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• tY.' intty}s-tia. we rnzClstajll w żlHłnym BtoSt1.Uku do strat ściśle ollgiebkich. CGDlłlmlliej
p&ł~'lVa angielskiego woj ska atakujl\cego )JO· tlti~ wtę.ee.j, niż 50~ ubytku. Jeśli straty bo· l!lwEt r.e.sz.ty uywizjibyły mai<'ljaze. to pl'ZY«
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OGŁOSZ,HU Ą:

N a II e s ł li II S pr~d i wś~1Sd tekstu Z1 wlers~ petit. lub łe~~
miejsce l Mk.; rekla!lll za te{sh:l1 !() f.!n.; z;wycuil~ 3) kt.
nekrologia 4() fen.; ojtbu·arda dtClbna 4. fen. u wylti~

Katd$ o!1łaszenla najmnbl

4[)

fali .•

!7?~~~~

W ciągu dnia wczorajszego lotnicy
francuscy, prócz licznych wydeczek ob~
sel'wacyjnych i wywiadowczych, podjęli
15 walls pod Verdun, 1-'ł na południe od .
Somme i 44 na północ od tej rzeki. W
6YjIDY: tego faktu
naJeży !lJiukać VI tem, i2i
ciągu tych walk zestrzelono 4 aparaty.
patrz: WiadomoścI bietące;
· stogli ieh nia byfa ~Ila. Według zeznań
Ostrzeliwano poważnie biwaki i
'. jeńc6w~ nieki6re: kompsuje liczt\ zaledwie
wojsko w okolicyPeronne, dworzec ko·
• tiu In~. illrmiast, 160. Wezystkie tesifaty li lejowy i garaże samolotów w Tergnier,
q dsiełe-m Zf1iB~CZenia niemieokich kal'Jlbi- i dworce kolejowe w St. Quenien i Guis· .
• nó:w maaźyunwyeh, . która działajt\naogół
card, wreszcie las Perquericourt.
'. Sku:t6CKWlIii. niź;~~Gwy ogień artylerji..
, Ogólna liczba wziętych wczoraj na
,
DJat~<>tf teł- tecl1ptka wojenna za-je'"
południe od Somme jeńców dochodzi do
'den: lc~ aWlliuh na.j:wainiejuyeh problemów
1t 702, w tern '2 dowódzćów batru;onów
unala WYiI~uka-ni6" takiego środklł ł któryby
i 25 oficerów.
.'
daprawadąiŁ dD'lfiMliejszenia strat podezas
.
.at&.k6w. 'ii wc-swezegółnosei d€iunieszkodłi .. ·
Z angielskiego (11 paidziernika).
wiania; kar.abinów: maszynowycb.
Po~yślne przedsięwzięcia mniejsze
Jaka. awoa tI.eh wysiłkó\v uważaó na~
przeciwko rowom nieprzyjacielslrlm na
I&iy ostJ:tni wynalaz~k angielski .-:- samnpołudnie od HuUuch.
.
eJlód pauceruy. ·kt4)ry jakc.ołgaJąey fłiłpoc
Na froncie salonickimoasadzono
twó~ wylonił si~ w połowie .wrześniaprl'e.d
Kalandrę' i HomondQE.
Nieprzyjaciel
l'lIwami. niamiaekiem i • Zadllłłiam jago był<l
cofn.ął się na g6ry na północnym zacho·
W.koiespjndencii .B1łfJ.TageblaUu«niezczenie karfłbinów m.aszynowych, kjQ..
dzieod Seresu. .....
...
. .

tidiBowi, byłemu członkowi gabinetu Velli-zelosa. Wizyta. by13 b rdzo długa. Chodzi..
ło podobne o .ushdeliie podstaw, na któ~
rych mogłoby doiść do pO:fc<zumien:a mift"
dzy królem a Venizelosem.
Według telegramu, nad-esłanego e
Aten dO "Corriere delia Sera S J prof. Lam..

bros oświarlć:Eył, że zamierzą, utworzyć gabinet czysto gospodarozy i ściśle trzymać
slę żądań, ~rzedstawji}nych w n-otacłJ

