2e?.

.........-
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Cena

6 fen. Z dodatkiem ilustrowanym 10 fen.

Rok V.

1\rowy

n .
a
vZl8D.U
Wtorek,·

i

lityczny, ·społeczny i·literao

d~ia 19 paf,~zlernika '1915

......~~----~--..............~----~--~~---,Jrelll1rnerata w
~eoa.Jre}a i adminiatrae1a. n••hJ1;;we~a .uu•,1e;ra i:.ooLi:- ,

Ili'.

-----~

u::iaz;1 ,vy:iosl roe;;ale i~ d1.•.it., półroe;i;ni.e ,
Cena ogłosir:e:in l·sza strona I mrk. za wiersz lub
1
kiie1!Jo 6 " mieśei się przy al. 6aehodniej J~ 37.
' 3 ~u·k., miasięczuia i mi-k.
.
iego miejsce, uadesła11e I ml"k, nekrologi. i reklam',' 4l i., ogłointeresowani do redak:eji, z~ta.szaó się mogą od h pót
~a odnoszenie· do dow1 i11b pr.r,esytk:ę poe:?itową do1foz;a
szenia zwyczajne 23
ogłoszenią drobne 4 f„ za vryra.z
'ie 3 po poł. i od 6 do 7 wlecz.
~ię 40 ten. miesięcznie.
d;1łosica.1fa za 111i3jsc<>..in: 1-sn stron:i. 1 mr..:., reAdministracja ·otwarta od 8 rano do 7 wlecz.
z~ pr?HB)Tt.q ?l':J•;r:i.'lic~ d-Jll1Jr.9. si~ 1 m'l.l"k? mie;iięmmie.
kla.,nr po· 4D fen.., „-,vvv•'l.irr:i iN· fan. :i;:i. wier.3?; lub jege
Adres telegraficzny „Łedż•Kurjer"„
Zmiana adresu 40 fen.
1i'!lbfa:11 t'łr~ 2Sl.
miejsc~
tekście 1.50 mrk•.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie 2lWraca, za artykuły z góry ceną nieoznaczone, honorartów admin1stracja wypłacać nie będzie.

f.,

w

.Kuch

rob(lłniczy

w Rosji

a miniis'd:rewie.

Strajkj polityczne robotników rosyh:tldch ~nów wysunęły w Rosji na
porządek: dzienny sprawę, robotniczą.
Sprawtł,; t11.: za:muie się żywo prasa

JibPrnlna ! kongresy, iak:oteż naioroz.
mattsze or-..,.an-v wtedz, któryeh nmi-

łowarnn~ ·n~~ri"'m stało się-„rozwiązg
nie kwesW robCltnicr,ei" Ba! Niezwykła doniosfr1 ść sytuMji zmusiła n~wet minhihów rosyjskich do bliższego zapozlrnnia się z tą sprawą, !14wo-

ływani:t lrnrferencłi, opracowywania.
referatów i iromunikowania prasie
swych uchwał.
Organ Jiueralnej profesury. mo1•
s,newsJ{lej,
_Russlriia W1edomosti"
„
d•. :::es'. o:':' 1'.·? ei urakt~rystycznej wymianie zdań w kwestjach robotniczych n; :dz,~. 'n1nistrem b::i.ndlu j
przemys1u, KS· .::iza0h owskim, a b.
• • .L
mims, rem spraw wewnętr:r,nycti. ks.
S7r:r.eriJl'ltowem. Wymiana zdań do}JM'.1f!7,1:;;ifa do tego, że rząd powz:ął
uchwałę uiedno~tałni-,nia środków,
pawziętych w pośzczerró•nych

wy-

. J. h a zmierzają0ycn do litnv'i,
d Z''U1"_,
d '1.~·1i ru~hu straikowego.
Jl.1inisttr handlu i prze::nys~u, któr"J w ga!Jbe!3=e :rosyjskim iest zwyi.
.il.Jo
pne'lstawicielem „liberalizmu"
zwrócił f:'1~ do ministra soraw wewnrJrwych ze wsJrnzówką,. aby nadal
um11.r..1 zb3tt-cznego uo1s1rn w likwida.cji· ru0hu robotnfozego, gdyż utru· to w znacznym stopniu
·
d ma
działal,,
n:'s--; noc;r8dnirr.enia
1
inspelrnii fabry'
crnych. Masy robotnicze świadome
są doniosłości pr.Jjeżywanegu momentu i, za małem1 wyjątkami, nie za,
·
l!huguJą :na zarzut antipatr;otyzmu.
.,.-4,
n'obeic togo-zdaniem Ks. Szachi1wslrn1a-powinno minister.J·um spraw
· ~ewnętrznych poleeić organom swoim
Jako też polic'i tajnej, aby środki represywne stosowane były wobeo robfltmków z wielu:ą ostrożuośoią.
K
. siąże Szozeroatow w odpowiedzi swei. ~aznaczył, że również jest
przemwmk1em. zbytecznych represji
Co się jednak tyczy aresztowa~
P rz e dsi· .ę brau.yc.h prze. z polic1·"' ta1·ną,

