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KoncentracVjny pochód
VI

·SERBJL
--o-

t

.(k) Wojska austrjacko~w~gierskie i
niemieckie, postępujące ód Driny, Sawy i
Dunaju na terytorjum serbskiem, osiągnę
ły czucie pomiędzy sobą. Kwestja czucia
pomiędzy wojskami sprzymierzonemi a
bllłga.ską arrńją, posuwającą się naprzód
od doliny Timoku, jest już tylko kwestją
czasu i to, wnosząc z dotychczasowych
sukcesów, kwestją niezbyt odległej przy~
_szłośeL
.
"
Uzyskanie łączności pomiędzy poszczególnemi grupami armji, operującemi
na północy, nie było wcale rZt!czą łatwą.
'Przejścia przez barjery granicznych rzek,
zdobywano odrębnie w dwunastu rozmai ..
;tych miejscach,. by przeprawić odrazil wiel~
kie masy wojsk. Front cały graniczny,
skutkiem falistej linji rzek, jest niezmiernie
postrzępiony. Oddzielnie zdobywać mUa
siano takie punkty umocnione, jak Obrenovac u ujścia Kolubary, Białogród u ujścia
Sawy" Semendrję nad rzeką Jesawą. Odległość pomiędzy Białogrodem a Semen~
drją w kierunku południowo-wschodnim
wynosi około 50 kilometrów.
Wejska, operujące na poszczególnych
punktach, zdane... były tedy początkowo
wyłącznie r,R siebie. Obecnie po wdarciu
się w terytorjum serbskie na całej' prze...
strzeni, na głębokość mniej więcejpięć-'
dziesięciu kilometrów, można będzie rozpocząć rozwijanie ruchów· strategicznych

na

większą skalę.
Trzeba było przełamać ogromnie zacięty opór Serbów, zanim można było wywalczyć tak obfite, sukcesy.- Najdłuższy i

n aj krwawszy opór stawiano po serbskiej
stronie w Mac::?:wie. Tutaj zgromadził był
nieprzyjaciel.bardzo wielkie siły, tak,' że
atakujące wojska początkowo znalazły się
wobec znacznej przewagi przeciwnika.
Można łatwo zrozumieć, dlaczego w tym
obszarze tak stanowczą właśnie przygotowano obronę.
.
.
. Ofenzywa austro-węgierska ubiegłego
toku wyszła właśnie .z tego kąta .pomię
dzy Sawą a Driną. Serbowie spodziewali
się tedy. że i tym razem powtórzy się ten
sam ruch. Pod tym wzgI,dem rachuby
kierownictwa wojsk serbskich zaw:odły.
Lecz zdobycie Sza baca i Obrenovaca nie~
mało kosztowało skutkiem, tego irudu.
Ujście KolubarYr ot~czające miasto od
wschodu, wzgórza na południowy' wschód
od miasta, zapewniały wojskom serbskim
szczególnie obronne pozycje. Stanowiska
nieprzyjacielskie wzilitO dopiero nocnym
szturmem okólhym. .
"
. Na południe od Białogrodu również
;bezprzykładny stawiano opór. .Teren cały
"Wzgórzysty. przedstawia wspaniałe· wprost
,-wąnmki dla ob-rony. Kto panlięta sposo"rpy".jakimi prowadzono kampanię zimową

iw

K.arpatach~

,brateńi,e;

;mają

będzie miał dokładne wyo~

jakie trn.dności wojska atakujące

,do pokonania. Po zdobyciu jednej
pieprzyja ciel cofał się na górę następną,umocnioną równie dobrze, jak
,pierwsz!ł. 'W tensposói> ,. aż cztery linje
obronne' trzeba było przełamać, zanim się
~doszło do Szczególhie:silnych stanowisk,
..na górze Awal i, wysokiej na ,565 metrów
.~i umOcnionej trzypiętrowo.. .Lecz i. tę po\.~clę, dzięki zaiartemunaporowi, udało·
,góry.

=::::

górski, szeroki na 40 kilometrów, a na 50
drugiej strony, trzeba było miasto porzucić
kilometl'ów gruby, ze szczytami, sięgają
'rak więc, począwszy od SlaHny przez Ar~
cemi ponad tysiąc metrów. O ile wszaknajewo ai kuPetrowcowi, wojskasprzymierzone na całym niemal froncie znajdu~ te przeszkoda ta zost:młe usunięta, armj\
serbskiej groziłoby poważne odcięcie. Prają się w. tej ch,?>,ili na równej wysokpści.
Wedle WIadomości ostatnich, dotarly one wdopodobnie od niebezpieczeństwa tego
uchronią się wojska Serbskie zawczasu wyaż do ujśdaJasknicy na południe cd Polanki i odparły Serbów na wzgórza na
próbowaną rosyjską metodą.
Centrum bułgarskiej armji systemana północ od Araugielowaca.
Celem widocznym tych operacji jest tycznie otacza w tęj chwili twierdzę Nisz.
zapewnienie sobie głÓwnej linji komunika- Wojska buJgarskie dotarły już do linji kocyjnej, wiodącej przez całe państwo serblejowej: Nisz-Aleksinac, tak że armja, broniąca Klliażewaea, zosbnie ,otoczona zaskie od południa lu północy. Cała Serbja
pewne. Pirot, drugi pnnkt oparcia ola
ma właściwie wygląd ogromnej gruszki
· przeciętej. . Miejsce szypułki, przechodzą Niszu, został już przez Bułgarów zdooyly.
Próba olisieczy dla tego umo',oDlanecej przez owoc, zajmują tu dwie wielkie
rzeki: Morawa i Wardar, stanowiące jedną go punktu od strony Leskowaca nie powiodła się wcale.
Serbowie pod ogniem
ciągłą niemal linię, od morza Egejskiego,
· sięgającą aż do Dunaju. Linją dwu tych . dział bulg~1rskich musieli zawrócić z po."
wrotem. .
rzek ciągnie się też główna arterja komu~
nikacyjąa Serbji.
W środkową Se' bję wdarU się tedy
. . Gdy wojska niemieckie posuwają się . Bułgarzy j-ednem potężnem uderzeniem.
Nisz, ostatnia ostoja Serbji środkowej, nie
w .dół doliną rzeki Morawy, równocześnie
długo zapewne potrafi się bronić. Jeszprzypadło Bułgarom odpowiedzialne zadacze świetniej zaś postępuje bułgarski ponie poprzerywania zawczasu już tej głów
chód na macedońskim terenie. nej linji kolejowej, by wprowadzić zamieW pierwszych dniach już z zaczę
szanie w ruchy wojsk serbskich uniemociem kampa.nii dodarto na szerokiej prze~
żliwić im kontakt z Rumunjązarówno, jak
strzeni do linji kolejowej: Saloniki - Nisz
z Grecją, nie pozwolić, by pobite w.Jjska
i
zburzono bezpowrotnie legecdę o pomonieprzyjacielskie cofały się w porządku cacy ze strony koalicji, czy to w ludziach,
łym zgodnym frontem ku południowi, owczy w materjałach wojennych, względnie
szem' odepchnąć je jak najdalej ku zacho~
zaprowjantowaniu. Jedyna wielka. linja edowi, poprzerywać o ile możności związki
tapowa armji serbskiej została przerwana.
pomiędzy· poszczególne mi . grupami nieZajęto Vranj3, Ristovac. Kumanowo, Skn.
· przyjacielskiemi. Przerwanie jedynej wielplje. Przez Velese wymierzony został pokiej linji kolejowej, która miała utrzymychód bułgarski w stronę Menastyru, ostatwać w porządku zao[-atrzenie wielkiej armji i mogła służyć do przerzu>::ania wojsk ni zakątek bezpieczny, skąd ewentuallli,e
wedle potrzeby, jest katastrofą prawdziwą przedsięwziąć można było odwrót w granice Grecji. W8~ystkie ruchy armji buł·
dla Serbów.
garskiej na rołudniu celowo są. oblic~one
Bułgarzy wywiązali się ze swego zana odcięcie całkowite Serbji od świata,
dmia na całej linji wprost świetnie. Wszyby
losy swoje sama mnsiała roz8trzygać.
stki~ porty Dunajowe serbskie w tej chwili znajdują się już w ręku bułgarskiem.
Przecięto w ten sposób połączenie z Ru...
munją, skąd jeśli nie wojska rosyjskie, to
w każdym razie transporty rosyjskiej amunicji i materjałówwojennych mogły dochodzić, ewentualnie nawet, zaopatrzenie w
Wars'zawy •
żywność na. wypadek, gdyby oddziały armji serbskiej, operujące w tych stronach
z okazji wprowadzenia kart na
były od związku ze swoją ~;.rmją odcięte i
chleb, do}wnano jednodniowego spisu
przyparte ku rumuńskiej granicy. Serbo- ludności Warszawy. Spis ten wykazał,
wie bowiem postanowili za wszelką cenę
że Warszawa poniosła ilościowo duży
aż do ostatniego męża 'bronić tego zakątka
uszczerbek w ostatnich czasach. Przed
północno-wschodniego kraju, oddzielające
wojną obliczano ludność Warszawy i
go Bułgarów od wojsk sprzymierzonych.
Pragi na 870,000, w którą to liczbę nie
Ponadto zdobyli Bułgarzy równleż owchodzili wcale mieszkańcy przedmieść,
bóz: amunicyiny rosyjski pod Prachową na ci bowiem pod względem administracyjtBrytorjum serbskiem. Negotin znalazł się
nym należeli do powiatu warszawskie~
również w posiadaniu wojsk bułgarskich.
. go. Nawet w porównaniu z rokiem 1911,
Serbowie przedsięwziąć musieli odwrót
wskazującym urzędownie 797,000 miesz~

