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zaht<I,ić równie: przyjaciel sb. Jak sprawę
Oderwane części Im",!estwa koalicja
-ILs'irabji. Jak to między aobrymiprzyjauwa~a za swe soiusznice, które mają jen·
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P-odob~a pos~i rumuński w Peter- towym rynku. Wreszcie. ra'da przemy· dormi bywa zazwycz(: co twoje to !!lole,., nakże prawo trzymać się ZyczHweJ rieutral.
J::df!3 tylko w tych dobrych cht;ciach i noś ci. zapewr.:onej przez rząd atc{!.ski. .
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jej s'tl-ąny liczyć może. Ws~etkie. P:z~
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>cych pociągów pospiesznycii od strony:
nad całemi Ateuiłmi.
.
p:Ófi\(;iey; obecnie żąda Rosja ni mniej,
,
KiJ·owa
i
Odes,y.Piagnąup}'oszcżen.:a'
M";1.
Rząd
prowizoryczny
.
VI
SalonikadI
nt·wię:ce}, jak oddania kierownictwa mtd
,
droi-'
'
.~",H1Hh"~
r~~·r;#1f . {'.;fE.
· t Ii:~""'-:"l.ij
k'aza ł wszys't LtUm
!
·d n}ącym
.
'"
przepisów
paszportowych
ala
po
.
~t-:Jj~~?;j~
roz
znaJ
SIę
w"
Całą, Ka~'Pi:n1jąr1,lmuftskąw ręce' rosyj·
~'Ych
rosyjskiCh,
}adących
doRumunji~
Francjigrekomz4oInym
donoszeniabro'
~,ski.sz:tabu. Rosja~rmjęrl1mW1ską;
by i dla «.:eiówrosy}skich, u~y;.,
~
!
,,-'"
R"
, ni, by stawili się do urządzonego "biura
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. W Rumunji Rosja rządzić się chce. ekspozvt,urbanków rosyjskich j rewizji
DowiadUję się z pewnego źr6dia w
Chios. Według informacji tych pod górą
, j8ku sieble w domu. I podobno rosja- · stosunków'
walutowych z.Rumunją. któ·
Londyn~=o że z Paryża otrzyn'lano tu
Aspos na wyspie tei dOS?,łO do krwawych
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'st&iicy Htrłta:n,:Sp~aw~zdanie to ,pełne
komentariy.- Rosja odepclmięta,lO:;tala
vr~wdopodobnie doty<:hczas)eszcze".;,is~:
lenn,efr.anclt.skle!. ~t1gte s rH! WZ1"",Y,U .ira
: test uniesienia'! nad szczerzerosyjSkiem
odzachodu z którym stosu!rld w)ch:;ldzk . nieie, w. s.p.rawie pospleszema Rumun}l'. ,w i.'i31I,kiic!~ ! w.koncu kOlltrrewolucjomsd
pi~tne~ ,tego miasta., nad. wielu: • starą- · musiały ila niekorzyść przelnys~u rdzennie . oZ pomocą. Na konferencji zaj~owar:o "zosta J po onam.
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źytnemi slmviańskiemi' cerkwiami, nad
'rosyjskiego. Z nowej tei,syitl.acjikcrz~r- . się sprav"'1 tą. bardz? obszerme,',nle
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dIelbszc2cykam irosyjskilni, llad, .śtrojem~ ,staskw?pliwle . przęmyst, ogniskujący SIę
p(iwz~ęto jednak decyzjl ostatecznej, \"1
Ze!:lra~.nella,,:!~~,z'S!~eJ.ra y
". :k'óhi'etwiej:ski2h, fakzywÓ przypomina· wpołudni::;wych okolicach Rusji,by na Paryżu bowiem chcą przedewszystkiem
wOJennej w PiM"YZU•.
jąCYfll5troje l'osyjski~; Igdy:,astępnie
zasadz.ienajbli.J.,szego sąsiedztwa beziwło·
otriymać ra~ort wojs!~owy o położeniu
Z.Paryia donoszą: we czwartek ubie• pufówrtywa. ,Korespondent s,tohcę, Mul- · czuie opanować >.rynki qlInu6skie.
Rumunii. Mówiono:, JeŻeiittv;.erdzenie i . 2'łv w pałacu Eiizejskim ppd przewodni.
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Rumunji, zwdne jest z praw·
zebrała stę najwyższa rada wojenn:t" zwosymr-atje jego oś ..viadczają się po 8tronister handlu .rumuński Xenop:;l, wyraża
clą, to sprawa Rumu,~ji stoi bardzo źle.
łana c~lem zastanowienia się nad położe~
