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PO obu ~tronach Wardaru słaby
ogle!1 a.rtyl~r~Jski. Próba piechoty nie~
Osab'he Kolegjum Polskie zalożone
.. :Zjaza 'fen będzie niezmiernie ważny
o~ --: n!ec~aJże będzie dniem poświęc.e- prz~]a~lelskleJ z.askoczenia na południe
zostalo (iakdonosi "Zwjązeknarodowy
l dla dałszegorozwoju oraz scentralizo~
Ula wszelkIch naszych waśni, radlub i
od JeZIora Doiran, nie udała sie.
polskie) W Stanach Zjednoczonych, 'w·' waliia"domożliwych granic akcji rafun-.
przerzchowań pclitycznych - [::oświęceniem
Na froncie Strumy osfrzelfwała arCambridge Spńngs. Jest to bardzo watkowejcałęgo -wychodźtwa polskiego w
czasu, energji i wpływów swoich na kotylerja nieprzyjacie1nka MIka zaludniona placówka kulturalna dla polaków' :Anrerycedecydujący. Podczas zjazdu
rzyść sprawy og_lnej.,.
nych miejscowości przed naszym fronamerykańskich, których organy oceniają.· teg~ oflh~ie się także drugie z rzędu
Jednocześnie znajdujemy w prasie, tem.
w odpowiedni sposób wysoką wara .,poSle?Z;eme plenarne nowokreowariego
pols~o - amerykańskiej inny równie ciekaKomunikat turecki..
tość tej nowej.ważnej instytucj-i na te- W.ydzł6IUNarodowego,który'bezzwlocz- wy 1 charakterystyczny dokument, świadTytorjum neutralnej Ameryki. Wynika tome'p,!,z<:rganizowanhi się przystępuje
c~ący o pełnem zrozuffileniu przez pola.
KONSTANTYNOPOL, 18 paździel'G
wyraźnie z a~tykułów,' zamieszc:zonych' ,do ~pOajęcHł całego szeregu doniosłych kaw an:erykańskich ich obowiązków oby- m~a. Sprawozdanh gMwnej kwatery z
.
.na temat powyższy w większej części -. hcrriłzopr.a'c politycznych. Obrady zjaz- watelskl.choraz solidan~')ścinarodowej ta- dma 17 października,
pism polsko-amerykańskich, ostatnich .du 'toczyCsię-J:>ędą w Bomu Związku· kżc przy wyborach do miejscowego samoNa froncie kaukaskim na prawem
czas6w: jeszcze wymowniej sWiadczyo,Po!ekw ,Chicago.
rządu w Stanach Zjednoczonych ..
skrzydle toczyły się starcia o korzysttern jednak l'ezolucja, z jaką .dopoV
'. 'W,skazanemby także było, ażeby na
.W odnośnej odezwie, wyrumej do wy- nym dla nas przebiedu. W centrum
ZJeźdZIe ~tymprasa polska jaknajliczniej ?orco~ pol,skich w kraju Michigan przed przesu,:ęli~my nasze ~wy dalej ku
'skich kolonji i redakcji zwróciła się
amerykańska izba handlowa z Cambl':dbyla. reprezentcwaną·, Oó;!.Ośne zapro..~amtelszeml wyhonimi na urzędy miejskie WSChOdOWi.
szema rozesłane już zostały do redakcji I stanowe, czytamy pomiędzy innemi co
ge. Rezolucja ta zawiera wyrazy uzna~a f:onc:e. egipskim dwa pułki kania. i szczerej przychylności· dla nowej. w3zysfkic:;h pism polskich w Ameryce,
następuj!;:
•
waler)l meprzYJacielsklej zaatakowały
uczelni polsklej w Ameryce.
solidaryzujących się dawniej z pracami
. "Nie ,chcemy wamdopiero pizypomi~ Bil' Megare, na wschodzie od Suezu zoIzba amerykańska omawiała stosu- komitetów i zwią.zków amerykańsko-polnac. obOWIązku, że przedewszystkięm 'ft.hW
stały jedr.ak wśród strat odrzucone:
nek . swój do Kolegjum polskiego na skich. O l redakcji otrzymał już komiczasach dzisiejszych kaMy polak oJaać
Z komunikat6w koalicji ..
Dsobnem. posiedzeniu/którego ,porządek .•. tet zjazdowy zapewnienie, że chętnie
winien głos wyłącznie tylko na polskich
dziemlY poświęcorio wYłzicznieteFspra-. wyślą one na: zjaid 'swych delegafówi kandydatów; Pamięta;d~,że polacy przeZ francuskiego (18 października).'
wie. Z treśćlrezOlucji przytoczyć war- korespondentów.. Wobec tego wszystkie- dewszystkiem polaków i na· polu pOłitycl~
Niemcy wznowili próby ataków na
tokiłka zdań następujących:
go ,zapowiada się projektowany z1azd
n~m i społeczne m pepierać winni i nie
fran~uskie pozycje pod Sail;y-SailliseJ.
"Zdając sobie SE;l'3Wę z tego, ze na- prawdz~wie imponująco.
.'
zmarnować ani jednego głosu, bo ka2;dy
A~a~~l na ~ółn.oc i na wschód od tej
r6d polski przez z~ganie się w ostat.Ozywione rozprawy wywołuje wśród
głos jest ,liczeny, i\ażde zaś stanowisko
spetzty na niczem.
nieni stuleciu, a także przez z6uhne
polakćw amerykańskich ostatnia' rezo- polityczne, zdobyte przez polaków \~~,!'1.me- mleJSCOWOSCi
Na
południe od Somme niemcy
wpływy obce ma prawo' do tego, by
lucja Polskiej Ugi ,Demohatycznej w
ryce, umacnia !lasz dotychczasowy stan
zaatakowali dziś zrana około godziny 5
.historja rozważala· jego niezachwianą Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie cho~ . posiadania w tym kraju.
rów francus~i na wschód od Berny-enwierność względem obowiązków patry- dziło o rezolucję Ligi i jednego jedyneIdźmy zatem hurmem do urny wy- Santerre; francuzi zarządzili jednak nielotycznych;jego mUość dla swobód de- go p,owiafu Cook, przedstawiciele Ugi
borczej i oddajmy głosy swe polakom.
zwłocznie przeciwatak.
mokratvcznych i stałe,. posłuszeństwo dla
tej na'łJiązali ~ednalt osfatniemi c'lasy - Wszyscy polacy, bez wzgł~clu n~ przekoNa północ od Somme f,'ancuzi zdotyćh zasad,. które znamionuiR pomyśl- bliskie stosunki z podobnymi Ugami
nania polityczne i społeczne, powinni głobyli resztę wsi SaiHy i wyparli niemców
-nóŚĆ i postęp; znając wszystkie te przy- polskiemi innych powiatów amerykań- smuć bez wyjątku jedynie na naszych
z~, zboczy wzgórza,. z!1aidującego się na
mioty narodu tego i czując, że nasze
skich celem wspó1nego opublikowania
kandydatów polskich".
l? o!nocnym. zachodZIe l północnym wschowspólne interesy są tak ściśle połączo- rezolucji wszechpolskiej w Ameryce. TodZle od tej wsi. Francuzi wzieli 250
lne ze sobą,'. iż nasze przyszłe' powóczące się w tym kierunkuperh'akiacje
jeńc6w, w tern 5 oficerów i zdobyli kilnzenie wymaga jaknajserdeczniejszego . d~prowadziły istotnie już do pożądane-.
ka karabinów maszynowych.
wspÓłdziałania, serdecznie kreślimy na-· go skutku, Na mocy uchwały, powzięZ angielskiego (18 października).
stępujące uwagi: .
tej na ostatniem wspólne m posiedzeniu,
Co
opowiadają
rosjanie'!
Winszujemy tym, którzy się zainte- wydano memoriał treści następującej:
W wielu punktach pomędzy drogą
resowali . sprawą Kolegium na początku
Wobec tego, że czasy obecne, brzez Albert do Bapaume i Les Bouefs zrop E T E R S B U R G, 18 października.
istnienia jego, winszujemy im sprowa..
mienne w doniosłe dla nas wypadki, wyb~liśmy postępy i wzięliśmy kilku jeń
, Front zachodni: W nocy na 16 paź
dzenia prezydenta Tafta do' naszego pięma~ają czynnej i energicznej' akcji od spacow.
dzi~rnjka w okolicy wsi Newdy miała
knego miasta i zyskania jego uznania
łeczeństwa i ob.ywateJstwa polskiego w A·
Rano atak zyskał na przestrzeni na
dla KoIegjum .w wygłoszonej pochwal-meryce, ogromme watną rzeczą jest po- miejsce pomyślna wycieczka naszych
froncie Guedeucourt naprzeciw Buffewywiadowców, ktÓł'zy zaatakowali nie;'
nej mowIe dla narodupełskiego, ich
starać się o jakuajszers:z:e i najz.lolniejsze
Warłancourt.
Doniesiono o wz:ęciu
ojc~yzny, przywiązania do nauki i wyprzedstawicielstwo we wszystkich;' moz!i.;. przyjacielski punkt oporu lzmusiH nieprzeszło 150 jeńców.
"
.
ł::howania Uch wysokiego pojęcia o ol}ywych dziedzinach pracy naszej na wychodź- przyiaciela do ucieczki. Pozostawił on
Z włoskiego (17 października).
4 zabitych, w tern 1 oficer:i. Zwłoki owatelstwie i jego zgodnych zadań. 1,y- twie. Pracowaliśmy dotąd celem ni~sienia
ficera zabrane ZOSf'1fy p ..zez naszych
W nocy z 15 na 16 października i
...c~ymy .im sprowadzenia do naszego mlad6raŻne!4o ratunku braci naszej w ojczyrano dnia następnego przeCiwnik usiło
-sta tak grzecznego i skromnego zasię- znie; Zważywszy, iż w obecnych czasach wywiadowców.
W okolicy na północ od Korytnicy wał poprowadzió--na Pasubio ataki, któ.pu młodzieży, jakimi są studenci Pol- wyłoniła się iywotna kwest ja dopilnowai
pod
Bolszowcami trwają zacięte walki.
re odparto natychmiast.
.
-sli:iego .Kolegjum. Ich grzecznośc, donia nieprzedawnionych praw naszych po·
Nieprzyjaciel
podejmuje rozpaczliwe
brze ulożonezachowanie się na ulicy i
litycznych, potrzeba nam ludzi zdolnych,
Z rumuńskiego (16 października).
kontrataki. Be7.ustanny ogień dosięga
fl'zyjazne ,stosunki z naszymi obywatewypróbowanych, doświadczonych 'i zaufawielkiej gwałfowności. Zabraliśmy 1 ka,
Na fr.oncie pó;łnocnym polepszyła
lami zasługują na uznanie. Witamy ich
nych, którzy godnie i dzielnie sprawy polw miejscu zhornem w Cambridge 'Springs ski e W Ameryce i w ojczyznie zastępowali. rabin maszynowy i up'rowadzHiśmy '50 s~ę sytl!ac,Ia znacznIe, pomimo naporu
nIeprZYJaCiela. ldóry atakuje bezustannie
jeńców.
przy rozpoczęciu roku szkolnego i z caChodzi nam przedewszystkiem o re·
W okolicy Dorny Watry odparliśmy wąwozy górskie.
lego serca spodziewamy się, .że pl'zyprezentację u władz waszyngtońskich w Konwszystkie ataki nieprzyjac1ela.
,
W ~~?UCy Jiu ponieśli nieprzyjaszłośćrokuje się świetna dla tej instygresie Stanów Zjednoczonych północnej
Front kaukaski:. W okolicy nad-' Ciele ClęzK:le sfraty. W okolicy Cainei
tucji".
..
,
Ameryki. Wierzymy bowiem śwIęcie, iż
rumuni po części odzysl~ali swe stanobrzeżnej artylerja nasza ostrzeliwa!a
Prasa angielska w Ameryce zanotowielka ta rzeczpospoIlta odegra bardzo wawis[~a,
skutecznie
port
w
TriebQli,
Pomi.ędzy
~Ala rezoluc~ powyższą, dowodząc, że
żną rolę po ukończeniu wojny, na przyHosat
a
Mamachatum
w
świetnej
wy,
Na froncie południowym sytuacja
no~a uczeIn1a polska na gruncie wol~złym kongresie pokojowym. Wierzymy
Jest
pomyślną. Nieprzyjaciel opiera się
cieczce
rozproszyli
kozacy'
hordę
kurneJ A~eryki przyczyni się; do istotnego daiej iż . mężowie - polacy, zasiadający w
dÓw. która byla' daleko silnie:Szą od energ!cznie, lecz jest zmuszat:iym do
rozwOJU kulturalnego polaków za oeea- Kongresie Stanów Zjednoczonycb wpływają
st.opmowego cofania się.
nem.
....
dodatnio na rozwójdob,a nie tylk':) oby- nich i zadali jej duże straty.
11
Czynione są też'-obecnie żywe przy- watels1dego tutejszego, ale zarazem i na
Komunikat bułg31 sk-i..
Położenie WIł' Grecji.
g.?towania dC? zbliżającego się ro.c;znego. przyspiesze:ie wolnej i nie podległej Pol~
SOFJA, 19 października. Główna
.,Times" donosi z Aten: Poseł anZJazdu Polskiego Centralnego Komitetu
ski. My: więc, idąc w ślady naszych naj- kwafera donosi pod datą 18 paździer~
gielski odbył we wtorek z królem KonRa!unJsowego ź ~szystkich ziem amerydroższych organizacji, prasy i duchowieństantynem dłuższą konferencję. której
kansklch. Przywodcy polaków w Ame- stwa apelujemy do uczucia 'narodow:go nika:
przypisują wielkie znaczenie, gdyż przyFront
macedoński:
Na
wschód
ed
ryce kładą nacis~ na to, iż bylobyze obywateli i wyborców, aby' Gni gremjalnie
puszczają, iż ma ona związek z cofni~
stan~li w dniu wyborów do urny wyborw - przełęczy Pres, oraz w zagięciu Cerny
wsze,ch .m!ar· P?żądanem, by wz;eździe
. ciem oddziałów greckich z Larissy.
tym wZlęh . udZiał wszyscy bez wyjątku
czej i oddali głos na naszych kandydatów. , ożywiony. ogień artylea'ylski.
.. Corriere della Sera" donosi z AAtak kilku oddzialów Riepr~aciel
członkowie poszczególnych. komitetów,' Dzień wyborów niechże będzie epokową
skidl, w okolicy 'wsi Negoczeni zostal z ten. 18 października: Plac teatru miej~owarzystw oraz kólekpolskich, znajdu- ,chwilą - w dziejach . wycho1źtwa naszego,
Jąc~ch się w chwili obecnej na teryprawie że świętem narodowem, w którem 'łatWo!cią odbity. Nie pł"zyj aciel cofaął skiego zajęty jest przez wojsko greckie,
niedop\lS2:czaiące do nieprzyjaznych ma"
łorJum amerykanskich Stanów Zjednoobywatelstwo moie i musi zdobyć 'nową ś~ .~nosząc wielkie strMy.
~ Kongr~sle~tdnów Zjedn'Jcz.onych. Dzień
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nifesta cji względem maryn al'zyfr ancus 1sM.h.. FlQJlQJ2ł zajęli gmad i teatm . d0koła kt6reg o stoją poster unki z naje'Żo
nymi bagne tami.
,.DaiIY Man- w ~tykułe wstępnym
wywodzi., że :cH;VrełUe z boli,! króla
grClckiego leży w intues ie AngJjl.
Według wiadomości bsoońskiego

