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1916 r~". zatwierdzoną przez władze w dn. 26 Września 1916 f., wypuszcza pożyczkę

,

1.. Potyczka tapnd.nazwą5 1/!!% pożyczki miastastofeczneno Warszawy 1916 r. będzie wypuszczona w obHgacjacł! po rb. 50, 100, 300, 500, 1000 i 3000.

c:je będl :WfP1Hzclona n:t okadciela i zaopat rzone w półroczne kupony,na łat 15,. płat~e 1 Kwietnia
oóżyczki liczy:śię od1 Października 1916' r., -czylie!e pierwszy' kupon będzie płatny 1 Kwietnia 1917

2. Amortyzacja nożyczki. rozpoczńiesię l Patdzłernika t918-r.
t:orociniel/io,cZ~ zrea~iz;owaner
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Redaktor przyjmuje mteresantów w sprawach re-
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Wyehodzi t:cd~filriJlle>popółłldldticw nledzl&łe' r'wlęta

Rok

..Jtm Grodek.,'
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Oblig"",

l Października każdego roku bez żadnych potrąceń. Bieg procentów oó

f.

i będzie wykonaną drogą losowań wpół roku

w Lipcu i Styczniu, przyczem amortyzacyi ulegnie.

Magistfat zastrzega so!>ieJ~dnak prawo skupu całej lub aęści p3tyc:zk;. w ty.n o,ta:uim wJpad!tu dr:Jgą. I03owania, po nom!nalne
dn. 1 Paidziernik,.a 1919 r'J w każdym terminie płatności kuponów. O takim skupie pożyc1;ki będzie podane do publicznej wiadomości na tr%)
potyczki.

Jllęs:ące przed termin~m skupu..
3. Terminowa

zapłata

za kupony i amortyzacja

poŻ)1czkf Jiaóezp~ecza się całym majątkiem

i dochodami miejskimi.

4. Obligi.'cje. będą· przyjmowane po cenie nominalnej•.: jako kauc.yeprzy wszelkich umowach z Magistratem •
. 5.. Magistrat pGczyni' stosowne zarządzenia c~lerń wprowadzenia obHgac:j( tej potyczki, jak tylko się to okażemożliwem.- na Giełdę Warszawską•.
-

.

-

Zapłsv-nacpo~czkę'po cenie .rb. ·93.....-;za rb.tOO.-- będą-przyjmowały w dniach od9 do '28 Października r. b. włącznie KASĄ GŁÓW• •

MAGISTRATU oraz·

następujące domy

bankowe· w Warszawie:
12.. Btmk

~

Bank Hand/o'Wy Uf Warszamie,
Bank Dyskontowy Warszawski,

a~

Bank Zadwdnl, .

4.

BankPrżemys~ WarsZ4flłSkl,

14.
16.
16.
17..
19.
19.
20.
21.
22.

l~

Ziemiański,.

13. Bank Kredytowy,

5•.. Ba.n/l Kupiecki Ł6dzki otl4z.ial'W Warszawie,
6..I(asa polyczkQwa Prze",y#o'Wców .WarszaWskich.

7~_ .lV.ars~~'Wskle 'Tfxv~rZysw~ Wzć4jemnego K;edytu,
8. Bank Iiimdlowy W-m LalUlau.
9. Banli dla HatU!lu; r Prze~ysłu tv Warszawie.

lf): _. Bank TOfIJ/Z.Tzystw Wspó,ldzlelczyck.
.
11. _ Baltk Handlowy fil Łodzi oddzlal 'UJ Warszawie,

Adam Plędzlcki,
S.- ltlatanson- t S-'Wle,
A.• 'p'eretz i S-ka,
MarlUls -KrolI,
iiiH. S.zereszoWskl,
August Młnkowskl,
Edward· Latulle.
Fellcyan Sokolowskl i
Stanisław

Lesser
oraz filje POWvźszych. banków na. prowincji•

.Magistrat zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia subskrypcji,.
pragnącywziąć. ucWał w subskrypcji, winni w oznaczony.mwyźejterminie w.aieść tytułem przedpłaty 10% zlde~łarowattej do nabycia sumy. Przypadająca do Ue
płaty res%t~ naietności ~wi~na być wpłacona. pod . rygorem utraty na rzecz Miasta . przedpłaty, do tej samej. instytucji, która 'przyjęła przedpłatę, w dniu 4: Listopada rp b,
z dopłatą kop~ 52 do każdych rb. lOO~-. tytułem wartoścłkuponuza czas od

i

Października do 4: Listopada 1916

f •.

V\lp.łaty:powyźsze ~innybyć usk-uŁecznione W rublach~
Po zapłaceniu należności

j

za zwrotem

.niej sumy w obligacjach p:J ich przygotowaniu. ,

POkwitowań na przedpłatę 'będzie

wydane. świadectwo tymczasowe, które

b~dzie słUŻyłO za dowód na otrzymanie

odpowiet

14260.

Nr. 2B5•.
...

GAZETA :ł-O,DZKflw

Stanowis~a

Stanów
Zjednoczonych.

Gdy przen !;iHu mi~eiąćami p. Wilson,
prezydent Stanów Zjednoczonycb, '-'"yaunął

temat pOkuju, moinu było przypuszczać, że
prezydent naj więkuego państwa neutrainegu w iwiecie kuitury na serio ,lIlitr~szczył
BiQ o interesy l;ul~uralne obu połkuh.
Był
lo wowoaał pierwszy głilS polityczny, wyraBający gomw(;ść do pośrednictwa pokoJowego
· w społłobnej ehwni.
Ponieważ puytem wystąpienie to przyJ)l.IdlO w krótkilJl ,CZUlił po ~~lJlle1'Zeniu z~

bezinteresownie) wspomaga glHlpodar»
C~!il ezwórporozumienie. Jest-to jll~ kwestia

(i<CZ

. natur! realMi, nie ideali9tyil~nej.
wymowa może byd wybitniejsza.

8~ Jej

Stllcł

t6i
straty materjalne mogłyby przuoać kQrayaoi
J! slłkll~fll haudlowego.

l ta sprawa nie .'\ątpliwie .ejdz!e w za';'
kres wyborczYi.'h kon:unktur.

Tak c:r.y inac~ej od zmiany atauDwiska
Amery"kl zależne b~łyby I:!ZallB8CZWÓrporo.;
zumienia; a te zmIany znÓW S1} w zawisło·
ści ud naetrojó'!ł jakie się przejawi:\ w d~l
uyehkolejaeh agitacjI wyborelei w Ama·
ryce.
J. T.

niesprawiedliwości i krzywd yv t~akto"
· waniu jenców wojennych niemtecktch.
Zbłąkany dwupłatowieo.

Biuro Wolffa donosi: Dzienniki I'ot..
terdamskie donosza. że w peWnej wsi
we FlandrJi zelandikiej opu§cił ~ię ~a

ląd dwupłatowiec niemlec~i.ZnaJduJą~
cycb się w nim dwóch lotnik6w inter-

nowano. Wznieśli się z linii frontu nl~
mieck;exo. Na terytorjum holenderskIe
prżygnała ich burza.

IH. Piotrkowska lir. M. IJm~r, frnt

BIuro Ger,dorłfa
PRA• •EGO

KDłłSUI:.EIITA

cz.ynne bez przerwy od 8

.