koa...
i przyjętych przez poprzedni rząd
greckt Prasa vdJizelistycznEl, pisze, że Ls.m.
. bras jest Zyc!?!iwie usposobiony dla. Nie..
miec. wobeC' czego kOalicja niewątpliwie
zaniecha> dalszyoh bezpożytecznych ukła
dów· z rządem ateńskim i wejdzie w po..
rozumhmie z Venizelosem.
Wspótpraeownik "Corriere dena Sera ll telegrafuje z Salonik: K,allsul francuski
udał 8i~ do rZl\du prowizorycznego; gdzie
przebywał dość długo. Następnie odwiedzili rząd prowizoryczny kf,;nslllowie: . AUM
glji, Rosji, Rumunji, Serbji l. Belgji. Po południu odwiedzi: Venizelooa. również konsul. włuski,który wy.raziłnadzieję, ii rZfl4
II ~ głów,nej:-k.w2ieTy '.nM1,.' ,·S.'Ómm,~ł.,'ma,~.
.. - mY'l,;1'YCh-~Wjl!fł~p.ąWr~jąQ~'ftak !;l~o,;",le,c'~'
'Z'--włos!tie{!ti"(10'pażdziernika).
gaz'śa.'.-eb,_",.~kt6ry. B.ty.·ę~i~ iISeaEtgfił.Ó, W.;któT.e. wislą.
. . "., . . . ". ..•
' . . Oddzi aty. nasze' wykonały atak' na dykoalicji uznają ofiCjalnie rząd prawisory-:r;,ny. Zimbrakakis mianowany :zosiał
tUPUJtaM.Stllj1: , .
"..
....
Postać tdgC 'llowego potwora wojen.
P
b
l
- '
. .
'. .
.
asu ja i wzięły szturmem nieprzyja..
przez rząd· prowizoryczny ministrem wcj.
'DziewięĆd:łiesilltt dywizji - ' piszeko- . nagi) I~st ~nast.ępu]l\ca: Samoehod pancerey
ciełskie rowy ochronne w okolicy Cos'
l'esJlOmlen,t,-'-:-.:iz.ńń.<!LU
. '. i,d, przeai ".niCY ,?zma- s dwiema. wieąyezkami, 'Y1 ,który-eb umiesz- magnon i Sette Croci, przyczem wzięły ny. Ministrem finansów ma być Repulis,
gimia,się Da~nimll. W . olbrzymIej tej , czone są dwie armatj 6"ea.lowei a nadto ka- - do niewoli 176 strzelców cesarskich, w. były gubernator Macedonji, Dotychczaso!itaw(;~rreprezentowąd 81\ anglicy liczbą 56 ·fahinjmallzyn()We. Załogę jega staRowi O-tem6 oficerów, orazzdobyly 1 karabin wy prefekt Salonik, jak również rozmaici
urzędi1iey prefektury, którzy pozostali wierflywilSl·.i~Udział·, &Dg'lików nie, stoi \v atoeuaiicerz czterema ~ołni&rz!łmi dla oba'ługi ar..
• łl:
b'·
l
maszynowy. .
.
nymi
rządowi ateńskiemu, opuszczą w tych
«udo wjelk.,ściichzamiarov. Nadtoma,matr' ara ino.- maazynowyeh. nis iCzą,c
W Albanji jeden z o-idzialów nadniach Saloniki. Jak oświadczył VenizeJol!lj
tRach,}' alernz .prZ'ypuuclI!iĆ, . że :tiywiajean- meehaników. Peryskop nnl(;jUwia badani9szych ohsadził wczoraj Kalisurę na porząd prowizoryczny tylko chwilowo rezygielskie zt:ozous'są głównie zk&ulldyjczyków
okoli~y.
.
..
ludniowym wschodzie od Tepeleni nad
dować blJdzie w Salonikach. Później przę.
i. . tu"dra:lczyków, takczpató
bowiem
wspem.
ina
,.mg
VtHy"'--jak
anglicy.··
machiuQ
V
~
.
.
'ojusą·
niesie sil2 on na stałe do Mytileoe.
'8 niób nrasElosngielska.:
.
tę illiZYWlłJ1ł...;.. pOsuwa si~ataI8' po ruchoW
'nocy na 9 b. m. latawce nieprzy·
myJlIi szynac h l• po szynach jechać może w
W ł' rzećzy' wistuJ!e! je.dilak n. awet ósmej
.
Czernicwce.
•
I. J.'
-'A
S
J'a:cielskie
przeleciały kilkakrotnie nad
eZAśei Wj· licBby nie. zdołali anglioy od swycb
Dle.laOuCZODOav.
am aonie iłowi·em układa
y
•
Valoną i rzuciły bomby.
.
"N.
Fr.
Presse" ogłasza następują
wspommanyoh państw kolonjalnych uzyskać.
tor 15 83YU -za pomooą'll:!obnego meohanizcy
telegram
swego korespondenta wo'Anglicy kładą jednak silny naeisk na swe, mU,'8 nawet może prz~d 8iJbll połoiyó most.
Greoja w kleszczach koalicji. jennego za zezwoleniem
wojennej kwaG
dyw:gje eg31etyczuei patrzą, ianemł oezami
W ojczyźnie swojej, pode_as próby przeBiuro Wolffa donosi z Aten, że do· tery prasowej:
na.zołnieuyz daleka, niż na Tommy ze lIwejjeehs.łpl'Z6Z pięć lOWÓW strzeleckich i jewódca floty francuskiej przesłał rządowi
Pewien żołnierz rosyjski, wzięty do
bliżuaj ojczysny.
.
den lej.
niewoli
w o:.>tatnich walkach pod Babą
greckiemu
ultimatum,
w
kUirem
ze
Mniejnstomiast ceremonjl robią za swe.
Próbie przypatrywał si~ króJ, ministrowzględu . na konieczność zapewnienia
Ludową, 'Vi następujący sposób opisuje
mi kGloajahlemi wojskami francuzi.·' Zbyt
wie i 15;t)00 piechurów. Dla otuoby•. Pi~ó
życie i obecne stosunki w stolicy Bubezpieczeństwa flocie koalicji, żąda wy·
.wiala iuZcz~mycb zaangażowali! Z 40 o.. torpedowoóW' eskortowało ts machiny przez
kowiny:
dania
calej
wojennej
flor}
greckiej
z
krągło dy.wizji, 'które FrsDcja doty!lRCallS nad
kanał.JBdllllk, gdy d. 15-go z. ID.' pierwszy
. W mieście panuje zupełny spokój.
pancernikiem Ił Georgiis Aworhoff" i o·
Somwa rz:uciłił t naleły 10 uważaó za kolotego rOdzaju zwierz pokazał si~ przed fronLudności, zamieszkującej centrum miakrętami linjowymi .. Lemnos" i nKirlkisz"
rowe chGoiaż kilka lII. nich zabarwnion,fch
teru, padł od pierwszego uderzenia granatu, .
sta, nie wyrządzono żadnej krzywdy,
łącznie. Termin odpowiedzi oznaczono
iest :ówniez hiałemi ~w2rzami. Waśnił rol~. który weń ugOdził.
na go-dz. 1 w południe. RGwnież zażą
natomiast między ludnością mieszkają~
odgrywają, ta m31''Jkancllycy! a Oproo3 tego
-----dano w~ldania linji kolejowej Pireus- cą na przedmieściach a żołnierzami ro~
epę,dsou9 ok~ło 120,000 .muJ'zynów z pół
Larissa.
syjskimi przychodzi często do stare,
nocneji śrtHi!Ęaw€,j AfrykI. Co tylko boJednobrzmiące doniesi~nia .,Tribuktóre jednak dotąd nie miały poważ
wiemnieda1ó się użyć w Algierze, Tunisie
ny" i "Secolo" stwierdzają, że rząd greniejszego charakteru. Wladze rosyj~ kle
i Ma~oku do zastąpjenia wojSka. białego, przycki
zgodził się na wydanie flofy w ręce
starają się wszelkiemi środkami utrzy·
Cc opowiadają !l"&sja:mie1
.łano nad Sommę.
koalicji. Według .. Giornale d'ltalia" rów·
mae w ~z~rnio~9c.h. spokÓj. i.porząde~.
BabIfony" murzyńskie były poc3ątkowo
p E T E R S B U R G. 11 paździer-nika. nież i kolej żelazna grecka zostanie wy- Po godZlnle.7-efl. wleczorem.mkomu me
.!bardzo silne,., kaMy znieb " bowiem liczył
wolno ~ przebywać na ulicy. Wieczora..
Sp..awozdanie urzędówe 'z dnia 10 pazdan~.
.
'Bkołol.500 ludzi., Później jednak trzecią
Według depeszy Biura Reutera omi miasto tonie]j ciemnościach, ~:"li no,
dziernika:
.część odesłanojaki:)n;ezdatną,a powrotem,
trzymanej
wczoraj
o
g.
11
m.
40
wiecz.
że eleidrGwnia·ftmi~cjonuje. M! esz',ań,
Z trontów zachodniego, kaukaskietak, iil pozostała we Francji przeoiętna li.
Aten, minister marynarki greckiej OŚ
wychodzących na ulicę, oświetlać nie
gO i. w. D?brudży nic ważnego niema do zwiadczyl,
!ezba. 1,000 ludzI na biil1aljon.Czasami walczą
wolno.
Tramwaj kursuje ncrma'nie. Caże ultimatum zosiało przyjęte
domeslerna:
gue wzwiązkaeb mieszanycb, a europejczyłe miasto zalane jest wprost kup :ami
przez rząd przed terminem wyznaczo:cy uważają przydzielenie do czarnych wojsk
Komunikat 'turecki..
rosyjskimi. - W mieszkaniach (PUS !czo..
nym. Tem samem flota grecka zasŁała
za karę lub twarde srządl!leui@ h;-su.Niedanych zakwaterowali się oficel o ,vie i
rozwiązana.
.
KONSTANTYNOPOL,
11
paździer'
wno pokazywał mi wzięty do niewoli oficer
(Grecka
marynarka
wojenna
składa
uchodźcy. Mieszkańcom wolne się mię
nika. Sprawozdanie' glównejkwatery z
franouski bliznę, lladaną. mu ·przez Il?;arnego
się z 35 większych statków, do czego
dzy
sobą komunikewać, ale tylko. w
dnia 10 pazdziernika.
wwafzyi:lZa broni. . I\{ur~yni,- mówił dzień..
doliczyć należy 10 do '15 okrętów mniej·
Na froncie kaukaskim na prawem szych. Zaloga liczy okolo 11 tysięcy
lihCt6by nawet byli llieśmiał,mi i niemaldo·
Bardzo dotkliwie odczuwa'c się daje
iltrodusznymr, to Jednak w chwiIiwalki Bta- . skrzydLe wzięliśmy po'd skutecżny ogień
ludzi.
w mleSCle brak chleba i mąki. Kilestanowiska i obpzy nie)Jrzyjaciela i za'ją się dzik:emi zwierzętam!, nis. chc.ąeemi
Według medjolańskiego .,Secolo".
gram mąki pszennej kosztuje 70 kopiedaliśmy mu znadpe sb-aty.
'łub l!Jeumiejącemi rozróżnIać IllemCOW od
gdy Venizelos przybył na ":Vyspę Samos,
jek, jedno jajko 6 lwpiejek, tza kilogram
Obsługa niektórych nieprzyjacielfraiłCuzÓw. Urz\ldnitlY llolónjalni przeciwni
cukru musi się płacić jeden rubel. Dla
stojący li wyspy na kotwicy torpedowiec
skich lmrabinów ma.szynowych, wzięta koalicyjny dał 5C/Iwę na cześć jego. Na naj ub oższej ]udno~ki urządzono osobne
'bylLwysyłaniu murzynów U? .Europy•. Obaprzez nas pod ogień, została rozproszo- wyspach Lesbos, Chi9S i Samos wyglo" dzielnice.
"wiali ai~ bowiem Vf pr!!lf8Złosel w swyoh .~o.
na w ni el'adzie.
lonjach walki. ozarnyeh z· białymi. . ZW-!Cl~
Służbę bezpi.eczeństwa pełnią własił Venizelos mowy; cenzura jednak gre·
iyło jednak zdanie jenerała Mangl na l re.
dze
połi~yjne. które dawniej urzędowa
--'cka~
nie
pozwoliła
ogłosić
ich
pismom
Z komunikatów kCaiicj&ii
'ikrutaeja przybrała' szerokie rozmiary.
ły w Królestwie PoIskiem. Główne ma·atenskim.~ .
Z francuskiego (11 października):
gazyny rosyjskie znajdują się na dwor. W Pireusie rozłozył się obozem
. U angli116w zbyt wiele wojska. koloroNa południe od Somme francuzi
niewielki oddziałżofnierzy marynarki cu kolejowym i w ogrodzie Ludowym,
wego Dle napotyka. się. Zawsze jednak wi ..
oraz na łące Horcza. .
.
idl/ii .się tu i ówdaie jeźdźców indyjs!;:ieh, dla urządzili się na zdobytych stanowiskach ft~ncuskiej.
.
Jąk
donoszą
Pi
Aten,
adiutant
polowy
Z licznych kawiarni otwarte są tył
i
w
niektórych
miejscach
rozszerzyli
:których jednak; jak się zdaje, śmierć na ko!lhl gdaje si~ być zaszozytem. Mimo to stra- swoje zyski w walce na, granaty ręczne. _.k~?:la, Skumbord~liI, złozył wizytę Liaman- . ko kawiarnie .Habsburg« i .Kaiser""
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GAZETA tO»Zf(A.

zazwyczaj są przepełnione. Lu-mimo, że stosunki są znacznie
ltezpiec;:zniejsze, niż za poprzednich inwazji, nie wydala się .z centrum miasta,
tak, że nawet W najpogodniejsze dni
pię~ny ,Ogród Ludowy świeci pustkami.
które

ineść,

Po tragicznej śmierci brata swego,
króla Ludwika Ił (13 czerwca 11386 r~)
proklamowano go królem Bawarji. Poniew8Ż jednak_ był zupełnie niepoczytalny, w imieniu ~róIa sprawował rządy,
jako regent, od 14 czerwca 1866 roku,
wuj jego, ks. Luitpold.
Gdy zaś ks. Luitpold zakończył życle 12 grudnia 1912 r., regencję po nim
obJ"ąl syn J'ego ks_ Ludwik, po II-tu je-

Ruch rew"lucyjny W Irlandji.
Współpracownik "Daily Exp~ess:

