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jakich nie prze\vidzialy najściślejsze 1'a- ł
chuDY, myśl lt!"zka pójdzie w kierunku·'
wy?wolen~a pdt~czegółnych narod6w _.
to także pewnę._
Nie wiadbmo tyłko, jak daleko
myśl ludzka w 'tym kien.mku postąpić

A:

-.

den specjalny gatunek ludzi, jest to tył
ko prz~jaw «;hciwcści. właściwej natu·
l"ze . h.rdzkiei. który przybiera szkodrwe,
ft!'ł"3poleczne formy tam, gdzie, brak
Walid nad 1r':2.. S~.unme..
'i:?"':'clkiego hamulca, bądź wewnętrzne.. Temps" zamie<~7.c~a artykuł· na t~-.
go - w sumieniu własnem, bądź zeWalka nad rz. Somme od niedz:eH
mat wpływów i skutków wojny obecneJ- zdoła.
znów dosięgła punktu kulminacyjnego. G4
wnętrznego - w ustroju społecznym.
Ponieważ zawie~a on ciekawe uwagi z :
czwartku trwający ogień huraganowy nie....
Dalej. po wojn.ie przyjś~ musi prze- I Wobec tedy niem<>żHwości skorastatowapunktu widzenia ogólno-ludzkiego, prze- 3!!aCOWame wartoscI złota. Jako boga- nia obecności tego pierwszego hamulca
przyjaciela wskazywał, iż należy oczeki..
dwa, i pieniędZy' papierowych, jako kwi- chciwości, wobec coraz to bardziej wiwać tam. nowego ~.:derzenia efenzywnege w
to podajemy go w cał.o~c~:
.,
tJTrudno jest dZISIaJ przewIdzlec,
wielkim stylu.
tów na złoto.. Przeszacowanie to musi docznego jeg.o zaniku-czego dowodem
powiadaaufor, ws:zys.tkie przemiany w być hezpośrednim skutkiem masowego obecna orgja· spekuhicyjna-konieczne
Już od 25 września sprawozdania fratt'"
dziedzinie społecz-nej, ekoł'1omiczneji po- odpłY,'m'zlofa poza obręby państw wo· jest postawienie drugiego hamulca w cuskicb korespondentów wojennych zazna..
czyły, iż ogień działowy. na froncieprzte-formieD,·ganizacjisp~łecznej. pod!eęa:
litycznej, które zajść mogą· ~o tei,?iel-- jujący.::h i nadmiernego napływu. tego
kiej wojnie . nowoczesnej, pIerwszeJ, a
metalu dokrajów~ których nie objęła
jącej kt;r;.iroli, opartej na jawnosCl 1
szedł wszystko to, co było dotychczas. S adaj Boże ostatniej, przynajmniej w ta-. pożoga wojenna.
nowiska .niemiecIde w przeciągu skdemoTz;;:;dstawidelstwie zainteresowanych.
Idej farmie, jaką .dzisiaj widzimy. Że
W krajach wyczerpanych przez wój- .
Potrzebę takiej organizacji wyczu~a
dziesięciu godzin bez przerwy znajdt;'Ę;,:ały
jednak zmiany te będą i że hędq powa- nę, więcej' niż gdzieindziej ceniona hi;:· się coraz wyraźniej. . Po wojnie, załatwle się pod ognistym gradem pocisków na1rożne a zasadni;::ze, to już i dzisiaj zdaje
dzie ;.'J'l'lrtość pl"zecmiotów l'zeczywiste~·1 nie tej potrzeby będzie jedna z najpilniej- zmaitszego kalibru. Piekło Verdunu b';ło
się być rZeczą pewną.· Wszelkie bowiem - go użytku, pr3cyi jej owoców, mniej
s 'ych spraw ekonomicznych. Na jakiej
niczem wobec tego, co się teraz działo nad
zmiany we formach bytowania ludzkiego. zaś metal złoty, drogi tylko względnie, 1 drodze sprawa ta znajdzie najbardziej prak- Sommą. Podczas gdy jU?; w czwartek ~
zależne są w największym stopniu od
bywały się wyr.:ieczki próbne małych od..
zaś uiytl-;owo nie. m~jący poza ZdObnie-, tyczne rozwiązanie, trudno dziś jeszcze
1 wróżyć-wszelako, prawdopodobne jest, że działów piecho;y, w niedzielę w południe
ogólnego stanu umysłów, od kier~l!ku twe m żadnej· warfośćL
myśli qanego .czasu, a że stan ten l ten;
O bogactwie poszczególnych ludów jesteśmy w przededniu zmonopolizowania dopiero nastąpił oczekiwany szturm atakie~'u!1ek l1iegl w cza'sie w.ojny .. ogrom~
sra'1owić będą zasoby naturalne ich ziehandlu·. artykułów koniecznej i
po- kujących wojsk angielskich i francuskkh
nej zm.iimie, ~>ięc . też ,skutek tego- mi i ich sprawność wytwórcza, to j.estwszecbnej pottzeby- w rękach -rządów kra- . na całej linji od rz. Ancre at do Sommy.
fijnri-zY;:;la~nastąpićmusi. .
.' płodność umysłu: i Wydajność pracy, a
jowycb i samorządów loka1nych i zawła.d Z--największq ząci~t9Śdą . walczono ai do
njęcia sprawy repaltycji reszty. towarow
późnego wieczora. - Pomim<fwielkiejprzeJuż d"isiaj odbywa się w_u.mysłac,h . nie zapasy złota w jego kas8,:h. Owprzeszacowanie wiehf wartoscl. z ~~o- - szem zapasy te; nagromadzone w kraprzez kooperatywy, którym wróżyć nąłeży wagi sił, jakiemirozporządzał przeciwnik;
rych jedne-zapoznawane dotąd-na~le
jach dzisiaj zarobkujących na wojnie,
ogromny rozwóJ. Obecna spekulacyjna atak jego na obu skrzydłach frontu, od
rają waloru, inne-przeceniane - w~l1:a·
stać się mogą dla nich pl) wojnie dę~
forma handlu prawdopodobnie zanikać bę- Ancre a~ do Caucourt l'Abbay, załamywał
zuią swą nicość, tracą .s,we błYs.kotl~~e! . Żarem; którego wyzbyć się będzie trze- dzie stopniowo"
C s:ę wielokrotnie przed zburzonymi zupełnie
sztucznie barwione plOl'a. Juz dZISIaJ
ba. Stąd cena zlota, która będzie szuNakoniec .wojna wykazała prawdziwą
rowami, dzięki nieust~aszonemu męstwu
szerzyć się poczyna ·myśl kryfyczr:a. . kąła dróg odpływu-spadnie. Natomiast
wartość pracy wytwórczej. W czasie za·
obrońców i wielkiemu ogniowi wszystkich
która k:elkowała dotąd w poszczegoldobry będzie wszelki znak, wymiennv,wieruchy wojennej, która poruszyła z miej- . rodiajów broni. Uzyskał on natomiast penych umysłach, ale Móra dzisiaj dopieoparty na sprawności wytwórczej. To
sca wielu ludzi i przerzuciła w obce stro~
wien sukces w centrum, gdzi~ też był
skierowany największy wysiłek. Tutaj mia..
ro, pod w:Jy\vem bijących w. oczy, ,rateż ludom, które t~ sprawność wykażą,
ny, nie został bez. prac:y nikt fachowo unie grozi wcale bankructwo, mimo wy·zdolniony. I(to umiał tworzyć lub wyra- nowicie, leżące ńa· zachód od linji Cour..
żących faktów, zmuszaiącyc~· do. myslenia najbezmyślniejszych, staje Slę barcieńczenia. spowodowane przez wojnę.
- hiać tam, gdzie go wojna zastała, ten i na
celette - Caucourt l' Ab,baye - Gueydtcourt
Les boeufs - Morval • Fregicourt • Ran..
mimo odpływu złota, mimo nawet obnowem miejscu zastosowanie swej umiedziej powszechną. Umysły, którym k~
za no wierzyć we wiele fikcji, poczynają
ci~t1źenia ogromnego.
jętności znalazł, tego praca była wszędzie
cougŁ-Bouchavesnes, stanowiska niemietkle.
się otrząsać z narzuconej im wiary, poPo wojnie myśl ludzka, z większym
poszukiwana i wyzyskana. Bez zastoso- niemal zupełnie już z ziemią zrównane,
czynają myśleć samod.delnie i krytyniż dotąd wysiłkiem pracować b~dzie·. wania została tyłko praca· biuralistów uczęściowo w· najzaciętszej walce· oko w 0nad "'Jyplenieniem wyzysku i oszukań- rzędników, oderwanych 0<1 stołów biurokc, zostały. z:ajęte przez przeciwnika., Z
