Cena 6 fe.
1

c

3

o

4iedziela 7 listopada 1915 r.
PRENUMERATA wł.ODZJ WYNOSI:
Rocznie 12 Marek, pólrocznie 6 Mr.. kwartaIIl!e;~ Ji'lmld
4itłesięcznle 1 Marka,
Za odnoszenie do domów 20 f. mIesięcznie.
Wychodzi codżitnnie po voludniu.

Katastrofa Serbii.
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(k) Sześćset kilometrów mierzy ta
6talowa _ obroża, w której w oczach
!Swych opiekunek, 'przyjacióJek, a pl'ze~
uewsl-ystkiem . podżegaczek dusi się
Serbja.
Straszliwa linja ognia i żelaza, za~
c;zynając się daleko na zachodniej gra~
nlcy. Serbji koło Wyszegradu, biegnie
ogromnym łukiem przez śpichrz serbski,
Maczwę. siadmdziesiąt kilometrów na
południe od Dunaju i równolegle do
niego, a koło świeżo zdobytego Niego!~na skr~ca na południe, aby za Skopł}em, mby szpon głęboko w trzewia
serbskie wbity, sięgnąć znowu na zachód, Brakuje jeszcze 200 kilometrów
aby straszliwa ta obroża zamknęła się
ostatecznie, aby już ani jeden żołnierz
serbski nie mógł ujść z pułapki.
Ale tę dwustokilometrową. lukę
wypełniają góry . alb3ńskie, naj dziksze,
najtrudniej . dostępne ze wszystkich gór .
europejskich. Jeżeli sojuszniczki Serbji
ginącej prawią jeszcze teraz o' wysyła
niu posHków dla niej od strony Adl'jatyku przez Albanję, to k~adą tylko kropkę nad "i~' swojej fałszywości i bezsil~
ności zarazem.
Przez góry alballskie bowiem o tej
porze szczególniej, nie mogą żadne nowoczesne wojska przechodzić. Nie przejedzie tamtędy ani artylerja, ani tren,
ani kolumna sanitarna.
.
Najkrótsza . droga .z Adrjatyku do
doliny Kosowskiej wychodzi z Antiwari.
Jest to w linji powietrznej 170 kilometrów, W rzeczywistości conajmniej drugie tyle. Od Antivari do Podgoricy droga ta zasługuje jeszcze na m1anojałl:iejś tam drogi. Ale koło Andijewicy i
ta droga· kończy się już zupełnie, a dalsze 40. kilometrów .do granicy czarnogórskiej~ stamtąd zaś przeszło 60 ki·
lometrów do Prisztiny w dolinie Ko-·.
scwskiej trzeba przebywać ścieżkami i'
nędznemi drożynami górskiemi. Wiodą
one już to stromemi zboczami niebotycznych skał~ już to ich szczytami,
już to wreszcie przez głęboko zabagnione dolinki.. Dokoła skaliste kredowe
góry, dochodzące przeciętnej wysokości
2 tysięcy metrów i. ·lasy.Zresztą • pustynia. Ani wody, ani pożywienia, ani
możności jakiegokolwiek dowozu.
I tą- drogą obiecują przemożne opiekunki Serbji przesłac jej półtorakroć .
sto tysięcy wojska na pomoc!...
Armja serbska ujęta w stalowe
kleszcze niemiecko - austrjacko-bułgar
skie,mus.i cofać' się właśnie na tę straszliwą drogę; na którą; jeżeli wejdzie,
dojdzie tylko do grobu. - Z jednej stro·
nyodcięta, przez prące. naprzód zwycięskie wojska nowego czwórporozu-:
mienia, ż drugiej zaś oddzielona ód.świata kilkomarównoległemi pasmami
dzikich gór; Serbja skazana· jest na nie-'·
uchronną . zagładę. Wprawpzie rosyjskiepancerniki .próbowały bombardować _.
Warnę i Burgas, ale nawet naj dalsze
echo ich strzałów nie dojdzie uszu serbskich i nie przYniesie im wieści o zblizająćym się ratunku.
Głęboki . tragizm tkwi w losie tego
państewka i narodu. Zdawało się, ze
narody europejskie, jak Judziej.tylko w
młodośCi . swojej . 'robiły mniej lub wię
cej szaIoneglupstwa. Okazuje się, że
~wobbdę l'.obieniaglupstw narody te za.r;howały dla siebie ina wiek późniejszy
li znacznie dojrzalszy.· A. Serbja daje właM
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Redakcja i administracja-Przejazd JIII 8, otwarte codz. od 9
do 7 wie cz. ~w ~jed~iele i świ~ta. od 12 do 6-tej.
Redaktor przYJmuJe mteresantow w spławach re-

dakcyjnych . od 10 do 2.
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OGŁOSZENIA:

. Nadesłane na 3 stronicy wśród tekstu za wiersz lub jegB
miejsce 1 Mr.j r~klamy za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 fen~
nekrologla 40 f.j Ogłoszenie małe 4 f. za wyraz.
Kaide ogtoszenle najmniej 4tJ f.

