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Lony zaś profesor, wykładający ten:;}i'zedmiot, stara si ~ być postrachem
dla swych ucz~iów, obarcza ich iWnad
siły lekcjami zadawanemi (tak, iż nawet
zdolni chłopcy w wyższych klasach mu"
szą na odrobienie tego jednego--a gdzie
jeszcze pięć innych lekcji?-przedmietu
zużyć dwie godziny dziennie), drażni

ChOliU!Ckiego,
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wśród te!tstlt za wfers~ lub iell:~
miejsce 1 Mk.; reklamy Z?l. te':>st'!::t tO fCU.i zwycnja3 3) fen.
nekrologia 40 fen.; og;ł()S~e!l.ll: droolle 4 fen. za wyn~,
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priu'ladonny b. teatr?w rządowych w WarszawIe. artyl!.tów sceny warszawskiej:

lID. Br01l8wskitJ, CmntKkitłł ~J. . ~brlftnn,!>'Sii~.~ Szczpji

. . Deiłcza,

;.

Rękopisów nadesł'anych redakcja. ruf' zwrsca. - Re1!:on[llY
bez zastneżenis. hOI1IC1l1U"jum. uwua sI!} za bezpła"tue.
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dziernika jeńc6w wzrosła do 5 @ficel'óVI
i 5f}f1 żołnierzy.

ił!

kemunikai:6w koaiicp•
Ż francuskiego (2 "aidziernika).

Na północ od Somme osiągnęłismj
podczas dnia, w walce na granaty rę
czne, pewne postępy na wschód od BGUchavesnes. W :ręce nasze dostało siq
okoto 40 jeńców t 6 karabinów maszynowych. W tei samej okolicy rozproszono oddział niemiecki, który w okolicy El},,:,,~Mal-Assise ?'..ostał wzięty pad
ogień l ",,,nastawił no polu okolo 51ł

