.Wydanie·· wieczorowe.

Cena 6 groszy«

ORGAN NĄRODOWY~
ZalożyciBl t; ft!Ydawca Jem Q,.odef4.

Wtof'el<1 17 Października 1916 r.

fłok

Rocznie rb. 7.20,
miesięcznie

półro~znie

rb. 3.60, kWMta1nie rb. 1.80

dakcyjnycb od

Wycł;{ldzi cttlzlennle po południu, w niedziela lświąta: rana.

wona a'

"Księga· CzerO Rumunji.

10~i

bez zastrzeżenIa n.onorar.lum. uwa.ża sia. za be:;;płatn'~.

f.

Brati~ł!lU

KaMa ogłns:?:enLi!! naj11111t3j 40 fell .•

że

wiedzenie wojny. Ostah1im :r.aś - telewam, przesłany, na prośby hr. Czernina
. G. 28-;0 sierpnia przez hr. Hadisa, posła
c

Sztokholmie, do bar. Budana z za·wiad?mieniem, że R.osja d. 24 sierpnia postawiła w Bukareszcie ultimatum, w które m
z jedne.l strony poczyniła daleko idące'
p~zyrzeczenia (Siedmiogród, Ban&t, Bukowma oraz ujścia DUl'aJu), z drugiej zaś

w

Na pozostałych frontach nie zaszły
żadne ważniejsze wydarzenia.
Galicja: W nocy z ~" ~1a 12 pazdz"arniI,a wojska nasze wyfionały napady

to jl1go położenie
na rozmaite części frontu nieprzyjacieI~
strasznie trudne. Jednakże poseł ma
ski.ego
•. zdobyły wiele broni i zburzyly
AustroEwęgierskie millisterj!lIlI Spl'l!'W : wraźenie, że wskutek zwyei(}stwa w Guli..
rowy
nieprzyjacielskie.
zewnętrznych ogłas~a.zbiór aktóW; dypk..... . cji~ Rumunja" zaczyna( zwlekać.
matycznych o stosilnka~h A ustm .. W ęgi'el!2a majz. Ba~on Burian mówi w de*
Z k.mu~il5k:at'w koalicji:ó
względem Rumunii w czasie od 2'2' lipca'· peszy do hr~ CZfu·uina, że on wprawdzie
zagroziła wejściem stutysięcznej armji w
Z francuskiego (15 października).
1914 r.
.
~, nie ma już złl1dzlłń en d:o tego, że Rumugranice kraju. Rada koronna dowiedziała·
Zbiór !!lswiera 111 aktów.
•
lłi:a Już ąilnu.r pONzumrewa się z nMzymi
Na południe od Somme wykonali
się od króla o fakcie spełnionym, a gdy
Dnia 22 lipca 1914 r. hr. H~chtiord' . wrogami. jednakże wcfą~ trzeba zwracać
niemcy wieczorem kontrataki ;::;, zdosię zebrała, otoczono gmach wojskiem.
za.wiadamia pasta w Bukareszcie" hr;. C~.. '. Uiwagęc na to. ź.e zdobycze Rumunji na
"Bratianu - brzmi dalej depesza br. Czer~ byte w ciągu dnia przez francuzów stanfn8, o mającem nastąpić wysłani·u Ullty; , liuszt nmnarc:hii byłyh.y nisPGwne i że dla
nina-na krótkó przed radą koronną dał nowiska.
M ~.er~ji, w.celu poufnego zawi~miema. Rumunii warunkiem istnienie. byłohy zwyLiczba wziętych podczas walk wczo"
mi słowo honoru, ze pozostanie neutralny
o tem k:óIa l ~atlanu.
. . . : (li~iemei Rosji, prz.ec.iwnie fiaś "pomaganie
rajszych w odcinkach Ablaincourt i
i wysunął naprzód króla, w razie niepo~
Dma 26 lIpca hl; ~erehtold w ~e- ,; tJlj'umfOwi ROaj1"--:5anI0'.bójstwn-m.
wodzenia, aby zrzucić z siebie odpowie- Benoy jeńców zwiększyla się do 1100
BZy ~o hr. CzernIna oSWI~dC~8. ~. Eijiodzle o ~
26 maia. Król mówł, że spróbuje
ludzi w tern 19 oficerów.
dzialność .. Nie ulega wątpliwości. że p.
W& ~lę ze s~rony .RumunJl scisłe]' Dę~r~- : wszystkiego, są pozoatać neutralnym, ale
Bratianu byłby rad jeszcze poczekać czas
Z angielskiego (14 października).
: n~-ś~:, '! lUle. Z!lS zacz~pna~() wystąplema
panujący nie. zawi.ł.&e mogą dziabó tak jak
krótki. Nastąpił przewidziany p~zezemnie
RiiłJl .1oJ.alaego; współdzIałama.
.
chcą~ G-dybyśmy zostali pobici, burza lIwróPodczas miejscowych ataków po..
fakt-koalicja nagle zmusiła do altcji.
D~Ja ~~ !lpca, telegram po~ła w Bueiłaby· się wprOiłt przeoiwko dynastji.
prawiliśmy znacznie stanowiska nasze
hr~izele: ll..rol K.arol gwarantuje n~ut.ral-l0_g0 czerwca. Baron Burisu do hr." .
w pobliżu szańca nszwabskiego". Wzię
:ntłśc. w l'~ilie WOjny r ~erb!lkO"a~BtrYlackoCzernina:· W Bukai"6SZcie trzeba weiaż zaliśmy 200 jeńców.
-w~gJer~kiel .. K~?Lm<lWld~lejf . ze. w !8zie
znaczać to. że w nMzym interesie jeatodZ włoskiego (14 października).
wy~tl\plenia ROSJI. nie mozemy hozy.c na
działać Rosję od Bałkanów za pomocą silNa froncie Trydentu walka artylerji
~@Jskowe poparclą Rumu~ji. Dodaje, że
nei Rumunjl, podczas gdy Rosja W końcu
w okolicy Monte Pasubio.
z~d~amoe . pa. świecie ~le mogła. by go
by nie zniosła.. ieby pomiędzy nią i KonW odcinku na południowym wschoJlJgO! .skłomc ~g chwyeen.a za. bronprz-e..
stantynopolem rowstało rumuńskie pańCo opowiadają rosjanie'!
dzie od Gorycji wojska nasze za pomociwko m.onar~~Ji. .
~
.. . ..
stwo dziesięciomi1jo-Dowee
.
p E T ER S B li R G. 14 października. cą silnego natarcia ku pólnocy, uś:kute
~ma6 slerpDI~król. 3awla~.mla .b~.
Dn. 28 czerwca r..1916 dowiaduje się
Front zachodni: .li źródeł Stoku (?), cznily zajęcie wzgórz od Sober. aż do
Cz.err:uła o uchwale rady koronae}, w .kt~.
hr. Czerninł te Bratianu -takie, mniej wię..
re] n~e z,dołał pr~aprowadzló
SpełW61l-13
cej, stawia tądania koalicji:
.w okolicy wsi Rai Miesto, pod Semarin- drogi z San Pietro do Prebaciny•
~owią.zkow przymierza. Jednakźe z rÓWD!ł
.'
. .. .
. . ką, na południu od Kisielina i w okolicy
Z rumuńskiego (13 października).
ie~nomyslnoŚcią. o~rzucono przyłączenie
.
Ogolnaofenzy"!'a koahCJI .1 ~NYClę~kl lesistej na zachodzie od Bubnowa, wy~ do ROlOji jako ,rzecz nie do pomyślenia.
dalszy pochód.. Rosla~, o~łom~cle .tyłow wiadowcy nasi podjęli pomyślne wycieNa froncie . północnym i północno
POlisł ś~dzi, że gdyby' basło rozbioru przeciw Bulg~rll, pr4y.zname Sled.ml0gr~ czki, przyczem znieśli posterunki polowe wschodnim w górnej dolinie Uluz, na
monarc;hii ożywiło instynkty i przeciwko
du,. Banatu l BukoWlny, wypoW1~dz.ente nieprzyjaciela· i obsadziły jego rowy. zachodzie od granicy odparto atak nie~
nam skierowało, to Rumunia stawiła by się WOlny tylko Au~tro.Węgy~~~ me zas .~'l1em. Ogniem naszym odparto kontrataki nie- przyjacielski.
równieł, w takim razie zaś król Karol ra..
co.m,. dostarczeme amUD1~ll l aro/ler]l. W przyjaciela.
Pod Sontain, na zachodzie od PrecPlej by abdylmwał, niż współdziałał.
~leslą~u następnym dowl~d.uje SIę ~r. Cz~rW okolicy Dorny Watry walka ar· deaI i pod Predealem odparto nieprzy'