śnie najjaskrawszy przykład takiej saranji serbsko-czarnogórskiej i gwałtów,
zwycięstwach pod Kirkilisą i Adryanomobójczej g:upoty.
.
polem.
popełmanych przez zbójeckie uandy Essa.
Kiedyś historyozofowie, analizując
Rozum i liczenie przedewszystkiem da-paszy.
przyczyny tej wojny, będą !dócili się tak na siebie, oto dwa zasadnicze warunki
Wiadomość o zwycięskim pochodzie
samo, jak to czynili wczoraj i czynią wszelkiej dobrej polityki. Serbja nie od- armji państw centralnych wywołały w Aldzisiaj, o sposób pojmowania dziejów"':'" powiedziała im i dlatego pada mimo banji wielkie wrażenie i dały znak do rozmaterjalistyczny, Czy teŻ woluntarystycz- męstwa swych synów i mimo tego he- poczęcia ruchu powstańczego przeciw dony. Pierwszy przyjmuje zasadę determi- roicznego gestu, na jaki zdobywa się, tychczasowym panom.
nacji, drugi swobodnej decyzji. Serbja ginąc.
Serbowie mają trzy silne garnizony:
stanowić będzie przykład tragicznego
w Elbassanie, Tiranie i Dibrze. Z ich powprost woluntaryzmu. Katastrofa, któmocą udało się Essadowi paszy przywłasz
ra na nią spadŁa, nie była bynajmniej
czyć sobie władzę w Durazzo, Szijaku.
koniecznością. Rządzące sfery serbskie
Pekinie, I<awaji, Lusznie i Beracie i zadążyły dó niej z uporem· i z zaślepie
tkn.ąć tam wszędzie własną flagę, białą
Płock ..
niem, popełniając błędy i zbrodnie, jegWIazdę w czarnem polu. Urzędnicy Esdne po drugich. Aż wreszcie gmach falRozpc l':ł:ądzell1ie wlada:y djecezjalnej.
sada paszy, rekrutujący się z najnikczemszów i złudzeń runął. Serbja, która idąc
Wobec orędzia, wydanego przez Bi- niejszych żywiołów, wprowadzili wszędzie
drogą rozsądnego realizmu. byłaby prę'"
w jego powiatach krwawy teror. Tyskupów.polskich
do świata katolickiego,
dzej czy później osiągnęła -warunki
siące Albańczyków stracono lub uwięziono.
J. E. ks. Biskup Płocki polecił duchowień
szczęśliwego rozwoju, toczy się w przePlądrowania i łotrostwa najgorszego gastwu
dnia
21
listopada
r.
b.:
paść. I nie uratuje jej dz'siaj bohatertunk\1 są na porząd;m dziennym.
1)
wygłosić
naukę
o
miłosierdziu
skia męstwo jej pułków, które walczą
W Skutari wprowadzili znowu Czarza sprawę straconą, nie ocali poświę chrześcijańskiem w naszych czasach i zapowiedzieć kwestę na inten('ję glodnych
nogórcy rządy rabunkowe i terorystyczne.
Cenie ludności, .która w przystępie rozrodakówj
.
Jeszcze w ostatnich dniach odbywały się
paczy bezgranicznej bez różnicy płci j
2) sumę odpraw1Ć \V kościołach pa~
egzekucje na wybitnych Albańczykach.
wieku ima za broń w obronie ojczyzny.
Rozstrzelanie ~ lbańskich wojowników O
Błędy . polityczne mszczą się nielitości . rafJalnych z wystawieniem Najśw. Sakra~
wolność, Giona Mukiego i Topolego, tu..
wie. l dzisiaj nic już i nikt nie zdoła m:mtu z dodan'em jeszcze do kommemoracji Mszy niedzielnej modlitwy ze Mszy
dzież publicysty Mucza Kiulego wywołało
ich poprawić.
p r o p a c ej
wielkie wzburzenie.
'
Katastrofa Serbji jest typowym przy3) po sumie na intencję Ojca św., B!Albańczycy zostali
Wszyscy
wybitni
kładem złej polityki,ztych postanowień,
skupów oałego świata orazwszystlrich ofiaze Skutari przemocą wydaleni a wielu z
wynikających z· fałszywych wniosków.
rodawców - odmów'ć należy litanję do
Na . tragicznym przyMadzie Serbji po- Matki Bożej. Poczym dopiero Swi~ty Boża nich zamordowano podczas transportu. I(to
mógł uciekać, opuszczał kraj. Wszyscy
winny uczyć się inne narody troskliwoodśpiewać;
mahometanie
z Sandżaka Nowobazarskieści w wyborze swoich dróg i absolutnej
4) po nieszporach odmówiona będzie
go uciekli do Bośnji. .
ścisłości w swojem myśleniu polityczwobec wystawionego Najśw. Sakramentu
Silne serbskie garnizony w E'bassa..
nem; Na tym bowiem smutnym przyczęść różańca św., litanja do Matki Bożej
nie, Tiranie i Dibrze zostały ściągnięte do
kładzie widać wyraźnie, jak olbrzymie,
i modlitwa Ojca. św. o' pokój. Poczym doSerbji wskutek nowej ofenzywyaustrjackowręcz decydujące znaczenie ma w dziepiero Swięty B')że odśpiewać;
niemieckiej.
.
jach narodów rozum stanu ich prze5) wszystkie ofiary tego dnia zbie~
Położenie Essada paszyfstałolsię teraz
wódców, jak bezcenną i niezbędną sta- ra.ne w kościołach należy przesłać do ortrudnem. Albańczycy, służący w wojsku
nowi on część składową wszelkiego pra~ dynarjatu na pomoc dla głodnych;
s~rbskiem, . dezertują wasami przez gra.
widłowego rozwoju.
.
6) dnia 14 liatop. przeczytać z ambony
mcę·
Błędy, nie· położehie gieo"raficzne
list Biskupów polskich i zapowiedzieć o
nie konieczności, ze struktury o społecz~ kweście i o nabożeń.stwie.
Serbowie w Albanji ii przejście
nej wynikające i t. p., ale całkiem pro~
7) Jks. Dziekani zechcą pośredniczyć
. pułku piechoty na stił"ónę
ste błędy zgubiły Serbję. Błędy zaś ma- w szybkiem powiadomieniU Duchowitiństwa.
IIhdgarji.
.
ją tę dobrą stronę, że mogą nie być poo tern rozporządzeniu.
LUGANO,
5
listopada.
pe!niane...Serbja ża mało starała się
Akta stalIulI ćiywilnego.
W Albanji, przedsiębrała Serbja o.
o unikanie . swych błędów. To też w
Dla
zaprowadzenia jednostajności
stre środki przeciwko rewolucji, której się
chwili ostatecznegopol'achunku okaza~
ty się one silniejszymi, niż pomoc i po- oraz wskutek warunków' obecnych, Ordy- obawia. Sztab Serbski dla Albanji stoi w
parCie j~j _potężnych sojusznic i opieku- narjst Płocki pOlecił księżom proboszczom Dibrze, dokąd także .. przeprowadzono jeń
ców austrjackich z Uskiibu. Wysłano od. nek. . NIgdy żadnem matem państwem i administratorom parafii pisać akty stanu
działy przeciwko bandom albańsko· buł
nie opiekowało się tyle i takich poten- cywilnego po polsku według dawniejszej
.
garskim w górach między Krceve i Tetotatek, jak Serbją. A jednak zamiast ko~ urzędowej formy.
wo. Największą obawą napełnia Serbów
rzyści, zgubę przynosi jej ta opieka,
Z Warszawy.
okoliczność, że w wojsku serbskim znajzgubę nieodwołalną, ponieważ niewyOd!!izukane p:anlenki.
duje się 50,000 mahometańskich albańczy
równanymi pozostały błędy. One· oka~
Ojcowie panienek. o których zagi- ków, oprócz tego i inne niepewne pierzały się w ostatniej instancji silniejszynieniu pisaliśmy przed kilku dniami 'la
wiastki z Macedonji: bułgarzy, grecy, ,kumi,niż wszystko inne.
.
"Kur.
Warszawskim",
donoszą obecnie w
cowołosi.
Ażeby umożliwić połączenie
I oto nowa naul$a z przykładu Serbji.
między. Starą Serbją, Nową Serbją i Eu..
Nauka konieczności stania na własnych tymże • Kurjerze" , ze córki ich odnalezio~
ropą zaprowadzają żołnierze w Albanji tenogach· j budowania wyłącznie na włas- no szczęśliwie, "po tygodniowej wędrów-ce pieszo o chłodzie i głodzie",
legraf, któremu jednak ciągle zagrażają
nych siłach.
. .
Albańczycy. Tymczasem sztab serbski poCała polityka serbska ostatnich lat
l'łaguje się teJegrafem polowym od stacji
dziesięciu była przed-siębiorstwem· na
do stacji. .
kredyt. W poczynaniach· swoich 'Serbja
.
W różnych miejscach albańskich,' jak
operowała nie realnymi. stosunkami si!
Struga, Chrida przedsięwzię1iser:'
swoich do obcych, alekonjunkturami j
AIL
S bom . Dibra,
rachubami Cna pewne konjunkturY. Kong;:UBJa .przecllw eir
. . bowie jak najostrzejsze środki przeciwko
junktury . te zawiodły i ' Serbja runęła
UchodtHo . dotychczas za rzecz pewną;' buntowniczej ludności. : EsSad basza' miał
zapewnić Serbję o swojej wierności, dla
tak, jak pada każdy spekulant, który że Ser~ow]e będą powoli wycofywać· się ną
tego Serbia nie dba o Durazzo i obsądzi·zadlużasię dla zakupna : towaru, którepołudmowy zachód, aby w niedost~pnych
:
go cena nagle spadła... .
.
górach albańskich bronić .. ; się, . ·póki nie ła teren tylko do Tirany. ...
s
e
r
b
s
k
i
gubernator
Dotychczasowy
.. :.
Bułgarja. której przed dwoma ląty
przyjdzie odsiecz. Wobec tego. warto poMacedonji, Damian Popowicz,. znany jako
groził los-dzisiejszy. Serbji, nauczyła się
słuchać, co donosi "Slidslawische Koreorganizator z~b?jstwa Aleksandra i Dragi,
,obu mądrości. Zaczęla' słusznie wnio- ..spon~~nz"_ z Sofji o obecnym nastroju II!..
otrzymał dymISJę z powodu nieudolnych
skować' i niedowiel'zać. konjunkturom. . północnej Albanji.
-,;Wy.bitne albańskie koła tutejsze 0-- swych rządów.
Rozum jej króla i jej rządu pozwolił jej
LUGANO, 5 listopada.
oprzeć się przez. czternaście miesięcy
trzym!lją z- północnej Albanji wiadomości,
wszelkim pokusom. A kiedy teraz ka-:' według których sytuacja w kraju,. wskutek
Uchodźcy serbscy z Macę,donji dono';
zał jej ruszyć, to ta.k, 2e w ciągu trzech
teroryzmu Serbów i Czarnogórców, jest szą, że podczas bitwy pod Oskiibem 14
tygodni biedne to i tak ciężko skrzyw;. wprost rozpaczliwą, a ludność zupragnie.
pułk piechoty, składający się z bułgarów
dzone państwo staje znowu na wyty... niem wyczekuje wyzwolenia jej przez woj .. macedońskich, przeszedł na stronę bułga.
nach, na których znalazło się było po ska austro.w~gierskie i bułgarskie od tyrów.
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Marsz albańczyków..
na Lugano, że
wielka ilość dobrze uzbrojonych albań
czyków mahometan w sHe 5-6 tysięcy
łudzi (podług innej wersji nawet do 50
tysięcy) przekroczyła granicę serbsko·
:;lbańską i ciągnie na Ochrydę.

