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OGŁOSZE\tI.'\:
PRENUMERATA, w ŁODZI WYNOSI:
codz.' od 9 do 'l mecz., 'W niedziele: l śWięta do 10 rano.
Rocznie rb. 7.20, półrocznie rb. B.60.łwarta1nIe rb. 1.80 '
tl1ieslęcznle

~łledaktor

przyjmuje Interesantów w 'sprawach redakcyjnycno[.! lO-ej do 2-ej.

60 kop.

Wychodzi ccdzleronie Jlo pnłudn:u, w lńedzlel" JśWiętli rano.

Jladesła.nyeh. re-1~<3ja. nie zwraca. - Rłikoplsy
bez zastrzeteni& honor&J'jum uważa I!i~ za bezpłataa.

RE}kopisów

l

N a d e s [ li 1t ~ pnetl i
wśród
tel'cstll z:1 Wler31! !ult feg:(ł
miejsce l Mk.j reklam)' za te~{sb n {() f~:·.; Z'I{Y~'Hj l ~ 3) fell.
nekrologia 4() fen.; ogło5zel:a dwom€; ,: fe!!. za wyra~

Katda ogłoszenIa naI:nn[sJ 4() fali ..

....

Teatr"BAOATELA" przy hQteluSavoy Krótka' 6.
Dziś przedstawienie (} godzinie 7 -ej
,
przy udziale pp.
ZofjiWoinewsklęj. prim.' teatrów warsz. Tmfeuszu Pelu znak. komika sceny warszawsk.

dzUy Karabaka i Bes.aui, oraz położone
niemi wzgórz,;"
Wszystkie
kontrataki nieprzy;aciela odparliśmy z
ciężkiemi dla n~ego stratami.
pomiędzy

zupełnym

odwrocie.

Już zachwiała się

i północna część front14 rumuńskiego.
Na prawem skrzydle wojska ausiryjack<>-

niemieckie zajęły już T5rzbu~g, zamyw
kający wejście do przcl:ęczy tej samej
Komunikat błilłgsl"słd..
nazwy. Pomiędzy górami Persangel' i
SOFJA, 9 października. rnówna
Geisterwald, po złamaniu oporu rumukwatel'a donosi ped datą 8 pa.ździer
nów w dniu 6 października wojsl~a sprzy~
StefaunSzczuki art. op. wlłrSZ., BrotfeikieWi(zQ i HrzeWińskieJ (balet), St. Debiezl,
nika:
mierzone również posunęły się naprź6d.
..: z~ChrZrfłleWSHleJłW. CllOiJHfCkiego, II. BrońeWSkiel. Clmjnntkłej im...
Na froncie maąedcńskim po k:rwa~' Oddziały wojsk aush-yjackó-niemieckich,
Szczegóły W afiszach.Przy teatrze Cafe.. Restaurantll
wej klęsce, jaką ponioslo dNa. 6 paź które w po~cigu za nieprzyjacielem
przekroczyły w poprzek Geisterwald,
dziernika 12 hataljonc?>"::, na froncie wsi
zajęły miejscowość Nussb.ilch (Szazma. Byłabv to I\Ierwsza pn~ba przezna:cg~..
Ol'adeśnica-KenaH, rli~nyJadel me po~
..;
e
no wił już swych usiłowań posunięd.a się gyaros) nad Altem, gdzie przecięły linję
ni:a złotaj potęczając~go b8.rtkli6ty, na cele naprzód.
główną ko!eji (Budapeszt - Bukareszt.
wojsnne. Wprawdzie. RQsia oddawna Ju!
Piechota niepl'Zyjaciełska pOłlownje Nie wymieniana dotychczas armja, stojąca pod rbzkazami dowództwa c. i k"
stesowała tell. środek, ,lecz jesno Rosja. Nausiłowała przekroczyć Gernę pod Oko"
jeszcze bardzkj na północy, po skute"
~1a.dow8nie takich kombinaoji iH'eall panetws. dwa!'; została jednak odrzucona i po"
cznych walkach, dosięgła tych samych
k&ilstytl.U!yj~e sta.nowi ziawisko zupefn!e osoniosła znaCZne straty.
~
paJti;. Wiadomości bieżące.
l:iIiwe.
~
" N a froncie Strumy sytuacja nie u"; wysokości, co i armja gen. Falkenhayna.
Wynika zatem z tego, że front rumuń
Z tem niewlltpliwie poliozą się kraje legła żadnej zmianie."
,"
neutralne, 8 szczególnie Ameryh i będlL
Na froncie rumuńskim wzdłuż Du- ski, znajdujący się w odwrocie, ciągnie
przezorniejsze w szafowaniu kredytów. Z chwinaju spok6j. W Oobrudży dEień minął się od pasma T5rzburga wzdłuż Altu aż
·l~. gdy pokaźna część miljardów do Ama"
względnie "spokojnie.' . Po szeregu da-~ do Fełs5·Nal~os. Długość jego równa
się trzydniowemu marszowi. Na froncie
rykl o«płIllie,kiedyt . zagrl'Uiczny koałiĆjr remnych ataków~ które 'trwały kijka dni,
tym poMta druga armja rumuńska uchomoze
zostaczutamowany.
nieprzyjaciel
cofrrął
się
do
swych
dawo trndJi1>śeiaeh finansowych, 'w jakich .
Nalezy leBzezGswr6ció uwagę na to,
nych stanowisk.
dzi przed pościgiem, nie chcąc przyjąć
siĘ! znajdUje koalicja, awladezy bardzo cha.·
że sprawa bankn'otów. wypuszczonych przez
decydującej wałki na tym terf3nie. Wyrakt~rj'stycznll .wiadomość, ogłoszona. przez
państwa .en~nt&'y", stanowi co najmniej 30
Z komun~atG't~ . koałi1i'!ji..
darzenia w Siedmiogrodzie południowym
prasę szwajcarsh, fi pQchGdząca z Londy.
miliardów fr. (eama Rosja wypuściła blizko
Z francuskiego (8 październik,,\
wywariy już wpływ na położenie w
nu. Anglja zaządała, bbysprzymieł'Zone Z njlł
1/2 miljarda :rubli). Jeśli ta emisja utraoi
Siedmiogrodzie północnym, gdzie. 'woj7
Ned
Sommej
po
gwałtownem
0'mocarstwa przeważną część swych rezerw
zastaw w' złOCIe. to główna C15ę"ćobiegu
strzeliwaniu skierowali niemcy atak na ska sprzymierzone zdobyły wyżyny po..
złota oddały dO dyspozycji skarbowi angialJlianię~nego Europy źawiśnie w powietrzu.
nasze nowe stanowiska na zachodzie od między Szekely Keressfur i OderkelIen.
~BkiemnJktóry tym sposobem chca, podtnyRozpanoszy
Sl~
na
razle
waluta
papierowa,
Sailly-SailliseL
Fale atakująCe przeła;: To wywołało j'uż ruch odwrotowy ru"
. mllć s.wą, walntę Błotą, i podnieśóswói kredyt
czyli
gospodarkapieuięzna,
pozbawiona
mane
zostały
przez
nasz ogień zapo- mu nów w góry Gorgeny.
wAmeryce~
wszelkich gwarancji. Nie można sobie wprost
Okazuje się tedy. ze koaliCja zsmierza
Zamęt w Grecji..
wyobrazić takiej katastrefy finansowej, ku· rowy.
nadwerężyć ostatnie iu~ :reilerwy, t. j. złoto,
jakiejprz9 teraz wojna...
'
Z
angielskiego
(3 października). ~
Według depeszy biura Reutera:t
zabelipieczajf\cewłaśeiwie pohycia walutoZ tQgo wszystkiego plynie wniosek. ~e
Wczoraj wieczorem wykona:: nie- Aten, utworzenie gabinetu powierzone
We. Połoienia finansowe· państw ozwórpostan finansowy zb.lib państwa, wojni}. pro- przyjaciel kontratak na nasze stanowi- zostało profesorowi Lambrosowi.
. rozumienia musi. być bardzo krytyczne. sko, O osobie nowego prezesa ministrów
wadzące, do punktu martwego. Omdlenie.' ska na półn'Ocy od Les BoeuIs. Odzyro aię ueiekai~ do śrgdków tak ryzykownych.'
greckich "Daily Telegraph" pisze, iż nimoże ukazać s,i~ tam, gdzię istnieje właśaip
skał on ponownie część utraconych ro"!
Moz;mby powied3ieó, że stało się to, CD przs s
wy nerw wojny, t. j. gdzie działa' argument wów. Le Sare znajduje się obecnie w gdy jeszcze Lambros, naj znakomitszy
widywano-iż wojna tak wyczerpała fina.nwsp6kzesny filozof i archeolog Grecji,
m9netarny,o
którym słusznie powiedzid nie-.całości W naszych rękach.
se. iź trzsba siQgnllć do ostatlliego miljar..
nie zajmował się polityką.
d~wno jedea II najwi~kszych znawców wojny,
Na północy i północnym wschodzie
da ...
Według depeszy "Neue, Wienel' JourH1ndenbnrg, ze bez monety akoji wojennej
od Courcelette front nasz przesunęliśmy
Rezerwy złota panstw koalicyjnych nie
nal" z Sofji, "Dniewnik" donosi z nad
zrozumieć wIJale nie można.
znacznie naprzód.
!Sił zgoła tak imponująca. Łatwo jepoIiczyó.,
.
Gdyby złoto Koalioji doetałosię AmeNa półr:wcy od drogi z CourceleUe granicy greckiej:
Bank Angielski ma niecBłe 11/ 2 miljarda fr.,
e 2pośredaiej, czy w
ryce,
czy
to
w
formie
b
do
Varłencourt
toczy
się
zacięta
walka.
posłowie
koalicji
w Atenach
Kiedy
Bankli'rancllski znacznie więcej, In 4.2 mi ..
postacj zasuwu, wyczerpałyby się sold ży- . Zyskaliśmy niećo na terenie. Ogólna
wręczyli rządowi grecldemu znaną notę,
liarda. Bank Rasyjskj 3 1/ 2 mi1jdrda i Bank
WQtne głównych państw wojujących i nakaz
liczba wziętycn w ciągu ostatnich dni król angielski wysłał do króla greckiego
Włoski około 1 'roiliardafr. W sumie daje
pokojtlpotfyktowaayby
im
prawa
ekonomi-jeńców
wzrosła do 13 oficerów i 866
depeszę, w której żądał, aby wymagania
to. niespełna lO mUjardów fr. Jeaeli te zaA.
sz-<.1l'egowców.
czne, która są najniezłomniejszef
koc licji zostały sllelnione.
soby zostan~ wycofane ze skarbnic bankowych.i obrócona na cele kredytowe, to I'lwr.li
Król Jerzy teieg:'afował: rNie jest
Z serbskiego (7 paździarnika).
aię całarówllowaga monetarna WSl'ly stl\: i h •
wykbczonem, że w razie gdyby król
Po zaciętej walce, stoczonej pa
(Konstanty) nie chciał uznać interesów
·4,.<ab mocarstw czwórporoznmienia. Dla Rosji
.południu dnia 6 b. m., wojska nasze
Grecji i gdyby nie przyłączył się ze
910łe to być wydarzenie obojętne, bo ona"
V S
u.
stały się panami stanowisk nieprzyjal tak ·jut:podwaiyła cała prawo hank Jwe.
swem wojskiem do koalicji, to król ancieIskich na północy od Pozar i zmusiły gielski mógłby zostać zmuszony do zmiaInna rzecsdla Franoji. Jej zasób metaliCo opo~iadają rosjanie'!
bułgarów
do panicznej ucieczki.
ny swego dotychczasowego życzliwego
czny był dotychczas nfęwzfnsżOn!l liodsta W!\
P E T E R S B U R G, 8 października.
Wzięliśmy
dość
pol~aźną
liczbę
jeń
wzgiędem Grecji stanowiska".
Banku Francuski ił go. który w najtr~dniejszej
Sprawozdanie urzędowe z dnia 7 paźców, oraz zdobycz.
W paryskim lIMaiin" z dnia 6 paź~
sytuacji oszcz~dzał to złoto. Jązeli Anglia
dziernika:
dziernika czytamy, że kilkunastu najwy·
, ogołoci z niego· rynek franouski,., nastąpi
Z rumuńskiego (7 października).
bitniejszych i najpopularniejszyćh . mę
gwałtowna rewoluoja w atoBMkach finans{)~
Front zachodni: W okolicy na pólOperacje wojenne o małem zna- żów Francji wysłało na ręce Venizelosa
wyehtego rynku, ktÓry zawsze si~ chlubił
nocnym żachodzie od Bubnowa, na pół,
swoją soHdnośćią.
nocnym wschodzie od Swiniuch, silny czeniu miały miejsce w wąwozach Cai- telegram treści następującej:
nemi i Jiu.
Panowie Venizelos, Kundul'iofis i
. A teraz1:dajrnJ Bobie sprawę, co ta
nieprzyjacielski oddział wojskowy usiłoWzdłuż O",naju walki artylerji.
Danglis w Kanei. ,
suma właściwie wy obraza w porównaniu wał wyprzeć nas z rowu niemieckiego,
Wszystkie życzenia nasze i podziw
z potrzebami wejennemi. Wojnaw~iągn 2-cb któryśmy niedawno zajęli. Został on W Oobrudży wojska nasze posunęły się
na prawem skrzydle naprzód i obsadziły
dla was i waszych dzieinych przyjaciół.
lat pochłonęła już w samych kosztach mili· odparty nasz:l'ID ogniem.
, .
.
Tu następują podpisy, z pośród
Nad rzeką CeniówI~ą i nad Zlofą rowy nieprzyjacielskie.
tarnyoh 250 miljllrdów fr. (N,e Iiczymytn
których podajemy kilka wyhitniejszych,
strat, które tę sumę znacznie pOGnasz'!).
Lipą, ,w okolicy Szybalin;..-PotomtoryWątki VI Siiedmiogfj~®dziielil
jako to: Louis Barthou, Charles Bonoist.
Z tego przypada na koalicję o wiele wię- MiecżyszCZ0\}?, w dalszym ciągu toczą
. Z austryjackiejwoiennei kwatery
Vi dor Berard, CHe my Cochin, Alfred
cej, niż połowa, - I)rawdopodobnie około
się walki. Nieprzyjaciel usiłował ponowa
prasowej donoszą pod datą 8 paździer
Croiset, Anatol' FranGe, Gabriel Hano160 mi1jarrlów. .
nie odzyskać teren, lecz cztery jego nafaux, Hemiot Jean Herbette, Alexandre
nika:
.,... Zatem .10 miljardów stauoWl tego zale.
stępujące po sobie ataki silne zostały
,
Siły zbrojne generała Falkenhayna
MiUerand, Stephen Pichon, Joseph Reidwie część 16·stą. Jest-to więc sumaj która
wśród dużych strat dla niego odparte.
nach, pułkownik Rousset, Andre Tardieu,
w ~ajlepszym ra3iestarczy na 2 miesiące
Front kaukaski: W okolicy nad- i Arza wypierają na coraz szerszym
Edmond Thiery.
'
'
froncie z Siedmiogrodu południowego i
kOBIWWwojny. Skoro narznCa sią już 1. . 0brzeżnej 'obsadziliśmy
ufortyfikowaną
ws~hodniegb wojsLa rumuńskie.
.
niecznoŚĆ.szuka:oia takich zastawó:.v, aby,u8
miejscowość Petra Kala.
Z Aten donoszą do pism francus,'Wojska sprzymierzone prowadzą
ichbezpieczeńsfwo zaciągać w Ameryce po..
Persja: Wojska nasze wkroczyły
kich, że minister finansów greckich pożyczIii'li.a..amnnioję i środki żywności, to godo Kaszanu.
. skuteczną ofenzywę, podczas· gdy rumuwiadomił Kalogeropulosa na kilka. dni
nawie w całej południowej połowie fron" przed rozwiązaniem gabinetu, że wskar.
tpedark$ffnaui:lowa pańbtw połączooyoh wyDobruitża: Ofenzywa nasza trwa
llaje,się <katastrofalną.
w dalszym ciągu. Wojska nasze obsa- tu 'siedmiogrodzkiego znajdują się: w bie znajduje się jedynie tylko 360 tys.
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Złoło
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HraBi