Ul. Piotrkowska lir. Bł. Darter front,
Ger5dorfło

BIuro

donosi z Irlandji, ze tamtejszezwlązki
tajne, które w okresie pomiędzy rokoKOIISULEIITA PRAWNEGO
waniami~o Homeml i powstaniem. stta" czynne bez przerwy od S i pół rano do 7 wiec~
ciły wpły-wy swe, obecnie znów Jakb~
odżyty. Głównie związek t. zw. "BracI
Rosja " W'ęgrYill
irlandczyków. rozwija swą działalność.
Ze Sztokholmu donoszą do "Deu. ki
1 d
A r' .
tsche Tageszeitung": Prasa rósyjska, a
Dzię' rozbudzonej wzgJę em' ng Jl mecieki-filozoficznego. Dotychczas przyjęto
nawiści
powstały
znów
'setki
antiangielzwłaszcza' organa .pI"awicy, pokJadające
dnak miesiącach tych rząd6w, parla- skir-b ol'ganizac]"j i sprzysiężen. W Du- na uniwersytet 343 studentów i studentek.
wielkie nadzieje w opozycji węgierskiej, ment bawarski uznał Ottona ostatecz'
...
na kursa farmaceutyczne 19 kandydat6w~
ł'ÓzcZ6l'owały się bardzo przebiegiem
nie, jako chorego nieuleczalnie. za po- blinie i Belfaście, gdzie dawniej •nier by~
lo więcej. niż 200 .Sinnfeinerów.. lCZy
zajść w sejmie węgierskim. Krancowo . zbawionego tronu i proklam6wal dnia
Tł'II&ZCze dla Warszawy.
prawicowy "Kołokoł" przyznaje, że nie 5 listopada 1913 1'. lks. Ludwika królem irlandzki związek braterski ponad 2.000
Jak informnje Sekcjalywnośdowa,
d 'k III
członków. Grupy te czynią wszystko,
sprawdziły się nadzieje na ruch separawyłączne prawo skupu i dostawy słoniny
Bawarji, pod mianem Lu Wl a .
by jeno zgromadzić jaknajwiększą ilość
tystyczny Węgier.
na potrzeby sklepów miejskicb otrzymało
Włosi 'W Epirze Północnym..
broni.
konsorcjum Br. Frankowskicb. Sprzedaż
Zniszczenie korpusów
. Włosi donoszą o dalszem posuwa-' Poseł aocjalistyczny angielsłoniny odbywać się będzie za bonami wesyberyjskich.
dług nerm, wynoszących około pół f: na
niu się swem w Epirze północnym. Odeki a celach wojny.
z kwatery wojennej jlrmji gen. Boehm· działy greckie, stacjonujące w miejscomiesiąc i osobę. Oprócz słoniny sklepy
W Manchesterze w ubiegłą niedzielę
Ermol1iego donoszą do "Lokal-Anzeigerawościach, zajmowanych przez włochów,
żywnościowe sprzedawać będą masło, znaodbyło
się zgromadzenie socjalistyczne, na
p&d 'datą 11 października. Na wzgórzu Maotrzymują żądania usunięcia się w przeczne zapasy ktć~rego już poczyniono, a októrem poseł SnGwden w mowie swej pe- becnie jest p~zetapiane na sposób duński.
skowy-Gaj rozegrały się ciQżkie, pomyślne
ciągu kilku godzin. Dotychczas milczą
wiedział, między innemi, że wypadki wo~ła sprzymieuonyob walki. Rosiauie, któco i bez oporu wykonywały one żąd!\Jlia
Masło to, pozbawione zupełnie wody, sprzerzy .właśnie teras obrzuoajlłO gradem pocite. Wlosi zajęli Klissurę. w górnej do- jenne od lipca wykazały wyrażnie,iż wszel- dawane będzie około 2 rb. za funt według
ka nadzieja na orę:tne zwycięstwo nad norm, l{tóre będą określone. Na razie tłu
I&k~w dywizi'1 sąsiednią, ponieśli na Masko·
linie Vojussy i prawdopodobnie zajęli
państwami cenŁralnemi jest płonną. Gdyby
wym Gaju, o który tGczyły si~ zaoiQte bitwy,
już Premeti, znajdujące się o 60 kIm.
szcze trzymane są. w zapasie. wypuszczow linji powietrznej od wybrzeża. Przez wojna obecna miała być prowadzona at
zupełną fHlrażklł. Po paczątkowych sukce·
ne będą jednak niezwłocznie na rynek,
do rozstrzygnięcia decydującego na polu
sa~h y.ilstalioni ~nowil odrzuceni przez wojPremeti i Klissurę prowadzi droga z
gdyby ujawniły się zakusy spekulacyjnt'
Janiny i z Aten, jedyna jeszcze nie zam- bite~, to musiałaby trwać ona jeszcze na te produkty.
lIła niemieokie i au~tryjaeko - węgierskie.
znacznie dłutej, niż lat trzy. Ale prowaStwierdzono, ze najlepsze pułki, mianowicie
knięta linja komunikacyjna Grecji z EuPrócz tłuszczów miasto ma w swem
dzenie wojny przez tak długi okres jest
B~l;eryj~kie zostały niem.al doszczętnie znieropą. Zamiar włochów, zdążający do
rozporządzeniu znaczne zapasy śledzi i
niemożliw€', choćby .ze względu na wielkie
!iDne.
posunięcia wojsk aż clo Macedonji, by
ryo ~uszonych morskich, tak że spekulastraty w ludziach.
Bród jeńców jednego z korpusów, niow ten sposób Grecję zupełnie izołowae,
cja
na nie jest uniemożliwiona.
Ogólne straty angielskie 00 począł..
tłąeycb mi,.lBO sybirskiego, ZIl&lealiino siedemcoraz bliższym jest urzeczywistnienia.
ku
ofenzywy
lipcowej
wynoszą
przeszło
III.-łswa.
1łlsiesilłt pięć procent rOjj8n południowych i
Dżuma w Salonikach.
300 tysięcy ludzi. W wywiadzie, który z
Napływ dziatwy i młodzieży do szkół
ilwarlzieścia pięć procent tatarów, żydów i
Z Brindisi donoszą do, ",Neue ZUri- amerykańskim dziennikarzem miał Lłoyd
ionycb narodowości. Na !Zapytanie, jald jest
i szkółek olbrzymi. Szkoła handlowa. w
cher Ztg. Ił, że wśród armji w Saloriikacb
George wyłcniła się kwestja, jak zapatry- której w r. b. uruchomiono piątą lrJas~.
fowad takiej mieszaniny, oficerowie-Jeńcy
wybuchła dżuma. Istnieje przypuszcze·
wałaby się Francja na wojnę, trwającą 2.
liczy obecnie przeszło 200 uczniów.
łłdrzekH, że prawie wszystkie pulki sybenie,
że przywleczono ją z Indji. Podo3 czy nawet 20 lai! Francja straci wszy~
ryjskie. nie tylko Etn6iły swój stan normal.
Przybyła również a raczej wznowiła
bno w tych dniach okręt szpitalny z; zastki;:h mętczy.zn, gdyby wojna miała się przerwane przed trzema laty czynności penny, ale tl\kże Zni91!~ZOQ8 zostały i· ieh redżumionymi przybył do Brinrusi,· lecz
jeszcze przedłutyć..Oci> walczymy?łt sja żeńska p. A. Mrozowskiej.
serwy. Trzeba więc obecsie u3upełniać kawładze portowe nie pozwoliły mu .zazapydał Snowden" W początku wierzono
dry oddziałami (Jbcymi, tak iś właśoiwych
Wzmógł się tu i ruch w ochronach,
winąć do przystani. Natomiast w porże o Belgię, a1e teraz nikt jnt nie wierzy
pułków llyberY;jskich juź nie ms.
kt6rych Mława' liczy cztery. Opiekunką
cie Tarentu wysadzono 1"a ląd 4 ludzi,
temu· . Rząd. dotychczas stale się wzbra- ochron jest d·wa R:amieńska.
należących do rozmaitych narodowościI
Zgonk.óla . Ottona.
niał dać wyjaśnienia o zobowiązaniach
Zaznaczyć nalety z zadowoleniem, że
z objawami budzącymi podejrzenie swych względem Rosji: ale kwestja ta %n6w
l{l'óI bawarski Otton zmarł wieczonietylko
mławianie dają dowody" iż ruch
dżumy.
rem o ~odzinia 8~ej min. 50. Od dwóch
będzie poruszona w Izbie Gmin, czy.Anoświatowy nie jest im obcy, że pragną go
Finąnse Francji.
glja powinna ofiarować tys"ące z synów popierać za wszelką cenę, ale i ludność'
ani król cierpiał na krwotok żołądka.
Wszelkie wysiłki lekarskie i najtroskliw~
O obecnym stanie finansów Francji swych i wprowadzać powszedtną służbę okoliczna, oraz ziemiaństwo.
sza opieka nie przydały się na nic, król
minister Ribots dal następujące wyja':' wojskową, by tylko Rosja otrzymała K:onDęłalin.
bowiem stanowczooparl się przyjęc'u śnienie: Od początku wojny aż do l-go , stantynopol.
93
jaldchkolwiek środków lekarskich. W ża
"Ziemia Lubelska· donosi z' Dęblina~
sierpnia 1916 r.t po odliczeniu no~.aI
den sposób nie można eo też było skło~
Opnszczając 'IV popłochu . D~bliD. nie mieli
nych wydatków, nactz\vyczajne wYdatki
ft~Ć do' zachowania niezbędnego spokofrancuskiej gospodarki panstwowej wyRosjan'e czasu Babrać S Bobą n!lgromaifzo~
ju, wobec czego lekarze przygotowani
noszą 38 miljardów franków. W .sumie
nych tutaj zapasów żywności i aml1nieji~· Zabyli na katastrofę.
tej jednak nie są uwzględnione częścio:'
pasy te częśoią zostały przez. nich SuisEcZaOtton l, król bawarski. urodził się
wo już wykonane, ale jeszcze nie wpła~
.oP, CZfJścią włładły w ręce wojsk sprzymleZ Warsza.wy_
jako drugi syn króla Maksymiliana II,
cone zemówienia. jak również wydathi,
rzonycb. Ludność mieiscowa opowiada. te
Z Ułltiwel"$;Jtetu.
dnia ?:1 kwietnia 1848 1'. W Monachjum.
powstałe skutkiem przyjętych na siebie
Z wyaadzont'j 'IV PQwietrze prochowni,' poło
Wstąpiwszy do wojska. znajdował się
Senat ukonstytuował się, jak nastę~
zobowiązań. Potrzeby te znalazły tymżonej hło fortu II Gorf gakowskiego· wJWtl c
podczas wojny 1866 1'. w głÓwnej kwa- czasowe pokrycie w pi<;,c:oprocentowej
puje: rektor d-r Józef Brttdziński, prorek- zili Rosjan:e przez kilka dni .w rzędu iapasy
terze ks. Karola bawarskiego, a podczas
pożyczce w wysokości 11,925 miljon6w
tor prof. Wierusz-Kowalski; dziekani wyprochu i topili je w st&wll,oh iw nbok płysllw3jny 1870-71 r. w kwaterze g16wnej
.
.
franków, w niezamienionych obligacjach działów: prawa i nank państwowych proI. eaj Wiśle..
króla Wilhelma, późniejszego cesarza na sumę 1,037 miljonów, W' niezamie- Alfons Parczewski, lekarskiego d-r Leon
Op. wbiJano także wiele (} zatopionych
Niemiec, w Wersalu. Wkrótce' jednak nionychświadectwach skarbu na 13.166 Kryński i filozoficznego prol. Jan Łuka
w Wiśle statkach Tcsrjskich, nąłndowanyoI!
potem zapadł na chorobę umysłową, z
nów franków, w pożyczce amerykańskiej siewicz; syndyk d-r Ignacy Koschembaramunicją i prowiantami. Wdrożono pr.zes
której nie wyszedł już do chwili zgonu.
na 1,47-6 miljonów; w wydanych w Anglji Lyskowski, oraz przedstawiciele ciała pro- komendo wojshwll skrzętne poazękiwania
Początkowo umieszCzono go w zamku
papierach państwowych na 2,315 miljo- fesorskiego poszczególnych wydziałów: proł.
~a zaiopionymi statkami nie przesały be.
Nymphenburg t skąd przeniesiono go w
nów, w zalicz~ach Banque de France Antoni Kostecki.-: prawa i na.uk państwo
rean1tatu, natrafiOBO bowiem na ślad kilku
1878 r. do Schleissheimu i wreszcie do
na 8;300 miljonów i W innych doC;;ho- wych, d-r Edwart Loih - lekarskiego, d-I
więksgych sta\ków, :ależt\eyeh do rOlJyjakiej
mmku Fi.irstenried.
dach na 187 miljonów franków.
Marceli Handelsman i d-r Zygmunt W6j-' tlobli Wiślan{:'l. W' tern mie!ł!!'u na 30-40

