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RedaktQl' lub jego zast\pca przyjmują interesantó\'J codziennie, z \x>yjf,\tkiem dni świątecznych, od godziny l-Z ... ej po poJadnia. 
~~.;t."~U=;:=;'Z'_":X:$'?;;:'JI.$fiĘ>m:r.!ll'..:fJ:n.:::;;::!:'Zll".=;.';'"~~:7"~~:=~~~~ • Zł' ITV7'r~lIJZD;ti:i.łe: ~ptm 4Ua:l! 

CENY OGŁ08ZEl'l: f~oolliie,13ltmlł1łe przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. Ogłoszenia \V tekście 1 rub. za Wiersz petitowy. Z\\l\l'wc;r.~llBm!e <i)i!lłOS;ge~1ia za tekstem 
, pIerwszy raz 12 kap., następny 10 kop. za W:ersz nonparelo':Jy lub jego miejsce. l!lillałe @g,lI'GH;:;:[oH-aia po 2 kop. 0(1 W}'razu (za każdągrttbszą 

literę pluci się 2 kop.~. Najmniejsze ogloszenie 20 kop. ['lGlikBoomy 25 kop. waek]l"oaGg~ po 20 kop. ZU wiersz petitowy. Za dotączehie pro
sp~kt?W 6 rub. od tysHlca egzemplarzy. Ogłoszenia, których terminy przypadają W dnie świąteczne, drukt!jemy w przed dzień święta lub po 
śWIęCIe. Artyllullły bez oznaczenia honoraryum Heda!rcya uważa za bezpłatnej rękopisów drobnych nie Z'i\fn:ic~. 

b .. :;:kS".&'_~~'~~~ 

s. ~ 
, :.;' 



....... _ t"".",,?, ';m.~~:~. =-== .. ==~~~}!:~,=~~;;;;,g~,~-",:::~.<=ttiJif ,.:;"w--,: ~::::", Ml:3.?ru
O 
"::::::: 

~za~.·''ĘurozPO'czyqa sf.ę:Jjnia okop6wrosyj- I Krosnowa, nadto w Krosnowej spaW. się r6w- r mują: wpierwsz(~j dzieinicy-:-~a:bryka Ka~serbrech, 
sktel.. I:1erwsze lirńę: .. okQp6w rosyjsicich wyk9- 'nie* d""ór- Łunę tych pożarów w Ublcgły po- t~,(w Radop.:oszczu);W drl1gleJ- wydz'iałhypo_ 
rianę są ~starannie; d.ął$ze r,obionę eqśpiesi.ni~, niedziałek i' w:torek . można było obserwo,,?~(: teczny '(Sre~r\i.a~9); w trzeci~j- s~,łady "Szlen
'pod ogilrem artyleryl niepl'zyjacielsk.tej,. są; zna· i. w Łodżi. Ludność pozostała w najokropmej - kiera, Wydigf i W~jera"; w czwartej-gmach cy. 
czni'e pł~~sze. Okopy rOsyjskie znajdują się szej nędzy. i ldistów (Prze;'azd 5); w pjątej-,:, aptece .tabu-
'przeważme po ~e\\\eJ stJ;onj~ S?ws,y, zwrckoue ~ -- I dztńskiego,(Ołówna; SD); w szóst,eJ-uks. Olesil1-
)p6tkoleqt w, $trOnę .. PruszJ{Q;wa. LiHte oJtopów: . , .'J id 'I skiego ,Wlacowa'.:H );. w siódmeJ:,- u:~p. Kra~u-
'rosyjsk;cb ci~gt1ą się· dO· rzeczki ł,ttrata" kt6rą '. ~I''' "::0' ···~lt;I·;·ff\I." skiej-we· wtorekiśrod~,od ,godz. ,lO do 12-cj' 
tq~nrerze,rosYJscy przechodznl,pod . gradem, kuJ. I ~~( .. ' ,: nl~ ;lir\. rłJ~ l i cz VI arte~ od 9; do lO-eJ; ,w ósmeJ.: -. fabryka 
Wmiełsc0:V{Jś~LI~,?PY!óW p<x;isk1 ar.matllif. ~~ .~. .,; Tow. ak c; Geyel'a (kalltor);'~w dziewrą,te].;.....fabry. 
tzy.ty kormn wcegl;Clmoraz,ktlka. domÓwmH~sz-. ka, Leonhc:rdta' (kantor). .' 
!łcalll)!ch.~; Ogr9mH,eAo-ty po ~bu brzegadl~-! (x) Pj}1śf<i komitet pomocy sanitarno}' dla ~ , We środę. o~odz. ~-ej wi,ecz. wsaH t.e~ll
,tra~yto.sIady .. P?cIskow arf!1a~mch. Zdalel<a .WI- l wojska posiada szpitale, leżaki dla leklw rannych, I mk6w .odbęd~ł~ ',SIę ,pOSle?Z~~le prz€dsta~!cI~1i 
~: ~ufny k?ścloła w Roklt~le. T~prze,z klika I rozporządza już pewnymi funduszami ma prócz ; wszystkIch. dZlelmc dla naJbhzszego·omówlema 
dm toczyła~łę.uporczywa bItwa mIędzy Jednym I ..,. '. I.. • I spraw "Dma znaczka". . 
z".puł.ków syberyjskich a niemcami, którzY na tego zadeklalOwane dośc znaczne składkI mle- j,. . '. 
wieźy'kościo,łaustawHLkarabiny maszynowe. l sięczne-:-aletego wszystkiego mało. 'I (8.) Kornl.sya ewalw.acYJ~a, W~zora] .w 10kal,u 
,Miało' t~ t~ki skute~, te ariylery~ rosyj~l<a' żmu- I Dlazasilema; swej kasy, kt6T~ ()czekują du- i ~~~wa~e~~~;:~~i ~~~r~~)fl~;oPK~i~~~e~~d KOr~~: 
s~ona ,b~?a . bombardowac kos~lół. )<;Ilkunastu ; że wydatki, korni,tet urządza w piątek (6 Iistopa- ; wodnictwem E Wa~nera. .. p 
memc6w zgmęło pod gruzami 1\05Clo1a. Na' d· d' ~ . k ..' I' . : '" . . ". . clnefl~attU,,\~;Rok:.itni~ pochoyva~o 274szereg.ow- a)" zie,,:-nacz a : " " . ;rze~(}dnlc~ący zakomu~lkowa;ł >zeb~anym, 
OOW lednegozpułł~{)w rosYjskIch 91:az dowodcę Znaczkiem będzIe g.odło W~r:;zawy, "Syrena , , ze tL~~rzone bedą d~a. p~tnkty: ewąl\U.a~~.tne dl~ 
p~ku Ka~i~'ierza Roża~ls~iego. ~. Bł:oni.u spł.o- na tle barw narodowych polsklCh. I przy\\ ozonych rannych. ]~dell w są.h Jad~n~eJ 
'oął,starozytny ratusz J, uleglo ZnISZCZenIU kilka Armia rosy.jska, która od. parla zwy.cięsko ~o~. akc,~. G~yer~, ~r.ugl. w lokaJu ,I ~ddz:aiu 
'~m.<JOWk~" • . k' ,. . n-iemców z:pod' \\l'ąrszawy, nie przestaje i teraz I ~Y~~~Sls;),n~rw4 oc o mcze), przy tł. ons ano 

