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·oakże ze względu nafąHycz.ny bra.k .środ.
ków cżywności lula alę s-podz;ewają z tego .
łmriyśei •. p,rzedstawicieleludu powInni się
.
zdać na rząd.
.
(iiozwlą<:ailieigromad~eniapr8.wico,.~d~.:'-Ka~eci,Weał~jkomhl]'i pawsts.ł-o ńa to obuRząd przedwzwołaruu.Dumy. - Lw!ązek. m18St....
.
Komisja. budtetowaoaprowizacji.
rzenie, Zwrócone częścią przeciw Protopu';
Korcspondent.·stokholmski "FrankfnrpOW owi, l'z~ścią przeciw ministrowi fl>l""~r
nictwa Bobrińskiemu, którego uwazs}ą za·
""'
" .. Zeł·tll"g·
""' ", don"""..j.·:. . . . ' .
.. Wedlao •• N:QwegQ\;Vręlp.ięni". zgrQma M . gIówoego win6waje~.. P6wszechnie doma· c

niez słabe natarcia nieprzyjaciela na wiem i tego nikt nlewie. Natomiast
górę Dopropolie.
. . .
wiem jedno, że wc]nę doprowadzimy do
Na fr~ncie . rumuńskim na wybrzeżu końca, do decyzji"'.··
.
morza Czarnegoo-spok6J·.·
K
d· t N r p 1/
tał
W Dn.
.. brudz'y .ustawiczny. pOS~Cl'!E za
orespon en ... . . zapy I
v
,
_
Czy i kiedy wyczerpią się masy rosyjM
nieprzyjacielem; Oddziały nasze ustaliły
sl~ie? Hindenburg odrzekł: .,One się ju~
wszędzie, że nieprzyjaciel w rozsypce i
wyczerpują. O to starają się przedei1ieładzie uchodzi ku m. ostom pontono' d cy rosYJscy.
.
Rzecz
\Vszys tk"lem d
owo
~N~",m pod Harsową, BraHą, oraz[sakezą, Prosta, że w Rosji odbywa się przyrost
dzenfuP'ł'~ds~\wieiełiprawi~owyeh stron- gająBięijst~pienia Bobrińśkiego. KGillisja l iulczą·Most pod Harsową . został .. ludności. To jednak nie stanowi. ·lmy.
;nictW'i:,~ta:l!,a:- ai,ę odbyło.\IlPetersbllrgu ceprzyjęla następnie rezQlucję o brzmianiJl zburzony w. aniu 26 października.
.
mamy dość ludżi. Niemcy posiadają ma-'
<lęmpi$lf~ot?W1Hliam08k:!e,!Bk.if.tgo kOtlgl'etill· prawdziwie rewołu~tnem:
. .
Nasze oddziały czołowe dotM-ły do
terjalu ludzkkgo poddostatkiem, zaś w
:~~~h·h;tow?,{}raZ~(}mOW1e"UlanowegoBta.
. 1,phecn-e położenie Rosji oceniactrz.e,..
linji Ostl'OWO- okolicy na południe od
Austl'o-Węgrze.:;h rezerwy są jeszcze na
JWwitka :stronnictw prAwicy wl,łbec sprawy· bajakó nadzwyczajnie powazne.- VI 3wląz- Badadagh..
.
dłu~o nie wyczerpane. Myśmy nigdy nie.
'~.i:ej, zostało. r.ozwiąZlłne nlłgle skuto:
kuz nie dającą się rozwiązać I!prawl}srod,.
W. ciągu dwóch ostatnich- dni Z8M lękali się mas rosyjskich. My nie zna.
~m;,w$aziłwki f"iłldu,Żerodrzą6anie :tych
kówzywnoścl uważa komisj~ns-tycbmja..
hraliśmy przeszło 8.000 jeńców'i zdaby';'
my przewagi".
.
k~ji Jlis jas.tna .ra.1!la p&ill-da.ne. Z'3stówe zwołanie Dnwy za pe8tulał~od któ-,;· Uśmy 77 dział, 5 skrzyń amunicji, oraz
Przedstawiciel d-ziennikawiedeńskie..ąU:łeuehwalJło oświadeźenie·puhliczne
lego {)d~ąpic nie moina".
. .' wiele wozów.
go zapytał feldmarszałka, co myśli on
.'1I'Z ~fł\wi<6·stanowilłka gtronnietwprawicoPrÓcz tego QfrmaganG się, by dos:mlw
. Zajęliśmy wyspę na wsch6d odSyM
otwierdzeniupowszechnem, iż rozwyehwąbęc . Rady ministrów. .
aprowi~acji wprowadzono nstawow~Od(t...... l i s t r j i . .
strzygnięcie wojny nastąpi na Il'onCie
~IWwnif.lź na .ze.braniu stronnictwa kawiedziBlność minis.trów, gdyż~~sz61kie zmja·
Kem!.~Dikaf: łureo-ki.
wschodnim? Hindenburg odpowiedział~
d~.tów. odbyt~hl w 'Moskw!e# oma.wiano,
ny osobiste s·ą zreszt.ą bez żnaczenill. Pro.
IIJest to największy nonsens. Jest rze'
·próe.z złlg.tdzień aktualnych polityki we-. topopąwodpowiedział, że musi. odr:zucić
.
KO~STANTY~OPOL, ~8 pazdzier • czą wykluczoną narzucanie dowódcy jawnętrznei, stanowisko stronlli-ctwa w0t:ee żąd~nie·zaWfZ!S_nego ,zwoł~nja Dllmy~ .al- m~.( ·Sp:r!lw~)Zd~meglównel~watery z kichś. swoich pro!!ramów•... Alb9wi,eml
~_":~ilukG,w~-:znał,.jl:pr!l'wę.c oZ ,poJoge-. ..b0~!.t'Jl!""rzą.<l:.;:m~"~lkoI!ęzył :]es~~zli. ,awoU!n ...,; d~..a gJ_paZlł,2:1e.!'m~i!.~~ .-. --',. -......-.---'----..:.-w.. -:oucurrn,;;-p"O.rnzdci: .czaonegopewneg'<!
nia' \\f i~~trinel-pO:lilYce. która óheettilf ~. Jl!~C w:s~;pttych.- ,0..
,··c. __ · . ,
. . . . . . . . Na fr~nCi~'ffgrysu
samoloty. na~ i stałegoprogramu..:...pr6cz jednego-to
napetkała naszezegQlne trudności. Zebra. >
..
"~