a' v

Zzłem polskIch.

F. MJRANDOLA.
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PnJlndi Dfnlesufl
{Ciąg d~szy).

IV.
Noc spadJa czarU3, oi~żka, jak całun,
2iemię. . Piersi nie miały
ezem ?ddychać. zdało dę, że powit'ltr:ile
~gęstmało. bo trzeba je było z wysilIdem
łnągnąe w płuca. De8zcs miący od :poludnia ustał na chwilę. ale Czuło się ponarl
j przyt:ocs)'ła

głową gęste zwały czarnycb, obciążonych
"."dą chmur, ledwo trzymających się w

gOrfe. Lada chwila zalew musiał ranąć na
tiemię. Wjatr. któryhy mógł gdzieś dalej
pognać, przycichł nagle, a w bezrachu tym
wyraźnie słychać było głuch/} pojęli: ziemi,
:tłoczonej straszliwą stopą giganta wojny,
; wygniatającego w niej czeluśele nlezgłę
:bione$ w które walą się domy, ludaie...
Grały armaty, grały wyraźnie, a co dnia
ełiłej.

Wierusi kroczył polem rozmokłem i
Wracał z roboty, ktÓrą pełnił
teraz, jak słuibę na tonącym statku. Tylło szybki, Dader azybki przyrost buku tych
dział, grających oj l<'~rp2tł mógł go i rzecz
urną ocal:ć. Tylko niet!p.odziewane, nagłe
grząskiem.

nadejście swoich, mogło uprzedzić zdrad~,
ezająeą lIię co dnia, co go:lains, wszędy.

lliasto . zapełniall donosiciele, a pośred
wielu Wierusz czuł jednego, najgroźuiej
nego, rozwścieklonego, gotawego na wszyIItko. Tnymą.ła go jeszcze tylko, jak złego
psa na smyczy, obawa, że wraz z Wieru8sem przepadnie też dlań i wszelki nawrót
I dregi. która jednak mogła się okazać

fałszywą,
n~oże inne

a Może jeszcze też co mnego,
jakieś względy, O których nie

Na' razie mjał spokó.!.
Działa hBc.aly, a huk zwolna wzra-

wiedział.

stał, ale w progres,i tak powolnej, te łler
ce mdlało od męki cBskanis, & ręce sła
bły cd trudów pracy córaz to cięiszei, coraz to więkBzemi najeżonej trudnościami.
Ochrana zl4ioiła mu dwu ludzi, Onia} nie
zagarną WiZy dow~dów.
środków pracy.

omal nie

po~oBtawiwszy

wBzelkich ssans na

przyszłość. Wierusz utaił swą robotę fi
przezornością niezmierną. J:apadł się, rzec

pod ziemię. Od chwili
zajśoia z prof. Kaliksztem przyg{)towal idę
na katasłrefę. Przedews~stkiem powiedział o \Vszystkiem Marcie. gdyż przekonsł się, że powiedzieć jej to mOZDa i że
nawet w razie przypadku mogłaby ona
uratować to, coby zosŁało do ratowania.
Potem zaszył się w domu, nie wychodził
wcale w ciągu dnia, ehcqcdać Kalikutowi jakna mniej oka3ji do donoBu. Posługi.
wał aię cudzemi oczyma, najczęścieł i najlepiej oczyma Bzysz"~ sam trzymał jeno
w ręku wodze rydwanu biegnącego w kierunku zgoła nieznaLym, ku ezerni jakiejś
i przez· czerń niezgłębioną, poza którą
miału byó podobno światło, jaśń. bellpieez~ństwo, jawa.Wieśei od Marty i do niej
nosił Bzysz. Wieru8z widywał się 3 oarze~
czoną w chwilach spusobnyeb. czaaem nawet pąr~ razy na tydzień wieczorąmi, w
zakrj'stji kościoła. Kanonikowi p9wiedziano, że wyjechał. Wieści zresztą, jakie odbierał od różnycb, dziwaeznie wyglądają
cych ludzi, w przeciwstawieniu doponurości i bezwładu, w jakich tutaj żył. byłJ
COfaz to lepsze, wzrastała liczba odzyskamozna, wru s

nią

nychmiajsoowośei

na. południu,

szła of6n~

zywa. A nawet sameapostrieienb. czynio-

ne w mieście,

~ówily

Jlajwylawiej, je

~róg

ot{Cf:uwa

itopami. jakie

owo trzęSIenie złemi pod
pł'omienieje ze lSbliżająeego

się statecznie pojękn dział. Wojsko, garnizonująee tutaj. Fnerzednialo. ludzie, wzi~
ci do robót okopowyc~ pracowali coraz to
bEźej perJferji miasta, tak.
wracali na-

ze

wet na obiad do koszu dawniej mieuczą
cych konnicę, wrs1!!zcie najmniej raz na
tydzień jawiły się
lUt pryncypalnej ulicy
rozliczne samochody. :abierając sztab, który 'IV CZaB!6 ostatnim nocował nawet w jakiejś pobliskiej wiosce i 11a dzień jeno powracał. Z3g&sł tei oświetlany dotąd s wieczora wielki zegar na wieży kościelnej,
wiszący. niby czerwony księłyc nad daellami' przez noc całlł- Wres.zcie wiada.
maść ostatnia: profesor kupił 'brykę i konIe. Mimo to jednak pozory wesołeśei i
rozhulania radosnego w mieście nie przy.
cichły, wzrosły może nawet jeucle. Balowano, pito i rzucano pj~B[ęd~mj. jak za najlepszyeh czasów.
Niepewność, która trwa osss dług4
zatraca zwolna Ilwe kolce i przez 2ob&ję
łftiel1;s, wzraatające ił chwili na tlhwilę.
dochodzi de stadjum dziwnego. przemienia
1Ji~ w swą antytezę, prgyjmuje furmy zgo ..

l

ła i]llłe. Mołu n;ą ju~ żyć, motuasię w
niej poruszać. Wi~rnn przywykł wrf'sseie

do ustawicznego pog9towb, do tego stanu
.zapali:owauia-, gdzie mhllrt tłumok.Ów po~
t!róinych życia samo indywidualne mieści
aię. stłoczone w kuferku, cz :kająe na chwilę, by jednlł jakąś jes?icze otwartą szc~eli
ną wymknąć się śmierci. Nauczył 8i~ d'}skonałe tej swojej kOIlApiraeyjaej pracy.
zestalił się. zhardział,. a skłonnoŚĆ do snucia wniosków dalekich i omoty\\"ania się
w pajęczynę możliwości nieskończonych.
J:nikł~ .gdsieś" praspad.ła.