DR
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franków na bieżący miesiąc, zamiast 20
miljonów, które są niezbędne do opła
cenia . pensji oficerów i armji, oraz na
inne konieczne wydatki bieżące.
lIiemiecka wojenna łódź

podwodna'

VI

Ameryce.

.
Niemieeka łócź podwodna z W ił
helmshaven "U. 53" przybyła do New Por,tu. Przebyła ona oeean w ciągu .17 oni.
"U. 53 5 wprowadzoną została do pąrtu
przez amerykańską łódź podwodną "D.2".
Komendant łodzi niemieckiej, kapitan-pa,rucznik Rose, zamienił wizytę z k'lmendantern stacji marynarki, 'admirałem Knight,
prsyezem za'wiado~llił go, iż przygotowuje
,się Co odjazdu. W dwie godziny później
.U. 53" opuściła port~
Z New ·Port (Rade lsIand) donoszą
do biura Reuter"" że niemiecka łódź podwodna fi U 53-, po odbyeiu 17 dni trwają
cej podróży, przyuyła tam z Wilhelmshavan, Pcd _buo przywiozła depeszę dla am;basf.dora niemieckiego hr. Bernstorffa.
Po dwugodzinnym pobycie w NewPort łM ź odpłynęła w kierunku niewiado'mym. "D. 53 ma 2 działa i 8 rur torpedowych; posiada też urządzenia telegrafu
'bez drutu.
Według informa6ji z Wa!lzyngtoIlJl.
ambasador angielski złożył wizytę W departamencie etanu. celem, jak twierdzą,
założenia próteśtu przeciw pobytowi niemieckiej łodzi podwodnej w porcie amery·
1ł

tańskim.

Zatopienie francuskiego
transportowca. wojennego.
Agencja Havasa donosi pod datą
9 października: Parowiec:;: transportowy
"GaHia" (14.966 ton), wiozący ,około
2,000 żołnierzy francuskich i serbskich,
zostal w dniu 4 b. m. zatopiony przez
'łóM }:odwodną.
Liczba uratowanych,
jak dotychczas zdorano ustalić, wynosi 1362.
.
Torpeda wywołała eksplozję w skła
dzie amunicji i zniszczyła .stację telegra.fu bez drutu, przez co parowiec stracił
wszelki kontakt ze światem.

kich na Bukareszt żginęło tam 60 osób.
Równie liczne są ofiary wtorkowego
ataku. Należy do nich Georgesco, dyrektor ministerjum spraw wewnętrznych.
Według doniesień dzienników angielskich, cały Bukareszt tonie w morzu
dymu i rłomieni. W południowych dziel·
nicach miasta szaleje niszczący pożar.
~

Szesnastoletni na froncie.

"Keleti Ertesitio" dOnosi z Sofji:
ct
Według depeszy "Dnewnika z nad granicy rumuńskie!, rząd rumuński zarzą
dzi!". by powotani już 16 i I7-letni, po
odbyciu ćwiczeń, niezwłocznie składali
przysięgę i byli wcielani w szeregi armji
walczącej.

