wieczor()\ve.
Cena 8 fen.
=

Pokój polityczny.
VI czwartym roku wojny nadziele
na pokój strategiczny zostaly, zćlaje sff'
ju2 wszędzie po'grzebane. Ani jedna. a~i
druga strona nie łudzi się już, że potrafi zakończyć wojnę podyktowanym
przez siebie pokojem. Wojna pod wzgledem strategicznym weszła VI stan·
nej ustalonej już równowagi. Poszczególne zaś przedsięwzięcia ofensywne tu
i tam podejmowane, nie zmienią tego
fa,kt.u bez 'Yzględu na swój wyni.kJ rlopok! na głownym froncie wojennym. na
!Zachodzie, istnieć będzie obe!:ny stan
rzeczy. Za jego zasadniczą zm:aną nic
nie. przema"Yia. Na większe wysiHd. niż
dWie ostatnIe . ofensywy andieIsko-francuskie, podjęte w celu przel~mania tego
'frontu, już się koalicja, nawet przy naj. l:ardziej wydatnej pomocy wojskowej ze
stwny Ameryki. nie zdobędzie. Przeświadczenie, że frontu "niemieckiego na

pew-

zacho~zie przełamać niepodobfla~ staie
s~ę. coraz powszechniej uZnaWafl'ympew..

mklem.
Rewolucja

rosyjska pociągnęła za
sobą dezorgal1izację-armjifpozbawienie

mianowicie zasada I,ompromisu, jest
frwaią i odpowiada faktycznemu stosunkowi sU, !d·~ry. w cią~u trzyletni.ej wojny
wy tworzy Się l. uS,t~l~t ::'tanowi to siłę
pr,opozyCJ! p,;;,ples:neJ, że jest ona nie~
}ai\.O wspolnym
mianowni!dem zasadni:::zych dążeń wszystkich państw woju-

t

jących.

Obecnie oclbvwo}'a
sie przyl!oto.:'1
..,....
t:;.
warna 00 stwu1'z-enia faHycznych pod.
staw dla tej wielkiej budowli i,ompl'omisow.ej. która ma pok1'j'ć sobą niet'ylko
Europę, ale wszystkie kontynenty. Rohota taka nie jest łatwą. Wymaga ona
'Cz~~u i wie.lk.iej ostrożnt:3sci. Już przed
ofIcJalnem Jej rozpoczęciem muszą być
ustalone najważniejsze punkty wyjścia
rlla niej. Walczące strony, jeszcze za.
nim zdecy-clują się, chociażby tylko odłoż}'ć a nie schować hroń, muszą na"
brać pewności, ze każda z nich mini~
mum swoich wymagań będzie miała
'ł

spełnionych.

Śledząc ton publicznych przemówien rozmaitych kierujących mężów
stanu koalicji, widzimy, jak powoli ton
tych enuncjacji" staje się co raz bardziej

tagodnym~ jak glos'ZGne tezy tracą na
bezwzględności, jak l,awa z nich obra-

sta

niejakozastrzeżemami,kt61'e

przeciwnejrnogą

sb'onie

umożliwie odpowiedź

jej trwalszej zdolności nie tyH~o ofen~
w tym samym" duchLL
sywnege. lecz nawet czysto defensywnego działania. Próby, podejmowane
w celu naprawienia tego stanu rzeczy,
zakończyły się jeszcze większą dez()rga~
nizacją tej armji. W ten sposób ze stra~
tegicznego rachunku koalicji wypadła
najpol11ażniejsza pozycja, jaką w nim
stanowiły zawsze masy rosyjskich armj].
Adres zgrotBadzeaia krajo. Koalicja musj liczyć się z faktem, ze
wego Litwlf.
mocarstwa centralne prędzej, czy póż
11
Waszej
Król. Wysokości dziękujemy
niej uzyskają mOŻność oswobodzenia
za to, iż w cięzkich czasach trwania
" swoich sił, zajętych obroną wschodniego
wojny dana zost~a kieruiącym mążom
olbrzymiego frontu, i że sUy te przerzucone na zachód, umożliwią im już nie- . ze wszystkich warstw ludności Litwy
motność zebrania się w naszym starym
tylko obronę, ale nawet próby ofensywne
grodzie rodzinnym i uskutecznienia wyna tamtejszym teatrze. Siły fe nie są
bynajmniej małoznaczne.
W każdym miany poglądów w sprawie przyszłości
naszego narodu i naszej ojczyzny. Po
razie przewyższają one przynajmniej w
tym,
gdy naród litewski utracił swą pań
dwójnasób to, co w najlepszym dla kostwowość, a następnie wiele przecieralicji wypadlm mogłaby rzucić do Eupiał pod obcym jarzmem, obecnie, zdaje
ropy Ameryka w ciągu roku 19j8.
się,
nadeszła ostatecznie chwila. utęs~
Tak więc stwierdzona prat.tycznie
imiona przez szereg pokoleń, w której
i udowodniona już teoretycznie niemoLitwini mogą mieć nadzieję stworzenia
żliwoŚć· przełamania frontu niemieckiego
własnej samodzielnej państwowości, ona zachodzie z jednei strony, a bezakty~
partej na narodowych podstawach. uwizal.;ja arrnji rosyjskiej z drug'ej - staczymy na pomoc zarządu niemiea::ldego,
nowią przesłanki
clopowszechnie już
aby jeszcze podczas trwania wojny 1'adzisiaj przyjętego wniosku, że osiągnię
zem
z tym zarządem oraz z pomocą
cie pokoju przez militarne pogromienie
państwa niemi~ckiego złagodzić dotkliwą
jednej stron.y nie jest możliwe.
nędzę ciężko doświadczonej ludności
Skoro wlęc ni.emożliwymokazuie
kraju oraz módz wspólpracować w bu..
się pOKóJ strategiczny, koniecznym staje
się pol ój polityczny.
Strategowie .dowie naszego gospodarstwa narodowego. Przytem chcemy dązyć ku temu,
muszą pr-:dzej czy później ustąpić miejaby mieszkańcy naszego krajn posiadali
sca politykom i dyplomatom, których
prawa, którymi cieszą się już oddawna
zadaniem będzie qokończenie tego, co
obywatele \,.,szystkich panstw kultural"aczęłasfrategja. Zamiast złamania jenych. Pr0simy o zatwierdzenie przeddnej ze stron i prostego narzucenia jej
stawicielstwa krajowego, zlożonego ze
swej woli, musi przyjść Kompromis, do·
wszystkich warstw ludności, oraz na·
hrowolna ugoda, oparta na wzajemnych
dania·
mu prawa współdziałania jeszcze
ustępstwach, uwzględniająca równomierpodczas wojroy w odbudowie Litwy."
nie interesy żyCiowe wszystkich uczest~
ników wojny.
Ch~ptn. ;,,1edź szefa admini ..
Wszystko też, co od lata b. r. za!st':ii"acji
Litwy v .. Isenlu.ilrgflrząta rządy zarówno koalicji. jak czwórBir'słeigll8
na adres powiłał.
przymierza centralnego, ma na celu nie
c::~ innego, jak stworzenie. i przygofowa·
" ] I Rady Krajowej l.itwy..
me przesłanek dla takiego polwju poli·
"Szanowni panowie l Pismo panów
tycznego. Nawet działania militarne są
z dnia 22 b. m. przedstawiłem niezwłocz
'o obu sironach prowadzone z tego
nie naczelnemu wodzowi frontu wschodpunkty widzenia, ze mają one ułatwiać
niego J. K. W. gen.-feldmal'szsłkowi księ
l upraszczać oczekiwany kompromis.
ciu Leopoldowi Bawarsk!emu. J. i(; W.
Na podstawie tego ponad lvszelką
Wątpliwość

stwierdzonego. faktu,że
- dzisiaj do kompromisu,

polecił

mi

stępującej;

udzielić

panom odpowiedzi na-

Cierpienia, które wskutej wojny spadły na Litwę, zawisły nad nią
°MP6;ł papież swoją propozycję pokojową.
dęźkiem brzemieniem. Szczególnie cięt
oze ona w szczegółach podlegać jesz~
kim jest niedostatek, lttóry, będąc spowoCze długiej dyskusji i rozmaitymzmla-Iłom. Ale zasada, w niej wypówiedziana, ł dowany przez Anglję, a mianowicie przez
wszyscy

dążą

jej zatamowanie handhl światowego dał
we znaki również i Utwie. Spodziewane przE'Z An'!1ję i przez jej sprzymie-

