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ii.edakeja l adminietracja „~Ao.ve.iJ -•.liir;a.·- .._j.,:>::~ ,
.'.r<;;'aumt1r:;.t~. :r, bo.fai "".1•l,J5l ~·-~'!a'i> f.J .•~„-~ 1 ::;.tU'.lCi!laie 1
Ć1:nu1 Q]ł'O<Jze--1: l~sza strona I mrks. za wiersz lub
~iego 1 " mieści się przy ul. Za•!liodniej -~ l7. .
:1 .i mrk., 1nie:'lięe;;nie i mr.kw_,
•
le~o mieisee. •tadesłana a '-nrlt, ne!rrolo~i i relrlam14'!J f., ogło
foteresowa.Ul do reda.lniji, zgła.sz.aó się mogą od h pół 11
Lia ounu'lze11ie do d•>.ncl ltl!I :;r7,e3ytk:ę p.Je>.l.o;Vą dolteia · s;.i;enia. zwyczajne 2'1
ogłoszeni'l. drobne 4 f. za wyraz
1'et 3 po puł. i od 6 do 7 wleci;.
_. >;;.
3ię 40 ten. mtesięezmie.
I•
J Jł-lll ;1z1! d<11 z ..t 11i 3j '"P :> "'31 t2su 1lLN!l!l. l mric., H Administracja ·otwarta od 8 rano do 7 wlecz..
·~-Il
;/.la pr,;ti,;ft:q ~o;,:;rJ.11ie~ dalier.01. się 1 m~r1<'} mie3i~P.?;nie. - ! khrnv po 4J :all., iFvn-i;1.i-i~ 2+ fen ?:'l. wi0rs21 lul:I jegi:t
Adres telegraiiczny „Łin!lż•Kurjer".
Z.inia.n.a adres11 40 fon.
.T alei
.a.i-. z; J.
' 1I1ie1sce w tekście 1.50 mrl!: ••
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Z terenu-wscnocuiego.
BERL1N, 30 października.-Wiel
ka kwatera główna. (Urzędowo).
Grupa wojsk generała. marszałka
polnego Hindenburga.
Na półnoo
nym wschodzie ed lviitawJ:, odparły
siły nasze wysunięte pud Piaka nami
na północny brzeg Missy, - dwa siln6
natarma nocne i cofnęły się przed
dalszym natarciem do stanowiskagłó11v11egd na Lr:.i;e~u pflłudniowym.
Grupa wojsk. generała marszałka
polnego księcia Leopolda Bawarskiego: Niema nic nowego.
Grupa - wojsk generała Linsingena; .Na zachodz-ie od C..:artoryska
zdobyto stanowiska :fosyiskie pod Komarowem i samą tę miejseowośó. Bezsirnteczuem było nocne prze.roi wuatarcie rosjau. Zdobyto szturmem
.

Kamieniuchę, Hutę Lisowską

i Bieł

guw;· poJmario 18 oficerów, 929 szeregowców, zdobyto dwa karabiny maszynowe. Zestrzelono rosyjski latawiec bo'.owy pod Klukami.

Z w~~owni bałkańskiej.
Armje generałów Koevessa i Gallwitza zdobyły szturmem stanowiska
mep,rzy;aciels1rie, wzięły do niewoli
pt·zesr.ło 1000 seroów, zdobyły d.wa
działa, karabin maszynowy i posu.
uęły się dalej naprzM.
Arm)a generała Bojadjevva śaiga
w daiszym ciągu.

~a

dzące ostatn:emi
~-Zfts:r• wiadonll)sci
j.f:arnda~ne dla regulowanie tych - wobec; drożyzny artykułów palnych,
11 pr~ebiegu akcj1 nad Dardam~Jami tobovdąz&ń .są <>głoszone w „Dzren- np. nnfty, oliwy, ole-;n, spirytusu.
są bardzo sprze zne. Gdy iedne z nilrn
rozporząd7,eń"
Cesars!rn nie- uprzystępnił ludnośoi uboższej ko„
nich donos;;;ą o rozporZ•)Ciu nowego ·1~ie--ldego - zarządu cywilnegn dla rzystanie z usług elektryczności en~
generalnego ataku połączonei fl'lt:f l'oh:ki na Jewym brzegu W;sry ?-&·-- ce16w oświetlenia_ mieszkań, po ee~

froncie zachoDnim.

