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~'i.uie$hu1!e przed tek'-ltell! 50 kop. za wiersz petitowy. Ogtoszenia wtel,ście 1 mh. za 'Wiersz petitpwy.ZWjJC2::ll!DlI1Ie o@9'oóil&!eUaUa za tekstem
1?lerwszy r~z .12 kop., nastę~ny .l? kop. za Wiersz nonparelowy lub jego miej see. [;,Jia·h~ ~głos;;:onila po 2 }W.P. od ~vyraztt (za każdą wubszą
literę płaCI SIę 2 kop.}. NaJmnteJsze ogloszellle 20 kop. m::oll\;h:HrQ~lI' 25 kop. t.lekll"(DHo@1 po 20 Iwp. za WIersz petitowy. Za dotączeme pro"
spE?kt?W 6 rub. Dcl tysiąca egzemp)arzy. Ogłoszenia, !{tórych terminy przypadają w ~nj_e świąteczne,. drukujemy
przed dzień święta lub po
Ś\Vlęcle. A1l"lJ:ytt!l!!tw bez oznaczema honoraryum Redakcya uWaża' za bezpłatne; r,ękoplsoW drobnych Ole zwraca.
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Zawiadamiamy nas~ych RJrermmerato- l' wstydliw~e troch~ pieczY"Y a i mo~~ jakaś oma~ I '
lilI.o..ll ..·!Ctkowa"'ł·"'.
"
.;/
.'
,
sta. Kazdego wieczora pierś WZOIerata współr UL y
row, ze będziemy doiLlawac b'Plz!Jłatme wy"' czuciem dla powracających z twarzami zmęczo-,
Warszawa, 7 października. Wojenny generał'danie pm'amlll! R~iZt,,:mj~H" tyUw do końca nemi, posmolonemi, ażeby w kółku najbliższych gubernator Warszawy i okolic ogłosił podzięt
. . .' ";'
opowiedzieć o przygodach całodziennych i po- kowanie dla ludności Warszawy następującej
oczącej suę WOjny,,, ~ •
d~,mać. ,nad j.utrem," prawdopodobnie ci~ższem ~reści: . "Podcz~s przemarszu. przez ~a!szawę
~raWłl1m!l(l'(l11qłflnrl! ~~lIfl"lf'lIJn"
I1lZ dZlen przezyty.
..' .
•.
• 1 okoltce WOjskowych oddziałów, mIejscowa
.
"I ~M~mabt)[tl.\at,yi!ł "RU,&"lIU u ~ I . . N~ ulIcach snuły SIę kobIety! dztewc~yny, jludność odnosiła się do nich z piecżo,łowitością
~,.=ci"T...~,.VA>_""·"_""_"'~F ""","*.w;:t"",;;;;*;;_ ..uw;;S;;;;;:;;; (dzwJgaJ'lc toboły z towarem napoI wykonczo~
i współczuciem, które przybierały niejednokrotnym.
...,'
nie wzruszający charakter. Głównodowodzący,
Prze~ turkot pltczny przedZIerały Się głosy dowiedziawszy się o tern, poleCił mi ,wyrazić w
ostre gWlzd~wek tabrycznych. .
•
.
imieniu jego szczeie podzit;kowan{e ludności
ObecnIe to wszystko za.marło, alb"?: prai}:le Warszawy i okolic. Nilliejszem oznajmiam o
f zamarło, - dogo~yw~, '. PÓ.kl m~ły..:h zapasow tern ludności powierzonego mi geuerał-guberIle osób opuściło naszą .Łódź w ostatnich węgla .lllC wyczerpie SIę do~zczętllle. ,
natorStwa.
Tłumy skłaj}otanc grćil'l1adzą się tylko tam, I
Warszawska Cytadela Alek[:iandtowslca6
kilku tygodni.nch?Cyfry,nmvet·i)[zyblii::oncj,nikt zapewne nie byłby w stanie podać. Ale bez~ gdzie wydają im oszczęC!nośri, złożone w ka- września 1914 'r.
wątpienia' składają się na nią dziesiątki tysięcy. sach, lub te,ż bony wspar~.
W()jennygenerał~gubernator . Warszawy ji
Jednych wzięto do wojska, jako rezerwistów,
Smętne to tłUl11yl biedne.
najbliższych okolic generał-lejtnant Turbin
innych-~jako ochotników, jeszcze inni wyjechali
Opustoszaly też chodniki na ulicy Piotr. , '
. •
jakO (kl~gaci ~ódz~y dla .za!atwienia..rozmaity.ch kows!<iej" wzdłu~ których ~ak ciężko b.ywało się
Zdóbycz wojenna.
spraw pilnych l... me zdązylI powrócI c, nakomec przeCIsnąc, że az brzegamI wylewały Się na bruk
M'f sk 7
'd' 'k (P) P
• I
"'"
nieprzeliczone gromady ludzi opuściły nasze sąsiedni, Teraz spotkasz tam chyba wyjątkowo •
1.1.'
paz z~ernl a . rZeWI&IOnO "Y"
miasto ze strach~, .nżeby dalej być od Okropno-, sploty młodziutkich panienek, po trzy, albo i po dy. szesc samochoclow, zdor,yłyo!1 podcza3 osła
ści wojny. Do tej JUŻ dużej gromady należy docztery, trzymających sie pod ręce i wprawiają- tmch walk !la froncie pl'uskim. oraz 2,(),J3 jeń~
liczyć tych }Odzian, których wojna zatrzymała
cych się w rozmówki kokieteryjne z jednym lub ców niemieckich.
poza granicami kraju.
'dwoma adjutantami w mundurkach uczniowWięc, pomimo że liczba kursujących pociąskich.
W
gów tramwajowych zmalała więcej niż o po.toNie .'~atrzyma cię te~ . gromadka ge5zeftmawę, jednakże w wagonach zawsze prawie można
cherów, żywo szwargocących na chodniku o
Nastrój w Krakowie.
znaleźć miejsca swobodne.
interesach własnych i .cudzych.
Dorożek, jak już doniósł "Rozwój", czynCukiernie i restauracye świecą pustkami.
Piofrogród, 5 października. (Wł.) Dzisiejsze
nych jest zaledwie czwarta część liczby poprze~ Mnóstwo sklepów i różnych zakładów zamkni~- I wieczorne wydanie "Birż. Wiedom." zamieszcza
dnie1; można to zreszhl stwierdzić, mijając sta- to. Mnóstwo mieszkań opróżniono.
depeszę ze Lwowa zawierają7ą w~wiad z pr2!Ycye dorożkarskie, na których zami.8st dawniejPowietrze mamy czystsze, to prawda. Nie byłym do Lwowa :adny~ ~agl~trat~ krakowsk~e:
szych długich sznurów dorożek dziś zaledwie po dźwiga już ono tego obłoku sadzy, który zdale- I go. Radny Ó?, komunIkuJe!. ze ws~ód lud~os~i
parę ich staje.
ka widać było nad Łodzią i który wdzierał s~ę Krakowa p.anuJe szal~na p~l1lka, \Il'sród.leglOnJ, Samochodów nie ujrzy, od czasu wyjazdu we włosy, w odzież, wpadał do mieszkań i nie- . stów polskIch -: głos! d~I~J depeszalw();'"Jska-'-.
władz policyjn~c~.
. '.
•
.
. .. porządek w nich sprawiał.
.
wy~ucł~!o.wrzeme! ~agrazaJ~ce. ohvartyrn bu~łem .
Teraz gdy słonce zaświeci na pogodnem LeglO~JSCl odmaWiaJą. przysIęgI fra~clszl~owl J;ó. \Il?zy z ClęzaramJ, megdys tak hczne, dZls \
stają SIę • cora~r~adszymiinai:vyże.i - w,ozy ~e chwilami niebie, to jaź bez przeszkody ogląda zef?"Y I., Dokonywan~ ~śr~d Olch reWI:liye uJa- ć
sprzętami Ub<?gll111 sp<?tkac l11ozn~, . LudZIska s,tę niewesoły stan dzisiejszy miasta,. które niedawno wl1laJą odezwy ZWIerzchniego \iodza do Po-p.rzepro~a~zaJą pO,d Zlmf;), ,lub tez wyprowadzają jeszcze walczyło o lepsze z najbardziej uprzemysło~ laków.
SIę z miasta.
wionemi w Cesarstwie
We lwowie.
Stowem-ruch kołowy zamiera nieledwie,
•
(Dok. nast.).
Lwów, 5 paZ:dziernika. (P.) Nac~9~nik ml~ła'
Podobnie zmniejszył się ruch osobowy.
~,
LWowa ogłasza: Sledztwo siwlerdziło, żo.1+:go
Gdzież owe ochocze gromadki dzieci, .śpieszące
' . i - ·wrZ~ŚJ1ia.stl.zaIiUł(). z·' dwu do.:taów '~rzy ·u!. Wato:.
do szkół co rano, pieszo i tramwajami?, Zale~
w.~j.. WqbGp ,tego .lIa~~rał;gubernatorGa:lic11 roz~'
dwie nikła ich cząstka' znajduje miejsce w siko.
k~za! ;zagekYfestro~at te .domy z p0203taWljf,:dem,
łach. Ten brak uczelni to jedna z najdotk:iwszych bolączek doby dzisiejszej. Radzić nad nią
)r ml.e.. S. ię.ez.noo.o . t.e rlJl mu. .m~eSZk:Ulcom JOO.·
..• ·. d.o.m...Ó."".:
i-działać! Działać energicznie, .b:!z zwłok próPospolito, r.U3z.eniG w Warszawie.
. na }YYP!,?wad.zenia się· . Dochody :z ty;ctI" dQm{tW
.
l do ·chwll. wyprowad:zs:1ia s~ mla3L~ancow rą:at):\
żnychl Młodzież denerwuje' się w. domu, na po·
Wa\'szawa,7
paźdi;i~rnika
Wczorajwleezo.
być wnoiĄ:/!onedo kasy nacze!rnl<amiasta~
dwórzach, na ulicach-i nie~atwo później nagnie
ram na ulicach miaGta,ro:zlepionoplakaty, wzy~.
. .. '. ·C.'h' '1' . u · it J Q";I' ,.: •. '
się pod jarzmo obowiązków rodzinnych. zawo, 'zaJwzonyc!t.
..
'd o pospo ,'t
. I · .'
-.u. ąZiWII.
dowych, społecznych, jarzmo, które. przeciezka- waJąco
I ago rusz.ema.·· <~.eJ
...
: 'o. era na Iłlorawac.
, . . • _ ..•.
.
żdego i każdą z nich cz~ka po ustaniu wojny.
kat e oryido ohlźl<Jy wojskowaj.
. f\opsl1haga, 7 iJazdzH)rl1J~a (~.) Według "~.'
.'
.. " ,
.
• <l
".
~..rl1eslen otrzymanych, tuz Wledma, departament
A robotnicy? Każdego 'ranka serce rado" ' , gWarGZaWaki
m}8jslu.
Ul ząd d~ .,,~ra.w . WOJ . ' zdrowia. publicznego. ogłosił, że w .okręgu
wało się na widok szeregów męzczyzl1; kobiet,
wyrostków obupl'ci,śpieszących do pracy z'bla~ skowych zaW.iadą1n.la o powo~'am. u . zahc:ZOl1YC~ li stopce. w pb!Jliż\l Ołomuńca i w Karniawie. (Jeszanemi bań!«Ili1i, napdnionemi h~r:)a~ą, kawą, do pospolitego .ruszellia ~,0j kategol'yi, w. W~r· 'gerendorf) na Szlązkn stwierdzono prz.y~""~
,
zaslabniqć na choler~ az'yatycką.
.
czy mlekiem, z węzelkami, w których kryło si~ szawie. , . '
II ..
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ROZWOj. - Czwartek, dnia 8,października 1914 r.
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lM Niemczech.
I'
Wywiady lotnicze ustaliły. nil)P:'zo:wa~iY u'i.ich r?wnież kilka. suk~e56w częściowych. Na' resi·
. p'iotrogró~, 5,p~ździ~nil<~.'(ę.) . ąłużbę. gar~ ku zachodowi ka!umn taborow memlecklCh, CG- Cle frontu zmmn me ma.
I'