cznie. .
Tak : np. jasnem jest dzisi.aj, że
stwa, htóre przenikać poczęły we wszeJ"' wych przy· których operowali w plikach
własnej woli opuścili niemcy Thiepvał, tak
kie dziedziny życia, wszystkie poczęły już
papierÓw, to są oczywiście łudzieniezbęd
prześciganie się wiaje~ne w z~rojeniu,
iż obecnie linja frontu stamtąJ aż do Je
zatruwać, stwarzać poczęły coraz to . ni dla sprawności organizmów społecznych
pod hasłem utn:ymama. pokOJU, było
Sass biegnie niemal zupełnie prosto.
niezdrowsze wzajemne stosunki między
bądź też państwowych, wszelako widoczna
Bardziej na południe wojska angiel~
fikcją. _ Zbrojny pokój ~~l stl'as~ną pojest szkodliwo.Ść nadmiernego mnożenia sko - francuskie krwawiły się daremnie.
mylką i straszne są Jej sk~t~ .. Kara. ludźmi. Taniec dokoła złotego cielca
przeistoczył się w orgję, coraz hardziej
ich zastępów, masowego pędu do urzędów,
Pomimo powodzenia, które przećiwnik u.
za śl~pą wiarę w tę stra~zną flkCJ~-:t~
powszechną, coraz to silniej tłumiącą
kultywowania u młodzieży marzeń o karmorze kTwi· ludzkiej i ogrom, luazkleJ
zyskał i które mu przyznać należy, i tym
jerze urzędniczej - uszczupla to bowiem
razem jednak, jak i poprzednio, nie udaio
niedoli, to spustoszenie kwi~nącl!ch kra: ,dobre pierwiastki ludzkie - sumienie i
serce. Wszystko bez wyjątku siało się
wytwórcze siły narodu. I jeszcze jedno.
jów nie mówiąc już o meobhczoałne}
mu się zamierzone przerwanie frontu.
przedmiotem handlu, którego celem jest Po wojnie uwydatni się prawdopodobnie
wp;osf wartości pracy hzdzl~i~, zmal'no~
Na froncieSahndckim lll
wanej w ciągu dziesiątko<,,: lat ~a. zb:o-. tylko zysk, bez zadnych względów i bez wybitna różllica w psychologii narodów,
Uidnyćh ogranicżeń. Bo handel wzgłę~
która bądź jako państwo, bądź jako jego
Komul,1ikat urzędowy angielski z dnia
jenie, ze szkodą dla wytworc:zoscl pozy·
dów n~e zna, a ogranic::zeniom się nie dzielnica brały w niej udział i tych, które 29 września donosi: Mosty Orljaku.i Ko-Łecznej, . z
zatrzymaniem wznos~ema
poddaje. Jego bóstwem, rodziną-, naro· w niej udziału nie wezmą. Tężyzna, kt6privy były ostrzeli wan przez nieprzyjaciesię moralnego i ekonomicznego pOZIOmu
dem,państwem jest złoto, wszędzie do~
ra się zrodzi z trudów wojennych, z der.
la. Usiłowanie patroli przeciwnika zaata·
ludzkości.
.
bre, '.JVszędzie jednakie.
pień, z łez i niedoli •. popchnie silnię myśl
kowania Koprivy nie powiodło się. Kilku
Drugą fikcją było pl'ze::enianie znc:"
Znane to rzeczy, wszelako wojna ludzką naprzód. śmiałym ruchem odrzuci
bułgarów zostało zabitych, pozostali zaś
czenia kapitału, jakoby już .vszechwład:
dopiero zarysowała tak jaskrawo ich
wiele zbutwiałych form życia, wstąpi na wzięci do niewoli. Na froncie Doir,anunic
nego przecenianie potęgi giełdy. . Z teJ
kontury, że są już dzisiaj dla wszyst~
nowe szlaki postępu. po któryćh powloką nowego nie zaszło. Lotnicy nieprzyjaciel ..
fikcji zrodziJ'a się ślepa wiara w memoscy są bardzo czynni.
.
.
kich widoczne. Ujawniło się dzisiaj, że
się z musu leniwie ci, co w czasie burzy
żliwość~ dlugotrwa{ej wojny. Fikcja prynajwiększym wrogiem państw wojują"
dziejowej w bezpiecznem żyli ukryciu, co
sła, jak bańka mydlana.
,
Burian.macehio.
elektryzującego wpływu gromu na sobie
Wojna obnażyła człowieka, ktory- cych, szkodliwie OperująL<ym na tyłach
Do, tI Vossische Zeitung" donoszą z
pojed)fń':zy i zmorowy - ma jednakową - al'mji, jest właśnie s;::ekulacja handlarzy.. _ nie odczuli.
A wpływ ten będzie przem(liny. Za- Wiednia, że w kołach dyplomatycznych
natu!'e.
. Walczą z tym wroglem wewnętrznym
W stosunku do jednostek ujarzmiło - państwa zniemniejszym wysilkiem, jak znaczy się szeregiem daleko sięgających tamte~szych utrzymują. iż austryjacko- Węe
reform, których niewyraźne kontury zary- gierski minister spraw zewnętrznych. baron
fe naturę prawo, zgodnie przyjęte pnez - na f,'ontach bojowych, posługując się
Burian ustąpić ma ze. swego stanowiska.
~5tkie ludy na pewnym stopn~u cy- , całą sHą władz wykonawczy.ch; wa.łczyć . sowują się dopiero w umysłach, których
Jako
następcę jego wskaiują byłego' 8.ubędą
musiały
społeczeństwa
po
woj-.
.
konieczność
wyczuwa
się
zaledw:e.
.
wilizacyjnym. Na wyższym sfopnm 1'':2W każdym razie skutki w0jny będą stryjacko~węgierskiego ambasadora w Rzywoju pnyjść mus!. nowe. pr~vyo. brO'l:llą . nie cołą siłą ,organizacji samorządowych
mie, barona v. Macchio.
nową kartą w dziejach ludzkości; we f,)r..;,
ce zbiorowej walkI oręzne] l zadamem i współdzielczych.
To też wojna obecna jest keszfow·
mach współżycia. ludzi i ludów, różną do ł{okewc@w kandydatem na
najbliższej przyszłości będzie wynaleną, ale teź i zdrową nauką uspołecz~
niepoznania od d7.iejów z przed w.ojny.
zienie 1'amy egzekutywy tego prawa.
ministra..
.
niehia, jest popularną, eksperymentalną
Na nowej karde dziejów nie będzie
Czy będzie to międzvn~rodowa ~ontr?~
Według rzekemo dóbrze poinformola. czy też inny sposcb og·ramczema lekcją ekonomji. Wykazala bowiem do- . jeszcze prawdopodobnie zapisane ~2łkowi-'
gromadzenia sil zbrojnych, prowadi':ące.. wednie, że nie można oddawać sprawy te odrodzenie ludzkości, bo· 40 tryumfu-' wanego źródła petersburskiego, donosi
berliński "Lokal. Anzeiger" I że w stolicy
go zawsze do masowego mordu. prze· tycia i zdrowia . mieszkancom wsi. mia~ l praw~y 'Jeszcze Elaleko, wszelako b~dzie to
oczekuJą w najbiższym czasie noRosji
sia,
kraju,
narodu
czy
też
państwa
w
~iawdo.pądOb.nie
czysts~.
k~rta:
.
~niej
bę
widzieć trudno ~ ale, że myśl ludzka
pójdzie po wojnie w kierunku unormo~ ręce spekulantów, których jedyną ety- ozie na niej knVi IUGzkIeJ l llHł1el będzie wych ~ radykalnych zmian w całym ustrlJju politycznego świata w Rosji. Według
wania pokojowego współżycia ludów-to ką jest tylko i wyłącznie zysk osobisty, :. 'rącyCIl łez luazkiejniedoH...
tycb
wiadomości ma Stuermer ustąpić ze
których-poza
własną
kieszenią-nie
ob.t.
.
TękiesąmyśIIjutra;
dziś
jest
jeszcze
pewna. I że dla uniknięcia takich obraprezesa ministrów i ministra
stanowiska
chodzn
ani
wieś,
ani
miasto,
ani
kraj,
ęza~
m~Id
i
!niwo
1imierci
-::
.....
-~
zów wojny, jakie nie postały w najbujspraw zewn~trznych, a ma zostać ~ianoG
ani naród, ani państwo. Nie jest to żaniejszej fantazji i takich jei skutk6w;

