tWydanie wiecz~owe.

Sroda, 12

Września

Cena

....

Zalożvciel

I,

i wydawca Jan Grodek.

przekonał się, ze koalicja

ce16w w

J,ażdej

ŚWięc~ć ~. ~as,

J",k opiewaią. nadeszłe wczoraj do

dla swoich
chwili gotowa go po~

Stokholmu

o

wiadomości:

wPGIsce?
Korniłow odmówił uznania ud ,lalanej
Wszystlm wskazuje, że jesteśmy w
mu dymisji i stara się skupić koło
ul. l(rółka
przededniu powazni.ejszych zmian. Za.siebie burżuazyjna 'sfery ludności, jak
powiada nam to prasa niemiecha i prasa
austrjacka.
twierdzi, dla óbrony kraju.
Najpierwszym etapem posuwania
Pozatem "DaiIy News" donoszą
się budowy państwa polskiego będzie
Z Petersburga:
Rada ~egencYina a następnie rząd.
W sprawie tego pozwalamy sobie
Wiadomość, że gen. KornUow nie
Zajścia w Rosji cią<łle działaj:", pod~
przytoczyć poniżej wyjątki z artykułu
uznał mfziekmej mu dymisji i maSlaco
~
"K. Polskiego", który m. in. pisze:
niecająco na świat cały. Doni-e"$ienia
"Należy objaśnić szerszy og61, czem
ruje z częścią. swoich wojsk naPawczorajsze o wyniku walki pomiędzy
może i czero powinna być m~sza Rada
terslmrg. sprawdza się.
Kierenskim a Korniłowem o władzę są
Regencyjna, pojęcia bowiem o tem są
w następstwach wprost nieobliczalne.
mrrdzo mętne i nasze niedoświadczenie
DeiegatÓow rządu tymczasowego
Czy Kierenskij znajdzie nadir! po-h .k
od
narcie w masach wśr6d umiarkowaneJ'w pl'awno-państwowyc
ategorjach· W Kijowie aresztowano na. rezkaz
~
bIla się w nich dość przykro.
·burżuazji. która go ostatnimi czasy za~
Ludzie naiwni wyobrażają sobie,
gen. Kornlłowa.
częła popierać? Czy walka między IDeze to będzie rządkra}·u. r że trzej reA J'Uź naJ"bardzieJ' sensac<1J'n" de"
renskim a Kornilowem nie osłahi na
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tyle ich obydwóch, że da możność
genciotrzymają przez samo swe zwierz.,.
peszę otrzymał "Aftonbladet" z Rapa-. .
. t
t
.
ki ~
chnie stanowisko rolę i władzę rządców.
raridy,że,
wzmocmema Slę emu rzeClemu,. orv
N'
··l
u,~
ł.. " """Iadomftśc', J'ak."e napłynęły tli
1 ł
k
t
d
.L'-6
h
.
L~6
-9
JC na<l to my nieisz~go. n <l.aśnie samo
wad
ZWyK e orzys a, g y ~ C Się lS4 CI.
ich zwierzchnie stanowisko usuwa ich
<t> hł!ł "
v.
ł
ł
Ul
Są to pytania, na' które l1ajhłiższa' od rządów. kt6resą zawsze powiązane bezpośrednio z Petersburga, Kierem~kij
chwila musi dać odpowiedZ. A ktQ jest
d
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h'
zclężarem o poWie zia ności
ezpo· - ZOS.tał zamordowany.
owym frzecim,to my d o b rze wiemy.
średniej i formalnej. a zachowuje im .o
Są to "bolszewicy'" ~~az z caIą ciągnącą
wiele łatwiejsze i lżejsze zadanie. W l a - W Petersburgu szerzy się panika.
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mej pOZOS aWlono . peWIen za res 1S o mlOW ę zies lonny po ac Się roznego rządzenia, jak w sprawach zagrakazom Rządu Tymczasowego, to jeszcze
njczńych i wojennych, jeszcze dla wawielkie .pytanie. gdyż nie zapominajmy
Joru każdegoal~tuniezfy~dnyrn jest pod-'
(,) tern, że }{or.nilow, pomimo swych
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pis ministra..
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Nie Rąda Regencyjna. ani Rada Stanu.
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o ga me"mln1S rÓWle, ra a o·
nych. warstw społeczeństwa rosyjs~iego.
Zbliżają się wobec tego czasy najwiękronn Tym potrzebne będzie poparcie'
szego naprężenia, ~tóre wreszcie nam
p:rtji. Ci muszą chodzX}.do kół i ko'
.
ód'
P okażą, kto z tych. dw6ch rywali o d -mitet6w,
przywt· caml,
l1iesie ostateczne zwycięstwo."
.• ..J , . rozma
k Nlać
. - . z b'
t
·
u ·;tauac SIę z omlSJaml, ro IC us ęps wa
Od początku rewo Iucji ma RoSJa i awanse, tworzyć. programy realnej
tatem już 4-go generalissimusa. - Byli' pracy do bezpośredniego wykonania.
nimi: Aieksiejew, Brusilow. Kornilowa
Opinja publiczna, tylko może utrzymać
osfatnk> mianowany został Kłębowski.
rząd steru spraw panstwowych. A parPoglądy i dążenia .gen. KŁębowskiego
t je są te;' opinji organami. I Rada Renie są o tyle znane, aby można byto,
gencyjna musi tej opinji słuchać i jej
opierając się na nich, wydawać sądy
głosami się kierować W wyborze gabio tern, czy bęClzle on tylko narzędziem
netu, bo darmo by wybierała' tyc;h, kt6·
Kierenskija, czy:też ma jakieś indyw~~
rzy przez tę opinję podtrz~{mani nie zo~
dualne cele i dążenia.
staną,
'
Prasa niemiecka przypomina tylko
Ale jednolita opmJa w narodzie
zdanie teraźniejszego general:ssimusa jest tylko ideałem, a pewno naweti ideKłębowskiego; wyrażone przez niego
ałemnie jest, nic bowiem tak nie sprzyprzed 4 tygolloiami wobec pewnej Rady
jato dotychczas postępowi świata, jak
żołnierskiej, która zgłósiła protest przestarCia się opinji. Praktyczna Anglja
ciwlm ćzwartej kampanji zimowej. Gen. rozwiązała sprawę rządzenia przY'pomo~
Kłębowski wyraził się wówcz:as: "Kamcy opinji pubhcznej kluczem większości.
panja zimowa jest wy.kluczona,. gdyz już
To fez niezawodnie ludzie, których
najbliższa przY5złośćzadecydu}e o wyRada Re~encyjna ·upatrzy na ministr6w.
niku wojny, Obecny miesiąc jest w każzaczną sobie zabezpieczać większość.
. dym razie niezwykle ważny, gdyż całą
zanim' trudne zadanie wezmą na swe
.egzystencję Rosji postawiliśmy teraz· na
barki".
.
>"",iedną kartę."
Następnie pan W. K. rzuca pytanie,
DzisJ,;j - zapewne mUSIał już gene.. . gdzie tę większość znajdzie przy szły garalissimus zmienić zdanie. gdyby bowiem
binet polski?
pozostał przy powyżej wyrażonym, ozna. Odpowiadając nato pytanie zaczałoby to, iż Kierenskij wybrał l'aęznaCZ6, że jeżeli ,;Kolo Międzypartyjne
'bowskiego, aby szukać drogi do pokoju,
zechce i na,dal rzucać swe. wpływy
zwątpiwszy o uratowaniu zd.obyczy rena szalę polityki polskiej, to będzie mu:wolucji w razie dalszego trw.ania wojny.
s]aJo czegoś chcieć i coś robić",
.
Wszystko wskazuje~ Że rewolucja rosyjZbliża się chwila czynu w Polsce.
ska' wchodzi w okre& decydujący. Obec~
Nic nie chciec ara<;zej nic nie ro"
nie musi się przechylić szala tej re~
bić, JUŻ dzisiaj nie można, nie wolno!
. 'Volucji.
Lepszy jest bodaj stokroć ten poKierenskij wprawdzie' ma za sobą,
lityk, który działając, czasem nawet i
być może, jeszcze większość VI narodzie,
błąd popełni a potem go naprawi, ani'lecz widzimy, że ksiąie Lwow, b. pre~
żeli taki polityk, który nie popemia, być
mjer ministrów, jak. również i ko.aIicja
może, błędów, ale też.i nic dobrego dla
juztak nie popiera Kierenskija, jak parę . sprawy nie czyni.
tygodni temu, raczej jak wynika z głosu
Polityka musi byc twórczą - nie
prasy - dążyła do. oddania absolutnej
negatywną.'
.'
władzy w ręce Kornilowa. Ten fakt
Brzemię takiej polityki musi W2aąc
może zdecydować o .'. dalszeJ. Wytycznej
na swe barki przyszły rząd Polski.
linii oostępowaniaKierooskija. który
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depeszę z Petersburga, że Kierenskija
zamordowalI' kozacy.
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domionej, dzisiaj po południu do jednego
z tutejszych poselstw koalicji nadeszła
wiadomość z Petersburga. że w niedzielę·
w'lec'2""rem J'eden ze zw"'lennl'Lo'w Kor~
niłowa. kozak, zaruordowal Ki e re. n. ski}' d. II
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sterjów. W dniu dzisiejszym spokój stelicy nie zostal'zaldócony. K.ierenskij przyjął dzisiaj deputację kozaków. Oświad
czyła ona, że poczuwa się do obowiązku.
podyktowanego przez patrjotyzm przeciwdziałania wojnie domowej, a w tym celu
przedewszystkkm załagodzenia kcnf!iktu
pomiędzy generałem Korniłowem a rządem
tymczasowym. W tym celu udaje się deputacja jeszcze w dniu dzisiejszym. do
wielkiej kwatery głównej.
Czyżby

pokój

1':mdyński

się zbai:ł:ał!