ł pdt

rano do 7 wiecz

Płock.

tu ogłoszenie w językach!
niemieckim, polskim i w żargonie o zezwoleniu władz na otwarcie w Płocku 8
Ósma ofenqwa włoska nad klasowej wyższej szkoły realnej, k:órej wych;Jwańcy będą mieli prawo wstępu na u...
łaoDze.
niwersytet i politechnikę w Warszawie.
Z &ł1strYiackiej wojennej kwalery praSzkoła będzie dzieliła S'ę na dwie sekcje:
targu z NiemcamI, temb~rd~H.!wydawa~o ~Ję
, Bowej donof,slł pod datą "l211UdziernikiJ!
ieńską i ,męską. Językiem wykłado~ym
ODe po wainl} jllterw~n~lą:-" Poka.ało' alę 'Je• ZaCh!;Celli przykł-ademZaehodu, l'czpoczęli
bę<4~e polski. Dyrektorem p •. Hallmg,
dlłak rycblo, za był. to -efektowny fraliles,
włosi swą ósmą oferrzywę przeciwko fron.. · kandydat, praw. W r, b. czynne będą 3
połyteellny mołe ty~ko p•. \Vi!80n!lWi wotuwi austryjacko-węgierskiemu nad honzo
kja~y· przygotowawc.e oraz klasy 1,:' II,
,Rorwegja wobec niemiec';
beo łblibjących się wyborów rrezyd~ntalIII
i IV.
.
,
.
i
')la
K3rś.cie.Stu
"pięćdzies!ęeiogot:llIhiny
kich łodzi pod.oda,.
DjCb.
'
ogień a dwóch lrzeeieh prawieogótnej
. Odbyło się tu. posiedz~nie. ~ :nagi..
Norweski dekret królewski 21 d-m, 13
W Am.eryl!ę są dw~ wj•.=tkie obozy epo.;.
lIoścł :dział 'nieprzyjacielskich ~rzygOlowBł
skacie z udziałem obywateh mJelskIch z
wrtleśnia
głosi:llŁodtie
pod'!OJ!08!
.
~
łaczof<: 1) j~den pragnie dalszetwojny euroataki p!acll~y. "CAły front od GoryC!i .ai
okolic Płocka, VI sprawie założenia szkoły
joua.wojenoie i należące do Jednej • . , n
peieklf!j,eboćby ona trwad, misła przez lat
do morza musiał wyu-zymać szturmy l pl~rolniczej w Płocku. Powstał projekt,aby
walerąeyeh. nie mDgą 8i~ p1)fuuał.w·.....
50, bo kaidy d31en wolny bngaci J)fsem:sł,
klo
artylerji.
Dotychczas
najzacii}ciej
ata
..
na 'cel zu~ytkować budynki po składach
trzymywać na wodiu~h. norwokłch., -,I~W.
rolnietwolłlpeknlaoj!ł . amerykań3ką I 2) ,
kowany
był właŚQiwy fl'ont Kat&tuJ_~e..
monopolowych. Utrzymanie pensjonarzy
zlikazten zostania naru8zoDy. 10 'luekuje
drugi, który pragnąłby połozeuia.kresu wojsmen, li obu !tron wsi Na'racas nad Ison- . przyszłej srkcłf rolniczej obliczono na 120
je
niebezpieczeństwo .ataku 2e suoayoo.lnie zl.lrówuiJ w fUłerel!):ł mort1lnycll ,stosunzo a~ do południka . przi;;d Tryjastem.. Za
ro. rocznie. Kierunek szkoły ma być gł6\veskich sił zbrojnych. Zakaz ten nie wyk4w amerykaAaldch, jak onroDy dóbr kultuwyjątkiem miasta: tegq. wlękua część
vmie prakty,zny.
klucza
Jednak,
by
te'
łodzie polwotłll~1Ie
ralnych całego Śwhta.
.
Karstu i ~Przykghjlieyna jlÓłtt&cy front
Wł'ocławak.
względu na zły stan pogody, albo ze wzgl~.
Teudrugi obó~ bez radości przygląda
1'.D·ajduią siło} w sf~rżeegnia art)'łerji wł~ .
.
:Fabryh,
cellolozy
zdołała sp~owadziC
du
na
rozbioie
przybiły
do
wybrzeża
D!)rsię bogaceniu się rycerzy .. busineAu·, którzy
skiej.' Artylerją SStil1\ ieiła-ak;. wbr'ewprzy- , dostatettną ilość drzewa tratwamI, ażeby
weskiego, w'celll ratowania życia ladzkieciągnęliby bez końea lury z wojny, co wlapuszczeniom włochów. binvy si, niewSgo. Rozporządzenie powyzsze nabiera monie przerywać czynności. Okolice nasze·
Bciwie nie oddsialywiln \ r6wnowagę Btosungrywa.
J lk dotycll~aa8t pn~wnik b$~'u
cy
w
dniu
20
października-,
'
.
go inIasta na północ i południe od Wisły
kthv ekollomi'znych w Ameryoe Północnej.
.Lokftl Anzeiger· wiadomaść h .pa- . tecznia t:łko krwawi.io w powtarullyt:h
miały bardzo dobry urodzaj, szczególnie
Wprawdzi'ł do Ameryki napływa duM złota,
atakach.
trzył
'
.
naltępuj~cym
przypiekiem:
..
To,.
co
buraki cukrowe w Nieszawskim bardzo o.
.
wprawdzie różne trusty podnoszlł dywidenStany ZjednoqKOJle odmówiły Anglji l jej
brodziły, tak, U cukrownia w Dobrem
PPOt••t polak6w an...,.dy~ a zasobność w niektórych waratwach
pt.teprowadzi· normalną karnpanję. Rówwzr.1Btll,ale llarazem wojnap~d\Veźa. norma!- , wasalom, to Norwegia przy~mała im ler~z .
lra4skroll.
i1ie~
i południowacz~ść powiata lipnowlltzei!!
prosty
dekret
królewski,
Jakby
Się'
,nezyeie goapodarC!eitylkoej!:ęśćroDQtni- '
Delegat pol~~iegG KomUettt .ilłWO~ sldego. są;iadująca z Włocławkiem, cieszy
tu rOzebodziło o najzwyklajszą -rzecz' Ul}. :
ków . korzysb z dobtyob k~ninnktur prz?się urodzajem cukrówki, którą już zacz~t'J
świecie. Oopowiedź na to .łlnal~ ~oźna; wego w Ameryce, dr. fil. Pelit«; Mł9flal'
łJ)j"słowydJ~Pr2ytelll W sferach, mająoych
skif w imlenh.q:ł)laków,,~~~ . kopał,. cukwwniawięc w Chełmicy ma za\V Ik\iltee!łlej akcji niemieckich ł(łdZI pod-'
większe pocsullie et9cłUe,tiWdaj" sa zt'lltlAmer.ykę. złotył departament-owi' 5ti-'
pewniony przesór. Koniczyny w rżyskach
wodnych nil Oceanie Lodowatym. prRprawienie podl,canie "01111 'triDtentach
nów protest -przeciwko stanowi$łm~ ja..
s~kadzającaj
puewollowi
kontrabaDdy
z
wy
..
tak
wyrosły, ił rolnicy zebrali je na zimocZJS!o materjełfstyczuyeb.
kie zajęła Anglja wobec amuyktlllskiej
brzeia norweskiego do Rosji. Akcja ta jewą pasz~ i złoty1i w kopy. Koniczyny