Pf;ed o~~rócenlem nowej

kurtYe·

KlOnIka'

6

zmiana

I

l

Nr~·211

lany ambasadorem w Rzymie. Zmiana ta

13stąpić ma jakoby ze w~glę~ n! stan
)drowia Stueunera. Mówią row~leżł że
~uermer idąc
wskazówką z g?ry, pp-

za

lał się j~ź do dymisjL Następcą lego ma

;yć Kokowcow, który pr~był do Peters)urga przed ki1~oina dn~aml. Kokowcow

na objąć prezydIum gabmetu.
Dług państwa rosyjskiego.
Agencja peters~••tel•.donosi, że weiług ogłoszeni n mlmsterlum ~karbu w
~iu 1 stycznia1917~r. dług pa~stwa 1'0lyjskiego w porównaniu z rO~Iem 1916
wzrośnie o 6,344,206,084 ~ubll. Wobec
cnacznych źródeł pomocnIczych g,:,spoiarczych Rosji suma ta w l~ołach fman&owych nie budz~ obaw.

Na ogół "praaa szwedzka iDformu.je (;
Polsce dosyć obszernie.
_
Najbardziej wpływowa grupa ~ktyWl
iłów zapatruje się na sprawy pel&bs pr~z
pryzmat interesów niemieckieb. ~wfłlenJ.ll..
oy koalicji, a r~j wśród nieh wodzą a~cJ~.
liści z grupy H. Brantingat • Sił przeelwn~
karoi akCji pol.aiej o franele alltyroaYi-

akim. Tych, ws~lkiego auwraJllenłu ~~
łann~ków kaalkj;, poez!\wszy od. neutral.lałów a kOJicząc na pacyfistach. ulfennuJą
w sprs.wsch połsk.ieh żydzi rlłsyjRcy lub
esdsf:y z Królestwa, kt:>fZY si~ ~o~eza~
wajny zlłale~li w SzweCjI, prze~azllle tez
źydzi~ zajmujący się tam obeCBm bardz.~
zyskowneml dostawami na pot.neby arm;l
rosyjskiej.
. .
.
Atoli przywódca SOCjalistów menIeżnych, li. L·ndhagev, burmistrz Stoekh.QIWrazenie mc!'y ",anclerza. mu
bronizawEze spraw naszych. lIwa.za..
. " . ·Lokal Anzeiger" . donosi z Haagi: jąc' za konieczne odbud9w~llie Pol!k~ ~i~
Ogób;'e wrazeniedziennikó;v a~gie!skich
podległej. Socjalista A. Lwblad zamlescfł
2: mowy kanclel'za. jes! tak~e, IZ. NIemcy - 16 sierpnia
w "Aftonbladet
!lrt.ykuł.. w
itrózumiały wreszcIe, Ja~ silną. !est.Anktórym pisał: ~Nalli po~scy prz~Jaclel~par
gIja i dlatego t.aż prz~clwko me) sklero- tyjni a także przewaśaląca \uększosc fu,.;
wane są główflle atakl kanclerza.
dności szczerze życzy sobie, aby pallifwaLiteralna "" Wetsminstel' Ga:zet!e: nie rosyjskie już nie wróeiło. Sądzimy, że
pisze: ,.Musimy zwycięzyć. ~ol'o~mez ostatecznym rezultatem tej okropnej woj.
stanowisko i naszych sprzyml~rze~ców.
ny będzie uwoJnieni~ Po1.'!ki a ~akie Fin_
którzy zdołają wytrwa~ ~opókl NIemcy landji od-Rosji. Wszakże powmoy I!lę zu_
pełnie wyraźnie rrzyezynió do tego demo_
~upełnie nie -będą po~!te .•
.•
'.
"Times" pisze, lZ punkt ~lęZ~OŚCl. kratycz8e mocarstwa zaehodnie. Niestety.
mowy l~anclerza - to pl'zyzn~m~ SIę ?O
nie nie w8kazuje na to, te są ku temu
Świadomości ciężkiego połoze.ma.. NI?chęo-i.
miec, które, w miarę ~rzedłuzema_ s:ę
" I właśnie dlatego współdsiałanie
wojny jeszcze hędzie SIę pogarszac.
państw neutralnych pizy zawieraniu poks-,
. Mowa kanclerza RzesZ] "!l." Cor~ ju jest tak poiąda.ne.
K

!

riere delIa - Sera", "Secolo l mn~h
dziennikach włoskich !,ywołała ~ŚC1~
kłaść i oburzenie, z ktorych zdaje SIę
wynikać
iż· oświadczenia kanclerza w
kwestji Włoch uczyniły swoje.
_
Z· okazji mowy ~ancłer~a "Z~cher
Nachl'ichten" pisze między mnem!:
Wczorajsza mowa Bet~mana ~ol!~
wega była uczciwa, męska l sprawIedliwa, Wobec AnE!lji była ona gradem
druzgocących cios6w, ~or~lnym. ob!achunkiem ostatecznym, JakIego AlbIOn
jeszcze nigdy nie usłyszał.

Ratyfikacja umcwya
Doniesienie szwajcarskie -.0 biura. tełegnificzne~ :.Sz;wajcarska :~Raaa ~Wl~~
kowa na pOp0łudnlOwem posledzemu dZ1siejszempotwierdził~ um9~ę: gqspodarczą.

- _' __
Pcdałekde~hodewy we

zawar~c~;::~iemcamt;

.

.'

O.

Francji.

Na wcżórciJSlt:H1 =posiedzeniu senatu
francuskiegomini:ter .nna1.l~ów Rihot 0:6wił o koniecznOŚCI corych1elszego omoWI e;nia i zatwierdzenia prawa o podatku dochpdowym. Wskazując na !osnący. wciąż
,niedobór bilansowy. żądał Rlhot, by wszy[siko było poświęconem,. byleby je1!0 wy~
•zyskać do ostatecznoścI możliWOŚCI pr~
.·dukcyjńe kraju.
r

Ameaaykańska

·cza w

śled
sprawie okrucieństw
rumuńskich.

komisja

Bułgarska Agencia Telegraficzna podaje pod datą 21 września~ Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Wiliam Warfield, w towarzystwie licznych sprawozdawców zagranicznych przeprowadził śledztwo
. w sprawie okrucieństw rumuńskich w 00larudiy. Rzeczone osoby przybyły w dniu
11 września do Dobricz3, gdzie zebrali ze:mania burmistrza. przedstawicieli władz
wojsk-owych i wielu osób cywilnych. SIedztwa wykazało, iż rumanowie istotnie dopuszczali się. straszliwych okrucieństw. Z
Dobric udali się panowie ci do wsi Ba.
1adsza, którą uciekają~y rumunowie spalili,
zaś -mieszkańców jego częściowo wymordowali, częściowo zaś zabrali 'ze sobą. Po-.
zatem zwiedzili oni SiIistrję i wsie KalipetrOWG, Aic1emir, Babun, Balaetadfi, Jenikoej, Kara Omer. i Strebema. - Wszędzie
tam zostały stwierdzone okrucieństwa rumuńskie~ Ze wtględu na brak czasu, wiele innych w3i i osad prowadzący śledztwo
nie mogli odwiedzić.
Dżuma· 'IV Liln~rp~oło.
Do "Lokal Anzeigera- donoszą z Amsterdamu~ it zostało stwi"erdzonych tam
pięć podejrzanych zasłabn'ęc~ z których
frzy skończyły się śmiertelnie. Okazało
.się, it były to wypadki dżumy.