korespondent .N. Zoricher

Ztg, Ił telegrafuje:
Już przeszło od dwu tygodni' obiegl\tu nporezywe Ilogłoski, że czynią aiQ
przygotowania do potajemnych rokowań
pokojowYCb.
Chodzi tu pewnie o chęć mężów zau"
fania Wa.tykanu wysondowania nastrojów.
jakie panują śród naj wybitniejszych OBobistości politycznych.
Ogólną uwagę zwrocił te~ glos człon ..
ka izby gmin, Stacleya Wilsona, który wziętypl'~ez austrjsekąłódtpodwodnlł do
niewoli
zi:stał wypuszczony na wolność
i odzywa się z wielkiem uznaniem o trak..
towaniu jeńeów.
Nie nale~y też zapominać, ze Anglję
zamieszkuie 2 i pół miljona katolików,
IrIandję 3 j ć wiere mUJona i Kanad~ 3 miR
ljony.
.
Wogóle nastroje pokojowe w Anglji
coraz _bardziej \~yczuwać tiię dają i nie napótyka;ą jue tak wieH:~ojak dawniej oporu, nawet w kołach rządowych.
Z A:nst~rd!lmU zaś dODoclzą według
wiarogodnych źródeł-londyńskich:
W oatatuieh dniaćh~ sierpnia toczyły
się w Londynie bardzo waźoa narady poufne.
Omawiano sytuację w R·}sji, zar6wuQi
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Podczas dyskusji wyszł'o na jaw, że
Rosj!ł- wy\vierana sw,Ych sprzymLrzeńców
silny nacisk w kierauku pltKojowym. co na..
wet skłoniło już Lloyd George'..i do nawią·
zania odpowiednich pertraktacji z Francj~
i Ameryką.
00 się dzEeje 'iM Peterspod wpływem rządu francuskiego,
. burgu.
który w obecnym składzie nie chce dODU.
ścić dG rokowań pokojowych, gdyż zmusi"
nLokal Anzeiger" pisze: Pog'oski o
łyby one go do zdania rachunku przed nazamordowaniu Kireoskija przez pew,nego
rod~m, Auglja. i Amsl"yka zwróciły się dl)
kozaka nie znalazły dotychczas potwier~
Japonji z prośbą o pośpiesznie z pomocą
dzenia ze źródeł urzędowych. Prasa pa~
Rosji.
ryska i .londyńska, zwykle szybko inforPo ożywionej wymi-ani.e depesz mię·
mowana o tern., co się dzieje w Rosji, mildzy Lo-nuynem a W1\szyn.gtonem z jednej a
czyrowńież, jak i urzędowe źródła petersTokio z drugiej &trony, pOEf'ł japoński w
burskie, które, .zresztą, przestały dostarczać wiadomości. Daje to właśnie powód. Waszyngtonie oświadczył 'c~i nieniu swego
rządu. że Japonja nie może uezynie Madość
do V!niGSk-owarua, że rozgrywają się w
życzOnłQlU swych sprzymierzeńców •
Petersburgu .w y p a d k i pierw::zorzędnej
wagi.
.
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chcąc w ten sposób dać KierenA
całkowitą swobodę działania_ Zresztą wszyscy ministrowie załatwiają tymczasowo wszystkie sprawy odnośnych mini-

dymisji,

skiemu

o

Biuro Reutera donosi: Na linji kolejowej pomi~dzy stacjami LUł;a a Peters~
burg zerw1łUO' szyny' na pewnej części toru •.
Pierws.zeoJdziały wojsk Koniibwa przybyły jnż. podobno do Lugi, odległej o 100
wiorst od Petersbmga. Tak zw. ~dzika
dywizja" •• którą powodził generał Korniłow, opuściła . Psk6w i f!1szyła w kier?nku
Petersburga. Przybyła ona już obecnte na
stację koJejową Wyryca w odległości 54
wiorst od sto:1.icy na Unji Peter&burg-Ry~
bińsk, gdzie zamarł całkowicie ruch pociągów.
.•

Przeciw wojnie demewej ..
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Korniłowa, skierowanego
cały g,abinet podał się do

,Bitno Reutera donosi: Wskutek

dania generała
do ;Kieren~a,
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kamunikałów

Z rosyjskiegf!. (8
Front zachodn.i:

koalicji ..

września)

W okolicy Rygi,

po~tń;enie nie uległo zmianie.
Niepł'zyjacielskie
sfra:!:e

przednie

dokonywafy wywiadów w naszych linjach.
W o\olicy Jakobstadtu samoloty
nieprzvjaciclskie . prowadzą ożywioną
działalność j rzucały one na miasto Jakobstadt . bomby, które zabiły lekarza
sztabowego i siostrę miłosierdzia, oraz
ranny studenta medycyny.
Lotnictwo: W pobliżu kcm:ału ks.
Ogińskiego lotnicy nasi l'Zl.icili bomby
na pagórek TelekhanY1 gdzie znajdował
się sztab }ed.nego z pułków nieprzyja"
cielskich. Kilka pocisk6w trafiło VI cel,
Morze Bałtyckie: W aniu "l wrze§.,
nia 23 hydroplany i przedwt{)l'pedowce
n.ieprzyjacielskie pl'zePfOl.\'adzM'y szereg

GAZETA tODZKA
przedsięwzięć wywiadmvczych w

okolicy

Cerehr, Arensburga i Kuivasfu.

pięć samo!ofów
nieprzyjacielskich nacierało b~z powodzenia na nasze patrolujące tam ledzie
torpedowe. Ny nIe doznaliśmy żadnych

W zatoce ryskiej

5zI\ód i ~tl'af.
Nasi lotnicy morscy podczas walki
~oło Arem,bul'ga zestrzelili samolot nle~
przyjacie!ski J ktorego kierowca spłonął
~wraz

z

apa.~tem.

-

Nasze torpedowce patrolujące wykryły w zatoce ryskiej niemiecką łódź
podwodną. Z cieśniny morskiej pod Irben donoszą o innych Q\rętach nieprzy~
jacieIskich, jak się zdaje, poszukiwaczach min.
Te okręty ostrzeliwane
przez nasze baterie nadbrzeżne, musiały
alę cofnąć. Nie mieliśmy ani szkód
ani strat

rosyjska - ośw;adczył wówczas Komilów
- składa się z mas, nie posiadających
żadnego pDczucia odpowiedzialności, które
własny .tylko interes mają (ja oku.. a nie
dobro ojczyzny. W obecnych warunkach
kierownictwo armji nie rozporządza Zadnemi środkami. "!rtó,c:miby mogło wymusić
posłuszeństwo

.. śród wojsk.

VI miejsce

karności wyłonił się terar z"łniers!:i. W'obec którego każdy wódz czuł "Się bezsil-

nym, teror, w historji p.rmji rosyjskie.i nieznany. Morem zdaniEm - zakończył Kor·
niłow - Rosja zmierza do upadku".
Kor n i ł o w zaproponował w6w-czas
wstrzymanie ofensywy na wszystkich t·ontacb, chcąC przez przywrócenie karności
ratować Rosję przed upadkiem. Z.1dania

te, ze względu na stosunki rewo1tlcYine,
były zbyt śmiałe, zwłaszcza, jeśli się zwa-

osiągnęli
Sojką·

jedynie

lokalne

korzyści
.
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Między deHnami Troius a ~jt:'z
przyjaciel dotychczas nie ponaWIał swych
daremny.-:h ataków.

fiO!!t macedoński.
W górzystej okO'licy kraju na porudniowym zachodzie od jezior~ O:hry?-a
ne'emiec!';ie i austrjacko - węg:erskle SIły
położyły wczoraj tamę dalszemu posuwa ..
niu się francuzów.
Pler'tD8Z,Y Ceneral-kwa1ermistrz

BIuro Pr4m ł Ilia
KONSULENTA PRAWNEGO

fi. yershrJ13
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LUDE NDORFF.