Bundu · z Rosji., pesel rosyjsłd w Ate~ach dotych czas starał się, by królow i
Konsfanfyno~i nie odhier anoko :rony.
Dzienn iki parysk ie nEclau.- i "Bonnet Rottge" dollORą~ Koalic ja pos~no..
wiła obsadzić Laryssę

wraz z okręgIem.

by ból Konst antyn me mógł tam pod'-

jąć

ewent ualneg o oporu przeciw koa.
C}J.
.
T'
Z Aten donoszą do
rzymski'
e j " 1'1buny· , że wojsko · koalic ji ~jęl? wyspy .
li -

Very i ~ira,gdzie

majduJą slę:,~klady

matel"jału wojen nego floty greckI eJ. Admirał

du Fourn et nakazał,ah.y . na statkach grecki cb p'owiewały znOwu flagi o
. narodo wych ,barwa ch grecki ch. Flagi te
. kazał, pospuszczaĆ:adm.irPl . gJ'.ęckJ•.: Na.
torpecłowcach grecki ch znajduJą. s!ę obecnie maryn arz.e wlosC1~ francu~y mA~arze zaj~li, . przeci wtorpe dowe e . greckie, a angIic y l~ podwo dne. Kr~·
żow·niki. staną w Saloni;ka€:h z. trzeaą
ezę§clą maryn arzy greckie.fl. Dla bezp:eczeństwa pozde jmowa no jednak z.
dsiałwszvstkie'~ Honłiskatę okrę
rem." że admirałowie
~y zamierzal:t przedf!Sł8Ć się p7Zt;Z
cieśninę Dardanelską i pn,łącz.yt: SIę

tów 1.mliOtywowano

do turJrow w celv waI::zema: przeci wko
NSiaooB i rumun om. \V najbł~
~a~le nastąpi

rówmei-skmWs~

całego'. materjału
możliwić armii
koałiąi zJylu.