Głos

szweda" o Polscea

oprócz przygodnej ze strony pOlskiej
korespondencji, informacje o Polsce, zamieszczane w prasie szwedzkiej, pochodz~
,Wwn1.e od niemców. Wpra.wdzie 8fJOpU~'
Jaryz.ował.a, Bpraw~ polską hr. Ledóchowsb. dziEZki energicznej propagand»le odezy- :
ioweJ i lUmemluł mf1tnB, ża6tera zaio.telełi9wań zwiększy sit} jeszeae., alM-wiem hr.
.Ledóehowska projektUje odczyty' B' przeuo.uzami W szkołach szwedzkich.
'

Teatr·
Dziś

(J

godz. 7-ei m. 30 w.

"F

A U Ił"

.
Komedja w 3 aktach. Ed. Kooblaucha.
Dmtś o godz. 3 pe poło '
po cenach xnUonych
,

, "MŁODY LAS"

Sztuka w 4-ch aktach J. A. Hertza. Bilety do nabycia w cukierni I«>szkowskiego.

Q)la~Dmośtl lJieżQce.

z kuchni nie zużywają p6ł~a ~
ziemniaków; pł'Zy obiadach mft1tSY. b
Uczy się 1 funt ziemmaków na t!so :eJ
do niekł&ych 7aś zup bierze ;Slę nie
więcej jak pół ftB1!a. na ~sobę, Jako .0
do krupniku, kapusmaku l t. p. .
~
Wobec tego proponowane Jest za
pl'OWadzenie w kuchniach kartek
ko-wych ~prz. jeżeli w da.nym. ob. Złe
jest fu;t ziemniaków. konsument otrzy~
muje kartkę (zwrotu) na pó~ funtaż któ~
. rą zużyje do następneg~ Obl,:du.. dno ._
Manipulacja ta będZIe mi}doge . leJ
szą dla obu stron. gdyż k.artek .wyda:
wanych przez komitet am d;ellć, am

Loterja dobrocZ!DDa 19t8 r.
Głównej Opiekuńczej.

Rady

1Jl'llJtke-e korzystne włdflti wyg ranła
pl'zy najniż.&zej ceme hHetu.

:tv:-

przecinać

-

nie

moźna.

Piekarnia

(s)

r

wspÓł'dzielcz,a.

Zarząd Resursy

rzemieślniczej

chrześdjanskiej

oraz zarząd. Stowarzy-'
szenia robotników chl'ześcijanskich l?~
wspólnem porozumieniu Si~;postanowd~
zał'oźyć piekarnię dla WYPiekU chl~b~ ~
Bprzedawac takowy członkom po nISkIej
cenie.
"._"
Zarządy powyższych .stowarz:t:szen
otrzymały już przyrzeczenre z komItetu
rozdziału chleba i mąki ,na dostarczenie odpowiedniej ilości liąki do \\iyp.ieku chleba,·
'
Stowarzyszenia te lł&kariają się na
wyz.ysk właścicicieli d~Gw. ~ w doma.cl'
których mieszc~ się piekarme,.lub p~e
karzy, wynajmuiących swe pleka~.
Jak jedni. tak i drwJzy korzystalą z
okazji i podnoszą celW do takich NZ~
miar6w, jakie nie bywały nawet prz~d
wojnąi naprz. za - wydzierżawienie ple~
karni o JOOnym piecu nb. w złym stanie gdzie zadłOOzi pOtrzeba: nieraz po~
watnego remontu. żądają·20 rb•. tygo...
dniowo. za piekarmęo dwOOh Plecach
50 rb. tygodniowo i więCej.
Zarządy Staw_ są przeto w klopof;ie J gdyż w takichwamnkach piekarnia
Stow. nie będzie mogła wypiekać tań
szego chleba.
-

Pieniądze

a Ameryki.

Od krewnych z Ameryki

nadeszłY

pieniądze, które są do odebrania w biU"'
rze Gminy Starozakonnych Nowy Ry-

Głe1!ll'ne

wygraneJ 150s000, 60,000 marek
wiele wygranych po 20,080, 10,000 mk.

I

Ca-ly los
10 mk. 30 fen.

lOteria &. 6. o.

115

cZE:-śćlOSU

2 mk. () fen.

p~;j~!a

Jedna kłase

i ka2dy gracz za- t~ nizką ceru:
bierze udział w rozegraniu

wszJatidch pc_y~z7ch wygranych s
które są: .złoi one w Banku HllnalowynJ w War.

ssa.wie.

Już PQzostał'o, zal<:clwie kilka dni dG
ciągnienia, kt.óre się od!!lędzie publiczafe od!! do .2 pażd.ziePhika 19U; rO~H'.

Każda !oterja komuś

zysk prz, nosi

Loterja R. G. O. rJ:Zj niesie ~ ysk krajewl.
nocy lla. 12-gIJ Viueś.nia Ul ~~!~
sktad.,ialHl. z fabryki p"3y lIL ~i
glej Nr. 39: 1 pasów rz~mi&llnyCft ~;a
100 rb. Osirz.ega si~ lłU~d 1ruplJ.Q.~. ~
"flit

włamania

aaleły nadsyłaed'O wsdzfalukrymi"'" -,
OIghiska. 5.. korn. V d1ł~ GuM/H} 1.
W dno 11 wrzetllia str;>d~JlIH} z Z:l.IllIU'.I~tej piwnicy Ihlmu przy lil. StlldiJ~j
Nr. 4: trzy łury wartOści 10 rb. . Da:uG :uleży llllliByłaĆ do Wyda. krym. OIgjisł-:a 5.
kern. III d\! Nr. 648,9116 I. K, C.
Vrl nocy. dnia 9 b. m, s:k.rauzio·ąo liS

lii&jui go_{l&darza Józef:! Zawadzkiego w Wał~hiflfe piJa Zgieraem: lionie. gniadegu {w....
łacha.) lat 6 a białą łatką na czele, wartości 500 rh.
Ostrzega się przed kU}laem.
Dana naleźy nadsyła do pol. krym.
O1~hiaka 5. kom. VI do aktów Nr. 6282/16