Z Cetynji

donoszą

\\' ojska francuskie i an...

gielskie

Macedonja.
5-go listopada. Agencja

VI

o~~enie.

Od dzisiejszego dnia w Prezydjum Policyjnym
Spacerowa 14, nie będą wydawane paszporty osobom, które zostały fotografowane w grupach. O~o
by te mogą zg~osić się po swe paszporty ua uh~ę
Ewangielicka 10. Kto .paszportu swego stamtąd file
odbierze, zapłaci karę w wysokości marek 10. Osoby zaś, które nie zOsłały fotografowan.e w grupach,
będą nadal otrzymywały paszporty w Prezydjum Poli1;yjnem, Spacerowa 14, za normalną cenę marek 10,
za dołączeniem swej fotografji i papierów legitymacyjnych.

SALONIKI,
Cesarsko Niemiecki Prezydent Policji
liavasa' donosi:
w zasl.
Francuzi silnie umocnili się na wyv. Bemewitz.
2yn.iCh górzystego froniu Rabrowo - O;adok - Demirkapu) skąd trzymają Buł
.garów w ciągłym szach u. Połączenie
Obwi
:francuzów z Kriwolaku z serbami w Wdes
z powodu rozporządzenia z dnia 12-go lipca
'jest ; niewykonalne.
zamelilowane zapasy koprowiny, mosiądzu, bromu,
Pierwsze angielskie wojska lądowe niklu, cyny, cynku, aluminium, ołowiu, blachy cyn: stanęły wczoraj w Gewgheli. Anglicy będą 'kowej, białego metalu i nowego srebra, winny być
. niezałeżni od wojsk francuskich, ale ze w miejscach zbiorowych oddane.
Mieszkający przy ulicach:
:względów· taktycznych posuwają się wspól
Łagiewnicka od nr. 2 do końca (lewa strona)
nie naprzód..
.
od nr. 1 do końca (prawa strona)
LONDYN, 5 listopada. Biuro Reu- Zgierska
Bałucki Rynek, Ceglana, Grossmana, Groszanka, Alitera donosi;
ckiewicza, Nowo-Zgierska, Szeroka, Dolna, Ciemna,
Trwa wielka bitwa między Serbami Żorawia, Gęsia, Krzylowa, Zabia, Stefana, Wspólna.
Wschodnia (Radogoszcz), Kwiatkowska, Marcina,
a Bułgarami w przesmyku Babuna, przez
Chopina, Sadowa, Długa (Radogoszcz), Chmielna,
który piOwadzi droga do Monastyi1L
Brajera, Pawia, Trellenberga,
Pojedyuek artyleryjski pomiędzy franwłaściciele lub' zarządzcy tychże zapasów winni są
cuzami i bułgarami przy Walandowo i w zameldowane przedmioty jako to: statki kuchenne,
okolicy Sirumicy trwał prawie, przez cały narzędzia gospodarcze wszelkiego rodzaju jak n. p.
koiły do gotowania i zaprawiania. patelnie, formy
dzi~ń. Bliiszę szczegóły nie są jeszcze
do pieczenia, miski, kotły do prania, wanny do ką
znane. Jak słychać, Serbowie wobec prze- pieli (z wyjątkiem wanien cynlrowych), piece i
wagi przeciwnika, cofają się w porządku· wszelkie inne przedmioty, o ile mO~Dości wolne od
~elilza, w czasie od środy dnlaa-go listopada aż
:t 'retowa.
do środy dnia lO-go listopada od godziny B-ej

eszczenie,

m

l.inja kolejowa Laryss2 Saloniki.

GENEWA, 5 listopada. Jak donosi
,,"femps", z rozporządzenia greckich władz
wojskowych pracuje się całemi nocami
na Hnji Laryssa -Saloniki, aby tę przestrzeń uczynić zdolną do ruchu kolejowei w ten sposób osiągnąć bezpośrednie polączenie między Atenami i Salonikami.
Serbskie kopalnie miedzi
{[ L w posiadaniu Bułgarów,.
Bułgarski »Dniewnik" utrzymuje, że
w zajętych przez armję bułgarską terytorjach macedońskich znajdują się pomiędzy
innemi wielkie kopalnie miedzi. Dawniej
kopalnie te znajdowały się pod zarządem
ł{apitalistów belgijskich oraz francuskich.
Ekonomiczny bojkot Rumunji? .
Pismo sofijskie "Journal des Balkans" donosi, że w ostatnich czasach wiela
kie ekonomiczne instytucje zagraniczne
zwracały firmom l;umuńskim ich listy oraz
oferty charakieru ściśle handlowego. In·
stytucje te zwracają kupcom rumuńskim
mvagę na to, że nie może być nawet mo~
wy o nawiązywaniu jakichkolwiek ściślej
szych stosunków ekonomicznych z Rumunją, dopóki nie poweźmie ostatecznej
decyzji pod względem politycznym i woj ennym .. Gazeta sofijska oświadcza, te
istnieje poprostu bojkot ekonomiczny Rumunji, w celu zmuszenia jej do wojny.
l4iiepokoje w Petersburgu ii w
. ..
Moskwie?·
SOFJA,5 listopada.
Donoszą z Rosji o ruchach rewolucyjnych. co zmusza rząd do ściągania
wojsk z frontu dla ochrony Petersburga i
Moskwy.
Wiadomość tę należy przyjąć. z Z8.strzeżeniem, gdyż wątpliwem się wydaje,
l:teby obie stolice. nie posiadały dość wojska do uśmierzenia ruchu rowolucyjnego.
llIiezgoda l'Diędzy dowódzcami
rosyjskiemi ..
CZERNIOWCE, 3 listopada.
..
Według zeznań pewnego jeńca rosyjskiego, akademika. panuje niezgoda mię
dzy Ruzskim a Iwanowem, o czem w woj·
sku wiadomo. Ruzski jest za defenzywą i
uzupełnieniem sił, Iwanow natomiast prze
do ofenzy~y i już kilka razy działał wbrew
woli Ruzskiego. Kuropatkin, który powró:ił, jest stronnikiem Ruzskiego.

i pół godziny rano

dniu w
żyć.

śpichlerzu

Urządzenia

Na ul. E w a n g i e Ii c k e j.Nl! 10 rozpoczyna
sJt; wydawanie paszportów wszystkim osobom, któ-

re zostały fotografowane w grupach bez wzalędu
na to w jakiej dZielnicy - w ten sposób, ~e ~d g.
8,30 rano do 2,30 pp. w poniedziałek, d. B listopada, wywoływane będą osoby, których nazwiska zaczynają się na lHerę:
A, B,
w wtorek,
9 listopada '- C,
• środę,
10
D, E,
• czwartek
11"
F G
• piątek,
12
H, I: J,
• SOb<?tę,.
13"
K, L.
Ił poniedZIałek,
15 \' ..
M
'16
N 'O
.. wtorek,
'. środę,
17' .\
p' Q' It
.. czwartek,
18 '
S, '
" p'iątek,
19
T. U, V,
" sobotę,
20"
W.
.
Kto odbierze paszport bez pieczątki i podpilU zapłaci cenę wyższą w ilości marek 10.
Łódź, dnia 5 listopat:la 1915 r.
Cesarsko Niemiecki Prezydwt Folicii

von

Oppęn

do S-ej godziny po połu
przy ulicy Widzewskiej Nr. 2 zło
kąpielowe trzeba samemu od-

montować,

Za polski funt płaci s'ę natychmiast przy oddaniu, po sprawdzeniu wagi za pokwitowaniem, następujące ceny:
0.58 pf.
za kopro winę • mosiądz
0,44 Ił
bronz 0,53 "
9
alurnlnium 0,86 "
1J
nikel 1,63 •
antymon
1),24 •
l7
cynę
1,22 •
cynk 0,20 "
0,15 "
" ołów »
blachę cynkową
0,12 •
biały metal
0,35 •
" nowe srebro
0,55 lO
Po tymże czasie jeszcze znalezione przedmioty metalowe zostaną bezwzględnie skonfiskowane
a właściciele ich karą pieniężną w wysokośei 3000
marek, a wrazie niemożności z9płacenia za ka~de
10 marek jednym dniem aresztu, ukarani.
Łódź, dnia 2 listopada i?15 r.
Cesarsko NiemieCKi Prezyd~nt Pn!kji
w. z.
Hm·big.