. ' .•.

~

wojsko wego, aby~
greckiej. zaatak owani e
.., . ~.

Z Aten donosI ' aJeńcj&Reutera;
,ze ~łądowanie oddziat6w. woisk8:_ ~oa-_
Jicyjnego ma na celu -'-według 0SWła4czenia urzędowego-\VZmQCJiienie policji

I zapew ne polożeme' kresu demon stracjom pneciw ka Iroa1i'C~ Załogi' Z: akrę'"
ł6w koaliCyjnych obłęly \IV posiad anie
pancer niki greck ie:nG oorgio A.e~l
.Kilkis " i "Lemn.os". U~te z tych
pancem iTiów za:logf grecki e wystano do
Aten.
.
..
Jak donoszą z Aten 'da dzienn ików
tUtejsz ych. 4Z tysiące zolnier z:y grecki ch
. Po~t.a.ło wierny ch bólow i. Z liczby
te.j 21.QOO znajdu je się w Atena ch, a
15.000 w Larysie..
.
..' Rząd gtoedri zniós" komunikację
pocztową z Salonikamł.
We wtore k odbyto się w Atena ch
nadzw yczajn e p~sreJienie rady miniał.rów.

Właska

ole. zyw _ na Karticie .

Dzienn iki iizwaljcarakie;· dGaOi1Zł\ . z Mafe ostatni a otenz.l"wa" lffidj~t .. przez
włocłI4w na Karśei'e przyprawiła ieb łJ; olbrsymitJ maty.
z, glasów pruy wlO'Bkie.j wlnika " ie
eztetnd eie pułków pie.ełroty włoeJueI straeiło w 11s.~tnicłł watkac h Włlit:ef. nil: pała
w~ swego składu:. Pułf>i fe ffiUBJanO z tego: fO'wOOU wV~fifać!ł !inji łl1Ąio.wej. D.zi!;r1'
cItaran:u~

i poc.zął szukać lampy. ale nie mógł na.
. . Hłrafie. Pny bły&uch zapałek wi-

19)

,bhłł~ i& Viez.J~łm

a meble,. ubra.nia.

dl.ikimhesłaQ.ie.
z;liświ~ł i t&raz QQnł&rO ro_jnał się "
sltuej i•. N'e blm" t~ ~ftlbieź i- włama
nieml" gllji rzeuy nie- zmł1y 2guła. cha-eilłŻ llhrktó re· przedstawiały weale zlułesną

. ' (Ciąg dpJBZy~
Zołnierz otwarł pae:zcz~kę doserd e.uegóf z głębi nie serca jui, ale brzuch a

war~e. ·'l&1 <» widział..

najfol' malnie jszej rewizji

płyDlłCego śmieeh« i mru~ł doWiel1Il!za.
ocsyma. Powziął postanowienie pozostania
na ·miejsc u i decyzja: ta napełoiła go niewysłowioną.. niebiańską rado,śeią.
WieruBz nie czekają,c już dłużej i zapomniawszy o posiłku zawrócił ku wyjściu.

a

śmiech żołnierza biegł za nim w ślad.
Musiał rozpychać stłoczonych w pro-

G.ospodarz oprzyt omniaw szy jął go za&rzymywać. zB.le0ał najprz adniejs ze potrawy. pragnął wdać sIę W dy&kura polityczny pad wrażeniem zaszłyoh faktów . ale
Wieru8~ 8py~'ił go tylkc:.

g1&.

- Co to było?
-Oni mawrą: alarm!
- Ale sl.!luze tak nagre, tak nielipo -

~~ewan~?

•

- ' Jadea mówił:; prz6rWMi front...
Wierns z nie słuchając dalej szybki m
krokielń ruszył w miasto. Teraz ' widna !
doskon ale drogę przed subą mimo ciemno~
ści.Przybyło lI.U sił~ biegł niemal . zdąża
ją.e wprost da sIeb'e. W kilkanaście mrnut
przebył .przestr~eń,. na której fulbyci e sui.}'ł przedte m moc czasu. Tui przed. do;'
mem wyjął żkieueni klucz od, bramy"
późn.o juź. bowiem 'być musiało. ił bramy
III rozkaz ll komendy zamykanQwcześBiej
niż w czasac h 'nol'lIla ln·ych•. Ale . bram~ ka.
mienicy zastał otwartą na ościer~. Wszedł

soatah J popl'ft wraean e,
Jmp&mi w:
Zn.alu ! wreszc ie lampę. .
kaiąiki leiały

ayły

to)

połieyju.ej,

Rułki

dKG-

nall8j jawale,; baz ul'JwaBia,łega!mp, urzę
dowo. Uesuł~ je snowa t.ylke. przypadek~

j&k tłt nUllra4 . 11ehronił go P'ł'ze4 areotowa niem .i ie ła~ miarą pM&&ła.~e
tu dłlłłej nie mołe. Nieuw odD.le tylkO' 1ła
gł} akrm &płeśaył od hramy ezatująeyeh
na powracająeego do domu ptas.ak a, jołnieny poUennyea..
.
C%y

ł

Wziął łady s kupy ~eesys płeeak,.
wyszllkał i WS1Ultlł weń łfo-ehę rzeczy naj-o
nieJlhędniajszyeh i ruuył Jła d6ł_ UeZYlliw"Y kHkansśeie- kroków jeuez: e Iłe. _ta..
ł.nich skpnia~h aehod6 w przystallął ł BAd.
sta wił ucha. Uliq ()bUmlłd~ i roziaa uwa..
wioną ~r-usem. bo ófiś . w sam~cie o.pomniano nawet Oc gaszen iu światła. pt}Q.tił
ktoś i krzyc!lM na całe gardło..
,

Z3eiebwie-ny stanął \IV progu f w: tej.-.
że chwiłi ujrzał rzeez ot.ropą
Oszalały, % roswja nym wł0S8m, bez:
kapełtlSllł7 l! odarty m i powtewają.e,.. z

tyłu rękawem s1t~dllta.lee·l.ł uU~ clanąbek

i kn;yezał atrasan ym.
sam:

pr.zer.ąiUqm

~ M&ieelb11larcełbl Jmra

Mareelkal

gło-

Marlal

.

!MlIgłbUlIt re&1ł~tJego" 8pa,"GJae~ elWciaż

spi&a~KQ

r. h..

a.

był

PUpie uD1,

iwł«de~,.lo hsbłie ~zlcidłaaie ~1eJliów~

a. e~ai serwa la aię esas.em U'tł& fal.,
t& głuCDla wtepi au wnet '" .,.fti'fłł
_bionn rego akortbs..
Odgi:Olly ~ł:y. a Mlffintkła 6J eetaB

tow.>~i&~ clea JlQe:7. ~.rsae&a.PJ.e.tfi.I}.

jak Die!"~ gdy ~RJ Beh~ II ~
saatu poo jetłn~jaem parcie m WiaklL
Był. eol'» B:ko;'iej.. a w tiss]' tej. life
bJ~

je';' al& wybłJeku)łc tem w]'~

.... ·.bamiłnem }e-j> ~ ereał ~pae.diwY.
raH.ai~J ~ wrzallk uąfeńea:
- 1b.rce lbf Jaizug M1ł~ BHee lb!
Wienl uem W'S~ł mJDll} dre&:les
i u-.iad.omił ma w tej.ia ehwiIi all, gro-Śf} pełD.ieDia. ~ myśl ~~

.:..-

}ilU:

lbłiu.zl_ Kuła..Tak eesalały ~bek" nucił się

cami lm p}ebaaji.

}kallta. .tala sserob

Q;bvańa..

'

pneas.tawił .tę

uli.

Pnez

dJiwaezny widok..

Stół .był za&i&w ;ony do .t~ł.aejł,.

ły Wetlł.ej
śy taJ&r3y~

lt;.ia-

Bieli SetW&ty~ p:ętrzyly się stoi6łefały apetye zne wieiSe zki

bnut& wnia ułożonego llłas-łaJharWiły się
r9ara kie fUJsta v.kf. W kąei~ na 1Ue-~
.~ lteliku , cie1Ńllt.łiim głoeikie:m pogwi.s1ływał. doga5ającJ samow ar.
8p3ł"ta o brzeg Ilalu, z gIowl\ nisko;
~~ siedziała .tara Pa.ulin.a i łkała
. . . . Wiem.s& przJakoeJył i narpIl\ł lt\

sa -mmię...

