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Redaktor

bez zastrzeżenia. honorarjnm nwaźa siEl za bezptatne.

ny z powrotem wprowadzić na tory po~
kojowej i owocnej działalności.
Powinno to Wam służyć, jako do~
wód dalekowzroCzności i wspaniałomyśl
ności umysłu Jego Cesarskiej Mości
Cesarza Niemiec, mego naj łaskawszego
Pana, iż najwyżej raczyJ: przychylić się
do przedstawienia tutejszego niemieckiego zarządu i zgodził się na przywr~
cenie przybytków wiedzy 'IN Waszej 0J~

w Warszawias
Warszawa, a z nią cała Polska,
poniedzia!ek 15 listopada
momentrnsfor;vczny. Co pod panowaniem- r.'6'Syjskiem przez wiek cały by.to
hi-emoż1iwem, pod panowaniem niemiec~
idem urzeczywistniło się w ciągu trzech
!Zaleawie miesięcy. Stołeczne miasto
WJurrsz&WGi posiada polski uniwersytet i
polską, :,pe:li te chnikę.
Już od godziny 9 zrana zaroiło się
na ulic.acl, , sąsiadujących z lwścio!em
kateal'ilfuym. Przed katedrą s!rażoby
Wateh.'ka i młodzież uniwersytecka pił
nowaly porządku.
!przeżywała w

czyźn1e.

Jestem pl'zekonany, że wyraziłem
wszystkich stojących na czele
zarządu Waszego kraju, iż dzień dzisiej~
szy będzie dla niego błogosławionym i
rozpocznie nową erę rozwoju życia umysłowego. Niechaj Wasze uczelnie wyż~
sze, bez względu na ciężkie przejścia
dni obecnych, dąźą zawsze do najwyż~
szych, najszlachetniejszych celów ludz~
W prezbiterjum zajęli nnejsca za- lmści w duchu prawdziwej wiedzy.
Z tem życzeniem otwieram uniwerproszenLgoście, przedstawiciele władz
niemieckich, prezydent miasta ks. Zdzi~ sytet warszawski".
!3ław LUBomirski, zarządy uniwersytetu
Nowy rektora i generał-gubernato
t potitechn~ki, a w stallach po jednej_ ra nagrodzono hucznymi oklaskami.
- 'Wc -dabz;yrnciqgu odo",y~o~ar'e:,y
strG:rtiekapitara metropoli.talna,po drugiej zGŚcprofesor'owie Szkoły Glównej, i telegramy od Senatu akademickiego
uniwersytetu Jagiellońskiego, od Wy~
de1egad'towarzystw naukowych i różni
działu Narodowego Lubelskiego, obywawyJmni 'gO'ście.
Ks. arcyMskup zasiadł na tronie, teli miasta Gniezna, Polskiego Tow. Politechnicznego, uniwersytetu lwowskiep:ll'Ównocześnie "Lutnia" pod batutą
.
,.
Pi.etra' Maszyńskiego odśpiewała "Veni go i innych.
Na tern zakończyła SIę uroczystosc
Crea-t\llr" .
Rozpoczęła się uroczysta
msza' św•• ,celebrowana przez 1\8. arcy- w uniwersytecie, która miała nastrój
niezwykle uroczysty i podniosły.
bisku~,~rre'stępnie zaś ks. pyała! ~zla~
Mamy więc polski uniwersytet i poł~
gowski;wy.głosM mowę, tresc ktore) po~
ską
politechnikę i jakkoh.viek zawdzię~
damy -w numerze jutrzejszym.
czarny te instytucje narodowe w znaCzNa!hożetistwo zakończył hymn "Bo~
nej części pracy Wydziału ośwj.atowe~o
ga rodzkl!1".
i własnym siłom umysłowym, Je?n<;tkze
..H, 1~'9ło gooziny pół do 12 rozpoczął
podkreąJić musimy z całym naclskle!l"
s~, o~ony 'ruch na ćałem l{ra~ow~
ze
otrzymaliśmy je z rąl'i: r:'0nar~hym~~
~kiie:m Pr~mieściu od zamku az do
mieckiego.
Naród polskI zdaje sobIe
p~,~Razirft~e~o~skiego" d.o.kąd. z ur~*
sprawę
z
tego
niezmiernie doniosłego
icZys'teści keśoeme} powroclh p:~rw:,~:
faktu
i
upatruje
w nim pomyślne hor~
'e,k,tl1lr u, nit<Jel'sytetu dr.~. Brudzmskl l
skopy dla swojej prz.yszło~c~ polityc,z,łor wyższych uczelm, Bogdan hr.
nej. Władza okupaCYJna, Ktora wsrod
, utten.-Czapski.
,-, lli1ł<0dzież uniwersytecka ustawiła szczęku oręża i niebywalego przewrotu
dziejowego znajduje czas nc: st~rania. o
!Si,ę w szpaler, jako warta honsrowa..
.
przyszlość kulturalną Polski me moze
<,h Wp-l'zedsionku auli inauguracYJneJ,
nigd~7 narazić się na podejrzenie, jakopl' .'
lej zielenią, rektor i kurator o~
by miała z'amiary nieprzychylne co do
I,
, • lM'zybycia generał*gubernatora
przyszłości politycznej n~r?du nas~ego;
~.Ees-eler3, ks. arcybiskupa l\akowskie~
Nożemy wiec spokoJme oczeknvac
'go, p:rezydepJ:a mias!a .l~s. Zdzisł,:wa. ~u
dalsze 6 0 przebiegu wypadków dziejo~
Ibomirsklego, gener.auql, kons.ulow l mfny€:h \vyb'Itnych g~ści, kió.rycI: rektor wych z otwarcia najwyższychl uczelni
polskich w Warszawie czerpać otuchę
'wprowadził tlo aub, zapełmone] zapro~
w cięźkich crrvvHacn obecnych.
i szoną publicznością.
Widzieliśmy wśród niej wszystlrich
przedstawicieli nauki, instytucji kultu~
ł'alnych, literatury i obywa~lstw<: ml.eJSi!:~oła Główna
scowego. Po prawej stro~lle mowm:cy
zajęli miejsca p~zedstawiclele w-ładz n~e
wyźsze u(z~'1 nie \~arszawskie.
miedrich, po lewej zaś senat aka~emlc:
ki b-y!i pł'ofeso-rowie Szkoły GlowneJ.
W sercu każdego maturzysty szkoły
p;zeds.Utwicieie instytucji naukowych
]
i tak dalej.
.
polskiej tliła s~ę ~~abym .pł~mv~iem ~zaLufnia" znów zaijltonowa:a "Vem rowna nadzieja, IZ będZie stH.Q]OWaC na
CreaI~r", poczem rektor uniwe!'~,'ftet_u polskim uniwersyte~cie. AI.e. nadzieja, ta
ł
t - - ktwiecznie pozostawa'law kramle ~aTZ-en, a
dr. Brmlz.i;ński wyglosi." mow~, resc o~ ~ młodzież polska wycierała progI wszyst~
reJ' podamy w numerze jutrzejszym "Ga~ I
.
t:
C I'
D' l' ę kl' te
1>
!' kich zagramGZnycI.l u ~e m: . -LZ •
.:
ze~.".·
..y
ił
1.
• mu, szeregi
nasze] wyzszeJ mLehgencjl
Usiej:> ~OOnoszący się o genera - I są nieliczne; wykształconych zawodowgtibernat$l'a, wygł-oszony był w języku t ców mamy bardzo mało; ,nauka p.ols~a
niemi.,~dtim.
n
l er w·t znaiduie
w. le~.
ueneral ~ r.!uDernator v. oese
} -; .sie~ w oęoni.~
_. ws. p<;fc~esnej
, t6
•
I dzy wybltm zas ui..-zem, ,~orzy wmm
odpowiedzi wyg!osiłnastępująp'f mowę: ! zai~ować katedry, marnwali się na bel~
,.,prześwietne zgromadzemei
!}
D'01liosiości i wf'żności święta, na ~ ferce.
p
~_
dł' ' "
Nagle wybuchła wojna. . o ro~1:!
'kfóreśmy
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OGt,OSZENIA:
•. Nadesłane na 3 stronicy \V'iród tekstu za wj(!rsz laD jego
mIejSCe 1 Mr.; r~klam~ za tekstem 40 fen.; zwyczajne 30 kn.;
'nekrologIa 40 l,; Ogłoszenie mate 4 f. za wyra~
Każde oglosze!'iie najmniej 43 r.
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stał zamieniony v: czyn i wieść o uro~
czystym otwarciu tych naj nowszych przy~
bytl"ów wiedzy i kuLury polskiej rozeszła się lotem błyskawicy po wszystkich
zakątkach kraju, odbijając się echem
radosnym w sercach młodzieży.
W dniu 24 paźdz'ernika 1869 roku
została zamknieta Sz!wła Głó\'ma, któ'
ra nam dała całą plejadę wybitnych
uczonych, filozofów, publicystów i literatów, przez szereg lat urabiających
opinję spoteczną z Świętochowshim, Prusem i Sienkiewiczem na czele.
Zamknięcie Szkoły Głównej bylo dla
,spoteczeństwa polsldego ciężkim cio~
sem. Zostalo ono pozb2wl.one za jednym
'7.amachem najszlacheb;ejszych, najinfeHgentniejszych i najbardziej uświadomio
nych społecznie jednostel.. , a choĆ mło
clziez wyjeżdżał'a do uczelni zagranicznych i zaznajamiała się w nich z naj~
nowszemi kierunkami naukowemi i prą
dami społecznemi, przyswajając sobie
kulturę zachodnio-europejską, to jednakże społeczeństwo moralnie na tym du~
:~.~ ._-4:.~.o..L"ik
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przYJ'mu','e interesantów w sprawach re ..
dakcJ'jnych od 10 do 2.
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Ale rząd rosyjski, nie ograniczając
sie skasowaniem jedynej placówki, gdzie
na-uka i kultura polska odpowiednio
kultywowane i rozwijane być mogły, roz·
porządzeniem z dnia 21 grudnia 1872 r.,
zagrozH zyciu duchowemu narodu u ~od~
staw, usuwaiac zupełnie język~polskl ze
szkół a na~J'et zabraniając młodzieży
mówlć w języku ojczystym w obrębie
gmachu szkolnego.
Wtedy rozpoczęli działalność wychowańcy Szkoły Glównej. Oni to meśli stężałemu, zdezorganizowanemu i
w duchowej depresji, po klęskach 63 roku znajdującemu się społeczeństwu, ko·
jace ziarna pociechy w postaci pracy
<
,.
.
organicznej
po d zmh~lem
o ci11'<:d~ema
ekonomicŻne!1.O; \\'szczęłi ruch oswlatowy; uświadarr;iali . mas~! lud.owe~ por.uszali leniwą burzuazywą mteligenCJę,
zaszczepiając w nią prądy nurtujące zachodnio~europejskie spofeczet'istwa. Na
zgliszczach romantyzmu budowali nowe
życie, a choć ich szczytne has~a prficy
odrzucały cele wv' s'?:e, idea1ne, duchowe, jako niepraktyczne i sprowadzają.
Ce umysły na mano'.:'Jce romantycznych
mrzonek, choć hasła te niekiedy wytwarzaly klasę groszorobów, mających
jedno marzenie: zdobycie złotew~ run~
na rynl~a(.h wschodnich, zdo.fali Jednal~
pogrątone w martwocie społecze~sh~o
zagrzać do czynu do tego stopma, ze
pogodzenie się z losem pod wzgięd~r:'
politycznym, jakie początkowo głosIh,
z biegiem czasu zamieniło się na walkę
śmiertelną z rządem, czynnym wyrazem
której była rewolucja 190~ Y.
W okresie rewolUCyjnym sprawa
szhołna stała się znów aktualną. Mło~
dzież występuje sa'na do walki z r,?zpa~
dającym się w gruzy pod potęznym
tchnieniem rewolucji organizmem pań
stwowym i wywalcza un~rod~wien~e
szkoły średniej, która, aCzlwIWIek me
otrżyma!a żadnych pyaw, ?zięki m.aterjalnemu poparciu społeczenstwa, metylIw, iż przetrwała wszystkie zamachy !la
je; byt czynione, ale zdo~ała w. ~r~ec:ą~
gu swego dziesięcioletmego, ISt!11ema,
wśród naj gorszych
warunkow Jednak
roz}-,witnąć.