ZzIem polskIch.
z

przez bagniste bezdroża w stronę Szałasu,
ku południowemu wschodowi. Ponieważ
w kącie tym granicznym pod Orsową, we·
. dla ostatnich w]adomości, przepl~awiły się
również wpjskasprzymierzone na prawy
brzeg Dunaju, zajmując forty Tekiji i spę
dzajlJic Serbów z pozycyj na wschód od
Kładowa, połączenie pomiędzy obiema grupami wojsk, prgebijającemi się ku sobie od
północy Jod południa, nastąpi' już w przewidzieć się dająeej przyszh'ści.
Równocześnie

wa

posuwa

się

szeroka la-

wojsk bułgarskich w północno z8,(!hod.

nim kierunku od doliny

moIm.

GW

Si9't

środkowego

Ti-

gdzie pomiędzy Zaj-ęeza.rema Kniażewacem przeprawiono się już na zachodni
brzeg rzeki •. Kierunek pochodu jej wy·
mierzony jest ku dolinie środk-owej Mora-

kańców, ludność zmniejszyła się znacz~

nie, bo według obliczenia· dokonanego
w dniu 3 października r. b. wynosiła
w samej Warszawie 698,000, na Pradze
zaś 77,000, czyli razem 775,000.
Równol;:ześnie obliczono i przedmie..
ścia, gdzie także obowiązywać będą
przepisy, dotyczące kart na chleb. Przedmieścia te mają być w bliższej lub dalszej przyszlości przyłączone do Warszawy. Liczą one razem 132,000 mieszkań ..
ców. Najludniejsze z nich są: OchotaCzyste (24 tys.), Mokotów (22 tys.) i
Wola (18 tys.).
PłGCk.
Prośba urzędników.

Pozostali w mieście naszym urzędnicy
'.sięw końca wziąć.
. .... ... .
..... .
wy. Odległość pomiędzy posuwaj~cemi· się. zwrócili się do ambasadora hiszpańskiego
"\.~;: '::;:W11olinieMCitawy wreszCie, po zdo ..
'byciiISemendrji i Dlinajowego ostrowu, hią nięmieckiemi wojskami i armją, buł.' : w Berłinie z prośbą, o wyjednanie W odpowiednioH miuisterjaeh rOByjśkicJ1 sum na ragarską,wynosi w tej chwili jes.zeze okolo
dJosuIlięto się pod Pożarewac. Ponie~az
chunek
nieotrzyroywanej od dłuzszego juz
dziewięćdzieeięciu
kilometrów
w
linji
po:wojskaj'któreposl1wały się nad dolIną
czasu pensji.
tMt.Iwybardziej mi wschód, zawró~iły naw ,wietrznej. By odległość' tę pokonać, trze
W treści swej prośba przedstawia mo..
ba będzie vrzebyć Omolską PlaniD~, pas
~~:1ću.%achcdoWi, . obchodząc 'Potarewac z
4

tywy odwołania się do ambasadora i niezbf,ldne wyjaśnienia. Od czasu wyjazdu władz
rosyjskich t. j. od ztycznia st. at.. urzędnicy
ministerjum sprawiedliwości, spraw wewn~..
trznych, finansów i św. Synodu, pozQstali w
Płocku, pozbawieni są wszelkich środków
utrzymania. Krytyczne położenie zwiększa
jeszcze drozyzna, nieznanR w czasach normalnyoh i brak stosownego kredytu.

Uruchomienie

sądów

w

Lipnowskim.

W ubiegłym tygodniu, z polecenia
władz, uruchomiono pięć sądów gminnych w powiecie lipnowskim. Rozprawy
i biurowość _prowadzi się w języku pol..
skim. Skład sądu, to jest sędziowiej
ławnicy i sekretarze pozoshili ci, k~
rych na stanowiskach za3koc:zyła woj·
na. Siedziba sądów jest tam, gdzie i dawniej, zmieniono tylko numerację okrę
gów. I tak: a) w Lipnie jest obecnie
1 okręg, do którego przyłączono i mia..
sto Lipno; dawniej był 3-ci okręg, ił
sprawy miejskie sądził oddzielny sędzia
pokoju, b) w Skępem, 4 okręg zamie..
ni ono na 2-gi;c)
Dobrzyniu nad Wi..
słą-5 na 3~ci; w skład tego okręgu
wchodzi obecnie i miasto Dobrzyń nad
Wisłą, które przedtem podlegało kompetencji sędziego pokoju w Lipnie; d) w Bo"
brownikach 2 okręg zamieniono na 4--tYi
e) w Dobrzejewicach 1 na 5-ty. Na wakujące miejsce sędziego gminnego w Do'"
brzyniu nad Wisłą powołano p. Kfobu
kowskiego z Tłuchowa.
'
Jak wiadomo, w skład okręgu każ
dego sądu gminnego wchodzi kilka gmin
:5 do 5-ciu. Komplet wyrokujący sądu
stanowią: sędzia, jako przewodniczący i
dwaj ławnicy; jeżeli sędzia dla ważnych
powodów nie może wziąć udziału w posiedzeniu, to zastępuje go starszy ław
nik; przy każdym sądzie gminnym jest
trzech: .ławników.

w

a

Z ehypowa.
I{onwikt 00. Jezuitów po usilnych z ich

etrony stal'auiaen i pl'acy,

został w połowa
że dnia 20 paździer
nikarozpoczęto naukę. :Młodziez konwiktowa
po rocznej tułaczce, ch{)ó w znaoznie zmnieJ-

odrestaurowany nR tyle,

szollej li (!zb!e, fi Wiednia, Kalksburga, Pragi
i innych bliższy'!b miejscowości ściągnęła W
w mury konwiktu i wzięła udział w tym
dniu w pierwazem nabożeństwie, które odprawił wicerektor Ks. Józef Sllwicki, a oko..
licznościowe, w tak niezwykłych warunkach
kazanie wygłosił Ks. J. Krysa. Na Z!lkOńa
ozenie tej uroczystości, zasiedli -wszyscy. a
więc i garść gości-rodziców i całe grono
kolegi am 00. Jezuitów wraz z młodziezlł
do Wf! pólnego obiadu w ogromnej sali.
Rodzilln8 atmosfera otoczyła wszystkich,
naV'Jiązały sil} na nowo brutalulł stOPił nąR
j eZGcy poszarpane llici wspólnej pracy, wspólnych ideałów, wspólnych dążeń do odrodze ..
nia tych najcenniejszyah latorośli, jakiemi
są dla przyszłości lepszej młode pokolenia,
co jeszoze ocalały z tej niesłychanej za wie..
rucbyswiatowej. Ku chwale Bozej i pomyśl
ności całego tak srodze cierpiącego j zbólałego narodu!
Dla uczc.zenia tej chwili młodzież konwiktowa zebrała. 50 kor. dla walczą\!ych i
50 kor. dla l:iiedn)ch w Warszawie.