Wielkie manewry
szwedzkie.

hk donosi prasa petersburska, w resyjskiej' kwaterze wojennej odbywają się
'nieustannekonferencje natury nietylko
!wojskowej; Dawni, obecni i przyszli mi'nistrowie przybywają tu j odjeżdżają,
nie licząc innych dygnitarzy. Trepow,
~ł6wny wróg Stuermera, został wezwany do kwatery.

Bukareszt.
"Riecz. donosi, że podczasponiedziałkowe~o ataku samolo-tów niemiećI'i""

c::::c:_______
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Jeszcze

12)

~lJD8da profe~8ra.
(Ciąg d;\łSZy).

Nagle zarechotał Jakiś śmiech rozpa.
łany:

oCh~łmszczyźnie.

że o Chełmszczyznie w Petersburgu
dobrze pamiętają, dowodzi fakt.:te w tych
dniacb ogłoszono tam urzędownie nomi~ację radcy - stanu Sawiełowa na gubernatora chełmskiego. Nominacja ta jest o tyle zrozumiałą, że do tej posady przywią
zana jest pensja 10 tysięcy rubli, która
}J.fzeciet winna mieć swego odbiorcę, skoro w bud~cie· państwowym figuruje do
wypłacenia. '.

Pod

wzelędem

politycznym Domina-

in-

ogrodnie3ą.
Od pOlliedz1ałkn ptzyjrnG\IIan~
są ziipi~y kallrl.ydatÓw na kurs I, którymi
mag'!, bye tylko abiturjenei z eałłnwieie uk'ończonym kursem szkół średnich polskicb.

Będ

leśna, prowadzona na
kładów

si~

w

jeden
krzyk, w którym utonął głOB kaiędaa, .tłu
maezący, że deszcz napewno spadnie, gdyż
barometr spadł właśnie wczoraj wiec2ór.
, Wie,ru8zruszył. ku kuchni, bo przyp.omniał sobie· nagle, .źe Ia~a chwila może'
ktoś drzwi od salonu otw.arzye, i zabaczyć
go, tak, źe może już nie mógłby wyjść
stąd i wrócić do siebie. Pociągnął ze SOQą
Martę. Właśnie gdy znikali. \II cieniu wielkiego kuchennego pieca, woknie jadalni
zam'ljaczyła olbrzyn..ia zielona czapa i zaczerniał wielki cień roareałego sołdackie
go cielska. Brodaty policjant rozglądał się
zrazu ciekawie po ogrodzie, po drzewach,

pożyczka

wojenna.

J~k donosi "D. W. Ztg.& warszawska
flJja .. Ostb~lllku" przyjęła Z-lpisów na nową
poźyc~kę woj ~nuą na sumę około 1 miljona

marak.
Rędzin.

piątel~ funkcjonarjusze policyjni
dokonywują sanitarnych rewizji miesz-

Co

kań,

podwórz itp.
. Ostatnia rewizja wypadła podczas
świąt żydowskich, wobec czego mieszkania znaleziono w stanie czyściejszym,
lecz za to sienie i przedpokoje wiele
pozostawiały do życzenia.
- Od kilku dni składy "Hamburgera i StrochIitza" rozpoczęły sprzedaż
kartofli po 1 rb. 20 kop. za pud. Na
wsiach gospodarze za korzec żądają tylko 16 rb.
Pł.,ck

W miejscowych

szkołach elementarnych; przy pomof;y nauczycieli, przeprowadzona będzie rejestracja dzieci
uczęszczających do danej szkoły. Dane
powyższe złożone będą w biurze meldunkowym magistratu i tu posłużą do
ułożenia wykazu, które dzieci nie zapisały Się do szkoły. Mają być podjęte
próby oddziaływania na rodziny dzieci
nie uczęszczających do szkół. W tym
celu będzie wybrana specjalna delegacja, której przedstawiciele zwiedzać
będą odnośne rodziny.

po:i:yczkę.

Lublin.

Motel Mitelsznajder, zamięszkaly
przy utJ.atecznej,· za nieusunięcie na'"
pisów rosyjskich .na szyldach został sl~a
zany przez magistrat na ieden dzień
aresztu policyjnego.
- W pismach lubelskich czytamy:
"G. i k. Komenda Obwódowa w Lu..
blinie przypomina wszystkim istniejącym
w obwodzie lubelskim instytucjom kre·
dytowym, że w myśl obowiązujących
ustaw udzielone pożyczki mogą być ścią
gane tylko w tej walucie, w której zo. stały udzielone, zatem także książkowa
nie wierzytelności wmno być uskutecznione wyłącznie wwalucie, w której
pożyczka była zrealizowana.
Instytucjom, któreby żądały od dłuż
ników zwrotu pożyczki w walucie innej
od tej, w której pożyczka wstała
wypłacona. będzie dalsze prowadzenie
wszelkich agentur zakazane".
-

Termin konkuuu na' projekt obliga~ji
ziemiańl!kje~tI odroczony sost&r do d.
3 listopada. 1". b• .Informacji zasięguąe motlla w podsekeJi pGmoe. dla art. plastyków,
ut WłodzimiE'rska 6, Praee nadsyłać naleiy do Tow. artntycznego. Trębacka 10.
łeba.

leśnego

poziomie wyzszyćh za-

naukowych.

Niemiecka

KOlIIkurs fta obligacje.

R.

ie to pierwsza nie tylko w Króle ..

e;twie. leCI! wugóle na t!!r"n!~ POhiki szkota

Wobec upowainienia, daD!'go Magistra·
łowi przez ra.d~ miejfłh, na zaciągnięcie na
poczet nowej pGZy6zJrimiejskiej pożyezki terrriuoWf'j VI wysukości 3,000,0001 niektore
banki 2'godsiły się na udzielenie tsj kWGty
{JGd warllnkiem opłaty 6 proc. w staBunku
rocznym.

C. T.

powstała

przy Tow. kursów. n !m kG wy eh
wyźsza s.zkoła I,eśl1&. Na wezorajs~em '{lo-

l

siedzeniu larządu T.K. N. z nazrałe m przed.•
mwieieIi C. T. R. projekt i program Bskoł.y
loehł 'Przyięty.
'

oławu<;!

Rozgwafprzemienił

- Tut budiet moja kancelarja..•
Inny oficer mówił po polskn:
Ksiądz pozwoli... założy m fu tel~fony ••.. dobrl!e? Nie rns~ym nicrego. 2oł
ffierZOWl kula w łeb, gdyby ruszył... ot t~
zapałkę •.• Dobrze~
potem podniósłszy głowę Za.CZlłł świdro
~leż niech Bóg broni panie oficewać oczyma okna' kamienic, których tyły
'rze ... Jakze ranga.,. nie wiem. Broń Boże .•.
zwrócone były na staraullie uprawne
- Kak~e .tielefony?-oponował inny.
grządki kwiatowe kanolłib.
-Tu dom mskl. Chyba zdjąć dacb ...
Paulina nie bacząc na znaki, jakie jej
- A ty durak... przez dach... Zrobi
dawali oboje z brz~kiem otwarłaoGo i
:si~ kilka dziur...
wziąwszy się pod boki stanęła. w jego
- . - W dachu?-pytał drżącym głosem
o~wl)rze. przysłaniając go niemal zupeł
ksiądz•.
nle.
- Nu da, w dachu... a gdZież inWierusz szeptał Marc:e:
dziej. Ale to nic, my to naprawimy•.. ·
Ba!dzobym chciał. byś mimo
wszystko naprawimy.
w~zygtko. mImo niby to bezpieczeństwa nie
- A jeśli prz_dzie deazc2.?-oponomlQszkała tutaj •. Widzisz, to nie jest annja
wał ksiądz.'
.
regularna, to Sl! kozacy ••. Boj~ się! Zamie- Gdzie tam deszczr-uspakajał
szkaj gdzieindziejf
ny g~os. Po~oda stała. Długo deszczu nie
1~ówił n~gląco! . nerwowo, śpiesznie.
b~~zle. Zan~m spadnie deszcz, my ju:! pój..
Czuj, ze w tej ChWlll powinien już być dachnemy 80bl8 stąd dalej... hei, precz... do
~eko. przynaim~iei na ulicy, w miejscu 000'Krakowa, do Wiednia.
'
Jętnem... A.le nIe mógł odejść. Czuł przy..
- Do Budapesztu!-wołał inny.
tern, że domaga lilię niemozebności
,_
- rr~k, tak, - krzyczał jeszcse inny
-:- Ty gospodyni! Ha? - ro~legł się
::-przegoDl~y waszych awstryi.cÓw, jak zagł~bokf, basowy glos od strony jadahli.
J~ce. a ~o~lero .z germancami -pod Barli~
- Aty kto? HIi? -.,-:. odparła Paulina
Ilem wezmlem Sl~ za bary,.
również grubym, nie naturalnym gwsem.

-=-

Z Warszawy_

wydziału

Kurs szkoły b~dzie trzyłefn'; saś wy~

I

Zzłem polskltft.

Wy:i:sza szko.fa

Biuro Ger5dorlla

-

W rzeczywistości był on tego zdania,
co wi\iksZOŚĆ komisji z pewnością będzie
i teraz dążyć do wyrwania Chełmszczyzny
z ciała Polski, o Hemu przypadnie VI' U·
dziale opracowanie projektu' przysłowio
wej .autonomji polskiej", co jak wiadomo,
naleźy do obowiązków kaMego nowego
ministra spraw wewll!;trznych w Rosji.

