Wydanie wieczorowe (6' kolumn).

ORGAN .NAROCOWY~

Czwartak, 12Pafdziernika 1916. r.
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FREł>'UMERATA w ŁODZI WYNOSI:

·Rocz:nie tbo; 7~20, półrocznie rb~ 3.60. kwartalnIe rb. 1.80
miesięcznie

60 kop.
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Redakcja j administracje.-Przeja.zd. 1i 8•. Administl.". otwarta
eodz. od. 9 ilo '1 w!eoź., W nied:oielc i święta. do 10 rauG. .

OGt O SZ Ę i'ł/ A:

Redaktor przyjmuje Interesantów w sprawach redakcyJnych od 1000al do 2-81.

N Ił d e s t 8.!1 e przed i wśród ŁruŁll:ut wiersz: petit. hlD !eg~
miejsce l Mk.; reklll:l11 za te~{sta:il. 4,() f!l1..; zwycnjl! 3) fen.
nekrologia 40 (i!n.; ogłI)3~ertl~ drabae 4, feil. z:tt wyra:.

Rękopisów. nadesłanych

re~Gja. nie ZWT8Ca. _ R~koplsy
bez zalit:r:ze:l;enia honotru:lum. uwaaa .!!ie. za bezpła.tna.
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Nadzwyctalne obowiąz1ti. fakie obecn'e po za normcrlnemi 7adaniami.thusi spełnfaćstolica kra)l.zwhszcza konieczność okazan.ia pomocy szerokim warstwom łud
st nowiąceL~ta:1ego jej zaludnienia. ponoszenie przez Miasto wydatkÓw o charali:terze· krJ;owyIili skarbowym, jak również wywiezieni'3 miejsldego kapita,łu
zapasowego do Moskwy, w ł;ońcu:~asOwezmnie.szenje napływu podatków z nieruchomości-stawiają 'miastO w kcinie'cznośCi zaciągn'ęcia no\vej poz/czki.
Niewątpłiwośćzwrotu;kapit łuwyw:ezionego, pewt:'}§'Ć wpływów zaleg~ycbpodatków, . zabezpieczonych .przed wszystkimi długami hypotecznymi i pokrycie po wojnie
..
.
wydatków, poni.:siony\ ~zakr_j i za skarb,-pozwala~ąustaHć spłatę poryczki w bliskich terminach.
Dotychczasowy ·LIług .Miasta Iqczniez pożyczkami,. 7aciągniętemi podczas okupacji, wynosi 72 miljonyrubH, co stanowi zaiedwie osiemdzie~iąt kilka rubli na mieszkańca, wobecklkakrotnie \\iększych długów, obdą:iającyehmiasta Europy śro;ikowej.
Obligi miejskie gwarantowane sącał,.m- majątk.iem i dochodami miasta, na które składa:ą się:
l.Zna(}zny majątelt... licznych gmachach, plaoach i obszarscl!lJpodmiejskich,· których wartQść, ocenia obe6nie na 10 O
miljonów rubli, niewątpUwie b dzie się zwiększała.
.'..
.
.
.
2, .. Własne przedsiębiorstwa dochodowe (wodociągi, kanalizacja, tramwaje), przynoszące· wydatne zyski oraz przedsiębiorstwa koncesyjne, które po ter
.
.
minie konces; i, przejdą na rzecz Miasta.
3.PrzywUej ~odatkowYJ zgoła nie wyzyskamy, -(dotydlczasowe podatki wynoszą niespełm rub. 7-na mi:szkańca. gdy w miastach Europy środkowej są onekilkakmtnie. wytsze).'· . •
...
. . . .. .
. . . . .. _
. . ..
...
.
. 'l#t,.ześw,dadcżeniu'O świe'lnejprz]f$złośc.l miasta i
P~wiliośca ,odzjska~ia przez stolicę dawaegc~lejdobrobytu, pierwności,częstoI1ie.
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m.st. Warszawyzgqdnie z uchwall Rady Miejskiej z dn. 12 Wrze<nia 1916 r., zatwierdzoną przez władze w dn. 26 Września 1916 r., w 'puszcza potyczkę
niepodlega ącą opodatkowaniu,' na waruni.achnastępu;ącYGh:
.
' .
1
.
1. Pożyczka tft pod nazwą 5 / 2 % pożyczki miasta stotecznego Warszawy 1916 r., będzie wypuszczona w obligacjach po rb. 50, 100, 300, 500, 1000 i 3000. Obligac~e będą w. puszczone na okaziciela i zaopatrzone w półroczne kupony na lat 15, pratne 1 Kwie'hia i 1 Października każdego roku bez żadnych potrąceń. Bieg procentów od
pożyczki liczy się od 1 Października 1916 r., czyli żc pierwszy kupon będzie płatny 1 Kwietnia 1917 r.
. 2. Am?!"tyzacła pozy?zki rozp~czni3 ~ię 1 Października 1.91~ ,r. i będzie wykonaną .drogą lo~o.wań co pół roku w LiP::u i Styc,zniu" przyczemamortyzacyi ulegnie
coroczme 11'1.0 częsc zr~lIzowaneJ pożyczkI. MagIstrat zastrzega sobIe Jc:dnak prawo sku;u całe] lub CZęSCl pożyczk'. w tym ostatlllm wypaaku arogą losowania,. po nominalnej
ce?i~ 100 za 100 p~cząwszy cd dn. 1 Października 1919 r., ,!N każdym terminie płatności kuponów. O takim skupie pożyczki będzie podane do publicznej wiadomości na trzy
mles:ące przed termmem skupu.
3. Terminowa zapłata za kupony i amortyzacja pożyczki zabezpiecza się całym' m3jątkiem i dochodami miejskimi.
4. ObIig<:cje bę::'ą przy~mowane po cenie nominalnej, jako kaucye przy wszel!dch ulllowach z Magistratem.
5 .. Magis'rat poczyni stosowne zarządzenia celem wprowadzenia obligacji tej pożyczki, jak tylko się to okaże możliwem, na Giełdę Warszawską.
c
Zapisy na pożyczkę po cenie rb. 93,-za rb. lOD.-będą przyjmowały w dniach od 9 do 23 Października r. b. wlącznie KASA GŁÓWNA
MAGISTRATU o.razmwtępujące dorni bJnkowe w Warszawie:
.
M~gistt ... t

miejską 51/~%.

12.· Bank

1. Barzk· Handlowy w Warszawie,
2.

Ban.k Dyskontowy Warszawski,

3. Bank Zach.odni,

Bank Przemysłowy Warszaski,
5. Battk Kupiecki Łódzki oddział w Warszawie,
6. Kasa pożyczkowa Przemysłowców Warszawskich,
7. Warszawskie Towarzyswo Wzajemnego Kredytu,
·8. Bank HiliI.dlowy W~m. Lan-dau,
9. Bank dta Hanatu i Przemysłu w Warszawie,
.10.· Bank Towarzystw Współdzielczych,
11. BUIJk Handlowy w Łodzi oddział w Warszawie,

4.

Magistrat zastrzegasohie prawo
Pragnący wziąć udział

wcześniejozego zamknięcia

Ziemiański;

13. Bank Kredytowy,
14. Adam Piędzieki,
15. S. Natanson i S-wie,
16. A. Peretz i S-ka,
17. JI/larkus Krolt,
18. D. M. Szereszowski,

19. August ltlinkowski,
20. Edward Landie

21. FeUcyatt Sokołowski i
22. Stanisław Lesser·

oraz jilje

po'wyźszyck

banków na prowin.cjl.

subskrypcji.

w subskrypcji, winni w oznaczonym WyŻ8j terminie wnieść tytułem przedpłaty 10% zaci.eklarowan'ej do nabycia sumy. Przypadająca do za..
na rzecz Miasta przedpłaty, do tej samej instytucji, która przyjęła przedpłat~. w dniu 4 Listopada f, b..

płaty reszta naleźnośd winna być wpłacona, pod rygorem utraty
z dopłatą kop. 52 do każdych rb. 100.- tytułem v,raft~ąf.i k.!1pąnu

płaty powyższe

za czas od 1 Października do 4 Listopada 1916

winny być· uskutecznione

f.

w

rublachq

Po zapłaceniu I1aleinośd i za zwrotem pokw.itowań na przedpłatę b~dzie v:ydane świadedwo tymczasowe, które będzie służyło za dowód na otrzymanie odpowiedmiej sumy w obligacjach po ich przygotowaniu.
14259.
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Nr. 282.
W tvm celu wyjechał iu! .ua'!et do Rzy-

BnanoU! .... Ohiady od 80 kop. -..
siłę ·1'

Ntniejsum podaje
do wiadomości Sz. PabJiczlJokf, iż od 4aia
9-go Października 1". b.
otwartą zestała

I

MIEŚCIE

OPERETKA

Kudmia

'IV

ud:d~łelll

w !ke-

gmachu

hot~1a

Savoy

Zofii _ _km)

kłem uzdołnł&sych

przystępne.

czasie obIadu i ltolacjL

Polska Ma[im 1iulDa

, CJ3

I

Bi~lioteka PobliuBa·
Bank HalldłDWY.., Warszawie,
ODDZIAł.. .. "I..DZł,'
przyjmuje zapisy Ba

512 10 poiycZke m. UlIIHZłfD9z1916f.

po cenie Rb.9J.~za Rb. 100.-, do
23 października f. b., włącznie. Przy
wn~ść należy

1010 ,subskrybo-

,wanej sumy w rublad1; ftu:łę ~f
w rubla.ch d. 4 1isiopada r. b.

wpład(

Co

opowiadają rosjanie!
. PETĘRSB URO, 10październjka.
Sprawozdanie urzędowe z dnia 9 października:
'
" Front. zachodni: W· kierunku na
Nłodzhinierz Wołyń ski toczą się w okolicy Zaturców, Szelwowa i Bubnowa zacięte' walki. Wojska naue pr.zerwaly
miejscami .linje niepJ'Z)'jac:ielskie j ·usadowiły się na ~ stanowiskach.
Na wschodzie od 8rzehn przeszedł
nieprzyjaciel napoludniu od Szybalina
do ofenzywy, został jednak naszym ogniem oc1rzucony i zdobyliśmy tam, po
szczególnie zaciętej walce na bagnety,
wysunięty J'ówaustryjacki.
.
.

'Komunikat hałgapski.
SOFJA, 11 października. Główna

kwatera donosi, pod . .ą 10
nUta:

paździel'-

'

" 'Na f"oncie
jeziorem Presba

ma~m pomię~~
G

flaździemika).

Cema trwa ot,wiona

&łziałalność ariyłetj.
Na froncie zagięcia

, .,

angielskiego (10 października).
Dzi~ rano o' świcie piechota nieprzyjacielska wpadła w ~zczeł'em polu_
w okolicy Gl"andcourt pod ogień arfy,lerji naszej.
WzięJi~m, ~wu 268 jeńców, w

5 oficerów.

tem

Na pólnocyod Neuville strącono
latawiec nieprzyjacielski. '..
,Na froncie salonichlm nad S~ą
oddzW'y Il8szej jazdy ruszyły aż do Kakarub-5a1mBk-Homonoos. Dalej na
północy obs~dzono wsie Cavdarmahs
0smeriJi i Haznatar.
Z flJlosklego ,(9 października).

flotę nieprzyjacielską.

Komunikat turecki.
KONSTANTYNOPOL, 10 paździer
nika. Sprawozdanie głównej kwatery z
dnia 9 października.
Na froncie Felahji trwa zwykłe obustronne ostrzeliwanie.
Odrzuciliśmy w kierunku Karadukr
nieprzyjaciela, usiłująCą!o posunąć się
naprzód pomiędzy Dovletabadem a Hamadanem.
Na famcie kaukaskim na prawem
skrzydle toczą się starciĄ a od czasu
do czasu ogleń armatni i karabinowy.
W centrum posunęliśmy cokolwiek
naprzód !Otanowiska nasze.
, Na lewem skrzynIe toczą się star,.
cia pomiędzy oddziałami wywiadowczy..
."i. Wzięliśmy meco jeńców i zdobyliśmy dużą ilość DronU przedmiotów uz~
hrojenia.

rezerw słiategiczny.cb, zgromadzonych w
Bukareszcie. w liczbie 100,000 ludzi
Po walkach w Dobrudiy i pod Rach~~ 'kocpus ten stopniał do 60,000.
Według doniesienia "Az Est- z Sybina (Hermanstadt), zatopiła artyłerja nieprzyjacielska po całkowitej porażce rumunew w bitwie okrąńjącej, część swych
~iał w rzece Nncie. Dotąd udało się wydobyć trzy baterje.
- Według doniesień dzienników zostały okręgi Sinaja i Campolung opuszczone
'
przez władze 1:ywilne.
W Bu! areszcie slychBĆ od piątku 'silną kanonadę z dział. Miasta naddunajskie
, Oltettita i Calarasi znajdują się pod silnym
ogniew artylerji.
Dzienniki donoszą, że bomby lotni-,
cze, rzucone na. ,Bukareszt, zabił, między
iunemi dyrektora w ministerstwie spraw
wewnętrznych Oeorgesco i ma1aua nadwm:Iiego Romani, a ciężko zraniły jednego z
'redaktorów dziennika-,,,Epoca-.
'
, Z Kopenhagi donoszą do ,.Berliner
TageblaUu c : Według depeszyy otrzymanej

'przez .Berlingske Ddeude" z Parlża~

rząd
rumuński f)fZesłał państwom neutralnym
notę, w kti5J;ej protestuje przeciwko ata-

kom lotaiczym na Bukareszt.