Inaczej przedstawia się rze<;;z z. uczel~
niami wyższe mi. Te bez I?oparcla r~ą~
du istnieć nie mogą, choclazby pOSIadaJy jaknajlepiejobsactzone katedry, naj~
bogatsze bibljoteki i zbi~ry i najwięk~ze
fundusze, a to dlatego, ze wychowancy
tych uczelni nie mog!iby . odgry~ać ~a
dnej roli społecznej, me ~ada}ąc

praw, do któj'ych upowa~nia świadec"
two z ukończenia wyższych studjów.
a te: prawa normuje tylko państwo.
Z .teJ to przyczyny nie kuszono się zbYJ
tma o stworzenie prywatnego uniwersytetu VI Warszawie, rozumiejąc, iż bez
upaństwowienia nie miałby on :racji
bytu.
Teraz otworzy:y się przed naszą
młodzieżą horyzonty szerokie. $wiado~
ma s\vych celów, należycie zorganizowana, obznajomiona z terenem działal~
ności, będzie mogła wypełnić zadania,
które są jej przeznaczone. I ciekawą
jest rz'cczą, czy ruch umysłowy, jaki
ogarnie młodzież warszawską, będzie
posiadał swoje cechy specyficzne, t. j.
czy wytworzy on nowy kieru~ek łitell'ao
ki, filozoficzny i życiowy pod znakiem
którego bić będzie życie całej epoki,
podobnie do tego, jak studenci Szkoły
Głównej wytworzyli u nas okres pozytywistyczny. Bo podobną rolę, jaką odegrali ongi wychowańcy Szkoły Głównej,
wypelnić mają obecnie teraźniejsi studenci warszawscy:... w iJih .c:ho",;} ~nJ~'l-- '
F=t-"ltt naaZleje La'4e~,O narouu l Dez
względu na t~, Czy to będą inzynierowie, medycy, filozofowie, mechanicy,
prawnicy, pubHcyści-zadanie będą mieli
jednaIde: stworzyć architeldonikę przy-

szłego życia społecznego.
A pracy będą mieli wiele ... jest howiem dużo ugorów społecznych w Pol-

sce.

Pa!lJiie~ ; pa!fu~rł1.'in1 centralni:;
lVlONACHJUM, 14 listopada. - Z powodu mianowania lllonnchijskiego"nllncjusza
monsignora D~ra A. Fl'iihwirtha - kardyna~
łem, "Bavel'. Kurier" dowi~duie się, ~~
stolica święta. l11'1dała przy tej spoElObnOSel
przywilej Królowi Bawar\lkiemu wręcząniLl
kapelusza na głowę nominatowi.
Przywilej ten mieli dotychczas tylko
królowie: austrjacki i hiszpański, poprzednia
zaś ktol francuski i portugalSki.
\Vohec podszczuwań, których celem
było wykazanie, że
wOjnę prowadzi Bi~
przeciwko centralnym mocarstwom, aby
obronić kościół katolicki, jest wiele znaczącym fakt, ze Papież przy mianowaniu
kardynałami nun~juszów z Monachj~m i
Wiednia, monarcho,," obydwu tych panstw
upełnomucni!' do zastąpienia siebie.
Jest
to bąd% eo bądź jednym dowcdem wi~cej
neutralności

stolicy

świętej.
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~,!';i~ńsf<a ii Woł:unlin ..
Do gazety rumuI1skiej "Romanul" do-

noszą z Kijowa, iż ewakuacja Mil'lska oraz
Wołynia

została ju.ż ost3te~~zn.~e ukońc~o

na. Przeprowadzeme ewakuac)1 nastąpIło
na rozkaz rosyjskich władz militarnych i
było urzeczywistnione w bardzo pospiesznym tempie. (Wat.).
A~iiłacja pr7.eeciwJ!lt"osj' jska

w Szwecji,.
Pod tytułem "Szowiniści szwedcyll
zamieszcza "Piotrogrodzki Kurjer~ korespondencję ze Sztokholmu, w której zwró:cono uwagę na to, że w Szwecji poczyna
coraz bardziej rozpowszechniać się ruch.
mający doprowadzić do wojny państw
Rosją.
Podług informacji gazety

skandynawskich z

petersburs-

kiej, nastroje przedwrosyjskie w Szwecji
wzrastają szybciej, niż w Norwegji i Danji.

(Wat.?

Nr.

GAZETA ŁODZI(A.

