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Redakcja i administracja-Przejazd J& 8, otwarte codz. od 9
do 7 wiecz. w Niedziele i święta. od 12 do 6-tej.

PRENUMERATA w ŁODZI WYNOSI:
Rocznie 12 Marek, półrocznie 6 Mr., kwartalnie 3 Marki
mieslecznie 1 Marka, '
. Za odnoszenie do domów 20 f. mIesięcznie.
Wychodzi l:odiiennle po południu.

Redaktor

przyjmuje interesantów w sprawach re.
dakcyjnych od 10 do 2.

I

l{ękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca.. _ Rękopisy
bez zastrzeż'enia hono~arjnni llwaza się za b e z p t a t n e . '

Rok IV. ........ N!! 290.
•
OGŁOSZENI.\.:
Nadesłane

na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jega
miejsce l Mr.jn;klamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen.;
nekrolog]a 40 f.j Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
Kaźde ogłoszel1le najmniej 41> ł.
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ffelegramy.
Wielka Kwatera
1

Główna.

listopada.-Urzędowo.

Z widowni zachodniej.
W Szampanji pod Tahur przyBt,ąpiIi Francuzi popołudniu do przeciwnatarciu. Odparto ich. W rękach
naszych pozostała niewzruszenie zdo~ by ta szturmem' przez wojska nasze
r"
30 październlka Butte de Tahure.
L}czba jeńców pojmanych w ostatnich dwóch dniach wzrosła do 31
oficerów, 1277 szeregowców. Pod
Combre') doszło do żywych walk,
przy pomocy środków walk zbHzka.
Porucznik Boelcke, strącił 30 paź
dziernika, na południu .
. od Tahure
'
dwup ł atowiec francuskI, a zatem'
wyłączył z boju szósty latawiec nieprzyjacielski. W okolicy· BeJfortu
stoczono kilka zwyciE;lzkich dla lotników niemieckich walk w powietrzu.

Z widowni wschodniej.

Grupa wojsk generała marpolnego Hindenburga: Po
obu stronach drogi żelaznej Tuckum
- Ryg8, osiągnęły wojska DaSZe w
szałka

natarciu ogólną linję Raggasem Kemmern (na zachodzie od Schlacku)
Jaunsemo.
Odparto przeciwnatarcia nieprzyjaciela. Na zachodzie i południowym zachodzie od
Dźwińska, odparto silne natarcia Rosjan,' Szczególnie silną była walka
między jeziorami Swenten i lłsen.
Rozbiły się ró'wuież odrębne natarcia nieprzyjaciela na północy od jeziora Dryswjatów. Przeciwnik ponió~ł
duże straty.
Po Ola! (na południo
wym zachodzie od' Rygi). zmuszono
do wylądowania latawiec rosyjski.
Lotnika i obserwatora ~ zięto do
niewoli.
Gmpa wojsk generała marszałka
polnego 1:slęcia Leopolda bawarskiego:
Po,~ wulce zblizka, odparto na
wschodzie od Baranowiczów nocne
nata rcia Rosjan.
Grupa wojsk generała Linsingena: Naogół położenie jest niez~ieniolle.
Nie miało skutku przeciwnatarcie nieprzJjadela na północy
od Komarowa. Na wojska niemieckie armji generała hrabiego Botbmer~ natarto pod Siemikowcem (nad
;Slir:ypą na P?lu?cy od Burkanów)
gdZIe toczy Slę leszcze bój.

zaciętego

Jeżeli gospudarze sprzedają korzec
oporu Serbów górę ~Pri\Vu .
Zyta
za
15 marek) czyli 1 funt za 6 1/ 4 f.,
nowo i pojmano kilkaset jeńców.
to funt chleba wojennego, t. j. nie czysto
Armja generała Bojadjewa wśród żytniego, ale mieszanego z kartoflami nie
~alk ze strażami tyluemi, ścigiła' !'owinien drożej kosztować nad 6 kop.
meprzyjaciela 30 października do o·
Tymczr.sem płacimy 11 kop., to j<:lst prawie dwa razy tyle. Podobl1ie m3. się rzecz
góln~j linji wyfyn Planicy (na poi z innymi produktami, niekiedy stosunek
łudmowym . zachodzie od Knjazewajeszcze bardziej raf.ący; płacimy tu
eu-na wschód od SVf ljig - na. za- jest
ceny już nie podwójne, ale potrójne i pochód, od Belapalarika-na wschód od czwórne. A już niczem 11ie da sifil usprawie·

Vlasotinco.
Liczba pojmanych jeńców i zdobytych łupów przez wojska niemleckie w październiku na wschodzie wynos': Jeńcy grupy wojsk Hindenburga 98 of cerów, 14482 szeregowców, zdobYC3 40 karabinów maszy-

nowych. Jeńcy grupy Vlojskksię
cia Leopolda bawarskiego: 32 oficerów, 4132 szeregowców, zdobycz 2
karabiny maszynowe. Jeńby grupy
wojsk Linsingena; 56 oficerów, 8871
szeregowców~ zdobycz 21 kar<1binów
maszynowych. J'eńcy armii "generała Bothmera: 3 oficerów, 1525 szeregowców, zdobycz 1 .,karabin maszynowy. .Jeńcy grupy wojsk Mackensena: 55 oficerów, 11937 szereG
gowców, zdob:rcz 23 działa~ 16· ka,.
rabinów maszynowych. Ogółem 244
oficerów, . 40949 szeregowców, 23
działa 80 karabinów maszynowych,
nie licząc dużej liczby znalezionych
dział starszych. systemów.
Naczelne Dowództwo Wojskowe

ro

z

Z początku wOjny na ustach wszyst·
k~ch były wydarzenia wojenne, bitwy, zwyc1ęstwa jednej, klęski: drugiej strony i nadzieja, jakie do nich przywiązywano, zmiany polityczne, jakie wywoła w ustroju
pańsh\' eu ropejskich ta wojna, która prze~
cieź

nie może rotrwać

dłużej

jak

kilka

miesięcy.

Tak \Vsz)'scy myśleli, bo jakżeż by
mogło być inaczej wobec wydoskonalonEj
morderczej broni nowoczesnej, webec miljonowych armji zjadających bajeczne sumy. Zabraknie poprostu ludzi i pieniędzy.
Ale wkrótce przekonaliśmy się, że byiiś·
my w błędzie. Zmieniono sposob Prow;,dzenia wojny, kióra teraz trw~ juz' dru"'i
rok i jeszcze mol§e się długo pociąg'\ą6.
Ale coraz bardziej doku':!z\ją l;am inne
następstwa wojny, w pierwszym rzędzie
nieznośna drozyzna ~ywnośc.i. Z poczatlw
cierpiały od niej oezywiście klasy najbiedniejsze. Dziś już nietylko im· zagraza
głód i, zimno, ale tskże i t. zw. klaf:!ie śred
niej. Nasz kraj nieszczęsny, który niko"
mu .ni~~awinil, cierpi więcej od innych.
MUBlellsmy składać ofary obydwom Btro~
nom. . Ale to są konieczne skutki wójny.
Są

jednak objawy nie

dające

się

wytłu

maczyć ową koniecznością, a do tych na~
leży bezsprzecznie nad miernadroźyzna.

/Wyżyny
~owacu.

llapołudniu

od Gro. Mila- .

W kierunku Kragujewacu,

Jo9r.~U~2no nieprzyjaciela za skrawki
~':!owgkaru . i Łepenicy. Kragujetwac 'jest W ręku niemieckim. Na

91schodzie,odMorawy, zdobyfomimo

~8zak urodzaj ich był dobry i zapewne
Jch w tym roku nie mniej zasadzono, uni.
żeli w zeszłym, prawdopodobnie więcej.
Tr:eba tu także odliczyć spory pro~ent
kartofli, które dawniej przerabiały g<)fzelnie na spirytus.
Teraz gorzelnie są nieczynne. W rezultac.ie więc kartotltl powinny być w tym
ruku Jeszcze tańsze, nii; dawniej. Tymczasem i za kartofle pł lciliśmy potrójne
ceny.
Podobno' w niektórych miejscach jest
nadmiar kartufli, a wywieźć ich niewolno, wskutek tego niektói8 nietrwałe gatunki gniją, bo na miejscu takiej wielkiej

ilości

nie
Kto

można zużyć.

temu wszystkiemu winien'?

Z

początku

niewątpliwie winni temu byli
spekulanci, którzy korzystając z braku'
kontroli tucżyli się bez skrupułu groszem

biedaków. Nie mając samorządu mus~·
my apelować do tych, co nami rządzą.
Wszak mogliby oni chyba uregnlować t~
sprawę tak, żeby produ',t, nim przejdZie
od producenta do konsumenta, nie podrożał w dwój-, trój-lub czwórnasób.
Mając władzę, latwoby im to chyba
przyszło.
Jakaś centrala, !lp. moglaby od
czasu do czasu ogłaszać umotywowane
ceny maksymalne, a rzeczą władz, jak również i samej publiczności, byłoby ba·
czyć, żeby tych cen nigdzie nie przekraM
czano. Tym sposobem, zjednocznemi sił~mi nie trudno byloby położyć kres już
metylkosp'ekulacyjnemu gromadzeniu tych
produktów przez niesumienne jednostki,
ale w. ogóld wyzyskowi. A już rzeczą de~
putaC)i za~~owjantowania miasta Chyba
Jest, urządzlc to zaprowjantowanie tak, że
by rzeczywiście wszyscy z niego mogli
. korzystać, t. j. nietylko jakiś 1% ludności
którzy mają na to czas i mogą wystawaĆ
kilkakrotnie po kilka godzin dziennie'· na
t~,. ażeby po normalnej cenie otrzymać jakls produkt, n. p. liorzec lub ćwiartkę
w~gIa.
.

Kronika polltqczno.
Propozycje angielskie ..
ATENY, 30 października. - Otloby,
stoj ąee blizko prezesa ministrów Zaimisa
twierdzą, że Ąnglja za przyłączenie
się
Grecji do czwórporozumienia ofiarowała
tej ostatniej, .oprócz wIsPy Cypr, jeszcze
(za ~e~wolenlem }Vłoch) areh.ipehg wysP
EgeJslncD, a takze caląpołudniową Al ..
banję.
Anglja zobowią,zr.ła się oprócz tego
usunąć się z zajętych wysp na morzu
Egejskiem po wojnie j za czasowe zajęcie
tych wysp wypłacić odpowiednie ods~ko"
dowanie.
.... Zaimis jednak odrzucił te ponętne
propozycje 8p.gielskie pod pozorem, że na.
ród i armja życzy Bobie zachowanie dotych..
czasowej neutralności.