.'.
,
- GOzie 1fana'ł-w!'iiMllął.. - ahie
. Zdala Qubiegał inWo.w y mpet 1liB4paJma Yartal
('yeTI oddziałtiw wa.ilb ,ilrl:Jc iho.nJ giriśd ., '.. ~04.niG6ła·nai _~ OOBJ.,
KO-

sygnal ów, cza'sem też' .zaklekotał 8~touło

bil. Tumul t PQczqtkowy UB~pił jut mieJ8(1a

-

lon uerokimi czerwonymi rąbkami pu.ehU..
By 1 lIilesała prUł ełłwn~. Fo~m aerwa-

6tkie

w~

plłiUa ~ Ha1' JIołe

pall

Wien. u ~ aię itW~ tym

wY-IQ
,'·'
- O<b!e pDi&łlbt

.. od ~ łe

.pa:~ Nie: mogłaŚ leł~ piina..ai:Ułe.W

ezyll.J za.m ialst. ,.,lhi portki ~ł~~?
Gil ~Q pyt..~ gd&ię ~ła. Wi<bi~

lłl&r:fe-t

Pa.cłła

.a

atołek

i

zalliftła. &ił; lfqaa

akłiwy-. ~e&
Wi&ł'8a ~ się.

.
jak w iełlrit;, nerwy jego aniotiJ dz.iaia} dUG, ~ Cł4im4,.,iły ... 'gała! pQ8łusaeJlsiwa.
- 'l'ruba coś Nbie;....-nczął,.
,

-

•

}łOQtwiertme okna laiy Bif}.strwn~e ill'ia1ła.
Wiem " wp.adł do ladaln I i oeaQrą

J.

la . . uglt!'., ".łęt.. pv4 DctiJ i IinJb ,la
~WJDł~

Te ae pa.n

pudnflS:qe

róht-h\ł~

głowy..

Pa}ina

.Nagle zenral a się. cliw.Je ila :aajbłiż"
uy talerz i roztrzaskała go II pssPt er iie:
mię.. tak. ie lłUzerupy 5-padłJ h. v_ewi b
W~ FoteM uueiła iiE) P9WlI _ ~ll"
łek ::&

rolJghe llym. ~iel1lL

Wierus%.

opłzytonmiał.

I*)hi,e i powlada;ał:

.se&rał się W

- Faulin o. tak hyć nie może. Proc.ę
mi wa:&'y1t1io op$wiedzieł.. Muzę iić szu"
ku. Więc jakte to hJle! _

Paulin a milczała. .......r
- Więc poadi aa tu kiaq._ po a

Ueha. poaz1i _ Aigdy tego; •

11

bywM' ol Me

roslll1Biem weaJe•.• Co Bkłeni_ k5ięd. BaJloDłk~. To duw~.,_
- A.. daiwae'l---odnekła PuIi- )l.koi jti ddo- łagooniał i Q.eda b:-To _ .
lo aye Ba tę tall~ Itae~
.
. (<l. G. L)

Ce1emżhadanias!osunków: handlu'

i·
ni~' Krakowa.
magistrat~nądził' z~o:~ .ilości mleka,
olrzymywanego . łUb . ·sp:r:owad.Z'megp do

JroD5Ui:ncii mJdI:a' w ooI~bje'

luiaśta

' .. :.:.

•. ,' ,

.'

.

. urzędOWI' kom~k;ał

niedzielę ~ połud!''i\.l ."Młod, .las-

Adolfa

auslPyjacki.

Vi

WI~Daf? :l9-g? paźdii.ernika.

.··c'

:..1_ •
Z
. "WWlJwm

l(omendatwieidżY wyda1aodez~łidó

"Ksiądz

W-IłVUII:tOł-,

ze

~elegraDly9

"'

.' ,."Ul"zędowykomunikat

"

' ,me"eolU.

.19.:.gopażdzietnfk~~ ..... ~r.i~~?4
cZvridtwnt~j., ..

."
.,-- ..

generała-pułkownika Te1szŁyau-

armJ

5 PO' poł;'
- _ _ ella
łł'a

'

letmim-za WaJlB2l. baletu.
. . Każdy,. z_ 'bsnefi!!8D:t,8w .!ep~zełit~je
doskonale swój rodżaj utulil, Dle Wlł}«!
:ziwnego•. że .żYB~aIi s?bie ~.Hczne gron:>·
zwolenników, Uórzy na~wn(} d,dzą ,dZlsiajwypu;, temu, 7apełniając. wieezorfm
wUownię N6"1'oc.ietm~?o tsatru.

...,W'okr~gn Pasubło' WZł-)ow{C}flO

.

Wi&lldejbUwy.W·ciężkich
zapasacuDdaremmononowe us,ło
w4oiaangIm.ów pl'zełamania frontu
ł'omiędL~, Le 'Sar! i Morval. Ataki
idłskieJeWaDe .od świtu aż <do po-

zylikały

Ddś

francuzów'.w Sajlly I
brzegu Somme"poBiaches a La MaiseneUe pod-

na'południowym
między

.~.;at·akuw 'g(}dż1nąch

.... wieczoro -

w"wni płąudfliDwo-wsc'hiłdlliej.'· ;

i

słenj~

....

"łI'ItJT8ZQlek polajt portICz:u'zo,'

we}skgenema,mfslilłka polnego

.ksi.ędaheopołda

{Jamarskiego.

Na.pQłn9cyocf SlnlilW.kr~!aJę~o
ł'Owy' niet~zyjaclelskje na. zachodnim
,bfz~Stoch~Ut a.pod ,Bł1bnow~m
o(łparfo,.

z",ielkiemi stratami dla
'przeciwnika. ataki" oddziałów rosyj-

·skidt. .

., .

,

front mejsk Qeneidr _utaJ ~Jęda

. . .

RlIrola.

.

Z widowni 'bałkańskiej.
froncie grupy wojskowej generała feldmarszałka. M:ackeose.na nie
zaszły tadne' wamieBniejsze wydaRenia..

Na

. Nad

Cerńą

macedońsJd..

rożwinęljr . si~'

nowe

walki. '
Pier1IJ8zy (jelieral-kwatermlst1'l

LlldentIorfj.

Spawozdame admir;lDlicji
·łIi,eli''iSlCJiiej..

·Teatr .lRlU1Vkl.

.

BERLIN, lR·pM.dzierhlka. 'Unędową d()nószą;..
.
.
.Nasze łodzie P9dwodne zatopiły
.na morzu Śródiiemnem.:
.
Dnia 4 października próżny D,A-

~odwodnyęhostrze1iwałaskutecznie

mbryki i~:uąfłtłzenia kolejowe pod
'::onsta!1zaro(R:alabiia ).
8zeffUimlr'tAlakiel!o sztabu mat'jfuarkł.

e~'

n i
.

.."

"S.A..I...02\ll:E]

Jufro o g. 4 PIk; w niedz.ielę .22 b~ m. <O g. 3 p. P
ł we' wtorek 24.ogodz: 1 i'pół w. {po raz ostatni.

po

"M~
Sztnka.

W

~cnacb

popularnycli

D D Y.L
AS"
J. A. Hertza.
ł-ch

ałcta-cb

O)lłHfomoŚtl bleżqte.
-

po~zly.

Z

Z powoii'tlsaprowa-dBenia prBesyłaJii ll
paczek pryw.atnyeb, trzeba było Da miejaco.. wej poczch zmienić przeznacsenieniektó.
, ryeh. lokali. Biuro poczty polowej, jestobe-

OłrzymaUlimy &d dyrekt:iiTeatru Pol ..
słiego w Ł:;dzł liit. którybezkGmentarzy

ponizej.podajemj': '.
D~ Szanownej Redakcji
. "Gai6ly Łódzkiejs.
Zaj.~d Teatru Polskiego w Łodzi zawiadamia niniejśZ)'ID

Szanowną Red>$kcję

Łódzkie,·, źe wszelkie bilety wolnego wejśoia;.eraapuse-pa,rtout. wydane
przez Zarząd Teatru członkom wymienionej Redakoji unieważnia j uwdaza niebyłe.

.
Or1iński;
Bo-leeławLtśmjau.