I

121zon,ow. to wewnątrĘ Rze~zy p:ler11leckleJ pełm pra~
"
'1
• (L
d t
łj)
wie wyłącznie pospolite rUSZ,C!lIe " an 5Z urm ,
przytem zJ'oione li: pospolitaków w starszym
wieku.

tających się od g!·anicy".
Londyn, 7paźdz; (?~ Z frontd ~rancu5kiego '
,
donoszą, że kontrataki memc6w mają charakter '
lM Królewcu.
rozpaczliwy. Na p6łnoc od. rZ,elo.· .Oi!?e, bitwa '
ś
W
Sztokholm, 7 paźdZiernika. (wI.) Nadeszło to!=zy się ze zmi.e. nnemszczę ~Iem. '.oJ~kasprzytu zawiadomicaie z Berlina, że· port w Kró- mierzone, czymą bohatersIne wysIłkI w celu
lęwcu zamkięto dla oktętów handlowych.
.przełamania nieprzyjaciela.
'
"Dagens Nyheter" zawiadomienie to uzu-.
T~auram wielkiego Ksi9 cła.
pełnił, . infO'rl'!1 ClCyą , że ludnoś~ Kr6lewca, lct6.r~
Paryż, 7 paźd?:iemika .(P.} Agencya Havasa
powroclła. medawno do mlRsta po ostatme~ I donosi, ze Wielki Książę Mikołaj Mikołfljewicz
, ewal~uacyl, O'trzymała zn6w propozycyę opusz przysł'ał francuskiemu ministrowi wojny d!a .,doczema gO'.
II ręczenia generałowi Joffre telegram,:z wiadomo.
N
firaJU"llus,SH,tm
ścią o zwycięstwie pod Augustowem,
a
111111
R:'II •
Genrał Joffreodpowiedzia'ł w swojemimiePołożenie· na froncie wie'łkiej bitwy we fl'ancyi. ni-u i w imieniu armii francuskiej N~Jijostolrtttll:
parYL,
li. 7
'd
P) K
:'1 t . d
I szemu Zwierzchniemu Wodzowi Naczelnemu,
. pazz. ( • . omum ca U!zę owy .1 winszuif\c zwycięstwa. będącego rękojmią dal:
?gł?sz9ny og?dz. 12 WIeczorem w drut! 5 pa- I szych powodzeń.
'
,
zdzlermka brzrąl:
.
, f ,
"Og6.1ne połozenie ; bez zmian. ~a ~krzrdle
Niemcy pod Antwerpię.
lewem bitwa trwa. W O'kręgu argonskJlTI ,.1 na
.
.
.
prawym brzegu Mozy odparliśmy wszystkie ata- !
Low~yn~ (Wt) potłotenie WAnł",~

l

Pr.z~ożel1ie wQjak niemieckich.

Piotrogl'ód, 7 października (P.) Odbywa

'Się w dąlszym . ciągu przewo~enie z .teatru ~achedniegq , na teatr wschO'dm rezerWlst6w me-

.mieclcich (Landwehr).
Opr6cz tego tworzą obecnie w Niemczech
nowe oddziały' zbiorowe z batalionóW rezerwo'wyC'h.

I

Z-akaz.
ód 5
·"
PHhrogr
. paz'd'
ZIernI'ka (P-)
',.' Oso hom
prywatnym w Niemczech zakazano wstępu na
dworce kolejowe podczas przybywania pOciągów

tarenIe
..

l

i

ranionvmL'Zitkaz ten _wywołany jest zapewne
chęcią zapobieżenia przygnębiającemu wpływowi,

'2

jnkina ludnośĆ niemiecką wywrz.eć moze widok olbrzymIej liczby ranjonych~ kontuzyowanych
i chorych żołnierzy niemiecktch.
W Luksemburgu.

ki nieprzyjaclela:«

.