nośó przyirzema się stosun1wm ro- WHl.Ją
:<la tLm, ze państwa .1rnaltcJ1
sy}skim iako też psychologii rosyj- pogodziły się mż z myślą o bezsirnteczności dalszych kroków
celem
skiej. Ministrowie sądzą,. ż:; za po· wciągnięcia w wir wojenny Grec1i i
mocą „szazególnef ostrożnośąi"
· · · z pomocą s er b.Ji· przez Ma. przy przy1sma
represjac.h ziołają odwrócit 'widmo cedonj~. Po meudanej próbie prze·
groźnej walki. MówiG o oszr>.zerstwie, słonia posiłków z południa, zdaje
rzuconem na robotników rosyjskich się, że czynione są przygotowania
przez ministra ]est rzecią zbyteczną. du przemarszu wojsk z północy.
Z doorze poinformowanego źródła
Odpowiedzi na to oszczerstwo udzielą k or.espon d en t wspommanego
·
ni"'
iv-oma
robotnicy rosyjscy w sposób nie- dowiaduje się, że czyniona są przez
dwuznar,zny".
Rositt kroki dyplomatyczne w Hufi:a:reszcie, w ·celli przerzucenia wojsk
-przez llumunję prze@iw Bułgarji. Na
łeren wo~ny.
razie wydaie się, że Rumun;a spoi\
.J
koinie osądzi wartość tego nowego
bluif'u czwórporozumienia i jasno
Serbja jest krajem górzystym, a zda sobie sprawę ze skutków fakiej
dominu:ące grupy gór rozdziela tył- powoinośd wzgl~'1em k·:iaiic)t Zre.ko dolina Morawy, która jest pomię- szta„ wo-iska te, pobite już przez
dz.v górami ·wschodnio-serbsltiemi. armie niemiecko imstriackie, niewyTa ·dolma,
· · dprowadząca
·
d doNna1silmej- dap:i'1i siA'" przedstawiać wartości nadEZeJ t\'ner zy kraju, ·o
iszu, ma zwycza1ne) i w każdym bądź razie
spee1Rlne 7.naczenie st.rategiczne. Naj;.' '°':fl:lórcrwami nazwać ich nie będz10
wy7.ej trzecia część kra1u iest tere-. można.
nen: odnowiedn;m do manewrów_ \Ve
J1>żeli zaś Ros 1 a s1dzi, że w ten
v~::'Z'i''.:'tR.10h innyeh częściach kraiu s1,)osób w.vwoła
rozd.111oierne w naro·
musi się toązyć wo1na gorska ze dzie bułgarskim, 1eżelt łudzi się na~„ ·
·
· ·
·· · ·
wszJSu.iem1 swo1em1 wiasciwosmami. dzieią, że źadt'.n żołnierz bu!gar::<ki
Krai vórzyst.v fost prawie cały gęsto n:e bęJ.1.iie stnelał do ros~arnua, to
.r.arnsiony. 1\u Dunajowi i Sawie spa· spotka ją na wiQk:o:ze rozczarowanie.
da kra1 górzysty ·na dół jakoby tara- Zaehowanie się howiem Ro"ii wzp:l~
SJ.ffi•. Głów:ie łańcuc.hy gór są często de·m państw bałk„ń.:;kkh, specialnie
połączone rozgałęzteniami . poµrzeez. zaś wzgiędem Hułgarj1, gruntownie
·
tó
a
~
nem1, k . re na n.ją całoś0i lrnztalt zUJien!ło .uczucia narodu
uułgarurozma;con:v i otacza'ą to węższe, to skieµ:o.~
SZA.rsze kotliny. Pomittdzy niemi są
Z drugie1 zaś strony sama Ruczęsto bramy skaliste i przepaści. Na mun· a zrozumie, że na.wet bierne
talnm ·terenie
mato iest dr6a
ponarcie
koalicji narazi kraj cały~
0
' · · bardzo
d
i:oupuw1eumch ia wojska.
Zre::;ztą, cała· akcia
bałkańska zaGłówną lmią . koleiową, która nadto się rozwiuęła, aby w Bukaobacuiio! ma wielirie zna 0 zenie, iest :reszcie nie zdawali sobie sprawy z
kolej wscuodriia, Jrtóra się łączy z H- t~go, że naw1:;t nie spr?>eciwianie się
nią, prowadzącą z Budaoesztu do prze111arszow1 woisk rosyjskir.h, coSemlina. i idzie dale1· przez Sofi"'~ do Jrnlwiekbv
te} zmienió
• w s:vtuac11
•
Konstantyuopota. Nie Które linie po- mogło.
.
·
i..
K orespon den"J."'
t ę redak"'ia
B"rl
uoczne pro;va:1zą d o wnętrza kraiu.
v '>l
v,
"
'-' •
Lin' e kolejowe z wyjątkiem te:, .lrtó- Tar.r." podaje z zastrz7żeriiem, dołą
ra prowadzi przez dolinę Timolr, są c7.a;ąc ieszcze wiadomość następu
jednotorowe, nie dające wiele korzy- jącą:
ści, a. przytem są rnedostaterzn:e za- Z l Butrnresztu donoszą:
·
· k · k Zaró·
·
upatrzone w wodę. Sieć dró,.{, oro- wno dy;1 omac1a rosyJs a Ja
I ruV1·ar1zR"ych prze·' Serb ę 1 t d
r. u.•U''lski zaprz~"Z:t wia'.lomościom, Q
·.J. '11'" ·
·
"
· • • es
osy u
g",ta Al"' dr o:r1· te w ·wie1ir1·e 1- częs· 01• iakobv mai?._.e:v
..-m nasi!:ip ć przemnr·
"'"' · ·
"'
v;.,
· •
·
'11_
nie dorosły ruchowi wielkiej arrnji. szu w >'Bk · ro::i.y iskicl:l przez RumuDopiero w ostatnim ozasie zbudo- DJę. ("Bcirl. I'ao;ebl."J.
wano kilka dróg według zasad no- Fr a n c Ja wypowiada w oj n ę
woczesnych. Na stan dróg w:pJywa
. B u ł gar i i. .
klimat serbski, który w· ogólności
wykazuje podobieństwo do stosunl\o-"nce Hnvas" donosi u:rzędo~ów klimatycznych austr'.ackich kra-· wo: "P~meważ Dułgar:a rozpoczęła
JÓW ~1~@1s!ric~... _Tylk~. na północnej wo1n~ pu struuie: wrogów koalicji,
rówmme Serb11 Jest klimat łagodny; przeto rząd tzecz.v pospolitej stwier.
w góra~h śnh~g leż;y .często do cz.er_- dza, iż od dn_ia 16 paź :ł;;,iernika pow~a. Kl· ima·t serbs k1 Jes t pr~y c h WieJ- .stępowanie B uł garji wywołało stan
neJ temperaturze bardzo me.z,jrowy. wojenny oomi.ędzy mą a Francją.
Najzdrowszy jast w czasie od po·~ ·
· _ .
.
ło\,\'y września - do" końca p~Mzier- . ,B 1 o Jr ad a wyb rzezy buł- •
iłika . kiedy najczęstsze
są dni
gar s .kic .h.
pil}kne.
. Biuro Reutera donosi: Komendant
tfoty Zjednoczonej na morzu Sród11
ł
ziemnym Jcomunilruje, iż blokada wy.
brzeży bułgarskich na morzu Egejskjm rozpoGzęła sił .z dni@m 16 b. m.

Serf>,:C.i

Zi państ wowyon japońs!rich
arsenałów U':!tąn; Japon~i ca~ą wysn
Sa~halin.

d.ustawy

Z Salonik do Macedonji.
Dziennikom 1ugduńskim. donoszą,
że w okolicy Wałodowa. to czy się
wielka bitwa, . w kt@rej 40, ooo bułga.
rów, zaopatrzonych w liczną arbylerię, mforzyło na serbów. ·. W Macedonii należy spodziewać si~ starcia
pomiędzy . bu;garami
a wojs~ami
sprzymierzo.u;::•:h, spieszących ser~
bom z pomoc:',. W Salonikach. wysadzaią na· ląrl sHne angielskie k~n
tyngenty wo1sk
Do Aten !.J,rnoszą, że w niedziele}
opuściły siły zbtome woj::;k sprzy.
mierzonych .:.':tloniki i udały się nad
granicę ssrbs '~ )·bułgarską. Do Sal-0 ·
ntk przybył ~"rbslri ministel' me.hu,
aby umówić ''ę z sztabem general·
nym wojsk s 11rzym1erzonych 00 do
przewozu wojs;;;: do Ser~ji.
.
(,;V u::iSische Ztg. ")

Bezdomni polacy

W

Rosj·i.

Z ostatni0h raportów gubernafor5w
rosyjsk:foh wynika, że w gub. ekafa~·
rynosławskiej znajdu~e sifl 112 tysi~
cy bezdomnvoh z Królestwa,· w miii·
skiei, - 50 tys., w .kałrisk1eJ '33 tys.,
w astrachańskiej 37., penzeńskiej 20 tys.,

w

po1tawski~j~25

tys. w r1a·

zańskiej

- 15 tys., w jaroslawskiej
- 10 tys., w obwodzie .lni.PBkim-12.
tys., w g. pskowskiej - 11 tys., w
tambowsktej-14 tys., w twers.lnej10 tys. w Besarabji - Q tys. Obecnie
napływa nowa fala bezdomnych; do
iednei tylko g. mi:ńskiej przybyło os·
tatnio 300 tys. tułaczy, zaś przez g.
tulską przeciągnęło 150 tys.; w gub.
taur_ydzk1ej
liczą
na przybycie
25,000 uchodźców.

W Orenburgu sto1ą obecnie 73
wagony z bezdomnymi.

p· eszo z Vi; ilna do Kalisza.

