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~ Situ.hni~grod<&;el1l

Z austry jackie j wojen nej kwate ry
prasow ej donoszą pod datą 6 paźdzle:.'
nika: Na tereni e sledmi ogrocl zkim ofenzywa sprzym ierzon ych trwa nadal z ni·~
słabnaccm powod zeniem . W okolic ach
Petro~eny, gdzie rum'Un owle ~yczerpaH.
s:ę po kiHmd niowyc h darem nych atal~ach, zostali oni odrzuc eni zaró\v no w
kierun ku' pasma Szurdu ka, jak i pasma

Wulkan.

korzys tnem, że mogą w ciągu niewie lu

godzin wojsko swoje przewieźć ze

Wc

-;ho·

du na zachód . Wszys cy już je:1~>::::;m31
zmęczeni
krwi przele wem i pragniem~
pokoju , ale świat stracił rozum . Następ
ca tronu zakończył rozmm.'i'ę swoją oś
wiadGzeni~m, że wszyst lde siły swe po·
święci dobru swych żołnie1"zy,
&amęt W

Gre~ji,J

Ajencja

Havasa teie'!ra fl1je z Aretl!
Jest pewnem, że. poseł Stefano! by~y mini.

ster i były dyrekt or gabine tu politycznegc
króla, utworz y nowy gabine t' grecki.
Z Kanei donostą do Paryża, że je
dna klasa żandarmerji została powołaru