Smł się

tołnie~

rzem, uprościł Bięł & przeto wzmocnił w
i' słał 1IiXteolDieiDl.m aprawie. Szan-

"*

se wygrania stawki życia wzrastały w nim,
mimo pogorszenia l3i~ sytuacji praez jawny konflikt J profesorem, który teraz
grał, Jako burmi8trs~ pierwHe skrzypce W
mieście.
Stąpał,

a grunt pDd nogsmi czul co·
raz to twardszy. Minął cmentarz rozKudła
czony teraz jut tylko strzępIaetą grlywą
kuałów. bo drzewa dawno w16itła i .rÓzkradła na opał gawienj podmiejska, i
wl!zedł w prze:'lmieśeia mif2dsy domyJ buchaJllce jwiatłami z poza zapusBCzonycb
firanek i rozwnesgczane ohydn1ł pieśtiią
hulaszczą. Każdy z nich dris, hM pH8sa.
dy, był przytułk'em pijaństwa. rozpusty i
choroby. Miasto oblało robactwo zepsucia,
jak wszy tołnier2:8 w polut a nikt me satrosbłsię o czyszczenie go II tej grab ej
warstwy niiłczysłośe i•

Niebawem snalazl

sl~

w samem mie-

ście i miał jnł skręcić na Iwoją ulicę, gdy

nagle tut przed nim

zqjaśniały ślepia a1lło

łłZary WÓJ przemkllflł ze
skowytem, a Wternsz obejrzał si~ instynktownie sa siebie i w jednym nucie ODZll
ujrzał znajomą OBtlbę. Na kolanach dwu

mobilu. Wielki,

rozwalonych we wozie oficerów kozackich,
lIna:eznych ogromnemi futrzanemi czapami.
siedziała

lIarcelka biednego Jaullbtsł w
olbrzymim ka.peluszu. kipiącym wprost od
piór strusich. W przelocie automobilu
Wieru;;z roałyszał j1:'!>zezę jej serdeczny, z
pełnej pieni buchający śmfeab.
potem na
skręeiewszyBtko zapadło w ciemnoŚĆ. Nareazcie dotarł do pierwssej lepiej śwIecą
cej latarni ulicznej i uświadomiwszy Robie;
dopiero teraz, że j-eBt cały zachlap1iny bło·
tem, ruszył szybko przed się, by dotrze(C
jłlknajprłdzej do domu.
_____ (C. d. n.).

mełr6w.gł~bokieJ, w poblUa njśoiarzeki

Wieprz

<łoWiały;.

Urzędowy

.

. Jeden II tych statków wydobyto ju! do
polowy, puyezem stwierdzono,. ż~ w. kO~O,.

aob pod pokładam stlłtkuznalduJ~ S:~ WI~.
bsa ilość zupełuisnieBll.fUszcuy.ch l zdatnyeb
o uzyt~u konserw mi~sn'yeb i Jar~'lowyeb.

·unerciezna. pruc&nad Wriooyerem reszty

.'BałtÓw trwa

dalej,' .

komunikat'

austryjacki.
WIEDEN. 12-go października:

Z widawni wschodnie1.
U wąwozu Wulka.n rozchwiały
się natarcia rumuńskie. W okolicy

Brasso (Kronstadt) nieprzyjaciel mucofnąć się ku pasmom pograIloU :nii~a,. wyzuezona przez mag~.
nicznym~ W ciągu ostatnich awóch
atrat pOfJDlłńeki.naokres od 9 do 15. pazdni wzięto tu do ruew@U 18 ofic.erQw
daiel'BifcawynoBI: 200 gram6w", ko&ćml albo· i 639 z-ołnierzy, oraz zdobyte 1 dziaISO gramów b!;lz kości, słonin!,.kisZ.ki i top.
-lo cię~i~~ 5 karabinów maszynowych
albo 400"' gramów wnęirznoael dnezyzaYe
łdeUmsy lub kDJ1aerw •mj~sDytb.. .•
' :i wiele sprzętów wGjennycb. R.ów.,
niei w .górach Oyorgeny i po oby:..
Magistrat .poznau.~kl" dono8f! ze wobeo
ehwil&wego br:a.1nlwęghJ sakea".~~ ~abywa-:
dwóch stronach górnej Mrsros zła..;
wlluies . purwm koksu popółtore] marki
mariy . został opór rumuitski. Naceloar.
.... .
sze
wojska .znajdują si~ w pościgu.
Magi8trat ogłaBBIt, że od 10 de 2o-go
Na
północy od Zołoozyna we
pod Biernika n;oinaubywad: na kar!o ma·
wschodniej
Galicji, odparto natarcie
śl~ 125 gramów masła, 8 na kart~.tłuilzelłO
rosyjskie.
wlł55 gramów ianycb tlnsz.cl~~ B}XI~ywelyoh
siał

POZlllaJlt~
.

"

"3 lIa karty l j 2 upow8znralllce do II&byw&Dia j aj~ pojednemjaju.'

Telegramy.
Urzędo!",y. !,om~nikat

nIemIeclu.

12-go

~aździerńika.-Urz'}doW'o.

Z widowni zachedniej.
front IDojsk genernła-feldmarszałka

Rs. Rnpprecbta Bawarskiego.

były

fa wojska nasze utrzymały siQ wobec ataków nieprzyjaciela. Na pół
nocy od Wippach i na południu . od
tej rZ2ki, a~ do okoUcy Łakovłcy odparto wszystkie ataki włochów. Na
wschodzie i na południu od Oppa·
chiasella przed wnik zyska.ł ~ren.
Nova Vas wpadła. w jego r~ce. Da..;
lej na południe, a~ do morza pono
wnie wtargnął on na poszczególnych kawałkach frontu, zaws.ze je-dnak był wypierany. Wojska alpej!kie ponownie wyrófniły się w walkach. Liczba wzi'2fych do niewi»U
włochów wzrosła do 2700 ludzi. Na
poszczególnych punktach fronłuka..
ryntyjskiego i tyrolskiego słab~ oddziały nieprzyjacielskie zatrudniały
sil;} .bezskutecznymi atakami na Pasubio~ gdzie od onegdaj stanowiska
nasze na Cosmagen cofnięte zostały
na tyły Boite.__ DzłmLj n«Jc minęły
spokojniej.'·' c, ",~ " " ' - .. ' : •
ft

. Po obydwóch stronach Somme
. tJitwa- toczyła się w dalszym '. d~gu.
Na całym froncie pomiędzy Ancre a
. Samme obydwie artylerje rozwinęły
wielką sił~. Atald piechoty angielskiej na północnym wschodzie od
Tłdepval~ . jak równieś z linjiLe Sars
"- Oueu:decourt rozchwiały si~ po
większej części już w ogniu zatorowym. Podwiec.zÓr nastąiiiły silne
ataki z frontu Morval- Bouchaves-

nes,którekootynuowane

Z widowni włóskiej.
RÓwnież i lir trzecim' dniuwczorajszym wielkich walk piechoty ńa
skrzydle południowem frontu Pobrze-

a?

"clą,W~z~s~yą.h., go~l~jn_l'<L~ny~prze7

"ciwko .stanowiskom pułku·· pieehoły
Nr. 68 l rezerwowego pułku pieclJ.<r.
.ty Nr. 76. Pod SaUly nieprzyjaciel
szturmował sześciokrotnie. Wszyatkie wysiłki były daremnymi. Sta·aowiska nasze utrzymano W całości.
Na ~udniuod Somme walka po-

Z widowni_południow~·wschodł1iei.
Wśród. naszych sił

znamiennego.
ZlllitqpelllJzefasztaba generalnego
Ho efer.

się w naszem posiadaniu.
We wsi
"AblainCourt rozwinęły się ~acięte
wa.lki domowe. które jeszcze nie zo-

~c>1Ski
Dziś

.

o g. 8

~j

w.

"S A L O M E"

tragedja Oskara Wilde'az muz. ~yszarda straussa
W sobotę, 14 i w niedzielę 15 b. m. o g. 7 i pół w.

"II a d ni e"
Dramat w 4. a.ktach .Maksyma Gorkija.

Btały ukończo..'1e.

W

Z widowni wscbetinisJ.
Nie zaszły żadne znamienne
wydarzenia.

niedzielę

15 b. m. o g. 3 p. p.
po cenach popularnycb

"MŁODY LAS"

W dolinie Maros nieprzyjaciel
ole zdołał' wytrzymać okalaj~cych
..taków itakze dalej na północy, pocZYDa on ustępować. Jest on śd-

·gany<nacałym

,n-ga

froncie ws:hodnim.

armj~. rumuńska

odrzucona zastała. do. sŁanowi.sk pogranicznych. W
walkach tych, w . górach, w ciągu
cOstatnich dwóch dni wpadło w nasZ& ręce 18oficeiów, 633 żołnierzy,

l

działo

10-clocm~ł'

5 karabinów

.'.
h
.' 1 .
. .. . ka
maszynowyc
, WJe e amUIlICJI l
"
rabinów. . Natarcia nieprzyjacielskie
po obydwóch stronach w~wozu Walbn odparło.

.'
Z : . bałkańskiej.
. ·wwGwni

ol'upa wojskowlI generała"feldmarsZBłk~

.
- mnckeIlseDa.
p~".
. . ~.
..
. VJ;oźenle )es, mezmlemone.

Wczoraj

kursu
szoneg(;r przez Tow. Zachęty do Sztuk PIęk
nych w Warszawie na dzieło o temacie
.Polska·.
W dziale malarskim nagrodę I-szą w
kwocie 1,000 rb. przyznano p. Mich. Borucińskiemu. nagrodę II-gą. 500 rb. p.
Tad PruskGwskief11u, nagrodę Ul ią, 250
rb., - p. Cz. Tańskiemu, nagrodę IV -tą,
150 rb. - p. H. Piątkowskiemu, nagrodę
V-tą - 1(0 rb. - p. Stan. Zawatizkiemu.
W dziale rzeźbiclrskim. I·szą nagrodę
rb. 500 otr-l-ymała" p. H. J. Nałkowska, nagrGdęU-gą 300 rb. -'- p. Henr. Kuna, nagrodę IU-cią, 200 rb.-p. J6zef Jasiński.
Na posiedzenie sądu przybyli z jego
członków zamiejscowych pp. Teodor Axentowicz z Krakowa i WIad. Marcinkowski
z Poznania.
-

Czytanki

derosł"yeb..

