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franCUSki je>st czy~ś ogromnie niejednoliwi.e':'
tym. Ośmiana przez Heinego Ałma Ma. dzy. Każdego przekracżającego próg. ter niemiecka jest jednakże tak nieznaczwszechnicy niemieckiej uderza i zdu.... nie sympatyczną dla duszy studenckiej,
miewa rozmaitość wykładów, wszech~ młodej, a więc romansowej, może nieco
Według znakąmitej teorji słynnego
sentymentalnej.
)?sychologa i socjologa doktora Gusta- stronność, a jerlnocześnie drobiazgowość
wa Le Bon, posia(ła każdy naród pewną badań.
Student francuski, o ile jest naturalNajgłębiej idąca analiza, znajdująca
nie Francuzem, nie myśli przedewszystsumę cech swoistych, którą nazwać
swoj wyraz w niesłychanej specjalizacji Idem o nauce. Widząc przed sobą trudną
można. śmiało duszą narodu: Dusza.fa
wiedzy z jednej strony~ a najobszerniejsza drabinę egzaminów, stopni, konkursów,
widoczna dla nas w formie idei kierow~
nic zych, w formie prądów i zagadnień synteza, rrze'·ijające w wielkich systema~ wybiega OI! myślą już poza ten Rubikon,
tllch filizoficznych Kanta, Hegla, Fichtego, marząc o swej pr:zyszłej karjerze. I rzecz
społecznych,zostawia niezatarte piętno
na wszy~t:~im, co nosi charakter wy~ Szopenhauera oto cechy najbardtiej cha~ dziwna, o ile Germanin wyobraża ją sotworu ogólno-narodowego, a przede- rakterystyczne wyższej umysłow0ści nie- bie, jako -wytwór własnej siły i woli, o
n·ieckiej.
tyle Latyn opiera się już w myśli na ogówszystkiem na instytucjach społecznych.
I'Szczegó'n e silne korzenie zapuściła le, na państwie. Marzeniem znacznej czę~
Od niepełnego nawet miesiąca spo:
analha w dziedzinie wiedzy technicznej.
ści młodzieży francuskiej je st posada rząłeczeństwo nasze zbogaciło się o tak
drogocenny nabyte!.:', jakim jestUrjwer~ Technik lub inżynier niemiecki nie ,szczy- dowa. Z tą myślą wstępuje młodzian na
ci się swoją wszechstronnością,-nie. jest
uniwprsytet, z tą myślą brnie przez bakaytet i' Politechnika Warszawska.
Dwie te placówki wyższej kultury jednocześnie znawcą budowy okrętów i lauraty, licencjaty, agregjaty, doktoraty ...
górnictwa, ale z dumą przyznaje się do Nieznaczna choćby posada urzędnicla w
umysłowej promiedować mają z siebie
t:go, iż poza ogólnemi zasad8mi jest spe~ kolonjach lub w 'kraju, coś w rodzaju we'wiedzę i stworzyć ~nową epokę w na~
cjalistą -jedn'go tyiko kółeczka maszyny,
getowania rentjera, zadawalnia człowie
lice i I!teraturze polskiej, równie' jak i
dawna Szkoła Główna. Czynić jakie- jednej drobniutkiej cząstki, ale za to nie~ ka młodego, pełnego zdrowia i sił życio
kolwiek horoskopy jednakże w tym zrównanym zna','lcą w tym w; ględzie$eks- wych.
Na fakt ten, jako na znamienną a
pertern, k~órego nikt z tropu zbić nie
względzie, zapuszczać się na niepewne,
może.
smutną cechę upadku rasy łacińskiej, wska~
choć kuszące drogi przewidywań - to
Skutki - widoczne 1...
zuje wspomniany już powyżej dr. Gust.
rzecz zbytnieprodukcyjna i fantastycz~
N;uka niemiecka, koncentrując się w Ie Bon ("Psychologie de l'education~)_
na. Za pewnik jednak przyjąć należy,
Nauka francuska stoi wysoko, narówiż obie uczelnie przyjmą
charakter licznych uniwersytetach· (ka~de większe
wiel<;:e specyficzny, iż, że tak powiem, mizsto niemieckie uważa za swój punkt ni z niemiecką. Rząd nie szczędzi kohonoru stworzenie w swych murach wyż- szfów, a przez sito egzaminów, dających
staną się odzwierciedleniem duszy narodu polskiego. Będzie więc to nasz szej uczelni jakiegokolwiek charakteru), ogr~ prawo na doktorat rządowy, a więc na
preześurę, przechodzą jedynie jednostki
egzc.min przed kulturalną Europą jeżeli nia ramionami swemi "wszelkie dziedziny i,
najzdolniejsze, obładowane kolosalnym zastaniemy na wysokości zadania; jeżeli znajdując wyraz w mnogości dzieł naukow:,.ch specjaJnych,przyczynia się w wieIpasem wiedzy.
stworzymyw Warszawie ognisko wiedzy
Na francuski. system nauczania skarrównie silne jak Heideiberg, Bruksela kiej mierze do dźwigania kultury ogólnożą się wszyscy wybitni myśliciele tego na~
l.lb Paryż i O xford; jeśli zdołamy ze- ludzkiej.
Język niemiecki dla uczonego jest
rodu. Nosi on piętno dawnego scholaśrodkować tam
wszystkie nasze siły
naukowe - wówczas nie będzie już ta- niezbędnym. Nietylko Polak, ale' nawet t yzmu, piętno szkół średniowiecznych, gdzie
kiego śmidłka na świecie, któryby miał Anglik lub Francuz, choć sami pod tym główną zalEtą ucznia jest dobra pamięć.
gdyż cały materjał naukowy musi być 0<:;ze IHOŚć zaprzeczenia naszej siły roz~ względem bogaci uzbroić się muszą w ten
klucz do skarbnicy wiedzy niemieckiej,
panowany patentowanym sposobem rosyjwoj owej, jako narodu stojącego narówni
zaklętej' piórem pracowitego uczonego W
skich gimnazjów.
z całą Europą·
Anglja - zawsze i wszędzie orygiStwórzmy naukę polską z jej sied~ grubefoljały.
Niedawno dopiero zwrócił ktoś uwa~
nalna.
liskiem w PolSCe całej, a nie na magę na fakt, iż Francuz, pragnący nauczyć
Cudzoziemiec, znalazłszy się u prołym skrawku. jak dotychczas-'-we Lwowie i Krakowie-a nie zaprzeczą ram: się języka fińskiego, zmuszony jest uciec gu uniwersytetu angielskiego, popada w
częściowo
będący
jako 'larodowi o wybitHie swoistej kul- się do gramatyk tego języka, opracowa- jakiś stan dziwny,
turze praw do tego, czego nikt nie od- nych w mowie niemieckiej ewentualnie zdziwieniem, .. częściowo pewnym niesma~
.
mawia ludom takim, jak bałkańskie, angielskiej, gdyż sam w sWej literaturze kiem.
Uniwersytet angielski ma dwa zadaktóre światu nic jeszcze nie daty, nic lingwistycznej posiada ledwo rzeczy słabo
opracowane lub elementarne, podczas gdy nia: naukę i... sport.
samoistego nie stworzyły.
niemiec, pragnący tego taniego celu doMafch stoi narówni z egzaminem,
Jeżeli zwrócimy się ku Zachodowi
piąć, posiada na swe usługi dziesiątki
profesor odziany przed chwilą w imponustojąc ciągle na punkcie widzenia wyż
jącą togę i charakterystyczny beret, zrzuca
szego nauczania, to rzuci nam się w dzieł dobrych i gruntownych.
Zresztą posiadają uniwersytety nieswój średniowieczny strój po wykładzie,
oczy przedewszystkiem ogromne zróż~
by wraz z atletycznymi pupilami ćwiczyć
niczkowanie się uniwersytetów w'róż~ mfeckie i swych uczniów: nauka rosyjska,
się w ulubionym foot-balI'u.
nych krajach europejskich.
. dziś już niepośleanie w szeregu innych
Nauka teoretycznr, a więc w pierwKto, jako student, wędrował z jed- zajmująca miejsce. jest napoły nauką nienej AlmaMater do drugiej, z kraju do. miecką ze względu na znaczną ilość ele- szym rzędzie filozof ja, mało zajmuje miejkraju, ten: zapewne zaobserwował 'zna- mentów germańskich we wszechnicach TO- scaw murach ;uczelni. Prawo, medycyna,
syjskicc; a Piotr Wielki siał wiedzę w Ro- telogja, zwężają swój zakres do granic
czr-ą różnicę nietylko w metodzie wy~
sji,
urządzając szkoły i nKunstkamery"
praktyki, ale za to opracowanie prakty~
kładów uniwersyteckich różnych kra~
jów; ale w duchu samym, że tak po- przy pomocy sprowadzanych 'L' Prus uczo- czne przedmiotu jest niezrównane.
Uniwers}tet angielski nosi wszystkie
nych; Dzisiejsza Japonja kształciła się na
wiem, . w "jakości# nauki.
.
wzorach niemieckich, a każdy, . kto był w cechy _ silnej duszy anglo·saskiej. Znaczna
Weźmy najbliższe go naszego sąsia,:"
Berlinie lub Heidelbergu (ilość Japończy- energja w pracy, równie wielkie jak nie~
da-potężne Niemcy.
Zycie uniwersyteckie w żadnym ków jest tam największą) pamięta' jeszcze mieckie' zróżniczkowanie w;edzy, gruntochylJa kraju nie jest tak rozwinięte, ni- z pewnością te skośne pary ócz, chciwie wność i specjalizacja -oto jego rysy spegdzie ~zęchnice nie' są tak szanowane, łowiące wiedzę w aulach, muzeach, labo- cyficzne.
ratofjach i biblolekach.
Atmosfera panuje tu jedynie znośna
nigdZiE:f,,'ie,cieszą się taką swobodą,
. Posuwamy się dalej mi Zachód dla Anglika i obcokrajowiec traktowany jest
ale też rugazie nie wydały takich mę
Francja.
bezceremonjalnie, - niegrzecznie prawie;
żów, ·takich;pofęg umysłowych, które,
tycie uniwersyteckie bije zywym tem- skrajny indywidualizm zarówno grupy spojak Kant," imieniem· swoim zapełniają
pemod LilIe do Toulousy i ód Grenobli łecznej jak i każdej jednostki odpycha
już ca.lą~pokę w nauce.
do:Bordeax. Dziesiątki tysięćysłuchaczy . wszystko co cudze jest duchowi j kulturze
W~edza niemiecka. ześrodkowała
płci obojga, wszeikicn narodowości (z zn.abrytańskiej.
się w uniwersytetach: uczeni są profeTakiemi są placówki naukowe trzech
sorami, a profesorOWIe .' są uczonymi. czną przymieszką narodowości słowia'ń~
skich) czerpią wiedzę u źródeł pod kierun- największych narodów zachodu~
Każda akademia chlubi się' jakimś świe~
kiem powag świata naukowego. ,
'
Narody drugorzędne w tym wzglęttly.m imiel1iem,ktMe.,z.apisało się zło~
A jednak jakoś tu inaczej. Ogół stu-~' ,dzie zbl~żają się mniej lub więcej do ty~
~emi. zgłoskami w księdze 'dorobku udenterji francuskiej nie posiada tych ty~ pów głównych, częściowo naśladują, czę
~yslowego . ludzkości.
Ustrój •. uniwąrsytecki niemiecki, jak powych pierwiastków, jakie cechują Niem-" . ściowo przerabiają wzory zagraniczne.
ców. O ile tam słowo "Student" już 0Nauka polska ma dane, aby wytwoZ1'esztą':i ws~elkie Jnstytucje,. będące
rzyć jednostki o odrębnej organizacJi du..
tw.orelllte.go narodu, cechuje niezwykly kreśla w przybliżeniu osobę, lIetudiants

