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PRENUMERATA w ŁODZIW"YNOSt

N tI d e g ł « 11 a przed ł wśród tekstl1 za wlers7. petit. iab jegll!
mieJSCe 1 Mk.j reklamJ Zi1. teltshn 'lO fe!!.; zW!~Hll" 3) fen.
nekralGgja 40 fen,. Ggro3z;ellia drobne 4. fen. u wyra?;.

RucznieJb.7.20, półrQunie Ib.fł.'60. kwarta1nl.e m..J,.80

ma waWa dl) 8w.bQdnego rezwoju narodoa
wilg.a i :kli!tumłne,go. Kiedy sam akt o narunilu .autoll\l;nji <zostania
j~zcze

-

ogłoszony,

uarazie

llla wiadomo",

Nowe ,gecflywn~łynęły w równacze·
. snem :prawle doniesieniu aziesnika "Ru'ssko.
, , 'ja.Bł-o.wo", ];:lóf-ea1lwladomiło, lZpGd prze~!t!!~!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I wodnitltwem BtlłBrmera odbyła się "narada
pryw~a pe-wnyehc.lllauków gabinetu·, \\'
patrz:

Wiadomości bieżące.

któl'sjmiędzymnynli wzięli udziałmini~
atrowie UlIwooto\V j .Makarow. Tymratem
::f)Sważa~ .byłu .sprawa QPrucowania formy

Polul,ów a poczynioaemi im konee~jami
wielka - przapaść, to jednak przyidzie
d G porc tum;et;lE!· •.
Po ostatniej tej informacji, wieńczącej
godnie szei'eg poprzeanioh. wiemv') stasie
sprawy peł!Jldej w Rugji mniej więcej tyla,
co na poozątku, to zaaczY-Dic.

mi

leży

*

:{<

*
Tymczasem atoli Borys Stuermer ohw:e-

je się. O"łabi<łne jużstanowisko;ego mara
rsaA:eji naojonalistycznej odgryzają pot~u
wpływy ambasad-oraangielaldego BucbauanBWit\iliJz.enia rząuu w Kwestji pgłski$j. "We!Hl i był6;~,;' ministra spraw zagraniczllych
ll
tiłng pogło.sek • Jakle dob.rly do llBBU,,.RasSazoIlowa. Gdy zabiegi tych dwu apreymieslrleggBłowl1", w-nświadozsnin 1em ma być
rzeWJów W6Zallł górę, wyłonią si\l nowi luZunaCZ9:ne iati-ti!!sie ł!ktu,nadają;cego Pol';
dzie' i nowa prądy. C~y już deeydują,ce?
sce rrow.eaułfJntYmi\}sne warunki bytu, SRŚ
Wolno wlitpić. Nic nie wróźy ryohłego ~ń
.a'kt~am EostaEi9 ogłoBzony ~po wyzwoleoa wojny. Zbliż!\jąca 8i~ kampsnja zimowa,
niu m.empolskiuhDd nieprzyjaciela". Pry-· a potem trzeoia wiosenna'j może jeszcl'Se
wsmłB lronfernjąoy ministrowie uchwalili
trzecia letni" mogli: prsynieść dalsze zmiarówni~, żell'zeoa ·W. oświadlJzEniu rz$Iony, w kt6"JCh gotltwe bez śladu utonąć
wemzaznaczyć, itprojekt ant(lllomji Polski
wszelkie koncepcje i lwmhinaeja cbwili, a
będzie przedłożony Dumie nat,yehmi aEt po
wśród niohtakże bardy i uporollyWy dogmat
jej. ponownem zebralliu SIę, z czego wyni..
rosyjski, że sprawa polska jest .weWli'iitrz'•. ,iraJIJby, że Stnermer. i·.jągo towllrzysz& Gbię ..
lll'ł "sprawą CC<lla j~gomtlś,i i jego. Dumy.
cnją 'soQie barilz~iyehłe !i wyzwoien'e· ziem·
A. Ch.
pmskicllodnieprzyjacieh", 90100 tei przewidujlł długie jeszcze bezroboeia Dumy.
Parę tygodni upłynęło od owych rozmów, narad i "wyjaśQ!sń".
_
W pierwszych dlliąuh października berlińska ,. VosBisChe Zeitll~g" przyniosła od
Caopewiadają r~sj~nie?
Bwegojakaby dobrze w sprawach rosyjllikich
p E T E R S B U R a, 12 października.
infol'wowslłego . korespondenta se. Stockbol-.
Sprawozdanie
urzędowe z dnia 11 pr.:Ź
mil wiadDmoś6 D zachwianiu się stanowiska
dziernika:
Stuermera. Informator dziennika barlińskie"
.go etwierdz8, ie prezydent gabinetn rosyjZ frontu zachodniego nic znamienskiego wywróci s'ę już lada chwila, a to
nego niema do doniesienia.
:li powodu ~",óch spraw: z powodu skomproNa froncie kad,~a&kim w kierunku
mitowania się nieudolną aprowizacją i z powybrzeża dzielne wojska kaukaskie od·
wodu swej polityki - pGlakiej. "Kweatj'ł.
rzuciły turków z ich stanowisk na pasna której Stnermer wkrótce moze się pomach gór pod Sog Tszinardjik i usadotkH!AĆ. jest .kwestja polska" -dollos'ł korewiły się na prawym brzegu rzeki KarspDndent •.vossische Zeitnng". A oto bliższe
szutdarani aż do jej ujścia.
wyjaśnienie informatora niemieCkiego: "RoNa froncie w Dóbl'udży obuśtronny
Ę,!JJska orjentacja, którą ująćmo~na w sło
ogień. i działalność wywiadO\vcza.
waoh: wszystko przyrsec - i,icz3g0 nie do·
KomulAtkat bułgarski ..
trzymać. nie ma żwoleanika W Stuermerze •.
Juźua pamiętnej radzie korollllej w głó
SOFJA. 12 października. Glówna
wnej kwaterze woiennej oświadczył on. że
kwatera donosi pod datą 11 paździer
W polowi{3 WIZesnta "Ru8ski1a WiduW kwelltji pOlskiej nie należy bawió się· w
nika:
mostP· doniosły, żaczłonek rosyjskiej Rady
muzykę przyszłości, a natomiast Vl'ytltąpić
No froncie macedońskim na północ
Pań.stwa, hr. Zygmunt WielopoJski, zapwz niewielkiemi, lec.\! wyraźnie określi)llemi
i na północny wschód od Sikotkhv! r
szony ,został przez preaydeilta mjniatz:ó~
ustępstwami.
zajęliśmy na nowo wieś Brod i odrzuciStu{'Jrmera na konferencję w gmachu mInIliśmy kilka nocnych ataków.
Jak wiadomo, Stuarmer znaiazł się
sterjumspraw zagranicznych: rozmowa trwaNa zboczach Ni.dze Płaniny wypę
wówczas W mniejszości, obecnie zaś nie ohce
ła półtorej godainy i, jak dziennik moskiewdziliśmy dwa nieprzyjacierskie oddziały,
zgod:r;ić się na potWierdzenie, a tem mniej
ski zaznacz", toczyła siEJ we francuskim ję
które próbowały posunąć się naprzód
ogłos~enie zapowiadanej tyle razy prohlana zachód od Dobropoła.
zyku •. Po d{)ść osobliwychotiremonj1lch (jak. macji do narodu polskiego·. Korespondent
.np. pokazywanie i Ilzeaegółowe objaśnianie
Na froncie rumuńskim, na Dunaju,
"Vos"isehe Zeitung'" nawią,zuje wreszcie do
pod Vidinem, slaby ogień artyleryjski.
Wielupolskięmu galerji rosyjskich miniatrów
znanej już i w coraz to nowe szczegóły przyspr~w zagranieznycJ.. jeszcze od cara Alek·
strajanej rozmQWy Stuermera z WielopolBaterje nasze zmusiły baterje nie przysegó Miehajłowil,lza) Stuermer oświad()zyl,
sIrim. Gdy mianowioie Wielopolski z3Hądał,
jaci'elside do milczenia.
ii podczas ostatniej bytności jego w głów
aby Kolo Polskie otrzymało prllyna.jmniei
W Dobrudży, na zachód od linji
nej kwater26 postanowiono Ogł9Sió akt. o
poufne informaoje o treści przyszłej proklakolejowej Dobric-Dedjidie panuje spoprzyszłam uregulowaniu zasad państwowycą
kój, na wschód od tej linji słaby ogień
mallji, miał Stuermer odrzec, iż .. w myśl
K.ólest.wa Polskiego i ze ~;:apowieź tego aktu
ścisłych dyrektyw nie jest do tega upowaartyleryjski.
IIJasłąpi w dniach najbliZszycb.Rówłłocze
żniony", a to tern bardziej. że Dieb~'!Vem moKomunikat turecki.
Bnie zaznaczył Stnermer, że punkt widzenia
gązajść zmiany na najw jŹi!z.y'Ch urzędaoh"
KONSTANTYNOPOL,
12 paździer
rz!\du w sprawie urządzenia Polski różni Bi~
i .odsłonięcie kart mogłoby spowodować
nika.
Sprawozdanh
głównej kwatery z
tylko nieznacżnie od poglądu Polaków (któ';'
"wpływy na stanowisko rządu w kwestji
fl'CbV, źe różnhe te nie Sil Ułsad\J.ioze i do .. polsItej". Dobrze poinformowany korespon- dnia 11 października.
tyCZ!} jed:Yllie szozegółów przyszłego uregudent wnosi, te sam Stuermer liczysiE} wiFront krmkaski: Na prawem skrzy·
lowania sprawy polskiej. Na temmlałas!fż
docznie :Ii mo:Uiwośeil\ swej dymisji.
dle starcia oddziaMw wywiadowczych i
.rozmowa" zakonczyó.
.~ Ę., Po tem wBzysikiem uIJoeBilła via Rotlekki ogień artylerji.
terdam i Berlin wiadomośó, iż "Russkija
W parę dni później "Rusakija WiedaNa lewem skrzydle odparliśmy fiieprzyjaciela, zamierzającego wykor:ać namosti" znowu powróc.iły do kwestji przy- .Wiedomosti". tak: skrzętnie wyławiające pogloski o naszej sprawie,. doniosły przed kil.
szłości Polski, zamies:aczajflc takli wiadomoŚĆ
pad i atak.
ku dniami co następuje: "Prezydent !mili..
1/1 Petęrsb'llrga: ,. W akcie uroczystym o spra"
~ komunikatów koalicji..
strów Stuermer oświadczył przedstawiciewie polskiej b~dzie tylko pawied:aiane, ża
.Z frtmcllSkiego '(12 października).
10m stronnictw polskich, Z6 ostateczne decy ..
I5deCJldowano się nadać Polsce autonomję,
dujące oświadczenie rządu w kweatji polprzyozem powtórzone będą "histo:yezne sło
Na północ od Somme francuzi po..
wa" Goremykina. wypowiedziane w Dumie . skiej b~d3ie ogłoszona w najbliższym czasie.
czynili daIs7.e postępy w kierunku za"
Stuermer są,dzi, i2 mimo, ze między żądania- ch~dnim od SaHly-SailIisey.
paDątwowej 2 sierpnh 1915, U Polska otr3fa
.

..

Bi~liDłiłi .

Kweitia . pol~kł

W Ro~iL

W Wogezach francuzj wykonali naatak z wynikiem pomyślnym, pr~j~
czem wzięH 11 jeńców.
,
Na froncie salonickim serbowie odparU gwałtowne kontrataki i weszli do
wsi Brod.

gły

Z angielskiego (12 października.).
W ciągu nocy podjęliśmy pięć napadów wokoHcy Nassines, Bois Grenier,
Haisnes. Wzięliśmy jeńców i wyrządzi
liśmy straty.
Pomiędzy naszym frontem a drogą
z Bapaume do Peronne podjęliśmy atak.
Na froncie salonickim w ciągu dnia
obsadziliś~y Topalowa i Prosenik.
Z włoskiego (11 października).
Na Pasub!o toczyła się wczoraj
bardzo ożywiona walka, która zakończy~
la się dla nas świetnym sukcesem.
W szalonych szturmach, piechota
nasza opanowała całą gęstą s:eć n;e
przyjacielskich rowów ochronny.ch w
odcinku Cosmagon i rozszerzyła posiadlości nasze na stoki Menel'Ie i na pierwszy stok południowy Boite. Dotychczas
a

naliczyliśmy

350 jeńców, w tern ~O ofi-

cerów:
Wieczorem 9 października powiodło się przeciwnikowi w dolinie Travigno lo wtargnąć na niektórych punktach
do nasz7ch wysuniętych naprzód rowów;
został on. jednal; natychmiast za pomocą
kontrataku wypa.rty.
Na froncie Alp Juliskich piechota
nasza wtargnęta po poł. do okręgu na
wschodzie od Vertobizza do jednego z
odcinków silnej linji nieprzyjadelskiej
pomiędzy Sober li Verto1ba. Wzięliśmy
861 jeńców, w tern 25 oficerów i zdobyliśmy :3 karab!ny, maszynowe.
Na Karście piechota nasza zdóbyla
prawie całą linję licznych nieprzyjacielskich rowów ochronnych w odcinku
frontu pomiędzy Wippachem a wzgórzem
208. Nova ViHa i silnie umocnione
wzgórza, położone dookoła góry 208, zostały, po zaciętej walce, przez nas obsadzone. Dotychczas :naliczyliśmy 5034
jeńców, wtem 164 oficerów. Wzięliśmy
ł;;'Jgatą zdobycz w broni i amunicji.
Z rumuńskiego (11 października).
Na froncie północnym i północno'
za~hodnim odparliśmy z łatwością atal!
nieprzyjacielski pod Tatrang.
Pod Caineni i na wzgórzach na
wschodzie i na zec,:.'H>dzie od Jiupow.
strzymaliśmy atak nieprzyjacielski
w
kierunku Bagufeldu.
Na froncie południowym artylerja
nasza ostrzeliwała Viddin iwywolała
duże pożary.
.
W Dobrudży nić nowego. .