Obwieszczenie•.
w eesarsko·Niemieckim Sądzie Okręgowym

będZIe sprzedane
w najbliższym czasie
około 100 centnarów unieważnionych aktów.
Kuru5ąey jest obowiązany stłoczyć
powstałe

akty lub

niepozwolić

polecić

je

zniszczyć

ina-

przejrzeć je i w
ciągu pewnego
określonego czasu przynieŚĆ dowód spełnionego stłoczania lub

czej,

nikomu

innego zniszczenia. Podania należy piśmien
nie wnieść do środy 10 listopada 1915 f.
do g. 12 w poł., wrzucając je do skrzYllki

do listów w gqIRchu

sądu okręgowego.

Cesarsko~Niemiaoki Sąd Okręgowy
Sędzia nadzorczy.

Zwick.

(€i) Onegdaj po pol. w lokalu To~
warzystwa kredytowego miejskiego przy
ulicy Średniej odbyto się ogólne zebranie członków chrześcijańskiego Tow. dobroczynności. Posiedzenie zagaił pre~~.s
zarządu, pastor Gundlach, który skreSllł
obecne ciężkie poroże nie T~wa, zaznaczając, iż Tow. znajduje się w kłopo
ta.ch pieniężnych, wobec c~egol złl}'!szo
ne jest ograniczać swą dZl~łalr:osc dobroczynną, przyczem wyraz!! dZ:ękczyn
ność b, Komitetowi ObywatelskIemu za
popieranie T~wa.
Następnie pastor Gun(nac~ po:voł~ł
na asesorów pp. Sprzączkowsklego l MIł
ka oraz na trzymającego pióro p. Tujakowskiego. P. Jarz~bowsM odczytat
sprawozdanie z dzia{aL'1ości Towarzystwa za rok 1913 i 1914.
Preliminarz budżetu wydatków za
rok bieżąCy, wykazuje:
D o c h o d y: Składek członkowskich
8,OeO rb., opodatkow. kopiejkowe 500 rb.,
ofiary '1,200 rb., wpływy z puszek 200 rb.,
procenty 5,000 rb" szpital dla umySłO
wo-chorych "Kochanówka" 90,000 rb.,
I~sza ochronka 1,500 rb., U-ga ochron~
ka 1,100 rb., m-cia ochronka 1,200 rb.,
dom dla położnic 7,900 rb., kolonje letnie 1,000 rb., Szkola rzemiosł 4,500 rb.,
szpital dziecięcy Anny Marji 45,000 rb"
przytułek noclegowy 1,750 rb., bezpła
tne ambulatorjum 250 rb., biuro pośre
dnictwa pracy 900 rb., 5 herbaciarni
600 rb. - razem 170,600 rb.
W y d a t k i: Na utrzymanie: Domu
starców 55,000 rb., przytulku dla nerwowo i umysłowo chorych 135,000 rb.,
I~ej ochronki dziecięcej 11,200 rb., II-ej
ochronki 9 400rb , HI-ej ochronki 7,800l'b.,
domu po~~żniczego 16,700 rb., kolonji
letnich 7,000 rb., Szkoły rzemiosł 12 tysięcy rubli, szpitala dziecięcego Anny
Marji 66,000 rb., Domu noclegowego
3,200 rb., pięciu herbaciarni 2,200 rb.,
ambulatorium bezplatnego 3,200 rb., na
tygodniowe zapomogi biednym 8,100 rb.,
na je':;norazowe wsparcia 1,500 rb., na
utrzymanie biura zarządu 7,500 rb., róż
n.e wydatki 3,300 rb. - razem 349 tysięcy rubli.
Podług tego zestawienia przewidy~
wany jest deficyt w sumie 178,500 rb.
Przewodniczący oznajmił, iż magistrat przyznał Tow. zapomogę z funduszów Delegacji szkolnej w sumie 200 tysięcy rub i, które to w tymże dniu Rada miejska na swem posiedzeniu zatwierdziła w budżecie miejskim.
'Budżet Towarzystwa zastal przez
zebranych przyjęty.
.
Następnie dokonano wyborów 11-tu
członków zarządu, do którego weszli pp.:
W. Kamiński, C. Eisenbraun, A. Wehr,
ks. kanonik K. Szmidel, E. Trojanowski,
adw, T. Tu~akowski. G. Klukow, Juljusz
Lange i A. Steigert. Do komisji rewi~
zyjnej weszli pp.: R. Szatke, A. Urbań
ski, E. Hesse, ksiądz Malinowski, J. W.
Wagner, F. Grodzicki Ad. Neuman, Karol Rlihman i Józef Brajer.
Przewodniczący zakomunikował, iź
zarządzająca Towarzystwa postanowiła w uznaniu wielkich zasIug czł'on

rada

Obwieszczenie.
Od 8 Listopada 1915 r. wyznaczono
godziny przyjęcia ekzekutora sądowego od
5 do 6 po południu.
Łódź, 4 Listopada 1915 r.
sędzia nadzorczy
Cesarsko ~ Niemiecki Sądu Okręgowego.
Z w i c k.

I{cdendarzyk.
.DZIŚ:

Obwieszczenie.

aż

Z chrześc. ToW'. dobrcczl'nncśći.

Leonarda
JUTRO: Nikandra
Wschód Elońea o godz. 7 m. 4Zachód
•
"
.. 4., 23.
Dziś O g. 1 po połud.
stan barometru 750.
Na jutro spodziewana zmiana
TEATR POLSKI. Ceg!e1. 63. D li; i li o
o g o d z. B-ej po p o ł. L "Wa r~za.wianka"
Pieśń z roku 1831) II. "X-ty Pa wilou" HL
• Pierwiosnki".
Dziś 7 listopada o god:. 7 ej wieczorem
"Panna Ziuta moja żona ll •
SALA KONOERTOWA. Dziś KOlicert
na dochód Ochrony L
TEATR :SCALA. Dziś "Belweder" (Rok
1830). Pocz. o 3 i pól pop.
WYPOŻYOZALNIE Tow. ..Wiedza.'" otwarte codziennie od g. 5-8, w niedziele i świ~.
ta od g. 10-1.
I. bibloteka ul. Piotrkowska 103. ~~.
bibloteka. ul. Targpwa 59.
Ą . WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzewi Qjwia..
ty. otw~rte. Silt w środE} od godz. 4-6, - w nie"
dZIelę l aWl~ta.od l.ej-l-ej. ,
.

\ n.

ków Tow. W.

Kamińskiego,

Jezierskiego

i Jarzębowskiego wybrać na członków

honorowych T-wa. Zebrani przyjęli tę
decyzję z uznaniem.
Uczczono przez powstanie z miejsc
pamięć i zasługi zmarłych członków T 0warzystwa Teodora Steigerta i przewo~
dniczącego biednych Sllssmana oraz"'podziękowano patronowi Tow., pastorowi
Gundlachowi, za. jego owocną pracę dla
Towarzystwa.
.

:z

Ikliniiki po.tożniczej przy Żlfd.
dobj'oozynności (Miko.tajewska

T«uu,
83).

Ze sprawozdania, wydanego przez
zarząd kliniki, wynika, iż od 7 września
do 3'1 październlka było w klinice 51
położnic, z których 25 było operowanych.
Położnice przebyły w klinice razem 452 dni.
Klinika ma przeciętnie 1400 rubli
miesięcznych wydatków, na co otrzymuje od delegacji zdrowia, przy magistracie, stosunkowo bardzo mało. wobec
czego egzystencja tej instytucji zależną
jest zupełnie od ofiar i datków człon
kowskich.
Niestety, wplyw onar prawie ze
zup etnie usiał i jnkasowanie składek
kuleje, tak, że zalega ostatnio składek na
kilka tysięcy rubli, wobec czego zarząd
instytucji znajduje się w kłopotach finansowych, co, gdyby się nie poprawiło,
wywrzećby moglo na dalszą działalność
instytucji ujemny wpływ.
(I)
z

(1)

Tow. "Liftas HachoUm u •
Zarząd Towarzystwa (Południ <?

