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Francj"t

Ale ta ofenzvwa rozumu rozDoczda
się dapiero. Dofąd widzimy ~:yl~g pi~"

; :,s.ze. ~-:y{crn! \-7 t~:;n, rroncje zaśi~rienia

1 l zaClctrZel,'}lema, !dory po strome koaHcji ob>.zal się }eEzcze silniejszym niż
stu sfa.-ją się te;-n ł~~vJiej d@si~szn~nemi, , jej {-ront m\litarny.
im-głośniej i wśde;:dej ryczą Zlcrmaty.
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gr;.Q:::ych ukojenia, o!enzywa myśli, szu~
ksjąr:ych Se;1SU wtem \Vsz:~st!dem, co
się dzieje.
I postępy tej ofenzywy rozumu: są
fjC~\T'V.nste.
Hiedawno ohled5ły świat
sł.o'\-va I1}lH."ka, I'O$y'!skie;go •.r"rnisrra skar_bu, kt6re wyrzeH w Sztokholmie, ,ii!racaj~1c z jednej ze swych licznych wyprt'cw po Z!0te runo, tak nielitośeiwie
nożycami w~jny strzyżone. Byfy b SłO
wa-rozumu, więc pokoj''.!. Bark wy·
n::ekł się w nich chime~T zgniecenia mocarstw (:en.f:ra!:nych. Co więcej stwier"
dził ntlwet, Ze Rosja ni.e mQŹ,~ spuszczać
T. eczu swoich wielkich interesów gos~Q:iarczych,
kt6re ma w rozumnem
wSf:mżyciu: zNlemcam~.

- "Te;nos'''-, ,.,figai'o" i. ,.Le JournaY'.
clo n~·erlt".';na j~!i>::cze najsH:niejsze-przy~
czół1d m::Jstewe z2js~~Gści. zacieMDśd i
tel'14) spedainie frcmcliskiego, co już f-fary~racyt 'nazwa!-"rabies gallica'" r6wnh"! pl'zemewHy ł'a,gcdnie; i społ>tO}niej.
OfenzV'wa Toz~mu zaj,:;;Ja pewnego
dnia te ~'lcg&ki mostowe z taką szył:
!rośtia, z inką hulgarzy i niemcy upo~
reU si-e nl~aawnc z rumu:1skim Tu tra-
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granice

z Franqą Zi! cenę konyści iei'ytm"}c:łl
nych na p6L-wcnym wsch~...zie i w okolicy Baityku. Di.tiej ~"CŚ ,!Czynił organ
rządu frarilcuskiego ba-rdzo znamienną
uwagę, gdy sfwie..-azH, że mimo tu!~~
stanow~ska Niemiec, Francja nwsii !)l'Owadzić WOjiflę dalej nie dla siebie, nie
~~ ~abezl~~oczenia swych granic, ale dla
Rosji, której aspiracja .,Pi'Zy~niej w
części" m<~s2:ą hyć spefnione ...
Zd~n':t>Jło me po raz pierwszy, że
dziennik fr:mcusk: tak wysokiej mapki,
jak" Terr",ps"j przemówił nagle trzeiwo.
I oto Zru.'&Z okazała się rzecż w środku
~y cUa nikogo od.dawna nie bjng,
te francja walczy nie o siebie, nl!e. o
nietykai!."<0ŚĆ granic swej wspa.r,;ia4'ej Zi-i;H
mi. ale o-aspir.ację rosyjskie... Więc
8troozLwy epos verdm1sl~ więc pię~ło

d:Usiejsze nad Sommą, okropnośti walk
w Pikal'dji, wogóle cały tytaniczny wy&lek narodu francuskiego. przed którym
także i dzisiejsi jego nieprzyjaciele chę-
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s"~~;-ej vJie ikiej !TlO\''?ie
Ve..~ par1?mencie l{~nclerz Rzeszy raz jeszcze podl~reśl]!' gOt01}1~)ŚĆ .rJiern~ec do
za\~aF'cla' pokoju~ zaznaczając, iż \.va.lczą
one nie dlatego, iż wojny cbdaty, jeno
diatego, iż została im ona narzuconą.
Zdaje się więcó',c;tem, że rozuIP- ludzki
podją·f już na wszystkich Tł'ontach cfe'l'i-'
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Thiepvalu.
niep.rt:=yjaciclg,ki w EV1'"
siedztvlie szańca Stuff i r-ovvu heslde~~
został odparty.
Londyński bata ljcn amlJl t,al"yto!'1<:ol:nej v,'yl~onai skuteczne natarcie na
~·'~udni8 od NeuviHe - SL Va5st, p!"7.yczem ,<vzięto felków w rowie niep.:rzyja~
ciclskim.
N~ polLednie od Em_!CcF.il't linje na~

l{ontr:atak

sza

zDstnły nasunięte cokGh;i~ek naprzód.
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Z austryjackiej wojennej kwatery
prasowej donoszą pod datą 30 września:
.
Ztt:;yGL~st\vc; odniesione przez tvoj . .
sl~u ~~przyn1~erzone na połu6n-iu: od ner . .
, -..
c
)
.,
m5n§'i:aE~tu
l~lagy vze·ben
s'~:anOVJl
oc:r~
czo waz;;c zdarzenie. W widodniG'.:vycn
\~.{aj~\ach przeclv7nik został począ-t]~'J\vo
odrzucony p~pl'Ze2 boczr:kę koleJDwą
SZeilenber_~--tlcllan na przedgórza ttG.!~'"
pat i zupeh-je otoczony. Po odciędu
mu o(hv!' o tu, został niepl"zyjadel przy

PETERSBURG, - 28 wrześntr.. Sp-ra-

wozcta.nL:: urzędowe z dnia 27 wrz.eśnia:
Na froncie zachodnim samoloty
nasze dokonaly ataków na ostatnie o·
bezy wojsk niepi'zyjaciełskich Vii' okolicy
BUl"un-y Krewo, na polu dniowy Z'achód

od Smorgoni. Ponadto rzucono bomby
na rran3porl;7. dworce kolejowe, drogi
że~azne

i wozy ci c;Ż<:1!"owe.

ko!o~elnych stratach p~bity i prEwie ZU~
pełnie z.''1iesio>'1Y, zaś nęci.me resztki wcjsk
rumuńskich, z-dezorgaJ'Jzowanych i rozproszonych, rzuci~y się G<:; ucieczki VI

rozpaczliwe walki. Części grupy foga~
rasu, pl"agm.~ce przyjść pobh:ym putlwm
z pomocą. zostaly powsh'zymane i odparte na południu od rzeki Alt pod Arpas. Oddz!aiy nieprzyjad~lsMe. które
posunęJy się pmdędzy Fogm-as - Reps,
zosc:.aJy wpia)ane -.'1 li7'alkę pod Gl'()SSZenkiem (Nagys'ink) i Rekoktenem (Ban\nykut), gdzie, plJdczas i~M~,:rataku nie~
mieckc-aus'Xyjackiego, .3hadiy 600 je'i a
ców ! trzy l;;arabiny maszy~owe.
Ja!~ dDnos' "Uoyd«, parowce angiel$I:'e "Stafe" (2623 tonn) i "RaHltis"
(rr52 tOJ'b~), jak T{)'lmież statek nOli,ve-

Podczas ataków rozegraIa się walka p~wIetnna> VI której strącono cztery
s...~oIot'Y' niemiecme.
Jeden z samolotów naszych, :)0
wal;:;:·e z dwoma la ta\\ICa mi ni.eprzy};;:,-

ski; \V}ozący ]~ontra--~andęJ "Brind-egge:n'!>

cieIskim1, spadł na Hi<tE-ch f\łeprzy:jitd{~-l

1:\;r~(!·d!le.'. }1frr~';1.ę1~~ej

skich~ Prócz tego stre:ciHś,my
hydroplEcłl typu 1'1 orane.
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Nad B,;'srrzycą, w okolicy BogOfadzian, wywiadowcy nasi l"OZ{}'l'oszyłl i~r7.y
postertmki IWHtlpan}i niepnyjacł€:}S~~et
!,}Obm dwa, w'Zi-ę!i kHku~-ziesięciu leńców
i zdobyli 20 .karabinów, oraz 3-.000 ła
dunków,
~
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Z jrancltSkiego (30 wrześni~).
Na froncie S01nme francuzi pOCZ'j"
nHi pewne postępy na pólnoc od Ran"
COUi't.