Gre1Cja pod ~aciskiem
koalicji"
Z Londynu donoszą: "Daily Mail«
podaje następujące wiadomości, otrzymane
Z Aten·o wypadkach, jakie poprzedziły wydanie floty g;reckiej. Gdy gabinet we wto-

rek wiecz.orem

otrzymał

brał się bezzwłocznie
re trwało od godz. 6

i:otę

koalicji, ze-

na posiedzenie. któi pół do 8 i pół.

,
W czasie sesji powiadomiono prezesa ministrow, ministra spraw wewnętrz
nych oraz ministrów marynarki i spraw
wewnętrznych, jako tei szefa sztabu generalnego, że król czeka na nich w swym
zamku w Atenach.
Król przybył samochodem z szybkoś
cią 95 klw. z Tatoi. Konferencja z Królem

trwała pół

godziny.

Nr• .284.

GAZETA ŁOSZKA

., 2.
, O 9-ej zrana król pojechał d~ pała:
tu księcia Mikołaja w Kefisji, gdZIe ~a~
oczekiwał

tui

ksiątę

Andrzej. Z

KdISjl

proszono admirała Palmera, aby tam przybył.
'
O l-ej otihyło się trzecie posi~dzenie
gabinetu, które trwało do godz. 3-eJ. "Daiły Chronicle- dowiaduje się z Aten, że
natychmiast przystąpiono do wydania greckich okrętów. Zapewniają, ze ltejsze okręty oddane b~dą rządowi tymczasowemu
i wysłane do Salonik.
"Zuncher Tagesanzeiger- donosi z
Paryża: Jak donoszą dziennil{j paryskie.z
Aten, stolica Grecji obsadzoną została WOjskowo przez koalicję. Si1~e oddziały irannskie i angielskie obsadzI'y domy l gmachy publiczne.'
•
,"
,
Do "Oaiły ·Mail" donoszą z· A~en. 1!król Konstantyn szykuje się do tl~eCzkl.
Do Larissy odeszły już podobno duże bagaże i środki żywności; Specjalny po~ąg
kolejowy stoi pod parą, gotowy do odjazdu do Laryssy.
'.
.
NeuweRotterdamsche Courant C PIsze;
Grecją została sprawa załatwiona.'·
Flota jej została wydana i rozbrojona. For·
ły nadbrzeżne oddane w ręce koalicji,koleje żelazne równiet. Armja, : roz~azu zagranicy zdemóbilizowaua, ob;ęta Jest czę·
ściowo rewolucją przeciwko własnemu rzą
dowi~ Telefonami i telegrafem rządzą obcy. Grecja, jako państwo niezależne, prz~
stąła istnieć. Staje się jasnęm •. że Ą-teny
itaną się wlrrótce drugimi Salomkam.i.
l Aten donoszą do Lugano: Of!cerowie koalicji przejęli obo,!iązki poł~<;ji p~o
fłowej i kolejowej. GablOet greckI ~D1osł
protest prteciwko ultimatum fra,ncusklemu.

łodzi

podwodnyoh shje

si~

dla Anglji kata-

strofą·

abędn/ł (oklaski). Po krótkiej dyskusji,
gmin przyjęła żł\uane kredyty.

Izba

Koalicja a pośrednictwo
pokojowe.

Kongres socjalistyczny
., P~rJżlI-

Rzym<ika AP'snzia Naciona](;- dowiadu" '"posłowie ~ngiehf:.i i ,fran~
je aiś\ z Hagi. iŻ'
euski w Hadze fiali przed kilku dlllamJ rtą
dowi holer:dars!>iemu do !!rozumienia, je

Dnia 24 b. m. rozpoczną się w Pary..
żu, VI pałacu butboń~kjm, o,brady ~ong~e
su socjalistycznego" który plerwotn:e miał
się odbyć w Szwecji.
kongres'!: tym
wezmą udział przedstaWICIe Franc)I,. Ro:
sji, Włoch, Belgji i Anglji. Przewodm~zyc

wszczynanie wszelkich akcji, ztn'erzających
do rOZFOC.,~Rcfspfrtrlłktaeji pokojowych" uznawane b;dzie prZf;Z państwa koalioyjne
jako llkt nieprzyj1łdełski, skierowany pneci wko tym pańetwom.
Zaprzeczenie pogłoskom.

"'!.

będzie Vanderve1d~. Na porządku dZlen·
nym atoją następujące punkty:
,
1) Wyjaśnienie przyczyn, dla których
pyrtje socjalistyczne n:pre~ent9w~nych na
kongresie państw pOpIerają swoJe rządy;
.KfJelnis-cbe Ztg." dowiadllje 83ę z Ber2}
Ustalenie parlamentarll:,goprogramu
l!us•. że rozp()wuethnislJe w ~rlljae1ł .usą
na ,czas dalszego . trwani~ wojny; 3) Zatralnyehpogłnski o rzekomo mająeymwłtr~t
j~cie stanowisk!! ;wobec, ewentualn~eg<: z"!-cenlIstąpić.oddzielnym pokotu lJ Ros)" })Owieszenia brom l rodzajU rokowan, Jakie
sbawione są wazelk:ej podstawy fakt}'ftłłe~
mogłyby być przeprowarlz<?ne; 4) ZasłaRadQsławaw O możliwa
. nowienie się nad sprawą mlędzyparlamen·
, ściach pokojowycJJ.
tarnego programu dla przywr~cenja pokon; 5) Ustalenie manifestu do państw ne. Korespondent sofijski dziennika nAz
utralnych
i mocarstw centr.alnycb.
Est" mial wywiad zbułgarskimpreze
sem ministrów, Radosła.wowem,kMry
Rosjanie w Rumunji.
rzekł, międźy irtnemi:·
,
D.:ieunik bukareszteński .Dimine.atza'"
"Upragnionym celem na południu
pisze: W Rumnnji" panuje stI;aazliw8 reakzdaje się być dla koalicji Monastyr.Tucja rosyjska. Kraj nasz był dotychezas zutaj walczy nie mniej niż 70iysięcy serpalnie wolny, tera~· jednakie czu'emy
bów z wielką odwagą i zacięto~clą. Ser- w~.z~dzie fłkę I'Gey.jską.· T3Ua i do iy.eia
bowie są dOSKonałe wspomagani przez
politycznego .został wprDwadzcny eyl!tem
artylerję francuską." Wysiłki te jednak
rnsyjski i nikt nie uHlte Rhrg !wyeh wsnie będą miąły powodzenia. Wła§nie, raiać 6twarcie. W armji rumuńskiej jest.
dziś konferowałem z naszem dOwódz-' pełno echotnik<Sw rosyjsij';eh. również i
twem naczefnem, kt6re zapewniło mnie, , 'rod wIads wojskowych odczuwać się daje
że o Monastyr moŻna być zupełnie spo- . nąeisk fmJyjeld. Peter C3rp mote teras R
kojnym. Co się tyczy pokoju,raczej
zupełną dnsznością powiethiee. ii prsepomożliwości pokojowych, to uważam, te
wled»ie ·jego 8ft zbyły. Piętra,ł n.iaalo, IłQl
lI.iemi"eckie łedzie podwodne gdy zwalczymy ostatecznie Rumunję~" towe KonstAua JlrzE}data wia obecnie smlluczynimy wielki krok w kierunku za. na oceanie lodowatym..
tny' Ji'idQk. . Wskutek licznych ataków 10kończenia wojny. Interwencia MI!'rufia
\8kz.reh lu~ść ~łeka gromadnie. zaś,
Dziennik chrystjańśki "Aftenposten
ska stanowi bezwzględnie preteksf. 'Przy- tłum' rabuje, gazia i e4) mete. Z Bukan'at? ierdzil, Źt1, skutkiem niemiecltiejBtra~y
puszczenie, ,ie Rumunia 'przyezyni Się
ltztu"nie eachedd poe.~ Życie w 8wIiey
pod wt4nej &Ul oceanie lodowatym,obsanl1l
do
zwycięskiego zako:ńczeniaw&jny,_bę
zupełnie zagaH!\ OdłJywają aię ciągłe pro.yoł!lała dosłownie pUSl'wana .wazelka komudzie obalone~ fuecja, z powodu panucesje ,do k(}śi1i~łów. w cel. uhłagani.i niesikat>jll p014IVd.1Y Norwegją i Roają. W porba o zwycięstwo dla orę!a rumuńskiego.
tdeh Dorw&IIkiob stoi jeszcze wiele parow-, jącej w niej anarchji, nie może byćbra
na w rachubę. Gdy natomiast Rumunja
W celu u%upemenia olłrazu t.:egc, ,.Dimieów, prseznitctonych do ArchangIelska, która
będzie zwyciężona, zaś państwa sprzyneałza& dodaje w kORCU, że lołniarze ltJjedna!rźP, w ołlawiepned zatGpielliem, Dle
młerzone, będą miały otwartą dro~ę do
sYt8Cy star'i, się. ił Gbywatele rumuńscy
russają w drogę.
Norweskie łowarry_twa
morza Czarnego, będą one mogły zaźle ich "traktują.
ubeZI'iecłlsniowe nie przjjlluil\ ubezpieczeń
proponować korzystny dla siebie pok6j.
"tntl;Ów, iadąeyeb do Rosji.
Sztab rumuński willi en. '
Nie chcę powiedzieć przez to, że zaję
Ameryka a łodzie podwodne. cie Rumunii stanowczo będzie rozstrzyKorespundent • Tiilrliehe Rusdschau·
gającem, ,tak jak nie było niem zajęcie.
donosi z Genewy: Dla osłabienia przykreLondyńs\i korespondent dziennika
Serbji, lub zdobycie Warsząwy,. Jednak-' go wrażenia. które wywarło na opinjr pu-'
medjołańskiego .Secolo· donosi, że odpoże, gdy zagrożoną zostanie Rosjapoł ubUcznej we Francji i Anglii ehyb'G-ne
wiedź Stanów .Zjednoczonychna Mtę. dowtargnięcie lIlJmlnów do Siedmiogrodu,
ty0ZąCą, traktowania łodzi podwodnych, wy- . dniowa, wywołać to będzie musialoQbawy i zastanowienie w sferach petersparyski • Tempo" . downo. i ; ze stało się to
wołała w kołach
politycznych a.ngielski~b
burskich".
.I!! przyczyny nmuńskiego 5:lhbn generalnieoezekiwane . wrażenie ze wzgl'}du na
nego, który dzidał na własną rękę.
.
ostrą formę i niemal gwałtowne wyraienia.
Oświadczenie Llo,.da
• Temps· zarzuca przyteffi ł'UmUńBkie~
Prezydent Wilson nie mariajmnit~j8leg{.}
George'a..
mu slltabowi ge-neralnemu, te nietylko wypuwo:iu do Zt oszenia jakiegokolwiek wtrą
Pode_as sebrania w angielskiej Izbie
au,:,:iłńa nmbesnieczeństwo własn1łspra.
eania się do spraw Stanów Zjednoclogmin prJetą~wjał LloydGeorge, (ldpowiada.
nyeb.
wę. lecz naraził równLtna wielką zwłokę
jąc na gł08 krytyki, jakle r01l1egły się S.fOZeełe bs1icji aaBałkanaeh.
'
Strata 2 miljonów tOD.
. mai tycb, stron w odpowiedzi 113. jego oświad
,łlbgdebllrger Zei1ung* dono:i z BaSprawa Suchomłinowa.
csenia do przedstawiciela}lrasy amerykań
Bylei: .Journsl ol Commerce-, omawiająć
skiej. L'oyd George mówił: Interweneja. po_
, Do pism 'sztokholmskich .donoszą z
wa1ł:łJ łodziami po~wodnemi zaznacza, ze
kojowa'w chwili, obecnej byłAby tryumfem
Petersburga, te śledztwo w sprawie by~
stn ty augieIekiejfloty hanqlowej wynoszą
Niemiec. a zgubą, Anglji. Nie cala on ani
lego ministra WOjflY, Suchomlinowa, już
po,rniesiąe w~z~8icń 2 mHjooy 1011.
litery z tego, Co powiedtlał w rozmawia
okończono. Proces l'Ozpocznie się w koń
W miesiącu ąi,srpnfu 1,)]usieli AogJlcy
z dziellnikarzem amł!ryk8ńtlkim~ Nie, j~a1; to
cu hietącego miesiąca, lub najpóźniej
la procent węgła, przesn8clou.ego dQ wywowyraz jego tylko opinji; tego samego zdanie,
w początku Mstonada, gdyż stan zdrozu, przewieść na ttbcych otr~taob • .Angłja nie
60 OU, jest cały gabinet, komisja wojennłl,
wia Suchomlinowa znaanie siępopra
będzie zdolną do konkurencji. jeż0li nie zdodoradcy wojahwi i w8ZyScy BPrsymieJ;'zeńey
wił. Według oowego, przyjętego jut przez
ła utył hmiast pokryd ubytku BDIazcionycb
(oklaski). Oświadczenie. ., którem mowa.
Radę ministrów, prawa o konfiskacie
torpedami okrętów. Dgjałalność niemieckich
zlołył, uwaijjj,c to za r~e!'. wsśuą i niemajątku wszelkich zdrajców, cały mają!!Ba

i

Echa tygodniowe.