Kroniku ,ontYCZna.
Wysłanie wojsk rosyjskich

na

wybrzeża bułgarskie.

z

Bukaresztu donoszą, że z Sewa"
stopola i Odesy odeszły transportowca
z wojskiem rosvjskiem ku wvbrzeżu but..

~,______________________________________~G~A~Z~E~T~A~Ł~O~D~Z~K~A~. ______------~__________________________N~r~.=2M=.~~
garskiemu.

T~ansportowcom

Listy

towarzy",

~ okręty wOJenne.
I

W~łka Da

Morzu Czarl1em!

BERLIN, 29

października.

Według

doniesienia ,Sossische Zig.", nadchodzi
z !,ull)uńskiej Dobrudży wiadomość, że
~-sRadl'a turecka, zfożona z "Goeben ,
• Breslau" i "Hamidie". zaatakowała
no~, Tosyis~ą, złożoną z trzech pancemlk6w; ktlku krążowników i torpedowców. Wywiązałd się zacięta walka,
której wynik nie jest jeszcze znany.
fł

Blok

postępowy

_ Dumie

rosyjskiej ..
KOPENHAGA, 30 października. PoBlok Dumy odbył weznaj posiedzenie pod przewodnictwem MoHera Za·
komel.i:'lkiego i pow'zią.ł wllzne uchwały o
SW&ID przyszłem stanowisku ,w
stosunku'
do rządu.
Blok postęp owy prawdopodobnie ustąpi rządowi, a zamierzone nie~
urzędowe posiedzenia orozyeji Dumy nie
będą się odbywały. Rodzianko utracił
wszelkie wpływy. Pod przewodnictwem
Mollera Zakornelskiego blok zbliży się
1!n9WU do
rządu.
Komisja
budżetowa
zbierze się raz jeszcze nieoficjalnie. Przy-

Btępowy

wódca socjalistów Kereński miał długą
ktlnferencję z ministrem wojny. Blok po~
Btępowy w petyejl do Goremykina żądał
zamianowania byłeg<ł ministra Nemeezajewa ministrem amunicji. (BerI. TagebJ.)

Wymiana rosyjskich i nie ...
miecldch inwalidów wojen ..

nych
rozpocznie

się

znowu 7 listopada i

trwać będzie bez przerwy do czasu przedświątecznego ruchu na lmIejach szwedz~

kich. Następna wvmiana jeńców nie bę~
dzie podjęta przed pierwszym Lutym.
Japoński splł"zymierzeniec..

AMSTERDAM, 29 naździernika, Japoń.ski ambasador w LOI;dynie podpisał W
'd~iu 19 paździerwklJ, umowę, podług któ.
rej Japon]a obowiązuje się nie zawierać
odd.zIelnegopokoju, . bez udziału Francji,
Anglji'1 Rosji.
BułgarjiJl

Z

październikll,
jednogłośnie potępiają

SOFJA, 29

dzienniki

li.wania ~3rnr,
mezrozum!ałą

prze.z dzieeinnie

Wszystkie

fakt oBtrze~
zaznaczająe, że było to

brutalnością,
inspirowaną
nerwową rosyjską dyplo-

ruacp~.

, .. Ten fakt zada śmiertelny cios rosyjslneJ powadze w Bułgarji.
'.. _ W tych dniach po ra~

pie~w.s~y: wal~
eZj'ły w okręgu
Wałandovro francuskie
wojska kolonjalne; zostały jednak odrzu~one i pierwsi kolofllwi jeńcy, byli wzięci

przez Bu.łgarów. W dół Dunaju aido
Oraowa zostały wyłowione wszystkie miny.
Otwartą wkrótce
będzie komunikacja na
rzece Dunaju d: do wybrzeza bułgH
ekiego •

Odwel

Bułgąs-ji ..

Dla kom~
peusnty ewentulnych strat, które wynikły
dla bułgarskich mieszkańców Dedea2'aczu
przez ostrzeliwanie tego miasta przez-fran~
cuzów i anglików, postanowił rzad buł
~arsk~ nad wszelką własnością francuską
rJ angIelską w Bułgarji rozciągnąć własną
SOFJA, 29

,Armjaturecka w

Bułgarji.

.

Gazeta sofijsl{a "Utro" dowiaduje
Slę ze zródel' rządowych, iż silna armja
turecka stoi już na terytorjum bułgar~
iskiem. Zadaniem -jej jest stawić o He
~lnożności ~ajbardziej zacięty opór wojskom rOSYJskim, które mają wylądować
na wybrzeżu burgarskiem.

Z Egiptu do Salonik.
RżYM, 29 października. "Giornale
a'It.aHa". donosi.z K'.'iro,. że prawie wszy~
stkw sIły angIelskIe l australijskie z
~giptu udały się do Salonik, pozostali
tylko ludzie niezbędnie potrzebni do obrony kraju. Wyjazd greckich rezerwistów trwa w dalszym ciągu.
lIieszczęśiiwy

wypadek
k..,óla angielskiego ..

LONDYN,29 października. (Reuter).
Podczas ~wie~zania wojsk w polu, koń
kl:-óla ~glelskiego spłoszył się okrzykałnl"woJsk,. stanął' dęba i upadł'. Król odnmsł ciężkie konfuzje i narazi e nie bę
dzie opuszczal pokoju.
VI

Londynie.

LONDYN, 30 października. Generalissimus francuski, J6ffre, odwiedził
trl'Ząd wajenny- i następnie opuścił go
~ . z lordem Kitchenerem~ numy
:zgofGwa~

mu

jskiCb.
się
Austro~

WIEDEN. Jak dobrze traktuje

owację.

\Vłakideli ł tych, którzy na składzie Linters
mają. wzywam, aby swe zapasy at do 3 listopada

r. b. piśmiennie podali do wydziału g;ospodarczorosyjskich jeńców wojennych w
powiatowego (Kreiswirtschaftsausschuss), Benedykta
Węgrzech, najlepiej wynika ~ tajnych
poleceń wysokich rosyjskich komend , nr. 2. Świadomie nie podane zapasy podlegają konarmji.
fiskacie, oprócz tego !\llrlł pieniężna at do 5,000
~osyjskie komendy obawiają się
marek nałożoną będzie.
Łódź, dnia 29 października 1915 r.
listów, jakie rosyjscy jeńcy wojenni w
Cesarsko Niemiecld Prezydent :Policji
Austro-Węgrzech piszą do domu. Te
W zasf.
'
listy z przedstawieni€m traktowania i
H a rb ig.
odżywiania jeńców w monarchji uważa
ją tam nadto za uwodzicielskie dla czynnych rosyjskich żolnierzy i obowiąza
ny.ch do służby. przeciwdziała się więc
DZIŚ: Symfronjnsza..
tej korespondencji za· pomocą tajnych
JUTRO: Wszystkich Św.
zakazów, 2! który<;h "Russkije Izwiestja~
\" schód słońca o godz. 6 m. 49.
zdołało dwa ogłosić. Oba te tajne -naZachód
»
,.
"
4.. 58.
kazy
opiewają,
według
ogłoszenia
"Frankf. Ztg." za pismem Russkija Iz·
wiestja"!
"
TEATR POLSKI. Nowośćl D",iśo go-

ścionki.

Skrzynka do listów.

Kalendarzyk.