Wstrzymanie W!f~'Iś'OZ!l.ll do

się

rezultaty nie zostały osiągnięte.
W n'ewzruszonej pewności sweQO zwy~
ci~stwa są Niemcy gotowe współdziałać
w odbudowie Litwy. Wódz naczelny f;ontu wschodniego uważa, że nadeszła obecnie chwila odpowie:::nia do dalszego roz~
winięcia jego zaq:1dzenia administrscyjnego z dnia 7 czerwca 1916 f. Wspólnie
z m:ejscową ludnością krdu powzięte bticlą przy?:otowania do odbudowy Litwy.
W tym celu wódz naculny frontu wschodniego J. K. W. genAeldmarszałek ksiątę
Leopold Bawarski powołuje do życia Radę
krajową Litwy, która pod kierownictwem
zarządu wojskowego będzie obradowała
nad podstawami przyszłej atlministracji
i gospodarstwa krajowego Litwy. Litwa
ma stać się krajem kultury, krajem, ldóryby przy zachowaniu swoistych właściwo..
ści litewskich dawał równocześnie wszyst.. ·
klm swoim mieszkańcom możność swa ..
bodnej działalności i rozwoju. Na człon ..
:1{ów Rady krajowej mianuję - w myśl
propozycji ZgromadZenia krajowego - na..
stępujccychpanów (tutaj następuią nazwi~
ska) .. Moi Panowie, członkowie Rady kra~
Jowej! '. Za -wspólną zĘod1 z wami Rada
będzie
odpowiednio uzupe1..
krajowa
niona przez przyjęcie dalszych jej człon·
ków, pomiędzv Ittórymi b~dą się znajdowali równteż Poiacy, Niemcy, Białorusini
i żydzi. Litewski ustrój gminny jest jut
opracowany i będzie panom wkrótce przed ...
stawiony, Wódz naczelny frontu wschod.
niego J. K. W. genAeJdmarszałek książę
Leopold Bawarski polecił przesłać Litwie
i jej tu zebranej Radzie krajowej swe. po~
zdrowienie oraz życzy błogosławieństwa
Boskiego w dalszej pracy dla ogólnego
dobra kraju."

Skandyn~wj~~~andji ..

j

~

•

">","rzN;1: -...,~ ..

,!Nahonal. T /~~f!,fi.>.~-~-oo.,!10~J: R~ąd. an..
glelskt na pr
'.>2:ądu All!e:jyk:ansklego
~str2y~aL
.,0 ca,9V~v;r~z do Skan..
dynawn,{
CIjl. / ' , \ /I
'
Vil"trz
te tlY"do ~"'#ównież wszelkich u<ki
1), /". /czasu :pozwoleń
wet1-, towary już zała.
J:mowi węgiel. Wznowienia wywozu należy się spodziewać dopiero WÓWC2RSj.... kiedy państwa sprzymierzone porozumieją się w sprawie zasad
nowej polityki blokady.
.

rzeńców

Słanowisko hro lll Czernina

zachwiane.
,.Budapester Hirlap" donosi, te VI
austrjacko-węgierskiem miuisterjl'm spraw
zagranicznych zajdą wkrótce doniosłe zmiany. Stanowisko hr. Czernina jest powatnie zachwiane, gdyi:: znajduje on silnych i
licznycb przeciwników śród kierujących
kół węgierskich. Jako jego następcę wymieniają b. ambasadora hr. Mensdorff.Ponilly-Dietrichsteina.

Ried~szłe
K6ł~

wy!Jory ~rezes.a
Pohikiego!ll"

.
W dniu 24 września odbyło się po..
SIedzenie Kota Polskiego. poświęcone
sprawie wyboru prezesa.
Mimo, że pertrakfacje toczyły się
już cały miesiąc, jednakże i tym razem
nie żdolano dOjść do poroZumienia.
Ludowcy wystawili kandydaturę
posła Witosa, ltan::lydatura posła Daszyń
skiego miała mało zwolenników. Najsilniejszem poparciem cieszył się dr. mą
biiiski, jednakże i on nie potrafił UZyd
skać zeecydowanej większości.

ChcrGba b .. ces~rzG\wejllll
YiI1uowy ..
Korespondent t,Berliner Tbg. ", Hegeler, donosi:
Silny przyczółek mosfot}.'y pod Jakobstadtem był stałą groźbą frontu niemieckiego. Postanowiono więc wyprzeć
rosjan na drugi brzeg Dźwiny.
Miejsca dogodne do afah'u na szerszymfronde byty tylko w północnej
części przyczółka mostowego. Ate tam
właśnie rosjanie ustawili silne baterje
na wyżynach północnego brzeg~ Dźwlny
i ogieii ich móg.ł zadawać ciężkie straty
atakującej piechocie ze shzyd4a. Rc~
sjanie skoncentrowali również wieHde
masy piechoty po obydwóch stronach
drogi Kreuzbul'g-Mitawa.
Do ataku wybrano miejsce, zdawałoby Sięf że najmniej dogodne, na rrze~
smyku pomiędzy Ros"2:e i Rudzait. Ż,,-by
ten atak się udał, trzeba bylo wprzód
zupełnie zmusić do milczenia ar~yierję
i mitraljezy przeci\\'nika, aby nie działala tam żadna {!rmata. Artylerja niemiecka, poparta przez ciskacze .torped,
do!~onala tego. Po półtoragodzinnym
ogniu wszyst\ie bat6i'je rosyjslde za~
:milkły, a o 5 rano piechota niemiecka
ruszyła do ataku i o godz. 9 m.5D zdo~
byla" wyżyny pod Rennebergiem.
.
To ułatwi·ło natarcie innych kolumn.
.
Kontrataki rosyjskie zdobły na
wschód od Sussai powstrzyma6na chwilę
natarcie, ale nie zdołały sfanowczo go
zahamować. Już wieczorem zaczął &ię
atak na Jakobsfadt. gdzie rosjanie oszań
cowali się do ostatniej obrony. Dnia
22 września. wojsko niemiecide wkroczyło do miasta. Jednocześnie rosjanie
opuścili północny

Cały przyczółek

sbai

skrętu Dźwiny.

mostowy znalazł się w
niemiecldm.
Ze strony rosyjshiej walczyły trzy
dywizje: kaukaska. 184·ta i 61Ha.

ręku

Petersburska

Agencja

Telegraficzna

d~nosi: Z Jał!y komunikują.o" chorobie byłeJ cesarzowej wd::nvy M:U!l Teodorówny.
St:m zdrowia chorej jest GOŚĆ poważny.

Z k.~mG~ikai:óv3 k~a~~nji:!
Z rosyjskiego (22 września)
W kierunku J ,11'obsztaOtu nieprzyjaCiel ostrzeliwd gwałtownie, 21 'I.vrześ
nia zrana, stanO\.viska nasze, kieruj ac
rociski chemiczne: przewa:imie na nasze
okopy w odcinku Dackem-Neu Selborg,
oraz na punkty leżące bezpośrednio
poza tym odcinkiem, w szerokim obrę
bie. Oh:ofo poluclnia wystąpili niemcy
do ataku, odcięli część naszego stano·
wi.ska na południowym zachodzie od
Adminam.r, wfargnęii do· nasz:ych Hnji fi
zawaadnęli niektórymi pun!dami, odległymi o dwie wiorsiy od Dź,.viny. WOjd
ska nasze, pod ostoną straży tylnych,
cofnęły się na prawy brzeg Dżwiny.
Z francllskiego (24 W'l'ześf!la).
Na pruwym bnegu Nozy, po sil ..
nem ostrzeliwaniu, zaatakowali niemcy
linje francuskie na północ od lasl!
Chaume, na szerokości 2 kim. Wykonany c:zteren;'la bataJjonami atak niemiecki, poparty oddzialami szturmowymi,
odrzucony został ogniem francus'cim.
przyczpm atakujący nie zdołali po więk
szej części dojść do linji. francusUch.
W kilku środkowych odcink~ch rowów.

gdzie udało się niemcom wtargnąc chwilowo, zawiązały się zacięte walhi, za~
kończone
pomyślnie
dla francuzów.

Pozostali oni ostatecznie panami tere:lu
walki, pn;yczem zadali nieprzyi~cielowi

ciężkie straty i~rwawe.

RÓW;10CZeŚ!"'iL~ i

dwa ataki, wykonane w pobliżu, zakoti.~
czyły się niepowodzeniem dla niaprzys
iaciela ł dzięlti waleczności t'IJc>;sk ~1'E::n"

M 265.

fi AZE T A Ł O D Z KA
emskich, które z bezprzykładną brawurą
ruszyły ze swych sta:1owisk na spot-

Rl\Ioh

kani.e atakującego nieprzyjaciela. W go ..
dzinach popoludniowych dwie próby
fltal~ów niemiec deh na stanowiska w lesie Chaume nie miały innego rezultatu,
jd.. tyntO ten, iż powięhszyły niemieckie
straty krwawe. Francuzi zabrali pzytern 50 jeńców.
i;AZM

Telegramy.

Warsz!a'iy p'l'~y !atarniach..

Cena nafty wynosi

«amtn\li~~t nieniie~b;;.

Berlin, 25-go

wrzEśnia.