2.
Urzędy i imityłucje, l'I~]fSłane z
Królestwa PO~$!d<ie90"
Podaje .,Echo Polskie" sp}s instyt~
cji rządowych Król~stwa Po!?klegQ, znaj"
dujących się obecme w ROSJI.
Urzędy płockie:
Płocld sąd okręgowy

w Petersburgu.
Prokurator płockiego sądu okręgowego w
Jagorinie. Zjazd sędziów pOk?lU I okr~
gu w Jarosławiu. Zjazd SędZlOW. pokoJu
II okrerru w Petersburgu. Izba skarbowa
w Kałudze. Kasa gubernjalna w Kałudze.
Kasa powiatowa w Kałudze. Komora mław
s ka w Moskwie.
Urzędy radomskie:
.
Radomski sąd okręgowy w MoskwIe.
Prokuf?tor radomskiego sądu okręgowego
w WonIarowie. Zjazd sędziów pokoju I
okręgu w Ostrogożoku.
Zjazd sędzi?w
pokoju II okręgu w Kijowie. Kasy pO.WHotowe w Kijowie. Gi:n.nazjum .!llęsk1e w
Kamysznie, kostromskIej gubernJ1.

Wojewoda Putnik.

.

Do pism wiedeńskich donosz~ z woJskowych kół bałkańskich.. że po!wlerdzapt
się wiadomości o
zam1arze mIanowama
szefa generalnego sztabu serbs~~ego Pu..
tnika dowódcą zjednoczonej arm]l !ra~cu
ska-angielskiej na terytarjum ~ałkansklem.
Zamiar taki istnieje pGdobno JUż od dłuż-.
szeg(} czasu, ponieważ Putni~ obeznany.
jest dekładniej niż ktokolwiek mp.y ~ wszel1tiemi szczegółami terenu bałkansklego.

Francja niezadowo'ona
z Rosji,.
GENEW.A, 14 listopada, -: Francuska
rran wojskowa w ostatnich dUlach zdradza
zauiepokojBnie o swój własll.y fr~nt. ~no~~
filię głosy o bliskiej ofenzywle ~lemlec~leJ
na zachodzie N apróżno oczekuJemy, pIsze
•
generał Bertbaut
w "Petit J Durnal" przeciwwagi w skutecznych atak~cb .armJi rosyjskiej przeciwko centrum nIemleck~emll.
Jeszcze sm·utniejsze, że rosjanie się Dle ruszają alli przeciwko Bukowinie ani przeciwko Bułgarji'

i brzezińskiego pOWiatu.
.
. § 4..
.
dla
Ponh:waż OWIes lest k0!11eczny
d
zaopatrzenia armji, to spasame owsa poo
15 listopada r. b. ai. do dalszego roz rządzenia jest zabromone.
adiN poszczególnych wy ątk0'!Ych wyp
kach a mianowicie dla ZWIerząt trzy~a...
nych dIa chowu i kon i 1 które muszą CIąg
nąć niezwykle ciężkie wozY1 mogiI 'prze~
zemnie otrzymać poz?,olellle na zlenną
porcję w ilości 3 funfow owsa.
§ 5.
. k .
Wszystkim właścicielom bydła 1 om
zwraca się niniejszym Szcz~golną uwagę
na wysoką wartość kartofli, J~k~ sur?ga.t~
spożywczego zamiast. owsa 1 J.ęc.zmlen~h
jednocześnie należy jak w .najwlększy
rozmiarach starać się o szybkle spr?wadzenie suszonych kartofli i parowmkow kar ..
toflanych. Moi rzeczoznawcy w, spra,!ach
rolnych będą w pożądany sposob udZielać
pomocy.
§ a
.
Przekroczenia powyższych przepisow
karane będą karą pieniężną do. lOpOO marek lub karą więzienną do 6 mIes1ęcy·
Łódź, dnia 8 Listopada 1915 r... _
Cesarsko Niemiecki Prezydent PollclI
von Oppen.

RZYM, 14 listopada. - "Messagero"
c!;{)nOsi: Wedlug irformacji, skontrolowanych przez władzę wychodźczą, ocalono
z 507 pasażerów i marynarzy storpedowaneto parowca ,.A~cony" 2~9 .. Liczba amerykanów, którzy znajdowah .Blęna pokła
dzie, wynosi 10; z tych Jednego uratowano.

Zatopienie 8

U--łodzi

Turków..

przez

.

KONSTANTYNOPOL, 13 listopada.Z chwil::Jl zatopienia wielkiej angielskiej
podwodnej łodzi najnows~ego.typu."E:-20",
liczba zniszczonych angielskich l francuskich łoozi podwodnych, r-rzeznaczonych
do zaczepnych działań
morzu M~rmore,
dosięgła obecnie 8 mm. - DWIe francuskie łodzie podwodne "Saphir" j "Mariotte" były zatopione I1rzy Dard,an~lsch
w chwili gdy chciały przedostsc s:ę do
mona M~rmora, a trzecia łódź podwod~a
;Turqueoise" została zdobyta ~rzez Turkow
i obrócona do slużby czynnej. Pozostałe
5 U-łodzi były pochodzenia angielskiego.

w:

Obwieszczenie,
Na mocy

rozporządzenia

C. K.

osoby płcI
w WIeku od 18 do ?O I.at
t

do podania sWego nazwiska ~ I?-:eszkania aż do 23-go tego m.leSJąca
'do Cesarsko Niemieckiego Prezydjum
Policyjnego w Łodzi.

Obwieszczenie.

nej kwatery, że sprawa Z~llazczellla reszt~k
Na moje obwfeszczeniez d. 25.października
arroji serbskiej posuwa Się stale naprzl)~.
1915 r. nadeszło tak mało zgłoszeń, i~ celem unIZnaczna częąć, tej armji . rozproszyła s;~
knięcia w § 8 zagrożonych . kar. zw!acalll u'y!ag'Ll!~L
-n--- "S
Ula mrzym:arua
h R~lfowie dotvehctasstrac11L'WleJi'cA'cli54;5'UCJ
1471:raZUH; CO llzuacza
ruchu potrzebne, jako to;
połowę ich sił -boj9wych i wiQcej jak po- Wszystkie oleje f 'tłuszcze mineralne, a
-40...,--;&% -

łowę-artylerji.

Decydująca

bitwa w Serbji.
PARYŻ, 14-go listopada. "Biriewyja
Wi domo5ti" donoszą~
Serbowie zamierzają na froncie Pri..
:z:renl- Gostivar-Babuna stoczyć decydującą bitwę· Położenie serbów jest niebezpieczne. ponieważ na tyłach armji serbskiej znajdują się tylko góry bez dróg.
Jedyna nadzieja serbów ~olega na
datnej pomocy ze strony WOjsk sprzymle»zonych.
Pomoc japońska dla Indji..
LONDYN, 14 listopada. "Daily Mail"
donosi z. Tokio: 2;ainteresowano si~ tu położeniem w Indjach. Urz~dowych wiadomości brak. Rząd nie jest skłonny do
uważania połoźenia za poważne, jakkolwiek przyznaje się do obowiązku wojsko-

wr

wego w myśl trąĘtatu anglo-japońskiego.
Celem traktatu jest. jak opiewa jego
pIerwszy artykuł, konsolidowanie i utrzrmaRiepowBzechnego pokoju w Azji Wscho-

dniej i Indjacb.
Jest zatem możliwe, jak "Daily Mail"
ptslle, wysłanie japońskiego sojusznika do
lridji dla pQskromienia coraz bardziej roz,.
lłZerzającego si~ tam ruchu powstańczego.
Truduo jednak przypuścić, ażeby dyplo.
macja· angielska była tak zaślepiona i zaryzykowała taką grę niebezpiecznq. Krok
taki wyszedłby chyba tylko na korzyść
Japonji, ale nie Anglii. Nic łatwiejszego
bowiem byłoby dla Anglji jak wpuszczenie
Japończyków do Bengalu, ale czyby oni
chcieli później opuścić Indje, to wielkie
pytanie.

.

Ceremonja koronacji cesarza
japońSkiego,
.
BERLIN, 15 listopada. (WAT.). ..Le

Temps" donosi za Agencją Havasa, .,że
ceremonja koronacji cesarza japońSkiego
rozpoczęła się w ubiegłą środę.
O godz. 8 z rana odbyła się uroczy·
.śtoŚ-ć w zamkniętym kole. Po południu
odbyła się ceremonja publiczna, _w które~
braU udział przedstawiciele dyplomatyczm
wszystkich z Japonją zaprzyjaźnionych
prois1w. Cesarz wygłosił okolicznościową
mowę. Prezes ministrów baron Okuma
wyraził w podniosłych słowach uznanie
całego narodu, i złożył cesarzowi hołd,
[JOCzem wniósł tr~krotny .okrzy~."Banzai"
powtórzony w tej samej chwIlI, ~edł!lg
poprzedniej umowy przez wszystkich Japończyków

w całem

państwie.