_

,:

pam

I1.Iwa:imi~

iu·:a powaia8. ,,o.,

. . PIotrogród, 7 pażdz. (P.) Zfrontil francu-Mail" ~oi13@si, :la a:aeGekłołt bomba&'..
ski ego donoszą, że usił?wanle nlem~6w, aby \ ~@wI!lll1ilD5a fi§emi~~~de90 ., r 2C ec~o cha
'przerwać front francuskI pod Albert l Peronne I wS2el.'de lI'ł!o@jąeie ZaioRa fort6wbro
Londyn, .5-g~ pa~dzle:rnJł<a (P.) ... ~?xch~nge I;nie miało powodzenia. Francuzi wszędzie utrzy- I
11"'''
lilii
.•
C~rl'!PC1ny" .donosl, ze. !ł!em<:y 'w~~lezh WIelką mafi się na swoich pc,>zycyach i po wykonaniu I nła\ Ilii~ bOh.nł~ł'~~O. !l3cm~mo Iftfi$3t(!;lą·
,kslęznę. }uksemburską ! InternowalI lą IW zamk~ kontrataku posunęli się nieco naprz6d. Przesll-! ceJ dzhll,ł.egnott~1 pce:;ilkówr Z o&brz,,\Y poblJzu ~,?rymber~I,. 2~O och?tnlkow armil
wanie sil niemieckich na prawe skr.zydło odby- i mich mrmmat 4~:>6:e!llł~,mG~row,~łII.
,.lukse~?urskl~J, w tej. hcz~le. majora ~andyka, I wa się w dalszym ciągu. tJł8Wfliollo znoWu 1 r:nl'lnUecaem 5 c:iiuiliZąj obrOtm, j~ kr68
rowOlez wy31edlorlo I UWlęZlOrlO w NJemczech. przewóz pierwszej dywizy1 gwardyi z terytoryum l
_
_
W wielkiem księstwie Luksemburskiem panuje położonego między Soisson a g6rami ArgoH~ A~bert. ~a~l1!d~a swą O!l'll n. nahvłfłkue
gMd.
,
.
,skiemi. Skrajne skrzydło prawe wojska nłemjec~ nQeb&:il:.pilee.iUimSi\\llłlI2i, «liGa lGŻ ~!ll\t przed.,
-.kiegO' jest osłaniane przez, dwa korpusy jazdy. mioiem pOdziw... i Mwielbiema za.
Paryż, 7 paźdz. (P.) Kollluaikaf: urzędowy
r6'l1'BQIftO ze stronv iołłWłerz" !ak ,kld..
J : , z dnia 6 października: »Na sk:rzydlelewem linia nołtl /f:yw~~f]loJ.
II
;"bojowa wojsk .f~ancuskichrozdąga s,ię stopnio- . Paryż, (P.)' Wojska belgijskie. ,biouiące An.
w9 c?ra~ ba:~złeJ. Bardzo znac~ne slł.y kawale- twerpii. zajęły pozycyęmiędiy rzekami Rupel,f
ryt ntemle~klel wykryto.w o~Ol~cy .. l~ll1ę,które Netha, .odparłszy wszystkie czynione w tym kle,
,poprzedzaJą o~dzJały meprzYJacI~lsk e.mas~erll-runku ataki. niemc6w.
..
jące przez. kraj n.a p6łnoc od LIlie. ml~d?;y Ar- ' . PjQtrQ!lró~, (P.) . BeJgowle\odparli wszys1!de
W AugUGtGw!lBkiem" . .
rnentJeres l !urcomg.
....
ataki niemieckie, na forteczo:epozyc~e Antwerpii,
.Najbłiźsic stacyc Prus Wsclfodfiich są. zaW okol!cy Arras" ną .praw~.I~'Lbr?ęgu . ~om4. przyczem armia ,niemiecka poniQsła:bardto
.'~ ..'
.'. . .
.
.
.. ...
ł my polozeme bez zmIan znac7;l11eJ?zyc~! l\1llęq,zy ,że ,straty,.
. .
taraSOWane pociągamI.
.
l rzekami Somme l Cise' W6jska"fraircliskie W . . '. . ....
,
Cofający się do Prus Wschodnich przeciw-llliektórYCh miejscowościach ,posu.nęły się na~
Na mOł"-z8ohlll
nł~'.ot~zymał posiłki 2. załogi Królowca.
prz6d, ; w. niekt~rydl '~aś. cofnęły się.. W olcoli.Pi@trcgw@d, (P;) Wi1JdłQAi!9:l ilS'łfo..rnii~
1Ji:n(}()nio~e pozycye na granicy są popiera- c~ch LI~slgny ~ieprzy~aclel '. wykonał atak ener
Ie:in ~e ił'64:Qja G'lla~llWł1lMefi:~dego, fioła an ..
M przez euiell liozn6'j ciężkiej artyleryi.
glczn y, który rll ą P OwIÓdł sle_·· A'·
.. ···'6ł·· I g~e6s~o-frCll&'Qcu$k.a, dZBał.l\l!I,I;ą.c:a B'til
.. '. .•
'
. • '.
...
Na prawym rzegu rze kl.,sne n.ap . noc l na ..... , ~ 11
... ..a :: MW.
. "",,,"'JJ.
.~. '.
~Ofłzepl}Suwame Się trwa W dms,zym CiągU. od S6isson wOj:;:\~l franclls~:le, działające rącz- I lM9>:!łJ1gWlhV·~M, ~WllWZlle'~~Jm o;l~1t Okł'QtOW.
,Walid wyjątkowo. gOf'ąoa odbywają sfę w nie z angielskietnii posunęły się nieco naprz6d. : k1l6re Ikmerowllłsf sSą pll'JOZ.$U0Z:-M
o~oii.l'fach .Bakałarzowa.
1Il okręgu Berry au ija<: wojska na~ze odniosły na @ee~lIn amld~Lska. Na AC!l;"at,ku pó:'
"
.
>

••

. '

me.

j

.'

•

_h

:

i

l

b

,

~

-'

JfF4;;41LU~ 'lIU TP'L?±

. 4)'

....

.

ta

.

. '

..'

.... .

II

,'.

...

0('0-

., '.

..

.

....,.

sp

_ _ .___

?

Mój o/0g! p~nie" n!ec~żeż pan łaskaw!e
{uslądzle f czuJe Się, Jale u sleble WdOlT/UI Moze

I .•
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tN,APO'GRAN.ICZU.J
papierosa?..
.
.
.
..
.
garo.
_

Co dą ,mnie, d7;jękuję ... wolę cy;

•

, , ' .. ' . .'

Pudełko z cygaramI stało nasto.Ie. Wybrał
.
'sobie
jedno; jasne, .zgratrnie skręcone i zapaliw(Ciągdalszy~patrz nt. 227).
s:w je, uUouił się.,..
.. .
.
- Dziękuję panu. Doskonałe. cygaro!...
K.esselbach był odważny,' pomimo n1espo- .
kojnej swej,wrazlłwejnatury, a poczucie okre- A teraz pom6wimy, pozwoli pan?
Rudolf KesselbncfJ słuchał zdumiony. C67,:
i ś1onego' .niebezpieczeństwa. nietyJko ·go nie. przyjg.uębiało,al'e przeciwnie, dodawało mu sprężyto była za dziwna. osobistość.? Widząc go jeistośCi, dodawało energii.
-,
.
dnak lakspokojnyrn -, tak mownym, ,uspok(liq~
- "J:lOwoli, udając zdumienie i przestrach, cofnął się potroszę i zaczynał przypuszczać, że 'sytu<I'
"się kul,ominkowii oparł się o ścian~; Palcem
.;;ya może się rozwiązać bez brutalnych, gwałtów,
:srokatelekttycznego dzwonka. Znalazł go j dłuWyjął z kieszeni portfel, otworzył go, Ukl'
go naciskał guziczek.
.
.
.
.
za.ł imponującą' paczkę banknotów l :z;apytat:·
- 1 cóż z tego? - zagadnął nieznajomy.
- Ile, trzeba?
..
. . . .'.
Nieodpowiada-jącKesselbach naciskał dalej_
,Tamten rzucił mu spojrzenie idziwi()ne,
~ {.cóź z- tego.
Pan myśli, ze p'rzyjdą, że ja.kbynie rozumiał, o co chodzi. Po chwili dQcaly .hotel zaalarmowany' tern; że pan dzwonek plero zawołał:
naciska?... 'Alei mój kochany panie, obróćźeż się
~ Marcol
i zobacz; że, drut przecięty!
Ukazał się cuowielc z' rewolwerem w ręku,
. Kessełbach odwr6dł się żywo, jak gdyby się
- Marco,. ten pan jest tąk uprzejmy, że
chcial' przekonać, lecz natoluiast. nagłym ruchem chce ci ofiarować tych kUka papierków dla two.
pochWycił 'torbę, zanurzył w nią, rękę, pochwy~ . jej. Przyjmij, Marco.'
dł. rewolwer, wycelował do obcego i pociągnął
Trzymając· tewolwerwprawęj' ręce, Marco
wyciągnął Jewą, 'wziął bartknoty i wyszedł. ,
za cyngi eJ. ,.
'
-Załatwiwszy tę sprawę wedle paóskieg,)
, - Tam -do kata --- rzekł tamten - to pan
tyczenia, przejdźmy d!) tego, cojęst celem moich
nabiją broń powietrzem j milczeniem?
I>ci raz drugi podniósł się i opadł kurek odwiedzin. Będę mówił l~r6tko i wyraźnie. Dwócl'
f po rai- trzeci. Nfe sJychać było wystrzału.
rzeczy J!li potrzęba •. -Najpierw, małej c~arnej
: ,.:,,- Jeszcze 'trzy strzały, kr6~uKaplandyil skór~aneJ Koperty, którą pan zwykle nosI' przy
Dbpit:11J vltedy' będę miał dość, gdy sześć/ kul sobie. Dalej ka.setki hębanowej, kt6ra wczoraj
utk.wr
wrnojej sk6rze! C6Ż tol Przestajesz p.m? jeszcze znajdowała się w tej oto torbie '.POdr6z.
0,
'
. , "
.
nej. A więc ,'po kolei. Xopert:'\ sk6rzana?
krzęsłotokręcił jer siadł. n-a ",jem,
-'- Spalonal
.
,.
Nieznajomy ściągnął brwi. M@że mu zama)v~;lł;a:mj,&c r~k~ fotel, przemówiło,