Z jnicjatywy

pnrter rraJf,

kłliUy b,;dą si~ odbywały wspólnie z wydziałem przyrodniczym T. K. N. i WyiS3ą Bzlrołlł

wnioną większość.

lila

M.

..

czynne bez przerwy, od 8 i pół ran!)' do 7 wiecz.

w Chełmie i instancją apelacYiną dlań b~
dzie izba sądowa w Kijowie. Chehnszczy-

Pożyozlka

PiotrkomIm Kr.

200.

KOilSULEIITA PRAWNEGO

Banku

-

. F. MIRANDOLA.

m.

cja ta oznacza, ze gubernia chełmska ma
pozostać rosyjską. Potwierd~a. to przypuszczenie inny fakt, a mianOWICIe ogłosze~
nie w tych dniach w "Zbiorze praw" nowej ustawy o sądownictwie w ~t1b. ~h~łm·
skieJ. którą m'niste. sprawiedlIwoŚC1 jesz-.
cze w r. 1913 złoźył Dumie.
• ,. .
, W motywach do tego prOjeKt!!: Jak
o tem dobrze wiemv, powiedziano, 1Z są~
dy w gt,Ib. chełmskiej powinny być z ~u
cha i języka czysto rosyj;kie, nawet gm mne; co się tyczy sądów przysięgłych, .t<:,
projekt zaprowadzał je w gub. c~~łmsbej
z zastrzeieniem, że większość S~dZlOW' prz~
sięgłych winna być prawosławna i rosYjska, a język polski z sądown!ctwa. w~łą
czono. Sąd okręgowy ma mleć sIedzlbę

zna, która obecnie pod rządami okupacyjnemi staja się krajem polskim i katoli~
W dniu 7 października zakończono
wielkie manewry, które odbyły się w kim i posiada już sądownictwo polskie,
uchodzi w Petersburgu nadal za kraj "rdzenUpland i okolicy Sztokholmu pod osonie - rosyjski«.
bistą naczelną' komendą króla szwedzCharakterystyczny był stosunek nokie~o. Powolano na nie wiele klas roczników. Wynik ćwiczen był bardzo Jm.. wego ministra spraw wewnętrznych Pro torzystny.
. popowa do kwestii chełmskiej. Protopo~
Król wyrazrł wOIskom podziękowa.. pow w Dumie należał do lewych paździer- .
nie i uznanie, poczem dodat: W pował- . nikowców i był również członkiem słyn
nych czasach, jakie obecnie przetywa- nej . komisji dnmskiej, która gwałtownie
parła do utworzenia czysto wsyjskiej gub.
my. sprawia mi szczególna przyjemnośc,
chołmskiej wbrew opinjimniejszości poże mogę /stwierdzić, żeście odpowiedzieli podczas tych ćwiczeń postawio- słów pobkich. Protopopow zapOWIadał, że
nym wam wymogom.-Oczekuję po was nie jest. zwolennikiem rusyfikacji Chełm
dalej wierności i przynoszące} szczęście sZczyZIJy. Nie chciał . jednak jawnie gło
pracy. Życze wam przytem dobrych sować przeciwko temu- projektowi i na gło
sukcesów. O:czyzna może was każdej sowani,e nie przychodził, wiedząc' doskonale. że projekt i bez jego głosa ma zape-'
godziny potrzebować.

Oświadczenie Wilsona.
Prezydent Wilson wygłosił w Oma~
ha przemówienie, w kt6rem oznajmił,
iż Stany Zjednoczone są gotowe walczyć, przyczyny musiałyby jednak być
sluszne i nagfące. Ameryka nie wzięła
dotychczas udziału w wojnie, nie dlatego, że nie jest w niej zainteresowaną,
lub źe wynik wojny jest jej obojętnym,
lecz dlatego, że rola, jaką pragnie ona
odegrać, różni się od tej, w jakiej pragnie zazwyczaj' wystąpić naród, prowaZatopienie dwóch amerydzący wojnę. Zarówno przyczyny .zatarkańskich parowców z amu·
gu
europe;skiego, jak i jego cele nie zonicją.
stały jeszcze wyświetlone. Gdyby ~Ame
Norweski konsul generalny w. Ar- ryka miała rozwiną c swe siły, wówczas
changielsku donosi do Chrystjanji, że musiałaby wiedzieć pierwej, poco to
,prócz parowców an~iełskiego i norwe- , .czyni. Ameryka gotowa jest prowadzić
;skiego, zostały zatopione na morzu Lo- wojnę,· pragnie jednak wyczekać, póld
dowatem dwa .statki amerykańskie- nie odnajdzie czegoś, o co war~o bylo.. Hawsta" i "Columbia", wIozące z Ame- by walczyć.
ryki amunicję do Rosji. Załogi zostały
'~ratowane przez łódź podwodną.

Konferencje w rosyjskiej
kwaterze wojennej ..

Nr~

ŁÓDZKA.

OAZE'r A

~em 8WI&dOIllOSĆ, że

ZaClóyU&t się liJifS!LUrs. Ktofy w ~.rze

sza.
Gdzie ja póid-ę'l-ap1tała, podnooezy.
- Ta prawda... TIl prawda... Do mnie
nle moŹ'es:J••• Zresztą u mnie...
.
- Cbyba_. potem.•.~;owiediiala.
,. - Tak, takI-uścisnął jej dłoń.
Dla. niego słowa te miały jeszcze
ne, odmienne zllpełnis znaczenie.. "Poterna •
to jest... jeśli wogóle będzie jakieś .poiem-. Jeśli ocaleje••c
Nsgle wydało mn się, że znalazł roz~
-

sząc nań

in-

wiążanie.
'. - W.eźmiemy ślub..

wojenny ślub...
jeszcze, albo jutro. Tą,k" najpóźniej
lutra •.•
- Czemij.Ż tak nagle? - spybła prZes.tailłego znpetaia rozumiee.
- Nie chcesz?
- Chcę. ale czemu jesteś taki przerażony~
,
- Nie wiedzial. Pociągnął r~ką po
czole i rzekł znowu spokojnie.
- Tak, to prawda... Niema potrzeby.
Whi2iisz, zdeuerwliłwałem się i ot... -.niepotrzebnie denerWUję takie ciebie. Nięm8
potrzeby nagle...-a. w duszy dodał; Nie
wl>loQ, nie wolno... Zreszta wuj nie wie o
niclem. Przeraziłby si~ niepotrzebnie.
:- Powiedz, czemu siE} tak "nagle
przeruiłeś?-badała M.arta. - przecież ty
chyba ieh SiE} nie boisz! Powiedz, czen:u?
On tymczasem uegu.ł jasno. pie-rwszy
raz tak jasno, że zaplątany został razem
3 Martą w lą.kqś Btraszli~ą. aiee p maleń ..
kie~ o~Zk~ch.-~ep?d~bieństwo. by mogli
I SIeCi te1 wyśłlzn~e SIę oboje. Mial przy.

sam tego nie uczynIl.
poza nim. Kło to ucsj'nił.••
tętniało mu w głowie... kto to uczynił? Że
sprawa go sraJU pociągoęła... cóż dziwnego. Puetył wszak c.udowuy rok 1905, rok,
który dorsncił ogromnlł garŚĆ klejnotów do
skarbca jego duszy. Narażał się..• szedt ze
śriewklł na nstach na -rendn VOU! ze
śmiercią. Proste. Ale to... to było zgGła co'
innego. Tu nie było tego musu wnętrzne
go... nie było tego ideału .. ~ a mołe' było
wszystko to samo, brakło jeno•.. młodości?
Tak, brakło cndnej muzyki młodośo;, przygrywaiącej w pochodl'1ie ku nieosiągalnemn •.•
Tak, tak ... po'starzał się. To jasne. Ale jest
ta sama sytuacja co wówcżae... niemal ta
sama. wi~e trzeba koniecznie zdobyć się
na tę' samą zimną krew, stanowczość, szybkość" postępowania i błyskawiczność działania. Raczej więcej jeszcze trzeba było
I]apiąć wl.ll~ i rozsądek ... nrzecież stawkIł
było ter~z i jej życip... Otrząsnął się momentalnie z nastroju i powiedział Bpokoi~
nie, stanowczo;
To pierwsze wraźenie. Darnj. Te'"
raz pomówmy rozsądnie. Tobie tutaj wła
ściwie nic nie grozi. Jesteś tak be!'lpieeZns,
jak niewiele kobiet w mieście. Natomiast
ja, gdyby mnia w tym dumu zastano, po ..
padłbym
w podejrzenie. Nie jestem tutaj
niezem. Dziś zaś musi być wszystko jasne~
proste, dla najprymltywniejszyeb umysłów
zrozumiałe. Każdy musi być tem, czy
owem. Idę do siebie. Matka się pewnie niepokoi. Martyś, bądź zdrowa. Nie pokazuj
się, aź wuj po ciebie pośle. Paulina da 'sobie, jak widzę, z gośćmi ladę.
(C. d. n..).

Stato

biegu swym nie rokował nie dobrego.
Mareie udzielił się niepokój Wiem-

dziś

ł

ł

się GOŚ

-

3.

Rt.> 280.

Telegramy.
Urzędowy

kemunikat
niemiecki.

(Toerzburg) zestal wzięty~ N~eprzy
uchodzi na całym fronCIe.

jacieł

Z widowni

bałkanskiecj.

firnpo: wojskowa genernła-feldmarszałD·

mJckeusena.

~------------------~--------------.....------------------~
ś. f p.

