po obu stronach l"lonfe San Hichele, podlegał silnemu. ogniowi. Po
poł~dniu przystąpiły do natarcia na pół
nocnym zboczu góry, znaczne sny nieprzyjacielskie. Natarcie złamało się w
og'hiu krzyżowym. Takiegoż losu doznało kilka natarć na skrawek San Martina i na północy od gorycyjshiego
przyczółka mostowego na zaporę drogi.
pod Zagórą. W Tyrolu odparli obrońcy
Col cli Lana dwa natarcia włochów na
wierzchołek tej góry.

Z widowni pnfudniowo-wschódniej.
Ausfrjacko-lNęgierska

grupa sił, wyprzez górną Dr;nę,
nawprost czarnogórcó,,\', ldórzy usadowili się na pÓłnocy od Ca~niców. Wojska niemie<;:kie zajęły Nowy Bazar. Stąd
na wschodzi.e odrzuciła nieprzyjaciela
kolumna austrjacko-w;~gierska w dolinę
Ibaru. Liczba jeńców, pojmanych wczoraj na tej przestrzeni przenosi 2 tys.
Toczy się zacięta walka o wejście na
Kosowe Pole.
Zastępca szefa sztahugeneralnego
Hoefer, marszałek po!n.y porucznik.
walczyła przejście

~1Im;~~~

Oflla7"alll
2,toż01l1lla

w Adm. "lGI:n:eiy

Di~.

Łód:z!ttiej"

. ij;~i&ó:l t'<I>~~!!inEtUl<il'a

S~~~lm5~ l:Nto~v

!lii@ iilliedne d:ziiecs polskie.
Zamiast kwiatów na grób ś. p. 111. Ha;ft1't~jnowej
składają Leokadja i Józef Sandomierscy 5 nlb.
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Meble sprzedam z B-ch pokoi tanio ora!l
~. toa.letę, Mikołajewska 40 m. 2.
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SHOnm

JekfJrSkU}j

weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisl! salvarsanem Erlich - Hata
.606" -914 (wsródżylnie). Leczenie elektrycznością,
elektrolizą (usuwanie
szpecących
włosów), ośwIetlenie kanału
(uretroskopia).
od 8-1 r. od 4-9. P'luie od 5-6

!la G uizdo 5J kop

We Wtorek dn. 23 Iistop"lda 1915 r. sprzedam przez
publiczną licytację za gotówkę:
1) o godz. lU rano przy ul. Niskiej N2 3
l urządzenie sklepowe i<lkoto: polki, kontcary, szafkę,
rezerwoar do nafty i inne.
2) O godz. 11 rano przy ul. Złotej N2 3.
l urządzenie sklepowe jako to: półki, kontuar, wage
stolową 1 regulator, 1 szafe do ubrań.
.
3) o godz. 11 i pół rano przy ui: Widzewskiej 120.
1 kred.ens, l otomanę. stoły k,zesla, sZeIy, obrazy i t. d.
Łódź, dn 22 listopada 1915 r.
Bl~zyczek

li! 2 róg Piotrkowskie;

Częstochowskiej

firmy Dziubas & Fiscbel i zagraniczne, oraz mydło SZare (Oleinse.Ye).

Piotrkowska 25 w podw. na lewo.

.oj~!ec

W

!kzn;j rodziny p~bawiony zupełnie
_ 1I1sze!kl~11 śro~kQw, prosi s:daciletny"h pracoda\11cow o Jak!ekolwlek zajęde dla umożiiwienia mu
przeżycia ciężkich dni nędzy. Rdres: ul. Senatorska
15 m. 6, na dole.

Biedny

luro

Próśb

Pisarskiego, Andrzeja Nr. 7.

Bard~~ wazr:- e Ula szewco;v.i trepiarzow. Transput skory bronzoweJ L czaruej w dużych
kawałkach bardzo tanio do nabycia Wldzewska
40 m. 10.

Biuro
i paru niewykwalifikowanych robotników, może się jeszcze przywysokiej dniówce i całodziennem dobrem utrzymaniu zgłosić u

ADOLF ZARSKE

Hurtowo i detalicznie tanio dosiać R,·nstatynowska 42 w pod wórzu. Fabryka Maszyn.

_tlH~ł_"~1t1j;.)1liII'tmł.

eeees@e®eeee®®®s
fłaltańszy

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

Prezent na

Wyprzedaż z fabr. składu
Wełniane z jedwabiem

na

bluzkę od ibl.

~

lO!;!

?lillIiia;na

43

'III.J

d;j}nu!

są

świeżo 'J:nnllowan

i!łwórzu._

do okręgu.
rejencyjnego
Zgłaszać się

bo W podwórzu
s. NOWiAsKI PIOTRKOWSKA ns

Kartof"i nu

Pmbon tot~granllne Il~k[ieJ!J)!!!~]i~~~wei

dla zakf"dów fotograficznych oraz amatorów
klisze, pocztówki, bromosrebrne, papiery
etc Sprzedaż hurtowa

frimimann i Morgensforn łódź Cegielniana 9.

Zawiadomienie.

Codzit;nńie gra w szachy pod kierun=
kiem znanego mistrza p. Ro11ewi w

cukierni da\"!. Szmagiera obec. Barcza
Piotrkowska 28.

udziela

I

doświadczona

zastać

mozna od 2 i

nauczycielka

pół

do 4 i

Szkolna. 17 m. OJ

II

pół.

f;?ę~!o.