Jak wiadomo, kraj nasz jest rolniezv. Zui"
wa tegoroczne tak unaa jak i w Niem..
czech były dobre, ludu ości chyba tu j tam
wiele nie przybyło. Można się więc byłQ wobec spustoszeń wojennych, spodziewać podrvżenia niektórych artykułów· zy"
wnoścl jak n.p. mifils3; mogły trochę po~
droźeć i mąka, kasza i t. P'J ale w żaden
Zatonięcie angielskiego wJ.
sposób do tego stopnia, żeby za nie ph~
. . ławi2GZa min"
clć potrójnI} ipoczwórnl} cenę, to już bJ"
ROTTEHDAM, 31 'października. - Z
wiam sprzeci wia się wszelkiej kalkulacji i
daje duiu do myślenia.
.
. Londynu donoszą. urzędowo: Wyławiacz
v

Z widowni bałkańskiej.
Kontynufąc natarcie opanowano

dliwić, czy wytłumacz)'c drużyzna kartofli

m!n ,,:S:~tbe" . zatonął zapl'zeszłej nocy w
Galhpoli, wskutek. zderzenia ~si~
z ~lIJe:lDym okrętem.- Z 250 ludzi załogi
zginęło 2 oficerów i >158 żołnierzy.
bIISkO,SCl

Wyp·łała Grecji
poiy~zkill

ATENY, 31

reszty

października.

- Jak

sły'

chać, francuski rząd wy płacił Grecji resztę

poprzedniej
franków.

pożyczki

Pierwsza

w Bumie'.12 miJjonów
.~

czynność
rządu..

nowego

.

GE~EWA, 31 października.-Z Paryża
donoszą. że
pierwszym czynem nowego
rządu będzie 'ioiesienie cenzury politycznej

we Francji.

Odroczenie posiiedze6 Izby
frai!lcuskiiej ..
IWTTERDAM, 31 października. - Z
Izby depu~
to:vanych odroczQno do a"go listopada. ,~W
dmu tym nastąpi oświadczenia nowego
~·ząd!l. omawianą będzie interpelacja, dotycząca obecności we Francji {rewnej ilości
Austrjaków i NiemcÓw.
.

Paryża donoszą, że' posiedzenie

Powody dymisji Vivianiiegom
. .:o.ziennik

uyzędowy

drukuje

pismo

VlVl.amego, ..W kt~r~m. ten. podaje motywy
swej deCYZJI. VIVlalll pisze: .. W czasie
ostatniej interpelacji, na ktÓflł odpowiadałem, stwierdziłem, że poniiino moich usiłowań,
zgrupowała się jednak pewna
mniejszość w celu utworzenia tajnego komiteto, którego ja kategorycznie uznać nie
chciałem, pozatem więcej jak 150 danutowanych powstrzymało się od wyrażenia mi
votum zaufania, którego żlłdałem. Sądzę
i moi koledzy r6wnież zgodzl\ się pod tym
względem ze mną, że obecnie niezbędny
n~m jest rz&d, obdarz:ony zaufaniem wszystkIch. W przekonaniu, że znajdzie '.lię osobistość polityczna,która jedność tę wskrzesi
i umocni, co jest gorącem wszystkich pra..
gnieniem, składam moją i moich kolegów
teki w pańskie ręee, panie prezydencie".

Nadzieja pokoju?
Pod nagłówkiem "Ku pokojowi'" o·
mawia pismo "Guerre Nondiale" znaczenie gabinetu Brianda.
Już od dłuższego czasu Briand zachowywał się milcząco i nie wygfosii
ani jednej mowy przeciwko Niemcom.
Zdaje się, że Briand już. od dłuższego
czasu oczekuje dnia, w którymby można zawrzeć pokój, przy (:zem on by
mógł odegrać rolę pośrednika, zwłaszcza
mając takiego w~półpracownika, jak Juljusz Cambon, doskonały znawca spraw

niemieckich.
.
Wobec nieudanej ofenzywy JoUre,
wobec rozczarowania na Bałkanie, zagadkowej postawy Grecji i Rumunj~
k~!l~tator~twa. \yłoch!. wahania się An~
glJ! l beZSllnoscl ROSJI zachowuje sobie
Brland otwartą drogę ku pokojowi. Bardzo ~Yć. ;.noże, że. i najzagorzalszycl,
przeclwmkow naklom do współpracow
nictwa dla ~łatwien'ia tej pracy.

Rosyjskie operacje kredy.
ł,ewe ..

SZTOKHOLM, 31 października. "Dień" pisze, że Rosja VI czasie trwanill
tej ~ojny otrzymała zagranicą, i miljardów
rU?lI .kred.y.tu. Jeżeli do tego doliczymy'
5 I poł ml1Jarda rubli pożyczek.w· formie
bonow skarbowych i emisji banknótów to'
te. ?per~ćje kredytowe dłsięgn~ Bumy' 13

llllhardow rubli.

GA ZET A

: ~ponja i

'dążenia

stycżne

monarchia
Chin.

ROTTERDAM al października.
!1Uer donosi z P~kinu; Rząd japoński dał
zyjacielskll rad~ rządowi ch~ńB~iemu, aby
m21y:mał si~ z przygO~OwB~Hm~l do przyróeenia monarcji. ponlewaz taki krok prate napewno wywo~a niepokoje, któ~~ wy..
lwią na niebezpleczenstwo pokOl
na
oohC)dzle i narusz~ interesy zaplą:tanych
wojnę europejskich mocarstw.

Sprzedaż węgla.

(a) Od soboty spr~edai :vęg1a .z~
Teschicha przy ulIcy' Wldzewsklel
pod nr. 62, została wstrzymana z powodu
braku węgla.
składu

Karła

{a)

cieśli,

16 stolarzy.

11 malarzy.
6 blacharzy,

. ,
Bliższych wiadomośc l udziela SIę w urzędZIe
: racy w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej lOS.
ł.ódt, 26 październi!<a 1915 r.
C1:sarsko Niemiecki Prezydent Policji
von Oppen.

Obwieszczenia•.
Oospodarz rolny Konstanty Gór e c k i w Fraprzezemn'e ukara~y grzywną w wyso')ści 100 marek lab 4 tygodnIOwym aresztem, poieważ niewymlócone Zyto ś ciął na sieczkę.
.
Łódź dnia l listopada 1915 r.
Cesarsk~ Niemiecki Prezy:lent PoliCji.
von Oppen.

(a) Zarząd komitetu rozdziału chleba
i maki zamierza otworzyć sze.reg wł~s!1ych
sklepów ze sprzedażą mąki ps~el!nel 1 ży
tniej, w celu walki ze spekulaCją 1 podwyż
szaniem cen mąki przez handlarzy.
, W sklepach tych mąka sprze~awana.
będzie tylko za kartkami chlebowymI.
IPrzyjm@wanie miedzi i mosiądzu.
(h) W bieżącym tygodniu na placu 'pl'ZY

ul. Widzewskiej Nr. 2 znów będtl p~zYJmo
wane miedź i mosiądz od osób zamIeszkałych na ulicach, wyHcsouych już przeszłym
razem.
.
Delegacja, która zajęła. się konfl~katą
niedostarozJuej miedzi i mOSIądzu ChWIlowo
za.wiesiła swe czynności.
Kto otrzyma zapomo9l'l!

(h) Z ~Ozpcl'15ąd.ze~ia k0':ll~tetu N. ,P.
B. przy mligIstr~cie wIDnI właśolCiele domowo
wraz kontrolerami zaświadczać, kto potrzebuje zapomogę l'l 'lokatorów, . bez pod~iau go,
spodar:08 domu zapomoga me zostanIe wydanI!.

(a) W IlbiegłyI? t~g?dniu naucz~
ciele i nauczycieikr' miejscowych szkol
początkowych, w liczbie oko'o 400, otr.zymali wypłaty pensji za wrzesień i paźdz1er
nik wraz dodatkiem węglowym za półro
cze: Razem kasa magistratu wypłaciła o.
lo 80 tysięcy rubli.
założenia komisji
Międzyzwiązkowej i poświęcenie

Obchód rocznicy

został

Obwieszczenie.
Szef administracji przy Jenerał Gubemat.or,twle Warszawskim reskryptem z d. 24 paździ.ernIka
915 r. nada! ławnikom magistratu m. ŁodZI tytuł
raJcy",
.
LOdź dnia l listopada 1915 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
von Oppen.

Ó~ło~~enie.

,

Delegacja Zdrowia przy Magistracie m. Łodzi
"~ ~em $ wakujących posadaCh:
'
1. Lekarza miejscowego w Szpi~al~
w Radogoszczu, z pens:ą rb. 750 roczme l
całkowitem utrzymaniem.
2. Laboranta w oddziale bakterjologicznym Laboratorjum Miejskiego z pensją rb.
60 miesięcznie.
..
Oferty przyjmuje biuro Delegacji Zdrowia

'I\ikołajewska 35.

,.

życie.

Wypłata pensji nauc:a:yciełom

11 ślusarzy,

:inle

Łódź,

dnia 3I-go

'..
paźdz1ermka

1915r.

Magistrat
.
Delegacja Zdrowia
Schoppen.

Ualendorzg k.
- DZIŚ: Dzień Zaduszny.
JUTRO: Huberta. B.
W scMd słońea godz. 6 m. 49.
Zachód
Dziś

w

Z komitetllll kart, chlelbowej.