,op:y:omermec le zaczynają SIę na na parę . t .' ... k h b'6 . J"'" d .' . . 
wiorst 'przed, Błoniem. Niemcy robili okopy sta- .oczyc z m~1 rwa\~yc Ol .w,uwa mając z.po Rannt ~ punkt6w, e~akuacYJnych wysy.łani 
ranniej i z!1ąć w nich dball)ść o szkodę. W o- ICh władzy Jedne miasta krajU naszego po dru- będą do r6znych szplt~h, W. których dotychczas 
~opacłi ... z~.al~Ś,~ można r6ż~e sp~zęty, a nawet gich. ... . . .:przygotowa~o ;,000 łózek. Pr?cz tego, urządzo
poduszkI. 1._p~e.Izyny. ,Ale I to me uratowało \\l armII tej walczy przeszło pół milIona· n~ch będzIe .... ,O~O t. zw •. 1ezaJ~Ów li! lokalach, 
niemc6w:~, Po; kl.ku,:~ntach upo.rczywej pp.rony pOlak6w.,. . ofla~~wanych .bez.mteresO~OIe przez fabrykantów 
zmuszem byk 0PUSielC okopy l ratowac Się u- , Al' 1;' . . . l w roznych dzteJmcach miasta. 
cieczką. '.' I" e po a~y,·,czy !osyąme: c~y n~e~cy-ran- j Ł6żkami w szpitalach zarządzać. będzie Ko-
, .T~n( razem)e;Inak ~ie udał,o mi. się, jechać. m:-- ~otrzebuJą ~ó~me tros~ll:,:,eJ optekl. Zapo-, mitet CzerwonegoKrzyia,leialmmi zaś Potski 
daleJ~jakdo Błoma, medaleko bOWiem SQcha- wledz1ano ŁodzI, ze tu zwozIe będą rannych. ) Komitet sanitarny. 
czowa to'CZyła, się, b~twa i nłkogo nie przepusz- A strasz~iwe, bitwyprzyspa.rzaj.ą ich niemało. (d) Przyja.zd gubal'natora. \\lczoraj.,ogodz.· 

bczał!lO' wd . stf()nćęjŁod\V~cza.. N .. Ike
t 
było raclY't tr~eba Jest WIęC naszym obowiązkiem zar6wno 11 wieczorem przyje. chał do. ,Łr)dzi samocho· 

y o. p wroca, g yz perspe ywa pozos ama w h' Ś.., k' . k t' .'. k . d" t,r '. b . . . l ,. , 
Sochaczewie, gdzie trudno było nawet o kawa- c rze .cJJa~s lm. la ~~ryotyc~nym, la .wreszcle .' em z L'lIa~szaw~g? .ernator plotrwws!<I szam· 
lek chleba, nieuśrriiechała mi się w~ale. Powr6t ObOWiązkIem ludzkoscł doJę Ich łagodZIĆ. . belan Jaczewskl 1 ~tanął v: Grand łi~telu. 
m6j do 'W:arszawy,i ukazanie się W cukierni Niech się nikt nie krępuje nieznacznością Jego Eksc.elencya ?śyqladczył" r.e . pozostawIa. "Y 
przyj~te bylo z zadowoleniem przez przeciwni- ,.swej ofiary .. Kwcdy datek .. choć.bynajmniejszy gddalS~ym łiLląguł6odrgkąnlzacY.ę M1Iict

YI 0, bY,Vfóldtelskleł]; ków.;. wyjazdu. . ' .' '. '. . . ,.. , I. ~yz. po, cya z a ma Inne o ow ąz <I o spe - . 

P
· d" . hał b' ł . 'd ' . będzIe przYJ et Y wdZIęcznem sercem. 11lenlr;l, "., 

. oraz" (ugl' wyjec em wu leg ą me Złe- . O Ó . . . dl .' 'h' K' . 't b \. '. . . , . ,,:; 
Ię.TYm. razem dostałem się do' Sochaczewa, Na \. . ~r cz po.mocy a rannyc "; OtThl et e- .. (d)~Qdzkioddzlał lotny •. Ł6dzkllotny od~.,': 
szosie'.: i.:'na połach między Błoniem a Sochacze- dzte zbIerał ofiary na potrzeby WOjsk walczą.- dzJa.1' sanl~arny ma ~ tyc~, dmachudać SJ(~ na 
wem nioe było widać zbyt wielkich śladów walki; cych. ". . pole walkI w celu nteSlema pomocy ranionym. 
widocznre gJ6~)1~ s~ły .n~emieckie cofnęły się i~-Braknie bieiizny:;. Są żołnierze, którzy wtru- Funduszi potrz:9nynautrzymanie tegd,oddtia
ną drog~. GdzJ(;meg~zle 1y~ko spotykały SIę dach pochodu .od miesiąca nie zmieniali koszuli łu, zebra~y został, za po,m0cą sl~ładek podcza~ 

trupy 1<001 oraz mogiły żołmcrzy,' Do Socha- . ' .. ' ,'. . . '.' . • dw6ch dm chorągIewek I wynosI 14000 rublI . 
. czewa przyszli' poraz pierwszy niemcy dnia 11 I A to. przeclez. ,zl~ wpływa na stan sarntarny. Skład osobisty oddziału ~tanowi 150 sióstr i . 
października. Zabierali oni mieszkańcom wszy- KomItet będZIe WIęC zbierał także datki w natu- braci miłosierdzia. 
st!t(]), co się dało. , I rze i ro:eśle wozy swój e, do kt6rych można ta- (d)' Przejazd lotnego Qdd:liału sanitarlllsgo • ....:.. i! 

(Dok. nast.). I kie datkI składać. Przyjmować je r6wnież będzie Wczoraj. wiec.zorem przez ,Łódź przejechGtł, kle~ 
: "Skład intendentury polskiej Komitetu sanitar- rując się na plac boju, lotny oddzi!łł sanitarny 

Na, zgB6sdEC2achlll "nege" (ul. Spacer,owa 21). imienia byłego p~ezesa, Dumy Pańs~wowej A. 1.-, , !. Guczkowa, składająCY się z 100lbrzymi,ch samo-
Pod~zas ~ofariia ~ię wojska. niemi~cki;, p<;>d- . (a) "D~ień zn.aczka" w Łodzi. 'Y" celu zor~ jazd6w. . . . , 

paliły nastęPUJące wSIe w powIecie brzezmsklm. galllzowama proJel,towćlnego "Dnta znaczka" j Oddział ten znajduje się pod zarządem ks., 
K~łacinek,_ ZacywHki" Kobylinek, Maryan6w i miasto podzielono na 9 dzielnic. Zapisy przyj- 1 Wołko(ls!::iego. J , 

• ;d -r.~d~'!!!..-.--,.. M ~ ,"__ w ~ ., .... iW I~~~_.~~ __ !~f!t~i' fi "~tWWU.- !" ~ &* ~"!"s *4" tLf}If:tW' eH Z:W.'h! 'Mf!&WI KM"'" 50 