. Dnia 23 sierpnia br. Czernin donosi, mn, ze m?ca!s~w3: k~ahCJi za~ladomlły tylerji.
jaciela; cofnął się on z powrotem.
że rosl8.nte pracują ddeko idącemi obierząd !umunskl? IŻ JeżelI. t~raz me pr~yłą..
Na froncie południowym walka ar. Front kaukaski: Połozenie jest nietnioami i tEiirl'oryzmem i czynią ministrów c~y SIę d? wOJny, k0.ahcJ9, przy za~er~- zmienione.
tylerji i strzaly piechoty wzdłuż całego
odpowiedzialnymi osobiścIe za polityk~
mu pokOJU, o RumunIę troszczyć SIę me
Dunaju.
Dobrudza: Nic znamiennego.
prleeiwroeyjską.
będzIe... .
W Dobrudźy spokój.
" bułgarski.
K.omunikat
~~tąd baron Burlan ma lUZ coraz
Dnia 13 września. Hr. Czernin dene..
si, ·że pod wpływem wydarzeń wojennych .pewmC:l~ze~ dane! te ~umunja pertraktuj.e
Bombardowanie A~eksan ...
SOPJA, 16 października. Główna
w Galicji agitacja za Cl:l.yłlnym współd:aia- z koahcJą 1 za:vmda!Dla. o tern hr. Czern.l- kwatera donosi pod datą 15 paździer
drowska.
laniem Rumunji i koaliCją blU'dzo wzro- na. Ten ostatm udaje SIę na posłuchame nika:
sła
do króla Ferdynanda. który zapewnia go,
Dziennik nArchangielsk" donosi et
Front macedoński: Z wieH~iemi stra- ostrzeliwaniu wybrzeża Murmańskiego,
• 23 wrześni$ł. Hr. Czernin, ponieważ
te podziela zupełnie zapatrywania swego
co następuje:
król Karol jest ciężka ohory, miałrozmo- stryja, ale ma mniej powagi. Dn. 8 sier- tami dla nieprzyjaciela odparto atak,
Miasto i urządzenia portowe Alekwę z naBt~pcą tronu Fęrdyna-ndem.
pnia donosi hr. Czernin, że Bratianu Q.. podjęty mniej więcej w sile jednej dywizji przeciw odcinkowi między drogą sandrowska w ostatnich dniach były
Następca tronu mówi, że cały świat
znajrnił mu, iż pewne ustępstwa terytorjalchce walczyć przeciwko nam. Nlemożliwo- ne mogą bardzo dopomódz R.umunji do· Mitolii (Monastyr) do Alechtiury. Atak dwukrotnie ostrzeliwane przez wielką
Ś2 i lł jest walczyć przeciw Rosji, wszystko
zachowania neutralności. Bar. Burjan za- wznowiono dwukrotnie, ale i to natar- niemiecką Mdź podwodną pociskami 7
inne jest m\izliwe.
leca posłowi, aby opierał się stanowczo cie odparto z bardzo cięźkiemi stratami i pół centymetrowymi. Sh:utki ognia
Na słowa posła, że on wie. iż król i
wszelkim usiłowaniom wymuszenia ze stro- dla nieprzyjaciela. Na zachód od koleji działowego są dość poważne. Niedawno
następca tronu nie są zdolni do zdrady,
ny Bratjanu. Następnie minister llpowa- próbę ataku piechoty nieprzyjacielskiej wybudowany urząd telegraficzny i znaj·
stłumiono w zarodku ogniem naszej ardująca się przy nim wieża telegrafu bez
następca tronu powiedział, że gdyby on to
źnia posła do wskazania w sposób bardzo
tylerji.
drutu spłonęły. Nowy gmach zarządu
Erobił, była by to najwiękSza zdrą,da i że
poważny, ale zawsze jeszcze uprzejmy, te
W łuku Czerny doszło do walk za- akcyzy, porożony blizko portu, został
'on sam by się Eobie wydał ordynarnym Rumunja zostawia granicę rosyjską bez
ciętych.
Wszystkie ataki nieprzyjaciel- obrócony w kupę gruzów. W samym
osłony, zaś na granicyaustro - węgierskiej
parobkiem.
skie odparto przy pomocy walk na gra- porcie zaś został zatopiony nowy prom
80 września król Karol listownie zai bulgarsk!ej czyni gorliwe przygotowania
wiadamia posła, że spodziewa aię, iż pod- wojenne;-- W duchu tych wskazówek mó- naty ręczne. W dolinie Moglenicy zwy- rządowy, przez co komunikacja w porczajny ogień artylerji. Slabe, częściowe cie samym zostaJ:a przerwana. Dwa pa"
czas najbliższej rady koronnej •osiągnie owi br. Czernin d. 26-go sierpnia z królem,
głoszenie neutralności.
który daje ..,zwykle niejasne odpowiedzi", ataki nieprzyjacielskie przeciw wzgórzu rowce angie'skie' zosfaJy uszkodzone.
na południe od Tarnowo, na wzgórza Gdy ukazały się dwa torpedowce rosyjJak hr. Czernin. później donosi, rada
wyraża przypuszczenie, że armia rumuńska
koronna, na zasadzie Zjednoczenia stronnie z~chce powstrzymać - wtargnięcia Ro- Babowo i na szczyt BO'jukbana, odpar- skie i jeden angielski, łódź podwodna
nietw wogóle wcale się nie odbyła. Na.pręsjan, zapewnia że 90 procent ludności nie to. U stóp Belewtos PIanina spokojnie. zniknęła. Po dwu dniach bombardoważenie, jak 611} zdaje. przezwyei~żano.. Na..
chce wojny i że ma nadz~eję, iż w razie Nad Strumą tu i owdzie slaby ogień nie portu znów s:,ę powtórzyło. Na ra..
artyleryjski i potyczki patroli. Nad wyz
. - ···'unikacja z Aleksandrowskiem
stało na wielk/ł Bkal~ rozpuszczam e do
jeśli rada koronna posianowi neutralność,
brzeżem
morza Egejskiego spokojnie.
zosta:- zupełnie przerwana. Telegraf
'domów rezerwistów.
nastąpi rozbrojenie. W nocy hr. Czernin
. Front rumuński: Położenie bez zmia- w przeciągu sześciu dni by'. nieczynny.
9 p:iździernika. Hr. Czernin donosi o
w długiej rozmowie z Bratianu otrzymuje
Z Archangielska trzeba było przeprowastanowcze zapewnienie, że. chce i może ny. Na calym froncie spokój.
audjencji u króla Karohl. Król· płacze.
dzić do Aleksandrowska telegraf polo"
M6wi, że ma już ~ylko jedno życzeni",:
pozostać neutralny i taki pozostanie; że
Komunikat turecki ..
wy. Przestrzen Morza Białego i wyumrzeć, skończyć.
.
Rumunja przyłączy się. do wojny . tylko w.
KONSTANTYNOPOL, 15 paździer'
10. Król umiera.
razie, gdyby była napadnięta, a o takie nika. Sprawozdanie głównej kwatery z brzeża Murmą.ńskiego zostaly uznane,
jako objęte przez działania wojenne.
zamiary posądza BratianustanoWczo Bul..
2 grudnia. Hr. (JzerniD donosi: Wszydnia 14 października.
Obrona wybrzeża Murmanskiego została
etk~e miarodajno czynniki zdaj/ł si~ jednegarów.
powierzona generałowi angielskiemu,
Front kaukaski: Na prawem skrzy·
c~yć w tem,-źe'!fy wystlł'(lić czynnie na po·
Przedostatnim dokumentemzbioruje~t
dle ogien artylerji. Na lewem skrzydle FOl'sellowi, podr,;:zas gdy admirał Ogracsl}tku 1915 r. Będzie zależało tylko od
złożone d. 27 sierpnia wieczorem wc.~k.
mow broni Archangielska.
6lalązego oiągll operacji. czy Rumunja wpaministerjum spraw zagranicznych wypo- pomyślne dla nas starcia.'
C. i k. Biuro korespondencyjne