Jeden z tv-sięc;v tułaczy polskich,
"
·'
zmuszonysh do opuszczema -stron
rodzinnych, zn\ewolonych do kontynowanla odwrotu na wschód wraz; z
cofaiącemi się woistrnmi rol!yjskiemi.
J eJ.en z setek tysięcy!
Odważmeiszy i bardziej od rnn:ych przedsię·
.biorczy _ bo sili} oparł dalszemu CO·
tan1u na wschód i powraca. do stron
rodzinnych.
.Nazywa si~ Władysiław N. i jest
z zawodu malarztim. · .Po przeiś~iach
t0
-.
w Kaliszu, gdliie stale .mres2ixat, uda:I'
1
mus ano Je dokonać :ile wzgl~du
sill w paźiiz;ern"i!ru ,ro·im zeszł0go na
na w3;ąt1rnwe warunJti.
urobek do War.:i.7,awy. , z początku
Według spraw@zdań policji tajnej
jaKo oezdomn.v , lrnlis:Zanin miał trod
ares6rnwano tylko tych. rouotników
eh~ prasy, późiiiei otrz:.y':l+ywał wspar~
którzy, według informacji · polio}~
cia od Komitetu; puźmeJ szło coraz
. s Pr zda t i si' n i em e 0 m. W
gorze? aż nareszcie w poszukiwaniu
ł
pracy, udał się do Brześcia-Litewskie·
.pr:uysz ości zwracać si~ DfłdZie pilną
go, gdzrn brat ieg:o dostał posad~ w
~~agę, aby przy załatwianiu kona·
iatt:temś prywatnem pr.zedSif!blol'
fbktów robotnietyah przestrzegano p r z 8 ma r 8 z
.
.
stw1•-.
wszelkie ś dki
w O:J s k r 0 8 Y J- Ca·~ 1 S ac.ha I i n jap o,ń l!'i yPo upadku· Modlina władze waj
·
r@
•
,s Jr ich. ·prze z . Rum u n j ę~
k
0 m.
1„o=e zarz;:idziły pośpieszme ewa5
:ll>owvtsza
•
d ~
·
... "
'1i
~1 "'•
w~ana z ~-1nsze
K~eS!>•ndent J)Berl. TagebL" z
Wfadąmośó przepuggczona przez kuacJę ludn@ści oyw11naj z Brześeit ·
· ~· obv,,~łS~--~e .~~~~" ~~~=. ~~,"'~naki_ -~ł)~s. ~~u.rę :r;:ts3ię~_qq~&ai"' że R~s1a ~- ;t·itę_w~~ięgo. P. N. 21 bratem nalete

oko• w OJ n_ Ys

o:

„
'·'rł'O'WY ·~o.ttJ&l'C ł'.JOó?il!{T:Jj do tyc~ szcr.f}śHwych. którym się
udało w~1ecłrn.ó koleja .J,_; WHna na
trzy dni iil'Zed .zai~r.if'l11 Brneścfa
prze7. woiska rosyjskie.
u6CZ H.iadługo tym wyiątkowym „szczę1:>cieu1"
podrM.owania kolejai w natłoozonych
łak ~ladzie. w beczce wagonach udało się lm C!eszyć. Pociąg zatrzyma-

mia'lt Kalwaria zniszczona jest pra- ści spłacania prz.ez dłużników. zale· zani sa wri.fac.ać
doszc.,,;ętnie. aczkolwiek w 1epP7iem znajdowała się położęniu w sto-

wiP

0

;un1m do .linji bojowej.

,

'l1ak samo n:ato ueierpbł Augustów i Graiewo.
W Warszawie bracia N. udali
~i~ do redakcji pism, dostarczając
im siczegółów · !'il przeżytvch dni, i
'flI"Zez h-\dź .lrierują się do Ka1isza
rło mia"tfl. rodzinnego.
W tlrodze N. ·znajduje się ou ..:1
wrześniu.
·

no przed Grodnem w Kutnicy, lmzano ws:.-;:vi:'tkim wysiąść i uda6 się dalej w wygodniejszych warunkach:
-pieszo 1 ber. tłoku. Tysi~ezne tłumy
uchodźoów ;-. dziećmi 1 ucmlonemi
reszclrnmi swe~o mienia wędrowały
nJani.em kolei do Wilna. N., pozostawiony pod gołem . niebem, wziąwszy
tłomokl swe na plecy udał siQ z partią 40 -- 50 wychodźców
w dalszą
drogę .1:1-o Wilna, skąd mieli udać
= tk) Akcja pomocy dla bezro. ~ię aż. hen do PołoGka, a n:oż•; i dalej botnych.
. JeS!!'iC:&e.
Powrócił do Łodzi z Warszawy
.
. Wyc~erpani ·podr~!2;ą pieszą, do- ks. pastor Gundlach, . który bawił
ta?11 brama N. wreszo1e do Wilna w tamżB w sprawie
zorganizowania
. chwili, g~y zaczęto· ewakuować lud- . akcJJ pomocy dla robotmków p9Zba'. n©ść o;yw1!ną.
. wionyoh pracy, połączonej Jedno. Dz1_ęln te~u. że władze wileń- cześnie z il.keją ratunkową dla tych
skrn nie u.miały w tak energiczny okolic kraju, która . zostały przez
; sposób przepr?wadzić ewaiiU.aeji, 1ak w,vpadki wojenne spustoszone i wy·
, władze brzt1sk10, N. wraz z bratem luduione.
·
'Hczęśliwie uniknął „szczęścia" dalPastor G1:nc1!aeh w sprawie bez·
• sz~.j podróży i pozostał w tem mle· zwłocznego wprowadzenia w czyn
·se1e.-::i
. .
.
. .
pro;ektowanej akcji społecznej odbył
7
1 o Z~}~C!U \~ 1lna po b1twie 'J)rzez narady z najwybitniejszymi
przed' wojs~a mem1eck~e N. otrzymał z łat- stawicielami sfer· spole:·z71rh war·
wośmą natychmiast przepustkę na szawi::kic.h.
powrót do rodzinnego miasta.
·
(r) Prł;eniesienie wydziału
. Drogi;i. powrotna szła ~lad~roi sprzedaiy węgfa.

ronik:a;

!limsz~zema.

Spusto~zone

Z powodu natłoku, panującego
. ~udzkie,. spalonP- wsrn lub płonące przed gmachem Magistratu przy wy. 1eszcr.e . ?h~ty, - a i~a
dymią:- d~iale sprze1!aży węl§la, uniemo~li·
_oy?h zda s1.ę 1eszcze mgl!szozach ro- w1aiącego dostęp do rnnych wydz1a~
dzmy, f!;Otu1a.cA troch~ strawy...
łów i przeszkadzającego w pracy, posiedz1b;v

Na stac,ji . kolejowei Jenie, do· szc_zętnie !l;Diszczo~_9j podczas działań
· WOJennycb, ludnośo pozostała po bud.owała sobie mieszkania w ziemi, z
drzew i gałęzi-iak ludzie pierwotni. ..
Tu otrzymaii bracia N. wolny przejazd koleją do Kowna, gdzie noco'. wać musieli na gru~ach. domów spa~
tlo»ych.

·

.•

·

••
Dalszą podróż p·owrotną N. i
, wiCłkszośó powracających uchodz.ców
odbywała pieszo, cierpiąo straszną
E.11dzę.
·.
Prze~

·żywili

się

całe,,

drogę

powraeająey

pieczonemi w popiele

·żiemniakami, skradzionemi na polach
:w no~y. gdy!li w dzień gospodarze

:pilnie strzegli swych kartofli, a do;browolnie nic dać nie mogli i nie
ohcielL
~. . Droga powrotna -prowadziła przez
iGodlew, Ęaiwarjl}, Suwałki, Augustot wo, Grajewe, Łomżę,
Wyszków i
.<Warszaw~.
Wszędzie

stanowi~no urzenieśó wydział ten w·
ciągu bieżącego tygodnia do innego
lokalu.
- (r) Wypłata pensji nauczy-

cielom.
Dziś kasa magistratu wypłacać
będzie pensje nauczycielom
szkół.
miej::;ldch za wrzesień. (D. L. Ztg.)

-

(ko) Pożyczki na książeczki

oszczędnościowe.

Wydział" Iinansewy zgromadzenia
kupców i komitetu giełdowego udzie~
1ił około 4 tys. pesiadaczom książek
oszczędnościowych rosyjskiego banku
państwa pożyczek na ogólną sum~
220 tysi~cy rubli w bttnach.
= (k) Miljonowy obiad,
W taniej kuchni ludowej w parku Zródliska, utworzenej przez Stow.
techników w tych ·dniach wydany
zostanie miljonowy z kolei obiad.
Kuchnia posiada obecnie · rn kotłów i pcd względem wydajności
przoduje
wszystkim tanim
ku·
chniom w Łodzi.
(o) Z kasy
pozyczkowooszczędnościowej przy R.esursie rze-

po drodze tej ślady
. :zniHo2ienia, pobojowiska, zglir;izcza.
· i)farjampol, znaJduiący się .. vr:z.ez J?ół
, .roku pomiędzy frontem memie~km1
rosyjskim (lak swego czasu· Zgierz) mieślniczej.
Na nied.zielnem posiedzeniu Za'l nad którym ciągle przelatywały
.(pociski prawie wcale nie ucierpiał rządu kusy (Widzewsska M 117) poJi lndność. nmi.sta nie opuściła; nato- stanowiono sprawdzić co do możnos

:a.

mał

;U)

żołt1ierzG

francusl{iegc.