24) " .' .'. . .' ....". - czy. zanje.ś.liŚ~ier.ano kawę inspektom-I.'. s.z.e. f nie. 'S. ł~~h'ał;.-."·M .. ii~z~~Y, pr. z. eSZUkU.i~C . '.N·; "A" Pnrn:R AN"IC'ZU' ł WI Gourel? . ' •• ';' . w~roklem wszystkie zakątki pokoju, gni6tłwśCl- " 
· ,. "",,,U . A .;. GI'~I' - Tak, tylko z~.:,'. :,,' śnIonych palcach gałkę laski.' .' 
'.. .. . ..":: - Jakt?? przeclez kazałem zanieść!· . Zblizył się do .ł6żka iobelrzał je. potem 
. ................;.. ,-- Zamos~em k~wę, szefie; tylko ze ... na-' podszedł .do, okna. Okno było z~ttIknięte. Zresz' 

'Ciąg' dalszy-patrz nr. 249). :., :':Pf6znodz.won.lłem, Inspektor Gourel wcale mi • tą ókno 'Ł6 wychodziło na podw6rko. bez wyj-
. . . . . . . '.' nw odpOWledzłaf. . ścia. .... .... .' . ..' 

, . ,~s gdy Gourelprzygotowywałslę dO". - To być nie może- zauważył sędzia .....:;. Bądź co bądł-zauważył pan Pormerie";;'" '; 
· spędZenm . na~y przy chorym, p. ~enormand wy- . sJedczy. ..' . ". '.. . . ' tO.v\rygląda na cud. . .' 
iSZed~ z·po~otu. przeszedł do loży, .kazał trzem P. L~nomland wzruszył rainionamii'pobie~ł '.' -'-'Niema cMów. •. ". . .... 
~entom Pl~~tc:.:::~ć dO~1U, ,~akazał I~ kogokol- do dl:ZWi parterowego mlestkaQia.. Pop-.:zedni~. I" - P~i! .. To iu~ chyba cud węjść dopoko" 
Wi~ wypuś\;/ć ~']bo \\.pUŚCIC bez.nalezyte~o ~o.· go wieczora ,odłączy.t klucz wcijodÓwy ~pękulu~z7zelm~zamkrllętego i porwaćcharegotak; 
Wódu-a.z3UłądzlWSZY te wszystkIe . ostro~n?scl. klucz6w starej służącej.' ." .. ' .•.. . ' ...... 'I,bYnre, słyszał agent, który go strzei;e; 
'zoorał wlęzmów.swolCh na prefekturę polIcyl. . ~ towarzystwie palla FWrneriewsze(:lhśpJe. '. '. -:- G<;>urel'a uspionozapomocą narkotyku ... 
• ... • • • • • • • • . • • • • • • • . sZn)e l o.drazu korytarzem służbowym' przesżedł . - Wldz.ęto przecie~1 Ale irtebabyło dać. 
· .. Nazajutrz raooo dziewiątej szef beipieczeti- do pOkOJU chorego.. . ,:" ... ;'. i...·.·, ·.mu te.n narkotyk. Kt6rędytu w.eszli?" l·po.;,· .. 
stwa, wróctw~zy na ul,icę Demours,' zastał sę- Przystanął nagle, jak w .zi~mię wryty. . ,·wta~za!11' którę~y. wyszll?.. Choręgo .'ni: prze· .t;F 
dziego śledczego, który śledztwo rozpoczynał od - Ac~!- zawqłał pa.n "forrnerJe. ~ Co to nosI, SIę przez .s(,lany...ad.~d:łY bYłY, j~~leś śla- .'f 
'loży. ma zna:zyc? To. dobre soblel . . dy;.,Coskolwlelc... A tu,. ,n;I~..Ja to,inazywam:~, 

Pan, Formiere uradowany i . przejęty swoją Ł6zko było pr6żne. . . ........ cudem!' . .' ." ." .'. . .:~, 
w~ością, rzekł do szefa, jak gdyby uwiada-' Na krzesełku, zgiełku w pół, z głową opąr-'W godzin,ępotem ob,u~iił,$lępOt1:~et Nie \~: 
mIał go o wypadku, w którym p. LenOl'mand tą o kolana, Gourel chrapał. '.' '.. .' m6gł sobie llIczego przypomrlłęć. Palmętał .tyl-l 
nie. brał iadneg? udz~aJ.:tl, on zaś, pan Formerie' , ~yła to gratka dla pana Formerie .. Ocknąw- ko, . że. pił· wod~ z l<arafki, stojącej na,.nocnym;~: 
odegrał pI'zewazną roi,,: szy SIę ze zdumienia zawołał: stoliczku,. wpośt6dbutelek .~ lekarstwamI. iP:: 

-.:..,.~a.m'y Łupina, ~arnyl. ~nlby pan nie ':- A\ei ,?nśpi, 'ten wzoroyvy sługal. Hm... ~2;.ukat1o .. ·k~rafki! S2;U .. kano szklGlnki,. z której ;~~~t 
;przypuscą. Jakie. to robI. wrazeme! O tem tyl- . dro~1 pan~e,.l ,co pan na to? Spi .tak.smacznie, pił. Nlezna.1ezlono.lch ... ': ' '. .'. . Y~;I 
100 wszys~y mówIą. ~uP1n areszt<,>wany! Lupinie Jego .wlęzlen m6głsię ulotnić,jtł!{ sen. 'MOż-} ubra~la chore~o ,~łe!D~ło w PO~~JU. , ~~f: 
w w1~enJ~1 ~arę~zcle mam swóJ. odo/ct! '. na mu jeszcz.eteraz powiedzieć "dobranocl" , . Jednakze . prz~plęty. szpIlką ,do sCJ~ny bY!~Jli 

." .. N,le~,ą)owjadaJqcmu. wcale, p, Lettorman~ I nagle poważniejąc, dQrzucił:hs~ - ,ten sławny list Arsen~.Ltt~m, .kt~ry tegO:t: .. '~~' . 
. zagadnął Joonegoz agentów~. . '. '- Nalezy bardzo żałować, panie .. Lenor- . dnia ]eszczepowt6rzyły dZIennIKI l którytakl'1) 

, wsz%'tkotli dobrze? . '; :mand, że pan wi~kszych ostrożności nie zarz'l~ l pozyskał rozglos. .• .' ,:li;' ! 
:.6łU'(bw .Qóbrze, panie szefie.., . . dziłJ .. I ' . , 

i· o ' • ,.', " 
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(a),lJrunłtoalHenie f.abl'yki. wczoraf uruc~o~ I 
, .:miPlro 1-ab'ry'kę Szulca; l Fuksa. Robotmcy w hcz-
i . Itie 200 p~acująb.a·dw.i~ ,~~ia!1Y. --

'(li) Ectia "wielkiej hłtwy pod Warl3zawą .. - 'W" ubiegły czwartek, gdy wojska niemieckie 
Jak-nasitrlormtiją w sferach wOjsk0"Yych w'~Jl~I- znajdowały się w Widzewie, kilku wyższych ofi
kiej'bitwle pod ·Warszawą., zdarzył Się bodlij;,]e- I cerów udało się do. jednego z obywateli miej