Cha•• _ Grecji.
Biaro Reatera _ _i; G.abl:let jutro
.lojy PH1~. ł4ialBtre.DJ aprawwewnę-
tnnycb mj&~w&ny Taelos, teki) miaiatta
spraw ssgranicznych obejmnje Zalokndas,
. generał DntOB, jeBt miAistrem wojny, admirał

Damianos pozostaje ministrem mary-

,nut'.
Korespondent, "Vowsehe Ztg.· donoBi
Genewy: ](1"-61.KBJI8taDiya mial ob·jadeSJ~ jak t1rienłq dmlłni~ sp:syjaj,ee
VenizelQBowi-w ro.mowie z greckImi politykami i wojskowymi, że obeunie więcej niż
kjedykolwiek łr..ymaó aił będzie polityki neu-

JS

Najgwaltowniejsze bombardowania
w okolicach górzystych pomiędzy Avisio
a Vanoi Cimone. Wieczorem 1 paździer- " trał.ośei.
nika uderzył nieprzyjaciel na nasze sta.
Lip rezerwietów jest w .fiłazym ci~gn
nowiska pod Grado i Busa Alta. Od- lw.-d~o .y.... un,d.n.jąo w wielu miaBtach
parto go wszędzie. W nocy lWdjął no- wiete Da necz n91ltrałnościi ogłallzlljl\c
wy, bardzo silny atak na wzgórze 2456
proklamllcje przeciwko wojnie i przeciwko
i ,;musił nasze prawe skrzydło do cofVenizel~eowL L'ga ta z'\kazuje pr3ytem su- ,
nięcia się na: pewną odłegl~
ro•• nlonkem 8w1. wy~pieti, kWt'e mo·
&łJby wywobW iuter"eJłcię Me skony koaZ TllJ1UlTiskiego (9 października).
liceji. W Pireus:. ałonbw18 Ligi rBuwaj"
Na froncie północnym i północno nad tem, aby nie urz,dza11O demonstraćji
zachodnim walki patroli między Caliman przeciwko edjełdJaj_cym do Saloniki ochota 50psi Sim 6lurgiu. W okolicy Sra- aU8IIł.
sza.a zmuszono nas do cofnięcia się
Wedł.,f.fOl'maeji Biva Reutera, atby.
w wąwoZy karpack:e.
mllnycb z Aten, okręły koalicji pr.ybyły do
. W .pob!IJdży potyczki ańylerji i Pirmuu i .8j~1,f miejaea Gbok ołr~t6w grea. '
patroli.
'
"
kitli.

S.ierĆ

króla ,bawarsldego.

Biuro kOfesporideneyjne Hoffmana donosi unędowo: Dziś (11 ps ź
dziernika) ., gotfz. 8 min. 50 wieczo-

rem zmarł

J~ge

Krolewska

rGtu, kra.

Cerny, za poOtton Bawarałd. ' " "
'.
,mocą ognia artylel'ji naszej, a miejscaBiuro . korespondencyjne Hoffmana
'mi za pomocą kontrataków, .odparliśmy
wydalo wieczorem nzstępuj( cy biuletyn
1szystkieataki nieprzyjaciela.
, z powodu choroby króla Ottona: Stan
Na froncie rumuńskim vndtuł Du- , zdrowia Jego K1'ólewskiej Moki w cią
uju i w Dohrudiy-spokój.
gu dnia pogorszył się ws~utek upadku
Na wybrzeżu Morza Czarnego pięć
sil. Chociaż krwotok żołądka nie nastłt'
rosyjskich okrętów wojennych ostrzelipił, budzi poważne obaWy słabe działa
wało port Imiada. Również wzgórza
nie serca.
koło Tatladjakoj były ostrzeliwane przez

o-

c

Zdobyto wioskę Sovent., 'półnecny
i. zachodni skraj lasu Ahlainco!Irt, prze..
wazną część lasku Chaulnes.
Na froncie salonickim nad Strumą
bułgarzy cofnęli się w, linji KawarnaGraniłli i Rasatar.
Na. lewem skrzydle trwa w dalszym
ciągu' posuwanie się spnymieJ'zeńców.
Szczególniej ozywione ,bitwy śtoczono
w luku Oserny;' ścierali się tam serbowie z b\llgarami. W bitwach tych wzię
to 516 jenców~ .w tem 6 oficerów. '
~

1 9

zapbie

d

Na południe od Somme fnmcuzi
podjęli atak na froncie mającym 5 kbn.
między Berny-en-Santel're i Chau1nes.
'Piechota francuska energicznym natarciem wzięła. stanowiska nieprzyjacielskie.

~·!".m·,g"m

, Ult

komunikatów koalicji.,
Z francask1ego (10

.

ciu Rumuni 12,000 ludzi. WOJsko~ ktvre
przeprawiło się przez DUllaj, należało do

e IlaD8ftl

carłe.
n 41"

,z

ł(oncert

(artystyczne trio) w

TADEUSZA 'llA

znakomitego komika i bmych.
Pft~z.ątetr. •
g..,dz. ., i 9 _iec::.: •

K·olacjea la

wyborowapro~

kuchmistrzów. Ce ny

primadom1y teatrów warszawskich

....

Batmośfl

wadzona pod 1dernn-

Teatr "BAGATELAu

telu .,sAVOY", (I{rótka 6) Restauracja i kawiarnia.

Blltznośfle

. JEDYNA W

bardzo energicznie przeciwko blokowani'łl
wybn:ezJ amerykańskich prtez' niemieckie
"Pester Ucyd- na poastaWle w1ada- łedsie pcdwodae. ,New YDrk Herald" pi ..
meści, otrzymanych od przygo~ego ko- , sza: Operacje łodzi pOQwodnych w puuk.
Tespondenta z Siedmiogrodu, stWIerdza, że
tach, prowadzących beapośrejnio do porrumuni nie zdecydowali się jeszcze CO d~ tów amerykańskicb, nie mo~ą być śeier~
głównego cem swoich operacji. ~ tel
piane. Dziennik twierdzi, iż najpowaiuiej.
pory nie wiedzą oni jeszcze. <:2y malą a- BBym ebowią2kiem rZlldu ?6St poczynić nietakować bułgarów czy SiedmIogród. To
zbędne kroki dla ,położenh kresu temu
-też armja rumuńska atakuje raz r:a t~m
"pruskiemu" Sposobowi prowad7.e:.ia wojny
froncie, drogi raz gromadzi w~łkłe SIły
na wo:łach amerykańskioh; przystIlpić do
na innym froncie.
tego trzeba bezzwłocznie... Journal Gr Com~
Do .Fremden..blatfu· telegrafują z
merce" zapytuje: Osy naBie wybrzeże je3t
Sofji:
'
podl!tawą operaeyjną dla niemieckich łodzi
..IzwiesŁja· donoszą: Pod R.ahovo st~a
podwodnyeh?-pocaem pisze dalej: JeŻeli
Big rumuński generał PessI~fI..

Konsul francukf

W

Pałras a1rssał ~d

u,eia 'lrieea Iud.wego, BOrganłHwau9g0 p!'HZ
s'Wolellllik" G1lnańA.
.Seeolo% AłeB: Wojlka kOAliejl obBscbiły WUłeZfl'8łIł d"lia5 bm. wssy.
ńtie greełrie porty.. Fubje wlAcb pntowych

.oDm

,.łJli~ ofkerowie keałiejł.
"Alf Est" donosi Z Genaw.y, le pdstwa
koalicji posłauo,.-iły -obudsi6 takie Ateuy_
Wacraj łlÓ południu, jak donoszą, do
}Ńa~ włołlki~h. do &Jonik przybył VenlzeloB
włOYanyt!twfe e"dollk.ów rqdu prowisoryeuego. Koodmotisa i D.angłl~.

Przed prsybyclem do Salonik, Venize..
Istot świedził wysP! S1łmOB i Chioa.
, Roch narodowy na wyapie Jrlytylene
zwiękssa się coraz bardziej.
RUlllallja pO, kłęskach.
,,geool0· donDBj. le greckie mtnisteWedług .NationalztgC , wysłała Rurjum wojny postanowiło usunąć 15 wył.zych
munja specjalnych pOsłów do mocarstw oti!!srów j jeuego g6łłenła II armji rZ'ąd!J
koalicji z pismem odręcznem króla. Misji
wej. gdy! istnieje co do 'nieh pOdejr..enisJ
tej przypisują . wielkie znaczenie.
zapragną przyłączyć ~ pułków greckich
• LokalaJłzeiger pisze, iż prasa ro. do armli' 'Vtmi~eloBa.
syJska zamieszca przegląd obecnej sytua-.
Kilka francuskich pism dOl1osi • Aten
cji wojennej w Rumunji. Niemcy dokla-(} odroc.enin pGwołania rOllzaika 1916 r.
daią wszelkich sił, by opasać Rumunję.
"U. 53U II brzegów Ameryki.
Falkenhayn i Mackeusen podjęli tę akcję.
by skrócić front niemiecki; i spodziewają
.Dany Telegraph" dewiad1łje się, źe
się, że szczęście wojenne wkrótce przechyopłat.; asekuracyjną za przejasd morzem
li się na stronę wojsk sprzymierzonych.
mi§1zy Europą" a Stanami Z]ednoczonem!
W bukareszteńskich sferach wojskowych
pod~jeBiono do podwójnpj wysokoścL Tęż
ujawnia się wzrastające zdenerwowanie
samą opłatę za przejazd do kanału Panamponieważ sytuacja strategiczna staje się
skiego i do pnylądka Dtlbrej Nadzjei podIC

nieznośną.

Wedle nadeszłych do Genewy wiadomości, Rosja oświadczyła. rządowi rumuńskiemu, ie niemou Jjczyć na dalszą
pomoc z jej strony. Rumunja powinna
zwrócić się z :iądaniem pomocy do Włoch.

~'y~8Z~n{}

?

10 proc. Na wiadomość o po_

JaWIenIU, tnę podwodnej łodzi niemiecki€-j
u brzegow Ameryki. opłaty jeiZcze bardriej podfliesiono.
,
Biuro Rautem donosi z Nowego Jorku, ze niektóre pilJma pOlannE1 wystąpiły

Niemcy chcą ~ei~gnąć na siebie gniew na-

rodu amerykanBkłe~6 i doprowadzie do te.
go, aby naród teu
dopomagał

wszelkiemi 8p9Bobami

wrogom Niemiec. to nie

mogły

znaleźć sposobu skuteczniejszego, jak wła
śnie ten sposób prowadzenia wojuy wzdłui
naszych wybrzeży. W {)?dobny liposób wy.
f!lŻa łlię też .New York Tirnes·.

Korespondent

Biura

Wolffd donosi;

Wiadomlłśe o torpedowaniu okrętów w pobliżu wyrrzeia
ameryka.ńskiego
wywołała
w kołaeh giełdowych wit'lkie 'Wzbun8B!e.
Kursy filowały ogromnie, a nag~r': ogólny
eeehowzsł 8j~ wielkiem zdemorslizoWallil?m.

przycr;y.niła' 8i~ do tego po~ło",łr!l. Ż~ dostawa lHBułJieji ł broni dla pJUiatw koalicji
ma bye wstrzymana. w IIwią'oku z tern ZrtŚ
mają uled! unieruchomieniu UC3ue "akłady
przemysłowe. Z tego
powodu na rj ne.k
giełdowy

nucono masy akcji, zwłaszcza tewyrobem prze dmifJi6w wojennych,
• Werld" pisze: Dop6ki niemieckie ło
d~ie podwodne z~ebQwui4 prawo międzyuB'
Jedowa i 8Z3nują flagę amerykańską. spra.

W1łrsyuw", zajmująe}ilh si~

w~ lodsi

pl)-dwoduych

winna

zajmować s:~

flfłtaugielaka nie zaś rząd amerykański.
Rada depiirtallJeatll at:mu WlIsiyngtlin
eświfl.dcllyła., iż Stany Zjednoclone odnueiły
propoZJej~ .tlzwórROr{}zllmieDi~' domagajllcą

.i~, ażeby państwa

neutralne oomÓwiły kose swych pOft;~w wszystkimło
.dsiom podwodńym~ lub okr~tom ely to bed1~wIm. CZ1 wojennym.
uysłaDia

Straty włoskie.
Z &ustryjackjej Kwatery prasy wo-

jennej donoszą: 'Według statystyki prywatnej, włosi stracili od początku wojny 11 generalów~ 110 pułkownikóW j
podpułkowników. 173 majorów, 'grn-ka:..;'·
pitanów~'l99 nadporl,1czników i _2J~40 po- ;
ruczników.
- ,,
. Od, 15 do 30 wrześniar. b. zgifięło
7 pułkownik6w i podpułkowników, 5 major6w, 30 kapitanów, "40 nadporuczników i 17 poruczników.
-,' ,;

Straty

włoskiej

floty' hand&o1Mej.