przez rząd prowizoryczny. Ludzie ci posłU,
sukces y zostały osiągnięte
chaH wezwania.
(przy Hotelu },Sa~oy" uJ" Krótka .N'2 f?~)
z obu stron OIt, gdzie prawe skrzydło
Mies :>:kańcy wyspy Samos posłall
posuwająq?ch się oddzia Mw spl'zym!.2Ven!ze
Iosowi wyrazy uznania. Sofufis zo,
Od godziny 12. do 3 p. wydaje ob~ady... ~ 4 da~
rzonyc h odl'zucito~ rumun ów w bez]ud:1ą
stał mianow any gubern atorem \Ol Samos.
okolicę górską aż do Perian i, podcz as
obiadu, przy gryw a
Paryskie ko1a dyplom
gdy centru m, po oczysz czeniu Fogc:'!'a.3u . mały wiadomość, że rada ztyczn e otrzyministr ów włog..
z nieprz yjad.6 l, posunęło się o 13 ki~o~
kfch w Rzymie zajmo~lał!l się położeniem
metró w na wschó d od miasb tego i
w Grecji i operac jami wojenn emi Włoch
wzięłe w posiad anie węz el szosow Yty, przewyzszające . zIHlcznle straty z Qllia
w Epirze. Sonnin o wskazał na międzyna
20 września,w którym to dniu znaleźliśmy
Sal'!~any.
rodowe znaczenie tych operacji. "Corriere
przed naszami 'po~ycjami po odparc iu ataku
Na PÓfnocy od Olt posuwające się
della Sera", zazlrcz a, że posu.wanie się
oddziały równie2: odepchnęły rumun 6w
rosyjsk iego przeszło 25,000 poległych żoł
Wojen ny epr8.wosdawca
włochów zabezpie.:::za przeciw ko moźliwym
bardzi ej na wschó d, tak iż obecni e ,.·0nierzy NByjsk ich. StDtj' WCZOt·ujsze ponie,; Osterr. Morgen ztg." donos i
us:łowaniom greckim, mającym na celu
stala osiągnięta linja frontu felme r- stworzenie faktu dokona
za zezwol eniem
wojenn ej ·siane prz'z Ro~ian, okleś'ają dowódz cy
nego w owej czę
poE!l'Jczegolnych odcinkó w ja!:o niazmi erae,
Seibur g.
kwater y prasow ej:
ści Epiru, mBjąceJ dla. Włoch pierwszorzę
Można zatem z. tego łatwo wnioskować, iaRunun owie usiłowali wielok rotnIe,
dne znacz~ni",.
Podjęte dnia l b. m. praez ROBjan ugłówni
kiemi
e pod Szówatą na Małym Kol.-:eb,
stratam
i
Brusił
ow
i Kaledin PUiJKorespondent "Daily Telegraph" dostrzeliw anie frontu armji generał-pułkownika
kontra talram i przeszkodzić posuwan~u
wnie zapłailili za złudną nadzieję przedarCia
nosi z Salonik: Gdyby rząd tymczasowy
,Tersztyańskiega międ ł'Y Swiniu chami a Zasię wojsk ausfry jacko- niemie ckich, zosię dO WłodzilQierza. Wołyńekiego.
Straty
miał ogłosić mobilizację, to bez wątpienia
tUi'Cllmi z ogromnej ilości d7,ia.ł najci~zuego
stali
nieprzy
jednał,że, nie osiągając [celu SWE;jacielsk
ie
w
znaczn
ejczęś
ei
SPOWOd
wyspa Kreta dostarczyłaby poważnego konk'1libru, oraz lic~ne ataki, które potem nago, za każdym razem odpier ani z krwa~
dawan e zostały ostr3aIiw!\niem rosyjską artygensl1 żołnierzy, rząd Venizelosa jedna!i
li!tlłpiły, były. tylko wstępem dQ p~zsdsię:
tylerją ich własnyoh rowów. Fakt ten stwier- '
wemi dla siebie stratam i.
momiIizacji nie ogłosi, dopóki zajścia w
wzi~tego w d. 2 b. m. ataku bk sIlnego l
dziliśmy wczora j pGno\Vnie naocznie. Gdzie
Atenac.
niesłychanie gwałtownego, jakiego w walkac h
.h iiie przybiorą kształtów stEinow~
rłasi:ęp~~ tromu ! niem iecki e""·
nie wystarozały. nahajk i i kij, tam zabiel'ała
na Wołyniu dotąd nie stwierd llono.' Na macz'!ch.
głQS artyler ja. celem zmurszenia żołnleny rogo a W'fJjniel1l
łymodeinku.długoś<li zaledw ie 18 kilom,e..
- Ludność Krety g,:,towa jest walczyć i
Byjaidch do szturmu ., Największe' straty potrów. mię<1zy pasieką na południe od KOG
to samo powiedzieć można o innych wyPrzedsfatvicieł prasy Hears ta, dzienniosła W dniu wezonj szym gwardja '.roByjs ka.,
I'j'tnicy , a najgórn iejlSzym biegie m. Turli
spach, kt'Jre przyłączyły się do ruchu reD
nikarz amerykański, William Bayar d
l.tóra po raz czwarty juz traci większą część
rzucili Rosjen ie do szturm u kilka korpusó w,
Hale, wed{u d depesz y nadesłanej zLon~
wolucyjnego. ale w Starej Grecji usposo ~nvego kontyn gentu. Nasze straty, są. dzięki
w tem na nowo skomp letowa ne korpus y
dynu, zdaj; sprawę z rozmo wy. ja~..ą
bienie ludności jest wrogie wojnie. 'Weznakom itej działalaośoi naszej artyler ji, stomiał w ponied zialek z niemie ckim n~
zWfJnlu
gwardj i.
do Ii!obilizatji nikt, bez wątpienia
sunkow o małe.
stępcą tronu. Szkod a, mówił następ':a
nie dałby tam posłuchu. Jedynie pogo..t
W poniedziałelr, o brzasku dnia, artyDzisiaj rano nieprzy jaciel kontynuował
tronu, tego straszl iwego zniszc zenia ży dzenie si~ V~nizelosa z królem mogłoby
lerja rosyjska. roźpoczęła gwałtowne ostrzeswoje abki na południe od Koryt"ioy i nil
cia 11..fdzkicgo, szkoda tych stracon y<:h
może poprawić sytuację, ale w takim na·
liwanie T<łWÓIV sprzym ierzony ch. Oprócz oi~ż
półnoG od Szelwo wa, z tym samym jednak
nadzie i, pokładanych "'-' młodzieży. Ubowet razie upłynęłoby jeszcze dużo wody,
kich granat ów BriSan za, artyler ja rosyjsk a
skutkie m, jak W dniu wczQrajszym. Poza tą
lewam y nietylk o nad stratą zycia niezanim możnaby rachować na armjr; s~arej
używała pooi~ków. ~!lpełniony:? .tr~ąQy~i
Olbl'zYT;lil! bitwliI atakow ali RGsjanie jeszcze
mieck iego i sił niemie ckich, jakie s\ę
Grecji.
ga,;;ami , wyrabi anymi w A!!glJl l l'tlln"jl .
w d wG-ch ma!'?ch odoieka ch na z!'Icnód Go.
marnu je, ubolew amy nad stratą, jaJ·f":
Straszl iwy ten ogień bębniący trwał przeŁucka. Na frii~cie armji Botbme rr. 8&atako~
Sł~~'l17 a~giels~i~eu
świat cały ponosi , nie wy:ączając. Anw"
szło 3 goazlny . Około godz. 9 przed połu
wały wojska rosyjsk ie gór~ Łysonie, wysoo
ryki, która oparta swo~e oblicz enia zyaniem ro~poez§ły si~ ahki rosyjsk ie. Ni~
Wedłu
g list strat, zamies zczony ch
ką u3399 ID6trów, leżącą W kc~Cj3 między
sków na lflidokac~: ,zwycięstwa koalic ji
przyjac iel parł do szy:!m u ogroI?~e masy
w
dzienn
ikach
angiel skich z 4 i 5 paź
Złot!!J Lip!:} a Cieniówką, na pulucl'nioilY
i wraz z nią będzie musiała płacić kopiecho ty z najwi~kBz~ Ddzwzględnosil11ll. Na
dziern ika, 85 oficeró w zosiało zabity ch,
wi'c1ód cd Br;!eżan.
szta. Szhod a, że kapita l ameryl~ański
odcink u między KOlrytoicą a Wo;nin em na
227 - rannyc h; lub zagini onych. Z żoł
W7g51'ze to z początkiem u. m. Rosj,,~
zaniechał posiew u pokojo wego. Zamia sL
południe od Szelwo wa atakował~ wyboro we
nierzy zaś-razem 4200.
nIe raz już zdobyli, niebaw em jednak ja
tego, ka;.>ital amerykański zwrócił się l,u
woiska gwardj i. idące w glębolneh koluru·
rJ!ek s]1k przeci~ko Ang! ji
niepew nym owoco m te; wojny. Wszys cy
na~h 17 razy z rzędu. Wojska niemieckie i, etracm . I teraz jednak , mimo ogromn ych
ofiar, ataki rosyjsk ie na to wzgórza by.t7 daoficero
wie
i
żołnie
rze na tym fronci e,'
i Fra~~jj~;o
auatry"jaoko .. węgierskie. odparły . ~s2ęd~ie
relline. Na froncie amji Koeves a usiłowali
mówił dalej następca tronu, ubolewają
azturm ujllcyc h. Na półnoe od WOJnID8, nleDepes
za Biura Reute ra z Waszy ngRosjan ie przepra wić się pod .ĘłohorOdo~anami
nad straszną koniecznością, do jaki'ej
przyj eial atakował 12 razy uaszss tanow itonu donosi , że ambas adorow ie a! ,giela
p-:zez
Bystrzycę Sołotwińską.~Z!l.miar ten
nas
ta.
wojna
zmusz
a.
Każdy;:; nas woska jednak . wszędzie bezskutecz~ie.
ski i francu ski wystąpi·li do departa~
Na
został rów.nież udarem niony., przycze m zadalałby nakład swej p:tacy zwrócić w inpÓł~Oony wschód od Zaturze c, a napołudn.ie
mentu
stanu
liśmy przeciwnikowi równiei!; baroZQ wielkie
z energi cznyn protenym
kierun
ku,
na -poparcie postępu
od Zubiln a, Rosjanie. po niesłychanie gwał
stem
przeci
wko konfis katom , zarządzo
str.aty.
ludzkości. Następca tronu dodał, że
townym z olbrzym iemi.dI a nich stratam i poł~.
nym przez· prezyd enta Meksy ku, Carniema bynajm niej nadzie i na bl!zki po,czonym ataku t (}bsad~ili jeqno s .Il~jmow8nych
ranzę, który nakazał za;ąć cale mienie
kój. Skarżył się, iż rząd amm'ykański
przez nas wzgórz.
wszyst kich angielsll:ich i francu skich zanie jest ani całhowh:ie ,jj;pr~wiedliwy;
Rezerwy nasze wykonały tam' jednak
kładów banko wych w Meksy ku.
ani
też
całkowicie neutra lny, poczem
natych miast wspaniały kontra tak j wydarły
Oświ~d~zenia poko jowe
mówił dalej: Gdy my, Niemc y, zmusz enieprzyjscielowi niehaw em tak. d~og() ~kll
Czte
rdzi
ni
jesteś
eści
my
sześ
koniec
ć
zności
Wiis@nal1l ;;i
i
pół
ą
wojen
ną
chwy·
piony; chwilowy s~kees. ~ godZInIe 3-eJ po
milj ardó w . mar ek pGżyczld tać się środków obronn ych, które wam
południu wezyst ine ataki ~yły stanow ezo
Dzienn iki angiel skie donoszą z NewQ
nie są przyje mne, to wymyślacie nam Yorku: Oświadczenie
odparte . W kilku wprawdzl8 punkta ch uda ..
woje nnej .
, podpis ane pr~ez
. , od
barbarzyńców Ale uspraw iedliw iacie
ło si~' nieprzyjacielO_wi wtargnąć do naszych
prezyd enta Wilson a, a żawierają~e treść
Na,osf atniem posiedzeniu głównego .wszy stko,c okolw.iek,
l'obi,..-Anglj a. Na:pozy~eJi, nie iilrzymallsię w nich Jednak
poniższą, ma być 'w l,>rnęmato--grafach
wydziału parlam entu .Rzeszy minist er skarstępca tronu powtórzył kilkak rotnie, że
'dłużej, gdyż albo w walce wt'~ea wyginęli.' bu,
rzucan
e na płótna podcz as demon strohr. v. Boeder n, zakomunikował, iż Wyd Niemc y z najzupełniej
szem wierzą zaualbo kontrat akami llost.ali w~rzuceni. Rosjawania obrazó w wojenn ych: »Naro dy po·
nik piątej pożyczki wojenn ej określa się
faniem , że frontu zachod niego nie da
nie ponieśli w tych walkach' ogromn e atra- na 10 tpiljard6w i 590
winny się porozumieć w kwe5tji gwamiljonów marek. się przełamać. Dla Niemiec wielce jest rancji,
ż,e wszyst ko, co mogłoby kiedy-
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kolwiek zakłócić spok6i świata. musi
być uprzednio poddane sądeM opinji
spo.łecznej wszystkich: narodów.. Stany
Zjednoćzane m!tszą być przygafQcwane
na wspóldzialaniepmiohnym gwarancjom
l popierać je wszelkimi możliwymi środ
kami i ze wszystkich sit W jakikolwiek
inny sposób nie uda się osiągnąć stałe
go. i trwałego. pokojw.

pogłoski pokojowe"
Biuro ReuteJ:a donosi z No,wego
Jorkur że iloglDsIU paIrojowe znów t~m
odżyły i wywarłY' {uź wpływ na gfe1dę.
Wielu. bankierów UWaźCl jednak. ź:e pogłoski te zostają Yozpuszczane \JW celu
C)Słabienia kursów wartości wojennych.