Z

Zarzyckich

Józęfa Kuczyńska

po drugIch i ciężkich cierpien'ach zasnęła w Bogu d. 10 Października, przeżywszy
łat 31. Pogrążeni w głębok:m smutku; mąż siostry i bracia zapraszają krewo/ch i przyjaciół (.la wyprowc:dz nie zwłok, maic;ce się odbyć dnia 11 Paź.!ziernika, z d0mu przy
uLWysokiej 35, na stary cmentarz ka olicki.

Wojska niemieckie wsparte przez
monitory austryjacko-węgierski~ w~
9.go paździerńika. -Urzędowo.
szły w posiadanie wysPy na Du~aJIl
Z widowni zachodniej.
na północ.nym za-cbodzlG od Swisto: di Nogara i Latisana. następnie baWszyscy chorzy odsyłani są do domu
izolacyjnego
przy ulicy Zawadzkiej nr. 54,
'wa,
wzięły do niewoli 2 oficerów I
. W pobliśu wy brze.ta i na połu
terje obronne w Porto Buso, we- gdzie są bezpłatnie
leczeni. Otrzymu ją
dniu od Ypres, jak równieź na:tro!1& 150 żołnierzy, oraz zdobyły 6 d'Ział. wnętrzny port w OrOOo i stanowiska pożywienie. ubranie i t. p.
de Artois grupy wojsk następcy trofroni macedoński.
Na utrzymanie domu izola~yjnego
baterji nad dolną Isonzo. Pomin:o
nu Rupprechta panowała ożywiona
Na zachodzie od drogi żel~znej gwałtownego ostrzeliwa.nia wszystkIe Komitet wydatkuje od 150 do 200 rb. ty ..
godniowo, które pokryją składki członkow
działalność ogniowa i patroli.
Monaster-Plonna odparta, ataki nie- latawce wróciły pomyślnie.
skie, ofiary. oraz subsydjum Gminy t.yKomenda. floty.
front moJsk generała-feldmarszałka
przyjacielskie... Na ws;ho?zie .od kodowskiej~
Ks. Rnpprecbta Bmuarsktego.
lei powiodło su: przeClwmkoWi· wtarPrzepustki na wwóz kall'tofli..
Wielka bitwa nad Somme trwa. gnąć na lewy brzeg rzeki Cerny.
(s) Od dnia wczorajszego w ucząst
Tea."tr
Sprzymierzeni przeciwnicy nasi spoPierwszy General-ł'llHłtermlstrż
kacb rozdawnictwa. kart na chleb wydawaDziś o g. 8-ej wfecz.
Lu den d6 r f1".
fęgowali wczoraj właśnie swe wyne są przepustki na wwóz kartofi stoso,,5
A
L
OM
E"
wnie do normy ustalonej; Każda przesiłki i tein większą. z tego powodu
Urzę dowy komunikat
tragedja Oskara Wilde'a z muz. Ryszarda straussa
pustka kosżtuje 10 fenigów. Przepustki
odnieśli ciężką, obfitującą w straty
, . ausłryjacki.
W czwartek, dnia 12 i w sobotę, 14 b. m. o godz.
wydawane
są na 2 dni przed wydawaniem
klęskę, którą zgotowała im piecbota
8 wiecz.
kart
na
kartofle.
WIEDEN~ 9-go października.
II a d n i e"
i silna artylerja armji generała Belo:
Przy rządowym instytucie
W8.
Na froncie bitwy o szerokości
Ż widowni' wschodniej.
Dr3:~t w 4- aktach Maksyma Gorkija.
bygienicznym w Łodzi zorganizowano zno~
25 klm. nie utracononajtnniejszego
front przedtuko Rumunji. .
Teatr czynny we wtorkI, czwartki, sob?ty, nIedziewu 14 dniowe kQfsy dla urzędników, cele i święta dwa razy. Bilety do nabycia w cukierni
kawałka rowu.
Pomiędzy Goudelemwyspecjalitowania ich w kontroli do·
Wojska~przymierzone generała
R05zkowskiego."
broci produltŁów spot'ywczych. Grupa siu-Cou'rta Bouchavesnes szturmowali Falkenhayna
odrzuciły wczoraj nie·
illl!1Wi_iIIIIIlIIIi_ _ _ _ _II!IJIIIIII_ _ _ _ _II!IJIIIIII_
chacz6w składa się z 15 osób.
anglicy i francuzi ze szczególną .
W obręb~e działalności łódzkiego pre,..
przyjaciela pod Toerzvar (Toerzburg). Ił'ladOmOS"
gwałtownością r w·· krótkich odstę·
zydjum
policji zorganizowana juź została
W
zaciętych
walkach
ulic?nych
wyW
\ł
"
'pach, bez względu na ićh nie bywałe
e.
systematyczna kontrola produktów spoży
parto
nieprzyjaciela
z
Brasso.
Spiestraty. Wojska gen era16w Bohrna i
wczych. W instytucie zatrudnlonych jest
. _ Z Komisji Oll'ganizac)'jlllei Pol· w tym celu 8 panów i 3 panie.
Oarniera odparły ich· za każdym ra- szące z Harmszok }:osiłki nieprzyja. iem. Pod Le Sare, po oczyszczeniu ciela zostały na południowym wacho- .kiej Macierz)' Szkolnej.
Cyrkularze do wł'aśCic;eli do'
Dalszy ciągiebrania organizacyjne- mów.
.
'gniazda angielskiego, wzięliśmy do dzie od Foeldval (Marienburg)-ilpo'"
wstrzyma.ne i pobite. Rumuni 0- go w celu przeprowadzenia wy~~rów ~o
Właściciele d()mów otrzymali z uczą
'iliewQli 90 ludzi i zdoby1iśmy·7 kaZarządu Koła Łódzkiego Polskiej MacIestków
policyjnych deklarację z poleceniem
puszczają
wszędzie
pole
bItwy.
Przerzy
Szkolnej
odbędzie
się
~
.dn.
1~
pa~
,r-abin6wmaszynowych. Walka artywypełnienia następujących punktów:
'terji osiągnęła wielką. gwałtowność ciwko armji generała Arza, kt6ra dziernika w sobotę o godZ1Dle 6 tpoł
1) nazwisko i imię robotników i ilość
,równiez na północy od Ancre i po- wtargnęła w góry Hargitta i Goer- wieczorem w sali Domu Ludowego (Prze- zdolnych do pracy członków rodzin. 2)
stawił miejscami 0jazd 34).
".
.
wyznanie, 3) wiek, 4) czy pobierają za...
szczególnych odcinka,ch na południu geny przeciwnik
· S· t
db ł
Osoby. które ZgłOSIły swe deklaraCje pomogę z DeI. N. P. B., 5) gdzie pra;;ubl
W
pór.
po lŻU 15 owa na u gar- na członków Polskiej Macierzy Szkolnej
od Sornme pod Vermandovillers.
skirn Dunajem, przy pomocy naszej do dnia 9 października r. b. winny z~~pa ją, 6) określenie zawodu.
front ,Iliemfecklego następcg '(ronu.
- z Tow. Krzew. Oświaty.
HotyU dunajskiej pionIerzy aust~jac- trzyć się w karty wst~pu. upoważmaJące
Obfite wysadzenia niemieckie w ko· węgierscy i oddziały. niemieckie do wejścia na salę i oddania głosu.
Wykłady geometrji p. Henr. Wy...
Argonach. zBurzyły rowy francuskie opanowały obsad2'onąprzez rumusznackiego
rozpoczynają się d. 13 b. m.
K-arty wstępu wydawane będą we
na znacznej przestrzeni. Na wscho- nów wyspę, przyczem zdobyły one środę, czwartek i piątek bieZącego tygo· Zapisy przyjmuje do piątku biuro T-wa
od godziny 3-7 po. po!. oso~om, przy ul. Podleśnej nr. 1 codziennie od
dzieod Mozy, 'chwiIanli od.iyłzna 6 dział, oraz wzięły do tliewoli 3 0- dnia
nazwiska których zaczynają Się od htery godz. 6-7 w.
cznie obustroofiy·ogień.
ficerów i 155 żołnierzy.
vA B C D E F G H, l, J, K, L, Ł w lokalu
~Z gospody 6iocUa .. sko.ryma ....
.
Niebywałe wytężenie wszystkich
Sto;ar~y;ze~ia' T~cbnik6w (Andrzeja 3), a skiej.
front wojsk generllJll kawalerji arcgkslęciil
.sił. }Vymaga. równłet od naszych lotRarofa:.
osobom, nazwiska którycb,rozpoczynają
(s) W niedzielę w lubIn Resurey·R3e ..
się od litery M,N, 0, P, R, S, T, U, W, Z,
mieślBic~ej odbyło się zebranie miesil.lczne
ników wyjątkowych trudów w służ
. W okręgu Ludowej bataljony ż, Ż w lokalu . T0V:" krajoznawczego (ul. zgromadzenia czeladzi siodlarsko-rymarskieJ.!,
bIe obserwacyjnej artylerjii f wkonu. kłórem postanowiono przystąpić do Koła
odebrały rosjanom wzgóPiotrkowska 91).
niemieckie
niecznycb . tutajlotacb ochronnych.
P t
od
t
ta'
Osoby, któreby z powoću szczupło- starszych i pedstarszyob, zapisnj&3 na człon
N
Ci~żkle zadanie lotników obserwatorze.
a. an yrze
par o na fele ści lokalu nie zdążyły złożyć głosu w so- ka Resursy gospodę, jako jednostkę prawną.
nieprzyjaciela.
botę dnia 14 b. m., będą mogły oddać Następnie przyjęto miesięczne skladki ad
.ró.wmoże być tylko.·. wówczas wyfront
wojsk
generała
marszałka
polnego
swój głos w biurze w tym samym lokalu członków, oraZ postaDowiono zorganizować
,pełnioDe, gdy lotnicy bojowi poksięda
l5eopolda
Bawarskiego.
.
w
niedzielę od godz. 3 do 6 po poł.
wzorową kancelarjQ przy gospodJ..ie.
Prze:wstrzymywać będą zdała nieprzyjs:wodniczył
na
posiedzeniu
p.
Jlln
Lipiński,
, Stanowiska nasze po między Swi~ Loteria R. G. o.
Ciela. 'Wzrosłe do niebywałej liczby
Wobec powodzenia, jakie osiągnęła starszy czeladnik.
walki w powietrzu były pomyślnemi ni?chami a KisieI ine!D stanowi~ Wczo- loterja,
poukończe!liu cią~i~nia. ~!ząd
- Ze Związku za •. prac. fr,zl .
,dla nas. We wrześniu utraci1i~my w .raj. p~)Downie cel sIlnych. atakow ro- loteryjny ma przystąpiĆ do drug.le) emISJI lo.
W niedzielę w lokalu własnym prz)'
'walce powietrznej 20 latawców, za- SYJSkiCh, które po obydwoch słronach sów - loterja jednak zostame zreformo- ulicy Zawadzkiej nr. 37 pod przewodniginął nam jeden: . Straty francuskie
Zaturców powtarzane byłyŁrzy do \ wana w. tym du~hu, i,: losów będ.zie :un:el ctwem p. Benera odbyło, się nadzw~r
i angielskie wynoszą w walce po- czterech. r.s zy.I e. cz zakończyły słędla a cena Ich, będz1e drozsza, orgamz~cJa zas czajne zebranie członków Związku za.
... l '
'I····
'd _ cała ma być wzorowana na d~wneJ Lote- wodowego pracowników fryzjerskich.
'wietrznej 97, przez zestrzelenie z zie- n!eprzYJa~le
a zu~e .nem mepowo ze
rji kla~ycznej Królestwa Polsktego.
członków krytykuje działal..
ini 25, wską.tek przymusowego lą mam i wśród naJcl~śszych strat.
.z główniejszych wygranych pozosta- ność Część
zarządu występując przeciw niemu.
dowania wśrćdnaszych linji 7, oZ widówni włoskiej.
, . ją jeszcze w ko}e 60,000, d~e p~ ~o.ooo,
Po długich debatach ustalono licz·
gółem 129 latawców. W równych
.. .
•
•.
.•..
'.. jedna 10,000, pJęć po 4,000 l dZleSlf~Ć po bę kandydatów do przyszłego zarządu.
Ogień meprzYJaclelskle) artyłerJl
2000 mr,
c.zęściach, ~padły en~ po stronie stawybór którego ma być dokonanym na
i przyrządów do rzucania min w po' _ 2S-letni jubileusz kompozytorski. następnem zebraniu.
(s)
'ńowisk naszych ł nieprzyjadelskich.
łudniowej częsci frontu Pobrzeża
W -bieżącym miesiącu upływa 25
- Z Tow. godziwych I"ozrywelfc.
l wjdowni. w~chodniej•.
trwa w dalszym ciągu. Piechota
at dzialalności muzycznej cenionego
Na ostatnien'l posiedzeniu zarządu
włoska, która na płaskowzgórzu Karpedagoga i kompozytora Mateusza Bens- Tow. godziwo rozrywek postanowiono
.front wojsk generała marszałka polnego
•
mana. Po ukończeniu konserwatorjum
ksi~dał!eopolda Bawarskiego.
stu na po łu d nill o d N ova Vas l w w Medjolanie. jubilat poświęcił się· pra- ostateczny termin wieczoru wokalno"
Na: niedawno zaatakowaną część odcinku Oorycji pod St~ Katarina u- cy pedagogicznej, zdobywając sobie za- dramatycznego naznaczyć na dzień 22
frontu na iachodzie od Łucka; po- siłowała przejść doataku. odrzuconą służone uznanie. Twórczość kompozy· października, o ile-rozumie się-nie zajdą jakiekolwiek przeszkody, od zarządu
wtórzyli wczoraj rosjanie swe ataki. została za pomocą ognia zatorowe- torska Bensmana obejmuje trzy 'opery, niezale~ne. Program składać się będzie
Na żadnym punkcie nie odnieśli oni go. W Alpach rassańsklcb doszło w oratorjum, kilka koncertów na skrzypce, ze śpiewów solowych, popisów kwartepowodzenia·! znowu ponieśli ogrom- odcinku Grad CoIdose do dłudorrwa- oraz pieśni.
tu i orkiestry, monologów etc., oraz·
Muzyka jednej z oper p. t. .,L'opera dwóch jednoaktówek, które odegrane
ne straty. Także i łuiajkrwawą jest łych walk na bUzki dystans. Atak u- nuova" skomponowana jest do libretta
zostaną przez członków T·wa.
klęska naszych nIeprzyjaciół. Na pojący w sile kilku batalJonów przewłoskiego pióra Benjami, druga "Zydzi"
Wobec opieszałego wnoszenia skła
łudniowym wschodzie od. Brzeżan . ciwnik został w całości odparty.
do libretta rosyjskiego CZYl'ikowa, oby· dek miesięcznych, zarząd znalazł się
odrzucono natarcia rosyjskie.
Wszystkie stanowiska na wzgórzach dwa te utwory zostały przetłumaczone chwilowo w kłopotach pieniężnych do
. . k
_.t
na język polski przez Jerzego Guranowfront wojsk gen~fałakawalerji arcgksięcia
zosta ły przez wOJs a nasze l.t1.fzy- skiego, który też napisał libretto do tego stopnia, iż członkowie zarządu postanowili wpłacić do kasy T-wa awan. ·Rllfola. .
mane.
trzeciej opery Bensmana"Ira!pis". Ora- sem sMadki członkowskie za dwa mieNiespodzianem· uderzeniem natorjum konkursowe "Zwiastowanie" na- siące z góry. Dla tego' też za nasze m
Z widowni włoskiej i bałkańskiej.
grodzone zostalo na konkursie muzy- pośrednictwem upraszają członków, zapn:6d pośunęliśmy w Karpatach staNic nowego.
cznym w Medjolanie. Najnowszą kom' legających w opłacie składek, o śpiesz
nowiska nasze około Baby Ludowej
,pozycję Bensmana stanowią "Pieśni wo·
ZastfPca szejasztaba generalneg(}
niejsze uregulowanie zaległości i !legui w .zaci~tej walce na blizki dystans
jenne" do tekstu niemieckiego dzienni- larne wnOszenie miesięcznych składek.
.
H o efel'.
obroniliśmy zyska.ny teren.
karza H. Zimmermana w przekładzie Składka 0:1 1 października podwyższo
marszałek potaJ! poraczrUk.
. polskim Jerzego Guranowskiego.
teren WoJk UJ Siedmiogrodzie.
ną zostala z 15 kop. do 50 kop.
Sprawozdanie ądmiralioji
W dniu 23 b. m. w teatrze Wielkim
Wobec tego, że '..vynajem pianina
ausłrJ'jackiej.
Pochód we wschodnim Siedmioodbędzie się jubileuszowy wieczó1- konwypada niezwykle drogo, bez muzyki zaś
grodziekontynuowaliśmy w dalszym
WIEDEŃ, 9 października.- Urzę~ certowy, wypełniony utworami jubilata. zabawa idzie n'e ochoczo, zarząd krzą
_ Walka z chorobami zakaźnemi.
ciągu; W bitwie· pod Kronstadtem
ta się około nabyCia własnego instrudowo donoszą:
(S)
W
przeciągu
jednego
tygodnia
mentu.
(Brasso) . rumuni zostali pobici; ich
W nocy z 8
9 października
po otwarciu domu izolacyjnego poddang
jest urządzenie cyg
nadeszłe od północy posiłki, daremnasze latawce morskie obrzuciły sku- badaniom lekarskim 30 osób. Dom izo- idu Projektowanym
pouczających pogadanek i wyl.. ła
nie ruszyły do walki na północnym teCznie bombami dworzec· kolejowy lacyjny jest w związku ze wszys~kimi dów, w tym ce'u zarząd zaprosił już
wschodzie od KrODstadtu. Torczvar i objekty wojskowe w San Giorgio szpitalami i zakładami dezynfekcyjnemi.
paru prelegentów.
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- 2 Chojen.