We21ug obliczenia .,Idea Nazionale"
Wloc;hystracily od maja do sierpnia 105
parowców o ogólnej pojemności 150.000
ton. Większość z tych statków nałado'"
wana była surowCami, przeznaczonymi
dla przemysłu włoskiego, oraz potrzebnymi do tego narzędziami i maszynami.
Wobec tego, że cała flota włoska p08ia~
da miljon i 200 tysięcy ton pojemno~ci,
straty poniesione wpl'zeciągu 3 miesię"
cy wynoszą ósmą jej ćzęść.
Między.aradowy

kong•••

kobieł..

.Nat. Tidenda- donosf 11 Chl'ystjujl,
ie na zgromadi9tlin ,krajowem norwealdob
kob'et doniesiollo. ił plallowane jeetrównoelle§nie s Toko,wuiami pokojowemi. odbyeie
wiel1de~o mi,dsyasl'OdoW'ą:o kougrelD' kobieł, majllUgo działać W ducbu ! okoju Da
podamwie ogólnej sprawiedliwości,

Ameryka i Japonja.
.Morning Post" donosi z Waszyng..
tonu z d. 6 b. m.: .Nominacja Teraucziego wywolata dute zainteresowanie
w ~meryce. Okuma uchodził Za przyjaciela Ameryki, który nie będzie usiło-
wał załatwiać drażliwej sprawy terytorjalnej w Kalifornji. Natomiast przewi"
dują, źe Terauczi prow;:Idzić będzie energiczną politykę, że, uwzględniając wrogl
dla Ameryki nastrój w Japonji, zapragnie sprawę tę rozstrzygnąć•
W pewnych kołach urzędowych Wa~
sz:yngtonu łączą nominację Teraucziego
z układem. jaki rząd chiński zawarł z,
pewnym syndykatem amerykańskim w
sprawie budowy kolei w Chinach i z załoieniem szeregu hanków chińsko-ame"
c

rykańskich.
Rząd amerykański śledził

zzaniepo"
kojeniem wpływ Japonji na chińskie ży
cie ekonomiczne i w Ameryce powstała
obawa, ,iż Japonja wywrze nacisk na
Chiny, aby zapohiedz rozwojowi handlu
ameryńskiego i amet-ykańskim interesom
,finansowym w Chinach.

..
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uczelni austryj~ckich. Uderza ró~niez
wysoki procent kobiet na wszechr...icach
polskich, a zwł>lszcza galicyjskich... .,
.
Bibljofeka Akademji Umiejętności
liczy obecnie 44,7F51 dzieł. Warszawska
biblioteka uniwersytecka ma natomiast
przeszło 600 tysięcy tomÓw. Bibłjoteki
uniwersyteckie w Lipsku i Gietyndze
liczą przeszło po pół miljona tomów,
we Wrocławskiej bibljotece jest więcej
niż 300 tysięcy tomów, w Halli-240 ty..
sięcy dzieł i t: d.
Chociaż każdy prawie uniwersytet
niemiecki posiada zasobną bibljotekę,
bogate muzea, laboratorja, jednak i my
możemy patrzeć. świaJo w przyszłość,
albowiem, iak powiada Schiller, zmienia sięcz~s i nowe z ruin wykwita
życie. .
.

S l1S111DJ\~

Pewno ktoś chory

li

5ą)!ada,

80 codzień, kiedy zmrok zapada,
Postać się-. w olmk zjawia blada.

Pewno ktościęźko chory doma}
Bo ~taje drętwa, nierucnoma,
Ze .spledonemi wkrzyi rękoma.
l.coś strasznego w oczach skrywa,
f\ni się słowem nie odzywa
I tylko dziwnie· głową kiwCf.

~.

nadużyć ze strony Rosjan, załatwiali spra-

wy sądowe. '. Pewnego dnia policja rosyjska przetrząsnęła pomieszkania kilku urzę
dników sądowych i uwięziła. sędziego pc ..
wiatowego Milana Derera, :tonatego z cór;.
ką Dimitrowicza, byłego sekretarza konsu..
latu rosyjs~:iego W Czemiowcach.
..
Po kakl~ dniach Derer stanął prze~
rosyjskhn sądem polowym i dop:ero podezas rozprawy dowiedział się że jest oskar~;0l:y. Rosjanie zarzucają mu, że ogłosił
książkę, która na końcu zaw12r:ł ironiczne wiersze o stosunkach rosyjskich. Jako
okoliceność obciążającą wymienia ald oskarżenia, że wiersze zostały napisane podczas wojny, a mianowicie po drugiej in·
wazji rosyjskiej. Sąd skazał sędziego De..
tera na 3-letnie zesłanie da Syberji;

bezsłownie odpowiada;
Jakby rzec chciała: biada, biada...
... Pewno ktoś umarł u sąsiada!

I tak

Chociaż na ziemi trwają krwawe zapasy, przykuwające uwagę całego świa
ta, wśród ludzi nauki nie zmalał zapał
swojego spraWOZGa~cywojennego, z~· ze- do śledzenia raczej tego, Co się d7.łeje
:zwoleniem· wojennej kwatery prasowej, n.aw przestworzach niebieskich.
śtępująceszczegóły o gospoda1'ce Rosjan
W tym małym liczbą, a przecież
na BukowiRie:
'" wielkim św'atku u\!zonych, a przede,Wrząd.ach ·kozackich na Bukowinie .. wszystkim astronomów, podtrzymujących
nic się nie zmieniło. Rosjanie od pewne- I ,międzynarodowe stosunki mimowoj:ny,
go: czasu, zapewne z wyższego rozkazu, , wywołat wielkie wrażenie fakt, zakomudążą do tego; ażeby znisz~zyć. przemysł
nH~o\vany przez profesora z obserwatorkrajowy_ W bogatych zakładach przemy- jum astronomicznego w Kopenhadze, że
słowych dla przeróbki drzewa pracują monDdnaleziono kometę Enckego. Odkryterzy nad rozbiórką maszyn i warsztatów.
cia dokonano, mimo, że wspomniana koMaszyny i motory wywożone są do Rosji. meła znajduje się obecnie w najdalszem
O tych rabunkach są wiarygodne WiadO- swem oddaleniu od słoika i ziemi. Siła
mości z tartaków w Watrze i Ruskiej ~.., jej świetlna je~t wskutek tefZo bardzo
. dawit:Y, dalej z Sadowy i Frassinu.· •. 3' minimalna, tak, iż dostrzedz ją można
ROSjanie. w Mołdaw:cy .nie pozoś~
.. " ~ tylko przy użyciu najsubielniejszych inwili ani jednej śruby w tarta~u o 12 gil- strumentów astronomicznych. Odnaletracb •. Stąd wywożą także tarte materjały
zienia go c:lokonał profes .. ~' Woiff z astro- .
drzewne przy pomocy miejscowej llldnoś· .fizyi~alnego obserwatorium- na górze
ci, . którą pędzą do przymusowej roboty nliKonig5sttih! nad HeidelbergieJn'
Kometa Enckego należy do najwięhajami. To samo dzieje się we Frassinie.
Przemysł drzewny na Bukowinie jest pra..
cej interesujących. Z pośród wszystkich
wie całkowicie w rękach prywatnych, czy kOmet perj0ą.ycznych, posiada najkrótto towarzystw, czy poszczególnycb osóbJ , szy czas obiegu, a mianowicie tylko 3
więc akCja rabunkowa Rosjan zwraca się
i p6ł roku .. Po raz pierwszy dostrzegł
,przeciwko spokojnej ludności cywilnej, ją, o He wiadomo, w roku 1786 astro'
wbrew prawu międzynarodowemu. We Prasnom Mecl~ain w Paryżu, lecz nazwę 8'.,'1ą
sinie od' trzech tygodni wywożą Rosjanie
otrzymała od herlińskiego astronOli'la
. zmagazyn6wflrmy.budapes;: teń skiejGrei- Enckego, który obliczył jej bieg i udoheni kloce piemt.ejklasy, w·olne· ooSI;::wodnil, 'że jest ona 'sfałąjednostką w
ków. Lasów na razie nie tykają się, ma- naszym systemie słonecznym. Okazało
jąc dosyć gotowego materjału.
. . . się również podczas częstych jej wizyt
~ówniez w bro\\arach gospodarują
w sąsiedztwie ziemi, powtarzających się
.
Rosjanje w podobny sposób. Z browaru 30 razy na stulecie, że nie traci ona siw Sereciewywieźli do R:1sji wszystkie za-· ły swej świetlnej i swego ogólnego "NYpasy słodu, a ze zbiorników wytoczyli 600glądu w przeciwieństwie do innych kohektolitrów piwa, które zalało ulice. Sam met.
browar uszkodzili silnie, maszyny zdemon·
Nadzwyczajne zainteresowanie wytowali i wywieźli· lloRosji.W browarze wolała kometa w świecie asfronomiczakcyjnym 'w Czerniowcacn pojawiła się ko- nym przez pewną nieregul1'!rność toru
misja z technicznymi urzędnikami i ogło- swego krążenia. Już Encke zauważył,
siła sekwest całego p,rzedsiebiorsiwa. Pliż małe to ciało niebieskie skraca sobie
wowar, nazwiskiem Blumschick, obywatel czas obiegu, zbliżając się równocześnie
szwajcarski,. który protestował przeciwko coraz więcej do słońca i nara~ają<: się
sekwestrowi, został uwięziony. Innych funna niebezpieczeństwo zderzema S!ę z
kcjónarjuszy browaru pobito. poczem przy- niem.
stąpiono do rozbiórki maszyn, a piwo
Niedawno zmarłemu prof. BackIundowylano.·
wi w Pułkowie pod Petersburgiem udało
Sąd karny w Suczawie chciał· dalej
się do pewnego stopnia udowodnić, że
urzędować mimo inwazji rosyjskiej. Po·w- . opóźnianie się komety Enckego przyp:stali urzędnicy usiłowali utrzymać znośne sać naleźy gromadzie meteorów, jakie
jako tako stosunki z komendantem rosyj- od czasu do czasu nal?cl~kR na swym
• skim. Przez 4 tygodnie, mimo częstych torze.

>IR~ichSpost"

w sobotniem wydani~.
wieczorowem przynosi w korespondenCJl

Uniwersytety polskie.
ROZp6CZątsię już semestr zimowy.
Pozwala to na zrobienle obrachunku
frekwencji w semestrze letnim. .
...
. Wedlug·danych,ogł'6szonych w~"Kaa
Iendarzu· uniwersyteckim", ilość· stu den'"
t6w. płci oh()jgd wyrażała się liczbą
l,131sluchaczy na uniwersytecie warszawskim.
Statyst,każaś dopiero Co wydana
przez austryjackie ministerjum oświaty
podaje ·liczbę 1,281 słuchaczów. dla
wszechnicy jagiellońskiej i1,174sluchaćzówdla wszechnicy lwowskiej.
Ogólem tedy na trzy. uniwel'Sytety
poł~ie uczęszczało 3,586 sluchaczów
zwyczajny(:h i n~dzwyczajnych; wczem
około 25% kobiet.
..
Przeciętna zaś frekwe."'.cja uniwer"
sytetów polskich wynosiła 1,185 sluchaczów.
Cit'..kawe są liczby innych uniwersytet6w w Austrji oraz Niemczech.
Uniwersytet wiedeński liczył 3,472
słuchacz6w i sf~~chaczek. CzeskI w Pradze- 1,891; CO łącznie z pozostałemi
uniwersytetami w Czerniowcach, w Gra<:Ut·w lnsbruku .iz.\niemieclsim .uniwers.
W PiadzesfanQwito7,420 studentów plci
obojga.· . . . . .
.
. . Najmniej, . bo 188. osób, lićzył uniwersytet czerniowiecki.
.
Przeciętna frekwencja wyraża. się
liczbą '1 ,236~
Na22~ch

uniwersytetach nlemieckich.zapisanych bylo w semestrze letnim ·óg6łem.·64,868 studentów zwyczaj"
nycllpki obojga oraz słuchaczów~ Ko·
bietystanowiły 9.78%.
.
NajWięcej uczęszczało studęntów na
uniwersytet berliński," r:n!anowicie ogólem
Uniwersytet monachijski posiadał 6,806. lipskiS,251 i tmiw. w Bonn
4,961 Sluchaczów. Najmniej studentów
bylo w uniw. w Rostocku, gdzie liczba
iCh nie przekraczała 871. :
PrzeCiętna· frekwencja uniwersytetów niemieckich wyraża, się liczhą 2.857.
Widzimy, że frekwencja uniwersytetów polskich jest trochę więcej, niż o
połowę mniejsza od· niemieckich, a niewiele, nawet hardzo mato niższa od

m,on.
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lJBOda urofe!Ofa.
(Cją;gd~lszy).