· '., dyny wypadek w d~ięjafh"Y0is!<owych wzkciado . scowych."z prośbą osporządzenie,kolacyi. 
niewO'Ii'·całego pułku memleckIego wraz ,ze sztan- I Podczas, gdy gospodyni przyszykowywała 
darem i całym sztabem. ,kawę i oficerowie pruscy mieli zasiąść do stołu, . Na Iini1Rokitno - Kopyt6w- Błonie przez 'nagle wszedł ordynans z ustnym raportem, ·1,t6-

'. wojska rosyjskle~został okrążony ze wszystkich ':ry zakomunikował pułkownikowi po cichu jakąś 
stron Hpułknfemiecki grenadierski. ':' ważną.,~wiadorI1Ość: 

. Będąc w położernu bez wyjścia, pułk ten Natychmiast oficerowie ubrali się, oświad-
poddał się wojskom' rosyj~kim, bez jednego wy- czy wszy, że koJacy~ zjedzą później. 
stł2ału.··· Nie wyt(wato 1'5 minut, gdy otworzyły się 

(x) W łódzkim oddziale -zarządu wzajemnych \ drzwi, . i o dliwo, zamiast oficerów pruskich, we
ubezpieczen budynków od ognia zajęcia r6zpo- \. szli oficerowie rosyjscy, zapytując, czy nie ukry-
częły się. Ii się tu wypadkiem niemcy. 

Właściciele nieruchomości. kt6rzy w ciągu Gospo~~ni P?pro~iła zwycięzców do stołu, 

, /'., 'r.';. "·~·.:'~~·44..,.,. 
Między DicksI1llundc:1uLoUisgcnen me~\Ą.'Y~; 

darzyło się nic ważnego. 
Arm ia sprzymierzona przeprawiwszY'się,pl'zcz' 

rzekę Yperlee, posunęła sję:na\vs.ch6di zmll~i.~ 
Ja nieprzyjaciela do COfnięcia się':l<u Wicksshoo'-
te i Courtrai..\. . 

l W Passchendele i nOl 'rzece'Lys niemcy :utrzy~,' 
! tIlują, się ,z trudności,!. .. . .. 

ł 

lom:lyn 1 listopada. "Agencya Re u{:e ra c. po
daje dodntlwwe wiadomośCi o zatonięciu krą
żownika "I-Iermes". Krążownik w sobotę o g;.g 
rano wpadł nu dwie miny i trzymaJ się na po
wierzchni przez 45 minut, ale potem prz~wrócH 
się i zatonąt. Torpedowce, które zdążyJy na ra
tunek, uratowały większą część za.łogi. Braknie 
40 ludzi, 

ubiegłego miesiąca ponieśli straty w budynkach i którzy wypIh dymIącą Jeszcze, smaczną kawkę. 
spalonych lub uszkodzonych przy gaszeniu ognia 
powinni niezwlocznie zameldować o tern w biu
rze miejscowego. taksatora . ubezp.ieczeń ': (Miko
łajewska 22) codziennie od godz. 9. rano- do 2:-

;'ł Komunikat sztabu I:!a!gijslciego. 
7<j !-ławr, 1 listopada (P.) Dnia 3() pa:hb:iern!-

po poł. , 
(a) Z cechu kuchmistrzów.. Jutro! -o godz.' 

· + .. po pot. w lokalu przy ul. CegieJnianej(miesz- ' 
kanie starszego p.Macielsldego), odbędzie się'. 
zebranie cechu k-uchmłstrz6w ł6dzldch, w celu' 
omówienia sprawy przyjścia ~ pomocą nieza-
możnym czł9J1k.om. ·cecJlU. . 

(x) r?oćwu1l!ce&Jie. Dziś o godz. G-ej wieczorem 
,odbędzie się otwarcie i poświęce~ie I-ej filii Stqwa ... 
rzysze:nia spożywczego "Wyzwolente", nl1eszczącC} się 
przy ulicy Rz~oWskiej Nr. 59. 

(p). M~Ea. Na uJ. Piotrlwwskicj Nr. 25 znale~ . 
ziono19-letn!ą M. Ko\"aJską, bez zajęcia, wzapetnym 
wyczerpaniu sil z głodu .. W ~akim sa:nym stanl~ zna
leziono na uI.PrzędzalmaneJ 80.1etmego Stamsława 
Grabarczykn. . 

;. W obydwu wypadkach nieszczęśliwymi zaopiekoM 

, wata się milicya. 
(P) K.opnlięty. Wczoraj na Nowym Rynka 25-let

. ni D. Stecko, żołnierz, kopnięty z98tat przez ·,~on.ia, 
skutkiem czego odniósł ran~ prawe) nogi. OdWiezIo
no go .do szpilaJa Czerwonego Krzyża. 

(n) Pie6q!JB!liall"ze a pucliłg"~iiall"ł!d. Dotychczas 
zapisala się: pieJftgnhlrzy wykwaliflko."anych 15, pie ... 

, ",legniarek .70. felczerów 5. Chętnych do pracy zgtd-' 
. sila się 40 osób. 

Pożądanem,. jest, aby osoby,. które mają praktykę, 
lęgninrSką przy • chot)1cn chirurgicznych, zechciały. 

zgtaszać się .do lokalu przYi ul. MikolajeWSkiej Nr. 55 
'. Administrncya "Przewodnika Katoliekiego). . 

Z WAHS7A'NY. 
'* Łodzianie w Warszawie. 
Od trzech przeszło tygodni przebywało 

Warszawie okoto 20.000 łodzian. 
Mieszka6cy Łodzi od trzech dni gromadnie 

wyjeżdźają z Warszawy tymczasowo r6inemi po
ja:'.dami na Sochaczew, Łowicz i Zgierz. 

. i ka nieprzyjaciel. dokonał' gwałtownyeh a~:aków 
I w okollcfl.cl! Relms-Calmlla -Pervys. .t\lal<· m" 
, drugą z tych miejscowości odpaI'to, W· ataku 

w zaś na plm'wsilą musieliśmy nleco.lIstą~~!~, lecz 
po [lełudfllu odlyskałiśmy część tererm stracu
nego. 

Z .. lJTWY I RtlSJ . 

Hojny zapis. Poległy na· placu boju hr. To
masz Potoc;k.i w testamencie sporządzonym w 
lifilnie dnia 31 stycznia r. tl., zapisał na cele 
publiczne 100,000 rb. - mianowicie: . 

50000 rb. warszawskiemu Towarzystwu 
naukow~mu, płatne w ciągu lO-elu lat od śmier
ci po 5,000 rb. rocznie i 

50000 rb. warszawskiemu Towarzystwu 
przeci\~gruźliczemu, płatne r6wni~ż \V ciągu 10 
lat od śmierci po 5,000 rb. rOCZIlIe. 

Przelotne ptaki. 

Wyłłumaczylisię· 

Kopei'ihaga, 2 listopada :(wt;~. "Nc.rddeutsche' 
Ang. Ztg." z oburzcQiem odpiera ·.zarzuty prasy 
trójporozumienia, jakoby inicYi.\ty"va bombardo
wania miast czarnomorsl~ich wyszłabd misyi' 
niemieckiej w· Konst$lntynopolu. Turcya-pisze i 

organ klłllcJerski-nie potl'ZebLlję niczyich rad,' 
aby znaleźć właściwą drQgę postępowania, ani 
też wskazów.ek, gdzie ma szokac prawdziw1Ch 
przyj~ciół. Ze ich nie miała nigdy w obozie 
tr6jporozumienia, wiemy bez pouczaniaijej w·tym' 
względzie przez Niemcy. . 