-
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W:!< ,

trI'

jaczyły w m~śłi owe. daw~e d?breczasy,.-g~y
Z1l'lartO środki, co umIały zmusIć do mÓWIenia
tyCh,..:o milczeć chdełi..
. .
. Dobqe •. Przekonamy SIt: wkrótce. A kil.
setka hebanowa?
.
. ~ Spalona.
.
,
- A, ty poczciwcze, ty sobie drwisz. ie
mnie! ~ 7.a~~rzmiał..·,
..
. Szarpnął go za .' ramię. twardą, bezlitosną
ręką.
.,..
"
- ,.Wczoraj. RudolfIe Kesselhach,· wczoraj
, wchodziłeś do banKu "CreditLyolll1,ais'" uą .. bQułę
yard des Itatiens", ukrywaill~ pod pł;szczem
' paklęcik•• w'ynająłeś .schowek... Określam wy'1 raźniej: schowek, numer 16, rząd 9. Podpisaw~
szy i zapłaciwszy, . zeszedłeś w podziem.i"" a wr<5~.
ciwszy,jui, nie, miAłeś. przy ,sobie tego ,pa~ieąi~
. ku. Czy zgad~asię, to z prawdą? ,
.',;-,
' 4

I

......: N:ajzupdnh:lj.
,..
" ,
'... - A, zatem .\{as~tka. i koperta ,są w baoku
"Credit Ly.\)nnais",. .. , , ", ,.
- Nie.
. ..
,
- Daj mi. l<;\ucz od twego sC,hQwku •
- Nied!łm!
.". . . " "
-,-Marcol
',.. . .
'
'.-::" Wezwany nadbięgł.
'
I " ,. . .,. Zabierz się do niego Marco. ,poczw6r"Y'
wGzel. . '
.' , , '
".'
'
Jeszcze nie zdążył spróboWaćobról1Y, a jtJt
Rudolf Kesselbach "poczuł się skr~poYlanym ,siec~ą ',sznurów; te sznury boleśnie ,wrzy,naJYIT1;U
I SIę W ,ciało,gdy tylko zapragnąłod,-nich SIę

I

i 'IlWOhlić,i

. Ręce związano ml1z~, pl~cami, tu~6W
przytw erdzol1o ,do .fo.te.lU. a.... n()g
. LZ. ba.. ".da. . z.o. w
.. an'1