żyd.

wa 19) wydal sprawozdanie z działaJ..
ności za ubiegly miesiąc, z którego Widać iż w cia 6 u tego czasu w klinice
pol~żniczej p~zy Towarzystwie bylo 12
chorych, które bawiły razem ~54 d~i.
UrodzHo się 4 chIopców 18 dZiew.
cząt.

W laboratorjum Towarzystwa otrzy..

mało pomocy lekarskiej na choroby
wewnętrzne 824 osoby; choroby dzieci

-876; chirurgiczne-364; sk6rne - 275;
oczu-344; ginekologiczne - 32; zęb6w
- 17, razem 2.732 porady.
W aptece przy ambułaforjum wydano 2.609 lekarstw.
rządćów

Slow.

nieruchom. m.

ł:.odzi

przypomina wtaścicielom i rządcom domów, że wkrótce uplY\lIld termin zaopa...
trywaJ:\ia się w książki domowe, karty
meldunkowe i stemple, niezbędne do
prowadzenia meldunków podług nowych
przepisów władzy~ . ~. .
Biuro Stow. mlescł SIę przy ulicy
Spacerowej nr. 3 i jest czynne od godz.
9 rano do 2 po poło
Z Komitetu

giełdowego.

(a) Wydział finansowy przy Urzę
dzie Starszych kupiectwa łódzkiego i
Komitecie gieMowym tym osobom. które zaciągnęły pożyczki Wydziału finansowego t rozesłał okólnik z żądaniem
zwrotu tych pożyczek, których termin
już upłynął, ponieważ sumy tych poZy..
czek muszą być doliczone do 10 proc.
kap:tatu rezerwowego.

:z

karty chl.ilowel.

(a) Karty chlebowe serji L za czas
od 25 października do 7 listopada winny być przez piekarzy i kupców, h~
dlujących mąką zwrócone do Centrali
Komitetu rozdziału chleba i mąki najpóźniej do poniedziałku dnia 9 listopada do godz. 2 po południU, po upływie
tego terminu karty chlebowe nie będą
przyjmowane.
{a}

100 dzieci
pl"a~y,

1'\1a kGlolllje ~.
prałat Tymieniecki wy<;łał
robotników, pozostających bel

Ks.

na pobyt na

kolonjach zimowyeb

w powiecie sieradzkim.

W
stępna

wiatu

poniedziałek wysłana zostanie na..
partja w liczbie 100 dzieci, do po-

gośtynińskiego.

Ks.

na

wieś

Tymieniecki dotychczas
okol o 1000 dzieci.

wysłał

Odrzucona p.oa~
(a} Magistrat łódzki na starania miej..
scowego miEszkańca Kuperman:~ o pozwo.-

lenie na założenie lombardu
odmownie.
Instalacja

odpowiedział

elekłrlfOZ.a..

:Magistrat łódzki powierzył firmie
PowszE'chnego Tow. elektrycznego urzą...
dzenie instalacji oświetlenia elektrycznego
w starych kosznrach artyleryjskich.
(3)

ZRgonłd

pod

kariofłe..

(a) Magistrat post~nowił. aby rOI·
dawnietwo zagonków pod kartofle i jarzyny
dla ludności ubogiej powi~rzyć, jak dotyeh..
cżas, Delegacji niesienia pomocy biednym.
Ze

Stowcl'zysżenia

Handlowców
Polskich (Nawrot 13).
posiedzeniu Zarządu w dniu ł

Na
b. m. w poczet rzeczywistych Członków
Stowarzyszenia przyjęto 12 kandydatów.
Następnie omawiano sprawę pomocy
lekarskiej dla Stuwarzyszonych i stosow..
nie do osobistego porozumienia się z Dr.
Gundelachem (ulicą, SpHcerowa nr. 32)saproszono Go na lekarza Stowarzyszenia.
Z nowego Stow. pracowników przemy

_ł'u w.fóKlIlIisła!JOd

Ch)

Nowe stowarzyszenie

pracowni-

przemysłu
włóknistego wywołało
wśród branży tej wielkie ożywienie.
Zapisało się do Stow. w przeciągt1
bieżącego tygodnia knkuset pracowników,

ków

Na organizacyjne zebranie Stow. ktt>
ra . ma się odbyć w dniu 13 listopada bę.
dą
dopuszczeni ci członkowie, którZ)'
wpłacili część wkładu członkowskiego.
Ze Słowo piekarz)'.

(o) Stowarzyszenie właścicieli pie"
karfi przenosi swą siedzibę z ul. Andne-ja nr. 4 na ul. Srednią nr. 11.
lIowe bruki.

(o) Wydział brukarski delegacji 1'0bót publicznych magistratu przebruk&,
wywuje ul. Pustą od Piotrkowskiej do
Mikolajewskiej, Benedykta od Spacer&'
wej do Długiej. Długą od Ce~lełnianeł
do Zielonej i Cegielnianą od Długiej dQ
Zachodniej.
Blagła śmierć.

(o) Przy ul. Spacerowej NQ 13 zmarł
nagle na atak sercowy 56-letni Leopold
Herszberg.
. Lekarz Pogotowia stwierdził zgon.
\li.i.id.

{ol W leaie mieJakim przy

łsśniczówd

znaie~iuno

onegdaj wiszące na duawie IIwl91
ki nlewl.\jQmęgQ średnich lat mfJifJlI
WBzcz~tO dochodzenie sądowo płl!i0Jln

lem Rtwierd"enln osobistoaci wisielco.

Nr.2~5i

BA Z E T A Ł O D Z K A

~,--~------------------Kradxieże.

(o) przy uJ. Wldżewsklej nr. 85 z
mieszkania F. Goldina skradziono gar~
..
'L
~:~.
'.f.' •
cet:o'-'ę, "" _.• lzn~, Pia ..ary l· mne
rzeczy
ft.a,s....unę2 tysięcy tubU.

W.

wagonie tramwaju nr. 4 p. E. A.
ehadzu:mo sl."ehl'ne etui do papierosów
-';0 zlotym
monogramem, wartości 40
łnarek.

Ze stajni R. Baumgarta przy ulicy
.Szko2nej 28 skradziono 5 uprzęży koń
skićh, wartości 2UO marek
~ mieszkania wlaściciela sklepu
kolonlalnego R. Podgórskiego zlodzieje
skradli p!aszC2;, męski srebrny zegarek,
dwie sztuki polskich srebrnych polskich
monet ibieUznę, wal'tosci 600 marek.
Ze sklepu. Kracza przy uJ. ·Piotrkowskiej 231· skradziono na 600 rb. towarów.
Ze sklepu C'h.~ Orensteina przy ul.
Cegielnianej nr. 2 SKradziono ciastka i
ondsło.·
.
Odebrany lup.

Policja IV dzielnicy wczoraj o g.
4 l poł !1a~ ra~em. obc~odząc Ko.ziny zauwatyła Jaklegos meznajomego. mosacego
tłumoczek.
.
_
Na· żą~anie p~licji, której nieznajo.uy wydał SIę podeJrzanym, aby się załrzymał, ostatni porzuciwszy tłomok, rato~
.

(h)

wał się ucieczką.

Policjanci za uciekinierem dali kIlka
strzałów, lecz bezskutecznie.
. W tłomoczku znalazł się
długi szerokości 3 cali.

pas

dość

Wartość pasa wynosi około· 220 mk.
Pas odniesiono do uCZąstkl1 policyjllego (Szkolna 33).
.
Z kolejek podjazdowych.

Z powodu epidemji panującej 0becme w Aleksandrowie, ruch tramwajowy
do Aleksandrowa jest wstrzymany.
Tramwaje kursują tylko do Kocha. . (h)

nówki. -

Teatr I mU3yku.
Koncert.

Dziś

ogodzinnie 7 wieczorem
w Sali Koncertowej przy ulicy Dzielnej Nr. 18 odbędzie się na dochód
I-ej Ochrony przy Chrześc. Tow. Dobroczynności· koncert. z łaskawym
współudzIałem: p. Lidji Kindermanówny (śpiew), p.Marji von Trentovius (fortepian), p. Kazimierza Freudanberga (śpiew); p. Ernesta Oelhey'a (wiolonczela) oraz p. Antoniego Michałowskiego (akompanjament).
Teatr Polsld
(Cegielniana lB).
Dziś O godz. O
wianka" (Pieśń z r.