nosi:

d:a·

feieli

będzie

Włochy wystą{!ią,

mówi,

Ą:

~_~~~

dnie Ea nasze tyły, cZ!, tez nagle opamięta aię, że jest jej obowiązkIem honoru
we.lczyó przy nas. f.sm!ę. przy ramieniu.
11 maja 1915
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N a d e s t II tt a przed. j ':zr~ród teftg{tl za \V!ers~ petit. tub jes3
miejsce 1 M'k.; re!dart11 za te:tste:n D fen.; zWyCHi1~ 3) ien.
nekrGl.ogja .4Q len.; ogłoszenia d(,)blle 4. fen. za wyra~

dQ 2-ej.
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~edakcja l adm1nistracja-Przejllzd ~ 8, Administr. otwarta
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«

na kobietach i dzieciach, hańbą pokryły ... caewski, chor. J!isiel skf, ('bor. Ba~t.ak•. dalaj
Uł.PiafritnvskB 8ł. łJ!llłei\
Rumnnję. Okrucieństwa te wzmocnią tyl-. "poruczuik Tarc$yński ~ 7 pułku LegJoll~\V
Korespondent wojenny moskiew!lkiego
ko wśród żołnierzy bułgarskich żądzę zemPolskich i por. Morawski z 8 pułkU. MleRusskowo Słowa- donosi, według .Loksiy. Przy bożej pamocy i pr::y p<:tęznYJ1ł
szkamy wszyscy razem w parterowym, .~aKOłISULEIITA PRAW.EGO
walkach w Karpatach lesistych, c.o
poparciu nieinieckieg-J sprzymlerzen~a R~roznym, mnTDwanym domku przy ul. Ni 0czynne
bez przerwy od 8 l pół ran 1 do. 7 wie,;z
następuje: B Wojska rosyj.skie. walcz~ ostatmmUnia otrzyma cios ostateczny, k~ory Ją
łajewskieJNr. 80. Mamy 4 poKoie,)adal1l.ię.
mi czasy w bardzo C'ęZklCh \\'arunkacb.
unieszkodLwi. Walka o zjednoc:z~me. Bl}łkuchnię, przedpokój, śpiźarkę i podwórkO:
Rozpoozęły się jui wielkie śnie2iyce, hrak
garji jeszcze się nie sko~cz~ła. L1C~U1 nIedom!'k jest oddany do nas7.ej dyspozycJis nO
domów m:eszkalnycb t drogi po większej ezę-· przyjaciele już są osłabt.em, ale J.eszcze i nllllzyoh nkonwojnyeb".
'ci są tak złe, ze do~óz . je~t niem,} uni,~.
kl!ńczej, z rb. 13,000 na 6500t postanonie złamani. Niebaw-:rn J!?dnak dOjdą do
Wychodzić waha nsm tylko. na dwie
możliwjouy. PrzeciwnIcy m1Ją maso ba~e~JI.
WIon w zasadzie zamknąć kuchnię nr. 1,
świadomości źe Bułgar woli raczej umrzeć
godziny spaceru dz;el1llie. lIresztą siedzimy
zionących piekielnym ogniem. ZmuszenI Jeprzy ul. Krakowskie~.
przyoknie i patrzymy aa Tuch ulicsny, alzaszczvtnie ' aniZeli zniesie hańbę klę,ski
steśmy, W celach opreny, wznawiua WCi!\3
Sosnowicłh
lub niewod. Zwycięstwo będzie udzi~tłem
bo czytamy, jeśli test coś do o7.ybllld. Po~
ataki na bagnety. ZałnieNe nasi, z powodu
tych, którzy do końca wytrwać potraftą~
nieważ książek PQlskich m.lIDy tyłko parę,
Do czterech szkół Polskiej Macierzy
wszelkiego rodzaju braków i niedost, tków,
wieo, żeby Bobie OL'iorzyć nową literaturę,
Szkolnej zapisało się przes~ło 1200 dzieci.
chodZił osłabieni, ni~y w jakim stanie s~n
Generał P 4 u dowódcą
uczę ai", po roSyjsku.
Magistrat
m. Sosnowca udZIela na te szkol1ym. NieprzyjacIel wzmaonia sta:e oddzl~
wojsk rumuńskich.
Dostałem si~ do niewoli 6 lipcll (stały pewne~o zasiłku, do p<?krycia bud~etu
ły karabinów maszynQwych. Rosj'Ji!kas~nz
.Arm'ejskij Wiestnik" donosi, żefran-. ry styl 22 CZerwca), po parn dniach Z8.~Eę
brak jednak 70,000 rb., ktore zarząd Koła
ba sanitarna według nadchodzących z WIelu
cuskie
kierownictwo
wojskowe,
oddałodo'~
to
naru
wypłacać
po
1
i
pół
rubla
GZlen.Macierzy
musi zebrać drogą sk!adek:
źródeł info:macji. jest zupełnie bezsilna i
dyspozycji rumuńskiego kierownictwa'wo;;<-:, nie, WYpłacono i ~a dni Baległe_ T; na m:ej ..
Magistrat przyznał na utworzeme kt;.
bezradna. Głównie w poludniowycb czę"
skowego jednego g wybitnych generał§\V,
ecu mają nam wypłacać po 50 rub i na :niechni dla inteligencji zapomogę w kWOCIe
l'iciaeh łrontu brak często nawet opatrunfrancUlłkieb który znajduje się juz w tITO"
siąez góry, kaźd~go 20~go dnia miesIąo:I,
3000 rb., sprawa tedy kuchni owej wkra·
ków."
. dze do Ru~unJ·i. Gmerał tan posiadaple-r-.' GOSPOdarstwo prilwadzimv raZf!m, zakuplcza na tory urzeczywistnienia.
i
j
tr'
wszy potrzebny st'itek g~spGrlar~kt, gotują
Na froncie siedmiogrodzNa pos!edzeniu Stow. :vłaśdc~e1i n~e..
wszcrzedne zrlolnośei org~n zaey ,!e ora~~L,fl~... ordYmms:Jwi i trzeba przyznae bez zanutu.
tegiczne.
Nie
trudł10
SJE~
domysIeć,
zegg-·
ruchomości poruszono prOjekt zaarzeWlekim.
neraJem tym jest Pan. Zadaniem jegobędzi
.•. ·&: Listy "wolno nsm pisań dwa razy na mie~
nia wyjątkowo ubogiego w roślinność SoWedług "Lok. Anz.", "Utro 'Rossji"
.
hR
"
siąe.
nie"
wiAeeJ' fi.IŻ 6 stron., korespondentkI
leorgan!zaeja
planów "ojenny~.
UmIlDł!:c
.
snowca. Postanowiono zwrócić się do
donosi z Jass, że walki na granicy rumuń
Będzie on Właściwym klerownrtqem arllłJI' Co tydzien jedną·
.
,
władz okupacy.inyclt o pozwolenie sprowa..
sko,;" siedmiogrodzkiej trwają Y' ~alsz~m
rumuńskiej. Fraucuskie kierfrwnictwo Wo!~'
Oil 1 p3ździerIłika. t. f. w porae znnodzmia sadzonek z zagranicy. Gdy pozw?-,
ciągu, i że cała rumuńska 8rmJa S~dID1~
wej, będziemy otrzymywali op ,ł i świ'lth;
lenie to będzie nzys!'ane, Stowarzyszemegrodzka znajduje się w odwrOCie. La naj- skowe odrodzi Ramuuję od podf.orz~d!mW'-a..nia jej akcii militarnej widokom po1ityeznym.
obecnie sami polrrywamy tę rubrykę·
natychmiast przystąpi do sadzenia drze~.
groźniejsze uważane jest położenie na froni llharmonizuje działalność wojeLn!ł Ru.munji
. Umablawauie pokoju składa się lllóz&k.
W szpitalach zniesiono wydawame
cie drugiej armji. Niebezpieczeństwo przerZ ogólną działalnością koalicji.
Pomocnik, stołu itołka na osobę i lampy. Sienniki
chleba chorym na tej zasadzie, iż osoby
wania jest tu największe, ponieważ arrnje
• na
otray~aHśmy.,a o re8at~
szefa sita hu. generał lliescu, pOllllshle
. : uroi mU8:eliimy się
takie, posiadając karty chlebowe, oddawasprzymierzone zd?b~!y już głÓ"~ne pas~a
swem
stanowisku.
Generał
Averesau
wppo!"tarać.
ły je innym, same zaś korzystały z chleba
karpackie i prZejŚCIa prze?: me. . R?sJ!!,
raził swe żywe .sadowolenie z powodu smhłll
Nikołaj(>wsk jest miastelll~P4wiałowRm.
wydawanego na mieiscu. Obecnie osoby
przez przystąpienie RurnunJl do kOa!lCJ~,
zasdych w kierownictwie 8rmią.
Domy zasadniezo parterowe i pnfrwaznie
takie zaopa:rują si~ w chleb na karty ch!emusiała znacznie przedłużyć front swój,
drewniane.
bowe, kupując go p-rzytem za własne pIeoraz stanęła wobec nowych i trudnych za~
Obawy f ...~ncuskie
Miasto leły nad raeką lrgizem.dn~yć
niądze. To samo,-pisze "Kur. Zagł.-, tydań. Ta prZedłużona linja bo;owa dla RoO Rumunję.
szeroką i głęboką. Widzi si1i tu Tatarów,
czy się podobno aresztów.
.
sji ma tylko tę je~ną dobrą stronę" te, odParyski
"Petit
Journal"
przyznaje.
że - Kir~jzów. Duto tutaj wielbłądów, uiywnciągnęła od właścIwego frontu rosyjSkIego
Lublin.
kampanja rumuńska weszła w rozstriyganyeb. jako zwienęt'i pociągnw.e! pod wien·:h.
koncentrację wojsk nieprzyjacielskich.
W ,.Głosie Lubelskim" czytamy: Z
jące stadjum. Należy być przygotowanym·.
Wyiywienie będzie nas kGsztQwałe okoRumunja jest obecnie dla Rosji pe-·
p'rzyjemnością dowiadujemy się, . że na 0- oświadczad.ziennik - że w Rumtmji ło 30 rnbli miesięcznie, więć JUl inne potnewnego .rodzaju piorunochr~ne~. <?b-J\vi~
statniem zebraniu· Rady przybocznej przy
rozpocznie się poważne nt"zesilenie.
. by zoatanie 20 rubli.
zkiem zaś dowództwa rosyjSkIego Jest me
magistracie zadecydowano sprawę milicji
I'"
Lasnaai dnews niema tu setkami kidopuszczenie do zniszczeni:!. tego pioruno~
miejskiej odłożyć do czasu powstania RaStanowisko
Szwecji.
lometró\V, jak widać bylo II lloeiągn; jsko
chrona_
.
dy miejskiej z wyborów. Tymczasowo zaś
Dzienniki szwedzkie omawiają obszermaterjału. opalowego używa się }}rzewa!nie
Ofenzywa na Kauka2!:ie.
od dn. 1 }:stopada magistrat powiększy
nie los Grecji. Między innemi "SvensKa
nawozu bydlflcego. szczególniej wielbłądzie..
kósztem 2000 koron miesięcznie liczbę
Dagbladet" pisze: I u nas w Szwetji jest
g:1, w po iaoi cegieł.
.
.Neue WieDE\r Jaurnal" donosi z Bu.
fnnk:::jonarjuszów
po1icyjnyc11 o 20 ludzi.
Pod samym Nilwlaj.s\V.skiem są sady
wielu takich, którzy wciąż domagają się
ilapes, tu: "Politikai H:rae!u" dOGosi pośre_
W ten sposób i bezpieczeństwo. publiczne
większej niż dotychczas uległości ze stro-·
owocowe i tn nam da urozmaicanie poilydnio z Petersburga, że Petersburska ajen_
zosłanie wzmocnione i Rada przyboczna
cja telegraficzna I\omunikuje, ze rosyjska
ny rządu szwedzkiego względem nacisku
wienia.
nie
przekroczy swoich praw i kompepaństw koalicji. Dla wszystkich tych, los
Ws~yatkjeh serdecznie POZdll,\l\iam.
armja kaukaska na prawem skrzydle prlle.
tencji.
szła w blizkości Trapezunou do ofenzywy.
armji greckiej niecb będz:e Mane Tekel.
-itp.
Maciej«.
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Karpatachlesisłych.