-~~'_<::-5ta.ły zato~i.one
pOf.tli'?od;ną.
A."

"l"'lorninfH:~o.st"
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•
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StYUhC;l, "t"!)f2izą Fi-a granłCy

po .,.
J?,20n-

ieritorJalnych

wCi·J n.or"s~eski~1t na IV ao1'zu LO'-d-'U\~atLrrs,
p"c;wdO';:>oi~o>hnie w celu prz'€i'wania ko·
m-un"łkiH:ji z Arch·t).ng:!efski.em~

ao '3t,'!ku, zostaI zmu-

szony do schronienia się przed g<N<lłł
townym ogdem naszvch ka!'ahmów n"a-

/

Podczas dnia walka artileryjska w

wojnie.

~1łat1i: ~~1hr~li©a;:iff lrna S@~'Eę..
Ag. tel. bUłgarsim dtl!lcl:ii pod a&t<:J 33
września:

Wczoraj rEl10 O god~. 8 fi bprzyjaeftlł..
ak: 3amtllot, przybył ze wsot('ju'll, w w~j
wyBvk~ś'Ci krą"",i fOlJ.!'>q

bomb małego :,-dibru,

go Zfili1iata.e~s ulic
bjet~

_Wed{~g źróde-f kc-pe~lhcshkhJ '"No~
woje Wl'emJa" grozi, że jeśU Ven~zelos
nie otrz~rma Wtcrdft.N8 w Gn.:<.cji, obsadzi
koalicja Ateny i sama €}bejm~-e ki':Si'm.vSpI'a\V p~ń-stwowych w At,;nach.
Biuro Retite1'8 clot'>05i z Salonik, że
ClIlOS przyłączyła Słę do ruchu obrorł"}

nh::h>vo

fl3rCOO'i.'Jej,vooec czego wszystfde wy~
SP? grecMe i;lą już Z1"ęwoHmvane, prócz

nkh zaś i miasto
zachodnie}.
Ja.~

donoszą

Kalani w Macedonji

z Genewy, IderowrJ.·

ctwo wojsk franCU&~angielskich zwleka

z zezwoleniem na zwołanie przez Veni~
kontl'pal"!amentu do SaJonik. Tłu
maczy srę to ciągle podno.szor.ą trosl~ą
Sarraila~ źe z l'ewo.ftrqonistarili gred-iimi
zeł-osa

i
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f
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Bomb; zabi):y jedn~

dWI\ konie. Jedns kB'"

d>di.o odnieśli lekkie rany.
SZkCQl', rnatcrjahm ogranicz::! się dO" s~ereg!l
BzyiJ, które wskutek eks}lozji wyleciały.
Samolot l1iejlrzyjar.:ielski, ścigany pll'za1ii na~
s\lych lot"ików, uciekł 71 kierunku półi.wt?>
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~fI1~e@iZ~:ra e! ~~~~~e~~~~~
Wedi", duu;e"ień <ll!ieuników 82/Wa.14!ai.'s

(C~T

gór-y fog;:gasu, gdzi~ iednaI:że, l'Ó'i}[1nieź
odcięte i h~~z wyjścia, toczą osrarnie

c~ QP@m~'łd&ją !i"~~ia~i!i~1

wśHzgr'iąć się mogą do .mn)l koalkyj~
JleJ takte zdradzieckie ży: Jlory.
Londyński ",Daily N:di" dowiaduje
się z Aten:
Prezes ministrów dO;<\1dza~ łn'ulowi
wyfr'\,,;-an.ie na sfan,owis;m neutralnem,
ilopóki nie będą ustalone 'WcH;'tmki, na
łdćł~gch oprzeć się ma uctzia! Gre9ji IN

skich IlrsiJlie d~:le piąt'31fHinosci Bu-kare8~tn!ł
'Jó! tern \fvgzysny 2-!1możniej~i, uciekło z Bu. .
b:,6szta z rowouu 6trailf,lic,'i'ych 9~u'"ków atak6w Z3D!JeHnów. Z nolecenia władz Tail
r~l1ń~id\j~ • :pDddau7ch "u5tro c wę.gierSki~h i
ll!emJE'~k1cn

pOfrl19RZliZono

;'7

mleszkauHH1~

na Dó!:'Vyżs,zych p'ętrach tlomó\v. potcilGllycb
w sąsiedztwie pala~JU króle;::nkiego i gmachó" mi"liste:rstw, ahy oni pierwsi ptldH 0n~rą bomb.
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·arC'lil1l~l'!.!lee:rSe"i ffl-~ ~\l)!2ilUwą"
"W. AHg. 3tg.":brHlsi z Rotteroam3:
Jak dowia9uje :się p!:ry~ki koreepondnut "Boliuglioy i francuzi w walkach ui!d S"mroo tak ciężkie etraty, że byli
zmuszeni wcią,ż nO'wG rezerwy rzucać ll!l.
fNJllt Dzięki temu syst c,ti1owi wyełali sprzy ..
mi(ir:?ml;il datyi'liczat> tróy piąte armji angielsku.fr!in(;u!;k~i ilfid Somme, jednakże m,me
cola g, FHlll'ieśli

t6go r4a~3"syeZQjuBga zużycił1 sił nie

udale

im się (;;jjągnąć phwowf:i!sgo przedarcia się
prZt-Hi lir«ja u~emiBckie. Nin ~zi"vDego tedy,
jorili r,scLój '\1:9 Friiscji ZWOlli!l. B'taie się pe~
6ymi€;tyczny.
p~jH~Ie,ł ł.~li~t'lJjgCkii ~

st@~Wln~Ui

p~~~~; fiB~ ~@~jjffB

Były posEł

do Dumy, b<,mpicki, ogIa"Gazecie Po);;:ldej" artvkuł fegramowy, Vi! Idó'y''1 omawia projek.
ty, jakie ostatnimi czasy w R0Sji w sprawie
POiliKkj zapowiedziano i powiada, że rząd
rCl;yjsk, ma na ~e1u utrzymanie w pnIskiem
społeczeństwie kredytu, który z poozątkiem
wojny l!G~tgł w GztuCl:il31 sposób podniesi!'nYtI j-ed!l"ak r:~4elv epafił, adzie Ę:tat s~ę zu....
pełnie f:key}h} 1 m. Idzie przy tsm rządo.wi
r~syj8klemu O to, by wywołać w Polsce za~
mieszan al nie doru.śdć do zo-rgallizowama
się ~~rodu polskiego na podst3wie jednolitej
poli'yaz rrej myśli.
Na ws,y5tka to i~tnieie tylko jedna odo
powiedź:
Z Rosą byliśmy tylko D-8SZ& nie.
woJlIJ związani. dziś nic nas z nią nie łączy.
fJ!'Zeeiwnre, ws~ystko dZleli: kultura, sposób
:nyślelli3, historyczne trndycje i ideały przyszłości. Treśc:!łl naszego pm!stwowego i II&rodowt'go życia była ciągłB walk3 2l iądz~
panewtl.nia Rosji. Treść u:;,l;zego istnieuia llie
może sią ~mienić ił ides państwowego współ Q
życia z Rosją pqzosbnie logicznie głupotą.
jaź dł2tego, źe to zagraża naszej egzystenoJi. Za bramą Rosji stoi d~nteji!kie: "Po..
rzućcie ws~elkia nadzieje"'. Nie przejdziemy
przez ti! bramę i będziemy się wSlileH:iemi
S3" 'F Dąbrowj)~iej

Biłami

branili, abyśmy więeej nie zestali tam
To powInni wiedzieć zarówno nasi
'pr(ttltkteny na zachodzie, jak i ehludniey na
wacnt/dzie. Politnzna siezawisłośó ad Rosji stanowi pierwsgą niezbędną konieczność
uMIej narodowej i państwowf'j przyszłoś 0 i.

'pcl:mi~cj.