znam jej charakteru; dOiychczasstwierdzitylko j.edno, że jest ona nader zmienną. "Dowody zmienności mojej narzeczonej są tak rzucające się w oczy. te napra-

łem

wdęniepokoją mnie.
'
Małżeń.stwo a grafolologja. Pl zytulek dla że-"
Czyt mogę bowiem wiązać los mego
braków. Dzisiejsze i jU- życia na resitę pozostałych mi jeszcze
trzejsze wybory do władz mniej więcej lat 25 z kobietą. która dłn
Polskiej Macierzy Szkolnej żej jak rok nie potrafi nosić sukni, jednej,
i Bibljoteki Publicznej. Czy, ściśle określonej formy, lecz musi ciągle
nam potrzebny Plebiscyt?
ją zmieniać? Gdy poznałem moją narze~
czoną nosiła saknie długie i dosyć szeroOd jednego, z czytelników .G. Ł.... kie; po upływie pant miesięcy suknie jej
otrzymałem list treści następującej:" Wdziębyły jużwęzsze około bioder i kolan, naczny, za udzielenie mi przed kilku laty
reszcie rozprute na dole aż po kolana a
zbawiennej rady, wynikiem której było zaobcisłość sukien jej była tego rodzaju, te
przestanie pisywania wierszy, w kry tyczwprost W tenuj<'iCY sposób n1tazywała wszystkie lin;e i zagięcia jej czarującego ciała
nym moml?ncie mego życia zwracam się
do Ciebie, SZa Redaktorze, z nową prośbą
(z tego powodu były nawet dąsy między
o radę.
nami). Wreszcie zaczęła moja narzeczona
, Sprawa jest bowiem Wielkiej dla mnie
nosić su-knie wprawdzie coraz krótsze, ale
wagi i przedstawia się tak:
.. ' zarazem i znacznie szersze, zwłaszcza gdy
.
~o roze)zeniu się w różnoro~nych" ceny taw ~ rów damskich poczęły ~ałto:SytllacJacb doszedłem do przekonama, te
wnieiść w górę .••
odkładanie mego ślubu na po wojnie, naTyleż mniejwi~j w łym!czasie ewc'"
rab ojczyznę na wielkie ryzyko braku za
łucji .psychologicznych C przeszła moja nałat 20-dzielnycb Polak6w; wejna się prze- rzeczona i z bucikami, które nos=ła raz
dłuta, narzeczona się starzeje, ja także, ja. szerokie to znowuż. wąskie; to obcasy
ko te w chwili wybuchu wojny młodzikiem niskie, to znowuż wysokie i t. d. Ciągłe
już nie byłem, iednem słQwem powiedzia- i ciągłe zmiany.••.
lem sobie .. Caveant consules· , i ... tenię się.
Powiedz więc, Redaktorze. czy nie
Mam jednak bardzo wiele skrupulów
słuszne są moje obawy, gdy chodzi o
ł to - . sądzę - natury poważnej.
połączenie mojego łosuztak zmienną
:
MImo kilkoletniej znajomości z moją istotą? Radź więc, co mam czynić. gdyż
Darzeczoną i przetańczenia z nią kilku kuw rezultacie 'tak' samo dzisiaj, jak i
nawałów. często odnoszę wrażenie, że nie dawniej, nie wiem, jaką jest moja na~

rzeczona.. .Narazie wiem tyłKo to, że
jest niestałą i zmienną.
Antoni B .•.•
Wzruszony tem zaufaniem i ,ze
wzgłędu.-na ogólny charakter sprawy
pozwalam sobie uddelić . odpowiedzi w
echach tygodniOWych,
SZa panie Antonit Gdy chodzi" o
tak ważny bok w ży~iUł jak związanie"
Josów swych z tak zmiennem stworze- .
niem. jak kobieta, słuszne powstają. w
dus:z;y :pańskiej .wątpliwości, co do trwałośCi pańskiego szczęścia w tej instytucji;która. na ogół b!orąc, nie gneszv
zbytnio urDzmaiceniem. Ot6ł, mając to '
na uwadze, radzę panu odłożyc małżeń
stwo r.a pewien czas, gdyż wkrótce bę
dzie miał pan już możność zdobycia co
do charakteru pańskiej narzeczonej nieomylnych pewników na wystawie grafo·
logicznej. którą jeden z łódzkich grafologów urządza. Przy pomocy studiów
grafologicznych, o ile pan zdobędzie
własnoręczny liścik swej narzeczonej,
pozna pan' tak dokładnie wszystkie zalety i wady charakteru panny Heli, o
którą panu w danej chwili chodzi, że
zawód pana juź spotkać nie może. W
piśmienie ukryje ona żadnych cech
swego charakteru. Zapewniam pana, że
ów grafolog, kt6ry tej, niesłusznie ign~
l'owanej wiedzy poświęci! 25 lat spe~
:cjalnych studj6w, jeszcze w roku bieżą'
;Cym urządzi pokaz·wystawę gl'afologi~czną, gdzie każdy, nawet laik, na kilku~set wzorach będzie 'mógł wniknąć w
ttajniki grafologji, aby przy jej pomocy

tek Suchomlinowa
fiskacie.

również

ulegnie kon.

Zdobyc~ rumunska dla
. bułgarów.
Al Bst- donosi: D_iała rumuńskie,
zdobyte w SiedmiQgrolbie" p:aypadną ."! całości bułgarom.
Wzmocmem3 artylefJl buł
garskiej jest koai.eczne, gdyz niepr~yjacial

..

na

Blłknie,

połndnin,

zarowno lIa półno~y

rak

na

roz porSłłdza bardzo l1ezul} arty-

erJtl.
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Uznanie dla legjonów.
Komendant bawarskiej dywizji pie.% okuj i przeniesienia Legjonów z
lht'l.:nCltaBowego odcinka wydał dnia 9-go
paidziernlka UHo ·r. następujący rozkaz
dzienny:

choty•

,Po

trzymiesięcznef

przynależl16śei

opllszezają Legjony Polskie odciuek froutu,będący pod mojeB'll rozkazami. Dama
i radoie napełniały mnie zawsze DS myśl
dowodzenia Legionami, oływionemI tak
pełną miłośej~ Ojczyzny. Wszystkim przyna19łłlym de walaoznyeh Legjonów wyraźam moje pełne u&nanie i najgorętsze·po
dl.iękowanie za łch niewJII'usaonepełaienie

obGwiązków, oflsrlle'o Manie, OdW8gt} i pogardęśmierei. z jak~emi w szczerem erateratw:i~ broni ~e sprlllmierzonemi armja-

mi aKuteeznie odparli
ataki.

wszystkierusJjsłde

S.csegól.nie wdzięcznie wspominać
bęcbiemy pamiętny dzień 3 sierpnia, gdy
świ~tnym kontrałakiem Legjony zwych,sko
wyparły nieprsyjaeiela, który wtargn,ł, w

nusze okopy.
Pełna sławy historja wypróbowanych
w boju Legjonów wzbogaeiła się nad srochodem nawami świetneml wawrzynami.
Bława j ~wyeięslwo walecznym pol-akim Legjanom. MOJe naJgorf!tsze tyczenie
szczęśUwej przyszłośei.

Porlp. von. KNUBSEL, gen.-por. mpo
PUCHALSKI. gen. mp.-.

Ogłoszenie.
Włościanin' Gustaw Wirt z Wionczy..
. na dolnego, gminy Nowosolna został wy·brany i zatwierdzony na sołtysa powyt..
szej wsi.
Włościanin .zaś Jan Kirsz z Wionczy..
na~ dofnego został wybrany i zatwierdza..
ny na podsołtysa tejże wsi.
Łódź, dn'a 8 :paźdzlernika 1.916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zas!.
v. Bernewitz.
następnie
zdobyć
sztukę poznawa.nia
tych, z którymi życie 7;musza go do ob..
cowania-do zawierania stosunków to ..
warzyskich, handlowy~h itd.
,
Już dzisiaj zagranicą firmy handlo'"
we-zanim przyjmą pracownika do biu",
ra-poddają uprzedniej ocenie grafologicznej jego ofertę, a nawet i w stosun'"
kach handlowych kierują się wskaz6w"
kami grafologicznemi. Jeżeli więc przy
zawieraniu sfosunkówhandlowych okazało się korzysfnem dla stron poznanie
wazniejszych cech charaktel'U# to cóż
dopiero przy wchodzeniu w stosunki.
których zerwanie połączone jest później
z tak wielkiemi trudnościami. Tyle do"
brej rady.
Czy pan Antoni B. zechce wziąć
pod uwagę moje rady, nie przesądzam,
1Z:ależy to od jego indywidualności; może
jest skrupulat. ale lubi przytem uludV.
w takim razie niech lepiej skwituje z
przedślubnej porady grafologicznej, je"
żeli za§ jest jako lis chytry, a jako lew
odważny, niech śmiało spojrzy w swoje
jutro 1._ o!eni się po upl'zedniem poddaniu ocenie grafologicznej charakteru
pisma swej pnyszłej żony.
'*
..
:::
Łodzianie tak ~amo latwo przyzwy·
czajają się do złych rzeczy jak i do..
brych. Już od kilku miesięcy np. mik..
nęli z ulic naszego miasta źebracy i
różnego rodzaju fabrykowani i prawdziwi kalecy, obOjga płci. Nikt nie jest
ciekawy, gdzie się oni obecnie znajdują.
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tykułów w prasie, jak równioż. wy-dll.waniem l
p~ perjodyosnych oraz hroszur i dzieł, trak..

bierze bardziej intensywne formy. Wka*'

PQlS'l. t::s;~llM!neim
ś:::kot;o~=~~
w
dOprowadzić mogą

tających

o sprawaeh polskich.