'Niesumienni podzegacze starają się powstrzy·
"at tutejszą ludność robotniczą od 'pr~yjęcia .pr~cy
, Niemczech, utrzymając, że dostawle~l do. NIemIec
botnky. bywają tam wci~lani ~o wOjska lako zoł;
erze. W tych twiet"dzemac~ mem.a ~łowa.p'rawdy.
'lbotnlk6w wysyła siĘ) jedYl?-Ie do lUZ tu~aJ !m wy.ienionych miejsc pra~y I .zat~udnia SIę l~h tam
~dług zgodzonych tuta] piśmIenme przed odl?zdem
aronków układu. Zupełnie wykluczone.m Jest u':wanie ich do służby wojskowej. P,:zeclw 8zerzy-:
'?łom tego rodzaju pogłosek wystąple z surow,!m~
rrami i polecę uwięzi~ ich: .Proszę wszyst~Ic:h,
'6rzy chcą pomódz cIerpIące} nędzą ludnoscI. !
~órzy jej rzeczywiście. d«;>brze życzą" aby nakłonili
!Zrobotnych do przYJęcIa pracy. . . •
Poszukuje sir. różnych lzemieslmkow ł ro~o
"uków, do miejsc poloż.onych w Nie.mczech. Procz
, 'go moZe być w same] Polsce umIeszczonych na:cbmiast za dobrem wynagrodzeniell}:
,
500 robotników do budowy drog,
200 rozbijaezy kamieni,
100 robotników do syp'l!nia szańców.
do Brześcia Litewskiego:
700 robotników do budowy dróg telaznych,
32 murarzy,

24

Łodzi

cukrowa.
niedługim czasie

wprowadzona zostanie karŁa cukrowa.
Za normę dziennej racji cukrt;. dla
jednej osoby określono na 20 gramowo
Odnośne władze zajęte są opracowywaniem szczegółów wprowadzenia projektu
w

Obwieszczenie.

W

•

°

"

"

4.

3B.

g. l po połud. Stan barometru 745.
~'a jutro spodziewana słota.
. WYPOŻYCZALNIE Tow. "Wiedza- ot"V'Rrte codzienuie od g. 5-8, w niedziele i !lwią
:a od g. 10-1.
l. bibloteka ul. Piotrkowska 103.
II..bibloteka. ul. Targowa 59.
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzewi Oświa'y otwarte są, w środę od godz. 4-6, w nie:zielę i święta od l-ej-l-ej.
O

jmnika miejuowa i SaS!edlka.
I?rz:yjill:!i:.-J depMf:owait)'ch p.arlamenłu

niemieCkiego.

Dziś przyjeżdżają do naszego miasta
Ieputowani parlamentu niemieckiego w
:ełu badania na miejscu przemysłu lódzdego. D"putowani zwiedzać będą większe
'a;kłady przemysłowe Łodzi, m. i. zakłady
,'Joznaiiskiego, gdzie p. Maurycy Poznań
ciki wygłosi referat o celach i zadaniach
~rzemysłu' polskiego.
'!eł.'lranGe !Pi':zedsławiciel\i l.:liiniicbklllchen.

,-

składnicy.

W ubiegłą niedzielę 31 paźdlJ. odbyła
się uroczystość rocznicy założenia komisji
Międzyzwi~zkowej Ilzterecb stowarzyszeń robotniczych Łódzkich: ,. Praca II, "Rgbotników
Chrześćjańskich A , "ChristIiclle Gewerkachafti "Resursy Rzemieślniczej".
Uroczystość rozpoczęła się soIennem
nabożeńs~wem w kościele Sw. Krzyża, które
o godz. 12 1/ 2 odprawił ks. Albreoht, kazanie zaś okoHcznościowe wygłosił b" Wyrę.

bOW8ki.

Po

nabCtzeń.stwie

Nr. 290.
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odbyło się poświę

cenie nowootworzonej przez Zjednoczenie
składriicy garderoby dla biednych, mieszczą
oej si~ przy nI. Piotrkowskiej Nr. 104. w
pałacu barona Heinzla, który udzie!ił cHa
tej instytucji bezpłatnego lokala z kompletuem urzlldseuiem, oraz sowicie zaopatrzył
składnicę 'W potrzebne zasoby z własnych
fabryk i składów.
Poświęcenia dokonał ks. Pneździecki,
kMry w przemowie, wygłoszonej do obecnych, zaznaczył doniosłość otwarcia instytUCji i wyraził zarazem ,w imien'u sfer robotniczych serdeczne podziękowanie b" ronowstwu Heinzel, za ich skuteczną pomoc
mderjaJną, dla instytucji' okazaną. O godz.
:1: po poło w sali Domu Ludowego [ny ul.
Prsejazd 34 odbyła się właściwa uroczystość
komisji Zjednoozenia, !la której zgromadzili
się gramjalnieozłonkowie, prezydjum, oraz
delegaci różnych stowarzyszeń. Prezydował
p. Ignacy HirszeI, prezes komisji, sekretarzował ks. Ign. Cyrul'lki. Po pl'zemowach
pl'ezjldującego i ks. Albrechta, zabrał głos
patron Stow. Rob. Chrześ. ks. WJręb~wBk;,
który w treściwy sposób wyłożył pl'Eyczyny
i pobudki powstania istniejący oh 'd~jś w Ło
dzi zrz8szpń robotników chrześc., oraz owocną pracę utworzonego obecnie ZjehlOczenia,
które położyło jUg olbrzymie zasługi dla
biednej sfery robotniczej przez otwaroie szt'regu instytu'cji samopomocy jak i bratniej pomocy.

Z koleji i p. Zdrojewski znał sprawo..
zdania działalności 10 kuchen robotniczych,
z którego dowiedzieliśmy się, . iż w roku
sprawozda.wczym imałmie te wydały 511,427
obiadów 3 kopiejkowych płatnych, Oraz zupełnym biedakom 237,304 obiadów bezpłatnych.

Ksiądz Cyraaki referował działalność
Giełdy pracy. W obszernie opracowanym
l'Sferunie, z prawdziwą eratofską, B \, adą 0powiedział rfferent zF.brnn.vm a!l!Ltil' dzieje

walU i trudlJości, z jaklemi Gleida borykać

się Ului>'ała i kreślił dalsze wytyczne dla
i;or&z większej i bardziej oźywionej działal
ności Giełd}. Zawiadcmiwil3y G tell, że w

grudu'n ma wyjść z druku szc3ególowe spr,\Y środę, d. 3 b. m. (} godzinie 5-ei
CłO południu w sali domu Nr. GO przy ul. , wozdanie li Giełdy pracy, mówca wezwał 'iN
końau obecnych do ilcz'.)zeuia prze5 powsta\iikołajawskiej odbędzie się zebranie przed~
n~~ panuęd zmarłego pierwszego prezesa
itawieieli tanich kuchen, jak również piekomit",tu Giełdy, śp. inż. Prol3nera.
~alZY, którzy dostarezają., o lub zechcą na..
Pani Marja Grzybowska omówiła stan
Jal dostarczać ch~eb (Ua tanich kuchen,
spra WY wysyłania rodzin robotniczych idzie ..

ci na Kujawy l w Kutnowskie. g?zie dZi::~
gorliWOści pani Piwnick:ej z WolI R;e~~ o
rawskiej i dyr. cukrowni Dobrowo!! leg
z Mieczysławowa, zdobyła fundusz nSa ten
cel w sumie 572,40 Mrk. l. 89 " 13 Rh . pra"
ht
Wozdanie to potwierdaił kEi •. patron Al?rec ,
który osobiście zwiedzał przytulis~a .1 p:z:;
konał się, ie stan wysłllnych rodZIn l.d~l:~
]'est zupełnie pomyślny i zadawalnUillk .l'
.
f lIll.OW
ł'
na
waMalenstwa zyskają po klIka
<
dze. W tym miejscu zazllar:z~ł pr eze: .p:
HirszeI, że pp. Jarzębowscy, Ule t;I~gą- d.
. 11 roe·~'~t
'sel v.ło .
• .•
czestniczyć w d ZISlfJszeJ
~J.-.'
żyli na jego ręce ofiarf2 w snmIe Rh!. 25 l
dyr. Zalewski Rbl. 5.
.

W dalszym

ciągu

o:;wietlenie do
/' elektryczne
kania.
•

każdego miesz~

Kuszt roczny połączema na. 50 watów
ma 12 marek, po.łączema oświe
tlenia scbodów 16 marek 1 t. p.
wynieść

TajemniCZY lEgOb.

(a) Przy ul .. N?womiejs.~iet 'pod .nr.
10 do stróża kamlemcy zgłOSił SIę pevl1en
nieznajomy człowiek z prośbą o p~zenoco
wanie. W trakcie rozmowy meznaJ0!!I~ 0znajmił, iż jest prowizo~em farmaCJI.l te
do Łodzi przyszedł na pl~SZO aż z _Wll~a.
Nagle zrobiło mu SH~ słabo 1 Zafilm
zawezwano pomoc lekarską, zmarł.
Lekarz pogotowia stwierdził zgon,
zaś lekarz cyrkułoWJi ~ie)ski, zajął się określeniem przyczyny sm:~rcI •.
Policja czyni poszUlnwama krewny~h
lub znajomych zmarł,:&o _c~lem ustalenIa
tożsamości jego OSOblstOSCI.

zebxama dele~at ~e

Bursy Rzem. p. Szybiłło zdał relację l'l dz:s,. tej. Qs~a t me],
. . p. Adams1..j
ł alooacl
" -. .z dZla._
łalności Stow. Rob. Chrzes., p. T}~Ia~
z "Pracy" i p. Pinkpwski - z "Ch~lstl:c~e
Gewerksehnft". Z relluji tych dOwlsdzlehśmy się, że wszystkie te k~EPor~cje, prz~~
otwarcie kooperatyw, kuchnI taUlch,. czy te.
ni i t. p. instytucjipomocniczych, DlOSą mo:
żliwie akuteczn~ pomoo swym czł~n~om l
zgłuszającej się biedzie. Z. prZem?Wlem8 np.
p. Adamskiego dowiedzieliśmy SIę, źe kooperatywna "Praca'" przyniosła im przesalo
4000 rbl. oszczędności na zakupach .•
Po wyczarpauiu materjału, panI Grzy.
bowska, na wniosek jednego z członkó~. aby
wskazanem byc mogło, gdzi8~eIerpaó mfo:.-maC]1 l adresy istniejących obet'nie instytuCJ.J.
składnio i t. p., zaprojektowała. utworBeme
komisji informacyjn('j, w której mogłby każ..
dy z edonków otrzymywać potrzebne mu
wiadomośoi.
_
Po wyci!erpaniu programu 1 'Po przemówieniach prezyduitlcagQ i kp. Albrechta
oras oJśpiewanie okolitllnOŚoiow~j pieśni, zebunie zakończono o godz. 7 WJel17.
••
WouóIe z całego zebrania wynieśhsmy
wprost wOrażenie jakiegoś ciepła rodzinnego i bratniej miłości, jakie wiały z e8trłldy
ku' h m masom roboczym wsłuchanym w prze·
mów"ienia i relacje del~gatów i pr_znwo~n;:
ozących. SzczęśóBoże w dalszel ~hozneJ
praoy 1(a.l
Ze ZYSią~ku zawodowego feBczell"ów.
L

(h)

W

ubiegłq

niedzi.elę

w

Samobójstwc.