Znów

, wisięczno8cill i prosimy usilnie o w~\kaza
W związku z tymi potarami IUeSZ"
• me prne\vod'niezącycłi f fawuilMw d'YII frnlowara poIicja 13 inżynierów i ~ ~ żdego sądu. Od~w;iednie listj klWdydastu mechanikf5.w" zajętych w pom~
tów m-eeh Kluif P3c~weweóW'F1dmeh zło
Hycli\, fabrykaclf." jako po~anych D
ży ,Pn:EJ'WO dniczącamu Wyższego ~ Mezłntadmiczą dziataJność. Wśroo aresztośliw! ~piech jea pożądany".
$'8:nych znafduje się dyrektor ~ruąie~()
oddziału mi~erj,tml handlu., dzIewIęcIu
m~mieckich inźyn!erów, któny z chwilą
wybuchu wolny ~pł'zyjęli n~ateIst!~
rosyjsme, oraz l&i1~"};U z~anyc!;; z:e ~wo}eJ
agitacji poli~rczneJi bogatych, ~er6w~
Z Warszawy.

z

przedsiębiorców.

nia aa:p~1V na -.5 i !pół procentową pożyczk~ mo Wmrszawy,. Jmgistrat pafecił W3Zy~tkim barr1fGlil i dO'miOm bankowym, ktore
:
\\ledłe ".Ruskich> W~rI.~ podję.ly sili rea1iaą ~ a~ ~
Rosjanie i rumuni w Czep- wani inżynie::owie zostaną f!~ l wające 00 nich sumy na po2yczkę wnOSlpo wygotowaniu ak!u oskarżenfa, pod' - ły do óanku Handlowe~0t. n~ trzy pro~e:rrtt
nmwcach.
mi raQ;~ zarządu mIejskIego.
.
d wOJenny.
• Neue Ereie Pl'esse" przynosi na- są·
~ Jła ~
stępujący telegram za zezwoleniem woV. Beoeł&y.
W~e- ~l:IChotnflśd wystąpili
;ennei kwatery prasowej:
'jj
ł
.
Tuż po wypQWiedz:emu wojny przez
Z Bu-aapesztu donoszą:: PIrezesf'm'" da- maogrsmrtn z: P'ffiWWną pros ą p acema
lłumur.ię. AusuO>""Węgł'om powsta1~ '.Ił ; lamentu
Beoethy.. pełniący we·ł.we- ' poóailiR miejsliidr na: raty,-,CzeI'llł.owcach zatargi pomiędzy EOSjana- ; wie swą służbę wojskową" \lItegł ~
Sosnowiec.,
mi a rumunami, a powDdem miałabyc \ wi apDpleAtycznemuTQ;\'lła.raJs,tWG przedw.aIkoholiaerzekomoiłe ZI'ozu:miana ugoda, zawarta Japoński prezes minis:lr.W'!ł; ...Ptzys.~ Wi ccl'a: zasilettila; fundu5ZQw'
pomiędzy prezydentem gahinetu ru~
.
C! __!._I".L-_lLlU plilWWeni.e. gQS~y ~~ ~
skiego Bratianu, a posłem rosyjsKim w
5zt~6fmski ....:iu'..rnrl~r«teft,'r! 5ienk:fewiba: na Pog01tł, pastan:owiIo 1l'rząBukareszcie KDziełł-Poklewskim. Dopie- donosi z Paryfa: Marszałek Tel'autschi fhit. WJfs:ta~ ~;*z~ a kaBlmuRm
l'g osobny wyslanmk rOSYisfrlej kwatery
zastał
~wany iap'Gliskim ~ na Aajfe.p5Ze:
p~e;.,
I.-...
~eftr ministrów.
0 _ ........ _
• a!l:
-_~
wojennej zażegnaJ[ te spary" prZ'Yuywszy
~re to.. ~za wzm'Oaliied~ 0J}'gm':H1m~ ··rem a:ado Czernrowiec.
. nie _ Japonii poli;tyló ~~ ella: sów W'Ofamydt są łt RIa'S ~ ~
Pa przywróceniu normalnego ruchu
.
dl' Ck;'.d.
nie wspóNziftcze ~ r.oGu ł\t:q siękolejowego do, Bu::tal"eszfir przez Btrnłu- Rosji i nie przyjaznej
a ~"" \1Ił' my~ w rodzaj koop"frn~.;wy ku:lihanrej~ ~
feni - Ickan.y, przybyli d'o Czerniowie€:
ostatniego. traktatu rosyisloo-japonskie~
d1aczronków swaid'i ]i!tZygaj!o::~ ~
oficerowie i unęd'nky rumtmsey, afeby
nie W&pdm}HJIJia-if. O~ się w ren
Dbjąc pewne oznaczone ageNdy adminin~'~twow&4wi SYu
opafe;, na;, m&jl'lft'Iłm ~..
stracyine. zwłaszcza zaś ażeby zorganir~
. "'-':J
na czasie - ce:: ~n~ ubiq,i ()
zować dowozy na front bolowy.
nnkn;[.u·· UT lA.Z\l,l'ron. n",r... Li,1R
produkty fywaośdowe" pcr&f:mowane ~-

v.

Klub

~.f

smch" kfóre ze swej strony stanowezo

bronily swojej kompefenc;jf. Powstawały
podobno oorzIiwe zajścia w budynku
rządu: krajowego. gdzie raycfuje Tre{'"OW.

- "'~ __ L . . ~
~-es;z owame &IIIlł""§U Inzy..
aieró. PGsyjskiclł.'
A_

t

Ze SzfokhoJm.u dGnClSZą: Wedlug nafu- z Petersburga wiadomości
ctl'eszfowano w Rasii zl'1oIecenla: wofsko.wO'ści T5 inżynrerów rosyjskich r postaw' 6no iclt pod sąd wojenny pad zarzutem zdrady sf3'mr oraz wsrm-maganie

-

IY '3' Ił;v

nieprzyjaciela przez zamac1iy zbrodnIcze,

w całość: państwa.
Jak wiadomcr, rmszerzyły' się w estatonich czasach w Rosjł pożary tabyk amunicji. W Petersburgu spłonęła fabryka
akcyj'na nad kanałem Obwodowym, UJ
Moskwie ,fabryka, ,dawniej CzanłJtlmi·'
zewsko-ja. obecnie zajęta, pnez wojsko~ Nadto w Mos~e spł'onęła fabryIm amunicji i pięć' sąsiednicn składów,
z których jeden zawiel'af amunicji za·
dwa miEjony mnIJ. Wog&f.e splonęfc- w'
dwóch ostatnich miesiącach w całym
kraju 11 fabryk amtmicji ze szkodą. dc·
chodzącą do 32 miron6w rubli. przy
pożarach zginęło. kiłkudziesięciu ludz,.
Pl'ÓCZ fa~k w Petershmgtt i Moskwie .:
spłonęły skład? amunicyjne w Ch~ko-wie,. JekateFYnoslawru j Odesie.

dzei i łatwiei prowadzą 4.0 ceUr...
.
Znrem~ a.~a:. ~
P1<ł:CJ'~. ~

wYJecb~ do

I

\W

~ ~.