_ Z Komisji 8rganizacyjiaej Pel.
skiiej Maeierzy SZkolnej.
'
Przypominamy, te w 'dniu dzisiejszym
upływa ostateczny termin odbierania kart,
wstępu na Zebranje wyborcze do Zarządu
Koła Łódzkiego Polskiej Maci~rzy Stkolnej.
Karty wstępu wydawane będą od
godziny 3 -- 7 po południu, osooom. naiwiska których zaCzynają się od litery
AJ B, C~ D, E, F, 0, H, I, J, K, L. Ł w lokalu
Stowarzyszenia Techników (Andrzeja 3). a
osobom, nazwiska których rQzJ)oczynają
się od litery M. N, 0, p. R, S, T. U, W. Z,
Ź, L.-W lokalu Tow. krajoznawczego (ul.
'Piotrkowska 91).
Zebranie wyborcze odbędzie się jatro w sali Domu LudOWego (Przejazd 34)
o godzinie 5-ej po południ.u.. Po tern :e:

braniu wyborczem

głosy

przyjmowane lUZ
nie b~dą.
.
Ugólne zebr"'nie ćzłoQlnhlf To,,:

dla dzieci 'i

Czyta.nki ilustrowane obrazami

nikn~eemi

ojbywały s!fJ co uiedziela od godz. 2 i pół

do 3 i pól po poło w następujących salach:
w szkole f~brycznej w Widzewie, w sali
szkoły w Widzewie, w szkole miejSkiej
przy ulicy Promyka nr. 15 (Koziny). w sali
przy ulicy Golca nr. 12 (w Żubard21in).
przy uJ. Skierniewickiej nr. 3, przy ulicy
Zawadzkiej nr. 22 (w Balutach). przy ul.
Przejazd nr. 77, przy nJ. Wiznera nr. 25,
przy ul. Staro-Zarzewskiej nr. 25, przy ul.
Passaż Szulca nr. 50.
Czytanki cieszyły się znaczną frekwencją; na 90 czytanekprzyhylo 19.613
dzieci. czyli przeciętnie po 217 na każdą. Oprócz czytanek dla dzieci podsekcja czytankowa urządziła 6 czytanek
dla doroslych z zakresu historji ojczystej, krajoznawstwa i dziej6wkultury.
Czytanki te zgromadziły 593 osoby.
Bilet wejścia dla dżieei j dorosłych po
2 gresz!!. Bilans kasowy sekcji wynosi w
dochQdl!lch: Z. dwugfQszowycb opłat wejścio~
wych rub. 129 kop. 60, z ofiar 6 lnb. oraz
kasy "Wiedzy" 204 rb. 50 kop. Wydano
34 rb. 10 kop. n.. zakup przezr.oclly. wynagrodzenia prelegentów, uBług~ i, t. tJ. ozyli

. :li

każda

czytanka

konl;owała3

rub. 78 kop.,
s czego kass II Wifldzy" dala 2 rb. 27 kop.
- Ze$ł.-: ur. I'bauęzycieli Ghrz.
Dotychczasowy lokal tej stale rozwijajlłcej si~ inśtytuojibył tak szczupły, że w
wielu razach krę{:o wał awobodn& działal
ność. Obecnie lokal Stow. pr3enieziony zoo
'Stał do. nowej sladziby przy uJ. AndrIeja
Nr. 4 i r91q~oczyna swoje pr80e~ które chwi..
lowo musiały być za.wieszone. Nowy ob-

szerny 1 sympatyczny lokal nlezawodnie przyp
ez;yni sil,! do większego jeszcze rozr{)~tu nie
tylko samej insty;tucji ale i do rozwoju WB7Ystkieb jej łlekcji i podaekeji.
'
W sobotę t. j. jutro odb~dsie się pier-

wsze posiedzenie sekcji nauczania elemell-

Walne

zelłraaie

Sto-w. Wz. pom.

mu~yk8w

orkie-

i!\rewych odłll;dzie »ię we wtorek do. J7-go
b. m. o gGdz. 10 raue VI lokalu "Ha3nmir·

przl uj. Spacerowej 21.

"""':' Zebranie majstrów
kapslde....
.

~echu

~ie.

Wczoraj w lokalu własnym przy ul.
Podleśilej 1'42 1 odbyło się ogólne zebranie członk6w cechu piekarskiego.
Przewodniczył p. Emanuel Meisner. Po
pneczybmiu protokułu z poprzedniego
zebrania j ostatniego posiedzenia zarzą
du przystąpiono do zapisu na ma~str6..v.
czeladników i uczniów.
Przewoaniczący referował

następ

nie sprawę uregulowania dnia robocze.
go .' w piekarniach i objaśnił, że na żąda
nie Związku zawodowego prac. piekarskich odbyła się wspólna narada maJ~
sftów i czeladnik6w piekarskich, na kt6rej omawiano żądania rohotników; zawąrte w 31 punktach. a dotyczące spra~
wy uregulowania dnia roboczego w pie-

karniach. Na wspólnem posiedzeniu

0-

praC0wano nowe warunki pracy, kt6re
prezydjum policji zaakceptowało.
frontmacedoÓskf., -'warzystwa BihJjołekiPultlicz, _ ŁodZI
Podług nowych warunl,ów praca w pienad' - odbędzie się w niedzielę 15 b. m. o gc- karniach winna trwać 9 godzin dziennie•
.LI·czne .. ata"kI" niepr"yi!:lcielskie
rdzinle 4 po pot w sali Towarzystwa Sprawę płacy uregulowano w następu
Cetna, nie powiodły się. Na zacho- Kredytowego przy ulicy Średniej .Ni! 19. jący sposób: majster winien płacić czedzię ł· na wschodzIe od Wardarn wyPorządek dzienny zapowiada: 1) spraladnikom, bez względu na ich liczbę, 25
konał przeciwnik daremne natarcia..
wozdanie komisji organizacyjnej; 2) wy- koj')o za każdy wypieczony pud mąki,
bory 9 członków zarządu 'i :; członków którą to sumę dzielą oni. między sobą,
'Pierwszy Oeneral-kwatermistń
komisji rewizyjnej; 3) wnioski. Osobne" przyczem minimalny zarobek czeladnika
Litdend'orfJ.
zawiadomienia do członków o zebraniu pGwinlen wynosić 8 rb. tygodniowo. Do
rozsyłane nie będą. Na zebranie mają
pracy w piekarniach nie może by~ do~
prawo ~stępu 2~o.!!~owieJ. kt6rzy zlo~. puszczana młodzież niżej 16 lat.
D

wi~cej

..<' •

_

Następnie

omawiano sprawę posyterminatorów do szkoty, utworzonej z inicjatywy Koła sfal's'Z'ich i pod~
starszych i postanowiono, że każdy IDQjster obowiązany jest, pod groźfnt kary,
posyłać swych terminator6w do szkoły.
Uchwalono również nie przyjmować do;
cechu czeladników, kt6rzy nie zlaZą:
świadectwa ze szkely dla terminatorów.

łania

-

Z "Koc!ta.nówki".

W nlid~hodz1\~ą niedz;ellil odbędzie 8i~
w "Kechllilówce* przedatawienie am;itorski~, :
na którem pllcjlł8ci tej imtytuoji odagraIIl
dwie jednoaktówki i pan:ominę p. t. ,.Poze ...
gn!lnie".
Z sądów.
Cesarsko-niemiecki Sąd okręgowy pod

przewodnictwem

sędziego

Hampfa.

r03WII*

żal

wczoraj nast. sprawy:
O kradziaż ziemniaków w majątku p.
TobiaseIlego stawał oskarżony o t~ Bronisław Brykowski, którego sąd poIc·JJu Vi Łl
skll poprzednio uniewi,nnił.
Prokuratorja wniosła apelację; podczas wczorajszy(jh rozpra,w zeznaje milicjant z KOllstantynowa, któremu Brykowski przyznał się, że podc.!tlas kE<ldzieży zie-,
mnlaków stał na straży. SIld skazał Bry ..
kowskiego nQ dwa tygodnie więzienia z poleeeniem nat.ychmiastowego aresztowq,nia.
Za fałszywe zeznanie w i!ądzie skazana zostali MaTjanna BlireZewtlka na 2:
tygodnie więzienia.
.
Za nieposiadanie paszportu Mal'jsnna:
Barczak, Ełłut~ca. skazana zosŁała na lO'
marek kary lub dzień wi~zienja; p. Klaniewska, jej cbleb{)dawezyni. za wetrzymy·'
wania ałużł\cej od wypełnienia obowiązku
fotografowania i zdobycia pas:&portu, równie~ na 1G marek grzywny lub dzień wię

zienia.
Sądf:okoju

6 rewiru

rozwazał

nast.

sprawy:
Łucja Szwicbowska za n'epilsiadan:e.
paszportu skazana została na 8 dni wię-·
zienia. robotnik Józef Skarupski za prze··
wożenie chleba z Łęczycy na 6 marek

,grzywny lub 2 dni aresztu. Szewc Kesmalli
oskarźony

o kradzież

chustki

jedwabnej;

wartości

rb. 5 I. Pelademu, skllzany zostali
na 5 rb. grzywny lub 2 dni więzienia •.
Piekarka Seligman, oskarżona o niedo ..,
zwo1on-e kupno m~ki żytniej, o wypiek z
niej chleba i sprzedaz-za pierwsze prze~
winienie skazana została na 30 marek ku_ry lub 6 dni wif;lzieuia i za ostatnie przewiulenie ,Da 15 rb. karyJub () dni więzie

nia..
-

Z Aleksandrowa.