BERLIN. 30 październilra.-Wielka
kwatera głów 1Ja -(urzędowo).
Niema wydarzeń ważnieiszych.
JV aeeelne dowództwo wo?Skowe.

c~~~t~i~~ z~m3'! wojny„
KUJ.>ENHAGA. Felietonista
Wrem" M1enszy1rnw pisze:
.
. _Nadcnodząca z1ma przyniesie nam
wiele niespodzianek
decydu'.ącego
z.n~czema. będ:1;ie to ostatnia zima
WOJny earoµeiskiej.

„Now.

5~A-"~s~1i1y dl!'amnt uchodź...

rt.y.

KOł'ENHAGA. Donoszą z Pio~rogrodu: Uonoazca Fabjan.ik ~ Lu·
oelsk1ego~ ~tórem~ zmarło z głodu
i wrne dz1ee1, zrzumł z mostu koleiowe1'{o na st. W eresGjew ka pod nad~
b_1eg;a1ąc.v pooiąg ~onę z niemowlę
c!em na r~mł, poczem sam skoszył
W::izyscy ponieśli śmierć na miejscu~

_

_okół wojn·y.
C0 się dzieje w Dardaru„
I a eh f

Organ Radosławowa „Narodni
L· Prawa" zwraca uwag~. -&.• -..11dche-

ang1@lsko francuslrie), werlług inLiy@b,
anglicy i trancuzi tyrnczitsowo zre~
zyp-nowa.!\ ·z dalszego -ptowadz~"l]a
zaczep11ej akcji przer.iw Daraanelom.
Podobna ró~nica z1ań. -panuie
i w prasis. tureckiej. Jedna. część
dzlenniKów tureckwh stwierdza, ż13
wojenne okręty mep.r'.yJaCielsi{ie rozpuczęły JUŻ nadzw.vczą1me enBrg-iczne ostrzeliwanie utwi~rd'..?;onyon pozyc1i turec;kich, druga zaś część gazet utrzyrnuie, ta francuzi oraz anglic_v wycofują systematyczme swe
woj sirn -z Gallipoli.
l'ouług informacii dziennika bułgarskiego -pr:;;edstawia się obecne po·
łożenie woienne pod Dardanelami w
ten :z:Jposób, że galipolski teren walid
zostame co prawda stopniowo 'przez
wo1ska frairnusirn-angrn1skie opuszczony, ale ze strony morza prowadzoue będzie bombarc.lowawe w dals,;ym cią~u z w11;il{-szą jeszcze niż ~otychozas energią. Oo do wo10rmej
ai.rc1i la,iloweJ pannie przekouauie, że
ostateczny los h.onstanLynopola zależ_ny będzie od wymku rozpoczynaJącei si~ wielkiej Rampunj 1 na serb·
sJrn-bułgarsKim tiatrit:.
„Daily· Mai.i" dowiaduje się, źe
wiadomości, 1akoby państwa czwórporozumienia ściągały wo,sJia swe z
nad crnśniny dardana1skieJ·, są nieprawdziwe. Wojska operujące na półwyspie galipolskim otrzymują usta.
wicznie posiłki i trzyma1ą w posiaQ
daniu wszystkie zdoqyte pozycje.