--.L;;! - V.LI1G:~LUUC ·-UHIt.'CrJałj,

szczególnie benzyna, gazolina, ligroina, oliwy: solarowa (Solaroi) wrzecionowa
(SpindelOI), do· maszyn,. do motorów, do
cylindrów, wazelina, oHwa wazelinowa.
ropa, p-ozostałość po nafcie (masut), nafta,
asfalt, smoła nafciana, gudron, .ozokeryt,
fovot, tłuszcz zwany Stauffcrfett, czarne
smarowidła dowozów, smoła z węgli kamiennych i oleje z ~ejże, benzol, toluol,
xy!oI, nafta soIventowa, oli'Wy:gazowa,
DieselIl, d'o ogrzewania. Surowy, oczyszczony, denaturowany i metylowy spirytus
oa .wszystkich właścicieli lub ~trzymujących składy
winny być zameldowane.
,.. .
Szczególnie zwracam uwagę na to, i~ nieiylko oliwy do smarowania i tłuszcz wszelk ego rodzaju, lecz także nafta, smoła z węg'i kamiennych i
spirytus, nawet w najmniejszych ilościach zameldowane być winny. Wszelkie używanie zameldowanych zapasów jest zakazane. Na wyjątki zezwolę
tylko po zbadaniu poszczególnych warunków.
Op,ócz tego winny, dotychczas nie zgłoszo
ne zapasy surowców wojennych czemprędzej być
zameldowane, mianowicie i te wszystkie zasoby,
które w moich dawniejszych obwieszczeniach umkszczone nie były.
Termin piśmiennego zameldowania do powIatowego wydziału gosj:odarczego (Krelswirlschaftsausschuss) naznaczam na 20 Ilstopada.Formu1arze
są tamżetak~e do nabycia.
Łódź, 11 listopada 1915 r.
Cesarsko Niemiecki Prezy:Jent PoliCli.
von Oppen.

..

Z Resursy

(s)

obwieszczeni Be
Co do utycia jęczmienia i owsa aż do
następnego źniwa, nakazuję niniejszym dla
miasta i powiatu łódzkiego, dla powiatu
brzezińskiego i dla części powiatu łaskie
ko, podlegającej niemieckiej administracji
co

następuje:

§ 1.

Użycie jęczmienia

dla wyrobu bro-

mieślniczej obrsssóiJańsklSJ

Wld~e"""

(h) Na ostatniem ,pc:sie~zeniu . zaResursy rzemieslmcze} przyjęta
w poczet czlonków Resursy dwa cechYi
blacharski i ślusarski.
Jest zatem 14, z liczby 29, cechów"
należących do Resursy.
Ze Sto••

wł"aścicleU

p ... laI.

(ho) Wraściciele llralni. chcący otrzy..
mac koks dla użytku winni zgl~szać się
do p. Muszyńskiego przy ul. Dzielnej 22,
gdzie otrzymają kartkę na tak?wy w
stosunku do ilości osób, zatrudnionych
w pralni.
.
..
Gazownia wydaje wlaśclClełom pralni koks tylko na zasadzie pOwyżej """
mienionej kartki w czwarlM od godz. &
do 9 rano.
Z kuchni

robołRiczych.

(h) Zarząd kuchni robotniCZych oiny"
mał li magistratu pozwolenie na wyjasd w
okolice w celu dokonania sahl'U kartofli lU[
potrzeby kuchen.
-:-.W tych dniaoh wyjechała jus deIepo.
Płocka.
bezpł"atnej kachlli dziecięceJ.

ojawokolice
Z

:s

(1) W ubiegłą niedzielę, o godz.
po poł., odbyło się we własnym lokala
kuchni ogólne zebranie członków przy udziale 70 osób.
Na przewodnicząsego wybrano pau
Henryka Cymermana.
Asesorami byli: pp. Litmanowia'i
Bernsztejn. Sekretarzami: WOłkowiczówn.
i p. Pipikow.
Przewodniczący zagaił zebranie nader gorącą i treściwą mową, 'W której poe.
budził towarzystwo, ze względu na zim~
do ruchliwszej dobroczynnej i owocniejszej pracy na niwie dla ubogiej dziatwy,
pociem sekretarz towarzystwa p. Gołek
odczytał Itprawozdanfe działalności %~
du do l-go listopada.
Pan i3ernsztejn radzi, by w sprawie
sprawienia obuwia dla dzieci wstępowano
w ślady żydowskiego towarzystwa ..MaJ.
bysz~Arumin" (Od2iet dla biednych) któM
się odniosło do prezydjum policji () 0dstąpienie im skóry po cenie KQSztU.
Sprawą odziewania dzieci 7 jak r6wniet sprawienia im obuwia polecono 4.
załatwienia specjalnie wybranej komiSji.
Składającej się z 5 osób:
Równocześnie zaznaczono fakt, ił 11
ostatnim czasie okazało ~ię. fe wiele d%ie.
ci, jako też i rodzin jada. lub bierze (JO.
biady do domów równocześnie z kilku ftu...
chen, co krzywdzi innych głodnych.
Wobec tego wyłoniły si~ trzy wf!io&
ki uregulowania tej haniebnej. lecz pIlnEf
sprawy, a mianowicie: p. Rozenberga, bJ
kuchnia (Długa 99) jako oajstarsza tworzy/a wspólnie z wszystkiemi innemi ku..
clmiami coś w rodzaju .centrali- i prowa
dziła kontrolę; p. Hamera - by kuchni,

Magistrat

Rekwizycji Roni.
Schoppen.

niedawno pan prezydent policji,

oświadczyło gotowość kilka pań i panów do udzie-

lania bezpłatnych rad właścicielom sklepów i malarzom szyldów co do właściwego redagowania n i emieckich napisów Ha szy 1 dach firmowych. Zwracamy czytelItikom naszym uwagę na
to, te informacje te nie będą udzielane v: m i e sz k an I a c h prywatnych tych państwa, lecz tylko
w loka!ach łódzkiego oddziału Prasowego, przy Pasatu-Majera 10, podwórze na prawo II w dnie powszednie od g. 4 do 5 popoł.

Ralendarzgk.
DZIŚ: Leopolda W.
JUTRO: Edmunda B.
Wschód słońca O godz. 7 m. 17.
Zachód
"
..
.. 4" 11.
Dziś O g. l po połud. Stan barometru 748.
Na jutro spodziewana pogoda zmienna.
TEATR POLSKI Dziś • Wianek Mirtowy.
WYPOŻYOZALNIE Tow. .. W!sdza." otwarte codziennie od g. 5-8. w niedziele i świ~ta od g. la-l.
.
J. bibloteka ul. Piotrkowska 103.
II. bibloteka ul. Targew'l. 59.
WYPOZYCZALNIE Tow. Krzew: Oświaty otwarte są w środę odgod:... 4-6, w niedzielę i święta ad l-aj-I-aj.

I

ws~omniane zamieniały się odnośnemi l~

Znajdujący się słód może być zużyty.

będzie dostarczGńy w wystarczającej ilości.
Zamówienia przyjmują moi rzeczoznawcy

przr nI.

rządu

warskiego jest. zakazane.
§ 2.
Jęczmień wyznaczony jest dta wyży
wienia ludności. Zużycie jęczmienia na paszę dla rogacizny, owiec i świń jest dozwolone tylko po uprzedniem uzyskaniu
mego pozwolenia. W razie uzyskania takowegona1eży się jak najściślej zastosować
do warunków, zawartych w akcie zatwierdzenia.
.
§ 3.
Roboty rolne,· niezbędne dla obszernej uprawy jęczmienia na przysz1ą wiosnę
należy wykonać z całą usilnością. Sztuczny nawóz -- sól- Kalja - który do uprawy jęczmienia jest szczególnie pożądany,

I'zemlesłnIC:lteJ•.~

Ta.nia }n.~ehnia. ~r&y ReBur8i~ r:e.

skiej 117 znakomicie się rOZWIja pod kIerownictwem kuchmistua p. Władysława Ba..
warskiego. Liczba wydawanych obIadów doIzła do 220.

Obwieszczenie

ogłosił

niemCów _ PcJ&oe.

Ze Stow# niem. nauczycleh.

Niniejszym zaWiadamiamy wszystkich właści
cieli koni miasta ŁodzI, iakote~ przynale~nych kresów, ii podwody na plac zbiorczy przy ul. Mik?ła
jewskiej J&: 33 winny być dostarczone punklualnIe o
g. 7 rano.
Łódi, dnia 11-go listopada 1915 r.