Założone,

krótko przed wybuchem
wojny, Tow. sportowe gimnastyczne w A·,
leksandrowie wskutek wyjazdu wielu człon
ków zawiesiło swą działalność. Obecniegrono miłośników rozwoju fizycznego sfa-,
rając się

wskrzesić Tow., zwołało zebranie, na kt6rem przewodnicz)'ł p. Czesław
Lewandowski. Odczytano sprawozdanie kasowe, . z którego okazało się, że deficyt z.
roku 1914 wynoszący rb. 47 kop. 3, pokryły został z sumy 79 rb. 93 kop. pozostałej w kasie w roktł 1913. Obecnie w'
kasie znajduje się 39 rb. 90 kop.
Do zarządu wybrani zostali: pp. Cze ..·
sław Lewandowski, Wł. Walczak, Stefan
Kawka, Józef Janicki i pani Marja Chojnacka.

ł1ll'łlege.

clłol:1KÓW

.Q)IIł~om8Ścł bleżqce.

".i~dzy·

Podsekcja clytankowa przy .'fewarzy'"
litwie oświatcwem lO Wiedza"w ciągu od
21 1iatopada 1915 l'. do 9 kwietnia 1916 r.
urządziła 90 czytanek dla dzieci treści hi·
" storycznei, przyrodniczej i beletrystycznei.

Sztuka w ;l-ch aktach J. A. Hertza.

{tren maIk ID Siedmiogrodzie.

RozstrzygRiEicie konkursu.
nastąpilG rozstrzygnięcie kan ..
malar:;kiego i rzeźbiarskiegG, o~ło

-

IlUiTSZi:aek polny porucznli.

między Ge~ermont

a ChaulneC) trwała w dalszym ciągu. Wielokrotne
ataki francuskie zQstały odparte. Fa·
bryka cukru w Genermont znajduje

zbrojnych nie

deklaraCje lub żapiszą się na członków
przy wejściu na salę.
...
."
Stowarzyszenia, które zapisały się
na czlonkówTowarzystwa Biblioteki,
mogą być reprezentowane na zebra-niu
przez delegafa-z prawem głosu.

też

Teatr I mu;vko.
-

Teatr Polski (Cegielniana 63),

Dziś

tragedja Wilde'a "Salome" P6
raz piąty. Jutro o goiz. 7 min. 30 wieCzorem premjera Maksyma Gorkija "Na;
dnie{f. W niedzielę o godz. 3-ej po pol.
po ~nach popularnych J. A. Hertza
"MIody las".
Teat~Pe .. ularny (Konstanłynowska

16).

Jutro premjera "Generała Blizorukiego" z repertuaru Teatru' LetniegoW Warszawie. W tniedzielę wieczorem
powtórzenie tej krotoćhwili.
W niedzielę po południu (o godz. 3)
"W ogonku" T. Rumszyca.
Łódzka orkiestra symfoniczna.
poniedziałek, dnia 16 b. m., odbędzie się IIl-ci koncert symfoniczny
Ł.O. S. pod dyrekcją Zdzisława Birn-

-

W

bauma z Warszawy.
Dyl'. Birnbaum wybr~ł na plerwsz9
ze swych u nas w bietącym sezonie zimowym występów Symfonję heroiczną
Beethovena Oraz niekt6re utwory Wad
gnęr8 i Czs.jkowskiego.
Bilety wczesniej nazywac można W
biurze konCertowym Fried.berga i Koc~
Piotrkowska 00.
Zyskowność pożyczki
słoł.. m .. Warszawy.

W tych djl.jach ógłoszony został pro ..
spekt na nQwą 5 1/1.%' wolną od podatku. po ..
tyc3k~ stoł. ID. Warszawy.
Poprzednie pozyczki, jak wiadomo, by ..

-

Nr. 283.
ł7: W1P""Ceon9 n.6%, gdyż me.giatrat li..
-łllłył na . kapitały miei4eoW& uaju&ł'llByob

pdd.zieuika 1919 r. po.csnie al par;, ta j •.
_stO za stO, co zapewai włtścicieł1ttrł, w nlłe
. warst'V, kt6re pnyswyeułOJl9 były do 6%~
wykvpu, łenie lIyft 7 nblł.
np. przy lol.alacłł hlpoteesDJ'eb.
Nie naWy pr5Jiem wlltpi6. te mia8ło.
Obecnie aau1łd miota WUI1!l8Wyobrał
po powfmde wAi'Unk6w nonnamyob, dllłyć
nowy typpOłyczki. mianowicie S1f,J, kt6'ra
będz1a do Ismiaul obecn/ch kr~rmił1o"
,jednak będzie l!lniJrts30W.alUI po~szy od l wych j wysokoprocamowyeh po~!łk Ba
1 pałdei.etnika 1918 f., łoj. po 2 latach ad 1 dług4ł terminowe i tUtej prac~eł wła..
CI!IlSU jej emisJI.
' . śoicieI więcobIfgaeji pOSIadaĆ bę~e wSle1Po~a tem kaM. emiayjlly oKreślo!1iJ na
.kie widoki na otl'Bymsnie zysku p9m'euio93 za 100.
.
Jezeli weźmiemy pód uWJ8Q powytaze
dwa warueki. to obł. sit. Ae zyskoVboś6

nego.

Widzimy przeto, Ae 1I)'u6wnoś nowej
pOZyc~ki jest wielce zachę.eajtlca i dlatago
magistrat nie 'Wątpi, le' waHn ten b~dzie jednym ~ popularniejszych WBfÓd. szerokich

tej nowej ]l6zyczId jeat większa, niż ,oprze-

.dnich.

.

Dochód netto (przy

93)

kUBiQ

warstw stolicy prowincji. . .
• .
.
Na osem pDlega _r~Ojmla ~ęJ pozyezkJ ł

pro-

15

centu wynosi 5,914%, lllyi!k zd nil wBowaniu. w razie umorzenia w d. l pa~d:zierni..
o tem wyraźnie i d,Jbitals mÓWl prospekt i
ta 1918 r. - B,163%,czylł razem obłigecja.na tem miejscu wyj11śniono tylko dodatnie
miejska, wylosowana_w dn •. I pBŹdzierllłka . sb'ony tego waloru. .
. .
'1918 r. daje dochodu 9,677%.
Krążli pogłoski, że wskutek jakichś

DzlełIIdJ

clfłtnlenla

_

lOterR

·dOlJrsttJImeJ.

Tabela wygrsnych.
20,000 mk.

1.69518.

·LO_ mk.

69932 133117 15MW.
po 1.000 mk.
31857 126090.
po 200 mk.
23882 27248 36129 56758-62083 68845
73811 83509 90045 108516 110370 135516

159442 172526 18Q480 191472.

.

po 100 mk.

15741 14075 18319196461995421894
21794 23650 33682 36039 39350 43432

45595 48892 49452 51720 54201
62435 63928 65133 66421 68896
72191 76390 7679g 78101 80907
81849 84130 85500 86540 8C403
~iaścjt kt.óre nie anajdu!&usasadaiaRia.łdi.·
89253 90290 95293 97487 103937104198
jemąlę bankową cgarneło niej.aJde zardepo104679 108088 110151 125252 127848
kojenie, wyr&.4aj4ceai~ w prsechowywaulu
128969 129401 130438 131411 133126
gotowizny u siebie w domu. Ci W8rIacy,
134635 1;41832 150095 154096 1@6317
którzy Ulegaj" wpływowi tego rodaaju wer..
sF, powsta.łyQh na tle IIden~rwow8nia, po- 167350 179026 179530 185700 137048
188870 188915 189707 192753 194848
wmRi z[1Jzumieć. ~etrzymat'11e . pien!edzy -w
domu naraia wł1łŚcieisla nietylko na ula-· 195709 196224 191467 198538.'

.' Wtan sam sposób przeprowadzone wy..
liczenie przedstawia doehód ten w razie nmorzenia w 1920 f. na 7,8%, a w reka1922
os 6,9% i t. d.
Je-eeli przypuśćmy za dwa lah, wr6eą
stosu9.ki normalne. to w6lno tez pnypUf!2.
Ol~ać, te p&~yczka. 5 1/ 296 osi4gniekurs lGO za
100. wtMły zaś i baz UIlHii'3Snla dochód posiatlacza pożyczki wyniesie 5 1/ 2 %za dwa łata,
ł. j. rb. 11 - i Ilvek na kn:rsie rb. 7, czyli
razem fuhli IBL Dochód t!Hl (18 rb.) cd sumy
wyłownej {93 ruble) wyl1iesie w stoiullka
rocznym 9 2/ s %.
Pomieniony praspekt zapowiada równiei, że miasta ZlłStrzegło sobh prawo wykupu eaJej lnb części po~yczki od d. l-go

tę! procentu. lecz i na r,l'zyko kradzieły.
Wtem połoźeniu rzecey, zdaniem k6ł
kompetentnych w6kal~ne jm m-b/wanłe papiar.ów procentowycb, a zwlau6z& nowej
poicycztj stoł. m.Warszawy, która, iak wyjłlŚailiśmy, daje nader wys:;ki doo1I6d pny
abs91ątnej. pewnoścI.

44017
57653
72086'
81002

Obwieszczenie.
Rozporządzenie rządu gubernjalnego w Piotrkowie z dnia 9 czerwca 1911

mina się wszystkim właścicielom posesji. Stosownie do tego rozporządzenia
trotuary przed wszystkiemi prywatnemi
posesjami winny byc przez właścicieli
takowyc~ na ich koszt urządzone i u~
trzymywane. a zwlfiszcza wszelkie do
.tego niezbędne rohoty mU$Zf! być wykonane podług wskazówek magistratu,
który ma prawo do oznaczenia materialu kamiennego, mającego być użytym
przy tychże robotach. Samowolne zni"
żanie lub. podwyższanie trotuarów i rynsztoków jest wzbronione.
~ydział budowlany magistratu, na
zasadZIe rozponądzenia$ wezwie, o ile
to !1:n~ . za po!rzebne, pojedyńczych
wlasclczeli .pOSeSjI do urządzenia i przyprowadzen a do porządku trotuar6w i
wyda w tym względzie nie2:będne wskaz6wki. \.\'laścic;iełe posesji, kt6rzy wez~
wania nie spełnią, ałhoprzeciwdziałiW
będą wskazówkom Wydziału budowla~
nego, rubteż samowolnie uczynią zmiany przy trotuarach i rynsztokach, karani
będą na mocy art. 29 ust. o karach wymierzanych przez sędziów pokoju. Oprócz tego pQfrzebne roboty zostaną
wykonane przez Wydział budowlany magistratu na koszt właściCiela posesji.
Mdi, dnia 6 paidzięrnika 1916 f.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zast. v. Bernewitz.

roku dotyczą<.:e urządzenia i ufrzymywania trotuar6w w mieście Łodzi przypo-

~nm_____________________ • ____________Da----------------------._--"·------------------------------------~
Począwszy

łaKoo[ towa
.DzIelna 18.