z nimi, chęcią ,tzłapania" ucz1łia na nieProgram ściśleartvstyczny..
- .
Szczegól:y w afiszach.
wyuczonej lekCji, shwiańiembardzo SU~
~mB~~~~~"RBam~. . . .
mg. .me~~5W
GW
&
rowem mniejszych. niż zasługują. stonie - pedagodzy: sędziowie,
cenz0l'o/ pni (hy więcej się edznaczyIi lub ste- itp.,· którym nie wystarczała peRSJa ralil?) i t. D.
'rządowa, gdyż chcieli żyć nad stan swój
I jakie' to pociąga za sobą skutki? h.~;izi.
majątkowy. Lecz Czasy te już minęły.
UczT.lowie, u których taki pę4agog
Z angielskiego (2 października).
-GłóS ejr:a"
Dziś radzimy ;,sami sobie", w szkolnie",'zbudza niechęć, strach i nienawiść i
Pod i w Beaucóurt, gdzie nieprzy..
twieprzynajmniejj cały świat to widzi i
szarpie duszę ich męczarnią moralną,
I.
ceni na2zą żywotność wielką!. pomimo uczą się lekcji powierzchownie, czując jaciełowi powiodło się znowu wed~
:. ~,.:... od półwieku ~-iy",zymy i
wszystkie nader ciężkie warunki istnie-. do ,-,tego" pi'ofesor3. słuszny źaJ, obku- do niektórych budynk6w, toczą się za~
powtarzamy, ze wojnę roku 1ą70 wy- ma, naszą wzorową "po-lską gospadar- wają tylko zadane im lekcje, czytają cięte potyczki. WzmocnHiśmy stanowi.ska nasze pod GueudeĘ~ourt i Courcelette
grał nauczyciel rliemiecki. Wydaje się
kę". tak źle dawniej i niesprawiedliwie 1- bardzo ma~e albo wcale nic (nie mając
to w pierwszej chwili paratleksem, jest charakteryzowaną-i dlatego wymagać na tu czasu), ,tl'tabierają" go i robią mu i wzięliśmy do niewoli 1 oficera i 63
jednztkprawdą l'Zecz~rwistą,Jakze mamoże społeczeństwo. by .wychowawcana złość kiedy i jak mogą W rezulta- szeregowców.
ObsadzHiśmy równieź linję, ciągnąa
mywytłttniaczyć sahje przyczy~ę teimi" (j ak wskaz-uje nazwa pedagoga),Me~ ! cie QPusz<;za cMopiec pols};ą szkołę śre~
cą się od punktu: położonego w odlegwygranej? Wszak ówczesna WOJna fo~ .l'ownikami umySłów dzie<;:i naszych, tej dnią (która wszak winna być podwaliną
czyla się międzydwomatakimt naroda~ .ostoi przyszłości świet.lanej narodu .pol-. wied.zy dla przyszlego obywatela, po łości 1200 jardów na północ od Courmi, z. Mórych każdy miał. dostateczną ski ego, były osoby powołane do tego, 8:-9 lefnim ,pobycie w niej}-z taMem celette w kierunku rowów heskich. OdiloŚĆ r:auc1:ycieli, a jednak niemiecki
godni. przedstawiciele zawodu: pedago- I rozgoryczeniem i pl'zykremi . wspomnie- daliśmy część rowów "Regina" i podję
fUł'tu:zyciel· z'.vycięr;ił francusldego. Czegicznego, prawdziwi kapłani szczytnego, niami o nauczycielu swym, . jak to da- liśmy skuteczne napady na północ od
mu? Odpowiedź prosta: m:xnarodu i. odpo\riedzialnego stanu nauczyciel- wnk;j miało miejsce w szkole rządowej, NeuviIle-St. Vaast i na wschód od
:JeżY,.w dużej mierże. w jakości· szkoły
skiego.~·.
.
gdy nas uczono z róŻ"nych Iłowajskich, Aventis.
}ego, o wynikach zaś nauki szkolnej de., Od umiejętnego wyboru nauczycieli Olle:-.dorffów, systemem "dobrym".
_
Zamęt W Grecji.
W naszej, polski-eJ. szkole nie pmlo~'J!Iduje nie ilość, lecz .(ito nawet bardla dzieci naszych w znacznej mierze
"Daily Chronicie" dowiaduje się 2
biiegonie powinno miŁ>Ć wejsea;. pUBci"ej)jakość nauczycieli w szkole.
zależeć będzie, abyśmy również, za przy"
. .Otót, w szkolnidwiefr..ancuskiem kładem niemców· w 1870 r., zdolali w wnia, jak najwi~eej sere!l. ze strony eia1a Aten, że w Mytiłenie odbyła się wielka
manifestacja za przylączeniem się do nt..
pedagogicznego i wniknięcia w duszę mło
:panował suchy formalizm i rutyna, w
teraźniejszej już generacji zwyciężyć
chu
rewolucyjnego. Konsul angieiski wy'~czech zaś nauczycl.ełem
szkoły
niebezpiecznego wroga swego, ciemno'- dzrery. więcej łączności dtl.ehowej rmmię·
azy . l'.auezyeiel~m-przyjacielem a uczniem, głosił mowę, w które~ powołał sf{. na starą
-śred~ej bywa tylkoosohs, ~6ra Qdpotę duchową, ten początek i ltoniec
przyjaźń pomiędzy Anglią a Grecją·
więcej zaufaBia do czystości i pi,=kna duwiednioprzygotowała się d>[~ tego wiełwszystkiego złego. Gdy szkoł~, średnia
"Matin" d.:>nosi że wojsko obrony na~
lkiego i sECzytnego stanowiska na filolo- nie ma odpowiednich sil pedagogicz-_ szy uczącej się mlod3i&ży, lYy następnie
rodowej zaj~ło Eikaterini i wzięło do niegicznym wydziale uniwersytetu i czuje nych, wynik nauki w niej bywa bal"dze uniknąe wżajemnego l.liezadowolenła i ża
woli kompanję grecką.
iW sobie prawdziwe powoł-anie, kocha
niewielki.
lu, i poł~ez)~ natQmiast młcdrlet df.łra
.Jomnal" dowiaduje się z Aten, że
stająeąi jej lłaupa:Bta;~zy w jedną zgodną,
,;Zawód swój f powierzOne mil: dżieci; nie
Weźmy najważniejszy. przedmiot.:......;
aresztowano
tam 10 wycbQwańców szkt~~
silną mi,reśeią wzatem~ą. ro(lzi-w~v gdy~
uśszukający jedynie zarobku na tej, -I' ie.)zyk. pelski. . C:y wsz.YSĆY! co. ~o WY"
ły marynarki, którzy zamierzali udać się
:pełnej wprawdzie cierni i mozołu, lecz kładają w na.szeJszoole sredmej. po- serdeczne słowa pl'Z8L'lawiają (}g uczni~ j
na pokład okrętu powstańczego.
l.najważniejszej dla całegospoleczeństwa ,- stępują zgoom.e z dOświadc.zeniem zawyeho~~ go lepiej, git nlłtd!n~'!la nauka
"Secolo" donosi l. Aten: Pogłoska O;Nwie pracy ludzkiej.'
.,.
wooowem i wymaganiami pedagogiki· szkolna. udziaaoo przy praei1ta.rzałej ooewystąpieniu Grecji po stronie koalicji 0nowOCzesnej? Otóż, wielu pracuje z pie- cnie metodzie iiurowoici.
. Pozostawiając ił,,' uboczu kwestję
piera się na tej. zasadzie, iż posłowie grec'-szk6łpoczątkowych, pragnę zwrócić utyzmem, temu przedmiotowi należnym,
cy
w stolicach państw ko.alicji otrzymali
:~ społeczeństwa i cial pedag~- wykłada go z pi'Clwdziwem zamilowaod rządu swego polecenie, aby weszli w
'Cznych "anie1.--tóre ~aki naszej szkoly
niem, zachęca ućzniów swych do pracy
porozumienie z odpowiedniemi ministn:mi
iśredniei. usunąc ~ę dające nawet teraz,·· sumiennej, gorliwej nad językiem ojczyspraw zewnętrinych 41a -:?yjaśnierJia 8t2:~imo szalejącej z całą gwaUowI\{)stym, do poważnego CZ1.1tania arcydzieł
nowiska rząd6w wobec Gr~c}i. W koładl
ts'clą (wcale niezgo<lnej z· .. miłt>ścią"
pięknej literatury naszej (ttumacronej
dyplomatycznych
jednakż~~ uważają. że wvdtrzetkije.n~) zawh:'I'l1oo'Y wojennej.
na róźne języki świata), rozwija umysł"
stąpienie Grecji jest wrę(";r~ wykluczone, na..
Od lat przeszło dziesięciu mamy
uczniów przy każdej sposobnosd, aby
w tym wypadku, gdyby rząd grecki
~"WOją. połską szkołę średnią, w której
dać im możność gruntownego, należyII wet
decydował
się m. nie, król bowiem bezkwei:eTa
donosi
pod
datą
2
paździer
~e1""pola;k porozumiewa się z u~
tego, ~ ukończeniu szkoły średmej,
"varunkowo llie ~godzi się na to. Według
lÓDliem-polakiem w ojczyśfym ichjęz.yku W!lbzeg() kształcenia s;ę - ~zyniąc to nika: ogólnego ~ekomm:a, kClalicja e ile nie
~,niekrępowany, jak w dawnej ~k01e
wszystko z taktem pedagoga doświad
Od jeziora Prespa aź da wzii!órza
!t'aldowej~' stosować może-najńowsze zdoczonego. z ojcowską dobrocią i wyrozu· 1944. na południe od Ka.jmakczałanu, ","yśle W uajblitszej przyszłości noty do
;bvcze pedagogiki. Zdawałoby· się, że micl'ością starożytnych Sokrafesów, prze· tocz:! się ożywiona akcję. artylerji bez rządu greckiego, czekać ;,ędzie na umoc-~szkoła średnia zdążyła jut stanąć mawiają nietylko po met"ltorsku do. umy~ przedsięwzięć piechoty. Wskutek gwał ni~nie się ·rządu Veniz€losa, a gastępllOO
/na wysokości zadania swego i, jeżeli sł6w, lecz jednocześnie do serc, do du- tównego ognia art y lerjina szczyt Kaj- r~~d. ten uzna za jedyny rząd grecki.
.Secolo" donosi z Salonik, iż panuje
lnie jest jeszcze' wzorową, . to przynajszy wrażliwej tych ml{idych, dqbr-ych- makczalanu i na wzgórze 2368, oraz a~ć'm przekonanie. że krlH nie !lIwie sie
;m.ru.ej dorównywa dom-ym szkołom, jako' \ polaków, rełnych szlachetnych poryW'Ów
zeby unilmąc zhytecznych strat:, wojskom'to, np. szvJedzkiel, szwajcarskiej, angf:el- i łatwo porwać się dający.ch do pię naezym rozkazano cofnąć się na glówne przed kOa'licją. \V tym razie za królem
stanie cała stan Grecja, Venize~osa zaś
skiej, amerykańskiej •. TymczaSem, nie- . knych czynów dla dobra dł'G[:iej nam
stanow~sko.
mógłby wystaw1Ć 10,000 tornierZ8, którego
stety, jak wiele, bardzo wiele brak jej wszystkim. Ojczyzny naszej. kt~"'a na
umlld-tlrowaniem i uzbrojeniem musiałaby
fdo tegol_~
..
niqh właśnie czeka, by jaknajpl'ęthej ją
Komb"'niłll;atiturec~~~"
się zająć koalicja.
Przedewszystkiem. czy cały skład odrodzić i dokwiłnącego stanu dopro·
KONSTANTYNOPOL,
3
paździer
pedagogiczny w niej jest odpowiedni? wadzić. Wdzięczni znowuż Z.l!'. fo ucz
itoUS'a! Ofi~!'IUl!::ti~ a PGfi;wjska
'Rozumiem, że teraz jest wojna świato- niowie, widzą.c w wyrozumiałym lderow- nika. SprawGzdan,ie g-1ównej kwatery z
na z~cb6d Gil ł..uck~",
dnia
2
października.
wał wielu inteligentów u nas znajduje
niku umysluswego prawdziwego dohl'osię wciętkich warunkach materjalnych,
czyńcę, c;i subtelni młodzi psycholodzys
Na froncie perskim odpart-o ataki
Korespoadsnt "Lokal-Anz.1I pod dn. 2
października pisze:
Od samego rana_ dnia
me mając zarobku, należy ich podtrzy- st?'lrają się odpłacie "kochanemu prom- resyjskie, wykonane w· kierunku Dovled3iei9jsze.go frunt grupy wojsk generałaj',lar...
.mać.dać im zajęcie... Jest to znaną
soi6wi" ł>ięlmem za nadobne: z 0010tą, tahad. z ciężkiemi dla nieprzyjaci.ela
,óg61owi całemu. prawdą, lecz proszę
sumiennie odrabi2j.ą zadsne lekcje, gor" , stratami. Pohity nieprzyjaciel zbiegł w· wiba, poczynając od Pnstomytów aż d«
. Turji, fi:!!ajdllje się pod gwałtowDym ar{yi....
~ników zastanowić się, czy pomoc
liwie studjują języ·k ojczysty, dzieła lite" .kieruaku północno-wsc!1odnim.
ta oplaea.ną być może kosztem dzieci, - ratury rodżimej, wogcSle dużo czyt(jlją i
Na froncie gaIicy!skim wznowili ros- ry,iskim ogniem, który chWilami przee.łwdzi
do . szkoły- średniei uczęszczających? rozwijają się duchowo, na chwałę wla.. janie swe ataki Fano, dnia 1 paidzierni- w ogień bębniący. Wszystko WSkazuje, ~e
.Bezwarunkowo nie. A jednak!
sną i całego naro,du swego, rokując pię- ka. WOjska nasze ponownie odparly jesteśmy w pnededniu sztUrmów 'piechoty•
...... Wp~awdzie. za "dawnych" czasów kne nadzieje roozicom swym i społe świetnie· te ataki. Liczba \.vziętych przez Zawiizięczająo naszym atakom. na KG tytuł·
wojSRanasze dnia 30 września i 1 paźcę po wstrzymaną 2&ł1tała na kilka cni tiOWIi
.~yli_ nasJ w średniej szkole, różni
czefistwu.
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GAZETA. ł.ODZKA.
Jl«uYWA Ił. linję kolejową WłDdsimierz
Wołyń8ki-Kowel. DOllieeienia lotn!ków poywierdziły, źe w o~tniełl tygodDllWh.

p.o-

iiąg Za pociągiem dPWQziły

wojska JI& HDJe:
tówllo-buek i Kijów-Łucli:.
W ostatnicbdniach rfrwniel i tak już
tRaozne siły wajek.sna dl1jąoych Ilię na obSzlUZe Zaturca~Pllitgmyty zostały wzmocaione kilku dywizjami. po za tem lIagrom~
»Zoao duże zapasy amunicji dla artylerjl.
Części 4 syberyjskiego korpusu shleleów.
lVBkntek krwawych strat pod Korytnieą ~u
liano wYe<ifa.ć po za front w celu uzupełn1e
lis. Na froncie. JicZtłeym zaledwie 25 kilol1etrow szerQkości. :który" przeciwnik już na
początku sierpnia obr~ł