Z widowni

ludności.

. W tygodniu od 12 CD 'P
'11. urodziło się w WarsZl3wie 103 ~... ;~;;. thrz(~
śdjanskich (53 chłop;:ów, 50 'dziewcząt) i
90 żydowskich (37 chłopców, 53 dziew·
częta). Dzieci nieśiubnych urodziło. się 14
(7 chłopców, 7 dziewcząt) chrześcijańskich
i 33 żydowskich (16' chłopców, 17 dziew~
czat). Zwiazlrów n;ałteńsirich zawarto VI
tym czasie chrześcijańskich 32, iydowskkh
'27 Przyjechało w cza~ie tym do Warsza~
wy 1845 osób.

zakwarfę.

ob~cnie

Ludność uboższa

20 mk;

kończy prz.~

cę domową

o zmroku, który w suterynacb
rozpoczyna się teraz po godz. 5 to też,
jak donosi. prasa \v8rszawska, w Alejach
Jerozolimskich pomiędzy ul. Leopoldyny
ku rogatkom, wili'czoremrozmaid drobni
rzemieślnicy przy świetle lamp elektrJcz~
nych konŁynują swą pracę.

(Urzędowo).

zacbodniel~

front moJsk ~eliefliła I'iIilrs:ml!m poin~gi}
Rs. Rl!pprcctlli BaWarskiego.
Zwalczanie baterji nieprzyjacielskich
energicznie dokonywane przez artylerję
naszą, zmuszało je czasem do znacznego
ograniczenia ognia nz flandryjskim' fron~
cie bojowym. Po sporadycznych sJInych
falach ogniowych nie postępowały żadne
n ltarda anglików.

kulacją określa prawo m aferjalne. T~
zm.czv, że przy okr~ślaniu· iwmpeten C]l
urz~du należy uznać karalność z~ odmawę zeznań lub fałszywę zeznanH'" oraz
prawo przeprowadzenia rewizji. postmo~

wiono wreszcie ułożyć tekst rozporządze..
nla, które mają wydać odnośne v,:ładze

i po zatwierdzenlu pro;ekt:; przyst~plĆ na-

. tych miast (}) wykonania reainego.
He2"ba~az

drzewa.
obrębie komisarjazostała fabryka herbaty
~

W tych dniach w
tu ID. m. wykryta
z•.• órZeW2.

Oto kilku
biorców"

strucrało

pomysłowych

przy

P{;1TIocy

"prZf.dsię~

masryny

kawałki drze~a lipowego w len sposób,

że w~órki te podobne były do liści hcr~a
Następnie wiórki farbowano odpOWIe..

ty.

dnim kolorem i suszono, poczem wrzuCO~
no do naczynia napełnionego esencją. z
prawdz:wej h rbaty; gdzie znajdO\~'aly S!.~
przez pewien czas. Po tej mampulacJl

~"oIa".

Władysław F,y~zta~.

Nad Aist!e, oraz w Szampanji przei~
śc;owe wztn<lganie się ognia i walki
wywiadowcz:. które dały nam w zyslm jeń
ców i zdobycz. Na wsdndnim brzegu
M'ny między drogą VacherauviHe-Chai!mont a Mattcourt rozegrały się wśród

lokalne

Iwan Musienko, śltlsarZt pseudonim
",CzetwlortJ'i"; pracował od roltu 1906, }l0-

południe od Beaumout wojska
nasze wydarłi francuzom rowy na szerckości 4.00 metrów i utrzymały je pomimo

nie ·ofi r

~i
.

in r. cie'mllcedońskJm.
Ger.eral-IntJ«termłsI1'3

'1

WJEDEN, 25-go września. (Urzędowo)

Z widowni
Nad Isonzo -

ogień artylery~ski

, nic~ym do spraw polskich. Był to pospol

wojnę I

przedpolach.

.~

silny nieprzyjaciel ski

lity den uncjanf, który dostarczał przewat-

nie

fał~zywych

Greńkow.

informacji.

pr,ndonim:

działalność

bufetowy

W Białej
Był

Cerkwi;
agentem
p0!ll.0cniczY?1 dla ort?aU1zac~i P JIskich, wa..
tmejszych 1ednak informacji nie dosłar

Dlate~opodpi!uil

włoskiej.

i ożywiona

l

~ły wyni~ przedłuia

Z widowni wschodniaj.'
walki na

z o30bna

wynill jest mostem:prowadSfącym do pokoju--

. Komunikat austrjacki.

Miejscami -

I

nia! ~ ..~ Gdyi: d o b r y

'-

ŁlJDENDQRFF..

poiycz-

prawem samo~acJ,owa. .

'1

f~.

~aide~o

.

Ferior . Rudicz, pseudor.im: _Dlewia..
ty;-. Pobierał 30 ruDli. Pracował od roku
l 1914, idormu,~ąc o S.-R.
f
Lew Zelman, student kijow3kiego in: stytutu handlowego. Pieudonim: .. Lwow·"
Pobierał 50 rubli. PracJwał VI sara tow·
skim zarządzie iandarmerji, informując (}
nastrojach wśród studentów, ewakuowane..
go w roku 1915 do Saratowa k i1owskiego
instytutu handlowego.
SikoISki f(uźma był w róku 1509
! taju} ID agentem thersońskiego zarządu
! iandal'merji~
I
Pinkus Sztejn, krawiec z Białej Cerkwi. Pcczątkowo w roku 1913 pracowałt
: jako agEnt pomocniczy, po.bierając wynal grodzenie "od sztuki". Następnie był stałym wsp6ł~iracownikiem pod pseudonimem:
,.Zmerymkij"; informował o ,.Bundzie·,
S.~R., S.·D. i organizacjach robotniczych
w Kijowie i Białej Cerk;,.,i. - Był to nader czynny współpracownik# wydał mnóstwo zebrań, i poszczególnych osób. Obecnie znajduje si~ Ył niewoli.
!
Resler E::o;;h pracował od roku 1913,
jako agent pomo::niczy "od sztuki'" w Fastowie. Specjalnie donosił O pośle do
. drugiej Dumy Nieczyzajle.
Was)'l Antonow, włośdanin~ sIniył w
.. .
folwarku Horwatta. Był agentem po moc-

wojennejjest obecnie"

dla

i

S.·R

Q

.tyrka trochę
zdro ego rozsądku!
Podpisy\vi1ł)ie

50 rubli. Razem ze swoim krew,..

. nyn' Cy~yi;:m Wasilenką (,.Piatukow") ill~
~ fOL;vwał o S.-R. i RaarchistJch.
Winokurowy szeregowiec 6 bataliotlu
sa!){:rćw, kawaler orderu ŚW. AndrzeJa.
Pseudonim: ,.Jwanowskij". Pobierał 20-25
l.u,bIL Pracował od Ioku 1914, informując
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Pierwszy

bieraiąc

"

kilku przeciwuderzeń. .W lesie Chnume
doszło do zaci~tych walk zbIiska, które
nie zmieniły sytuac;i.
Ped Be!:onvaux natarcie na linie nk~
prz-jjacklskie uwieńczyło !3!ę całkowitem
p:Jwodzenicm. Razem zabrano francuzom
przeszło 31",8 lt;ńców.
W lice}" oddział szturmowy wtargnął
do stap.owisl(8 nierrzyjacielskiego i pcwrQc;ł z pewną liczbą jeńców.
Wczoraj wieczorem lotnicy nasi zaatakowali Angij~. Na gm:::chy· i śpichrze
wOjSk0We w sercu, Londynu, l:a Dover,
. Sourhend, Clatam i Sheerness rzucono
bl)mby.
Pożary świadczyły o dobrem
działaniu. Wszystkie samoloty powróciły
n.ieuszkodzone. Dunkierkę również zaata!wwano bombami.
Przeciwnicy stracili 13 samolotów. i
Nad;:orucznlk Schleich osiągnął 22 i 23 I
zwyc:ęstwo \V pcwietrzu, porucznik Wii$~.·
thof 21.

szczególnego.

wy.

skim.

Na

Ni~

~ Ga1~cji.

. siedleniec, pracowar w m).;In~wsklel agen, turze Z,dąz;m spółek spoiy xczych. Pseu..
contm: .. ZielińsIii" pobierał 50 rb. lnior~.u'i'iał o koop:::ratywach i ruchu ukraiń

wałki

oraz na

o[hrany.