ma ater.

ład i niezrównane wprost plano\\.e wyodrębnienie

poszczególnych

gałęzi

N!! 318.

Każde ogłoszenie najmniej 40

r.

.....
chowej_ Przez pamięć dawnej Akademji
Krakowskiej, będącej niegdyś jednym z
największych ognisk wiedzy ludowej, przez
pamięć Szkoły Głównej, tak świetnie się
zapowiadającej, przez pamięć wielkich swycb
ludzi, którq, jak Kopernik przyczynili się
do gruntownej zmiany pojęć naukowych,
winna Warszawska Ałma Mater dążyć do
stanowiska samodzielnego, co zajęcia miejsca arbitralnego w nauce polskiej, a poważnego w nauce ogólno-ludzkiej.
A. R.

Zziem polskich.
Z Warsz:awy.
Pięćsetlecie

Długosza.

Jana

Dnia 1 grudnia Polskie TllwarzystwG
Krajoznawcze w Warszawie urządza obchód 500-ej rocznicy urodzin księdza Jana
Długosza, pierwszego krajoznawcy polskiego. Uroczyste zebranie odbędzie si~
w wielkiej foaIi Muzeum przemysłu i roI..
nictwa dla członków, ich rodzin, oraz za.
proszonych przedstawicieli duchowieństwa
i świata naukowego.

Obwieszczenie ..
Płock.

Do dnia 15 grudnia 1915 roku do
godziny 12 w południe muszą być usunięte wszelkiego rodzaju szyldy i napisy w języku rosyjskim, znajdujące si4}
na widocznym miejscu.
Scisłe wykonanie niniejszego roz..
porządzenia leży na odpowiedzialności
właścicieli domów, lokatorów i handlu"
jących.

Przeciwdzialania

pociągną

karę więzienia do sześciu
pieniężną do 500 marek.

Płock,

dnia 25 listop. 1915 r.
Komendantura miejscowa
Major Riikle.
Częstochowy.

Z

(o) W

za sobą
tygodni lub

Częstochowie

zaprowadzona

110;

stała

karta cukrowa. Na osobę wyznaczono
po 18 gramów cukru, p-zyli o 21 gramów
tygodniowo więoej, niź w Łodzi.
Z

(O)

Wydział

Kłobucllta.

zaprowiantowania

m!3sła

W Kłobucku, celem walki ze spekulacją 3ywnościową otworzył
ściowych.

kilka sklepów żywno

Z Wielunia.

(o) W dniu 21 biez. maca O godz. 10
wiećzorem w.e wsi Chodek, pow. wieluńskia
go, włościanin Bodka we własuem mieszkaniu wystrzałem z hroni na miejscu został
zabity. Przyczyna zabójstwa niewiadoma.
Cesarsko-niemiecki sąd okręgowy ska..
zsl robotnika, Antoniego Szymańskiego !l O.
segowa, za kradzież w bandzie na 6 lat wię
zienia karnego; 2) Za obrazę i opór wójtowi i sołtysowi gospodllrza Walentego Za..
sińakiego z Mokrska na 1 rok i 6 mies. wi~
zienia, zaś żonę jego Antoni n.ęZasińską, ZII
~o

samo na

rok więzienia.

KronIka polityczno.
Rosyjska misja wojskowa.

w Londynie.. "
LO~DYN,

27 listopada. A.gencja Ha~
tutaj rosyjska miSja
wojskowa, składająca się 3 ofinerów sztabu
generalnego z wiceadmirałem Russill.ym n Do

ViSa

donosi:

Przybyła

o AZ E T A
eEe!!;'. (jeL;;w lliLijl .;;;,,~ :,o .. hn:ellcja z ~mgiel.

Dalsze

skiu:. rządGr;~ w sprawach, dot,) czącyeh wspólnego prowaiizenia wojny.

Z Rosji,
PEc:,·t;;:~SBURG,

27 listopada. Do~-Je~
Petersburskiej Ag~ncji: Marsza~
~~;.~ sziachty gubernji sarrtarskiej, czło
~.. ;, Rady państwa, Ne';,.,mow; mianowany został zarządzającym ministerjum
rolnictwa.
~;(';,ię

~f!ljljska rosyjskie w Tehe ...
<:~al!lie oirzymHją p~siłk;1II

BERLIN. 28 listopada. "N-3ue ZU-

rkher Zeitung'" dowiaduje się z Petersburga, że wojska rosyjskie, które
wkroczyły do Teheranu, otrzymały po"
siłld dwóch łnyged.
.
Przyjaźnie dla turków usposobiony
Emir Chiszmet zagraża wojskom rvsyj13Hm poważnie i zamierza je zaatako·
wać.