17 w d, 10 s:erpn1a 1915 r. 7IDially nie możliwie najniższej:
rnzporzlldzenia z d. 10 marcs 1915 r. _,
Jako podstawę - tego. p·oiektu p,
w sprnwie u::1tnlerna kursu rubia. ~'..K,;.:propnnuje przyjąć uchwał12 magi
- nozµori.ądzerne z d. 10 marca 1915 stratu miasteGzka Kopenfok, którą
r, WEdbg zmiany z d; l8 lipca 1915 zaprowadziło instalacj~ elektryczną:
r., ma obecnie brzmienie następ:J - dia. mie_s~kań ludności uboższej po
'11,r•p•
@eme m1mmalnej.
.;• ••.§ 1. Pieniąd_ze niemieckie mu~
W mysl tego magistrat winien'.
szą hyć przyjmowane
w wypłatach zobowiąza~ elektrownię miejską dcl
w prowinc1a~h Pol!<ki rosy she1, µo~ zaprowadzenia w lrnżdym z domówl
ł;Ostaią:woh pod zarządem n 1erniec- specjalnych liczników, od któryc~
_kim, przyczem cenę 100 marek usta- moż_naby.. przeprowadzaó · el~ktryczną
Ja się na tiO rb.
ośw1etleme do
każdego mieszkania,
ł'odatid
oraz inne o phi ty puKoszt roczny połączenia na 50 kiloblicz•1e, płatne pned d. 10 marca watów wynieść ma 12 mir, połącza.;
1915 r., muszą byó, w razie płacenia nia oświetlenia schodów 16 mir. i t. p'.
w wamc;ie niemieckiej, uiszczone we_ (r)
Delegacji finansowo-.
iuug 1rnrsu, który obowiązywał przed rozrachunkowej.
tym termmem: 100 m~re.1r=::60 ruDeie!)acja finansowo-rozraohun,
hlom.
.
. _ "kówa · p;zy rnagistracte łódzkim wy1:
~ -prywatny.eh ~obow1ązamach delegowała pp. dyr. Gajewioza, dyri
p~atn~uzyc~, .pow,,,tały~h przed -.- d. 10 Kaufmana i Oskara
Daubego dti
~a:ca 19la r., w.erzyu1ei ma prM~o sprawdzenia bilansów i rachunki~
zą.J.~Ó, we;irng_sw~go :W.Yb_o~u, zapła- b. centrarnewo .Komitetu obywatel~
0
cema w walume niem1eekteJ lun ro· ski@g-G.
· SYJS!Ue;.
§ 2. Wynikające z § 1 zobowią-.
· - (k)_ Sprzedaż węgla.
zania nie mogą być przez układ
W limu wi;zurtt,s~ym spr:&e~aż
strou usunięte mb zmienione.
wę_gla ze s_k~adu Tesc.hicha przy ulH~Y:
§
K
d
.
W1dzew.:ikieJ pod M 62 została. wstrzy.l
. 3. to przec1~ z1~ła prZ8p_1so.m mana z nowodu braku w~gla. w.dniu
§§ l I 2_ l~_b przemwdziała.6 us1ł_uJe, onegda's,!,ym sprzedawano W"'giel po:.
.u: rany Je ·t
cy
~
_a
· :s ' na dmo
prawa wo7en- siadaczom ·kartek porządkowych tyl·i
0
nbego, grzyw~ą ·
l,OOO ma_re~ = 600 ko do M 450, gdy wydano już 2i gó~
r . lUb w1ęz1eD1em do. 3 ~J~s~ęcy. .
rn .ooo kartek.
·
'
§ 4. Ruzporządzeme mme1sze me- -i; 2,
•
•
zwło(;r.nie wchodzi w wykonanie.
- (k) Zysk z przedstaw1en.
Miaroda·ny dla sposobu reguło- _ Czyst;y ~ochód :a cz.wa~t~~wegq
wania jest WEHiług tego termin za, przedstaw1enu1. w teatrze Polsm~ n&
ciągnii:cfa zooowiązania. Dia _zobo_- r~ec.z k?r,c~ów dl'.1- an~lfab~tó_w low.
Ląd o w a nie w-0 j s k rosy j- w1ąimń, które powstały przed dniem osw1atovve::,o "Wiedza wyruósł _Ul
s kie .h n a po br z ż u
buł- l_O marea. 1915 r., jest sposób płaae- _rb. 73 ko P__ . •
• ••
garskiem.
nia przez punkt 3 § 1 dokła.J.nia okre= (k
) u mun durowame po1ICJfó
Z Bukaresztu donoszą do Wied~ ślony:
.
~olicja łódz1rn otrzymała nqwe je