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powodu,
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frontu
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niem w RumunIi. W naradzie tej uczestniswoim charakterze.
i po wojnie z pomocą rosyjską bt;ć.zie można oczekiwaiS ani pomocy wojskowej,
czyli między innemi: prezes ministrów
Skoro rosjanie tak dobrze się czu- gła z rynku swojego wykluczyć dawnych ,",ani żadnej innej, w Grecji zaś stan rze- Briana, ministrowie: wojny, marynarki,
ją w Rumunji, rzecz jasna~ że serdec.z~e
swoich o1biorców. Podobnie, jak poprze-, czy nie jest jeszcze do tego' stopnia. soraw Wewnętrzych, finimsów,irzej ministoounki koleżeńsbm brom na wOJnIe
anio zrobiła jut Rosja, przeprowadza Ru-, dOjrzałv, ahy tam można byto powziąć
strowie stanu, generalowie: Joffre i Castel.
zostaną przedewszystkiem wyzyskane w
· munja ńa gwałt u siebie likwidację mająt-· posiano.Ńienia. dotyc'Zące szybkiej .po·
Komisja wojskowa Izby deputowa:tym celu, by sh~ w' tym kraju jaknaj- irów poddanycb. p~ń5tw św.dlta. Owoce, mocy dlą Run:lUnji. Tymczasem Anglja, nau.
nych wysłuchała wczoraj (piątek) sprawo·
bardziej ~adomowić, urządz:ć na czasy likwidacji służą do .poprawienia nastrojów - stara się usilnie zrzucić z siebie odpozdania Brianda o Dolożeniu na Bałkanach.
możHwie najdluższe.
ludncśd, które) atalii fotu'eze, wykonywa· . '.viedzialnoŚć, a prasa. angiełst~a w Lon~
Komisje Izby dep'utowanych: spraw we"
W,MosKwie zawiązany tedy został
ne na Bukareszt i wyrządzane niemi szkoay
dynie twierdz:, że wciągnięcie Rumunji
wnętrzych armji i F-iaryuarki, postanowiły
rosyjsko-rumuński komitet dla ,Podtrzyprzy fatalnym jednocześnie wyniku dw·u- do wojny !'Ile w Anglji się dokonało,
odbyć wspólne zebranie, celem l'ashmomywaniu wzajemnych stosunkow hcmmiesięcznej kam j.1anj i rumuńskiej, niezbyt
wohec czego też Anglja nie ponosi odwleJlia się nad pDłożeniem na półwyspie
dlowych. Przyjaciel Takego Jones,cu, .. się mogą podobać
p6wiedziałnQśd za n.::J.stępstwa wystąpie·
Bałka!lskim. Specjalna delegacja parlamenbyły minister, handlu ~en~pol, Frz,e~D,y:
Có.tczekaRumul1ję
wpttyszłościwzania Rumunji. Zdaje się, że Rosja, któia : brna, wysłana do Saloniki, ma zdaćs.pra,
wal przed ni-ewielu dmamI \~ KIJoWIe!
zaletflość 'go=po- Si!rriaz ~umunją w tej sprawie pr0IA!;a~ i wę o armji Sar~aHa. Komisja wojskowa
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Z płol!ł.ącejf{onsła!izy..
pariji rum'uńskiej.··
.
mi jeszcze tworzyły Slę komItety w Ber~ go nie pozostawiają żadnych złudzeń nie~
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linie, Budapeszcie i Wiecln.iu. Tak samo · szczęsnemu . sojuszriikowi. Rumunja sposię.-jak wiadomo, zyskania· W tej . . " Według domeslenz ~esy.przybY!l
1M. cśw~łlelreiu. aU{łiel$kietn.
r ·tam.przed'niewieIu mies~ącaml zaWie"~ ,dziewa.ta
rano' układY hć;mdłówe; . Ale Xl~~e dziw-, · ·wojnieB;lltowiny,. na którą miała,:apetyt: .. tam••zJ~o~~~y ~~R.sulowłe---fł'a!l~sk), I'
A;~gielska admiralicja .' ogłasza, urzę:
LRo'śia;Buk;jw:na:podobnopr~yr~€czonu; ,angteJsln lfPSy!skl, ~t,ó.rzy nalezeh ~o
nie: zJriieniłysięl'oIe! ;Gdypopnednio
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nocydziestęć' torpedowców niepr~yjaciel
,Rumunją,. tercz na ckupi:;;ówl'o,sYJsltICh· ,:traktacie; ..Lecz w· tej sprawie :dzienp{ki mo<, ,'st~~ ,?staJm;nrtygodnramł, .. Ja:~ uzn.aJą. " .skich, usiłowało dokonać naj'adu vi kanale