Rosyjski przedstawiciel w

radzie wojennej czwórporo- .
listopada.
Generał
d' Amade przybył w towarzystwie byłe
go rpsyjskiego szefa sztabu generalnego, Zvlińskiego, do Paryza.
iylitski, były gubernator warszawski. ma być mianowany czJonkiem rady
wojennej czrórporozumienia.
29

Rosyjsld latawiec nad rumuński~m

terytorjum..

CZERNIOWICE, 28 listopada.
Wczoraj rfmo rosyjski latawiec prze[~ciał

przez terytorjum

rumuńskie

i

rzucił

T',a Czerniowice kilka bomb. DW,t,\ bomby upady blisko dworca.
A: tyltrja powitała latawiec sil.
nym ogniem i zmusiła do zaniechania rz~
cania dalszych bomb. Wobawie przed ZnIszczeniem latawiec rzucił się do ucieczki.
CeS2!i-'Z

Wiil heim

W

Wsed!l1iu ..

WIEDEŃ, 29 listopada.
Cesarz przybył dziś o godzinie
przed południem; aby złożyć wizytę cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Na dworcu

11.et

przyjmowali Cesarza następca tronu KRroI
Frarrciszek Salwator i Karol Stefan. Wśród
entuzjazmu nieopisanegu publicznośc: zgro~
madzonej masowo jechał cesarz do zam
ku w Schonbrunn, gdzie się zatrzymał ja~
ko gość cesarza austrjackiego.
Spotkanie obu cesarzów, którzy ~ie
widzieli się od czasu wybuchu wolny, mIało charakter bardzo serdeczny. Monarcho.wie zaledwie mogli opanować sWJje wzrulzenie.
Cesarz Frandszek Józef odprowadził
;wego dostojnego gościa aż do gościn
flvch pokojów. Zaraz po spotkaniu nastą
piło śniadanie w. ścisłe~ kole, w którem
bl'ali udział tylko obaj cesarze i następca
honu.
W całem mieście, które dopiero w
godzinach rannych dowiedziało się o wi~
zycie cesarza niemieckiego, panował wielki zapał. Miasto przyozdobione obficie w
d

~horągwie.

Podałek

wojsk

wSi.. Ognikach ..
Pisma berlińskie dowiadują się, że
do Salonik przybyły znowu trzy wielkie
transportm,!ce z wojskiem szkocki€m.
Monastyr zostal po'ącA:::ony z Podgoricą
trz".'krotna linj:;, telegraficzną i specjalną . drogą ~ pogrankzem greckie~. Rząd
serbski zamierza pozostać nadal w Skutari. (Wat.)
Zdoby~;:;

!ulpainie złoła
i miedzi w Serbji..
.

ROTTERDAMJ 27lisfopada. "N.R.C."
donosi z Sofji: W zajętem przez Niemców tery torj' m serbskiem znajduje się
pięć kopalń złoia i ewie kopalnie miedzi. Większa z tych ostatnich leży w
dolinie Timolm, kolo Zajcaru, i należy
do najbogatszych w Europie. Produkcja
roczna wynosilaprzeszło 10.000 tonn
miedzi. Prócz tego zajęli Niemcy kilka
kopalni węgla kami.ennt;.go i brunatne o.
Iłowa

zumienia.
BERr·~O,

lądowanie

ll:u:sta pod adresem
Grecji.

ATE~Y,

28 listopada.

NOWi>

La nota

praktyczne uregulowanie
szczegółów ('O d.J wzajemnego stosunku
Grecji i wojsk sprzymiHzonych w razie,
gdy te oat .t;~ie przejdą na teryt.orjum

ma

na

celu

o oddanie
kvleji do dyspozycji, o
dowóz żyw'no<'c', p, u~unięcie wojsk greckich ze srr.fy wojennej i o udzielenie
sprzymierzonym prawa przeSZUkiwania za..
tok i wysp ~reL'k;ch za łodziami 'podwodnemi. N,d żądaniami tarni obradowała
grecka rada milllstrów. Jak słychać, zaproponuJe Grecia. mianowicie rzeczoznaw-

greckie.

Chodzi mianowicie

sprzymierzonym

ców wojski)" ch, celem

omówienia po-

szczególn) eh !'unktÓw..

..

Z Londynu douoszą, że w kołach
czwóq ol'o~umienia zaczynają się budzić
znowu wątpI iw, ści, co do postawy Grecji.

Ven!izelos ..
AMSTEhDAN, 27 listopada. Z Lon"

dynu donoszą, że w ateńskich rządo
wych organach prasy piszą, iż grecki
gabinet w tych dnia\:h rozstrzygnie pytanie, Czy wystąpić sądownie przeciwko
Venizelosowi z powodu ostatniego jego
manifestu, \' którym wyłuszczył powody, dla któ~y:::h ("ufnął si t od wzięcia
udziału w WybOl':1 ch do parlamentu.
_ Decyzji gabinetu oczekują w Grecji
z wielkim na l rężeniem.
Pc liłyktit Jonescu..

Pismo bukar-'szteńskie "Inainte"
twierdzi, że Take Jonescu mial konferencję z rCS!em rosyjskim i poradził,
żeby Rosja postawiła Rumunji ultImatum. Poseł' miał tę propozycję wysłać
do Petersburga depeszą szyrrowaną.
Otoczenie Take Jonescu twierdzi
nawet, że on sam stylizował teks noty.
Ultimatum, które może nadejść w
ciągu 8 do 10 dni, ma żądać wolnego
przejścia dla wojsk rosyjskich, w przeciwnym razie Rosja. wymusi je siłą.
"Inai te" nazywa takie postępowa
nie Tilke Jonescu zdradą stanu.

Eksplozja gazoliny
ryce ..

Vi'

Ame-

Gd zysków wojen'"
. nych w Banku RzeszYII

BERLIN, 28 listopada.
"Times" donosi z Admore, OkIa, że fatalne skutki pociągnęła tam za sobą
Do parlamentu niemieckiego wpły eks;:y!oz;a wagonu gazoliny, zawierają
nął projekt ustawyopodatku wojencego 250 beczek tego płynu. Eksplozję
nym tranku Rzeszy.
spowodowała iskra, która wyskoczyła
Z zysków wojennych Banku, we-'
z
mlota robotnika. Pożar, jaki
dług ?rojektu ustawy, wpIynąć ma do
powstał ws'··u1:ek eksplozji,
zniszczył
kasy państwowej za rok 1915 suma sto znaczną część miasta. Ofiary w ludziach
miljonów marek. Bank Rzeszy prócz
obliczają na 50 zabitych i 200 poparzotego z zysków swych za lata 1915i 1916 nych i poranionych.
wypłacić ma państwu po 143 milj. mk.
Katastrofa wydarzyła się w samem
Jeżeli czysty zysk za rok 1915 i 1916
sercu miasta, na stacji kole;owej "Ard1=0 odciągnięciu wszystkich wyplat pnemor9 Railroad" l s~ąd pożar przerzucił
wyższy czysty zysk osiągnięty w latach
się na sąsiednie budynki. Między nimi
1911, 1912 i 1913, to do połowy wypła
takŻE; departamentowy sklep firmy "Macony być m,:;: państwu. Sumy przelane
za lata 1914, 1915 i 3916 dore~c::;rwy dir.. and Co.", gdzie najwięcej osób zginęło. Z pod ~1'UZÓw wrronywają ciągle
wątpliwych pretensji mogą byt .~) :m'coraz to im-.;:; zwłoki, niektóre tak poca roku, następującego}:o ukonczenk pc.l::me i zmi:,::;dżone, że n!esposób je
wojny, użyte tylko na pokrycie Sk2t . roz1Jozni;.r:.
.
ogrc;nnej
sil:=:
-;k.splozF
~wiadczy
~. rialt~-!Konsła!ltyn6poJ~
rakt, z'.:c ','l catem mleCCleam Jedno o.
BERUN} 27 listopada. "B. Z. a. 1'1." Imo r; e; ocalało.
donosi z Konstantyno~oIa: »Ruch telel'-tr.sto b}ło przez 5 godzin pozba~
graficzny przez Serbj<; został znów:c'zy.
WiOr.2 ~'omunikacji telegraficznej z re~
wróconv, V k, że obecil e lJomied.zy:~ond s'ztą św:ata i do;::iero ~eiegrafista C. S.
stanhm~po;em i Bedpem są dwa ;:.dą
t: Dmin:o, ze miai zlamaną nog~,
czeniu telefoniczne, fi Njem~y i Tu~.::<' N".'t.
f c,; ;:~"zer\vane druty powiązać i po"
d,1
nie są nadal wyłĘcznie sim.zan2 ;1a je~ai wia.:.:Jlność o n!e Eczęściu.
dyną linję telefoniczną, pro";ladzącą pr~ez
!UJTIUJ1s};:i r;crt, KOl1stancę.
JC:~ ofiar' łiiJragarn.c1l