3-ej po poło • Warsza1831). .,X Pawilon1i i
• Pierwiosnki«, komedja 1(. Ujejskiego, wieczorem zaś o 7 graną będzie pełna bumoru lekka komedja "Panna Ziuta moja
łona-,

"Belwederu
(w teatrze JtScala" J Cegielniana 18).
Dziś o godz. -3 i pół po południu
w ,:teatrze "Scala" przepiękny ohraz Bo'esławicza· w 5 aktach JtBelweder".
.
Zainteresowanie
,.Belwederem«,
twłaszcza w kołach miodziety, jest wieIIde, napewno więc te<;lb' "ScalaM wypeł
ni się po brzegi, na c co utwór i dobra
gra Zjednoczonych w zupełności zasłu
guje.

Tęlegramy.
Wielka Kwatera Główna.
6 listopada.-Urzędowo.

--________

Grupa wojsk generałamal'szał~a
po~negokslęcia· Leopolda bawarskiego: .
.
Położenie jf:;st niezmlenione.
Grupa wojsk generała Unsingena: Na południowym wschodzie
od Budki, zdobyto dalsze stanowiska rosyj5kie. Pod Siemikowcami
nastał spokój; odrzucono przeciwnika
do starych stanowisk na wschodnim
brzegu Sfrypy. W zakończonych już
teraz walk~ch stracili rosjanie w jeń
cach 50 oficerów i około 6000 sze-

•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wszędzie

chwyta się wielu de-

zerterów armji serbskiej ubranych po

cywilnemu.
Zastęoca

H o ef e r,

.
szefa sztaba generalnego
marszałek polnj) porucznik

Sprawozdanie r.osyjskiego
sztabu generalnego.

PETERSBURG, 4 listopada. Sprawozdanie urzędowe z dnia 3 listopada:
W pobliżu miejsGowości Schlock
odparto atak niemiecki. Na froncie nad
Dźwiną zajęliśmy na południe od jeziora Swięte, przy pomocy dobrze przygoregowców.
.
towanego ataku pewną wieś i dwie są
siednie wyżyny. Zabraliśmy przytem
'Z !yidowni bałkańskiej.
licznych jeńców i zdobyliśmy karabiny
W dolinie zachodniej Morawy to- maszynowe. Austrjaków, którym udało
czy się walka na południowym wscho- się na zachód od Deraina przekroczyć
Putylówkę, odrzuciliśmy z powrodzie od Cacaku. Zdobyto Kralje- rzekę
tem.
wo. Stąd na wschodzie ściga się
Pod wsią Józefówką (7 klm. na
. nieprzyjaciela. Dotarto do Stubału, północny wschód od Siemikowic) podprzekroczono odcinek Zapanjewacka. jął nieprzyjaciel, wspierany nader gwał
ogniem artyleryjskim, ofenzywę
W dolinie Morawy. napierano aż za itownym
wtargnął do wsi Siemikowic. RozpoObrez - Sikirkę. Smialym uderze- cząwszy również silny ogień przeciw
niem zajęły wojska nasze wczoraj postępującemu nieprzyjacielowi i jego
Warwarjn. Pojmano przeszło 3000 baterjom, przeszligmy do ataku. Wojserbów. Pod Kriwiwirem osiągnię skom naszym udało się wtłoczyć front
to cZ'lde bojowe między głównemi nieprzyjacieJski. Około 5 tys. niemców .
i austrjaków dostało się do niewoli.
siłami niemieckiemi a bułgarskiemi.
Krótko potem przedsięwziął nieprzyjaArmja generała Bojadjewa po- ciel kontratak; gwałtowna walka jeszcze
biła_ przeciwnika pod Łukowem i. trwa.
Sokobanją, ujęła przeszło 500 jeń.
PETERSBURG, 5 listopada. Spraców i zdobyła 6 dział. Po trzy- wozdanie urzędowe z dnia 4 listopada:
dniowejwa1ce, mimo zaciętego opo ..
W okolicy Schlock, pod wsią Ragru serbów, zdobyto wczoraj popo- gazem, odrzuciliśmy atak przeciwnika,
który następnie cofnął się na zachód
łudniu umocnioną stolicę Nisz. W
od wsi. Na południe od jeziora Babit
walkach w okolicy wpadło w r~ce posunęły
się oddziały nasze w kierunku
bułgarów 350 jeńców i 2 działa.
południowo wschodnim. Nieprzyjaciel
stawiał gwałtowny opór. Pod Ausan,
Naczelne Dowództwo WoJskowe
nad Dźwiną, w dół rzeki za Dźwińskiem
Ur-zędowy komunikat
(8 klm. na południe od Liwenhof) usiaustrjacki..
łowali niemcy przekroczyć Dźwinę, zostali jednak odrzuceni.
WJEDEŃ, 6~gfJ listopadai
W okolicy Dźwińska, na połudn:o
Z widowni rosyjskiej.
wy wschód od lłłukszty, w;Jało się nam
posunąć naprzód. W pobliżu wsi Pla. Nieprzyjaciel prZedsięwziął wczo- toniszki,
na południowy zachód od jeraj na nasz front nadstrypeński na ziora Swięte, wykonali niemcy kilka
południowym wschodzie od Wiśnio
kontrataków, które zostały przez nas
wszczyka trzy silne natarcia. Zła odparte i przy których zabraliśmy 5 oficerów i 53j szeregowców do niewoli i
mały się jego kolumny nacierające
4 karabiny maszynowe. Straw ogniu naszym, ponosząc ciężkie zdobyliśmy
ty niemców w tym odcinku są bardzo
straty. Rosjanie cofnęli się w koń wielkie. Posuwamy się skutecznie nacu do stanowisk głównycbtak tu- przód.
Pod miejscowońcią Podgacie. na
taj, jak i na wschodzie od Burkanopółnocny zachód od Czartoryska (8 k.)
wa i Wiśnia wy.
się nieprzyjacielowi wtargnąć do
Liczba jeńc6w pojmanych w udało
gęstego lasu i usadowić się tamże. Powalkach oSiemikowce wynosi 50 łożenie było bardzo niekorzystne, ale
oficerów i 6000 szeregowców.
dzięki wysiłkom wszystkich części wojsk
Nad dolnym Styrem zdobywają naszych udało się je naprawić. Cały
plac boju pokryty jest trupami nieprzynatarcia nasże dalszy o.bszar.
jacielskimi. Ujęliśmy' 8 oficerów i około 400 niemców i austrjaków jako jeń
Z widowni włoskiej.
ców i zdobyliśmy 2 karabiny maszynoRównież i wczoraj panował wszę
we. Niemcy odpowiedzieli szalonym
dzie spokój na froncie południowo . ogniem i zaatakowali ponownie. Atak
zachodnim. Do tego mogła się przy- na północ od Homal'ówa został również
wśród wielkich strat u nieprzyjaciela
czynić niekorzystna pogoda znana z
odparty.
urzędowego doniesienia naczelnego
Nieprzyjaciel rzucił dwie bomby na
dowództwa włoskiego. Odparto o- dworzec Klewań, na północny zac;hód
sobne natarcia nieprzyjaciela.
od Równa. Ataki, wykonane przez niemW skrawku San Martino, toczą ców na południowy zachód od Wolicy,
na północ od Nowo-Aleksińca, zostały
się jeszcze walki zblizka.
odparte; nieprzyjaciel poszedł następnie
Z widowni południowo-wscbodniej.
ponownie do ataku. Kontratak nieprzyjacielski pod Siemikowcami nie udał
Austrjacko-węgie,rskie siły wał
się, obsadziliśmy jego rowy i zmusiliś
czące na granicy czarnog6rskiej zdobymy go do ucieczki. Ku wieczorowi 3
ły przed wczoraj szturniem lUno Brdo
listopada walka osłabła.
na wschodzie od Trebinje i przeła
Sztab admiralski donosi, że artykuły prasy dotyczące lądowania wojsk
mały główne stanowisko czarnogórskie. Wczoraj pobito nieprzyjaciela w Warnie w dniu 3 listopada, są zmyruiną