P.WHIlOD, licząc się Z temi aferami,
pomocy dla Polski. ProteSt ten wrę
dnak przez zakaz norweski ani trochQ nie
jednak przeznaczone na zbiór na nasienie
chciał je zjednać sobie frazesem o S!vyoh pozostanie osl'abiona. Pofaz pi~rwszy zdarzy- czony został Lansingowi.
nie zapowiadają plonu z powodu zbyt bujkojowych zamiarach. Dziś ina wszakae frało si~ ., całeJ historji wojen nowo~e
nego rozrostu. Łubiny nas:enne również
.isja 8e.......d:r.
zes ten ntracił wB~elką w!\rtoś6. eoru gł~. :
snyeh, by czyniono jakąkolwiek róini.e.t w
z powodu wilgotnej pery dotąd jeszcze
biej utrwała się przakon3nie, ze urzędowe'
Poseł Stan6w Zjednoczonych w Ber
rodzajach okrętów wojennycb; Zakał nornie
dojrzały i całe ich łany stoją nie ścięte.
koła am~r\'k8ńs&ie nie prze,trzegajlłścisłej.
Unie) t!erard, jak donosi "Voss.Zeit.·
weski zwrócony jest Vrzeci wko łodziom
Koło
nelłtralności, lecz z egistycznych śeiśle poz New-Yorku, zaprzecza jakoby podr6ż .D • W.Ztlłg.-.donoei Koszty budowy no·
po~wodnym wszystkich stron ~alezącycb.,
.: łnuiek 'Pcrptr-rają koiMiOią'd()narea.anI8~. CA-'
jego miała jakikolwiek związek .~ spra, f1łk:tyc%nie "Ji!duk tlotyka tyl~o Niemcy".
wej 1I0lly Ił Izbicy dG Lubciyna rozłożono
t"go"aparatu wojennego. B~zt&go BukllrsU,:
wą łodzi podwodnych. Oznajmił on, ił
. POoJoc
dla
RumuDji~
.
na
wsie i dwofY,sąsiaanją.ce Z neWIł' szo"Sł}.
:JIIaj;j,cego zupełnie' zdecydowany charakter,
':.
.
stosunki pomiędzy Stanami -Zjednoczoprzyotem
nstanowiono ponział na dwie straani Rosja, ani nawet AugIja nie zdołała~y
.Cambana- dowiaduje się" O pow.onymi a Niemcami należy uważać Z8: ure'fy.
Wsie
i
dwory wsuefie pierwszej, bOI'
pfl~cjągaó, wojny., Amętyka ..~i~DUą łię,
~aeb wylłanja rurnuAaki(>go:lenetała Georgulowane, .W przeciwnym razie bowIem
poŚt'edaio Idące sad nowll alosą, płacie bę
na arsenał k(lalioji, na jej magazyn p'rOwiangiescu Z mi3j~ do Peteuburga co Mstę- nie Optmclłby on Berlina.
'
dą, po, IQ marek I morgi, sai poł"iollew
łowy i Iła ~lltycln" eio1.łą jej Ifolkt. Co
p~.
..
atrefie
drugiej - dalalej - po 6 lltarek.
najl1lUieJ lJl1)jna Amerykę llWa836z3 owego
,:W umowie wojsko-wej Rtl3ja iOb:aOsada beica sak płaoló ma 10 ły&. mk.
tertiu'l gaudeb8, który nietylko raduje Bi~
wi!}z.'1ła Iii, wysłać do Rumunji ~nac!ne
~:kr\V{<wy<rh, IIspasówe'U!'9pe.jakie!ł. Jecz kM·,
CItę·toohowa.
. ,siływpjskcnveprzec.iW aulgarji. Tymcza. ',.2,Zł·
temu na ich, dMaBym et,gu #alei)'. <Uyby Bem ujwyjala rada woje.w ·,w. ostatniej
_
rIL
Jak donos,q dziet1nikiczęstochowski~
'rzlld Sboów"''idlDy prez1dent majlłcy dUŻll
eh~ili poSiąn9,wiła.,."ie wojskp.,l'Osyjskle.
grono os6b czyni ~ taranła o załotenie w
\lładzę l!&m1ldzielnl\, eMluł się pU8chvata..
przeznaczone do Rumunji, ma być wysła
Warszawy.
. Częstochowie Klubu P,ństwowo1lCCów
· ..iJS,tym,ilrąuo ..... -ia br~.ło~1 blll lit i
ne na Woł'yn.. prawd~pot!obnie ,dlatego,. ~~.
Polskich.
(rodków.
'
.
,
,Poąoaldla .....lE. . . . .
prsa8zkodzić dowództwu niemIeckiemu w
Dnia 12 b.. m. o godz. 7 rano za
wysłaniu wojska ze wschQdu nli front sa..
Leoz p. Wilson nie wzniósł si~ ną wyl..
Drugi b!lrmistrz m~ stał. Warszawy'
koszarami Zawady rozstrzelano dwóch brachodni. Król rumuński i prezes ministrów
sze moulue stanowisko, korzysta w pełlli
p. Zygmunt Chmielewski, powrócił z Berci Perzyńskich, skazanych na śmierć przez
z uprzywilejowanego shnowiska, jakie Ame .. Brałianu WI1tVili a pretensjami de Rosli, " lina i obk) Qbowl,zki słutbowe.
Słld obwodowy w Częstochowie,
otrzymali fednak odpowiedz, ~ przyrze~ · . Delegacja w. osobach pp.: Zygmunta
ryes Iladały koujunktllry wojellne, i sam poPerzyńscy skazani zostali na śmierć
czona pomoc rosyjska: wslraymanll nalała · Chanie1e~o iJer~()Meyer', przy~
piera stronę, po której ocz9kiwać mołę więza zabójstwo Wołkowskiego, którego 1111na illdanie Anglji. Wbbec tego Georgiescll
kuyeh korayści.
_,
wiozła z Berlina zapewnIenie co do motU..
pa znaleziono w tyćie pod Wrzosową.
wyjechlf 40 Londynu. 'abJ aa, pOśrednIc : wołcl ulolronnia nowej poły~ki miej~ej
.
Tymozasem ' . upiłl)i pabUe.G&i Ame-:
twem Anglji wyjednać dla Rumunji wi~ksze
ryki są jut stan~ia. L wielu stron prsejaw bankach berlińskich, poznańskich i belW Kownie zebrano %apisów na pią..
poaJłi:i wolskowe.
Wla alę opv.JOia, prRJCiwc łUtU atallowiatw
gijskich. Dowodzi to zaufania, jakie fi~
tą niemieclał potyczkę wojenną za pośre ...
rządu i to odbić 8i~moźe na kampMji wynansi§ci
28granic1ni
~wią
do
przyszłości
Lloyd George o Rumunji.
dnictwem .Ostbanku" na sumę jednego'
borozej. Grlyby okslialo sio, ,je przewaga
finansowej Waruawy.
Podczas dalszych rozpraw nad kremiljona marek, 11 tem ludDołććyWiłaa dajest po :stronie przeciwników wOjny, miEżdly
AttaQbo państ1llr ne.t,.aln,oh.
ła 6Sooo marek.
· łandytiatami napr~l'lydenta mógłby ait u. , dytami W'ąngi~łskiej Izbie gmin, Lloyd
ff
"O. Warsch. Ztg. pisze: " We śr~
George' odńołme do Rwitunji powie"wydatnió zwrot ku pokojow.ym dl\zeniom.