sierzuclly sk"utecZ"-hiebomby na-hangar' jest osiągnięcia zwycięstwa. Gdzie i jak
nu! \vyrazjło zyczenie-więk"szejsamodziel;'
samolotowy i oooznieprzyjacielski.
można je osiągnąc, . to· już za leżnern jest
nośel, śt-tcrłlniCtwakauetów na prz,YszłoSć;·
MlltU'ZDłł
Na uonciekaukaskim odbywają się
od biegu wypadków. Dlatego też roz"
nm.wykl!lćz.ająceLw~z~kże wspÓłdziałania.
PIł.. .,~ . U.
utarczki,w: których zabraliśmy pewną
strzygnięcie w wojnie mC!źe równie. do"
z'błiddenlpóśtępawym. .
.....
liczbę jeńców•. ' .
..
..
. brze zapaść na Wschodzie, jak i na Za~
··~.S&c.jalista Kiereliskrj"pi)Ił"taw!ł·u3pierw·Co~pęVlil!ldająrosjariie!
·Z. -kOłm
. · lin.ik.··.ató.... k;;.al.i....j·:... ' . chodzie., Nonsensem jest r6wnieżprzy"
. ....
sz.em<p:{>8ł€uierihfkómisji lliIazewwej"whio M
<IW'....
puszczenie, jakobym zamierzał skr6cie
śek ·'nlĄty.ę-bm~aBt~wego:2iwołaniaDnmypań..PETERSBl.J.Rał 28 października'f francuskiego (27 paździeł'nłka).
front na Zachodzie. O tem nie myśla8twowei~Wniosek"popartyz~ulta.t. "przez
Na froncie zaehodnim odparlópo:,
N~ froncie Somme ·toczyłasię dość
lem nigdy. Zresztą dlaczegożbym miał
pr~&W3Ztl~ liczbę ·obecnych pOS}ówz."tem,
mniejsze oddziały niemieckie. które za M gwałtowna akcja obu artyłerji w odcinM to uczynić? rltOnt zachodni jest niezate tlpol'lczeństwoodnośniedo palącej Bpraatakowalystanowiska nasze na polu· kach Sailly. Saillisel, Bouchavesnes i
chwiany. I jeśli nawet przeciWhlcy, dzięwy środ.~·żywnościl nie przywiązuje na:
dnieo.d Rygi.
Biaches.
ki szafowaniu ludźmi i materjałem arfy'
ihiiei ani_tl-ó o.bran 'komisjibudtetowej, am
Pod osłoną gwałtownego ognia dziaNa ·p6lnoc od Verdun przeciwnik leryjskirn, tu lub owdzie zdobędą nieco
110 działal1l..ościrzą.du.
łowego nieprzyjaciel W sile jednego ba;.
ustawicznie bombarduje gwałt-ownie na- terenu, to przedrzeć się jednak nie zdo'
Wedl~ "RusCskiego Słowa~'. wyraził
taljonu wykonał atak na oddziały nasze~
sze linjeczołowe, szczeg6lnie w ·wąwo- łają. Musieliby jeszcze atakować c;:hYM
P,otopopowz lanie, że niSIn'd naj mniejszekt6re w okolicach wsi Goldowicze (Mol"- zach Haudromont, fort Douaurnónt i
ba z 30 lat, jeśli im na to ludzi starczy.
gopowoon do ,riaty-tlhmiaBtowego IrIwoływ.a!'
dowicze) ruszyły na· zachodni brzeg baterję w Damloup.
W Siedmiogrodzie sprawy stoją do~ko~
Bia Dumy, . poniewaina razie nie miała
SzczałY i zmusił je dci coQtię~iasię na
Z
~~.
nale. Rtimunowie cofają się i biorą obe"
by co robie. ·Coąię:iyezy pQ.zw.olenianabrzegwsćhodni.
. ..
.
włoskiego (27 pa~ziernika).
cnie należną im zapłatęlJ.
.
konferencję związk6<v tpiait,. -o któr~ zabie~
W :Karpatachlesistych przy porno"
. W dolinie Lagariny celny ogień baM
Ofensywa na Lw6w.
gaeo od dawna, to 'Protopopow udzleli~ go
cy ognia udaremniliśmy próhyafaków terjinaszych zburzył siedzibę komendy
wprawdzie, jednakże tyłkopodwarunklern.
nieprzyjacielskioh na południe od Ra.,. nieprzyjacle!skiej, oraz· magazyny woj"Birż. Wied." omawiają szczegółowo
że w rozprawach maj~braćudział jako
fajłowej, oraż na wsch6d i na zachód
skowe w berze, na zachótł od Rovereto, ostatnią ofensywę rosyjską w stronę Lwoczlonkowie uprawnieni dó głosowania przed- od Worochty~
wzniecłwszy przytem pożar.
wa i dochodzą do przekonania, że ofensy"!
stawiciełewBzystkich rosorrow rządowych,
" . Na froncie kaukaskim drobne odM .. . Na froncie. w Alpach Ju»~kich:- wa ta podj~tą została z siłami nieznaczne-.
hior~cych udział W pracy związków.: Modziały ture~kie . usiłowały zaatakowa.ćo~wiona akcja; artyłer,ji nieplizyjacielM m.i, Wobeć' tego nikt w Rosji nie przyU'w()w~łżądanieto .tem,'Aa pr~ważn~~S~arafan (?),zostałv jednak odrzucone.skiej od Verii~'Ezaaż.ido mor~a~
pisuje jej in.3czenilil decydującego. Spra~
ezęść·wydatkówżw-iązkÓw miepkłch i ".' .... W okolicy Sakizuwojska nasze zaZ Tllmilliskiego (27 pMdzternika).
wózdawca. v.'oJenny ... Birź.Wiedom." wyw
siemsiw pokrywa rząd. ,;Dień" 18UW8Ż~
brały tl,1rkom część transportu żywno~
powiada zdanie. że może lepiejbyłcpy nie
w tej sprawie, że ,taka SlI18ada sp-rowadzl
ś'
.
W okolicy rulghes i Bkaz odrzuM. rozpraszać' sił wojskowych. lecz skoncenmłQde, .sprawne korporacje do poziomu słu..