NIemIec 1.5a.9rremre~w

robotnifww fabl)i'cz~

J

~.J[U~

. ,.• od czasu zaś O~Wlł'r
.." cl,a tego in
... trra'.
em..' ło z górą 30 JO ClI od.
:
Od kilm dni na Irofei' dębłm.skiej
WJl.

. pracują pt"zy l'Obętaa tififOOwydt

vry-wom:ie wśrid misamiieów .
bil!Olle: mUl'emanfe , gtłl:maJlizac.l?Iuyd dlł-·
iltoae:i, wi:Izy!łtk(Jraz~m usira źródła rtły;garycżenia. Wo.bec. tegcrKlnb Pa.Ii!ltwQ;\\~~
cew Porskich prosi fl niaZowfa~me mianO"..
wanie Polaków sędziamI pokoju w Łtxłz'i• .
Częstgehowie~ B~dzinie i S08uowau; i fum- .
ke.l<JfffJWaa.re- tam B&.d'ów (.rek w j,ę:i.'jlm poIalITm. KlulP zaaltacza. swą. gotowość prz.ad~
stawienia <HlplIWie.dnicfi kanardatów~
PreZ6S ::rądu wymego P< Ramdahr
dał It1lst~puj~ odpowiedź. na ~wyźszll
pałycąę
..Prwatilf"aźema sąd'ów poloiu w Ło..
azy., gędlziIDe;, Sosn:owel1 i Cz~taclt-owia w
aą.~ gmflIlN", kt6reby pnaz kra,l(}wlMiwobsadzlIne hye MUSiały. fesł! cfąienie:m na~
Szym ad ZIraC'Zlfego prze.~ eaam.. J"eźeIi.

~~rn3d uaz'"m Biuro lt\mrcertmw"Fried

berg i OC~ Piotr~ 90.

KłJfłSULElITA
czynne. bez p.w!JNi;l< 00. a i. pól

~ t\Q,

'Z. wlecz.

;_
WycllOdząca w DąnrnwTe fi6rniczej,
" w O'ktq>acjiaustryjackiej ,.,6aHta Pol"
. sk.&1ł".. pod d&C)j 13 wrz.e.5nla w artykule.
zatytufowanym; "Czy polacy mog'r-I)y się
pl~Bić do. sla~ IIQQpay'lj[ tak
: pisze:.'
.
.",U6ylil.y ~ z. ~W" ZAdano
, ~tal'lie;. cą RaorOO p0'1ski m6glbJ. pn:y~
, ~ić się cllo·· s~a wo.łnY, \'I'D'U. ~: mol"e ramiona.JtłT~ g<.łyż: wydałoby
: m-m Si.ę', źe' il"lifeFWenqa JlOłak6w w tak
~mnej sprawie nie mogłaby liczy€ na
żadne JreZ.VIltaty. lI~· nea mogła
h~ pued'stawic się ~e ina;cae:ja. jak
~ tm:asad_~
~e .głtIsu ~ na szalę rozgrywających się wypadków miałoby bar~

ta

dtro'cześrIre et\ł' ~ ~ ~. prę- . dzo doniosfe-

rUfUi.·t<ft1Iw

mreckfm

deszły.cn

godząc:e

spGsMF .m

Klub. Paiistwllweaw Po!s:kfd\' zwmeił
s1ę icr władZ: olmpac.,iąeh w i,le1lyl:~ wc
apmwI1i S'ąłfdw PQloj;u w nW:i1. GZ~1it6d1Olwie". B~infe i SÓlmO-w'eu.. W pe;tyąi teł
byłO zaznaeg-crne, źe sądy pq!;:oju. Vi łlftgi,
caElstG. chOW.,. *', B
..ę,dzinie i &.SUtlW.·eti: . Cdb.y~
Wafll m~ \IV" języka nfatJ:llkekrin, me:uozmmiall'm dra strorr, (!(J uirudnia. WJiniar
spmrwiedlfwoŚ".cf.. proee.dnra w fęqlhl me-

gry skrzypce.ej

Z pumodu r~zętego przńmowa-

ra Wereszcz2'-ńskiegD.
cenzura niewiele V~ pisać o
tych aresztowanyd1.

Rosyjski g"eneraf.-gubernator Tl'e..

:~.

dJugoletni a.l1Onek wa:rsz:awsfi:ej Filharmo,. udziela fekjj

Pożycałta miejska.

Vi' ostatnich dniach intemmvano byłegG" P'Osła 00. Dumy pierw~ inżynie-

pow nie chciał uznać tych władz nrmufi.-

Ił.

,

Da kl-

rze KoleJowym jeńcy mas:}.' pod dozorem
ioł'H~ oostlyjadOCb.
.
. Su.wa,łłU.. .
. W Stt~n :r~łl' 'preas de-

śIi Makuiewicza" oskartonego D zFmord.<rwanie .ma'io~" Piusa Denrlka,. łf6remii
za:oojrn :rnrbowaf l00tJ' ,rb. Uwzgi~dm<fiąc
pewne 6ltołTc.mom spraWy, S"~ okręgo\VJ
Skłłzru.M. .ie Il'a' śmi'erć lecz. !"1!a do~W"Oł-

me cię1kie wPęZIenTe.

.

Lu:&fin.
.6lag. L1łbefstti'" ogłasza' pisma zab.
iJtiePi rooonO'bywate1skrego'~ zatwierdzanego ~ wl!JjS'hrW'lt g.enerctf..gubernfę,. ktćM
re podnO'Sil. re R,hrEf, maFicy 1T3\ ~fn vrsvÓłpm:ę La ~ej J"fJ~ Pola: ÓW
romlliUy,dl' p&:Hfye:myeń tiert.mkÓ'W. rozp<l>ayna O'heCBie ~ działa>ht.c~e. RJuf:J' O'--

dotychczas p-OOt!fmttwarre: pniby nie mogłł ~ W s~ JlfOłskief swą sOOdarmiei ~ i=u~datLege. &Iuttli:a.. 1tG' poda- eść ż deH~ ~ Rady miej..
d'zfło to su.d... fe, koła miaroEfajlle tych
skier i tłmrosi, ~e Im. podstawie ordynacji
Ok~ęgó.!, ńie:abzywały nfezbędnago wsp. ół- . mieis.kret i~.
. cyc
... ~ si~ Z nią urzą.d2eJi
t&iiałanEL
•
' spvłecze~. Będzie prowaclzr'ł kufhwalPropm,Jejt za.warta. w petycji Klubu "uą praCę r weźmie id: naiwybtfniejszy u;..
&< w sli:U>iilim hll!dv~1l!r jut 1frrrie.ta:li:
dUal w- W'Voo.rach 2mtIfnydr.

ZTlatzerńe i fl1ł"2y~zyn~y
do szybkiego stosunkgWO zako~e
Ń.il. wain.y: ~ PO-~ ~y ~i:~
się

.