. c:

O~~W"~dJ' pair'I;;::;r,u~!:!a~U"
Dzisiaj

po kilkGffiH::'S
e;voje prace.

larlament
ęcznej

niemiec!;!

przerwIe

:':'8'

;~ERLIN,
pudą~

nowe
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28 Hstopada.
"Y;nes" donosi z 1\e\;,:, Orleans, co

TI-?..stępp:e:

Listdofiar huraganu, który minIoFiegO tjgodnia 11awiedzil Stany LouisiaN

--------------------~----------------.------------~~ulicy 01gińsklej Nr. 3 w godzinach
na i lVf~ssissipjj rośnie' njeustanni~ i wy~
od 8-12 przed południem i od 3-7
kazuj€ dotychczas, iż ~y~ie ,:tra.clło c~

najmniej 500 ludzi. NaJwIęceJ. oflar znajduje się w wioskach rybackich,. gdZIe
nadto tysią-::e osób zostało pozbaWIonych
dachu nad giową.
. . ..
NowyOrifan i miasto MISSISSlpl
spieszą z doraźr:ą pOn:CiC~. Wy~~~n~
już Gotychczas 75 łodzl z zywnos",lą l
odzieże, .
,
~OO
Podobno zatonąć miało z gorą
małych okrętów, a 200 łodzi rybackid1.
lJ

Obwieszczenie.

popołudniu.
W niedzielę

tylko od 8 - 12
..
..
przed południem.. .
3. Mel~unln wmno srę aSODta
ście załatwić. Załatwienie takowych
przez stróży lub sługi hotelowe jest
wzbronione, natomiast moze mąż dia
swej żony-przekładając jej paszport
i legitymacje do podróży-:neldcwa
nie załatwić,
4. Przy zameldowaniu trzeba
podać mieszkanie W Łodzi, równie~
. należy każdą zmiatlę mieszkania nad
tych miast donieść.
W razie przekroczenia przepisów.
dotyczących meidowania podług § 3 rozporząd::e:nia pana Głównodowodzącego na
wsrhodzie, może być wyznaczona kara at
I dJł ~:JQO rubli lub rok więzienia.

Przez rozporządzenie p. Jenerał-Gu
bernatora, dotyczące ruchu osoboweg? z
dnia 10 września 1915 r'f są odtąd wazne
następujące przepisy o ruchu wewnątrz
kraju:
1. Dokatdej podróży ~~leia4
żelazną, automobilem, motocr~ltm,
,.ódź, dnia 29 listopada 1915 r.
rowerem lub· parowcem wewną·.u. ?b- ,
Cesarsko Niemiecki Prezydent Policji
wodu jenerał - gubernatorstwa, j':8+!
von Oppen.
świadectwo uprawniające do podróży
potrzebne.
\
2. Do podróży pieszej, lub w.).. \
zem zaprzężonym w konie, jest we- 1
Na moCy obwieszczenia z d. 19list~
wnątrz obwodu jenerał-gubernatorstwa
pada
1915 r. podane zameldowania za"
świadectwo uprawniające do podróźy
pasów
platyny i metali z przymieszką
tylko wtenczas potrzebne, jeŻeli po=
platynową wykazują, że wlaś'"iciele i
dróżujący, podług przepisu, wystawi owionego paszportu niemieckiego, nie administratorzy bielników i apretur zameldowań nie podali, aczkolwiek w za
posiada.
O s o b y, P o s i a d a j ą C e wa-- kładach tych katody platynowe powin..
ż n y p a s z p (j r t
niemiecki, ny się znajdować.
Rzeczoznawca dla zakupu platyny
mogą zatem pieszo i końmi
przyjmuje w lokalach urzędu powiato"
w całym obwodzie jenerał
gubernatorstwa, swobodnie wo-gospodarczego, Benedykta 2, parte!
prawa strona, w dniu 30 listopada i 1
podróżować.
p r z e p i s y d o t y c z ą c e w y- . grudnia przed pot, pomiędzy godz. 9-11
wozu i wwozu towarów do i .po pol. od godz. 4-6. .
Wzywam wszystkich posiadaczy pla"
Ł o d z i (p o rów n a j r o z por zą
tyny,
aby piśmienne zameldowania, jedzenie Prezydenta Policji
z d n i a:t2 p a ź d z i e r n i k a 1915 żeli takowe jeszcze nie wykonane zorok u) p o z o s t a j ą p r z e z t ó stały, tamże osobiście oddali i jednocześnie uzasadnione wnios~i na zwoln i e n a r u s z o n e.
W z wi ą z k u z tym rozporządze nienie od aresztu podali.
Jeżeli od 1 grudnia począwszy od..
niem dla miasta Łodzi, powiatu łódzkiego,
byc
się mająca kontrola wykaże niezaJJ
br'ezińskiego
meldowane
zapasy platyny, to będą od..
1t
łaskiego
nośni właściciele lub adrninisfrajprq
jak następuje:
Wystawienie do podróży uprawniają zagrożoną karą aż do 10,OOO-Mk: lub
cych świadectw, odbywa się tylko w po- karą więzienną aż do 5~ciu lat ukarani,
a niezameHowane zapasy będą bez wyniżej podanych miejscach:
Dla mieszkańców miasta Łodzi: nagrodzenia odtransportowane.
w oddziale pószportowym w cesarskoUdź, dnia 24- listopada 1915 r.
niemieckiem Prezydium Policji.
Cesarsko-Niewiecki Prezydent Policji.
Dla mieszkańców pow. łódzkiego;
v.Oppen.
w komendanturze miejscowej
" Widzewie
Ił Tuszynie
" Zgierzu.
W nocy na 24 października 1915 r. skradzlo·
Dla mieszkańców pow, łaskiego: no w fabryce
Wolfganga Jelenia przy Passatu-SzuIw urzędzie ;-owiatowym w Pabjanicach, ea 121 20 pasów
maszynowycl1. wartości
w komendanturze miejscowej w Łasku. 3,OO'J ruhIii.
Za wypośrodkowania sprawcy wyznaczył (lo<
Dla mićszkańców Dowiatu brzekradziony nagrodę w Wysokości
zińskiego:
.
100 rub i.
w urzędzie powiatowym w Brzezinach.
Witldomcści, do wyjaśnienia sprawy słutące,
w komendanturZe miejscowej w R0kicIuach .. nalety skierować do mnie lub do policji kryminalnej do akt J. 1987II5.
w
Ił
Z'
w Clownie,
Łódź, dnia 15-go listopada 1915 r.
w»
" w Koluszkach
Cesarsko Niemiecki Pierwszy Prokurator.
w"
" w Tomaszowie.
Wnioskodawcy winni się przez świa
dectwo od swej p'Jicji lub władzy gminnej wylegitymoweć, iż są przynajmniej od
DZIŚ: Andrzeja.
6-c:u miesięcy stałymi mieszkańcami miaJUTRO: t Eli2jusn.
sta Łodzi, lub jednego z tych trzech poWschód dońca o godz. 7 m. 46.
wiatów.
Zachód
•
"
.. 3 . 50.
Łódź, dnia 25 listopada 1915 r.
Dziś o g. 1 po połud. stan barometrl1 75S
Gubernator Wojskowy Prezydent Policji Na jutro spodziewana pogoda.
Barth:
von Oppen.
TEATR POLSKI j1:il'O o godz. 7 wiecso-

I
l

Obwieszczenie

A

Obwieszczenie.

RC:llendcrzyk.

rem:

Ob\lI iłjSlilZenie
dotyczące mel!~owania.
.• Na 'mocy. dawniej ogłoszonych przedo ~0dzi przybywające osoby .cywIlne ZObO\1\;'lązane są się zametplSOW ws~ystkle

"Ksiądz

Marek".
WYPOŻYCZALNn~ Tow. ,. Wfedza" ot.
warte codziennie od g. ;>-8, w niedziele i świq.
ta od g. 10-1.