"Do szefa dywizji pi€choty 41. 24
grudnia 1914 nr. 995. Odp!s tajnego nakazu generalnego kwatermistrza przy
naczelnej komendzie z dnia 8 grudnia
1914 r. (nr. 1(33) do szefa sztabu annji
południowo· zachodniej:
".9s~atnimi czasy zaczynają nadchodzIc lIsty od naszych jeńców wojenny~b, zn,:jdu;ący.ch -się w nieprzyjacielskim ~raJu: YJ kilku z tych listów prócz
podanIa mIejSCa pobytu i zdrowia' na~
daw.cy, j~st przedstawione tałde życie
w nIewolI w bardzo korzystnym oświet
leniu, wskutek czego l'ozśzerzanie takich wiadomości wśród wojska i obo~
Vl!iąz~nyc~ do służby wojskowej wydaje"

dzinie 7 wieczorem po raz drugi .Panna Zinta
moja żon..".
O godzinie a-ej f o południu
."Leci liscie z drzewa..... Rok 1863. Jutro
o godzinie 7-ej wieczorem l • • Warszawianka" (Pieiiń zroku 1831). II, • X-tY Pawilon."
III. ,Pierwiosnki"
•
TEATR SCALA D z i s o godzinIe
3 m.15po południn • Warszawiacy "IV Ameryce"
J n t r 00 godzinie 7-ej wieczorem .Kościusz
ko pod Racła;vicami"
WYPOZYCZALNIE Tow. .,Wiedza" otwarte codziennie od g.
w niedziele i świt}
ta od g. 1~1.
I. bibloteka ul. Piotrkowslm lD3.
II. bfbloteka ul. Targowa 5'9.
WYPOŹY CZALNlE Tow. K1"Zew~ Oświa
ty . otw~rte. są w śr{}d~ M gGdz. 4--6. 'W nIedZIelę l BWłętaod l-ej-l-ej.

ó-s.

z rozkazu
naczelnego komendanta
polecić podległym panu
wojskowvm
władzom cenzury, aby takie listy naszych jeńców wojennych, których treść
mog~aby dz~a!ać: uwodząco na innych,
konfiskowac l nIe doręczać adresatom.
Na to nastąpiła następująca decyzja komendanta pułku nr. 164: '
. nl{omend~nci kómpanji mają wszystkIe z zagranIcy nadchodzące listy otwierać 'i ~zytać. Listy od żydów i ta~
farów należy niszczyć.
Podpułkownik Kolog.
szefa

sztabu

n,
Sztab 12 korpusu armji do szefa
dywizji 'piechoty 12.
12 czerwca 1915 r. Nr. 181.
"Naczelny komendant rozkazuje z
nadchodzącej korespondencji zatrzymać
wszyst~e listy zamknięte, szczególnie
przychOdzące z zagranicy, ponieważ zawierają one wiadomości, że żolnierzom
w niewoli dobrze się powodzi.
Takie wiadomości działają na na~
,
szych z?tnie:zy uwodzic:ielsko. Dlatego
r~zkazuJe SIę wszystkIe tego rodzaju
hsty doręczać w najścHlejszej tajemnicy porucznikowi sztabu, Izmaiłowi.
Generał major Dani/ow.

Obwieszczeni~ urzędowe.
'.

~wraca ,~ię uwag~

na tO,te i nadal naldy

U1sz~zac po?~tek stempl~wy, podług oboWiązUjących
tutaj dawn~eJ praw rosYJs~ich ? pOdatku stemplo~ym, z,at~lerdzonyc~ Najwyżej 10 czerwca 1900.
t:l~czegolme. podleg.alą na?al ostemplowaniu wszystk~e rachu.nk~, POkwl~owanla, weksle i układy wszel-

kIego ~o?zaJ:I. Pobl~:3ni.a pOdatków stemplowych
dokonyvia Cesarsko:Nlemtecka Kasa Sądowa w Łodzi.
Dla rachullkow i pokwitowań wynosi podatek stemplowy:
.a) dla rac~unków ~lmdlowych, to jest racbunkow, wystawIanych między kupcami w ruchu
handlowY?1~ i każdych 100 rubli należności rachunku. 5 kOpIejek,
b) dla wszystkich innych rachunków bez
względu na sumę tyehie 5 kop.
c) dla pokwitowań bez względu na sumę tychie 5 kop.
"
Należy uiścić zaległy podatek stemplowy od
ta.kich rachunków i .pokwitowań od czasu zaprzes!ama ostemplowywanIa przez władze rosyjskie.
Dla ostemplowania rachunkÓW i t. d. które
dotychczas wystawiono nieostempkJwane przeznacza
s~ę termin iegne~o miesiąca.
Osoby lub przedsię
bJOfSt.W.3 które me uiszczą w ciągu tego terminu iuż
da~vTI1eJ. płatnych p~'datków stemplowych, podlegną
o Ile me \V~b~d~ą w rac~ube. ir:ne kary, prawnej
ka:-z 7 stemp.owe), odpowladaJ~el 30 krotnf'j wysokOSCI zwykłHgo P?datku stemplowego.
Po upł?,~',e tego ter~inu zostaną zarządzone
regularne reWIZJe. poszczegolnych przedsiębiorstw,
w celu sprawdzenIa, czy odnośne dokumenty są jak
należy ostemplowane.
Jednocześnie ogłasza się, żepodałki cd
stempli .we:kslc~yoh, pobierane dotąd przez
Cesarske-Nlenl1ecką Kasę PolIcyjną, będzie pobiera-

ła

od I łi~ł?pada ~... r •• w porozumieniu z panem prezyaentem ?l)ltCjt, Cesarsko-Niemiecka Kasa
SądOWI!

,

w

Łodzi.

Cesa~ko-~,nemiecka Kasa Sądowa

w ŁodzI
przy uJ. Dzrelne} 17 - pOkÓj 12 - przyjnmj'e wpła
ty ~~tkó'!'l stemp!?wych od godz. g - 12 przed
p~.fl!~ 1 od g?UZlfiY 4 - 5 po południu, udziela
rownleź mformacJi co do uiszczenia podatku stemplowego.
Łódi, 29 października 1915.
Sędzia NadzoiCzy
Cesarsko-NiemieckiegOc Sądu Okr'igowego.

Szanowny Panie Redaktorze!
W imię bezstronności racz za ..
mieścid na łamach swego poczytnego pisma przytoczonych poniżej Blów kilkoro.
W nr. 283 w dodatku do .,Gazety
Łódzkiej'" zostało zamim;zczone sprawoz"
danie krytyczne z mojej pracy p. t. "Historja Polska u, podręcznik dla szkóL elementarnych, nie podpisane przez aik<Jgo.
1riniejsza o to, gdyż nie zamierznm polemizować z Sz. krytykiem mojej pracy.
Chcę tylko podkreśM to, źe Sz. krytyk niesłuszne postawił zarzuty co do
mojej pracy. Zbijać jednak takowyell nie
b~dę; za to małe wyjsśnienie.
Gdybym "cJtowane fakty historyczne· w niektórych ustępach dobitnie wyjaśniał, to zamiast podręcEnika dla sakół

początkowych, napisałbym kBi~gę; lrtóraby

nie odfowbdała swemu przeznaczeniu.
Co zaś do "rusycyzmów fł iprzeróinych ~makaronjzmów", to Si?;. krytyk, o
ile by chciał w tym kierun'tu przeprowazmów

dzać reformę gruntowną, musiałby wazJłlt
dotycbczasowe podręc3niki szkolne
wy~ofać
użytku, albowiem one w wiQkszośei zawierają wyżei wspomnhne nieprawidłowości ję~ykowe. Nieprawidłowoś
ci językowe zawierają się nietylko w po"
dręcznikach szkolnych ale nawet w dzie-

Ide

SIę mepoządanem.
Łącznie z temproszę

października.

-administrację.

Joffre

jeńcó{J)

się niebawem nad mdlejącą" przywró.t,
ciwszy jej przytomność, za co "dobrze'
zapłaciła", gdyż, jak się potem przeko",
nata, braMa jej portmonetka z większą;
sumą pieniędzy oraz trzy złofe pier-

Ohwieszczenie.