CI. Na froncie rumuńskim na zachod..
dUśmy silny atak nieprzyjacielsm.
trować je w jednym lderunku, ale za to z
żekbiuroJq.'lI.cjf.
......
. n~gł'anicYMotdaWji. rumuni natarli . j ł
·W dolinie Uzu:posuwamy ·się"wciąż ł· jaknajwiększą energją· Dotychczas osta. :Opi~rwBze~polJied8eDiukomisjibud.. zdobyli wieś Bojan(?), w odległości·· napr:z.ód:wżię:liśmy 1 oficera i 82 żołMfnia akcja w kierunku Lwowa przedstawia
i~.włłj cdgn.ąsL ..Mdto koiespeudent stokszesnastu wior~t na~półnoeny zachód nierzy .do niewołi, oraz zdobyliśmy kaM· się jakoprzeqsięwzięcie nie dość szczęśli.
OOli1l8~i~)~~rliner Lokal Anzęigei'a":
od· Okny, orazw~ÓI'ie Piatra Rotkul ('l), rab'n 'maszynowy.
.
.
. . wie obmyślane, .
.
. ' ;Pi&twB~e·ptmiedzeBie·komiłllib11dźe- 16 wiorst na południowy zachód od
Na południowy wschód od Predeatu Wtarftni.pcie ńa tervtorlum
to-wej Dumy· na ozuwa prasa rosyjśk.apami~t.. 01_. n "1..
. . tr·wa walka.
:I
"'&'
.11
iii
-~
n '3
L.
. W k'Jerumuńskie.
IleII. Komisja zaprosiła wSBystkieh mieiNa północnej granicy Woloszczy.. Na d I'tUrem
cof nę l'~"'"
li:NMy Slę
strów, któryeh w!ęksZQŚĆ , ze Stfirme-rem n~
zny rumuni powstrzymali otenzywę prze- runku poludmowego wyjścia przełęczy.
. Sprawozdawca .. Pesti Naplo" dQnosi
oiwnika. i ufortyfikowali swe stanowiska;
Nad Dunajem, oraz w Dobl'tldży za zezwoleniem wojennej kwatery prasoczele. przybyła .istotnie. Pl'zed.m~otem rezwe} z Agasal:
.
,.,
praw była. ·Spl'av./aśrodk6w, .2y~Jiosci, ze po obu ł}rzegach rzeki Jiu toczą się daM sytuacja beż zmian. .
wsględun:a' roapaczUw:r .swoją nssl{)ść
lej zacięte walki.
.
..
HinftRburO.o 9.Vtuacji
Los walczącej tu dywizji rumuńskiej
wzbudzająca "większe nawet zainteresowaW Dobrudży przeciwnik ko",,4-ułU[.
..
.•
jest r04paczliwy, g4yz. wydarzenia wojenne
niA.anlklio·pera.eiewoJ·G.on.·
e; <Po· druzgo-.".
. " " " : WOjenneJ.
..,
,
ł
uje swe ataki na całym froncie; w~
. przyhrały tak szybkie tempo,. ~e r.umuni
cąeej krytyc:e pr~stawicieJi . wS~YBtkiełi" ru:muftskie i nasze cofają SIę wśród walk
KorespoUd.enf· "l'leue rreie Presse"
nie przygotowali aż do Seretu żadnych
stronnictw•. wyraził Ilswskrośzresztl\ nmiar':.
d ł
H
Kk....
miał wywiad w niemiecl:;iej kwaterze
stanowisk obronnych , W pościgu za wspoglównej,podćzas którego feldmarszałek mnianą dywizją rumuńską prą naprzód
kowany wieeprezy.dent Durny,' Warun Be':', na północ o inji arsowa- aspa.liOJ
kret zdanie, ie panujlłCY brak środków ŻYD
Komunikat b~łgars~i...
.l;łindenburg,· na zapytanie () sytuacji
pułki węgierskie, które obsadziły AgasuI.
wnośei każa całemu narodowi oczekiwać
obecnej, od~wiedział co na&tępU;łe:
- Wskutek tego wojska austrjacko-w<;giertylko pokoju za, wszelką cenę. .
SOFJA, 29 paździe'f'nika. Główna
.Polożeme jest tak Goore, iż leps·zeM skie znalazły się już głęboko na 1erytorgo wpl'QsFwymagać nh~' m@ma".
jum rumilńskiem. ·Inne kolumny wojsk
. Newy'min!Ił~~n spraw wewnętrznych,-, ~~~eradOn6sj pod datą 28 paździeJ'M
ProtopOPD..- .wystąpił z nadzwyezajni-e mdłęm.
Na pytahie, jak długo jeS0CzemoZe
mocarstw centralnych prą z Sepszi Szent
oświadc.senJem: BpI'8W~ zaopatrS6oofujmo.
Na- fronCie macedoJlskim na polud.. wojna potrwać, feldmarszałek odpowie.. Oyorgy. Ta podwójna akcja jest dla rumuw8DO,dotycR-człlSZ niewłaściwej strony;
nie od wąwozu. Presba toczą się nie-,;cdilal=· ...
nów bardzo groźna, gdy t wojska austropOłois,lIiacbwUó-wG nie.· da się oeenić.· wi~lkie utarcikLpi)między o.Ełd~i~larni· .
"Zależy te Gd naszych przeciwniM
węgierskie wbijają się tu klinem między
Rz,d;zaprepOłluje podzial R~sji. w cclv. . wywiadowczymi.
.
. ków, Pt-Groctwa naleŻy unikać. Być mo"
armię rosyjską
rumuńską.
.
.
~Pr.oW1ęllto'Wani8Jnaczteryoliręgi, z któW Juku Cernyodparłiśrny kilka ·a..że.jednak, ŻI0 rok 19nprzllniesie walki,
.
Rumuński następca tronu przybył do
1',eh~HyotraJma .swego~dyktatora. Jad- . taków serbskich. Nie powiodły si~ rów- . które .. zdecydują wojnę. Ja tego nie
komendy dywizji rumuńskiej,znajdującej
o..
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Tea\P . . . . . .arny (KenstalltyJłOwska 16).