nek NQ 6 od wt(}rku~ dnia :5 październi
ka od godz. 10-12 w po!. Następujące
osoby zechcą zgłosić się do sekretarza
...:- Otwarcieln&wege domuaierot-.
e
Gminy p. Szwaremana:
Wobec braku miejsc w domus.ier6t·
Elia Zukerman p. a. ZireI- G.etli- .
.
;
Stow. Schronisk parafji św. Stanisława Ko- cherman; Cegielniana '1; Chane Soko- I. K. C.'
W
uooy}
do.
3
b.
m,
pr:i'y ulicy Nowostki w SienkiewIczówce, dzięki staraniom
lowski~ Północna 24; Mendel Bogieński~
ks. prałata Tymienieckiego otwarty został Rozwadowska 4; u. Gecht. Wólczaiiska Ła.giewniekil'-j 6 skradziono z dorożki, znajdującej 'Ii~ w szopie! skórę, ~artoBei 100 rb.
drugi przytułek przy uL Wiznera nr. 25, 131; Sure Cipe Rosenberg, Srednia 70;
Ostrzega się przed kupnem.
Prezesową nowego przytułku jest pani JaP. M. WoIfeld, Widzewska; Tauhe Wierzljanowa Heinzlowa. .
Dane' nalecży Dadsyłae do wydz.. krym.,
chowsm p. a. Wigdor Mitzenmacher, Pokom. 4 do. Il~tów Nr. 6097/16 I. K. C.
W Sienkiewiczówce znalazło schro- łudniowa 15; Bella Susser Aleksandryj1
nienie około 200 dzieci.
ska 12; Zamvel Łęczycki, Zgiel'ska 35;
-.: z oddziała :kohiet .chrL R.P.Ił.
Chawe Oei~. Brzeziny; Fela Brauner
(a) POdług statystyki ·oddziału ko- .p. a. J. Jungsfer, Krótka 12; Meyer Filbiet chrz. N. P. B. w połov.ie miesiąca lek,· Kamierma 9; Berta Fr:edman, Nowosierpnia na ogólną liczbę coorych 2208 Cegieln; W; Ester Herszkowicz, P6łno
- Teatr Fol.1d (Cegielnłana 63).
osób, naliczono chorych na suchoty płuc cna24;:&Ibi:na Pekman p. 8. M. BerW dniu wczorajszym Teafr Polsłd
492" osoby czyli 25%.
.
liński. Cegielniana 21; T obel Lea Szatpny
wypełnionej sali wysławił 3-aktową
-. z katolickiego Związłeu kobietkowska (Południowa) Północna 97; Es- komedię lekką Knoblaucha p. t. ,.Faun·.
Pol'eik.
. ter Bergman, Podrzeczna ~ tli Jojne Chin' Główne role spoczywały w rękach pp.
po obUczeniu głosów na zebraniu organi- berg, St.'Zarzewska 9; Natan WuttenDunikowskiej, Woskowskiego i Orlowz8:cyjnem lódz. oddziału Związku katolic- berg, Piotrkowska 23; Zip-pe Kukiołek,
skiego. Publiczność oklaskiwała zarowkiegokobiet-polek do Zarządu wybrane Stryków; Benjamm Jakubowicz p. 8. No·
no
sztukę,. jak i wykonawców. Szczezostały nast. panie: bar. Heintzlowa prejech Oolrlberg, Gluga 31; Pinktrs Litma- gółowe
spl'AWozdanie umieścimy w :AU"
zesowa, rejentowa Grabowska, wice-preze- namcz. Kościema 3; Rubin Pnedborski
mef'ze jutrzejszym.
sowa, Majłertcwa, Snłuwska skarbniczka,
p. a. Poshladek, "Aleksadr. 24; Henoch .
Dziś po połudn:u po ceaach znlłoPrzedpełska. Michelisowa,
Jarzębowska,
Leizer Werzotiski (&Juty) Kelma 15; K. ny~h Teatr Polski· daje sztu~ czteroMiklaszewska, WoćaIewska, Grzybowska.. Hajler. Konstant. 8; Cbawa Lea Sroko
aktową, Jana Adolfa Hertza p. f. ...Młod.y
(Sekretarka), Zenon owa Konowa, Goleowa,
(Sroka). Lufomierska 10; Howie Kotlarz la,s·.
Wieczorem ZAŚ - powtórzenie
SWierczewska, Wolanowska i Stebelska.
(Baluty), Krófka 8; Sdl. M. Lewi. Pań- .PaWła-, W czwartek premjera ,.Salo"
l'Iaradlf kooperatyw _ sppawle
ska 31; J6zef Futerko, Zawadzka 14. me" Wilde'a.
.
dowozu ziemniak6w. "
"
Leon ,Heidel', Benedykta. 9/1; Golda·
Teatr
Pop.daray
(I<onstantynowska
l6).
W lokalu kooperatywy • Wyzwolenie.
l
SteinItaus, Wolbol"Ska 47; Sussman f'l'eiWczoraJ
Teatr
Popularny
zainaugu.
przy ul. PiotrkOWSkiej nr. 272 odbyła się
manI Wesoła 8.
rował sezon zimQWY niefrasobliwą ibez.·
narada przedc;tawicieIi 16 połączonych ko.- Ze Stow. hanłll. Polskich..
. pretensjonalną farsą M._ Swobody p. t.;
operatyw spOżywczych chrześcijańs~ich w
Dziś. O- gOdz. 4 i pół po pol. W l0.W okopach". .PublicznoŚć, przepełnia
sprawie wolnego dowGzn i haBdlu ziemlliakalu
własnym przy ut Piotrkowskiej 108" jąca teatr, bawiła' się dobrze Z p05irokami. Omawiano sprawę transportów ziemodbęUie się pierwszy w tym sezonie podu spóźnionej pory~ sprawozdanie Z'
niaków w partjach po 200 korcy do Ło
dwieczorek
towarzyski dla członków Stow.
przedstawienia musimy odlożyć do jvtre.
dzi. Stwi~dzo1ło, iż w powiatach łódz- .
Dziś wieczorem-powt6rzenie fao..
kbn, brzezińskim, łaski'ą1, tureckim i łę~" haa4lGwcó:w polskich. (a)
-Dwudziesteletni jałlilellsz
sy ,.W okopach". po południu za~~r
czy.ckim zapasy zienmłaków są średnie,
postanowiono wysłać tautte na miejsce ~W 'dniu dfisiejuym pa 8tamstaw ~~azdaSybe~"-pałr~czna sztuka
O)ła;rzeńskiego.
delegatów, w celu stwierdzenia na miejscu. ~ełł;. dyrektor filji łódzkiej tySkiego ,banilości ziemniaków, mc.gących być WJSJane- Jm. hm~. oiebodzi ~ołclni
mi do Łodzi i zebrania danych co do ich
- błleusz pracy w tej iD.st)'ła:cj. Pan Staceny ora~ środkach. {}r:rewozowych. '.
~w Kroll. flełniący obywatelskie oho..
Stwler~za:lO,}Ż znaC2~e zapasy nem- 'wiąz.ki r<l~ miasta Dfilcą swą wy..
maków zn31dllłą SIę w p0wułłacft kutno w- . '
~
_' y - •
t_
skim oraz sieradzkim. Po otrzymaniu od- ;kKłakemem.l energ}ą pI~~mł SIę W
~zędowy .k8alum'"kał
nośnych danych, .Ko~isja zjedlWCzonych
óu,tytD. stopmu do rozwOjU kierowanego
koop_eratyw zwróci się do wydziału zapro..
przeL Się banku.
.
nieIRiecki.
- wyddał' pkymiaalo"!f
wiantowania miasta z omwŚllym memo. 3O-go wrześt'1ia. - U~wo.
rialem. (a)
zawiadamia ledD. 19 wrsdnia o godz. 10
Z wiQwni zaehtdmaj.
- Tanie kucłan;e. a karta na ziem•• 30 rano. przy "itI. !fowo-Z:lrzswakiej 15
niałei.
'
-sllpgmoel\ wlamania akradalOllo nast. przed"front wojsk generułif-fddmursznłlm
(s) W z.wiązku z Z&Pl"owcWzemeJn ~: czarny damski kohrien i mufkę, czarRs. Rnpprecbta Bumarskfego.
karty na ziemniaki, konsumenciI w:zęsz...ny pllUIJI&wy żakiet z kołnierzem, par~ dam,
Jak
i dni popuednidl. atakowali. mo-'
czający do tanich. kuc~, wim:ti .będą. Klego ołmWIa,
szydeUr:ow,\ set'wetę, 15
przy wy'kupywamu obtadów ~~
~ g&~ i rozlDtlitą lneliznę. Dane glicy waGl'aj wielkiemi siłami międzt: ~
prócz karty na chleb, karlę na ~ ,Balety nad!ylać do wy-tlriah. kr,m.msIR6§O.
6le i Cnreelet~ lecz po zmien=ych -wf;
niaki. ł tu zachodzi pewna _ni~~:ul. OIgf~ka 6, kominIjat I, de. aktłw łach % blizka zostali odrzacenł; o~
dność, gdyż na jedną porcję
. lk. 652ftljfj•.
tyłIro Eałeutaraki i walka arl~~i

Teatr ł mu;vku.

Telegramy.

d.

Nr. 271,
tłóra

wzmocniła się

po

południu

Somme i na pojedyńczych
kach ku południowi tejże rzeki.

lIOC

na

od

pół.

odcin-

Z widowni wschodmej.
front wofsk

.
Nasze eskadry lotnicze z powodzea
mem zaatakowały mosty kolejowe Czernawody i nieprzyjacielskie obozy wojskowe,
Pierwszy General-kwatermislrż
Ludendorfj.

generllłamarszałkn polnego

Urzę do~y komunikat

księda heopołda Bawarsłdego;

Na fronCie Stochodu jedn~ kompanja

austrw,iacki.

Legjonów Polskich wykonała - skuteczny

atak pod Sitowiczami; na południo-zachód
cd Wytoniec. rosjanie atakowali bezskutecznie.
W okolicy Hukolowiec (na północ od
Zborowa) w nocy na 29 września wzięli
'smy do niewoli 3 oficerów i70 żołpierzy·

from· wojsk !Jenerała kawaleriI arcyksięda
Rarała.

Na południe od drogi Klauzura (okolice Ludowej) i Komen kontrataki generał
lejtnanta v. Corta osiągnęły zupełny sukces, przy ezem wzięto do niewoli 4 oficerów, 532 tółnierzy i zdobyto 8 karabinów
-- maszynowych. W odcinku Kirlibaby odparto rosyjskie 'ataki. _

ttren maik

Siedmiogrodzie.