BIuro Ger,do
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Zniszczei"łtiewłoskiego
okrętu linjowego.

Jak donoszą z Wiedrlia do .Lok.
Anzeigera", budapesztEński "Az Ese kcmunikuje: Jak głoszą, włoski okręt linjowy "Margerita" w porci"! Specji wyleciał
w pow:etrze. Jeśli· wiadomość- ta się potwierdzi, to Włochy ponrosłyby znaczną
stra~ę. Wspomniany okręt wojenny "Regina . Margerita" opuszczony został na
wodę w r. 1901; posiadał on 13,000 ton
pojemności.

Niemieckie krążowniki
pomocnicze.
Jak komunikuje "New-York Herald",
niemieckie krążowniki pomocnicze • Kronprinz Wilhelm" i "Prinz EHe! Friedrich".
w dniu 29 września wyjechaJy z NorfoIten
<!o Filadelfji. Były one odprowadzone
przez amerykańskie okręty wojenne.
Zamęt 1M

Grecji.

Agencja Havasa donosi Z Aten, że
prefekturę policji i wydział policyjny w
ministerjum spraw zewnętrznych objęli w
zarząd oficerowie francuscy.
.
"BerIingskie Tidende- dowiaduje się
z Paryża, że w Salonikach pojawił się
pierwszy numer urzędowego organu rządu
tymczasowego.
W numerze tym znajduje się między
Inuemi formuła przysięgi, jaką Składać
mają urzędnicy nowego rządu. Formuła.
ta brzmi jak następuje: . "Przysięgam słu
żyć wiernie ojczyźnie. być posłusznym
przepisom i postanowieniom tymczasowego rządu i pełnić wszystkie moje obowiązki z największą sumiennością-o
"Secolo" donosi, że podczas bankietu, urządzonego w Salonikach przez komitet <?brony narodowej, zabrał głos Venizelos 1 wy'kazywał w dłutszemprzemówie
nia. iż Grecja jest zobowiązana do wypę
dzenia odwiecznego wroga z kraju i do
wypełnienia zobowiązań wobec Serbji. Pod
koniec swej mowy zapowiedział V mizelos
zwołanie zebrania narodowego po wojnJe,
które ma postanowić nowe ustawy, zabezpieczające konstytucję przed samowolą
monarchy.

~ . W Bułgarji.
W rocznicę wystąpienia Bułgarii do
akcji wOjennej, generalissimus bulgarski
Jakow, wydał rozkaz do armji, w którym
zaznacza nieszczęsny stan rozbitej Serbji.
Zdradziecka Wołosza dozna jeszcze gorszego losu od Serbji. . Niesłychane zwierzęce
okrucieństwa, jakich ~umunidO'puścili się

Aresztowanie konsula
szwedzkiego.

Z Goteborga' donoszą do .. Berlingske
Tidende-: Władze angielskie aresztowały
i zatrzymały w Kirkwallu znanego przemysłowca szwedzkiego, konsula Haralda
Grebsta, który płynął z małżonką do Ameryki na parowcu duńskim "Frederick
VIII-. Małtonce jego pozwolono na dalszą podróż. Aresztowanie nastąpiło z tego powod·u. że firma Grebsta znajduje się,
na angielskiej Czarnej ,liście.
.
Hughes~
Według doniesień dzienników angielskich, ameiykański kandydat na prezydent2, Hughes, oznajmił w jednej z mów
swych, że, gdyby on był prezydentem Sta-

nÓw Zjednoczonych podczas zatargu o zatopienie .Lusitanji", byłby on bez wątpie
nia zerwał z' Niemcami stosunki dyplomatyczne. Dotychczas Hughes~ pomimo, iż
był bezpośrednio o to zapytjwany, nie
poruszał nigdy kwestji "Lusitanji".

Załąrg japońsko-chiński.

"
"Basler Nachrichten" dowiaduje się
z Petersburga:
"Russkoje Słowo" otrzymało wia·
domość, według której zatarg japońsko
chiński jest nie do uniknięcia. Japonja
poczynHa już przygotowania do mobilizacji. Dalszy wyrób amunicji zatrzvmany już będzie w kraju na potrzeby wła
sne. Flota handlowa japońska otrzymała
rozkazy, aby az do dalszego rozporzą
dzenia nie przyjmowała transportów na
wywóz zagranicę.

Przem)lśl.

Z2IempolsklCR.
z

-senat

Warszawy•.

Senat politech.nikl.

politechniki ua hieżącyrok akademicki ukonstytuował się jak następuje:
rektor prof. Stanisław PatEchke, prorektor
}Jrof..1uljus~ Braun, .syndjk prof. Józef
. Wierusz·KowaIski. dziekani wydziałów: in-'
żynierji budowlanej prof. Henryk ezosnowski, inżynierji rolnej-prof. Józef Mi..
kułowski - Pomorski.
budowy mas~yn i
elektrlJtechn\ctnegc-prvf. Czesław Witolizyński, wydziału chemicznega-pr.:,f. M·łobędzki i w}działu architektonicznegopro f. Józef Dziekońl5ki, oraz przedstawi-·
ciele ciała profesorsJdego posze.zególnych
wydziałów. profęsQrowie:
Z. Arlitow1ezintynierji bUdowlanej, A.· PQnikowski-inżyniel'ji rolne', Zygmunt Strsszewicz-wydziału mechanLcznego. Ludwik Szper! wydziału chemicznego i K. Jankowski
wydziału architektonIcznego.
•

Radzie miejakiej.

W tygodniu hieżąeym posiedzeniaRady nie będzie. NajbJizsse posiedzenie plenarńe odbędzie się dn.ia 26 października.
porządek dzienny tego pOBied~enia ustali
Prezsdjum Rądy w przyszły poniedzia1:ek.
Posady dla lekarzy_

Wielu lekarzy warszawskich otrzymalo .od inspektora miasta stołecznego
Warszawy następującą odezwę:
.,Stosownie do polecenia Zarządu
Cywilnego przy. Generał-Gubernatorstwie
upraszam W. Pana o zakomunikówanie,
czY
nie życzy sobie W. Pan zgłosić kanWieści
le2Jonłstiw dydatury
swej do objęcia jakiejkolwiek
'posady
rząd<lwej
cywilnej lekarskiej (np.
pułku.
lekarza powiatowego, miejskiego i t. p.),
Członek N. K. N., adw. dr. Bardei w . oraz odbyć W tym celu kursa pnygoto~
Krakowie, otrzymał list od syna Madeja, powawcze w ciągu około 4 tygodni w czaru~znik8 a-go pUłkn Legjonów Polski\?h, któsie zimy r. b.
Piotrk6w.
ry dostał się do niewoli rosyjskiej równo.
cześnie z pUłkownikiem Minkiewiozem. Per.
"W. Tag. Ił donosi: .Po zameldowaMaoiej B!lrdel pisze:
.
niu ~ w piotrkowskiej komendanturze 0• W cyklu zaci~tJ'ch włllk !lostalem s'ę -kręgowej wszystkich poddanych rosyjsliich
do ni~woli nienszkodzony.
Poniewał 8e
podlegających pewinności wojskowej i powzględów eeniiUry nie byłbym w staDia podać
siadających bilety: niebieskie, białe i czerwszystkioh szczegółów. wi~c nis będ~ oJlisJ ~
wone, wszystkich uwolniono. Posiadacze
wał ostatnich moieh chwil z tamtej strony
biletów czerwonych muszą się meldować
rowów atratłleakieb.
dwa razy miesięcznie·.
Jest nas tutaj dsiesil;ciu. wszyscy, z wyCzęstochowa.
jątkiem jednego• .s tneoiegopnłku. Jesł Dasz
Na posiedzeniu, ~ady opiekuńczej m.
pułkownik Minkiewior, jego adjutaat Fi.fałe
Częstecliowy, z p9wodu. zmniejszenia· zakowskj, por. ~tark.. podpor. Słeeld, por. WiR-. pamogj, nadsyłanej z Rady głównej opie-

z nieloU od
III

fra1l1

W piątek, dnia 15 b. m., o godz. 9
przed pol. przybyli do Przemyśla minister dla Gaj cji dr. Morawski i namiestnik gen. bar. DiIler. Na dworcu kolejowym powitali gośCi generałowie Materna i Drobny. starosta Heller i komisarz rządowy Łyszkowski. Ministrowie
i namiestnik udali się do gmachu starostwa. gdzie spożyli śniadanie. Następnie
wyjechali do Krasiczyna i byli na obie·
dzie u marszałka powiatowego, księcia
Wladyslawa Sapiehy. Po poludniu odjechali do Krakowa.