zasadzie, zgodne,
Polskie .Muzeum społeosne ni-ema być
Pod tytułem JJMy~li .Pl'zęwodr.ie ..~'<!
do pewnego napięcia, któr.e usunąć si-ę ekspozyturą żadnej partji lu!J atrnnnictw!ł,
sprawie polskiej" .zamIeszcza ."Eul'';:PZ!:- da· jedynie przez barozo z~czną połity.. lecz in8tytn6j~ ogólno-narodGwą. mu.l,,\cą nu.
sche Staats~u. Wn-tschafts-Zettung, pl" kę i administrację".
'
celu pol!!ozenis wszystkich wysiłków IW].
$mo, wychodzące. w !'10nachjum-arty~
Warszawska "Nowa Gazeta" aI'ty- skieb, zmierzającyoh .w kjerri:;!1;-a k:Z'ewienia
kuf~ w którym rozwaza ,:aly prohleJ'!l kuł ten zaopatrzyła następującemi uwa- haseł niellooległośei polskiej ~. ::;f;,waó 8i~ o
polski.· Godne powtórzema są uwaą~t. gami:.
.
z:ednanie dla tej idei opinji publicznej wszystkich naradów.
doty-czące ekonomic~nej strony kw~t}l.
..' .Poglądy te są naogół dość trafn~,
Ul. Pioirkowskn Hr. 9~ PiIl'ter, fraut
Poniżej przytaczamy Je w streszczemu!
choć nieścisie. Nie ulega wątpliwOŚCI.
. 1\[uzeum z·.jm;.;.wać b~dzie oddzielny
.Ukształtowanie systemu gospodal'· że nasza produkcja rolna, przykuta do gmach i posiadać pedręczu!l kSięll;arg'ę z wy.ćzego na wschodzie miecbę.dzie bar~zo
organizmu rolnego Rosji, doznawała sia- dawnictwamI polakiemj, odznakami pamiątko
wazne znaczenie. Polskalest krajem
łych przeszkód w swym rozwoju.G~y
wami. kartami. po~ztoweUli i ~. P" a dalej:
KO~~ULE~TAPRAWMEGO
gęsto zaludnionym, kt6ry żywił .priesię z nich ostatecznie wyzwołi~ podmeCByt~hlię, kaWIarnIę, .lokal kluD owy , sal~ odczynne bez przerwy od 8 i pół rano do 7 wiecz
wyż:kę swej ludności glównie ~ przemy'"
siesię i co najmniej starczy na własne
czytową, biura, oraz kilkasal, Zajętyeh I'lZeZ
sIu, przystosowanego wyłącznte do r~: potrzeby, a nawet, zdaniem naszem pe- wystawę ruchomą Towarzystwa Muzeum.
syjskiego terytorju~.~zrost pl'oiukCJl wne ~przewyżki będzie mogla wywozie.
Polskie Muzeum s;olecllne POsiadać badzie
rolnej w Polsce, row~aJ~cY.,Slę nawet
Należy zarazem stwiedzić, że konpi",~ d;;iałów: a) 8tatYBtYcsnO~ekonomi;zuy,
przeciętnym cyfrom memlecklm, stal'~zy. j~nktury przemysłowe. uniezależnione,od
h) histoqozuy. c) prawno-pGlityczny, d) kulzaledwie dokonsumcji podczas WOlny
Rosji, doznają wprawdzie przewrotow. tury poleklej j a) prasowy.
gdy np. Kurlandja da~ać może pe.wną lecz mogą się: stać o wiele pomyślniej
Polskie Muzeum I!IpOłeC2na - niezaleprzewyżkę swychpłodow rolnych Nlem- sze, gdy przenwsl zabiera się głównie żnie od prowadzenia pięciu swoich działów
Urzędowy k9mUlrilikat
com
..
do karmienia własnych potrzeb gospopodejmować
będllia
oddzielne
wydawainiemieckti ..
. Przemysł· zaś wobec dążeń rosyj- darczyd'.
etwe, wydl1wae w języku llałskim biuletyn,
skich i łatwo zrozumiałego odrzucania
"NaprzyMa-d przemysł manufakturny, zawieraj/lcy najważniejsze wiadom~ści z pra13·go października.-Urzlildowo..
towarów polskich, będzie. sobieńmśiał który produkował przeważnie w wid~ ..
By
poznsńsl<iej.~
krakDwski-ej
i
warszawskiej,
Z wid!iwni zachedniej.
szukać n'owych rynków zbytu. bo nawe~ kach wywozu na wschód. ma przed so- jak rO".'iliS3 g prllsy polskiej, wychodzącej
traktaty handlowe nJe ~dotają utrzymac
bą iadanie pewnego wydoskonalenia się
w Rosji i za granicą, i Ilwzgłętjaiający głcfront rnojs;{ genermH-feldm(lrSI~Hm
znacznej częśCi rosYJ~kiego ry~~u. Prze.. i zaspakajania naszej konsumcji, kfó!'ej
Rs. RllppteclIta Bawarskiego.
mysłNiemiec, wyżeJ. wyk;-vaUlkowanYi
2/3 pokrywał yrzyw6z. Szanse wywozu By pral>y oudzozismskiej w sprawie polskiej.
wydawać
w
.języku
óbcym
pismo,
mlljioJ!Ce
na
Wielkie
nowe· usiłowania angU..
mieć h.ędzie więcej wl~okow na Tynku pewnych artykułów tego przemysłu do celu informowsnie CudzOZlamców () Polstle;
rosyi~kim. płacąc SWOJą produkCją za Niemiec, jak o tem mówi rzeczony ar· f:·rganiZowlló zjazdy, kongresy, prelekcje, oruz ków"i. francuzów przełamania frontu
zboże rO$v~§ae.
kul, również nie są wylą:ezone. Wreszcie pogadanki popular!le zprzezroezami; urz~~ pomiędzy Aucre a Somme nie POtZ dn.igiel jednak strony życzenia możemy mieć przed sobą .pole zbytu na d2SĆ wystawę rieozy polskich według po- 'wiodło się W zupełności. Nie przypolaków, ażeby stosunki handlowe z
Balkanach, dokąd już i dawniej torowaszczególnych działów.
jacieł przypuszczał', iż za pomocą u.,
Rosją ułożyły się ja~najkol'zys~iejf. połiśmy sobie drog5.
Wystawa polskiego Muzeum 8pełec~~ycia mas artylerji i wzmocnionej
winny być uwzględmone bodaj wmteCo się tyczy przemysłu metalowe- nego mieć
będzie na cefu informowanie Cll·.
d
resie własnym środkowej Europy, a zwIagOJ to bylo to zjawisko odrębne od zjaazoziemców {) Polsce i Jej kulturze. Wystaświetnie rezerwami piechoty, n a
szczaNiemie~. Należy się przecież zawiskaria polumanufakrury. Produkowa ob"jmowaó będ®ie działy następujące:
mu się osiągnąć cel. Dzielne· woj...
strzedz że w ogólń:y~h stosunkach do
wanśmy przewa.żnie wyroby wydoskona- geografiCllllO • statystyczny. historyczny,
ska generałów: Sixh v. Armioa, v.
Rosji nie mote całość środkowej Euro· Ione.a przejawiał się brak wyrobów
'1r... "'nn·poli t :vczny i t. d.
'4 B5hna i v. Garniera utrzymały pa
pyzbyt wiele poświęcać i że trz«;ba ba.. grubszych. Fabrykaiy wyższegogatun
.. _...;)a..
ciężkich walkach niezachwiane swe
czyć, aby nadto śrisłe połączen~e eko" ku znajdą we wszelkich warunkach donomicznePolski i Rosji w obrocle han" skonałe zastosowanie. Pod tymwzglę
stanowiska. Główny napór wielodlowym nie pociągnęłO za sobą niepo" dem p.rzemysł· nasż nie potrzebujes.t~
krotnych ataków skierowany był przeżądanych następstw. budząc. w l~dnosci wcale obawiać konkurencji. Tl'ieh~~
ciwko
frontowi od Courcelette, at.
sympatje niebezpieczne dla n?wel auto- jednak rozszerzyć w zakresie wy
do
lasu
St. Pierre-Vaast. Wielonomji polskiego państwa. Pohtykaprze- grubszych, które dotychczas spro~~:·~1 ;
',nwnośc;ą danego waloru nazymyslowa Rosji znihihije niewątpliwie
lIśmy z z:ewnątrz.
. ..
.
';.". ,..,-,cnó(., iaki przynosi ulokowany w krotnie dochodziło do zaciętych za·
wymienionertiebezpieczeństwo.
Nareszcie stwierdzić należy,ie niepapierze procentowym kapitał w stosunku
pasów ręcznych w naszych linjach
k Polski przemysł możę odazkoclo- dawno odbywaly się dyskusje w gronie
do ,okreśioT'ego piOcentu od 100.
z przeciwnikiem, który zdołał się
w al1ie za dotychczasowe rynki zbytu w
wielkiego przemysłu. i że naogół \.:sta~
J idi więc pytamy ·się, jaki dochód
wedrzeć chwilowo. Pomimo sześdo1
Rosji znaleźć przy odpowiednich zmia~
lono zasadę. iż niezależność przemy- daje 5 /2% walor lOO-rublowy, gdy kurs
.
nach"kt6rymprzezznijizczenie,~wolen- 'słowapowirtna hyć odtądhas~emcałej
tegow.ałGrll wynosi 93,to'-zadanieroz~· k~otn.Y:f:p. ... nieudanych szturmów na
utorowanąźostała droga w części na produkcji lze tym zadaniom?: pewno- wiązujemy w sposób prosty: dzieBmy 5,5% ·stanowiska nasze pod Samy, ruszyli
rynki zbytu· środkowej Europy. Porni"
ścią podołamy. Ten kompetentny głos,
przez 93 i otrzymujemy 5,914%, Powiadafrancuzi do szturmu takie i w nocYj
nąwszy niektóre gałęzie produkcji, mo- .któl'y nareszcie rozwiał dawne legendy
my wtedy, że mamy dochodu rocznego
również i ten ,atak został odparty.
te przemysł polski· stanąć do konku·
o "wóeh.'niu organicznem",powitać na. rb. 5,91 od papieru l00.rubło~;,~o, za któ·
Walka na północnym zachodzie od
~~ ~ .,..:~'·Ir.~~ ~~;§\;:aleniem".
ry zapłaciliśmy tylko 93 rb.
rencH z przemysłem niemieckim. Przetej miejscowości nie zo&tała jeszcze
mysł niemiecki wyspe-cjalizowałsię, osią~
~ ..
-. .., ~
fI
Nowa pożyctka miejska Warszawska.
ukończoną. Na północnym zachognął wyższą skalę wytwórczości, ~. PT!,:' .
będzie właśnie 5,5%-czyli typu odmienne~., go, niż potycki poprzednie.
zdobyciu nowego zbytu w TurC}l POl'" :
dzie od Gueudecourt piechota branozie dalej w tym kierunku. i z tego po- J
.
SPDł2CZDt\
Oburzenie stopy jest jednak tylko podenbur~ka powitała, stojąc, niszczą
wodu polskie wyroby_ przemyłowe za·. .
zorne. jeieli w rachunku uwzględnimy jej
cym
ogniem kolumny angielskie. Na
sJWkajać mogą potrzeby niższe, na to~ ;
~V Bernie w Szw,jc&rii powstaje pol- wczesną, bo już od l października 1918
południu
od Somme kontynuowane
war mniej wybredny. Tę samą rolę 11!k:e . .l\'1u~eum apl)łe~z~~. Mll~eu:n. ma na roku rozpoczynającą się umarzalność. Przy
są
ataki
francuskie
pomiędzy Fresspełniać może także przemysł austry~ celU iUf(}rm?wa?,e op:n)l.eu~O!ieJskH'IJ o sp:a.. ewentualnej amortyzacji posiadacz pożycz
j~cki.
. wach pO}S.kJCh I Uliusadn~en!e postulu!u !l,le.. ki oprócz dochodu z procentu otrzyma
nes - MazancouIt a Chaulnes. Po
Już ze względu na śc!ślejsze poląp,Odległos~1 państwa polskiego. Dla ()~la,gnl!~;
zysk na różnicy kursu w kwocie rb. 7
większej częśoi zamą.rly one w na"
czenie gospodarcze z pó~wyspem bał()~a teg~ calu, Mllze~m SjJoł-ec~ne, ZI>JffiOWIlC
(100-93) czyli. w stosunku rocznym od
szym
ogniu zatorowym. O cukro...
kańskim i z państwem tureckiem i woSIę będz~eg:omadzellIe~ mat~rlałow, oraz urubli 93 wypadnie 3,763%, razem więc w
wnię
w
Genermont ponownie roz,
hec specjalnych potrzeb, które tam mu"
tworz~nJeml pr0:V8idz~nlem bl~ra pri\(l~ sporazie umorzenia obligacji w dniu 1 pawinęły się zacięte walki. Rozstrzyg.
s. zą być zaspakajane, może Polska zna" J łecz?eJ dla. udZIelanIa G~dZOZlamo~m mforździernika 1918 roku dochód ien wynieleźć nowy rynek zbytu. Podobnie wymaCjI.o si09unkach pol.sklcb w D:lllsZ?rszym
sie9,677%.
gnęły się one na naszą korzyść.
miana han.dlowa ze Skandynawją przy;...: zfl.kresH'; opra.cowywamem udnow19rlntch arPrzy umorzeniu w r. 1920. pożyczka
Główna część Abain~court po zaci~·
;Niżej podpisany mial SpOSG
. b noSa zo b a~
b
'
g
'
c'
Bt'bltiatek;
pa
przyniesJ.e
dochodu
5,914%
1,882%
czyli
tych
zapasach pozostała w naszem
zas ze . rame or amza y]ne
eJ
razem 7,8"', a w roku 1922-6,9% i t.d.
czenia ich zdromadzonych razem w
bUcznej.·
'"
posie.daniu. W ostatnich walkach
Czyż w czasach obecnych można
Uważamy jednakJże kurs 93 jest tyJPrz"tuCku przyul. Zagajnikowej, gdzie
wzięliśmy do niewv1i około 200 franJ
b
l
wyobrazić większe miasto bez ko przejściowy i że w czasach normalnych
wgmachu
rzą d owe go s.ą sobie
przypuśćmy za dwa lata cena ta bezwąt. cuzów, w tern 4 oficerów,
· .
. • monopo
d 1'0u zdezynfekowam
BihII" oieki publicznej'?
umteszcząnl,
uprze
n
. ,
pient·a podniesie S·".. do. al pari. t. J'. 100
d'
.
.
.
'pra:eą
prodUKCyj·
Grono
ludzi
dobreJ'
woli
na
pytanie
.
t o o Zlam l zajęCI
front fliemieckiego nflsfępc!J '(ronu.
czys:·N·
-.
t h' ebl'aków po W··ląg~
to odpowiedziało przecząco, uznając nie- za 100,· a wtedy bez umorzenia dochód od
. .J
Na wschodzie od Mozy i w o':
ną·
"
';'"
pożyczki wyniesie: kupon za dwa lata rb.
lesz~
zbędność otworzenia Bi b ljote ki publ'1· . le}euen
. d z yc z o' "" zo~tac
mtaClU
Slę . o pracy, m z....
'" - . ,
11 i zysk na kursie rb. 7, razem rb. 18,
koIicy na zachodzie od Markirch
cze pożytecznym członkiem spo~;:-c~encznej:~
co od sumy wyłożonej· (rb. 93) równa się
(Wogezy) trwa ożywiona działalność
.s t wa, Do bry ...t o uczyne k u sun-'
~le z
Me.cierz Szkolna i Bibljoteka dpu.
~"~
rocznie,
·
d~· .. b '
Na'-·'··_·loby bliczn.a-t.oż to przecie siostrzyce 1'0 zo· oprocentowaniu 92/~%
~
li
ogniowa. Na zachodzie od Markir.li cyzawo owe}.ze ramny,
.tt;:e:....t
zawiera j'eszc.ze J'eden wa.
'e
. ·'1 - ' • b -~ych dZl'-CI'ach·
ne, niechaj' więc orlół
polski J'ednakowo . runek,Prospekt
chu odparto natarcia francuskie.
J szcze pomys eco ze rz!!....·
c
,
6
który poważnie przemawia za zyi stworzyć dla nich schronisko, w kto·
je popiera... *
*
skowl1ością poiy.czki a mianowicie, że MaLotnicy nasi zaatakowali sku':
rem w ulnoralniający i pożyteczny spo*
gistrat zastrzega sohie prawo skupu całej
tecznie silną nieprzyjacielską. eskadrę
só&.czaś by· spędzały.
Gdy jedni zajmują się sprawam~ lub części pożyczki po cenie nominainej
znajdującą się w drodze do
Zawdzięczając wzorowemu - przezrealnemi. są i tacy, którym świtają pó począwszy od l października 1919 roku, w lotniczą,
południowych
Niemiec i poparci dziap. Karola Vogfmana--kierownictwu fegłowie takie np. pomysły. jak urząd ze- każdym terminilZ: płatności kuponów. W
łami
obrorwemi,
zestrzelili 9 lataw..
J
go przytu.tku dla zebl'aków :miasto nanie plebiscytu w Królestwie PoIskiem, tym wypadku właściciel pożyczki otrzymusze ma możność zaopatrzenia się w su- aby "ustalićrzeczywistą wolę narodu,
je 7 rubli zysku. Zysk ten tem prędzej
ców. Według posiadanych doniesień,
che rąbane drzewo na zimę, którego ty~ zapytując go o nią bezpośrednio w dro· będzie można zrealizować, im prędzej mia- zrzuconemi bombami zabito 5 osób.
siąeepudów przygotowanych zostało.
dze plebiscytu",
sto przystąpi do zamiany obecnych krót26. Wyrządzone szkodyMoże kto inny wyjaśni panu E. S. koterminowych i wysokoprocentowych po- raniono
· Są więć- dwie korzyści dla miasta,
nieznaczne.
Szkody wojskowe nie
pierwsza, że usuniętązostafademoraliw specjalnym artykule, że projekt jeffio życzek nCi dłuterminowe i niżej procentuzująca filantropja uliczna· i druga...;;;;.;ze jest wogółe, choc;;:iażby ze względow jące, SądzimYl że Megistrat st. m. War- powstały.
miastu przybyło spo.ro opalu, co pośre- technicznych, niewykonalnym, ja tylko
szawy do zamiany dątyć będz:e, jak ty1Z widowni wschodniej.
dnio wpŁywa na zmniejszenie się spe- zwrócę uwagę na tem miejscu, że w
ko nastaną normalne warunki.
Położenie jest niezmienione~
kulacjidrzewem opałowem, gdyż każdy sprawie pewnych, męczących autora ar"
W obecnej chwili, kiedy kapitaliści
łl\oże wprzytulku nabyć drzewa rąba- tykułu zagadnień kwestji spoleczno-po- siukają pewnej i dobrze proc€utującej lo.
'Cerel1 walk w Siedmiogrodz.ie.
nego po cenach względnie przystęp" litycznych, dojrzewających coraz ba~katy, nowa pożyczka Warszawska miejska
Kotliny Gyorgyo i Mszek, or~!ł!
ł\vch. ~
..
dziej, które, jak twierdzi, ,.przysuwilJą
zjawia się r;a rynku naszym w samą porę
'"
'"
się coraz bliżej i imperatywnie dama- i niewątpliwie znajdzie dostateczną ilość górna i dolna esik, są wolne od nieW dziejach kultury i oświaty mia- gają się ścisłego i jasnego rozvl1iązania" ch~tnycb nabywców.
przyjalJiala. Pościg trwa w dalszym
st~ . Łodzi dzień dZisiejszy i jutrzejszy otóż w sprawie :tej, powtarzam, spoleciągu. Na drodze Csik-Szereda .wmnyzostać zapisane~ .Dzisiaj bowiem
czeństwo polskie' już wypowiedziało się
wąwóz Oymes przeciwnik stawia
ogół polski powierzy wybrańcom swoim i plebiscyt jest... conajmniej zbyteczny.
jeszcze zacięty opór. W zwyci~skicb
osy· polskiej .Macierzy Szkolnej, jutro
J. ar.