.obie za. ~amę wypadowll do atalro, lotnIcy zauwaz.ylt przy.go,owa'li1& do ataku. puedewszystklem Ihller1150BO że na wsohód od W ojuina, Szal woiV'a i ~ ga Korytnicą, Bił popnedl!im pU!lkde wypadowym, nieprzyjaciel aUnie umGC~
swoje linIe•.
Wszystko to kallało oczskiwaó lada gaj.iaa Ataku, gdy W!ęo dziBi~~ rA~o ~:łYilZ~~
lU) intensywny ogien artylerjJ, vnedZlano, .7.6
lloW3<lfenzywa rOllyjsh - r02poCZf,lła B)~.
Ptzeazło 4 godainy trwał gWlI-łtowny
.gień art ylerj i, Bkier{lwan~ praewdaie na n.88z~
łtau9wisb pł)d .zat\lr~ 1 Bsęlwowem.. N.. SI
.obserwatorzy donieśli, ze pl}C3~ły Ellę fot'·
m~wad kollłDlllY wOjJ>lr, pns'y~c6t~n~i>~Yc~ do
&taku skie-fowano przeto .na me ogIen 1!I ClęŻ
Idell 'dział austryjaokO-lO'ęgierskiej j niemieckiej artylerji. Tern sparal1żowaay ~ost~ł z~
:miar rosyjskiej piechoty, tfl~o . adylerJ8 Dl~
zapuestała swojej dz;iałalnosCl..
.
.ił

Wazystko jednak wskaZUje na to, ze

przeciwnik trwa nadal W lłatiliuze
'piania do ataków piecholy.

przystą

Nowy rosyjski minister
spraw wewnętrznych.
Ze Stokholmu piszą o wynurzeniach
rosyjskiego . ministra spraw w~nętrz
nych Protopopowa, co następuJe:
Między Dumą a carem, mówił Pro·
topopow. niema przeciwień~tw. Car
kazał odwiedzając Dumę, ze prace Je}
akceptuje, Duma zaś ze swe; strony nigdy nie zapragnie, aby car ujął cośkol
wiek ze swej władzy na rzecz Du~y.
Ministerium spraw wewnętrznych zamIe'l'Z8. powiększyć kadry policjil <;0 obecnie okazało się niezbędnem, 'Wobec
kryzysu w zaopatrywaniu ludności w
środki żywnościowe. Jeszcze potrzebniejszem jest powiększenie policji na po
wojnie, aby zgnieść ewentualną rewoltę

.0:

ludności

po demobllizacji.

.

Dotn:n-

~
"Birż Wied." dowiadują się z
diy# że na froncie tamtejszym żywy u~ł
w wojnie biorą Turcy, rozporządzający
przedewszystkiem silną i dobrz~ !'YĆWl

ClOną kawalerją.

Zdaniemwymlem~~e~e

dziennika, z armją turecką na ettrOp~l~kJm
placu boju trzeba liczyć sic:; poważme.. ••
Korespondent wojenny gazety ."D~en
w korespondencji z. frontu !Umll~S~le~o
donosi, że Ros;anie me spodZIeWali Slę,.lŻ
natrafią ze strony Bulgarow na tak zaclf~
ty opór. jaki daje 'Się odcznwał w ostatnich walkach w Dobrudży.·

O zwycięstwie po.d Hermansładłem.

nież

do paryskich uchwał.·

Londyńskie niedzielne
dzie~iki
stwierdzają z wiel~iem z~dowo~e:ne~,·
że i Rumunja już przystąpIła ofiCJalme

do paryskich uchwał gospodarczych.
Dotychczas byto wątpliw~J czy R:,-.
munją.. ze względu na swoJe r:~łozenle
geograficzne, zecnce przystąpIC do uchwał, powziętych swego czasu na konferencji paryskiej.
Nacisk na Szwecję.

Korespondent lILokal Anzeigera"
donosi z Budapesztu: Dziennik .1\ Nap'"
potwierdza wiadomość ze Stokhołmu, "
że wskutek coraz baidziej wzmagające
go się nacisku koalicji, sytuac~a w Szwecji staje się coraz poważniejsza, wsku w
tek czego, Szwecja będzie zapewne
wkrótce zmuszona do powzięcia decyzji daleko sięga~ących i mogących wywrzeć wpływ na wojnę światową· ZWO-"
tana przez rząd szwedzki komisja tajna .
parlamentu szwedzkiego -zawiadomiona
ma być przez rząd o sl'odkach i zarzą
dzeniach, które rząd ma' zamiar przedsięwziąć.

Krwawe niepokoje w POI"tugalji.

Rundsehan a notuje p()gł~.
akę, że SZli wajew ma 80staćprezesem ml·
Bistrów rosyJskicb.
. .
Za kandydatów na etanowisko ministra
spraw ze~llętrzny(;h uwabj~ Kokowcowa i
Giar8a, albo Chwostowa.

Wiedeńskie ,.AHg. Ztg." donosi z Budapesztu: Z Portugalji nadchodzą wiadomości o rozruchach w czasie gdy zebrały
się poraz pierwszy obie Izby w Uroonie,
aby naradzić się nad rewizją konstytucji.
Przywołana gwardja była bezsilna wobec
napierających tłumów, które chciały zburzyć pałac, gdzie obradowały obydwie Iz~
by. Odzywały siE; zewsząd głosy; ",Nie
chcemy wojny. Chcemy chleba i pracy".
Przyszło do ręcznych walk z wojskiem,
przyczem wiele osób ciężko raniono. Dotyćhczas jeden tylko pułk opuścił Po,tugalję z przeznaczeniem udania się na zachodni front wojenny. Oczekiwane jest
usłąrieaie prezydenta minis1rów.

• 'anowaRie wice-prezydenta Dumy Protopopowa mini-

strem spraw wewnętrznych,
wyw.ołało w całej Rosji niezwykłe poruszew

me

umysłów.

ProtopoPQw jest już piątym ministrem
spraw wewnętrznych w ostatnich lo-ciu
miesiącac~ a drugim--.powołanym nie z
,łona biurOkracji.
Pierwszym, jak wiadomo, był Chwostow, którego na to wysokie stanOWIsko
·wyniósł potężny "starik" Rasputin i gdy
z tegoż niewygodnej zależności chciał się
usunąć,
przez niego również został oba.
lony.

..dziwienie prasy rosyjskiejI(rytyk wojenny dzIennika lIRiecz"
aznacza. it nikt w Rosji nie

może zrOZll~

lmieć.

dlaczego ofenzywa.. o której mówio;no od kilkunastu miesiiicy, obecnie zosta:18 zaniechana. To samo pytanie porusza
"Nowoje Wremia", przyczem podkreśla
brak zaufania do naczelnego dowództwa
armii, wzrastający coraz bardziej skutkiem
zaprzestania operacji, kt6re miały roztrzygnąć o losach calej kampanji. ,.Russkija
Wiedomosti" piszą: ",Trzeba było powieUiet wyraźnie, że nasze siły wojskowe są
niedostateczm~, ~e nie możemy dalej to~
cyt wojny. Zamiast tego całe miesiące
utrzymywano kraj i naród w nadzie~ ze
nadchodzi decydujący okres całej wojny i
naraz zaprzestano wszystkiego".
SZfC2egóły :i!:amachu W Kemi.

StOkholmski JI Tidningen" dowiaduje
napad przy pomocy bomb na
kazarmy w .Kemi (Pólnocna Finlandja)
był prowokac;ą ze strony rosyjskiej.
'Przy przeprowadzaniu śledztwa okazało
się, że zamach ten zainscenizowalosobiście rosyjski komendant. Pies poli,cyjny, który poszedł za śladami sprawcy
zamachu, doprowadzit ku ogólRemu
, zdumieniu, do mieszkania . komendanta.
się, że

I.

pl't;ew.m.iezą~y
Rad,. Miejskiej p. 'lTiebe. :re sprawdzenIU

P06iedzenie

sagaił

lit

Mewa Wilsona.

z

dODGBZą do
wygłosił w
młlwq w yborezą.

Jorkn
Wilson

Bł.· parł~

lir.

f,franf

BIuro r.ft~IA'

KONSULE.TA PRAWNEGO

oba!nośei, sekretarz p. Rundo odczytał W polskim języku sprawozdanie 2i G~ta

tlliegn poprzedniego posiedzenia kdy mIsja

ski ej. które zaakcepwwano.