.

,W najbllż$zą :Śl'o:łę

O'

go6z.1'm. 5Q

. wieczorem ,Teatr' Popularny daie. pr6n\-

jerę, którąhędziesztu~a narodowa Michala Bałucmefo łł~ t. "Kiliń&ki"•
•,' P ..elJll.e)'8 eh.~dzłła żywe UlinteresQ-

'" - ,. .'
.'.
wanie. ' .. , " .
:..' . Wwi~wjs~~,'bb~rzę :udżiał. całkowi
~~ p~C)neJ.. .,rty8~Ył; __ z~zn~ pOr
,W!ększeny., ORZ moc s.tątyst6.YP~'· '.
.. _ Akt J-.szy d~ełe. się W.yatusztł, a~
U-gi-u ~i~Młdego~. aąt Ul--:-.u .generałił
J,el§tr~ma, IV i V ~.na ..ułiCźtb;:WaJ'~
8Z;;Wy.

.•

. .-:-; "W śred!...(» go4~..~eJ . po pol.
\{~~te ' si,ę, ,WB--":"t~h '.' vog~'8~t.O __ ..ł
'~~aiw.lątmi·;'~z-:Jr'~~:~a::re:~w ~
tyhdowej. . którą pie'rwsiu

. )n'oował w
..... . '
.,3., . . . . .
,
'. 'BU~t'y~ ~'GUłliel'rii~UJri~lls~(l'Óg Zje-

ŁodzI.

·fp'~~rkQw..k~j)~ ,:'~' '."

- G...dQi~9i••
Sądząc z'liCznych zapytań i życzeń;

wyrazanychniejednokrotnie przez 5z.
c:cyt~l~ików naszego pisma, nabraliśmy
prześwi~~czenia ,o, zainteresowaniu się
szerszego -ogółu grafologją;czyniąc przeto zadość żądaniom'naszych ,p.r~aci6ł,
Qtwieramy z dniem dzisiejszym "specjalny dział grafologjiw jfG. Ł;>' .

Redakcja nasza odpowie na kaide

pytanie iudzieli informacji,tyćzących
się charakteru tych osób, które sobie
tego ,życzą, jak równieź umieści "na' żą-

,daniekr6tkie
innych osób.

tłumaczenie

charakteru

, _ 'Spra~a, tak się mniej, więcej w wy~o~8nhlp~~,yzn:n: p rzedstawia:. chciał::,
uy kto~ n1>•., \iI11e4ziec, .czy dana' osoba
godna '}'eSt:zaufaniapod tym lub' owym

w~~ę«;lem,;.~y.()soha,.ta~ jest bardzo
.' egol~tyczn.łłt',~ZY,~esołoś.9 jej. jest na~ ,'.

.':;.

4•
. Nr~ 3QQ.