.,Dziennik Kijowsld" donosi:
K:misja, badająca dokume:-:ty Jjochra..
. nv" kijowskiej, ogłasza nOWi l1st~ agentÓw i współpracowników "ochrany·:
Zachar Wyrowoj, poseł do pierwszej
Dumy państwowej O? robotników gllbernji
kijowskie;. W Dumie nl\leiał do frakcji
truaowik6w. Pseudonim:"Deputat"J pra.cował w "ochmuie" od reku 1910, pubie.
rając 50 rubli _miesi~cz:ni~•. I?~s.tar,:zał informacyj o ZWIązku wł0scla~SKlm l ukra·
iósidej partji S.-R. Inf:·rmaCJe jego uważane były za nader cen nt'. .
.
.
Andrzej Otto, nauczyciel gimnazJal·
ny. Pseudonim: "Barin" '. P~acował od f.
1907, informując o orgamzaqach S.-R. In·
formacje jego uważane były ~a nader. cenne, z biegiem czasu usuuął SIę od dZIałal
ności szpiegows:':iej.
Załmau HIUlme1bnd należał do partji S.' R. p0d pseudonimem parłyjuym:.
Siergiej'" w ochranie" pobierał 60 rublL
(03tltnią pensję otrzymalw Iuty:n 1917 r.}
Informował o S.~R. kooperafy,'lie "Ziźó"' i
orO'ani~acjach zawodowych. Po rewolucji
, wY':itępował na mHyngacb J brał udziat w
mar;,'f~stacia;:h. Podczas po::hodu 16 marca niósł sznandar z napisem: "Ziemia i

front flieJnieddego nllstępC!) trol1!1~

. gwałtownej akcji :::rtylerji
piecboty.
.

aU20łów

Usta

"Praczeszny}".

cza~

!otnicza.

)

Z wrrlowni [lt):udniowo"wscbodniej.
W Albanji toczą się pomyślne wałki

z bandami.

Szef sztabu. generalnego.

ZzIem polsk.lch.
Osobiste.
Powrócił

do Warszawy po dłuższym
pobycie w Stokholmie dyrektor departa~
mentu spraw zagranicznych b. Tymczaso.
wej R.ady Stanu hr. Wojciech R.oztwcrawski.
Ra'l"ady inspellttol'ó. s:dtoSn.ycb.

..,. Do !Varszawy przybyli kandydaci na
msp""k~orow: szkolnych okręgowych, kt6rz~ odn~walą pod przewodnictwem p. Mi~
ku.owsklego~~<1m~rskiego narady, związa
?e .z nastąpic .~alącym prze:ędem szkolIOctwa w poIsJue ręce.
.

Urząd:

była

do

zwałczania-

spekulacji.

Jak donosi BGfoS" w tych dniacb odsię nąra.da przy udzja!e burmistrza

Drzewieckiego, przedstawkieli prokuratury
i palestry. na której rozpatrywano projekt
stworzema urzędu do zwalcza~ia spekulacji.
Projektodawc~, p.. Poliki er był zda.
ma, że ur~ąd tału wm:en: być stworzony
przy WydZiale Zaopatrywania, jako insty~
tucji nallepiej ze spos::.b~mi i sztuczkami
spekulacyjnymi obznajmionej.
Zebrani przychylili sj~ do wni9sku
p. PoWriera, postanawiai~c.. stworzyć taki
urząd jako organizację, w które i skład
wejdą' przedstawIciele handlu, prZemYSłu
i instytucji obywatelskich. Urząd ten bę
dzie ustanawiał ceny maksymalne i jednocześnie dozorowałł aby ich nie przekraczano~

.

-

"prawdziwą'" fuż "herbatę- suszono, pako~

Bagaże

do odebr.:lnia"

.
J:k ponównie don~si c. i k. dyrekwano w papier, w arkusze ołowiu. naJepiano etykiety wsyjskich firm i banderoI~. · cła drog żelaznych w W!edniu,w składadl
I oto w wielu sklepach sprzedawano ro- LeosdorI znajdują się od lata 1914 r. bagaże Pc:l",~ów i Rosjan. Własdciele mogą
syjską he.rbatę % ,.zapasów".
z.giaszac Slti ze .swymi pr,tensJami pod a'If.
Bliższe szczegóły tej ciekawej ,.Jabry~
·
dresem
nastliPulącym: K u. k. S!aatsbahnki herbaty trzy:naOe są w tajemn:cy przez
wspomniany komisariat, który mima zwra- : direktion BergunskommissioD, Wien XV.
Wesibahnhof.
<:ani&c S!ę doń d~iennikarzy, nie cbce udzie~
1ić żadnych info~macii.
- P"%~fłiesielłie Bep. "ej.. N. 1'. H.
K;--adzież za 30,000 marek,.
Departament Wojskowy N. K. N. %0
VI TIfJC'j Z so.boty na' niedzielę wtar- · s~ał przen~esiony. z Piotrkowa do PrzemyŚla.. W PIotrkOWie została lylko drnkarnia
l5;;ęH zf(:dzieje do puste;!D Joff?Iu fi" 2-im
plztrze domu M 21 na NaI:!wk<lc&, stam- · depzrtamentowa i crganizaCja v. ydawnictw.
t'.łd za pc:.mocą ,!,ycięda rodłogi dostali
_
- Swłęto Ilarpackiej Brygad,J' Lee
4

Sl~ na i?t::"wsze piętro (o skl-adu guzików.
NIe znanzłszy tam odpOWiedniego łupu
•
!"
•• S3!! do skiad'u•
w}'lama.i
po,,;,Ał agę• '.:t
l l.;OS!':W
. A
'"
x le",wabldllil, ul1eszczące.-;o się na pa~te~
W\ skąd zabrali iedwabiu w 5zt~ka{;h za

Postanowiono równieź ustalić) że usadę postępowania urz~dil walki ze spe~ . 30,000 marek.

.

glonihv.

Dn•. 30 września 1>. r'l jako w trze..
wymarszu 2-ej Brygady J...e..
g}o~ow w. Karpaty! odbędzie się w PrzeIDJ:slu - l akmformuie .Dowództwo Fol..
sInego Korpusu Posiłk()W~o· - ttroczy.

c~ą f?CZD!Cę

~.

<=

sta msza Polowa z udziałem w3zvsikich
~ił i rodzajów broni. wspomnianej Brygady.
• ~a .l1r?CZysto~ć legionową jest zap~
wIedziany lu~zny zjazd delegacji z I(r6Iestwa iOaHcji.
fil l.egionach.

Pomiędzy szeregowcamHegjonistami, obywatelami ł~rólestwa POlskiego
znajdują S1ę nieletn!J skazani za wykroczenia na I'a1"ydyscyplinarne. Zwh'!1'zch!f\OŚĆ Legionów rozklasyfikowała wino.
wajców . w ten spos6b, źe skazani na
areszt za mniejsze przewinienia, mogą
powr6cić do domu) o ile ich rodzice
i opiekunowie zlożą zobowiązanie piś
mienne, iż· rozciągną ba9zny doz6r nad
takimi nieletnimi.
Eh:le.ń .3:naczka" na

-

ciep"'ą

dzieżela żo-tniel"za po!s;~illllgo.

tateczne cd:ywianie si~) rada pedagogi!:~- I
na zwróciła się do Rady miejscowej iR3~
dy okręgowej o zapewnienie słuchaczom
s~IPinarjum bezpłatnych lub ul;;owycb. ob!adów w lmcblliach dla intelige!lcji.

Wobec zdehomplefowaniazar:ządu
Stow. handl. rols~ich, wywołane~o bądź
to wyjazdem, bądź teinie branie-m
udziału w posiedzeniach zarządu z po-

śród znajdująćych się w Łodzi członków,
prezes po Chwalbiński złożył swój

-

Pożyczki bezpr~centolill'e.
poiyczek bezf)rccestowych z· kasypozyczkowej de.legacJi
~es;enia· pomocy biednym odbędZIe SIę
!i-go. października.
-

Najbliźsza wypłata

..;.. Wystawa eksponatów i pomocy

Ze Stow. robotnik6w

Chrześó.

.
Wczoraj wieczorem odbyło się j:osieózenie Zarządu Stow. robotników Chrześ~
cjańskich. pod pr~ewodnictwem ks. kanonika J. Albrechtf:.
Postanowiono urtadzić w Domu Lt!~
dowym. w dniu 14 paićzitrnika, o godz.
4 po poł., dla członków Stowarzyszeni.a
Wieczór I(ościuszkowski. Wybrano komIsję, złozoną z pp. Adamskiego, Iviakar~~
wic za i Paw1aka, która, w celu ułoiema
programu, porozumier. się z głównym 1(0mitetem Obchodu.
DCl udziału w z;; powiedzianym wieczorze zaproszony został chór polski przy
kościele św, Krzyża.