Telegramy.
Urzędowy

komunikat

niemiecki.
16 go
w

października.-Urzędowo.:

Z widowni zachodniej.
front mojsk genffilm·feldmafszaika

RuppredJta Bawarskiego•
W okolicy walk nad Somme w
ciągu dnia trwała o~ywiona. obustronna działalność artylerji. Natar.de angielskie na północnym wschodzie od Oueudecourt dotarło na nieznacznej szerokości do naszego ro·
WUJ który w kontrataku w całości
odzyskany· został. Rano i wieczorem francuzi atakowali stanowiska na
zachod~ie od Samy, byli jednak odparci na południowym zaohodzie od
tej wsi za pomocą świeżego kontrI(s.

natarcia.
front niemIeckiego następcy '(ronu..
W Argonaoh r na obydwóch
brzegach Mozy chwilami odZywał

ogień

artylerji.
Z widowni wschodniej.

front mejsk generała marszałka poJm~go
ksi(da beopolda BawarSkiego.
Na zachodzie od LuckasUne

ataki rosyjskieJ pr2.ygotowa.ne gwał

townym ogniem artylerji,w odcinku
Zubilno-.Zaturce, .zała.mały się wśród
ciętkich dla nieprzyjaciela strat. Również rozchwiały się :natarcia częścio:

GAZETA·· t50ZI(A

we na południu od drogi żelaznej
Brody-Lwów i w nizinie. GraberkL
Znaczne siły rosyjskierweono . w
rłębokich szeregach do r6wni~~ bez-

Itkutecznyćh ataków. nad NaraJówką,
pomiędzy Lipnic~· Dol~ą a Sko:morochami .. Także l tuta} zdołaliśmy

rriepl"zyjacielowi zadać. ciężkie straty.
fnml mojsk generała kawalerji arcgksięciil
Karola.

Wyzyskując

..

swe sukcesy

W Kar~

t1 . góry Smob'eć,?~~aljo?y
fiiemięckie odparły kontrataKI l WZ1ę

pabch

ły doniewiJli3 oficerów i 381 zoł

nierzy. U Komonwojs.ka bawar·
skie zdobyły szturmem ":lele ro~ó~
rosyjskich" Na wscbodzIe od Kuh..
ha by wczasie walk zacżepnych puł
austrjacko~węgierskicjJ

ków

odparto

ko.ntrnatarcie rosyjskie. Liczba wzię
jeńców

tych

przeszło

Teatr I mu;vku.

PODZIĘKOWANIE.

.. Na dnieli Maksyma Oorkija.
Gra w wystawionej w sobotę. sztuce

. Gorldja "Na (lnis" nie była fortunną. Je-·
dyn'e b"z zanutu grat p. Boguala';"t S!-'lJborski, który w rolę t<;;tOf'l włożył 'WIele
prawdy, tworząc badzo dobry łyp .• Pan
Orliński, jRko baron, był niezly, choe na.·
zbyt monotonny i martwy. Najlep:;;z6 mo·
mentf miał w akeie czwartym. Z pań n~
. uwagę zasługują - Klońsk', S!\ChOWi;XS. l
. Sokolsh. Pani Klońsk?<, jak zwykle w rQlach CblUf>.kterystycznych, dda dosi<:.-,n!J.ł~
sylwetkę, p. Saehnowska była dobrą. ,tli roll
konającej suchotnicy, p. Sokolska zas-}i~·
mimo witi:Jczuego niedoświadczenia Bcentcznego-grała z dużą siłą i azczer:!pl'o:
sto tą.. Nsstka w interpreta-oji .p.R?,chte.
równy była, niewiadomo czemu, hlE~ery
Cl!na ż!'·dówką. Wasil!s8 w wy:.onl\nHl t'·
Korezfi'kowej-zupełnie bez wy~azil. w.y~
różnić jeszoze należy p. Bonecklego w roh
Satina i Tartakowiezli, grającego tatara.

1000.
.
M.
Na południowym zachodzie od Dor- Teatr Polski (Cegie1Biana 63).
nv 'Watry wojska sprzymierzone wy"Na dnie" Gorkija powtórzone bąclzie
p~dy przeciwnika przez dolinę Nea- dzis,oraz
w piątek po cenaehpopularnyeb.
gra.
'W czwartek wznowienie pięknej baśni,
Len~n

wynosi

walk

Siedmiogrodzie.

ID

dziew dalszym
t:-i nad granicą

ciągri.~ toczą się
rumuńską.

wal-

Z widowni bałkańskiej.
generała-feldmarszałku

firllpa wojskowa'

mackensena..

W

nie

sytuaeji

zaszły

.

oSllutej na tle utworu

Na. terenie walk w Siedmiogro-

żadne

Dickensa,.. pod t3 t •

Swierszez za kominem". W ,przygotowa~
nin .K@i1\dz MareL."-Słowacloego.

Bilety wcześniej nabywać można w
cukierni W-go HOBzkowsldego, zaś w dni
przedstawień-w sali teatr~lnej.

Teatr Popularny (Konstantynowska 16).

. W czwarte k bieżącego tygodnia Teatr
Ponularny wznawia dra.mat nar&dowyJózera Maskoffa (Gabryeli Zapoldkiej) r. t.

&Sybir-;

z 111iany.
front

macedoński.

• W odcinku Cerny,po obydwóch
stronach Brod~ nie miały żadnego powodzenia gwałt owne, takte i wcią
powtarzające się

gu . nocy

ataki, wojsk
serbskich; Również. i natarcia czę
ś~iowe pod Grunistami i na północy
od Nldze - Płanina odparte zostały
wŚród znacznych dla nieprzyjaciela
strat.
Pierwszy

Generał-kwatermistrz

LudeILdorff·

. ausłryjacki.

Bilety do nabycia.· wcześniej ,. w cukierni Ulrichsa (róg Piotrkowskiej i Zielo-

nei).

Tea.tr po1sk..i
We wtorek 17 m. b.o g. 7 i
w.
.~. II a
d n i e" '
pół

~

"
t,"
Dramat
w 4 aktach Maksyma Gor"tJa.
W czwartek, 19 b. m. o godz. 8 wiecz,.

"Swierszcz

Bajka w 4aktacl1

Za Dickens'a
kominem"
z

wdłg.

muzyką

K. Goldmarcka.
Teatr czynny we wtorki, czwartki, soboty, nle<!Zie:
le i święta dwa razy. Bilety do nabycia w cukl.Crm

Ur-zędowy komunika'ł

.

RMZkowskiego.

. .

WIEDE]\J'ł 16..go paź~ziernika.~

M

Z widowni wschodnIej.
front mojsk

.

generilła

lmumlerjf arcgksięcftł
cHafola.

Zokup~cji

austryjackiej.

Na granicy rumuńsko-węgierskiej
W "Kurjerze Warszawskim" czyw położeniu. nie zaszły żadne zna- tamy:
. Piotrkowski "Dziennik Nal'odowy"
mitlDniejsze zmiany. Walki toczą się
ótrzymal
następujący komunikat Ul'Zę~
dalej .. W kącie trzech krajów na
dowy:.
.
poludniu ,.od Dorny Watry~ wyparli"Złożone przez kierowników i kie~
śmy rosjan wstecz przez strul!Jień
rowniczki szkół ludowych piotrkowskich
,Negra, przyczem w ręce naosze wpadł protokularnie dnia 25 września r. b. oś~
1 oficer, 217 żołnierzy i 2 karabiny wiadczenia w sprawie usunięcia z promaszynowe. Pod Kirlibabą w ostaf- gramu naukowego szhół ludowych nau'nich walkach wzięt.o do niewoli 5 ki- języka niemieckiego-przyjmuje c. i k.
komenda obwodowa za wyraz życzeń i
oficerów, 1097 żołnierzy, orazzdo- opinji rodziców.
.
byto 5 karabinów maszynowych, a
Uwzględniając wolę rodziców, zana. Smotrecu 3 oficer6w i 881 żoł wiesza c. i k. komenda obwodowa nau~
nierzy. W obydwóch odcinkach ba- kę języka niemieckiego w szkołach lu~
- dowych miejskich i szkoły te, dotych~
tałjony bawarskie· opanowały stanoczas 4~klasowe, przekształca na 3-klawiska nieprzyjacielskie.
soweS . w myśl reskryptu c. i k. wojskowego zarządu gubernjalnego z dnia 31
front wojsk generllla IDafslfllka polnego
księcia

Nad

września

Ileopolda Bawarskiego.

N arajówką,

nad Fgórnym

'Seretem i na południowym zachodzie
gd Brodów grupa wojskowa gentrała
pułkownika Boehm-ErmoHego umiała
Qdeprzeć silne ataki.
Nieprz.yjaciel
odrzuconyzosfał wszędzie wśród

naj-

dł2!szych

strat. Armja generała-puł
kownika ~ Tersztyanskyego w ciągu
całego dnia. znajdowała się w silnym
ogniu artylerji rosyjskiej.

Po oby-

dwóch $tronach Zaturców, również
piechota nieprzyja.cielska wystąpiła
do ataku, w którym szczególniej na
północy od wyżej wspomnianej miejBCoV'ości wzięły udział ogromne ma-.·
iy wojsk rosyjskich. Nieprzyjaciel
ponownie odniósł niepowodzenie.

Z w~downi

włóskiej.

W walkach pod Lober wojska

nasze
nierzy

wzięły 2
i zdobyły

of,ceró w , 212 żoł
3 karabiny maszy-'

nowe.
ZllB~t;aszeff!..sztal!.u.geRef'(lllzego
.

---

'

.....

~rpOI'~

3.

-

1916 r."

Łódzka straż

ogn. OChot".

Jutro o godz. 7 .wieczorem odbę
dzie się ćwiczenie sygnafowe 4 oddziału
w domu rekwizytowym tegoż oddziału.
Ż"d:d

maszynistami kolejowymi,

Wostatnich

czasach na linji lwI ejowej Kowelskiej, jak informuje" Warsch.
Tag."-pl'zyjęto kilku inteligentnych mło
dych żydów, jako pomocników maszynistów kolejowych. Otrzymują oni po 3
mk. 50 f. płacy dziennej•.
-

Cofnilicie subsydjum.