Komunikat ~u~~jacki.
WIEDEŃ, .11-go września. (Urzędowo)

Kompetencje sqdu
"Dziennik Urzędowy Dei
Spra wiedliwości" zamieszoza

nie generał-guberna.tora VuIl Be,;elars,
śIHjl\ee granice kornpete:lOji s:!do
polskiego. Znamiesniej"ze n~t7PY brzmią:

§ 1. N3dzór zwierz-:bnl nad m·łl'''''',.",
wymiarem sprswiedłiwnśd w gen ..
wtedy podwładnym
Z widowni wschodniej
bernatorstwie warszs wsk In v.:ykonywllo
(g-go września):
Brusiłowa. Gdy jednak w::ród wojsk wy'
ner.,ł-gacerllator warszaweki.
Pod Solką na Bukowinie jeden z libuchły
bunty,
a
górę
wz'
ęli
rozbe"twieni
W odcinku Rygi, w okolicy drogi
Dyrpktor D"i";;rtamentu S
taliów rosyjskich wO"iął nieco linie raszą·
żołnierze, rząrI rosyjski, reprezentowany
do Psl~owa czołowe oddziały niepr:zyNad
-Prutem
iew
GaIicii
Wschodniej
ści
obcwiązany
jr:st w kaŻdym ezas;e
przez Kierenskija, skłonił się ku fąda'1io:TI
jacielskie toczą walki z naszemi straze s~ron obu oźywiona działalność wywia- pełnomQcnikowi genera~-gub!lr!latora
Korniłowa.
Pierwszem
zarządzeniem
no·
bmi tylneml, które opieraią się naponość wejrze"h we w!;zystkie akta sądowe. >
dowcza.
wego juf wodza było przywrócenie warrcwi nieprzyiaciela na Hnji folwark Bru§ 2. Wj"rok, si\azujący na karę śmieli
mii kary śmierci. W wielu pułkach co
bieck-Ias Slego-Gaiło. W wielu od, ci, wymag3 zatwierdzenia g;;ueru,ł-guberna.:
Z
widowni
włoskiej.
»iętnasty
żołnierz
zosłał
rozstrzelany,
a
cin.kach oddzialy nasze podejmowały
tora. Minist8rjum S;trawierlliwoeci Koroll!
wielu wyższych c;flcerów straciło sweszar~ .
ofensywę. ażeby zając konystniejsze
Przerwa II walkach nad Is~mzi) trwa.
Polskiej winno przed:!ta wić generaz-guber;
źe. Jednego z generałów kazał Komiłow
stanowiska. S:hy bataljon jednej z dyChociaż nawet włosi zamierzali leszcze
natofpwi akt W!tZ ze swoją opinh.
rozstrzelać za to. źe nie chciał skierować
wizji przepędził nieprzyjadet&, wziął
podejmować dalsze ataki. wynik d:tych§ Do właściwości ur&~dÓ'iV Wyn...... ~.....karabinów
maszynowych
na
zbun.towanych,
leńców i zdooyl czfery karal;liny maszyczasowy 1I~ei bitwy nad Isonzo: zaro:ząt
spra.wiedliwości Korony Połski ...j nie ......... "<lł .•
względnie udek3jątycb z szeregów żołnie~
nowe.
kowanej dniem 17 sierpnia. moira wszak..
a} sprawy. należące do wb,ś"i
rzy. Na ciałach straconych w ten sposób
Na pórnoc od rrIedrichsfadfu nieże stwierdzić o tyle, że równfe~ ta
nowa
s~dów i nllczeinikó's wojskowJcb, b)
żołnierzy
pozawieszano
tabHczki
z
napiprzyjaCiel usitowat daremnie odrzucić
próba walId ze strony nieprzyjaciela nie
zielluictwo. c} srra wy, w ~. tórych
sem: _Zdrajców narodu spotkała baniebna
ws:tecz posterun~;j nasze.
zdołała sprowadzić żadnej zmiany w sy~
śmierć".
..
udział Skarb R:meszy Niemieckiej, jednf
W zatoce Fińskiej nieprzyiadełska
tU3cji wo;ennej na południowym zachodzie,
z niemieckich pańatw zwiąd:owyolł t jak
Następnie przywrócono w armii karłódi p .>dwodna wysadziła w powietrze
ora
że bitwa ta w dIWili obecnej sIanonfeż osony} n lleż~ce do niemieeldsj lan.!>...'·,.
ną
ustawę
wojskow~
z
czasów
Mikołaja
II.
mały parowiec holowniczy, 10 ludzi zawi niewątpliwie nowe niepowodzenie dla
woiskowej) d) srrawy. rrzekazane ue:IłAlie;occ,.
Stosowano też wszelkie zarządzenia, ahy
'logi zglnęlo, 5 uratowano.
włochów.
mieekiemu
Sądowi Najwyźuemu rO!!PQ1~;1I
tylko
przy
pomocy
bezwzględnej
mrowości
Doniesiono
zeppelinie nie przy jaNa płaskowzgórzu Karstu zdobycie wsi dzeniem speej»Inym, e) sprawy li:arne
i
najsroższycn
kar,
przywrócić
wśród
cielskim na zachodzie od wyspy Ezel.
Solo, która z początkiem walk leżała na
wojsk zniszczoną karnoś.ć.
przestępstwa przeciwko rozporządzeniu
naszej linji czołowej. stanowi jedyną koneral-gubernatora lub niem. organów
rzyść, jaka przypadła przeciwnikowi.
To,
ni~trllC!j. (Z wyjątkiem spraw o lichwjar~
co na skrzydle południowem stanowiska
skie WyZySKiwanie cen).
Karstll stracWśmy chwilowo w;:Joszczegól§ 8. Urzędy wymiaru sprawiedliwe.
III
nych rowacb, to odzyskano za romocą
śei nie są uprawIone do badania prawo-kontrataków. Gdy wodzowie nasi i ich
mocności wydanych ["rzez generał..guberllł~
sztab generalny w zupełnem, gnmtownem
Generał. KornHow hvł trz~dm z kotor8 i l'fzelI właściwe władze adminietraK~mulni~ał I:tiemiecki.
stosowaniu doświadczenia worermeQ'o wv,
e: naczdnym wodzt'ID wojsk rosyjskich
cyjne ustaw, ro.zporz=idzeń i rozkazów,
tworzyli warunki wstępne dla zwycięskiej
'_ /1 CZ!EU powstania rządu prowizoryczne- W celu wykonania tej cZl}śei wy'!·
Berlin, II ~go września. (Urzędowo).
obrony, to nasze dzielne wo}ska~ a na
go. Pierwszym generalissimusem rosyjmiaru sprawiedIiwcśei, t.tóra na e~ai
czele ic;h zaw.;ze piechota jako sławne za~
Z wititwnl zaCbłdni~j"
skim 2a rządów rewolucyjnych był Alek~
pacji pozcBtanie w rękU mocarstwa
stępy w najdęzszych walkach, zdobyły sos!eiew, którego działalność przypadła na
cyjnego f:(lst;;ją utworzune:
I&BUS(!:~:::I
bie nową trwałą sławę bezprzy:da~!iem
front woisk geTImJła mHrslał~(f pollle'łO
. okres po upadku rządów carskich do
sąd adminlstraeji i Cas.-Xiemiecki NR'I"1iiVIll.
bohater~twem.
Rs. RI:ppm:hti} Bmnrrrskiego.
ukształtowania się 0o:cnych stosunków.
2zy Sąd .Administraeji pr»y e:enelrał.'lml~
Równie pomyślny przebieg dla naPo nim odziedziczył buławę naczelnego
natorstwie Warszawskim, obydwa z IU....\Ull",' . .
Walka Gziakwa we Flandrji dosięga=
szych walecmydl miały boje w dolinie
wodza w dniu 5 czerwca r. b. generał Bru- la chwilami na v:ybrzeżu. oraz w łuku 0bl} w Warszawie.
Wippachu i w pobliżu Gorycji, gdzie ani
sHow, który miał pl'zeprowad·z'ć ostatnią
Spory. co do właściwości między wWi
kolo Yr;r€-s z:1~c2nei sHy. Natarcia an""!!.
jeden r6w !1ie pozostał w rękach nieprzydensywę w Galicji, jakiej domagała s~ę
dZlmi
niemiecklemi a urz~dami wymiarU:
kó'iV mi POhHh'iowYi!l-wszhodzie od L~:i
tac}eIa. ~a płas:~o'''Z.góiz~ Baipsitza- sprawiedHw-Qści Korony Polskiej rozstraygą
koalicja. l ten jednak wódz nie dłu~o pogema rek, Qf"Z na północy od Freezenbusw~ętew:; Ducha 'ido:H ,:;<;ngnęiI sukces
zosf;Jw:ł na swoim stanowisku.. Po zła
lzb~ KompetencYjna... s piElciu c~łonk6wJ
gt! ze··taiy !~;~pJ>!':-e.
'p0:z<1tk?~".~ !{h5ry s\i:JnH d""'\\'ództwG naE:mt: t;o\\;em tej oiensywy przez wojs~~
Przewodniezqeego wyznacza generał-gubar-t·
tlod V:li~r;fte!1 .. i;:l p~h'l-'c;'!-.,;m z'lcbrsz::! do coIuięcia 15 kIrr. taii frontu od
sprzyitlierzone, zaatakowano go z dwócl:
nata!, a po dwóch członków - Szef Admili
czie od"St Q.1<>ntiń w""';'-'"1~':y - o:ię dz:':'
2-7 klm. Odtąd rozbi;2.ły ·:ię w~zystkie
otron. Z jednej strony zarzucano mu bez~
nistracji Trzy gener ł-gubernatorstwie warrano nowe' w"iki. ktÓre" ·'~i;~Y p~m"ś~;