I. bibloteka uJ. Piotrkowska. 103.
II. bibluteka ul. Targow'l. 59.
WYPOŻYCZALNIE Tow. Krzew: OśwIa_
ty otwarte 8ą W "radę od godz. 4_1~, w ueIdzielę i świlOtaod lD-ej-l-ej.

dowac.

Zameldowanie wykonuje się w
si1osób:
.
1.. OS<?lJy do Ł1dzi przybywal~ce . ZObOWiązane są do zameldowa v
nla. srę po. pLybyciu jako teź do odmeldowama prztd odj<!zdem.
l Je!eli przybycie t:a~tąpiło prz~d
po.u.dnlem zameldowame nastąpIĆ
ln~S~ t~go. sam~go :lnia po pctudniu,
o 11", Ole )est mechlela; po pondn;u
prz~bywający ~ameldować ~ię muszą
nas~ępnego arIa przed ;J(~luC:niem.
Odmeldowanie uS:·;'.l.tel:ónić należy dzień prZEd ocjazG'..:m.
" ~<t? .nie .dłuŻEj .bk 2:} godziny
w LO ..Z1 Się. zatrzymu1e, może sie cd
razu za - 1 odT<"lGow"~
,
'przy przejŚ~imi'v~'-' p0bvcie w
l..Odzl kilb::azowe ::1t;ld01;mnie się
nakazane być może. .
2. Meliunki za5a ..vi~ się w biurze meldunko\vem cdJziahl naszportow~go Ce,sarsko 'l'-.itmle;kiego Prezydjum Pohcyjnego ,\," Łc~zi przy
następujący

?

Dzii~ń Wcz('l:'"ajszJ w Łndzi.
Wczora i we wszystkich kościofaiJh

odprawione zostały uroczyste nabobń..
stwa. Kościoty były przepełnione mlo"
dzieżą szkcIną.

Po na!Jo~eństwie w gmac~1ach szkól
polskich odbyły s;~ obchody z programem zastosowar.ym do uroczystości.
Z de!eg ęH zo.:"lI"Owhmto'!ill.ąnht miasta..
fa"i
'i'F ~.
(lS ,. ł
A
D'
.
":.'.'
," "';'lU :i.' !1s':0lXh':1
('legacja
""p"
..
'''.··
...
n'~.,..,·la
m'~
t
•
t
•
-G.
",.c .. :., ....,,,
l.l'l$,a przy illagls raCie
;;:"'0"'7"'1

, . . . "'-

'T:<1~""."

V:::;t:"~~,

a

',(".;~

t a1,:;ę

m~;:;r."\~':cie:

na

.

artykuły

ży..

.

, .\as;::! ;~czmknHa 9 tuk. 61) fen. za
puc; !\a:~a ~:ęczQk 13 mk. 20 fen. pud.
fasola blała b4 kn. fu;;t. folsola bronzowa
57 :tn. fu::~; ~61a 4 matki pud. faryna 31
f~n. funt, cl1kh:r w kosilmch 45 ft"n. ~r.4
hf'rb&.~a gr:t. 7 marek fu at, II ~at. 6 lnk..
III ga" v !n,{. IV b0at. 3 mk
"'/,"': f,,,, Ś,,,'l"'... ""
'\".-

!

#

.J

.. "",i~.,

~
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ce 1 mk. 10 fen. funt, pieprz l mk. 44 f.
f'.!nt, cykorja45 fen. funt. domieszka do
kawy firmy "Frank" 40 fen. paczka, lmwa
2 marki funt, ocet 7 i pół fe!J.iga za fllnt
s;:! holend~:r<jki 90 fen. funt, mleko skan!
det;g-Jwane90 fen. za PUSZk~7 mleko ste;yhzo\V~~e 40 fen. za litr, masło 5 mk. 50
::~n. za Rl1ob~am, otręby jęczmienne 1 ~,;j;.
1) fe!']. za kliogram, kartofle 5 marEk za
pe!ny centnf1: 240 fut:., śledzie holenc,,:!a
sklei !O rnk. za pół beczki, śledzie norWeS1i:le 132 mk. za beczkę, marmolada 65
fen. ;::;1 funt Brutto, szmalec 1 mk. 80 f.
~a fnnt, zapałki l paczka 25 fen., śliwki
;:;0-70 sztuk 90 fen., 70-80 sztuk 8:) t
i 90-95 sztuk 65 fen.
Sprzedaż cukru przez

dawam~ codziennie w lokalu Kuratorjum

cbywatelsklego

W)dawanie cukru
miasta

nI.

ZakątneJ'

pod

pl'zez Pelega,cję

pH1100y emerytom stale
Łorl~;, którzy tJd 1 Btyczpobierają emerytur i nie
zye'a, M'igistrat pTZyjął

;:"arc-Z;~,'z5wŁ1b 1. Sob'
czyk EJ., Staro·J;~,,=ew;;;'il 84. Silb<:!rberg
H., SrednL-} 97. Rt:lśkowska R. 'Widzewska. 7~. Sj .. radzki K., SkwEro\;a 3. Sztajkowskl Fr., Szosa Pabjanicka 55. Si~hottland
Ch., Aleksandrowska 16. Schmidt L., Aleksandro$. ska 92. Scheindlel' A., Brzeziń
ska 35. Schanrenbaeh N., Kątna 62. Sehmit-

ryci zasięgać

COli> j"unie

od godziny 12-'-2

poła

przy ul. Nawrot Nr. 37 m. 1.. U
Członka deputaci i emerytów, p. Adama Sadowskiego.
po

"CBnwąła

ko=if:cie".

. Od!!Z~t lpod t\tnrem powyższym wygło
SI meOdWOllhnJB dnia 7 ~rudnja we wtorek
p. AndrE&j Nullu"l w teatrze Polskim.
. Orlezyt zllwiera 2 częlH: I. "W pachod~le w o",hv .... (·Z. II.
Łańcuszek kei,,,
. " H,r8zapeljalll1wej". "
"
zneJ
Ci~)kawy ten ar, daj!\cy prplegentowi
duże pule do roz'''' l nlęC;ll doniosłych zagadDif'ń i scbarakt::;r.';"owania najwybitniejszY!1b
typów kobieeYt'n llt.ratury doby ostatnie;
o_budził 3I1aCZIlt< '3 interesowan'e W szerokich
k~łach inteligen;'li Łódzkiej, to też popyt na
.

S~harbafb-, A., IvIłynar
Mikołaiewska 31. Szlo-

dyński T., Mikoła;oewśka ':.7. Szmulovvicz L,
Ogrodowa 1. Szmalewicz Sz., Północna 6.
Schultz A., Nawrot 25. Sehnell E., Zie ..
lana 15. Schepe W., Rzgowska 10. Szwarc
Szmul, Wuhewska 4-30 S;mlc L., ZafZBwslfa 51 Szerfer M, Składowa 33. Szaldajewski 0.. Widzewska 131. Szeinert J.,
S ładowa 22. S:Jegel R., Z!];ierska 110.
8trossberg H., Anny 17. Stein A., Zakątn~
21. Steidel A., Szosa HokiciIlshs 55. Stein
Ch., Wsciwdoia 57. Stai n M., Długa 30.
St:ller A., P'~}trkewska 92. Siycz)'ński J.,
Piotrk!n-.,-·,k ... 131.Teobald M., Benedykta 9.
CUfniak A.; Diuga 4, Tagełicbt S7., Długa-

w teatrze Polskim, .,,, dnie póWf!<1,ed!l!e 'iN cukierni W-go Gostorns';I"~l:O.
Z iillhllZEum Nauki ii Sztuki.

<i ~n\ied:laiącym Muzeum
v:iękazą korzyść y. oglądania OKazów, niż tę,
k'órą daó mogą. napi"y i kartki, ZaHą,d mu-

By

;:eum

Z!;!pe;VB

Zaall,2:tlŻOw,j ł stahgo kIlSt,"S~ił. przyrochętne u,jzit'bć będzie wyja-

dn:ka, który

śnień, ZWh"ZCZH

w dziedzinie

bm 1 oP'ji i fi.

zyki. Powinno to II( I'łynąó n.9. liczn~ i
stsze zwiedzanie Mnzeum.