Wezwanie.

Oehotnik 16., Ułan Helmuth Flitacb
Uf: 16 wrzesma .1891 w
Głogowie, przj"dZIelony do rnłeB:lan~g() szwadronu 13
?ragoIlów 33. hr!gady jazdy, 6 dywizji
Jazdy, oddany Dyl jukQ chory około 26 li'stopada (okoto 100 kilIJme1rów na zachGd od
Warszaw) lazaretowi do Brzezin. w· cza~
ais 27-29 listopada dostał się do niewoli
ro~yj8kiei. Ktoby o nim wiedział, np. także,
ktora kompanja sanitarna go transportow~l!'1, raczy donieść pod adresem C, O.
Fl'1tscb Berlin W. 9. Bellevuestr. 14.
7.

•

,

z

łach nllukowyeh~ powieS\!iach i t. p. utwo...
rach belhltrystyczDScb.
Wadą "książeczki" jest, że nia po.siada podobizn królów ~ieii, . . . .
krytyk powinien wiedzieć o tern, ze tako~
we nie od autora zależą, a od nakładey.

W nadziei że Sz. Red. zamieści tych
- kreślę Bi~ z poważaniem
.A u t o r IIH i s t o rji P o ts k i-.
Łódź, 28fx 1915 r.

parę słów

Lokai Komisji kontroli

wag i. miar przy magistracie mieści się
ohecllle w domu byłego Łódzkiego Banku
~andlo~e.go,
Srednia 16, parter, Jewa
SLrOnrl, ł Jest otwarty dla interesantów codziennie od godz. 8-ej do 12-ej i od 2-ej
do 6-ej po południu. (l.)
Z Halndlowo-Pr.:zemyslow. Towarzystwa

Wzajemn8ts0. Kredytu, Pasaż Mejera 10.
WymowlOno wszystkim urzędnikom
posady, pozostawIając tylko kasjera i jednego urzędnika.
.
Ze~:.Iłago
dos~awah opał

Opał" dla biednych.
roku bieflni i niebiedni. jedui
darmo, inni. kradli, czy rabo-

P?stanowlła wydawać zapomQgę oDałow~ dla
blednycb. ~ :więc .dorośli będąoirzymywać
2? kop,. m!eBH~eJlme (czyli 11/4 feniga dzien-

D1e.), d~lecI 15 kop.
dZIenUle).

miesięczne

(3/ feniga
4

- Ze Stow. Handlowców Polsldch
Nawrot ł3.

D.zisj,aj, o godzin;e 5-tej

po

południu

odhędzle SIę

popularny odczytczłou&:a Stowt\rzysz6nia., p. Stefana Naruszkiewicz& o .bistorji handlu w starożytności'" dla człon
ków Se~eji Dl'obn:!go Handlu przy StowarzyszeulU. Ze względu na pouczający' temat
odczytu spodziewany j~st liczny udział człon~
Mw Sekcji.
Kościill$zko pod Rac.tawićami.

Zjednoczeni jutro o godz. 7-ej wiecz.

w te~tFze "Scala.", ul. Cegielniana 16, wystawJag doskonale zgrany i zawsze cieszący się

pod

--

• .Ielka Kwatera Główna.
30 października.-Urzędowo.

Z widowni zachodniej..
Niema

P?w0ct,zeniem obraz

Racł~wlca~l".,

"I(ościuszl{o

D.owiadujemy

Się1

że

bardzo WIele olletow lUŻ zamówiono.
Wo~ewi1.. nyvarszawiacy w Ameryce"
gra zespoł dzISIaj o godz. 3 i pół po poł.

wydarzeń ważni.ejszych.

Z widowni wschodniej.

często

po bajecznych cenach
sprz~dawali. ta.k czy, owak zdobyty łup tym,
co Ble nalezeII do zadnej fil tych dwóch ka1i\gorji.
.
. Juź to. wogóle an~ d.awania ani pobie.
rama dflro~:z?y p.ochwa!~e nia molerny, jak"
~ze~zy ubl1zsJf\ceJ godnQsei człowieka. Je"
zel! .zaś z~pomoga przyjmuje formę groszavr:eJ laZm~1Zny, to nawet chybia celu, w jalum, moze nawet w dobrej wierze, była
dana.
Dep~tacja biednych przy magistracie
wali, a nawet

Telegramy.

Grupa wojsk generała mar..
s~ałka polnego Hindenburga:
Na
połnoonym wschodzie od Miławy
odparły siły nasze wysunięte pod
Płakans.mi na północny brzeG Missy
'}
t:)
,
d.wa SI ne natarcia nocne i cofnęły
SIę przed dalszym natarciem do stano;viska. głównego na brzegIl poJudmowym.
Grupa wojsk generała marszałka
polnego księcia Leopolda bawar:',
skiego:
Niema nic nowego.
Grupa wojsk generała Linsin:
gena: Na zachodzie . od Czartoryska zdobyto sta~QWIska rosyjskie
pod Komarowem 1 sam:ł tę mie jscowość', Bezskutecznem było nocne
Zdobyto
przecIwnatarcie Rosjan.
sztu:me:n Ka.mieniuchę~ Hutę Lisowską 1 Blełgów; pojmano 18 oficerów
9~9 szeregowców. zdobyto 2 kara~
bl~y . maszynowe_ Zestrzelono roSYJS~l latawiec bojowy pod KlukamI.

Ż widowni bałkańskiej.

Armje generałów Koevessa ł
-G~Uwitz:" zdobyły szturmem stanoWesoJa ta rzecz, urozmaicona tal1cami- ~lska . meprzyjacielskie, wzięły do
napewno podoba się publiczności.
'
mewoh przeszło 1000 Serbów. zdo•
"XOlSl!ttewlII2 pumoc •
?yły 2 działa, 1 karabin maszynowy
(1) W ubiegly czwartek po polud1
posuwaję się dalej naprzód.
niu zemdlala nagie na placu DobranieArmia. generała Bojadjewa ści~
~ego (Batuty) 18-letnia L. K. z Żych
lina.
ga ~ dalszym ci~gu.
łl

Przygodni przechodnie '"zlitowali"
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SUSA ~Ia KOn[ertuwa H~I~J

E USA..
RiMSH·'

Cen~

początek o {jodz.:2 p. p.
od 20 do 60 kop. Uczniowie

dtied

płacił połomę·

ftBAid4A

;g,,.

"MlęP'