,.Tanin" . ..o;wojni0i---
Bukareszt, i listopada. Telegrafują tu; .~iii 

.: organ młodoturecki" Tanin" w artykule ws~nfm 
"oświadcza, że fortyfikacye. Bosforu Sq.zupełme 
.niedostępne i Turcya' z lekkim sercem możeroz~ 
'Począć ŚWIętą wojn~ .. 

F'~. '/,,:, 

. Z PaiJianic. W piątek dnia 30 października 
o godz. 11 wiecz. czyli w piE:ć niespełna godzin 

", po przejściu ostatnich oddział6w niemieckich, 
cofającYCh .sie na Łask. pojawił się oddział ko~ 

. Warszawa, 1 listopada (P~) WObf;C odparcia· 
natarc..iil niemców, znajdujące się w MińsIw setki 
zbieg6w z Kr6lestwa Polskiego wracają do War-

Dochodzenie w sprawie organiza:cyi .. za~ 
machu na generała Sandersa rżudto:poszlakiiifła . 

l księcia Bu-rchan Edina. 

zak6w dońskich powitany, z radością i west- (l Jeńców .. 
chnieniem ulgi przez dyżurujących członków,mł-

szawy. 

. , licyi. W sobotę nowe podiazdy konne dały znf!,ć Pio·trogród, l, listopada,· Urzędowy komu-
····0 .zbliżaniu się pułku krasnojarskiego. nikat. , 

Tysiące mieszkańców zebrały się w pobliżu "Prasa ~iemiecka skarży się na to, że jeńcy 
· inagistratu, gdzie przedstawiciele Komitetu Oby- wojenni niemieccy i austryaccy użyci są w Rosyi 
,watelskrego urządzili zbliżającym się wojskom. do robót. 
,powitanie owacyjne. 

(a) Lojalni niemcy rosyjscy. Na drodze mię: "Skargi .te na niczem nie są oparte. Artykuł 
· BrZ"erdnami j Skierniewicami znajduje się ó konwencyi haskiej z r. 1907 pozwala stronom 
· wieś. Jlish~ń.znludl1iona po większej częścipizez walczącym używać jeńców wojennych do rob6t 
kolonistów' . niemieckich. Ody prusacy zaczęli I z warunkiem, aby roboty te nle były męczące i 
się cofać z pod Warszawy wypadła im droga nie miały związku z działal.1iami wojennemi. 

· przez wymfenIoną Wi~ś; '. ł 
ZamLeszkaU taT)l ni~mcy .koloniśd nie omie- ~ Oba te warunki w całej rozcląg ości są w 

~zkall pośpieszyć ~'pol11ocą swym współbraciom Rosyi przestrzegane. Tymczasem nadchodzą za
J 2dy się dowiedzieli, . ~eprusakom brak koni słUglljąCę., na wiflręwiadomościl że rosyjscy jeń

,I:!:,~skazali' .• iJ~ wszystkich włOściiln polak6w, kt6- cy wojenni VI Niemczech, . wbrew ko~wencyii uży
;" m zarekWirowan,o wszYstkie kO,nie oraz zapa~ wuni są do robót, mają. cych charakter wojenny. 

spożywcze, N!CmcYzaś koloniści nle nie 
:, stracili."". Vćnizalos o neutralnościSracyl. 
:,::~. (k)Panlka w Niemczech. . Jak namkOffiuni- Kopenhaga, 3 listopada (P.) - Vanizalos za-

· kują z Kalisza, mieszkańcy nadgranicznYCh oko~ . 
lic w Księstwie Poznańskiem, zwłaszcza w okoli.: pewnił dzilllllnikarzy,i.eGrecya pozostanie .. bu-
cy Ostrowa; oga.rnięci s~ panic2;nym' ,strachem. względnie neutralną. 
.przed najazdem woisk rosyjskich i w obawie od-Umowy.?:awarto pr~ez Grecyę z Serbią po 
:wetu za zburzenie 'Kalisza opu~iczaj!l tłumnie wojnie bałka(lskiej obowiązuję oby1wie str()ny do 
;swe domy, wyjeżdżając w 'głąb . Niemiec. . pomagania sobie wzajemnie. ' 

S Z T li K'~I\. ... Zajęcie 'Epiru Vanbelos uważa. jako środek 
. (x) Polski TeatrZjednoozeny (Dzielna 18). tymcza.sąwy.,· 

·W sobotę 7 i niedz!elę8. b . .m.·o godz. 31,'2 po; Olbrzymi z!:J,łew. 
poł. »Arnnestya" epIlog dramaty!'zny 'Hejerman- Paryż, llistopadą, : (P.) Wylew, wywołany. 
sa J po. raz pierwszy w Kr61estwię iI W6z.Drzy- przez zniszcz. (lnic. śluz,rożpościerasię od lzery 
mały~ obraz dramatyczny w 3 aktach. . . 
. Bilety wcześniej do nabybycia w cukierni i toru kolejowego do Newportu i Dicksmuinden, 
\\l-go Gostomskiego (dawniej Roszkowskiego). sięgając okolic Pervys., . 

Głos "Times'a" 
L()ndyn 11istopada (P)- ,Otluiwiając '"PO_ 

stępowanie Turcyi i jej napaść na wybt'zeże~'ro· 
syjskie, "Timcs" pisze, że państwo otomańskie 
jest teraz prowincyą niemiecką, prowadzącą woj
nę w ińten~sie Niemiec. Byłoby n:ecz'l . nie do . 
darowania pozostawać dłużej w niepewnoścrco 
do ostatecznych celów wobec przygotowań tu· .. 
reckich. 

Annaty " Breslau" sl~jerowane na.Teodo~· 
zyę, były 'pochodz;enia niemieckiego .. ,'NiemcYI 
waicząc z Rosyą, walczą r6wnież z AngUą j po-' 
winniśmy przewidzieć wszystkie wynikarące stąd 
~u&L . 

Na .. Gni(J,zil()~ T,,;n. l)'ęi!Jh "a:tlJt"l:(J,~Il&i . 
J6zefowa Kopczyńska z dziećmi, ~~jast palcbia: 

światla na groblem~ża, sk2ada 5. rb. " 

.' .2Ifa bz".Jdnyoh" 
Zofia Radzimińska, zamiast ś~j~la na grób Itj) .... , . 

. chanego ojca: 50 kop. , .' ." . ...' 
Zamiast.świat/a na. grób matki,januszewscy 2 rb. 

. Marya TWoro:ąóWo;< zamiastś~iatła na gfolntć~ 
d~ieci l· rp; :t,:, . ..... . 
'P:Winklef, zamiast ŚWiaU:lM gro)).ach, rOd.dny-
1 rb. . 

. (Do uznania Redakcyj .,Ji.:ozwojuN), 

Zamiast ś\"iatla na gr6b dziedi,Leono~li~ Chwal~ 
ibińscy 5 rb, ' . 