j~knogi
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nustryackich. Przy ulicy Gt6wnej
(x) Komitet :żywnościowY sprowadżit do'
dy f80t" austll'~$j~k5GJD
oddzieliło się około 30 cyklistów, kierując się Łodzi 1500 pud6w owsa i 5'00 korcy lrertofli..
Amstordam, (P;) Wedh\lg «S~8'II§es~eiD w. stronę Wi.dzewa, reszta. zaś podązyła dalej Oczekiwany jest transport .słoni'fłY.
'!II' ""..i;'
.... ~RR
W l'l'II_g~t(i3
HaarO€!lmJu Plot~kowską I zatrzymała SH~ na Rynku przed
(a) Za Stow. nauezyciaii chrześciJan. Stow.
:I: a.oS... uw,al ... r,..."
"'"
. magistratem.
wcz_aj C god~o 6 wiegz. @d s~rGrrnw ,I
Za c\I!distami poda,żal mały oddział kawa- i opodatkowa-ło się na rzecz pozbawionych pracy
J
towarzyszy. Opodatkowano się w stosunku o'd
morzlI'w Sd®&"unku zadł@dwijm S~lf$:a", ryi
nh::micckiej z lancami,
na czeled z dwoma
f'
.
dl'"
- dd'0-ł 1 pr. do 3 pr. pensyL
no siłnąkancwadłlł, 9ctófa~fI'Wa"a ok©', lcera!lll, a ':" pewnej o egwscl rugi o zla
Dzisiaj o [zodz. 5 po poł. odbędzio się poło 15 miro,,!.
konniCy -mleszany=
...
..
siedzenie zar~qdu Stow. w lokalu przy ul. Kop.'
•...
.
."
W dalszym Clągl1 co ]ulCls czas z roznych
I. .
,
PIOtrogród, (P.) Wedl ug JIlforlT!acYj z Włoch, stron miasta wjeżdzały do Łodzi oddziały armii stantynows <lej nr. 5.
flot"; fra!!cuska ,~burzyła austr~ac.kle .st~cy~ sy~ niemiecko-austryackiej, kierując się przed magi(a) Oddział łódzki Czerwonogo !{rzyża P9
gnal!zacYJne w !.!issie, Pela~oz!e I, Leslme: ł do- strat.
I uformowaniu włączoay zostauK~ do składu pokonała szc~eg6łowYCll yoszu;kłwan wzct,łuz cał~Z polecenia komendanta jeden z podofice- I ciągu sanitarnego pod protektoratem KsięCia
~o. wybrzeza .DałmacyJ, g'!zIe ok~ęty franCtlS~le I r6'v obejrzał gmachy magistratu, wybierając 10- l Oidenburskiego. Chwilowo organtz~ya wstrzy·
zniszczyły. rozakładape .mInY, lat'lrn!c m~rskle, I !«d,~ na pomieszczenie dla oficer6w i zołnicrzy. imana.
!'osterunkl obserwacYJne I stacye telegrafu Iskro' I Między innemi zajęto mieszkanie prywatne pre- j
(a) !{ucimie roootnicze. Kuchnia robotnicza
zydenta Pieńkowskiego, sale sesyonalne i lokale J (robotnik6w przemysłu włóknistego) przerriesio. ,vego.
tj'
Zbrojenie się Anglii.
wydział6w.'
1 ną została do fabryki E., Eiserta ut Długa'or. 47.
~:,
Londyn, 5 października (P.). Pobór rek.ru-ta
Kawalerya n~emiecka ma s;ę:-ozk'Yaterować
(k) Powrót km'acylllJzów l zagranicy. Wczodo arTrrii angie1ski-ej odbywa' si~ zupełnie pomyśl- w kos~a.ra~h WOjskowych .przy uhcy Konstant y- raj przybyto do ,Łodzi po dwutygodniowym, wył nie.
lnowsklej.} Ekater~nb~rskleJ, ~okąd. polecono ' czekiwaniu w Piotrlwwie z górą 200 kuraicyu'~"
Codziennie zgłasza sif,: w przybliżeniu 16 tys. i sprowadzlc pewną Ilośc owsa, sIana I sto my.
sz6w z zagranicy. na 62 furmankach, d"orOil~ach
, ludti.
.
Stojący na czele wojsk, które wkroczyły już i innych wehil-mła(!h.
.
';j
Społ~zeństwo w Anglłiujawnia ~upełny spo- do l?1iast~ naszego, lejhlant Porster przyj4 ł w
Czq§ć tych kuracy-uszówprzy-była do Piotrk6ł i.,bardziej niż kiedykolwiek, stanowcze po- mag1stracIe pp. Rychtera, Grohmana, S1,1lowsKie- kowa kOlejq, część zaś końmI.
Sł:an'Q'Wle~ prowa<b:~1lia walkL'do .końca.
go i Fridri;łm •. jal~~ ~rzedstawiciel.i. Komitetu
Itllśr6cl Iwrat::ynsz6w znajduje się wiel'C' osób
,I
ZWYCIęStwa rQSy:)Slde wywo.łu~ą tu wielkie I Obywa~elsklego l MlllcYI Obywatelskiej.
z Warszawy i innych miQst Kr6lestwa.
,wrażenie. D$nniki wydają. wieHde dodatki, do- I
Lejtnant Forster zaźądat dostatczen-ie dziś
(k) I<omunikacya ~\')~';)l(rva Kalisz-Sieradz
n0S2:ąc .olśw~tny.ch zw~cłęstwach rosyjskich oraz I' wieczo~em. 3~,OOO funtów niemieckich chleba została już przywrór:ona. Dwa .rny dniem kur10 nerecZce niemc6w
z terytoryum rosyjskiego, (funt mem1eclG r6wna 1'1/5 funta naszego). G.dy- sują pociągi osobowe.
,
,,~,~
by to było niemożliwe do uskutecznienia, cz' ŚĆ
Na drodze zSieradza do ZdLU~sidej Woli
.~1
FrBm'JUzI w Czarnogórzu.
I ma -.być dostarczona d~L;, reszta zaś jutro. Lejt- niemcy zepsuli lini<; i zerWali w kilku miej'~l
eat,nla, ~o paździeraika (P.) Przybył tu nant Forster zapewnił, Ź0. naleŻfJość za dostar· scach tor.
. .
adt1iłrał francusKi Dobin. Podczas lądowania ad- czony chieb będzie uregulowana przez komen(k) Wydawaw.e pasipór.-,oow zagranicznych.IU:r~ W Ant1wcW, aer.op.4lny austryacki-e rru- danta brygady.
Komend,u,tura niemiecka w Pio+rkowie 03')b-)m
cił:y fdtka bomb, które jedRak szkody me wyrząP? za lokala~i w obu gmachach mag~stratu życzącym wy,jechać do Prus lub Austryi wydaje
: dzUy.
! dla o?ce~6w wyna),flto
pomiesZ'czenia w hotelu I paszporty zagraniczne.
.~
Wojna na Dalekim W~ełłodzi..
POlsl<ll!!. l Manteuffła.
Osoby; pragnące, w.yj:ech~e z Piotrkowa
':j
..
"..'
. ~llJc~a obywattJ:;ka, skons~gnowana w mo- ob?wiązane są. obecnie w~starać się ,o odpowie',. :t.okto,.? pazclZl-ermJia. (P~),Pod osł.oDą.eska- ; cnej hcz~le, . z trudem utrzym?fe porzącbk, wo- l ?me przeP1:lstk!. P~'Ze~ust-ki( wydawane,~ą·w dwpch
~'lapo~l~ wylądował dessant 00 Wysp. te ja- bec naclclągających ze Wgzy~tl,lCh "tron tłu~6w.. Językach, memlecKlm.1 polskim, podpisane przez
lUlt, ,rralezącE'l do grupy w:ysp Mill'chalskich, sta- I ?właszcza nap.ływ obywatelI ze Starego MJasta komendant,urę i" magł5łrat.
;, nowtąeych podstawę oper.acyjną fłotyniemieckiej Jest znaczny.
PrzepustKi te wydawdne sił. w sh'on-ę Ł{)clzi
. naoeeanieSpokojnym. W.tadże miejscowe pod·
*'
. tylko do Tuszyna.
:~OO:PY ~. bez oporu. j.apofi.t::.zycy sc~wytałi ~apa:
.' Po za 'Yymicnionemi wyiej lokaJ·ami z~jęto \
. (k) Hamie! z zagrarucą. Stosowni,edo,roz~:\sy "":OJ:1U1."neoraz,oSWObOC!:7;lh ~~roWlecanglelskl ,l .nak.wat~.r~ Je.sz..cze GranurHotel oraz pos~Qkl'Wa- por~ą.dzenja. kOm?n{l'~ntury:vojSkOWerW.J~otr~'
i. ~ana., ate&Ztowa~y pt~z nlC'mc~w.
•\ ne sa ml,~,:)~I<ĘlnJą pry~atne.
...
lmwle, ~llpcy, PO'SHldaJ~CY ŚWIadectwa . giełdpwe,
~,.J •• 9twOJ"7.OT1ą: tu Ql:łfr~ Jeńc6:v. W91e~nyc!1. Są l ..W ~am,o połudme n~,d~s~a .do . ŁodZI. ple-.I otrzy.muJ~ karty przejazdu do miast państwa
','; om, llH:lnV\hHd~V .1~Ui ,t.lI~I~ na, w~ple K~u-Siu.1 chota .menuecka w znac~l1eJ. JIcz~le I przecląga- I niemlęcl(lcgo celem dokon;}(;waD.ia zal<up6wi
\1 . e.Zltu,.. ~ pazdzlennka. (P~) Sin9ao niemcy . .ta prze~ Piotrkowską, kłeruJąc.s~ w stron~ Sta- .. prowaJz::mia swobodnego hal'Jalu.·
'.'
podm\l1owah .. W ,zat!>ce Lnoc~allskl~~ zatonęły rego MIasta.
.
(li) Z Pabianic. Onegdajsz.eposiedz.e'nie
dwa p~rowce 'Ja!)OnSkIC, wy)a~JaJące~lt1y.• W za·
. bw.łaśckieH fabryk postanowiło, 'aby cna pomo·
, to:e ~!nd?~ zatonął torp~Jowlec. n~!Illec~l. Do
11/'. ł) ń \\ł ~ V. At
:lCy biednym robotnikom każda' fabrYka oowttla
, ~~. OI1I! w~ stano 60 wZ1ętych do mewoh nlem~'
",. i\:'~ ł1'!~' f\,rt~
::pewną ofiarę w mmrę możności'
'. w'.
_'"
.
. .
,~
(II) l Hudy Pabianickiej. Zorganizowa.ła
.
CIHmkou,,'). pazd~le~l1Il<o.. (P.) Onegdaj wy! się tu podwójna milicya, co. wywołuje og6hB
Jechał do. RosYI. ~()~y~skl oddZIał . ?Ch~OXUlY. l\! a
(a) ~ komitetu pomocy biatlny,m. Wczonrjj w i niezadowolenie pomiq:lz.v m!es::::;lfl:~'IT!i" kt6rych
poże~~~ntc odJeldz~Jących ~ta'~JJlł Się rosyame ! lokalu domu JlldmvC'~o, odbyło się pod przcwo - zdaniem milicya w całości powinni:l być pod
1 .Jn~IICY•. ~'y~Joszono IlIOWy I ~vykonano . hydnictwem pąstora Gundlacha zebranie I~omitetu rozporz.. ącl~enien: ko.m. ~;nd~tlta strR;źyogniowt'!j
mny. rOSYJSki oraz państw sprzymIerzonych z R0- niesienia pomocy biednym z; udziałem przedsta· ochotmczej a me elzlelle SIę na dwa obozy
.
syą'. OcnrO!lę kon.ces~i zag~aniczr.Jych wziął f/a, wicieli dzie!nicowych.
..
. .•
.
.s.rebie oddZIał stojącej tttłaJ kanonierki ameryOmawIano sprawę dostarcza.ma bIednym
k~ńgktel. .
.' mieszkańcom drzewa, wyrąbanego w lesie miej· . ,
Z PlOTRKOWt\J:
skim.
. '
,
Ko';~endalltura m, Piotrkówa zażądała .Qd
. . (e) Pociąg; do Kł}ius~ek.W~zOraj. wieczorem
p~z~by,ł z War:>zawy do ,Koluszek pIerwszy P?- mieszkańc6w dostarczenia tysiąca .p6łk:ożu szl<6w,
Ciąg oS?bowy, kt?rym przybylo z Warszawy kIl: . tyluż par ciepłych rękawic. PonieWaż Wmieścionic
ku ,ło?zlan; prZYjechali z KOIUSZ. ek do ŁodZI było żądanych przedmiotów, .prze.to.. nam:.'.asto
konmJ., . .....
~. . . ,
nałożono kontrybucyę w wysokości50QO rb.,
. (e) Wy,wóz .rannych lołniarzy. DZls rano sa- I kt6re zostały podniesionez· miejscowych ban~
. Dżiś o 'J:!~~z,8r~no ocl strony Pabianic nitaryusz. armii~ósyjskiej ~y;wiózłzeszpi~ala 1 11:6';;'.
."
..
.
. . .. , "
przybył do. todz.l. ~agQn.~m. Roleipodjazdowei' i C~erwonego Krzyza. dw6ch clę;>;ko c~ory.ch zoł'. Okolicznym .. ziemianom. rozkazanodostar~
ocłdziat wOJs1<rl memleckleg(), ~toi:ony z 20 ŹOl~ r nlerzy, ~ }(t6r~chJed~n ranny. drugI ząs chory '1 czyć dla wojsl<~ . żyta, ,pszenicy lub jęczmienia i
ni(:'rzv.
. ,
na tyfus. Żołmerze CI ewakuowa.ni są dOt0' oWSLl.Re:(w;rowaniem ~bożazajrnuJe siq MiHc,a
'Odzia,t ten rozlokowął się na rynku :Geyera. wicza.
..'
.•
Obywatelskap9ą eskortą żotnierZ)". Wobec r,Oz·
Ruch .po~lą~6w na kolejce podjazdowej
(k) Ze Stow. właucicieli nieruchomoŚcJ. porządzenia komendalltury *ydzioboWiązam ·są·
"Ł6.dź .~. Pa~la~.lce~'.odbywa. się tylko do Rudy Przeq samę!m. wybuchem. ~oiny ~alega~izowaną przez całąso~o.tę . mieć sklepy otwarte, r6Wniez
Pabl~ntcktej! gdyz plkle+y WOJSKOWe nie przepu- I' została u.sta\~R StowarzY5~c~la wzaJel?neJ porno- jak .Lc~tze~clJanle.wniedzlelę. Mąki: :zesk1c,',
szczalił dalej wagonów.
.
cy właŚCicIeli nrerllcholn?Scl. W Łodz!..
' . p6w.spoZywc.zych me wplno sprzedąwat .ludno. Qbecniej wobec Clę'U~lego stanuobywateh ści~tyll(O WOJsku. . .
..... '....... .
.,L'
ł6dzkich.organizatorzy stowarzyszenia postano·
.. Miasto ogołocone jest ze wszystkiego.
Ludności zagraża ~ł6,d. ' .
..
.
},
Około godziny 9 rano wjechały do Łodzi wili powołać je do. żyda; by wspólnie zaradzić
. '
Post~runki wojskowe v' okolicy przepusZ..
dwa, sa~cb~dy. W. pje~wszym. zajlllowali miej- biedzie,
(a)Pom~c dla łodzian w Cesut'siwie. Zorga- . czają do mi~s_ta. ws~ystkich pr~yiezd!1ych,.I~
sca dwaj klerowcy-zołI11e~e I dwaj oficerowie
'niemieccy, W drugim zaś jechali zolnierzc z pa.- nitowany przy lTI0skielV'ii?iej f:1dzie 'miejskiej KQ~; :Wllrt':!l()dmleJslqe mkog'l .!. miasta nie wypuszkunkami. . . . .
•
irtitet niesienia pomocy osobom c\otknlętym«lę· C~"
." ubiegły czwartek ukońc~ono l1aprawę o. SaU1ojazd~ pr.zejechały wzdłuż całą ulicę sk4. woinyiith rod7.inom,. otrzYł11ałzawiadomje~
nie,że w Moskwie znajduje się 1,i1l<anaście t··
,ltniego '. wiaduktu na ul. Rokszycklej r ()becnil.'
Piotrkow~ką . I wjech~ły na Nowomiejską. zaslęcy osó!J, l'lOchodzącychz miejscowości po.
,.!.llowioIlO komunikacyę kolejową do Rokkin,
trzymawszy Sl~ p~zy ull.cy Dr~w.n?~\sl<i~j.
.)ociągi kolejki sulejow3kiei idą tylko w nocy
W kIlkanaścIe mInut pózmej Wjechał na" nicznych, przeważnie rodzin urzędnik6wJ
Komitet postanowił zająć si~ ich losem.
I przer''Ipiąc obozy armii niemieckie} i rannych.
ulic~ Plotrkowsk'l znaczny oddział cyklistow nie. l
",II,
z09ltał, siły, wfśtaffc:tln~(geID @O !l)§@$t:a..