Nlłst~pnie przystąpiono do punktu
drugiegu porządku dziennef!O-Bpr.a:wozdania sa rak adminiatracyjny 1915-1tt
Przew9doiczący proponuje, aby ~pra
csłcnkowie Rady puejHslt so-

wDzdsnie

bie oddzielnie,
Na~

gdyż

rozpatrywsme go na

zajęłOby

posiedzeniu

kW8Stją

zbyt wiele czasu. .
tą, 6próez 1ładłrtll'ml
zabiera głOB wielu ra-

W sprawie wyasygllowliilia fuaduS1I9W
polskiego seminarjum llił1:lmiy"
aaIskiego l!almłł głos p. Rtlrdłiczli:a, uza-

as

zależenia·

sadniając

konie~aość założenia tegę

rodza-

gcłyi d~iś jni lila 25..S nanczy~iełi i nsu8syeiełek sale dwie ekiJło lOG poaiad& wyk@2rłałceni.e semiuaryjue.
N3tihurmis~rs Schop~en wyjaśnił, że w

ju instytucji,

łJpcawia

~j BWraMDD Bi~ j!lŹ do prNjTęfjuDI
p&Iieji, kt6re uzusj!\C potrz~b~ pollł~i9go Ile..
mimnjnm natklzycie1i;ki~g9 w ŁOUł.. uwaila
jec:lBakie. ie konzty utrzymania powinM poB~ić pń.atWD. a .Die mia,Stn•
. W dJtdrusji zaakcantowayo, że nowe se·
~yehn'Wywne będzie
.Hzkrił polskich. .

minarinm
tylko dla

Nadbnrmistrz
w Łfrdzi

nauczycieli

83hoI1pen kOIlsbtuje, Ae
lIt'miuarjll. 'P91a\ie.

hyć trzy
źydowBI&.

winny

aiemieclde i

Dr. Sterling podkreśla, ze dziś jd w
wielu szkołach zydowskieh jęz}kiam wykła
dawym jeai j~syk polski, CO POWill~O .bY~

misji z ~eteiu oa6&,

dąi ni~m ugó~nem całego apole()~nstwą. i
CO prawdopodob'lie osiągnlętam ~d<:ie W naJtliż~zej przysało.sei.

natomiASt UCBwlIl&lw, 118 pl"lJpusy'Cj~ pana
SannsO'o. sprawł;łzdanie przesłae do rozp&trzeni: każdej z p6szezególnych deliłglleji.
Nllstępnie przydąpion o do wyb~r~
c~ł{jnka Wyauału J:lUdilwanego, na mtei-

Dśwadez3, że isłnlejl\ee w Łodli niemieckie f!&miaarjum nau.ezyei~lskie u~rzymu"
je l1ię dotyeSłUU bez p*ma.cy :te suałły
mias~" wlmił,ce jedaak zttsjdzie się be~ fundł187{h~.
ÓWt20M zmuszone będ~ie zwr6~
ciĆ8j~ doRady miels:kiej o wyznaczenie
subsydju m. tak ja'k to machyć anemie

któraby sajęła Bię
łlpraoowaniem
treściwego sprawozdania z
działalności, ~raz k:nowego.
P<łdesas gł6fmWaaiawl1iOS6k ten upadł,

sce p. Msrkowskiego.
Radny Sz&niawgki propalluje. aby webac te!)'o ie w niedłagim czasie n~tąpią

redaktor

ElehL r,

R6dny

.. Dentaehe

Post'"

v.'

wybery ~złllntów Rady mi~jskiej na. miej..
sce dotychczasowych, pełn1lłCych swe obo-

UCAwa]oue dla. semiuarjum polskiego.
Oatateesnie łllł!dup na nleZellie Fol..
tdriegll samiuarjum IUlilHyeielskiego hata1
je,!nogłoani81'i uchwulony.

wiązki z mianowania,
chać wyborów.

gły

tymcza:wwu zanie-

p~ . ożywionej rlyakuajl p6stanow[ono
dokoaae wsoorów tajayeh :ia po-

jednakże

moc, klli'tek.
Jako kandydatów wystawiono pp.. architekta Brukalakiegl). Oskara &wejkerta
i dr. JÓZ"!1i Sad.is:l.

Pp. BrukaIski i Sswejkert

.otrzymali

równą ilmh! gł.oiłÓW po 16, wobe.e csego
zaszła Wf!tpliwOBĆ~ kto 15 nich powinien
wejŚĆ do składu członków Wydziału bu-

dDwlanego.
Przewódw<!ząeypr9łHmował p. Sawejkerta; ra(~ny Sterling z~nllezył, że według
ustawy w d:mym wypadku głoi'! pr~ew{l
.dBic,ząc~gQ nie moię mi!le przewagi.
Olitateeinie postu.owiono powołać dQ
WY4l.ziałl1 blld{)wlanego <lbydwócll kandydató'w-pp. Brutalskiego i Sz;wejkerta.
Czwarty punkt porządku dsietmago-'po4wyi.szenis pOZyCji budżetu nr. 11-8,
dział vn, tytuł IX. za dokonane Izez9pieBia-'efer.ował dr. Trenkner. który wyjainiJ.. le przewidziana w budteeie suma
prsslnac.zołL\ byla pienriutkowo im szczepienie niemowląt) OrU młodzieży szkolnej.
Wllbec jednak rozpar.enia., ahy dokona~
na było p6wuechne szczepienie ospy u
wszystkich mieazkaieów miasta Łcdzi,
pl~wjdzia1lA w bndteeie suma ok.auła się

Następnie przewodniczący zgłasza Illl"
rad~y budowlanego, Ranek8s

wniosek

w sprawie wyasygnowania 76,400 mil. na
budowę kolejki Vi &elu SpT(Hn.tdzenia ~ okolic kamienia do rohót brukarskif7b w m;~
ście.,

Wnio&ek

lUlUUUJ

sa nagIy.

Radca bud.'Wlany~ Ranek, bava4łda n.gł{}śś w'Ilret!ku tem, że jedea metr łlze4elell o
. ny kamiem brakowegD:W Ł'ldzi ~tJje

17 marek. Potmlh jest . dla miasta 'W roJnt bieąaym 1,000 matrów. w rolul zd
pn>ys.iłym 5,000 metrów. W Gkflli~łi. Ło·
ds'. peł Moskłdaml, znajdUje się JaMzna
iloS'ó kamienia. kt~ry, gaj by gu spr6wadsi4
fiG Ł~, kosztowalil' maeznie taaiej.
Woi,)ee braku koni JłajłdpQwiedlłiejuym

. Środkiem

sprowaUenia

kamieni s

ohUł!

Moskal Dyłoby pełJndowanie kolęjld. długo
Bei -4 kil,metrGw. BtHłtłwa ta O{ałaDiłaby sIę.
dając miastu 15.000 mjr. oazeądall&e;. a
pms łap pny Htłowie snalaHolty praCi
.•kołe !GO Jadzi, enrówJłiei uleży mie6 B8
wzgłędait> •

W ni$Sek :radoy lmGo'Wlanego. &neka.
jlAtwierd.z_uo hM djBku6ji.
W .prAwie obecnego liaUll peżyeaki
16-miIjol1owt>j. na.ihurmiIJtrz ScCBo,penwyjaśnił. u łSwł&D w reoIizacjipotycalri na·
8tąpiła wskutek pewnych tnwil1O!iot Ospo«
wiedj '9ł1 Baah drezdeńtkieg~ Dłnymane
września T.

pł'%ystll

ni,e,doatate.czWł.

dopiero 12

Zgodnie ze ZłOŻOlI:eDl pnez dr. Tren·
K.era wyjaśaieniem. uchwalono JlOdnieM
8Bmę przesnaezoną Q
eczepie.ie (l .5iS]13