W niedzielę dnia 8 b. m. odbyło sil},
przedstawienie amatorskie,na którem ,odegrane zostały: krotochwila w l akcie Przybylskiego "Na przekór ll .1 obrazek ~ra~~
tyczny A.nczyca w 1 a.kCIe lI.f:Jobzowlame •
Oprócz tego popisy. na. ~krzypcach ~2..1e-

tniego B., monologI

1

Koncert orklestry

smyczkowej dopełniły w!eozoru.

Przedstawienie to odbyło ei~ za staraniem i czynnym udaiałem członków
miejsc.owego Kom, (}lJywatelskiego i grona
miejscowej inteligencji.,
Dochód z pt'zedstawlenia przeznaczony jest na bazp;atne pożywienie dla nie ..
zamożnyGh uczniów nowopowstr.,łej szkoły,
z~tem n~ celt jaki moze być ob3cnie naj poiyteczniejaey. Publiczność t·;) zrozumiała i
zapełniła doszczętnie salę teatralną ••
Jedna uwaga pod adresem pan, aby
na IllistępLy.:;h pr,;edstawieniach. które bodajby jak najczęściej Bi~ odbywały, :;:·~~z;/
ły zdejmować kal'illuaze. A nie zrobI to

wajlł w !Qkach

pp, Ryehterqwny, Orliń·
skiegO, Klońskiej i WosKowsklego..
.
W czwartek premjerR. BędZIe mą~
dramat Mabyma Gorkija "Na dnb". ObsB..
dę tworzą; cały zespół męski i P? Korcza~ Rychterowna i Sekolska "'S głownych

czyni dla niej zupełnie obONtI1ym ba ma.łych narodów.
PrzyszłoŚĆ Polski, z punktu wid~nia

interesów ekonomicznych ipolityc~mych. je8t
dla Anglji rzeczą bez snaozenia. . Nbmcy
z!lśzaiateresowane są w wskrzeszerull pań
stwa pplskiego, gdy z byłoby ono m~remo.

rolach kobiecyeb.

azjatycką Rosjp.;..
Naizacięt3zp~ ~7r{)glem

.