Jak

ZwIązek

(s) W Ł08&i powst~je nowe Stowu.y.
szp.nie nauczycieli - nl~:nC?w ~tt1re ma
być wł!\ozone do korpora~ll lstllleJ~ee_go _w
Niemozech StowarzyszenIa nsue::y..cu~h memieekich "Deutsllhen Lehrerve~el1.1 •
_

kurs rubla z 1,66 21a mrk. na 1,50 mrk. Jest
zniżony.
W obrotachpienię~nych C~sar
sko Niemieckiej Kasy Sądowej wŁod~l od
dnia tego będzie rubel pr~jttl.owany 1 wy~
ołacany tylĘo po tym .kurSIe. .
_
.
Łodźl dńla 15 listopada 1915 r.
Kurator
Cesarsko Niemieckiej Kasy Sądowej
Zwiek.

Wyd~iał

chl.ha I mąkI..
W dniu WCJo!ajszym w ktUlłiteebJ

(ao) W Łodzi po,:staje ~(H"e. towarsy..
stwo, pod nSiW!\ "Zwhlzek memoow w Pol..
sce a • Organizacyjne zebranie wyznaczono Da
środę dnia 17 bid. ~-ca o godz: ~ w{eQ.
W sali łódzkiego milsi:a~go T?w: ap1eWaeze.,
go prsy ul, Piotrkowskiej ptHl Nr. 24~:l._

Urzędowe obwieszczenie.
Od 16 listopada 1915 f. obowiązk<?wy

w. z.

v. Bernewitz.

WIEDEN 14 listopada. - Koresponlent wojenny gazety "Zeit~ donos.i z głów

n

toflanej.

Łódź,

dnia 15-go listopada 1915 r..
Cesarsko-Niemiecki Prezyil.ent PehcjL

pozthtiału

Co si~ HŚ tyeRY piekarsy, 'którzy zło ..
żyli bucję 'IV mniejszej ilości, to otr~yma1i
po I) worków mąkI tytule} i po worku kar..

Obok innych licznycb a ~~r.a-w:dziwych po:
e obchodzeniu się z rosyptnml robotnfkamt
w Niemczech twierdzi się ciągl~ ~zcze,. ~e po:vrót
do stron swojskich podczas wOjny Jest memożl1wy.
Twierdzenie takie jest nietrafne. Jest wprawdzie .ro.:syjskim rebomikom b ezp r a w n e opu~ie mIeJsca pracy i powrM tu dotąd zakazane. jedrulkowo~
jest powrót ponpływie k.ontr3łkt~ lu~zaz~o
dą p r a c o d a w c y i prędzej mofl1wy. leżeli poz", 0lenie od władzy do miejsca pracy przynal eżn e i zasiągniętem zostanie.
lódź, dnia 10 listopada '1915 r. •
Cesarsko-Niemiecki Prezydent PoliCji
von Oppen.

przynależności ~aństwowel

..

chleba i mdn rOJd.aieJono PU}'}),...
ly transport m&kj pomiędzy pi8brJa.m~. Katdy piekarz, .który złoiył, kntlcj~_ w w:ę~Blel
iIcśoi otrzymał 10 workow mltkJ !ytnl9J pła..
eąo 28 mT. 50 pfe sa worek 180 fautowy f
po 2 worki mąki kartoflanej płacąc po 56
marek zs worek.

głosek

mieszkające ~ust ry]acko~~węgierskiej

Resztki serbskiej armji ..

,\

(h)

ro.amału

Obwieszczenie.

głównej komendantury armji austrj.aeko-węgierskiej, wzywam w8zystk~e,
. w mieś-ie Łodzi, jako td W pOWIatach: łódzkim laskim i brzezińskim,

męskiej,

:t kom.

w sprawach rolnyc~ łódzkiego, laskiego

Straty w ludziach .. "Aneonie"..·

3Oł.

stami jedzących obiady lub biorących ta.
kowe do domów.
.
Wnioski te polecono wreszcie nower
mu zarządowi do rozpatrzenia. Przystąt
pion o do wyborów, których wynik jest

Pięcioletni jubileus:z..
(a' Onegdaj w niedzif.Ję cbór Sumow()~

przy kościele Sw. StaniSława Kostki
obohodził nroczystośd jubileuszu 5=cio lecia
Istnienia. O godz. 5 po poło w lokalu Re;:ufay rzemieŚlniczej chue:śćijańskiej przy ul.
Widzewskiej pad N r.117 odbył sh; iUa człoaków chóru oraz ich rodzin i osób zaproszcnych koncert bezllła.tny z nader urozmaiconym programem.

wy

BeZpl'OeeRtowe P@życ:li:ki.

(a) Zarząd bezproceutowej kasy pożyczkowej przy lilagiatracie wypłacił WCHh
raj około 700 osobom pożyczki na sumę sgóry 3 tys1ęoy rubli.

nast~pujący.
Zar zą

d:

LitwianO\\'k:t, Bern stejn , Szylewic~
Rozenberg, Akram Wojswol, Kon, W. ~...
towski, Z. Gołek) panie: B. s.ztelnbok. L!iI.
twianowicz, Wo!kowiczówna i Aron WOJo<

swoI.

.

Komisja rewizyjna
,

I

Pipikow, Sztejnbok i Ley:ensztat.

RQZ~

do pro.POZYCJI .p.
..-:.
jednocześnte p. Hen~
Cymennana na c:,łonka honorowego lO.,
Stosownie

berga wybrano
warzystwa..

Nr. 3M•

.~~------------__~_____ ~~______________~O~A~Z~E~T~A~·~Ł~O~D~Z~K~A~.____________________________________3~~
" koope.a~J'-J" ~J'''O_ski4h

Grono os6b .za Bter żydowskich
IW Wal. ło, siCi1 do zarzl\du gmio. y. żydowskie]'
Z wnloa k Jem, aby gmina utworzyła dla ludnoj~i żydowskiej
szereg II k l e p ó w spotywezych ko.operacyjnycb. Wń.iosek ten gmin~ pOBtano~i~a przyjąć pod rozwagę i ornóWIe obsZernIej na następnym posiedzeniu.
• (a)

t"ałsz,Jwe markJ.

(a) Policja nje 1a pewnego młode"'o czło'"
. k

wie 's, któł.'y na ul. Piotrkowskiej przed domem Nr. 3 zapłacił handlarzowi za zapałki
1ałszywf!J jednomarkówkę.

"Szatan rosyjski".
Oto tytu! nowego. odczytu p. Leo
~<:lmonta, ktory wyglosi w naszem mieSCle ~e wtorek, dnia 23 listopada 1'. b.,
w SalI Koncertowej.
Niezwykl~ utalentowany prelegent,
a zarazem CIęty satyryk, w powyższym
odczycie o char?kterze literackim poda
ob.raz wstrząsającego dramatu rosyj'iklego.
Wobec tego, ze p. Leo Belmont wyglosi tylko . jedyny odczyt w Łodzi, będący o~ecme bardzo na dobie nie wąf..
pimy, ze inteligencja nasza wypełni salę
odczytową po brzegi.
Bilety są już do nabycia w "Czytełni Nowości" Alfreda Straucha, ul. Dziel~
na .N2 16.
.
"Chwała kobiecie-o
Po.d t~tułem powyższym wygłosi
prelekCję lIteracką p. Andrzej Nullus
we wtorek, dnia 23 b. m., o godz 7 1/ 2
wieczorem, w Teatrze Polskim przy uliqr Cegielnianej.
Prelekcja powyzsza, zapowiedziana
tut przed kilkoma tygodniami obudzi
niewątpliwie śród inteligenCji naszeto miasta zrozumiałe zaciekawienie ze
względu na fascynujący. tytuł, poza któ~
IYm prelegent ma pole do rozwinięcia
~ysoce i~teresujątej koncepcji typu ko~
blety .w lIteraturze doby ostatniej.
BIlety nabywać można, w cenie od
17 kop. do rb. 1.35 w cukierni Gostomskiegp
Zośka - Złota rączluł.
Głośny obraz kinematografiozny pod
powyższym tytułem, poczynając

od dnia dzi-

sleisl'lego do 21 listopada włącznie będt:ie
demonstrowany w Sali koncertowej przy ut
Dzielnej Nr. 18. Obraz ten w Warszawie cie!zyłsię'rl!uhwyczajtiel1l'powodzeniem prze'il
cały sezon, dyrekcja przeto teatru "Apollolf
~ Warszawy pragnie zapoznać łódzką pubU ..
csność

z tli

leśnych.

(a) Przy nowinach leśnych po lesie Wiii'wwskim zatrudniono wielu robotników przy
zbierania kamieni,które stanowią przeszkodfil pTl!y uprawie z:emi. Zebrane hmienie
użyte będ!\ do robót brukarskich.
Konfiskata mięsa. '

dwum rze~
enikom z ul. Wschodniej 164 funty mięsa
nieostemplowanego w rzeźni miejskiej.
Policja

skonfiskowała

Kcnfiskata spirytusu.