Kolumna austrjacka armji ge*
nerała Koevessa zdobyła przełęcz w
Z widowni zachodniej.
dolinie Klisury na południu od Aril.iesz~zęsna ~oJa dzieci
W walce na granaty ręczne wy- jów, Inna wyparła przeciwnika. za
pohduch \!II miastach 1"0""
,Jelice
i
na
południowy
wschód
od
parto francuzów; którzy si~ wdarli
•
do wschodniej części naszego nowe- Cacaku.
syjskich..
Krajewo
zajęły
wojska
niego rowu na półnQcy od Massieges.
Zresztą upłynałdzień bez znaczniej-. mieckie.
Dalej na południowym wscho- go, prezesa komisji opieki nad
szych - wydarzeń, wśród częściowo
mi przy Polakiem Tow. Pomooy ofitHJm
dzie,
przekroczyły oddziały niemiec ..
Iywych walk artyleryjskich.
wojny.
kie i austrjackie zachodnią Morawę.
"Zwiedzanie różnych pr:;;ytułków w PeZ wwowni wschodniej.
. Armja generała GaUwit~a. zbIi~a tersburgu - mówił p. Czesław Karpiński
Grupa -wojsk generała mar- się do ciasnej doliny na północy -nasunęło mi myśl zwrócenia się z taką
odezwą do ogółu polskiego. Znajdywaliśmy
szałka polnego Hindenburga:
Ro- od Kragujewacu.
w
przytułkach rosyjskilJhsporo dzieoi polSerbski. arsenał.' Nisz, znajduje
.ania l)owtór.~yli usiłowanieprzebi
skiub. które wiedzialy tylko tyle, że Dazy'
cia się i>od Dżwmskfem z takimże się w rękach bułgarskich. Bułgarzy . wajłl: się Waci a . lub Jadzia, i poza tem janiepowodzeniem} jak za dni ubie- zdobyli takte Sakobanje i wyżyny na kichkolwiek szczegółów dalej dowiedzieć się
zachodzie od Łukowa.
już nie było motna. Na pytanie, skl\d Sił,
~h.
pod

Klobuka.

ślone.

~::~:::~~i;~;!;c;;~~~~~~i~ sfr::!~1~r

wygnańca~

~m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _~a~·-

wym~e~iały.takie 88:r18'1 gełlgrafieue~ kMre
rówmez. pOjęcia o tem, skąd ja wygnała. bu..
l'za wOJenna, żadnego nIe (lawały. NaIlrl!y~
kład. jakia chłopczyk I' płaczem prosii by
go. Odesłać do Ambrji. POdEuwa!iśmy' mu
r6z11eprzypominajlice tell dświ~k nazwy jak
Zambr6w itd., lecz p.hłopc.ij'na powtarz;ł upO~cz:rwie, iż chce du Ambrji i !lo .\.mhrji.
DZIeci takie wyławialiśmy nIe tylko po przy~ułkach lecz i pod kośeiołem św. Katarzyny
J na . stacjaCh kOlejowyeh,- były mnvet wypadkI ze wprost na ulicy obdarte i źeb.
rzące".

.,

Takic~ ,sz~zegół6w dowiedzieliśmy Hi"
od p-" KnrplDsKlego na poświęceniu jednej
l!l najnowszycb, niedawno ufundowanych przez
Polskie Towarzystwo Pomooy dla Ofiar W<łj
nyw Petersburgu, instytucji, łak zwauej
"Gospody Polskiej", gdzie żywili się Da si
wygnańcy.

N~etylko W Petersburgu zdarzaj~
takle wypadki, bo oto świeżo, jak piszą.
z Ekaterynosławia, kozacy slłesuaścioro takiej dziatwy przyprowadzili ze sobą. Wszystko to blednie jednak wobec wiadomości
otrzymanych w Moskwie, gdzie przedstawi~ie.] lIiemstwa oświadczył, iż bywają takie
dnIe, w kt6rycb przywoźą do 100 dzieci
dziennie, porzuconych przez rodziców. Lu..
dzi.e w ciężkiej biedzie, nędzy j niedoli doslh do takiego stępienia iż utracili nawet
pOCZUCie związków rOdz'innycb. Żolnierze,
od~z!ały sanitarn~. obozy, jak opowiadaj,
TÓZnJ, często zablerajfł ta.kie bł!lkająco Bil;)
i pozbawione rodziców gromadki dzieci po[skioh i opiekują się póki mogą. 'l'rzeba zwr4cić na to uwagę w8zę.dzie, wSł!ędzie sają.5
się wystlukiwaniem i gromadzeniem takioh
bjedactw odrazl1 nie zwlekając, bo już niektóre zaczynają źle mówić po polaku. Bez
fudziCów, któryoh może już nigdy ZObaczyć
j~ n,ie sądzono, bez nazwiska. którego wy·
mIeuIĆ nie potraf tł, dziś są to Itdzieci Polski.
dzieci Narodu Polskiego".

.

8lf~

Skrzynka do listów.
SzaDowny Panie B.edaldoneft
Uprzejmie prouę o łaskawe pOdanie
na łamach poczytnego Jego dsiennika. że
z Kola Dramatyczno Literackiego wystlł
piłem. Zgóry zapuysług~ seJ:deąznie dzię"
kująo kreślę· śię
.
Z głębokim powllŻaniem
Jaś.

A d o 1f G 1) l d b e ~ {
b.

Łódź,

cz.

Zarządu.

d. 5 listopada 1915 r.

Niniejszem przepraszam pana
Maxa Orlańskiego i cofam swoje
słowa

DIgnacy

Kossow~ki•

Zawiadomiienie~
Od dnia 15 Listopada w szkole kraj\! i szycia
otwarty zostaje trzymiesięczny kurs nauki
kroju l szycia za opłatą czterech Ml'.mlesięcz
nie. Po SkończonYm kursie uczenłce otrzymują patenty. Zapisy od 10 do 2 po południu
w szkole kroju i szycia Apolonji Kopy.
dłcl~_skiiej, ul. Piotrkowska 154.
Tamże nauka wszystkich robót ręcznyeh,
haftu b Błego i kolorowe.go.

~oIi!/:.~"!J!:.."!J!:.~~~~~~se~~~~

~ KANTOR WYMIANY ~
~

PIOTRKOWSKA 36.

lłJ

Wymienia pieniądze na różn~ waluty
zagraniczne i odwrotnie na warunkach
naj dogodniejszych. Obsługa klijenteli
solidna.

~
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'V.
ł{
~

,~

IV

,.

Jf
1 "'~••••••~.......1f.

l~ ł
. nn)f' Off0!lr
(

Y~

ljaaUII~,

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

hurlowoi'<'d;tali-

cznle (najmniej 1 wóz) z dostawą

do domów. Wiadomość apteka
homeopatyczna

W-go Pogonowsidego
Piott'koVllska 115.

~

Nr. 295.

..

4.

Bolesławieza.

ret w Restauracji.
Początek

o 7 -mej.

Zupełna

!8)

z IE L

D

Doborowa kuchnia.

~

zmiana Programu.

LauoratoI' le[oaiul8

w Hotelu Palast

P. Traube

N A N2 36.
Róine trun1- i.
~

Piotrkowska N2 81, front łł piętro.
Wykonywa ż~by sztuczne na kaue%Ukit i:rJo..
de po cenach barzd%o przytrlępnnh.

przystępne.

-Ceny

Prosząc

o

względy

R.eparacja tanio.

!<eparacja

tanlo.

Dyr. Th. JUNGD.

•

ill
do

światła

ID niedzielę. około godz. 2 po połnarnu,
pOZos1l!UJjono UJ trlImmaju N!! 1. na fiór~
ngm Rynku zawinięfe ID giuefę mapy wyd
fJemtnga. lmdazca rBczy oddać za wy--"
nagrodzeniem do kanforu fiazety ł!ódz.
Przejazd N2 8.

gazowego, naftowego. spirytusowego i t. p.

wprowadzone \'11 Pol5<:e od 17 lat.
~

Fabryki Hilla są w pełnym biegu i dostar~
czają swych renomowanych wyrobów w równej dobroci jak i w czasie pokoju.
Na zapytania odpowiadamy natychmiast,

łł e Q r

także

Powrócił

telegrafie>:'

Y fi i I ł & Go.·

Dr. Rosenblatt

~:;.

spec. chorób uszu, nosa i gardła.
PiołJ"Kows!ta 35.