Radom.
byU
vi
.Warszawie attache wojskówi n1iStę..
dział, 'iż rqd lotlp-yń,ski niema naj-·
. Allierykama,w pewnej. mierzerozBotIepiono na muraoh naszego miaata
pujących siedmh~ państw: Cbile,Chin.
mniejszych. wątpIiwo~cr.U 'Niemcy ~wy
, atrv.ygnięcie w . Bwyoh dłoniach. Jej presJa
ogłoszenie niemieokiego satllądu kolejowego
ff •
Danii,
.
Holandji,
Peru,
Szwecji
rHiszpanji
tęząwszystkłe " swe siły,by. Rumunję,
113 koali cię mogłabi dużo zdziałać.
Zam., ot".ret.. .418 ł'1lcbU pasaśersklegCJ oałegct
'"Bezwyzn...iowi
przez nienawisć i doś.Ćł ~nieść ialmajkni~cie rynków amerykańskich zmusiłoby do
.8Zeregll poblcseń kolejowyoh na Litwie. Oprędzej. Jednakże koaliCja uczyni wszy"
nastroju pokojowego. Iuterw.mcj!l w duchu
Korzystając z obecnego" pominięci.
głoszenie to wydano tv trzech j~:aykacb: nie..
stko, ,byn~weg<t -sP1:zym}erze~ca swego wyznania w spisie paszportowym ~et1lty.. mteoki1Dł polskim i litewt.kim.
pośrednictwa mogłaby być poparlaargumer;'
ochronić przęd groźąCym mu ciosem. '
tarni, że Ameryka nie może dłużej' pnnosic
dówj~ oddając .. dzieci ,do ukoły. polskiej.
Kielce..
oopowiedz:alności
przed historj" za to, że
zapisuje
je jako bęzwyznaniowe" Je'dnalae
Komiaja-pap.am
••
łarna.
.Guata
P6lsb"
donosi z Kielc. Wyo11a właśoiwie podsyoa wojnę, że to jej przepodaas uhiegłycbśwU\t ~dowsklcb, praNaostatntem posiedzeniu komisji
piek
białego
"piecJywa
został ostatecznIe
mysł i rolnictwo dostarczają środków jednej
wie wszyscy ci "bezwyznaniowi- nie przyparlamentu niemieck!ego pl'Zyjęto rezo. śli do szkoły. Niektórzy więc dyrektorzy. w.broniony reskryptem li:emendy obWOdowej
ze "trUlI walczących. Takiego argumentu
lucję zgłoszoną przez centrum, żądają
'Vi myśl rosporqdBenla generalnej gubernji
domaga sili ju~ część opinji szczeue demopo skarceniu tej maskarady. zapisaU te
Cfl nawiązania za pogrednietwem Stoli.. dzieci w odpowiedniej l'11bryce wyma_
w Lublinie. Brak bulek zastąpiony będzie
kratyczuej.
cy Apostolskiej łub patisŁwa neutrałne~ niowej.
obfita.1ł powazedniościl} dobrego ohleba, który
Czy prędkO motyw,f te odnioslł .wygo rokowafi, mająCych na celu istotne
płeć będą iwie jełłlcze, nowo powstałe pieeięstwo nad instyuktem knnyłci materjalOqeretka niemieCka w War.zawle.
poprawienie losu' jeńców wojenny<:h,
brnie: Piekarnia współdzielcza puy S10wa..
łJycb, to inne pytanie.
Moze dopiero w
.Posener Neueste Nachrichten· dousunięcie wszelkiego rodzaju środków
rzysseniu •.społem", która już gromadzi
ebwili, gdy nastąpi punkt nasycenia apelyrepresyjnych, wreszcie zezwolenie wszy- noszą, te dyrektor niemieckiego teatru w m,k~ i .Piekarnia w,dl&łału aprQwilaoyjne ..
tQW chciwości. Ale ,ten punkt I3zwyczaj nie
stkim jenCom cywilnym na powr6t do 'Poznaniu, p. Oottscheid, otrzymał w War- go przy komitecie ratunkowym miasta Kielo·
ma granIu.
ojczyzny za wyra~nem zobowiązaniem szawie wezwanie, aby dał dwutygodniowy (lfraneilt~ta .JÓzefa 16>. gdaIe moma juś od
l{oAUwe jest jednak. ja weamie tu
występ gościnny ze swoim personelem 0się państwzaiłlteresowanych, te twe~
poniedliałlu dOdać chleha woale smlonego
górę inny moment moment Ściśle polity.peretkowym.
nieni nie będą wcieleni do armji.
po 1 koronie u boohenek.
czny.
Komisja {)dl'ZUc:iłaprojektrezttlucłt
.anopol
••
,",.Lubllw.
Między RJsją a Japonill przy zgodllie
wniesionej przez konserwatystów, a do..
celu
nkrócenia
spekulacji
solą,
zaA~glji. zawarty zoshł traktalr, który Japonji
Władze okupacyjne auatryjaokie samagającej się poprawienia losu je:nców
rząd ,miasta. otrzy~ać ma wyłączne prawo
zapewnia olbrzymią sferę wpływów W Chitwierdziły w tych duiftch statuty ,Kluba
niemie~ich w Rosji. i F'l'aru::Jił re~lucja
sprowadZama solt i roźsprzedawania lei
nacb.: Ca!y traktilt bezpośrednio zwraca. się
w:zywa. rząd, aby starał SIę o pozyska.. ludności po cenach z góry oznaczonych. mieszclańałdego- li Lublinie, organill8cji.
ll~zeCIW l~teresom amerykańskim.
Ant3gopragnącej .konsolidować l utrwalić Dyt staDU
me tej poprawy wszeUdemi drogami
W związku z wiadomością o tem zauwa,m~m J}Qml~dly J8p(łnj~ a Amer,k-ll na slmmiedzcaańskiego W Polsce. ..Klub mtesuńchoćby .nawet. mgrQ*eniem i WYkóna: , tyć ~i~ daje spadek cen soli na rynku.
tek tego zuacznie się pogłebił, Tym aposo~ ski-nIe ma Jamiaru być Organem polityki.
niem stanowczych środków odwetowych. Spekulanci bowiem usiłują wyprzedać zgrobem dyplomatyozne, zabiegi kaolioji ekierowaani terenem walk partyjnych. ale llOstawi W
Przyjęto rezolucję Haussa (Alzat.)
madzone zapasy soli przed wprowadzeniem
,ły swe ostrze przeciw stanom Zjednoezotym kierunku osłonkom lIwoim pełną swo"
dotyczącą nawiązania rokowań z l'Zą= monopolu, który pozbawi ich możności
-'1m W tej samej cbwili. gdy Unja Pólnoona
bodę działania w udpowiednlch stronilIdem francuskim w sprawie usunięcia dalszego wyzysku ludności.
ctwach politycznych.
~
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Na razie .Klub mieE!EClłański- ogłasza