Włochy i Szwajca~ja.
.Lokal-Anzeiger 8 donosi l!l Zurychu:
BN. Znrcher Nachriclttea 8 dOBU!Zą: Od osoby zupełnie wiarogodnej, która przez dłn~
cny czas bawiła we Włoszecll, dowiadujemy
się,

te

WŚl'ód ludn8Ści włoskiej

na pograni-

'csu włOskc-s:irwajoa.skiem panuje przekonanie e blh:kiej wejaie wł!lskf;-SBW/)jcIlFskiej.
'Wi.eJe w ysokicb osobiiłtości włoskich, urzę
'Q~cych w tych okolicach, duje temu przekosaain niedwuznacznie wyraz. Wszędzie
moha. spotkać 8i~ ze zdaniem, że wojna
włosko .. szwajcarska jest jużtylk9 kwestią
czasu.
D>1isanik zurychski, padajl\c tę ,wiado-

. Krzyczałem i groziłem, ale nat:różus.
Jeden z tych ludzi, spojrzał na mme szy..
derczo, jak gdyby mi chciał dać. do nezumienia, że on jest mądrym, a Ja głup

cem. Cóż miał{'iU uczynić? Instykt radził
mi jak najszybciej oddalić się, poczucie
obowiązku nakazywało nie ruszyć się z
miejsca. Ale gdy widziałem, że bombardowanie staje się coraz sHniejszem i ~e
bżdy wybucb powięk~za dobry humor
moich chorych, postanowIłem poszukać moicb sanitariuszy. Wróciwszy z nimi, za-:
słałem chorvch jeszcze na tern samem miej- '
Bell i w tym dGblym humorzt; cbociax
tymczasem granaty kilku zranily, Z,,!łasz
eza jeden, kt6ren;u granat urwał nos 1 któ'
rego twarz była ledną. krwawą bryłą, wy..
wierał okropne wrażenIe. Co prawda tylko na mtlie; inni warjaci patrząc na nie-:
go śmiali się potęznie, a i on wykrzywił;
pokaieczone usta do strasznego uśmiechlt. ,

mość, oświadcza, ~e do1ąd nie widaó obja:włw. którevy tG przekonanie ueprawieuJ!'\IIIIi6ły. liądlimy jednak, że powodem tyeli
'}ł3gł6ssk

-

oświadoza

dalej dzieunik :-

są

ifortyfrkacje, buduwane z gorączkowym pofa:p.ieehem prze:! Wloehy na granicy szwajr-ar·
,e,kiej. Te wojenne alarmy lłie- powinny taillaa.k niepokąić naszych sąsiadÓw- na wiI<!ho\fbie i na pebecy. U 81l~jlldów tych obiega-,

~ł'eWfl~O CZ1U!lł po.głlłsJi:i.jakQb~ S~waj
~a miała sIę przyłączyć d& l'Galicii. Obawy te lIl! zupe.łnie fałeywe.

Obłqkanł źołnIerzeHiszpańskrsprawozdawca,

;wywart...,M

nim.odgZHI,ł

Genez Ca-

dla obłąkanych

iQłn:ieuy. Payłem lęka~, Jlrowa<błcy ten
'od~~lał, opowiedział mu z własnych przejść
~nasłępująty,

niemal groteskGwy swoją fanepiz'Jd:
"
DQ najstraszniejszycb wspomnień meIgo tycia wojennego naleteć będzie ną za;wsze ten wieczór, kiedy w wielkhn po-śpiechu musieliśmy opr6tnić nasz szpital
't~ycznQśdą

:j chorych rannych odtransportować na
'ły. Poniewat zawsze ~ajmowałem się

danle.m chorób nerwowych,

:karzp ·lecił mi

oGprQwadzić

ty-

hanaczelny leobłąkanych

;wlnierzy. &,ili to spokojni luflzie, dlate'go nie wpadło mi nawet na myśl wziąć
:s~ do towarzystwa moich muskularnych
;$aJllt~riuszów, których pomocy trzeba by'lo w innych oddziałach.
Goozinę dfGg\ mieliśmy iŚĆ w obrę
ognia ni~przyiaciela. Nakazałem mg-

,bie
; im chorym jak

największą ostroinQŚć i
:wyruszyłemz nimi w drogę. Z paczątku
;szli za mną warjaci spokojnie nie zwata-

,ją<:

wcale na gran.a~y, które o 50 kroków
:0d nas padały na sąsiednie pola chmielu.
Ale gdy jeden z granatów pękł o trzy lub
:cztery metry przed nami na drod:re, moi
żołnierze zupełnie stracili dotychczasową
'równowagę. Jedni zaczęHsię śmiać, drn'dzy podnosili ręce ku niebu, kilku płaka
:ł0,

jak dzieci.
.Naprzód, dzieci.

chodźmy stąd!" welałem do nich. P.}! jut mme wcale
,nie słuchali. Stanęli pośrodku drogi,' patrzyli osłupiałemi oczyma na lej, wyrwa·
ny w ziemi przez granat, i bełkotali niezrozumiałe słowa. Ja takie straciłem spo-

!«li

i gwałtownie starałem. się pociągnąć

ich . za sobą, gdy w tem w środek gru py

traflł

granat i za,bił tiwóch z małdr obłą
kanych. Jak gQ.yby słuchając wewllętrzne
gf:! gosu, większa część nieszczęśliwych
usiadła przy

trupach. Byli weseli, spokoj-

ni, śmiali się i gawędzili w sposób najna-

hualniejszy.

Po uGromiwoi" A:y8t9f,:ne..§~" j "Mło?·
dym le&ie Cl J. A. H!ltt'I-F, J'p(ł~tr Polski W}'"
stawił w ubiegłą sob&łę komedję piuJ'Z&·
allgi&lsktego E. Knoblauehll p. t:- "Faun",

,V

czyni(1nyeh

::88łlołe młskim, pozos.taWia w~a
żenie jakiegoś braku,j1łłńegoś nled..m6wle-

SZere!!;B

Iłi.

8t Pflrfer fraill
t

BIuro Ger5dorffa
·K8"SUl.EIITA PRAWNEGO
czynne bez przerwy od 8 i

pół

rano do 7 wieoz.

•

nocnego zachodu od Halle rozchwia..
ogniu zatorowym. Na prawo
od
Mozy,
przy ożywiającej się
Rolę lady Alekslndry Vaneey odegraFrzejściowo akcji artylerji, rozegrały
h. nam )}SJll M:n-y1a DUDikoWilke·R6zycka,
była artystka Teatru lbłf!go w WamRwie.
się pomniejsze, nie posiadające znaWniOMl\ ODa ze 89_lł na scenę nie tylko . czenia, walki, na granaty ręczne.
8zc~ery talent, ale j dużo bardzo wdBłęku
i uroku i tej sel'aecnO'Śei, bi!ąa&i s kaśde
Z WHł~WDi wschodniej.
go słowa. z każdego gestu i rnahu.
Rosjanie podjęli znowu w róźPani Klońsb W .Flinnie~ zapreil6s- ,
nych
punktach akt~lę zaczepną·
roi/ała się. jako aktorka o d uiej rutytlie
ły się VI

I

i finesji. Jej pani Heae.Klarke była doaKemle. u .. hwycMlym typem, bez odrobioy
pn6łsdy, czy szariy.
Pan Or~wskj1 jakQ lord Stc:mDary.
grał popi'awn.ie, nie raldł, ale jednoczeŚNie
nie rschwycal. ani puekonywał. Meżna się
tei łJylo po Mm e~ wićtooj spodHfewae.
W poz~tałyeu rel~ pQł;ą!all się n-aml}p.
BcuczoW'il, Dełłrlt->1'&li1!k'. Sa'młlorSki, Ma·
chalsld. S~Q.szewski, DGM.<lński i T~ta.kowicz. Grali ont słab.{).
·M.