W celu starego nadzoru nad prawikooperatywy i prowadzenia pr:le.dsiewzi~cia utworzona ·został4i
komisja przy składnicy Sf,.ożyw~zej:· J?~
komis~i tej weszli p. p. Herc, Zlelmskl 1
Pawlak.
(X)
dłową działalnością

C~yje konie"
W duin 19 b. ID. Qdebrano na szosfe Pabjauicklej niejilkiemu H€lowi. Lll~tmannowi 2
ku:ię z wo~em, o·poc:hodzeulu ktorych nIe umiał Luf~m;).nn udzielić. konkretnych danych.
OpIS Ron;:
1). Gniady ogier, e-latek. z blalą gwiazdkI\, na łbie, okuty na 3 l,ogi.
Warto?ó ok.oło
4000 mk;
2}. Gniady walach •. nj~okuty, oh~o 41at
z
bi.lł/k
gwiazdką
Da. łbie. Wartosć (:koło 2coa mIr.
Osoby, Irt6rym skrndziono podobne k0!lie,
zechcą się zgłosiĆ do wyd;,;ia.łu bym. aKty
Ji 2015-17 H., w ('(:lu obejri:enia ich.

Kronika

Wyrok.

l

j

Po mowach obrońców, którzy w pTzemówieniach swych powoływali się na nieskaz:telna przeszłość swyt'h klijen.tów i wskazywali,
że przeważnie "łnpów ki« był;r im gwałtem
wciskane, l że społeczeń::;two nasze tak S!i~ .,Z2yło z faktem posyłania prezentów urzędnuwm,
iż było to wprostzw'yc~.ajem. l!. teraz uwaisne
jest za. przestępstwo,
o go12. 5 po 'pel· przewodniczący ?dcz'ytul wyrok, mocą ktorego skazano: ~c~m)dtkle:
go na 9 miesięcy więzienia, zali~3zaJąc m~ 4 1.
pół miesiąca WltF:!,mia śle?cze~c;. M~,za l Breniatowskiego na ti tygOdlll a W ysochego nI!. 2
tygodnie ~dęziC1lia z zaliczeniem ,.~a. wszystkich CZR~U ods!rdywani;; ra śledztWIe.
Sm3n:vńssi· mu sprawę odroczono do wezwaDia świa1ka R"USDera.
Pfeifer zostal uniewinniony.

przy uł.Ewangielkkiej

11,

otwartą zosiała stała. wystawa
wszelkich . Śrcdków naukowych l ekspona·

tów s2:ko.!nych .. "

.
Wystawa Jesł otwarta we
..·.·..sobofy od godz. 4-ej J;0 poło
.

.

l'

wtorkI

-PołsłtieseminarjuiIII nitu.Ćzy ..
cjd3"ie~
.

Dziś

i jutro trwać będą jeszcze eg:s"
dla nowowsfępujących kandydatow.
rozpoczną się wykłady

rolnictwa, o·

;;->t1itf{jttn::ctwa i pasiecznictwa, dla ~tórych
:;,-W;YZt:ła. c.:ZOIIO. trzy godziny w tygodmu.
bliskO 70 proc. słuchaczów
riiezamotnej j wskutek panuidroZ'ilZllV niema funduszów na
dos~

p.

teatru łódzldego n~Ieży poczytywać za k:ok
w kierunku pozytywnym, którzy b;,z W'"ltpienia daje rękojmię, źe obecna dyrekcja
zdaje sobie spraw<: z tego, jaka rola przy~
padła jej do spełnienia.
Zaznaczyć tu wypada, :?:e "Kordjan",
błowac1de9,"o, bez względu na swe tende-

cjenarodowe w najltpszym tego zna::zc~
nin słowa, jest utworem p.xr ex"elle:zce,

aktora - obsypywała cennymi podarunkami, a to wszystko za pi.eniądze p.OŻy
czane, wyłudzane pod pozorem. "mt::resu· od łatwowiernych. Zdradzlta SH~
ofiarowaniem banknotu 1000 markow~ga
polic;arttowi, co naprowadziło wladze na
ślad jej oszukańczych interesów.
Sz;;ściolełni

Zapiski teatralne.
Jutrzejszy...

,.KORDJAiVu~

Istnienie w wielojęzycznej Łodzi ćo~
brego teatru jebt sprawą pierwszorzędnej
wagi dla wszystkich myślących i czują
cych po polsku. Teatr bowiem jest tą
osobliwąśw~ątyl1ią, w której widz doznaje
szczególnej metamori,ny - staje się, mianowid/:', tern, czem być powinien - !sto~q,
skłonuą do platonicznego poznawama Z}$."
wisk natury glębszej, do chłonięcia czaru

i

piękna.

Stąd niezaprzeczone kulturalne znaczenie teatru jako środowiska, z którego
promieniują myśli wiedzy ludzk!ej, płyn~
wartkim prądem ożywcze UCZUCla mlłoścl
ziemi o~czystejJ dolatuje p eśń czarowna

szachista_

Wśr6d koł" szachistów w WiedniU'

pojawił się nowy szachista, nazwishiem
Rzeszewski.
Od pewnego czasu gra z powo~
dzenlem w klubie szachistów znajlep"
szymi mistrzami, których bardzo często
bije. Gra szybko, zdecydowanie i po
kr6tkim namyśle. Siedzi na wysokini
. tabur~cie; inaczej nie mógłby sięgnąć!
do wyso1-;ie::!o stołu. Chwilami tylko
, ... sLmia sobie oczy, jeśli rociągnięcie

pt;inym zamyśleń i sllgge~tji.
Niewiele
rna być decydujące, a poło:bnie partji
jednak ludzi posiada crganizac;ę do komtrudnem.
platywnego odczuwania, tym wszy5tkim
wyda wać się będzie, Zf! w "Kordj:mie" są
ustępy niedopow·edziane. Na to rady niema. Stąd utwór pelne wraż;~nie w t{'a~rn
Niezna~e
O
dawać może, albo, gdy pllbliczncść do
nowej formy (wi;:>T>za i sfy~u) przyzwyczai
Podczas rozbierania romów w klUSZe
się, ,aUw, gdy S1ę przeprowadzi śclślejszy
torze św. Du"ha w Wismarze·w 1\!ed"m.
cenzus. Ale podczas wojny na tt:n ostat- bUft'ji znaleziono biblj~, zawierającą pergani środek Dozwolić sobie trudno, zwłasz min z deka\tem· proroctwem. Proroct\~'(l
cza w Ł'Jdżi, gdzie teatr opiera sw6j byt. pisll,lleręką bra;:;iszka kiaszttirDf'go z f. 1701
na szerokichwars1wach spdecznych, a nie
brzmi dosłown'e:
na wylmu1cach ...
"Panie ulituJ gię n~;d biednvm Juden~
Obawy jednak przed niejasnością
!;tóry się elą:de od Ciebie odwra~!l. !5u.rz,
"Kordjana" upadają, gdyz scenarjusz dra~
:l'wde ida,z:ofY. niszczy rpwoJe SWl(;t~..
matu ukJadali pp. Tarnowski i Kotarbiń~
miejsca. Przypisuje on sobie Twoje sili
ski, a ci niewątpliwie rzeczy dla widza
i ni.}' wa ich do tych celów. Europa w t~m
nit'zrozumiałe lub niemożliwe do wykcna:::z',a'e, ktedy stolica papies!;a pustą, będ:ue,
nia na scenie (naprz. prolog) odpowiednio
IlU wiedzona. b ,dzie przez Btra~zną ohłostęi
okreśLili. Podlug ich scen2rjusza • KorZłość, przeku;etwc i nlenawhić ng,~r~ie mllłą:
djan" ujrzy jutw Swiatlo kin!d::tów, na
grumadkę,
Z:.mord!)Wanle księcia rozpali
które, niestety, tak dhlgO, bD zgoła ról
pużar.
EieJam państw podniesi~. się ~rze.
wieku czekać mUf,1?,ł...
ciw r tłkowi z dwiema gtowl:.ml l ptal~owf
Czy jednak Kordjan przejrzał
.z jedną głową. Ptaki &krzyr:łami będą
w porę ł Czy okrzyk iego na Mont-Blanc
(;d,ł:;;ać swe prawa i pszurarui ich bronić.
-"Polska Winkielriedem *) narodów" rzeK~ ćt:>, ze środka, który z przeciwnej stronjl
czywiście miałby s:ę stać ci.::;lem.,,?
dO;3i~dL·' rum;ka będzie otoczony prze!
Na pytanie to odpowie hi tarja i ;0
nawałę nievrzyjadół.
R;;.sło IDon&rchów,
chyba jeszcze doby współczesnei.
br~m;{;ć bidziE: jjZ B[}g:<Hll naprzód!" MiHI;

prorocfwo wojnie powszechnej

B.

·l muzykI.
-

WI Ł~d;zi.