Padzn~kc~~~c .. 
Biedni miasta Ło::!zi,'ln. pośrednictwemks; 

Szcześniaka, skfadają Po;..lzi0kowanie p"ństwu 
I E. Adamok za ofial'~ dw/óch worków mąki 
l kaszy. 
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:,7Q'1Z'J:~~lJ;;;lt~'fl>i;n.:=~:::::t7~:'~~C:J:;:Jf~:~"'Ć;i':2Y;23:&~1~,?J.C;ld!1iti:"YiJIlff,;,r%'"~~l~~TI'i)f~ l t~a rl3?e1~,O ~~lzif~l~m dl~i/~~fJ s ~;~~o j :r!~7~?m~ 
"~';i ."~"; " ' . ~.w:\li?;JP.;':"!~(~~Y ~;:rV" r':ljJ"::F;";' .!'.... .d.;'';~'' fi::':':;(!:m1l [::1 i simy I<ol~ać. Nagle zaczynają wp~dać do'na; 
tt~. ~~.5j{'l~ . ~. 1'#,.," t';:}1\i ~;::;:y? !\~}':ii~ [::1 c' f!.:~) [;;(~) , \};J:·W;!li.:j' granaty i szrapnele francuskIe, kto re zmuszają 
{;jj'~ l1:~!GSJ ~Li~ ~~ &,;~ U.\f.11:J lJl'~ 12I tD.\ 0:~:J ~,~~ lIi;ili~' ~~ i; nas do oclwrQtu, bo okopy naS7.e nie sko.ńczo. 

, . 1 . . l' ł . . .; t' , q'l 't' l l l' t 1 . 69'~ glej nawIedza nas samolot francLlslG. po dlllg1C 1 1 CHrl Ile l ctel~ptClmlC,l, opa rzony sW. ",a ;:rUlllcn 'uml, Z llHl I" (. Q tS opa( <1, przezywszy:; , . . .. 

@G;~\t'Jt~~tEJ~ @~c ~~@rro$S.rJ!l'il~~Uil~I:nv I:~ 11~.. Cał{ korpus ucieka. l?koło pół do dru· 

lat. Wyprowaązenic d1"O(ji(.:h Ilil~n zmlok dO. miejS~O\v~go. lwśGio!a od?ęd.zie się We wtore~.o ~j()~z. 5-ej :." .. 1. li 14. wrzesn!U. 0. SWI.cl.e zaa.ta;~owa,ł .n. as ba- I 

. po pot NaU1jutrz o godz. II-cl rano po na~ozen.st\vle nastąpI ZI?Ze~le zwłok ,:V groJ:>lc roclzmnym. ,!: .. \ talIOn pJec\loty rrancusloe] z dwoch stron,. po-
Na sm1ltne te oh rzędy zapraszają krewnych I zl1ó\)ornych W glęJ:>olorn zalu p~)grązona. ' ,\ party' prz. ez artyleru", .. Przez cały' dzień . st ' .. ' ,,'Xl ,;m rm .~ rn ~~'lI m. t' J"'.. olmy 
2940 Iti" WiJ l1b &l:. u 1:l\l'J f.,'1'.lg i~ \ w okopach, szczelnie przyciskając się do siebie .... , 

~I~~:~~~i:~~~~:~~~~~~:: 
t\~.iu~n~ f(ilG'tll!'~ ~8i!~~.11l1l~ I ,,10 wrzesma. Plzez cał4 noc lezyn:~ w cierpimy z ·'lodu. Nie wiem jak się to k • 
lUl~ht~~ n~(~U ijJB~~!: ~ij!E~ ol<op~c,~ pod ~Jl~wnym d~szczem., Przemoldlsmy ! czy. 'Id dod~ltku deszcz nie ~staje. Wres:ci~n; 

. . . .,. do Sl.pl.\tl kosej. Na plzestrzcnJ 800 do 1,000 I drur5iej dają nam śniadanie składaJ" ce . 
" Temps" zamieszcza pamJętmk zamierza metrów przed nami ciągną się solidne okopy . <. d b' , ,,' . l 'ł! (ł < ~ ~ITę z ry· 

niemieckie zabitego we Fruneyi. t I " . o I . . I ZU, o ro lny Imęsa I {Owa <a s Ol1l11y. o jest 
~ ~. ',', " . " , ar y el yl Ifan cus (lej. , to samo, co kropla wody na f Oz al on ka • 

... ,,6 w!zesl1I.a. N'leplzYJdcl:l zGlITI l.je wzgo- Na prawem skrzydle wre (łowca w'1Ika. . -,,' p y 
rze w pobllżu Vltry. PrzechodZImy przez Marnę. Zdaje się .;oc francrzi są w złem r;ołoiC '1iu i hę- I mieni ~ . ,". P ł d" " 
16-ta dywizya już się bije. Trzeba zdobyć wieś d<=l musieii "się cofn~ć d~ 'Paryża" t' ~ l '", I" ;;', hwr~esnłl~"'d . r~ez ca, bY" zIcn. sIedzImy 
de Mńisen. li .~ ••• . • ~,.' W ~ ~o'pac C' I . c~ y ~Ien ~as IJą. ogniem arty· 