BlUlO .Gef5dor
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wczor aj słabszą. aniżeli w ~~ągu c~ż

potyczkach na wzgór zach pograni~z
nych, .na wscho dzie j na połudn~Q
wyro wschodzie od KroD stadtu WZ1ę
to do niewoli 1 oficera, 170 żołnie
rzy i zdobyŁo 2 działa.
Z widowni balkańsldejc

kiej walki ubiegłych dni;!:,Wszelłde'
usiłowania nieprzyjaciela w celllp osunięcia. si~ przez linję pomiędzy
San Grado di Mern a a Nova Vas
załamały dę w naszy m og~iu. P:o
polud niu !Zaa}akowała stan(}~5ka nasze na północy od Loko~lcy 45-ta

Grupa UJojslmum geilerału-fcldmarszałim
macken:oena.

dywiz ja piecho ty, wz~ocmona przez
her~aglierów. Natar cIe to załamało
się wśród najcięższych strat. Tylko
niewie lu ludzi powróciło. Lublański
pułk pieoh oty Nr. 27 i oddziały puł- .
ku piech oty Nr. 46 odwagą swą zasłu~yły na szczególną pochwałę.PG
dobni e bezow ocnym i, jak i w od.
cinku północn~m płaskowzgórza ~ar:
~tu, były rówmeż powtó rne wysIłkI
~ nieprz yjacie la na południowem skrzy- .
dle i na północy od Wippa cb, przeciwko Biglji i Verfo iba. Na Pambio wojsk a nasze odpa.rły dwa ataki
wykon ane na tyły Boite.
Z widowni południowa-wschodniej.
Włoska eskad ra lotnic za oarzu ciła wczor aj bomb ami Cavaj a. Zabito wiele kob~et i dzied . AusŁryjacko.. węgierski lotnik bojow y, który się
wzniósł w powie trze w celu pościgu
pomiędzy ujściem Skum bi a Senen i
zestrzelił latawi ec Capra oiego . Aparat lekko uszkodzony"_ Dwaj lotnicy zabici, trzej- zbieg li.

Nic noweg o.
front

macedoński;

Po obydw óch strona ch drogi że
laznej Mona styr - Florin a o~ywione
walki artyle rji. Ataki serbsk ie na
łuk Cerny tak~e i wczoraj nie cd·
niosłv żadnego powo dzeni a.
Na
(roncie Strum y trwają potyc zki z nieprzyja cielsk imi oddziałami wywiad0v.:czymi. Stano wiska . pod Orfan o znaJdują się w ogniu nietyrzyjacielskim,
kierow anym z lądu i z morza .
Pierwszy 6eneral-kwatermistr~
Lllde ndorf f·

Spra woz dani e adm irali cji
niem ieck iej.
.
BERL IN, 13 października. UrzEt
dowo donoszą:
Jedna z naszy ch łodzi podw odnych zatopiła za pomocą dwóch strzałów torped owych na morzu Sród·
ziemn em dnia 2 października mały
krążownik francu ski .Rigie :", zbudo wany jako okręt- do ścigania łodzi
;pddw odnyc h, a dnia ~ 4 pBździerni
'ka francu ski krążownik pomo cniczy
·"Oall ia", za pomocą jedneg o strzału
torped owego . Z pośród zl"ajdują
cych słę na pokładzie "GaIli " wojsk
francuskich i serbsk ich, które płynę
ły do Saloni k, zginęło około 1000
ludzi. Okręt zatonął w ciągu 15

Zast~ca

marszałek

UrzędGwy kalmllulikał
a~stryjack.i.

WIEDEŃ, l~ ..go października.

włoskiej.

Działalność

zacze pna włochów
na fronci e bitwy na Pgbrzeźu była
i

PrzygOda profesora.
(Ciąg d~lszy).

usłyszał gwar zmięszanyeh
\':i?ziało .n:u się, że j~ poznaj e.

Nagle

'Na kIlkau sscle krokow przed nIm

wycłJy ..
z mroku doś~ liczne towarz ya:two .
'tozma wiano głośno.
- U nas kino doskon ale jest... da,
-la. W Kijowie... 00 może być tu, ha, oba'łęto

;!Ilym.

Poznał kapita na polaka . mieszkające
i~o na pleb~nJi, który przypominał subie
lęzyk polała pod wpływem odezw y mikołajewskiej. Zajaśniał cylind er profeso ra,

Jabielała

lo

\IV

siwa głowa kanoni ka zakotłowa
półświetle kilka talerzo~ych "fura~

·teke oficers kich. Wreszc ie ujrzał jakąś połtać kobiecą, w kapelu szu czarnym , dzi-

wnie rull jakoś znanym.
- Mąrta!
Omal nie krzyknął w głoB i tak natle zesłabł, ze musiał oprzeć elę o mur.
- Marta, tutaj... z nimi, .•-wirowało

. DR W myśli.
Nie pamiętał, ze jest w"raz z wUjem,
. llie pomyślał, dlacze go tutaj być może,

Ilia~

prge4

oczyma dopier o

'1

dowo donoszą:
Dnia 12 b. -m. eskad ra lataw ·
ców morsk ich obrzuciła bardz o skuteczni e bomb ami wybu chowe mi i
w zniecającemi pozar y obsad zone przez
nieprz yjacie la forty adrjat yckie w
Monf alcon e. W godzi nach wieczorowyc h tego same go dnia inna, eskadra lotnic za zaatakowała objek ty wojskowe w Selz, Verm iglian o, port
wewnętrzny w Grado . jak również
ponow nie Monf alcon e i forty adrjatyckie , z bardz o dobry m skutki em.
Pomim o gwałtownego ostrze liwan ia
wszys tkie latawc e wróciły pomyślnie.
Kome nda floty.

Wieści
Tajny

z Rosji.

związek

narod ów VI Rosji.
Wedlug "Bresl auer Generał- Anz:eigar Cł

. poHe;a petersb urska' natrafiła na ślady szerokiegu tajsego związku "inorod cóv. ..,
Związek, do którego n!lleh k'rgizi . łun
gU7i,

Irruzini ,

tl1rklPe li i

nie~.tóre

mn 1e J8se

....

meprzytomny, a przed oczyma latały mu jakieś czarne pociski , niby kule nie wydające
gwizdu w locie.

F. MIRAN DOLA .

!łos~w.

poruczlll~

WIEDEŃ, 13 października. Urzę

Szef admira lskiego sztabu maryna rki.

Z widowni

polaJ

Sp~awG:zdanie ądmiralic ji
ausłryjackiej.

minut .