pieno de d.rukll &dnoa:oyeb !onnebrzy i prac

.FrankDl~rek.
tyeh dll.
W spr.awie pr2yJęcia de wiademości
pierwszą swoją
Pn.eP.Q- . przakroez.eBia pozycji blldżetll nf. 2 - 3,
,wiada on, ze w r11rle zwycięstwa republikadUal VL tyt.uł l!, dr. Treukner .iamallzył,
IłÓW, ~meryka w jaktej'kohviekbądź formie
je wiele kosztów, złąezanych li tą pozYc§ą
będzie uwikłanł\. w w9jnę powłz6chną. 'Po.
nieałnAzllie ponosi Łódź, gdyż wielu wojmiędzy zwolennikamI Wilsona przeważa zdaskowych, przysyłanych lla leczenie do nanie, że ·'Widoki jego wyhoru 8/\ niewielkie
_egD· miasta, pOchodzi ~. prowincji, lwu
Zakłady id~ 2 : 1 przeciw niemu.
DA ogół znajduje ai~ w zna:clSnis pomyilniejszych warunkack materjalnych. Na.·.
Przedłużenie perjodu usłazasadzie powyższegll lir. Trenkner uważa,
wodawczego pał" lamenta
ts powinna Da.atąpić pewna repadyujs wyniemieckiego.
datk9w na ten 001 i zwreły z prowincJi
puWiIllły wpłynąć dD łódzkiej kasy miejParlamentowi niemieckiemu przedł1iźo
.l5kiej.
.
ny ZGstał projekt usta!VY. prsedłllłająoej perRad!!a prawny m.agiBtratudł'. V iJgęl
jod ustawodawczy parlamentu, wybranego 12
wyjaśnił~ is za leczenie wojskowych iastycznia 1912 r. O ~Jr jeden, co jest huienyd galJlizoJl9W 00 l marGa r. b. kO.8zty
cznem RAStę ps:twem położenia WlwołaB~o
h~dą miastu zwrQc~:me.
. .
wojną.
Słusznie powiedziano w motywach,
P6 udzielonJeh wyjaśnieniach punkt
że wojDa uie o6livala prz.eJirDwa.dzeuia wy5 p0rz~dku dziennego .zatwierdzone.
b~rów.
NaWet w razie »aniecHuia niepuyjaW "Bpmwi~j wya~yg3Gwlll1ia 32,000 mK•
ciE'Jskich krok.aw 'W llftjbUmym czasiI:!. aa
$& roh$ty
dildatkowe pny bud&wle i1l.lepiepoczątku 1917 r~u, wielu je:azeze biOł'ąey~h
Dm nadrzek~ Ł~dką, rad:ea bUQ{)wlany
udzial w wojuie mmłDby pr~otiy prawne
Rauk wyjaśnił, ie fuadusz ten potrzebny
i rzeczowe w vłJkO.HJW811ill prawa wJborjQ~ OZ~dDWD w tym jlił.Jz(!se roka Da raczegg. Ponieważ zaś. wybory neWa prl}dzej
b.~!y przygotowawaze prJly bt:uk0'W<8.Biu npais są możliwa, d.orćki w~scy .znajdujący
Wlch ulic wokolisach ŁMkl, dalej.aa ppIdę nawł!jai.e llcaiał w nich wziąść będą
głęm.euia łdJBU XZ. Łódki. I1goAaies pr,lIlogli, llie była. można lUłik&ąć opóźnienia
j~ktem idyJlieu. Liltdie-1a w sprawie kani-.·
nowych wyb.orów. W kaid.im j.eduJ\k razłe
lUa,eji ~dzl,araz Da pDdwY2szsaie w.&1Vią.·
puedłuieuieperło{}111egialatłtry o rok jeden
.kul teru pommu uliłły WsehGtiniei.C%ęić
jeAit doŚĆ samowDłnem~ PriyzflU.M\ to Dl#tykoutńw iymezasowyc.· W sUIJilie 5-6000 mr.
wy, ale li~ si~ riWll&~daie .z mg.jJiwob~dzie następnie zwrócona miastu plZ8Zgaścią, . że mogłoby byó i inaczej. '
interesowanych włsacioie i nieruchomośei.
Now9g0

furter Ztg.":

Pł8trknWSku

DL

listy

. Nieove vań den Daw piszą: Jriłi Btna Sehnppen B •
wiado~ości o zwycięztwie pod !łerm~
dnych. P. Winnicld prepanuje, aby rozpratern są prawdziwe, to Rumum pomeś1t w
wom nad sprawozdan1em poświęcić odSiedmiogrodzie poważną klęskę. Skutek, . dzielne posiedzenie, lIprz~dDio jednak w!naturalnie, da się odczuć na ~ontacb, k!ódnk.owae je.
re o wiele ważniejsze są mż _front S1e~
P. PinIruB podtrzymuje '9nieeek przsddmiogrodzld. Prócz tego . ZwyCIęstwo bę~ mówcy, tą4:3 jMlnakźe, aby Bprawltadanłe
dzie miało następstwa pohtyczne.
•
Od czasu. bitwy pod Tannenbergrel!l· z działalności Rady było v; ydruk6wane
w ViiękazejilgŚcj ~p18ny dla zaznajopo raz pierwszy znów się ::darza w WG!:
miesiB
szerS%~o sgółu z detyehetasowenie obecne}, że grupę wOjsk otQC%O!l6. l
mi pracami R1\Qy, oraz aG}' wydrlłłwwane
albo zniszczono albo zmuszono do zdan1~
spraw,ad~Bie rozesłane z&stało radaic}Gill
s:ę przeciwnikowi.
pism miejMeWjcb.
Dr. Trenkn~r lJreponuj.e wyhranie koRumunja pr~ysłąpiła rew-

5zuwajew prezesem ministrów.
.Taa~liehe

•

Walki w Dchrudży.

b.. poczem

pnygflowawe.,eb. Do łef pol)' sabri:ryłto.,.łA
pełycai;:~ 344 ~ i illst}tueji. na
PBlt: ~.{}OO marek.. Nll1iłmrmiBm swrafI& aię do Rauy miejBltieI. a.y uqła 5wyeb
wpływów 1r

eelu i~eia i:ałkowitej wmy
pr&ewlcdl!illaej fń1Młii.
W aprawie iaterpelacji ł'1Hłu~o tlQJdora
BterliłlC3 i to"Warz,.~61V~ przewottaiBZ:'lCY dal
Bsereg wyjaŚ1łień i mięrlzy inoemi Oł!wiatł':
eył:

<

.R6wuiej i pv; e widzi2UUł" i 14-yat
prawo !:Biejatywy Radnych wmen siO ~gr8Di
tiJe 'o 'IprawlłCh k9Ul!laalll,eh.
N .. edłłiera to jedBł.\k pan.am Radnym
mo:iliwości w4.lrmtlwa.nia ~ po .. ltad!l
.Miejski! • &wyclt frakejach D pewnych. p6k:sołlydł ursą4~łaeh łub })Oiąduyeh za ..
HądzeBUłn,

ktttre wykrAcsajJl p.B DDk'ęb
Ra due Miejskiej· wyzuaczoaej bmpet&neji. W umili Batu IDO płBmienlłłł lRDgtt
być. podlllw!lue 60 wiaEIGm~śei Eek~lltn
Rady M.ie~.k!ej, a Prezydjum b~daie 1ła1l'łłłle

ofi~aluis

JlważalłJ Ea-~

Iw6j miły ok~ być g6-l'~

C.l"m rzecznik'"m takich ild.erpełaeji 11 MagisiratlI lub u 'Władzy itMfl)I'.eHt. Obietiwie
ia1erpelaej,<,o' skiero1'f8Jie' 49 pre'WIHln~DZ1ł~.e:
go. uważa pnew~tfy~dy ·lłlełBln~!
również w.becteg,1J D .ałałwIOile. W kw.est]1
formaiaejjei!ilak .OOlre. pn ew8 daicZllcyRady
. M•. ~~g{try tąZ8:1rwaiye., je w myśl § 24-go

Ustawy O ,i{iastJ.oh wssyatkie

pl'Ze.flłoŻ6nia

t»r:Synmjs Rada Miej.a od Magistratu i że
dOJ dłłU YJ'jasdn Prut1\". Bady Miejsli. to i.
do aG-go .i~rpn~~ r •. ;~ lylbwy~r etkmb
Wydzi~u ,BuMcwlanego i aprawGsdanie lIł
~1.łJk191&11!i·Y Dyło .lla·w~kalłdzie, WołłSB
ezego nie miało Prel5yd.}atil "Rady Miejllkjej

3.

OA'lEr.·A
Ł()DZKA~
.
,

destatecsnego powodu dQ zwoływania pOl!iedS6Ilia waierpniu. Rówuieź j odpowieili pana
Sgefa Admjnietrac~i na 118Sl!ą :d"peB~ę s dnia
12wg-o lipca r. b. "l'I' kweatji zaopatrzenia
miasta 'W miłkę (treść depauy, oHe Rada

Miejika sobie' zyczy.

moźe

byó odezyta!lą)

uozy.niła zb~dn!m zwołanie zebrania, co zres.tą było pozostawione {jo uznania prezy-

djum.

Że jaw'llośó posiewań została w ja\;i-

kolwiekbądż sposóh lUUUSZO!lą prze;! prsewod.oiezlł:el:lgo~ jelit mu to najzup&łniej obce -

od Somme zaos'brzyła si~' walka artylęrji na. froncie ,po obydwóch sironach .V.ermandovillers. Pr.óby. fr.aucuskie wykonania. ataku, ro&cllwialy
się w ogniu zatorowym.

Z wldQwni wschodniej.
front UJoisk

generała marszałka 11010*

księcia lleopoida Bawarskiego.