. Zbliżamy się do nieprzyjaciela. Francuzi \ ,,11 ~WI zesma: .o Z-eJ. w .~ocy ?trl.ymuJe- I lerYl~lmr." ;:,~ua;~, kto~y lezy 0.4 )<Ilo 111,etry przed 
IUstępuj~ .. Tro~l1ę da.lej wpadamy ~od t~ki ogiell 1 my ~?zka/~ wystąplem3. Myslelt~.my~ ze ?O ata~ '. na~m z.all~~.I4 .. lra,n,cuzl. ",W"l~z!.en arty,erya f~a~
mtylerYl, Ze me ITlOzemy utrzyrtHlc SWOIch pozy. i I~U ,I! e •. n.l.e . d~. o~w.r~t~: . M~\\.lą,. Loe d",.a kor. l c~~ka zo';,ta~lała. ~,as. ~ ,.:>;:>v~O]u, ał~ O g.od~lme 
'cyii cofamy się. Ratujemy się razem z cho'll,~;~ ,a,r!n~Jn:ep.~~Jąc:c,sld;j p:~elw~łLnasz front. l PO! ,do 7.~] wJp;"zoren~ ,;:v~poczę:a !:;.!ekleln~ 
rągwią i komendantem. Chorąży jest ranny w \ Bl~g~j~my . tdk,. ze .me zd<.;zyh~m~, JC"c. Zad~~h I ogle~l:, .ld6~ y trw~ł .do pOt.nej . nocy,. f'r~l1~uzl. 
ł't;l<ę. Kiedy podchodzimy do mostu na lIAarnie, 'j trupoy.; st~je: Się n~e ~~ ~l1leSlenJa; 9 g~dz~nIe poSy,t,,11 ndln pOCIS!Cl co 10, mInut, me dając w 
iogień staje się wyiqtlwwo potężny, Nie można) 10 :\?~CZOI ~m po raz ~)!eI~SZY ws nJC COS pl ze~ ! ten sposÓb odroc:~ynkt1... . . 
;powledzieć, żeby to była klęska, ale odWrót. ,trącll,;smy l cofamy SIę plzez calą noc do S-ej .. Około g~dzllly 9-cj w.lCczorem. dopIero 
Nasze straty są nadzwyczaj wielkie, ale niemniej- ! rano. . ... ..' Jemy ry~ z ,mięsem, kawę. l m~te biszkopty,. 
osze straty nieprzyjaciela"; ~ ; ,,12 wrześnj~. J?o~taliśmy kawy i trocl~G któryc~ częśc trzeb~ zO,stawlć na Jutro.. Okrop
'.' . ,,7 wrześni,a .. Kopiemy ,w cien~ności tran- l chleba: Nasze. CJerple~la są strgs~l1e .. Mów:ą nośc, lak nas .gil.~bl głod. A w dodadku deszcz 
"szelę. głębokosCl .50 centymetrów I przez cały ~ n~m, ze d?I(o.ny:vamY.1 uchu okrąza]ącego. Mo- bez us.tanku leje. Jak, z cebr~. . 
I(!zas jesteśmy" pod zabójczym ogniem artyleryi l Wlą ~~m, ze Idzle~y do Bussy,. ale że u'zebasię . Nwprawdopodoone, pSIe życie! Wnet wy· 
'francuskiej: ~asza artyler~a, ,jak się zdaje, jest c?f:,!c le?C~e "daleJ: 0. cztery kilometry od S0,u- buclmq u n~,~,d~otcby~:.~. ' '.. , ... 
~a słaba. 'WoJ~ka, ~tóre zajmUją most na ;~ca~a- J ~m? fOl tyflku}e.my. wyzy.ny.. Przez cai'y .cz~s]e: ,,}6 wr .. "sOla~ J~ste:SIl1Y. w pIerwszeJ. lmll 
1e Marny, pOl1los,ły stra.szne straty. Z szescdzie· I :tesmy. ~łodl1l I me znaJduJemy absolutnIe zadnej okoPJow .. P\zed. ,nami bata\Jol1 161-.szy, kt6:y 
sięciu ludzi przy bateryi zostalo' 25~ ~ zywnoscl.. Przed Souamem spotykamy korpus ponlOsJ okrutne straty. Urządzamy swoJe transzeje. 

Okoł.d9-ej wieczorem wychodzimy szukać! saski, który ddst~ł się tam niewiadomo w jaki Okolo godz. U-ej artylerya zaczyna do nas 
:kartofli, ż~by Się nieco pokrzepić po całodzien- ~ sposób. . . silny ogień. . Na naszą linię pada deszczgrąna· 
nympośdel '. '.. . Znów sypiemy szance. DeszGz leje jak Z ce- tów. Chce nam się jeść, jeść i i eszcze raz jeść! 

" u 8 w~żeśnia umacniamy swoje okopy pod bra. Wojna -to bicz. Przemokliśmy" do osta-Nie. śmiemy się wysunąć za okopy, bo to nam 

, , .. og~.,.ł.em,~rtYlerY.I.' . ~ra .. ncu.~k. ie. i .. '. Fra. nc~zi ba.rd. Z.'. 0 ... 1'. ~ni. e .. i. nitk~" jest, nam o.kro.· .p. nie ... ~im.n .. o ........ 0 .. t.e .. m, groz! .niec. h.yb~ą, zagł~dą ... potl'z.ebY 
.. naturali.I~ iIDOc".:() Slę oko~ah ~ ~m at~kuJą!"am ustępuJą. zeby rQzblc.oboz n~ gs>łęm po!u fll.erna n~bwy;' musImy załatwla~ tutaj w okopach ... :" '. 

}SmrroJo~-fl'an;::t.:Ski.wcl~.n:a,s.śIEtg2:L..!..._,., ..:Ol<oł? god~my 8~el wleczor~m :udajemy Się d.o Jeszcze przez. dwa dni żołnierz niemiecki 
i, ."~ wtzeS~Ja. POWIedZiano ,~a~'n. ,z.~ J~tro .bę-~i Souamu, cIesząc SJę ~Za~e\11e, z~, ukrYl.emy slęzapi~~'Nał sobie w notatniku o chłodzie, grana· 
l,d~ę wlelka,,~ltwa, C~warty dZlen JUz. sled~lmy l po stodołach .. Ale spac me moghsmy, zanadto·· Łach l UleW\lymdeszcr.u"-a potem zabiła go ku-
~~ch . . ! Śl11y przemokh,.. .... . .1a francuska. . ' 
~. ~.. !'11~.'~. ~.' .. ~~_~_,,.'i!~ ...... ~""',. ... ·.,."">l'!l'··"",.·mII 'a i ... ______ I _ . t ' •. ,' ~~_~~v.~ 

. , ..' . 00 \VAR,:SII. W •. Y II ChorOb.~· US;~~-;;rfdł~ i .~;; 
.z powodu krą2;f.ley~h p~ midct~ .pogJ'os~k, jakoby guzowe . "d' . p' ft. . Dr. B. CZAPLICKI 

oświetl'!nie uliczne' miilJ'o by~ . wkr6tce przerwa.ne, ;;.~~~ r:/~g~nfe~ leJ;~n N~~.~~ II . o!dynator szpitala Anny-Maryi 
R\lIIP. 32m 5 2958....;.1 IPI@i1l"kawskaU!!9. Teł. 52-53 

I J'. I ~ , · ·· .. 1 Przyjmuje odg . .ll---:-12 r~o!od 
I : O'l 'llf~iMUle'~.· E IW' , ". 5-f:J1/. p. p. W ntedZH~le I ŚWlęt~ 

8l1lr";H';II~R. ,od. 10~·11 rano.· . 5~ 

, pOdnją do publicznej Wifi4omośći~ że przy dzisiejszymstilnie rze... 10 RUBLIŃAGRODY l Drll H4 . Saldiun_li\\d 
. czy w ga,zowni; g~2u dla oświetlenia uBic' wysial11łc:jt!y. CZ\irny piesek, z zóltemi plaM ·'1 p .. Pi.Oi .. kÓWfllI!UI.ł20~. ~ł. ' 

. mniej więcej do a .. go m~j~ przyszłego roiku.. ' maml. rasy Rehpintscher, zginął.. rzyJ.mu)e zc~orobaml,we:vn't:'"'%' 
Z g~zu do oświetleniu i gotowania mogą P. T. Konsarneri... ~ddać na PiotrkoWską' nr.17!. IC:~~l~~~~C~jOl6dl~~ ~a~~e:h 

ci korzystt\ć tymc:wsem W dt\lszyrn CifJga bardzo @)fAz~zędi!J:I;e ' p' . . . I do 6 po pol. Tohtf. ~9I .. iÓ· 
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\\i go'dzma.ehod 7 do 8 rano, 10 do 1 przed poladniem i od !!3o~' . '0' P, Z. em 1\. Dr. S.SZNITTKINO 
zmroku do 9 wieczorem. Vl innymezfisie ciśnienie w sieci rur '.' ~~, I· Śrel)l!raRaa $. 

dopt·o· '~'\"'dz' '" S1'f> do' m'l'nl;murn ., 5021"",,· '. 'lS.pec"aJista.' cn.·otób skórnych, 
. . WU.U . 'il. '. .' ram rasązer:ów l kores· \ welle'ry7'znych,·{stosuJe.606),.ko, 