_.~~~~m:dl·

birne il moralne. ,
Rachuba ez~raJians, pobitego do~
f"Iiw.fe. na wszystmch &o~fach, nie che.ą
• ce.fO' jedJ:tak. pnyzrul.ć SIę do przegra..
, nej', opiera się abecme na jedynem juz
, tylka p:n~widzeniuJ je' mocarstwa cenI' tra1ne zQstańą wyczerpane. Ta dudna
nadzieja pcciesaa się eiągle pnyszlD~

I

lak

ś.cią" llcz.y
~~ namiętny na. P~y
~ kf6ry mar.. kiedyś ~ chociaż

nic nie dO'wodziJ iZby takie wyczerpanie "morcarstw c.em,łralnydi mogło
~pić wcześnie~ mi v przedwni:ków.
Czwóra!ians łudzi się, ze mocarstwa
~fne zos-m:aą wyczerpane z ludzi
i ŚJradk6w ~noścWwych. Materjal Iudz~
ki sioi. aczy1Jri§cie na: pierwszem miej~
seu, gdy! znalromifa: organizacja mo;'
can.twdaje lrę~imi-ę... k pny rozum~m

syste-mie

oszczędnnściowym po.tra~

fą s~Die: W)!starcz.yć.
~WQm:,

Wiemy dobrz.e" ze
eentra1nym nie zbywa tez

lla,mater~ lud~m,.

ale w tJm kieCzW'Óraljansu łatwiej
~ tranć, do .przekonania ~ÓWł
w.c.~eych w obręb czwór'allans"'-.
l w te) _śnie spu;wie Pclsta mogła&Y się 6eskonale pt.1JOynić do. ra&wią
°DtJia ostatnich pt%JwWień. aworaliusu.
Na te:leBie ziem llaSiy~ UWollliooJeh od
ptae.m€lcy fQS)łisfde:f~ znaidnje s.tę po,wamy
lr~ łlny~a

rezerwoar ludzki, który mógłby wys.tarczyć
na wystawienie potężnej armji. Wiedzą o
tent doskonali?' p.anowie ~'h'ófaJ.ianci i, dła
ll:'gc zabiegają. tak roisteruie przez swoich
.1IuodQwo-dem.::>kra~znycłt" ajent6w, a~
zeiły spoleczeństwonasze pozostało neutT-awem, umieją nawet trafić tam, gdzieby
się tego najmniej spodziewać należało, i
podkopują istnienie
tego, co już' jako
związek przyszłej armii polskiej istnieje,
to jest dątądo rozbicia Legionów. '
Gdyby jednak Polska umiała się skon~
soHdować pod hasłami, rzuconemi 16 sierpnia 1914 f. przez Naczelny Komitet Narodowy, w takim razie mozliwość wystawienia potężnej armji polskiej nabrałaby
cecbpowatnej aktualnościt walka na wyczerpanie stałaby się w wyźszym niesły
chanie stopniu. niż dzisiaj, pustem i szk!1'"
dliwem dla czwóraIiansu •złudzeniem. Ze
musiałoby to wpłynąć' na szybsze zako~~
czenie wojny, nie podlega :tadnej wątpl~
wośd•. Ewentualna kampania, przyszło
roczna stałaby się dla czwóraliansu cze~ś
beznadziejnem, a nawet czemś bardzo me~
bezpiecznem, gdyż wynik jejmógłł~y teren operacyjny uczynić dla czwórahansu
Ieszczeńiekorzystńiejszym. ,
.' '
, , Oświadczenie się skonsoHdowanejPoIski przeciw czw6raliansowi miałoby wat·
niejsze jeszcze bodaj od militarnego potętne %naczenie~or«lne.
.
Obie strony wojujące zaopatrzyły s:ę
w róine hasła dla utrzymania opinji w
domu i dla pozyskania opinji neutralnych.
Hasła te opierają się o wskaźniki etycznej
nałury. Dzisiaj panuje niezgoda co 'do
wyższości owych haseł. Pokazuje się to
'szczególnie w krajach neutralnych, gdzie
panuje bardzo rozbieżna pod tym wzglę
dem opinja. W tym własniekierunku oświadczenie się skonsolidowanej Polski
~iałoby skutek decydujący.
.' 'Naród nasz, 'mający .za sobą wielką
przeszło~ć dziejową, skazany potem na
bezPt~ykładną męczarnię niewoli, w tym
drugim okresie swego bytowania poznał
szczególniej dokładnie wartość etyczną
różnycb zdarzeń politycznych.. Przez cierpienia swoje zdobył owo szlachetne poznanie istotnej sprawiedliwości i niespra-.
wiedliwości. Rzucenie glosu polskiego na
szalę słuszności jednej ze silon wojują
cych byłobjliJzrozumiane przez cały świat
jako głos sameiPrawdy~ . Przez cały
świat.. Zrozumieliby to naprzód neutralni,
nie mogliby potem nie zrozumieć wojUją
cy." Skutek zrozumienia miałby znaczenie
rozstrzygające dla samej wojny, musiałby

niet frontu 'na _północ od rz. Ancre i
wzmQcniła się na południu od Soromy.
głównie z obu stron Vermandov:Ilers.Nasz
ogień zatorowy pomiędzy Ancre i Somme
powstrzymał ataki nieprzyjacielskie odrazu,
zaś uderzenie skierowane przeciwko woJskom generała v. Boehn i v' Caznier załamało się przy samym początku. Przyszło tylko do krótkiej bitwy na blizki dy.stans na południowym zachodzie od Samy
z slabemi siłami, które dotarły aż do stanowisk naszych.
Natarcie francuskie, prowadzone z
,frontu DeniecouIt~Vermand0villers-Lihons
'przeciwko odcinkowi gen. v. Kathen, dop:owadziło pod Vermandovillers do zacię
tych walk. Zostały one zakończone pomyślnie dla
naszych dzielnych pułków
szlązkich, o których zacięty opór juź w
ciągu eałego czerwca rozbiły się w tych
okolicach w·szystkie wyśiłki fra'·cuzów.
• Zresztą nieprzyjacielskie fale atakują·,e i
tutaj załamały się w ogniu działowym.

mieckie wojska napotkały na słaby op6r
rumunów. Także na wschodnim siedmio~odzkim froncie został nieprzyjaciel w
WIcIu punktach odrzucony.
. . W. wschodniej Galicji, między Nąra'
]owką 1 Złotą Lipą na południowy wschód
od B:zeżan przyszło znowu do zaciętych
walk. Nieprzyjaciel poza zajęciem jedne"
go opuszczonego rowu, miał wsz~dzie niePOwodzenie.
Austrjacko-węgierskie oddziały odzyskały z powrotem utracone w dniu 30
września wzgórze.

Z widowni

czynili

od

Brzeżanzostała

odebrańa

szturmem wyżyna, obsadzona pu:ez przeciwnika w dniu 39 września.
front wojsk genernło kawalerji arcglłslęctl

Karola.
Nie zaszły żadne wydarzenia o wię~
kszem znaczen·u.

teren walk

Siedmiogrodzie.

ID

Tea"tr

włoskiej.

8 i wtoręk, 10 b. m.
o g. 8·ej wieÓ:.