ID

Na froncie wschodnim rumuńskie ar~
i druga - w górachGyor~
geny przeszły do ataku z UnjiPajrdOderbeUen (Szekely-Udvarhely) i od Fogarasu. W gÓiach Gyorgeny nieprzyjaciel
został odparty, bardżiejna południe oddziały zabezpieczającecofnęł}t się; wojska
niemieckie napadły koło rzeki Haar, na
połndniuod HendO!fu(Hegen) na jedną
mje-północna

żkóhtmn rumuńskich. odrzu'Ciły ją, biorąc

.do niewoli 11 oficerów i 591 żołnierzy i
i zdobywają<: dwa karabiny maszynowe.
Rozpoczęta w dniu 26 września wal·
ka okrątającapod Hermannstadtem (Nagy
Szeben) zosłała wygraną. Pod dowództwem generała v. Fankelhayna walczące
wojska austrjacko-niemitckie niszcząco pobiły silne części pierwszej armji rumuń·
skiej; Po cięfkieb, krwawych' stratach
J'esztki wojsk nie przyjacielskich w zupeł~
nej dezorganizaćji uciekły do bezdrożnego
kraju górzystego z obu stron zajętego
przez nas na tyłach nieprzyjaciela w dniu
...~ września pasma Rotersturmu.' Tutaj
został' przeciwnik zaskoczony ogniem wojsk
bawarskich generała porucznika I\rafft von
Delmensingena. Uderzenie pomocnicze
drugiej armji rumuńskiej nastąpiło zbyt
późno. Wojska nasze. walcżyły ·z wielką
zaciętością, gdy. się, okazało, że rumunowie, walczący wraz z koalicją "o sprawę
zagrożonej prze~ Niemcy I{uItury", dobijali
rannych. ~Liczba jeńców i po(:hwyeonej w
górach bardzo znacznej ~dobyczy nie jest
jeszcze stwierdzona. W górach· Hobginger
(Hafszeger) r w odcinka Mehadfa. ataki rumuńskie załamały ~ię.

Z widowni

bałkańskiej.;

ZadRe wydarzenia o wybitniejszem

To

WIEDEŃ, 30-go września.
Ż~widowl1i wscbodniej.
Na zachodzie od Petrosen odparto
natarcia rumuńskie. Wojska niemieckie i
austryjacko • węgierskie znajdt1jące się pod
rozkazami generał v. Falkenhayna odniosły zupełne zwycięstwo pod Nagy Szeben
(Hermannstadt). Daleko wysunięta okrąża
jąca kolumna wojsk bawarskich zamknę~
ła prZed czterema dniami drog~ przez wą
wóz Veres-Toronyer (Ro~er-Turm).. Wsze!~
kie ~siłowania pr:reciwnika. skierowane w
celu ponownego jej otwarcia pozostały daremnemi. Jednocześnie od zachodu, pół
nocy i wschodu ruszyły kolumny niemieckie i l!-ustryjacko ~ węgierskie na dywizje
rumuńskie walczące na południu od NagySteben. Nieprzyjaciel bronił 'się rozpaczliwie. Starcie było wyjątkowo krwawe.
Pozbawieni wszelkich dogodnych do jazdy dr6g, resztki rumuńskich oddziałów
wojskowych zbiegły w góry Fogaras. Liczba jeńców wzrasta z każdą godziną. Zdobycz jest bardzo duża, ponieważ -nieprzyjacielobozy swe, o ile nie zdołał· ich· zni·
szczyć, pozostawił na drodze.
. Podjęta onegdaj przez Rumun:5w ponownie ofen.zy:wa na wschodni front sied·
miogrodzki, ni~ mogła już wpłynąć na
zmianę wyniku walk PQd Nagy - Szeben.
Również wojska wysunięte naprzód, na
północy od Fogaras i pod Szekely - Udvarhely (OberheUen) musiały ustąpić ku
gł6wnym siłom. Z innej strony, na połu
dniu ód Henndorf (Hegen) w kontrnatarciu wzięły wojska niewieckie do niewoli
jedenastu oiicerów rumuńskich i 591 żoł
nierzy, oraz zdobyły trzy karabinymaszy-

nowe.
Dnia 29 września c. i k. oddział mo-

tOrQwy, poparty przez grupę widet, prze~
uzbrojony parowiec i przez niemiecką łódź
motorową "Weichsel"', zaatakował port rumuński Cbrabja. Po pokonaniu nieprzyjacielskich urządzeń obronnych jednostki nasze wtargnęły do wewnętrznego basenu
portowego. Zniszczyły one urządzenia dworca kolejowego, wojskówe j portowe; zbrojne parowce rosyjskie. które w roku ubie~
głym schroniły się do Corabji, statki minowe i holowniki, a wreszcie sprowadziły
ponownie do stanowiska floty 9 holowników austryjacko-węgierskicb. zatrzymanych
w porcie. Po naszej stronie strat niema
żadnycb.

ZDstl3'Ca szefa sztabu generalnego
II o efer.
marszałek polny porucz,,!;'&.

..

owo.

I
I.

b. długoletni członek warszawskiej Mlmrmonji. udziela lelj;cji

tematem rozmów pani G~
ilulew:cz była sprawa wycbowania dziad.
- Uważa pan - mawid3 - nic tak
f,otęzuia nie wpływa ns. kEzt[lH;i'~c-allie s;ę
ehlirak t-eru dzi€cka, jak ctoczSll;e; pierwsZJm obowi:~~kiem ma.tkl jest baezye, by jej
pocieeha 'IV dobrem towar~ystwid przebywa~
la. .A tym(1z:lsem nasze rozkaoaretowufi6 i

Ulub;onym

rOzkinlHll!ltlJgrafowane

mamu,ii?,

gry

Lfc;]1 le) udz'ela Biuro Koncertów,. fried

berg i Koc" Piotrlwwska 90,'
~iimf'!!l%W~~

Ul. Pigtrks'UlSKU

nie mtij~(l

bez

przerwy od 8 i pół rallo do 7 włccz,

Pi~śf.: 'II!l'aj~HuHll suł;'l;:! l!1la~

ną

Sułtan furee};). napisał pieśń wojen,
dzielnego oręża tureckiego, a w

szczególności

tryumfy jego, odniesione
na Ga iHp oli. Pieśń tę wydrukowano w
wielu egzemplarzach i rozesłane Je
w~zystkich korpusów tureckich.

Od chwili wybuchu wojny pani Gadulewicz !inil;n~ła mi :il OCSll. Byłbym znpełnie
o niej zapomniał, gdyby nie to, iż od czasu
do CZaBI} przYf!hod6iły mi II li myŚl jej zdrowe poglądy na kwest je wycbowawcze.
Nagl F • gdym przed kilkoma €lalami spe.~
cerował zamyślony Pl) jednej z pryneypeI:'
nych ulic nal'zego grodu, pislmął mi ktoś
!lad uchem. lO Pania Figliki to plin jeszcze

Z""ł'oki tUi!":r;stlr 2;11'ł3E~:ll:icr.e !pO

Iv'Hm.o

zyje!"

poszul'l\vań,

li)

zw,lok jego l'i',';\\,czas

nie znaleziono. Obecnie - jak dO:iGszą
dzienniki - w dniu 31 si~rpni:l żandarm,

Z wyrazem

najwyższego oburzenia ~poj.
Oso hę, która ośmieIHa się po-

który

",ątpiewać

pełnił służbę ~.v

tych górach,

natknąi

o isinieniu mojego na tym
się w jednej z licznych szczelin skalnych
padole łez, bólów i wszelakich kartek i ...
na zwłok: męźczyzily. Po b'iższem zragrtibilem ze zdziwienia. conajmniej 42-cendaniu ich przekonał się, Ze są to zwłoki
tymetrow8 oczy, wydając okrzyk uczuei",
Poppera, co do którego przypuszcza' 0, iż
którego, aż do dzisiejszego dnia, pomimo naj.
siał się ofiarą nieszczęśliwego wyp"dłtu
większych próp, iakie w tym kierunku czypodczas wycieczki w g6ry.
.
Diłem, nie potrafiłem l!analizo wać.
Przede
mną stnła rani Gadnlewiczowa.
Rezolatm niewiasta zaciągnęła mnie do
sicoif'. O(~zywiście, ze po drodz'~ nie omieg kala jeździć na. swym ulubIonym kOlJ:lm
- wychowaniu dZ'ee:i, litą, tylko zmianą Vi'
poglądach, iż jej da wniejsza predy lekcja do inśyuielów, ud'T.okatów i t p., w czasie wojny,
pierzchnęb, jak mal'llenie o węglu na zimę.
Gdym. wkraczał w progi jej mieszkania, zdawalo mi się. iż jakąś nadziemską siłą zestałem przeniesiony w rajskIe' sfery: pr,wu'
nianie moje Jlodrdnił w niesamowit/ sposób ~ap\\ch duszonej pieczeni, a ja sam wpadłem w niewysłov.ivny 'zgoła zaelJ\'I' y t na
widok przebhlego ebleb:l, rozkosznie wylegującego się na kredensie_ ••
.
- Anb, zeby pan w:etlział, jak moje
Kt} pragnie uirzymac VI dobr) m sta~
ttzłotka u urosły w czasie wojny - przemó.
nie zęby swej:" powinizn pamięać, że ceł
wiła Gadulewiczowa z cukrowo-holenderskim
po·
uśmiechem- i jekieh nabrały dolJrych ma- \ ten o5iągniętym by~ n-oże, je:lynie za
mocą
wytrwałego
codzlenn:.:go
piel!:gnowa·
nie~. 'd&ięki przi'!bywsll!a w dobrym tfJwa-