mieckich
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ROZWOJ. - Czwartek, dnia 8 października 1914 r;
JV!! 22~
~~s:~~=~~~r;~~;;=~~==~~~=~sa!:=:!=';;T%~=~~=
\Il okolicy rekwirują bydło i nierogaciznę dzenie, mocą którego zabrania się wywożen!a sztabowca rosyjskiego Szczegółowo zwi!/ldzili

z Piotrkowa żywności i węgla beż zezwolenia okolicę. Japończycy biegle mówili po rosyj::.ku.
piekarnie komendantury.
polowe. Komendant miasta zatwierdzil cennik t
\vojska niemiec\dę dowożą zboże do mły
artykułów spożywczych.
.
I n6w <1 nast~rlt1ie mąkę wydają do 'piekarni dla
W mieście znajduję się duża ilość. źołnierzy I wypieku. Piekarze wydają taką ilość funtów
niemieckich. W ub-iegły piątek koleją przywiezio- I chleba, ile otrzymują mąki, zatrzymując nadwyż
Nadeszły straszne czasy, czasy grodu. chłodu l
no pontony i parki automobilowe, oraz karta- I kę chleba, otrzymywaną. przy wypieku, Jako za- : n~dzy. Kom. Ob. Nies. Pom. Bied. wyczerpujeostat,
me grosze, by pomódz rZeSZCHtI nędzarzy, których
czownice na samochodach.
I platę za wypiek.
ilość z dńiu na dzień się zwiększa.
Na stanowisko komendanta miasta zamiano~
.
(k)
Powinllość !(wa10i'l.m!wwa w. PiGMwwie.
\Jl takiej to ciężkiej chwili, zWl'Rcamy się do tych,
wano majora Frommla, plac-majora zaś - puf- , Komendant wojenny Piotrkowa wydał rozporzą których
aui strach, nni brak poczrTcia spełnienia obo,
kownika KrelIera. •
(k)
obY\\latelskich, nie wy'pędzily z naszej nie,
dzenic, na mocy którego każdy o:ywatel Piotr- Wio.zk6w
szczęsnej Łodzi.
,
! kowa obowiązany jest dostarczyć dla wojska
Do Was wSi:ystldch, bez różnicy wyzlli'lnia ł zaj.
I kołdrę, materac i łóżko.
'
mowanycb stanowisk, ZWrllcumy się z bta~!alną prośbą:
dopomóżcie naszej zvężnej pracy! Złóżcie W tej kry•
. (k) !{ozacy ~mba(!scyw Piotl'!{(lwic. Do Piotr- tvcznej chwili, nie tylko ~!rosz wdowi, ale j prace oso.
Inżynier .Łempicki, poseł ziemi piotl'l<owskiej, : kowa niemcy pn~ywieźli pięciu kozaków kubuIJ·
llistą. Zdajf)c sobie doJdndną sprawę, o wyczerpaniu,
jak C:onosi ."Dziennik Poznallski", aresztowany i skich w char~i~ttYze j(dic6w.
fl!1101!Gz6W 11 Jw~~de5!O z obywilteli, apelujemy do Wa.
został w Niemczech na początku wojny.
,
Widok Iuntazyjnych strojów, ich twarze Su· Bzycli serc milot,iurnych, tyllw raz nil tydzicli-lll nie·
Co się dzieje z posłem Łempickim, nie wia- lirowe. a. przectewszystkiem. opinia szalonej od- dzielo.
Sk~adajcle oHm'y do IHlszeld
domo.
wagi i czynów tych dzikich synów Kaukazu, wy!{upujcia ~]al\\li)ki !lo okiGl1l
(ln±ynier górniczy Łempicki zyskał wszech- wolały wśród niemców ~ensacyę.
Niechaj te ZJ1Ilczki hędą dowodem spełnienIa Wa·
światową sławą wydaniem, zupełnie wyczerpallcj
(1<) To!afoB pOl!OWY. Piotrków został pohl' sze~o obowiązku obywatelsldego.
obecnie; geologicznej mapy Zagłębia Dąbrowskie
Nalepki (co tj'dziell innej barwy) sprzedawane
go•. VI Przeg!ądzie Technicznym pomieszcz.:lł czonysiecią telefunów z miastami okupowanepo. 5 k. szl ulen. p rzez o!;oby, po~tadające, spe:
bardzo często fachowe artykuły i sprawozdanie'!. mi, mianowicie: z TOIi'laszowem, Sulejowem, Ha- będą
cyalnc kslążoczld z pieczęcią Kom. Ob.
'
domiem
i
Kielcami.
Przyp. Red.)
,
A:;:cby cel ten osi'Hl!li)ć W nnjszerszym zakfesie
(k) ~ol~0Jri1:f\d2(!)tiil'l. Komendant Piotrkowa i i dać możność cał~i h.lelności ':1. Łodz~ przyhciaud~ia:
wydał rozPOrZPd):eniC.' moca l<tórelJo zabrania I' lu w tym .sl.'ll:1Hl'y~nn~l{lm CZYllle-~rOslmy. WSZY.stklCh,
......lI!
rr· ..
! ' l .
•
.!
'
'..
.
d..;
•
którym ml!osĆ blJil1le~o w sercu me wY1111s1n, o po"
W ~auOmOS3C~ WOJ;J~Ilmffi'ielt'L SIę' .zaczeplalilC na ulicy I rozmowy z zołme· moc w zbicJ'an;l\ oriar i z:~tas;wllic f:li(~ W nadchodząna