prżysz'.a kolej łowienia ryb' w wodzie,' ·:syjski~· '2achowuią ii~rre'mlłcz~tue; Do' . 0!ll,. młesz~ancy Konstan:zy . du.zo CH~rBUKowinv &Jszczą sobIe. rretens,e na za· p.łeh slwtluem _ataków napoWletrznych na nasze transportowce. Usiłowanie to nie
póki mętna. WielIde moskiewskie firmy
pow!odło się. Próżny okręt transportowy
towarów manufakturowych założyły. już - sadzie eiltograficznej. Warto przytoczyć te· . niemieckich.
został zatopiony, załogę jego uratowano.
Zamę' t Ul Grecji.
we wszystkich niemal miastach. r"!muń dy•. co dzien?iki rosyjskie ~iszą. o innym
Dwa
torpedowce nieprzyjadeIskie zatopiokraju, do ktorego na zasadZIe eniograftczski ch swoje ekspozytury.: ROSYJSkie tono, pozostałe zostały przepędż:one. Oba·
uej
Rumuni
również
Nścić
by
mogli
preBiuro
WoHa
donosi:
Korespondent
wary manufakturowe, . rosyjskie chemiwiają sit;, że zginął rów;iież jeden transateński Dallv TeJ.egraph" w nrdępujący
kroja i maszyny~ . spo~~ądza'le, w !abry-: tensje: - Besarab]i. Od wielu dziesiątków
portowiec angielski, Dziewięć osób z zalat, utrzymują dzienniki ironicznie, mie- sposób ~pisuJe połotenie ,VI stoli~ g~~ckachpotudniowel ROSJI. UWZl~Y s~~wy
łogł jego uratowano, Inny torpedowiec
szkają ta:nrumuńscy poddani Rosti i c~ukiej; Ambasador francusk! na aud;el!c1 1 u, został storpedowany i rzucony na wybrzeławiać szczere żloto z RumunJi, kLorem
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że
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króla Konstantyna z. pewlJlł go, że me le-,
sie6błowiław cżasiestosunków han",
że, (Wczoraj Admiralicja niemiecka ogło
li
rozumieć pragnień, którym rodacy Icb z
ty
zupełnie w z.ami~,rach tych części kradłowych z mocar~twami. ś~,?dk~ tak obsiła sj}rawozdanie urzędowe, przedstawiarumuńskiego królestwa niejednokwfnie po-,
ju· które sąodosob5ione, marsz wojenny
ficie. Wywożą wfęc, ros}am:, ~owal'y ~e
jące wypadki te zgoła inaczej).
.
p~zeciwko Atenom. Na skutek zapewnień
Z kraju, mimo s~arg dZjen~lkÓw r~sYr· przednio wyraz dawali.
Kwestja besarabska została załaŁwio- . tych zaniechał król uporu . swego WDbec
skich źe ich przedewszystklem u SiebIe'
VI cb~n.~e łodzi podwod ..
na przez wspólną wo'nę. Sk6fo więc tak iądań.admirała francu~kiego. i doszło ~~
W do~u potrzeba. Wzamian dec~d~lą
nyi:h.
Gosk.()flale 'się czują Rumuni besarabscy w porozumienia. Król obtecaf przeprowadzlc
się ° roSjanie zall:upić nafty rumuńskieJ. w
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koaWedług
doniesienia
"Stampy"
z Londynu
by 'mieć czem opalae lokomotywy policji •. · Za. to może Konstantyn bez wszel.
w tych dniach .oczekiwane są nowe wiado·
łudniowej Jtoleji- rosyjskiej, cierpiącej na· żewrazie zwycięstwa Rosji, ,gdyby Bu.ko~.
kicl1 trudności przebywać nadal w części
mości o zatopionych przez niemieckie toniedostaJek·węgla.;· Bksploatacjąrumuń · wina w 'nagrodę przypaść . jej miała, Ru-·
'muni
bukowińscyczućby
s~
mieli
inaczej.
,Grecji;'
k!6ra
'poz6stała
mu
wierną
i
prodziepodwodne
statkach U wybrzeży Ameski.;h pói naftowych obiecują zając ślę·
rykt I\rążące tam nurkowce Ul. 53;·U. 48;
·wielkie .towarzystwa .'. naftowe rosyjskie, Sprawę bukowiiiską_chciałabytedy Rosja. wadzić dalej swą politykęneutralneści.
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Biuro Wolffa donosi z.