Słynny śpiewak nadwornej Opery
Berlińskiej, Herman Jad]ow~ter, !;fórego

echem rozbrzmiewa po

przybędzie wkr6tce do
dnlu 16 października w
Koncertowej (Dzielna 18) wystąpić

cafym

Sali

od'
Si!!,

w'l.1lkie zapasy na wEchodz;e i zachodzi,,:
pochłoną wielu luuzi.
Wozy pędzili
Lę,lą bez koni, ogn:st(l~E;m(lki w1.hij~ zię w po',.,-jeLcze, si':!hc ogi~ń i g:ariq, nidlez~ m:a ..
.. ta i wsie. B8z:d:.lie ludz.Ie się ternu przy·
~)l1daó będi1. Lud US l y8ZY o"t,zeźellre BO f
l Bóg: twarz
!Swoją odwróci.
'Poy lath
"ię~ 'rr:iesięuy trwać będzie wdka. GłÓ!'
z"ra:.;s i m~r zabija wielu ludzi.Przyjdz
,'~a~. że ł!ltwiej będzi~!1. o';oa .kupować, fi
::przed&wać.
Cllh:b h~dzie Uczony i roz
ki(;re

Ht:rm:IIID J.;d50wker

sława glośnam
świecie.
Łodzi, aby w

będ2.'e im t0wartyszsć i wieść
~ wyelę:1twa d) zwyclęstwa. Rozpoc-zną

boska

z wł si'lym j\oncertem.

.
Koncert Jadlcwkera, którego prasa
za~ aniczna zaHc;:a do najpowazniejszych
ry~ałi Carusa, b~dzie bezsprzecznie
rżadhą ucztą artystyczną dla muzykalnych sfer naszeg.o rriasta.
Bilety są już do nabyds'wczyŁelni
Nowości Alfreda Straucha, Dzielna 12.

dziehny.
ludzie
Jov':nć

Morza

mif'szbć

zllcz<:rwienią i'!lę od krwi,
będ:~ na duie morza i po·

na zdobycl'?

porwie się do

Naród siedmiu gwhzd

7~P!.lSÓW,

aby paść na tył}
i'ilnegu u;!"du i od".n6cić go od ś;·odka.
K,'al ll:. morzu b<;:(h;ie ze swoim królem
;:t'ł;ity i zepelwi'ity na, dno llijdzy, ailuy
m:,ród dług!} się jenc·,~e l·ę:izie opiera(o.
Zwyo''tzca nosić będzie krzlż. Między

tder:=mi mi"stHUi z

drugie

piętro,

t~~

o niebotycznych m:::rzeniach i ideabch
Jlldzk;ch. Na;sf:niej jednak re~guje wyobmźnia 'widzJ na czyn bohaterski, zja.
wiany nl sce:1:e. J"st dlań wówczas jak
gdyby źródłem natchnienia i podnietą.
Szerokie tedy jest znaczenie społecz
lIo-narodowe teatru, o ile kierownictwo tegoż idzie po odpowiednio 7akreślonej li~
nji. zwłaszcza w wyborze sztuk.
Wvstawied,~ .Kordjana" na sC2nie

--<1=1>--

.zkGlnlł~b.

opa..

POz~ańskich

sądowa.

S.prawa urzędników R. Ch. i M.

~westjOł'łewał1e robIe.

J

7e Sit~w. ihliuUowcllw Polskich.

mandat.
Zrzeczenie się swoje p. Chwalbinski tłomaczy tem, iż nie chce brać na
siebie odpowiedZialności za dalszą dzia~
lalność Stowarzyszenia.
Łącznie z postanowieniem prezc;sa
złożyli swoje mandaty i pozostali człon
kowie zarządu, Móny dotąd sIale pracowali. Skutkiem te~o zwołanem będzie
w dn. 7 raździernika nadzwyczajne ze~
branie ogólne cdonków, celem do"'onania wybor6w.nowego zarządu... (X)

świutem,

z tym

]\'ahożeń two :l2łobne ,a spokój du~7.y zmerłej odbĘdzie sil:! w dniu 27 b. m.
O godl. ;O przed pnłudnh:m, wyp:o'sadzeoie z\vlok 2a~.~ kapii~y pr.:~dr<?
grzebowei lwściota św. Krzyża n,1 ~tary c;~-;eHt(jrz katollcKi rya~tąpl teg?z dn.a
o godz. 5 pG piJ., o cem zawjad3mia~ą kre\\nych, przyjaCiÓ! l znajomych
pOl:.~rążeni w głębokim smu1ku

użytku pubJicznośc?
-

rozsta~a się

wer

Bib!:n:eka publiczna, mieszcząca się
przy ul. Piohkowskiej 150, w dniu l-ym
października zostanie otwarta i cdd2na do

0-

-

Z

........-~Hl.inteka PUhłic2l:':a.,

_

pismach warszaw.skich czytamy:
.nięuzy właścicielami domów a ~okato."mimnoża się sprawy z powodu, IŻ włzśckie'e odmawiają przyjmowania komorneio W banknotach rosYJ'skich, sztucznie
dziiukowanycb. Swhit bandlO\~y zC,iekawo::dą wyczekuje na orzeczenIe sądow w·
tuch ·.sprawacb.

ś.

wańców.

j

in

ŚW. Sakrą:nentami

. Rada opiekuńcza seminarium poczy~
mła kroki o przyznanie seminarjum paw
stałych stYPendjów dla ubogich wychc-

W niedzielę dnia 30-go b. m. Łódz
kie .. Koło Pomocy dla legjonistów poIskich<4 urządza za zezwoleniem władz uliczną tsprzedaz"znaczka"', z którego cochód przeznacŻony jest; jak zwykle,na
Cif'płą odzie~i bieliznę dla żołnierzy pcI~
skicb, tak bardzo potrzebną z .vłaszcza WO~
bec zb1i~ającei się zimy, na oj:łiekowanie
się zwalnianymi z powodu choroby legjonistami, a wreszcie nastałe zapomogi dla
'Jen rodzin legjonistów, które albo jesz..:ze zaromogi rządowej nie otrzymały, albo ją mają cof'liętą.
Ruchliwa działalność "I(ola", której
wyrazem jest między innymi herbaciarnia.
tak doniedawna dla taniości cen popular~
na. między tołnierzami . polskimi, iż co. dziennie lokal jej· doszczętnie bywał· wypełniony, a wreszcie i inne działy I(oła,
jak pralnia dla żołnierzy, sekcja szycia i
wysyłania legjonistombielizny powinny s;:;otkać się z jaknajgorętszym poparciem miejscowego s;Jołeczeństwa podczas
<liedz:elnej kwesty.
Dla lepszego zorganizowania kwesfy .
millsto podzielor.o na dzielnice pod zarzą
dem niźej wymienionych pań: l, od koś..
cioła N. P. Marjido Cegielnianej (wraz z
N,}wym Rynkiem) - pp. ł<amieńska i
Star;dewiczoW8, 2. od Now. Rynku. do
Ceg)elnianej strona prawa (wraz z kośdc~
. km sw. Józefa- pp. Zawadzka i Zabor-.
sja, 3, odCegidniauej .<loK:rótkiej (stron,'! lewl'}) -:- pp. Dominikjewiczowa i Suprv!;OWicZOW3
4. od Cegielnianej do Benedykta (strona prawa) .,.-- pp. Szmagiero..
wz; 5, od . Krótkiej do Nawrot - pp.
M' iiułska iLewinowa, 6, cd Benedykta
io R"zwadowskiej--':' pp. Józefa Wo~cie
:hf.:wska i J\'iaria Plackowska, 7, od Na~
rvnt do Pustej -:- pp. Ada Sobolewska i
];>:hviaa Grabowska,
8. od Rozwad1w;:;keJ c:o Karola- pp. Helena Sterlingowa i Sterling-Laskowska, . 9, od Kuola
do Gómego Rynku (prawa strona) - pp.
Starzyńska i Gasfmanowa, 10: od Pustej
do GÓrn. Rynku (str. lewa)- pp, Rac:~
cka i Bątkrewicz6wna, II. Widzew - p.
A. N..:ugtb:luerowa.
Teatr polski - p.
J"s·eńska. Prócz tego pp. Mikulska i L'.:~
winowa podjęły się zorganizowania dyżurów pań-kwestarek w cukierni GosŁomskiego .i Grand-Cafe.
'
Osoby życzące sobie wziąć czynny
udział w sprzedaży .znaczka" .mo~ą zg~a..
sz"ć się w biurze .Koła" codzlenme ml~(hy godziną 6 i 7-ą wieczorem, B;;nedykta 22.
-

W dniu 25 b. m. o godz. 10 wiecz.

trwlla

"$

v

g!rzyg:lię;:ie-.

.,

ROi!mahOSCI.
lI\lias1ę~,)a:yni

r.:upiCr&wej.