nia, że z Sewastopola i Odesy odjel1en przapis jednak nie ma na srnnne szynele.
ohały woiska rosyjskie, kierując Si~ względzie zakomunikowanego nam
Zatrucia niezdrowemi pro..,
na transportowcach ku - wybrzeżom rówmeż
z
.kół
ha111ilowyoh duktami.
bułgarskim.
Transportowce od;,iły- przypadku, w kMrym w toku ukła;_fa ul. Częstochowskiej µ. n. 19
nęły w tawarzyst"".ie okr~tów wojen· dów, ułożono si~ oo do wy µiatj w oórka ogrodnika Marianna Przybylnych. _
ruulach lub obliczenia marek na ska z powodu spożycia niezdrowych
z a k a z w y w o :li u p is m a n g je 1- ruble według ściśle określonego kur- produktów zachorowała z oznakami
s .kic n.
su, Ponieważ zakaz co do układów zatrucia.
.
.
. .
.
_ .
prywatnych o sposobie wypłaty rówTaki sam, ale łUZ 1:1owazme1An.gie~skie mimster1um WOJDY ,nież dotyozy dopiero czasu po d. 10 szy wypadek zdarzył sif:i w więzie
komi:i-mku,e, że _od d. fJ hstopnda ~a- ·marca. t. j. czasu po w6l 1sciu w .wy- niu p_rzy ul. Milsza 29, gdzie po je·
bron~0:1Y zostame wywóz ~azet! ks1ą- konanie rozporządzenia, dla regulacji dzeniu zachorowały aresztantki: Jó;7.ek I mnych druków a~g1elskwh d~ takicłl zouowiązań 1est mewątpliwie zeta Botlrn, 21 iat, Stanisława Kazipaństw neu~ral~ych Wysyłać druki miarodajny tekst poprzednich umów bor31rn, 20 lat, Agnieszka Gliner, 28
,)~dą mog~J ~yi~o agenm upoważme- lub zwyczajów handwwyoil. Decyzja lat, Ruchla Gaf, rn lat, Teodora Cllr.vTll przez m1mster}um wo:ny.
handlowa w tei sprawie nie jest nam manowicz 19 lat i Marianna Szczepa(Berl. Tage blatt).
Q.oty ~hczas z11ana, zresztą decyzja mak 17 lat.
·
taka nie mGgła jeszcze zapaść. Przy
Zawezwany
lekarz P•gotowia
- ~ałatwianiu :!.iobowiązań~ powstałyc.!l stwierdził we wszystkrnh wypadkach
:przed d. 10 marca r. 1916, zapewne zatrucie i zarządził pr7.ewiezieuie ponigdy nie .uda się oałkówicie jedne i mienionych do szpitala św. - Alek·
-= (r) 'Wypłaty między Niem· ze stron inter'sowanych uni.Jrną6 saudra.
cami a Polską.
przykrości luL lWrzyści. Ale wojna
Z Warszawy i prowincp.
„Deutsche Warsehauor
Ztg." przy.uiosfo. tyle przykrości i szkód,
t
że dot\mięci będą masieli także i te
. 3 z e ś ć t e a t t' ó w prywatnych,
pod-..vtu!em powyższym pisze:
;zJrn„.~~4" 'za.rei· estrowaó pod wielk"' ruoraz kilka kinematografów odmówiło
" vY ciągu ostatnich tygodni,
,
"i:
wskutek znacznego spadku .kursu bry• P. n. „Straty wojenne",
zanłacenia
podatku jednej szóstej
rubla, otrzymaliśmy 2i .kół handlo· ' - (k) Elektryczność dla ludne- cz~ści na rzeoz -teatrów miejskich,
wych bardzo dużo zapytań, w Jakiej ści ubo./.s-:zej. .
wprowadzonego decyzją zarządu miej·
w-alueie wmny być obecnie nguio·
J1Hleµ. ~ radnyGh m. Łod1i, p. H. s.inago p. m.
wane zobow1ąza2u~ poehedzące z opracowuje- proJekt., trtóry llędzie
M o r d e r s two d l a #O r u h
czasów _przedwojennych.
- _
1rzedłożon_y władzom 0-1ieiskim.... by Za rogatka. mokotowska. prn ul. Ne:
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hl~~~e~:~~ri;~;e!b:Oa:t!1!~:~oa!iet~r~