Haagj~ iż o~

gtOS:ZI?.J10 ta~: urzędowo f że rząd

holen-

polecIł ambasadorowi swemu w
~rłinie zaprotestować wobec riądu
me~leckiego z powodu nowego zakló··

derskl

cema neutralności przez niemiecki sieJ'owiee,. który przeleciał nad terytOrium
holencle:rakiem.

. Z Wiednia..

.

.Prasa wiedeńska z iednogłośnem i
Wtel~tem ~Z'nanie-m pizyj~la . wiadomość -o
powlefz~u v. Koerberowi obowiązku u.

two~en~ nowf::Ęo gabinetu a~striacko~
węgIerskiego. V. Koerber bę.thie _współ

nyn;t ministrem finansów.
. • Be!t)'agehl. donosi z: Wiednia,. te
lO

Koerher ł T1Sza zgodzili śi~< na odło:tenie
wyrów~ania p~mi~d~ ~usfrf!l i Węgrami'
do .. konca . wOJnYłmmlm3ime jednak na
2' łaCa. .
.....
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weee kierowania. iiprllewami hlandyi Pł&6Z:
iri&ndlłktc:b eałenków pal'lame.n-tu: i Q(hlał
le w rEJe'" lo,)l'da Laadstnwn~ msJQra I'riee
i ,!yda-wey ••!'GrniBg P08:t"'. Niech spróIłIłJ~ trJ~Wwlra~ ttfn-. p&Cfąg,lł/.łÓ do- liłt1i.hy
WłłIkllw&} Idand.e.v.y.kowł Nieu przekQna
się ?n, jak- daleko się~aj!ł> jego wplyw}f
MÓWł& nam, te potrzeaa jest Iudzj, by 2lwy.
cię;iJe wro.ga i
ludzi tjc:k d.ostarczye

ze-

ma Irlandja. Ale ludlli tych można jedynie.
pcnyskaó. nadailłe Irlandii HollleruJe. Bez
Home:rulu' nfe damy lUli jedn.egG:rekrnta.

~

walki wY&8rcilEej ..
ryce..

ame.

Z R&tterd~mlł daU68f.% dc#"Lnk. A.D!li.,,;
'WJlsC)D 111 Jednes Z' m4w lwyeh, \'iIg,loun..,

, ZzlniooJs

Telegramy.·

tJleUtiken!i otrzymuje od swego ko'"
· l!espondenta następujące doniesienie:

nZnany Senator Herriot

tykm~

omawiający

ogłasza

ar-

olbrzymi plan, jaki
zllmiena się wykonać po wojnie, plan,
· który wzbudził jaknajwiększe zaintere~ sowa,nie. tem więcej, iż zainteresowały
się nim także rządy francuski i włoski.