I~i~~~~;~i~~i~~~i~~ii~~;~~i~~~i~~;;~~.n ..• ~~~ .. ~.w .. ~.~~~UI .. , .. ~~.I~~.~.~~~.~ . . Grabowa 27 własclclel domu.. etc) .. Rano odS ipót"711 IP6f 
. . , .' . ' . .' .... od 4 tpól...;,$i 'p6~ . '. .~ 

O· b ł I'l ~ I niekll1.'uia do odshwienia zaraz. I' ~tijnistaw Ghmielecki . . t ' .. r~. ~nr.~ ffll~~. ~~~Z~Ut~~ r Wiadomość: Benedykta 10 .' ~\kllrtę ocl P!łszportu 1 f re'lIf'llZ' ED Cilu. T\lwarlysw
a 

. Ildl. m; ~~~ ru;J"" fllm~~1O II fryzyera. .. 9696-'-'2-2 zfilDr. SzfeiQerta.Ktoby. n,OS. iadał. '. Il:.' fI.D .' n .'. Oobróolynnoś01 

.' '. . . ~ .' 1I'll0tJ'z~J:>l1a z~raz dzil?Wcz9na do 'zagil1 ąl pasz~ort wydany .z ma- ' D'",I.Walcław'h:;trcw~ki 
1!l JtlknaJta~Ie"J. ,vyprz~dan~ meble r sluzby. Wladomośc.: Spacero·gistratu m. Turek, gub. ka1i~ '~li'"'>i{~T~~'~Jfi~~ p~rłt' ~ I inieszka .obecnie. SKW!E~@)tf.A .~!: 5~Ch. POkOjÓW,. Mlko!aJeW.~Sk~ If. W. a Nr. 41 'W Adm. "Rozwoju". G skięj, na imię Maryi Lidii ProWe. .' i,'ll~ '. "I '.... ,·1 .. ' .. .MI n~p wykon'ywa ;wszy ~ tlo e 

;Nr •. 4Q!fl. 2. . 9~~o-o-:-o ':vaginąl pies szary szpic.Ła~ka- ~ . . 9685-5":"1 !JJ czynności felczerskie, pri1Jmul~ 

D 1n,c.hłoPCóW .. :lIvralll{OI sp.odme i. f,., . wy znalazca zechce odPrOM ., za. ginąl kwit wydany przez kom- .. i \'. .• . '.' 1 .~. oC.,.ne dytu ... ro,w. u: c, h. o •. ".yCb •..• 5,oL .. 
,z. prawdziWej I,Sl{?ry ungiel- ; wadzi.ć go za zwrotem kosztów . pumę "Singer" za Nr. 190, na rolo wy do drakow ... eni.a D W .. :skletdostać; tylko PIO!rko\~sk~ I (~o d.~t:l1~ przy uJ. Nawrot 7~, N. '1 unię Kazimiery Wlta1i1ClWSl{!ęj .na l., , f" . II" D·utkUl.W.".,H'll1 

Nt'. 145 m. 54. " 9'.Q.G-J-·~ l' how!f1sk,l. ~lepr.awego posla~a •.. oddaną maszynę do rcpan::ćyi. zechce zJ'oży~ ,okrty Ił Uj W Ul 
na. dę' ~SO.biŚCie. do' Warszawy ~z~ tO~lqgll1e SIę d09701<l4Po.W2161'' l' ~.trzeźenie. zrobi on. e.. 9705---1. W l\dm. "Rozwoju", Chereby 'IlIf9nerycZl!I18, 

.lU zabjeramli~ty i przesyłki. ZI!1110"el. - -~' -:--- ". ,. S d mk.óa:-"11II 'li iIIllI"c)g moczo'llWy.oh, 

.Biuro .. dzienników A. Gębah'kie· '. o'. l PrzyjmUje się w hals~YI\1 ciągu pacerown nr. 41 pO lIJhca lliIawll"'ot "\'U, róg PIotr-
:!Jo? PIOtrkowska 'O. 9705-2-2 Z~INfUbmnB dokumBntu do środy zleceml': do '. "fJ.CtPier'" . l{Owskiej ... 
·.·ladędOW!ł~SzaWYi:wra.camw _~~ • . 1J I' WARSZAWY _.' === : == 9-1215-8.Pąme 4.::....5 . .-.-
U t,ym tygOdniU, PI'ZYlmUJe zle-. . .:: PIOTROJ!'~!:J.l1\'!~\ln' r2n~IlfWy· ~"""""""'.,. , .. "e p:::O . , - -1l1li 
cemaillsty.międZY.5-4g0dz.rr.rallCISZekLuteraCkIZagUbj(I... . .I)l1l1.JWIW.~WiV.;DIl\..~·8·1KOt·A·J·~."······..·a .. a:...II 
f'j-otrko.Wska .89 m.lO, oficyna, r PE!~zport \V~dany z g!TI!IJY Li- I Wlad~mośću F. s::.~tJera,Dłttga ..... ' ..... , '" ~1i\Wągw I~HAIr~dl'k80J" 
;1-sze plętro-l-sUl sień. 9715.1 bochlll, gub. pIOtrkowskw). , l l'i!: 66, od 10=12 I 2-5 ... _ 2956 "[\la" U :m, ILU " lU l\B U, 

9715-5-1 I D 9 'd' 'k •• .... ., . . 
'OPalowe drzewo do sprzedania '. . , I ~. pa:l Zlertll 'a S!~ra",;;:~ono \li {l:.!!. iOil d A '. . i )' 

suche. Ul. W6lczańska 166.' ~ltn:tdztono. paszp0t:t na Inllę \ ~ :"eksle po 100 ~b. In ,blanco na i\; :"lIIpa~er@wa [J . ( om Nike. To.w. KI SCbęłbłęra' 
. 9711-1 .J I\leksandm LudWIka wydany I l1111ę· Józefa Kędzterslnego, 2) na Z '. d' .(>.. . '. . ".' .' . 

z gminy Grobów, gub. rudom-. im. Wacława Kędziel'sltiego. 5) .ape\l{ntll. z~evlom troskliwą opiekę I staranne przygotowa-
,prz:ygotuję do klasy III-ej włącz- sklej, odcil1t;k od ~iletu w.ojsko- I :l<l. im. Józefa WoJ.ciecltoW~kiego 111e do "średmch ~~kład6W naukowych. Ze wzglęcIa na ogól-

me za słoneczny i ciepry po.. . we.g? .oraz ł:nlet z tot?graft~ woJ- ! l n~5.o .. tub. lIa Im: St~n!sla 'fa ną sh\gp,:cyę mozJwe ulgi w oplaCleza naukę. Przy szkOle , 
kój. Oferty: Redakcya "Ro'zwoju" j tte) Jazd~ wydany z l.olei Iobr.- I Dalsklego. Ostrzega Slę przed ~ZaldacZ ,'rob~oW$ki IK .. ursy r:ł A i'" r:'" J;.lowskie . .:.d 
"DyplomoWana'!, '. '. 9712-2 .. 1., ŁódzloeJ. 9695-3-2 nabYciem. 29ii3. fi .' rCl,ułlijOg cznO-rfEhJ . 1/11 
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