(a o) Na stacji Koluszki u kilku poiejrzanych osobników podczas rewizji
2:naleziono i skonfiskowano spirytus potajemnie przewożony.
1

Ofiara niedozortr.

(a) Przy ulicy Brzezińskiej .N2 77
wskutek niedozoru spadł z okna I pię
tra .5-letni synek rezerwistki, Paweł
WendtIandt. przyczem uległ złamaniu
lewej nogi oraz potłuczeniu całego ciała.
Pomocy dziecku udzielił lekarz Pogo~
,towia.
Znaczna

kradzież.

(b) W nocy z soboty na niedzielę
do piwnicy domu JI& 9 przy ulicy Nt}wc~
miej5kiej, gdzie znajduje się skład szkła
firmy GroEl, zakradli się złodzieje.
Złodzieje żrobiwszy otwór w podłodze
(lo sklepu. skór D. Herlinga zrabowali stąd
towar, jako to giemzowych skór oraz cholewek na sumę około 3000 rb., przyczem
nie mogąc wydostać skór, gdyż były dość
długie, dokonali w:yłom w śCianie szel'Okości 2 arszynów. W niedzielę rano po"zkodowany H. zauważywszy kradz:eż zawiadomił

wydzial

śledczy.

Agenci po przeprowadzeniu flnergicznie śledztwa aresztowali w restauracji
przy ulicy Zgierskiej Nr. 28 dwóch zlodzieji, podejrzanych o udział w powyźszej
kradzielf;y. Są to: Ch. Damski i M. Winer.

Obydwóch

B

odprowadzono

policyjnego (Srednia 16)
ich pod kluczem.

do IV cyrkułu

gdzie

osadzono

Z Chujen.

Niezwykle spędzono w Chojnai:h urOezystnść Sw. Stanisława Kostki, patrona
młodzieay.

Ojcowie uchwałą, gminną skasowali dwa

odlłziilły szkoły wiejskiej, W któryeh sa .nfl~
ukę dzieci pobierano opłatę 20 groszy na ty-

i.~"'ień •. postll.nowili konystao tylko !ił jed~e

io oddziału i to bel! zmh~nYt bo ma byó, Jąk
'yło~ A młodzież idzieciP

Nasza zdobycz wczorajsia po-

większyła· się.
Zresztą ~ic

dz~ut!nego SWiętego, uświetniło naboll;eńatwo

Ś~lewem solo~y~,

cbóralnym i gr::; na.
skrzypoacl!;.,dzlscJ 3 ochrony, będącej BUaaowił, cz§sC'ą Towafzvstwa schronisk Sw.
Si
J
.amsława ~.o!ltki, i ze szkół, śpiewały podeZ~B KomunJ1 Sw. "Serdeczna Matko". Po
obH!dzie:v szkole CHI była się ozytmka g pr~e ..
zrOCzamI "Królowa Ni6bios". 'l'łnmui9 zgromadz~lla dziatwa słuchała z uwagą swej naUCl!yc.lelki r. Marji Grzybowskiej. PrzezroczarnI kierował p. Skowroiiski, nauczyciel.
, UroC 2 ystcść zakończono prywatnem zebranle~ towarzyskiem Kółka, na którem poBtan~":lOno: prowadzić stałe tygodniowe czytankI l pogadanki dla dzieci w szkołaćh i
ochronie, urządzae miesięczne bellpłatne koncerty ludowe i wznowić kursy dla. dorosłych
Rnalf6be~ów. Koncert pierwszy odb~dzie sili)
5 ~rudnla. pod kierunkiem p. T. Szmigielsktego.
.
Z "Lutni U %gierskiej.

(a), W dniu 24 bież. m. "Lutnia" Zgierska. otwJer~ sezon zimowy. Przed pQluduiam

dr~z~na śPlew~oza w'ysłucha uroc~y8tego nabozenstwa na mtencJę "Lutni", zaś wieozorem odbędzie się pod kierownictwem dyrektora. Aleksandra P~dzimąiB. koncert ·inaugu-

racy]ny, n~ którym dyrektor Tow. wystąpi
z własnymI kompozycjami. Po wycllerpaniu
programu koncertu miejscowe kółko amatorów odegra komedjfil "Cbłopi arystokraci".

Telegramy.

nowego.

Z wido\Vni

,

Ofenzywa nieprzyjacielska nad
Isoncem osłabła wczoraj, być może
z powodu ulewnego deszczu. W
odcinku płaskowzgórza Doberdo jednak trwały walki zaciekłe. Na
zboczy północnej Monte San Michele, udało się włochom wtargnąć
znów do stanowisk naszych, przez
luk~ wybitą ogniem ci~żkiej artylerji.
Odparto krwawo duźe siły nie.
przyjacielskie, które przystąpiły wiecZ~)1:em d D natarcia, na północy od
mIejSCa włamania się. Poczem nastąpiło nasze przeciwnatarcie, za pomocą którego odzyskano zupełnie
stracony kawałek frontu. i które zadało nieprzyjacielowi nadzwyczaj duże . straty.
Jak wszystkie poprzednIe złamało się także silne natarcie Włochów na Monte dei Sei
Busi.
W~kutek ostrzeliwania Gorycji,
p~niosło dotąd śmierć 56 osób cyWIlnych, 50 poraniono, uszkodzono
ciężkookoto 300 domów i prawie
wszystkie kościoły i klasztory.
Jedna z naszych eskadr lotniczych, obrzuciła ponownie wielu bombami Weronę.

rzeń ważniejszych.

szefa sztabu generalnego'
. li o ef e r, marszałek polny porucznik
Zastęoca

Z widowni wschodniej.
Grupa wojsk generała marpolnego Hindenburga~
W okolicy Smorgonia złamał się
częściowy atak rosyjski z ciężkiemi
stratami przed naszą pozycją.
szałka

generała marszał
ksi~cia Leopolda ba-

Grupa wojsk

Sprawozdanie. rosyjskiego
sztabu generalnego.
. PETERSBURG, 14 listopada. Spl'awozdaniec urzędowe z dnia 13 listopada:
W okolicy Schlok za.dały wojska
nasze nieprzzjacielowi w pościgu . cięż"
kie straty i odrzuciły go na zachód od
Kemmern. Na resz~ie frontu potyczki
posterunkowe.
'
Na froncie kaukaskim nie było

ka polnego
warskiego:
. Nic nowego.
Grupa wojsk generała Linsin- zmian.
gena:
PETERSBURG, 15 listopada. SpraWkraczając w linję nieprzyja.wozdanie urzędowe z dnia 14 listopada:
cielską pod Podgaciami zaatakowaOdparto atak niemców na Berseły wojska niemieckie i austrjacko-wę
Gwałtowna walka w okolicy
mUnde.
gierskia pozycje rosyjskie nazacbo- wsi Miedwieże,
na zachód od Czartorydnim brzegu Styru na całej rozcią ska, trwa nadal, tak samo walka pod
głości.
Pobito rosjan. Oczyszczo- wsią Podgacie. Próby. nieprzyjaciela
posunięcia się w kierunku Styru zostano z nich zachodni brzeg.
ły ogniem unicestwione.
Z widowni bałkańskiej.
Car i carewicz na froncie
Scigamy nieprzyjaciela w dalpod Rygą.
szym ciągu. Wczoraj wzięto przePETERSBURG. 14 listopada. Car
szło 8500 jeńców i zclobyto 12 dział,
i carewicz następca tronu przybsli ID-go
z tej liczby wojska bułgarskie wzili}- listopada do Rewlu, zwiedzili fortyfikacje
Iy około 7000zołnierzy i zdobyły i odbyli paradę załogi. Po śniadaniu car
i carewicz zwiedzali przystań i udali się
6 dział.
. .Naczelne Dow6dztwo Wojskowe
UlI"zędov.ry

komunikał

austrjacki..
yvIEDEŃ, . 15-go li8topada~
Z widowni rosyjskiej.
Walki pod Czartoryskiem miały wczoraj pełne powodzenie. Pob1iśmy nieprzyjaciela i wyrzuciliś
my go po za łuk Styru. Cofając
się

pozapalał nieprzyjaciel
stracone miejscowości. A

spiesznie

wszystkie
wi~c po czterotygodniowych upartych walkach pod Czertoryskiem
zmusiliśmy rosjan do cofnięcia się
na swe dawne pozycje, tak samo
jak swego czasu udaremniliśmy z

.wielką l1adzieją zapowiadane próby
ich przebicia się pod Siel'nikowcami
nad Strypa.