OZ\l'

.

Kin -Mirage
W Salonach Grand-Hotelu od SObQd
.ty rozpoczął demonstrowanie obrazu" Chryzemteny~.

Jest to nadzwyczaj sympatyczny teatrzyk, elegancki, ciepl:"/ i pod każdym
względem

estetyczny.
Wobec powodzenia ostatniego programu, którego lwią część wypełniają
"chryzamteny" przedłużono program do

j

piątku

Weshaad:ef K., KODstantynowsi;<i Nr. 57.
Weingarlen N. Ogrodowa 25. Wiśniewski
W., Przejazd 8ft vV!:lski J., Piotrkowska 2.
Wagner T., Plotrkpwska 213. Weingarien
Sz., Piotrkowska 238. Warmbrunn N" Potrkowska 294. Weingarten Sz., Pasaż-Szulca
25. Wilhelm B., Szosa Pap. 25. W ojciecbowski K.t Przędz!!lniana 10. Wel'theim
M., Zgierska 50. Wiesblatt I., Nawrot 1.
WilbelmJ., Cegie!n anS} 11. Wieze G.,Szosa
Rnkh'. 10. Wiślicki S., Zielona 61. Wagner
B, Zakątua 60, WiluB J., Zd.v>udzka 3.
Winiarski J., \Vłqrlzirripr.:ka z4. Winkiar
T., Wólt:zańakft 72 Wandelt F., Sen:1tor·
ska 12. Wojdk M., Słowiańska 7. Wolle
St., Tal'gowa 32. Wei and G., Targowa 61.
Wn(jf{Jwska S., Widzews<,J\ 107. Wine W"
WidzewsKa 231. Wianer B., Wschodnia16.
Weiss N. ~L, Wsd),dnią. 38. Wrćble'4ska
M. Dzielna 23. Wacllsberg Ch., Piotrkowa
~ka 175. Zaleski Fr., LUIZy 45. ZuekE'r .\.,
tkobr,yńska 5, Zendel' A., Dr.,,, new!!ka 1.
Zeimer B., Luizy 09. Zaleski F:\, Andrzeia
45. Cj" pc)' nate:; J. Konstantyn~)\Y!;ka] 8.
Z'eiinski W" Ogrodowa 38. Zucker Ch.,
Piotrlwwsk:i. 34_ Ż k A" P.otrko\' ska 127.
Złjnel J, p;'';)lr1;,.f),inkna 91. Zleleni~wirz
A., Z;,g:1j niiwwp .i 13.

w łącznie.

Sprzedaż

torfu.

Wydział sprzedaży Węglą przy Dempro",iantowanilJ milł!!ta utworzył
przy ul. StodQln'allej Nr. 10 skład sprzedaty torfu dla biednej ludnOŚCI.

(a)

legSł.cji

Z talIIich kuchen.

(h) Od dnia wczorajszego, w tanich
kuchniach poczęto do obiadów 3 kop.
dodawać 1/4 f. chleba.

Niema
sz;ych.

wydarzeń

Z widowni

szczególniej"

włoskiej.

Bitwa nad Soczą trwa. W czo..
rajsze ostre walki zakończyły się
zupełnym utrzymaniem prz3z woiska
nasze wszystkich stanowisk.
.
Na gorycyjski przyczółek mo ..
stowy pchnęli włosi ponownie no..
we puł1d. NiezważaJąc na bezpc,i:;y·
teczność strat, następował szhn'm
po~ szturmie.
Nieprzyjacielowi ud~ło
się wtargnąć do stanOWIsk naszych
tylko
pod OsIawiją i na Podgórzu.
W salonach Grand - Hotelu
Wyrzucono go z powrotem. NajWobec dutego zainteresowania
częściej rozbijały się wszystkie na=
się obecnym programem w .K.itarcia już w ogniu naszym. Na ob ..
no - Mirage'n" zawiadamiamy że
sza.r, po obu stronach Monte San
takowy zostaje do piątku t. j. 3
Michale, natarły również daremnie
b. m. włącznie. - - .
bardzo znaczne siły włoskie. Pod
San Martina brały w walce wvbitny udział, pułk piechoty Nr. 39 i
pułk piechoty Nr. 6 chebskiego pospolitego ruszenia. W północnym
skrawku Soczy natarto na stanowiska nasze w górach Da północy od
Tolmeinu.
Z widnwni połudr.iowo-wschodnieJ~
'Wielka Kwatera GłiMwna ..
Orenzywa nasza posuwa się naM
przód przeciw północof>mu i pół..
29 listop2da.-Urzędowo.
nocno - wschodniemu Czarnogórzu..
Z widowni zachodniej.
C; i k. wojska prą :naprzód przez
Na całym froncia panowała, przy przełęcz Metalze i na. północy od
mroźnej pogodzie, ży'\1\ia działalność
Priboiu~
arŁyleryji i lotników.
Bułgarzy
ścigają
w kierunku
Prizrenu.
~
Na północy od 'Sari Mihiel, zmu'SZOIlO do _wy lądowania latawiec nieZastęoca szefa sztabu generalnego
li (} ef e r. marszałek polUj! porucznlR
przyjacielski przed front~mDaszym
i zniszczono go ogniem artylerYJSprawozdanie ,~~ ·~j5k-iello
skim.
sztabu generalnego.s
W Comitls poniosły śmierć W
,PETERSBURG, 28 listopada. Spra
ostatnich dwóch tygodniach z powo- wozdanie
urzędowe z dnia 27 listopada:
du ognia nieprzyiacielskiego 22 osoDzień wczorajszy minął na całym
by, a osiem odniosło rany.
froncie spokojnie z wyjątkiem jednej

Telegramy.

tlllety bardzo zn ,;óy.
.
Kasac2'ynn,: w dnie spsktllklowe

27~ TriJJ~f,;:wsl~;: J., Marysiń"ka 17. ,TyI~
-maj] J., f,~H~z~ 43. Tencer M., Konstant\ ..
nowaka 38. Tugendm"Aun J., PÓłllocl,a 24.
Tomaszewsld \V., Przędzalniana Nr. 30.
Ts~hepke A.,' Nowy Rynek 9. Tatj jI,
Za·.• adzka 10. TO"'8nll I., Wolcz::ńska 148.
Trautwein A., Pio~~r!cowska; 78. UrbachH.,
Dre\vl1'iwska 11. Ulrieh A. t Piotrkowska Y2.
Udnower H., Sr8dnia 23. Usielski J., Wi.
dzewska 127. Vogel L., Milsza 28.Wawrzyniak A., Andrzeja 46. Weilbach R.,
Aiei;sandrowska 42. Wójcik W., Brzeziń
'Ska 64. Weinbf'rger E.. Brzpzińslm 101.
Was \;;Jwski J., C"gialniana 128, Wa!13nta
A •• Kątna 51. Wolski K .• KOn!itaDtynow#
łka 8. Wuttka Karol, Dzit'ln& 7. W3s~a:, A.,
DrewnQws];:,; '30. Wagner W' Giówna 28.
WieneJ' M., L 'giewnieka 13. ,Wiener Ch.)
Moglna 1. 'W,e>lputur N., MikołaiewB~a 2.
'WoHmt.un Ch. Krótka 7. W.ahl E, Kie!ma
14. WrocłaV\.8ki \V., Eonstantynuwska 84.

Z widowni rosyjskiej.

,,1\JI10 - }Viirage"

Dnycbylnie pri śhę deputacji tYCM9 emerytów i .na (Jgólnpj !lf'ąii zadecydował, aby kasa pozyl'zkowa D. N. P. B.. udzielała eme ..
rytom pożyczek hplloracentowY<lb. Emeryoi,
któ~zy cbcą kor,yst~ć z takich pożyozek,
m~)ą udać Się do k"~Jera wyżej wspomnianeJ kasy i dowoilami, jakie mają, wylegi~
tymować się Co dt) tożsamości osoby.
,
Dokładniejs y/h objaśnień. mogl\ eme-

Silberscbatz H.;

"

d

Z widowr,i wschodniej.
ogół położenie jest niezmie-

Na
nione.