H%Y'j

U.Q" zędowykomunikat

leimon'4 uszkadzając go ciężko. Poczem cofnęła się flota rosyjska jakaustrjacki.
najspieszniej do Sebastopolu.
WIE DEN, 30-go październik~
1IIa ,froncie dardanelskim toczyły
Z widowni rosyjskiej.
się ?7 i 28 października zwykłe walki
Wojska austrjacko-węgierskie i miejscowe. W ostrzeliwaniu brały
n:~mieokie walc~ące na zachodzie od
udział pod Ad Bumn i Sedd ul Bahr
-Czartoryska wydarły nieprzyjacielo- dwa monitory nieprzyjaeielskie, lecz
,wi w ciągłych atakach szereg upar- artylerja nasza odpędziła je.
de bronionych miejscowości. Wzięto
~a innych frontach niema zmian.
Ul.) niewoH 18 oficerów i 929 szere- Aczkolwiek na froncie dardanełs'kim
gi:1 wc6w izdobyfo 2 karabiny ma- jest tylko od dłuższego czasu wzaszynowe i strącono samolot rosyj-, jemny miejscowy ogień karabinowy,
ski.
nie dający wyniku dla obu stron,
Zresztą niema nic nowego na
używa. nieprzyjaciel w dalszymciągu
p.ółnocnym wschodzie.
okrętów lm.:aretowych do Celów wojskowych. \"yraźnie obserwowaliśmy
. Z widowni włoskiej.
27 t. m. pod Kuczuk - KemikU,
Na froncie nad Soezą upłynął jakiołnierzeangielscy ćwiczyli się
dZ'i~n wczorajszy w skraw ku gowojskowo przed namiotami nazna-:rycyj~kiago . przyczółka mostowego
czonem i czerwonym krzyżem i po
znacznie spokojniej. Tylko załoga ukollczeniu ćwiczeń· weszli do tych
przycz(lka mostowego Tolmeinu mia- . namiotów.
ła do cdpard~ silniejsze natarcia.
.. '. Prz,,~d Oorycją trwał Ilieprzyja- Spraw®zdanie rosyjskiego
sztabu generalnego.
cidski ógleń artyleryjski w naJwię
ks?ej gwałtowności aż do wieczora.
PETERSBURG, 29 październ. SpraO::-1parto Ll~iło\Vania natarc \\ łochów wozdanie urzędowe z dnia 28 paździer
nika:
naMollt~ Sabatino i stanowiska naW okoHcyRygi nie nastąpily:iadne
sZu n!"~ zacbod7.ie od Pevmy. Rówzmiany. Na południe od jeziora Babit
nież na 'wyżynie Podgórze ł pozostały
hyły w lasach walki bez znaczenia dla
rowy,llu!'!ze w. posi~claniu, Qbrońców
głównego położenia; Walki artyleryjskie
iJO l~dę~ych - walkach zhlizka~ " ,
toczą się na potu::lniu od Uexklill (25
. Z 3 armji włoskiej walczyły już klm. na południowy wschód od Rygi
nad Dźwiną)·
lir!. płaskowzgórzu Doberdo części sił
Na froncie pod Dźwińskiem udetrzymanych dotąd w rezerwie. Nie rzył nieprzyjaciel
na pótnocny wschód
zdołało to jednak nic zmienić poło
od Garbunówki, zrazl,{ powiodło się niei.e~j{ł~ Odzie oglell działowy nie
przyjac~elowi zająćhilka rowówstrzeleckich, atoli wykonaliśmy energiczny
uG<:lremnił nataró nieprzyjaciela f tam
kontratak
i nieprzyjaciela z nich wyrzuf.0l.bi~ysię one o silny mur piechoty
ciliśmy. Walka artYlerji toczy się bez
uasze!.
przerwy. Podczas wyżej przytoczonego
N~1 froncie DolOm'Hów. zdobyły
ataku. ponieśli Niemcy znaczne straty,
nfi.!:!xe czołowe stanowiska na Col di
wyrządzone prźez własną artylerję.
;Lamadziesięciokrotnie przeważające
siły

przeciwnika..

potem toboIsldego (na Syberji) - głośny
obecnie w Rosji, Barnaba.'
Ogrodnik bez wszeikiego wykształce
nia wstąpił był do klasztom. Tu niebawemzaczął rozpowiad"ć o różnych "wizjach" i "objawieniach", których dozna·
wał. Zwrócił on na siebie uwagę carskiego ulubieńca i nadwornego cudotwórcy,
Rasputina, który go zapewne zaprotegował u ówczesnego "oberprokuratora" synodu Sa bIera.
Dość, że ten "czynownik", stojący na

W Tobolsku ów Banlaba popełnił
tymczasem nadużycie służbowe-'-w form"ie
przekroczenia władzy, gdyż sam zamianował świętym niejakiego metropolitę Jana,
który żył podobno w wieku XVII.
Wedle ustawy zaś - świętych rosyjskich ma prawo kreować synod pod przewodnictwem naczelnego prokuratora - a
zatwierdzenie, jeśli nas pamięć nie myli,
nalety każdorazowo do cara.
Jakoż nowy prokurator naczelny świą
tobliwego synodu. Samarin, uczuł się do~
tkniętym samowolą barnabową i wezwał
biskupa do Petersburga na śledztwo. Barnaba przybył i, zaraz zjawił się przed obliczem Samarina, który sam począł go badać. Na następny seans śledczy już nie
Tymczasem, jak twierdzi informator
"Pester Lloydu", synod przekonał się, iż
Barnaba zamianował powyższego świętego
na wyraźne polecenie bardzo wysoko postawiollejdamy.Pozatem wykryto, iż
Barnaba nie zatrzymał się, jakby to wypadało, w żadnym z klasztorów, lecz zamieszkał w prywatnych apartamentach pe·
wnej damy, będącej w wielkich łaskach u
carowej, a zarazem należącej do gorliwych

nieprzyjaciel w okolicy wsi Jezierce (8
klm. na pólnocny zachód . .od jeziora
Biale) ruszyć dalej na wschód; poniósł
Ze skutkiem postępuje naprzód onw naszym sk.oncentrowanym ogniu
wielkie straty i zostal' zmuszony. do cof1>clywz;czenje obszaru Wizegradu.
nięcia się. W ciągu nocy trzykrotnie
Armja generała Koevessa odrzu~
u"ła
przeciwnika po obu stronach uderzał na nas nieprzyj acie l w okolicy
wsi Kamienucha 01 klm.' na zachód od
Rudnika Vi
Oru MiJano- Cz~rtoryska), atoli za każdym razem
, V'Be:.
zostal .odparty. Wieś Budlm (9 klm. na
Na płaskowzgórzu Cumic-w 0- zachód od Czartoryska) pozostała po
dległośd
dziennego na pół-· gwaltownej walce w naszych rękach.
Na reszcie frontu dalej na połud
'nocnym zachodzie
Kragujevacunie i w Galicji na wielu miejscach oBt3wia jeszcze nieprzyjaciel bardzo gień artyleryjski. W położeniu pow. zadęty ofJór. wojska nasze tcczą tam szechnem nIc nastąpiły żadne zmiany.
Na . froncie haukaskim położenie
zażartą walk~._
'
, Na południowym· zachodzie od niezmienione:
Na BaHylm łódź podwodna "AliŁapow:\ nacierają bataljony niemiecgator" przytrzymała w pobliżu wysp
kie na v.. yżyn~ Straienicę.
Aalandzkich parowiec niemiecki i przy, , VI północno - wschodniej części prowadziła go do naszego portu.
Na Morzu Czarnem ostrzeliwała
Serbji 'Cofa się przeciwnik wszędzie.
nasza flota nadbrzeżne pozycje w War,
Bułgarzy ścigają od Timokn.
Lotnicy rzucali bomby na teren
:Napurudniowym zachodzie od Knja- nie.
portowy. Nieprzyjaciełskie łodzie pod~evaca wtargnęli onj do stanowisk
wodne uderzyły na nasze okręty. wo"
Berrrsrdch na Treslbaba PIanina.
jenne, atoli bez skutku,
.Zast'lv!:a szefa szta(m generalnego
If () cf e 1', mtl1'3zalek polny poruczni k

kierunku

marszu

od

Urzędowe

sprawozdanie
.'
tureckie.
KONS=r ANTYNOPOL, d.29-go

Fąśdi.ierń!\a..

,

.

{Olmuki Ś,redRiowietzne Zobecnego
BISKUP BARNABA
~.a 'zmłUR:V (d

(urułu)

ministerlum.

skierować

wprost do

•

. ., . .Przed połutiniam 27 paidzicl'-:
niJ;a<na;padł' jeden z nurkowców na.~oh ", 'wI zachodniej części morza
fCJ~rńege na flotę roayjsk~ i storpe- .
Osobliwie wyrósł na biskl.1pa- na.
przód
olonieckiego (tV północnej Rosji),
r§l\)wał Qkrtt linjQwy typu uPante. .