I

.

o łańz. 3 11.,.

....

Października

r. b. demQllstr0y.rane. będą najnowsze kinematograficzne zdjęcia

LESTYNY I EGIPTU

POal:ek -iiierwsuD' luerrs.tlwienil

'

od d. 12

.

'.

odzwierciadlające życie kraju

Zdjęcia

cieszyły sięolltr~miem pewedzeniem
Szezególy.wprogramach. Frekwencja _~dzQW ppzewyższa liczbę 180,000.

te

I

współczesne.

w cza.sach dawniejszych i

w Warszawie.
Ceny umiarkowane.

Zlrzqd ClIOJeńskł!ł1 TlłlIfZYsDJl P81VUkHlo-OmzednośdM9D
zaw;adamia .P~P. Ciłook6w,. że na mocy § 109 ustawy Towarzystwa odbędzie się

. rtRDZWVCZR)ł1E O(lÓLtłE ZEBRRffłE
czł9nków _T<>warzystwa 'W n.iedzielę, dnia 15 Października F. bo o godz. hej
po. pl?fudniu, w razie me dojścia do skQtku Vi drugim termiaie-tegoż. dn!a () gO<iz.
3-ej po pohdniu w fabryce W-go Johna. ul. RŻgowska JI& 140# bez względu na
ilcść obecnych członków.

Specjalista

Wzmacniająca

Dr. L.

JODŁOWA. KĄPIEL

nerwy

przeprewadzfł się naZa.a~

Ełenh ze\VftełfZle. ł .sł~

1

.dla ~m"_ow~ch, sercowych i astmatyków.

.

II

Dr~·med. St. Xlukow

et

TeałrPOPUlAłłNY

KORSmmynowska J8.

Zrz-eazeme Arty.stów Polskich

W sobotę, 14 i w

.

.

niedzielę..

t
l&.go

paździemika

(} go~z. II wleci. .

_

Kl'oto~hwilaw3

. W

.'

"Generał Blizoruł<ij"
aktach, ~s A. K.

Pny}maJe. od8-ł r.etł4-9.pah-«łs-&p.p.

5 kąpieil Rub. 110
w składacb aptecznych' i aptekach.

H

Wyprobowane
w klinikach i zak~adacll leczniczych·

Pfotrlunvsldef.~

rÓl

"e IWO KO"

PRY8UlSKł
.Nil'
domllSzeiblera,

ni.edzielę.

----

15 października o gad •• · 3-ej po pol.
po cetlach bardzo .rri1Ikkh .

·"W·.,OOONKU"
Krotochwila. w 43kt.

(6 odsł.)

.A. Biimssyca.

Bilety. ~ześl,:'cj do nabyclaw cuIderoi W-go Ułrichsa (róg Zielonej i Piotrkowskiej), w dnłttzaś wIdowiska w So,=,,~tę od 5 w kasje teatru, w Niedztclę zaś od 10 ram w k[sie teatru do końca witlowJsk:l.

ch~roby wewnętrzne, tał(dka ł ~
.
przyJmuje od gooz. 8-ej do 5-ej, oprocz Niedziel.
Zawadzka 8.

Wł.ASNE

LAB~~ Ba<J.ania chemiczne
miIaoskop.owe 00 celów djagnntykf l~.
.

Dr S l . . . . . .I,.-·
I

tJWftuWłCZ

..... I

CII O.je.., IłY' zewnętrzna i włosóW
,KonsłaDtyaewska

.

P.rzyjmuje
ł.

DYP'OmGW8IUI

Pracowuia GorSetóW

edg.

Panów
9-1 i od 6-Sw.

UWAGA: Pra.cownia li mieszkanie _pozostaje -dal przy

-

ulicy

IUJESTAIITYNOWSKIE.I .Ni lO.

Pańie

od gad%. 0 \ - 6 wi~

oORSETÓw

-n MARTA"
.
Ł6rlź. Piotrkowska 1150 (w podtił6nu)

.Poleca

nl\,jświeżsu

~

fasony
do dZ.tsfejszych

g.orś ~w,

w;ymagań
plISy bl'%'łlSZ!!e,
anU-gGlSety, spc:ę

meiiy_ BitistGnt)S1:e,
. gotseiy .,O;osa:sse-,
tyJril:owe . e te. Przyjmuje reparaąę.
przeróhki i pranie g<nset6w.

chłopczyków

i . dziewczynki od lat 7 1 gruntownieprzyspasabja do szk~ śr;~niclI
.
.
wfzelkiego typu.
.
. Liczba ~,żie~i z«! względów wJcho.ąwczJclt ogranic2=·ona.
.
Przy szkole za~ład Freblowski z ogrodem dla dzieci o!! laH i kursy pedagogiczoo.i.freblowsłde.
Warunkj. bll,rd'l:O przystępne. Zapisy i informacje codziennie od god%. 9 - 2..

I\edak.tol' i -wydawca

JAl-j. ~EK

(mp. Przejazd 8

S. Andnejewski przyjechał
Z

II

H

M.QNACHJUM,

n

udz.iela lekcji rysunku t malarslwa

ANDRZEJA 7.

r::::::I

ANDRZEJA 7.

mOGtOnEłłlA .DROBlłE: I
_

_

A• A'

Meble różne' r; kilku pokoi i maszynę
msprzedam bardzotanło. Plotrkewska rra
sklep tabae.tny. Krauz.
~A~'~M~eb;;;;le;;;;;z~k!""!ir.h:;;';U;;;PO~k-oi~s";'przedII"";'-m~taio--:'~P":""io"l"""trkowska JfJ 189. - 9.

-..
A' Meble utyw3ne'kupuję
D

Oferty

JłQd;'Używanł

stenograi'jll.

lfikołajewska

.
oo-Oa:zety ł.ódzkieJ..
. ..
.' . .
ypl~mowlbl& il8&.csyelelka (dypl. beri.) ;a;łe
lan1emi(łCk!eg0.4.

~.~

G.

.

~.'SETY najte.psze .~EłU)MA·; gotowe.i na
Q ·oblltalunek. Łódź, GłóWIia 17.

n.u.... śby

skarg."

Kon. prawny Gersdorfł
_ I
Piotrkowska 84
Dotrzebny młody służący ao doktora. Zgl'aszać
..- się tylko zoobrew świadectv.-ami ZieIeu& 8
Dr. So:aenberg. (od 9 do 11 rano )
Ih'awiee damski z powodu kryzysu szyje eleI\. gaD.cko koatjum.y od mk. 10, palta. od mk. 8,
1fa..kme od mk. 2. Szyje ka:rakułowe l1ai:iety,
:frrtra i przerabRli ua, najnowsze fasony. Pracownia E. Rudzkiej Piotrkowaka )i. l!. parter.

paaździernIku 1916 r. zaginęła w BrzeLlniiCii
W &letIIia
dziewe:tynka. (Mania), ~rowadzić cło
Brzezin do pastora •
IUfłcbał

Klein zgnW paszpon niemieckI. wyaauy
przy ul. EwangielickieJ 10
.'
_
acławie Trąbczyńskl.ej skradziono pasZJ!?Lt niemiedd, z~ JfJ 91340;10, wydany w Cholnacb._
gubiono rrotes za.wlernjący: ksi4eczkę. zapo:o;
goW4. wydaną na imię Ety Małki PJątkoWS ej
i 2 pasżporty niemieckIe wydane pIZy ul. Su walski~j 6 na imq Sury PlątkowskieJ i Bty Malld PIął"

m

W

Z

llrzgg~ł:::WtZIl .MARJI WESOŁEK' uł. ~~rrłul
przyjmuje

~

{maluje portrety)

I" FU

1\NNY h1'.FERSI(IEJ
nlniejs7.em zawiadamia, iZ z dałem 7 pazdzierttik:a otwiera maga
zyn przy ulicy PIOTRKO'WSKIEA 126.
• I
Poleca wielki wybór: ~rsetów lenhts;dtów, półgorsetów i pr-ostotrzymaczy
rÓill;go roduju. Pa.sy. prllisd i pooperacyjne, bIustonosze różnych łaso.nów.
Wyrownywa. figury. Prsyjmuje przefa~onowa.nla i ubstah:nki na wszelkie roboty w zakres gorsec~rstwa wohadzące. Wykończenie solidne. Geny przYiste _
ne lecz stałe.
.
.P

12

1fi

lC'Artyst;:Malarz

met3dą ułatwioną

łłłlziela. rątyn.ow&.aa .naue.zycrelka
ustac można od 2 i pół do ;1, i p5Ł

Szkołna

17- m. 8

Ił frGlłt

kowskiej.
'7aI!inął paszpoIt familijny, wydany przy. ul. Brzeziń
~skiej .imIQ!ła: Edmunda, .W:ltołda, Ryszarda l Jadwigi ~ychter. .
.' . .
._

'7aginęła' karta Od .patentu, . wydana w Piezy-

"

djum Policji na imię Leokadji MatłowskIej