"'

wejcm~. P-GI!iew~ ty?zi;otrwmaHJ:.1O"
zw(}ll!'11.ie . na. pt:aW9 zamU$zkamR W mlaprawosławnej.
. . W _różn!ch g~ta?h "niemieekich p&o:> stach p~a granicą os:edl~lłia (~. ~n= VI
I.SokoW i przed 54de" .. Moslewie.
Jawlła. Bl~ waado mosc. ze pozwolono Da~'
łębi Rosji) . z wyjątkiem stalic 1 mreJ~o",
Petefsbur-ski .Kul'Jer Nowy" dORosi'!
wó~ sara z Holandji. Tymczll8Q1 ..Ceu.... ~ośQtę9-Z0~iących .pod ·za~ąd~m mininlli~ 16 ,lipca w .Smoletisku :węjęnłły .Blldo~ . einbuf@gs$eUs,chaft" donosi, ze zataz w,- ; sterjnm spraw wewnętrznych l ~'()}ny. cyr~
kr~t:rowy 'sl\dził sprawę: Stanitiawa Zawartwozu sera ź Holańdji obowh\zuje nadd.
Indad minister:jalny zawiadamta ~ubernaka,OIgnaCego GorczllłgZaD8, Mikołaja Krzyka,.
.........._-,.
torów, że żydzi, rosyjscy poddam,wysyLeopolda Stllukowskiego, Jana Stankowskie'
łam z ter,=,nu działań" ·"'inyc~, ~ogą o-

prawosław~ych

Ser z HOlandji.

oraz na nauce religii

>

go, Zygmunta. Lewandowskie~o, Sar~fin.ll FllJarskiego JuJJrula Jakubowskiego, Jozefa Ku-

-·
Z prasy pa Isktel

«ełskieg;, AleJmandraJanczura, AlltoUi~go

KalafaIsltieg1), Walerego

Krzyst~fa,

mina Szuby i Wincentego Cyouli, oskarża

dlać w Rosji.-Z życia polakow w

O1uŻe·

Wa-

Bro';',

z Niemiec.

Poł'ożenie finansowe Rzesży.

środoweni

posiedzeniu komisji budżetowej parlamentu niemieckiego przed rozpoczęciem obrad. nad kwestjaI?i żywnościowemi Sekretarz skarbu hr. Roedenzdawał'
sprawę z położenia finansowego Rzeszy.
. Mówca wyjaśniał Iiiemieckąpraktykę
iinansową podczas wojny,· Z'T ie.rzającą do
skonsolidowania długu bieZącego.w formie
przekazówskarbbwychza . pomocą "oży':
czek dtugotenliinowyc,h.
. ... .
..... -.
.... Dotychczas uchwalono. ,kredyty w.o:gółn.ejsumie ó4miIjardów, z której to' sumy wydano do 30 września T. b. 48;6 mil·
. jardów, a mianowicie 37,5 miljardów wpo·
życzkach, resztę w prze1:aza'h skarbowych.
W pazdzierniku nastąpią spłaty na
rzecz państw zw~ązkowych za wpłacone
wsparcie w kwocie 250 miljonów marek.
. Se:ue arz· skarbu_omawiał następnie
projel,t nowego kredytu. którego SliI:iHiwy~
nosi 12 Ińil~utdówmarek.
,.
.. Wyjaśnienia . s~kretarza skarbu miały
po"a tern charakterśdśle poufny•. Sekre...
tarz skarbu zamierza napiątkowem posie.
d:er:iu. p-arlamentu wystąpić 'z wyjaśnieniam i_ w 'pełnej izbie.
.

zainteresował slęsesją

wYJątklem ~~~

kłórycll" ogl()~otlO

.stan wo-

n~d~;

dow.a odegrała na inaugurację lII(upacklch .
górali"·Korzeniowskiego.• Teatr .polski w .
Kijowie powysławieriiu sztuki Wł. Orka..,
na <..Skąpany .. Świat" dałśwj;eż) głośną
krotochWiię ·scenicmą . A•. Nowaó:yiiskiego .
"Było to nad . B.aitykiem". .
...
: .• ·0 wywiezieniumetropoiłtySzeptyc
kiego do menasteru prawosł. w Suzdalu
dososząpisma polskie za JłRllssk. Slowem"llastęf')a-jące szczegó1y: S~eptycki
wywmi-ooy oo~~ z • .Kutsk~ ~ wrzt:śńia i
o swem pnemeslemu dowie<Wal su~ za-o
ledwie na kiika godzin prredwyja~d:em, _
O gotfzitrle·l1 ranopolecooo. ~u przygotować się d-o drcgi, a o godzlU1e 4 po połuctnitt w towanystwie urzędnika policji i·

.pełnomócnik dlasprawwygnańczYdt.szam
belan .Miller.Z.dżiałalnością T.owarzystwa
'zazgajamialiMilierapr~es Lednióki i.wi-

~zyłti:t wyniósł c;lodatniewra~enie o dzia~
łaJności komitetu. Pomoc wygnańcom zol-

ganiz9wana jest znakomicie. 'Utycie fnnduszów jest rotropne. Komitet posiada
przeszło'1 20 filji. które rozwijają eR~iGną działalność. Co sit; tyczy CenfralnegG
I(gmitełu Obywa:tels«iego ("C. K. O."), to
z działalnością jego, Miller mi;a:i sposobność sięzapoznaćjes.zcze'w Warszawie
. prz.ęd ewakuacją i stwierdził, te jest to
jedrią..ztf.(:h organizacji, »od których~ożna·się oczyćtjaknaIe.źy·praCOW/ićłO;. :... :
Ministerjum spraw wewnęłrzt!ych f{)...
zesłałi) do~g\lbernat~miWccyrkulĄ{z.\Vspra.. '
wje?:ydów~ .w.y~lędlonych z terenu działań

łfnl!!Jleksza loterVUQ1Świede
jest····.
Króle.wsko-Pruska .5-a klasa

vi .
kilku
. gatunkilćh
.