,o) W niedzielę o 9·ej rano 19-1etnia
H B zamieszkała. przy ul. Aleksandrowskiei
Bkorzystaw8~i z chwili~ gdy nikGg.o
nie było w mie~zkanl~t P?pełmła samobóJstwo przez pOWIeSZenIe SIę.
•
•
Gdy rodzice przybyli d~ mIeszkam a,
znaleźli tylko stygnące zwłokl. ,. Przyczyna
rozpaczliwetTo kroku nieznana.

'44.

Kradzieże.

.,

(a) Przy ulicy. Myś1i,!s~iej po~ nr.
z mieszkania MImszewskiej . skradz,ono
g~tówką 40 rb. 45 kop.; przy ul: Gubernatorskiej pod nr. 38 z mleszkama
~o.
ihengrubera skradziono buty,. ~artosc~ :.::5
rubli i 2 pary garderoby; z mteszkama M.
Fiszera przy uj. Pallskiej pod nr. 9 skra:
dziono ró2nych rzeczy na sumę 10 rubli
50 kop.
I

J:

Kradzieże Uf

I

IQk~lU

okolicy.

TekHn, gminy Bruf.l, u
włościanina Alberta
Rezława
złodzieje
skradli z mieszkania różne rzeczy. wartości 110 marek, we wsi
Kalinka, gminy
Gospodarz prd Rzgowem z ohórki 'yłościa
nina Antoniego Frcntczaka skradZIOno 14
sztuk gęsi, wartości ~O marek,. oraz ze
stodoły Karola m",niaka skradz1ono narzędzi gospodarczych na śumę 160 ~11nrek.
(a)

We

WSI

Związku

zawodowego felczerow przy ulIcy
KOllstantynowskiej Nr. [) odbyło Rię nadzwyozajne zebranie człon kt'lw. ..
.
Przewtldniczył na zebranm prezes Z\V)~Z.
ku p.F. Jarkiewicz;który ssprosił zes,:ej
strony na asesorów pp. Łuczaka i Suszl;lewicza.
Na porządku dziennym było rozważe
nie polecenia delegacji N. P. B. przy magistracie,' aby Związek z p'lmięd:zy swych
członków wybrał kandydatów, którzyby za,
jęli się ewakuowaniem cllorych umysło,:o,
oraz na choroby zakaźne do domów zdroWIa,
oraz za granicę do Wrucławia i t, p., a takźe oznaczył wynagrodzenie dziennie dla felczerów.
Sprawę tę szeroko omawiano, przyc7.em
Wy hrano kandydatów, ora:; usta'lOwiono pła
cę dzienną, przyczEm kłads:ono Ilaci~k na
tę okoliczność, by felczerzy byli ;;ujęci udzieluuiem pomory chorym, uie zaś uzywnni do
zajł,lć, nie mających ni~ wspólnego ił ioh zawodem.
Wkrótce ma być zwołane ogólne zebranie czlonków Związku.

l ostatnIeJ

choołłt

Urzędowy

komuRikat
austrjacki.

WIEDEŃ, l-gl) listopada;

Z widowni rosyjskiej.
Po silnej walce ręcznej, odparły
c. i k. wojska nad Szczarą natarcie
nocne. ,Na froncie nad Kormyniem
odparto' kilka silnych natarć nocnych. Na północy od Bieniawy, nad
Strypą, rozgorzaty, po odpartym nanatarclU, ponownie silne walki. Na
północno-wschodniej widowni wojny
wynosi październikowa zdobycz armji pod zwierzchniem dowództwem
c. i k., 142 oficerów, 26,OOQ szeregowców, 44 karabiny ma~zynowe, 1
działo, 3 latawce i róż.ny inny materjał wojenny.

Z kuchni robotniczych.

. (b) Z powodu reorganizac,i kurhen robotniczych, a mianowicH3 ,.dodawaniaporeji
chleba do obiadów 3 kop. ga kartkami chlebuwemi frekwencja zu'cznie się zwiększyła.
Ró wuież znac.znie ~więkl!lzyła si~ liczba obiadów, zabieranych do domów.

Z widowni

włoskiej.

Trzeci szturm Włochów na nasz
front na Pobrzeżu, rozpoczęty 18-go
października, a ponowiony przez siły
świeże dn. 28, zaczyna słabnąć.
Właściwie natarł je&z:;ze wczoraj nieprzyjaciel daremnie przy pomocy dużych s] na północny kraniec płaskowzgórza Doberdo, a w kilku innych
miejscach przy pomocy sił słabszych.
N
' . t·
. d k

Z kooperatywy praKni robotniozej.
(h) Zanąd kooperaty\vy pralni robot;Ji.
czej zwołuje w następrvi ~oboię o godzin:e
S-ej po poł. zebranie członków w lokalu przy

uj. Zgierskiej Nr. 13a. Na zebrani;{ tern dck0!lane będą wybory.

o kamaszników,

(h} Z powodu częstych zaiargó,v w.
ostatnich czas~ch pomiędzy pracownikami
kamaszy, oraz pracodawcami, Związek zawodowy kamaszników postanowił przy Zw.
atarcie Jego Jes JUż Je na
nie 0(Wschodnia 27) utworżyć artel.
gÓlne.
Poczyniono w tym celu już stosowne
Z'lOowiedziana wielkiemi słowa-

mi, prżez wło~kie dowództwo woj.
skowe,ohnlywa i usiłowanie wyko.
nan:a jej na głównym froncie przy
pon:ocy_przyna]'mnieJ'
25 dywjzJ'j pic.
_
źyzńy artykułów palnych np. nafty, oliwy, choty, zbmała się O niewzruszony
oleju, spirytusu uprzy~tępnjć ludności umur wJ.szych pewnych zwycięztwa
bożslej korzystanie z. usług elektryczności . wojsk. Dwutygodniow~} bitwę nad
dla celów \)świetlania mieszkań, po cenie I Sł'
f
..
l b ':czą
wygra
a nasz ,TOn"
możliwie najniższej.
.
.
. . mlgZ oręz,
,
kroki.

E~el;trycz:ność dla huhmśtli Uboższej
(a) Jeden z radnycII m. Łodzi p. H.
opracowuje
projekt. który będzie przedłożony władzom miejskim, aby wobec dro.

I

Jako podstawę tego projektu p. H.
~Jow'y . Jest ,V\szęaz:e nie:mi~niony:
proponuje przyjąć uchwałę magistratu n,ia . Rowmez obroney Tyrolu l Karynijł
steczka Kopeniek, które zaprowadziło
zahzym::;1i si:nl': W rękach sl,anf.Jwi,
s~al~cję .elektryc~ną ~l~ mie~z~<ll1 ludności ska, bron:or,e boh~tersko od po('ząt ..
UDozszeJ po. ceme mm1:naImeJ.. .
! lu! wo;nv. Sukcesem tym dowiodła.
- W mysI tego magistrat wUllen zobo, I
"jl1-~' "~, ~ b .
. '_L
wiązać elektrownię miejską do zaprawa-I ponow .1,: n(4 .. za .:. rOJua potęga J~
dzenia w każdym z domów specjalne li~
cZczeml 1 bezpodstawneml są wszel*
czniki od których moznaby przeprowadzać
kie uroszczenia byłago sprzymierzefi.

in-I
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s.

ŁODZI<A.

GAZETA

Teatr I mU;9ku.

W Srodę,3 Hstopada o godz. 10 w Kościele św. Krzyźa odbędzie si~
żałobne nabożeństwo za duszę

Sprostowanie.
Zamiast światła na grób ś. p. LeokadiI skiad&
A. T. rb. jeden na głodnych.

"FuZlir Polski
\Cegielniana 6'3).

Odpowiedzi Redakcji.

Najbliższą premjerą w teatrze Polbędzie głośny dramat narodowy

St~nisła
słuchacza·

lchałkie

a

skim
w 4-ch aktach, na tle dziejów 1863 r. t
przez franciszka Domnika "W górę
serca/! (Zdobycie sztandaru).
Sztuka ta, odznaczona na konkursie, ogioszonym przez H:omitet obchodu 50-tej rocznicy powstania 1863/4 r.
graną była w Krakowie za dyrekcji Edmunda Rygiera kilkadziesiąt razy z rzę
du z nadzwyczajnem powodzeniem, a
pól roku temu wystawiona w Wiedniu
na powiększenie funduszu Naczelnego
Komitetu Narodowego, doznała entu-

lcza

wszechnicy Jagiellońskiej, żolnierza. l
legionów polskich,

brygady

Panu Jarlowi Hor.
Wiersz nZ starganej pieroi" nie

ub

zjastycznego przyjęcia.

. Dnia 3"'go Listopada, jako w pierwSZll bolesllf%

:.1:

Dr. Med.
odb~dzie się nabożenstwo żałobne w kościele Ś~ego Józefa przed wielkim ołtarzem, o
godzinie. 9 i pół rano, na. które znajomych I l!iyczli-wych, zapr sza pozostała.
żona .i dziec:mi.

ca do południowo.zachodnicb obsza- . mieckie po silnych walkach. panują
rów granicznych, które sądził i~ pod- cą wyżynę Triwunowo-Brdo.
stępnemi napadami z trłu łatwo zdaSiły
bułgarskie wywalczyły na
:będzie.
drodze do Parazina wyżyny na zaW walkach w drugiej połowie chodzie odPJanicyny. i w kotlinie
.października, stracił niepr.zyjaciel przyUisa wy wyżyny na zachodzie od Be.najmniej 150,000 ludzi.
lapalanld.
.
Ogólna dotychczasowa zdobycz
Z widowni południowo-wschodniej.
wojsk niemieckich i austrjacko-wę
Na obszarze na' zachodzie od gierskioh generała Koevessa wynosi
Wi·~lkiejMorawy, dotarły sprzymie20 oficerów, około 6660 żołnierzy,
rzone siły zbrojne, wśród miejscami 32 działa, 9 karabinów maszynowych,
silnych walk. ze strażami tylnemi, przeszło 30 wozów amunicyjnych,
do wyżyn na południu i południo reflektor, wiele amunicji karabinowej
wym wscbodzie odern. Milźnowa i artyleryjskiej i bardzo wieleamunu i I(ragufewacu. . Między ··7. .a 8 nicji dla piechoty. Prócz tego zdogodlińą przed południem, zatknięto
byto 45 starych lub rozsadzonych
luf działo wych.
dziś na arsenale i koszarach w Kra.gujewacu chorągiew austrjacko-wę
Zastęvca szefa sztabu generalnego
gi~rską a wkrótce potem niemiecką.
H o efe r. marszałek polny poracz1i.l.~
W kącie rzecznym między Moawą a Reserwą, zdobyły wojska nie-

władz

Dla

, (kosmet9kn lekarska),
weneryczne,
i niemocy
moczopłciowe

gości

N. B.

piętrze

Na pierwszem
. małych

s. Lewko~i\iicz

łł..