Ponieważ

kuchn:e prsJ Stow. hand!.
. Wzaj.emna pomoc". ~H8rfa· i inne odmó~,łJ komitetl'wi tanich kuchni regeatraoji
swyę1 stołowników, komitet zawiesił wydawanie sUlisydjum dopóki nie będą d{)sttlrczQne listy koB"umeńt6w. Wobec tego podl!lssiene zostały ceny obiadów w kuchni przy
Stow. "Wzajemna POulOC· i w ,.Hurfi1;ł".
Tow.• Lokato ......
Wśród

wielu instytucji, ktere powsta·
zawieruchy wojennej,' na specjalne uznanie zasługuje gorliwa działalność
Tow. "Lokator" •
Ruchljwość zarządu zaznacza się codziennem rozpatryw21iiem mnóstwa spraw
komornianych na źądanie' lokatorów człoo.~
ków i nawet nie cz!onkówp oraz właśdły \!, śród

udział

Wszystkim, którzy brali
r

s. p. 'Seweryny
w dni u 15

Z

października 1916 t.,

W pogrzebre

Bajkowskich Malewskiej

a w szczególności k!', Oszki~l sliładamy ser-

deczne "Bóg zapłać/'~

Haź, weteran

63 r.

córki i zieclotvle.
w

W dniu 16

paźd~iernika f.

b.

zmarł

A

nagle

ś.-tp.

•

ntoni C r

ł,

zmarł przeżywszy lat 60.
Wyprowadzenie zwłok z domu przy ul Orlej 3 na
" stary cmentarz katolicki, nastąpi w środ.: d. 18 października r. b. o godz. 2 i pól
po poł., o czem za.wiadamiają pogqżeni w głębo,im smutku

Żona i Dzieci.
nieruchomości; wyp,rac(,waniem przed~
stawień do właściwych władz różnych pro,
jektów i zagadnień z dziedziny prawa, o~
bowiązującego II nas w stosunka{;h eko~

cieli

Dane,

nomicznych i t. d. Z tego rodzaju wystąpień na szczególne zaznaczenie zasłu
gują: prośba dl) sędziego nadzQrczego ces,
niemieckiego sądu okręgowegG w Łodzi w
sprawie zaległego komornego i zatrzyma~
nie pIzez właścicieH nieruchomości rzeczy
przy przeprowadzce i do Rady Opiekuń~
czej w sprawie wyznaczenia funduszów na
komorne dla najbiednit:jszych.
W pierwszym wypadku nadeszła przychylna odpowiedź, w drugim odmowna.
Prace zarządu Tow. są znaczne lecz
poparcie ze titrony społeczeństwa bardzo
małe, nawet zamożni członkowie lokatorzy, którzy niejednokrotnie korzystali z nsłuX Tow., odmawiają płacenia składek
członkowskich. która wynosi zaledwie 25
kop. kwartalnie. Dla całokształtu działalu
ności Tow~ "Lokator" przytaczamy niektóre dane ze sprawozdania ze statystyki
spraw za czas od marca r. b.
W ma:-cu wniesiono 62 spraw. Właś
ciciele nieruchomości 28, IoI~aforzy 34;
w kwietniu - 35, wł. nier. 15, lokat. 20;
w maju - 72, wł. nieJ'. 34, lokat. 38; IN
czerwcu - 48, wI. nier. 22, lokat. 26; w
lipcu-54, wł. nier. 26, lokat. 28; w sierpniu-34, wf. nier. 12, lokaL 22.
Prócz tego, między .innemi, utwo1'20no. komisję sanitarną, kt6ra w poszczególnych wypadkach nawiązuje kontakt z Delegacją zdrowotności miasta.'
Utworzono
bezpłatne
pośrednidwo
mieszkań dla członków.

c

- z

Tow. lekarsk iego.

Zarząd Tow.
swych członków o

lekarskiego zawiali;, lU,;\
posiedZeniu w dniu 18
b.m. o godz,. 8 i pół wiecz. z następują~
cym porządkiem dziennym:
1) Odczyt pod tyta .Psychozy puer·
peralne s •
2) Demonstracja preparatów.
3) Omewienie wniosku koi.Skllhl~it}~
go, Rots2pana i Klliehowieekiego:
-

Sprzedaż

Detalicz:Ja

ziemniial;:ów.
zi\tmniaków za kar-

sprzedaż

tami odbywa się przy Ul. Ekaterynburskiej
8, Przejazd 92, Targowa 32/34 (Karolew),
Andrzeja 57 i WęglOWI> 4.
Teatł' Nowoezesn,. (Zielona 2).
Teatr Nowoczesny, pozostający obe~
cnie pod kierunkiem Józefa Zejdowskiego,
w ostatnim swym programie dał szereg
interesujących numerów, wykonanych przez
pp. Jauot, (śpiew), Zejdcwskiego (humor
i sa tyNf, m-Ue Lerp.tta (pieśniarkę), Tarłowskiego (kuplęty) oraz Baygorka (gra
koncertowa na organkach). Uzuliełnia ZóŚ

program balet z p. l(itzmanem na czele.
-

Zll1łal~zione zw.foki dziecka.

Wczoraj wieczorem przy uj. PiotrkQw~
skiej Nr. 34
'lf!ziono zwłoki chłopca. któ.
re odesłann'-do ,'fosektorjnm przy ul. Lag,. j~

nill:6wBj.
-

Z mieszkania, Pelagii .smolnej przy ul.
Nowo-Cegielnianej Nr. 83. skradziono rozm.
1nedmioty wartltści 21)7 tub.; z poddasza
\lomn przy '11. Podrzecmej Nr. 9, Bj)rncho~
wi Boudzel - biel zn~ wartości 800 rb.
-

Wydział'

że w

kryminalny

noey 30

września

gO&JlQA

damwi Florjanowi Wawrzyuiakowi z Miljanc ..
wa, pow. lowickiego, ze stajni przy ul. Mły.
nankiej Nr. 91, ekcaddono 2 łonie: gnh\dl\
klacz 8 letnią. z lewą, pęeułą, białlłt :.J białą.
gwiaZdka na 01501e, na piersiach białe plam ..
Iri, kopyta abite. Ciemne g.uiadego ogiera 4
łetn.:egO, kopyta nie zbite, bez żadnych Bicze..
góbiyeb oznak..

do wykrycia sprawców

skradzionych !roni n8'deyłae
najeży do Wydz. kl'ym. do aktów 68D3/16,
1. K. C. kom. 4.
W nOt!;)' 22 września'l! zamkniętej ataj.
ni przy ul, D'łbrowskiej Nr. 5 skradziono
2 świnia dwumieBlę\lzne i szarego królika.
Daue nadsyłHĆ do aktów 6631/16, I. K. C.
kom. IV, Wy.lz. krym.

Dn. 28 na 29 września

'l zamkniętego

mi('szkania pr~y uJ. NowlJ-Zarzawskiej lI,
skradziono 2 bele towarów !D!HlufaiitUl'OwyQtl.
Dane 11B.dsyhc do aktów 6795/16, l. K. C.
kom. IV, Wydz. krym. Olgińska 5.

Wi~śd Z Rosji.
Likwidacja akcji ratulIkowej.

Pisma polsk!e, wychodzące w Peter,.
sburgu, dowiadują się, że Rada ministrów
omawiała już sprawę likwidacji wszelkiej
akcji ratunkowej dla wygnańców w całej
Rosji.
Stało się to z inicjatywy ministra
skarbu Barka, który pierwszy z ministrów
rosyjskich, wystąpił w ostrzejszej formie
przeciwko wygmj;lcom .

Bark

wskazywał

między

innemi na

to, że asygnowano ze skarbu na pomoc dla
wygnańców już tak wysokie fundusze, ia

dalsze wydatki na ten cel stają się dla pań ..
stwa co raz bardziej uciążliwe. Jest on
zdania, że trzeba ściśle określić, jak dłu
go wogóle dziarać będzie w Rosji narada
do spraw uchodtców i jakiemi będzie mogła rozporządzać środkami.

Rada ministrów poleciła w związku
z tern Chwostowowi opracowanie projeldu
stopniowej i planowej likwidacji akcji ratunkowej.
Zabotinsldj lłia chóe niepodległości
PeSskii.

W ~OdeBskjch nowostiaoh- z!lllny lsat
der rosyjskich nacjonalistów żydowskich. pall

Zabotiuakij, kt6Jy wypowiada się ZaWBZ(!
lako żarliwy zwolennik koalicji, lamieśeił artykuł polity:03ny "Orjentacje". W artykule
tym pan Zabotinskij odsłania jeszcza raI!
przyłbicę swoją wobec polaków ujawaiają;1J
wrogie dla niepodległości polskiej oblio&e.

.Pierwsza sprawa -

p'SZ6 on - któ'

rł\ wypadki wojenne wysunęly aa plan pier~~zy, przed nami, jest to kwest ja przyszło"
ści Polski. W Polsce mieslka około jednej
trzeciej całej ludności żydowskiej panstwa
rosyjskiego. Jeżeliby Polska pozostała poza

cesarstwem 6~miłjonowy naród stałby
4-miljonowym. POllostflłe dwa mUjolly
znalazłyby sili Bum na /:lam z }:olakami. Polska poza Rosją, moża albo otrzymać niepod ..
ległoeć, albo wejść w Skład mOnarcbji HllbsA
burgów. W tym ostatnim przypadku u-astą.·
pi fu~ia 10 miljonów IU'inośei z Galicią,
gdzie jest też okolo 8miljonów ludnośd.
Luilnoś ~ Jiydowska pozostanie eał~owi"
cia we .'lladzy 'Iiększości polskiej, a więol
kszośó t'J, nie !otrz~buj:}c poparcia żyuow ..
Bkiej opinji publicznej, będzie miała .tl1oŹnośd
się

krępowania się

K ..adzież.

za.wiadamia,

służące

i odnalezienia

cza\!.-

jeszcze mniej,

niż

dotyeJ.!-

..... Usun:ęcie Polski za składu cesarstwa rosyjskiego, oznaczałoby dla żydostwa
rosyjskiego olbrzymie osłabienie liczebns,
e ... onomiozne J :':nlturalne."
Sprawa BUea-3iua..