Pełna wdzfok11 Zona i ·do trzy·
. nastu mHjonów ·posagu..• nie zapom_i·.najmy bowiem, ~e j'3śli adjutant me
·był t<:.kże ubogim, to wszakże majątek jego i w dziesiątej części nie dorównywał olbrzymiej fortunie gene· rała..
:·
Oto jakim sposobem p. de Mar< quarin znalazł siQ
niespodzianie na(rzeczonym prawie Marji de Palme.
:eran.
Choć zaś dziewczę jeszcze nic
o tym p~ojekcie nie wiedziało, i mfo~
dzi lud~ie nie widzieli się dotąd ani
razu; stosownie do zwyczajów wyż:
· '.~1ego ś~iata P• 'dtJl!ch3:s~el'i.eux, a;n~
:Jego adJutant, byrnqmme1 me wątpih
',o doprowadzaniu do skutku ułożeneIgo zamysłu.
„Mój ndjuta.nt młGdy, przystojny,
·-wykształeon\t - nr!!ieznaczony, mo~e
;z trochą pomocy ~z mej strony, do
najpierwszych ~mszczytów w armji,-:.dla czegOżby Marja . chcieć go l}te
ruiała1f' ~ myślał generaJ,_ ~ostawia«
jąe czMowi ! okolie2111osmo111 pO'"·

de lb.arquarin, śniąc,

za

często

może błękitne oczy córki generała.
.Biedalt uważał związek proiektowany za J?fO't'!TY hr!7o zunełnie, v;ierny

iednak muh.lrz rzecz:·wistości, dodać
muszę, ze wi~~ei mu chcdz!ło o dziew..
czę, nlż e jego mlljony.
"'
*
- Prr.erwij czytanie te; gazety,
p. de Marquarin! mnie ona nudzi
okropnie; a ot lepifSj poślij służbowego podoficera z zapytaniem do
strażnicy *) ezy nie wróciła jazda.,.
wysłana na Zt7;ady.
,
. Spełniwszy rozkaz, kapitan usiadł
w milczeniu.
- Mówią coś o woinie,......:ciągnął
dalej chory-chciałbym być zdrów
przed wyjściem w pole.
- Niema ieszoze nic pewne140;
jeżeli prusa1;.y zgodzą się na cofnię• cie S\~ej lrnrni!datur.y d_o tronu hisapańskiego, WOJDY byo me może.
- Ale czy si~ zgodzą'?
- Będą si~ bali sprzeciwiać...
. :- W każdym r~~ie; i ty b_Y~ mua
siał Jść ~ nami, k~fHtan.e, a z,v czył.
byrn sobrn m_ie_ó ~H~ przy mym boku,
JUŻ rze~~YWJS~:~ ·;alro s~na.
• , - 1o bęuale trudn--: ;-r~.~hę„.
ca.parł adjufant z weetc1rn.euem.

:tnania aię dwojga tnłedych.

*) W kaźde.J

reducie lub lH'.!stcrunku,

Przec!et :nfo g_orszy
.1.·0stem . ó.d awansowanym w Aigie:rji, jest rodz1.1.; wil'lży;
_
na które.) zmlenia)ą s1ę ;i;olnierze Wcd''Y co
"
dru<,1c.hL
czemużbv kochać mnrn dwie godziny1 obowiązani przeglądać pilnie

,nie °kogła pam:1a

d.a"Palmeran~"-du-

1915 rok..;u,:..·...,,.,.,_................................ -----"""""----· ......-·-·-~-~-

etap

głycli pożyczek, uraz
gulowania należności.

znż:ylanrn.

nknetą

re - odbyła: st~ D'•ra,h

W razie niezai:;to.:;owania się do
powyższego żądania
Zarząd lrnsy
prZiedsiębierze kroki sądowe.
= (r) Z .Kuratorjum Obywatelskiego.
.l:(urator:jum Obywatelskie, pragnąc sprawdzić. stan rodzinny osó o,
powołanych do w?jska, rozdało. re·
zerwistkom blank1etv, które powrnny
być śoiśle podług rubryk . 11y~p~łni~
ne i podpisane prztiz ·~1as01c1el1 luo
rządców domów i opatrzone stom
plem osobistym lub domo~YII!· .Jeżeli właściciel domu ·jest mep1sm1en
ny lub nie posiada stempla, to blankiet powinien
być
poświadczony
przez · władzę, poJicyiną. Wszystkie
rubryki powinny być wypełnione il
onłą dokładnością na podstawie dokumentów urz-ędowych. (paszportów,
metryk i t. p.),_ po~ osobt.stą i m,a;<Ji·
tkową

odpowiedzialnośmą wycti:w~
zaświadczenie. Wszystkie
zaświadiJzepia powinny by6 bezwlocz·
nie składane w biurze Kuratorium
Ob.vwatelskiego Rezerwistld, składa
jące zaśwjadc11;.mia, powinny mie6

cego ilane

prz.v sobie dokumenty osobista (paszpurty) i meti:y ki.
- (o) Z handlu i przemysłu.
vr handlu j przemyśle w or;fatnich ezasac.h zapanował pewien za.
ztój.
Kra.wcy, którzy w przeaiągu O·
sfa.tnich tygodni miP-li wiele zamó·
wien, zamierzali · podnieść ceny za
r©betę,
obecnie iednak zauiechnli
swr.igo zamiaru.
·
Inaczej tizieje się w :i:;awodzie
mzewckim.
Z dnia na dzień ceny na gotowe
obuwie i teparacj~ podwyższają się.
W konfekcji damskiej panuje
pewne ożywienie, sz0zegóiniei w zakładach przefasonowywania i odświe
~nnia kapeluszy.
w· pracowniach bielizny, z powodu podwyżs'l.:enia een na towary
białe, odczuwa się zupełny niemal
zastój.
Przewóz iowarów z nas;!;ej!;O miasta do miast okolicznych i Warsza„
wy staniał obecnie, nie bacząc na
drożyznę paszy dla koni.
Cena korca owsa dochodzi do
25 rb.
Za przewóz puda towaru do
Warszawy pobieraną jest opłata od
1 rb. 50 kop. do 2 ·rb.
Przed ~ilkoma tygodniami,, pod~
czas ożywionego ruchu towarami,
aena przewozu .Jednego puda dochodziła do 4 rb.
= (o) Ze Stow. majstrów pie•
karskich.
W związku z ogłoszeniem, wywieszonem w Komitecie rozdziału
chleba i mąki (Andrzeja nr. 4), iż
dwie trzecie należności za mąkę pie·
karze i właściciele sklepów obowią-

Omawiano kwest:ę, cz.r piekarze,
mąkę mz.;:· 1;a;i1i, mogą
swrqe, sp:rzeda.111.c chleb
wedtug taksy.
Większością głosów ustanowio,
no, że _jest to niemożliwew i uc.h.walono• opracować. .ruemorjał 0 ::;tanie
i rnroblrórv -::ii2knrzv.
Pra0"
,
. I
"
'vV memcrp. e pow_r:'::;zym m.t
byó ró ,rn;eż zn~n~eszczona nrośbn do

płacący za
wyiśt. na

pr$:~.vU.iuu1 f,JJiCj1, (Jesll JU:i IH.1nieoz-

nia dw1e trzecie na!e~ności w1 make
ma by6 wpłacane markami) ab;!
przy .l:i.omaa0ie rozdz1ału chieba i
mąki otwor?'.t>TIVID ·r.ostat lrnntor wymianv nienh;rl.zy, iżlw phkarze nie
byli · zmu3zen.: - na by wa6 marki na
mieście w cenie 63-64 kop .
= (k) Budowa kanału .ściekowego.
.
l . - '. k" .
l
Pt·zy stacji ko ei ka11s ·1e1 na u •.
Karolewskiej przystąpiono do prac
przy budowie wylotu-1rnn~łu ścieko
wego, ldór.v z ul. Bolie11y11.ta, _ a na·
stępnie Podleśną ; .Le'Sffą o,1prow~
dza nadmiar wli1J po burzy- ze śr6J.
mieścia..
·= (o) Most na ,,Łódce' 6 •
Budowa mostu ci cew ulanego na
rzece Łódce od ulicy Pólnocnei do
l;Vidzewsk1ei róg Yvoloorskie) zosta-.
ła 1uż ulrończoua i ruch kołowy zo·
stał wznowiony.
·
-

(k) Kursy ~:r:.s.:;-.:.:fskcyjne.