Tet:drPopalamy: .. W

prZ6&

pubUe&Il6ŚĆ, będzie to nowa próba i nowy egzamin. Pedezas ,dy "Gromiweja C sa- wiodła zupełsie, tak pod względem reśy
serii, pomysłówdekofacyjny<>h, jak i gry
aktorskiej, a "Mł0d)' las" przes S8m efekt,
ton podniosły i WEl'USzajltcą akeję. pozwa, lał luz: oawiąiywać pewien bliższy kontakt pomiędzy krytyką li akto.rami, to wYitawi6ny oata.tDi9 "Fau", daięki paruro10m, dajĄ6ym poler do popisu, może prze-'
d{ni$~yętki@m słujyć ~a pretęks.t do oceny
gry tych kilku właśnie aktorów.
Sarn "Faun", jako komedIa. jest utWQ~
rem w pomyśle swym, choć nie llowyQl,
jednakże bardzf1 miłym, pogodnie ir@Dicąnym i mądrym. DemaskUje on ludzkie
kłamstw3,lIieszcl1erośei,
zrywa zasłonę z
. fałązu, praesa.dy i ebłudYł i bud~i-Ien najpiEi}kniejszyton eusKy i sercaluuskiegtr,
owe pra-echn .żywiołu: upodobniającego ży-'
cie ellowieka. do życia kwiat6w, ptaków,'
5.łańea i bnrĘY. Bo ątoją Gbok aiebie ludzie' ł
- i !;łamią. Pięknem b)hby ich życie, gdyby kierowała niem szczeroŚĆ i prawdII •.
Są krok ieden tylko od szczęścia, ale pqmiędacy nimi a niem atei jakaś niewidzislDa, przez wieki wznoszona, pi'ZesliIkoda.
Przeszkoda nie materjaJus, mie8skająea w
krwi, W ~yśla\lh, w sposobie czucia i TO·
ZUlJljenia życia. I oto dnfa pewn,"go lIjawi:l
się śród nith istota nie z prawdziwego·
~darzen.ia,-F&UB, półbóg._ i, przybierając
pelltać ludzką. Jaczy na rozplątywać Zligmatwane nici nieporozumień natury czło
wieczej. Szczerość j prawda, doprowadzcna do absafau, śeiera się z konwencjGnal~
Dym fJłezem " wyszlaehetniElnem do wy8ókośei prtlwa i obow!ądm !lpOłee8ne~0,·
'kłamstwem. li'aUli, jak9 symbol ży9rh~«rwe
go, l'ierwia.tku ludzkiej duąsy, żwycięiy w
kaRCU, by jednakże przedtem Vi całym sze·
regu kolizji olimie~zyć i obnażyć s13bostki
i głupstewka tJcb, którzy nważall!. się za
najmądr~iuyeh i nsjlepszych świata teg().
Rolę tytułową ttFauna- odegrał pan
Woskewlłki, aktor młady, ale 'Wróżący llajleps~e nadzieje na przyszłość. Stweuył OD
z roli swej jakiś bajkowy akord.- Liliia gry
}ego by!.a. Biby struna, z której ra3 po ru
zrywały się tOBy to poetyezne i smutRe,
to znÓw r&ze-drgane żywiołem i tętkuotą.
to wreszcie ŚWi8&Czą,ee satyrą i ironią. PaR
Woskowaki jednakże gra zawsze jedynie,

Iii. Piitfkmk;

oooenym

kierownietWl>
teatru prób, Ol'U egzamic&w, skia64ll yeh
przez aktorów, li m!!jącJch zap~umać lIn!-

mi

riUo, który bawi teraz na froncie angielsko - francuskim i przy teł sposobności
zwiea.zał angielskie szpitale w Boulogne,
~eśłi w ,.Oaulois" gh~~kie wrat-enit>. jaki~

Teatr Polski: ,fau.n~
- komedja w 3 aktach
Ed. Kncblaucha.

intaiają. WyezulI'll I:li~, iź to, BO ea:je ~
wiftowi, jest wył~cznie jego Easługą· .
nie lM. on ręki kienwniezej, ie nie wld&Ć
nad nim praey Nśya81!'lły który m6,l~y usulląe te, lub owe zgrzyty i zaIaruanl!ł} zaś
e4t~~ zdclnoŚei artysty natc8_ąe głęb.
szą myślI! i rt!2umieniem. I lila~. !awaLe
gra pana WOS~O~~§&, i\koora ~nto·
W&aego, nsjzd$lme~go bodaj w całym

okopach".- krotockwils
W 3 aktach M;eczysla~a ST~obedy.
.

W lubotę ubiegłą· Teatr PopiUarny
zainaugurował

n_wy sezan fariią Mieczysława Swebe6y »W .pach#, JtłŹ aRon wy;śr sztuki Ba otwarcie wak:aznj€', ie Teatr
Pornlarny zamierza być miS}łeelłł YOZl'ywek dla 8zer8~j. ll\łliej wymag&jąeęj, publieznoecf. Farsa SW3bady cieszyła się. w
WaruQwie wieUdem powodzoniem i była
grana aż przez trzy featry. Trudna jeat pewiedzieć, czaro należy to wytłÓmaczyć.
W Th.atrzePllpularnym .Wokopach" graH,
~!lBni już BMl1 Z rOf!nednich sezonów, pp.
Szejer, Jagnhtkow&h, '81ł~ynlłka. Bitf~
kn, WrMlski, Klat!. Woźniak. 8miałowski,
Łabędzki, Jasińska, Szosland, i inni. P;;lbłi
c~noici zt}brało Bi~ W Teatrze Popularnym
barozQ aużę). Old&ikhn.ła też olla, zaró\\joe-sztukę" jak i wykonawców.
M.

Telegramy.
niemiecki.
l-go października. - Urzędow6.
zachodrłie.j.

N&. froncie armji

gel1@lf.ała

frollf toojsk gen~rilm marsZałkił pillne§9

ksicc1a l1eopiłida Haruarsłńego.
Na zachód od Łucka od dzisiaj

rana
ski.

wzmógł się ogień

feld-

marszałka ks. Albrechta WurUemberskiego, oraz na froncie fłandryjskim
i fr.oncie grupy wojsk ks. Rupprechta w Arioia anglicy rozwinęli szczegółm.ie energiczlllł akcję pa.trou. Na
koncie bitwy na północ o~ &mme
walka artyleryjska stała się po po ..
łnQniu bardzo gwałtowną,
W pobliżu i Ba Vi8eh6d od Tbtepval nastąL
piły znewu silne ataki angielskie,
które, poQGboie jak dni JWprzednichł
odparte zesŁały po zaciętych walkach
na blizki dysta!ls przez wejska gener-ew Steina i S,YJttuu, v&n ArmiE.
Z Raacourt. i na iacltÓ€ł odeń pułki
francuskie daremn~e uderzały na
staRowiaka nasze. Częściowe natarda z Courcelette, z MGl'val i z pól:-

nieprzyjaciel-

PE> obu stroDach drogi ~ełaztłej

BCGdy -' L riw i dalej na poloome
at do Grabarki pod Żarkowem 0łt1l
zywę nieprzyjaciela po części WStr-3ymam~ przy pomocy ognia zatQfOWego, JW części zaś do siedmiu razy
pelMlwiany atak nieprzyjacielski zastał krwawo złamany. Na południo
wem s1trzycłłe ataku rosjanie wtar.
gn~li do cZ0łowej ljnji

obronnej.

front moj!k generała buJalertt arcyksł(dił
,

Kareta.

.

Po obu stronach Złob.j Upy do- szło dQ gwałtownych walk lia hUzki
dysta.ns. . W k'\cie pomiędzy Oeniówką (t) i . Złotą Lipą przeciwnik
posunął, się naprzód. ·Oalej na. zachód wojska tureckie ponownie, przy
pomocy natychmiastowego kontrata..
ku, odparły wczoraj i dzisiaj rano
nacierające oddziały nieprzyjacłelBkie

i zabrały przytem 200 jeńców.

W
Karpatach naogół panował spokój.
Liczba jeńców zabranych w pobli?U
Klauzury podniosła się o przeszło
600 łudzi.
teren walk

Ul"zęde.y kOlDuaikał

Z widowni

l

ID

Siedmiogrodzie.