Z grupy armji Linsingena donoszą:

Ocz{)kiwany atak ogólny na
'wejśde na sal~ przysługuje każdemu, o ile 'zachodzie od Łucka na wojs.ka gena to pozwala 1Szczupłośó lokalu, i ~ przenerała-. porucznika Schmidta v. Koewodnlczący Rady M. prosi paliÓW wninskcdawców o zadowolenia e!~ tym' wy jaśniebelsdorffa i grupę generała MarwUza;
ńiem. Droga zwrócenia Bi~ z znial~niem do
oraz armj~ generała-pułkownika Ter~
władzy nadwre~j pozeRtaje panom w kasztyanskyego nastąpił dzisiaj (2 paź-'
żdym razie otwarta".
dziernika), po niesłychanle gwałto ..
Nadburmistrz Sehoppen ,opiera .danie
wnem prl-ygotowaniu ~rlyle:rYJ·skiero.
przewodniczącego en dQ omawiania interpelacji.
.
ł Poczynająe- od godz. 9 rano nasiąDr. Steding pragnie motywować 2ią.dapił atak w~ród rajbezwzględniejszego
nia interpelantów, na 00 }Jrzew(idniczą,ey zaużycia materjalu ludzidego.
KorpuZl an.se. pierw,Qtne swe' stalł.owiłlko w tej
8y rosyjskie szturmowa.ły aż do dwusrr, vi:;terpebicię
punktaob

o,

6. 7 i

więe fojtwałano

tylko w

9, tyczących 8i~, sprAwo-

zdania s działalności Rady, stanu kasy, kuroma zaopatrsenia luufl0ści w żywnoiieiopał.
.
W ostatniej sprawie lItbiels,ł wyjaśnień radoa HoJmao.
W sprawie kursów dr. Sterling zapy.lIaw dla urzędników.

nastllrazYł a obydwa korpusy gwardji nawet siedemnaście razy. Pobi-ty niedawno pod Korytnicą IV sy-

beryjski korpus armji znikł wchwiH
obecnej z linji nieprzyjacielskich.
Wszystkie ataki .załamały się wśród
nieJlywale wysokkh i krwawych strat
tywał 'fi jakim języku będl\ p'tcwadzone.
przeciwnika. Gdzie oddziały nieprzyNadburmistrz SbllOPPsll{lświaduzył, źe
jacielskie zdołały wtargnąć do zupeł
tweatja ta niezoBt~ła jeszcze zdec}dowaną.
nie zestrzelanych rowów, jak napo wyczerpaniu porza.dku dzienneg@,
przykład na północy od Zaturców,
p. Pakue Q.świadczył, że Rad~ ~iEjB~a łódz. ka, winnasladem warsSf;wslueJ, zaJIDOv,ać
zostały one natychmiast za pomocą
!!i~ w8zystkiemi ważniejszcmi i s{lołemlD8mi
kontrataków wyrzucone. Artylerja ro-kweIJtj;;mi.
sYlska za pomocą ognia skierowanePrzewodniczący zaznaczył, ze wnlo.sek· go na własne· rowy ponownie pędzi-:
. ''i}en będzie postaw:oDy na pO~Złidek dzienła wojska do szturmu naprzód. lub
nyprayszłego zebrania Ra.dy~~oesem.z~br~- też usiłowała zmusić dr<' odwrotu unio zostaw zam!mię,te o gud;;:l1ue 9·s) l J;oł
v
wieczorem.
ciekające sz~regi atakujące. Stwier..
.._ _ _ _ _ _ _ _ _IIIII!I_ _ _m......
dzcno. że nieprzyjaciel, . który dtwi-lOWO wtarg. nął do poszczególnych na1szych rowów zamordował pozostałych tam naszych rannych. Straty
nasze sąsfosu.nkowo nieznaczne. Suk~
Brzedo-,. komunikat
ces kontrataków na północy od Ora.. niemiecki.
berki został jeszcze powiększony.
a-go. paździerńika,,-. Urzęd!n!1o"
Liczba wziętych do niewoli jeńców
Z widowni zaChodniej.
zwiększyła się do 41 oficerów i 2578
żołnierzy. Zdobycz wynosi 13 karafront Iliemieckiego flas1(pcy tronu.
binów
maszynowych. _
Pod Lo m bartzyd e. w pobliżu
wybrzeża, marynarze przyprowadzil;
front wojsk generała lmuHderji arcyi;sięciH
Karola.
3' pomyślnej wyci-eczki patrolowej 22
W . dalszym ciągu ataków na
"pojmanych francuzów.
wscbodnimbrzegu
Złotej Lipy pofront wojsk gel1ernłll-feldmarSlałklll
wiodło
się
rosjanom
dotrzeć aż do
Ks. Rupprcdt1a BlIIDilfsldego.
wzgórzC:1
Łyson.
Zostali
oni ponoBitwa na północy od Somme
wnie
odrzuceni
przez
wojska
nietoczyła . się W dalszym ciągu przy
nieustannym gwałtownym obustron- mieckie i ausłryjacko-węgi'erskie i tunym udzIale artylerji. Na· północy reckie. Na północy od Dniestru po.od Thiepval i napółno.cnym zacho- wiodło się krótkie natarcie oddziału
dzie od Courcelette, wydarliśmy an~ niemieekiego.
teren walk ID Siedmiogrodzie.
glikom poszczególne kawałki rowów,
W okolicy Bekoktsu (Baranykut),
w których zdołali się usadowió, oraz
na północy od Fogaras' posuwające
zdobyliśmy liczne. karabiny maszynowa. . Szczególnie zaciek1e walczono się naprzód wojska niemieckie i austryjacko-węgierskie natknęły się na
pomiędzy Les Sare a drogą Ligny
- ThHloy-Flere; Wśród naj cięż przeważające siły rumuńskie, przed
szych' ófiar okupili anglicy tutaj nie- atakiem których musiały się znowu
znaczny zysk w terenie po obydwóch cofnąć. Na granicy na zachodzie
stronach majątku CaucQurt rAbbaye. wąwozu CzerWonej Wieży usiłowali
rumuui przełamać łańcuch postenmPomiędzy Gaudecourt a Morval arków naszych. Małe walki toczą się
f:yłerja nasza; po odparciu czterech
ataków wykonanych wczesnym ran- tam w dalszym ciągu. W górach
kiem od strony Les EoeuIe, powstrzy- Hoetzinskkh (Hatszegskich) odparto
ataki nieprzyjacielskie.
mała- piechotę nieprzyjacielską. na jej
stanowiskach.. SHneataki fran cuZ widowni bałkańskieJ.
.skie na zachodzie od drogi Sailly;Grl1pll wojskowiI genemłiI..fe ldm1.'!rSnlłkll
Rancourt, jak równid na las St.
ffinckensenu.
Pierre .Vast dotady cz~ściowo aż do
:Na tyłach wojsk r muń '; ich,
naszej -przeddej linji obronnej; w które na j:ołudniu od Bukatusztu
walce na bUzki dystans .została ona przeprawiły się przez Dunaj, monipc::mownie oczyszcz.oną. Na południu tory austrj aCKo- ",'ęgierskie zburzyły

'1"elegramy.

{

.

mosty pontonowe, przerzucotł$ przez gniu. Na froncie doliny Reims m~
Powtórzone wczoraj na sze- przyjaciel na nowo podjął swą dzia
rokim froncie z Iinji .ogólnej Coba- . łalność zaczepną. Stanowiska na.sze
diw - Topraisal' - Tazla ataki nie- po obydwóch stronach doliny Traprzyjacielskie ponownie ro,zbiły się vignolo i liozne odcinki pasma Tos..
e op6r dzielnych bułga.skith i tu- sańskiego były silnie ostrzeiiwane
. reckich wojsk. Wzięte przeszło stu przez artylerię nieprzyjadelską. Berjeńców.
sagIjerzy atakowali ponownie Colbricon Piccolo i ostatnio zdołaU
front macedoński.
Atak wykonany na anglików, wtargnąć do zbnr20nych urządzeń o~
którZy się posunęli pnez Strumęna bronnych, zostali jednak znowu za
pomocą kontrataku odparci.
Rówpółnocnym zachodzie o 1 jeziora 'Tanież
nię
powiódł
się
nocny
atak
nferunos, uczynił postępy.
.
P18rwszy aCTUJret.l-kwatermistr2
przyjacielski na Passo di Valmag·
Ludenilorff.
giom.
'rzek-ę.

u

Z widowni

Urzędcwy ksmuuikał

p6Iutfniowo-wschMłnf~i.

Nic znamiennego.

ausłryjacki.

Zastwca liZcfaeztafm general;~er:(J
H o eter,
ularszf11ek polny porltcznli.

WIEDEŃ. 3-go października.

l widowni wschodniej.
front przeciwim Rumunji.

Pod Petrosenami i na przestrzeVeres - ToronyierCzerwona Wieża odparto natarcia ru'
munskie. Pod Baranykut (Bekokten)
grup2 niemieckich, i aushrjacko·wę

Tea.t r

gęrskichsił

"Handlarz

wąwozów'

ni

zbrojnych natrafiła na.
silne kontrnatarcie rumuńskie, które
cofnęlo nieco sprzymierzeńców.
front wojsk

gen~,dil lum>ałel1i arcyksięcia

Rarom.

Na

sobotę.

Pe>1sk..:i

d. 1 1 w niedzielę, d. 8 b; m.
o g. 8-cj wie cz.