1"1. nia zębów. Konieczniepotrzebnem jest dG
. tego antyseptyczne płukanie, li jest niem

rzystwiel .•.

Uch,) lila drzwi sypialnego polwju: na
niewą1pliwie przeciwgnilny środek do żę·
dywanie bo.wiła się gromadka li pewnym 1
I
bów
"Odol", co do któr~go dov. .'icdziono
wykwintem ubranych malt:ństw. Jak się pó~
naukowo,
że sLnowc:w wstrzymuje prć'
śnhij dowied»iaiem były to, prócz pociech

I

pani G. dzied: piekarza,
ciela wechsel-stube.

rzeźnika

i

właści

,chnieniezębów.

"Odol" posiada prócz te·
go prz,'pyszn y.. 0rz.eŻWia.jąC)., smak. Nabywat
można we wszy~tkich lepszych perfumerjach
Cena l/l oryginalny flakon Mk. 2,2.5,
l/Z
...
na' on Mk. 1,25.

I

•
I

wydatków ubocznych s

OnłeC:

~.Ei:H"he

Przed siedmiu laty. dnia 20 sierpnia,
bez śladu w Komtańskich AJp3Cli
niejaki Feliks Popper, słuch3CZ jednego z
wyższych zakładów naukowych w Wiedniu.

masz sposo·bniJś6 zapewnienia sobie korzyści

fi

'li'

znikł

I o p

żadnych

fr~nt

~"u~SUILENTA PiiAW~E!SO
czynne

II.

~eniu.

t

prrrter,
ridoł1fn

~r. 8~ł

BUno

cza BU ns zajmowanie się kwestjami wychQ~
W3l'lia (hieei. PU!lZCZqją je Br.tllQpas.
Dzieciak, nia pilnowany przez nikogol (jałt'! dnie
9p~ dz:a Ha 'pod wórzu. w tOWlll'zystwie azieci
ludzi niższej dery, !lez!, się od uich karczemnych wyrażeń i ollb'era złych manier.
'Ja, prl'szę panIO, dbam l) to, by moj~
maleństwa przyhźniły się z dzL,ćrni: adwokatów, doktorów, inżynier6w, właścicieli
domów - wogóle, no. rozumie pan, aby
bywały w lepszych dumaob. Wszak słusz
!]ie mówi prllysłuwif: >tO kim przestaj sz,
takim S'I} stajesz".

l'załem n'3.

skł~zypcowej

czwartek. S-go

go linie 1

D łudnh.L
~'.

pożyczki

4..

. GrabDWSka"wirtuoz B'~g~nn~ł11Ce.
t
I Subretka
lilZi ledy. '1. Józef lajdowski l. laJitł.Tokarskal··. ·· .Janot:ł
Kleman
wiedeń~ka. kI- ó l satyry i śmiechu. Jedyna {l'ifia%da sllbr~ek.. tenor op~ry

I

Teatr "NOWOCZESNY"

I
I . . '.

I

ul. ZIELONA lir. 2.
Palii kierunkiem art. J. '_jdowskiego.

wat=&-WSK,

p

ba.let.
.
Oraz wiele innych atrakCJI.

o<:ząte

I

.Zrzeszenie Artystów Polskich

.\

yto;ś~.;~;t;RlH"
'J
...
.

o godzinie 3-ej po

południu

.

.

"Starzeńskiego

ki.
. wUlrichsa (ró"- Zielonej i Pinirkowskiej), w dn.iu za.S wl~
Bilety wcześnieJ do nab y cia w en łerm i ~ozielę i święta-'>w kasie teatru od 11 rano do konca wldow.
dowiska w kllsie teatru od 5 po po ., w n e

'e 'ziele

l nI

(1

O

(l.

•

,

.

I

Doniesienie o

szczQściu

Dzięki rozpoczynaj~cemu s'ę ciągnIeniu 348
Ham~urskiej Loterji pai::; Ewowej~ ~o.t~
ka;:..iy przy ma?ym wy~atku dDj~C
d fe d9~il-9hvtu 55020 losow, z; podlegających wyloso;an1u lOOOLO losów a .."tein
więcej nit polowa, będzie napewno wyciągnięta. Jut na jeden jedyny Los •motna
w szczęśliwym wypadku wygrac

Miljon .filarek
ora.z posiada loterja specjalne
grane i premje po
i

m.iędzy

.:
obowiązkowo w:y:grywają..
NajWiększa wygrana'w najszćzęśliwszym
.

~ Marek:

ł

•

.

wy~

Zi!.

!.

tts losu· za 1ftIOSll

państw.

iltODO Marek.

dla kupców z prowincji.·
gład!t.i i linjowany z WG- .
dnym znakie!1l, jakpokazujerysun~k; jest bez,?zgłę6nie .'.
dobrze klejony, przy pisaniu atrament nie zalewa. '
Również skład mój jest zaopatrzony w bogaty wybór wszel·"
kiego rodzaju papieró.w. CeI;lY przystępne. Zlecenla wykony~
, wam starannle 1 motliwie bez zwłokJ.

..

-'

własną liniamię

*~~*~::'~l':$*~~"~~
~ UJoine dlt! sklepów kolon~ i koonerntvw! g

*

~

~

karmelki'.

ł

*

o

i

2
;

ł.'f

Fab~yka

przeprowadził się

róg

~'\ti

I

Piotrkowskiej, do domu Szeiblera,

I

Do nabycia wszędzie!
'.
Zamówienia na Łódź t· okolicę przyjmuje

•
.0

Staniaław Hocbę!."'man

!

ul. Kamienna 22.

O*~******~**~~**O~~~~~~i

t

Dr.

s.

Lewkowicz

C h' o r o b y' zewnętrzna i włosów
Konstantyno1l,łska 82

I

to

Inlen

Odpowiedź

się,

III

nare IDYllO

pierze i czyści oszczędnie i nie
szkodliwie

_ - ' 1 funt tylko 20 kop.

U
B. Nesłvogad, Piotrkowska 112~
A. Hintze, KOllstantyne.wska N! 3
nabyć można

l@unita +

od70 kOP.7.a funt Ług do

f
Y
lorlełJl-a fi ·
lek[l
nwel
"ł"

.

teraz Mikoł'ajewska a3 tóg' Ewan"
gielickieJ
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
Leczenie homeopatyczne. Od 9 r. do 6 wlecz.

g'

'.

.'

metodą ułatwioną

I

udziel.a. rutynowana nauczyc'lel11a
I\.
zastać można od 2 f pół do 4 i pół.
front
II piętro.

.

' kolna 17 m• 8,
.SZ
.

Kursy

języków

B. Bermanówny Wólozańska23, (II p:ętro}
niem~eckiJ grupa wyższa (literatu~a.
konwerS"cja) rozpoczyna się w ponied z. 2 Paździer
o"godz. 5.!j().. .J ęzyk niemieoki, Rru::a nit·
sza (gramatyka czytanie kOl1werSAcja) we wterek
3 Października o godz. 7.
Zapisy l informacje w kancclarji kursów codzien~ ..
.
nie od 5 - 1.
Język

w następnym numerze.

la~t~lIDie

pieni

.,

+ [błZe~[iańska

Benty$ta

Józef Halpern
przeprowadził sIę

na ul.