Z widowni wschodniej.
Walki w okolic y Brass o (Kron 'jltadt) przybierają pomyśłIl;Y przeb ieg.
Wczoraj wzięto 1 oficera rumuńsk:e
.go, 170 szereg owców i 2 działa. Na
wtiCBooniej granic y Siedm iogrod u woj'ska nasze odrzuciły nieprz yjacie la do
,dolin górne j Olty i górne j Maros ,
oraz do gór pogra niczny ch. Na pół.
'nocy od Kirlib aby w walce na granaty ręczne odpar to natarc ia rosyjlskie.

szefa sztaba gerterldrtego
H o efer.
.

co widziany

abraz Marcel ki w automo bilu, na kolana ch
ł!icerów, _ i nie mógł Btrzł\Snąć z myśli
ueodpo fme nasilw ahcago E!i~ zestaw ienia.

ł'owarzystwo. zrównało silil z nim tymesa -

tem. Stsł o6wiet lony labrnią, zdriiltwiały,

- Aaaa .••
Profes or Kaliks zt fl'zystal1ął zdumio ..
ny, potem uśmiechnął ilię mile, ucbyl j/łe
cylind ra. Zatuy mali się \VE!ZyBCy. Wiernsz
widział tylko samą Martę i ujrzał, że rzu·
ciła się w tył \V przerażeniunagłew, jakby stąpiwszy na brzeg prsepaśej. Ale za
sekundę opanowała się, na twarzy pobladłej zjawił Stę

konwe ncjona lny

uśmiech.

AllS ••• -powtórzył profeser.-JaXże aię

cieszę!

się
że

Od wieków nie wiadałem.
to kochan y doktór ukrywa ? Cor

paD. wraca?-objllł spojrze niem

nego.

Gdzieś

Skąd

ubłoco-

<

-

Co to za podejrz any człowiek? spytał nagle kapitan ,
Marta zwróciła Bię ku niemu nagłym
ruchem i powied dała dobitni e:
.,- Obrllżasz more psu, kapitan ieI
I zaraz, blada, z wysiłkiem niewyp owiedzi anym, panując jednak nad gł6sem
zaczęła przecs tawiac :

- Pan kapita n Grodec ki... pan doktór WieruBZ', mój narzeczony.•.
Ostatn ie slewo padło, jak strzał karabinowy. Kanonii" stojący dotych czas w
oslupie niu, rzucił się wstecz . N a Bzczęś::ie
nikt Il\lń nie patrzył w tej eh will. Pru fa. BO.f atał pozielenIały, z 3~bami zllciśnięte
mI, a pr~ga ciemna za rysowała się piO'uowo na jego czole. Był jak tygrys przed
skok'em. Wierus z zlodowaciał. Zrozumiał,
że Marta daje siebie na zastaw za jego
ZyCIe l bezpieczeństwo, stwHrilaląe dla rrufesora przeszkod~ trudną do wzięcia, wo.
hec kapitana zaś liczy na znaną Bzablono.

plemio na kaukas kie, rozwiłU1l na wi~lk~
skale propagandę rewolucyjną, ząlier~a:ą,oą
do stawie nia ztr&jt1ego oporu w raZIe pO·
boru.
ł ...
Rząrl- głosi zwillze k - pogwac14. J;.
l\.O~stytlłcjęJ "bo przyrzekł nbcym narodom, ze.
będzie się stosewał do prawa i hętb 1e p~
woi:lwał obce .narodo\\"Gśe~ tylko do rob.t

etapcwych-~ym(;zt.sem Łaś ubrano, pown ła .

nyeh w tEn B~lłln,. w mundury, ile uzb.r~
jeno ich i natyeh mia5t r;meou9 w oglen,
gd?ia O'Czywiście poni śIi najclęiaze strllty.
Wygn~itć,. pots.c, . w fab:,y kacb

-bnrgu dziala cze serbsc y, kt6rz~ przy~
byli umyślnie dla zorgan izowa ma nad
Newą zjazdu s~owiańskiego.
.
.,Now oje Wrem ia", powtarzając Wiadomość powyższą, doc:aje od siebie. że
zjazd ten ma być przeciwwagą niedaw nego zjazdu ujarzm1ony~h ~~rodowośd.
który odbył się w Szw~IcarJl. Ri.ąd podobno już wydał' pozwołenie na zwoła
nie tego zjazdu w grudni u.

P .. tił'owski-sh.

SpóH:a spot.yweza pohka "Jutrge uka"
w Peter;;b un"u już od Gw"tScit mies;ęoy pracuje tr,\ b'!m" normal nym. \V ohlica ch f1:
br)ki Putiłowskiej zQsta~ atw~rty .pol~'-l
sklep spożywozy. Obroty }ego n.a. raZ!6 nIe·
wielkie, z dniem kaidym wcIął SIę zWlę.k;~a
ją, dosięgająo po niespełna d wńe~ m' e.s;ą
each lstn'en ia sklepu przeszło 600 r];.. dz:en:
nej Bprzedazy. Jednocześnie z tt'm :cśn18 l
członków

liczba

ar Ółki.

U61'a nhecn\8 . przekroer;yła 800 oł:ób. Członkami Bił praWIe wy ..
ł,&zllie robotni cy, którzy tez alimi całą praCg

prowadzą.

Niezależnie od

hsndlowej strony koopepolskit>j w Pntiłowie, w lla-jbIizs~\" m
eza~ie projęktuje się otwarc ie puy sI'ó~ee
herbac iarni dla człQnsów, dokąd mogLb y
ratywy

Wybuc h na dwo!:"<' :U
lIlI1

źyęia ~oh:al!3ji

?:,olsk iej _

l

Tomsk u.

W ostatn ich dniach rozpocząl się
drudi rok szkoln y w polski ej szkole , u·
trzymy wanej przy .Towar z. poIski em w
Tomsk u. Nowy prefek t, ks. P. Kotars ki.
podkreślił olbrzy mie znacze nie szkol'y
poIski ef na wygna niu, ho ona tam głów
nie krzew i oświatę w duchu narodo wym
zdala od naszeg o kraju. Dalej gorąco
zachęcał dziatwę do skwap liwego ko~
rzysta nia z nauk, tw'erdząc, Ż~ odtąd
hasłem szkoły polski ej w Rosji ma hyć:
wiedza , posłuszeństwo i cnota.
W leh:ich mi.esiącach polski e Tow.
tom ski e wysIało 140 dzieci wygnańców
do urządzonej przedt em koloni i dla letnie~o <:dpoczyr.ku i. odżywienia s!ę na;.
sze] dZIatwy. Tuta} od rana do WIeczora dz:eci arnia korzystała ze swoho dy,
będąc doglądaną przez panie wycho wawcz ynie. Zabaw y były urozm aicone
. robótk ami dla dz'ewc zynek, a gimna styką dla chłopców. Nauka śpiewów lą
czyh wszys tkie dzieci w kolonj i. Pod
względem gospo darczy m kolonj a była
prowa dzona wzoro wo. Początkowo przeznaczon~ na jed.~n sezon 6 tygodn i, lecz
potem postan owion o zwiększyć admin istrację i dzieci pozostawić na cale lato,
zwiększając tylko ich liczbę.
Przytułek, utrzym ywany przez polskie towarz ystwa w tej samej wsi, spcdził lato, dzieląc z kolonją posile;~ o: az
zabaw y i śpiewy. Zorgan izowa. )le o' az
utrzym ywani e tych pożytecznych i.nstytucji na czas letn~ było duzą zasługą
Tow•. tomsk iego i śmiało może być zaliczon e do udatni e przepr owadz onych .
Zjazd

że

s.f:twiańslti

nad

Newą.

,.Birżowyja

Wieda mosti" donoszą,
w ostatn ich dniach bawili VI Peters

w~ oficerską
ku.riUaaję
myśl mu mignęło: Czy

wystarczy ...

Jeśli

kanoni k••.

dla dam,

i pue~

to pom.oie, czy to
nie, natenCZa8 i {)na ••• i

- Bardzo przepr aszam ,· najUlocniej
przepr aszam ... - usprawiedliwiął si~ kapitaB.-N ie mogłem znać_o uwien itie... Tak
wy ts nami w kiag•.• Ha?
Podawał rękę, był cały W ukłonach,
musD1ł wzroki em zawa-

tylko kilka razy

lane ubr:.;nie Wierus hs.
- PrzeI,r aszam. nie pójdę, nie mogę .•· 3mokłem...nie podobień6two... pań
stwo wybaeząl
l u'hylającI:iezręcznie czapki , skło
ail 8i~ i odszedł szybko. Gdy był zaledw o
(1 kilka kroków , usłyszał głos kapita
na:
- Orygilłąlny człowiek••• orygin alny•••
na taki deszez... 11.), gdyby on nie wasz.
blI.riszna, to jabym jego... orygin alny, so
wsiem oryginalny••.
000, i bll.rdzo nawe.U przyta kiwał profeso r. Nadzw yczaj orygin alny.••
Mimo oddale nia. Wieru sa słyszał Byk
tego głc:m.
Dóleciał go jeszcze głuślly, nerwow y,
histery czny śmiech Marty, pogłos jakichś
słów jej, potem otoczyła go cisza zupełna.
Otępiał teraz. zesłabł, jakby po niezmiern ym wysiłku fizyczn ym. Ten błyska
wio~nje przemi niony momen t zawierał w
sobie tyle treśC1, tak 'bardzo. kosztował go
duchaw Q. że na najbliższe godzin y nie pozostało w nim więeej siły odrzut u, jak w
zd9p-taneID źdźble trawy. Usiądł na schodka{lh jakiegoś zamkniętego sklepik u, opuścił głowf na piersi r pozostał tak bez ntchu.

Nie wchQd:&ił w rozważanie szczeg 6-

.

{(olejO Nym

"Wien er Allgem eine Zeitun g" donosi z Kopen hagi:
Jak donos i "Russk ij Wiestn ik", w
tych dniach dworz ec koleji w Kijo,,?ie
był wi~ownią wi~l~ie:g? wybuc hu! ktory
nastąpIł w przelez i!za: ącym P,?C1ąg:r amunic yjnym . Przeważna częsc pocIągu
wylec iaia w powie trze. D~orzec, został
częśc:owo zburzo ny. Z osob, ktore bawily w chwili katast refy na dworcu~ du:
żo poniosło śmierć, a jeszcz e WIęcej
jest rannyc h. Jest podejrzenie ł że wybuch by.ł dziełem zamac hu.

ooi po pracy swob64inie ttrByc1wdzie na odpoczyn ek i pogawędkę. J~st r6wlli~ll;; na widoku zadowolnienie 'szereg u innych potrzeb
kulturalnych cd 'n!;:ów B~Ud.
Z

Kijow ie.

Wieści

z Niemiec.

,. spraw ie mOl1le t złof:ych~
Berlińska »Voss ische Ztg. u pisze:
..Według' ohwie szczen ia burmi strza
miasta Carnb urg miały nastąpić wkrótC e
przeta pianie monet y złotej. Oglo5 zenie
to brzmi: .,Ponieważ prawd opodo bnie
przeważna część znajdującej się wobie gu monet y złotej wrócit a do Banku Rze-

I
l

szy, i ponieważ można przypuszczać, że
w obiegu znajdują się tylko małe ilości,
albo, że je się przech owuje , zamier za
się, jak się dowia du;em y na pewno , rozpocząć przeta pianie i nowe bicie monety złotej. Nowe pieniądze złote mają
alegor ycznie przypominać żelazny okres
czasu i mają być wybite , oprócz 10 i 20
markó wek także i 50 markówki. Spodziewają się, że przeta pianie ukończone
zostan ie do początku przyszłego roku.
Potem straci znajdujące się obecn ie w
obiegu zloto swą wartość,. obiegową.
Projek t nowyc h monet ma być świetny
pod względem artysty cznym i różnić się
znaczn ie od dotych czasow ych monet " •
Do tego dodaje "Voss ische Ztg."
od sieb:e : "Pan burmi strz myli się-jak
nam don.oszą o tern Bank Rzeszy i mennica królew ska-w e wszys tkich punkta ch
zupełnie; o nowem biciu monet obecn ie
się nie myśli".
"Vorwaerłs"

Rozporządzeniem

z2kaz any.

naczel nej komen dy na Marchję z dnia 8 b. m. dalsze
wydaw nictwo ,. Vorwa el'fsafl , główne~o
organ u socjal no-dem okraty czneg o stron"
nictwa w Niemc zech, zostało zakaza ne
na czas nje()~l'aniczonv.
łów. Nie mIał 9&

to·' s!ł~-njeZatapłał

się w

rOHwaianie szans, stworz onych momen tem
ostatJJim. Czuł tylko pÓłświadomie, je powst.raymany zoetał w locie, skierow any .w
jakąś dr6g~ okrężną, zygzakowatą,
ze
wszyst ko na cn wilę ocalon e.
Zatłukł mu się w piersiacb amiech ,
gdy przemknęłó prsez ruyśl,. po co Ma:ta
8zła do king. GłupstW{), to Jest przecież
Marta. Zatracił poczuc ie ezasu, nie wiedział, jak długo siedgi, chocid czasem
wstawało w nim to ps: tanie. Dopier o gdy
głód mu począł doskw ierae wyr!lźnie, uczuł
jakieś jakby politow anie nad sobą samym .
Nie jadł od raną. Wstal i ruszył na przedmieśtlie. Do domu, czuł to, lepiej nie iść.
Od jadani a w Bristo lu odwykł od czasu
pierws zej rozmow y li Kdiksz t.em. Teru
więc z przy~wyczaienia skierował się ku
pOdmiejskiej spelunCe, gdzie obyczajem nowym już podaw apo jakieś straszl iwie ostre
przysmaki rosyjsk ie i ogrom ne porcje ryżu
z cynam onem. Obsżerna, niska sala. zaiło
CZ6Da była zawsze podufieerami i dzIewkami przystr oionem i w parafin a suknie , pokradzi one z opuszc zonych , porozbij~~y~h
mieszkań. Znano lu \VieruB za, a włascHllel
żydek otaczał go nawet specjalnymi wzglę
dami, chronił niejednokrotDie~ niepost rze"
łenie ułatwiał niejedn o, kierow any instynktem jakimś, właściwym tej raBie prasta..
ref, dziwny!!, tylekroć czasu wojuy pr~e ..
jawion ym tajemn iczym instynk tem, odZ~8.
dziczo nym może po przodk at'b. którzy OBI:r
gnf;1li wiedzę tajemną czasu niewol i babI"

lońskieJ.