--. Pan.owie! -

nowi.

wyrwało się

Wieru-

drogi panie do~t06
r,zel~zapewnJ8J KaHkazt. Nie mówię ja
~ag.o z zaqowoieniem, piljmiesz pan. ja,
który mamtsle do stracenia, jako urzędnik
państwowy•. Oczywiście, tu 15robił· minę
niezmiernie nh:szezę'Śliwą-mów!ę to z boleściąniezwierną. ~16 popatrz pan tylkolUczynił szeroki gest ku ulicy. - Trudno!
.,I1 faut s'J,ccomooeraux. conditiGns nonveallxI" Pan. mówi po' francusku, nie-prawda' 0, z fr3llcuszezyzn!ł~· psia nóżka, zajedzie niezniiet'ui.e daleko. Zaakomodowa'łem się tedy drogidokturze· po troehu i
.

-

No.

oczyw§ści1ł

,przyznać mllsz~dla sprawie4liwości. 3.6 ZO-

stalemnader mile 1'6Ze2;lUi)wany... . nader

mile. Prawda? Oczekiwali~my Okl'OpOOŚCi.~.
OkfOPllQ~cipallie

coż1 Ha?
Ten. komendant· Gorpew okazał Stę czł()
wieki~m"tout ą fait· comme ił faut" .Mó-

drogi, a tu...

w!p~ Jraneuskri wcale· znośnie, przy pa-.

w1tantltpodał mi rękę.~.

.. .-Prz,ypowibutiu?-zdziwił sifJ Wie-

rusz..-Pan WUałeś?'
., .
.. -::. !'lo. Oezywitieie, witałem, witał Kalnowsklł witał kanonik..

SI

w

głos

Wie-

Tnsz,

- 1)1ie, pojmuję dlaczego to pana dzi~
wi kochany doktorze? My włlzySCY "szpice" miejscowi witaliśmy u rogatek i na-.
5zemu to właśnie taktowi zawdzięcza mia...
sto swoje ocalenie i bezpieczeństwo. Tak
drogi panie •.•
- Wszakże mial.'to jest nieufortyfikowane, i nie mu nie groziłoI
- lJ,'e, te, te, drogi doktorze... nie
groziło... tak się to mówi.
Wywiesiliśmy
tedy białą chorągiew i witali chlebem i
solą· ..
- Chlebem i solą •.•
- Tak jest. P9wiadam panu, Gory"
lew był wprost roz<!zulony. Mówił: WaBze~
mu to lojaln"mu zachowaniu się ~awdzię
cza miasto Bwe bezpieczeństwo zupełne.
które pnf..gczarn ełowem oficerskiem. Niko-

mu krzywda się uie Etanie,. wł.os niko~u
:li giowy nie sp&dnie. Mien!8 ma. zost~D1e
zniazcz()ue. Tu zakaszlał Slę. Nie wle.m,
czy derpi na gflrdł", czy może ten dym .••
-Dym?

podpalili prsedmieśeia
ale pozwolono potem re ..
sstki gasić. Niestety spaliła się przy okazji fabryka meWi •.• a tego to s3kadał
- Aha!
- Tak.... no, ala to przecież rsecz
niennI"kniona, zwyczajna CZ8S11wojny.
. Na przemowę Gorylewa odpowiedzia..
łem po franełISku. Byłoby rzeczą nietakto-

-

Kezs,ey

Slllierdziączkę,

przemawiac tak odrazu po rosyj8'ku •
Prawda? Powiedziatem krótko: Panie puł
kowniku! Mieszkańcy miasta, składając w
ręce pańskie pieczę o dobro swu i bezpieczeństwo, witają sJawne wojsk!! rosyjskie'
wną

Nic więcej. N!e mogłem oczywlście, wElzakźe jestem urzędnikiem pań~twowym.
Gospytał

rylew
"VOUB

mnie również po .francusku:
etes la mers. de la vUle, t,'I'St ce

pas'?--Non, monsieur le c!)lonal"-odpowie~
działem i trliciłem Kalinowskiego Vi' bok.
Ałe on stał, jak słup soH. Gorylew
l zył go wzrokiem Burowym, a !łotam
cając się do mnie dodał:
.. VGUS le

zmiezwraaeraz,
je l'aspere". Potem wyprostowawszy się,
a jest chłop wysoki, jak sosna, ogłosił uroczyście:
.. W imienin najjdśniejszego cesa
rza Wszechrosji obejmuję miasto w posiadanie. Obowiązująca przepisy zostaną wydane dziś jeszcze". Oficerowie na to wydali jakiś okrzyk, którego nie zrozumiaa

łem, ąle widząc, że podnoszą

podniosfem i jR moie.

w górę

ręce,

Ostatnio widziano

kometę

Enckego

w lis!:opadzie 19i4 roku, gdy przebiegała naibHźszy z.iemi punkt swego toru

Wówczas zdołano jedrak poczynić bar'
dzo mało obserwacji. Wobec faktu, iź
kortlete. która dopiero w marcu 1913 r.
powróci w sąsiedztwo słońca, odkryto
już teraz w pobliżu najodl.eglejszeg o
punktu foru-istnieje uzasadnione przy~
pus2~zenie, źe astronomowie zdofają teraz studjować dokładni~ ~nteresujące te
ciało niebieskie.

\Vieści Z
Reglamentacja

Niemiec.

tłllłs~cz,,,,w

i mleka.

Brak tłuszczów, dnjący się odczuwać
coraz dotkliwiej. skłonił władze centralne
do równomiernego podziału tłuszczów i
mleka. Ze względu na ludność wielkich
miast i okręgów przemysłowych, cierpiącą
wskutek braku tych ważnych środków spożywczych, zdecydowano sit; na ten krok •
Najwięcej kłopotu sprawia kwest ja
równomiernego podziału mlel~a. które podlega htwemu zepsuciu. Ludności wiejskiej nie obowiązuje określona ilość mIl'!-

ka, konsumowanego

We

włe.snem

gospo-

darstwie. Zresztą podział mleka niezbieranego odbędzie się w ten sposób, że w
pierwszym rzędzie otrzymywać je będą
dzieci do 6-go ruiru życia. matki karmią
ce, kobiety w ostatnich trzech miesiącach
przed połogiem i chorzy. Pozatem dzieci
od 7 do 14 r. otrzymywać będą mleko w
miarę poprzedniego zaopatrzenia w mleko
dzieci młodszych i osób które wymieniliśmy wy:!ej.·
.
.. Urząd wojenny· dla tłuszczów i mI~·
kg oznacza ilość mleka, którą zapewnić
trzeba poszczególnym kategorjom osób.
Jakkolwiek produkcja mleka spadła i w
miesiącach zimowych cofnie się prawdopodobnie jeszcze więcej, władze centralne
mają zarządzić tak, że wszystkie okolice
w Rzeszy będą miały dostatecz:Jy zapas.
Lokalne związki komunalne zajmą się
szczegółowJ'tn podziałem mleka.
Mleko.
niezbierane, które pozostaje poza zabez.
pieczeniem potrzeb osób wymienionych,
zuźyte . będzie na wytwarzan;e tłuszczów.
.Mldw

odtłuszczane odtąd więcej

niż

kie-

dykolwiek będzie konsumowane w gospodarstwie domowem. Zastanawiono się nad
tern, czy i mleko kozie poddać reglamen~
tacji, o~tatecznie jedra'{ od tego odstąpio
no ze względu na potrzeby rodzin niezamożnych, których koza jest ~ywicielką.
Nowy proces Liebknechła.
Toruński sąd

parlamentowi

gubern;alny przesłał
niemieckiemu wniosek.

siehie. ZJadliwy uśmieszek wypełznął Ilill
na oblicze i rzekł:
- Pan doktór wybaczy, zupelnie za..
pomniałem, że pan się nie rozumie na polityce. .
..
~ Oczywiście, na takiej"'polityce nie
rozumiem się wcale i nie chcę się nigdy
rozumieć ...
- Tak. tak... -śmiał się już jowialnie K~iHkszt - na polityce nie znamy się
drogi doktorze; ale za to na czem innem •••
znakomicie .•. znakomicie... ha, ha. ba ...
- Co to ma znaczyć? - krzyknął
wreszcie doprowadzony do pasji Wierusz.
- A dlaczego pan został, drogi pa..
nie doktorze ..• co?-mówił Kalikszt. mrugając

oczyma.
A pan?

Ha?-odparow~ł WieruBz,
znauzenie istotne tych słów.
Zreszt~ nie mówił na wiatr. Przed oozyma
pojawiła mu się pewna scena,
rozmowa
K~likszta Z Martą.
zap:amiętał. spojrzenie
Kalikszta. którem lnbieżnie obejmował

.-

chociaż uczuł

dzjewc~yllę.
Wierusz, nie mo..
- Ja?-odl'zekł profesor. - To oboramifJ z obję
~ia Kaliks~ta. Odsunął się od niego i miał jętne, ale pan ..• paD .. , Słusznie, słusznie .••
powinność,
no, drogi panie doktorze, ja
zamiar odejŚĆ, ale profesor pochwycił go
przecież pana nie.•. ja przecież panu .•• No,
ponownie za rękę. Mówił on do tej pory
du widzenia dr0gi, kochany doktorze, do
pod pierwsze m wrażeniem świeżych· prze ..
widzenia~ ..
żyć. a może także pod wpływem alkohoProfesor Kalikszt uchylił wykwintnym
lu. Tersz uświadomił sobie~ że nie po~i. .
nien był tak mówić do WierUS2i8, właśnie ruchem cylindra i ruszył zwolna przed
siebie.
do Diego... właśnie specjalnie do niego ...
_ _ _ (C. d. 0.).
czuł to doskonale. Zbllldł i milczał przez
chwilę.
Niebawem jednak przyszedł do

-

TakI-wrzasnął

6'ąc już wytrzymać

i

wyrwał

OAZBTA ŁuDZKA1
e10magający się wdrożenia postępowania

karnego przeciw Karolowi Liebknechto~
wi, a to na pOdstawie par. 110 i 120
wojskowego kode1~su karnego. Paragrafy te gróżą karą za wzywanie do nieposłuszeństwa. względnie do buntu.
"Berliner Tageblatt" donosi, żet jak
słychać. chodzi tu o broszury, jakie
Liebknecht rozsyłał jakoby do żołnierzy
armji czynnej.
Uddał

kolonil;tQw w wojnie.

nów, oraz 2.534 parobków. Z nich 1.080

a 51

zaginęło.

Dożywotnie więzienie.

W procesie przeciw monterowi Roschewitzowi, który w nocy z 22 na 23 ma. ja r. b. na odwachu policji w Sopotach
zastrzelił policjantów Baranowskiego i Dyringa zapadł wyrok. skazujący oskarżone
go na dożywotnie więzi "nie W domu kar..
nym. na dożywotnią utrat"! praw obywate!sldch i skonfiskowanie bro;;. Zasądzony,
który przy wnoszeniu przez prokuratora
<:ięikiej kary plakał, przyjął wyrok spobjnie.

Wieści

z Rosji.

Ucbodli.cy w rUjowie.

"Kljew" pisze o rozpatrywaniu przez
gubernij.alną kijowską preliminarzów organizacji ratunkowych w gub. kiiowskiej za lipiec. sierpień i wrzesień.
Wydział" Wszechrosyjskiego Tow. Pomocy· dla uchodźców na zebraniu tern 0świadczył, że według jego informacji w
gubernji znajduje się 28,261 uchodźców.
w tej liczbie 13,883 rosjan, 12,131 pola,Mw i 2.289 iydów. Tymczasem według
danych organizacji polskich pod ich opiel{ą znajduje się 33,852 uchodźców - pola~
]rów... Ws:_echrosyjskie towarzystwo· otrzymało na 12,500 uchodźców 240,000 rb. (po
80,000 rb. miesięcznie). Komitet Ratunkowy podał, zdaniem ~Kijewa·", szereg nieuzasadnionych pozycji. Komitet żydowski
żądał 148.000 rb. Preliminarz ten oczywiś
cie poćwiartowano. Preliminarze litewski
i łotewski przyjęto bez zmian.
naradę

Pensje

k8i~ży.

Narada do spraw wygnańców w Ro~
sji postanowiła. aby pensja księży i pastorów, delegowanych dla obsługi religijnej
wygnań:ów wynosiła 150 rubli miesięcz..
nie. Narada opracowała jednocz"śnie przepisy o uzyskaniu kredytów przez organizacJę na obsługę religijną wygnańców.
KamaryUa rosyjska.

Jak donoszą

_

do

berlińskiej

"Voss.

:ltg." z Petersburga, ochmistrz dworu cesarsk:egC', hr. Konstantyn Pahlen· został
niedawno pozbawiony tego stanowiska. Hr.
Pablen uchodził za jednego z najdzielniejszych urzędników admisiracyjnych w Ro·
sji. W podróży swej do Turkiestanu poczynił nieprawdopodobnie brzmiące odkry~
cia, dotyczące zarządu w tym kraju. Ale
za śmiałość swą został obecnie ukarany.
Gybernatorem wojskowym AzU półno
cno - centralnej mianowany został' generał
porucznik rezerwy, Madr:tow. Podczas nieczystej sprawy leśnej nad rz. JaJu, która
przed 21 laty doprowadziła bezpośrednio
do wybU~thu, wojny ja,pońsko - rosyjskiej,
zg:omadzh owczesny podpułll:ownik. Madnto~, .z ,wiE:dzą rządu rosyjskiego, band 'i
rozbÓlt1lkow, której zadaniem było napa~a,ć na· skł;:dy japol';skie w Korei, nie ma~ąc~ w~wc::as żadnego charakteru nieprzy-

Jaclelsklego.
. I(ie~y

.

nas!ępllie

wybuch~a

wojna,

z~łos1ł s:ę. ~adntoW' do służby .czynnej,
me zo?tał jeanak przyjęty przez gen. Ku..
~opatk.ma za swą działalność, nie zgadzaJącą SIę

z

charakterem oficera.
Obecnie ten naczelnik oddziałów bandycki~h został gubernatorem, a Kurcpatkm-Jego bezpośrednim zwierzchnikiem.
Dumhadze.

miasta Jałty, osławiony
Dum~adze został nareszcie usunięty, jedilak me za karygodne wybryki, jakich się dop!1szczał przez cały czas swego urzędowa

.