Dąbrowski,
'Swych ról~

wywiąlllując się

doclątnio

ze

. Teatr Pop;shsrny (Konstantynowska lB).
W czwartak o ~odz. 8 Wlecz. poraz
trzeci krotochwila aktualna Andrzeja Run:~
panstwa tego, ora3 i~tere,a lęga, czyn! zali I szc~yca p. t. /" W ogonkn", która cieszy SIę
pr~6'21~"1ka odr.odzeulll. O-,?5yzny n~szeJ. To
duwm p(}wodz-eni.~m.
mnISzą· zrozl1mieó polacy ,l . to .p6W1!lilO poW sćbotę pDraM rierwazy uPan gen:..
dyktować im dalszy f!poeob dZlał/lIua.
rał BIizorukij" , farsa, grana w WarszaWIe
Państwa

Swe. Nie

centralne waiczą o istnienie
one o Polskę i dla Pol-

W niedzlelę o 3 po poła daną będzie
s~tuka nSi'odowa Laeoty ItKośeiuszko pod
Racławicami" z p. EzosłmW.em w roli .ty:
tułowej, którą pierwszy kraował w Ł(HUH,

ski. Jednakże, dzięki ułożeniu si.ę ~tosun.
ków międzynarodowych, oraz dzIęki sytu·
acji, wytworzonej przez ?,ojnę,. !"ywaHły,

one niejako, prze~,ten zbIeg okoJ1czn~l~

~F0ruJąe duży

.

sił odczyt p. t. "R.umunjs·.Prelekcja ta,
ro~począta danemi o Rumunji, jej struktu-·
fze społecznej i ekonomicznej, dała Wacławowi S.eraszewskiemu 'sposobność do
roz€oczeniB przed 8łuehaezamikilkt~ uwag

o znaczeniu zhrojnego wystąpienia Humnnji, () przy6zynach i celaeh, WOjny obecnej,
oraz o perspektywach, wyłania)ąoyc:l1 się
z tej krwawei zawieruchy wszechśWiatowej
, dla przyszłości Polski.
'
scharakteryzował pr~

legellt przedewszystkiem jako wojn~ Anglji
z Niemcami. rpyp przysd6'go ustroju pań
!!two"7."ego Euronv. o laki w1łlezy Anglia,

'

2 .. 000 mk.
27410 135737.
,
-po 200 mk.
151584 183940 4761 91527 34008
31818 140148 68850.

$rodkiem zaś do osiągnięcia
być jedynle-armja polską.

po 100 mk.

6078321214 48513 21596 194266
18144763871 51737 13456 63250 159043
132797 145410 35321 48552108827132573
138133 148197 1-62082 1672497015849258

na wiecu w Filharmonji "Jarszawskiej,
a zawierającą apel do państw central-

175230 168445 135872 2239911447212992
94731 160517 9343 57654 ·155873 77150

nych o umożliwienie polakom stworze-nia własnego rządu i własnej armji. .
Wacława·

T

Ul-

Tabela w'ygraoychll

może

Wywody

_

dobroczynnej.

osiągni~cia cełu tego. Dąże
nhHn wszystkich powinno być-Państwo

jego

artystyczny~

Slódnw .dzień tiQ2nlepiu loterli

do

Pcłskie.

sukces

są do nabyeia . w cUklerm

Bilaty

riehsa (r6g Piotrkowskiej i Zielonej:.

W końcu prelegent odczytał rezolucję; pówziętą w dniu 3 września r.b.

Znakomity pow'ieściop!sarz iJiterat,
Wacław SierGS2:BWSld, w dnin onegdajszym
przy wypełnionej. sali koncerto.'Vaj wygło

Wojnę 'lbeaną

wielką

Teatrze let.nim.

W

walczą

W tym kierunku powinien być wytę!o"
ny największy wysiłek narodu.

Odaył Wa[ława ~ierOUeWIKiego.

.

wskrzeszenul
Polski jest Eosja. Sam cha!akter z!ib<:rczy.

• wrota do Polski Niepodległej.
Polska Niepodległa musi być jednapaniom trudności, gdyż liarz~d p:zez?skże zdobytą rękami i wysiłkiem. krwawym
czył na siatni~ sporą salę,
g{hne Jest
Dolaków samych. Jest to obowIązek. nieprzechowywana odzież za znaczkami nume" tylko wobec przeszłości wielkiej Nm:odu,
row3aemi. Sprzedawane były również i proaIe wobec teraźniejszości j przyszłl?ścL
gramy, poczynając od skromnych do bar- .Gdy idzie o walkę o wolność i niepodledZi) ozdobnych,
sprzedaż ich powiększyła
głość P6I~ki nie może być mowy o jakichś
dochód z widowiaka.
kontrargumentach.
W przedstawieniu brały udział panie
~ Nie ma ceny, któraby była zbyt
Cz. Ir. 13. 'Nowakówny, Maraczewska, Chahtj i innB' panowie 8migielsld, Zółtowskl,
M.uszyńSk;' Biernack', Gardziński. Gawlak,

II

.. W przygotowaniu - łlKslądz Marek"
Sło wac!,;iego.

powiędzy Eu\'opl1 zaehodlll/ł a pół-

. ch!'nnnym

Nr. 280.

ŁOOZKA

Nr. 27 cyf. 76) do;yesąkceg o łUZ\tPn:łnien!&
rozpol'ządrenia co do z.a 'SZU p ace la palle
"twom nie~rzyjacie!akim;
e}z dn. 15 lipca 1915 r. (Dz. rilzp.
Nr. 12 cyf. 28), dot'yczą(J~go admh::J~traeji
13rHm 'JRO we;;
, • dl;' d'nc 22 m5.r~a 1916 I'. (Dz. rGzp~
Nr. 27 cyf. 75); ()otyeeąceg:J :11upełaienia
rozpor:<:ądzenia

co do admiuistr".::',ii przy mu.

sowejj
e) z dn.

19 lipca Dl6 r. (Dz..

znajrtującego

się

bert'atJrstw.l

ma}ątliu,

danych

SieroszewsKiego'

,:r..:;.;:rał-Gu ..

w grl\Uia!lCri

nalei::t-.:r-;;o do pod-

nfeprzyjaoie:skieb-ogłasza

się

jako takie, ktÓre naleźy stoEiować również względ~m Rumullji, jako tez obywateli
państ\'ia Rumuńskiego;

§ 2.
Siogo\':!1:1ie ro:;porz~dzeń, wymienlo~
nych w· § 1 pod f» b) oraz e} ulega nastę
- pującym ogranicl!IenioID:
al w kwestIi, ,:zy odroczanie ma wa..
zność wabac nabywcy. CLiJ teś nie (§ 3 UJ
stęp 2 rozporządzenia II d. 21 ma.rca 1915
f.) zależy iedynie na tam, bsa względu na
miejsce zllmie!zka:'la lae siedziby nabywcy,
czy nabytek zodał us~utecznjony po 28 sierpnia 1916 r., czy tet przedtem.
.
b} o ile rozporządzenia E d. 21 marca
1915 f. i 19 lipca :1916 r. POWOhlią się na
terinin otrzymania swej moey obowi!\zująoej,
zamiast tego terminu ma wa*ność termiq
otrzymaniA mocy Q;;OWią3ująeej rozporządza·
nia niniej-szegg.
c) w § l rozpGrżądzenia z d. 19 lipca
1916 T. uatauowiOD y termin zgłoszenia, odnośnie do obywateli państwa Rumuńskiego
przedłuża

sil} do 31

paździer'lika

1916 r.

§ 3.
Razporzlldz:enie nfnisjsz6 otrzymuje mot.

O'b6Wiązlljąe, natychmiaat.

. Warszawa, dnia 6

98944 42496 136505 60638, 18154 162341.
140084 96467 139178 102840 179683 60819

tysiączna publiczność przyjrt't1wałago;..
'l'ącemi oklaskami, zas prelegenta same--

państw

TOZp.
$'ąło~zenia

dot.rc~ąćegJ

Nr, 41 esf. 131),

września

1916 r.

Jenerał-Guhernator

,

podp~v.

Beseler.

196464.

go, jako znakomitego pisarza polskiego,
uczciła kwiatami.

Rozporządzenie
gospodarczych środków od'wetowych przeci'li.':?o Rf:l.lnunji.

dotyczące

Teatr i mUlWa.

. § 1.

Prsepisy na8tępttjącyab . razporzą.dzeń:
_ Teatr Polsld (Cegielniana 63),
a) 5'l dn. 21 marea 1915 r. (Dz. ,rozp.
Tragedja Oskara Wildefa. grana dwu- ' Nr. 12 cyt. 4), dótycl'lącego zakazu płacenia
krotnie z· wielkiem powodzeniem" P().w~ ł w państwach nieprzyjacielskich,
rzona zostałe dzisiaj.· Role główne S!lOczy" l
h) II do. 22 ma!'cs 1916 r. (Dz•. l'OZp.