We Wrocławiu władze policyjne
wykryTy wielkie cSZU:StW3, jakie!, dopuszczała się pani Gohla, H.ó~a, na wzór
o-slawionej Ku!~ferowej w B;:;tHnie, ro~
b:la :różne intere:;y pieni-:;;żne od lat 20 .
P. Gohła zaimow~Ia z męŻem, urz'~dni
kiem maaistratu, s::romne mieszkanie
trzypo':oj~weJ leCZ m:ata inne bardzo
obs'&crne". zbytl~ownie urządzone, gdz;e
pl'zyjmo\vała
»pó:yjacióI i klie!1tów~.
Klejnoty jej m~~;ą wartość m. 5CiO,OOO,

córce dala 75,000 m. posagu, kochanka
~) Arnold Struth von Wlnkielried ter szwajcarski z Unterw21den.

boh,,-

wieżami

na~t!łri ro~;

SI'Ii tam krtl'i międl.Y dwief!l~,

iip:nnl. 'Pu uklęknie z1J·ycięzea. ruziuae«
w}jsko i pc dzi'J,uje Bogu.- Porządek wróci,
, .
t · l. uomu.
...
U'·n
W l:oSCltllC',
f,a ń 5wle
H 0J •• a ..,Rif3·
'11
zt!()źuil?, kiedy się pełne kłosy pochyll$il
dOj'dzie do na-jwyźiizego lHpięcia, gdr p~'
•
.
" L > I ó'
.1
fol;; trzpci zakwitJlą llz,r.5r:ile• • o.; ; zaWl'Z1I
kBiaię nOl~Cl.a3 jutrzn~" ..

. C;·~śó prGfoctW!l już się wyp6łlliltl:i

Oby

tipełn'ł się

i jego koniec.

i'"'lan Flf'aC sej!fiiU

prlu~ki~gOllll

Berlin 26 wrześn:l:'i.
Dzisiaj o~a:i;'f;t~H1> !J+SMU?lg informacH

•V"ss. Ztg~" e pr&$f~oo:c~ ~~nnidw

W

a

4.

gejmie z prezydentem plan prac przysztegó pośiedzenia sejmu.
W sprawie odlożenia terminu otwar"
cia sejmu na 16 października, nastąpiła
zgoda z rządem.
.
Następnie przywódcy
stronnlctw
ud'ali sie do ministra sprawiedliwości
Spahna, • na jego zaproszenie, prawdopodobnie. w celu .naradzenia się nad pro1eldem fldei komisów.
~
Skuteczny atak napcwieł::r'z",
An§Dję.
września •. (Urzędowo).

.ny na
BERUN, 25-go

września

VI nocy z 24 na 25

zaatakowata

morska eskadra lotnicza z widocznym
skutkiem umocnione miejscowości, jak
również wojskowe i przemysłowe zakłady
w Humber i w okręgu między Scarborough
i Bostonem.
.
Zauważono liczne poiary i walące
się budynki. Do eskadry. która znajd,?wała się rod dowództwem znanego kapJtana fregaty Strossera, należeli takie d.oświadczeni w kilku wycieczkach na Anglię:
Kapitan Mangel", kapitan-poruczD~k ~hf~i~h,

kapitan-porucznik rezerwy 'proebs 1 S.lOObert. Wszy,tkie latawc~, mlm~ ost~zelrwa
Dla ich' przez lądowe 1 morskIe siły, bez
szkód i strat powróciły.

Nowy rosyjski wód&:
września.
.
6łówu{}dowcdzacy na południowo-za

chodaim froncie, generał CzeremisQw mia-·
został

dowQd3ąeym

półnoćnym

miejsce mianowano

a na. jego
generaia Noloazenko.

Sejm iinhnuh:ki.
września.

Stc:kholm, 25

Socjal-demokratyczna frakCja zwołała
ae;m f<nlsnuzki na 28 września, II. więe na
ó wa dni przed nowymi wyb-orami • ~
Ppwó.d ilwołania sejmu - niezna.ny.
Prasa burżuazyjns gani ten czyn, uwf'iahc go ~za nowe niebezpieczne wyzwanie Rosji.
argentyńskiej

mobilizacja

f&oł!f_

.

Rotter!i.'m,25

wrz~Bnjs.

.

ASBoc.iated Press" kQmutikuja z Ene-

-

no~ ~.Mres.:

Ząrządzono

D Z K A -- 26 września.

tyńskiej

floty, prawdopodobnie w związku
ze strejkiem kolejowsm. Wysoko.· postaWiony urzędnik oświadczył, że sztab ganeralnypodejmie . jeszcze inne niez~dn8

mobilizacjfJ argeo.

d

Zaprowadzenie pDdatku od

-

KONSULENTA PRĄWN~GO

Ganarał ... Gt1bsrnatll~"
Etwa rozporządzenie ż dnia 15:11:0 aierpma
, 1917r. tomie drogę nowemu l{i!2taHo:vaw

środki.

11 y!isiorffa,
4

'-<!

~a

niu się pansh"owej skarbowoś.~i wKro~e"

stvrie Polslii?m,

OB\VIESZCZENIE PUBLICZNE.
Rozkład podatku od m'ijątku za

d!ltko,:'anie

rok podat-

rozporządzenia,

rozta_cza

SIę

na

pOE~a

grafitów i domów, na zakłady za:mhńs:óa i przemydowe i kapitały Cbr?tDwe
;• .,,,
~I'''ne malatki kapitalne lub !mp:talne
"'"
u,
J.
d . ..;
'lIIUrtoŚI}; Tent.
Dotyd~,;:zasowy po atelt (J\.l.
nierua)}amosci ZOSt1 j" ;'ol1iesionym.
•
.

.

poboru podatku oj majątku.
w J;:n::rał - Gubernatorstwie Warszawskim,
wzywa się niniejszym k:'lźdego właścieiela
majątku' powyzej 75,000 marek do złoźe~
nia u niżej podpisanego
ciągu

majątku

dłcsć

dotyr7.ącego

w

PIOTRKOWSKA 84. W oficynie;

.zapruwa-

d7.o!l~ sfrnviti"liwe opGdatkowallle, _odro·
wi6{lilie,'.;:maganioU1 n{)woe:,e~nym. O~J

kowy 1917-ty.

Na mocy§ 22 ust. 1

prZeZ C02;(}stale

Nowy pO-date!;; nie lIb"fcza ekonoml.czme
'rakowy będzie fobiera~l tylko. ~d
czystego m~jątku,. dotyczy za.em. ts l~o
słabych.

znoJnych płatników. Przedewszystklem. tltti
bieżący rok podatkowy 1917-18 (l kWle.ni", 1917 f. do 31 illfiTca .1918 r.) zost:m.ą
',cQdatkowlloe Ii tylko ta n;ajątl.:i.k~6rY,cn

2 .. ;::;11 tygOdni

deklaracii O sw\'mst~mie majątkowy:n według prźeoisanego szematu.
.
Kto' w terminie l3ltaleinej deklaracii
majątkowej nie złoży, karJny będzie w myśl
§ 42 rozporządzenia grzywną od 10 co
500 marek.
Kto świadomie zaniecha złoi:enia deklaraCii malątkowej podpadnie w myśl
§ § 39 i 40' rozporządzenia grzyw~ie do
wysokości lO-cia krotnej zagroź.on~J kwoty podstkowej i karze pozbawlema wol-

",~;t:;ś~ po odtrąceniu długów wynosl Wię
cej ni~ 75,000 u;aręk. Wjelka i,ivśj osób

pozostaje przeto wolna od podatkowo L,:zi dla tycil, l; tórJch eię takowa tyczy, otOlą· żanie iest niewieHde, gdyż stopa podatkowa
utrz'y~ana jest w granicsch umiar~ow3n~cb.
S:opy podatko\\6 podnoezą SIę w miarę
powiiil;szenia się majątku, wychodząc z tt'go
· założenia, że im ",iększy majątek tym
większa zdolf!oŚÓ rłatniczn.

Swladomie nieprawdziwie, lub niewpełne Zeznania, lub świa d~me zatai~~e
majątku, będą karane w mysI § § 36 l 07
·rozporządzenia więzieniem do 3-ch mie~
sięcy i grzywną do wysokości 20-to krotnej zagrożonej kwoty podatkowej.
Przepisane szematy do deklaracji o
stanie majątkowym będą na żądanie wy~
dawane w moim Wydziale podatkowym,
I piętro, okienko 24 i przez magistraty,
burmistrzów i wójió ,'1.
- Informacje -kędą udzielane w gmachu
prezydjum policji I piętro dla mieszkań
ców cvrkułów policyjnych I. lI, m~ IV, VI
VIIi, XVII i XVIII w pokoju 87a, dla miesz~

Po~wyżka

-

stopy podatkowej

naBtępU

je' grupami.
W "rupie majątków od 75,000 ml:.100,000 ~arek stvpą podatkowa powiększa
się za każde 5,000 marek o 10 marek,
a zatem:
.
75,000- 80,000 rok. stopa podatkowa 60 mk.
80,000'- 85,000 t i "
!fi
70 tJ
i _t. d. do
25,000-100,000 jł"
, , ' 100
"
W .mst~pnp.i grupie maj~!tków od

100000 do 200 000 marek stopa p~datkowa
pod~osi si~za' kazde 10,000 mk. 025 mk.,

a

więc

.

wania.