Chełma..

Przez Kowal do

(Migawkowe spostrzeżenia z okna pociągu).

włoskiej~'

Z widowni południowo-wschodniej.
Wszystkie. armje ścigają. Tylko
Wielka K.afera Główna.
w niektórych"'miejscach stawia nie15listopada.-Urzędowo.
przyjaciel opór. Nasza grupa z Wizegradu,
odrzuciła czarnogórców za
Z Widowni zachodniej.
Lim i dotarła do Sokołowic a takNa północnym wschodzie od że do przylegających wyżyn na wschoEcu,de, zdo bJ7to po silnej walce wy~ dzie.
'
sunięty naprzód rów francuski o szeArmja Koevessa zabrała 850 jeń
rokości ąOO metrów i połącz~no .go ców i zrlobyla, 2 karabiny maszyno.,.
z naszym stanowiskiem. ..,_ . ..
WP.
W, dolinie .Toplicy
dotarto do
Na reszt:ie frontu nIema - wyda;.·· Prokuplja.
...

aktualnośoią.

Z nowin

(a)

'

Rozpoe~~li . dl!li:ń uroc"lystem nabGŹeń.~
wam, spOWled3l!~ J Komnnj!} Swiętą. Kółko
dramatyczne pny Tow. szerz. oS"wI'aty l'm
St S· k' '.
.
:
!9U 'lewloz9, mająoe za patrona młot

Mamy wyjechać na ziemię wołyńsk"ł

pIerwszy r~z za granicę austrjacką ku tym
polom, I§':dZl~ ryły ziemi~ granaty i długie
sznu.ry .zołnlerzy dwóch mocarstw sn ary
na ~leble grochem stalowym. Chciało si~
choc ~ząst~ę t~~ ziemi ujrzeć, tak dobrze
znanej z h1storJl polskiej. To ')oboiowi~ko

tylu narodó",,!
J
•. ~
n!zi?ą ku
Kowlowi wywiera
?be~D1e Jakles przygnia,tająco smutne wrazenre. Okol~ca naokół bez wyt8.ZU, jakby
zmę.czona, meczuls, opustoszała, gdzieniegdzie, rozrzucone domy, stoj~ pustką.
~rzwl wydarte lub otwarte, okna fczernia
s~ę bez szyb, a wnętrze bez ludzi ziej~
zJm?e~.-z~ to drobne mi plamami świec"ł
g~zJeme~d:ue ~ro,by żołnierzy. 'l'am skrzyw~ony bIały .krzyzyk prawosławny tu zwisaJące bezna~ziej~ie i oszarpan~ przeD
~esz~z r:~ako zołmerza.-A krecich dołów
zołmersklCh bez liku. Jedne dobrza przy.
go~owane~ stara!1nie wybUdowane, drugie
d,rzą~ą wldoczme ręką pospiesznie kopane;
ZIemIa, wyr~ucona w nieładzie, nerwowo,
z wŚclekłoBclą. Ostatnie z nich naiczęś'ciej
"': lasac?, - Jednego lasku, grupy drzew
me opus,cII Moskąl, aby się w ostatnim
~om~ncJe nie ok~pać i nie odgryzać wypIeraJącym go WOJskom. W komunikatach

'Fa..

urzęd~wych

o

wal~ach

na

Wołyniu c~y.

tał~ SIę o posuwall1U si~ WOjsk na WołYD.lU, ale o. tytan~czDej pracy bOjowej tych
WOjsk ma ihliJ dopIero przybliżone poj~cie

gdy

.się widzi .śmiercionośne doły

dr~cIane, rozpIąte tutaj po polach i

i siatki

lasach.

'Yld~ć, .że Moskale tu zębami trzymali siq
Z.I e,,!! l 1.:. uS,t~powali. N aj więcej strzegli
bnJl ko!eJoweJ l w odwrocie naibardziej ill
B~arpal!. Am na torze samym, ani obok
n~ego ,s~adu ~awet nie Eznać tej niszczy"
cIelskIe} . dZIałalności. Pociąl kelej$w,
posuwa, Sll~. tak swobodnie i pewnie, jak
Yi, gh~,bl panstwa. Pociągi ciliJżarowe rui·
JaJą SlIil z dokładnością, dobrze uregulowanego ruchu.
Przyjeżdżamy

do T u r z y

B k 8. Dłuż

sza t~ przerwa w podróży, wi~c rozgl~da..
my Sl~ po miasteczku. Domy parterowe.
d~ewUlane. -. Ludność chrześcijańska uc~ekła, z?stah tylko, żydzi. Ceny ży..
",.noscl .lllez~yt ~y~okle. a ceny mięsa na-

b:Z:a~~~~t~~1iii~n- Za ~tk·tróily. łC);.,ierć

W

barana o mięsie pięknem kosztuje 1.20 K.
W cząstkowej sprzedaży kilogram 80 hal.Pięknego, okazałego wolu ofiarowywali
żydowscy kupcy za 800 K., a po targu
byliby jeszcze ustąpili. Wódki, kawy herbaty dostać można, ale już po cenadh galicyjskich. . Przy zakupnie ludność zachowuje siq nieco niedowierzaj~co wobec
"zagranicznych" kupców. Ziemniaki
piękna, niedrogie. Nie dziwnego.- Setki
morgów, zasadzonych ziemniakami, dotąd
nietknięte W.ręką ludzką. Gdy się jedzie
koleją, widać milami pola ziemnIaczane,
których dvtąd nikt nie ruszył motyką.
wła.ściele wyjechali, praca ich marnieje w
polu. Szron sypie si~ ną. ziemię, !lo pola
na Wołyniu zasłane gnijącem, niezebra..
nem zbożem: pszenicą. żytem, jęczmie
niem. Zboże zż~te na przestrzeni tysięcy
morgów gnije w kopach.
(D. n.).
Przymusowa licytacja.

W czwartek. dnia lS listopada 1915 r. :sprzedam przez publiczną licytację za gotówkę:
1) o godz. 9 i pół rano przy ul. Piotrkowskiej 111
1 bufet, rozmaite figury i 2 małe stoły;
2) o godz, 10 i pół rano przy ul. Kątnej .*- 4
jedną maszynę do szycia i skrzypce;
3) o godz. B-ej po poł, przy ul. Wólczańskiej )@ 63.
l biurl;o, 1 szafę do przyrz~dów, l otomanę, 1 garliitur do pisania i inne.
Łódt, 16 listopada 1915 r.
.
Cynka
Komisarz

pokład okrętu przewDzowego nEuropa".
gdzie zebrały się załogi I'osyjskich i angielskich łodzi pod wodnych. Car Mikołaj

sądowy

w Lodzi.

na

wręczył dwom komendantom

angielskich

łorlzi

pod wodnych osobiście wielki krzyż
orderu św. Jerzego czwartej klasy, póczem
car i następca tronu szczegółowo oglądali
rosyjskie i angielskie łodz' e podwodne.
Następnie zwiedzili fabryki i warsztaty
okrętowe. Następnego dnia odjechał car
z carewiczem do Rygl, gdzie pociąg carski
zajechał

na wschodni brzeg

{lrzyjmo'\vał generał

Dźwilly;

Radko Dimitrjew,

nodowodzący ufortyfikowaną OkoliC!}

i

młodzieży

szkolnej

uniwesyłeckiej WWARSZAWIE,

Uintynierowej Zmigryt!uowej Wilcza 31
Wiadomość

w Łodzi u adwokatowej

Birencwajgowej, ul. Zielona 11 między
=
4 - 6. po południu, =

cara

głów

Rygl.

Stąd udał

siEi car i· carewicz w samochodzie do miasta i odlJyli paradę oddziałów
korpusu bronią:cego Rygi. Dnia 12 listcpada opuścił car z carewiczem Ryg~,
przyjmował raport stojącej pod Witebskiem

dywizji, zwiedził teren wojskowy Dźwińaka
i odbył paradę wojsk, którym wyraził
swoje gorące podziękowanie i życzył zWl'·
ci~stwa.

PENSJONAT
dla

ażne dla Pań t
Szkoła kroju i szycia podług systemu angielskiego i francuskiego, Przyjmuje panienki do nauki kurs 3-miesię;czny. Opłata

mielSi~cznle

kostjumów i

2 rb, Oraz pracownia. sukien
okryć dams. po cenaeh przyS.

N".A.T ..A..::LsJ'X
Radwańska NQ 53.

4.

GAZETA Ł5DZKA

"

ra

or i al e

l

••

.