pożywienię

dla wojska.

Chleb dla Piotrkówa

wypiekają

I

i

I

,
Il

rZaJm.

,

piątek,

cy czwoi'tck i

.'

od

~!octz.

G-G po pol. do 'na·

(k) Utarczka w okoiicy Łodzi. W środę na
' ..
. , ;.
.!
tY
i stępajQcvch dzk:lnicowych Se:ccyi Zbicl'!l11ia Ofiar.
polach pomiĘdzy Łodzią, Koluszkami i Ec::-zi-'
(k) ~1O'!lCll. w l~ILmSi\wi Wo~.. \Jv. s~bot~, I . _ D;~ićlni~a ~ p. Starowicz, fab!'. LeonJum1taj dz. II
nami nastąpiła. utarczka. Dragoni tosyiscy zaa- dn . 3 pazc]zlernlka wl\~'uczyły WOjska melTIJeckle l XVIi ks. titilllczi'llc, paraf. Chojny; III p. Złmowski,
takowali ułanów 'niemiecl<lch, l<tórzy po l<rótldej do Zduńskiej Woli. Oddzia-ł okupacyjny liczy ! Pi()t!'koW",k~ ~2n; Iy in;:;, E. ~V!ląner, T~lry'owa 5ęj'~
q+rzał6w· cofo"li si p •
około 2. ,000 !udz. i lt;At\!1nicy i artyleryi pOlowej; St. ZQ~O~~~.kl, P\l\(r!~o\VGk:l Ut; VI p'. w. ,EreC1!'iskl,
wyml'alll'e "'~
.....
Ub ." I d ~. d ."...;!'., l 'I' '.. ł . .' .
Nnwrot ~5, VII l)' l. Bf'!!'1wh, Zaw8dzka 9, VIII p.
(k) fl01a napowietrzna VI Piotrkowie. Do I .Of!,ICJ U noscI. z tJrwY\o,W?::; <lej. zo mel ze ,n~c- I I~I1. BnrLlch,Piotrko'.vska [ja; IX ks. Górecki, Ogro"
; 1 " " k'
Z
.. " j mJ~ccy wydawalI ?ezpbltm~ .oblady z kodow c1?Wa ~2~;r X p. Karfa:lkc\ Dtll~a 12;,XI p. Hintz, ,.ŚI·ed
.
PlOtrkowa. pr.t..ywl~zlOno 11,~mkC l ''. C~pG,Jn 'I WOJskowych, wzamwl1 TekwJfljJąc produkty spo. ma 26; ,,-~I p. ;Valas!ńskl, Baluty, ZaV)aąz~a 12; XlII
Olbrzyma tego umle~zczon.o w specyaln~~l h~n- żywcze na targu i sldępach. Rozdano r6wnież I p. Wd?Wlak. B=zeztl1ska 10..
. ._
g
Y
ig,ar,:Z.e na. Plac. u , Wyśc.l 6W k?I,lI1 Ch. Ta..l11z . . umIe.. na st.ac y,i kOleiowejznaczn, e ilości nafty" i W ęfJla.!
WI9,C W limę Ob.ywatelskw) Of.'1I'l1'l10Sd:
SZC2;ono 30 aeroplanów WOJskowych.
",. .
~
. ' .
", .
al'lijminZ;'! ,niszka !lez dat!<ówl
(k) AI'maiy. Koleją przywieziono do Piotr" '
(~() ~Itm.cy w '...as k.!.I. W pOnIedZIałek wOJani jedno okno bez Ulalert'<i!
'\k'owaclęz,IC1.
• 60" 'k' l arIT\a,
' t ·,pro~azonycn
d
do Łasku.
" .
,I" •
,Po.8 ska O1emleckle
W ; ' wkroczy1Y
t ~ k d
lo
l' 1
ł',
,I{olnl',et Obywatelski Niesiellla Pomocy,Biódnym
i lc6 par koni oraz specyalnYl111 automobilamI.
,
cz~raJ . we '. w o,~ . o. <Las m w <roczy y\
Sekcya Zbicra.nia Ofiar
',
:.Artylerya ta wys.raną. zostara' pl'iez Sulejów w zna~zn7 II?S~( WOjska nIemieckIego z Częstocho~ ! _"""".
_
.
kierunku Radomia. ,
wy I PlOt! kowa. "
Z OST A. TI\liEJ CHWlll._:'1'};1~r!,
(k) Siły niomie'clde piotrkowskio. , Przez Pio(k) .Potyczka., Nocy dzisiejsz;~j w okoli~y I
Komendant brygady z Wrocławia, pulkowtrk6w przeszło dotychczas około szesclu korpu- Laglcwplk n3l stą pl.la potyczka pOllllędzy .oddzIa- l nik rIoffman, naczelnik wszystkich wOJ'sk, które,
;sów wojska niemieckiego.
l~m ?ra~ooow rosy.sl{Ich a forpocztami wojsk I
.
. . .
Obecną załogę Piotrkowa stanowi '133 pułk n1em~~cklch.
..',
wkroczyły do ŁodZI, wyda.ł postanowIeme, ze
'landwer~ piechoty..
Szczegółów brak.
,.
chodzić wolno do godziny 9-ej wieczorem, a
j
".. '. (k) Zakaz .Y'ywo~u. ż. ywnośc! .z Piotrkowa, l,
(a) ~ -tO.Wie.za.. Wczo!.·a przyby1i tu samo- broń ma być z·łożona w Centralnym Komitecie
Komendant miasta PIOtrkowa wydał rozporzą~ chodem 3 oficerOWie iapOI1Scy w towarzystwie I Milicyi Obywatelsk.iej,
N
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Z uwagi na znaczne i ciągle wzrastające zale~!łościratod
poiyczek Towarzystwa, Dyrekcyfl Widzisl!,; zniewo1:.:lną podać do
wiadomości pp, wlaścicieli nieruchomości. aby we wtasnym Intcrelłie, celem .uniknięcia znacznych kar i kosztó\P, nflleżllo§ci swoje,
z tytułu udzielonych pożyczek W listach zastawnych, do kasy To~
warzystwawpttlcali.
...
.
. p.oJ·t\1uJ·a,c mielce kryb?cZll" czas dla dłożników, Wta(,lze To"
.Y
warzystwa przedsięwzięty odp.owiednle kroki wobec Władz wyż·
szych,'celem uzyskania pewnych [1,19, w oplacie rat zaległych. Zanim
jednakże lllgi te wyjednane zostaną, obeciIie już 'Dyrekcya przyjmować będzie częścioWO wp łuty nil poczet długu, który przecid
musi bezwarunkowo być ściągnięty.
Nadto Dyrekcya uprzedza Pp. wlaścicieli, aby premje aseltllracyjne na ubezpieczenie od ognia.vudowli bel'll'l.~~al'~fIlJ~!l\'l9.fUll
sami agentom wlasciwych Towarzystw ogt;liowych opłacili. w przeciwnym' boWiem razie sami sobie \\linę przypisz!} za moSące dla
niah powstać straty, W razie pożaru Iiudowli. Na oplatę !JoWiom
pomienionych premii, w zastępstwie stoWQl'zysżonych, Towarzystwo
Kredytowe, w obecnym czasie, środków 'nie posiada. interesy zaś
, instytucyi, .w razie pOŻl/!~'u, do wysokości. poiyczld, .zabe?-piec.zy!o
odpoWiedll1emt umoWamI z Towarzystwami aseIwracYJn "HnI. O mt.ef.es ..własn y W,inni elba, ć.sami
w_fnścicie.
I,e.
50_15
_.
_._