zwolenniczek Rasputina.
Wobec niekarności Baroaby i okaza~
nego przezeń lekceważenia synodowi zapadła uchwała synodalna, iż ma on ustąpić z urzędu biskupiego i usunąć się
do klasztoru. Tymcza'!lem Barnaba nie
chciał się skruszyć, lecz przeciwnie, z drogi już nadesłał do synodu wyzywającą odpowiedź, że wraca do Tobolska na swoje
bisku pstwo. ~
,
W tym czasie w • Rieczy" znaleźć
było można notatkę, iż Samarin wezwany
został do Carskiego Sioła-inaczej mówiąc,
przed oblicze carn.
Niebawem pojawiła się w prasie rosyjskiej wiadomość, że Sa marin ustępuje
z urzędu kierownika cerkwi rosyjskiej.
Wsp6lnie z nim ustąpił Szczerb a tow,
minister s.praw wewnętrznych.
ł.ączność na pozór dość osobliwa. jednak w Rosji będąca niemal regułą. Minister
spraw wewn~trznych jest patronem oberprokuratora synodu, dobiera go sobie tak,
jakby jakiegoś szefa departamentu policji
lub naczelnika ochrany.
Cały ustrój bowiem cerkwi rosyjskiej
winien być· spożytkowany cia interesów
wewnętrznych caratu; stąd urzędnik, stoją
cy na czele prawosławia rosyjskiego, musi być w ścisłem porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, musi baczyć,
ażeby jego pop był przybranym w "rissę'"
czynownikiem, zgodnie kroczącym z administracyjnem i policyjnem urzędnictwem
caratu.
Tak więc r6wnolegle z ogólnem przechyleniem się caratu ku reakcji z chwilą,
gdy nieco ochłonął z przerażenia wobec
przeniesienie przez państwa centralne najbardziej czynnego frontu do Serbji - podziałały na: nsunięcie Szczerbatowa i Samarina (powołanych do rządu rzekomo jako ustępstwo dla opinji liberalnej) intrygi
kobiece i niesłabnący wpływ cudotwórcy
Rasputina!

Pann Ludwikowi H•
Ide}~,

że

drukowaną

skiego:

pańska

do· "Gazety Lódz-

W numerze piątkowym 1; wybyła wzmianka z teatru Pol-

nteatr,

c.

ws.kutek 'usbwierlia we~

wnl1trz wiaowni· radjatorów i

ułożenia

teatru Pol"

OfiARY
2łożone

w Adm. "Gazet,. Lódzklej"'łj
Na chleb dla gł'odlnych
Zamiast kwiatów na groby Stcfanostwo L. do uznSnia redakcji }\b. 5.

PRA\VNY KO"r\łSUlEtJT
ALEKSANDER v. GERSnflRf
ulica PIOTRKOWSI{A Nr. 84
udziela porady prawne, uskuiecwia p.oo.
nia do wszelkich Władz, sk~ do ~
i sporządza Homaczenia.

Biuro Czynne: od 9 do 7.

UHClil f'I~~w1J1'lro..,:ą 11::: 2 róg Piotrkowskiej

Syphms. UfOłOby skirfie
(kosmet9kiI

?Jł~WI1J
~ektIrmtt),

wcncrycZfl<'" mo"zo płi.:5flvrC i oicmm.y płciowej.
Leczenie sJo'Phil'Jsj, sJłlnrs::nt'm Etlic}, - Uda
.SOfie _. 914 (~lm J. Ll:lCU..1ic elddryczno§cL'l. dek!rollz:ą (1lS!IW;mi~ SI~cc4C)'ch
oświetlenie kl:ltalil
(urct;oskopia).
od 8·-1 r. od
~ od 5-6

Dr. lAHfiBARD
Zawadzh 10.

ChorobyGodziny
Skórne8--1i iUmnerYCzne.
4--6.

Cboroby skórne i wenenczne

Dr. SI Lewko,rvicz
Konsil!lftiyno,,,ska &2
8 dla Pań 5 -

od godz. 9 - 1 i od 6 -

6

Dr. Littauer
Choroby

=

drćg

skórne, weneryczne I
moczowych

Cegielni211ulI ~ G.
Przyjmuja S-H) f. 3-6 po

-poł.

Powróeił

Dr. Rosenbratt
spec. chorób U5~t!, nosa
f'istł'kowsika

i gardła. _ł~

35.

Dr. B. KNICHOWiECKI
ordyn. Sx.pita.la Anny Marji.
ChDPcby iS2iecii.
mies~ka ohoenia Przojazd 6 przyjm njó do
9 l :pół uno i od 5-7 p. p.
seNMM.

i&

nmrRtrfJIiłI&W"HUit--_

Lekarz dentysta

D. zperling

Odpowiedzi RadakcjL
Pretensja

zarządu

skiego, od którego słusznie Sx. Pan wy,
maga przynajmniej ogrzania. teatru.

przybył.

Na froncie jezior Demmen- Dry·

Odparto krwawo

w orkiestrze. jest należycie ogrzany" nI!
jest w zupełności słuszną, gllyż wzmianki
z teatru Polslqego nadsyła nam bezpośrednio dyrekcja, na której
odpoW'iadzillI~
noM takowe pomieszczamy.
O to więc, że wczoraj było na widowni zimno i owe radiatory i rury nie
ogrzewały tak teatru, jak to dyrekcja zapewiadała, zechce Sz. Pan pretensje swoje

czele cerkwi rosyjskiej, wypromował Burnabę ..• na biskupa!

światy ogień działowy. Dalej na polud~
nie do Prypeci nie zaszły żadne zmiany.
Na lewym brzegu Styru usiłował

natarcia nieprzyjaciela na. obszarze
Tonale.
Z widOWni południowo-wschodniej.

&

fi

rur

Zawadzka 23.
b. asystent instytutu l~karsko-den~stycznego
prof. MoeUe .. a~llI!f~e ..Uii'lhi'.•

SpeciaH~ta chorób jamy, USElcj,•. oI~~'łnt>,ki
i

protetyki. Leczenie e1ektrycznoścUi ł ma"5dtm.

dl

GAZETA

Nr. 288.

łJ O D Z KA.

--------~~-----------------------------~--------------------

Gr nd {(otel
Za zezwoleniem

władz

I Ch!~~eś~~!~a:1Y U~!~.t

ZOSTANIE 31 PAŻDZIERNIKA r. b. PRZENIESIONA
do właściwej wielkie Sali restauracyjnej na parterze za westibulem,

I

wejście główne.

Dla gości cywilnych niema żadnych ograniczeń.

wojskowych

Restauracja

Usługa pierwszorzędna.
Codziemrle Koncerty poobiednie: wieczorowego kwartetu artystycznego pod
P. S. Taube-forlepian, p. M. Taube-drugie skrzypce, p. E, Taube-vio!onczcla i pC. Sternblic-:-kontrabas.

r

Na pierwszem piętrze 5 eleganckich gabinetów dla
małych zamkiętych towarzystw.

N. B..

2 tóg Piotrkowskiej ut
Najlepsze ZĘBY sztuczl1e l plomby
Porada od 50 f. od 9 r. do 7 wlecz

=

Ewangielicka

la~nratnrium łnrbnirlD9

kierunkiem solisty łódzkiej Orkiestry Symfonicznej p. Taubego (pierwsze skrzypce).

hoteiu, mieszcząca się dołycilczas na pierwszym piętrze, w lokalu po kinematografie'
wejście od ul. K,rótkiej.

teraz

e
,

,

Piotrkowska Ng 81, front Ił piątro.
Przyjmuje wsz:31kie w zakres f'lchu wchodzące
roboty po cenach nader przyst. Sumienne wyk.

Felczer z BUSKA

po długoletniej praktyce w szpitalach chorób

skórnyc;u i wenerycznycb
przyjmuje codziennie l udziela porad;
godziny od 1 pp. do 8 wil!c~.

JHeluimd.rowslm Hr. 31, I pietra.
p" łtaszyilski.

'Fybryl!a pluszu

b. Ieuner

Konsorcjum DzieriowcóCIJ Gnzoooni MiejskiCh (JJ łodzi.
Niniejszem zawiadamia wszystkich swoich P. T.
konsumentów, iż z powodu sto~owanitl od dluzszego czasu przeSZłO o 20 proc. podwyzszonej taryfy

przewozowej na

węgiel,

Bra[i ~wiatło\nki[~

PIotrkowsko

Łódź,
Sp1"zedaje
ElurtoWYCh

fabrycznyskładstrtin

podnieść
oświatlenin, poczy-

I

dotychczasowe ceny na gaz do
nając od l listopada 1915 re O 10 proc. na zasadzie
§ 16 kontraktu z Iniastenl. Nadmienitl się przytem,
iż obecna płacona przcz gazownię· cena węgla w
stosul1ku do dawniejszej, z pierwszej polowy ro]ru ubieglego wzrosła przeszło o 45 procent.

hurtowy i detaliczn.y
Własny zakład reparacyjny.