Na froncie wschodnim odparto
ataki rumuńskie nad doliną Maros.
W dolinie Goergeny i dalej na połuEłnie wojska czołowe uchyliły się
po części od nataroia nłeprzyjaciel
skiego. Zdobycz wojsk niemieckicb,
w bitwie na południe od Henndor.

fu (Hegen) zwiększyła się o 8 dział.
Na północny zachód od Fogarasu

nieprzyjaciel zaprzestał ataków~ Z
bitwy pod Hermansładtem do WCZ~
raj przyprowadzono: 3000 jeńców,
13 dział, zdobyto następnie: l hangar samolotowy, 2 samoloty, 10 pa.rowozów i 300 wagonów wraz z amunlcjąt, przeszło 201 wozów amunicyjIlYch. przeszło 200 wypełnio
nych WOlÓW bagażowych, 70 wozów
ciężarowych, 1 pociąg lazaretowy.
lteszta materjału będzie dopiero stopnłowo sprowadzona z lasów.
Wą
wóz Czerw&nej Wieży (Roten Turm)
jest wypsłniony Jicznemi porozbijanemi podwodami. Na południe oi
wąwozu odparto silne natarcia. skie.

jest celem pożyczki w onej. Dlat~go każdy powinien
podpisać tyle ile może. WiDien jest on to swej Ojczyźnie, swej' rodzinie j sobie samęlOtI.

3.

Nr. 272.

rowane na wzgórza na zachód od
Całnem. W górach Hootzingu (Hatszeg) nieprzyjaciel wykonał daremny
atak na zachód od dołinyStzeH
(Sztrigye).
Z widowni bałkańskiej.'
firupil wojskowCl §ener1l1a-feldmarslaUł l

'

mlICHensena.

Dnia 29' września ausirJ' ackowęgierska i!otyla dunajska sforsowa-

ła wejście

do fortu Cor~bia1 oraz
zniszczyła 9 i zdobyła 7 'po części
naładowanych
okrętów. Bukareszt
był bombardowany przez eskadry sa-

molotów nas2;ych z zaobserwowanym
dobrym skutkiem.
front mHcedoński.
Pomiędzy

jeziorem Prespa a
Wardarem w wielu mi'ejscaeh odl1ywają sI~ ożywione walki ogniowe i
odo-sobniooe bezskuteczne przedsięwzięcia nieprzyjaciełskie. Silny atak
oddał w posiadanie przeciwnika szczyt
\'
Kajmakczala.uu.

przeszło 200 wozów amumcyjnych,
70 wozów ciężarowych i przeszło
200 wozów wypełnionych bagażem,
pc:>dąg szpitalny i wi~łkie ilości innych materjałów wojennych; naetąpią doniesienia uzupełniają,ce.

dział.

Urzędewy kom~Rikat

ausłryjacki.
WIEDEN', l.go października.

Z widowni wschodniej.
froBf przeciwko RłliHUfiIi.

od Petrosen

wczoraj
natarcia ru-

:również rozchWiały się
muńskie. Podobnież w pabli-tu CaneniJ na południe od Veres Toroyer

Czerwonej

"SALO~EU

tragedja Oskara W!łae'a
CZylHy wC wtorkI, clw.artki, soboty,
le i śWIęta dwa razy. Bilety do nabyćfu w

Teatr

odparto
z cięźkiemi stratami dla nieprzyjaciela. Na północny
zachód od Fogan:ls ofenzywarumuń
ska została wstrzym~na. Na zachód
i na póln.ocny zachód od Szekely
UdvafheH trwa napór przeciwnika na
czoło~e.

Na polubiłwy w Nagy Szeben
przez rano zebrano dotychclas przefizło 3000 jeńców, 13 dział, 1 hanbar samolotowy, 2 samoloty, 10 palV4UW,
300 wagonów z amuncją,

-

na stanowiska
dolinieWippach.

Z wi~owni
Nie
nego.

ZO$tępea

-

H)Ql$ci~ zi>Jożełlia
szkoły przy gazowni, odbył się uroczysty
obchód, który pllprzedzHo l1ab02eńiltwo Vi
'kościele
Krzyża, odpra'l','ioiHil przez prefekta szkoły ks. Małczyńskiego. W lokalu

w

ew.

hymn

nicszczeg61-

trwożliwe

w imieni~ rodzitl'iw dzieci -

jest

ostateczną &U~ell

zniżenie

krótce

.1'
1

wojentUl da

W sprawie tej prezydent dyrekcji banku, Rzeszy, dr: v. Havenste:~, oś~vi,adcz~:
"Troski j wątpliwości co do tego są niesłuszne. Nie ulega wą.tpl1W.aŚCI, że po

• . d . ł ' . •
. • • . .•
.
Sprawa jest pierwszorzę0i!e] 0D10S osex l wY.maga l 3im.a1PowazllleJ s,zeJ rozwa.gi, a na widoku są juz zupełme określone plany I zarządzema, które według wyu-

W

pogubiły

swe paszporty, tymc-..aSOWe
bezp~atr.e, ważne na jeden mtesiąc. W
paszportach tych jest wymieniony rj'w-

jeden z pra-

-

sąd .. wruct!5a.

Z

(s)

Na

zasadzie

wł~dz sądowych, l~azdy

rozporządzenia

skazany na od~
siadywanie w więzieniu lub areszcie, moze się zwrócić do generał gubernatora
warszawskiego z prośbą o zamianę w:ę
zienia lub aresztu na karę pieniężną·
Prośby powyżej wymienione winny
być wręczone temu sędziemu. który skaza.f da-nego osobnika.
Z r.u;:ząslkQW NlZd:lllillnictw::.l kaa· t

1!l!3

G~łeb.

(5) 8 ucząstek rozdawnictwa karl
na chleb z lokalu przy ulicy Zgierskiej
Nil 21 przeniesionym zostal 00 lokalu
przy ul. Zawadzkiej ~ 9 (BaJuty).
-

Kuray

ie~h'd36em8Si"'GWIII/)

dlla 1i!9'"

z~!I!'c6w f:nl!€h)wiarnY'~.

Na pogie€lzelliu, odbytem w dl1. 22~g.o
1916, koml9ja, w skbn kt6re-j
czhmEewie Wyd~-isłll Oclhndfl'l'y
wsi i miasl: przewodniozący Komisji B. Mi-

wrz~l'lia
wcbodz~

ChaHIl, P. Brukal;;ki, A. MartelJB, L. TG!rll·
te~m&!'). K. Jasiński i zlIproSZOBy do Komisja

p. A. Goldzobl, uchwaliła ostateczny prej<eki
kursów w Łodzi. dla dozorców budowlanych
w n~stępuiącycll ogólnych zarysaon.
Cenzus wstępny dla kandydatów D~
słuehalJzy: 17 lat ukońezonyeh i ódrowie fi·
&YCZI19; ukończenie 2-u IdasDwPj 5z lmły mleł~
s!fiej (lub zdanie eg?aminu wstępllugo wod-

p$wiednim zabesie)j con.a;j!llniej jednoroczna
praktyka bUU9wlana (np. muraskf\. ciesielska,
Etolilfi:1ka lub bet'Hlowe).
Kl1l'sy będ:~ trwały jadem semestr od
15 fnździe~nika 1916 r. ~o 15 kwietni!\ HU?
r.
lokalu szkoły lil9miosł przy ul. Wodnej.
'

w

przyjęcIa są !Iaetępują.cs:

Wemnki

1.

Tm-min sk.ładania podań - do 12 pllźdZitlfw
olka T. b. w biurze Wydziału Odbudowy fil

I·

lljCI,łl
J
l1'li

osZCZędn.6ŚCiowychr

upły\vem

ferrninu konv1Jersji?

znowu zaraz po vJojnie?

chowań

ludzkich będ.ą odpowiedniemi i wysiarcz.ającemi do przvjęcia nawet bardzo
wielkie~(.j nawału niemieckich papier:.w wartośdowydl, a prz/ w~półdziałaniu kas
pożyczkowych, l{tóre będą itll1.siały być t1'trzy:mywane jeszcze przez cały' szere(J' lat'
'...
t
d
_. ~";-I
. ,
•
b'

w~jnie na rynek rzucone :osta.ną zn.acz~e su.u:y SUlJS!try~o..:/anYCh 0. bę-cnie pużyczek
wojennych celem ich realizacjI, oraz memmeJ. że roy;mez znaczne s~~y nowyd~
zapotrzebowań kredytu skupią się na rynku. Jest t.o Jednak oddawna wladomem 1
instancje miarodajne zdają sobi.e ztlp~h;lie wyraź~-ie ~pr:;::,ę, ze z ni~bezpiec:zeńsb~em
tern trzeba się będzie spotkać po WOJme, lecz rowmeź, ze można SIę będZle z mem