Dr.. Ii" SadflunllWGfh.di
. Piats-kcwalka Q~(/JI.

__ _

I

Łodzi załatwia codziennie.

\.

I

Kantor ekspedycyjny
E. (Ui IE iii! IiHHHII, Prolne".
nnoa 54.
2826

I

I

I
I

z l,mchnią. m, ciźe być
:::::2 "~p-oltOJ'e
.
d \
~bl l rlą
pO),e :11 czy, z me am, z /lI'

203 loteryj klasyczn. l,ró- .
les,twa Polsldego: Ciąg- ~:-~"=:""""-:"":'-=::. ''''":.::'
"
II -ej. ł(asy
l
8 i 10"'11
meme
bł·'
paźclziernil~a. Z powodu! ~,:.i.q~rlft! mll n~ ,l,Ii ~lffln~.~.
""IV U Ullj I!JIg \ihl UUqra.
wojny s?i do nabycia po, "'============
cenach niżej kosztu na ,.
klasy i na .. tale .
. , ~ Meble !'ozne ?o sprzedania
" ' , M zabezcen. Mlkotajewska 40
Allil ~~e~ski., mieszk.2.
9590-2-2

I
Bil. dWalls!(a 6, sklap"

tuby'zaraz zlllbezcen wyprzedam-:
~ meble z o-ch pokojów. Spa• _~.....~_. ,,~ cerowa 57 - 5;.
9595-2-1
Maszy~ę' do .szycia oraz meble
-. ---,..
tamo. WIdzeWska 78
28
JlItro
wy jeż- prawa oficyna, 5 wejście, 9597'

.

j,

-/

zgUbiOnO portmonetlcę C2;arną
z pieniędzmi. aczciWy~ zna·
lazca zechce oddać na W6l'ci.at\·
ską 55, III-cle piętro.
9594-J

,. ,

l cod"'iamnie

_,' .',
•

Dr. S. SZNITTKiND I

.,

.5'

L,.

ulam, kmuml

,.I

uO

m.

'N-'--"-C---'--ll'--t'-"--"l---'----'
',auczycle !:a ary 'mety d i przyrody ,potrzebna do ,szkoły

zowem oświetleniem, z wsze'·
kiemi wY[J,odami. WÓlcZfulskn41,
mie,szk.19.
.
9599-2s::!
'='=
'--o:;;;

=

'1J

It1ftnU
I!.iJI\!!

b·
htl"'" ~l1'abnmBnt\1
n.mu UllJIllhll.J

"-==,

Jan. Kluskaza~I\lDit· 'paszPQrt
wydany z 'gminy Zielona Dą- \
browa,gup" piotrkowskiej, pow~
Noworadomsltiego., 9580.,.-~
Monstanty Kokot zagubil pasZport ,i bilet oJ'sko,Wy wydanY2
.
5
z~n~~_ta"Łodzi..
9~

n

w,

a~vg:~za~y ~~l1s;C~~4U~:b~~'ot .42 9~~8~1 KO~ił:np~!zp~~~c~y~::ya zZ~~:i

Śtr'et~hllii!ll 3 . ' --,:-•
.~---: luanczyciellUi-domowa (Zloty
Przyj.muje z ch.orobami .we:vnętrz- Specyalista chorób. skó,rnych I załneram ~!S. ty. I pasaze-. D'll medal) KallszanIm poszukuje
nelm. (sp,ec. zolądka I kIszek). I wenery.cznych, ~S~OSUje GOD). Iw- I i.ówUg'aad . . . "' ... ÓA MU%f",,,I,,", korepetycyi. 'Widzewska nr. 36 LI

sta Łodz·i. ....
.
9601 ......~
Z" agin!tł paszport na ilnlfi: Stefą"
ni Grochalski~j wydany z
COdZlenl11e od 10-11 rano l od ~ sm~tylo lekarskwJ. (Wlosy, t~arz. I . ' . WIJ l.ih.m.'(I''-lIl,;. 11'i1 1 .. "1\..... ~_ądcy.
.
9574-5-5
~awada, wsi Konąry, pow. . G.
do 6 po pol. Te5ef. 2:m .. HJj 250 etC]•.Rano ocl, II l pól-l1 I pól :Mr 1() Te~ 23H.16
2822. ll1lotrzebna jest słUŻąca znnjll'ca
woradomskJego ..·. ., .. 3-~
..
. od 4 l pól-8 I pól.
120'"
'.
r się nalmchni. Zglaszuć się: zaginął paszport na imię Wio
Choroby uszu, gal'dła i nosa
- - w i ;-" .
Nowy Rynel, 5. do wlaścicielalttóra Lewc:z;enko .wydę.n9.~
r~r W··· !f\1~nt~p'~"tlllMN~C"'!1 r&AkuS2m'lw.-maeażysti<a domu.
. .0585-:-5-':5
KamienlecPodolsltiel. gupem Il,

Dra BA

CZAPl~Ci{~

or dy· nato'" szpitala AI1I1,?Mar"i
•

PiotrkolAU$~al

J')

u!a. Tel. 52-55

Przyjmuje od g. 11-12 ranO l od
5-(1), p. p•. W niedziele i ŚWięta
od 10-11 rano.
5447

fi
W\!:tlJt~~ fr. ~
II
.-'
CIlil®z'CiJIl:Jl?: Vlll'.eBJell"!ll::~!1a,
0_ '
• _,
•
,....
sll\,fJIl!'Dm~ s .. II"WJ@ .iI~~HG:<:m)'l!"17t1) •• ~

llJ

~ '-'i

Uu

I
i

<I:

Illl;WPI@:it'ar.:J!l1l'iIClllsaIla>SlR;.iie],przYJ·l11ękilku.panówna

I e-'",,~,,=_ .. • '''''',,,,,,,,,",n • ••• l~~
. '".,.""",~ .. "il ~"h;"" .. ",,~,,",,~ "" • ",~oD·$lbwir~l!lr. praktykująca 20
lat przyjmuje masa;/;, porody, ull.S6ioa l/llIau.'Il'if'lliltl M eg 'róg Piotrdzielą porad, dyskrecya zape.
kowskiej.
WOlona. Andrzeja nr. 59 m. 10,
9-12i 5......,.8, panie 4-5.
od 12-? Odpowiedzi na listy.

'ml'e""

r'

pow;ganlseńskiego,obwoduKra."

sno, 1l01skie ri o,· o.sad
.. " K. iwaćzeWI(I~
,szkanie, ,tiinio!
0.. r. la 25
I.n,' 5,.
Je
o
J
5 i1
l-e piptro.
..
D600-<
...... 9Ęi5p-.:::--_...
• : zagin.ęła.' .karta. .0. d p.as.:z:po~a
ilłUYdaje. tanie,.obiady ocl 15 .(1. ~.'·I
wyaana .z cegielni A. K~l1lga
~Ii 25 kop. Gubernatorska 51,
na mi~ Jó.zefa Ka.drżYl'i.skleg o.,
2-gie piętro• . . . . . . . 9593-1..
'."
....... '.: ,9585-:
i.
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