Z widowni
Pościg
Wzięto do

próby nieprzyjaciela odebrania z powrotem świeżo utraconych szańców na
północ od jeziora Swiętego. Próba ta
skończyła się niepowodzeniem.

bałkańskiej.

trwa w dalszym chq~u.
niewoli przeszło 1500

serbów.
. Doniesienie wczorajsze o przeblegu kampanji serbskiej należv uzupełnić, że odebrano dotąd Serbom
ogółem 502 armaty, w tym wiele
ciężkich.

Niniejszem serdecznie dziękuję pani
M. Kry:siak (L lbelska 8) za zwrócenie mi
znalezionej toreb/d z zawartością jej t, j.
z paszportami i 25 mar.iami.
Sam arzewska.

. Naczelne Dowództwo Wofskowe

Ze ~Stow.. kupc6w ii fabrykantów.

(a) Jutro, 1 gl'udnia zarząd· Stow.
kupców i fabrykantów ofwlera przy ut
Piotrkowskiej nr. 99 w lohdu własnym
<;:zytelnię przy herbaciarni.
'
Komisja pojednawcza przy Stow.
rozpoczęła swą działalność.
Wykrycie potajemnej gorzelni.
(h)" O!legdaj, poli('ja on"\maw!lzy za=

wbdomisuie, iż w l .. dn ID z m:łsOIksń przy
ulicy Nowo-CC'eielninnej Nr. 4i ~najduje się
potajemna gorzeln3, u";uł~ il!~ na miejsca
w celu dókoll~nia re'.vizji mifl;;~ kama. Wy"
nik rewiZji był l:ardzo pomy"lflY, albowiem
wy kl'yto kaMie, wód k ę i t. p.
SJ,isl1llo l rotnk6ł w ceh~ pociągnięc::
włBściciela mieszi;fini3 do IJ,:,,;·?-'ledzi'llności.

(k) Dziś O godz, 10 1/ 2 przed połu
dniem na trzecim piętrze domu p-~d
WyctawEaie odbywa się od 3 - 6 ~ M 18 przy. ulicy Długiej wła'l1ości Szla ..
wieczorem.
my Jedlickiej podczas rozgrzewania rury
Ddegacja zaprcwiant0wania miasta do=
wodociągowej przez niEostr 'Żf'OŚĆ zapaliwiedziała się że ku[cy sprzedają cukier
ła się słoma, znajdująca się 'iB górze.
tylko tym osobom które oprócz tego jeszZawezwaIlo 10 akcji rał!.;"w.-wej po I i
cze inne rZeCZy w sklepie lmpllją, takie
II oddziały straży ogniowo j, i;.tCire l.'pływ;~
postępowanie: jest sr.rawo wzbrvnic;ne i
godziny ogieii umejsCJwiły.
może poci:jgnąć za sobą wy'ączenie kup"
POnil:!WdŻ re;;:.n.rizyty ;straży zrH1k~cif:a~
ców z hsty.
"
ły się podczas POŻ?r11 na ulicy, pl.?'2.t) i.
z 'L~&; ~-03!::;3~ .zapomogowych"
iUch tramwajowy ne t.'j linji ZObt ..! {';;;;;;(to) We wlizy8hlciJ tlilieInicach zap;Hno
lowo przerwany.

,

I

I

l

50 SIDlarzy
20 Slusarzy

6 Blacharzy do kryc~a dachów
I mtarszy, wykwalifiko\;r.vany podmajstrzy mula~§lti

60 MOCIIYCH robotników
może

jeszcz9 dcs'łaó

dniówce i

zajęcie

całodziennym

prp wysokiej

U~'7'3!:ynt;~l!'ei~

u

Ił
ikołajewska

d

~Jwvch

wyd~W:':'Il~

!':,dą, obedl

nd 9 do 3 po ~;I,hF;t1!l

a

W środy

z'l~omogi

i cz\\att!d.

Z KlI':iFato·l-·,m obywatelskiego.

(h)- Zapoffiogt ruerwistkom

Są

wy..

S;;'H1Illc~ći",ł'li.;!'Il1,

45 letni K. M. VI', ".lu sam"t;Ój"
czym "ypił wiehą ik~ć k.',rholu. W li ;':ldek
(h)

ten mil.l.ł -mie,i.lce n.a nlw,V A lf'tsul.H~!''''~''~SUtJ.

-

WIEDEŃ, 29-go listopada:

Z Aleksandrowa.

Dla emerytów_

będzie dziś ukoń~

komunikat
austrjacki..

(a) Wczoraj {) godz. 6 rano pozbawił
sIę zy<Jis. przez powieszenie we własnym llRkładzie wbśc~ciel piwiarni, Jan Rntkowski.
PrzyczylJą r\JlIpaczliwego kroku hył zły stan
interęBów. Desperat osierocił żonę i dzieci.

Na al:ntęk J !'·,śby. podanej dnia 25-go,
pa~dziernika r. b. do M.. gistratumiaataŁo
dZJ o IJdZieleni",
p:zeby_wającym ,w
m~. 1915 Toku '<~)
mll;~ śrorków do

kradzież.

Onegdaj na szosie Radogoszczskiej kup:owi Abramowi M. skradziono z
wozu beczkę śledzi.
.
Złodzieje z łupem umknęli bezkarnie.

_Urzędowy

(h)

,

DeBs!!;liłcJ"ę Z~.

3.

Sprytna

a następme wY'3łanychchcąc otrzy·~~a. z~pomogę, winpy przed:iawić prócz
bJI::!t.,. na zasinzH~ którego mąż został
ZWOlTI1?nym, dow(d od właściciela domu'
r(\'7t>rw'
• '-1;tore
•
;_._~
.SI'k'1 za~,
po raz pienvszy'
c·:~ą ot;~Y;I:ać ~apomogę, winny przedstaWIC s.wOJ :=:ilszport. oraz książkęmeldun..
kcw'ą do~u. w kt0rym zamies:&kują. .
"dUp,

ezone, dziś otl"zymają następujący kupcy:
Sutter F., Zg--ierską.95. Sac haro\'? F'"
Nawrot 63. Sworzyńska M., Szosa Roki:
clńska 5. Silberberg Ch., Zl'\kątna 17.
Szczepański St., Zawadzka 17. Sikorski J.,
Zawadzka 9. Siwczaii F", Wólezańska 88.

ter M., Luizy 54. ~
ska 27. Sehuitz 1.,

przy

ŁOD·ZKA •

M. padł na ulicę, co zauważyli pueehodnie i zawezwali lekarza PQgQt,.l!1ia; który mu
udzi6Iił plerwl!zej pomocy.
,.

nr. 29.
,.' . Żony reze~His!ów, zwolnionych na

pJ"owiantowania mi!;;Jsi21.
łH,:,pl'OWlantowania

GAZETA

Meld(JWtlĆsię

od 10 do l i od II do r-l po pet

4.

GAZETA

Nr. 318.

ŁÓDZKA

~~~~~~~~~~~~~~~~~-m-~~~-W~e~W-·-to-r-e-k

dn. 30

U~opada ~

bl

"

m
F~rsa W 4-ch ałd!łch

I
e

Mi.irarze

robotnicy

I
T4.".
B

=

Częstochowskiej

firmy Dciutas &, F;schel i za·
gralllczne, oraz mydło SZare (Oleinseife),

... ~I
!:t"_,.

~,;j

Piotrkow3ka 25 W podw. na lewo.
gnnr:z::rrrm:«JXOVITII Iit);(

El
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TELEGRAM!!!

Waźne dla właścicieli domów

§

Piotrkovvska 108.

[OJ

NOWE SZYLDY DOMOWE

~!5l'~.',

=

t:;! . .

83 PI, TRKO NS,.1\ ~b

wykonywa

i _prz, erab,ja is, tarDe_s.zYlS·YTi AlatNawGie

Z3kłsd grn.~·erski
fiJbryka zr:a~Ó\,;..

E

(sklep frontow,,).

~rr:E:E:Jjj[(;lKKillElS!?i!3EIlJIElSS:::OOlID!:rKIllD!iii:lllJ:~
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Kupuję :złoto. si'ełu'o, br)'lallty, ka ..
mier-ie drogocenne, kwity lombardowe
i płacę najwyższe ceny.
Południowa No! 9
I· piętro od frontu.
przyjmuje od 9-2 p, p.

D. Peszes

.=,=~........;~-""""":~~.~~

Karał<uły

PO~;;"lfr~cH

Dr. Rosenblatt
spec.

~

l1szn, l:osa i gardła.
Piotli';:':;!Il>wska 35.

IDr. E:.,~,;!~~~~"icz
~ od godz. 9 -

skórne, weneryczne" i
moczowych

Choroby
~~::7:,~'J:<"-+4Ji?i?4ii@Pi?4f'#i<-4@i-qffifi0'*64'-Q5C!tf"l'&~~~

C#ł'Hjjii?:§~

Hl Walne iako DonaIłO uwialńlmwe 1H.

~~ac;~{~~~~<~.;;~~ęd~?~~:~~~: ~

Ozdoby choinkowe, biżuterja goblenck~,·
poilCzochy i rękawiczki na .sez0t; let?l,

wej okolicy, Za porządny pokój i całkowite utrzymanie zaofiaro'",uje pomoc naukową dla
dziecij przyjmie 3 do 4 godzin
pracy dziennie (prócz niedziel).
Zaofiarowania przesyłać proszę
do .Gazety· dla B. N M.

w inteligentnym domu, w ldro-

spódnice oraz linjowane papiery GO .ka)e~
. SI: kol ilyC h"'"
-~''''''
~~~"·~ ....
..D:;;I'""",I
tow
. La ...."%"""'
:= ~""" ...... """"''''<:"
~~ •..•.