"SALOME"

tragedja Oskara Wilc:fe'a z muz. Ryszarda straus!>'lI

słońca'l

Sztuka w 1 akcie Rachilde'n.
Teatr czynny we wtorki. czwartki, soboty, nIedziele i święta dwa razy. Bilety do nabycia w cukreml
Roszlww skiego.
M

północy

od Bohorodczan rozchwiały się zamiary rosjan przekroczenia Bystrzycy Słotwińskiej. ' Na
południuwym wschodzie od Brzeżan
nieprzyjaciel używał największych
wysiłków, ażeby wejść w posiadanie
wzgór;e;a Łysania. W zaciętej walce
został on odparty_
front wojsk

generała marsr.nłlm

polnego

księcia

lieopo:aa Bmlli:ifSkiego.
Na Wołyniu, po zwłoce, jaka
miała miejsce po porażce nieprzyjadela w dniu ~7 i 28 września, zała
mał się wczoraj nowy szturm rosyj-

ski wykonany na armję generała-puł
kownika TersztYJnśkyego. Po wielo. godzinnym ogniu huraganowym, nieprzyjaciel rzucił swe masy na znajdujące się pod ZaŁurcami i Swiniuchami ausfrjacko-węgierskie i niemieckie siły zbrojne. W okolicy
Swir,iuch nieprzyjaciel szturmował
17 razy, na południo~Jym zachodzie
od Zaturców-12 :razy. Walka rozszerzyła się również na północ od
Zaturców. Na innych częśdach zaatakowanego frontu można był'o zaobserwować jak cięsto nieprzyjaciel
utywal swych dział przeciwko wlał Sliym rowom i przeciwko własnym
t cofającym się pułkom. Jeńcy zeznają, iż wszystkim wojskom zapowiedziano, że Włodzimierz Wołyński musi być zdobyty za wszelką cenę.
Świeżo wypełnione szeregi gwardji
rosyjskiej ponownie poświ~ono po
raz trzeci w krótki m przeciągu czasu, lec?,; wszystkie ofiary były darernnemi. Rosjanie zostali wszędzie
odparci. Stanowiska nasze· znaJdują
. się w naszem posi.adaniu. Nieprzy~
jaciel ś:Ją.graął na siebie nową, ciężką
rorażkę~
Liczba \"łZiętych w ciągu
ostatnich dni na południe od Brodów jeńców wynosi: Al. oficerów,
wśród nich pułkownik i 2578 żol·
·nlerzy.

Z wtdflwni

włóskieI.

W zg6rza na wschodzie od 00rycji i pla'skowzgórze Kan t znajduje
się

W

w bezustannym

żywiołowym

o"

-

Admini:stl"3cj3 pt"z:rmusowa.

Zarządzone

zostały administracje
Tow. akcyjnego .fótIzI~iej
manufaktury nici w Widzewie, pod Ło
dzią; oddziałów wolżsko·kamskiego Banku
handlowego w Warszawie i Łodzi; dóbr
w powiecie garwolińskim, opuszl;zonych
przez właścicieli (KorytniCa, gm. Sobo
lew, Podobfocie, gm. TI'ojan6w, . Uści
niec, gm. Łaskarzew, Taluba, . gm. Gorzno). przedsiębiorstwa C. Giraud i 5--e
w Moskwie, oddział w Warszawie, Ryskiego Banku hańdlowego,oddział6ww
Łódzi i Częstochowie, oraz szeregu domów w· Warszawie, wymienionych w
"Dzienniku rozporządzeń" .NQ 45.

przymusowe

D

-

Listy dD HoDandji.

W okupacji, austryja(!kiej pozwolono
cbcenie D& wysyłanie listów do Holandji. p(}oo
lIwoJono też na pn.esyłanie pr6bek towarów
pocztą. Listy Fliaan8 byc mogą, tylko w j~,.
zykaoh: polskim, niemieckim i francuskim.
Karta pocztoW& kosztUje 19 hllleu.ly, list 25
balerzy.
-

bryza handel supogatami he ....

baty.

Ponieważ ana}iza dowi9dła, że znajdujące się 'fi handlu surogaty herbaty: .Eko ..
nomja", "Herkules" i herbata w pł)'lil.ie
~Zdrowie" są szkodUwe dhl zdrowia, 'pre ..
zydjum policji zakazało sprzedaży ty~h surogatów pod groźbIł kary.

rzy

Uweh,5enie rosyjskach

l w

.żołnie ..

2: nicwcołi.

(5)

W ostatnich czasach wiele mie-

szkańców pOdało prośby :do władz o zwolnienie członków ich rodzin z niewoli, gdzit.
znajdowali się jako jeńcy woje.nni.
Prośbom tym stało się zadość i vv
tych dniach koleją Kaliską przybyło wielu
jeń.ców. Między nimi była znaczna iloŚĆ
żydów.
- Zarząd Towzr<l1:)'stwa schronisk
ŚW. Stanisława

Kostki

składa

gQn~ca

",Bóg

zapłaó" pp~ Frailk{Jwskim

z Gniezna za stałą miesięt'zną, 200 rb. zapomogę na żywie ..
nie bIednych sierot.
-

Szkoł's

dla terminatorów.
szkoły

Zapisy i egzaminy do

dla

terminatorów

rzemieślniczyćh odbywają
'\TV lokalu szkoły przy
ulicy

się obecRie
Sredniej Nil 'J4, w gmachu b. gimnazjum
żeńskiego w poprzecznej oficynie na li
piętr7.6, .od godz. 6 do 8 wieczorem.
Poziom nauczania w nowootworzonej szkole dla terminatorów w porów-

.przyjinowania zapisów na pozyczkę
w czwartek, dnia 5

""

,paźdz:erłlika

wojenną

o gOdZl

południe.
'194

Ł-OD Z.l{A

"tl AZ ETA

.4

.Nr.214•

I

_ Ze Stow.. _łaŚC. iriskał"nL

symfonicznym

pod

dyrekejq BN8isła.wa

nanm z dł!wnieiszvmi wykładami zostal \
(s) Za.f!ąd Stowarar~&l1'ia ~~m.i
Szułea . ~ słmOWy, tr~6ci jus w ciągu
'zna:czfiie i to bardzo ~nacznie porlni&pielrarn.i-.mwilldomił swy~ t'tłafikow~.lŻ f'U- . swego lltn!66ła.
.• .
•
si{fl'\Y, a przez to rzemieś~ikowi· d:mo
Clowaicf piekarscy winni być ba~aul pnea '.
Na program tego. mauguracYJnego
nareszcie mo:mość nabycIa
lekarza na zasadZ1e rozpunądz.em& ptęZy~ I.';~oneertu WjbI'tmo SyUlf~nję E.mo!l s. R~..
e
, .odpowieci..:
•
nieCio' wykształcenia. 0p~a\.i SIę
na~żYJ że pp. maj$trowie nietyłko chęt
nie zwolnią terminafo1"6w od zajęć w
czasie wykładów, ale też dopilnują, aby

wszyscy tmminatorzy z tej nowej u.czelkorzystać

ni

mogli.
Tutaj ruadmieniamy,

że

na

djam poliCji z dni!!. 18 marca, e'Ay są zQ~m . IDl:UłiOOWtl - jftko rlle{'1 li .nss meg1i'~~~ a
do praey.
Włę6 mog!ł~ bardiiej . zalllte1"e~W\'&e i5m·

W tym celu zarząQ wszedł w kOtltakt
d-rem Roz.enow3jgiem (?.xudniowa Nr. 3),
który ma 00 mi~8iąc bad"j :~tal1 zdrowia pra-

po'.:zą

tek D~~cj.a Szkolna posfaaowila o·
twonyć :3 komplety. ale w miarę potrzeby ilość takowych powięl·..szoną bę
dzie.

Wykłady o@'ywać się będą 4 razy
tVłfodciowo od godz. 6 do 8 wieCZO'l'em.

odbyWa.: się będą
jeszcze dziś, ~)ł czw5irtek i piątek, W so-

Zapisy i eg'zamjny
botę zaś nalOtąpi
OhGllPłe

-

(-:}

otwarcie s~ły.

dl li! chd-eci

Zuz~d ~~keły rzemieśllti~ł't9j

(Zielo-

sa 44}~ięki z=IMmog~m otrróymnym z kg..
mlł:~m~
ęhuwie.
międEy

n~e5łanta

pum.ncy, zabt1'ił 100 par
po 16 mk. za pa.rę dla ,~ .. lWłł~zDzajlł;jyGh de szkół C.Taz sie ..

roty.
-

Z k_ite!u z9fion!lrów.

Na· os;t&t.ei&m pmsiedreniu komitetu zap:~~w pGm"wiono podać do w'adomol!ci.
ile ~mwcr, którzy nie zapł~ nl z.iemnl~kł, ~ ~d!\lii pod sąd i pi.tzD1Awie!>i 'raz
Im za~lOO prs WIS korzy stula na puyszłość
,s ~k<&w.
Stwflzono komigfę dla zblldsnia ugon..
się ziemniaki
s-prawdzać będzie

lilia ohrodziły.
nierrrodza:ju/3
PQ18Siu Kf/m:rtaatynowat:rem, na
Brusis \'II poniedzi"łek, dnia 9

Uw, na których
KGmisja
ll.agMki MI.