Januaz

O. 8zeffer.
Te.atP Poi_kI (CegielnIana. 63).
..świerszcz za kominem".
W wznowionej wczoraj przez Teatr
Polski ,bOŚniA-aktowej p.. t "Swierez1'z za
.-

kominem- napi.erwiZ1 plan wysunęły się,:
dzięki grza swej, panie- Morska, KloJlska
i Sachllowska. W rolę Dot włożyła pani
}f,lrslra wiele bardzo wdzięku, h,orząc z
,.Kropeczki" sylwetk.ę milll i n;mując~. K:erownictwo Teatru Polskiego stanowczo nie
docenia zdolności -artystki tei, słoro zupeł
nie niemal nie daje jej sposobności do grania. Palli Klońska. jakomistresa. FHdin;:;,
'oraz pani Sac'hnowaka w groteskowej rdi
słuią.eej.-były bard-zó dobre. Równiez zupełnie
szczęśliwie
odegrała p. Sokolska
T@lkęSylta. Nat<lmiast całkiem Bieodpowiedzialną okazała się p~ Sławska, jako
Ślepa córka Kalena.
Z panów dobrymi byli-p. Bonecld i
WoskoW'ski.· J"dnakze, według mnie, pan

wtórzony,

a powinien

być

(Jnierlost~plł~,dld ko.TZystająe&j» niej publiczn(:!3ni przez podwśne (wej'Ś~ie prles brelmę.z uHey Puejalld Nr_ SS}.
WeHcie do
ekspedycji pTzesyłek pryw.atnyełt. .Jlrowad1ili

ulicy Widzewskiej.
~'Z

t;;elski okrę,tdo. przewozu wojsk
aPranconia- (1815 ton brutt<.). Dnia
ł 1 października użbr~jony •trarisporłowiec angielski " GroshiU" (5002
Domańskł, grający wczoraj rol~ posłańca,
ton brutto) wraz z końmi i prze- wwarł!z&wskim Teatrze artystycznym rol~
'i'odnikamj serbskimi •. Dnia 12 paź Kale~ujął właściwiej, niż p. Bonecki.
dziernika uzbrojor:y silnie- naładowa- . Był on bardziej postacią z bajki. Jeśli
.ay okręt doprzewc;zu wojsk .. Sa- .. Swi6rs~ez z.a kominem· b~dzie jeucze po-

bek" . (4600 ton brutto); Dnia 16
patd~ernika 'jedna z naszych łodzi

~d

Dramat w 4- aktach .Maksyma Oorldja•.
.- .
JutrJ 1) go.dz. 8:włeez.

II

.Gazety

. W wąwozach na granky mmuń
skiejtoc~.sll}pOmyśla& walki.

front

. . . . . ..

za~:8U'.fa~1I g~nego'
:'
.
. Ii ~ el,fuI

wych, strat przeciwnika.'
' . . l wid••ni w~OtImJ~'
. f:rOBt

o godz. j i pół w.

Z Albanji niema sic do dQnie·'

·-wyc11·me~wyrównywa· ciężkjch.!łu:~a-·,

. ~,. . ,

i w nćidzie1ę

",Na.

. stanowiska, wzięły dó niewvli do;.
wódeę' bataljonu,' .10 inD:rcb ofieelÓW'·
i.153 źQtfjierzy, oraz, zdobyłi. ·2ka·:łłdaia "',mreiwk0' naszym zaciekle' rabin y maszynow(\. Ponowny atak
włochów odparto..... Liczne oddziały.
~~onlónyilłłww~1ce na' ~iałą. błoń
.:łrZymanym;.lubia poniócą 'prieciw- .nieprzyja-cielskie, które :uszykowały
.'Jderzeń ponownie odebra.nym stan,<>: sIę u tyłów Boif", 'pow6trzymanezo·
wiskom,.;Z1amane zostały P9 CZęSCl słały ogniem artylerji naBzej •. '. Ięa
jd w naszym silnym, dobrze popro- reszcie frontu miejscami walki .~..:
.' ,
wadzonym ogniu artylerji•. Niezna. . matnii>:..
Loiuicy
nasI
obrzucłfi
bombami
.auy zysk na terenie anglików na
·
Sale
a
no
i
Castaynavi2za.
:pólnocy od Caucourt.- l'Abbaye' j
(łeudec-ourtł

dawanym co

czas Jakiś na niedzielllYCu przedstawieniach
pOPQłudniowych, ri!ileżałoby, dla porówna,nia, powlerzyćrołęKalebap. DOIDańskie. mn. Pan Maehalski-w nieodpowiedniej dla

sieblel'oli Janu.-b.ył danym. P. Olędski
-jako nieanajomy-wprottt usil.. M.
Dziś o godzinie 7 i pól wieczorem
.,Na dnieltGorkija.Jutro, w sobotę,
'wilde'o\1l1ska 1fSalome". W sobotę i w

newej'8eJji 08' kań na

"sJ.ani!}

ł'łi:wniei

dht., .eawieł1lJlle 5\) gr. m"ydła
Pfleeiu dw:lreIJ .. tygodni.
'

ehJel

brta lU my. . ,. .",.~

Tow.;KT:rew.

Oświaty.

. Zapisy najeiwJe liten;tury . polskiej
. przyjmowane

czuie.

-

SI}

Jeszcze' d9'\'łtorlfł1wł~ ..

W 'poclIl\tlrrieh listopada uruchomione
zDataną wykłady p.BryJa

z ekonilmji apO'.
p. Fkhny z dlliejów pórozhio.
lawych Polski.
Informacji ud~ielacodzlełlnie cd 6-7
łecznej.· oraz

Biuro

T,-wa prsy uj. Podleśnej Nr. 1.
.,- Otwarcie ku';'sćw nauczyciel-

s~ii)n P"~Y

Tow. "Wiedza".
.
W . gmaenu szkoly" kupiectv. a
ł~dzkiego odbyło siEJ uroczyste otwarcie kursów jednorocznych dla nsucłly\\ieU. W poczet słucbaczy przyllJtG 61 osab. Ui. 66 z_'

.W~Z~~&j

pisany.·Ił.

D.siś EO-JJpOczynają

;

siQ wykłady.
Ze Stowarzyszenia majstró.

-

faltryoz..~cłł..

godzinie 7 wieczorem
pod przewodnictwem
prezesa stowarzyszenia p_ Feliksa Pized,(s) Wczoraj

w lokalu

li>

własnym

pełskiego, odbyło·' się posiedżenie zarządu.
Omawiano obszernie sprawę sprowadzenia
ziemniaków dla członków stowarzyszenia
aby ich ochronić od wyzysku spekułan~
tów. Po wyczerpującej dyskusji postanowiono, narazie sprowadzić do Łodzi 100

korcy ziemniak6w. .
Sprawą tą· ma się zająć zarząd ko'Operafywy przy stowarzysżenlu.
.
Przyjęto do wiadomości fe cena lokalu na czas wojny obniżona została o
4C%,. wobec czego zarząd zadecydówał by
obniżono cenę lokalu o 50%,.
.
Następnie omawiano sprawę otw() .
nia taniej kuchni przy stowarzysżeoiu~ 11chwalono, aby poświęcenie i otwarcie taniej kuchni nastąpiło jutro, w· sobotę o
godz. 11 rano.
-

Z cechu, brukarzy i betoniarzy.
Zarzl\d stllr.llzych zgromadzenia f"
brukauy i ~toniDrzy. zawiad~mia. źe W<i
wtorek dnia 24. p8Ździeraika f. h. Ił god~'
Die 5 popołudniu w' Sali Resursy Rzemieślniczej przy uL Wilizewskiej Nr. 117 odblt"

dzie si'J kwartalne zebranie majstrów brukarsko betoniarskioh, na ktÓfJ ID przyjmowa..
nj b~ą

Pe<lręcsRik

l!doJfi Za_eliDa liczba rycin,

~oUw t-eżn'Jea wiejseowOśei

''liiip:.

p

,

wi~

naa'Zego kraju i

.

. 2)' PodrłczniJt lila n.au.: przJlrod.tz.i·
•
(:zych dla ,s2ktil elł'ID't'utHł1y<:il, (~pra(!() w~
ny pnez ~and.. ll!udr )'Ifsl'l''J4.,

Helel.l~

JA·

, ttiu-er-Oppenłteimow,•
I:aiąteezka 1.' <omawi.j~a Z!)31ugjt.
"LIC.B ryciny uł.,.-ia}/ł i tutał .Illłtdc'ł 1,csy4

11<1\ pod~e"lIiłl: wil)eej

ula d.liloK. ini8rsdu-

~eym.

31 'Ora11Ułfyk tacińska..fetymologja.
składnia,' teoria i6wl<!;,tmiu).
p~ r~ni.k
ten łQstał Qpr.1CQ lVABy puez inAueg& i ce-

.

nionego. pedag/)g:a., dyr.;ktna kaliskiej azikl}4
ły 1łsiull. Wł Kf/kowskie-go.
Od.:naeza się
jałnQłeią ":rUada i Ilopetwem ówiczeń' pr..