Herriot projektuje zbudowanie kolei z
Bordeaux przez Lyon, Turyn, Medjolan,
Tryjest, Biafogt'ód i Bukareszt do Odesy., Korej ta stanowić ma dogodną drogę kGmunik~Yłną pomiędzy gęsto za-

c

!uanioną Europą z~hodnią a Europą·
wschodnią. nie .obfitUjącą stosunItowo

w produkty iabryczne, bogatą wszakże
w produkty spożywcze i surowce.,
Kolej taKa uniezależni Francję i
Rt>sję od jedynej drogi, łączącej ohe~
crJ.e: aha te kraje,·· a prowadzącej z Pa-

ryża, przez Berlin do' Warszawy, a stamtąd. do MOSKWY i Petersburga.
Projektowana. kolej s.tałaby się. rów-

· Oleź konktrrengą. dla słynnej linji Bag-

dadzkiej, gdyż niełrudnem by toby połą

. eZJć ją odnogą z Konstantynopolem";

Wieści

z Niemiec.

Siwawy żywnOŚCiowe wir komisji bud~wej pal"łamentu.

Na środlJWem rOił~edzellhI zda.wał Ilset
wydz·facu pt:.gwial1towego ministerjum wojny
wyjaśnienia c.g do zaptl~l'zeb(lwania uWs~ dla
wojsk!).
·

PreZ91l' Batoeki

· po>tr:teutlw'3.nie uwsa
5:f;~egałJ

· d·o

aby nikt

doda1~

jakie

będsie

za..
przeowsa jest

wewnątrzkraja i

lIlę sądził, że

złllltu.

Następnie obrady tlTezjły srę nai warzywami" oWQcami, tewatami kolonjalnemJ,
kg wą i eukrem.
WIJbee· braku ławy ttzeh& uźywad· i!1c>

·

nyeh surogatów, ale nie można pozwolić nil
Die-€Jgla8't~flą woluoŚÓ' przepamuła a:urogatów~

ho

p·o:ełłłotltiłuhj

ści j'i;lCzmieDrlJ~

to sbyt wielikitl ilo-

4.
====

Nr. 299.
,

móWCa podnosi, źe
l'O kaidem nowemustanowieniu, ,cen mabymał~yłih'na jakiś towar, towar ten żryll'
więo

ku znika. : Jeieli

w.ojennemu

ur~!2dowi

zem.

zywnnśc!oweIDu

nie uaasię towarów, Da ktĆ ..
re nałożono maksymalne ceny. na rynki do~
~t!1r{liyÓ. samu ustan~wianie cen maksymal-

późno

za

przy--

niem:eckiej podoosi skar-gi na.t. zw. hatldel hB{jUI;h6wy~ który ceny
niesłyshao.ie pl)draza. .
ząda

Socjalno· ilerookI",tyeztly mówca
'Wi~cej j~dlWHtoś6i w polityce.

KOBBeł'Watyo\łta oświadlM'i!1, żeeeIly na
bnra ki Sl!! tllkniski8, źe dochodzą- do ost, ..
tecznyei: gaaie możłi waśćf kierunku zniżki. FQUyka Cen ma1>symałlIy<>hnie je, t- ie-

Wyrole spcniono

dZIŚ, rano

7 ·ej przez rozstrzelanie.

.

w

z wÓd ocia.giem , odpowiednia dla lekan;~,
co szpitala, restauracji i t. p: okazyjnie

. taniQ do' sprzedania.
vna"'omość wadministra:ji "Gaz. Ł'Sdzk...

skazano prawomocl~ie na smlerc, robot~l.
ka P a w ł a C zU b ę z Masłowl~ p)Wlatu Wieluń'i' bgu, pGn:eważ posIadał on
broń palną, używ~;ąc j~j ?J riap~dach" ta;;.
bunkowych, na mlesz,kanc,owkra4tt...
• ...

chodzą.
M~woo frakcji

Łódź,

dnia 27

,Ad~okat
Najlepięj piB[ęyr.uje zęby j'usła

ter:,
kto wytrwalacodziennie stosuje" Odol Ił
cena lit flakonu, wystarczającego na kilka

o godZlfiJe

"

.

października

1916r.

miesięcy

Gubernator wojskowy

.