M.o.ni i
b.

m.,

10 b.

IJ&

!J1l

l\bskulacb

~aś

oowni'Ków pleksTski;;h.
Kartki do Qj)ktora C·"·;3:?"JSe mog.ą prseownrev w lokala St""'~·~:".Yilzenia (Srednia
NI'. li) od g"dz, 7:-10 wfec::"Ó~.
\Vłss;;ieiele piekfuBi winui dopHnuwM.

bv pr~cwnioy posiadali zfiś-wmaczBaia la..
k~rza, w pn:?ciwnym ruie padle-gać b~dą
F;l)rZB.
~ Główna

Prawdziwą niespodziank~ spr~wił los

'we wtMe!r. dnia

m.

Kaśd,y •dzierżawMł., któremu się ziarnmilki nie obi'~dzHy, winien. Z~llMld.,.nić o
tam w bi!1t'oo. kómHetu (Szkolnfi 8),8 nastę
łJ'IAią 'liT pgflwlbiałek i wtorek, w cz&sie
wpraW_lii. komisji, być na swym zagoDko.
lXle ras weYi którefY' przed sprBwdl5ełli@ID bmi.ji aiemniaki wykopkl--r; opłaty

P

W

.

>'

~

-

d

gr<:na 1501 00} mare:.
pazeme po 0bno by·w tak dute, . ~e praWie ,,:,szy~y o-

hecni powstali z ID!ejSc. a stwIerdzIWSZY
..
1· t k ż'
fakt, wyni-eśil sie z sa;!, a., e P!OCL p~zydjum i gmua kolek.orsk1ego mkogo me
pozostaio..
.
.
. NatomIast Ciekawe 8;:-" peregryIliłCle
bUew loteryjt:ego nr. 9L5~2 na który pa_
dla główna wygrana. Jak donosi ,.Przegląd
}'
. k Ole
' k+~y "''Ypor.anny" bilet ów z g,owneJ
wędrował ch f',.1.ł."wy, stamtąd po pewnym
czasie. wrócił do Warszawy, aż wreszcre
b 'l •
t fł d d
z gromadką innych t etow ra i o {}mubankow!:vo Piędzickiego.
Dzisiel;s~y "Kurjer polski" wyjs.śnt."a,
~
k P d ki
że główny los nabył w ban. u
ę ZIC eg{) dla grona kolegów p" Stanisław Hir_\
szelo Szczęśllwców jest zatem cała grupa.
Z większych wyg~anych zostają VI ko.w.
Ie: 1 wygran:! - SO,OOG, dwie po 20s000J
dwie po 10,000 mk. i t. d.
•

Sala Koncertowa.
Łódzka orkiestra symfc:lierms, która
rowatD!ł placówkę arty s tylłZl1 o ... knltul"aln~ w spdeezeństwie naszem zajęła ,ozpoi3zęł!l
poniedziałkowym
koncerl8m

tak

41

t

raz

VI

stMm 8(,1-4 je-dnak akEHie;l;e]!ia zary(f1)W1.m~

indyW1~.uei1'1-oŚĆ

kł}mpozytor:drą kisfartku

rnorlerni8tyezo8go w muzyes
t. zw. szkoły n{)wer~yj!!ikielt

ł

po ·2.000 mk.
117599.

.po 1.. 008 Jtk.
15593, 78494, 9575., 193514, 118719.
133,S'l5, 163361. 194778.
po 200 mk.
1355~ 18554, 18789, 21749, 38023J
411'22, 52510, 64116, 7m1, 81229, 89923,

92021, 98333,

141942,

PaździernIka

KiGtocl1wUa w 3 aktach,

1916 r. o godzinie S wieczorem

Miecz:ysława

częściom

80008, 99270, 00444, 94088, 94846,
11347.3, 124139, 135945.

98709, 104952,
142442, 151235,
162180, 166434,
17(1148, 171625,
18~~. 188323,

sym-

Orkieatra VI' Bowym składzie - poddawszy się w zupełności żł\de.niQm pałae:;ki I!Iwego kierownika sprawiała fłię
bardzo' dOi:nzs,' gralI. esystG i rytnrlcznie.
W.rpa~a tylko n.admi-e'me, że initrllloonty
dęte nieeo za gol'1iwie popisywały sit silił

...

:.52868, 154403, 1600~0ł
168500, 169469, 169734,
114767, 181413, 1&f.iJO;1,
189302, 193410.

PiotrowskL
Komisarz sądowy w
OFIARY
złowne
lt

w Adm•• Gazety Łódzkiej"'.

Dla biednych starców 00 dyspozycji
Gazety ŁódZkiej- składa X.
rb. 2.

.x.

I

5wobody.

H"

CH AT

Leka·f·z dentysta
PiG$;,..lkowska 55..

lobu

c kor o b y

zewnętrzna. i włosów
konstaałyn'O'WSka 12

Przyjmuje
Panów
Parue
odg. 9-1 iod B-Sw.
.... od go dz. 5-6 w:eoz

I

kIJU

teorjl_ i konwersacji m-ewdą
u4z.eła "~a
PrzyJmuj a od 2 i pół do

ut~'lHoną

naacz;;", iel k.e.
4-ej po

Szkolna 17, m. 8,

zębów i VI
Alr'!!apao j prof.

oddziale techniCZ!lym podług ~of. 0...
JUDga.
Lec:l:enie plom.bowanie i usuwanie zębUw abrolutriie bez bólu
za pOtncr...ą specIalnych metod i aparatów. Płemby złote platynowe. porcelano"1!'e i in. Labora.torium sztucznych zębów podł!tg
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Kupujcie nowe losy które wam dadzą szczęście

W kantorze mofm loteryjnym są do sabycia rówy
losy loteryjne: Saska loterja S-tej klasy.. K~de
drugi 101 wygrywa. CIągnienie· od 4-go do ~ Patdxlernika r. b. Cena III - 250 mrk:. 112 --12;.1 ~
lI4 -50 mrk., 'lJIO ~ 25mrk.. ·1110 od dziesiątki
1 rb. 30 kop. Pruska loterIa 4 klasy. Ciągnienie
6 f 7 Paźdsłernika r. b. Cena: 118-65 kop., 1141 rb. 25 kop", 112- 2 rłł. 50 k. i11-5 rb~a reSztę
dopłaca sIę przy ostatniej klasIe. Ifiecleóska loterja 5-tej klasy. Ciągnienie od lO-go Paździer
nika do 8-go Ustl>pada r. b. Co drugi los wygry-

wa. lfl 2OOkorol!i~ 112 -lOOkeroIl, 114- 50 be.
~8 -25 lror., 1/8 od ósemki 1 rb. 25 kop., 1f16
od ósemki - 65 kop. Hamb!lirska lote1ja l klasY. 118 - 55 lIr'op.
W największym kon<:esjonowanym kanto-
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Wyksnanie tej nader tMułfłsj SymfsPrzymusową licytacja.
nji przez Gl'kiestr~ symfonkZlll} Ł. O. s_
w czwartek dnia;) b. m.spfftdam
była ze WS1:~.iR mial" Zfiługujl§ee De U$naw
Łodzi
przez Hc:ytację ~ za ~
nie. Dyr. Br. SilUie. fi którego ulet3€h ka..
.
1)
o gad:. 11 ratw przy nliq Stepelmistrzowskieh nieraz już pit>ąłem:tchnął w wykonanie tego dzieła cały za- Jmej 44-<iute lustro, sofę, stół i inne.
2) o godz. 11 i pół rano przy Stasób siej inteF;elicji mru:yeznsj, wysubtsI- \ rym Rynku nr. 4 - 8{} par obuwia.
uiają'l ł uwypti~:ai'łc ws~stl<iB szczegóły·
3). o godz.. 12 w południe przy ul.
~l'tytury, mtdająe właściwy kole ryt, rytm
Bazarnej 6 - maszynę do przecinania.
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• kkołw' k
ej wieuav mtł3yczn0j, ......o-ry, JB' i'e.
nie wyzbył się jasaeze Wpływów mistrzów
sw..oi-eh: C4l'łjtowskisgo i &ims~iia,·Koraako.
wa i, tak ja5k:l:'&wo 1'1 isstrum-enuilji i 1).
praeowanhł temiłtów daj~eego się zauważyć WpłSWil Wągnera i ~bm!a - p'rZ&i.
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nicznie t-ematy .. Larg.'~Il, prowadł:Gne puez
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bc>wi"'r>1 ,.,." l'.fll 91,u7:t padła głow-ua wy·

Irwo.laieai nie b~d~,
K&wHet nzy;;\tłlł z prazydjllm policji
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. orkiestt'i;8 fa mile spędZ9ae ehwUe. na;
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słuchacza, wywierając :ca nim niezwykłe
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