Tea-tr

~T~

Nr.. 1 i :3 00jednak ponownie wszystkie.

rolsldehstrzelc6w

;Ja_ty i ,. iD
KitZ1llł1allllla., , "
. _.. .
. Dzisiaj ,Wle.atJ:%~.Jł~z.eBDymlł
WX~;i

przynticy, Ziekinej. nr. '2, bene:ff. luł)i8scb
artystów.' pp.: W~claw,aJan~ty~ t8a'Orll.op~·
ry warszawaki-ej i. Piotra j{itlffi.ana - hllł

gwardji rosyjskiej... oraz wżięto w posiadanie' r6wnłeprzyjadelski . nad
górnym Stochodem.
.
'Z. łliUwni wltikitj. .
.

· walki z potęgującą się zaciętością.
Brygad Ugbfta.,wzmocniona oddziafrouł .maJSk .~ '.'," ., " ... '
.
łami -strzelców alpejskich zaatako. as. .R.PT~·lBB~słfit'4ł'" ,
Poin~:' vd'S()lnme ~nowu' wała 8t~nowiska. .nasz.e na północy
od wl~rzchołka.p~ielJ):e plłł~i .. tj-;
'iliiqł_ezomj,'bogaty w s~eesy~
ozień

"

:w

;.,.;."""-~

.Na

.

PTay:.

wpm~$u{}na

'':'':'" JUtro.
sobotę. 'O godz.' S wleCz.
- lItaleadarzPQJski.
sztuka. G. ZaPolskiej .,Syb:r#.
.
POIł takim tytułem uhźa e~ę W po.
-'- W nierlz~elę.'Oiłbędą się dwa wi- e-zątkaM grudnia l'. h. kalendllora infermade wiska: G godz. 3 'PO poło PO' cenach
eyjllllahandł. I raJakeja kal~Hłd r.s3 mieśei m~
bardzo nizkich' danym będzie "Tanięc
liII' bitgarnj
W-go Urba.n()wi~3H. Prseiazd
czynowników" J komedja satyryczna w 4 Nr. 14.
a ktach L Biriń...ooego, wieCzorem zaś o
- Biitłio.,.afja•.
godz. 8 ;,Sybir.fł po raz drugi.
. '
X.- ,gamlł- Lud. Fis~ef3 w ŁMłzi wy'"
Bilety w cukierni· W;;..go UInc lsa
dał~' nas\ępują.es JlOd:r-ęeZDjki uk-eme:
{róg Piotrkowskiej i Zie!oneil. w dniu
1) . Stanisław J. Gaografia poellątKa ..
zaś widowiska w kasie teatru. od .go-dz.
'\\'3 w pytaniadl i od puwieuziueb. Wyd. V.

odparto~na.taf(~iaoddziałów;

skyego

Mareklf •

~ ~i lUt Mydło.

iBM

..,
.
próbach JuJjU-sm Słowackiego

Teatr Po~3r.,. (~{)l1stanty.Dow$.lł;a 16.)

._..L .....r_;... ~

front. 'łDolsTł generam kamaJer}ł.~ -~.
ws-prjlwie .dr~ż.yzny śtodk6wty
J{om.enda stwIerdza,
dro~znę
. «aTola.
....
w :znacznej mier:e powod~ją liczne niesu~ .
Wałki
na
.
południowej
ł. ws:np,;. ;
mienDe. jecmostkl, które metylko~ sprzeda·
dniej.
granicy
SłedmiGgrodti
trwają .
j)! łowarpo cenach wytszych lut ustalalm. 1af!'~~ ale ponadto przez ulmdnianie
wdał~'~!łgtt.'· ''', ,
pofłatypodbijajll ceny.
,
frent twjsk. §eDefałl· DllłfsWka .. ~.
, . Odezwa wzyw.a, aby każdy ,obywatel
łrsięda heopokla Bowa'rskiego.,
..
. w intere.sie własnym i ogólno społecznym
inforBlQw'ał kompetentne władzę Q _du~y
, 'Na rołuąni~( od.Zb0t:0~,t~. :
dacb VI nandlu artykułami spoty~ymt.
· ją' pomyślne.·pn'ędsięwzię~Ja· ml'szy~h i
ęd,~iał(},~".~c~'V.!ych_. Na fro,nck.

'lud~oś~i
woości.

Hertz8~,

do cechu nowi ma.jstrowie i

nastą

pi zap 8 uczni i czeladzi. Oprócz tego omawiaD, będzie sprawa" kooperatywy brukar..
sldej" o-faZ kwestja robót brukarskich'j o zaprowadzeniu gospody czeladniczej.
.

. k1yezllyeb.
- Z .1I1łv.

. Ces.-niem. sąd okręgowy pod przewodnictwem sędziego Hampfa rozważał w
dniu wczorajszym nast. sprawy:
.
Oskar Maaewski stawał przed sądem oskartooy o obelgę s.łOWIHh a mianowicie:
.'
'.'
, Dnia 28 maja T. b .. O •. Maczewski w
Tokalu publicznym' Wyraził się uwlaci.ająco
-O naro-dzieniemiećk1 m .Na l) obecny naczelnik biura p. Neumann uczuł się. jakq
. niemiec, obratonym i na miejscu policyjnie stwierdził osobistość p. Maczcwskiego.
. Następnie sprawę. tę rozpatrywał sąd pokoju. który uniewinnił p. M. Ces.~niem.
prokurator .zało1,yl protest do sądu okręgo
wego.
Oskarżony tłumaezy się, że sam był
II htw .gim,azjum w. Wrocławiu, dzieci
s}Yoje. wychowuje w niemieckim duchu i
wogóle nie rozlimie. jak mogły mu łlikie

.'
.
Na wniosek przewodnic~ącego oskarżony oświadcza co następuje: .Cofam ni..
niejszem słowa wypowiedziane dnia 28
maja 1916 f. w obecnośći naczelnika biura p. Neumana, wyrażając szczeryżał z
powodu powiedzianego i zobowiązuję s-ę
w ciągu 14 dni, jako kar-ę, złożyć w tutejszej kasie sądowej JOOOmarek dla oślepłych żołnierzy niemieckich. Oświad
czam wyrażnie;ie słowa moje nie były
powiedziane na serjo, gdyż jestem sam w
niemieckim duchu wychowany i jak naród,
tak i kulturę niemiecką prawdziwie wysoko
cenię. Przyjmuję również koszta procesu".
Wobec tego oświadczenia sprawa %04
stała odłoźona do dn. 2 listopada, aby dać
oskartonemu możność wniesienia do kasy
sądowej wspomnianego tysiąca marek.
, O fałszowanie monet, oskarżeni byli
15-1etni Mieczyslaw Chmielewski i MiCHał
Trzaskowśki. Wraku 1914- 15 i w początku 16poJawHa, się wielka ilość fałszy
wych monet 5, 3, 2 i 1 markowych jak
równie!50-fenigowych, oprócz tego monety rublowe. '20 i 15-·kopiejkowe. Wię
ksza a~śt tych monet była tak dobrze
podrobiona, it tylko rzeczoznawca mógł
po~nat różnicę.
'.'
O współudział oskarżony był równie:!
niejaki Czaszek,skazany przez wars~aw
ski sąd okręgowy na 8 lat więzienia karnego. Chmielewski i Trzaskowski' przy~
znali si~ do puszczania w obieg fałszy
wych monet,. sąd. skazał Trzaskowskiego
.na 6 lat więzienia karnego a małoletniego
Chmielewskiego - do oddania do domu
poprawy.
Abraham Vogelmann§ był oskarżony o dokonanie. osobistej rewizji
przy dwóch kobietach, które niosły spiry..
tus do Łodzi. V. odebrał im dwie butelki
.r J tUS-'.li :}skarżył je przed władzą, Sąd
zał V. na rok więzienia.
Wacław Tokarski, Helena Marciniak
Iat 14, Józef i Marja Marciniak, oskarżeni
o kradzież rozmaitych rzeczy w Pabianinicach. Tokarski został skazany narok
więzienia, Józef i Marja Marciniak na 2
lata więzienia i Helena M. na oddanie do
domu wychowawczego•
Marcin Królikowski za kradzież kona
skazany został na 5 lat więzienia, Franciszek Lenczewski na rok więzienia. Za nieposiadanie paszportu, Piotr Janowski skazany został na 4 tygodnie więzienia (karę tę odbył już w więzieniu śledczym).
Za nieposiadanie paszportu i nieprzestrze..
ganie przepisów o wywozi~, Józefa Króli.
kowska skazana została przez sąd pokoju
na 20 marek grzywny albQ 6 d.niareszta.
Słowa sięwyrwat.