pr6by nieprzy::rcj~Ia} by przy pomocy posiiność wabec Rady robotniczo-to~l1iersk;e!~
szawskim i Dyrektor D"partnmentu SIW
dla nas przebieg.
.I
tężnych ataków !ta Monte San Gatriele.
7. drugiej zaś strony sncjaIiśd, stojący pawied!hvllśd.
oraz
na odcinek na północ od niej rozon.
za Radą robd. żcłnierską, czyr:ili go odPrezydeul!I poHeji i naazelniey pawi..
fnmi r,ifU;!E(kit:~o lli!słępq tronuCeWIli?, zdoby!ą wlelkiemi ofiarami, pierpowiedzialnym za stratę trzech czwartych
t6w są władni wymierzaó w drOdze nakaWF.zą korzyść w teunie w sukces operaPrle.:.!sięwzrt::cIa f!'."'f'ctFkk'! oddz!ałów
mUjona obywateli, których wygubił w bezzów kary za dohnsn8 w ich okręgacb
cyj;'Y·
.
wywiadowczych, przygotowane . po więk~
celowych atakach, pośw:ęcając ich dla nieprZEstępstwa, nie podpadające sl\dom wcszej cz~ścj gwałtownym 'Jgniem, chióconoNa sytuację wojenną nad Isonzo de
możliwych do osiągnięcia celów zdobywjeł1nym lub naczelmkom wojskowym. jaki
wpływaj;i wcale wydarzenia w pobliżu
na północnym-zachodzie od Re1ms i w
,=zych. Z tych powodów musiał generał
również nakazywać konfi~kat~.
Vrhu. Walki szczególnie .', () ,Monie San
wielu odcinkach w Szampanji w niwecz.
Brusiłow, sławiony do niedawna jako boOd policyjnych nabzó w karnych słn
O;JbrIe1e będą również :zawsze wówczas
Na wschodnim brz~gu Mozy mocne
bater na.odowy, po k,ótkiem panowaniu,
By odwołanie się do Sądu Najwyzszego
siły francuslde rodjęły wczoraj r:::ro na-przytaczane, gdy wypadnie powołać się
bo Jut w dniu 1 sierpnia ustąpić miejsca
Admfnh!tracji J;lfZY Generał-Gu!Jerna:orstwie.
tarcie od lasu Fosses do lasu Chaumes
na przykłady sławnych walk obronnych.
swemu następcy - generałowi Komilo(3 i pół kim.). Nieprzyjaciel, ktGrv wtar':'
Nakładowi sił wło~kich w 11 bitwie r:ad
wGwi.
--40.-gnął na południe od· lasu VavrHleu do
Isonzo - 48 dywizji rta ·tyluż zaledwie
Stanowisko Kornlłowa było bardzo
naszej strefy bojowej, został wypa~ty z.a
kilomefrach - . we wszystkich bitwach z::::;'
{rudn~. Z jednej bowiem strony musiał
pomocą kontma~~m:ig.
Na pozostałym
czepnych brak przykładu podobnego na:
być powolnym ządaniom IwaUcji i w myśl
froncie irancilskie fale szturmujące :załama
tych tądań przywródć silębojewą armji
kł~du . mas?~ego. Straty !,łos.kie odpoły się w naszym ogniu obronnymI wśród
WIadają taKlem? powadzeniU bltWy. W'J~
rosyiskiej, z drugiej zaś strony liczyć się
p poje i>: t .Zwiądu. ełycZ:;H~go".
wielkich dla rlieprzviadela strat.
_ noszą one - lIcząc w to 2J,000 jeii.cówmusiał z niezaprzecz'JfleiTI pragnieniem poP. Natalja Dzier1:kówna (Jerzy Oryslłowania piźeciwnika ;::ol1owienia po najśdślejszeID obliczeniu 230,000 lukoju, objawiającem się w miesz.czaGskich
wicz) zgłosiła do tymczasowego kom:Łetu
atltk6w, podejmQwane wielokrotnie w clą..
dzi, a zat.:m prawIe ćwierć mUjona. Grukołach Rosji. Poza tern wszystkie m zaś
obchodu setnej rocznicy zgonu Kościusz~'
gu dnia chybiły za każdym razem. Nast~.
pa .wojsk g~nerała pl1łkownih BOiOewica
czaiła się myśi wywołania ogólnego po~
ki projekt zawiązania ..,Związku etycznego
pując
na
nieprzyjaciela
posunęliśmy
lisje
może ~okladać w o;;tatnim sukcesie sUną
wstania ludowego, w stylu rewolucji fran.im, KDściuszki".
nasze w kilku punktach naprzód.
ufr.cśtf iż o jej zwycięski op{r również nacuskiej, którego celem miało by~ wypę
"Byłby fo - zdaniem p Dz. - pa.
dal będą rozbijały się ws:ze:kie napaści
dzenie z granic Rosji nieprzyjaciół.
:nnik
źywy~ wciąż w zwyi idący.. Cel l
wroga, prcwadżą:ego wojnii dla rabowan;a
Z początkiem wojny generał Korni-Jt~g?: .. abyśmy byli, jak on, czystymi VI
- Porucznik Voss strącił wczoraj 3-ch ~~6~
.
łow zajmował skromne stanowisko komen..
lqtników nieprzyjadeIskkb. powi~kszaiąc
!Dyslach, .wstrz~mięźliwymi w sądadr-~
aanta brygady. Po.Jdęsce gorlickiej poInnych, słCoryml do czynu. wyznającym1
w ten sposób Eczb~ swych zwyd~stw l1a~
Albański t-eren walk.
padł w czasie odwroru wniewolę~ z której· powietrznych do 45.
prostotę w życiu i wytrwałość w zamyjednak, dzięki swej odwadze, zdołał zbiedz
NieprzyjaCiel wczoraj pc po!udniu
słach, pragnąC} mi złan~a się wszystkich
po wielu przeciwnościach. Gdy wybuchła
przeszedł do atakIl na "asze ,tmOJ::ska
war~t(J społecznych w wielkiem ognisku
Z widov.lfłl wschodniej_
rewolucja marcowa, Korniłow stanął otwargórskie, na wschód od PQgrad~cu i 205131
se-;ueczneg!J umiłowania oiczyzny'\ Zacie po jej stronie. Zamianc-wany komenfront mojsk geilernJCl marszałka polnego
wszędzie pobity.•. w dwóch miejscach zrę
s~czytny zn~czek (w rodzaiu orderu Cyndantem Petersburga, zdołał utrzym2 Ć ruch
I:sięda ł!rapolda Bliwarskiego.
cznym kontrataKIem batal~o~ów <lU5trjc: cko
c:ynat")s.udzlelany członkom honorowym,
rewolucyjny w pewnych granicach, równowęgierskich.
s!ałby SIę rękojmią nieskazitelnej prawoś
Między stanowiskami . rosyjskiemi i
cześnie zaś umiał pozyskać dla siebie
Na obszarze na po~udr.ie oj B::.raht
~I c.har.afde!u danego osobnika. Juz sama
naszemi
od
morza
aż
do
Dź~iny
liczne
wszystkie wojska. Odczuwając zaś doskonasze P?dlaz~y ubezpie~:ające ~drzucHy
lstmenti;' :::go rodzaju orderu ety'::2l1ego,
starcia oddziałów czc.Jowycb.
Nieprzyjaa
nale niebezpi~czeństwaJ z któremi w ruchu
~ en~rg.cz!Ii?l walce pO,;judy me przyjarozP?cz~!\.1by, zdaniem Butorki szlachetne
ciel stracił jeńców.
rewolucyjnym liczyć sIę musiał, umiał
clelsk;e.
wspołuwoj.r.iC,wo w społeczeństwie calem,
Natarcia rosyjskich oddziałów podw stosownym czasie opuścić niehezpieczEskadra okrętów włoskich z okolicy
zwłaszcza
w młodzi~żYJ realIZUjąc tem sa"
jazdowych w oDszarze lesistym ija północ na północ od ujścia V Jjusy ostrzeliwała
ny grunt petersburski. obdarzony ża in~
n:em szczytne marzenia Kościuszki".
terwencją łCierenskija komendą VIII armji. . od Husiatynu, oraz nad· dolnym Zbruczem
stary klasztor Pojani, bogaty we wspomodparto.
Zjazd lIlIauozyc:iefi p;)wiała tiIlUU"SZUIUIIIf'"
Na froncie odni9sł pewne sukcesy w wa!~
nienia dziejowe.
Był on jednocześn;e
Sili ego-..
kach nad Łummcą. poczem zamianowany
bombardowany przez 10tnikó'W~ którzy z::.~
Tront wojsk generiim-pnłkom-niitil arcyhsf(da
został, po ustąpieniu BfUsiłowz,. naczelnym
•
Podczas
(Jstat~i<:b
dwu świąt odby.lY··
bili wielu m.ieszkańców.
c_
Józefa
wodzem całej armji rosyjskieJ. Korniłow
Sl~ narady nauczych:h powidu warszaw..
Szef sztabu generalnego.
sktego.
obył frzeciw.nym oi~n~ywiet ~dl~tej przez
W połndniowo - wschodnim końcu
Bru sIłowa. 1 żądał jej przerwania. ..Armja
. Po. długiej .~yskusji nad sp.ra';Vą poa.. .
Bukowinv rosjanie Drzeszli do natarcia;
wyzszerua pensp. która wyno~i obeCnie·
~y,