)ełł,ate .ol~darno~ó sdeklaracjlł· w~tfj\la~..
trdeJ. iauy miejskiej W&lłtiw1fjpota"lćtj,of1ił
la
~.Ut ł,acel utnrj'małlle po.łsklego

a
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miailł;..
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. łel'Bil w sposób
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Seweryna 1. Bajkowskich Malewska

dwojaki: wewn~tft111,. ~t bezPQ~rednfl\
.drDd%e Es:ik..:S"E~rel'ł;.,,""'Cjył.i1tS
,rac!} kultulalnlł wsrM Bpoleczen8\wa m'9},;
..
iona weterana a 1".
ikieł0,łfł8WBłkSDI. ;WI gluneieaaml?!,1i51l1l1l wnik. uległ. Na WZlllóru
Wyprowadzenie
zwlqk
z
domu
przy ul. Prz~dzaJnjanej N2 15 m s'ąpi w nielIlieJskiego łswi\UłlJH' s nmmlł1tueji spo.. WUnen.ładfi wojska
.
dzielę
d.
1S
Paid,ziernika
o
godz.
4 pó pot· na$ stary cmentarz k~tolicki.
łeuat;clt....
. 1Ia' tmnie. Rumunolrie $tftdft··
,
O
cum
zawiadamiają
. i DZIECI.
.Lw6w.
jefic~w. Aród kt6rycb 8 oficerow~
.' .'. Dzienniki lwowskie dOllOSzą, ~e' we . .Diet i6 karabinó·. lWlszyn9w.v~h.
Lwowie skupiła s~'Qla magi.stmura· Bro.. . dtć. d 00 paSma Wultantł od.........
· 1, w
elów. Władze brodzkie lir to.plecie znaj..
~~.' wtznci,! byl.a.•. w • ~tyczniU;' ~o 22 oscJ>y
:.... Półtora mUjona obiadów.
~ują .si,. 111 stolicy; zyYjlł,ttiem dlicbo;' ,ataku natama nieprzyjacie1skki
. i~~ueJ llJl]mme}Wi''7 p~ - 1 osobo
(a) W' taniej kuchni fabrycznej fil'~
wietlstwa,· które ~'1la. swym stanoZ w1dowłri haIkaUkleJ,.
wpłyW z cąłeInł 55 liI. '9 kop., Qnafa my Tow. ąkć. I. K. P.oznańskiego cd.
' pracownik6w Tow~ ~Ti-oUlfolnik~ 26 rb. czasu załotenia.t. 1- .od listopada 1915
wisku. Slatosla brodzki m'Zędllje w zło..
U()Wre~. Włt LwoWie~ skoncentrowała. się
Nic nowego. . .
.
op. Rozchódopr6cz opalu, ~wi~tła roku wydaJtc .zg6ł'4 pó1tcl'a miljona o~
tłziś cała,kóloB~.··mWigencji b r o d z k i e j . ' fn.t. łMc-taol\5id.
i
lu 16łl ~b•• kop.. w t-em "pren~ei biadów dwukopiejkcwYGh. Obecnie wy~
~ły zarząd iIIiUta' Mzędtije pod kietc;. .
R7 ... .;.;01 ... .,;.•0..
"';'''.''
~v ._..;..&.....ww
..
'vat"'. r.,a1ta piam 116 rb.
81 kop.,deficyf 8'1rb.: d.ewany<:a jest pc 5,300 .obiadów dzienl noU sekcJ'j Ii.nansowe}"
• twem k
·
dowego p. Schmsu.:.ł
fi
~
:::1
koft..
..
.
""me
'oml~rzą
. . ~..........;iHI\&I
-~, . ~ ~.
atU·
.... Dział....
~
m
e.,"
ta i dwu członkÓ1llf;Rady przybocznej.
wznawiane. orazpt'óW.ad%ollę wlWCJ~
1
polegała. na likwldacJi pozostałogciz
~ z prasy perjodycżnej .
•"~.' Spr~n,a brU1L opał~ przybiera weserbs"kie. PoloUnie bez zml.ny~
bazaru śWiątec2:Jie~~ ąnedaiykałen·
PamiątkowY n 19?oznańskiego ł!KuJ,wollńe,po:wa.!nerimnilllj. >W składatIl
~ ~-"'Watermlsln
ds!źY i ł'rzeds~i-nla w teatrze Pol· pea". wydanego jako "Jednodniówka Sej.~a1)p~lowęgo.łld&'etylko bardzo nie-o
.
L.·dendor fJ·
sklm: uz~~kane ..,ten sposób ~rb. mikowa", wyszedł z druku w'formacie,
.uaczne1ńai=lDpasy. nsta~1łją 'sie ogon..
16 kop. i spr-aVf.ozdłmie kasowe wyka- pr&Uło 90 .stronnie zawierająeego zeszyli jak· tred sld a1iri 11'- . kiw.' "CO do
:ruje: saldG li 1~15 roku 621 !'h. 64 kopo, tu. Wydawnictwo przedstawia się niezwy,~a ł:gowciJ!dOSta~ ~:mntna.-. Po;., 'srea'tr ::I?ło1sk i
razem wPlYw\'~{)~lęglysumy aMg. rb. kle estetycznie i bOgBtO.
.
1101>00 nawet mlyDom lwoWskim gnm po..
... .
26kep., w,ill{,.,::,wllrU) 8.2&5rh.56.::op.,
Oprócz kolosalnego .wpiost. niezwy'wstnymanieiUdl1(ś~tą niemożłiwos..
po~~C: ~u1~Jjeł1"
PGzostaiesał&o365 rb. 10. !~?~WY4at- kle umiejętnie rozmieszczonego, działu red .dostarczenia_ im,,~8.Btak drob~J
.
.
A S"kowano .na kursy Jl8ukow&·3.5tU· rb. 13 Jdamowego~ świadczqcego bardzo dodatnio
tnOtre1y 1fllje ,fę w.D'iidcle b~r1lz<J dotkhŁBY
kcp.;-na kUJ'$y·dla .analfąhet6w 1..428 o fuchliwościpolskiego kttpiectwa Poznań.w·oda.Uwat:·()cłkUku ::tygDctm.;okazał
Sztuka w kll aktacltJ. A. łłel1Za.
rb. 91 kop.;":-na ązytelnłępism168 rb. skiego, znaJdujemy bard;zo wieje prac za$lęszcz~'ÓInie kak'moliS j'ednokor., któ.
. Dm! Iw wtorek 17 m. h. D g. 11 pół w.
6kop;.;- czytanki-dla dzł~i.3.w rb.;10 wQ4owycb._ nieiwykle. aktualnycb~ ,
dziwny sposób· nUm:ą masowo %()k~p.}--na sekcję "finansową °248'rll 39
Interesy·kupiectwa. pplskiego W Kró~t.łe.gu,c w ostatnich' zaśdtiiacb do braku
Th.amat w·4- aktach Mak.sytrul Oorldja;
kop.; - lckalei kh utnyma,"-e 834 rb. 1ciltwie "Polski:.n. 'łą na łamacb .. Kupca"
tmo"D .................. -·~·l·esza~ brak IO·i 20
.
36 kop.;-za.kupinwentana . 14"2 rb. (a) (lmawiane l:umizo gornwi~ WzakończeUV~'l-,JS ~....
Teatr czyillI,. we vtorłd. ezWartki, eoboty~ -.Je~e~ówek.
Je l ślli:tę'bl dwa fazy. DUety do nabycia w cukiem1
- Z k __6. dla t ... mlnatorÓw.
niu numeru znalazł sit artYKuł, poświęco".
.Routow~
.
(a) Zarząd· kW'SÓw nemidlniczycn
ny' opisowi jarmarków polskich wogóle,
•••y-r,oelltiDr•. clio termina1iti'6w postanQwił, aby wszy- jarmarkowi Lipskiexnuzaś - W szczegół, ( : ,.;
i Z ]frak,,,,.. ł1ónoU4:c :-D-;ia 4-&4' b. m.
scy słuchacZe ktn'Sów obOwlą'lkowó u- nóśct.
': fi\RaIi ~1911:łofOWle, wyanaczllni prz~z.,c$- . ,
'.
.
'
tzę6żCzaU l't\Z W tygodnht na' wspóJne:
. Na: . powyższe wydawnictwo, ledyńe
··Yy·wJftiały- ··.ujwe1'8ył8e~:1I'~bolł'i Jlfiłlle- Olł'~łłłł1(łfcł··blr_·.
naboieiistwo. Włym celu w· niedzielę dziś !la .zltmiach polskiCh, zwracamy uwago rek{ófaw miejsce próf. Rozwadnvskie'Ił~""
w kaplicy przy' Iokalukurs6w, w gma- gę naszego:{Upiectwa polskiego. .
''18.' Wybór :pti u· prof~ "Fa Władłaława
cnu dawnego. S!łmna~umłeńskiego od- 'li{ydziak byminałny
.
.
fłlajuoohfb który jd po,-nedlliO,'" miallow!- Ze Stew• • św. "Wiedza".
.'
prawtonabędzIe pnez b. Kułeszęmsza
zawiadamia, je 4: października z zamk:lię~ eie w r. 1911J1.2 ;pł~stoWB~ gDdł1DłÓ l'B1t11)rPrzed zebl"aniem dorocznem CJpl'a" św. Liczba uczęszczających na kursy tego mieszbnia przy ut 'Pudej nf~'9>!k!" ~
.
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,,_a. nie'· '

re"

$ą..·P.ref.&ajB~ va .•Da.lwmUeg~hlitD-

ryka, urodzoJly>w r•. 18 ó'l.: ujmuj e oGllat 30
lI:ałe4r~.ceolegji j~a<8i'ył· Bie szeregIem

aatę.i,,_

prM•.•a~~'W,~h

krajD.

.

.

.

cowane zostało .sprawożdanie po~ze·,
g61nycb se~cji z tch dzialalnoścl ż. fok

z 79 uczniów wzrosła dO·j20.

-

Ze.

dzIouu Rast. przedmioty:arebrne pudelk()
do zapałek 121 iD. W.N.), 13portowy takiet:,
~I'f! półbu.eików damsłtieb i47 funtów pa..
sów traDf!misyjnych.
.. -DanenadByłać należy do s,któW4940!16
I~ K. Co kom. VI do wydz. krym •. OigińlIU 5.
.
.
4 pajdziernlka r. b. o gndz. 7

szkoły :Coeduka61'Jtaej

Weaełek.l· uj. Pjotrkowska

Nr. 84.
Sekcja bibJjoteczna. pod kierunldem..Pojmująe tlouioał1J _.emenie Ilteły
.pp. St.t.aziłi.skiego i Kal'Otal~dorQ:y- pDIskiei. kierownitik_ jej P. Kerja Wnob,· prowadziła dwieisfniejąee ,prą To- łak, ,raedewUJukiem JiW~ u.q~ u wy.

p. Marji

'.

_P~:oete p~y.lłi9flł'y.mu. ~kfe g.dlloSĆ
.. .ędośKa Akailemp, :podobnie jlik powoł~ni-e'w1U'zystwle bibljoteki --wypotyczalnię
~ft:' Wli!ł1,łł-;i8WJIl:AIlBJW.,. )l,/luk:Q~,J~h ą.uallięz-.biąże~l)ra~ ~~lniępi~. Widząe.l'o-,
,..,łlb.. ..Bo.~iqłta)ul& WJhiJQ,.a.łrałillDD'Ó..~. tt2ebę .ófwarcia . nibIjątek . now1d\,n~
iakD,dług-oł&iIli -,p're.zesT.o:18'.t\~s3iltw~ ta~ryn. . kraMach millśta, -ewentualnie pOW1ększe~ .
',.iepw.~r.ltewie.
..
nie liczby k.siłte;~ w istnie}ą~ych juł;
sekcja uzyskała dla "Wiedzy" .księgozbi61" bibljote"ki im. Stebelsldcn' i UZll-'
'. .t.
pełmłamemi'lmUł hibłjoteki. Napływ]
AGWycll kandVAath ki1kakl'obU.e trzeha
było pl'.zerywaC -z:~powodu . zupełnego.
Dl'.HU WtPek iia:·pDłkacb.hibljotecz-'
.
'.
.'
..
:nydł..
.
'...
.....'..