Moskiewska izba sądowa rozpatrywaKierasa, oskarżonego o należe
nie do grupy radomskiej P. P. S. Akt o.
skarżenia przypisywał Kierasowi cały sze"
reg :zbrojnych napadów na sklepy monopolowe i urzędy pocztowe, jedno zabójstwo i obrazę majestatu, ogółem 13 paestępstw. K. prze~iedział w wi~ieniu 3 la..
ta 9 mies. izha go uniewinniła.

ła sprawę

·4.
I teraz, gdy już nie mają .. faktu posiadania. Projekty w~zą zatem
w powietrzu i moinaby s~mć, re wyźadnej mocy i o losie . jej
nie będą rozstrzygali-od wschodu pły. stawiono je Dil zabiitwkę. Tymczasem
mają one . powody głębsze i wywierają
nie ku nam mętna powódź rozmaitych
szw.cz.nvch projektów przyszłejJ przez pewne~żąda.ne oddziaływanie.
Mamidła rosyjskie.
. Mają one· cel podwójny: z jednej
nich organizowanej Polski. Rosyjscy mę
W jednym z ostatnich numerów
strony chcą działać na aljantów, zdru~
żowie stanu, rosyjskie p!lrlje poUtyczne
IfZiemi Lubelskiej" b. poseł do Dumy pań
kie .
prześcigają się w zapałe kOn$trU?w~nia . giaj stt<&ny n&. sp.ołeczeRst~
sfwowej, Michał Łempicki, umieścił arzem
planów wieczystego palsko-rosY-1skiego pęC'; :;:,achodzie- si~e się (;O%'az sHmels
tykuł o &fosunkach polsko" rosyjskich,
mr,'em.'!.nie, że w inter-esre ogólnym Eu~
współżycia i zżycia.
który poniżej w całości przytaczamy:
re<[-y 1 iejpgkoiu leży także ostateezne
Mamy
więc
projekty:
SaZ6n9Wa.
Dopóki pewni byli panowania swef!),;,~~::ztzanie Spl"awy ~skiej i że stwoSturmera,
Krzyżanowskiego,
K.
D.
(Migo nad nami, nie znali wzgłętkm nas in...
l'ze.órl-e normalnych< wBrunków bytu dla
lukowa)
konserwatystów,
Związku
ziemnego uczucia opi'ÓCz nienawiści j wzgarnarodu polskieg.o jest koni.et:zne, Zady; uciskali nas hezlitośnie i rozkoszo- ców itd. Zbyteczne zastanawiać się nad chód nie może me wiedzieć, że Rosja
nS>ni
bliżej;
różniąc
się
w
szczegół~b
wali się neszem cierpieniem; okrucień
g-J y przedstawiają ca~ą skal~, od ogra: była zawsze sta.nowC1:ym wr&giem wolstwo i złoślh\'ość, gwałt i korupcja-to
ności i nieze.w!slości Polski: W interesie
.
niczonego
sam,:)rządu do lm}! realnej
byty formuły ich taktyki; ni.eśli nam zguFrancji, Anglii i WlGch nie leży bynajdwu
państw
niezawisi'ych
~plywQją
w
b~ ~oralną i T?aterj~lną; wYl)arodoyviemniej, i:fzeby Po;lska stała Słę ~tlpem
istocie z tego same!1oźród~a i do tego
me ~ "wyczłowleczeme ll byto ibh celem.
Rosji, ani też WZrost pc'::ęgi TOr"'1Skiej,
s.ąmego
dążą
celu.
'Źródłem
jest
groź
GdV "godzina wybiła" (aby użyć
dlatego
mo.ai,.. c:hcą osłahić budzenie
ba,
wisząca·
nad
Rosją.
że
w
rezultacie
słów wielkoksiążęc6go manifestu) i pesię w opinji publicznej państw zachowność panowania w Polsce zachwiała, wojny światowej może powstać wolne,
od Rosji niezawisłe, pańStwo polskie, dnich przekonania i że aljans z potęgą,
się, rzucili nam garść obłudnych ornektóre bedzie walem przeciw jej wply';' }-,fóra Polskę dławiła, nie zgadza się z
tnie, zapowiadaJąc nam, że Itwyjdą nawomj celem wszystkich projektów jest natury rzeczy Z·r O·lisfarńem pat-istwa
przeciw nas z otwarrem sercem i wyp61skiego. Rząd rosyjsld sytuację tę doprzeszkodzenie zrealizowania tej ~roźby,
ciągniętą bratnią dłonią'". Chcieli sfał~
skonałe rozumie i dlatego, chcąc się raAż do ostatniej chwHi rosyjski~ro
szowac w ś\}'!~;łdomości. całego świata
zum stanu usiłował staje i zawsze ele- tować, śpieszy z ro-zmajfemi mgliste mi
historję polską-i oświadczyli, że "świę
tym snem ojców i dziadów naszych" by- - ment polski wyguhIć; obec;;nie-pod par- omeL:icami, że już Polski me będzie
ciem· odmiennych warunków-polityka ucis}:ać, ale po odzyskaniu jej obdarzy
ło "braterskie pogo :1zenie się z WieHmrosyfska ucieka się do innych środków ją dobrodziejstwami samorządu lub au·
rosią ,! i "zjednoczenie ziem polskich pod
tnnomji. ..
i czyni żywiołowi polskiemu w graniberłem cara". Sztuczny i przesadny ton
Co się tyczy społeczeństwa polskiecach
państwowości
rosyjskiej
vnększe
odezw?, i brak jasnej myśH-oDuGzily
luh 1"aniejsze ustępstwa~ byle tylko pa- go, rząd rosyjski chce tu utrzymać swój
natychmiast wątpliwośd w szczerość zanc.w::mie nad Polską utrzymać.. A za- kredyt: wyśróbcwany sztucznie z, pomysłów; dalsze zdarzenia rozwiały ostaczątkiem wojny, pO"tem osłab~ny, a dzitem
nie interes wspólny Rosji i Polski,
tecznie przyviidzenia.
Wojska rosyjskie, które miały przy- ale jedynie chęć posiadania Polski izaj-- slaj-h,ż tylko fikcyjny.
Idzie więc o to, ażeby-jeżeli nie
lnowania jej pozycji w Europie, była
rueść "radosną wieść pojednania", przyuda
się nawet wynal~źć gorliwych zwo~
drogowskazem
tych
projektów.
nioslypo zdobytej przejściowo Galicji
J ezeli posługują się tak złośliwą lenników-utrzymać w Polsce zamieszagro~ jarzma rosyjskiego, w Kongresów~
a subtelną igraszką, licząG na Jatwo- nie, siać rÓŻne wątpliwQści i namysły,
ce zaś zostawiły straszliwe wspomniebyleby nie dopuścić do zorganizowania
wierność ludzką w myśl zasady: "munnie hord barbarzynskich, które paliły
dus vult dedpi-ergo decipiatur" to je- się w Polsce jednolitej myśli polityczbezmyślnie miasta i wioski, niszczyly dodnak istotnie ich uczucia przechodzą nej. Niezgoda pootyczna polaków. osła
b~ą;.;k wielu łudzi,a nareszcie setki tytakże
do wyrazu, a to w głowach kon- bienie ich .woli-toć przecież zawsze
sięcy niewinnej ludności wywlokły w niedla zmysłów rosyjski<;;h rezultat pozyservlatystów rosyjskich, kt6rzy grają w
wolę.·.
tywny.
otwarte karty i powiadają "lośno. Ze
Dzisiaj, prawie jut wszędzie z graTe są niewą.fpiiwie cele kreciej rotakże teraz nie należy czynić polakom
nic dawnej RzeczypospoHtej wypędzeni,
nie mogą ~-ogodzić się z faktem, że pa- żadnych ustępstw, ale prowadzić wzgłę- boty rosyjskiej i dłat:!go też ze stro-ny
polskiej potrzebne jest jasne oświad
dem nich dal{"j system niszczenia.
nowaniu ich koniec. Tesknota za uh'aWys'fkom rosyjs!;im brak jednakże cz~nie, któreby dnfado do opinji pt.{coną zdo.b}'Czą nie powsfrzymuj-e się od
śmiesznośd.
nad Polską

Z. pro" polskiel.

F-

*

"

Odpowiedf

tak~. cz~. o~iad~e są poł.nebn-e
temba~tkleJJ ze w !eJ robocie biorą takie udziel pGŚł'ednY..> i bezpośrednio polacy, coprawda nl~łcznl. O lda!eni od

oj-czyzny, nie zdają

sprawy z do-

SQbie

konanyahprze.:}Cr);';eń, trzymają się~Jn.n.~

czowo zbankrutowanej
tycznej; inni znów

doktryny poli-

kierują się ludzącą

~tęgą Rołlji;. inni nareszcie powodują
SIę względamIosobistemi.
. Jaka~ jest nasza odpowiedź? Sąiłzę,

.