że

Korniłow

był
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. prze~iętnie 120 mk. mies., uchwalono, aby
pensje były. dla wszystkich . jednakowe w
stosunku 200 mk. miesięcznie. Prócz tego postanowiono starać· sk o dodatek
qroż)"Żniany

w ik,ści 50 mk. mies.

Uchwa.Iono naslępnie zwrócić się do
1<. N. z prośbą o otwarcie l
lub 2.1etniego kursu przygotowawczego
dla nauczycieliJchcący~h wstąpić do In~lytl1tu pedagogicznego.
.
.
Postanowiono do ZWlązku przyjmować nauc;ycielki - ochroniarki. o He te c~
$tatnie przedstawią odpowiedni cenzus na',kowy. "
Następny zjazd proponowany jest na
d. 2, 3 i 4 stycznia 1918 r.
zarządu T.

F2łszyw~ 5fJ'&cio

markówki,.

W ostatnich czasach 'w Warszawie ukazały się w ob:egu fałszywe banknoty
5C..cio markowe krajowej polskiej Kat.y potyczkowej.
Banknoty teróinią się tern, że wy.
konane są z papieru "gładkiego, gdy prawdziwe - mają papier, karbowany. Następnie cyfra .. 50" jest odbita niewyraźnie
i zamazana, gdy na prawdziwych - wy.raźna.
Orzeł i ozdooy wokoło nkgo są
odbite blado,. gdy winny być ciemniejsze
ro fał~zywych banknotów jest blade, prawdziwe zaś mają - zielonkawe. Wreszcie
fal:;j f:iraty opatrzone są przeważnie jedr.ym numerom i główki kobiet na tejże
sl!oni~ odbite są bardzo niewyraźne.

-

Czytamy w "Kurierze Po'skim":
.. \,'czorajsza ,.Gazeta dwa grosze" ro~
twier._ziła naszą wiadomość o wysłąp'eniu
Zdzisława ks. Lubomirskiego z KOla Mię
dzypartyjnego, dodając, jako wyjaśnienie,
że książę-prezydent ,. w ost_tukb czasach
był w coraz luźniejszych stosunkach·
z Kr)łem.
Ustąpienie ks. Lubomirsliiego będzie
silnym ciosem dla I<oła Międzypartyjnegoł
7\vażywszy wielką popularność i szacunek,
oraz niezaprzeczony autorytet, jakim cieszy się książę-prezydent w całym kraju.
Koło· Międzyparfyjne w ostatnich czasach .:yskało. na wpływacb. Zawdzięczało
to jnlnak nie swojej po1Hyce', której P'zytywne postulaty są szerszern u ogóiowi
nieznane, lecz - rozbiciu żywiołów aktywistycznych, zwłaszcza po nieszczęśliwych
rozterkach w. Radzie Narodowej, które doprowadziły tę organizację do stanu,bliskiego agonii. Zawdzję~zało to również
w pewnej mierze błędom i nietaktom pewnych odłamów obozu aktywnego, nadto
niecir.rpHwych w swoich ambicjach i zbyt
mało liczących się z opinją powszechną.
Biorąc w rachubę stosunki, jakie łą
~zyły ks. Zdzisława Lubomirskiego z part~ą poEtyki realne', trudno przypu~zcz Ć,
al,'i stron;jićtwo to, a przynajmnIej wybit; ~: si jego przedstawiciele, nie poszli prę
;', czy później za księciem·prezyde:-it;:tn.
Wystąpienie ks. Zdzisława Lubomirsinego z I<oła Międzypartyjne:go następuje
w przededniu nieomal ważnych i zasadniczych zmian, jakie zajść maią w stosunkach Królestwa".
=

l Rady miejskiej-:-

Posiedzenie dnia 11 września.
O godz. 6 m. 30 otworrył wczora~~
Dosiedzenie przewoćnkz.lc.yp. Sulowski.
Budi:et Komitetu Rozdziału Chleba i
Mąki referował D-I Sachs. Podnosząc zasługi komitetu, iż· powbiJo licznych przeszkód napotykanych na drodze swej hliz'ko trzecn letniej działalności, Komitet wy·
trwał na swem sianoovisku.
Działalność
Komitetu naj widoczniej zasługuje na uznanie skoro w stołecznem mieście Warszaop;le po kilkakrotnyell próbach zorganizo1III'auia rozdziału chleba i mąki. zastosow~
"0 spcs5b łódzki, wzorując się na nasiym
SZe

Kom

tecie.
Poczem referent

cytował

poszczegó'-

ne ty:ułJl wydatków . ~ dochodów, p:'ojekiując

po:1niesien.ie całęgo obrotu z piętnas
pół miljona na 17,665,985 mk.
Radny pastor G~rhard zapytuj .., dlaćcgo sklepy komitetowe są otwarte nie
c.'iły dzień a tylko przez parę godzin
<hirnnie.
Burmistrz Skalski objaśni.a, iż konsutu i

menci tv pierwszej chwili wykupują wszystekclJleb i to ma miejsce tylko na po ..
czątku

kaidego okresu j kiedy są jeszcze
kartki na chleb, w końcu okresu ilość konsumentów znacznie się zmniejsza dia braku kartek na cbkb. ~m~ytk(}wanych w pierwszeJ" chwili i w tym czasie me widać c~onkó~.czekającJch kolei kupna chleba.
Nzstępnie referuje radny SzwajC'er,
dział .. Vbud~etu· miej skiegoWydzial Sz kolRv;\VooszernYll1 wst~piecyfule cyfrowe

r
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dane o anaifabf.:tyzmie Vi! Rosji i u nas, o
szkolnictwie w wieku XVII i XVlII. Prze·
chodzi stopniowo do szkolnictwa Ł6dz
k~ego, nadmk:IJiająć te procentowo do iioś·
~l mieszkańc6w ilość oddziałów

szkolttych
powinna się wyraźać W cyfrach w SZKOłach polskich 474 "IV nięmiecldcb 106 i w

2:ydowskich 423.
Ogólna suma budżetu wed:ug proje~~
tu komisji zawiera śię w sumie 1.320,066
mir. Po SkDńczonym czytaniu nastą~ł!y
pytania, D-r S1cns zapvtuje magistrat w
kwestji szkoły 4,ro kłasówej żydowskiej i
sumie preliminowanej. n35tępnie co do Z3.łożenia seminarium dh nauczycieli żydów.
.
P. ·lfurmistrz Skulski obiaśnia, M w
jednej jak i w drugiej kwestii zadecyduje
Rada Stanu, jako kwest je zasadnicze dotyczące szkolnictwa ogólnokrajOWego.
Radny Holenderski. zapytttfe referenta co do subsydiów na cele oświatowe
cila strzechy robotniczćji innych ioslytucji.
Radny Remiszewski, w kwestii honorarjów nauczycielskich dla szkół dwu klasowych mfejskich.
Radny pastor Gerhard, za<;trzegaby'
nie skreślać z budżetu sum nasemimr·
jum niemieckie i kursy dla lerminalo!':w
niemieckfch.
R.adny Russak zapytuje referenta czy
komisja rozważała kw:::stję seminarium ż.r
dowskiego.
Na powyższe pytania dawał oóncś~
ne wyjaśnienia referent, poczem o g. 9
rn. 55, przewodniczący zamknął posiedze~
nie. ZaznacZyć przytem· należy że w parę
minut po 9-zj na sali znajdowało się zaledwie 26 rac.nych wraz z prezydjum a'
mianowicie, prawica lO, lewica 14 i prezydjum 2 osoby.

t.,,li
I ..
wllfuomOSt . "leIRCe.
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VI sprawie pomnika w

W drugiej

Hlogił'ach.

połowie września odbędzie

się ltrOCZ)Stość roświ.ęcenia pomnika na
grobaCh bohaterów 63 roku, na polach
. fnIw. Mogiły przy granicy dawnej puszczy
Bolimowskiej, gdzie odbyła się jedna z pcwai:nieis7ycIi potyczek.
.
Komitet organizacyjny zbiera skrzętnie
wszystkie dane ; prosi tych, którzy mogą
udzielić choćby najdrobnielszych informacji i wiadomości o partji Strójnowskiego,
uczestnikach, bitwie, a głównie nazwiska
poległych~ aby zechcieli je nadsyłać pod
adresem: StacjaSt - Radziwiłłów, ziemia
Łowicka. pod nazwiskiem p. Nagabczyń·
sklego.

P .. :.s:ejęcioe sd:olnie;twa.

Ro\\Owania między deparfament,:m
religijnycn i oświeCenia publicznego a wladzaml okupacyjne mi w sprawia przejęcia szkolnictwa ostatecznie
wyznań

zakończono.

Odpowiednie dokumenty w tych
dniach hędą ogfos7.one. samo zaś prze~
jęcie szkolnictwa w ręcepoJskie nastąpi
w dniu 1· paź<biemika.
ih,forWł"

-

łicokich.

w parafjacb ewall'ige--

W licznych parafiach ewange}ickkh
w Królestwie-, przefrowadzono obern:e według
reformę

"D. Lodzer Ztng." - gruntowną
w stosunkach parafjalnych. Pole-

ga ona na tym, że duchowni i wszy~cy
potrzeby paraflan otrzymują
na swoje utrzymanie stałą pensje od parafjani nie korzystają już z żadnycb dodatkowych dochodów. Wszystkie bez wyjąt
ku doch:,dy i opłaty za posługi rdigijne
wpływają do kasy parafj3lnej i oiw cane
są na utrzymanie świątyń i inne potrz~by
gospodarcze parafji.
obsługujący

:lmiana $~yn ..