.

o

ub:egly cd 1 wrzegn1a 1915 r. do " ..go

pc>iwlęcOQych~. siel'pnia 1916 1'..

swMlleabogaoWem mieraJofm, ~AJlzegO'

G

·'.' ,.e... '1·egr.··
. a.'m...y.'.
;T

bitny zespół';} p-ed-agogicznycb. dokłada
Dnia
wiele s$a ~aJl lłtwofMma WłilWk6w ałlrzyja· wieezol9ID Ji "jamknj~t. go mieszkania prlly
j_cY4h1\~ma.ątemu roswojowłd~i,łlięcem8.
'11l~ Slowiańsldei 25 skl'Q<blołlQ3 poduszki,
ora~ im:ygD!••ania jeb. do .średnich zakła.- ··PQWleCenie, 4. pr.seśeieradł., 3ko8zule,
.iłów J!:Bukowyu.·
kafłuik, l) bluskJ, haftowaną bluzkę, szla. Przy sakoJe is1nieją kursypedagogi.. t~ok. Buknif}, S fartuchy. 6 dziecinoyeb farcmfi..freblQW8kle ara. akład iteblowliki 'pOdtl1SZkÓW. 3 It'OSJulkf, 4 mała powleczenia.
głów»ym .kieraBkism. pnełoionej i .pPjan- .4 ręezłliki, 4 haUd, par~ trykotów, pottje.

atek, otollioDl "prariziq ma.r.l1Daką,

pleką;.·'

.'.

'.

-

.'I1;8Ielo., kOłdrę, S Iskłaune waz'iłny, mu ..

-0-

·ś~jUę1t\1eJienDą.

~ , . DanenadsJlać należy do_sktów6939f.16
L K. C. W,ds.kqm. Olg. 6.
grzędo,.. kemurł;kal
'Xsięgozbi6r bibljotekił-ej (piotr" '. "Doskomi1e :prosperujące VI C:ZI~eh:
W nocy Ba 8 b. DL we 'WSi Mosk1l1e
Diemiecld. -.'
kows~ .1.03) w.. ~ku spi'awozda~m
pąed.V(.oJ.ennycb Stllwarzyuenie pracowni-' gm. Dobra, pow.. bue.zJiiaklego. sbadzrono
,
~bzyl slę oti21 toIR6w i"sklada.sięł;ów nptarjatu m. Łodżi. WJkutek zamlmię-ze staJni wdowy Aat?niuy Olszówka 6-1e14-gopazdziernika..-UrzCi!dowo·
ż ł,53!:)' tomów. Wl'OW Spfawozdaw': "da większości kancelar}ł :rejentalnych, nie tnłego siwego wałacha :z krótkim o~ouem ..
Z wł. . . . mtliodniej.
. dym 'b~l}oteb byla otwarta 358 dni i mog~o. słl1łyć poprudniopomocą dla
. Danenadsyłae do aktów 3958!16 L
.
.
....
·wczasje ·tymwyaa,wog.6łem 12S,fi52 swych stowarzyszonych, ponieWU wieJu:z K,·· C. Wydz;. Uga. Olg.iS.

'-

~

Ze Stowarzylncellllla prao..wJili~

i

.

..otap)lIIItlll.

Na północnej a-ękiIronłll,jak i dni tom6w. Pnewdną ~ " ezyteJników,:cuónków pozostało bez środków zarobko-·,
Dnia B paźdsł~rnjk.. 1'•. b.' ·9. gmh. 6
pepnednicb.. prowadzlliang1iq ,otywWl1ąsłaMwą rohotnicyi nemtełłmc,. Wre-·wania..
. .
-po pół. z .28.mkoi~tego. mie8S'lk~nja. przyul.
dziatalnośf wywiadolri~ Walka nad Somku 1914, ·stanowili OJli 41%. w roku .ze" ' .
~~lDi.o
Nąwy Zarząd .zakrzątnął
KamIennej nr. 1'7 Ikr1łdsion.o 2 niklowe
mą trwa nadal. PoJńónenie ataków nie&zlym:....49%.w Tottu ble!ącym ~'J. Be:/:- sit .ęrgicmię .,:ceł:a p1'%y)~cla.z poma- licutarza i jedwabny ssał wutości '30 rb.
'JUJjacielsłCdl na; mrotmt"froDci~ jak ~amie ·ko...,.ta S błbljote.ki 35ó człon~.~q~łonkom Stowarzyszenta, pIerwszym
Dane nJdsyłac do aktów nr. 6971/16
ków .Wiedzy·. P9zosta!i .opłacają mI".. cZynem 'by10 założenIe' 1tG()~tywy~ ósta- . I. K. C. kom. 5, W1~tI. bym. Olg. 5.
,4. ~2, października, . • ,pomodlą 'sic: w . stęemie po 5 kop. Z opłat tych wply.. tnlo.zaś zar~d .zajął .się utworzeniem ku..
DBia 4. paidlliernłka T. b. po południu
1.Ul$ZYDlogni1l.~torowy~.~iędzyADae nęło 500 rK 19 'kop., z ofial'-1!4Lrb.ehni dla' członków swych, oraz dla ich »zamknj~tego podd3BUI s domu przy u1;.

w.,

ł M,orval łylkopod 'Oueu~rttoai,łlłlł 19 kopo._ wydatkowano: naodbi~r %81e;-ro~in. (.,) . . ' "
..N01mTargowelnr. 12 luadł:lono 1) pOBze8; . .zupełnie aęśdo.wy atak. Ataki, pr~: ,.t":h;. ksią"*~ 24rbo $k9j',.. M. JHter-,
t;Jroaysty: ~kt..poś'!Vl~ellia 1. ołnrcia . w.ek, s' tych ttwie ze znakami L. G.. 2 fi ..
,.-.one..,cna. .liu.!iiod
. . Mo
. . rvat.. '40 i.,Boucba- jal, piśl'D~21.r~., ~kol';•. na~"" .=kłi(;bDl~d~~dzJe. S!«: dZl$W nowyw.-l~~. ranki; ilerweq ·białl\fl zielonem. 8.prze..
kup l,tsiąiek-584 , r~lę ~.. kąp.~~~e~. lu p~zy uhcy Za~adzkiej nr. 8.0 godzIn1e ścieradła; ldułyćh podpitf,' 2 pGszł!wki
,ftSUes:'dol>~owathiły,wszfildzie do ciężkich . B36l"'b. 81 ko~ ruedobOr.w·su,m:ie:5l6rb., .lI-el,przed pOludnlem.
.' na 'llOduSllki, razem warl02ei lQO . rb.
~._łk nabliz~dy$tanS~podcDs' lrtóI)'"dl-~"o~' ~ło 'zjł6wnefkaSY' T-wa~';
. ',,":;" KoaUe' Tanieli Kuch... pJ":rell' lila-Dane nad_yłać do aliłów nr• .69łH/16
.~ .···.mmC.·USb.~za.wSze ,ulegaiL'.' W-oj'. P. St'Chebńicld złożył na rze,* fJl~acl~p ,
.' " .
"t K. C. kom. IV., Wy d fI.dcrym. Olg. 5.
. . -. . .
. .
"lłWiedzy" 1n5tom6w dzieł Ttaukówycbo.
. chcąc :zaopatfzyć' na zimę w kapustę, .bru- ';' 08tuega.lfłę· 'przed nabyciem.
v~~hmi· -Gamier pozostały
W bmljotece clkj {Targowa ..NQ.59) . )dew, burak;, marchew, cebułę i inne waw%łlpt:lnem .~nfu stUtowiśłi:' swych. księgozhi61' .zawlel'a 2,.220 . tomów Ol'at rzywa. wszystkie kuchnie, któremi się .opie;łi poąi4mow:ęf aę~t lasu St., Pierre-· j28· 't{)mó\IV~'. otrzymanych . w .depOzyt kuje, ~pragnie zakupić większą ilość WyVaasfzostalY iiancUiomwYdart~uzys~ane . ~ hibljotekiim. 5febelskich_Wypo!ycz~ mienlony<:b produktów ~łtara się:(} ofer~aedąio sukcesy.SiednUuoficer6w i
no 34,713 tmn6w; 'Z bibijołekikonysta- ty od dostawców w motliwie naj krótszym
-'- Teatr Poleki '(Cegielniana S3).
m' tołriierzy -vnięlo dó .niewoli, or~ zdo-, lo· 526 0$&'
..
.
.
terminie. (a)·
.
TeafrPolski wysłaWił wczoraj . po
"""0.. l.i.ezne K
. .ara...' bińy. m.a.szyn.owe. Ze spe.Wplywy z 5 kop. opłat' wvniosły
- Tanie Inl01l111. a_aJ"ł~ na ziem"raZpierw5zyMaksyma (iorMia "Na dnie"
.r
. '.
'.
158 rh. ó9 kop.., wydatki 321 rb. 4j kop., .Iaki.
-sztukę w 4 aktach. Dzisiaj wieczorem
~em WJI~mWalCzył pulkstrzel- różnica 168 rb. 72kcp"
. " Jak się informujemy w I<omiłet:.ie ta- powtórzenie "Na dnie".
cO. Nr. $,l'ulk pietho1y. Nr. 48 i dywiZamkniętą w Tom 1914 czytelnię
nich kuchni przy magistraci~. obecnie, c.t
O godz. 5 po poł.. po cenach pozjagenerała-majora v• .Dreslera i Szarrenpism, otwarto w .dni.u 1 listopada1915l". do ·wydania nowy~h pod tym względem pularnych "Młody lasft J. A. Hertza,
.słeiu.' Na pohtdniu ... miSommywalka
. Aby uprzystępni.c wszy~im korzyp . rozporządzeń, tanie kuchnie, zgodnie z wy- śWięcący największy sukces w sezonie
~-ruiała vi Ablaiacou. rł.i 'prfi1mósła nam.
śtanie '.& pism.. '.&nitono opłatę za bilety jaśnieniem władz,' obowiązane są do od- bie!ący~.
--_..
-.I
wejściowe jednoRzono z 5 k. do 2 kop.
bierania kart na :ziemnial(i od stołowniW próbach: wznowienie "Swierszc:za
łorzy§cl.Cięki pl1łlWw saskich bravm-, Członkowie Tow. mogą koł'ZyUac z czy- k6w tanich Kuchni przy wydawaniu im o- za kominem" według Dickens'a z mu.owym atakiem Wlóciły w nasze,pasiak- tejni .bezpłatnie. Z czytelni .kQ1ZJstalo biadów, mniej więcej w stosunku na oko- zyką Karcla Goldmarcka i .Ksiądz Ma_wschodnią -CZęść lasu Ambos (na pół..
.ogółem 4.614,. os()b. Największa wek-- lo 6 funtów ziemniaków tygodniowo. (bł. rek" Słowackiego.
'1IOCy- odCbattlnes)~ biorąc: przyłem do
....,.;;,---.......-...;,;;;,:.;...,;;-.-..............