Piotrkowską

Ważne

Ni 88 ..

dla pań

Szkcła krOju l sz.ycia oraz prJcowilia ubiorów
damskich. Przyjmu;e panie do nauk!. Kurs 3. mkstęczny. ~płata . mfes:ęcznierb, 2. .NataljaJul]usza N! 10 m. 19. II piętro oficyna.

. Retlaktor i w-y<iawca JAN OR-ODEI( (Ill= p. Przejazd 8

;'SOmqu: HeCkKher, SeDr..

•.

-dł' o'. detalicza spr'zedai
-. : 8 ' ~ .'. .. !>pC: ~ena~1i h~rtowycłl

ul.

pod wórzu)•

DRENY
. Doskonale wykonane.

'~. M.PERKIi:wlcz
Tonwerke Ludwigsberg

Post Moscbiu (POSEN). .

\\:u
A.

.. <4

1°MG~~~~~~~~B~c~,om_

(fD(A

lA

•

. bardowej. tanio.

l3.rzeziń8~a

lilIJ

Placek.

p rama Soda ~warantowana 98°!ó, cen. a 30 k
~~~M~e"':"b"l"le-s-p-r.-,e"'d!""a"'m-z-a."'bl"'ez-c-en-ll~d~w"'.lÓ~O~h"'p~o~lt~o~i
Druker Główna 47, dom Bulwy
.'
SpaceroW1ł li 37 m. 5

Dla pań
od godz. 5 -6 wie cz

Pierwsz;a

B.

częst<?chowskie.

Przyjmuje
. Dla panów
od.g. 9-1 i od 6-Sw.

c. z. tylko do S-ej po

My'..dlO

g

Cukrów

'

Ali.

Poł"udniui U W A~G.A.: STAŁA.· CENA. Towar
z weŁny, '1ó jedw. i flanelki na bluzki od rb. 150
_ do 3. Szewiot, Boston, Melanże, Muselinde laine.
Alpaga i t. d. na damskie l, męskie kOBtjumy
oraz palta od r. 8, - rb. 20 MlI.terja.ły balowe,
. żałobne, na fartuchy, barchany, chustki i t. d
Cegielniana 4-3, w podw. 4 dom od Piotrk.

chOroby zewnetrzne i włosew

"Alicja" .Warszawie !

I

Zawadzką

na

n.

,
.

Jl:m bmt1mw Hamburg•. (N!!l142)

Pio'łrkij~ska' 25 .(w

.

przedaż 40%tarifej

"Specjalista

.

Wygrane· będą ped państwową gwarancją
. akuratnie wypłacane. Zamówienia presimy za. .
raz. naJpóinIei do 11 paź!IzIemika kierować do

.Ręsztki .Cegielniana 43 ;

Dr. L. PRYBULSKI

o

Polecamy niezrównane w smaku potywne .i:f

i "I RYa"

.:

tądanie

wS1.elkiego rodzaju liniatury.

.

.J ~:~ić~:~~l

. .:a f"t.'pr7.ednlem nadesłaniem nale1ności< prze~
kazem p~}Cztowy.m.Ządanie odpowiednIego
.losu powmno byc. pOOane na. odcinkuprzeka~
zupocztowego lub też na wysłanej jednocze~
.
śnie .1c~arci~ pocztowej;
Urzędaw~ .tnheikę, zaopatrzoną· Vi hero pań~
. siWa i z wy!iazem wkładów na przJs.:łe ciqgnie nie oraz spiscmwygrany~łt wysyła się na
żądanie gratis luh franco.
. Każdy, biorący uallął,ótrzymuje natychmiast
po ~iągnien!u urzęd.owy wykat los:1~·ań.

kc'ektj

. Hambu"'g 36
BUSCHSTR .Ni 7

Dom
łInndloW9 H. HnvdenwnueI, -łódź HiłlołnjeiJJska 3•.
P. S. Posiadam
i wykonywam na

•

/I'..

I ~:;'Yl~.s ł

za t iosuza 1ft losu·

qł'ównej

•

7 ciągnieniach wylosowaną być musi.
Tak rzadkiej BposobHOŚ~i !l.!oHr~ia
do majątku, w tych ciężkiclł czasadi,.l1ikt
nie powinien zaniechać- Wysyła. sIę 16sy do
. .
.. .
; ciągnienia w cenie

Au.g ..

Ważne

. Polecam papier kajetowy.

7

konces.

. 305,060
388,000
362,09!l
301-,600
30Q,600
2ae,GOO
100.OU8
S9,000
80,099

840,000 ~.

810,009

o

10W.B W

kazem jJocztowym. Ządaną część losu nalety podać na kuponie przekazu pocztowego
lub na oddzielnej' karcie p·:}cztowej. Dokładny
wykaz' wygranych i rozkład następnych ci~
nień są· oznaczone na urzędowym planie,. któ-ry każdemu zamawiającemu los będzie załą~
czony, na żądanie może być równIe! z góry
graiis wysłany. Urzędowa 'tabelka wygranych
zaraz po ciągnienIu. Natyclztnia~towa wyplata wygranych pod gwaraticją wolnego mi4Sta łfambarga. Na nadchodzące
ciągnIenie 'zamówienia l!adsyłać najpóźnIej do
. Ił października do
..

.
. Karol Goppert, Piotrkowska II, 71, 145
-'

~ Mar~~.ek~

__

•
8JO,OOO
70,~OtJ
Oprócz tego jest wiele' wygranych ilo 60.000
50.000, 4.0.000, 30.000, 20.000, 10,000 l\lare!j:.
. l i. d. do wylosowania
Loterja składa się z 100.000 losów, z których
56,020 numerów, e zat~m f!rZesz:·ł9 po ..

nej winien'każdy zapewnić sw6j. tulział
przez wysłanieprZypadającej k'rooty prze-

DA ~KI(KAPnUUI

990,000
890,ÓOO
.880,000
870,OOÓ
860,000
850,000
820,000

Wobec tak malegó' wydatku i tal; tuldzwyczajnuf pom.yślnych widoków wygra-

z vJłour jak fawnież gład
kie damskie filc,omre
k a p e ali s z e poleca:

1.000.000 Marek

•

cena orygin.alnego losu do pierwszego clllgnienia tylko
Mrk. .1.25. Mrk. 2.50. M:-k. 5-. Mrk. 10.

y...

.
wy.

paóku wynosi

IIF'

Uriędowa

ny
match
drctynam!
. ,
w. . .;N_ie_dzTowarzystwa
.. ;. łe" !~_._..dn._l__p..az_.dSportowego
•.;.z_ie;..rn_i...k_a_O_g_...3_P.O.P.O.ł._rul_...p...la_c...u,.s
..p_o.f_to_w.. Itt_W_"_e..ł_e_1i1...O...w
......ie
....ro_z_e~g..
ra_-__ l·.
..Sturm" - Pabianickiego
Tow. Cykhstow.
fooŁbalowy

13 miljonów 731.000 Marek

.

·

Trunaś[ie milioBńw

na rok 1916.

będzie

Ha;: zwyaza.. ne szanse wygi'ania

przez wolne miasto Hamburg gw:;rantowauej
wielkiej loterji pien!ętnej w. której

...

..·

I

_ ..

główne

. Ci'·'fatantowana·
D
;
przez
SZCZęśCiU. \ p:i.ńsŁwo.
ciągni:riie 11. i 13 p.aźaziernika

Pierwsze

Marek SD 000
Marek 500000
70 eoo
300 000
• 200000
60000
50000
100000
lO
40000
90000
jak r6wnież wielką ilość wygranych po Mrk.
30.000, 20.000. 15.000, 10.000. 8.000,. 6.000.
5.000, 4.000, 3;000,2,000, 1.000 i t. d.
Ogólna suma. wygranych, które W' 7-iu ciąg
nIeniach wylosowane fostaną wyńos.i.

~.

fira WDiłk~ noina Oł1łi1trzo~tWI tOlli i okolky

vlygrana
ewentualnie
Miljon
Marek.

Ciągniai1h:nie nieoch;,:eł .dnie II i 13
. pażdziern~<~:?
.

:

Dfi1I€sieBie '! \Vy~rana

Najwięks;:;:
gwaranłofiana.

I.

W środy, soboty zmmna pro~rp.mu.
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