" S A L O M· E "

tragedia Oskara Wilde'a z muz. nyszarda Straussa
W niedziel'} dnia B b. lU. o godz. ił po poło
po cenach popularnych

"IW Ł·O D y L A S"

Sztuka w 4-ch aktach J. A. Hertza.
Teatr c~yJJny we 'wtorki, czwartki, soboty, niedziele i śWIęta dwa razy. Bilety do nabycia w cukierni
noszkowskiego.

.Na całym froncie zaclJodnim wojska
sprzymierzone poczyniły postępy. Napierają one mocno na wroga, cofającego się
przez Geisterwald. Stra!e tylne odrzuco~
no. Przy odpieraniu ataków rumuńskich
z obu stron przełęczy ~otel1turmu·· wzięto
- Od(:zył: WacI". Sieroszewskiego.
do niewoli 2 oficerów 133 żołnierzy. Na
Dziś O godz. 7 wiecz. w Sali Konprzyspiesl,Yć jej zakończenie.
. południn od Hohingu (Hatszeg) wydarto'
certowej przy ulicy Dzielnej 11& 18 od·
" ," Jeżeli skonsolidowana Polska oświad
rumunom 'górę graniczn~ SigIen. Pod Or.. będzie się odczyt znakomitego powie~
cZyłaby się za mocarstwami centralne mi,
śc;:iopisarza i Uerata Wacława S:ero~
(a' głos. skonsolidowanej Pol:)ki nie mógł sową znów zyskano na terenie.
szewskiego p.t. t;lRumunja".
zełmmieć inactei), wtedy spadłaby ostatZ widowni bałkańskiej ...
W odczycie tym, wygłoszonym już
riiamaska z oblicza zaborczej Rosji i An;'
61'llpa mojskoum genernła-leMrnarszaU{'l
z ogromnem powodzeniem w całym szeglji; Francja, Włochy i Rumunja doznały
mackeusena.
regu miast Królestwa, prelegent wyjaby uczucia, jakby zostały wysmagane mośnia ~naczenie zbrojnego wystąpienia
ralnemi rO\gami za słnżbę w obozie desNa wielu miejscach pomiędzy DunaRumunji, oraz wpływ faktu tego na przepotyzmu i kramarstwa. Opinja rządu tych jem a morzem Czarne m. nieprzyjaciel. przebieg wojny.
narodów straciłaby ostatni punkt oparcia,
Na zakończenie prelegent odczyta
narody- same z za gęstych mgieł ujrzałyby szedł do ataku. Został on wszędzie odparty.
rezolucję z dnia;; września, powziętą
nagle światło prawdy i wyciągnęłyby z tena wiecu w Filharmonji w Warszawie,
go nieuniknione konsekwencje. Dalsze
front macedoósld.
a Mórej treść będzie uzasadniał w toku
prowadzenie wojny stało się absurdem ••.
Próq; slabszychbezskutecznych udewykładu.
.Mamy więc my we, własnym ręku
rzeń, załamał, się silny atak nieprzyjacielpotężny oręt,którego nikt nam jednak do
- Spra.oz«hnie
,fąk nie włoży, który wyłonić musimy saski przed stanowiskami bułgarskiemi na
z kwesty uliczuej, urządzonej w Łodzt w
mi, ażeby przyspieszyć koniec strasznej
dniu l-go paździ~rnika 1916 r. pod hasłem
zachód od linji kolejowej Monastyr-Fło
. wojny, ateby zapewnić samym sobie świe rina. Dedeagacz był ostrzeliwany ze stro.Daień zDa~k"" na dochód • lida pomocy
Uanąprzyszłość. Boć niema co do tego
dla legjonistó W polskiCh i ich rodzin".
dwu zdań, że taka decyzja Polski samej ny morza, bez znaczniejszych skutków.
Osiągnięto brutto:
PierWszy Generat-kwetermistrz
; Polsce przyniosłaby najwyższe zdobycze
II) rubli
Rb. 843,O-!
Ludendorff.
moralne i materjalne.
b) ms,rek 896,60 a 50 kop•.
448.80
Deus sanabiles fecit nationens. I my
e) koron 32,80 1\ 33 kop.
" 10.82
,możemy wyJeczyćsię,

r

Urzędowy· komunika I
ausłryjacki.

;eżeli posłuchamy

głosu Bożego, priemawiającego

do naszych
, serc. Jeteli na ten wyraz skonsolidowanej wąli zdobyć się nie potrafimy, straci. tnydaną nam przez OpatrzDośćchwilę,
.któramoźenas wprowadzić znowu jako
i czynnik równoważny między, narody
Eu-

ropy".

'Kordyan ..
4_

~elegramy.