Marchew' ~~~~ną,białą
.f'iełPBsZk:ę·

cią§!lieni~ o.cUłędzie się od 7go
hsto~ada do 2~g .. grudnia r. ·D.. 2 razy
. dziennie (prz~d obladem i po obiedzie.),

!;!órej

. Bu.raczki ć~:łO- .
-I Ił r ·ok-'łeWłą
'" bia-

2 .prem~.ó\Vki po 300,000, 2 wygrane po 500,000
2 wygrane po 200,000,;} wygrane po 150,000,
2 wygran,e po 100,000 i 174,000 wygrane na 0golną sumę 64,413,160 marek.

" t:1-c::200 mpk., 1/2-1.60 mrk,~
;'.=! ,114-50 mpk., 118-25 mrk.,

Sprzedaż

. .

m. Lodzi.

Dr~

ft

I

<.')

U'l>lól .....

wł""w.

ZagubioJlJe

W

Atrament Glińskiego

ł»

=

wyd_y przy ul. Pa.ńl'tkfej

3·

Prośby,.·

OORSETÓW

~

'

..

.'-_
_'.

,-,

2=

+-

(nurKI) i iun:a gJr:de1'Oba..
GO

s. rzedalll&.

WIadomość

skarni
~

KOlI. prawny Gerstlorff
Piotrkowska 8.J
potrzebna u.czenlca do pracGwni sukien. Hoa
rykla.· Mikołajaw;;ka ~ 83

!n.

Si

"

p0u,-a:eana lta uc zys3elka do klIkowa dzie
Ci w ~omu prywatnym lla wsi.
Całkowite

1.Ltrz1I!11IoTn~ i dziesięć rubłi miesięcznic. Włado
'nOŚG 11 \V. Lewandewskiego Zagajnikow&:2
dom :famHij.ny w b. głewnym monopolu spirytusowym od - 3 po południu,
.
>u~ y
t d·
k"

p"".........

z:

'U",~.=. -:,"~ w "_?
po 'Oj .QJu. pojedyuczego
... m·..•• ;I.7. .y m.OZhW16 Z poscie1l!t, obiadamI.

Of.

'przeróbki i pranie gerset15w.

•

fa.::3.
Karbid

Peieca nB.jś~ze faslilUy g0'~'S "t6\\',
zas!osoweon-e do dzisiejS2;ych wymagań
~y. BiuetOIHISZ€, pasy brzWlzne,

,

męzkie

, •.

ul. W okzań ska M 13',1 m. fi- od 12 - l i od 9 w•
Krawiec dcmsl~i z powodu kryzysu szyje e1e~g8.ncko kostJumy od. mk. I\), pa.ltł!. od mk. 8,
su~m~o~ mk.. 2, Szy~e karakul'owe żakiety,
l llt e.abla. na, naJnoWSZe faf'ony. Praco ...
Wda E. .RUdzkIej Pwtrkow;oka :~ 17. parter.
hurtowo Lód:/; NO'Wy Ry!.ek 5.

. ~.g0.
rsety "Grossesse",
antt.g. . sety,
sprę
.tynkowe
etc. Przyjmuje
reparacje,

.

Brylant
..

"MARTA"

I

ł:adysł:aw Lę:nk zgubił ~paoS~ort lliemlecki,.
. wydany w Łodzi.
.
.

poleca
fabryczny. .Łódź, MikoŁajewsk.ł. Si.
w~gi(t} l karata kUpię, tylko tani!)
PIotrkowska N~ 41 s. Bieńkow~ki
· DOE~onałe spodnie. o~~ub.. 3 5 O. Hó~me2 >ipod. • nie z A~erykanskleJ skoty, kt<il'c można no· SIC 5 lil t. Piotrkowsksll.· 145 - 84.
skład

futro

tód:f, Piotrkowska 150 (w ?oilwórzu)

dokuaneqł!1.

Antoni.,NOWakOwski l!lg~jJpe;sz~t niemiedki,
. Przyjmuje..
wydan.y przy ul. Prll'eJll.l'd 1. . ....
..
. .Pąnów
.
ł
Panie
. . . J'ÓZief Pud111l'z lign.bił i~rt . niemiecłh.wy~~
~ag. 9-1 i od 6-"$w.-· 'od godz. 5....,.6 wiecz.
. . dany.z gni.Wiskitno.
Ił. edaktor i wydawca JAN O~DEK (Ul Po Plzejazd 8) ..

.

c. z.

~ Cegielnia.na.· 43 ~

·1

.c

Konstantynawska 12

'

n~

=

.\';~OWNIA

U16łen.ty Osiewałazgl1.bił paszper,tffie.:nii'-eckf. -

" " " ' .R

40% tam e]

..... lna palta od 8~20 rb. M'aterj.ały balo-.p+
·we,. źałobn.e·i na fartuchy, chustki, get 1»
~ry i r6żne- bawdniane towa.y.
... ; -

L. Anezyca.

...

zew"'~'SJlle·

AA

Tanio do sprzeda.1Jia różne meble i futra
·
,.. męu.ie. :Piotrkowska 163m. 12 lewa
oficyn-a II piętro.'
.'.
·ue~le.· z· kilku . • POkOi 'sprzedam bardzo
tamo. Piotrkowska 173 sklep tabaczny.

dofJ.;.tej po p9łiTowar z wełny z jedw. tQ
i'flanelki na. bluzki od l. rb.50k, d
3 rb. Szewiot. Boston, Melll.iIte,Alpaga·. i t.d. na damskie l męskie .kostjumy (J)

ROŚlinniu Dod lłiUiWDi

SD Lew,kowicz

p.J 4TKIlPlofrkofllska ZZ•

poł.