GAZETA Ł.ODZKA

4.

Nr. 290.
'CI

przeciw temu wyrokowi prokurator zapro1<. za nieposiadanie paszportu na 4 marki grzywny
lub dzień więzienia i za drugie przestęp
stwo na markę grzywny lub dzień aresztu.
testował. sąd okręgowy skazał

Wydział kryminał ny

-

12,163 miljony~ 4-a-1O.768 miljonów, 5-a
_ (00 której nie wliczono jesz~ze zapi<sów polowych i zamorskicb)-1O.652 miijony.
Ogółem zapisów było:w 1~(-1.177.235
w 2-ej - 2;691.060, w 3-ej - 3,96G.418, w
4-ej ....S.279.615, w 5-ej-S·SJ9.976.

jednego miejsca na drugie i którym ni",
gdzie nie chciano dać potrZ€bnej i nare-,'
żnej im opieki państwowej. 'Jeżeli po;'
dobne prześladowania . wygnańc6w ze
strony władz trwać będą w dalszym
ciągu, to przyczyni się to do rozpow-

sg~chnienia się nieufności wygnańców
zawiadamia, ze dn. 8-go października f. b.
do rządu l'osYi?1,;ego w rozmiarach
z· zamkniętego mWB~kania przy u]. ii1ikoła
wprost
zastrasz5.j::'::jch.
jaw'skiej 9 skradziono męskie czarne ubranip, sr~brny da.mski zegarek, złotl\ broazk~,
chu~tkę bialą, czarną i jed wabny szal.
Dane, sluż~ee do wykrycia kradf:iezy,
\Vieści Z
i u~ęcia .&prawc6:v nadsyłsć nalezy do Wydz.
Podaiek na koły.
1:rym. OIgińśka 5, kom~ V do Nr. 7034/16
l. K, C.
'
Uchwałą rady miasta Dreina zapro-

Ziemniąki

października

Drr, 8

przy ul. Diugiej
nast. rzeczy: 2 pluszowe

z

2funkniętego

N~'c

mie·

skradziono

8

czerwone

kołdry

tUf<;ckiemi lllUoznikami, czarne męskie
palt!} zimowe, sr,,;n'ny kubek,razsE: wartości 70 rb.
Dan< B~<i8yłaó do WyrL:. krym.
z

kom. III do Nr.;033/16 L K. C.
Dn. 9 paździerllikaz zamkniętego mie Ił
szkanla przy ul. Nawrot Nr. 8, skradziono
futro, czarny damski kostjum i tG!abkQ III zawyrtoscill 80 rb_ Wartość skradzionyoh rze ..
czy ocenia się na 3ao rb,
Dane nadsybć nale2ly do Wydz. kry"
minał. kom. V Nr. 7052/16 I. K. ,C.
Dn. ,2 października z zamkniętego mie..
Bzlmniaprzy al. Długiej Nr. 6 skradziono
nast. rzeczy: 2 palta damskie. 2 białe Pliwl~czel!b na paściel, 2, poszewki,' białq
i
czerwoną spódnicę, 2jedwabne Huzki, czarną, wełnia.ną bluzkę, chustk!2 letlllą" 6 damskich koszul i kołdrę, Wartości 22 rb.
Dane nadsyłać do Wydi;-- krvm. kom.
lIr do .Nr. 6876/16 I. K. C.
~
.

Za śrubowanie cen na obuwie.
Kierowniczka filji składu obuwia w

====-

Ze

Berlinie stawała przed sądem ławniczym
oskar2ona o to,' że śrubowała cenJ' za obuwie, chociaż jeszcze miała je z d!wnych
czasów. Sąd skazał ją na H>O mk. grzywny.

Uf

Ukrywaoze ,Si"eDI"'III.

Siatystylc.a poźyczek wojennych.

Wiedniu.

w

..Nord~eutsche

w

łiagrody 'Nobla za rok UHS.
Chociaż nagrody Nobla za rok

1916
mają zostać rozdalledopiero w roku
przyszłym, , szwedzka akademia umiejęt
ności, jako dysponująca fundacją, Wezwata, lak donosi "Oesterr. Chemiker
Zeitung''', cały szereg uczonych wszystkich kr3jów. by poczynili propozycje Co

w

w

--:mr--

4

=

Teatr POPULARNY Konstanlynnwsk;]S.
Zrzeszenie Artystów Polskich

w Sobotę 21 i w N;edzielę 22 Października

w

SYBIR

'* aktach, G,

Dramat p.arodo.wy w

1916 r. o godz.
bardzo niskkb

Zr,po!skiej

Kom"dj~

sprzeda na licytacyi

I

(ró:; Zielon..:j i Piotrkowskiej), w dniu ZaŚ wiod !O <"no wkas!~ teJtru GO końc'l wUow;s~a.

część

(Polska)

Los I Pieczyska o powierzchni 10 mórg 151 pr. kwadratowych.
Los II Łęczno
"
10,
47"
.,
Los HI Szmaj
,I
7
,: 138 "
"
Drzewostan 80 do 100 lat stary przerośniety laD cio letnim drzewem zawiera
według taksy:
,,'
.
około 4480 sztuk drzewa. budulcowego 3.'f80 kub. metrów
'l,

,,'

użytkowego i opałowe;;;o 13,)0 1mb.

metr.

,760 fur gałęzi i około 630 fur pieńków.
Sz~zeg~łowa. taksę i warunid licytaCji wyda na żąd:lnie lVlagistrat za opłatą 10 marek.
"

Ogtęd~Iny

}asu .doz}'To!one za' upTZednlem zgłoszeniem, się w biurze magistrackiem. '

. Ten~m hcyta~YJny odbędZie się 15-go listopada 1916 r. przed południem
'

10-sj w bIUrze m"glstrackiem. w Kaliszu.
Kalisz, dnia ił października 1916 r.

e,-

.

metiei.
PosiedzeBie będzie publiczae w stopniu, W je.kim pozwala lokal. Karty wej,
śCia zamawiać tr~a najpóźniej l-go listopada 1916 r. do godziny 7 wieczorem pi.
śmiennie łuh usŁnie,- w
p:o związku gminnego,

biurze pow~atowe,
68 pokój w Prezy.

djum PoHcji.
Łódź, 11 października 1916 r.

Prezydent Policji

LOEHRS.
=

pomostową

Z. Z.

l@k[ji Iry łnrteliaBDWei

nierucHomości

mełvdą ułatwioną

m. hodli Krótka 9.

udziela rutynowana nauczycielka
zastać można

od 2 i

pół

do

Szkolna 17 m. 8,
GORSETÓW

I

I

II

"MARTA"
Ł6dź,

Piotrkowska 130 (w podwórzu)

Poleca. najświeższe fasony gorsetów.
zas~osc,wane do dzis'ejszych wymagań
mouy, Bmstouosze, ;lasy brZUSZne.
gorsety "Grossessc". ar.ti-gorsety, sprę
żynkć'Yc etc. Przyjmuje reparscj
przeróbki i pranie gorset0w.
ę·

róg

II

~:~!o.

I ALA
tDSZEn~~~:;~~;
"
I

PRYBUlS~{1

się na ZilW3d~ką J';& ł
Piotrkowskiej,do domu Szeibtera,

dtOmh, ztWMtrlUe i

4, i pół.

.

przepr owadził

zostanie 1M WaT'szawie 30 paździer ika r. b.,
Wymag.1ne 4-0 klasowe w!' ksz~2ł~enie. System semestralny. Kierunek praktyczny; Kurs dwuletni. Wp s 100 rubli rocznie, pratl"'y w retach półrocznych,
Zgłos!.enia do kancelarji szkolnej. Krak. Przedm. 89 11 piętro ccdziennie cd 9-1.
w-

p(~~zenie ~aproBzono pi.
pOWIatowego zgro-

CZłOUKOW

sposobiemeobrotowego kapitidu " dla' een.
trali zb'OŻ-Owei, wniosek o ustanowieniu
skladek powiatowych na zwalezanie zara.
zy bydła.
. .uzupe:nienie budżetll powiatu
nstar.o Wlamem sumy na· udzielanie ryczałtowych zapomóg uboźszym gminom miejskim i wiejskim, Gświadczenia do wiado-

Stowarzyszenie tinaścicielf

Dr. l.

otwartą

w9s!Jłnml}.