Wykłady

dla

kursów
iut

w drugim komplecie
dezynfektorów zostały

u!rnńczonr.

Na wykłady uczęszczało 30 fel~
czerów, z tei liczby- l1 z Łodzi, oraz
19 z prowincji, t.j. Zgierza, Pabjanic i ·
innych miejscmvości . okolimmych.
- (o) Robotnicy z ~vvilna do
Niemiec.

.,

Przez miasto nasze przechodzą
part.je robotników z W!lna~ udają-
cych się na roboty do Niemiec.
Robotnicy w każdem większem

mieścle obowiązani, są meldować siQ
w lrnmendaturze, aby otrzymać :prze-··

pustki na
-

dalszą podróż.

(k) Przebrukowanie ut. Karo•

lewskiej.

Rozpocz~to prace

.

p~zy prze~ru·

kowaniu ul. Karolewsk101.
Zamiast
brukowca ulica ta wyłożona b!6dzie
brukowym granitem.
- (k)
gminy zydowskiej.
Pod przewodnictwen;i p. Alberta
Jaror-ińskiego odbyło się posiedzenie
zarzi~du gm1ny źydowski01, na któ.
rem postancwiono zebra~ za pośred·
nictwem właści~ieli domów dane statystyczne o ludności żydowskiej mia·
sta i okoliey, wchodząGc.j w skład
gminy, a nastfn_Fiie rozwa~ano i przy~
i~to bHaus kasy za wrzesień, wykazujący w dochod~€h 5000 rb. pożycz.
ki z , kornisH finansoweł Komitetu
giełdowego oraz 918 rb. z ofia<'.

z

Marja dziś z żo- już ruzpaezałyśmy„.-dodała~ eałując
czoło i dłonie drżącego ze wzruszenia rodzica.
- Lecz jakim-ze cudem dostałaś
odbyć może...
się tu, niespostrzeżona przez nikogo.
- Jednakże przygotowania...
- Najprust:izym w świecie spo- Wiesz przecie - rzekł żywo sobem ... mój zbawca, na prnśby mostarzec,-że d.:i.któr wiele nadziei mi je, o cztery .kilometry stąd dał mi
nie robi... w fa.kich więc okoliczno- pozwolenie wyprzedzenia oddziału,
śoiach i be„ owych przygotov,rań swoją cudną Dzalfę pod ~iodło I pię
obejść sięi mo'·.n!l, Chodzi o sam fakt ciu ludzi eskorty ...
tylko...
Generał zmarszczył lekko brwi,
- Kiedy laka wola twoja, gene· ale to chwilę tylko trwało. .
rale...
·
~ Nainiel'w odwróć się j spó)rz
- Nie t.dko wola, ale więcej: -p1.'Zed siebi'ei-rze!d iuż b.godnfo do
.iedyne ,jeszczi.; żye2:.enie, i akie mam córki.-Przedstawiam ci p. Heirtora
na_ fa'\ ziemi. Jutro więc odbyć, sh~ de Marquarin, kapita'.ia głów1;;:i_go
będą mogły 2mręczyny.
sztabu, mego
:przybucznegu adJU'
- A to czy!e, koc:haąy fi<1J:>O'?-- tanta i. ...
ozwał si~ delikatny, lecz .:;.ziwnle · Marja de ?Jlmeran, jednym. bly·
dźwięczny
głosek
kobiecy,
'VVe :::;kiem oka, .od stóp do głó~. obe1rza,
di:zwiach saloniku.
·
ła kapits.na i dostrzegła oble vrndy
Generał i p. d.e J\:forquarin, zmie- tego czło'lvie:rn.
.
.
.
szani, nie mogli powstrzymać okrzy~
\Vyznaiemy, iż nte}Nd.obał s1~
ku podziwienia.
i0j wcale
-\Vobec uich, przy podniesionych
· - L~. ~}ochwycHa tonem, z któ ·
jtidwabnych zasroriach, na ciemnem l'tigu trudno było zagadnąć, c~y 1JO'·~- ·
tl.e obiela drugiego poirnju, rysowała l;órz0nie ostat.r.iego wyrazu o;ta b~,0
się Jekka, powiewna postać w bieli grzeczu:)śoią, szyderstwem, Jub cie·
panny de Palmeran. od stóp do głów .trnwoscią dyidowime.
.
okryte.i obsz0n.ą bedulnn_.
I, mima róż!lic;r, w1e1rn, n::.ego
Za chwilę <lziewczę, śmiejfl/~ sięi najlepszegó przyJacrnrn.„
z~ swego podejścia, było /u1' w objQ·
(C. d.. n.).
cm.eh u:enel'ałrr.
„
. - . «v !d.Z_\/,. tatr.,-,zlrn, ·\a ci lepiej,
-

Dla c.?,ago~

karń.

niemieck::;„

W1<1~''!'~'"'li ,pie

ną moją są spodzi.ewane.
Na cóż
więc czi.i.s trwonić daremnie'?.. za ruiei>iąc, wczesntej nawet, ślub wasz się

dokoła:.-.• '.·:·.:'.· .. -~· „. _. ~ _„z11~ozn~e1ep1e3!

a

m.v

z l?l'·~§. tak

.

"

, „_ „

" :.,,

-
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W sobotę, dn. 16 b. m., po krótkich lecz ciężldch cierpieniach, zmarł w Monaohjum, ~dala swoioh~ w 27 :ruku życia
mój ukoobany syn, najdroższy nasz brat, szwagier i kuz;yn

P.

I
.

I

'

Nabożeństwo żałobne, na które zapraszamy krewnych, znajomych i kolegów zmarłego, odprawione b~dzie 20 b.·:in: .,
godz.
9
i pół rano w kościele Sw. Anny.
0
, O dniu sprowadzania zw~ok do Łodzi osobne $awiadomienfa. nastąpi~
W nieutulonym .ż;_alu

Jelec i, rodzina.

j•

)

I

t

mała

Podziękowanie„
Wszystkim tym, którzy uczestniczyli w oddaniu ost11tniej
drogim nam zwłokom
.

posługi

o er

b. p.
składa.my zgł~bi zbolałego

serea serdsozne „Bóg zapłać"
Mąż;\'I

dziesd i ~a'!!:~;:;„

policja ;;porządziła protoJ;:ół cęlem
pociągni!!cia właściciela psa do odpowiedz'alnoścL
.
~ (o) Rabunek gęsi.
OnegdaJszej nocy kilku bandytów napaUło na wóz kolonisty Ch. na
- (r) Podziękowanie. .
·
szo.sie Brzezińskiej.
Zarząd łódz. żyd. Tow. ochrony kobiet
Ch. wiózł do Łodzi 150 gęsi. Ra·
wyraża serdeczne podziękowanie sukcesorom
busie
związali Oh. i g~si uwieźli ze
b. p. d-rowej Rozalji Szpigel państwu Szpi-