-gen:'

Teatr I mu;vka.:

v:

JUaioli D oficerów i 400 żołnierzy.
.Na4Mozą· drwiIami wzmocniona dziaJalno~-artflerji. . Na wschód" od' Mozy
pGsczeg6Jn.e walkł na granaty r-ęcme i

łłabs:zebezskut:czne ataki nieprzyjaciela.

.Z widowni wschodniaj.
Na wiel1tmiejs;:ach fróntu' na. tacho;.

T
. .' e·.atr

ow cze

§§~~~§§~,. -uL

HUlnor,
POCzątek

'.

ZieJona nr.. 2.

~.!.§~~§~~

miech, Satyra i

w soboty

. w dni

i niedziele o godi. 5, 7'i 9 wiecz.,
pQwszednie o ~odz.· 7 i· 9wieez..

--.....;;.....-----m-.. . . -

pod

kierunkiem

Józefa Zejdowskiego •
bIorą

Pieśni JUDOlU, ZejdOlski, GrnbollHki,
udzial

:między

innemi:

H-Ile La lnrette. (pieśniarka) BevtoH.
%4

W@JiM&§Y;

,.~.

4.

Nr. 285.
-:..-.';
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, ". 'Żachodnia 53~'
Dyr,ek. Th. Jounod .
,
NOwy atrakcyjny progra m,z 18 tłum.
i Początek o godzinie 8 i póJ' wiecz.

l

Scena ze śpIewem i tadeem.

'

Wyk<:!l atrupa

Trupa komicznyc';l
akrobató
w. _____ _L-__
_____
_____

P ..a_i~ 1'0ll1'j 8ka pPz8c i.' tq5rzj~ie.
..żeńcom..

Wczorajai1:yś~i TeatruPópul~rp~
go zagral i poraz pierws zy w. Łodzi far-

t "Gen8l'ftł

rządowi ząs.

francUskiemu

R"

__ ~~er

...~~ ~•.u~!-pl• .-:.

.si

iż spraw~ utwo~zeniąlmtęr,ify

-
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Niezmiernie przyjemnego uczuc:a d()o.
la prawfdłó phikae usta w;ećzorem przed pójŚCiem
spać rośt}VQrem' Odolu. Odol wsiąka w bło
nę śluzową jamy ustnej i nasyca ją dop,e\{nego 'stópn iiVPiz y 'oddychaniu powietrźe
iakaź::;ymtą.zęm "qzlała na Qdolizowaną
błonę ślu~ową, wywolulr;c przviem:1e i orzei-"
iWla 'ące- 'ąrgalif.zm " uczucie Ś~ie2ości.
Cen~,fJakonti Wystarczającego na kilka
: rnfeśl~cy Mark.' 2.25~
1/2' flakonąMrk. 1.25: .

zną kaźdy.'kto.Po31a!lowi sobię

-- ,

•

19

przyjnwfe. spr~V(y $ąt1Q.~lld2;lela pórad prawnych: jak tÓ'\V11ież retlagiJie: ~1cargi i wszel. ..'
': ::' kie'podl !:ni;J.::, :'C,·
',c'

;

,łłowaumJwaIBia

z wodociągiem, odpowiednia dla lekarza,
do' szpitala, testaiiracji i t., p. okazyjnie

. tanio do
Wiadomość

w

sprzedąnia..

a~l!li~istr!lcji

.

Dziś

,.Gaz. Ł0d~k~"

ALA"

..'
IT

Zrzesz enie Artystó w Polskic h

o godz.,8 wfecz.

"Generał.

I(rotoc liwn. w'B aktach. pnell A.

K.

,...

....

--

.

~

:'~I. Q~~NIS!!~
4

.

" *.

mJnkichkolWiek lJOłrłltefd

Loterii

... Wiedeńska' 'lot~rja

16.

(c'ągnienie

.

5-:tej Hasy w Wiedniu do
; .. ;.8-g 0 b'stop lda)·
."

prze dmio towe

a

ęgzatnln6w
5--1
włecz.

do

g.

'wygran ych bez: iadllYc h pottącd.

Cena 118 Rb. 8 k. 25,

M. Barszczewskiego Placowa ·13
lł Payki Il.aclny (czytanIe ilasykó w
llvre Guvert)
Wrześlt!u. InformacjI udziela kancelarja kurs6,.. od

Losy

skie po eeaach

SAMUEL

maturalnych

1/..

R~.4

.

Tanie

DOniesienie o-szczęściu!

AN N Y .·h .f\F li R. & KlE J
1l1l1Iejszem

..... '

,

,

"',·,0

:KOJISTAIITV_OWSKIEI'M,JłL:

Spec jaUa ta

Dr. ,L.PRYBULSKI

przeprowadził sIę

róg

"'0,'

naZawalllzką. .Ni I
Plotrlwwsklej, do domu Szelblera.

lhorolJV mumetrzne ł WłoSÓ.

Przyjmuje od 8-1 f. 04 4-9. P.anł. ocI5-6 p.p.

,-;:'

LOKAL

3-ch pokoji Z kuchnią. I-sze p.iętro~fron\.
przy ul. Otównej Ns! 5 do wynajęcia zaraz
Tam~e sklep frontowy i przy nim pokój
z kuchmą. . WIadomość u gospodarza.
Z

AA

Sprzed am mebie tanio, PIotrkowska

Hm

12 lewa oUc na II- piętro
Meble rótne z ki KU pokoi i maszynę
sprzeda m bardzo tallIo. PIotrkowska 113
ID.

A

Krauz.
J1ŹYwane kupuję Oferty pod "Uty ......

do· Gardy t.ódzlde j.

.
.
'
Meble spneda m z dwóch poko!~ Spacer m
A. 1<&
5.
.
Meble z kaku pokoi sprzeda m tanio PiOtf•
A.. kowska Nt 189. - !t. .
.Atrament Glinskiego pol....
fa.brvez
~,m.

,,-,

ppao ow..~. i_i.~ka~e . pozo _i... ,.... . pPZ~:,

>·ul ic..

-

'

Cena za pelrty kurs Ról. ID,
Ul. Mlkola jewsk a 29, m. 17;otIg adz. Ido 8.