Urzędowy

a) oklejenie puszek

Z widowni wschodniej .
Pod Orsową znowuż zyskały wojska
nasze na terenie. Na połudn'e od Hatsey
utracili rumuni Grensberg, Siglen i w gó~
rac h Fogares-Surul. Posuwające się w górach Pers8ne austrjacko-węgierskie i nie-

~~~~~~,

H

l-go paździerilika.-'Urlędo.wo~"
zachodniej.

.

Dalszy ciąg wielkiej bitwy artyJeryj~
skiej nad Sommą. Dosięgnęła ona rów~

i

b

S

UłnOr,

____ ___

~~---~-~~--~-~~_~~IIIIi--

leł

lO

RAzem
}(b.
Zysk netto rubli 1l85f91~

Rada

18,00
93,45
480
116,25

Ztlłij,Cłlajl\CpowYź8ze

rząd Koła

sprawozQsnie, Za.ma łlllszezyt złożyć serdeczne 110-

dziękowallie wszystkim t J m. którzy przy-

n

o

h S t

łniec"

a

yra

pod.,kierunkiem
fa

I

Zarządu przychyliła si~

do wnio-

sku pruesa i uchwalił" zaprosić d·) Delegaoji szpitalnej 5 doktorów, oraz zwr6eió
s'ę doRomisji Rewizyjnej, aby tez wybrab
ze swego grona 3 osoby, któreby weazły w
skłl\d msjącaj być utworzonej Delegaoji szpitalnej.
. Wreszcie pp. r. Tujakowski i A. ZygIer zdali relaGię Rldzie Zarz. o kroka h
jakie podjęli celem odszukania, dokumeotó"';
Ł. Ch. T. Dobr. zabrany ob VI swoim czasie
przez p. St. Herzberga.
"
O godz. 8lJ." posiedzenie zamknięto.
- Z Gminy żydowskiej.
Na ostatniem p~sied3enill kom'sji eO'za.
minacyjnej przy Gminie starozakonnycb~ u-

~
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~~a !fedl ~~!. °t~~ IRarasmskll ~ W. pOlańska~ pol: hu~~~~:'K.!ar. pub ~ cu~!!~~~~~}c. Jllmtorska 1\ POLOI
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Początek w soboty i niedziele o godz. 5, 7 i 9 wlecz.?
w dni pows~ednie () godz. 7 i ~ wiecz.

N~w: program składający się z 18 m:merów m. in.
Rezyser Łętowsin.

"

'Ol drabue wya.atki

k-omunikatOW

V{iłłowni

III

b} znaczek

rachunek z Ko-

wiedzenie miarodajnego zdania o stanie tych
układów ptHi wllgl~dem urządzeń lekarski<tlh
i o reformach, jakie dla dobra tych że zakładów pr~edsiłbraó by ,należało.

Wydatki:

WIEDEŃ, 7..go p~ździernlka.

bilłdŚ

----------------------------------~---,----------~-----------=------~~-

niemiecki..

Z

Uchwalono zap!adć

180:l•. 16

11

roaterJalll1b

chanówki za HI kwartal r. b. za leczenIe
38 chorycb, utrzymywanych Da kQsztŁ.
Ch. T. D. w ogólnej Bumie Ib. 2,018 k. &3.
Następnie pl'ezea pastor R. Gundlach wystąpił z wnioskiem, aby za wzorem Warszawy utworzyć przy Ł. Ch. T. D. Dale"
ga~ję SzpitalnIl, w skład któtej weszłaby
5 lekarzy, wybieranych przez Radę Zarz.
oraz 3 osaby, wybiersne pnez Komiij~
rewizyjną z pośród swego grona.
Zadaniem owej Delegacji byłOby odwiedzanie,w okrs8aeh·czasu przez nią usta"
nowionycb, wszelkie zakłady szpItalne, znaj ..
dają.cG się pod egidą Ł. Cb. T. D. i wypo-

lO

R!łzem

pomooą

(s)· W ubiegły piątek w lokalu przy"
starców i kalek o godz. 5 l pół
wieczorem odbylo się posiedzenie Rady
zarządzającej wraz z komitetem Kochanówki pod przewodnictwem prezesa pastora Gundlacha.
Prezes pastor Gundlach w imieniu
Rady zarządzającej zwrócił się do obecnych członków komitetu Kochanówki ze'
słowami
uznania i podzięki za to, że
doprowadzili uszkodzony przez dziala~
nia wojenne zakład Kochanówki do należytego stanu i te panuje tam wzorowy lad i porządek, co też znalazło ogólne uznanie w srrawozdaniu komisji rewizyjnej z d. 25 sierpnia r. b., w pl'O~
tokóle oględzin Kochanówki przez Radę
zarządzającą łódzkiego chrz. Tow. dobro
z dnia 6 września 1'. b.
Ponieważ wsnutel>: zniszczenia przez
działania wojenne dowodów kasowych,
wytworzyły się pewne zaległości buchalteryjne, pan prezes zaproponował Radzie zarządzającej, aby wyświetliła stan
rzeczy w protokóle i upoważniła komi~
fet Kochanówki do wyjaśnienia położe
nia rzeczy w Kochanówce na nnjbliiszem posiedzeniu D. N. P. B.
P. Włodzimierz HOi'oaynski w imie~
niu komitetu Kochan6wki oświadczył,
iż komitet przyjemnie się czuje dotknię
tym słowami uznania Rady zarz. chr.l.
Tow. dobr." dla jego działalności dla dó,.;
b1'8 7.aktadu
w Kochanówce, ze swej
strony uważa, że satysfakcja, jaką ów
wniosek p. prezesa R. Gun;;Hacha ma na
ceJu, da kom~tetowi możność wytrwania i nadal na powierzonYGh mu stano"
wiskach obywatelskich.
Rada zarządzająca jednogłośnie
wniosek p. prezesa zaakceptowała. Jed~
no głośnie Rada zarządzająca zgodziła
się na podwyższenie taksy za leczenie
chorych przez nią utrzymywanych w
Kochanówce do rb. 50 mies. za czas od
1 października r. b. do końca niniejszej
wojny, uwzględniając obecne niezmierne
podrożenie wszelkich artykuł6V'J pierw~
szej potrzeby i wziąwsży pod uwagę,
jak to wyjaśnił obecny na posiedzeniu
dr. A Mikulski. że utrzymanie jednego
chorego kosztuje 1 rb. 70 kop. dziennie.

Po1.ski.

w nied~ielę,

to

tułku

Silny ogień włoskiej artylerji na
Karst wczoraj trochę osłabł. Pojedyńczc
odcinki były gwałtownie ostrzeliwane, jednak do walk piechoty nie doszło. Na
froncie doliny Fleims, stanowiska w okrę
gu Lusji i front pó!nocny doliny Pelzgrino aż do Marmolat był ostrzeliwany przez
,działa różilych kalibr6w. Powtarzane kH~
kakrotne ataki na Gardinal, Gusc:-Alta i
I widowni wscbodni3j.
Cimadi Coee zostały odparte.
Na północy doliny Pelzgriuo t po
front" wojsk generała marszałkapolllego
księdil ueopolda BmuaTskiego.
wzmożonym ogniu nastąpił ogólnyaiak
na stanowiska: Costa~BeBa a2: do MarmoLiczba wziętych do niewoli rosjan w
lata-Suharte. ld6ry do godziny lO~ej wie~
dniu 5 październikapcd Batkowem (nad
czór wszędzie krwawo odparty 'został.
Seret~m) wzrosła ponad 300. Powtarzane
ZQstwca szeJasztalJa genera!J~ego
i wczoraj rano ataki rosyjskie z obu stron
H o e/er.
Złotej Lipy zostały znowu krwawo odparte. Małe stanowisko przednie na po;udnie
od Mieczyszczowa zostało oddane. Na
południe

si~ bądź

moralnym poparciem do ilebraui", tej dość
ZU9.cznej Bumy lia ueo~ Koła. ~g6Ifle
zaś podziękowanie ~naleiy si(;l 83. Paliii.nn
dzielnicowym i Ss. P. P. kweatn,kom i P.
kwestarzom.
_·Z chrz. Tcw. debU'Dó~yl!1rH.śći.

Doskonala kuchnia.

TeKaUńO.

Nowy program składający się z 18 numerów m. in.

WERNER II Debifisku ,11mojsku II EUa Kowdska II ~}!a~~~~\C II

Dyrekcja Th. Junod

Sala dobrze ogrzana.
W§#ł#

f

'1łIIii'a

Początek og-ej w~

§

we