KOlill!:ltamły"o\.vska .12

od godz. 9 -

MIeczy-

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

l i od 6 -

8 dla Pań 5 -

A4?

6

Ogniowa O[botninR

We Czwartek, dnia 4 Listopada r. b.
o godzinie 6 wieczorem: ćwiczenie sy ..
gnalislów wszystkich 9 oddział6w w
domu rtlkwisytowym 3 oddziału.

Zawadzka. 10.

ChorobyGodziny
skórne8-1i i wenervczne.
4--6.

Eedaktvr i wl'daw~aJa ID li 1'0 de II' (m. p. Przejazd .s~i

RriłllSZEIIIA BiłOm: :I

5 eleganckich gabinetów dla

LA

towarzystw.

.- Wa:tne dla
J.lnstytut

denł:ystów!

techno - dantystyczny"

ZĘBY

SZTUCZRlE

z podniebieniem lub bez takowego na
złocie, pOl"oe8aniie, kauczuk&B oraz
wszelkie roboty techno-dentystyc:me (koronk;, mostki, zębJ' na sztyfeikact.
iirepał'DC~e wykonywa się pod kierunkiem
osobistym dyplomowanego f~cnowc31
popl'awnie i łanto

~ ulica Krótka
Dobra okazja do nauczenia

~
tego fachu!

N!! 9.
się

"

lIiiIII

eukalyptusowo-mentolowe
pastylki, niezastąpione przy
kaszlu i chrypce.
Dostać motna w aptekach ł
I
I
większych Składach apteczno
'65 poleca apteka W. Danieleckiego
'
ft
Piotrkowska 127.
~
ku~zerka przyjmuje chore, u~l'IielliL
porad.
A BIednym ustęstwo. DyskrecJa... Piotrkowska A~ 223-25.
463
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Biuro

Próśb Pisarskirgo, Andrzeja

Nr.7

rawiec damski z powodu kryzysu szyje elegancko kostjumy od ł,{r. 10 palta od 14r. S
sukuie od Mr. 2. Szyję karakułowe żakiety futra. i prLerabiam na najnowsze fasony. P;acownia. E. Rudzkiej Piotrkows:m 17, parter, Nowe

K

żurnale nadeszł:v.

koń z wozem d~ sprzeda~ia.

M'lkołajewska 59.
1074-8

lombarGlowe kwity na ws~elkie Frzedmioty ku:

o=l;;uję płacę

najlepiej Piotrkowska 69 m. 32.
przygotowuje gruntownie do szkół.
N PrZyjmie posad~
na prowincji. JuIJusza 19 m. 12
od g. 4 do 7.
1073
potr.zebna służąca z świadectwami Dzielna 22 pralauczY.ciełka

MY

IlIr. lł n~ II RI

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

tó~lka ~tral

Komendant.

ordyu. Szpitala Anny 14arji
Choroby dzieoi.
miesz.kaobecnia Przejazd 6 przyjmuje do
.
9 i pół. raDO i od 5-7 p. p.

POlf.:rócił

Chorobysl{órne, weneryczne i dróg
moczowych
- - Cegielniana Hl! 6. 'Przyjmuje 8-16 c. 3-6 po poł.

światła na grób ukochanego brata
sława M. siostra składa l rub.

żadnych ograniczeń:

zamkniętyCh

Dr. B. KNICHOWIECKI

Dr. Littauer

Zamiast

.t.6da:kiei"~

głodnych.

w środę dnia 3 listopada 1915 r., o godz,
10 rano w ZGIERZU przy ul. Drugiej 19 sprzedam przez licytację zaraz za gotówkę:
3 wielkie repozytorja. Slrlepowe. 2 stoly
sklepowe, 1 kasę nationaJ, 1 duże lustro. l dę
bowy kredens, 1 szafę do ubrania, 1 maszyn~ da
szycia i 800 butelek wina Muscat-Lunel.
Łódź. duo 1 listopada. 1915 r.
Cynka,
komisarz sąd·: wy.

Codziennie Koncerty poobiednie: wieczorowego kwartetu artystycznego pod
kierunkiem solisty Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej p. M. Lewaka (pierwsze Skrzypce)
P. S; Taube-fortepian, p. M. Taube-drugie skrzypce. p. E. Taube-violonczela i p'
C. Sternblic-kontrabas.

Dr.

płciowej.

DI2

cywilnych niema

Choroby skórne i weneryczne

Lec1.enie syphiIisu salvarsanem Erlich - Hata
.606" -914 (wśródżylnie). Leczenie elektrycznością, elektrolizą (usuwanie
szpecących
oświetlenie kanału
(uretroskopia).
P,.,."i.,.",i .. OG 8-1 r. od
Panie od 5-6

Adm. "Gazety

Przymusowa licytacjam

Usługa pierwszorzędna.

hotelu, mieszcząca się dotycilczas na pierwszym piętrze, w lokalu po kinematografie,
wejście od ul. I<rótkiej.

włosów

Złożone IM

Przymusowa licytacja.
W Brodę dnia 3 listopada 1915 f!przedam
przez licytację zaraz za gotówkę.
1) o godz. 9 i pól rano przy ul. Widzewskiej ~ 90:
1 szafę do ubrania, 1 Magie lustro, 1 pluszow~ sofę, 1 regula.tor, 2 konsole drewniane;.
l aptecz.kę domow~. 1 portjegy. @ ~
figur, 1 kredens kuchenny.
2) o gpdz. 11 rano w Łodzi przy ul. Głu
chej m 4 w Ba/utach.
1 lustr,~. 1 regulator, 1 kredens kuchenny.
Łódź. dn. 31 października 1915 r.
BIazyc:zek,
komfsarz sq.dowy w ŁodzI.

wejście główne.

Restauracja

. SWhilis, choroby skórne

OFIARY

Zawiad umienie ..
Od dnia 1 Listopada. w szkole kroju i szycia
otwarty zostaje trzymiesięczny kurs nauki
kroju i szycia za opłatą czterech Mr. miesięcz
nie. Po skończonym kursie uczcnice otrzymują patenty. Zapisy od 10 do 2 po południu
w szkole kroju i szycia "polonji Kopydłows!dej, ul. Piotrkowska 154.
Tamże nauka. wszystkich robót ręcznych,
__
haftu b słego i kolorowego.

do właściwej wielkiej . Sali restauracyjnej na parterze za westibulem.

wojskowych

Ulica Południowa Xl! 2 róg Piotrkowskiej

W nadchodzący więc czwartek ujrzymy w .. Teatrze Polskim" (Cegielniana 63)
wspaniałe dzieło Kisielewskiego "Karykatury" w wykonaniu znanego już w mieście
zespołu "Koła Dramatyczno Literackiego".
Gorączkowe przygotowania do jak~
najstarannejszego wystawienia tej sztuki
są już na ukończeniu.
Obecnie odbywają
się tylko próby z pełny.m aparatem techni
cznym i poszczególne próby efektów świetl
nych i innych mających w sztuce tej wybitne znaczenie.
Biletów pozostało już niewiele i dlatego radzilibyśmy wszystkim, którzy się
jeszcze. w nie nie zaopatrzyli, nabyć takowe w kańcelarji wI(oła" (Dzielna 27) w
godz. pomiędzy 4-5 po poł.
Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że
. spektakl z wielu względów rozpocznie się
bezwarunkowo punktualnie o godz. 6 i pół
wieczorem, wobec czego pożądane m było
by, by publiczność dla zachowania spoIwju niezbędnego w tej sztuce nastrojowej i
dla utrzymania wrażenia całości stawiła się
punktualnie.
Członkowie "Kola" mogą . się zgła
szać po karty wstępu do kancelar)i również od 4 ---"5 po poł.

ZOSTANIE 31 PAŹDZIERNIKA r. b. PRZENIESIONA

Grand )1otel
Za zezwoleniem

pozostawiono

Karlrka'h.lry.

BER.HAROTA

EDWĄRDA

ID Iliedzielę. około godz. 2 po południu,
UJ tmmwl1jn .N1l t, Ha Górnym Rgnku zaruinięte tli gazetę mapy wyd.
flemtnga. ZnaillZC1l raczy oddać za wynagrodzeniem do kantoru Gazety hódl..
l?rzejazd Ng 8.

W próbach jest również aktualna
satyra w 4-ch aktach Leona Biryńskie<
go p. t. ~ Taniec czynowników", grana
obecnie w teatrach warszawskich z 01brzymiem powodzeniem.

rocznicę ąmierci

b(~dzie

dł'ukowany.

.

Analizy

·lekarskie, techniczne i produkt.

spożyw.

l.abor. chemiczne

Inż. -chem,E.

LEYBERGA,

b. asyst. prof. Freseniusa w Wiesbadenle

Kr6łka

S.

rut maszynie rotacyjnej w

ma.

potrzebny str6i'Źagajnikowa 7.
używane

kuuię

w dobrym stanie
niedrogo.
Pianino
Ce:ly piśmiennie lub ustnie Widzewska i04 m. 22.
Kuchcik zgubił paszport niemiecki wydany ~
Józef
gminy Puczniew.
.