l, Rlmdsztelil tOtlt., ut Dlłełn~ 28.

'!"ł#§"M#$N_~"&#fłł<IIJ4@#§#Stt?F*ę##ł#~J&ł4ł;g

~n t
. "
.

szkoły handlowej katolik. lub uczeń wyższych
klas tejże szkoły, władający językiem niemiec-

kim. potrzebny na

wieś do przygotowania
kilku uczl1i do 5 klasy wymienionej sz~oły: Warunki 40 pub. miesięiCzn~e ~ caołkowł~~ ułrz~.
manie. Wiadomość u W. Lewandowskiego. Zagaj.
nikowa 2. (Główny-Monopol).

dowiedzieć się

"

u p. A. Moszko.n,kiego, Dzielna 49.

Wa~na

.UHi 'I\j 11'0 Iii

e k

~ia

\Fi~~

~~

u!Jnulla, palta dam
•
slue męz
i kołdry
Piotrkowska 34 front drug-ie pietra.
i~rko ,d,~boW'!.', f',ltel,
naftowe tanio

B surze' a'n

Konsulent prawny

Ut. RutUiń~~i.1
~ Zi~?o~lej 47 ul. PIOtrkowska 47
Prośby,

Zi!fcfnej

skargi sądowe, podania do władz,
TŁOMACZENiA

~ Porady w sprawach sądowych, handlowycn i
familijnych.
.

a

~
@.
M

na wo,,:;:- 1 pudy uo ysprzeuania.
,011e.:rzec można. ul. Nowo-Łagie
14 OU 9 do 11 rano dom Frtedenstaba.
DOW~d .N2 1b76 i Oddziału :: Łó zkiego Warszawslilego A kc. Tow. Pożycz. P;;SJi M-ejera 11 zaginął. Zast'zeł.enie zrobione,

GORSETY na

~

-

==
bo

1\1,:,

wszechświatowej

marki BRenoma« gotowe i
obstalunek. Przyjmuje również przer6bki, reperecje odświeżanie, prarie gorset6w
Pracownia i skład gorsetów w Łodzi.
ul. Główna 17.

specjalna

(m. p. Przejazd 8)

MĄ

Kra\;r~f"d~IllS~i

>: powudu .li.ryzy<>u ~zyj'3 Ales-anctW 1\O-tlumv od 10 mr. palta od 8 mr, 1

~ulmie o~:1 2 mr~ Szy:ę k:.ralmivwe żald.!,!". fl~t!l.
pr::emo'um na najnowsze fasony. Pracowuia
E. i(udzkiej Piotrkowska 17 parter. N owe Żlll'~

iiililliiiil!iiJII ' nale nadesdy.
l

~ę

e-

e:III:~:l!i=~=I!!:iW=lil=.:l!i:~:ll!l:f;:II=.:!!i=e:i!:tł:i!:~

tJ!!!#1-% .!iiiiiiiiiiiiilli;... -

I

FUi~~,~amSkje tanio sprzedam Gr wna 47 m.6

I
:hni;::;:=:~:ik mo!~;:;:; I

II,;::

W

lI\"py

-d 1:;7 ln. fi ..

V
WUlCim
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Tudzież osoby inteligentne mogą się nauczyć teCihniki dentystycznej pod kierunkiem ieE<arza .. te-

Pr-,'p~a,

rZAWo

z dobrem uzębieniem do celów wykładowych i naukowych kupuje "Instytut TECHNO-DENTYSTYCZNY'

II

~

w apt 'kach

większych składach apteczn

AT=c eny ,llurtow~.le ~~,tki.l;;L
l aZlecmue, chustki

:U~SłY SLTiJCZNE
Oraz wszelkie roboty i reparacje technk-dentystyczi ==
ue poprawnie i talllo.

Ił

kaszlu i cllrypce.
Dostać moina

detr "

§tu~.. med.!
11
-

ul" KrÓ'Uiia .Ni 9..

enkalyptusowo-mentolowe
pastylki, niezastąpione przy

A

dróg

~;;ZC~~ą.K..l..

~

(imitacja)

poleca apteka W. Danielecltiego.
Piotrkowska 127.
A
A
A
Maszyny dl) bZY"la kupuję· Ła•
•
""'._.......~!!~ie..~ w...;,;n_;c;.;~I,;.(ll._3.;.I_n,;;,,;;,I._8..;'....._ _~
-'~A
-T"'"",o byle zar.. " ,,;pr..:e<lam meble.
•
•
Mikołajewska fi;) m, 27, front Iszo

Cegiiet!'ilhn:1O j'i& 6.
_ __
Przyjmuje S-lO r. 3-6 po puł,

=

podwórzu

1"1
..

1""'"

i!'i

S. łłOWłHSRI PIOTRKOWSKA 1~5

I;

poleca po cenilch llurtowych papierosy RENOMA, GAB!ł.":ET i inne oraz
tytunie, cygara, machorkę, tabak~ i
. gilzy.

\

!:
li..
! :

il,

pianino ale tanio. Oferty pod A. K.

KUpuję. kwity W?ZY5tk~ch łombJrd6w, p:acę niljlepsze

ceny, sprzedaję zlo\o, srebro. ,óine zeoarki wyroby futrzane i łokciowe towary. Pio!rl,owsl,:35 Goldin.
sklep,
poszuEuje
•
S pusady da OZIeCI.
Uleny w Adm..
~,S.
.."
poszu;..~·u;:i·j~ę~!,7,?,;s;:,~,,;i'.::~\·t;k~',~s;o:"je~r~h~i~I..~,!~)-s..l'...,z...'i!...,ll"'&...w..o......y...n"'tł
lllq:;; dv;:y(! knucJę Oter~, pod' E. R Vi{ Adm

biały

fronŁ

po:~·;::€~.:~ ~t~i5~c .. .do gUf'pt:da.rstwa >\ ieJ l'k 'ego
za. \\J: ..a'-~,u'J.7.enHHll I't)'lłng umuwy. \Vlad.
...,~",'l:!,,·;;:.<,;··~#!iI1iii\iiiiiii.ii.illllilłiiiiii~ 21. Brzezms,,,, llH gOlipodux.
~
~
•.~--------Na maozynie roi:aclJ'ueJ' w ti""~1.,,1 J - - ~ .... _. o Iti k <ill ł"'r.tJ;;Ji:t;:.1l.
_._-"'.======"""'Q..

I~~~~~~~~~~

!~

haaktcr i wyuawca
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gdzie wykonywają się obstalunl,i na

........- .......- ........ i

t"iCh, fabryki

~

---

I

~~

..;,.."..

Nadszedł du!y transport krzeseł gię

iJ

8 dla Pań 5 -

1 i od 6 -

I

niczem nie różniące się od prawdziwych na
palta d mskie oraz kołnierze, są okazyjnie do
nabycia po bardzo niskiej cenie
Piot:-kowsKa 103 prawa oficyna, 2 wejście, parter.

cłorób

Choroby sk~rne ł Wellery~zne

I
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