ź: tyl~() l:dna, Z Rosją nie ł§c:o:yłc nas
me procz Jarzma; dzisiaj "re laczy nas
n~, a w~zys~ko ,nas dzieli: ku~:;~ra, :;po50b
tra&:'cJ'a
. . myslema
. 7 _7 l odczuwania
"
•
J
d·ZH~;OWd. lOentY przysziqśd. Treścią naszego życia t::aństwowo-narooowego. była niewstBnna walka z rosyjską z<lhorczośdą, ochrona cywilizacii zacnfJdniej
;'1'zoo -zalewem wschodu, krwawe i mę
czeńskie wysiłki, ażeby jc'''zmo strzą
snąć i odzyskać niepod!e:ł~i·';~. Treść ta

nie może się odmienić. Idea państwo
wego współżycia z Rosją jest logiczną
niedorzecznością, po.niewaz grozi całe
mu naszemu isfnieniy; sprzeciwia się jej
nasza Myśl polityczne, ''lZdraga s:ę F!.e-d
nią . uczucie narodowe.
Na bram~
Rosji wypisane Dan"i:ejshle "tu niema.
nadz~eiu. Nie przestąpimy tej br::.my,
będziemy się branić wszysfkiemi s\lami,
aby nas w nią nie wHoczono. To po·
winni wiedzieć, zarówno przychylni nam
na zachodzie, jak i obtudnicy na w;:::coo-.
dzie. Polityczna niezależność od Kosił
jest pierwszym koniecznym warunkiem
nasz!i. narodowej i państwowej pnySzlOSCl.

Adwokat

l. Dzieniakowski
przeprowadził

się na ut PiGfrkowska .N! 16
przypnuj;e SJV.3W:y sądowe, ~dziela porad prawnych Jak rowrneż redagUJe skargi i WSlelkie rodEnia.

.I

KR I "

ZE

ran Kino"

bliczReł E\lł'Ołty zachodniej.

rand Kino"

wybitny dramat psychologiczny w 4-ch wielkich CZęŚCihCh z udziałem, gI. PAWŁA WEGErtERA znanego
sz. PnbL z ,obr. ,,,GOLEM", gr3ją~flgO jednocześnie dwie role..
(Osobom nerwowym zalecamy zupełny spokój).
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Teatr POPULARNY
Zrzeszenie

P&Źd~iernik3.

go5z. 8

1615 r ..

wi~cz.

-

Artystów Polskich

-

I

lU.

zastać

arszczewskiego Placowa 13

JFzyJHiują Z~isy ~o ~rup z Fizyki i Łaciny (czytanie klasyków a livre ouvert) do egzamiui.w maturalnych
w
yczmu l we Wrześniu, Informacji udziela kancelarja k:.rsów od 5-7 g, wlecz.

Łodzi podaje do
.
zapisy handydatóvJ i

Specjali1!li:a

Magistrat miasta

,.

ze
kandydatek do Polskiego Seminatjum
Ma1Kzyc:iełskiego będą się odbywa{ vJ
ciągu tygodnia od dnia 16 do 22 Paź

Dr. L. PRYBULSKI

~ziernika.

Przyjmuje od 8-1 r. od 4-9. Pa~e od 5-6 p.p.

]

wk~.j1i::mos<:l,

~

Zapisy przyjmuje i udziela ws:zelkkh
infGł'macji Dyrektor Seminarjum tym<:za~
so. w lokalu Kursów Pedagogiczny<:h,
.Dzielna M,. codziennie od godz. 11112 do
2.ej 'po poło

MAGISTRAT
Wydział

Szkolny.

włosów

+ rimńiama

, c~oroby wewnętrzne. tołądka i kiszek.
przyjmuje cd godz. B-ej do S-ej, oprócz NiedzieL

smkuje.
zaru.
1« d kondycji
fld
G
S

a ae

ID

lmilłm

tAl
A

~..." ~ag(J

przeprowa<1żll się

.na ul. PiotrkOVlskąM 8

Red kto'
d
J
'
Il
r 1 wy awca AN oacDEK (m p.Frzejazd 8 .

.. .

.. 83

.

~••J

223

i.ozdobne"'IV wieI
klm wyborze I
w najlepszych odmiallę.ch Polecł(Zaklad OgrodnIczy St. Dymkowskiego w Łodzi ul Brzeziń
ska li 101
ORS~TY najlepsze "RENOMa-· gotowe i na
oblltal1lllek. Łódź, Główna 17. 1

+

.., -

skar","
~

K?n.

Sprzedaż kartofli na kartki.
Praejaza

~

1

Sól ZIelony
.~ gatunek za 6 pudów lOrb. BO kop.
Rynek N! 6 .w podwórzu.

Tanio pierze chemIcznIe, farbuje, -czyścI. odśwfe
~, przerabia i reparuje garderobę męską SortOwma Chrześci ańska Piotrkowska 174.
paźdtlernft<tt 1915 r. zaginęła w
rzerlna
S-letnia dziewczynka (Mania), Odprowadz:lć de
Brzezin do pastora.
Broniatawa Ku.zdra sgubUa pas~port n1l'1miecki

W

wyd&ny ir"y ul Ką,fnej 12

skradzione portmonetk~ %8
kopiejkami i 8 Weksle fa
blruwo: l} na. 200 rb. Z) na 100 rb. 8) ne. 100 rb.
W3~tki@ z podpisem Gustawa Dahera.
Stefan,iłl. Walczak zgnbiła p86~port nIemieo1d".
. :wy_dany przy ul Hpa.cerowej 14
_
agin:Js. k8ilJ:~ka oszczędnośoiowa wydana
za li 56539 s kUy ~Tow. Wzajem;. lfre.~.yta
PrzemyaŁŁódk., na imill Audl'JI"eja DtelJńI"
ego.

M wiera.j\~ nMak
6 rb.
a.tjannie

"'-

p'
l SlPa poleca apteka W.
lQtrkows'ka 127.

eot Gl" .
·am
. rąSkł~go pokea
skł!ld~ fabryczny. l..odź Mlkołajewska. 34,

Atr

..

"ol .,

,PiotrkOWSKa

popoŁ

Drzewa owocowe

Łódź

Jo'zef Ha Ip' e r n !!.. . KEFIR !.~~o.!i"cYK.srzo~kkie°!'
.1
AD!~~l~

Ofe.rt!} P;OSIP
...

m." azet!} bÓÓzłdej pod
lit. "B".

~~~.

DRBBnf:

Dentysta

....

prawny Gersdorff
PIotrkowska 84.
p<>trzebny młody służący do doktora. Zgłaszać
się ty tko z dobrerol świadectwami ZIelona 8
Dr. Sonenberg. (od 9 do 11 rano)
p-otr ze lmy . miody cztowiek ustosunkowany.
".' kancJ~ lub por~c2:eniem 25 rb: :Benedyk~
~ :!ił lO !ll.. 17 między l B 2 l pół p_p. codden~
nIe.

Mikoł'ajewska

OGłOSI

--

-

A Wb1e
tanIo sprzedam • PiotrkowSka 168
m. 12 lewa oficyna II- pletro
domu prywatnego półrzebu'a a:z;waczka
Dodobrze
szyjąca Placowa 13
•

}

Zawadzka 8.

LABQItAT~RJUM. Badania chemkzne
mikroskopowe do celow djagnostyki lekarskiej.

-

Aju,lsz.....
Drzymru:a Ul.
m. 25 pr:zyJmnje od. 10-5

Prośby

O

83 tóg EwangjeHddej
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
- Leczeme hemeopatycz..-re. Od 9 r. do 6 wiect,
teraz

a

Ikz.eń·apteka!s~{.z S-ciO klasome.m ID!)kształceniem JJednoroczniI praktyki! po-

II

-

G

Piepws.za

Dra med. St. Elukow
WŁ!,-SNE

jedwaJtny,

Szkslna 17, m. 8,

się na Z~wadzką .Nil I
PIOtrkowskiej, do d€lmu Szeiblera,

CbCfDby zewnetrzne i

parasol

--

Meble różne z kilku pokoi i maszynę

sprzedam bardw tanio, Piotrkowska 173
sklep tabaczny. Krattz.

~kt~!o.

teorJi. i konwersacji metodą uł'atwioną
udZiel", rutynowana nauczycie....
Przyjmuje od 2 i pół do 4-ej po południu.

rrz~pro v.:adził

rog

II

J!lYkl ommiet'lf

fi5&
Ą

.-

póŁ

do 4, i

który. prawdopodob. ~rostawiotw w tramwaju, jadąc na dworzec kolei, lul:> na samym d~orcu. Uczciwy zlł8lazca, za wyna~
grodzemem Mrk. lOt zechce
odnieŚĆ
Piotpkowska .M 84, do biUł'2
Ge!psdorffil"

Kursy przedmiotowe

4P

p6ł

A• A

Nagroda Mk.lO.
Zgllmono

WE

motna od 2 l

Szkolna 17 m.. 8,

Zapolsl:iej,

_5

iii

nau.ezyciełka

udziela rutynowana

w 4-ch aktach -

Bllety wcześnIe; do nab)-cia w cukierni W-go Ulri~hsa (iÓg Zielonej i Piotrkowskiej), w dniu zaś widowiska w ~obotę od·5 w kasie teatru, w Niedzielę zaś od'lO rano w kasie reatru do końca widowisk~.
11'&

Meblenajtaaiej w wieI!dm wyborze nowe I
utywane oraz łóżka metalowe poleca Magazyn
Mebli WŁadysława gomiszowsklego Piotrkowska
IIS lplętro front Okazyjnie sprzedam bilard krę
g!elkGwy oraz rolwagI} lekką z: bokami.

mehdą ułatwioną

DramAt narodowy

Gabr.

A! A! A! A'• AJ•

lektii Bij flrmjannei

-----

YBI

W czwartek, Hl_go

13

KOllstaHłynnwska

.J

Potzatek O • • ł-eJ punktDrdnle.
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Na maszynie rotacyjnej

li:
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tbczni JANA ORbDM Pr~j.Iwi i.