- (O) Z Tow, krzewienia oświaty,
Druga bibljotelrn Tow. krzewie~
nia oświaty przy ul. Zgierskiej nr.
15 otwartą będzie we wtorki od 7 do
rtt wieczorem i w soboty od 9 do 11
'rano.
1

gel i Sachs za łas!r~w!e zaofiarowane meble
na urzadzenie stołowego pokoju i jednei sypialni dla powstać maiącego przy instytucji
„Schroniska".
- (r) W poszukiwaniu rodziny.
Zarząd szpitala Poznańskich poszukuje
rodziny ś. p. Józefa syna Tomasza, Kurdwa

nowskiego, urodz. w
mieszkańca

1841

roku,

stałego

gminy Klonów w pow. sieradzkim,
zwłok jego

w celu w.jęcia się pochowaniem

- (r) Z targu.
Dowóz produktów .spozywczyc.h na targ
dzisiejszy był -r;jelki Ze wszystkich artyJmłów żywnościowych najwięcej dowieziono lrnnusty, pomimo to cena na nią była wysoka:
7a kopę główek na1mniejszych żądano rb. 3,
za kopę okazałych główek zaś aż 7 rb. kartofli dowieziono mało, to te2 żądano l rb. za
·ćwierć; gdy Jednak ln1pujący przypomniell
włościanom o taksie, - sprzedawano .je po
flO kop .
.
Drób w dalszym ciągu był drogi, nomimo, że dostarczone go znacznie więcej niż
na targ poprzedni, Za gęś żądano 4 - 5 rb.
50 kop., za indyka 3 - 6 rb., za kaczkę 1 rb.
l\O kop. - 2 rb. 80 kop., za kurę 1 rb. 70
kop. - 2 rb. 50 kop. za kurczaka 80 kop. 1 rb.

·
.
Produkty nabiałowe cokolwiek staniały:
!;wartę rr:1.sla można ·było nabyć za 2 rb. 40

sobą.

.

Zawiadomiona o grabieży policja
do· tej pery na ślad rabusiów nie na·
trafiła.
·
.

naftę

sprzedaje ją swym
członkom po 17 kop. fun"t cud~iennie
od 4 do 6 po poł.
·
0
1
-.to) gtgólnerr:oez~e" w•
b r a n i e ,"' o w. „.1,.1. a z o m I r .
ubiegłą sobotfi odbyło się roozne ze·
brani@ członków Srow. „Hazomir<(.
Zebranie zagaił w języku polsldm prezes dr. Rozenblat. Ntektó~
rzy z zebranych. domagaH si~ prowadzenia ·obrad w j'tzyku żydowskim,
lub hebrajskim.
Do 30 września r. b. Stew. miało
doehodu 3,035 rb. 52 kop.. wydatkowało zaś 8,995 rb. 6 kop.-deficyt
wyniósł 4,792 rb. 59 kop.
P. Skryński proponuje aby nowy
zarząd wprowadził żydowską mu.
zykę narodową, otworzył bibljotekę,
czytelnie i herbaciarni~ dla czfonę
kÓw.
•
Wybory dały rezultat nastę.pu~
jący: na przewodnlcząeego obrano
d-_ra J. Rosenblata, na wiceprzawo·
dniczącego p. Jarbauma, na kasiera.
S. Fina, na gospodarza p, Libsrmana..
Na oztonków zarządu: pp. H. Janow~
skiego, J. Ugiera, d·ra Prybulskiego,
d-ra. Brandego. d-ra Br0ni0.k:iego i
d~ra W oltsobna.
i

I

- (r) Kradzież herbaty.
Policjanci, stojący na rogu ullc Wsehod.

niej

j
sących

Południowej zamvaźyli

a

kilku ludzi nio-

dwie skrzynie. Ludzie ci, zotiaezyw-

IJI

-

szy policjant.ów, porzucili . skrzynie 1 zbiegli.

„ terenu wschouniego.w

herSr:,z;~:~a~!~a~
s~:Itzi!~z~:jd~i~e~~
0

:t

7

właśeieie·

wi Feli„iakowi, zamieszkałemu przy ulicy
Konstantynowskiej
pod M 14, o.iewiadomi
złoczyńcy skra':lli portmonetkę z 10 rb.

-; ;-· 1"i 1'1

Warszawy
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?resz.tmvanie
nych mcy·.v1duow.

podejrza-

()ne„ft<,; nnlic"~l
otr.zvn1ała za-.
'"'.i&~ou:: e11 t, . ._~, w t::tolraeh znajdują
C: 1alneś poie7nuTIA indywldua. Po-

?

Jic::a t:dnlu iólii na mieisce .i are.szto~~1fda. kJll:.:a osól:„ ktt~ire zukutu \V ka;~v.~~y l odnrc1~·r:d1on0 do biura y,~
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nr.
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teiczer.

zaś

}ła frond~ xachołnim.

BERLIN, 18 paździeruUra.-Wielk~
kwatera główna.-(Urz;fłdowo).
Anglicy natarli psnownie dutemi ·
siłami na fort wysuni~ty daleko
t
· ! · ·
j i J ki
ół
s anow1s ra meprzy ae e .s e n'ł. P - :
nocnym wsehod2iie od VeJ.'melles. 1
W!'lzystlde natare.ia nie powiodłf' si~~
przyprawiając lJrze1iwnika o bardH ·
ciężkie si;J:aty. Fort pozest!lł niewzru·_
szenie w ręku nastym.
.
·
Ogniem nie pol!lwolono rozwinąó:
si~ usiłowaniom natS1r6 francuz'ów,~
pod Tahurc,
·
Bezowocnem było nowe na.taraie··
nieprzyjaciela dla odzyskania straco~
nyck stanowisk ns. połvdniu od Lein-;
trey, lecll!I kosgtowało francuzów obok'.
du~ych. strat krwawych 3 oficerów,·
17 padofioerów i 73 strzefoz'iw w jeń· ·
caoh.
Pod Schratzmaennle m1ml) uzy-;
cia
znacznej
ilości amunicJl, ni6 mógt·
·
·
nieprzyjaciel zd0byó w natarciu !'\nf:
jednej stopy ziemi.
N
k.
lr d
] ·
iemiec Ie es a ry. otmeze na..:·.
nadły wcz.oraJ· Il" twier•J'7.A Bel./l!o...J. ,
r
a.
·
<t;:
J.' i:~•.

w:

z
.

ł"r""U
(o

"'"

roey1"
("bib
~ ~~,..,gt),

•·
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rokości frontu stanowisko nięprzyja"."
WlEDEN, 18 paździermka. (l{~Ź"~~„
w oku- cielskie. Dalej na południu w oke- dowy komunikat austrjacki).
· ··
lfoy Smorgania, odparto kilkakrotne

nyc.h przez A ustrję.
- fkl Z V<.'łocławka.

We \vłocławku powołano <lo ży-

cia kursy ludowe orm~ otworzono
przytuielr dla ttf'7Jl0mns:·11 żydów.
~ Or) Z Częstocnowy. .
\Y lesie zagórcrw~lmn pod ·Częstochovi:ą znaiezinno trupa niejakiego
Ir~t;-a Halendra, napacbiętego przez
l
· · ·
•
b owanego.
\;l!;1uytó>Y,
::at1tego
1· oora
Bandyci zr:ibowall zabitemu so rb.

W Galicji wschodniej, nad Ikwą
i w wołyńskim obszarze fortecznym •.
nie było również wazoraj wydarzt-ń.

szczególniejszygb,
Nad rzeozklł Kormyniem i ·-na~'
dolnym Styrem, wykonał nieprz;via~
ciel szereg silnych natarć.
Toczy· się jeszcze walka pod Ku6 ·
rosjan, po obu stronach drogi zela- likowiczami, Nowo-Osidlrnmi i Rafa~ .
znej Ljachowicze - Baranowicze, .·w
łówką.
odległości 4oo metrów przed ztanoNa innych frontad1 odparto
wiskami naszemi.
przeciwnika krwawo, jur!: 'ii'CZ:)rajwie~.
Grupa wojsk gene-rała Linsinge-. czorem. Straty jego ~1ą ·~r::Lde. N2d.
na. Nad Styrem od Rafałów ki do Kormynjem opuśrił '· .. ;_yole bitwy
Kulikowirzów, rozwinęły -się nowe w zupe!nym nielad:'Jie, pozustawiJ.ją:i
wallri mfe1's(•,_1J-W"'.
•
a 't b .
•
.. ~ "
kara uin"J i rnne prze lli!G "v z rn1,

z

\ft..f~dOWITT!i

li!a~kaliiski~l

W i\far;va poe;;y:rn

nieprzyjaciel

C,

i

~ily zbrojne

le

s~e;u;.rą

stojące

11ad.

górrn1, odparły sll1dejs~;e na

~

4

ustępGw~ó.
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Uf:zie- rntywa·pr!f Sto"łi·. y?';:~".-,,:!f;,jj

0 .zajsciu
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provhu:ji.