Czy ndzial

Oddział paszp0óJ"towy w prezydium
pDl1cji wydaje obecnie osobom, które

"Fakty. ~ymczase~ z~dary lrłam tej po:gł?sc.e;. dow!{)(Hy one, że rząd nigdy nie
na mys1t przystąpl~n1a do pnymtt'Sn w la'~kołwlel{ bątt postaci."

się spieniężyć

spotkać.

maci-

zajdzie- P?tr~eba, a~e pójść drogą Iama!li~ pnyrzeczeń platniczych, lecz obrać drogę
p:a.w~o. 1 rewntJ~~rnego wykorzysta:ma źródeł poE1atl~,,:y.ch. Muszę powtórzyć dziSł~, ]:2; v.aidy TZąO 1 każdy parlamem, które są odpowl.ea.zlalnymi za zarząd i jego
p~aW'o4~~-"1~twO! uważać będą za swe.l1a-jważniejsze zadanie, dotrzymania względem
w1erzycielI pamrwa - a naleźy do Ulen wszak tyle mHjonów słabych ekonomicznie
- dan~go ~;zyrz~.czenia zapłaty, to znaczy, że potyczka zostanie wedłuO" pełnej stopy Opf0Ce1!lto,\l)ra.ną,. a jeżeli przYPuszcza$nie po roku 1924 miałby być uczyniony użytek z wymóvv''Hi'rua, wypłaconą ona zostanie w pełnej wartości nominalnej."

bezprawia uważać za możliwe i żad~ego rządu. !l!~ pGSądZl. ? pod.oJ;>ną propozycję
lub parlamentu Rzeszy o zgodę na Olą. Oczywlsc.le, po .woJme bę~7.1emy po-trzebo~
wali pieniędzy ua wyleczenie ran, dla odbudow~m.a ŻyCIa gospodar-ezeg~, l.e:z go.spodarka finarrsgwa i technika podatkowa są dosć wydo~konalo1'ie. by poźtrieJ, gdy

IV.

.

miał

kas

stopy procentowej przed

Sekretarz stanu skarbu Rzeszy. wyraziwszy swe zdziwienie, i~ pogłeskę tę roztrudno posąd.zić o podobny brak logiki, powiedział on
d0słownie:
"Sądzę, iż po dłuższym namyśle nikt nie ~ęclzie mó:gł podobnie wyraźne~o

pożyczka

T,-mcz;:!lsGwe lllIasz~crty ea

-

Z!!~i.9ił11~i!lh.

streścimy...'

wierzytelności

puszczają ludzie, których

Czy

\vione w środę. 4- października.

sterjum spraw wewnętrznych z racji konfefe!lCji przedstawicielami Niemieckiego Banku ~an~l~wego,. Nlenrie~kiei Izby ręk0mieh:ii~zej. i r~emieślniczej, niemieckiej Rady
rolmczeJ l KomItetu wOJennego przemj!słt! mermecloego, ld6r2& w na.słCipstwie po.-

natury

"'-,

Ul.

i chór

SprClWle'

stanu skarbu Rzeszy, przez sekretarza stanu rnmi~

możliwem

opieku~6w uczniów, że przerwane tV SO~
botę lekcje będą bezwan.mlso\\"O wzn~

fi

Sekretarz stanu ~zeszy, hr. von Roedern; nazwał pogł0Skę tę bezsensowną i

II.

przez crk:estrę

sz.koiy odczytał p. Maj .. Majewski. Przemawiali: dyr. gazowni p. C. S'il'łerczewski i

o eter.

Czy zamierzonym jest sekwestr

Czy

wykonany

rozpoe""1K

akt

uczni-ov. sł;i, iH1stępb1ie odbyły się pcpii'lj'
uczniów. Sprawozda.nie za czas istnienia

głoskach

odosobnicne pogłoski, które mogą
Wszystkie te pogłoski otrzymały teraz

powiedział następnie:

Rzemieślniczej

Resunay.

cownik!Sw guzowui.

krążą ciągle. je~cze

fe

llll':O:y ga-

.

W czornj, z OKa.<l;i

Pomimo wszelkicb wyjaśnień na piśmie i w słowie w sprawie nowej pożyczki
wstrzymać od subskrybcji.
tyczną odprawę przez sekretarza

.fódlE;li!.ie

Bzi\etlię'b5.oh!icie sz~ełlf

-

marszaleR !lolIty p!)r:z~tttl.i.

ttntentyczne
wojenne;

lełE~!-:ie

Tow.

;;::;;v:: lit i.

szeJautabl!. general.."ego
jJ

drukowa~

zawiadamia swych cdonków o posiedze~
niu w Śl'Odę, dnia 4 pazdziern'i.ka, a gc,~
dzinie 8 i pól wiecz., na którem wygło
sumy zostanie odczyt poo tył. "Bada~
llia nad tęt.lli-effiem mózgu c~owiefiałf.

POłfJdnłow9-wsch90ffiej.

wydarzyło się

Oświaty

nem słowem" w Waiszawie z d. 1 paź
d:derniha rozpoczęło swoją działalność VI
Łodzi.
'
Wczoraj honorowy zastęp s.Kautek i
skautów pCTlsldch sprzedawał bYGSZ1UY • Bibljoteki Nowości e. PobHCi:HOŚĆ chętnłe nabywała broszury.
Odtąd w każdą niedzielę na ulicach
nssugo miasta i w akelicach ukazywać
się będą szerzyciele książeli: poo znakiem
T Gwa rz ystwa "Czytaj".
B 'uw od4iziału ł~dzkiego mieści się
przy ulicy Zielonej nr. 6, przyjmując wpła
ty na udziały, zaw6wienia na biłlljrteki
i sprzet!ając pQszcz.ególne bros~.lry.

i mlotana~ze

nC:Ji)'taj".

.. Tow., Szerzenia

wł~iej.

się

OSf;cbiste.

-

czy min na płaskowzgórzu Karstu
był chwilami nader gwałtowny i rozszerzył

Dyrektor Q-go giuuazjum (Placowa
13) niniejszem zaw~adamla rodziców i

W razi.e gdyby zgubiony paszport
nie zostal znalezionym w przeciągu miesiąca, oddzial paszportowy wydaje nowy,
zabierając tymczasowy.
(s)

Z dniem dzisiejszym dział sprawozdań IDn1:'jcznych w "Gnecie Łódzkiej
objął pan Ignacy Weił!stein.

Na froncie arm;i gene-rała-pułkownika Boehm-ErmoHego nieprzyjaciel
nrzeszedł do ataku po obu stronach
t'
dragi, wiodą~ej z Brodów do Złoczo·
wa. Został on zupełnie odpady na
północ od drGgi.
W miejKu tern
rozchwiało się siedm z kolei natarć
rosyjskich. Na południe od drogi
nieprzyjaciel wtargnął do odcinka jednego pułku. Kontratak, wykonany
dzisiaj rano, czyni PQmy:śłne postępy.
Więks'lą CZ~ŚĆ utraconych rowGw
odzyskano.
Włoski ogień działowy

~hm'e::li;!:ittrn ~n~c~cgic<l:13ego.

::;::1

pis osobistości i na takowy otrzymać
moźna przepusti~ę, zameldować się itp.

k~cii! l!eopolda twroafsldego.

Z widowni

niedziecukierni

**M1'fti·i~.~1§ii$ii$f**i3iL~

&*6

-

sce

Roszko-wskiego. -

front mojsk gentrnła k€lIDalerjl an:ykslilda

Wieży).

oddziały rumuńskie

nasze;: grupy

Sztuka w 4-cll alrladl J. A. Hertza.
W czwartek d. 5 b' m· fi g. 8-ej wie cz. premjera

Porl~

Rlłroia.
W Karpatach walk", osł<thł2. Na
południowy zachód i :na pQ.łu.dnie od
Brzeźau przeciwnik ruszył do ataku
znacznsmi siłami. Woj-ska tureckie,
walczące pomięd z.y Zło-tą Lipą i Narajówką odrzuciły go VI zadętej wales na blizki dystans. Na północ od
sta-cji kolejowej Potutt6ry resjtlnłs zyskali kilkaset metrów przestrzeni.
froni wojsk gem~rnbI mHr5Z.ałka POhlf:§O

Lr.sden dor f!.