Bilety wcześniej do r;abycia Y" cukierni W-go I;Tlrichsa (fÓg Zielonej i P~Qtrk6wskielj), ~ d':uiu zaś wi~
do\\ iska w Sobotę od 5 w kaSie teatru. w NiedZIelę zaś od 10 lano w kasre teatru de konca witlowłska

.C h ,..II r V b Y

kant<Jrze loteryjnym

Reszt~Cegiel~iaila 43~ .~

W środę, 1 Listopa4a l~ r.

e

Dostać m~na. w największym koncesjonowanym

A
_. .'3

Zrzeszenie A-rty-stów Polskich

. WiRY

rb. 1116 cd 118-1 rb.
,Na dmowkI: 1)3-1 mrk., 111-8 mrk:

Odd;iał &lłotlzlJnumva Zg.

Konstanfy.oowska1ł1.

(Michała Bałuckiego.)·

81 118 od, ,1~8-:-2

\hISliwskie .liema!
Towmmtwu . ,anki!'

ul. Krótka .N2.9.

_

.

Co druiji Goswjgrywa.

południu.·

o godz. 3 po

,",,~j

nie~zostanie.,.,

Kiero\\nikiem Sekcji 1. bezpieczeniowej zamianowanym jest Technik:
Ubezpieczeniowy, P' ARTUR CRpDO. ~t6ry 'udziela ws2le1 ·dch-·infarm8cji "w tym przedmiocie W. BiUrze Stowarzy~enia.
'
'
·Łódż, dnia 28Pa~d:ziernika ~ 1916 rOKU.

No\llOśe!

, . . .1

;.....................mm........~dt. .Bee..·U4~~~~·BE. .BR. .aa~. . . . . . . . . . . .. ;

Zarząd uprzejmie prosi nin'iejszem wszystkich P.p. CZłonków $towarzy::zenia o zap·sywaniesię na listę llbezp~eczonych na specjalRYch
. forrimlarzach w lokalu St6wcrzyszenia Właścicieli. Nieruchomości
m. Łodzi, ul. Krótka Nr. 9.
Biuro Sekc) ubezpieczeniowej czynne jest codziennie, ~ W) jątkiem
świąt.
.
.

o godz. 8 wiecz.

cję 7'1 gotówkę:

Na ogólnemzebraniu'jŁódzkiegą Zwią.zku Kraw~ów" w._dn.iu
14 Paźd»iereika r. b., pestanowiono,·że wSlelka wykończona robota
wpierw do ··klijenfeli wysłaną nie będzie, pókLrachunek zulatwiony

poleca wkazdej Mości po cenadi· konku.
r~cyfnych

1 Listopada 1915, l-szy raz

We wtorek, dnia 31-go października
1916-go r. b~dą~ sprzedane prZez licyta-

..... a. . . . . . . . . . . . . . . .~

Podaje do wia 'omości, że na skutek speci~lnej umowy, zawartej·
z Warszawskiem Towarzystwem Ubezpieczeń ,odOgn'a, P9stanowił
otworzyć przy zarządzie:

W średę,
tiO\llOś~!

·Prży:musowąłieyłacja.

~""""""""=-""~"""""BE_aa
Zawiadiłmienj·e ..

....... ul. 'Krótka,·· Nr•. 9~

. Teatr POPULA·RNY

BONHt,
... :. Pemoenik'Ę:pllT!saiza sądowego.

c ...

lanQłstaw8UySł;właUiuelinienłtbloiil.

właścicieli nierucho-m<tści

.
8) o go.dz. l' i pól Pl? por. prz.y ulicy
MHszaNr. ~:biurko.,'

B~..,ia;

°

ce-prezes Ewert Miłler w roznw.wiez

I w-sp6łpracownikiem"Russk. Sł.". oświoo

Zarząd Stowarźyszellia.

i)

"godz. 8 1/ a rano, przy ul. Polunr. 78j:80:-szafa kasowa, maszyna do pisaniasyst. "Orzeł",
2) G godz. 111/4 r. t przy ul. Łagłew
nicldej tu. 48-masżyna do szycia, waga
stójk-owych zmuszony' był wyj&hać z.I(ur- dziesiętna, duźy stół, szafa, skrzynia dO
. śka. . NHtt w Rursks,dmtwet i sam Szepmąki, lampa wisząca. komoda,
tycki, nie wiedział, . dokąd go wywiozą·
3) godz. 1 Pll r.,pr.zyul. Zgiersldej
Od st)T.Czniarokl1 ub1egłi~gg Szeptycki był . r. 14--,.100 par starych repawwanydl ka..
poo surowym nadzen.:-~a; na stopie więźnia. loszy, .
Nie pozWalano mu -się ż nikim zobaczyć,
.
4) o godz.. 121fz w pot, przy ul. Gro.f tylko kilka razyoirzymał pozwolenie na chowejnr.2 w Mani-l maszyna do szycia.
odwiedzenie kOŚCIoła w celu odbycia spo,Urząd ~ ekwestr~cyjn.y m. Łodzi.
wiedzi.' .