-
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na polud:o.iewym

wgcho<lzi~ Pożareva<n1, ~do byto Ml. ~
Ernfoe i B0zevac0.
Wois.ka. bułgarsikie Z$ffłłY WY~Y·.
M : p
· · B b.
b D l ~·
ny us1in_ erzm I a m~ u .
a e,t
na połudnm prą naprzó~ przez Egrl„
Palanlr~.
·
NacteZn, 11 dowóanwo wejsleowfi.

Na ZaGhodzie od Illuxtu, opanown.no na blisko 3 kilometrowej sze-

zosb..1.ła natarcia podjęte przez dute siły ro~
:.', i:'n
1ilja austrjae.kiego Banku Państwa w sjan, z wielkiemi stratami dla prże-- (t·) \Vykrvde
potajemnej Wiedniu rod firmą: „Krótewsk_i l ca- oiwnika. Wzięto do niewoli 2 ofice·
gorzelni.
'"'
.
sarski austriacki Bank Państwa i
rów i 175 szeregnwców.
, . , \V. pewnem mieszkaniu przy ul. węaierski bank eskontowy''.
"'Bank ten dokonywa· •vszelkich
G~upa wojsk generała'marszałka
;·:v :JTieł wykr;yto ta)ną gorzelnię; wyW.ilO do rynsztokn trzv wiadra wódki. operach pienięinych do Am,trv-Wę- polnego księcia Leopolda bawarskie„ rabrylnrntp," vvt'1rJ !\! 'nof'.iaf.rnięt'.J do gier, oraz do miejscowości ókupowa- go. Złamało sią w ognili natarcie
'

B.roin,

BERLIN, 18 paz·.:i-i·erni·ka.-.
1·„" 1_
uzi
ka ·kwatera główna. (Urz~dowo).
- (r) &ii"esztowaeie nożowców.
.: ·G:rupa wo.J'sk generała marszał_ka.
Onegdaj wieczorem na ulicy Rybnej po]leja, aresztowała trzech nożowców: Antonie~ polnego Hindenburga.
Dobre post~ao KewalsJden""O„· Jana Szta_i·na.ka i Mieczy- py ro b i· natarci·e na po ł u d niu od Ry"'sława
Chojnackiego, którzy napadali na
l
przechodniów.
gi. W ręce nasze dostało si~ jako pr~ep~~iły o~ników nie~rzyjacield'.
gieg~r~;~~~~:n:~~cyj~~~~~wadzeno do dru- . jeńcy 2 oficerów, 280 szeregÓW{!IÓW~;.~• skieh: l. zrzuciły. na . ~~erdz~ . 80 ~
- tr) Kradzież plieEl!ędzy.
•·
Odi:arto nataraia rosjan na za.;,7~,bomb,·które spo~~~oY"ałf:po~ary. 1
Dziś rano na Z.ielonym B.yn:rn, Michało- chodzie od Jakobstadtu.
Naczelne dowództwo WOJtik~)
przy ul.bKt nstant.ynowskiei M. 12.
Her a ę . zwrócono prawemu
·

łowi.

!:'='p - 2 rl>. 50 kop., gdy tymezasem na
&:
i
""rgu pop-rzednim żadano za kwartę 2 rb.
(o) Bank austrjacki
<O KOp. i wyżej.
·
. Smietanę sprzedawano dziś po 70-75 kop. powar:ej Polsce.
~a h":~vartew
w Dt1browie otworzoną
J~nch· na targu panował bardzo oży~·

seowośoi

htł nr\~"; ,;v ~·l ~!l

tlniu od ;iia·ogcodu.
1\'·':: e·
p;;mr·- ska naR;o;e rrn. r•rzód.
0

v:r l.. ·; „

na

µoh~

lw_;.Bzeruią Wi'

Na iron;~is nad s~o.!Lą, l!-OZwin-ąll
in-~-. '„, są działalność. Wezo.

wl<"=:i
\..l(vUil

i rn:B'- ; a:

;'

"

.

\'::'."t.!(1 t:e:l.

do siliydi..

walk w pótn.ocno-zac.hodniej ez~ści
płaskowzgórza Doberdo~u pod Pet&ano. Silniejszy oddział

piechoty

. natarł na nasze stanowiska tamtejsze, d@ta~ł w poszczególnych miej,scaoh blizko przeszkód i został w
pono-sząc

, . Pńcu odp~dzony
;.traty.

ciężkie

w paszporty przymusowe dGtyoheza.s nl . _
ws3e!kiego rodzaju jak n. p. kottY do go~o~ się
mywa się do stawi&~
wania i zaprawfanta, patelni~, formy do pie- zostały fotografowane,
onym miejscu.
czenia. miski, kotły do_ prama, wanny do. ką nia się w tym celu w oznacz
Na dworcach Kaliskim i Warszawskim, pieli (z wyiątkiem wam.en cynk9wych). _p10c~
Łódź, dnia 17 patdziernika. 1915 r.
~okcniywa.Jłe są ciągłe kradzieże węgla i i wszelkie inne przectm10ty, o lle mozno~c1
mne.
Ces!U.'Sko .Niemiecki P:reę-dent PaHoJi'
wolne od żelaza, w czasie c">d wtorku .:in~a
Dzisia.i zastrzeliła strat pewnego złodzie· 19•go paźd:ii:iernika aź do. s_ob~ty dma
. w. 2i
ja węgli, który na wezwanie nie stanąt
23 pa.idzier&'llika od S•:ineJ _n PCllł rano
Bernewiła.
v.
Niniejszym ogłasza się to dla prze
aż do 3-ej !lllłllPS-H'uiB~ii~ w ś~icMt:l'Z}l'I ·
·
strogi.

Obwieszczen ie.

Łó_dż,

pa-źdmernika

18

Obwiesz czenie.

przy ulicy. \f.i'adzews!ue.s nr. !i: złozyc.
l!lll':i!:ą~zeifilia kąp_iie~owe ti'zeba same'"

mrn r.