Berlin O 11, Wa'Psz2uer Slrasse·43-44.
Adres dla telegramów: Hillkoerper, B e r I i n.

wyucza w krótkim czasie gruntownie
i praktycznie, rutynowana nau~

czycieBka. Szkolna 17 II p front
Przyjmuje od 2 i pół dd 4 i pół

Dr. Littauer.
Choroby skórne, weneryczne i dróg

l'1aitańsz:y

moczowych
Cegielniana H2 6.
Przyjmuje 8-10 r. 3-6 po

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

Prezent na

Wyprzedaż z fabi.składu
Wełniane z jedwabiem

17

" •

3,00 n

"

Bostony l szew lOty na męskIe l damskie k{)stJumy i na zimowe Palta
oraz różne męzk. i damsko towary, także flanelki, barchany i na fartuchy itp

=.;;;~;;;';;;~"""';;;·;;,.;;C..;;e,;;:g;;;.~.;.:zł;;.;n;,;!;;;;a;.;;,F!;;.;;2I;.....4..3...,..;w;;;..,;D;;;,·o;;.;;;;m;;.;lII;;.;;;ś;;;;w;;.;i;,;;e;,;;ż;;;;o;;..;::b:;;;u;.:d:.;O;;.;w;.;;;;;:3:;:,IilI!"m

Uli'

pOdwórzu,_

od godz. 9 - 1 i od 6 -

róinych podszewek· dopali oraz materjałów do palt, -na damskie
.

męskie

kostjumy

~o

cenach hurbn.vychw

krajariiapapieru.

=

Oferty w Adm. Gaz;

Łodź.

=

dla M.

racyjny.

Ij
I_

N" A. T

to

łodzi .

właścicieli i rządców domów, aby
się~wcześniej zaopatrzyli w książld domowe,
kąrty. ~eldunkowe i stempli nie czekając 0-

I
i

statmego terminu. Biuro Stow. mieści się
przy ul. Piomenadnej 3 i cZynne od 9-2 PP.

I
I

Dla
druka'rń i litcgrafjio
Zawsze na
farby wszel-

a. RumlszteJn łódź Dzielna 28

• ...;.'

-=-=-.=',.;,.-,__
. .~~--_........_....!
-c

. . '"

--1,'"

Ł

eukalyptusowo-mentolowe

pastylki,

niel:ls!~pione

P!%J'

kaszlu i chr:ypof1oł
Dostać moina w apt"kaclt
większych składach aptecza*
poleca apteka W. Danieleckiego.
Piotrkows};a 127.

·Lekarz dentysta·

all l.

,.

..A... x..." 1:

[). -,Z erUn~

Biuro Próśb Pisar~ki~gO, ~:~rzeia ~r. 1.

Zawadzka 23.
_b. asystent instytutu kkarsko-dentystycznego
. prof. Mo eliera ~ Berlinie.
~peejalist.a chorób jamy ustnej, 0ftodontyki
1 protetyk!. Leczenie el;!ktrycznością i masażem.

Piierws",a

l\t\ydło
Nadszed~ wag<:>n M

YD Ł A

[Ruei[jafiika le[zuirH

__
Często

chowsktego firmy Dziubas i Fiszel
Piotrkowska N2 25 =
w podwórzu na lewo.

specjałistka
F r,m~cUSki.ego
OLerty "Dyplomowana"

chorób zębów i jamy ustnej.
teraz

=

Ewangielicka 2 róg Piotrko\l."S kiej 144.
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
Porada od 50 f. od 9 r. do 7 wiecz

=

ma god- lny 'wtlluę"

KU~ię ?k!!.zyjnie. ładny garnitur skunksowy
(Kołmerz długI). Oferty ~Skunk"owy' G. Ł.
KraWi'e.c damskich. okryć M.. Leiwund mieszka.

I

o~ecn.le przy ul. Benedyktit 19 fr. II. Po
PrzYjmuje obstalunki po cennell b3.rdzo n!zkieh.
Koń z wozem do sprzedania. Mikołajewska 59.
1074 8
.fJsze orllZ k,a,oslki dziecięce poit;ce. naj tanie
~khd ul. Ghwnll 17.
KUpuję. zę.by sztnczne, !ltnre, pofamana, pE....
cę nl\Jwyzsze ceny. Uwaga: Przyjezdny tyl.
ko na parę dnI ŁÓdź, Hotel Centr/dny I'Iotr..
kowska 8, pokój 1 od godz. lO·ej do 2-ej po Dot
i od <i-ej do 7-;:; wi('cz.
•
Kl:a.~\ie? d:lm"ki z jJowodu kryzysu SzvJe eleg~n::sa kostjumy od Mr. 10 palta
Mr S
Buku.le od M1". 2. S7:yję kara.kułowe ża.kietv, futra.. l _p'!"lerabiam na. l1l\luowsze fasonv. I'rJCo;'"llla. E. Rudzkiej Pioirkows',,& 17, partf'r Nowe
:;;nrnale nauf-'szł,.
'

od

składzie

kich lwIo rów, masa walcowa po"
kosty, i p3piery umdrukowe.

, ,

Radwallska ŃQ 53.

=

Szkolna 30, m. gI

b_ as;vst.. Lecznicy Lek. St. Dąbrowskiego
prlYJillUJe w cn,.. robach z~bów. jamy ustnej i w d.ziedzinie techniki dentystycznej
ad 10-1 l o~ 3-6 po poło w niedzielę i
ś'.'il~ta od 10-12 godz.
uł. !!!jmu)~;;;śe'il\1ska 67.

.

S~ko.!:~ kro~u i s:l:yciapodług systemu angIelskie go~ x- fra nCU8 kiego. X u rs 3c miesi ecz.-=n~. J?rzyj;l1uje panienkI donaukf. Opłata
m16S1ęczme 2 rb. oraz pracownia. sukien
kostjumów i okryć damskich.
. .

proslpp.

prawa handlow.,

wszelkiej biurO\vości, wyucza w krótkim
czasie i przyspasabia na samodzielnego buchaHera...:korespodenfa, długoletni szef biu'
ra Akc. Tow" rutynowany pedagog:. Lekcje
odbywają się pojedyńczo lub zblorowo~
Przyjmuje od 2-4 prócz świąt.

repa-

~.:

nleruthOmOŚtl

I

koreSpOiidEmcji

rJI,

o~az

- Gabinet t~st9czn9
OT. w. MORA WIECKI

ażne dla

Stow. RZqdtóro

6

Buchał

Przyjmuje od 9 do 10 i p6ł i od 3 do 5-ej.
W niedzielę i święta od 9 do 11.

Skład instrumentów
muzycznych Gramo~
fonów i nut. Wielki
fabryczny skład strun
hurtowy i detaliczny _
Własny zakład

5 -

ee

Mieszka obecnie Zawadzka 10

41..

Plotrko:~ska 3ł··

I

Pań

Choroby dzieci i wewnętrzne •

u.lmner
Kupię zaraz . maszynę drukarską -(pedałó wkę) średni
format, a takze maszynę do

8 dla

~

Dr. Klemeul [ipiń~~i

SPRZEDAŻ DETALICZNA

B fE S B R O D A li Saka, Ł Ó D Ż, Cegielniana M

poł.

IDr. E:s.~;!~o,~mcz

5,vO.

I

__

~ -Choroby skórne i weneryczne

na bluzkI! od rbl. 1,10 do rbl. 2,00.

Zi.mowa ~owary da s~kni~ i"

..

PRAWNY KONSULENT
ALEKSArmER Y. GERSDORF
ulica PIOTRKOWSKA Nr. 84
u?ziela porady prawne, uskutecznia pOdama do wszelkich Władz, skargi da sądów
i sporządza tłomaczenia.

elczer z
po długoletniej praktyce w szpitalach
przyjmuje. codziet:nie.i Udziela porad;

godZiny od 1 pp. do 8

wiec~.

iUe.ksundrowska Hr. 31, ł pietra.
P..

Nh;~i2C P'OSZukuje nuuki po
'"a !l ."
tfC;}.I.1Pgo n:ęz~z~:my ln~ damy (dU'~eM.l Z·;,.!&~~;.cC1_ SI" po południu od 3' do 4. ul. Nawrot
11
..l"" "",1

y~

ag

<t,g

ts

ep

Kaszyński ..

Biurotzynne:

Na maszynia rotacyjnej w tło;;zl1t J

.;".
" r

OlI n.ł

O
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._n ,----
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li lot a Pn,eiilZ4. ~.