8omywali

. Ho

,.1

"

Wyrokiem sądu p)lowego przy' Cesarsko~Niemiecldej Łódzkiej GubernJl, Wojennej z dnia 25 paŹJzie~ni~a. 1916 T:,

strollni,~twa pOBtępo~.. egf,skar..
ży się, że zarządzeni:a wojl)nnego urz~du ży.

Mówc:a

zazwyczaj

'

Obwieszczenie

nycb ni..,. n1e pOliloie.
wnościowego

znal

więa pośrednia jest na.j'aps&ą· On sam
trudności' w sprawie or.źy:""Inia ludlł~i6i 0wicie lepiej.' an'iZeli .wszyscy po~łowle ra,:

Narodowo~liberalny

""

li' Dzien'iako~vski
przeprowadził się na ul. Rioir~~wskąJ\~16.

."
przyjmuje sprawy sądowe. ~ldZ1Cla ~ó'ra:d pra- '
wnych, jak !'ównieź redagu!G skargi t wsze t-

IVlark. 2. 25,

.........,,;,.;__' _..-,:~=~ pod;,rńa,

V2 flakonu Mark. 1.25.

~

-

,"

.

to

doołido pr~epYowadzGna.Uwidoezllia się

Da śliwkaeb.Ptbdocelltdostsie 10' m Ii. za.
ClHltłHll',. w drobnym hacd,lll sprzedają ja po

25 mlr~. 45 rok.
w Ber)jcie funt

k~Blltu:e centnar powidehi
sprzeda.ją 'po 1,60 mil:.

Prez8sBałoQkibroni wj'danycuro.pofzą4z8U i podllosi; że [ogod~enie()gótowi'

jeat

do-

.wp,rostn.iemoźliweI)l •. Jedni źąda~ą
handlu -w większych rozm:araeh,

,pułlzczenia

naj znowu zUPl'łnego wykluczenia.

Droga

lir

r

OBECNA WOJNA SWIATO\VA
wykuza1a 'calą doniosłość ubezpieczenia na zycie.

Dziś 29 Października'·
o godz. 8 wiecz.

--....-

Ieslt sle [Iq utOPlt7

P91~kie .Iowmystwo U'~IPieneń
przyJlllujena

warunkach

Dramat f!arodowy w 4 aktach, G, Zapo!skie'

P&Ę'f4ł&"?*it

cnr

-,

Ii'

(róg Zielcnej i Piotri.owskiej),
dni~ zaś, wiod 10 rano w kasie teatru do konea wldoW1S~;:"

g

4

em

l

.

.~_~

RO nc f RIO li>ft ul. Dzielna 18- ,
Dyrek:cja koncertowa Herman&'. Wol'ffa

,

Ju'juszaSacnsa w

j

8e~linje,

WIELKIE KGfftCERTYSOLISTOW

Ubezpieczenfaua Życie, Ku pUałó tv Rent lod Uł9Pildkó(JJw

II

. Czwartek. dmi"2 Listopada 1916, o g"dz.inie 8 wiccz.

;~p~C:m:R.TiI

J

" Posągi .dJa dziewcząt] -:stypendya .dla chłopców,.
. '.
.

v:.

wcześniej do nahycia w cu\cterni W-go Ulrichsa..
dowi~ka w Sobote od 5 w kasIe teatru, w Niedzielę Z2S

BlIety

•

dogodnyćh

S y B IR '

Farsa w- trzech aktach

,I

ŚĆ"

ZZO

Dziś 29 Października o 3-cj pppo cenach bardzo nizkieh

Nowoś.:!

Pfe' eser Rrulcn dwo{[

. . . .