Nacze~njk

'11a, lecz z powodu choroby.

Kolejarze "od nadzorem.

Z kolei zabajkalskiej donoszą do
.Rjeczy":
W roku bieżącym na kolei wprowa-

dzono regestracje

świeżo

urzędników.

W liczbie

zapytań,

dać odpowiedź, jest

przyjmowanych
na które

Urzędowy

komunikat
niemiecki.

Ił-go paździerńika.-Urzędowo..

muszą

jedno bardzo charakterystyczne:
Gdzie kandydat znajdował się i
tO robił w r. 19m?

Z widowni

Z widowni zachodniej.
Na

. Według gazet niemieckich, z 22.000
kolonistów w W. Ks. PoznańskIem i Pru- .
sacn Zachodnich, powołano pod broń
do końca roku zeszłego 7.252 i 7775 sy~
poległo

Telegramy.
poszczególnycb

odcinkach
armJ generała feldmarszałka ks. Albrechta Wiirttemberskiego i natroncie ArtGis grupy wojskowej następcy
tronu Rupprechta rozwinęli anglicy
ponownie ożywioną działalność patroli. Na polu bitwy na północy od
Somme posilnym, daleko poza ADcre, ku północy sięgającym ogniu
nastąpiły wieczorem i w nocy liczne
ataki częśdowe. które zwłaszcza z
linji Morva!-Bouchavesnes były silnie kilkakrotnie powtarzane. Tutaj
na południowym zachodzie od Sailly
przeciwnik na wąskim froncie usadodowił sIę w pierwszej naszej 1i~,
podczas gdy pozałem został on· za
pomocą ognia, lub w walce na bUzki dystans odparły. Walka o mały
punkt oparcia na północnym wschodzie od ThiepvaI nie została zakoń.
czoną. Na południu od Somme; po
trwającym wiele dni ogniu przygotowawczym, powiodło się francuzom
wtargn ć do stanowiska naszego,
znajdującego się na wysuniętym ku
VermandovilIers terenie i wyprzeł
nasze wojska wstecz do przygoto':
wanej linji przecinające[ łuk. W 0brę'We oddanego stanowiska zl1ajdują się dwory Gernemont i Bovent.
Lotnicy nasi zestrzelili cztery latawce niepr:t.yjacielskie poza linjami
nieprzyjacielskimi, a cztery poza
Hnjami naszemi.
i

front niemieckiego

IliIsfępcg

tronlJ-

Prunaj (na południowym
wschodzie od Reims) niemiecki oddział wywiadowczy przedarł się a!
do trzeciego rowu francuskiego i wziął
jeńców.
Wznowiona w ostatnich
dniach działalność ogniowa w okolicy Mozy, wzmagała się chwilami
bardziej jeszcze na wschodzie od
rzeki. Wieczorem doszło do krótkich walk na granaty ręczne w od·
cinkuThiaumont-Fleury. Na wschodzie od Fleury odparŁo natarcie
Pod

francuskie.

Z widowni wschodniej.
Nfi frontach obydw6ch grup
nic nowego,
teren walk w Siedmiogrodzie.
Nieprzyjaciel stawia jeszcze zacięty opór w dolinie Maros8. W dolinie Gyorgeny i. na północnym
wschodz1e od ParaJd ustąpił on ponownie. Został on odrzucony na
wschodzie od esik-Szarada i dalej
na południu od doliny Alty. Pościg
za pobitą pod Kronstadfem (Brasso)
II-gą armją rilmuńsk~ kontvnuowaliśmy dalej.
~
bałkanskiej.

Z widowni
Grupa wojskoma

generała-feltlmarszałkl:1

mackensena.
. Nad Dunajem i w Oobrudźy
m9 zaszły żadne wydarzenia.
Nasze eskadry lotnicze bombardowały z powodzeniem ruch wojskowy pod Constanzą.
front

macedoński.

Oprócz miejscami ożywionych
wal~ognioWJ:ch . doszło nad Cemą
u Nldze-Planma l w okolicy Ljum..
nica (na zachodzie od Wardaru) do
daremnych natarć nieprzyjacielskich.
Pierwszy

General-kwalel'mistrż

Luden dor tJ.

Urzędowy

góIniejsze wydarzenia.. Pod Erasso
(Kronstadt) wypierany jest nieprz~
jacieł z grzbietu pogranicznego. eSIk
-Szereda absadzono ponownie. W
górach Gyorgeny opór nieprzyjaciela
trwa. Na północy od Kirlibaby od~
parto natarcie rosyjskie.

komunikat

;ęusłryJacki.

WIEDEN. ll..:go października.;
2 widowni wscłtodni~ł.

Na południowym froncie sied.
miogrodzkim nie zaszły żadne, szcze-

włoskiej.

Bitwa na połudnfowem skrzydle
frontu Pobrzeża trwa bez' przerwy
dzień i noc i rozciąga sle również
na :teren na północy od Wippach aź
do St. Peter. Na- całym froncie pomiędzy te mi miejscowościami a morzem atakowały bardzo znaczne siły
włoskie. Na wielu punkłach powiodło się nieprzyjacielowi wtargnąć do

naszych pierwszych rowow•
Na południu od Nova Vas zyskał on początkowo nawet teren około Jamiano. lecz kontrnatarcia
nasze ponownie odrzuciły włochów
wszędzie wstecz. O poszczególne
kawałki rowów, znajdując9 się jesz.
cze .w posiadaniu nieprzyjaciela, toczą się jeszcze walki.
W rękach
naszych wojsk pozostało 1400 jeń
ców. Działałność:bojowa .na froncie
doliny Fleims, zmniejszyła się. W ostatnich walkach włosi nic tu nie
o-siągnęU.
Walka na Pasubio nie zos:tała ukończoną..

Z widowni południewe-wschłłfniej.
W5fód C· K. wojsk . nie wyda·
rzyło się

nic znamiennego..
ZtzSIf1JCfl BZefaszta7nJ gerteralM{Io
Ho efer.
.
IItPTSZalek polny PfH'lICznl'l.

Sprawozdanie admiralioji
austryjackiej.
WIEDEŃ, 11 p~ździernika .. Urzę4
dowo donoszą!
Dnia lOb. m. wieczorem jedna
z nas~ych eskadr lotniczych obrzqdla. skutecznie bombami objekty
WOjskowe w MonfaIcone i Staranzano. W nocy z 10 na 11 b. m. eskadra latawców morskich zaatakowała z najlepszym skutkiem urządze
nia portowe i hangary, oraz baterje
Frora, jak również znajtlujące się tam
okręty nieprzyjacielskie. Zaobserwowano wielkieJ długo jeszcze widoczne poiary w mieście, oraz pożar
zbiornika oliwy. Z wycieczek tych
wszł'stkie .. nasze latawce wróciły dQ
swej stacJI pomyślnie, pomimo gwał
townego ognia obronnego.
Komenda. floty.

orejestracji strat wojennych,

poniesionych przez zakłady
przemysłowe.
H.
Dla szacowania strat,

poniesionycb
wskutek wojny przez zakłady przemysło
we zarówno w mi ,stach, jak i po wsiacb
tworzą się· KomiSje S~acunkowe Przemysłowa Miejscowe. Org~nizacja tych KomiIJi odby~~ się w sP?Bób. n'istępujący.
JezelI w obrębIe mIasta lub miastecz~
ka. w którym znajdujs si~ zakład przemysłowy, funk:ejollnje Komisja: Szacunkowa
Mie~8ka. powołana do S3&cow.~nia strat ponieSIonych przez właścioieli nieruchomości
kupców .oraz rzemieślników,
2latencza~
przs,!odn:cząey ~e~. ostr.tniej obejmuje Irierowmotwo KomISJI Szacunkowe; Przemysłowej., Na miej:c!: zaś dwóch kozoBtałycb
członkow KomJs]t Szacunkowe} Miejskiej
wchodzą

dwaj inżynierowie sj:8cjaliści de-

I~wail~ prze!! Towarzystwo Przemysław
cow Krolestwa Polskiego i \Varszawskie
Słowsr!!,szenie dla dozoru nad kotłami
parowymi. Jeżeli zaś dany zakład przemysłowy znajduje się w miej~cowośei w któ-

rej nie funkcjonuje Komisją. Sza.c'unkowa.
Miejska, natenczas prezes p1wiatowej Rady Opiekuńczej wyznacza specjalnego przeWodBlcząeeg~ dla Komisji Szacunkowej
~rzemyd6,,:en .członkami zaŚ komisji będą.
Jak to pOWIedZlanQ wyzej-deleO'&t Towarzystw~ Przemysłowców i deł:gai WarszawskIego stowarzyszenia dlą 'dozorn nad
kotłami parowymi.
•
KOmisje pl'2;yst~pujl\ do działania do~
pIera p~ otrzymaniu od Nac.selnika Zarzą~
.4u CyWIlnego. wzgl~dnie Nae~elnib po-

za

wiatu, piśmiennego zawiadomienia,
nie
ma on nie przeciwko udziałowi wskaunych
mu Qsób w pracal.:n Komisji.
Jako droga instancja w sprawie sl5a·
cowania strat, ponieai;;nych ws!iutak wojny
przez przemyłlł. zorganizowan" została w
Warszawie Główna Komisja BZMUnk()wa.
Przemysłowa.
Z pośródprzedstawieieIi

łódzkiego w

Komisji tej

prz'3mysłu
biorą udzbł pp.

Henryk Bareiński, Wiesław Gerlic z, Gustaw Geyer i Henryk Grohman.
N'łzwiska c<:łonków Komisji SZJcun
kowej Przemysłowej Głównej ZGBtaly zakomunikowane przez R3.dę Główną Opiekuńczą Naczelnikowi Zarzl!du Cywilnego
R

Generał

przy

.. Gubernatorstwie Warszaw ..

skiem.
Poszkodowany Okręgu Łódzkiego, po ..
wiatów haskiego, Łódzkiego i Brzezińskie
go, pragnący, aby straty jego zarejestro.wane zostały, zwrAca siQ z odpo'.\iednią
deklaracją 'wprost 3lbo za p0średnictwem
przewodnicząeyeh Komis:i Szacunkowych
. Przemysłowych Miejscowych dQ Komisji
SZficunkowej Przemysłowej Głównej Oddziału w Łodzi, Piotrkowska 9 l.
Co do strat w przemyśle, oszacowanych i zarejestrowanych już poprzednio
praQz byłą. Komisj~ Szacunkow1} przy byłym Komiteeie Obywatelskim w Łodzi. to
wmyśl

listu, G. Nr. H. S. 1399 pana NaZarządu Cywilnego, straty te podlegają potwierdzeniu prze! obecną Komisję Szacunkowlł Prtemyałową GłÓWł1ą w
Łodzi i nf18tępnie przez Komisję Giówną

czelnika

-w Warszawie.

oru

,Wzory deklaracji
wszelkie wska·
zówki i wyjaś ni911 ia w sprawIe szacowania
strat w.ojennyeh w zakładach prze;nysło
wyeh

udz.iela biuro

misjj Szacunkowej
Piotrkowska 91.

Odd::iału Łódzkiegu K<lPrzemysłowej Głównej,

Podając powyższe do wiadomości
ogółu przemysłeweó w , KomiSja GłÓ~Da.
wzywa ninfeja~Jm wszJatkie zakłady przemyałowe w imię interesu własnego i dobl'~ ogólnego o rejestcowania
swych strat
.
praycz,:>m zwraca uwag~ poszkodow'anych
Da konh~e~mGść bezzwłocznego składania
podań o rejestrację.

.

Tea1;r l?o1sk..i
W czwartek, 12 i w

piątek

13 b

In.

lo

g 8 ej w.

"SALOME"

tragedja Oskara Wilde'a z muz. Ryszarda Straussa
W sobutę, 14 i w niedzielę 15 b. m. o g. 7 i pół w.

"R a

dn

'j

e"

Dramat w 4 aktach Maksyma GOl'kija.
W sobotę H i w niedzielę 15 b. m. o g. 3 r. p.
po cenach popularnych

"MŁODY

LAS"

sztuka w .J.-ch aktach J. A. Hertza.

fDladomośCI

bleZqCe.