I

R. .'fiszlewkz,

PAMIĘT

JCIERAD~

EGO LEKARZ
pas t'

O

IE

przez

Łódź,

~:~~~:

bram~ l~sze piętro.

łDSZEłUA

GORSETY

marki "Renoma" gotowe i na
obstalunek. Przyjmuje również przeróbki, reperecje odświeżanie, pranie gorssetów specjalna
Pracownia i skład gorsetów w Łodzi,
ul. Główna 17.

materjałów, z tutejszej renomowanej fabryki,
na palta damskie i m z~ie, po cenąch
fab~ycznych.

'Piotrkowska N2 182 tu. 14 -prawa oficyna 2
piętra I wejście. Sprzedaż trwać będzie od
dnia 30·go b, m. do dn. 7 Listopada r. b.

..

_-_._~._-.

włącznie.

Najlepsza w oryginalnym opakowaniu w r6tnych cenach
i wszystkich gatunkach do nabycia. w skladzle hurtowym

NA KANl'0l(Y, !::lKŁA.DY lo.h podobne
do wynajęcia zaraz ~
prz~uL Piotrkowskiej}ll;w poprzecznej of.

Kilka duz'V'cn sam

i!l='-~-w-aT~stml!~:milla:wlWll~m;a;-:Iii!El~_'~!!Il!i~i31ili~d-:-Er-kj-~-'~iiI!IIB~-~i5iillz.-J-~-~-'~-\-~:-~-sp-o-r-to-w-e~1
I
Łódź .
Sen.atorska 36.
Dzielna 36.

I

(obok Resursy Kupieckiej)
(w Gmachu hotelu Palast)
Przyjmuje ekspedycję rMnychtowr.rów ko1ejlki końmi. Wagonowe ładunki z Łowicza.
Operacje inkasowe. Absolutna gwarancja. Pierwszorzędne re_arencje.
Do wszystkich miejscowości Królestwa;

a_ _ ... _ _
-;

ig

.~.~_~_~·~_~~~~~_~

~

Bardzo ważne!
Kupuję sta~e s2bu:;:iI!ne zę ...

by~ całe i połamane.
Dobre ceny. Ul. Nowo-CegielnianA 10 m, 18,
od g.,.... 5 p. p.
~ Kupujq do 5 listopada.

=

5!i:lfi!'i!!r!i

--

ydło,

g_

Nadszedł

wagon M Y D Ł A Często
chowskiego firmy Dziubas i Fisze}
-Piotrkowska Ns 25
w 'podwórzu na lewo.

~

=

~..........

"Biuro

"

DROBHE:

, II ettkalyptusowo·mentolowe
I pastylki, niC111stąpione przy
kaszlu i chrypoe.
Dostać moZna VI ::pt;::kach ł
większych skbdach apteczn.
poleca apteka W. Danieleckiego,
Pioirkowska 127.

Próśb

Pisarskiego, Andrzeja Nr. 'l

·Fll~·m~~ki potrze~n~ do z~ożenia torfu· ~ję
Cle .. t"łe. S!ovnailska. 1.1, fabryka. brykietow-

AU

Warszawa

Al Psarski i S-ka

:akurainie~

wszechśwIatowej

tt: ltdyny, najlepszy i najsku· .B.
III_Ul
B
Uli
II!UI
tecznicjsz'y ś~odek od ~aszl1!-. 11;0
ylł~1iI
~
n
,
!'lO zażyClu mezwłoczme zmkaIą: kaszel, astma, chrypka, koldusz i bronchit. Uznane' polecone
przez Pet. Radę Medyczną za N,. 361. Dostać i}'Ożna we wszystkich aptekach i skład. apteczn.
Pudełko 50 kop.

nliill

Ogłosze nie ..

Przyjmuje futra do farbowania.
Obstalunki wykonywam

podług

Niniejszem zawiadamiamy, iź z wszer
kiemi interesami, tyczącemi się naszego skła
du pod firmą A. Psarski i S-ka należy zw'acać się do naszego pełno:nocnika p.' Ad wokata Zielińskiego (Benedykta 10).

Kuśnierz
Roboty futrzane
dla Panów i Pań.

Wejście

detąHcznie

po cenach
cennika r. 1914, z nieznaczl1ą tylko podwyżką plusze jedwabne,
wełniane, do dziecinnych płaszczyków, oraz
pluszowe obrusy.

3ł.

Skład instrumentów
muzycznych Gramofonów i nUL Wielki

zmuszone jest

Piotrkowska 64.

wielkości około 600kw~metrów każda z
oddziel~y.m wejścJ.em i 16 oknami (z dwóch
stron sWla.tlo. WI::tdomość na miejscu 11
stróża.
.

I

1061)
Koń z wozem do sprzedania.

1074-8
1{l::J,wiec dams? ?powodu kl'Yzysu szyje ele!g~nck~ kostJumy od litr. lU palta od Mr. 8
sUKu.le 00. Mr. 2. Szyję karakułowe żakiety, fu~
tra. l przerabiam na najnowszofasony. Praco;vma E. Rudzkiej Piotrkows;~a 17, parter, Nowa
zarnnIe nadesz{v.
Nauczy.ci~lka przygotowuje gruntownie do szkóŁ
PrzYJmIe posadę na prowincji. Juliusza 19 m.12
od g. 4 do 7.
1073
'-ajn:;ńEZY opał, brykiet;y po pó!tora grosza...
N Słowiańli'ka 1 5 . .
1059
-POkój" do odnajęcia przy rodzinie chr,il;i!ścijaJi':
stdej. Mikołajewska 37 m. 33.
]1;)>)6
potl'zeb~y_ stróż .uocny. Radogoszcz, ul. G'iij':
zlera !ok o.
przyjmę na mi~~zkunie panienkę z życiem lub
bez N,l'\Vfot 'H-15.
1070
SplI"zedam 1:",nio gramofon koncertowy'
płyt i kostjum czarny sukienny. Tamże osoba sta!sza,.zn~jąca się d0.brze na gotowauiu poszukUJe ZajęCIa dCl kuchnI. Wiadomość Dzielna
50a u stróża.
.
rzej. .uczniOWle
szkól
tnteJ"s,",vch
'ied=..
.
..
-.;
, s"now;e
oJ
......
neJ m~eh?entne~ rodzIny, pr05zą osoby 5;.;1a.chatne o ~s.klekolwlekw palta lub płaszcze zimowe, na. w!ek lat 14 10 i 17 gdy! nie nlSja W
c;;em cJ;oQziĆ do s~koły. Wiadomość w AdQ.

T

Karakuły

Gaz.

(imtacja)

niczem nie rótniące. się od prawdziwych na
palta damskie oraz kołnierze są okazyjnie do
nabycia po bardzo niskiej cenie
PiotrkOWSka 1~3 prawa ofłcyna 2 wejŚCIe parter.

.ReQltkWr i wYdawca J a li G 1"0 II e II; (m. Po Przejazd Sli
Na maszynie rotacyjnej

lVIilmłajewska 5~.

~

Łodz.

Win~enty ~ucińSki zgubił, paszporty, rosyjski "1
memlecKI, wydany na Suwalskiej .Ni! 11.
Walerja Siemińska zgubiła kartę od paszpartu vry.
daną y; fabryki l\ozenblalta.
1672
~bY SZtuczne kupuj~ Dlaelua. 2& lU. 2~.

Z.

,960

Salo~ea ~erenholcówna zgubiŁa świadectwo nkonczenla fi klas wydane przez 7- kI. pensjq
Zofji Pętkowskfej •

w ttOO:tnł.

oJ a

l!I al

fa IV o

ił k ą Pneiud.

a..