Cesarsko· Niemiecka Komendantura !lll1H!I! 0Ei1:11t!lntowa11;. płaci i;:ię nat~cb miasb
za !!'oaski fll!!nt
.c.resztą toczą s1~ na, Pobrzeżu i
Miejscowa.
przy oddaniu, po sprawdzenm. wag1 za pov. Braunschweig
tyrolskim obszarze granicznym
K witowaniem, następujące ceny.
podpułkownik i komendant miejsco wy•
. ·~alki dz.iałow9.
35 Kop.
Za koprowinę
25
mosiadz
widowni · południowo~
32
" bronz"
1::\ „
: aleminium
wschodnie~
Z powodu rozporządzenia z dnia 12-go
98 ,.,
niidel
„
1915 r. zameldowane zapasy koprowiny,
15 „
antymon
„
Pobite na ebszarze Avala dywi- lipca
alumosiądzu, bro:ązu, niklu. cyny, cynku
„
„ 'i'J
„ cynę
zie serbskie, oofają si~ po obu stro- minium, ołowiu, blachy cynkowej. białego
12 „
cyn.n:
„
i białego srebra, winny w miejscach
10 „
„ ołów
naeb. drogi prowadzącej Iia poludnie. metalu,
zpiorowych być oddane.
7 „
„ blactlę eynkowlk
~oj ska nasze nacierają na oddziały
22 „
„ tHały metal
Mieszkaiący przy ulicach:
32 „
„ nowe srebro
mepr:.>y)acielskie, stoiąee ieszcze na · · Brzezińskiej, od nr. 2 aż do końca
.
Ps tymże czasie jeszc3e zna:ezio?-e przed(lewa. strona}.
p6łno.c od Rilla. W Maava zmuszo.t.agiewnic!de.h od nr. 1 aż do końca. mioty metaiowe zostana be3względme slcontisil:owane a właściciel~· ich karą pieniężną
no przecjwni.Ka również do odwrotu. (prawa. strona),
f'rancisz:kańsldej od Brzezińskiej at w wysokości· oOOO marek, a w razie niemoż
.Po obu stronach dolnej Morawy, do .końca.
ności zapłacenia za każde 10 mareK Jednym
R'Uynarskiej, liiielma 9 Marysiińskiej, dniem azesztu, ukarani.
zdoby1y znów przestrzeń dywizja
Ogrodowej (Bałuty), Zawadzkiej {Ba•
Łódź, dnia 16-go października 1915 r.
Aiem1eckie.
.tuty), Dworskiej, Spacernej, SpaeeZGfji,
Wspólnej,
Niecałej,
Bułgarzy za14'li wyżyny Muslln- Powej,
Cesarsko Niemiecki Frezydent Pollejl
--- ,w. z.
- Franciszkańskiej,. Zielonej
Jlerzm i dolin~ Babin. D~le1 na po- llfrótko
(Ba.tuty), Lewej•Kielma, Prawej Kiel•
Hall"big.
ma, Pa.tacowej, Nowy•Swiiai, lllowo„
iudmu, prą naprzód przez Palanke.
Sikawskiej, l'lowo•Łagiewnickiej, Si•
Ogłoszenie.
'Za.stfApca szefa sztabu generalnego kawskiej, G.fowack.iej, illowo•iliłarw•
r...lowo•fl'lfłły
ł\fowe.Odkrytej,
Slińskiej,
W poniedzia~ek,. dnia 18·go _i wtorek,
v 0 n Ho ef er,
narskiej, Stanisława, Przemysława, dnia 19-go pazdz;ierruk~. odbędą_ sit ostatni
marszałek polny porucznik.
łllowo•Poiskiej
raz zdjęcia, a IDlanowime na ulicy
właściciele lub zarządcy tyehże zapasów
Pańskiej nr. &. to:
jako
przedmioty
zameldowanfl
winni są
osoby, które d:la r;aopatrzenia.
szystlde
W
gospodarcze
statki kuchenne, narzędzia.

Obwieszc zenie.

Mieisce 7ameldowań oddziału paszportoweuo przy cesarsk:iem Prezydjum Policji bę
dz:i~ od poniedz;iał!m dn. 18- go październh
z budynku baptru rzeszy Prom~nada H, na.:
G~i!"iinską

odmeldowan1.-:
1
ZameBr.:iol!'.;aniie
winno przea: os~~~ Illo ~egoż zoblillr;
.osol!.Jl;ścae · byc uslulltecz-:
wiązaną
'
nh:n11e.
· Wykrccze1111ia pr:zec~wko_ obowiąZt"

z

Dziełna

Rr. IS.
obraz kinemato:zraficzny, tylko do Niedzieli, 21ł października w Łodzi.
Początek o godz. 5 po poł.
CENY OD 20 KOP.
Wspaniały

Scala

·:,·1eałr

Dziś,· we 1111rtorek 9 dno a Il& paźd:ai:iernilika o g. 7 i
odegrana będzie znana operetka ze współudziałem ·pani S.

biid~.

~o~.f§,.· ~

·J~ Adler i H. Srnrncki.

iiiiS eiem

R

IlI i

odd~al•

paszportowym przy c_esarslnem PrezydJU!ll
Policji, przy 9-tem okme.
Łódź, dn. 17 października. 1916 r.

ement, ips i Tekturę
<

--

~

I

·.iłmałowcową

wagonowo

ze

składu

polecają

Główna

·DDpowieDzi Reaakcjf.
P. Feliksowi ilłowakowi..
nie wydru!rnj&Jll'1.

Wierssj

.

.,

\';.

tillM

5M
!lll!!'ll!!iillillllll

:_i ••

kwiaiolłvel ~_:

Cebulki

~

·

·

partie cebulek kwta.t~
wych i . na :p,„nwi•ll., ii {~~O Tu";Rł".ll·"~~.;® w ładunkach. wagoMwyc&:.
nawozy 1ak: l!1>.e;;ce~ l a "'""~"' }ilil6~~H'H1f'l1i>t be:?J worków. Prz,y zamó-~
3112-3)
wieniu należności z góry marKami.
Przytmują się

zamówienia na

większe

Gabinet

M· 52 w sklepie.

Jess, Kawec ki i S•ka
.Wid:żewska

Wiidzewska 75.

75.

1wit do zamówienia nNowago Kurjera Łódzkiego"
Uprasza §ię odoiąć w tem miiejsou.
-----------·-~---„-····----------·---------

Unterzeichneter abonniert hermit bei dem Kaiserl. Postamt
nierselbst.
.Podpisany zamawia ninieiszym w tuteiszym cos.-niemieckim zarządzie pocztowym.
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do najdroższych.. Całe urządzenia:
stoło.wych, salonów, sypialek; urządzema _kueh~Ime; meble gięte, wanny z piecami, iodownie. Łóżka żelazne, wózrl _11;11iecięee, Kdysid. PrzyjmuJe. wsz':l~1e obstalunKi stoJarSll:.iej
1 tap1cers.1ne1 roboty. Zamienia sta
re meble Pi otrk. owska UG, I· Iii•

a A 1111_,!;,_,
·tant.:'nowsha_ 20. ~Ili
u
kupu.1.·ę.
..R Ili Maszyny
u I • A\,OllS
k
A\.
:t
31

~adanie .moczu, plwociny, · a
krwi wydzielin etc
8718 _
6

•
'
-------·--=~
Tylko IO pfeninów
""

jest na1lepszym i. naitańsz:vm
środkiem do pielęgnowarn a wło
sów. Dostać wszędzie. Przedst.
li. Czerto.Jr, Łódź, ul. 'N 01czań
s.ka; 78, SKfad apteczny. Hurtowni i; om
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dam meble z Kilku pokoi bardzo ta.
""k
nfo> lecz "ar~~
95 m
ml oł a7ewsu:a
~.
fn, front I piętro._
3596 6
wyprzedam me6i6-Z"
A .1110.;azyjnie
3-ch pokoi bardzo t.auio. Mi-

1_...

~ainis~yjudu det.,
IE'"!l! Warszawy sprzedam, Zgierz, No··
3707-!l
wy Rynek.
~~rządzenie sklepu Kolonialnego ta•1
~ nio sprzedam. Widzewsirn 147
m. 39, HI piętro w oficynie. Obej- 1
ił'
rzeć można od 3-6 codziennie.
'i'.1li1>.Bdowa· w średniem wie.ku :cnają-·
~ ca się na kuchni poszuimje'
posady na stałe lub na przychodnie. Łaskawe oterty prOlilzę srladad
"'
• ....
.. ,.
. t
d
w a mrms ·racJl "!i UfJera j.JU•fakiego .
3665-ii.
port „8. C".
~~y~walifikowancJ nakładaczki ·
l1tograt1cznej maszyny i s~.~.
~
tierza do kamiep.1 za dobrem wy na
grodzeniem pos:m:rnje iho5raf1a ul.
fl?OS-3
·
.Piotrkowska 17.
·'.i\ldolna uawcowa, wdowa, obar#..Im ezona troiglem dzieci. któw
pracowała w magazynach warszaw•
s1uch, prosi upr;;e.1mie o powierzenie.
·
robo't wszel"l.ch w zaorres
Kl"awia"
. ~
Wyironani&
czyzny wehodzący~h;
staranne, ceny nadzwyczaj ai3kie.
Długa 16, . oficynie. na parterze,.
3166 1;.
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