\iiincenty Kuciński zgubił paszp(lrty, rosyjski i
WV niemiecki, wydane na Suwalskiej N~ 11.
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Czas od 6 wiecz. do 5.59 rano oznaczony jest
przez podkreślenie minut.
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Ten do mogiły kładzie się na wieczność,
Ale-zaprawdę - nie zagaśnie w grobie
Przed lat tysiącem iskrząca słonecznoŚć
Przed lat tysiącem, tysiącem tysięcy I będzie czasy ziemskie trwac-i więcej1

Z porudziałych drzew, jeden za dru"
gIm, powolnie opadają liście. W milcze-

iniu uroezystem trwają zamarłe drzewa.
Z nieruchomych konarów, kropla za kroplą spada zgęstniała mgła. W niemej
ciszy, w skupieniu misfycznem stoją nieskończone, szare rzędy, kolumny. Ramię
._przy ramieniu stanęły na piaskowym
mogielniku pogrobowe krzyże. Cmentarne pobojowisko Życia.

l będzie trwała chociaż ziemia runie,
Choe zapomniany ludzl~i rodzaj będzie.
Ani promyka nie poi'oży w frunie,
LfCZ za widome poleci ]~rawędzieI świ.atło stw@1"ZY - i gdy słońce skona,
To nowem słońcem będzie świaHość
[ona! ...

Ciszę zrzadka przerwie krótki, zer=
wisty poświst - jęk, zaszamoce drzewami, zaszepta w liście i zamrze w glębo
Idem westchnieniu.
głą
•

Tak grób mi gadal.

•

•

•

Q

•

•

•

•

*

Prawo Życia jest surowe i niezmienWyraża ono trwałość z prawieków
.w prawieki. Stróżownicą jego jest,Smierc, a baczy, by Życie-Słoneczność
wyzwalać z kajdan Ziemskości. I dla
tego opadają liście z drzew i, jak liście
z drzew, odpadają od swojej groma:dY-jednostki. Wraca do ziemi, Co z zie:mi powstało. Trwa jednak i żyje-Gro
imada. I ta jest nieśmierfelną.

~

... ......
~

-

~

.

[wiją

OrOt.

lttÓl"8

.

nam uroczyste słowiań~
skie święto Dzia'dów. Schodzą się ci
śmiertelni, w których wyraża się śmier
.teina Gromada, by pojrzec w głąb siebie, by się na mogiłach przypomnieć.
w prawieczu. W oblicze Smierci przychodzą pojrzeć nieusi:raszeni, bo wie"
dzą, :2:e zbiorowe Życie jest nieśmiertel
nem. I w głębokiem SKupieniu rozwa"
żają mysterjum zwołania się w sobie po
wszystkie czasy.
D~~ sł~wo wypowiedzieć, by wsta~

ly w nas dziady-pradziady.

ł

Należałoby nam nareszcie przyswoić
sobie tę najwyzszą myśl nowoczesnej filozofji, że zjawiska życiowo-społeczne są
głębsze od wszelkich rozumowań; są bowiem na ogół niewymierne - irracjonalne
i że tym sposobem wszelka formalna doktryna, choćby najdowcipniej obmyślona,
nie wytrzymuje krytyki w zasŁosowaniu do
życia i staje się zawsze zgubną, zwłaszcza
w dalszych swych beZ\vzględnych 'lmnse·
kwencjach. Bardzo modną dzisiaj, a wsze~
lako jedną:?: najniebezpieczniejs,zy.cb ta'kich formułek, gdyż w zastosowaniu gro~
żącą wi~lkiemi klęskami narodów i stru~
mieniami Im,vi ludzkiej jest wcale już nie
dowcipna, racjonalna zasada granic etno. graficznych.
Etnograficzne granice narodów, to
fikcja. Nie masz ich nigdzie w rzeczywi.stośd chyba tylko pozornie na jakiejś
wysepce śród oceanu, ale i tu w istocie
są granice fizjograficzne. Fikcja, wszelką
bowiem narodowość, o ile jest żywa, a nie

zamierająca, cechuje prężność, rozszerzał,ność, tak zw~ma ekspansja, bądź uświado

bądź czysto naturalna

i wskutek tego, ludność pograniczna jest
zawsże po mięszana, niekiedy na bardzo
dużych przestrzeniach.
Jeżeli kto, to my, zdawałoby się, powinniśmy lepiej od innych tę niezbitą
prawdę czuć i pojmować, a jednak zupeł
:ne jej niezrozumienie jest li nas pospulite
i raz w raz w tym względzie słyszymy
[zgubne a nieodwołalne wyroki z ust, z
powinnibyśmy

toczeki wać.
Wszak niedawno na zasadzie tej
~ormułki niedorzec~nej nietyiko, rozgrze·

keię·

I

Ja
Groby i groby! kędy zwrócić oko!
śpiż i marmur wotaTedy podrlOsisz smętną skroń wysolw
Pod gotyckiegoarkl:U:fy-ks§cLo!fl:
Myśl chce wylecieć skrzydłami złotemi;;;..;.;
"Memento mori" ściąga ją ku ziemU

"Memento moriI" -

fPoćzę-iy

l

Więc

nic! więc trupia pustka i zagłada!
Więc bezlitosne, milczące nicestwo!
Nie! marmur gada, śpiż i granit gada
I wskrzesza ducha tęczowe królestwol
Na trupią czaszką piętnowanej płycie
Z trumien zbutwiałych bije krzykiem:

d3--mnie

mówić

... Ktn sam byl grobem

o

raCjonaliści,

patryotyczni

co tu chodzi.

żebności myślenia uważacie

kto

wy jako

ment introspekcyjny.
Przedstawcie sobie teoretycznie naród, zajmujący pewną przestr:,eń pomię·
dzy kilku innymi sąsiednimi narodami.
Wszystkie są mniej więcej równe pod
względem lud'nośd i rozległo ki swych terytorjów i każdy stanowi odrębne państwo;
różnica tylko ta, że środkowe jest nkwojenne, 'wszystkie zaś sąsiednie ufortyfikowa:Je są mocno i mają potężne armje. I
oto właśnie te państwa postanawiają granice swe od wspólnego im nieuzbrojone
go sąsiada uregulować etnograficznie, na
zasadzie swej urzędowej, a choćby i "naukowej" statystyki i historji.
Jeśli kto::-"powtarzam-to my Polący,
choćby na podstawie bardzo niedawnego I
doświadczenia, łatwo możemy sobie unaocznić rezultat
takiego regulowania gra··
u

Oczywiście,
każde
państw, korzystając już to

z

w;',Bzych

ościennych

z pomieszania

ludności

na kresach, już z miejscowych
zmian akcentu w gwarach pogranicznych,
już wreszcie z formalnego niejakiego podobieństwa w obrządkach religijnych; zagarnęłoby znaczną część ziemi znajdują
cego się pomiędzy niemi bezbronnego na·
rodu. Jeszcze raz podobna operacja po

jakich pięćdziesięciu latach - i zginął już
całkiem, Istotny Cel osiągnięty"

wspomnień

Zaiste, niema tu żadnej przesady.
Wszak oto pokazało się, że i za Sanem jeszcze nie Polska, tylko "Lemkowszczyna «
aż pod granicę od Sląska, a p. Rodiczew,
biorąc rekord czynowniczego patrjotyzmu,
odkrył znów swoją Lemkowszczynę aż pod
Gdańskiem. Więc gdzież miejsce dla
25 miljonowego narodu? Wszak w Galicjisamych Polaków katolików jest o pół
miljona więcej od ukraińców i garstki ich
odstępców Rosjan i dla tej olbrzymiej wię
kszości zostawiano tylko północo~zachodni
skrawek galicyjskiego terytorjum, a niemal
czteiy piąte przestrzeni ogólnej zagarniono
dla mniejszości jako "iskomi rosyjsbja
ziemIa". A pomijam już to, że było tu
kłamstwo nad kłamstwie budowane!
Etnograficzne więc granice, to urojenia polityków i publicystów - niemasz
takich granic, mogą być tyiko sztucznie,
przemocą upozorowane.
Uczciwie może
być tylko mewa o narodach i ich państwo
wych lub tylko narodo,}lych centrach etno~
graficznych i o mniej lub więcej organicznem ich zjed1l0CZen!!l ze swymi kresami
i kolonjami, lecz nigdy o ich granicach
plemiennych, terytorjalnie ściśle oznaczonych.
Zauważymy, że oto i naczelny wódz
w znanej odezw~e do Polaków,
wchodzę w to, szczera była czy obłu

nie
dna, miał tyle taktll, że nie mówi zaiste o
jakiejś urojonej Polsce ściśle etnograficznej, ~kOfO zastrzega w niej prawa ludów,
historycznie z nią związanych. A nie tło~
maczcie, że to tyczyło tylko żydów. Po~
wiedziano tam: narodów anie narodu i
żydzi bynajmniej z Polską nie byli związani

historycznie.

Znamienne jest, że nawet prawicowcy rosy jscy, komentując odezwę swego
wielkiego księcia, długo nie mówili o naszych granicach etnc:gr2ficzny'+. jeszcze
niedawno czytaliśmy w tym względzie nawet

protest samego

Hurld.

-~~!ll'łe _imlęL

trupa
sobie.

I rosyjski

nic.

ożyją

miał

fw

Formę mOa
samą
myśl, tego bibularskiego nałogu j uź się
nie pozbędziecie, więc może was przekona
następująae rozumowanie - niby ekspery-

zrozumcie,

~;amięci

Dla

I

największych naszych wynaródowych - zaprzedawanie ziemi na kresach rosyjskich, ale nawet przed,,:
stawiano to, jako czyn humanitarny. Sprzedawczykom w ten sposób uspakajanó ich
zgniłe sumienie. Zdrada znalazła swych

ideologów.
Panowie

II

one płyty,
l
ślady,
Poczęły wołaĆ- ŻY\'ilYC~ ludzi krzykiem, II Gdy zanucą swe p i e ś n i srebrnowłose
I oto byłem na wysokość wzbity
dziady
Mówiących grobów ogniowym języ1dem, t ! z knvawego płomienia szafirowym dy·
mie
Bo iście rzecz ta, którą wiodły fruny,
Nt
'ę
jedną;
fiOc
-=-wskrześnie
was z li
Brzęk miała stali, a błysk jak piorunyl

stępków

PohdulI ViI g~~"i ..
cach fizjologiicZH"(I]§il c

~eieżką
zycową,

Gdy nrzyzwie was guślarza. modlitewne
grobami zadumany stóję,
słowo.
którvm· t ~swiata przyszedł jak z
Gdy
aię lipy odwieczne w wietrze rozko
[cmentarza,
\
łyszą.
Po spokój głuchy, po zapomnień zdroje.
Do kaplicy wpłyniecie księżycową ciszą
Po błogość mogił, co ból serca zmraża \
, l oto jodła żagwią zahuczy ofitifill};
l-o mistyczna zagadko istnienia!IW mi~aeh b~dzie miód zlot.>: i gorczyc
Jam ducha mniej mial, niż lono 1,amienia. !
zIarno.