-

że

Zargonowy "L. Tag.· donosi,

H-

nja tramwajowa, która miała był przedłu
żona z Łodzi do Ozorkowa, budować się

z<'cznie dopiero po wojnie. Ułożone już
szyny zdjęto i przewieziono na drogę Tuszyńską.

-

tOO,OOO ... b. dla

Kf"óle~t

a.

Na skutek interwencji Lednickiego.

prezesa Komisji Likwidacyjnej.

książę

St.

Lubomirski otrzymał pozwolenie· na wy~
wiezienie do Stokho!mui przesła.lie stamtąd do kraju 100,000 rb., zebranych na

rzecz

głodnych·

K. O..

w Królestwie przez C.

.~ Ces.-niem.dyrekcjaUl!ię:delil.

W dniu 10-ym września utw.orzona
zostab w Łodzi ces.-niem. rlyrekeJa wię
zienna,kt6rej podlegać maj~ wlęzLnia IN
Ł<>dzi,. Tomaszowi!>, B~dJjinje. Częstoeho
wiej Sosnowcu, Łowi{l~lIl, 8k!trnhH~':jeatbt
Rawie, Ol..Z zakład p<}frawczy w Spale.

h

. Na czele oyrdi!;cji tej stać będzie SE}I.haa główny j były decernent do: "praw
więzie nflych ]lny gelle;l>ł-gub~\rl1at()1 stwie
warSIl" WilkiEm, prokurator Gros". .
.
-

s~;.ły

Zmiany _ t"uci1u

PQC~ągDw.

w-rześnla . zm;enione ze ..
orlelśda pot::ią~ów osobo~

Od dnia 12

,;odziny
wFh na fllsrępl1jących Hnjach. ~
Na Hl1ji Częstochowa-Katowice!
.NQ 201 odcbodzi zamiast 6 m. 50, o
9 m. 23 ran;). .NQ 207 zamiast 5 m. 15, o
7 m. 50 wiecz.
Katowjce-C~ęstochowa:

N! 204 zamiast 11 m. 45, 1? 2 m. 16

po pot. NI! 206 zamiast 2 m. 43, o 5 m.
11 wiec?
Na linji Aleksandrów-Skierniewice:
Hl! 250 zamiast 1) m. 46 w nocy, o
9 m. 58 rano.
Skierniewice-Aleksandrów:
]I@ 251 zamiast 10 m. 5, o 2 m. 25
po południu.
Na linji AL,ksandrów-Ciechodnek.
NI! 276 zamiast 4 m. 44 w nocy, o

-

Ukwidncja

s.fowo CłlIol"yoh
Zarząd

1111

s~pa2fa cHa
Koc'l'anó1lIfee..

.-,..

Chrz. Tow. Dobr.,

się w trudnych warunkach
zdecydował się zamknąć sz

.

dla u:'"

mys{owo chorych w Kochan6wee. VIi ~.. :
stji tej przeprowadzono l;orespondencj~
z zarządem w Twor1~ach i prawdopodobnie chorzy zostaną tam pl'zenie~
sieni.

Z.tentru.
Sztuka 'UJ

ZRSRDZł<rt
4--ch aktach Henryka Kistemackersa.

Autor wystawionej wczoraj w teatrze Polskim sztuki chce nam przed::wszystki cm dowieść, że życie jest pełnę
zasadzek) czyhają:y:'l n:l człowieka <:~
5 rano.
chwili, gdy ten zaczyna się poddawac
Ciech '"lcin~k-Aleksandrów:
wpływom uczucia.
~'i! 277 zamiast 5 m. 20 rano, o 5
Pełno wokoło ofiar owych życio"
m. 36 rano.
.
wych zasadzek. Aby ich uniknąć. naleNa linji Ł ód ź (dworzec K a 1 i s k i)
załoby zmienić ustr6j towarzyski i soSkalm!f'ny:e:
cjalny, które się przyczyniają do zw:ęk~
N2 255 zamiast 5 m. 2 rano, o 8
szenia się ilości ofiar zasadzek życio·
m. 30 rano.
wych.
Skairnierzyce-Łódź (ów. Kaliski):
Już w pierwszym akcle, w dyalogu
:M 260 zamiast 2 m. 40, o 6 m. 9
Gontrama de Lismeuil (Siapisławski) :t
wieczorem.
Robertem "Marcelem (Biegańsld), pod~
Na linii Wuszawa-Ł6dź (dw.l<aHski)
kreś!a swą tezę autor, wskazując na
N!! ~59 zamiast 7 m. 55 wiecz., o 12
ruzbawione w sąsiednim pokoju dziewm. 22 w nocr.
częta, z których każda pó!świadomi~
Na linji Warszawa - Mrozy, ,p1cląg
uczuwa potrzeb~ szczęścia a przynaj..i
~ 1024 1amiast 11 m, 52, o 1 m. 46 po
mniej jego iluzji ...
południu.
Gdy więc w takiej chwili zbliży.
Na linii Mrozy - Warszawa, pc.c1ąg
śię do jednej z tych l'0zbawionych dziew-o
1033 żamiast 2 D1. 6J o 3 m. 53 po poło
cząt mężczyzna, śwIadomy sztuki dzialania na jej wy0braźnię. lub gdy wyJ
- OQobisł~.
się w jej duszy odpowiedni naJ
Dr. Maklilymiljan CÓłH\ leksrz naezel.. tworzy
sfró.i,
wywolany
bodaj czarem nocy
ny ~zpib la małi. Poznańskich, powróc' ł_
letniej, to napewno wpadnie ona w za- Szc'2epienie ospy.
sadzkę. którą zastawiło na nią ućzucie.
Zasadzka więc bywa niekiedy za'"
Dl}. 3 p;;ździ8rnika r. b. rozpoczyna
stawiona przez mętczyzn, lecz częściej'
się 8zc2'epler.ie ospy tl"W osobom, które w
samo serce zastawia zasadzki na swej
tr.m rokn nie rodnnły ~llę szczepieniu.
ofiary•
- .t.ó,d2:k,G,.~if:str~ symfoniczna.
Lekarstwem na to jest hartowanie
Zarząd łód2g;ej orlde!'try symfon!c1o
woB, która jedynie może być i winna
nej, m~jąc na celu daJs2Y pomyślny ro~~
być hieruiącą silą czynu...
wój instytucji, dąż1cei do szerzenia kultury
Uczucie wlęc należy poclporządko"
mm~yeznei v>!;fćd na:s;,o;I't!~zy('h mas pubHezwać wQli, ponieważ bywa OilO złudnym
nośd, rOZEsłał do wybitniejszych przed;;tai budzi się częstokroć li tylko pod wplywieieli na~zego społeczeństwa zaproszenia
wem nastroju.
na posiedzenie, które odbędzie się jutro o
Ofiarą, mniej więcej w tym rodzaju
godz. B ID. 30 wieez. w saH Koncertowej,
żasadzki, padła Seweryna Gueret, którą
w celu narad !lad przeistoczeniem ustroju
spotykamy w sztuće Kistermackersa już
>'>';CWU.ę!fZllF.'g1 tej
in!ltytneH w kierunku
jako poślubioną od lat 20 żon~ prze~
ja).: najszersz:,go ul!pllter.~ z ~1!e ub.
mysłowca Jana Gueret.
J l!W mlode dziewczę, wpadła ona
LiQeum muxyc z -, e,
w
sidła chwilowego upojenia i owocem
S,lwł.1 muzyczna H. Kijeńskiej zctego by~ syn Robert }larcd.
stała w tych dniach !:'fulr.ia10wilną na LiWychowany pod oidem przyjaciela
C€U:n Ir'1ZYCZfH:'. N"uki teOl'2tyczne obei~
Seweryny Gueret, pana de L'meuH, zjamGW.5e będą prócz wluściwego kontrapu!lk·
wia się już w pierwszym akcie w salo'
tu, kanon i fug!?, a takie eaukę form mu~
nie swej matki, wprowadzony na żądanie
zy c2nych; Przł:dmioty te powier: o .... e zotej,
},rora cboć w ten sposób pragnie
stały prof.
Chojnackiemu z Warszawy,
nasycić swe, tlLtm~one od lat 20} uczucie
redakturowi "Przeglądu Muzyczne;:o". Kurs
matki. Rubert l"larcel żyje w poc.zudu
fortepiauowy najwyższy prowadzić będzie
krzywdy, jaką mu wyrządzono, nie dając
prof. Melcer z W~rszawy, inne kursy popoznać matki ani ojca.;.
zostają pod kierunkiem H. Kijeńsld~i, A.
przebywanie Roberta Marcela pod
Naruszłdewiczowej i Z. Sz::zepańskiego,
jednym
dachem z mat:-ią, wytworzyło
klasę skrzypcową obejmie R. Szyndlerowa.
caly ;·.ompłel~s zasadzek, źródłem których
Po ukończeniu Lic~llm wychowalky
są uczucia bohaterów sztuki Kistemaotrzymywać będldyplomy, upr,"wnlające
ckersa.
do udziela'1ia lekcji w zakładach muzyczS~weryna Gueret, ul<;rywszy głę·
nych.
boko swoją przygodę miłosną, wyszła
przed 20-tu laty za mąż za człowieka,
2 T .. w. KredJtor"U~rlO m. Łoddi:i.
którego połmchała całą głębią swego
W1?ZOfaj na pos'edzeniu poll\Qzony, h
czu~ego serca.
władz Tow. Kredytowi'go m. Łodzi, fozwa.
Państwo Gueret mają córkę, Annę
tano przed5t!lwiony w tWGlm cz'>sie wnioMarję ..•
se.k,dQtyczą{'y WpOW:HlIHlt!;a zehrań petLecz oto głos krwi popycha ku so·
Domocników (r(:prez<1!; t.Hltj \\) rriJwarzyetw
·h:e
dwie
mlode istoty, nieświadome fakKredytowych m. Ło.lzi ~'1 m;ejsee ogólnych
tycznego stasunku do siebe ...
JebrsD Ciiłou II ów.
Autor oszczędza widzowi tragizmu
D.l komisji ;:nwo'a:mj dl ~ f't f.1cowalosu, jaką by bezsprzecznie była miłość
nia specjalnego in~Lr~n!u ltfl!l!)mo;:nik6~\'.
tych dwojga, ukazując nam ich 5tosunek
w ł!kład którrc"i we;;;.}i f'· p, Gust"w Xlukow,
do siebie Ii tylko, jako nić nieświad.o
Teodor .Friedrie h, lH~et'zy"! :1"'; Plllk!ll'. :\iau·
me~o głosu krwi i sympatii.
ryey .Majorowh'z, A '(llf !~ul1 • St3!1i:'!ł:;w
JvUodociana Anna Marla (Sławsra),
.hhjawic;z, [:ostaoowiono dGp'05ić kiLtu
aby uniknąć wy;ścia zamąż za hiesymczłanlów z pośr6;! ~-gG 81ow:lfzy!!zen'a
pcltyczn.~go Jc:rzego Duranda, pragnie
właacicieli nierut:hOfl1nS'!i w Łd:ói. Odpooddać swą rękę Robertowi Marcel, kie ..
wiedr;L:h bndydatów r rzecst;;wić ml za~
ru;ąc si~ w danym razie nie gorącym
rZl!.d tegoż Stowarz'y~zeu;a
(X)
uczuciem, lecz jedynie sympatją.
W gwałtownej scenie 2·go aktu,
.....;. Zamiast herbaf, - bul';!)n eu~
barszcz.
'd,::.mana tym ciosem, Seweryna Gueret
Delegacja zaprowiantowania ID l"sb
zdedwie powstrzymać zdołała głos serca,
rozesłała do zarządów h\1rhaciarni komunihtó y krzyczał. aby odkryć przed synem
kat, aby wahać drożyzny i brnku he:b .• ty
tajemnicę jego pochodzen1ił. Co jednak
i cukru !srz:}dy herbaciarni pOSiłkowały się
powiodło jej się w owej groźnej chwili,
kostkamibuljonowemi lub barSZCZem.
tego powstrzymać nie zdołała w moDt1egacja zaprowiantowania miasta
mencie dramatycznym, gdy Jan Gueret.
instytucjom tym wyda»ać będz'e kostki buktóremu z winy Roberta Marcela, deleljonowe i wyjedna w KomiteCIe rozdziału
gata strajkujących roDotnr. 6',v; grozi zuchleba i milki racj'i mąki potrzebną, na
pełna ruina mh~~ki. w pasii dusi R~
barszcz.
berta - tó juz było pO!1ad siły matki;