(w~wćc;

,iM L O Dl Y L Ił S"

nieprzy jacial stra-c·ił 8
'

(Hennderf),

Pol.sk:1

We wtorek d. a b. m. Q godz. 7 i· pól wiecz.
po cenach popularnych

czas pl"ZsdwCzorajBlych atakew niemieekich na południu od H~en

Pierwszy 6eneral-kwatermłstrż

Na zachód

Tea;tr

a prZ}'!H1Fnmej przez CZ.eiy

o

Prezy~~nt
1"

I

na pewną od~
przyjt;fych sum, a tern samem

pIęCIU f~t, t.lauzą moznosć rozłożema

HczD.ę lat stopniowego rea1-i&'~wallia
zapobiegnięcia nielmrzysinym następstwom".

powiedniq

tYĘh

banku 13ze~zy przedsta'J'fH szczegófowo brane w tej sprawie pod ui zadawaloia~ącą zgodę zebraz luazi doświadczonych ns. tern polu i zdolnych do wydania sądu. Ol

wagę plany l zarząd.zema 1 uzysbł zarazem zupern.ą

nia,

złożonego

subskrypcji przedluia , czy skraea trwanie wojny?

W sprawie tej wypowiedział się sekr~tarz stanu spraw ~ewnętr~nycb, d!. Hdf..
!erich. Zwródł on uwagę na brutalną. wOjnę handlową AnglJl przeciwko Niemcom
.
f państwom neutralnym i nazwał AnglJę
.
.duszą sprzysiężenia świata, ski€~wa~e~o pr.zeciwlf? namił.
,
Właśnie dlatego, że AngfJa w swej wOlrue ZnIszczema od samego początku iak
bardzo liczyła na swą p6t~gę jl'iemętną, musimy dowieść, ee radmby i-e są ~-

we i mu-simy przy piątej peżyczce wojennej dowieść ponownie zwycięstwa. Niema
bardziej haniebnego i faŁsZYWego zdania, niż zdradzieckie sło.wa: ~ Subskrybenci po ..
życzki przedłu.ża:j.ą wojuęl'. Właściwem
wejetm~h iX>'maga a?:l skrócenia wojny i

pieniądZe Vi demu. t-e-n

jest przeciwnie:

przyspieszenia

upra-wia dz.teło wregie'".

• .Kto podpisllj.e
zwyci~stwa.

poiyczkę

Kto krvje swe
~

192.

nie jest wprawtHiie to jeszcze dooJfij&, ale
dobrH! wola w tym kierunku istnieje.
.
Magistrat m. BfIQ.g-i w liście z. da. .20
wrześaia !tc-munikuie Gbwauysz~ ~ na
posiedzeniu w dłl.. 16 wrześala r. b. Uł}~·
łił pr3yjąe knch;:ię 3t:oqarzy~e~~ ~ ptawach kuehni t. zw. dl9. i1!tali~nCli l d&pła
C1.lÓ do każdego wydfiS:~& obiadu ilO S k.
Obiadów woloo wyd",,",ć do 280- d.~nie.

~ miast (godz. biurowe od 9-1~j iod 3-

.t-aj).

Eguminy wst~pna dla osób aie mających Bwisdectw szkolayah 14 październi
ka r. h.
3. Opł&M 20 rb. Im ca.ły kun w ratach mteaitjCMły6h pą 4: mb. mies. płaClłQ
2.

Osobom, niezamt;zlłtlŚÓ których 1Il)B';anie gtwierowna, bt:dą m:lgły być pruy-

'J.

gÓf:\.'c.

zn&~H::

ulgL
O:'7ijom,

ZU~U,

kwrE!

prllyjętym

na

zat~adzia

kUGhnia będzie ZlSpisana pod Nr. 1"&2.
Postal1QwiO!'i() c~llaczyó !.'en~ połeilyń

Gen-

czego obiadu na 15

zdadzą pomyślne egzaminy po
wydane zosbmll świa~e

j!ika 'i::y się ok:!zała na ogi.lnaj lifJ~ł}ie obiadów, m~ h1e utyt'\ na bezvłatne obil!Gy dla.;!ałbi~H!nieilł'q("li

ctwa kwalifikacyjne na dozorców budowlanych.

Osoby, nie
wbnei, ]eez

bę~ą

-

Nast~ruie

nrzs<'I'od':>icząey przypomn~ał

Marji Ta1i:sldaj serdeema ,Bóg zapłać·.
8łtzchaezki Kumów crehr.Qoiar2

paźd~al'nU;:a

Ze Stow. majd!pów fabryc2:wycb

W sobotę o godz. S·ej Wi6{;ZOi'~m Vi
lnka\u StGwarzys~enia majstrów fa.hryez·

ych gU?:'. piotrkowskiej (Nowy RyMK 6)
oebylo się miesięczna żebranie ezł6uk&w
Stawarzyszenia w ilości 28 osób,
Ode, yt~lw list łódzkiej miejseo\7ej
R!l.dy opielwńczei ł w której ostatnia zawill.dalnia f'tG'" arzyszeuie, iż znsjduje t\:ię ohecnie 'IN imdnych . fioans9wycn w&.rur;ka",h,
worrec tego m!l~li we j"lOt, iż nastąpi red
aukcja zapomóg, dGtychcz~8 wydawanyeh.
W tej samej spra.wie przewodnicz/lcy inż.
Przedpew>:~ ;wyja~oił, iż po osobistym pC
L

"Wyboracb.

. . ~j G
sk1e:l nr. 9:

rozum~etMt Się :li jednym z członków Rady
oi'iekuńczei, sprawa zasiłku dla taniej ku-

-!:lm przy Stowarzysz&!.liu n;e przedstawia
• t;l hl.!t źle,
jak by ffiazna sądzić z listu

Ltls9nia,

W:Le1m:;. Eftb-g~erfi! Wh'!!ysława

Bednarks,

Józefa HJl e '5: iń"i;i egiJ, WladYlih-

W3 Mrr,zowskie~;l,
31ardll~ Adamlls'l) Jakób" K!Ileka, ll,hliuda Szczeeińskiege, Antoni~go .Mu ;;t:yll~kieg", Rob. Oasibooiłft, Fran-.
ciszka Till go. A.i"~ilan&r'). SOkMo-wskiego~

do JM"Zędzy,. wagę
W'.@z ci.ężaPGWy., płat..

furmę, _szafą,

na

I

o

Wagę

ków nieobecnych na :ebr:wiu o przj'szły':B

W i>eńcu W p9czst człouk6w puyjęi;-:
pp. 05ksi'g; DGbrowol,,~iegG, Stsn. 82i!;:ud1'rI' ks, J6zef!, BkorsT;:e'!:), Wilhelma Wai~"!,
FnHlci2zka UrbllltskifgG, Jó~efa BBdaarka"
Augusb Rahego. Jan", BaRtjfiU:l, Oskara
WiUlml3, AdQ'Li Nt>uehejzer3, Ant. Krawczyń.
skwgo, A.}tc}Ui!:'ge MG!1r?'ejewskiego, Pi'Ot.ra,

2 stoły, ool'l"eźkę
gumowycb;
gooz. 16 rano przy ul.Rzgow-

koł~i§

~e..g~ł~ł;9r, ~sza'fkę Ś'ciei;~
s<i:afę dG książ~k, sza'fę, ła~
wi$zącą, 2
słołi1d,
ełażel~
p~J.ditit i h:t~.iti"O;
.

3} o godz. 11 ranGI pny ulicy

/I} Wurka, 2 fełełe.s szaftę
d9 ~'i~pi~rów~ słEW, półkę d3
ksi.ą~rf:, s~r;;, szatę do ak...
t6w, etaże.l'hłb ~emełł", Ił ~

rówek"

Blazyczek

Waeława P02on\r.iegG, Marcina Kuesawsk:em i arwwiei0,
taniej kuchni, . , go i Ale·b;;s;,cir,. Jl1nki~wiesa.