'~

utenj U, SI

Progfam:B,a,Ch <;.bromatycznafa.;taz'i. i Fuia. Beethov n Sonata .opi.'31 .
Sdnbe:rL' l Tprąmtus; SchurnanSym-:
ioniC.nEEtisuy 'Op.-13JBi1e 'od-55 kop. do Rbl.3.30~op. Loże 'Rhl.8.80
r:R~r ll'W·' 'KS~garnfcJ ezytelrir:,"UfredaStraucha: ul' Dzielną,;~ 16~

~.,' <>AJENTGRyvi.MIASTALH ~RÓL;EST\VA.

·Es-du~r~- g:a:łunś,' SQhataQP.,~F:-m:Qil.

..

=

ł E Resztki~_Ce.gitłl?iana 43.,\1

PROTEST

Dr. L. PRYBULSKI

W N!! 295 ~N. Kurjera Łódzkiego" zamieszczone zostało oglo8zenk: finnyM.. i E. Reichstein, 'omawiają.ce jakieś jakoby kursujące
w mieście Rpogloski o stosunku moim do rzeczonej f'rmy~' Ze wzglę

du

I

" .,1

,._0.

.

-:

'"

..

Wi:"'znę::d~ł a
.Szkoła kroju i szycia.
ul.

,PraceWlUa .. łlAT4lLJla
JU I;usZa NR 10m. 19 W oficynie.

·y
I

tylko,
JloillfomieJska:80 wpodwórzu. .

ł!Ił

Uwaga: K<>flp.el'atywy thandlarze dostają rabat. .

Pierwsa:a

ilCegfei;li;r' 43 ;
'I Ar_ty··s·t '... ,MiaIarz H

cboróbzębQw
ijamy.~tnej.~.
f~likO~~jg~~~~,
ró~ EV.'a~·1

...
S
.01',1.1
'

.

.

~

..."
(m~!uJe po.rtrety) .
'.
:S.AndrZ8jewskl prZYjechał

.

,

I

I

, '

l)

.

,'.

·C be rohyzeWiłęt'I'znei • włos'ow. •

2)

3)

I

I'

PORZĄDEK -DZIENNY: ,
,Sprawa utworzenia oddziału SłowiłH:yszenia na Bałutacl1j "

'.

"

,

, ,.
BI

p.I

, fiiernchomości m'. bodli, Rr$-iHa 9.

4M-

~Zdolni ·ślusarze

. z MONACHJUM,

n

-H
u"",'.lalekcj' 'ysunku , m.lar.MaD
.11'~"ANDRZEJA 7.r:::::J ANDRZEJA ,lI

AIi§!$ZeB"ka
m

owa'

,·

le·lVO 11'p. naprawo" .IJ~yj.rT.uje(,d 9.-,- 7

'. '-!::H

11:;:1& , ' - 'I~

"K E''. F'.,' 'R"

'Al Al
'znakumity .śródek od-"
lU Al
ży'wc~y I(. Zyeklega
Al Al
i Ska poleca apteka. W.
Danfel.ccl..-iego Piotrk6Wska 127.

Atrament

W.

GUńskiego

poleca
fabryczny .. Łódź Mikoł:aievnkd. 3<l
'
(nurki) i inna garderoba.
do sprzedania. Wiadomość
ul. Wółczańska .N! 139 m, l> od 1-2 - J. i ad 9 w.
,KraWie(} damski z pO':"OOl1 kryzysu 'szyje eleskład

Sprawa asekuracji; . ' ,.,
"
o .
W:1ic.ski Zauądu' i członkow.!·o
"
..'
.
dyPI. CeŚ'. Akad,.' w? 8\~t's1;)Ul'gU,· praktykuj.'ąca .25 lat,
S1owllrz~szenie IDłaśddeli
\ : uł~ P:ioj2'"k _ _ ka .13-2 wpqd:w. I wejście na

f

:0

,.fi
"

7:

.

.·1·····

od

_

teraz
83
Najlepsze 4ĘBY , sżt!1czne i plomby."
;
L~CZenie llumeopatycafle.' Od 9.r. ijo6.wi~CZ..