- D1Iólae a:ebrJlnie ć.złon1tó- To ..
w3ra:y_twa Bibljoteki Publicz. w ŁodZi
odbędzie się w niedzielę 15 h. m. o go-

dzinie 4 po pol. w sali Towarzystwa
Kredytowego przy ulicy $redniej .r-& 19,
Porządek dzienny zapowiada; 1) sprawozdanie komisji organizacyjnej; 2) wy"
bory 9 członków zarządu i 3 członk6w
komisji rewizyjnej; 3) wnioski. Osobne
z~wiadomienia do członk6w o zebraniu
rozsyłane nie będą. Na zebranie mają
prawo wstępu członkowie, kt6rzy złożyli
deklaracje lub zapiszą się na członków
przy wejściu na salę.
Stowarzyszenia, które zapisały się
na członków Towarzystwa Biblioteki,
mogą być reprezentowane na zebraniu
przez delegata-z prawem głosu.
- Z Komisji Organizacyjnej por.
skiej Macierzy Szkolnej.

. Z powodu okoliczności od Komisji
organizacyjnej niezaletnych Zebranie wyborcze do Zarządu K'Jła Łódzkiego Polskiej Macierzy Szkolnej odbędzie się w
dn. 14 października w sobot~ w sali Do~
mn Ludowego (Przejazd 34) nie o gcdzitiie fi i pół wieczorem, lecz o godz. 5·eJ

po poht.dniu.

.

Głosy

przyjmowane będą jedynie w
sobotę po przedstawieniu karty wstępu.
Karty wstępu wydawane będą we
środę, czwartek i piątek bietącego tygodnia od godziny 3-7 po poło oso~om,
nazwiska których zaczynają si~ od lItery
A, B. e, D, E, F. G~ H~ I, J, KJ L, Ł w lokalu
Stowarzyszenia Technik6w (Andrzeja 3),. a
osobom, nazwiska których rozpoczynalll
się od litery MI N, 0, P, R, S, T, U, W, Z,
Ż, Ż-w lokalu Tow. krajoznawczego (ul.
Piotrkowska 91).
-

Odczyty.

Celem zaznajomienia szerszej publicznQści z istotą rejestracji strat wojen'd.ycl1,
odbędzie si~ cały szereg odczytów.

Nr•. 282.
. Pierwszy odczyt

wypowie

p. Wojcie-

Oppeln~Brotiikowski dnia 18 b.m.w lokalu Właścicieli Nieruchomości, Krótka 9, o

godzinie 8:-ej wieczorem.
..
.
Drugim prelegentem·będzIe p. Mleczvsław Hertz, który w tymże lo~aI.u. mó:
wit hędzie .·dn.25 b. ~m; .0· godz1tue S-ej
wieczorem.
k' h .
- Wstęp bezpłatny dl~ wszy.~t Je m..
łeresującychsię spra.wą rejestra<:il strat.
~e względu na :wa.~noś~ przed~i~tu
potądane jesł przybytle lakna}Wlększe) 110ki-osób~

-

Zatwierdzenie

cunkowych.

~. k81111lisji

..

. .

s.za..

PrezydJumPolicji W Łod~. z~twi~r..
dziło Komisje Szacunkowe Miejskie dla
rejestrowania strafll0tiieSió~ych V[skutek
wojny· przez .miast~, handel.! rzemlOsłą· w
Brzezinach, Głownię i ZeloWle w następu
\ącym składzie:·
.
W Brzezinach. pp. ~ładYsław. Dobrzycki, Edward Sulik?wskJ, Jan StawIany,
Władysław Riełbasińs]{l,Moszek Rosenberg,
Julj8.J]. . Bialasiewicz, . Mordka lka,. Karol
WeJke . Teodor Szwarcszuk, Jan· Cyrankowski, Cbaskiel Najniati,. AntoJi!(}~~ka;
W Głownie: pp. JózefShwklcWICZ,
Józef. Perliński . Ą.lek$8uder Oałecki, Ksa~
wery Jezifrski,' JoSekEpstein. .
.

.

W Zelowie: Pp~ l\.ro~.Posp1SZ?ł, Wł-a

dysław Oąsiorow.ski; Jankiel ~Wł,

SzpringjeJ, .Zygmu'ntChudzyńskl.
-Dobr,.

Józef

prz,.kład.

W Niemczech wszystkie zamożniej
szej,.Brmy" chcąc __ uprzystępnić swym
współpracownikom po~iadanie potyczek
wojen1\y<;h~zakuptły na ich rachun:k
pe\1ll'ną ilość tych ~a~or6w, anależnos~

'potrącają

Jm.z .wyn~rodzeńł

n:ecz prosta; ratańn.
~zeIi§my,

.dł'obne~u.

Przykladten, Jak

-\Vielenaśladowców z

. ma

'oka;zU.· wyp~zczeriia przez .magistrat. s!-'
m., Warszawy. nowej 5 ip61 P!oc«:n!o~eJ,

wolnej od .podatku .

łrl6ra

się

pożycz1q

~łeJskiej,

amortyzowa.t JUz w d.
1 października 1918 rolcu (1/20. ~łć) e'mifowanej, c.o u nas Jest nowosclą, nawet w odcinkach 50l'Ublowych. Naletl\loby, zdaniem naszem,. wszystkie te
lll'lllY, i instytucje, kt6re w· ten .sposób
zacznie

spełniają sź~ytny' ó1!.ówiązek· obyw~teł
.tą: wymienić W. pras!e~ aby ta Wielce
t;hwaJebna ideamo!łiWle b}1ła: spopula"

ł'Yąl'~~~"o~ioi-klI~.,ifeiiR~-'" 1'"01.0&"
. .. Podług~OBłatD1:h info!Jlu!,c.li:.. d~iał~

',eypt'zyiW
w

lj8

młe~ką

clęścir-oJsłu,.Ostbank. l Jego!'o
··~api8ów n~ .&-t, . poiyukę nie8umę 3S,OOąOO~

marek.

-Wieści ..2E. """oli.

..

na

.

. 'Do' Watlzinv1". :l1atleaira "wiadoniośt,·

li uwięzieni i wywiezieni·przell rząd ro.yjaki s-pobut1ak p"li tyelD.)'cb p',"E:m ma

Błamaty., 1Vłaśei,oie~ka ,Ren~lssa.ncea u (lra~

p. St~ K(}bybńBkJ~ . Od2,~ka_b
wRosjlw.ołuąie i przez JllP.Olllę uda.h tl1 ę

·adw. .przy!.

40 Amery~i•. Pani Stamat,.

J

l

adw. K'Jby ..

BBkipuebywal:ł óbe,cpie ~ ~owym J~r
tł. J,(ł. il~ okaże .8i~ to mozl1we. $lamIek",ajił.

powrooie do Warszawy.

I'~ -- II)rdltiał'

_udo-lany:
przy Jnagiatraoia· satwi, rdtiłnBBtępUJlIIce plabudowla n f! RadowA fIUrów blołoatcznyeh

fi'

Aadr.eja 24-1. Hatejio i Spacerowa 27
Mal'lYlllicS'
pr~y Sm.rym RyBim
lO-bub
,
•
c1ow~ dwupi,trowej oficyny fI pl Wilie".
W•

-'- .....
T._~

le.d.pollilloCy

dzlecl~ulI

Q;lI:olłlym %yil.
.
urządza w njedllief~ w lokaJu klubu
aportowego pnly 'ulicy Z~kątn9j S2 prs~"

_ławi.nil'•. D~ktOrt!m
halń w S-ch odsłonach

. Cldegr50a

.o8ta~~e

.KrhlewbsBaśń.

:rtogl'tlIIl 'wypełni, ihlecite 81k6ł miejskil!h

iJdowskich.'
. .. .
- z 'to•. apiew. h"'~~J.o... i ...sa~iU,
., Z'lr~d Towarzystwa śpiewaczego lmie ..
aia . M~njU8ikioi . zw;ołllje ogótae raczce zebraflłec&hnkÓwna dzień 22 b. m. w Joblu ",łaBUYll1 Jlrzy.uJ. S,Lkólnej 2.1. . (11)
•...,... .Z

sąd/nw,

Ces. tiiem.-sądokręgowy rozważał w
dniu' wczorajszym ńast. sprawy:
2O..Ietni Stanisław Piątkowski oskartony o krad;ie.t kr-ó1iltów z ~u:kniętej. st~i"
ni, skazany został na 6 miesIęcy wlęzle..
. . Stefan Klibicki i 14.-1eŁni Antoni Wieczorek, Qskarżeni: () usiłowanie kr"adzieży
~wini..z chlewa gospodarza Berdtkego. o.
kradziet ... z rampy kolei tela.znej drzewa,
ualetącego do Tow. akc. Scheib'era, Fr.
Pisklak, oskar2:ony O kupno kradzionego
drzewa sąd skazał Wicczorka na 9 miesięcy Więzienia, a Kubickiego . n~ 2. lata
Więzienia
Pisklak został umeWlDntony.
Woli Silberberg za kradziei b~eI!zn:y ska·
łany został na. półtora. ~oku wlęzlema.~8"
stęjJnie skazam zostalt Jeszcze za kradz4eż
U Ooldstadta, Konstantynowsk~~, ~ugel.

farb i

Polański

na dwa lata

wIęzIema.

.

Ces. niem. sąd pokoju 1 rewiru rowatał następujące sprawy:
Woźnica Juszezak, za opór władzy
skązany został na 6 tygodni więzienia.

Handlarka I<owalskaoskarfona, o przekrocienie cen maksymalnych i nieposia~
danie paszportu skazana została na 10
marek kary, lub dwa dni więzienia. Helena Łabęcka, za przewoźenie mąki i nieposiadanie paszportu skazana zestała na
15 marek grzywny lub 3 dni więtienia,
Szwaczka Stanisława Matusiak, oskariona
o przenoszenie z Brzezin 16-tu funtów
chleba, o nieposiadanie paszportu i o podanie fałszyw~go mzwjska. Oslrarzon3 tłu
maczy. że chleb otrzymała od swego szwagra u którego pracowała, że z obawy przed.
karą nie pokazała paszportu i podała fał
szywe nazwisko. Za pierwsze przestęp
stwo skazana została na l rb, grzywny.
albo dzień więzknia, -za drugie _przestęp
stwo na 1 rb. grzywny, lub dz:eń więzie
nia, a za trzecie zostala uniewinniona.
Władysław' I(aźmierczak i robotnik Pasiak
.oskarżeni o kradzież 1"4 królików, 10 ftln~
ł6w drtewa opałowego i 60 funtów węgla.
Każmier.:zak przyznaje się tylko do kradzieży drzewa i węgia i skazany został na
dwa miesiące więzienia Pasiak został uniewinniony.

Teatr I mu;yku;
-

Teatr Polski (Cegielniana 63).
Dziś po raz czwarty ciesząca si~
dużem powodzeniem wiłde1 0wska ~Sa
]ome" z p. K. Richterówną w roli tytu-

lowej•.
Jutro ponownie .Salome-.
.
W sobotę premjeraMaksyma Gorkija "Na dnie".
_
W sobotę i w niedzielę o godz. 3
po pol. po cenach popularnych »Młody
las" dla młod%ieżyszkolnej. . . < :
W probach"Ksiąd% Marek" Sfor,
wackiego.
.
Teatr Popularny (I(onstantynowska 16)
Dzi§ o g. 8 wiecz. oc:legl'aną będzie

po raz czwarty pełna humoru krotochwila w 4 aktach (5 obrazach) A. Rumszyca p. t. "W ogonku"'.

W sobotę po raz pierwszy nowość
Teatru Letniego vi Warszawie, aktualna

krotochwila' w3aktach p. t. "Generał

W szkołach początkowych zmuszaja dziecko do niezrozumiałei dla mego nauki groźbą kary, a w szkołach średnich stopniami.
.
W dziecko od najwcześniejszej młodości wmawiają, ~e-musi ono t? lub 0Ylo
wykonać pod groźbą kary, ale me mówIąc
mu dlaczego. Powoli docOOdzi ono do przekonania, że własna jego wola .i ch~ć
dlO mało znaczą i przyzwycza~ą SIę jen,o
do wykonywania tego co musI. OCZyWl~
ście. takie postępowanie nie może doda!!lio oddziaJyw2ć na charakter, ~dyż Za?l:
Ja ono chęć do pracy, ener~ję l. z'!o!noscl
bez których człowiek w ~yClU poźmeJszym
nieWiele zdziałać potrafi.
JeteH więc widzimy, że na IUłżdym
kroku w życiu naszem przejawia się ospałość j wstręt do pracy, to w bardzo znacznym stopniu zawdzięczać to należy wychowaniu.
.
Podobno już w naszym charakterze
narodowym leży skłonnosć do lenistwa.
Przypuszczam atoli fe twierdzenie to jest
mylne.
. Warunki, w jakich znajdował. i znajduje się naród nasz. .. mogły. do· pewnego
stopnia zabić w nasenergję i chęć do
pracy. ale to ieszcze nie di!cyduje o tern,
że jesteśmy t kilfli niepoprawnymi leniu"
chami.
..
Z tą najgł6wniejszą wadą· najskllte';
czniej walczyć można przez wychowanie.
Nauc:i!ycieJe nasi wtedy dopiero staną na wysokQści swego zadania, jeze:i bę
dą się starali rozwijać w młodzieży naszej chęć' do pracy, wytrwałość j en~rgj~.
Wśród nauczycielstwa naszego prZejaWIa
się jnf dą!ność w tym kierunku.
.
Ódrodzona szkoła polska winna udoskonaHć wycbowanię młodzieży•. gdyż przez
qią odrodzi się naród.