~

.-

~

I" czarna
na
w Sali Koncertowej
szn!lrkowa torebka damska,

'te

zaginęła

odcLycie

znajdowała się pewna suma pie-pamiatkowa, srebrna papierośnica
męska z monogramem K. L., klucze i roz~
maite papiery. UczCiwego znalazcę uprasza
się o zwrm za nagrodą do qoktorowej lipińskiej, Widzewska 86 druga brama w per

w której
niędzJ1

dwórzu•.

..

---~~~T-e-~-r-~-~~!-~-!-!-J-~-!-~-9-~_~~.:~~~I~~~~~I"Unm~DU~tl
października o

W czwartek. 12

Bilety

wcześnie)

do nabycia w cukierni W-go Ulricnsa (róg Zielonej i Piotrkowskiej), w dniu
dowiska od 5 po poło w kasie teatru (Konstautynowska 16,)

zaś

Specjalista

mg Kall z

sprzeda na licytacyi

część

się na Zawadzką .Ni I
Piotrkowskiej, do domu Szeiblera,

róg

na ul.

Oględziny

października

broszkę

Potvtzk~roe

(LOMBARD

~
llL,......

Odd' ł

nn zasta\1)

.
czasie, a zastawionyoh
.A..

wewfa.śctwym

lu Dzieniakowski
.

PrZeprowadził się na ul. Piotrkowską 1'&.16

przyjmuje sprawy sądowe, udziela porad prawnych J'ak również
gl1je skarm
b- i wszelpod2nia.
kie reda-

-'!IJ~a' n"'lem·: łlł~.. [~ł·
J
.

teorji i konwersacji metrułą
Przyjmuj~

S k'
.,

""

Jl

od 2 i

O na

17

pół

do 4-ej po

m

,..

8
.

Łódź,

,

",-

-.e ....
~.·
Ił"'..

południu.

f
t
ron
IJ pię
.....-_....
...

Prośby, skarQi~~~~k~~~? itersdorH

1,

MA RTA

..

umełli OW?ilIe ł

nie UID.ablowane do
ul. ,Pusta 9
potrzebny chłopiec 1{UTKOWSKI Zielona l

POkoje

wynajęcia

Sól .1 gatunek za 6 pudów 10 rb. llO kop.

Zielony i\Yl1ek M 6 w podwórzu.

SPrzedam maszyn~ Singera: Główna 16 m. 3-

Tanio pierze chemicznie, farbuje,

czyśej, odśwIe

ża,

przerabia i reparuje garderobę męską Sarbwnia Chrzekijańska Piotrkowska 174,
Zadinęłił karta od patentu. wydana w p.ezyd' jum Policji na imllł Leokadji Matłowskiej .
~ ubiono gunwwe palto w sobotę o 6 ej, jadąc

Z·

Piotrkowsklł ~ozwaduwksą i Nowo-Space~ową.

Łaskawy

znalazca 7głosi sfę do Adm. G, Ł.

2s.jI::~ 27C;:i~WSkie do

Piotrkowska 1.30 (w podwórzu)
.

sprzedanie. Mikot&'

zgubiła paszport
ul. Suwalskiej

Marjanna Bednarek

niemieckI

wydanY' przy
Marianna Chaoinowska zgubHa pasz"). ort niemiecki
d
L
l
wy <lny przy u Suwa skiej
_
W
l
k·
b'ł
arcm
a cza zgu l paszpor t niemieck i, wyda.o
. n. przy ul. Tar~owej 14
;;;=;;;;;;;=;;;;;;~~l WładY"ława Racz_vńska zgubiła paszport niemIec_~
ki wyda~ pr~uw:!s;dej 11
.:::a
Na maszynie rotacyjne! VI tioczni JAl\fA Oi\ODI(A Prz~ja:;d 3.

...

=========:=:~~~~~:i:==~~:=::==::=~..J:'~~~~:;:;::::===:;============L
li.edaktor i wydawca JAN GRODEK (m p. i'rzejaza 15

M

"

Poleca najświeższe fasony gors~tów,
zastosowane d>Q dziSiejszych wymagań
mody, Biustonos~e, pa.sy brzusznei
gorsety ~Grossesse~. anU'gorset.v, ."prę
. tynkowe~,"
e t c, Przyjmuj e reI,aracje,
przeróbki ł pranie gorsetów.'

ułatwioną

udziela rutvnowlltna na-uczv..

l p_ Przyjmuje ()c':,~alunIti po cena.ch bardsI)
niZkich.
eble różue wyprzedaje niżej ceny .kosnu.
Orla. 23 w stolarni.

GORSETÓ\V

O

. ..

'.JkryĆ i

M

w Oddziale I Z&chodnia 31 i w Oldlliale II Pasat Meyera 11 (Mikolaje-wska 23) Podczas
licytacji prolongata zastawów, wysta.wionych na licytację przyjmowo.uą nie bfidzie, \V",kaz numerów za.stawów. podlegających sprzedaży, będzie ogłoszony w Nowym Kt:r;ec,zf;
,
.Łódzkim. Procent na,eoity już wpłacać.
•

Adwokat

damskich
futer M. Leiwand
Kra.wiec
mieSll:ka obeonie przy ul- Krótkiej lit 11 front

z 3-ch pokojiz kuchnlą. I-sze pi ętro-front,
przy ~J. Gróvmej NQ 5 do wynajęcia zaraz
TarrJŻe sklep frontowy i przy nim pokój
z ku.:hnią. Wiadomość u gospadarza.

licytacyjnej przy ul. ZACHODNIEJ J.q 31

J

G

LOKAL

I Zachodnia M 31, : = : = I : . ; : ; = = ~
Zła y
z le: li Pas" li: MejeN! .Hl! U (1'/Hkołajewska M23)..
~
Zawiadamiają, iż 8 Listopada 1916 roku i dni następnych cJbywać się.. będzi~ W sa.H

r

muchę

ruchomości

Ł6d k'

C

88.

o.

G

AKCYJNY)

x.... :J: O 'Y'" T ..A..
celem spr;:edaty zastawÓw nieprolongowanych

M

podłużnej perły.

__. . . .BB. . . .__~. .m6~_ _mm=-~5Sma5E~

WarszufI.1skle AIUyjne Tow.

przeprowadził się

Piotrkowską

223

D
F

z drobJych brylancików i
Uczciwy znalazca zechce
zwróci, za sute;:n wyna;;rodzeniem na ul.
Benedykta 3,1 pi~tro.

o godz.

Magistrat.

1916 c.

:

..

Bzczegółowr. taksę i

Termin
lO-ej w biurze magistracki81n w Kaliszu.

Dentysta

34.

Bezwarunkowo 5 lat moZna nosić ubranie z materjału .Amerykańska skóra a. Przyjmuję obsta.
lunki Doskonałe spodnie od Rub 3.50 Piotrkowsk3
145, m.34
yplomowana naucsycielka (dypl. berl.) udzie
la niemiQckiego, stenografja. Mikołajewsb
37 m. 41
utro męzkie • LIRA. kołnierz karakułowy, pal.
to Jesienne sprzedam Przejaz<b 67 6.
ORSl:?ry najlep$ze ..RE}(OMA·,;"·-g"':O~iO-W-6-oi-D.łoblitslunek. Łódź, Główna 17. ł
-

Jozef Ha l p e r n

LeB I PieczyskaopowXerzchni 10 mórg 151 pro kwadratowych.
Los II ŁęC'lUO
,.
10
J'
41"
.,
Los III Szmaj
"
1 " 138"
.,
Drzewostan 80 do 100 lat stary przerośnięty 150-cin letnim drzewem i zawiera
według taksy:
około 4480 sztuk drzewa budulcowego 3780 kub. metrów
~.
1240.,
"
użytkowego i opałowego 1300 kub. metr.
"
lao fur gałęzi i około 630 fur pieńków.

W 3 losa:h:

warunkllicytacii wyda na ~ądanie Magistrat za .opłatą 10 marek.
lasu dozwolone za uprzedniem zgłoszeniem się w biurze magisłrackiem.
licytacyjny odbędzie się 15-go listopada 1916 r. przed południem

.'

poleca

Łódź Mikołajewska.

Drzymała

miejskiego

,

fabryczuy.

ul. Piotrkowska
Akuszerka
m. 25 przyjmuje od 10-5 popol.

PttyjmuJe oc 8-1!. od 4-9. Panie od 5-6 p.p.

Wysokopiennego sc;>snowego LASU

Kalisz, dnia 3

skład

chorobY zevmetrme i włosów

(Polska)

tanio Piotr I

~

przeprowadził

Ogł:c>szen.ie.

istrał

z kilku pokol spr~edam
A.• Meble
kowska
189. - 9.
Atrament Glińskiego

Dr. l. PRYBULSKI

III!I!!I!I

.

Meble najtaaiej w wie
i
.••
kim wyborze n')we i
utyw!łne . oraz łóżko m~.alowe: Poleca. Magazyn
Mebh Władysława Rom!szowsklego. PIotrkowska
116 lpi!łtro front Okazyjnie sprzedam bilard krę-
gIe!kowy oraz rolwagę lekką z bokami.
.

WŁASNE LABOI<ATOIVUM. Badania chemIczne
mikroskopowe 00 cel6w djagnostyki lekarsIdej.

wi-

....

A•f ATĄ' A' Af.~

Zawadzka 8.

Pan fienerał BlilBm~it

o on~u

M

przyjmuje cd godz. S-ej do '5-ej, oprocz NIedZIel.

W sobotę, 14 października' o go:iz. 8 wiecz.

god,z.8-ej wiecz.

M.