I

.

lo'· mozna
ftaj~aniej dosta.ć!l:
,

Cd8-:ir.od4-9.Pan.ł90dS-':"5p;l?,

Stowarzyszenia' Właścicieli NieruCho-- .
Konstantyna._kaU!
moś i m, Łodzi odb~dziesię dnia 31·.
,
,.' Przyjmuj,~ ,
Października 1916 r. o godż. 4 po po, . Pan6w
Panie
łudniu w sali, Towarzystwa 'Kredvto'Od/;. s.-:.l i odfi-:-8w:',
od g.o~z. 5 ' fi wieez_
wego przy-ul. Sredniej N!! 19. ~'.

miesięczny.'

Przyjmuje pnni~ dC?~'iu:S:I, cpłata 2 rb, m:esi ęcz

I ',;:

"·E.. S .. ' SpirOs, '

,Ogólne'~ze;':::e:,

p a 'ń,! :

Kurs 3

'

g", ..

3 rb. Szew;ct, Boston, .Melante, Alp <l
i t. d, na damskie i męskIe kostiumy (,J'J
'*'i na parta od 8-20 rb. Materjały balo- .......
we, źlłobn.e i na fartuchy, chustki, get- S»

_. ·l . '4f1ii!'ę"i!l!3!Fi;;::@i'i!\I§A,.. t~ ł Wpodw. 4 dom Piotrkowskiej. ?l
: -+ riIleidleuBka wf: , ,,(CJ. . :' =f~1 ....
i~

Reich$łeina, J'ządzącegqeamO\v()lme z . powo-

' "- -

i'

Ę przedaz 40$ tame) n. c. z.
,~
do 5-tej po pol. Towar,z wełny z jectw'lf,Q
i flanelki na bluzki od 1 rb. 50 k, do ~

••

(IW~V UllJD!mneł ~i,
przyjmuje

'.,

00

fiiWił

celti.a.utor ogłoszeriianie Qsiągnąłi',
Równoce:€śnie .wvstępuję przeciw p. Z,- Reidistei!Jowi- na dro.gę

-

la

i6g , Pietrlrewskiej, do. dqmu Szeibkra,

nieobecncści szefa,. ma jedynie na celu, sprowokowanie mnie
dow,y:stąpienia przciwko fb'mie i ew.' porózuienia 'z 'szefein:~Tego"
wrasCl'wą.

te
f»

prze-,r~wadził się na Z ... walli;r:ką Ni, ł,

du na to,że niewtajemkzonymo~e wynieŚĆ z' mglistej treśd tego,
ogłoszenia przer6źfit} domysły, kQmunjk~ję, że szef ,irmy p.
MaX
I<eichstein ód wybuchu wojny ~:maiduje się w Rosji, a stosuI:ek mój
do Niego, który datuje się od roku 1900, polega na zavyarlej z Nim
piśmiennej umowie. Podsi:iie ogłoszenia w "N. K, Ł. jest nicz,;m nieusprawiedliwione, i jakoakfsamozwańczy ze strony autora tegot

.pąna rZyskinda

i~'

Futro

mę zk."e

gancko k<liltjamy. od mk. 10, paJta 'p d rok. S.
od' rok. 2. Szyje karakuł'o we Ż8ld~.
futra. i pro erabill. na. najnowsze fasony. Pra.co, "Wl'!Ia E. RudzkieJ .Piom-kowska 1& 11.. parter.
hurtowo Łódi Nowy Ryuek 5 •
Ilukn~

Karbid

.P·rn.b
... y'
. ",au I

AJ".arn'·1 K~m. prawny Gersdorff
.,1\
. 9 , pJ(~tril:{)wska 84

·TiUli.o: ·.prze'l.'a;bia, . odświeża,; reparuje, .. czyści"
. piwze chemtezniei farbnje ga.rderobę męz
:k<j. Si:lrtawni~'Chtże.-.roij'ańska"Piotrkowska 174. .

,

'Jó),ef;
.

"--- .

~..

.".....

.-

J:hdaktor i wydawca JAJ'.! 01{O00!< (m p. Przejazd 8)

:Ho<{h6nski·zgn:b.tŁ·pa.sz;portniemieciti,·

:. wydany przy"u1" Przejazd l ' .

, '.

'