Łódź

wyhorową

\Vidzewska

~O~

Poleca

wvborową

~~'~

l~

wrot nr. 8:

Komisav;

sądowy

4)

()

godz. 10 i pół r., przy ul. Wi-

nei nr. 27: szafa do

szkłem,

() godz. 1m. 15 po pot, przy
r.zeźl1iC2'f~ waga
dzie.siętn8, waga wisząca, stół, kredens ....
cheooy, otomana, lu~ro ścienne, 2 0brazy ścien'ne, lampa w;sząca, zegar ścknlly.
9} o gadz. llh po poł., pfZy ulicy
T~a nr. 36 - 2 story sk1epo:we, 2
szafy s1depowe, s~ do mąłti, legĄ
40 sztt!k cylindrów szkknyclJ., ~ %
sodą. mlła szafka. beczka do naftYf <flUa
beczka 00 ka.pmty.
. 10). o gooz. 5 .pG poł., W kJka:l'tt urz~.1~ sekwesłrawe~o pny ul. P~tfk,:aWa
s~ nr. 1 - ~ kołt4fj płaszotWe.
.
U rząd Sekwestrowy miasta wdzi.
9)

P~.obnv
VULtJ uJ

.; n3.

8

QJ\

Łódzkiej'"

kop ~ mm: Ług do
p:ania Soda gw<:raEtowana 989J~ceua 3Ok.

częstodrows'· ie od 70

Okazyjnie do nabycia
Dębowy

(~z;f.~ła ih::@mmc.sł

Abłn,n

\liRVP1,,\II
..
po~. Dowiedzieć się VI Adm •

Dli"uker Główna 47, dom Bnhvy

lo
~{ursy j~d!10SemestrGcWe

sz<:t'i. za

stołowe;

nI. Dolnej nr. 10: kloc

zeiy

w Łodzi..

ubrań,

kem>3qa" krzesro. lustro-

ł

orkowski
Poleca

lr:tor, waga;
3) o godz. 10 m. 15\'., przy ulicy
Widzewskiej nr. 119: pianino;
5} & godz. 10 m. 45 r., pt2J «łicy
Przdazd nr.. 47: biurko;
. 6) o godz. 12 i pół, przy nI. Brzezińskiej nr. 68: 2 lustra toaletowe;
7) o g.edz. 1 po poi., przy uL Vl:~pół

dziesiętną,

powiRn~ być iedfiostk~ Wy9fH.'e:lą z kurji dla
w illtere::~i3 Włl!;,liym fisIeiy iUE Ziiwe:imsu uśw;!lda~i~ć bnydl CMt.l!-

.

2} o .godz. 8 m. 45 rano, przy ulicy
Luizy nt. 19: szafa kndienna, zegar--regu-

rlzewskiej nr. 78: kredens, zegar;

int~łigencji i że

\V sprawie wybor&w dl} R;dy miejskit3j,

1) o godz. 8 i pół rano. pray ulicy
nr.. 15: szafa do ubrań j lustro

ŚCU:!:'1f;

I

1916 rGku.

pnewour,iezą;'lY wyjaśnił, że StQl.""U3ysz9aie

cld-&n1.ów Maeierzy.

L~zy

skkh p:r&y To-waEzy~e Sehi'il- ,
niitk św_ Stani1dawa Kostki.

Łód~\

paźd2iernikl

sprzedane przez licytacj~ za

gotówkę:

p.

'\.':; wtor.ek, dnia 3:~ ~dzi.ermka
1916 r. sprzedam wŁadzi przez liqrtacj,ę
zaraz za gotó.: kę:
1) o godz. 9 rano przy ·~L Iiomżyń
skiej nr. 22 i Wimewskie; Dr. 13'2:

zebral1j m spraw~ orga.'ł~:;c,j'leej się Maei~y
Szkoinej, zaehę~a;l\c do ;;ap!sy;,;;:;;-.:;a się na

piotrkow"kiej.

Ż·"'··S (1piekuńe~ej, proje./rtuje,
:1, t..'. udzielić zapoRlogi dla

Ol'!ekttńerej

PIH! Wolezyń"ki udzielił zebrrulym infGr~cii CQ ootp2d zrohiollo przy organ izaaji tflniej kuehni.

wa-

magły być puyjęte

jedynie 'W miarę ",le;se woltlyelI. Osoby takie, o ilebędl\ 'p:kie tlL;ęsaczały na kursy,
.ot-zymajll po nkońer.enin takowych świa,łe
etwo l) prwsłueh!!nill kursów z pr!>wa~ poddania się egzaminowi po odbyciu przynajmniej jedl1QfOCZuei praktyki bndowlanej.
~ub.

R.ady

f. będą

1916

ezl:!.S pG~awanie! B3H6wnej Rtltmi..'· h ..
d.ag.g,gł~z~ Rad'6te €)ła>ęgowej ~th'kiei,

lS-złi1lłków Stew2,ny~zelłia.

posiada.Jące praktyki budc-

zadość c.zyniąee pc>-z6stałym

f'l!tiwm cenzusu,

łl

De~tee Gł6wnej

licytaoja.

We wtorek. dnia 3--go

Za paśMęeeBi~ł ~ tmdfi prac~ W
przooagu B-eh mreaięey. za "Upolnłook J
ktÓiY JlMB. będzie niaraa radą i diwignią
w ipin, ali:ła4amy na t.ej d~ sarda-

kop., z tym jednak36

warn~!de m, że pcd wytk!J,

ukońezeniu huna,

Przymusową

Nadesłane..

ełektryuUJ J.

dladolorcóvi budowlanych

ul .. ilhldna ~'"J' .t.~~~ilł)
zorganizowane przez ~:tyd~h~ł od!ni'da;wy wsE i mi~st przy
. Łódzkiej Okręgowej Radzie Opiek\i.ulczej.

śCieuRY

Z E GA R

(chGdzI bez

nakręcania) m~ być

Efi."

zastosowany 00

wiadomoć}:
w· adm'IiHS
. t .. na Ł • d k" ba~erji ~wykłych lub przyłą.crony' do sieci elektrya"...
racJI" z. o ~. ne} miejskiej. Wiadomość w administracji .GazetJ
ł.ódmej"

E~ga.mmy wstąpIlle dIs kil.!ldyd.stów, llieposiadaj~cych świadectw ~ ukoń-:"erua

2 kla~wej llZl;:Ol'y
.
:miejskiej 14 października r b.
Z&lłisy przyjmuje się w :Biurze Wyddału GdB'ld(Hi'Y wsi i m:h.st PiotrkoWi'ka 9S 2 ;;!~tr(1. od 9-1
i od 3-5 tylko do 12 października r. b.
• -

Prrejazd 8.

.

(![iłO

Do sprzedania
używana

maszyna do krajania. WiadomoŚĆ w Drukarni" Gazety' Łódzkiej"
Przejazd 8.

częs!ecbe W$kie

We wtolJ'ek oft!ia 3 Pa:i!,h,Ieil"ni&:a,dem!)nstł"owa~!,
z życia al't.ysł!ł p. t.

I I

I

Początek

~_,!i§bif

o godzinie 4po

!ł3M5i

K~psy języków
B.

bęi!!a:ie

Ber;.1!:~łO.frIl!"D~ .mól~;ea:iłsk~

grapa

28. (II piętro)

(literatura.
konwerscja) rozpoczyna się w ponicdiz. 2 Paidrler
(I godz. 5. 50J ęl:l;.,.k ni-emieck. grupa nitsza (gr~matyka, czytanie. konwersacja) we wtorek
3 Października o godz. 1.
Zapisy i informaqe w kancelarji ktlrsów codziennie od 5 -7.
Jąa:yk

nl~;mHł<>::'U,

wyższa

wsptmiały

r i SD -ćiu k9p..

Nt

Łu~ Iił:łdbmy

Sz mak:wlcz.

ulica

f> O

ŁU

.....

D Nl O WA

}fu

8

tIramat

ł\tiJ Beitiret" zg.@ft pasport. rosyjski ..........faa...
.I-z Kutna.
.
• ",1~ J

II

połUdnin~~
lawkqwłcz

Dr. S.

c Ił 8' r 9 b Y

zeWi!ętnoo i wł&siw
iloasłaułyftowska ł2
P~cla

<

ma ~

oag."9:-1100.6-8w.

1

DIs. .;pań
. od godz. a-G ~