P. 'P.

ll~ korc.e i ,ćwiu;-tki do s]Jrzed~
ma. ObeJrzec mozna ul. Lutomiersk';.!L u stróża w piwnicy.
Kalusz y sprzedaż, oraz tańsza wyprzec'a~ kalosików
dla dzieci. Główna 17 Sklep.
KupUję kWitY w~zystkich lomba~d6w, ptacę najlepm
cenYi sprzedaję złoto, srebro, r6źne zegarki, wyroby futrzane i łoko:iowe towary. Piotrkowska 33 Goldin.
biały sklep, fronł.
i)So"ba młoda, poszukuje rniejso:a gospodyni do ;;.
moineg o. Srednia 31 w podwórzu, na prawo, parter.
otrzebne zdolne prasowaczki Widzewska 3\f

P
Parniki do. kartofli
Sokołowski.

Zgier ska 56.

"

eukalyptusowo-meniolowe
pastylki, niezastąpione przy
[>tasz!u i ~hl!"ypce.
Dostać można w aptekach
większych składach apteczn

wyrabia G. O.
Riihn, Łódź, ul.

Refl~ktory do lamp elektrycznych w wię,kszej ileśCldo sprzedania. Wiadomość Vi składzie tabacl,nym ·8. Nowińskiego, Piotrkowska 145.

Student
.

'A'A'A' OkazYa!
Me~le sprzedaje wo"A'A
• H. • • •
bec zastoJu bardzo tanio

ostatniego kursu prawa i literatury
francuskiego uniwersytetu, abiturjent
polskiej szkoły Handlowej, udziela lekcji. Specjalność język francuski oraz przedmioty zakresu szkoły średniej Dzielna' 34 m. 16,
St;róż potrzebny, ul. Luizy 54 róg Andrzeja .

s!kiego Piotrkowska

Ważne

poleca apteka W. Danieleckiego,
Piotrkowska 127.

do Biura pracy Pioirlwwsl<a I08s

tt

od 9 rano do 5

poleca po cenach hurtowych papierosy RENOMA, GABlNET i inne oraz
tytunie, cygara, machorkę, tabak.'i i
gilzy.

(~mw. R~ó~,~).

l

Ceny hurtowe, resztki na ubrauia,palta dam. skie męzkie i dziecinne, chustki i kołdry.
Piotrkowska 34 front drugie piętrO.
~chł~p,:ó~ ubc'l.?ka ~e .Skóry augiclskiej"
medozdarcJa, tamo PJOt, kowska 145-34.
Irlobrą maszynę do szycia naj tanie) kupić mOlW' źna ulica Brzezińska 10 m. ·9• .Placek.
f"» i!lW O na wozy i pudy do sprzedanit"
&V .
Obejr eć można.:ul Lutomierska
1l.l 17 u stróża w p i w n i c y . '
.'
KUPUję ~ęby 6zh.H~ZaJIC mogą być połamane,
płacę uobre ceny. Nowo-Cegielniana 10 m. 18

poszukiwani

motacze,kowale, elektrotechnicy
Z rodzinami
",nlcof1Jni I robotnicy nleroykwnUfikofO~nl
z rodzinami

rog ZIeloneJ,

lf'Iou.kierki landrynki na pudy ifunty tanio. Piotr
I!.J kowska 145 mieszko 30.

D

1,10 do rbI. 2,00.

:,mowe towary na suknie i"
" "3,00,, " 5,00.
Bostony i szewioty na męskie ł damskie kostj urny i na zimowe Palta.
oraz różne męzk. i damsk, towary, także flanelki, barchany i na fartuchy Hp

Próśb P'..uźdz~ńskie~o Piotrkowska 41

magazyn mebli Władys-B'aw3 RomisEGw"
UG. I. piętro front.
Ogromny wybór solidnych. Ulebli od najtanszych,
do najdroższych Całe urządzenia. stołowych
salonów, sypialek urzą,d.zenia kuchenne. Meble
gięte, wanny z piecami, i zwykłe lodownie, klozety. Łóżka żelazne, wózki d~iecięce. kOLvski •.
Przyjmuje wszelkie obstalunki stolarskiej i ta.
picerskiej roboty. Zamienia stare meble i kupuje,
W Niedzielę j swięta magazyn otwarty od l-ej
do S-ej p. p. Pi,oti"kowska US I~ piętl'o.
--'"fanio byle'" za~az sprzedam rneb1e.
•
..
Mikołajewska fl5 m. 27, front l-sze

A A

piętro.

dla P.P. krawców szamerunki do be.
kiesz czarne, kolorowe, taniej jak w sklepie
Widzewska 11 m. 14.
.
•
BanaCh zgubiła
Agnieszka
wydany przy ul.

paszport niemiecki
.
~6zclowiluczak zaginął paszport rosyjski wydany z m. L eśmierz, pow. Łęczyckiego.
ózefowi leszczyńskiemu zaginął paszport niemiecki wydany przez gm. MikołajÓW pow. Brzeziński·
Znalazca zechce oddać do Policji.
.
ii8Łeuszowi Czarta skradziono paszport niemiecki
IWł wydany z prezydjum policji m. Łodzi.
Dł.ugiej.

J

j

•

Na maszynie

rotacyjnel
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