"••

ł

Trabucos, RegaHa-Favorita, Operas, Palmas Oraziosas i t Pll
ZF~
mOŻillal detalicznie w skle~ie= Piołrf~~~...fJ§k~ 1(2 52 ~~óg
Fioti~~l{o"wska ..Ni 56 w podwórzu na;
0, parter.
CigariUos~

Virginia, BritanicaJ

1

e

"IiI

Przedstawicielstwo Biura Eksportowego Wfi'iJbów C.-K. A1~strjacl,iego Mrmopolu Tytunioweyo.
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Osr~atniie ArcJ/€bdeło znanej powszechnie firmy nOniES" .. Przechodzi wszystko dotychczas widziane ~o~

~

I :" _iawi?

oz

W'z~§ędem

e~
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®

wystawy, gr, i wykonania

see

s
e

e
e

®
®

e

~

WSIJólczesna tragedja w S-Gio częściach, 240 obrazów, 2800 Metrów dlugości Uscenizowana p~zez
Gabriela d' Ąnm.Hlzio, Ż wszechświatowo znaną artystką Primadoną Marją Carmi VollmoeUer w roli gIó'\vnej.

~

l o n certfi a

I

ee

ut Dzielna N2 18.

=

od dziś aż do 21-go grudnia 1915 r.

D"'''''j' 'dm • Apollo , W""'wy d'mo","o,,.' bOd';, mony ob",

1T

" Obraz ten

=

cieszył się

Orkiestra złożona z 15 osób.

Wieezorowe kursy przedmiotowe
Inżyniera Barszcze\vskieO"o

.. l N
prz:\; wspo'łU~Zla
e auczycieli II Polskiego Gimnazjum (Placowa~13) dla mlod~ieży płci
~boJ~a, z,atV/lerd;'!one prze~ ~ładze: Przygotowanie z poszczególnych przecmiotów w zakr~s;e matury gImnazJalne],. ]ęzykow nowożytnych, przyaotowanie do dodatkowych eazamrnow z łacmy, matematykI. Zapisy 'PrZYjmuje i infonnacji udziela kancelarja kur~ów
(placowa 13. I piętro codziennie od 5-7 g. wlecz.

!II

UI;ca Południowa l\!! 2 róg Piotrkowskiej

SYVhiIiS, thorOD9 skórne włosów
(kllsmetykn lekarslm),

eukalvDtu50wo-mentolowe
pastylki, niezast~pione przy

weneryczne, moczo płciowe i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich - Hata
.606" -914 (wśródżylnie). Leczenie elektryelektrolizą (Usuwanie szpecących
oświetlenie kanału
(uretroskopia).
8-1 r. od 4-9. Panie od .5-6

kaszlu i chll"ypce.
Dostać moZna w apt:kach
większych skbdach apteczn.

iii li poleca apteka W. Dauieleckiegff

Piotrkowska 127.
OkaZje! f,lebiel>FrZedajewo.
• • • ••
bec zastoju bardzo tanio
magazyn mebli Władysława Romiszo...
skie!;jC Piotrkowska US. I. pi"tro front.
Ogrom:uy ~ybór solidnych mebli od najtanszyen.
do nr:-Jdrozszych Cale urządzenia at.ołowvelJ,
s ,:1 ono w, sypialek urządzenia kuchenne. Meble
gIęte, ><:anny. z piecami, i zwykłe lodownie, Ido.
zety .. Ło~ka zelll.zne, wózki d:.:ieeięce, kołyski..
P:zYJmr:.Jt; wszelkie obstalunki Etoiar::;kiej i ta.-p'lCe!~kle~ rob~)t~. ~amieni:l stare meble i kupuje.
~v NIedZIel" l SWi~t3. lli2gazyn otwartv od 1-e1
Go G-ej p. p. Piotrko~gska !H!) ~. pietroo
A:-'~ Ą· Maas::.yny. UO 1'ZycHI. kupUJę, Ew.-

A'A'A'A'A'
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~H~ła dO o~nwia
SI. FISZERA
W
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GDbł~t Pi~;!~~CZIl9
j

\VARSZAWIE

Rjent6w poszukuje się.
&M

ii

Kupuję złoto.

srebro, brylanty, kamienie łth'ogocenne, kwity lombardowe
i płacę najwyższe ceny.
D. Peszes. Południowa N! 9
.
I piętro od frontu.
przyjmuje od 9-2 p. p.

i!!!

Do YDaj~[ia

zaraz ~l. Druga~. 5 mieszkania składające się
z 2, :li u 4 pokojew z kuchnią: li; wygodami
oraz 2 sklepy z mieszkaniamI. Wiadomość u wła
ścicie.la od godziny 3-4 ro południu.
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~

b!iiIii
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Ei===św="A=nd;::rze:a::::7 .=m,::::::lo::::::.

Jest ao nabyciahu,towo w kantorze Wschodnia27
front I piętro.

~

•

i składa się
każda przedstawia całość
Dla uniknięcia ścis"u przy kasie, sprzedaż biletów od 11 rano aż GO l,orka przedsta':;icnia.

--~-=-=------=-=-===---~--~~-

I

~

"

pie!wszą serję z cyklu nZBRODNIARZ z zSACHALINU
ogromnem powodzeniem w Warszawie
5-ciu serji, z których
a

~

2 pary koni roboczych
do sprzedania
Wia.domość ul. Prze'azd N! 8(; mieszkania 21.

Powrócił

Dr. Rosenblatt
spec. chorób uszu, nosa i

gardła..

Pflotrkowska 35.

I

Choraby skórne I wenerYtln~

Dr. SI

WkO~N1CZ i

Konstantynowska 12
od godZ. 9 - 1 i od 6 - 8 dla Pań 5 -

b

\le

Iii

,.

ł s :":~leWn ;[~ka Hl UL K.

6

Dr. Littauer
Choroby
--

SKórne, weneryczne i dróg
moczowych
Cegielniaoilil N2

Przyjmuje 8-10

s.

r. 3-6 po

__

poł.

Biuro Próśb

I'is:;rskirgo, Andrzeja Nr. 1.

na

Ce:n.~ hurto w.e resztki
ubrania, pIIIta. dam'n s~~e r n:ęz,~l<e i
dziecinne, chustki i kołdry

Pl_trh.O'. ska .:;.~ {ront tirltgif~ pf-ętr-o~

Choroby wewnetrzn e i dzieci.

G

J.

(I

fi S fE. T Y
wszechśWiatowej marki nRenoma" gotowe i na

obs,talunek. Przyjmuje również przeróbki, repereCje odśwież.ani.e, pranie gorsetów specjalna
Pracowma 1 sk!ad gorsetów W Łodzi
ul. Główna 17.
'

na damską prasową robotę,
Wii~dmamD Piotrkowska NQ 35

•• e e *
•• ••••
•
• FELCZER l BUSKA.
&

U? .osi \~yrabiany z najlepszych tłuszczów doerze
i:_r::ymuJący oś, sprzedaje z prawem W"wozowem na
prowincję fabryka smaró~

ulica Aileksand.rowsfra 41

dla hand~ący0 duż: ustępsh':o. Tam~e dostać mo- - zna oleje cylindrowe

l

mineralne.

=

Fecaktor i wydawca J a n G PO d e iii:

~ CH8 li

== I~
:1 lUeksaDtlfDWS:m 31 ł v. RmWlkl •..
iij

-.

==

z długoletnią praktyka szpitalną
św-. LAZAIizA
przyjmuje codziennie i udziela ponI,

(m. Po Pl'2ejazd 8)

,.

==~

Dr. Haberlau
ul. rt:ikołajewska oM 34.
9-Hl rano i 4-5

l\kuszerka ... Masażystka
R. PIPIKOWf\
z dypl. Ces. Akademji w Petersburgu
praktyl{Uląc;a

25 lat.

Daje pomoc i porad,~. Dvskrecia zapewniona, Ul. ANDRZE.f.!;' 39 in. 10
= prZYjmuje od i2 do 5 po poł. _

O:1I'OIl

.,

~Uti!:lU

Oddziału

:!-,,·o

lj:t

lego

. Warszawskiego Akcyjnego 'l'o';;arl:ystwa Pił
zyczI:=0,:ego Pasaż-Majem ~ 1.1 ugin"-ł. Za.strzezenw -zrobione.
..

KUJl;Uję zęby

sztuczne ~lOg'ą być llołan1fme.
pracę d~bre ceny. NOwo-Cegielnia.na 10 In. 18
od 9 rano ao fi P. p.

k~fer
KUpię
złoż:y'c w

podróżny używany Of~rt,y pros .. "
Adm. pisma.
~
pI2:egI~c.kę drewnianą kUplę •

Lomoard.