Między

I

szano jeden . z

Etflu~gpaficzna

od cment!1rza

Przyjdziecie

I

[życiel

1których skądiuąd mądrości

r

( owo rzekła: "Ze mną są-i żyją!"

Nadeszło

. miona politycilnie,

był

Zmrok był. Szarzały malowidła skrawe
Zlote anioły grążyły się w cieniu
A oto m ujrzał wiekopomną Sławę
Na grobowcowym opartą kamieniu,
Skrzydła się od niej, jak blask sło,ka

ne.

I przeto piękna jest Smierć.
wyzwala.

dzień

Zadu
[szny,
I beznadziejna szła posępność światem ..
I rzekł mi: "męknijl"-i kląkłem poslu:
[szny
Przed tego życia w śmierci majestatem.
Duszę mogiłom oddawając w jeństwo
I prosząc grobów o brogosławieństwo.

A po niebie błękitnem, w niedości
dal płyną i płyną obloki.
•

A

Pierwsza,

o

ile

Jan Piefrzyclli.

w'em, położyła byia nacisk
fję pozytywl1o~wolnomyślną,

tu na etnogra
"Riecz", a Z8
nią dalejże nasi "zrówl1oważeni" publicy
ści, którzy nie mogą zapomnieć, że \V
szkołach miewali piątki z iłowajszczyzny
Obyż ci panowie byli łaskawi odczytać
uwagą choćby
małą broszurkę Korzom'
"Pamiętny dzień dla Polaków".
Co powinno było uradOWRĆ 0 _iera
polską, jeśli w naiwności swe
szczerze 11 wierzyła w odezwę wielkiegc
ksi,;:cia? A oto, że W Ino, Kowno, Grodno
Krzemieniec... zostaną nam przyvlrócone Vi

duszę

związku z Litwą i Rusią; ale ci pan owi"
odrazu z lekkiem seicem nawet z odwie
czuie polsldego bvowa skwitowali i fr.
oddając go Moskwie. a nie Ukraińcom,'"
natomiast debatowali czy w Gdańsku na
leŻY nam z:lłożyć polsk( uniwersytet, cz·
poHtechnikę. Skwitowali z tego co było
ac'z w ten sposób nieziszczalne, lecz wte
uy jeszc;:e istotnie w mocy rządu rosyjsidego, a radowali się publicznie grciszka.
mi na wierzbiel

;'tanislrrw lvliec:du::

(No'wa Gazeta)

Il

,if.i~"1l

t,,,1t~m

ę"~h~l1.>ll.1>~

i'u!JinJbUe
.Z

Wali"SZ~~iJj'"

Luduość.

7.muszona J.>iedą do Z'1sti1.\,·i~
nia swych rzeczy w lc>mbardzie, narzeka Ul
wyzysk,

jaki tam ostatnieml czasy zapano

wał.

Zastawy szacowane SI!! bardzo nisl;;~
np. palto, na, które dawniej pożyczano IQ .b,
obecnie pozyczaj~ tylko 2 rb., to samo st~
sowana jest i do bizuterji, za którą płac.
za!.edwie połowę tego GO dawniej.
W miejscowościach rolsi;icb, -znajdnjfJ
cyci! G:ę pod zarządem r,ie;:;leekim, dotych
.C!I'lS jett otworzonych 33 r~O'2~U",l!ych u.rZ~
d'ów: ·w Alęk8udrowie pogr., U,:d:iBie, Cz;

~owies Ciechanowie, Goatyoluie. Grodzi,sk\1t . Grodźcu, Kalislu, Kole, Koninie, Lip~
:Iile, llOOlli. B[)wil1zu, Mławie, Nowomińsku.
;PabJani:cacłł, Płońsku, Pnasnys:m, Pułtusku,

żytniej

,ladsyminis, Ra-wie, Rypinie, Sieradzu, Skięr
:lliewieaofl, mupey, Sochaczewie, Sosnowcu,

WarilZ8.wie,Wieluniu i

Włocławkll.

Z rOMporządzenia Ceaal'skoaNiemieckie

go preliydjum policji li dnia 25 października
dozwolony j-eat przywóz.; kartcofli do Warszawy bez sp6Glalnego świadectwa wwozowego
~ następujących

Płońskiego,
Łowickiego,

PułtuBkiego

polskiej
45
1 f. wagi po1., pieczywa
z rn~l,:i pszennej
15

11

;

26

II

Ił

II

10

II

.

nie Wisły prawo to przysługuje
oddziałowi

spoaarczego generalnego gube:rna~orstwll war-

rozporządzenie obowiąmje
iii chwil1Jl obwieszczenia.
W każdym sklepie musi być wywieszony jeden egzemplarz niniejszego obwie-

Rawskiego,

Grod21iski ego' i· Garwo1ińskiego.
Od oh,m Isprowatbenia karty chlebo-

szczenia.
Płóck.

wej komisja wpłaciła. prze3 Bank Handlo-

wy na. raohunek Towarzystwa "Warenein-

dnia 25

października

1915 f.

.

Burmistrz WARTZE Nadporucluuk
Z Lublina!!
(h) ,Miejscowa fabryka wyrobu mydła, oraz świec Gustawa SzoIca z powodu
braku materjału potrzebnego. wstrzymała
swą działalność.
. . Pracownicy przeto pozostali bez zaJęCIa z powodu powyższego.
Zarząd fabryki zwrócił się do odno§·
nych władz z prośbą o udziele mu pozwolenia przywiezienia z Austrji potrzebnych
do wyrobów materjałów. Wf'
" ';ic'cały
prośbie tej zadośćuczynić.

luhi" 800 tysięcy marek za mąk~.
W organizacji niemieckiego oddziałll
,węgla powięltB30no ilość człQnków pnez wył1ranie trzech osób 2i Komitetu Obywatel ..
:akiego, róvrnież po trzy osoby sostaną, wy:delegowane Z ramienia Komitetu Obywatel.
iskiego do Konsorcjum hurtowników węgla,
'eruz drobniejszych składników węgla. ,
W oddziałach tych będ1ł skoncentrowaIlle wszystkie materjały. opałowe dla całej
jPohki, zuajduj!łcej się pod zarządem nie..
'mieckim,

Płock ..

OBWIESZCZENIE.
Mianowany przez Władzę Najwyższą
gubernatorem wojskowym na obszarze geIllerał - gubernatorstwa Warszawskiego, z
dniem dzisiejszym objąłem, na zasadzie
rozporządzenia W. Pana gener.ał-guberna
tora, 'cesarsko-niemiecką gubernię wojenną
Płocką z siedzibą w m. Płocku.
Gubernia Płocka obejmuje terytorjum
byłych rosyjc;kich powiatów:
Płockiego,
Sierpskiego, Lipnowskiego i Rypińskiego.
Zadaniem moim będzie utrzyman:e
"spokoju i porządku w powierzonym mi
robwodzie. Oczekuję od ogółu ludności
'gubernji, że dążenia moje będzie pc pierał
rezporządzenia moje bezwzględnie wyko

Z

podwyzszać

ko-

'
roz8000

Włocławka.

(a) Magistrat we Włocławku postanowił wszystkim rezerwistkom których
mężowie powołani zostali z Włocławka na
wojnę, wydawać zapomogi pieniężne, w
wysokości 6 marek miesięcznie na kobietę i 8 marki na dziecko.
We Włocławku już kursują wojenne
szóstaid (żelazne pięciofenigówki).
.

Kalisz ..
VI spll"swie cen :a:iemniaków.
zarządu

Od

rozporządzenia

stępujące

pismo:
Kalisz, 27 października 1915.
"W Nr. 23 .. Dziennika Poznańskiego"
r

-aa--

TYlD

cały l i obszarze jeneralnego gubern atorstwa
warszawskie'go Towarzystwo .. Wareneinfuhr"

komisarza

nagrodzenia" •
Wyzyskanie torfowisk..

W czasopiśmie .. Umschau· pisze O.
Henss o róinych sposobach wyzyskania torfowisk. Mech na tttTfowisksch moze 410Bbr..
Cllad materjału bandaaowego. który w nieBem
nje ustępuje wacie. Zdolność tego mchu do
ssania wydzielin jest nawet o 20 pi:oe
więkslni J nił 1Z zwyozajnej waty. W prakty'
ce chirurgicznej używa. się tego mchu w rOI:
maitaj formie: jako pilśni. tektury, gazoweJ
tektury, a takie luźno. Można chorego uł&:
żyó w mee14 aby l~źał sucho, a. przy _OpiJt
racji podus~ki t: mchu mogą słułyć za po~
kładki. W {leI u powiększenia natnralnej 8.Jlt
tiseptyCJllsj właściwości mchu napaja g6
Bi~ środkiem dezynfekcyjnym, pr.yezem m~
la jezzcse wchłonąć dHiesi~ć razy tyle wy..
dzielin, ile sam wazy. Z powodu ssania poili
nadaje się mech torfowy na pokryełe SfD-i
dła, również na wkładki 'fi buty ziuntaał
wkładek korkowych. Wrozmaitej formie mo<
żna też uźywać warstwy gruntu pod mohemi
która się zbliża do torfu, ale jeszcze Sfł aU
nadaje na opał. Prósze torfowe jest dI......i
jej konserwującej wlaściwości dobre do opa.:
kowania wfidlin, owocu itd., mających Bił

urz~do

operatyw~.
częstochowy.

(a) Szwajcarski Komitet niesienia pO·
mocy dla biednych Króiestwa Polskiego
nadesłał na ręce przewodniczącego czę
stochowskiej Doraźnej rOmocy, ks. kanonika Fulmana, sumą 25}OOO fr. = 22,946
,marek, 80 fenigów.
.

et I. • .

RUjmUJ D~CI.-= __ ~<

__

.-

~ ::;:ii4iO!.
<-lOil marek

dłuźej

__~.

•

=

..,Przegląd

przecbowywań.