A Meble

. P~leca w(elli wybór: gor.8tówJeniuszków.półgorsetÓ~~ lp~m
aczy
. 'i'ot.a.egorod'Rju',Paą'pned i poop'8racyj.ne.blustonOSZIł
m!nJllb fa~gnpw'
Wyr6VJlywa.figur.r.'PtBJ'JlDI1J~prsefallollowallł4 i Oo.taIl1n1tł'na
,WszelkI& robo.~
zakrel,gorSeclar.~. wCh.od.;ce.· WykóJicenł& soUdne. ~
prz)'lt\ P. c Be'z.stałe;
.

UWAGA:

buchalter)1

hand lowe j.

•
.klep tabauu y.

za~bdllmb, łt 'T. 'paŹ:d~I.Pft.ka.t._• ..i1'ZD atat "".Z 7ft .
..pzl' 'ullcJ'P ,IItTRK OWSIU EJ '.28,; ,
.'

;r

fIlvkładv

arytmełyki

umłarkowanycb.

PIOTRKOWSKA Nr. 58.

P ...acow nia Go....etów

i

k. 50.

łilElftBERG.

'c

Wieloletni ·samodzielny buchalter pie:wszorzędnej instytucji ba'lkowej i nauczyciel
buehaJterji w Pt"ogłmnazjum męskim zorganizowął
.
.

Taklld codziennie ~~jrze.nłal
sukłe, węglersld~
. ńskIe i. bambur-

,

Dyplomow~na

go""

Od.
•
hj niskicb
p. poł,
po celtach
bardzo

DUety wcz~iei do nabycia yt cukIerni W-go U1rłcbsa (róg Zielonej
i Pioirkow skiej)/ w dniu zaŚ wf~owłflil w ,)ooott; od 5 w kasle telltru. w Niedziel
,
,'.
. . " . 'ę zaś od 10 rano w kasie reatru do końca widowiska.

Wypłata

przyjmujll zapisy do grup
w Styczniu I we

...'16.

-

MłłjonKotoD
100.000,300.000,200.0()(). 100.000 itd.

inż.

;.

POPULAfłNY KonsłantyłDwska

O!ówna wygrana

K.....'

ettka,lYPtu,sowo-m, entolow e
pastyUd. niezas\ą
plone przJ
kaszlu i chl"7P ce.
Dostać lllOZna W aptekach
wil}kszych składach aptecm

.,

l
' BlizofUkij"

Teatr

..

~

-

-. -

piiepi;o\vadzl!,,*~l1a :uJ,t:ę~,*,k9:wśką ]oJ!

Program; Bach O'J~oin,atyczna: faątazja ,l Fuga: Beetho~en -Sonata op.
Es-dur. B~ah,ms S()nata. op•. 5 f-moll. Scbubert lmpr6mttis. Sehum 31 Nt 3
fonie He 'Etiudyop~ 13.~ BilE:ty; od S5 kop. do, Rbl,:3.30 kop. Loże an SymRbt 8.80
Rb!, 11 w księg~ni.i
czytel ni. IUfredaSłJaa&$h_ ul DzJełna n
-.

Cer-

w zawiaduchowieństwa

.:,L.' "bzł'eniakowski

.
:

ALBE RT
-

~r\}bijereja

końca wojny.

Adwokał'

J:m:o-y-JST~ . ~91"J9:JGEł..T.

- . .

' Tittc;erka modern.

przeds tawicie lem w
Tito w, ' w fuie koniecZDoiciobeenlJsei archije reja' óboWi&zki
te pełnić będziil ?:łl!dykr-. Trifon•

Czwartek, dnia. 2 L!stopaiSa 1916, o godzInIe S wlecz.

..

do

dywaniu protopresbytera

BerJłnie.

'

odłożono

. wojsko wegp"t . t:t.óreg o
Ga~ioji jest protojerej

S fi b HR O, n c e: Rt o li) fi: ·uJ.. Dzielńa' ,18Dyrekc ja koncer towa Herma na Wolffa i JulJu8za Sachsa
w
WIE LKI E KOłłCERTY. SOL IST ÓW .

! - .

~ V'E R:A

,',

kiew 'w Galicji pozosta nie nadal

21

rJSQfeR;tj ~w;~ 1)'

_

--.

dla Galicji

rAn-

,o

'-l

ZAW ISZ A.

ka~'~Jj
zka.
- owa śpIewac
k
,n

~~~--'

ęYIl!pąła i Kłapu,k. Deleo ri:lianowanie biskup s. prawą,sławnego'qlą Galicji, .. wobec.. tego, Ze
w~adyk&Ęulo.gj~aź od spraw e.erkwi galicyjskiej z08~ał 'usu·~ięty.JedllocześDie dGwb.duje się jedna~ peter~hur!ki ..Diań-.

8t~wia' .zut

. -:'
"
. ,Ze~ Stokholmu.donoszą do :Arlenni- '
tt.~oe
lmsche
Zeltun
g
don~k
:Z ·K~.
;ków. wied~nskich:,: . " , C ; .".:. :cł';', •. ,penha gl:", _ •. '
, ' . '. :~,",".'i..;,,:.;'*;;~, ,',
":
P~as.a 'rosyjs ka zaostr za sw6j "ton. ., .. ' .. Ja.~ don~sl".~s:'koJe Słowo
I ~r~
,wobe c 'polaków.
, , ' -, ":"
.~d~rit ~blnętu l"osYJ,kieg~ .!S~~.
;·JOr .epre sjach zaś rządowych dono"; pO.wy6CIWSZY z gr6wn
peters burski JtKurjer NowY", .. miano - 'Skl~J do Pet~r5burga.e) k!Vat:rv rns!Jił.. metfó .
~ićie.że minist erjum spraw wewriętrz. pohtę, wobec kt6reg o odw:edz
o§wladczył, te 0:i'lych ~cieśńtlo prawo używania. ję~yka trzym~ł ~d c.affl_ urlop
dla po~~fowanła
ojczys tegó w polskI ch, litews kich i 10- zdroWI!,' Stuerm er
dodał
tewski ch . stowa rzysze niach' filartti'QpiF wyjedz le w _po~r6ż.. ,te -wkrótce
, .
nych i oświatowych wobec czego obra.IIIIIlall o.aftle bUłkupa ......oałłl....go
'
~ ł
.
dla Galloj l.
d y muszą bye z regu y prowa d zone w
'
języku rosyjsk im.
"
• Z P.'er8bllr~a ~OIł0811ł .do m.oBJde~..
Rada szkoln a ihume1iskaodrilówiła ak16€:o .~usk. Słow~, li
metropohł$,Pitlzatwie rdzeni a 5 szkól polski ch.'
.
~lm
p~.J'Jllł
deputa
~ł~
duch9wj
eń.łtw~':pra.'
. ! "
"
",
. ~
. 'Wosta wnego zGalIo ll.
Do d8łefa-ełtrude.

PobM

g8,ej~ proaiła~

rlieszc zerolc l w sfosun kudo Rosji· R6wnież .Russk oje ZnamiaC' występuje ostro
przeci w kołom wojsko wym frąneusko
angiel skhn, .czyniąe je odpowiedzi:ałnemi
za dotychc~asówe .. niepo~odzenia.~na.d
Sommą.~ "Russk o)e Znau\l a" 04wJ:łlącza
. w sposó bsfano wqzy, że Pranc ja
glja .!lie dotrzymały zobowiflZ81i wobec
Ros)I. ,.
.. .
'
.', . .;>,

ś ·
.~
(I Z , }~Sll.
Ręp~~)e anłJ,polskie'i, _ R~.ji. _ " ': ' ',' ~

OLG A
~.--~~

NOwosći

~e$kier (l osót)

żęli 00. Goakij.

.. JtRusskoje Słowo· z\!l'ac a UWJlgę,
Ze organ Synod u ,."Kołok.oł· .~ozpocząl
bezwzględną' kampanję 'przeciW naczel ·
nemu dowód ztwu angie1skiem!-l i fran"
cuskie mu, które oskarża ,o hrak et\:ergji,

·BlizorukijC'. RzeCz ta będzie powtórzOna r dzisiej szego wieczoru. ' .
,
. Dzisiaj po południu Teatr Popul ar-'
ny gra Ił W' ogonk u", aktualną krotóc hwi'lę A. Rumsz yca po cenac h najniższych.
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