a"

fi A Z E TA Ł O D Z KA ~-nwrze§nia:

4.

niB aresztoWallY. PrzyplllZ~,

aMIe

je brał.~
ud~iał w BprJy&i~żeniu konmew~

tełeAlum9,

Konferencje.

Bomhat"dowad!ie Dunkierki.
Do

8lokb olma ki koreaptmdeBt "V :,,·rw!.rŁlf."

Progres de Lyon« dODO!!ZIł;i Du!!-

kierki:
ad ~nia Dunkier~a l OkO~"
ce systematycznie co noc od~ledZ8lle. ą
przez niemieckie es~adry lotnl(~ze, ~or~
obfici9 TZL'cają ua mIast-f) bomby. '! .. ~!m
w ubiegł); wtorek brały taś udzia! .ma~If;e.,
kła lodzie torp"dowe. Równ.ocza~nl~ ~13St)
było oatrz!'liw:H!e granatami uSJW1ękazego

Jui

kulibru. To~ samo się pDwtórzylo w necy
ze środy na czwartek.

•

dostarczone dowody nato, ie w..y::np.-

zione do Szwecji towary są przez mą ~a
mą uźytkowane a nie wy;vi.ezlone. do Nie-

miec. Dotychczas zadawalDulOO Się zape·

wrz:SnI:-

LugennO, 11
d
. . n....
"Cvri'sere dalIa p:!ra
on051t ze rlł"
ryska konferencia ententy została OdłQŻ'<uul'
do października.

szwedzkiego rządno

Londyn, 11 wrześn!a •. R::uter ?onos\
robotl.1lk.ow. w wOjenny~
crabinede, Barnes w mOWIe, laką wygło~

że przedstawiciel

wNewcast1e, żądał dalszego.

się

na Samouczku. REUSSNERA w domu, przed szkołą, w szl\Ole
i po szkole, bo
am~\iI\l!iIf'/l--k ten stał się już potrzebnym, pomocnym i u',
U!' 'I6ł:I V JIIiióa ~
żytecznym dla każdego, bez różnicy wieku i
. zdolnoś:i umysłowych, kto tyl\o chce nauczyć ~ię sam bez: ptlmocy nauezyciela~ z:'!tcm ~ezpł3tni~,
czytJĆ, pisać I rozmawiać po niemiecku, francusKu,· a~gi-elsku
i po iPisku bardzo łatwo, prędko i gruntownie, a przytem tanim kosztem. Albow:em nie potrzebUjąc płacić za naukę, oszczędza się znaczną
sumę pieniędzy, a wydatek, zrobiony na Sameu:caek, zwraca się
z i!:ysiączn:;:m prn~entem każdemu posiadaczowi tego podręcznika,
który ma za to wyższą wartość, niż zioto. Każdy uczeń, z nr:jsłabszem
nawet. uzdolnieniem umysłowem, pragnący się uczyć jednego z powyż
SI yri1 języków poza szkolą, albo przygotować się do egzaminu w szkole publicznej,
ltlt do p0prawienia sobie złych stopni podczas nauki szkolnej, a najczęściej jeszcze
pll ~lk0ńczeniu iejte nauki w szkole, ucieka się o pomoc i rat"nek do SamGUCZlc p
Szczeg6lnlcj zaś, ch~ąc się nauczyć rozmawiać, lub czytać ksiątki w obcym
~j'I{'I, t,zeba rozpoczy!laC ~a nowo naukę praktyczno-konserwacyjną, przy pomocy
l!;",,,,Oi.łO:O:;13.
Konwersacje 1:-owiem stanowi kwintesencję z nauki Języków nowo; Vl"iell. a tej nie u:zą ani w szkole, ani prywatnie z innych podręczników. Około
~&).Oi)tJ zwolenników metody nauczania Reussnera i 2,000 jego uczniów osobistycb.
łt8J!Ill1jący~h już wysekie stanowiska dzięki -Samouczkom jego, dają rękojmię Q nad'łtWyczajneJ łat;vośc!, praktyczności i u.l:yteczności tychże Samouczków. istniejących
0<1 ) &80 r .• ktarycb ceny są stosunkowo nlzltie, np.: fen. 15, 40, 80, mrk. 1.50, 2, 3
d. Świeto wyszedł ż druku Samouczek Polsko-NiemlecJ.-i kt:rs l-v, XXXVII zd.
~ mk., kurs II ed. XVII po 5 mrk, Pois~ o-Francuski lmrs I zd. XViI po 3 mrk.,
!f '.1. VI po 8 mk. Adres ::dora,. :Złc'~a a w WarszawI~, kt0fY wysyła I-szy
zeszyt probny gN.tis_

pro,,:,adzema

dopóki nie zostame Z!1lsz;:zony
pruski militaryzm.

wojny,

podróż kr6~a włnskiego.
, Jak donosi "Temps", podróż kró:a
włoskiego na :front francuski, która miała
nastąpić w tym tygo(1:;iu, została odłlżOD!.
9

UClcie

P .

_....:I

Pokitem. W ~aSle pneman~ 'f.lr~ omcarel~. pułki wznosiły okrzyki: ,. Vm~ Stom.,;
holm".
• •

WOjD; ..

Departament państwowy ~~VJlszyng
tonie OZrla j mil, Że." w pizyszłosCl mus~ ą

ą21if.niami

l}l"""""

Ba~nes- pO ]§.1:GzÓwacŻ do

nacisk na Szwecję·
być

że we Franc;i stłilil WSfM'tl:!. rneil \PA

'"ttlO

&
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ł WlInUM MUIJ[IBYM H. KłJfń ID
~

.:łt

Krótka 9.

i
~

bawełniana, wet:1iane na męskie
damskie i. dzi~cinne ubiory, kostiumy, bluzki i t. et tanio do mbycia: Cegie!ni:lma 56, ofie yn". J l-e
wejśc'iie,

;t&

~

Lekcje rozpoczynają się d. 15 września. Klasy fortepianowe prowadzą
z Warszawy (kurs wyższy), H. Kijeńs~a i A. Na~~ ruszłdewiL..zowa (kurs niższy i średni) i :t:. Szczęp:a!u;ki (kurs przy~
.
gotowawczy).
i~ Klasę skrzypcową pr~wadzI p_ f.!. S::r:y~dlerJ nauki teoretyczne (harmo:'lję,
~ kontrapunkt, formy muz., historję muzyki, solfeggio) prof. R; Chejnac~i

;iF

~

~tt

f~ prof. H. MELCER

z W~rszawy.