1Jl. Piotrkowska Iłr.

8ł,

Blu Gersdo

,mer (om

KONSULE"TA PRAWNEGO

czynne beŻ przerwy od 8 i pół rano do 7 wlecz.

par-

lam dobrze przygotowana,

I to wszys1k9
Zadano mi
dowodzenie twierdzenia Ptolomeusza.
Z wdzięczności za to, 1~ profesor dał
mi pytaniE', które najlepiej znałam z całej geografji, chciałam mu przesłać jeden
z tych uśmieeh6w, kt6ry jeszcze dotąd nigdy mnie nie zawiódł, gdy nagle przypomniałam sobie, te mam niezaplombowane
dwa przednie z~by. Znajdująca się w nicI
wata szpeciła moje prześliczne perłowe zą'
beczki. Tak mnie to skonfudowało, iż nit
potrafiłam dowieść twierdzenia. No i "oh
cięłam się". Oczyw;ście nie z mojej win:y,
lecz '- dentystki. Ja nalegałam o ·plomby, a osa zwlekala z jakichś tajemniczych
powodów. Mamo, zaklinam Cię, unikaj
dentystek, iak złych krawcowychl Lecz

przez

się

tą przeklę1ą dentystkę.

zawsze 11 dentystówf

Twa pelna bezbrzetnej rozpaczy
Hela.
P. S. Po wyjściu z egzaminu, gdy mi
caly świat w oczach tańczył, nap?t:
kalam warszawiankę, noszącą bUCik.
na ·pół setki guzików. Boże! B'ożel !
ja się nawet połową tego pochlubIł
nie mog~ I.,.
Och, gdybyś wiedziała, M<imi~
nieszcz~śliwa ł. .•

.

jak ja jestem

Hela.
Dla czytelników .Gaze1y'" ..
.
przepisał niedyskretny, F'g-·lik,

Q.

To· i owo.
z listów

~obciętej" eksłernistki.
Warszawa, 4 września.

DlieWf~ł9 dzf~ń tiu!nlenłi!łomJł

dobroavnneJ.

Tabela wygranych..
60,,000 mk.
51133.

4 ..000 mk.
5033 315342,000 mk.
15704 99510 195335.
po J.O.OO m15•.
35087 40360 49668 60254 143453.
-:
'< .:
po 200 mk.
;
1462533657 3795247200 47388 51:3)3
;55t04 55777 57201 58431 85796 92029
syła catąsy·
:111991 124369·132672133831 ·143366
ttwielbia'ąca Cię
,_
,145622 145831 150018 -160552 171435.
Hela.
;118504 178965 194061 199624.
_.
"':PrzycZjDąllaszego,l~nistwa, . ~aąt6P. S. Moda warszawska w zasadz-e .
. , .. , ,_ .... po' -.OO,_~k., ..... .
re codziennie niemal narzekamy, jest wa- 'nie różni się niczym. od łódżkiej. Tyjka
·445 16~7,2132 2904 46615263· 8048
dliwe wychowanie, Ze słowa powyższe są· nasze warszawianki nO'iząbuciki wyzsze, . 10177 1391215296 1881423094· 23294·
prawdą, przekonamy się o tern poni~ej.
aż na 42 (wojowniczo-armatnia
liczba 29610 29664 36302 36752 37418 39539·
Wszyscy cbyba mogliśmy to Złowa przyp. zecera) guziki.
40470 4j664 42980 44117·45337 46285
iyć, ~e dziecko w okresie swego rozwoJu,
6 września.
467:.:.9 47126 54221 54664 5533456365
kiedy -jut .zaczyna· cokolwiek pojmować o58060 63114 64866 65379 66123 68151
Kochana. Mamo!
taczające je zjawiska, nigdy nie okazuje
76340 77547 79181 81868 82140 834Q,.
skłonności do lenistwa, lecz przeciwn~eł
·Dziś miałam egzamin piśmienny z
84520 84636 88965 924.55. 9472~ 95690
jest zawsze czynne j zdradza na każdym
polskiego. Poszedł mi fatalnie. Gdym ro~ 91060 97912 99647 93675·99744 100313
kroku: t:b,ć do pracy, do ruchu. Tylko pópoczęła' pisać ćwiczenie, spostrzegłam, IŻ
100387 100437 101258101413, 104171
źniejsze wychow.anie zabija w -dziecku ten
jeden z profesorów wpił we mnie wzrok!
104500 104744 106291, 113977 114851
popęd do .ruchu. Sprawdzonym jes~ nieAch, miał takie śliczne antrac~owe oczy.
1157f8 120984 123165123880 125771
jednokrotnte faktem, le nawet wnalwzoPod jego przenikliwem spojrzeme.m ob!3: 128011 131139 131733 131974 135095
rowiej . prGwadzon~ch szkołach. naszycb łam się rumieńcem. Mysiałam,. IŻ ZWlOCl 135875 138076 143535 147166 153019
obecnie zbyt mało Jeszcze uwagI zwracawreszcie swą uwagę na kogoś mnegil, ale 165092 154525 154852 155387 159807
ją na to; aby w dziecku podtrzymać jego
jakby na z~ość. pltrzył ~ię } patrzył... Czu160696 161414 166337 167861 j73930
wrodzone zamiłowanie do pracy, a tym sa- łam, iż mI S1ę zarumIenIł czubek nosa.
173984 176068 176711 179854 179874
mym ustrzedz od ujemnych następstw. wa.. Musiałam być wtedy brzydl{3. G~y pro185976196011.
dy-Ienistwa.
fesor odWIódł się· na chwilę, SIęgnęłam
Szkoła przedewszystkiem~tara się o
błykawicznie do kieszonki, w li.tórej zaw·to, aby·do głów dziecięcych .napcbać jaksze miałam miniaturowe pudełeczko punajwięcej r6tnych wiadomoścl, a ? k~ztał
dru i ... · nie znalazłam go. Ja~ mogłaś,
le.·świata.
ceniucbarakteru dziecka. o rOZWIjamU w Mamo, puszczać mnie na egz~mm matuW
Ikwate
.. z~ gene".alitlsimusa .
niem eneraji i woli zawsze się niemal za- ralny bez. pudru! Będzies~ mIała n~. Sufł"sncuskiiego .
- "
pomina. hTakie ,.napychame
nan.l '1 d o . mieniu moje .obcięcie" Sll~ z po;lsJneg?
głowy dziecka może je jednak bardzo ła ! No~ bo przecież nie mo~łam z tak!m kw!Petersburskie .. Russkoje Słowo" za..
two zniechęcić i zabić w niem ,sldonność : tnącym. nosem czej{ać konca egzammu. Namieszczabarwny opis życia i stosundorozlJoznawania nowych zjawisk i rze- f pisałam zaledwie 8 wierszy; oddałam arków w głównej· kwaterze francusl~iell(!
czy. Bardzo często zmuszają. -dziec.ko do : knsz. Gdym się zbliżył~ do katedry. spogeneralissimusa, 'generała Jofre'a. nadeueżenia się czegoś, czego ono memoźe wca- • strzegłam, iż pro~esor me:D,a wcale ~ntra
słany przez spr.awózdąwcę wojennego
Nlemirowicza Danczenkę.
le zrozumi€ćt co dla niego nie jtst ci~ka cytowych oczu l, że me. patrzy ~łę na
mnie, lecz na inną ekstermstkę, ldorą po:
we. Odrodzona szkoła polska powmna
W olbrzymiej pracowni generalissi·
dejrzewał o ,.ściąganie-. Myślałam, że mI
wziąć to pod uwagę, a nie wstępować w
musa zgromadzil się wczesnym rankiem
!Śla1y szkoły moskiews~iej,. w której ist- . z boleści serce pęl-nie!
cały sztab, oczekując na generała, któ,
Two: a nie3zczęśliwa
niał poooby system nauczama.
.
ry zamierza zwiedzić część frontu. NieHela•
. Obecnie widzimy, że raz wymaga Sl-ę
bawem nadchodzi generalissimus, roz'
12 września.
od dziecka zbyt wielkich wysiłków umymawia z klżdym oficerem i c;zyta wszY'
. i stt~ie raporty .
słowych, to znowu zmusz~ się je d~ bezZłota matacTwo I
W czasie pracy Joffre siedzi zawsze.
czynnego siedz~nla. caleml g~dzmamJ. TaZa dw·a dni czelm mnie egzamin z
przy olbrzymim kominku. Obok znajd~.
kie postępowanie me ty!ko m~ pootrzymułacińskiego. W celu lepszeg? prz~..
je w dziecku wrodzonel ChęCI do pracy, języka
je się ogromny stół, pokryty mapamI.
stndjowaniaCezara,
~yłam wczora.} w k~.
Brak natomiast -- w dzisiejszel woj nit
lecz ją nawet zabiia.
nematografie na "Jul;uszu Ceza!ze. Gło..
rzec~ dziwna - telefonu, atramentu.
Dzieje się tak w naszych początk~
wną rolę grał bardzo ~rzystojny aktor.
piór-JoUre nienawidzi bowiem telefo·
wycb szkołach; w. średnich ..tak,że praWIe
Czuję, it z łaciny zdam dosko.nale.
nu i jest wrogiem piór. Pisze tylko konie zwracają uwag! na ro:twlJanxe charakTWOJa
Iowemi ołówkami.
teru młodzieży. Nic . też dziwnego, .że .coHela.
raz mniej zamiłowania do pracy Wl.,jzl~y
Sen genera};ssimusa trwa zazwyczaj
18 września.
wśród młodzieży naszej. PrzyzwyczaIła SIę
bardzo krótko. W Czasie tego spoczynMamo!
ODa do wykonywania tego tylko, do cze:
ku jednak generała bud~tć absolutnie
Dzień dzisiejszy był najokropniejszy
go ją zmuszają. gdyt od bardzo wczesnej
nie wolno. Przed godz. 7 rano generaJ
w mym tyciu. • Scit:łam się- J chociaż by- budzi się, a punktualnie o 'l-ej zjawia
młodcści w ten sposób ją wy~howywaHO.
Btzorukij-,
..
.
Bilety do nabycia w (!ukiel'niW~go
Ulrichsa (rcSg Piotrkowskiej: LZielonej).
od"god:ziny5zaś po południu w kasie
teatru. . .
....
.::,~

.~~:

LeńistfllO"
a wychowanIe.
................ --'---

Droga Mateczko!

Jutro mam pierwszy eg~amin z ma·
tematyki. Jestem okropnie. ?denerwowan a.
Już od dwóch dni przerabiam zadania trygonometryczne. Owe :vs~ystlde b~iy ?brotowe tak mi teraz WUUJą w głOWie. l i
:nnwet
mogęmyśłi skupić,· by Ci coś
więcej o· sobie napisać. Tymczli.&em za-

r.:ie

..

-

.Nt. 282.

GAZETA ł..~DZItA.