100,000'"'"':110,000 mk. stopa podatk. 125 mk.
110,000-120,000"
"
,.
150"
kańcówpozostałych cyrlmłówpolicyjnych
i t. d. do
w pokoju 863.
~.
_.
190,000-200,000"
11
••
,350."
Łódź, d. 21 września 1917 t.
Następna grupa obejmUJe ma1ątln od
200,000-2,000,000 mk. i to sio~ni()wo ~o
Prezyden t Policj-i
20,000 mir. stopa PQdatkowa pOWiększa Sll~
w z. v. Bernewltz.
zak,llżdy stopi~n pr:zedewezystkiem 060 mk.,
· "8 mianowicie .8Ź do majątku ba 300,000 mk.,

buchalterów

z dOKładną znajomości.ą ięzY:.;a nien;iec~iego.; pocz~tkO\va p!a~a. 7, koron
dziennie-dla kawalerów bezp;atme mIeszkanie. opeł l SWIat,o.
Podania z odDisami :świadectw i świadectwem rroral ości n:wstemp}owane pr~yjmnJe likwidatura Komendy do dnia 30 \\fzc:śnia b. r.
rr

f!!FFY

Wili

.

'.

Ukazały się

Karłq POCZłOCile Z

skIm herbem
Ro:ck.

' .

Tekst pieśni polskiej w ohramowaniu. wień
ca dębowego i polskiego herbu p.anstw?wecro. Karty te szczegóinie rekomendn:e
sie "'do sprzedazy, w kołach wojskowych.
Cena 10 fen:, 10 sztuk 1 marka f.anko .
Dla sp:r'zeda~~ów odp01i8iedni

rabat.
l'IIoZ;1l! nabywać przez wszystkieksięgar
nie, jak również bezpośrednio od nakłnd
ców B·ci Vogt. Verlag Gebt"a Vogt,
Papie"'IDuhle S. A. 60.

AA

PrzymusoroD
liCytaCja. Dr. Sil Lew.Kowicz I
w

Ogłoszęnie"

pol-

kolorowe, wykonane p;zez Osk.

2eO,OOO-220.000 mk. stopa podatk. 410mk.
220,000-240,000.
..
,
470"
i t. d. do
280,000-300,000 st
,
"
650 n
. Odtąd stopa podatkowa powiększa się
w odcinkach mai~tkowyeh po 100,000 mir.
{l następna IQ marek, a zatem:
przy 300,OOO-400,OOOrnarek o 7Q mk.
II .~ 400,000-500,000
"
080" i t. d.
Umiarkowanisstopy podatkowej wy·
nHm bardzó wyrsznie przy porównaniu ta-

C. j' k. Komenda Powiatowa w KieJcacli poszukuje

biegłych

sb I Zaialeń

BIUro

.

Wydane w tłDzievniku rozllorMąd~e~"'

ąw~

dwu

majątku.

nr. 86 Warszawskiego

ności.

naczelny.
Petersburg, 25
Dawany
frontem,

t o

A Z E T ł\

**

J

OGłOSZEłłlA DROBH~.

dnia 27 września
Jest ('0 oddania dow;5.z ziemi z u.licy Tręba:kiej, m:ędzy Dzielną 1917 r. będą sprzedane przez Heya Cegielnianą, lub z clmv:Jl11ie przez przed,sit:;bior·ę \vybranego mieJsca tację za gotówkę:
do nowej ulicy nad Łódką,_międzyNowomiejską i \Vschod:li!, w.il?ścic
1) o godz. B-ej r., priy ulicy
KORstantynoYJska 12 Chł nn.iec potrzebny do wszystkiego
"'1"11
Piotrkowska Nr. 7d. m. 4
700 do 80J metrów :sześc.IlGśt ziemjbędzie wymlerwną w mle,sen Juljusza 32136: 2 wozy ~ węglowe,
Przyjmuje:
II plętro.
kopania czyli w wykopie.
rolwag:!,
Panie
00 snr~edanla
H2ł.!wr.i Slkcl=
• do dnia l
2) o godz. 8 i pół r., przy ul. od 9-1Panów
i od 5-7.
od godz. 5-6 w
f4''';'
ł
ne i 3 tablice;
Zycz:ący sobie f}o.d}ąć :Się tego dowozu, zechc!~, 7. ł.?~ycp. rł r
r
Widzewskiej 78: 2 szafy do ubrań, ....;..____....;.._ _.....;____;.....___
. =pwa sirót dnUlu: Orh 23.
_
paź~ziernika r,1:., fod adresem: Magistrat, \\idzlal Lll!uO\.łany, umyw~lka z płytą marmurową,
.
I O. . n h '!3 m'odl lil!ciigentna pOllzllkuje
swo,e ofer.ty zaWIeraJące:
I
3} o godz. 9-ej rano przy ulicy
:SulJ« posóidy Ja;;o gospodyni do
samotnego. Oferty w Adm. O. Ł. ,,00~pec]a~js~a
a) cena za 1 m. s.ześćc. zlemi nowiezionej do tódki i wymie~ Sienkie\vicza ]3. (Mikoła'ewstdej):
snndvni" .
non,,} w wykopie wraz z naładowaniem i wyrzUCeO!2m;
umy\~alka, k:map~, szafa do ubran,
CZ A artek.

ChOroby zewnetrzne i skórne
II

~!;

b)

termino'owią:Zll~ący

zakończenia

i

jej.
~

wykopania, robo'y t. j. rozpJczęcia
~

g

2.

n.:;ag!i!ihł"e'h,

:&

or.-1,; mne przęd

L lOty

Najnowsze wynalazki w leczeniu zębow i w oddzi21e kchnjćznym podług ""j31yn-

pr~f, od",n~clogów.-

Leczenie, plombowanie lli.suwnuie
n'ejszych zębów absolutnie bez bóill, Plomby złote, pIat ynowe, porcelanowe i In. Laboratorjum wszelkiego rodzaju sztm:znych zębów. ~lnstlf
. złote platynowe i llorce12.nowe artJstyczni~ wy};onane. Kc>,or.y err;a~iow", ne e
kC!'lIlrae aatl.Braiinyc:h zębóliIl'. Umacnianie ruszających się zębów.
Regu!o·
wanie zębów krzyworosnących i wystawających szczęk za pomocą !i.!ljno\",'szyi:h n:etod i aparatów. Leczenie wszelkiego ró:':zajustanów zapalnych i ran jamy ustnej.

ih:iłpeł~"'ed;;, hl!""'~ując)'ch części twali"zy
przez sztuczne.
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ł Kursy języków R. BERMANO\VNY łi
obeenie PiGtrk~w~ha ~1i 120 (.front I-aze piętro). ~
~ Zapisy codz.iennieod 11-1 . i od 4 -1. Zaj ęda ~~
v
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!

rozpoczną Się nieodwcłalfłie
~€-""
.

{I)

przeprowadził

sie na ZA WADZdo
domu Scheibiera.

1<Ą J>& 1, róg Piotrkowskiej

Choroby zeW'rlI~t"zrlle9
skórne i włosCaw.

@4i

UrządSekwesłracyjny
-ID•.łDulI.
d.

Mas~<i: wibrac;wjll1llf.

Dr. L'RUUUKI

gospodarcze,

4) o godz. 11 m. 15 r.,' prz I
ul. Z:twadzldej 48, .Batuty: c tliy
W yazia!
. . .. b u d own;c
. t W3. zegąr Ścienny,
. .
5) o godz. 11 m. 45 r., przy
ul. C'emnej 6: 2 sztuki surowego
5 $?R&5idA9 ++**-4#$d:Ji*--- hN
mat:;rjalu [a paIta.
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ł

aClny,
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Oferty ;w

do wykładania w szkole.
pod sigflum "Szkoła" uprasza
składać w Adm. G. Ł,

i

Pallie od

. złae[ln1.iI·[~: -lilii
a

_
ierwks

chorób zębów i jamy ustneJ.

te~:az Sienkie~icza 83 róg
•
Ewall aielickiej
Nl;jlepsze ZĘBy6sztucZtle i plomby
L
.•
ho
Od 9
eczeme ImmeOpaljczne. '
-6.

się

__ I

21 Ghhvna" Sortownia
Chrzekja;jsl'l! tan!o przerabla, nicuje, czy-

paźjz~emika
(ł} ści garderobę męską. Robviy wykonywa
.
• ł} i starnnni::, Pr;" jmujc obstalnnki. J. Wojcie-
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.Redaktor i wJldawca JAN GRODEK Przejazd 8,

1r
A.._
.. _
6 .................
..... ""''''' ... 51_
''';'''''

Przyjmuje od 8-2 i od 4-9.
&-6 pp;

-r'ChOWS!ii,J

Głó\~rna 21.
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Na maszynie rot.acyjuej w tłoczni JANA. GRODKA Przejazu tS.