Niebezpiecseństwa

pleśni

= ł45 kor. 15 hal..
Od 10 października ustanowione zostaty na kolejach austrjackich następujące
kursy: 100 marek = 145 koron i 75 halerzy. 100 rubli w złocie
250 koron,
100 rubli w papierach lub srebrze 200 koron, 100 franków = 131 koron i 75 hal.
lIajcrały VI

• . . .•. . .

~
spadkobiercy ml';lczennik6w powsiania 1861ł
f. mają najlegalniejszą podstawę praw.ms
bv żądać uniewatnienia darowizny dób!
skonfiskowanych i eksmiSji dotychczasG';
wyeh dona.tarjuszów~ i to bez; żadnego Wf'

wago wszystkie gołębie do 1 listopada t.
j. do dnia wczorajszego winny być zgła
dzone w okoliey.
Zarząd miejscowej Kasy pożyczkowo.
oszczędnościowej postanowił utworzyć ko·
Z

~

dochodzi wniosku, a mianowicie:

ca odstawi wpierw czworaką llosó ilemnmk6w fabrycznyob.
.
Pouieważ stwierdzono. źe wiadomoścl,
zamieszozone w korespondencji mogłyby wS"
wołać nieporozumienia, proBZ~ o zakomunikowanie czytelnikom. jak rzeczywbioie rzeczy stojt\.
Z polecenia
podp. :.t.. Eichborn.

Z

może"'. .

tych samych przesIanek do tego sa

pra:ypadku ma si~ kupować. je~el~ sp~zeda:v>

środę.

n:e

Sprawa ma.]ol'atow nIe zwroeila ~
tychcz815 niczyjej uwa~i. dopIero o~
numer .. G::urety Slldowej", pr1ynoal;·"
kuł p. L. T. p. ł. "Majoraty w Król
Polskim-, w którym antor na z

3 Dzienuika tm;~dowego generalnego gn.berIlatorstwa W Warszawie i wynoszti za zlemniaki fabryczne 1.25 rok. za centnar, franko
stacja kolejowa. Przy bardzo dych stosun·
kach drogowych i wielkich oddaleni~cb} :no:
gą być przyznane dodatki. Za ~lemmakl
prJ;ebierane do jedzenia wolnO plama wedle
uznania odnośnych władz miejscowych aż ~o
2 mk. za centnar, franko najbliisza stacJa
kolejowa. Administracja postanowił~ jednak,
że iiemniaki do jedzenia w takIm tylko

cywilnego Król. Pulskiego

w Kaliszu pisze "D:&. Pozn.·, odbieramy na-

\:i

kryć

Z Piotrkowa.

OBWIESZCZENIE.
Na teryt.orjum ln. Płocka lobowiazu;ą
ze zmianą ogloszeń g dnia 29/9 i i9/10
~llaj~Uje t~ "!" ~r1kule, zami~zczonl~
1915 r. następujące ceny maksymalr:e w
~'Z,Jel s. r~nl~f wI8Gomosc,;:;,~~-i-ro:W-arzYBtwo
sprzedaży detalicznej:
"ł ~renelD aub' .s - es_~;Ł!aChuft" w Poznaniu
p aCl 58 prze. lar~"",,",
• k'
lI polski funt cukru
32 fen. lub 19 kop.
n'",---. ! ' .,,... .• ~~i{de Zlemm8 l 2,20 m... , za
1 litr nafty
1 mk. 25"
75
_,,....:~1Jrzebler3ne 2 mk. za ił pudy, franco stal kwarta nafty 1 mk. Hl
"
..
'I cja kolei żelaznej.
l polski funt
l,'
--~ . Ił
70
Pogwalsm sobie 8Wl'óoió uwag~. że na
15

~

Ceny :m ziemniaki OZilaczone SIł: w Nr.

(h) Z wyro-ku sądu polowego zosiał
skazany 32 letni ro-botnik Stanisław WojChOWBki na śmierć. przez powieszenie za
kradzmz konia wartości 1000 koron.
Wyrok zasłał wykonanym w ubiegłą

powyższego
porządzenia karani będą grzywną
mk. lub 6 miesięcami więzienia.

..,<t"l

Gdańsku.

Z Kutna;'

- -',- dnia 18 października 1915 r.
Gubernator wojenny
Freiherrvon Wangenheim

pszennej

pO prawej stronie Wisiy:.
na rJlzie IRchoanio-pru8kiemu Towarzystwu wojenuemu zakupna i aprlledaży w

(h) Naczelnik powiatów kutnowskie.
go, gostyńskiego i łęczyckiego wydał rozporządzenie n& zasadzie którego nia woI·

no właśćicielom domów
mornego.
Nieatol!ujący się do

Pułkownik.

.,

handlowemu wydlllam {1,o"

szawskIego

Niniejsze

Sochaczewskiego,

Skierniewiokiego,

III

..

handln.

Ncwomińskiego,

powiat6-v::

kowanych przez rząd. rosyj!lkI,
.
od 1831 r'J a n:t.stępn~e VI pe~
rozdarowanych urzędnikom c,YwilnJfłl .l!
wojskowym na.: prr&wacb t. tW. majora~~
. Artykuł wzrniankol'>llny kQie~J'ł .
wnioskam, ze "za.s 3 da sprawłedbw
wSm3~ab.by rest1tucji pmw . wł&~clcl.
popr~ed?iCh lub .tc,h ep~dkoblereowl~;
zbawIeme wls.snOSCl bOWd,~m było ba~}
wiem. którego żaane praedawn:ianie ~~

przysługuje to wyłącznie. argan{lIn. ~tórym
zleoił to Bze1 administraoJ!. Po le\vel strOf

12

1 polski Iunt soli
15
4 fun. chleb żytni wagi

Jlandlująey, którym dowiedzione bę
dzie pobieranie wyższych cen ponad wy..
znaczone, ubrani będl:fl zamkniliciem

q

nip, co do przygzłych losów dóbr, łkonila

nfe ms prawa 2iskupywania ziemniaUW, bo

1 polski funt ml'bki

jest przytem mniejsze, nii przy sło"':
mie.
Boiółka
.!cnu..;;; feei: .nJlJril'~i~,
dla...~fiii loiiór, ponieważ jest mi~kką, pull!~
-tlił, elastyczną, nie dopuszczajl\Cll wiIgoói.:
Jej właściwość antiseptyozna przeszkadn
znaczniejszemu ro~wojowi baterji. llI~ka tOl'-!
fawa powoduje wifikazą sypkoM i równo<,
mierny rozdział sztuc!nyrih nawozów. Za;
miast korku, którego obeonie sprowadlaó nił
można, nadaje się mech do wyrabiania pły~
tłumiących odgło'Ol, oraz płyt izolującyolI
oiepło.

Królestwie Polakiem•
Poranny· poruszyI pyta-

~~~~~~~~~~~~~~~~

~ KANTOR WYMIANY ~
~

PIOTRKOWSKA 36.

~

~

Wymienia pienIądze na rótne waluty
zagraniczne i od\'. rotnie na warunkach
najdogodniejszych. Obsługa klijenteIi

.4
,..
,.

~~~

~

t A. fIUP~W1KI ~
'VI

ł{

~

~~

.m _ _

I
I

*

·k

*

i

1łłeksander RóiaQył$wiat

ul. .Południowa. M 28 (piwn.ica frontowa).

KARTOFLE

Łódź:

Dzielna 36.
(o~ok ~esnrsy Kupi~ckiej)
(w Gmachu hotelu. Palast)
Przyjmuje ekspe~Yc.Jęro:1nych towaro:w kolej'ł i końmi. Wagonowe ładunki z .t.cwiczłlI.
OperacJe Inkasowe. .Absolutna gwarancja. Pierwszorzędne re erenc'e ..
Do w.zYEtkich miejscowości KróleEtwa.
J

~

\Ii

rrr:n:

Warsza \vskie biuro Ekspedycyjno - transportowe
Warszawa
Senat_ rska 36,

..•..........
~.~:.!.~!] e

utlzielu lekcii gr, fortepianowej

~ detalicznie do s ~ nedanl"a. 0beJueć ~~zna Oegielniana. 19 róg ZacllodU1e.l w
["nicy nfl parterze.

hu..rtownie

PAri!~KA 23 m. li. Przyjmuje od 4-5 pp.

_ _ :!!l
_
_ _iIIlłR_flm:F!l:l:ł'!!~'" rP

~,;;~:;.'1·-5~'m-FJ!'l:!!i-Ęi!li!g-ł"WHi#&

?mocnik drogistoski poszuku~
Je posady od zaraz. Łaskawe
oferty proszę składać W· Adm.
Gazety Ł6dz. dla "Pracowity'
:""yucza W krótkim czasie gt untownie
l praktycznie, i"'M~yIliOWi:\'iH1a mal!l~
cZlf";·il,,.., Szkolna 19, II p. fron!.

arał<uły

(imitacja)

ruczem nie różniące się od prawdziwych na
palta d~ms!de oraz kołnierze są okazyjnie do
nabycia po bardzo r-is",iaj cenie
Piotr&a:lwska 103 prawa ofłcyna 2 wejście parter.

JI
I

Ił ~.
ania
tdt~l]jii
I
I"
!

GORSETY

wszechśwktowej

marki "Renoma" gotowe i na
obs,talunek. Przyjmuje rÓWl'leż przeróbki, repereCie odśwież<:nie, pranie gor:>setów scecja!na
Pracowni'!- i skład gorsetów w Łodzi,
ul. Główna 17.

I ·
~i1rIPf~a1
i:1ttJ li~łd~L

!i
~,,~lł.l~~
materJa!ó"v, z tutejszej renomov.'anej fabrvki
na palta damskie i mzkie, Pi) ceną'ch

, ,.

•

"fa!er;rli:a:nycil.

P,o,rkowsl\:a
or
9
lC "
. t I
.. :Ni!
' 182 m. 14 p~a"'a
.< ~.
'J'n3
~
P1ę, D. WejSCle. Sprzedaż tQJ.'ać bedzie od
dma 3]-go b. m. do dn. 7 Listopada r. b.
włącznie.

"1
9

I
ł

•

Felczer z
po długoletniej praldyce w szpitalach chorób

slkóriiyob ii weUU~i"J'cznych
i udziela pOIad;
gOGzmy od l pp. do S wiec!.

przyjmuje, codziennie

llleksnmlr6UiSkn Nr. li. ł pieirih
Ps

łt.aIl5zyński.