się w p!'acowni najwybifniejszy jego
i będll one uzyte jako OZdOM dIs romaityoh
była niemala. poniewaZ tresura wfym
inśyaier T.eittal wofnł morakłł w naj..
współpracownik. generał Castelnąu, któfarków, zaś wi~ksl8 pllłac9 wyst1l.wowe celu jest nowa. Ale nagroda będzie blIŻ$zej przyaałośoi. to, jak wid2imy~ z p4ry odczytuje raport, donoszący o wszy"
z nielicznyrni wyj~tkami Wysa.OZ3RO dynamiwielka, gdy niewidomi będą mogli po
wierzchni 1119raa 38tą.pi lłn& na da1J oceanu i. walka stania sil} po ty8~ekroó okratstkich wydarzeniach, jakie zaszły w clą- tem W powietrze.
ulicach chodzić niezależnie i bezpieCzniF-jscll.
gu nocy. oraz doniesienie lotników, paPomi~dzS niewielu p:la,}st>lw'onyrui zcsj..
nie.
troli wywiadowczych i t. p.
duje się I1fzepiękny pałac sztuk pięknYCh,
Czworonożny przewodnik i obrońca
Posilek wieczorny jada generalissi.. który ma być Sil mieniony teraz na stałe
niewidomego· wyświad;;zac będzie swemus późnym wieczorem, w towarzystwie mnzeum sztuk pięknsch w Sln Pratlcisllo. mu panu najsz!achetnieIsze usługi, a nienajuluh~(.::ń;;zych oficerów. W czasie kowidomy nie b~dzie zal~:iJ1y od przykrych
lIac"
t
.
kl"
Pies jako przewoC§nik
Riewidomego
l d.
.
l
JI oczy s~ę zwy e ozywlOna rozmo.
często wzg ę ow na ot,:;;:zeme.
wa o wszystkiem, tylko - nie o WOJ'nie.
:i:ołIl'liH~lI"za.
....l' ~mat ten usunięty- jest z dyskusji. Do
Na}Cięzsze
. . ,
tk' h k "
PodwlOdn~ il.:f'~i:.~":'!JUu.
ze wszys lC o ,aleczen,
Jlajulubieńszych rozrywek generała, któ- uf.r.ata·~'-.Z·roku, wymaga starannych zaPodróże łodzi pu:.',v~,j(jy('h "Bre:nen
ry nie pali wcale, a pije bardzo mało,~ 'rządzeń, :;hy niewidomemu uIatwić '~Y- i "Deutschland" do Am;:;ryki :.;achęeiły do
nalezy czytanie pism humorystycznych,
de i zwolna go doprowadzić dojakieiś
dal9zyob wysiłków tym kierunku. Ter;hnicy
przyczem ze szczególnem lupoą.ohaniem
pewności w ruchach. W s?osób pośremyślą przedewsz.y~tkiem
powię"s"snill oszuka karykatur, od.twarzających jego dni, przez technikę, zi13tępu}e się w pe·
krętów podwodnych, eo pD?!woliłQby trans"
osobę~
wnej mierze wzrok Nowsze aparaty . DQrtowad ns nlch większe ilości towarów.
Biblioteka dla ślep,~h. .
umożliwiają niewidomym ~atwiejsze ko..
Budowę ich już rOZp93I1ęto, iak donosi in- . ~§;~~
rzystanie z lektury. Ale obok tycJ:ti źynier 3zwjJjearski Treittal w czasopiśmie
W
t aryżu powstała największa dilt:}d w · CZySLO e k.onoml".c:nyc
',..".,
h' wymal;;an
~,.
_Plomethe· U"
";"-,
• •
•
maJą"
BWleCle biblioteka dla oęiemniałych,licz&(Jiniewidomi żołnierze jeszcze inną poPojemn ść t.akiego krą~GWBika \';yL'~
15.000 tomów. Z biblioteki. tej korzysta
frzebę, to jest potrzebę niezaleźnego
sie około 5,000 ton; długoŚĆ jego obFjmia
dotild 2,000 ociemniałycb. We wszystkich
ruchu, której technika nie mOze za- 126 metrów: uran erzenie Zlig i uzbrojenia
depsrtamcnhch bihlioteka ta potwerzyła swaspokoić.
.
dnrówna temu. jakie posiadlfoil! d{ttyehcz~soje filje. .
Powzięto szczęśiiwą myśl, aby użyć we średniej w'iaikośei Ilzbrofonii krąio'i'l'll:Hd.
Budynki panamskiej wysta_:r · d o pomocy psa, najwiel'rnejszego prZ'"jNadswyezajniesilne maszyny o sile 18.000
wysadzane w powietrze.
jaciela i sługę cz!owie;·;a.. Pies będzie
koni, pozwol~ na pr~ebyGi~ 26 milm6skicb
Cena flakonu wystarczającego n:t kUka
Z Ameryki donoszą, że zabudowania . dla niewidowych ż~lnierzy nader uzynad 1'6wierzchnil\ wody, a 16 mil m.nakieh
wystawy panamskioJ w Saa Frascisko, kto.
teczny, jeśli nie omylą pokładane w nim
pud powierJJc!.tl1ią, 00 w rezultacie daje ruomiesięcy Mark. 2.25.
re kosztowały przeszło 75miljonów koron,
nadzieje.
~nośe przebynia 18,000 do 20.000 mil mot" ..
112 flakonu .Mrk 1.25.
zostały ohecnie wysadzone w powietne. Plac
Używanie psa w pielęgnowaniu ran~kich.
.
więc powy;:tawowy, który] niedawno jeszcze
nych za fro; tem jesfzupefnie nowem i
Krąłewnik podwo<Iny mógłby przebyć
wyglądał wspani.ale. (}beenie robi WT8żslłie . otwiera szerokie pole pomocy. Niewipodróż s morza Ni~m\eckiego dokoła Rurowielkiego pdiOjowlsl.:a.
domy potrzebujeprzawoctnika., a spowo- . py aż do JapGuii bez potrzeby watępowania
"Aro rican Magazine" objaśnia koniedowana·· przez to zależność od innych
do wybrzeży dlanałaaowania świełego trasBCSDOŚĆ wysadzenia tudynkóW powyslawoludzi jest dla niego przykra. Często teZ
portu węgla lub innych prowiantów• .,..wych tem,ze stliły one na placach chwile.nie ma przewodnika przy sobie. Dlafe- Kf~żowtl.ik taki mógłby bkże zabrać 90 łowo tylko wynajętych na cele wystawy i, że . go rostanowUy organizacje, używające
dai podwodn,rcb. NaBtras~niejsa~ zaś brlmi~
obecnie .termin kontrrohtów d~jerżawnyl'h 1]0psów sanitarnych, także pod tym wzgłę.. teg{}potwQra h~dl} urzą~zeailJl która umtł_\
biagał w.hutnie kcńc8. C!JDd~iło o pagpiecli,
dem przedsięwziąć do€wiadczenia.Wy~' śUwlą zakładat.ie pndwodayeh min koD.trataprzeprowauził się na ut Piotrkowską M 16
nahżało w:ęe postępować: po ·!'meryk!'ńsku.
tresowano pewną liczbę odpowiędnich
kowyoh. a zsł&dawttc ich mOŻe z sO\)ll n~e'
przyjmuje sprawysądo.we, udzłe1aporad praPrzedmiotj przeno.śnstjakpGs/łgi. Iw]ulDlłY
do tego celu psów na przewodnik6w mubjf Jak 125 do 150. Jeźeliwcooc tego
wnychjak również re&g1!je skargi i wszeli wres:!cie mrli".j'~f\ pa<!' 1~~.łl.§ik~·l~fl~r~z~f!~~~'i~ez~i~l}~n~o~!!d~la~~n~je~.~~'~id~o~l~n~y~c~h~ż~o~f~n~i~f'>~rZ~y~.~~P~r~a~c~a~t~;Q~~.~.7.~d~!?;ła~m;.~Y~S;O~bl~·<J~W~Y~Ob~r~a~:z~i~~·!!i!!~d~!}~łI.~Q~s:~i~da;'l~e~i~~~~~~~~~k~iei·~pod~ain~ia.~~·~~~~r
lł
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kraju w czasach dawniejszych i w8pólcu8ne.
J
.focz~fek peirWS.zeuopuedstnwienfn\ '. ., ,Zdjęcia te cieszylysię .'~r~y~iem powodzeniem· w War8za'Yie. .
.
.o gOdz. 3 PłP,
Szczegoly w programach. FrekwenCja włdzt3w ppzewyższa liczbę 100,000.. Ceny umIarkowane.
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W czwartek, 12 października

Q

t
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Przy' szkole robót ręcznych

E~PER1\NTO l!!
=.t ~p.~ Język międzynarodoWJ

*

godz. s:-ejwiecz'l

o~on~u

.-.c

~.v. •
W\iin:H

A. KOP9DłOWSKIEJ, PiotrkowSku 151

·lRa~ pOwiRien każdy!
pracy-wielkie korzyści
Kurs 3· mies. rb. 2 {dwa}.

w

Długa 90 róg Andrzeja.
Twon;one sI!! wy;;s~e 1 niisKe grupy.

ł

~~~fli,
7,)

g

Przytułek

i;

•

dla Zebraków, Za-

! gajnikowa Nt. 2 sprzedaje
nlniejszem zawiadamia,

iż

z dniem 7

paździel"nika

otwiera maga· ,

lI!:yn przy a;licy PiOTRKOWSKIEJ ł2S~'

f'

Poleca wielki wybór: gorsetów lenius;;ków, półgoisetów i prostotrzymllezy
rótnego rod2:~jU:. Pol-sy pr!lled i poo?eracyjn.e, biUstonosze różnych fasanów.
Wyrównywa. figury. Przyjmuje przefaso'i1owania i obstalunki na wszelkie roboty wzaktes gorseciarstwa wchodzące. Wykończenie· solidne. Ceny przystąpne lecz stałe.
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UWAGA:.Praco~ni~ i mieszkanie' p~zasta.ie nadal pr.z~<
muz
ulioy ~ONSTANTY~~J(nlfSK8EJ .M iO. .. i.
:{t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I..~~~~~~(łm&~~~~~~~~~~~~i

ł

~antyse?tyczny środek

~

=.

I

i

,,]1~~~99
na

_•. _. oz

łupież,

chroaj włmy od wypadania. Na
w aptekach:
..

~

składzie

~

:

M. Pietrzykowskiego, ulica Aleksandrowska NQ 37.
J. P ogonowsk i e g o. ulica Piotrkowska N2

115..

:
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J~lJ .Diemig[~i

teorji i konwersacji

metodą

U

ułaiwioną

udziela rutynowana nauczycielka.
Przy,imuje od 2 i pół do 4~ei po południu.

Szkolna 17, m. 8,

II

~~;~:o.

L~cznica Dentystyczna

St.. Dąbrowskiego
ul. Rozwadowska H21.

Redaktor i wydawca JAN G1\OiJEK (m p, Przejazd 8

I

!

: SUCHE DRZEWO g
t na podpałkę w wiązkach S-cio g
~

~

łł

lO-do funtowych lub .te!i; lu· •
!3 icenie
zem, odbiorcom prywatnym po i
50 kop. za pud bez ódwózki. :

!I)~~{ł!;r~"@~~O~hO.~.·

Wieiolet'lj samodzielny buchalter pierwbankowej iQ.auczyciel
t.uchaIterji w progimnazjum męskim zor-

szorzędnej in~tytucji
gadzowąt

TanIe

~

rD9kłady

bllchulterjl

i arytmetyki handlowej.

Cena za pełny kurs Rbl. 10.
Ul. Mikolajewska 29;m.17; odgodz.l d6 8.

I + D~~i""ieulli[a + II
Ch6rÓb zębów i jamy ustneJ.
.
teraZ Mikołajeaska Ba róg RwangielickIej
.
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
Leczenie hemeopatyezne. Od 9 r. do 6 wlecz.

I

Speojalista

Dr. L.· PRYBULSKI

Szkole kroju i· szycia A. KOPYDł..OWSI(IEJ
Piotrkowska 154. Od dn'a 15 października rozpoczyna sIę trzy miesięcsny kurs nauki krOju i szyd~
za ?płatą 3 rubli miesięcznie. Nauka mi ..
rzema pasowanIa i mojelowania.W:rdaje pate,,~
ty. S rzedat fasonów papierowych.

I

lOGłOSZElIlA 'DROBnE:
At• A'• A'• A'•

A~

•

M~ble nlijtaJuej w wie

kim wyborze nowe f
metalowe. Poleca Magazyl1
MebU Władysława 1\omi3zowskfego Piotrkowska
116 lpiętro front Okazyjnie sprzedain bilard krę
gielkowy .oraz rolwagq lekką z bokami.

Używane

.<lraz

ł6tka

fÓ:tne z kilku pokoi i maszyn~
A• A Meble
sprzedam bardzo
173
I!klep tabaczny. Krauz.
A A SPrzedam
meble tanIo. Piotrkowska 163
m. 12 lewa oficyna IIpokoi sprzedam· tanio PIotrA.• m kowskakilku189.
- 9.
Atrament Glińs~ie.go. poleoa.
sUad fabryczny. L6dz
AIUlsze"ka
Drzymała ul. Piotrkowaka 223
25 przyjmuje od 10-5 popaŁ
łanio.

Piołroowska

piętro

Uebłe 1&

,N!

MiKoła.W'l'1ska a~

In.

Bezwarunkowo 5 lat motna nosić ubranie z materjału .Amerykańska skóra·. Przyjmuję obstalunkI Dosko nałe spodnie od l\ub 3.50 Piotrkowska
145, m. 34 Haberman.
ChłOpiec znający robotę stoIarklL potrzebny do
. stolarza. Wiadomoś~ ul. Przejazd 51 Sklep .Ja.

.

~r

Duiy

Od .5araz potrzebny pokój umeblowany z pośCioł4

od Benedykta do -mównej Oferty do Q. ł..
.

pod J.

potrzebny chłopiec do ustug .,rednia 99. skład
apteczny.
.
potnrepna dT.iewczyna do posług umiejąca szyć
Aicksandrnwska 89 m' 14

Prośby

przeprowadził

róg

Zawiadomienie.

Mało

łódzkie EuerttllcllIeToVlłlfZystwn,

Bilety wcześniej do nabycia w cukIerni W-go Ulrichsa (róg Zielonej i Piotrkowskiej), w dlliu zaś widowiska od 5 p.o p.ot w kasie teatru (Konsrantynowska 16.)

prowadzona jest Szwalnia oraz nauka
wszelkich robót ręcznych za opłatą
30 kop •. tygodniowo.

!;ię naZ;;;wadzką oM I
Pietrkowskiej.do domu Szeiblera,

p{2'~dam
Główna

.s.'.ftrg".
lW1

K~)fi. prllwny Gersdcrff
PlOtrkowska 8'1
męzą maszynlil krawiecką Singera
16 m. 3.
J

ch~ zewnetrżne i WłMńv

Sor-

Pr;yjtituje od 8-1 r.od4-S.pania od5--6 p.p.
Na maszynie rotacyjnej w

tłoczni

JANA GRQl:)KA

Prz~d

8.