~

nn

mie.szk. 5 •

nd~l.o.ran:a· Vf_ A~n; .• Ga~etJ

;~
it~~

!\"II tli
u ... U
ul ŁOGzk;eJ" ul. Przejazd 8, paszport niem:ecki, wydany z

~~

onory :\'l'l'CZp.w'FlelpOlrZ\!lJilje ZarobKU - nieco "ie C.leka na pracę, lecz ją sam b~e"zc. Za!-

~

~;t~~~;~~;i;;i~~;t$~~'~-~~~~~~~;ł~~~~;tt~fi1.~~~~~~~~t~~~

Grzybo~a

pow•. ~i~radzkiego, na imię Ele-

mując się sprzedażą książek i

p:::m,

Gimnazjum

męskie

B. Brauna

c

__

iL~-

HE

!BIł

H L

B

ekarz ..

;)

Ał:reda

%Wi-

;;;

P Wf

-Kursy pedagfJgiczne

180. Bruch Koncert s- rzyp::owy
P2ga,1ini~Kreisler:
CapriCl~ NQ 20.

I

Piołrkowska

Wieniawskr~

I J

M! 120

SIG

,

uzupełniają braki wykształcenia ogóinego i kształcą zawodowo na
I'
--freblanki, ochroniarki ii1au~zyci~lki p"'czą!k~we. Kurs klasy 4-ej dla
n;:-o'~e:nono
por .'
<te I , zaWierający
,..... -"
p~szport
niemiecki
panien doros ych. Po ukoncz~mu kurs? sWladectwa. . Zapisy między
w/i:!~y W Łodzi ll'l imię Ludwika Kop~
godz. 1-ą-3-c!ą. Lekc.ie4 września.
rO\~'SlHeg? Do odebrania w Strat v O"nio-

Temat z wa-

"Z

;:,traucha, D_ ielna i 2.

~= :~~~~M~#~*f= ~~~~
lek rz-BeHł!ł~ta
'tv. pon:edci.'l~ek dnia ~O-gQ Września

deutysła

ABJA. .llBfRftHOUiiy f~iirantH

.il!!Bil!I!IIiill!II!l_ _IE:·,m:;;;m5_m·_i!!I!iI

Piotrkowska 55.

i VI oddziale technicznym pOdł!lg najs}ynniejszych pref. odor.h::łogów.
~czenie, plombowanie i uSllwanie zębów absolutnie bez bólu. Phm!;y 7.1ote, pIat yIJlOwe, por.:eLna'J~<! i in. Laboratorjum wszelkiego rod,:aju sztucznych zębuw_ CiihJlsty
UL. SIENprzy
;dnie pl~l:owe 1 porcelanowe artystycznie wykonane. Kcli'o"y cm al,S«"" "(; o wznovnta prZYlęCla.
·"lkolcrze .,,,,łu,.ałny::b zębów, Umacnianie ruszających si<:! zęh"-,"'. ~e"Ł1i<) 'K!E\V1CZA 53.
Przyjmuje od 9
d ił ~
I·
"fN3nie zęb6w ;;ri.yworosnących i wystawających szczęk Ul pomocą DajnowsZ\di' ;::edo
1
i
3-7
wiecl
:rod I a.parató.",:. Lec~enie wszelkiego r.?jz~ju stanów zapalnych i ran jamy ustnej.
'jJjasaz WBDi'ółCYJlloy. UZ!łpełmenle bra!t:ujących C;E~Ś ,i twarzy
Nauka kompletna (3 TI1.'es) ~rk:;). (pięć)
przez sztuczne.
T~orzon,e ~~ grt!p~ p~,skje l memlf:ckie,
w;;'ższ~e l n!~S7.e. L.aplSy W poniedziahi
e
wtork;, czw:ntki i piątki od 8-10 wiec;;'

fNajno':,-sze wynalazki w leczeniu

zębów

t'

.Uull\łID L~Deranunm

I\hU Gl SlelĘlei~

l

-I

Itatycłm;;iast mużna sięwz":-o~pcić z 1,00),000
Koron za li m'!". Sm"j l:J. węt;iersldej loterji, ciagnienie
trwa od 12 WTześniado 10 patdzfernika r. b. l wygrana na
1,000,000 K.. 1-600,000, 1-400,000, 1-5:00,010, 1-=1 0.000.
~~~ 33,000 wygranych w og6lnej sumie !(I,555,000 Koron. CO DRUGI LOS
Na G~r!fi/8~~~ 1~6 ?d 1(8 l. Mrk. 1/8 :::? KoroD, l ~!lł~ los .160 Koron.
W rÓżnych cześc1aoh I:l arZt?'- arsz.a~sk~. Latena R. G. O. l rożnemne loterje
koncesJonowaD.1Il1
l
Q~16W~1. Ceny umialkowane. W najWiękSzym
o ze a ery;nym P. J;IItłi:a, Pict ... kGwska 2:2,

:a:tat

tf

g

- Beuaktor i wydawca JAN GRODEK Przejazd s.,

Poszu. .

w Adm.

Kto chce wyg rat na loterji nieeb ~ę ~płe~yna~yć las w najszczęśliwszym
kantorze loteryjnym Józ~fa Woł$;';ieg~ł Plo'l:rfc:ow.ska 3. Spr 7 edllż
losów na stałe i na dniówki, ciągnienie 14 i 15 września. W I-ej klasie
padły u mnie wygrane: Główna wygrana m. 30.000 n;! J\1g 31282, 4,COQ na
M 31.349 i m. 500 na M 14821.

Wielkie koncerty so1i~tów.
~o~g~~', 1~ t~ółs~~~ JedYQY Koncert
JULJUSZA

NGcturne Des-dur.

mot-

na zarobić na utrzymilnie, tak w Łodzi
jak i na prowincji. Bliższych wnasnleti
zasięgnąć można: Łódź, Zielon:t 6 {froni
I-sze piętro.
.
Dzielna N~ 57.
M~da inteligentna o5llt>a, Ui.:i:laim~<illa
~ tli
dobrze z gotowaniem, DOSZUkuPrzy Gi.rr·nazjum otwarta została klasa przygotowaw.:za dla chłopców od 6-S lat
(an3"hr; tów) bez 1:adne;;:o pEy<,otgwania. O?:ata 75 marek półrocznie Zg!oszenle je posady gospodyni Wa-unki skromne.
do k·asy przy ..;OCt"."'l·.\·czei (WytSl~~ i n,tszej) c dzicnriie w icancelaiji. ZmiejSZO!la (H~~ftv skł~d::ć \V ~A.. din. G. Ł4 pod _ [,,'L 1.1.."
wpisowe.
~~ł·Pf~~ pJ.nna, t..najat:a ~ra\VlrCZVf~uę l
l'f;r~ ~1 Uu. !;cSp;)dafSi 7;~,) dOmO~,,1le!
~!lie j3kieg:::kolwii'k zajęcia_ OicrŁy
u. Ł. pod -S. Z.'

Program: Rafi Suita op.
op. 44. Ch Jpin- Wilhelmi
KreisJer Cap.ice Es-::lur.
rjacjami
do 8 m.

-

-

Dr

Tow. ~ł~8r:

S.lelłVkowicz

thcr~lhy

zeoonetrme i. skórne

1I!i'Ill!""",,
__
;

~1!I1:II!B!~*iI!il!il*~i!&IiIA#~"",4Wi_li___

·~ różne

KUIDI
-

K(f~;; lita niYDO_lJ!iska ~2
~"'"

PrzyjmUje:

od 9-1Paliów
i od 6-8.

l'·

Panie
(Id

gadŻ: 5~6

w

..

IDmbaroo-

· w e kwity, bry. . lanty illlamei1ty

Płacę najlepsze c ny. I. Rosensteh
Łódź, uL Wschodnia 18 \'7 pOd':".
lewa ot l p. Zastać moma . od 8

fano do 8 wieC!.

we] Pr~ eJazd 3.

•

l;

Anur ,~zua:acher, ul. SLllkieWlcza ";t
" . zg~'-'lłksląieczkę legitymacyjna :'2 5::8
fi" 1 ,.sobę, WVdllfla 7. 27 UC7a<tktL'
Ag!liesZ~a Piasecka zgubiła p.iS7.pOrL ~
mlecki, wydany w Łodzi.

A

bram bzuldberg, ul. Krót~a ~, zgtilii'ł
- ksląteczkę legitymacyjną na 1 osobe
wydan& z 27 nczastku.
.'
franclszek. PactmO\\Slu zoublł "'iS"P";',rt
nlemie-::ki. wydany w Ł'1"'dd. ,"~
Fra!1{:is~ek Matusiak, ł(Okicińska szosa79
,~gubl~ksiąźet:zkę legitymacyjną na 4
0 by , wyr:aną z 29 uC">:lstku.

r::..