W Moskwre odbyła się urzędowa lu·
s1racja Polskiego Towarzystwa niesienia
pomocy' ofiaromwejny; przepr0We'dził ją

od .godziny 5 do ,8 ". po

_

;;rodz. 12 w połuunie 'pr~y nt BeneQykta tir. 29: lus.tro z kOlłBOlą. zegar ścieli.ny~ 2 letnie pillta;
.
6) O godz. 12 i pół pr~y nI.· Na \\ fot
Nr. 22! kr.edens;
.
7) o gaAf, 1 po poło przy ul. Prl!!~~aiula.nej Nr. 52: lustro ścienne, maS.zynę da
5)

teatndsYj mieszana trupa amater.sko..;za'll!0-·

katerynosławskiej..

.

t

1) O goaz: 9 rau:.l przy u1.'Skwar&W$j
Nr. 7; lustro za ,szafk~,8;;afę da uW1mi3;
2) o godz. 9 i pół raM przy nI. Po..
'lu;JniGwej Nr. 20: maszyne de Bzy~ja, lustro
"ilGa, stM;
, 3) ogedz. Hj rano przy nI. Kamlen~
. nej Nr. 16: kr~ens, um-ymłkę 2 mafIDilł'em.
laBtró Iii· kon~lą;
.
,4) ~'-~d~.· 10 i pół !"~no przy nlia-J
Piotnwws .. la] Nr. 8: ka.aę żelazą do pie"

nad kobietami i dziewczętami, p.rzybywającemi w poszUkiwaniu pra.c~. da Odesy.
Towarzystwo w pierwszej lInjI dążyć bę~
dzie do otwarcia przyłttłiskaw ,.Domu
PolSkim.... W Odesłe. roz~czął się sezon

któt:a wkrótce· ma się rozpocząć, i zamierza wziąć udział w pracach
Rady. Czynny udZłał VI pracach gfąy
prawicy'Rady·'Pa:ństwa ma brać równiet
mii1iste~' kornunikacji·A.· . Trepow. W kołach tządowyeh'twierd.zą, że.. po bytności.
Stiirmeta .w głów.nejk'w,aterze, ,pro.jekłe
wany wyjazd' prezesa Dun:y, Rodziałlki,
do ~tery głównej został odłpż<ony na
czas nieokreślony. Rodzianko znaj4u:fe się
obęcnie w majątku swoim w guber1lji je-

oH adwokat VrzysięgłyCzel'hinczakie'Wioa•.•.

Na

·Stiirmer

Rad} Państwa,

miastach,

jetmy.W Odesie z inicjatywy hr. A. Potcx;~
ki~. D.rowej Zakrzewskiej i ks. F. ,L,l~
szewskiego powstało polski = Tow. 6p.1eKl

Stanowisko crezesa gabinetU StUtmera' zdaje się być chwilowo Z11OW1i sHniej..
su. W kołach biurokratycznych, jak donosi • Gazeta 'Palska" t krążą pogłoski, te
zamierzony wyjazd za granicę Stitrmera··
prawdopodobNie nie d6jdzie do :;k.ntku~

Lewan.dowsklego, jako chorego· wył~ono ze-

Wieści

Szczegóły

Odesie
wywiezienia metro-

polity SzeptycIriego do Suzdala.

lary Kr~ystof zmsrli w wi~zienint Zygmunta
Pozosta'ł;yehsl\d uni~wi!lDn.'

Kijowie. -

j

roku poilczas WSjBy;W miD:steezku Bry;~sko
Nowo~ powiatu llIiecbowsklego, w~tlłP~hd~
iloTO'anizowanego
przez .
rz~d•
austrYI80ki
wye
• .
łltęplłego .. Btowar~YS.ZeUi8.
rnl&1łtllllC e gQ SIę
"Sukołami poIBkl1m·~ amll~ego D.Il-ce~a
wSllól~ziałanle II arm!ąwru~lłI pU;z orgamZOwaBla. dru~yn ~bN)n-ycht t. d.

sprawy.

scowości,W

MGskwie.: -:c Zydżi mogą Się ~a~:yroo~e-

nych z parsg~afów HSp. I •. l I~. ogółnej U·
sta\\ y karne}, oraz 269. l 27?, X;u. ts.
ustllW· wojskowJeh o to, "ze WslE::rpnm 1914

VI

bemji niżnenawegrodzkiej. wOFones1.'1.ejpen:zeńskiej . i .tambowskiej, z po.wodu .1C~
llr zet}ehlienia. a tilkże i wyjąt·klem nne]-

stiirmer ł Rodzianko.-I-uitracja Polskiego
Tow, pomocy. dla ofiar wojny: ~06~arka
polska jest wiol'owa,-::-Nas! wyste~ilw,CJ: w

BenJa-

Z oskar.żonych S$r~ftD Fułaraki i

R··

WłSJł .. · siedW:słę

We wt~l'ek da. 31 paźd'tiieNrika r. h..
t~pHedłlmprzt!-Z licy.taQj~ z!U'a.s za gtrt~kę:

.

OfOł rv '~,w"'/:,awe., Bagatela 10 - 9; .

=

.
Rutynowana nauczycielka. udziela .lekcji t&uio
. 1 11• ~algGWa 43 m, 6 ...

Na maszynie rQtac~nel w tłoczni JANA O~ODKA Pr.;:ejazd ~