--- - (C. d. n.).

................
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Tow.K..aj~..a.e~••
- iI••• podatki ~Rie.
Jutro O godz. "~ po poł•. w lpkalu 1'0. Jak do-nosl "D. L. Z." na przyszłem
-. wat:zystwa przy, ul. Piotrkowskiej 91, ks.
pOSled.\lelliu Rady miajaki.ej priedstawio-ne
członek
Tow.,
wygło
p.refekt
Antosiewicz,
zO!'ttaną
do Zl\twf.et'"dzenia wypracowane prses
_ TeatrPoIsld (Cegielniana (3),
si pogadankę~ .. o Palestynie"~ Ks., Ant?- lRagistrat pr9'jekty nowych, pCHiaików: od
Dziś Teatr polski, występuje z ne~~ siewicz opowie dfiatwi.e osa-lnste wr-aten18
gf~utll, od okien i podatet dudatkGwy do b:.
piątą jUt w se%oni~, .premi~rą, ,ą »ędzre , ~ podroty d<? zi~mi świętej, p!z~zem mło: letQw tramwajów miejBlrieb.
Dią' ,sztuka Maksym~ GorktJa, V:" .~ "Na: dzi słuchacze ujrzą na ekrame szereg ma
--Przesył'ki pie~ię:i:"e.
;
Wyja~nienie pojutrze;. -, •
hie- ł którą re~yserul~ p. J. O'ltnS~l.
łowniczych widoków.
'
,
Do
banku
wschodniego
nadeszły
'sztuce td weźmie udzlał cały zespcł Tea _
_ Ze Stow. aauczycieli cbrz,
pieniądze dla następujących osób: Sali
łr
" ~ Rycbter6wną, ',I,OIszakową; NaZarząd kooperatywy spotywczej uSeidman,
Aleksandrowska 18; RabinoOdińskim, Samborskim i Bonec- prasza człoRk6w o skłaqanie kartwwozo- wic:e:a. Północna;
Dawida D~wid(Jwlcza.
Obraz ten wykonany jest pod ltaztimw główniejszych rotach.
.'
•
Brzeziny;
Lubelskiego.
Nowo~Cegrełnia
.
wych
na
ziemuWki,aby
matrra
~yło
~~
..
dym
względem artystycznie.
" .Na dnieli powt?rzone b~dzle w me".
na 31; Irenjasza WOjciechowskiego, Stoczyć do dnia 22 b. m., rzeaywtstą ilość
Zajmująca akcja przez całe pięć:
bielę' ,i we wtorek WIeczorem. ".,
"
,
Młody las· - Jana Adolfa Hertza, . ziemniaków~ potrzebnych dla ke0per~tywy. ki; Józefa F'Iugeła, B.a1uŁy, Cynunera 15;
aktów przykuwa uwa~ę widza.
cieszący się niesłabnącem wciąi pow!'ttze- , Po n,pływie tego terminu p~mocilik ko- Cypji Kozłowskiej, Wolborska 35f13.
Główne role bohaterów dramatu spo ..
- W"iaiftienłe.
mem, .dany będzie jutro po poll1dn1tt po operatYwy wyie~tUa l1a wu:ś. dI~ •paczy..
nieniazakupó,!
1 pr~yw<!zu. %femm~!OOw.
czywają w ręku zn-akomitych arlystów:
Penieważ
od
pewnego
cza~u
szerzą
eenach popularnych.
"
_
Kooperatywa mleścls1~ obecnie.przy się w mieście Ji0gło-Bm. o ma.jąc6m nastą 'Elemi Ri-chter i Hansa Mierendorfa.
Teatr popularn)' , (KotiStantynowsk~ lila.
uL Andrzeja i1r~ ,4 prawa ofIcyna 3 piętro.
P!Ć zasekwęstr..ow~niu bpusty, nadersł_no
Poza tem samo zagadnienie, jakiem
Teatr popułarnydaje dzi.ś pora.~
Oprócz tego'· z2.rząd k~pe!atYn' uprała.
namwyjaŚAieDfe, ze nigdy nie planowano
IIzy krotochwi1~ ~Gene~ał Bltz?rukiJ .,g.ra:
jest
..Przeznaczenie", pohudza widza do
członków' o zapIsywame su~, na masło, l , ui tei nie X'.oz-watanQ j8ki~b-kohviek ograsą z dnzempowodtenlen1 w .Teatrze Iet
refleksJi. do zastanawiań.
se'r~ gdyt jest w motno§ci otrzymywanra ' niczeń han~łłu kapustą. Ludność nie powinBim w Warszawie. Jutro wlec~orem codziennie świetycb powył'!zych 'artyku- na się n:epokoić podełmemł pogłoskaml,
Ileż to tomów już napisano na te; OeneralBIizoruldj·-poraz ,drugI.
łów.'
.
"
l'ozgłaszanem'i pnez lieJnfia.fzy j I!pekulan.
mat
przeznaczenia?
W historji napoty..
Ił '. W niedzielę po połud~ po ~enach
''';''' Z Uilł_ersjtetu Ludo_ł!GO.
Ww, pragnlloyoh z tego ełd~ąć lorzyści. kamy dowody, że bardzopowazne umy.ńajniłsqch . powtórzone ' będZIe • orygInalna
Biuro T~wa (Podleśna '1) przyjmuje
- % Palij;mic.
'fana T. Rmnszyca .W ogonku.,
,
sływypowiadały się za wiarą w przecodziennie od g. 6---'-7 zapisy na następu
DII. U-go b. l!!. odbyło aił' poele4serue
_ Koncert Eugenjullza D'All:erta_
znaczenie. byli jednak i przeciwnicy te~
jącewykłady:
.
R.:!dy miejskiej, aa "'~em';~1lr8dowano m. in.
Dn~ 2 listopada.,. 1.111 saUK{)gce~.
,ff1Sf. liter. polskiej p.Oanc6wny,· nad u~t. paottami opłłr.~ diłiełlllego: U·
go mniemania.
łowej 'przy"). Dzielnej nr.t8 ~będzle (wtorfrii piątki odg. 8-9).
.
.
chwalono:1u~le.ntełdQft adwesowego i prsyAutol' dramatu pod tyto .. Pierścień
. się koncert r. d prof. EugenłłlszaytD Ał~
Dzieje porozbiorowe PolskI p. Ftehny l!11~. wydatkować Bil utrzymanie b-inra do
przeznaczenia-,
Karol Szneidel', wypo·,
,.ta, ,genjs:lnerw pianis~y i kompPZo.ra.. ~ (§roay i soboty od g. 8-9).
1 kwietnia 1917 r. 270 rlł. Ul'zlld.zanie ,uwiedział
się
za
wiarą w przeznaczenie,:
',.
w zeszłym-sezonie na" ~r~e BeOraz na wykłady .p. BryI~, z EJ~ , u~ eg.H~Jłe,G dla Be:~~ s3łegłycb
7thovenambudzał zachWfł swołDImistr:zo , ny ekono.mji społecznej (pontedziałki od podłłtków.. Da utr.zymaaie, u.rqtiitł'k~lV epeku. z przebiegu bowiem akcji wynika, ża
stYlem i byleatnzjastycznie przyjmowany
g. 1-8 i piątki od g. 7-9). •
'
t9rów Pł"Blft"O m~t1Ni 300 rb. Zaal.ałdego posiadacza pierścienia, który
1pneznas:apubIiczność. Na pdgfalB złe.
, - Z
maturalnych inż. Ba.... , kCątoW81lO podwymyó JII.~omog~ wfpł30a.
ouarowała niegdyś' wIndjach, profeso ..
tą się dzieła Bacha, Beetbovena,- Brahmsa, , IIzc:zewsftiep.
llą pr.&ytaU:.o'f/lli starców ił 250 w. na 440
rowi Duyssen kochająca, a opuszczona!
Scbuberta i Schumaa.'
•
Dowiadujemy się, Ze z pośr6du~
rb. ~i~ezlłte. j~k ró-wnie! wyl!sygllO W1J.Ć
'
Biłef.ysą .jut de nabycia w Czyłt:1Bł
mów. kMn:y uko:ticzyIi kUl"sy matlWlJne lOG rb. na Ilf~ie prSfmłkll dla dzieci i hinduska, ściga nieubłagane .. Ananke".:
Nowoki Alfreda Simucha, Dzłęlna Ił.
Na tem tle osnuł Szneider dzieje
int. BaJ"czewskiego w roku bieżąCfm,
po 115 rb. mie~eani& xiII akalmanie teges
zJUl~na wlęksżo§c1otrzymała:!I'łliury W : pr2ytulku.
,~
Hansa van Bergen. który z nizin szczt:·
Warszawie na ostatnIch egzannnłJcb. po..
Naa~pnie odrzucono prośbę d~s.ek.tora
ścia zodał Jlodniesiony, na wy1.yny na to
,Tea1;r . p,ol.Sk.i wakacyjnych.
'. ,
8ahiy handlo7ej o udlie1ealetej azgole potytko,
aby w tem większą. otchłań nie, Świadczy to ,najlepieJ o pozi~ie
, 'OzU'· 14. w niedzielę 15 iw wtorek-17m.b.
żyeaki w sumie 4 "tys. rubłł.
szczęścia
w następstwie zostaćpogr'lto..
,"
o g. 7 I p6Lw.
wykładów i o ząslu~onem, uznaniu, la~.
Upow&ŻnloD{), ma;iW$t do pokrycia \V
kłem te kursy się cieszą.
•
nym.
Ciągu 3 miesięoy wydllotk6w· Da opiek~ Bad
- ergaeizAlłcJ'Jne zebranie
biednymi w samie 3;>00 rb. miesi~eznie. oraz
,
Gdy więc powtórnie zdobywa ów
Dramat w 4- aktach Maksyma Oori;il3.
biara zjedńoczonycb kooperatyw łódzkich
utrzymanie Bliipit&lów, rthVAlai w Bumie 3l)OO
W niedzielę 15 b. In. o ~ a p. Ppierścień. Uez namysłu rzuca go w głębiny
przy Stow. spoiywczem" Wyzwołeni~· ,,00.- . rb•• z funduszów zysku Centrali rozdziału
,
po cenach popularnych
jeziora, aby uwolnić się od zmienności za·
było się w lokalu Stow. • WyawoJenle •
cbleba j mąki.
,MŁODY
wodnych losów, miotającyćh nim w ~yciu.
Na stanowisko kierownika billra po'W sprawie - pedziału przez Wydział
S%łuka w 4-ch aktach J. A. Hertza.
.
Czy Hansowi von Bergen lżej będzie
wołany zasłał -delegowany ze Związku Stofinasewy magistratu sumy 15,000 rubli
warzyszeń . współdziekzyc~ 'z Warszawy,
~atr .czynny we wtorkl. czwartkI. soboty, nIedzieprzeiść
przez rE:Sztę tyda, gdy już pozbył
czystego zysku z. obrotów Komitetu roz·
le ł brłęła dwa razy. Bilety do nabycia w cukłernl
zawodowyms.truktor. _p~ D!eppeJ,;
się
fatalnego
pierścienia?
działu chleba i mąki 'pOmiędzy tanie
Jbtkoowstdego.
,
Na zebraniu- postanowiono, aby wszy-, kuchaie, stosownie Alo postanowienia
stkie' towary, nIe objęte monopolem, za- Rady miejskiej z dnia 9 sierpnia f. b.,
·r
-kupyw.aćwspółnie. _ W sprawie ziemniaWjWiązałysię 'długie deba.ty.
ków ,ttćhwalono zwrócić się do Wydz. za'Pr-ójektpe4ziałupieDiędsy smodyfiświata.
p!"owjanfowJ'nia miasta,caby biuro. ko~pe: kowany z9stał przezbltrmistrza wspOiÓb
Ao.a
pIeniądze
król;" Mikołaja.
,ratywy ,zaopatrywane było w' ZIem Dlakl
Baśtępui~y: 10 ·tys. rb. dlamięjscowej
Jak
donosi
,Figaro'4,
ból Mikołaj czar. , ..,-:z Komisji' ,Ol"tranizaćyjnej Pol'!" przez miasto..
Rady Opiekd~iej JUI Ituebnie miejskie,
4kł-ł IIIIIlIł~'...a)' Sznl...I.
_ Z Kała .st2".z)'1;)1I ł potllatars:z. . 2,35Qrb. zal'Z~dowi "taniej kuchni przy
JłOg6rski , BDSDY' llS 8weł ~hbostki d? pieW dniu diisiejszym odbędzie się w ,
W czwartek odbyto się posiedzenie. gminie ewangelickiej, 2,350 rb. dta marzą
nł'ldzy,
zawalwał Qosleb:e. \V ParJzu. rysali Domn Ludowego (P17ejazd 34) o go~
Koła starszy<:h ipodstarszych w lokalu
du tanich kuchni plliy gminiezydowskiej, townika (n czssto francusklem ł13ZwlsJm
4źłnłe 5-eJ po południu. zebranie wyborResursy rzem. chrz.. na kt6r,em oma- oraz 800 rb. Da ta:::iąlrnobeifl przyZwi,z- Lindauer) i polecił m'n zaprojektować dl~
.o~unogóry nowe monet! niklowe, srel}r,16
~ do ZarząduKołał.cX,1~kiego Polskiej
wiano nasfępując;e sprawy:
'
ku J8wedowymroootliikÓw przemysłu wlóMacierzy Szkolnej.
,. '
' P . Kapuściński zdał relację z ot- . knlstego.Ponieważ jeduk prsygłosowa
zJołp..
Prawo ucżestniczenia w Zebraniu wy- warcia kU1'S6w dla terminatorów rze- . ulu padło 9 głosew przeci wito temu poTygodnik dla ros)'jskich jeńeów
Imrtrem oraz prawoskładani!l głosu b~dą. mieślniczych. POstanowiono·' agitować ciaiałowi; przeło ostateczne łłOlow.anie w
wojen.,.oh.
JIrlaly jedynie, osoby, zaopatrzone w wśr6d majst6w. aby ci posyłali, swych iej sprawie prjewodDic~oy odłożył do naW
Wiedniu
lIaeU\ł wychodzić tygodnik
katty wstępu, jakieupr%ednio były wydaterminator6w na kursy. Następnie za- stępnego pGlliedseaią Rady.
rosyjski Niedielau • wydawany przeł 'O. i Ir.
w-ane. w ciąguostatnicb 3-ch dni.
decydowano wydelegować na zebranie
mlDieterj:m wojny, przenaolłony dll!. jeńców
• Spieszmy wszyscy do urny wyborcechu bl'ukarskiego, i betoniarskiego,
roeyjskieb.
Pismo to m~ podawać .wltui?JDo"
L
-n
una
•
jae1·
.', "
"
jakode1egata Kola, p. M. Bawarskiego.
"
aei
f) wydarzeniach
polltyoznych l WOJsko.
-,-Ogół_e zebioii!nle ~z.ronkó_ To..
Postanowiono zwolać wrlniu 19 b. m.
, Przezllaczenie, albo pierścień prze- wyeh, o urqdzeniaolJ g4lspodarezyeh mo ..
IINIrzY8twa Bila_I_teki PłII1ałłoz., ., .t.odzi
liczniejsze zebranie członków Koła, w znaczenia, jak dramat ten nazwat Karol
nafob}i. jej przemylile i handlu.
odbędzie się w niedzielę 15 b. m. o go" celu opracowania projektu urządzenia
Szn'elder,
od
dnia
dzisiejszego
demon.
dzinle 4 pGpol w sali Towarzystwa
wystawy rzemieślniczej z okazji 100--1etKredytowego przy ulicy Średniej Ni! , 19. ,niego jubileuszu istnienia ustawy ce"" strowanejest na ekranie teatru Luna.
Porządek dzienny zapowiada: 1) spra- chowej., Celem zaciągnięcia do Koła
woroanlekomisji organizacyjnej; 2) wywszystkich istniejących gospod rzemieśl
bory, 9 członk6w zarządu i 3członk6w
niczych, postanowiono wy~naćzyć składki
UłłCUfłKIJl,
łódzka
komisji rewizyjnej; 3) wnioski. Osobne
l'
_. k
b
.
u go we. .
"
d
d
awła Gmienia o c~on 6w o'ze ramu
' .;.. :Zarząd koope.. aływy .. Rella.
, Poniedziałekd. ,16 paźdz:ernika 1916 T., o godz. 8
rozsyłane, nie hędą. Na zebranie mają
.
.
. ' r ..
~.
(Abonamentowy) IH-eii (Abonamentowy)
,
oti
)n'awo' Ws, te.pu cZ,tonltowie, kt6r7U zlozyU
zymał t 'prezydIum po lCJlPOZWO eme·.
KO_CERT SYMFONICZNY'
-J
na
sprowadzenie
z
okolicy
200
korcy
ziemkklaraeje lub zapiszą się na członków
niaków. (a)
,
.przy wejściu na salę. "
_ Sprzedali taniego obuwia •
. ' Stow&nyszenia, kt6re zapisały się
Na posiedzeniu komitetu dla taniego
- , człónk6w, Towarzystwa Biblioteki"
obuwia, którego celem jest, wobec zbliża"
'W programie
mogą być reprezentowane na zebraniu
ć b' d
l d ść
przez.delega,t,a-.,.z prawem głosu,.
jącej się ~my;.zaopa~y , , 1~ ną u no
. Ceny ~ieisc Qd 50 'kop. do rb. 2.10.~Lo!e r1>. 7 i 10. Bilety oraz ab~namenty do ~a
naszego miasta wtanre obuWie, posŁanobycIa w mUfZe Koncertowym .Prledberg i Kou«. Pio1rkowska90.Kasa WIeczorowa w dZIeń
- .. Pl"zycz,ny,Wojn, EuropejskieiCi.
koncertu
Sali Kon,ertowej otwarta o godz; 6 wieczorem.
wiono jut w tych ~Diach rozpocząć sprze~
, Pod tym tytutem Tow•• Czytajl- wydat obuwia w składzie pety ul; PiotrkowWo trOB.IIr!}, W której autor, "J. Klecsynskiej 53 w podwórzu na lewo.
~j,wsp{)8ób nfellwykle prosty przedstawia
ww.syatkie ok.oJiczntl8cf, nieubłagalnym na.
,~t~B.tW8łU których Jest obecna wojna. Zna-
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jOJIłG~tla dziejilwego. na którym rozgrywa;J4st.. obecne historyozDe wypildki,Jest nie~
Sb_aie, potrzebna dla kaidego inteligenta.
J3rB8Z1lra ,.Przyczyny 'Wojny Europ. • spełni
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Począwszy od d.12 Października r. b. demoristrowanehę.ją najnow
sze kinematogr<?ficzne zdjęcia
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Prac own ia Gors etów