24

m&dzema.
•
po p,ofaądli::l ..dzienn~go należy: .
W~r kOIDł',łJl p;)wlatowycb; przy.

liteŁ

Specjalista

Magisb"cd.

PrOgramy i informacje nR iQdanie

OWO

opIsem proszę składać w Adm. G Ł pod

o godz.

Szkoła Leśna

*Wiee;e

•

miejskiego

w 3 losach:

1240

F

E!mlenn~8

DZIENNY:
1) Sprawa utw0fzenia oddziału Stowarzyszenia na Balutach;
2) Sprawa asekuracji;
Wnioski Zarządu i członków.

1"'

V\lyf:okopiennego' sosnowego LASU

, ,"

skiego.
N~

PORZĄDEK

satyry::zll'l w 4 aktach, L. B'rińskie~o

li

sledztn. mreJsoowego Prezydium PoUc':.
przy. ulIc.;: ,Spacero~ej nr. 14, II pos~.
dg~nre B8Jm!~u PQw~atowegQ. powiatowo-

w. dobrym stani?! mjchętnieJ H ~ssaf kupi~ zaraz. Oteriy z ostateczną ceną i

°

'Og;IoszeI1.i.e.

tr t mil

We wt~rek, '1 1isto~ada r. b. o godz.
p:zed ~ołu~n~em, od~dz!e siE} w sali po.

II WaDę

Października J 916 r.
gr;dz • ..j. f'O południu w sali Towarzystwa Kredytowego przy ul. Srednie; ]\fu 19.

Taniec czynowników

~U0ty wrzc_śr:lej do .nabycia :\' cuk:erni' W-go Ulrichsa
c()wlsk~ W':-'ODotę co 5 w kas!e iedn:. w :r.!iedzielę zaś

•
I

niedzielę,.22, Paździ~rn;ka
południu po ~enach

3-ej po

1916 r. o godz. 8 \\1ieczortlr.

Ogólne Zebranie
Stowarzyszenia \\lłaśddeli Nieruchomoś j m, Łodzi odbędzie się dn:a 31

-----

o bwiesgC2en"ie.
l

gminy miasta Wiednia, ze
względu na obecne ciężkie czasy, postanowił w biężącym roku zażądać nad,,;
zwyczajnego kredytu w kwocie mHjona
koron na koszta zakupna obuwia dla
biednej ludności miejskiej i swoieh urzę
dników.
r»a biednej ludności przeznaczono
88,000 par butów płóciennych z drewn;anemi podeszwami, wartości 425,000 koron. Oprócz te::1o zarzad miasta zaku
pił zapas butów, przeznaczonych zeszłe
go. ro~u dla zbiegów galicyjskich i sprze
dale Je obecnie swoim urzędnikom w
cenie po 37 koron 50 haI.za parę. '

W Hamburgu wykryto; ze niektorzy
kupcy za towar swój żądali pieniędzy
srebrnych a publiczność płacącą pieniędz
mi papierowymi upośledzali. Stwietdzoo.o
ki, że pewien kupiec wzbraniał się odńać
towarów swych za pieniądze papierowe i
żądał od swych odbiorców srebraf

W 1pieJscOWGśd mora',,'!~ll:iej Dubic~
ko magIstrat wprowadził I:,:rfy' na tak
zwane "kw~rgle" (zgliwiałe "lO-~l<j), które
dla ludnOŚCI
tamfe~szeJ',
":,,.,.,. "ą' J'ed en
• • •
'.
J
~"-"',..
Z Wazntelszyc~ produktów Sf.'oźYwczych.

g~;nn8go ZW1ąZKU łQdzkH:-go powiatu wiej-

Zarząd

w

I

świata,

Miljon koron na "miejSkie" buty

Allgemeine Zeitung"
podaje szereg danych statysty~znych o
pięciu pożyczkach wojennvch, z 'których
zamieszczamy następujące główne pozycje:
Wieści z Rosji.
Zapisów poniżej 200 marek było: w
Stosunek rządu.
,l-ej pożyczce 231,112, w 2-ej- 452,113,
Gubernator' in'oskiewski zawiadomił w 3·ej-984,358, w 4 ej-2,406,118, w pią~
ziemstwa, aby nie skierowywały uchodź· tej-I,794,084.
Zapisów, powyżej miJjo:~ marek by-'
ców do Petersbuq~a ani Moskwy, a tak~
ło: ,w l-ej pożyczce 210, w 2-ej 325, w
że nie do wszystkich gubernji na fron
3~ej 530, w 4-ej-574, w 5-ej-125.
cie, Prasa polska pyta, dohąd więc
Wyniki pożyczek: 1~a-:-4.481 miljowolno skierowywać w przyszłości biedo.
rtv«.l wygnańców, których wys\jłano z
nów marek, 2 ga:.-9.J06 milionów, 3-cia-

:I"';
,'

Karty na nk1lifar!l~nlll

ziemniaki nie obrodziły, cena maksymałn:::
nie zosfanie podwyższoną, jak oświadczy!
p2n Batocki w parlamencie. Niezadowołe~ z tego mhrlcy nie sprzedają jeszcze
ziemniaków, spodziewając się mima to cen
wyższych. Tymczasem wobec ta~ich rol~
ników władze występują' en':~gicznie. Jak
donoszą gazety niemiet.kie, w okręgu Borkum władze zarządziły wywłaszczenie ziemni.aków, gdyżziemlanie nie dGStawiali dostatecznej ilości.

wadzony został od 1 stycznia f. b. podatek na koty wynoszący 10 marek za pierwszego kota a15 marek za każdego dalszego kota.

Cambridge, Leyden, Paryżu: Moskw' U,
g,etynd:~J B BU?8 pe szc!e1 Amsterdam~:'
~'lOrenC}I.
arme. Ba 1timore ara" t' 'h'
·k·
~
. GraCu Moskwie
' ~ Zec •
nI.1: W .... rezme,
chu i .uostonie.
'
"
Ul'y~

dronżeją·

Mimo, ._że w niektórych dzielnicach

Niemiec.

B~kania

nie

do ·rozd~iafu nagród. Wezwania otlZy"'
mały unIwersytety: w Lipsku Zurych

esów

kaszlu i chl"ypce.
. Dostać można w aptekach
wiekszych składach apteczn
poleca apteka W. Uanlelecitie.:!o
"
Piotrkowska 127.
"
Meble z kilku pokoi sprzedam tanIo. Pjotr·
•
kowska J>& 189. - 9•
Anna L:;.ferska poleca. gorsety swyczajne, try,
kotowe hygienicr;ne, dla pensjonarek, okolicznościowe.. anti-gorsety, pół-gorsety, leniuslli
ki, bius~anos!le,opa.gkf, pasy. l'ro5totrJ'ymacze.
Wyr6wnywa figury. Prs:yjmuje obstalunki. pranie, przefll.sonowaniJl, reparacje. Łóbź, Konatan.
tynowska lO, pracownia, Piotrkowska. 126 sklep

ALA"

A'

Atrament Glińskiego poleca
fabryczny.
34.
Drzewa owocowe kim
i ozdobne w 'Y ie1
wybortoe
skład

Łódź Mikołajewska

l

w najlepszych odmiauach Poleca Zakład OgrodD:iczy St. Dymkowskiego W Łodzi ul Brzezińska. )iI 101
,
•

I

Dr. ,S. Lewkowicz
Ch 9 r 9 b Y

zewnętrzne j włosów.
Konst~nłynDwska 12

Przyjmuje
Pan,5w
ł
Panie
od g. 9-1 i od 6-8 w.
od godz. 5 - 6 wiecz.

Futra robi

nowe, przer.abfa

k~łnierae.

odśWIeża
ORABUUJWSKI PrzeJazd ]i 8.

mufkI, farbUje,

ta.-

nio
ORSETY najlepsze "l\ENO.M.A.·· gotowe i na
ob;;blunek. Łódź, Główna 17. '
KraWiec damski z powodu kryzysu szyje ela
gancko kostjumy od mIt. ro, palta ,od mk. I
sukni~ od mk.• 2, Szyje karakułowe takiety
futra l lJ17erabla na. na.jnowsze f8$Ony. Praco
wr.ia E. Rudzkiej Piotrkowska. li 11. parter.
Króaki ras;Jwe, srebl'%yl!te, lIJ;Are, tót"te i rosyjskie tanio do ,spr1!edania P!otrkowaks 1.42.
wiaaomośi u st~óża od lQ.. 2 g.1dlri.

G

Pros' byl skarn,M

Kan. prawny

Oer5&fłf

Piotrkowska 84
otrzebmt stlttąea do w ..zY8tkieg()~ zaraz
csańslm l:tl mieaz;karrla 36.

P

Wał