żne w~eści~w·,,;ań;tw~ B~~~~~~st2:;ln~l:Jne~c;g~of0~u~)

córk~ robotnika Stanisławt} Skow„
··
na tanrn kuohnie robotmoze do Ul§nama koGospod~rz Jan I:ifoesnGr w :vewiors:!lyni~
rońską! któr~ rodzfoe pozostaw ili ce- Dziennik arze greccy wolni misji 1niędzyzwiązkowej Henry kowle
S.
. . 203 1:.:ił ukarany przi?z urząd po w.~tc wy w Pa~
lc.m pilnowania mleszkani·„. ;·. f]b»Ad,.. od słutby wojskow ej.
·
.·.·
tłl
„
titar.ica.ah grzywną w wyso 1n.e:· ,t !'._:o r:;arek
ma..rz .2'rabow·ał 00 rub„. ,· ..... ~ .1.v
Rrzqd grec.ki postanowił uwolnić
i1f!lł!0
5ZG!Rii8
m
luh
:łO-dniowym aresztem, poniew~z i:!Pwy*
u
w z tl · h
·
'k)(
· t
~
· S YS no Wsp ół pracowm
1 :m.~ył n~
vW gaze
Wydział Budowlany prty .Ms.gistr&eie po- rnL•none żyto ścioł !1'.!. s1ec::;
ZWi!.'ł"')'A'•' i słO'·'ar"'YS"':! li
ud Służby wojslrowej. 'VVskutek tego daje niniejszym do w~a~omośc1 .publiczooi, pasi.ę.
.
6fk '"" " ·
w '"'~ &.en. '/ nkoło 800 dziennika rzy greckie.~ p - 7.e niżej podanym właściu1elom merucho~no
~
~ódż. dnia 28 pażdzierui!ui
9
- (r) Ze St «f w. ha 11 d'J 0· vJ_ :&0111tało na swoich stanowiskaGll. ·;~·:~\i·
ści dozwoloną Jeat natychmiastowa rozb1~r
o ó W :polski eh (1'1awrot 13). Dziś
- S.ensacyj ne morderst wo:: \'!~.: f:ko~~~h~rewnianyob, za.budowa~ lµb częsci
(\ godz. 6 po poł. od_ będzie się popu,„ · W Clermont lt'errant (Franoja)~
Alfons Kerpert, Widiewska S'.:f róg Ce.;
Iarny odczy_t c~łont\a :J.tow. p. Stefa„ W noey z 12 na 13 b. m. znaleziono gieln1anej.
·
··
na Naruszln ew1cza- „O historii han- w pokoju jednego 11otel11 zwłoki mfo„",
1forja Pięta, ul. sw/ Jana 29 (R.ado„· , ......"' .....,"=~-~"""""~···"'"'"''·""""""""""""'"··~
/
dl'U W st aro~ytnośc1" dla członkew d e1· a~;v 9t O!ir'A.t
'· In,· l\triar;~„ Oh~ls
' t Phl e. goszcz)
, szinma Szhmowlcz , Staro-Zarzewl!;ka 142.
sekoji drobnego handlu przy Stow.
Ooecme areeztowa no nrntk13 1 brata
Ruchla Frchman, Franciszkańska 23
Ze względu, na pouczający temat zmarłej pod zarzutem dokonaula mor·
Jan Wolbert, Nowo~Z~iersk& 5 (Rado?d~zytu spod3iew any jest liczny u„ derstwa i zbrodni. przeciw obyozai„ gosz~z)
.
d~uał członków sekcji.
.
, , ~~śoi. · Matka z domu_ Rouh!:ir;, oj~ia.c
!:~~~:~~~~
;~h11 ~i:.~~~~f01r 1~~~es~~, !Ju,ąo~. cit,_~ ~· ~11 ~\J? n1~'~:-:i.;·~z·d·~.
~-:;._;,···:''
- (r) Ze z w i ~tz ku fe I c. z e~ Je7 za oza$ÓW . oesarstwa by:r. nnn~.,. '>'. Antoni •rrsmbiński
~ Zakątnu. 35.
11v111
k:ur.::;h~ 11czeCT~ce rdr7i.'' .nni:t
,r 6 w. Z polecenia magistra tu dziś 0 st.rem.
{''
, · A. Wallti cll. Piotrkowsk
;~nt.y ·1,?..~)~:~_y

O

1 1
• ;

ke

godz. 4 po -poł. w lokalu przy ul.
K;onstantynowskiej nr. ó, odbędzie
się.
ajne
zebranie o~łonków
rz i nadzwycz
l
f
L.iW ąz rn zaw
elczeró·o"~"'.
„

·

,. Zamiast światła na groby zmarłych u„'
k'OC 11anyc 11 oso)
, t -- dl a rnw::tlH
·
· 1y k a 1e k.1 na
warszt~t ezewcki składa
1 rb. W. sw1~v

T e a t r P o l s k i (Cecóelniana
68). Dzi~ o godz. a~ej }rn ~oł. po·
raz ostatni „Leci liście· z drzewa"
rok 186~. O godz. 7-ej wieczór powtórzoną bę<i11ia
zabawna
Panna
Ziuta moja żona".
lit
Jutro, w poniedziałek o godz. 7
wi8czoram „ Vfarszawianka" „X Pa~·
wilon" i „Pierwiosnki".
'
S a 1 a Ko n o art o w a· (Dzielna nr. 18). Dziś e godzinie · 11 i
pół przed pot pier~szy poranek mu-

60 kcµ.

łi9.~~ł ?C!:j~ 27 października.
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,. ·stowarzysz~nie fabrylmdówi
podaje do ogólnej wiadomości, że dń. 2 listopad.a, ~ gadz. 4 po poł. w sali .kopcerł:uwej, przy ul. Dzielnej M 18~ odbędzie si~
-,~~

·zebranie szvstkich
w

it»liU
.11 zin

najbli:.;~ych

j flt'UJ~
~U'~.·~i ~~:~„a.1:
.<./~.·„ rł1.U"··

a

im
.•

dniach

otwieram
In~~,.,~, języków OCV.lł'H!Zl&Snye5'
Nauka kaźilego ięzyka obajmuie trzy działy: dla pocr.ątlrn}ąoyoh 1
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