h1lFERS~IEJ

ANNY

nlniejsz em zawiada mia, ł2; z. d_em

i

października _ otwłera' _aga.
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Poleca wielki wybór: gorsetó w leniuszk ów. półgorsetów i
prostot nymaci y
roZneg orodza ju. Pasy pr:r;ed l poopera cyjne. btustono sze
różnych fasonów.
Wyr6w nywa figury. Prsyjm nje przefas onowan Ia i obstalun ki na
wszelkie robo, ty. w zakreśgorsecłarstwa wchełkące. Wykońcr;enie solidae.
Ceny paYstlij lne lecz· stałe.
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Wyźsza Szkoła Rzemiosł

Ku~

Zatwie rdzona przez

dla Kobie t

l'po lon ji· ~.opydłows~ej Piotrkowska 154
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. Wzmacniająca nerwy
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władzą

w_y i nU""
."enty ...
",bót w ........ .
lu_~o.wyc.'l l kierown iczki w szkołach robót Wykładane są przedmi
oty: haft biały. kolorow:; . I ko~c!elny. ~oszykarstwo, guzikarstwo, wypalan ie
na
, wyrzyna nie na szk1
krój: kwtaty, sloJdt. rys~nki, oraz wszelkIe roboty ręczne drzewIe
praktyc
zne i artystyc zne.
pan nauc~yclelek • fre~lanekł kurs pospie szny.
Lekcje rozpoczęły się 4,
wrześnla, od godz. 3-6 1 od 6-:-9 wiecz. ZapiS
uczenic od godz. 2-7 wlecz.
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dla nerW "9wy ch, serc ewyc h i astm atykó w.
H
5 kąpieil Rub l 10
H· w składacn aptecz nyc"h' i
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Wypró bowan e
w klinikac h i zakładach lecznic zych
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Dziś w.,SObetę , 14·1

w-l nicd.zi~lę. 15 października
8 wlecz.·

~w niedzielę,
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"Generał Blizorukij"
. l(rotof" hwila.
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konwersacji metodą ułatwiollę
rutyno waaa naaoz ycielk a.
Przyjmu j:: od2 i pół do 4-ej po potudnll l.

Szkolna-17, m. 8,
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Najnows ze wynalazki -w leczeniu zęb6w i w oddzIale technlo<
cznym podług prof. Dr. ArJ'ap ao i prał. Junga .
Leczenie plombowanie i usuwanie zębów· absolutn ie bez bólu
za pomocą gpecJ~!ch metod i aparatów . Plemby złote plałyno
w~, porcelan owe l In. Laborat orjum sztucznych zębów
podług
n;Jnowszeg.o systemu artystyc znie. wykonywane•. Mosty złote
p_at]l10we l porcelanowe. Koron y emaljo we ił kulorż
e
Re ulowanie bć·
~atu..ał~ych zębów. Umacnianie ruszających si& zebów.
g
ą w krzr;vo rosnących I wystawa Jacych szczeIt-eZ
;:tów p,?dług prcf. AngIe: Leczenie wszelkie go rOdzaJ.ustan6w·z a pomoca najnows zych metod i - a a.apalnych i ran jamy usŁnej Masaż p i
racYJn yprzy zapalemu dziąsel.
Uzupe .fnieni e brakuJ -acych
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nowe ogrody:, przerabiam stare,
tamo I dobrze•. Za. pro.l~kty swoje zostałem
odznac zony nalwyzszeml nagrod ami na wystawach i konkur sach. Poleca m duży wybór

drzewek owocowych
ł· park owych,
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Kobieta
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Krawie c dam.s~i .llpowo du kryzys u szyje elegll;.ucko kostJum y od mk. lO, palta od mk.
suknIe od mk..2. Szyje karakułowe żakiety
futra i przera.b ia .na najnow sze fasony. Pra.c~
wnfa E. Rudzkie.} Piotrko wska ]i 17. parter.
:rracow lfa, znajl\Ca. gospod arstwo l
In wentar s potrzeb na. na wieś wi&dom.ość !!'óOstawić w Gazecie Łódzkiej p.:ld' -Gos-

przeprowadził się na ul, Piotrkowską N! 16
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poleca
31.
B~w~runkowo 51a~ można nosić ubranie z materJału .Am~kanska skóra', Przyjmuję obsta.
lunki Doskonałe spodnie od Rub 8.50 Piotrkow ska
145, m. 34 Haberman.
rouisła
Kuzdra zgubH:a paszpon ; niemiec ki
B. wydanwa
y. przy ul I<ątnej 12

przeprowadził się

~Jt~

Il6 lpiqtro front Okazyjnie sprzeda m bilard krę
oraz rolwagę lekką z bokami.
SPrzed am meble tanio. Piotrkow ska 163
m. 12 lewa oficyna II- piętro
Ą
Meble różne z kilku pokoi i maszynę
•
sprzeda m bardzo tanio. Piotrkowska 173
sklep tabaezny. Krauz.
Meble tttywan e kupuję Oferty pod UŻVWIU'O
do'. Ga!ety Łódzkiej.
"• ~
giełkowy

fabrycz ny,

Dr.. l. PRYBULSKI
róg
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1lŻYw!1ne oraz łózka metalow e. Poleca Magazy
n
Mebli Władysława l(omiszowskiego Piotrkow ska
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90 róg Andrz eja.
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kaz numeró w zastawó w:,

l(urs 3· mies. rb, 2 (dwa).
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celem sprzeda zy za.staw ow nieprGl oIigow anych we właści
w Oddzial e I Zachod nia 31 f w Odchia le II Pasai Meyera 11
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r -m aJews
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