#

"'1Pk##@= •

Mm -

t.

Nr. 2'18.

(j-AZETAŁOnZKA

Iblono,

że podały

prośby

o

dopu!l!~zenie

do egzaminów 44 osoby, 3głcsiło się 28 osól)
llaDano ga odpowiednich na stanowiska 'lanctycieli 'raligji i j§z. hebrajskiego w miej·

skich

szkołach żydowskich

15 kandydatów.

Egzaminowano s języka hebrajskiego, etyki,
historji Hidów, talmudu, przepisów rytualnych, biblj~ liturgii etc. Bkonatatt>wano, brak
f'YEtS",,;;tycznego przygo~owania i poósbw psi:.ag;:,g;lcznyeh i metod logicznych. Eg~aminy
trwały przez 3 tygodnie.
Skład komisji stanowią: Dr. Briłude,

dr. Kanan, A. Goldetadt, S. Bialer, I. BzwarcT. Bialer, S. Samet, A. M. Kapłan i J.

mnD,

Otawa.
egzaminów

Wyllik
władzy
ila.UIU

nadzorczej. oraz

przy

MaglsŁracie

ła nader~żywe ~mpo

i piłka sna.jdowała się
to po jednej- to po drugiej stmnie. W U-ej
Amoen~r, środek atJku MSturmu·,
piłkę do bramki Pabjanic. Fo 2-ch
minutach Pahjani!:!ił I'1'Zez strzał prawego pomlJ~ni!ia, Langegu. rewanżują się.
Naetę

minucie
strzela

pnie w krótkich - od~tę!3&ch czasu wbij~ją
obie dmtYBY po jednaj bramce-dla "Sturmu" Mincberg, _ dla Pabjanic Pry1 z rzutu
karnego. R~zultatem 1;2 kończy SIę pierw..

sza

połows

Szkol..

tutejszym.

połowl>,prowadzons
tempif', skończyła się

w jeszcza
żywszem
rezultatem
1:1. Ogólny -rezultat 3d (remi!!). S!}dziowal
p. F ;lipińekL
Druga

zakomUllikowano

Wydziałowi

gry.

Re2<ultat

r;?ry

dr::gi!,h

drużyn

pawyi-

szych TOWar3;{Ełhv 7;2 na korzyść "StnrIDU", &.ilziował p. Straueh.
H.

ni byli za najp{o~niejszy n~ró~ na ~a
chodzie, ale wp~yw maltuZjanIZmU J~Ż
pomału dawa.ł się odczuwać,. tak, ","e
pafryjota i przyjaciel ludzkc,3Cl, ~eve.
dy uczul się tym faktem bolesn:e d,o:
tknięty i posfanow'ł w mia~ę m.oznoS C1
zaradzić zIerrn..I. usfanawiarąc nagro;łę
w kwocie 3,OGO franków. W tym ro~u
nagroda iap"'z?p3:dla wdowie, mającej
15 dZled, z i,:dl'ych 8 synów walczy na
froncie.
"Journ[;;~"

Obwieszczenie.
Prawomoeuym wyrokiem sądu polQwe.
:egn ~~zy .CeSR:-sko •.Nhnniec!dej Ł6dzkiej
~ub~rnJl ,!GJellneJ g dnIa 4 .. go października
1910
r,) s;;aSil;ao
na śmierć rn!Jdda~e"'o
~'\J.
• 1,-'
l
Li JOn
t.
SYJS:o.l~g{) sto arza A n to n j e g O 1\1 l c h.
r () w 1 C z IJ, przeRwanego Stefanem Owc~nr.
kiem ~ .Byków, gminy gzydłów. gub. Piotrk~ws.kle]. prze~Jwajfleego ostatnia Vi Skierm.'~włc8C~, .ponIewat, po~ia.d~j!\tl broń palną.
u::::vwał • lej w x:ap~daen :llbunkowyuh !la

;:'~:'aza, że takie kobiety

powinny nos! order na piersi matczyne' aby je oilrazu na -dicy poznać
11
•
d
'.1'
.Namożna bylo l o pOWIeUrno UCZCie.
daje się przecie paniom, tworzącym jedynie romanse i pow'eści. oznakę Jegji
honorowej, a prz~cle macierzyństwo jest

a

rzeczą

Szósty

dzień

tia2nienim

dobrOCzynnej.

Z ruc:hu-

~~terjl

wydaw~ic:zego.

Nakładem księgarni Ludwika Fiszera
Ł\lGzi wychodzi perj-ffdymmie, wniewielkich t:slązeGzkacb, odbitych TMl pięknym papierzei wyraŹ!lym pir,mem, popularna Btbijo.

w

R. Gil O.

o wiele ważniejszą, niż wierszo~
pisarstwo.
-. Różne dzielnica F:'2jY:" ul'zedowo
prz~dstawHy 70 ka,tdydatek _--' nagrody:
znajdowała się między niemi ślepa 1mbieta, która z pra~y swej utrzymuje dzie·
więcioro dzieci.
Ra~z'!ilyezajna dy~-jdenda.

rzemieślnicza.
Nadesłano l'l~m tomiki

teczka

Tabela wygranych.
4aOOO mk.
74641 119298.
2 .. 000 mk.
38956 65164 J152~7 187747.
po ~"OOO mk.
4311 136452 178146 185951.
po 2~O mk.
95021 178908 169348 7;)914 118107
89008,121638 14070 132 136692.
po leo rok.
17821 19371 34075 784647 111937
42232 154735 160995 126173 135718
160496 118716 1898999604332014116249
61369 117398 1~1'&04 101098 21918 40330
62620 172536 111453 4663 22176 151921
140-105 16717 194177 48890 95475 59516
52635 j Li8242 9'; 181184 125269 128533
61874 177436 13600 48263 196659 29800
197434 13931 22880 181028 99351 156133
93679 181672 173271 110010 166106
107002 59365 31371 65327 103471 71353
123076 91734 69173 97241.

Fahryka autornobilów Pord Motor Co
L II. III, IV
w Ameryce, pracująca z l<'apitalem 2--ch
i V. zatytułowane: A1etalurg,Ślusarz, Murarz. Cieśla, l'vlalarz (pokostnik~lakiernik). - milionów doJaróv', podaje zysk w biIansie z dnia 31 lipca na 59,914,117 dol.,
\Vobeo brai;:u szkól zawQdowyeh w kraco odpowiada dY;'Jidendzie 2,970%. Senju naszym, mł(ld .. ież rzemieślnicza 'znajdzie
sac;ą staje się to nawet dla Ameryki:
w ksi/łżeczkach powyzszych jasno i przystef,,"'rd posiada 58% udziałów Towarzy·
• pnia wyłozone ta'e[!iuice zawodowa, opisy
stwa. Przypuszcza c należy, że Towanarzędzi -danego rzemiosła i spost.by racjo-rzystwo nadal w fen sposób prosperonalnego uiywlluia tychże, oraz "iRdoIDości
(} materiałach BUrOW!ICh i najprostszyoli spo· I wać hędzie z powodu nowej zniżki cen
na automobil 9, Dziś kosztujePord-saachach ohróbki tych ostatnich.
mo
chód 380 dolarów.
Jeżeli ceD", kshis:!zek będzie przystę
pna ('la okładce nle została oznaozoną), wydawnictwo łukowych mt;;ze HC:i!ye na wielką
poczytncść. Żałować tylko naleiy, iż częśó
praktyczlla ks'ążaczek został .. - opracGwaill!.
nazhyt pobis:tnie,do tego stopllia, iż czytelnik odnosiwraźenie, za autor nie ch:;iał
przed profanem cdshuiaó pewnych bjsm1l1Cdanego rzemiosła. Wskubk tego ksiąiecz
karni nie będą IDlJgli posługiwać się rze-

co

mieślnicy-amatorzy,
na spopularyzowabrcE~urek działać będ2ie ujemnie.

nie

Ze

Sport.

Córka

W niedzielę, dnia 1 października, na
He!fn'.lwskim plac-u sportowym rozegrały
In1!t h drl1żyuy pabjanickiego Towarzystwa
eJ' kHstów i 'r()w. sportowego mB! U ~mj(.
W drużynie "Sturmu" widZI_my stary
skład· gracJly, w i·abjanickiej--kilku grllclOy
re-zerwy. Gra on B"mE'go p{)e~~', tku 11Tzvbrl!-

W Paryżu odbyło się rozdanie na~l'ody Revęrdy, które odbywa się co
dwa lata i przypada w udziale paryźan~
ce, która moze wykazać się naj liczniejReverdy

żył

za czasów Ludwika Fi-

Wówczas jeszcze francuzi uważa~

li

aj

epsze na Zf6y?

Bauera. Małżeństwo było szczęśliwe. Obecnie Bauera :internowano, a żonę jego pozostałą be.l ś:-adków do żyda, pchn~ła nę
dza do kradzieźy.

i,;l>Gie

wystarczającego

Cena flakonu

miesięcy

nl kilka

Mark. 2.25.

1/2 flakonu

Mrk 1.25.

sprawie pożyczki
miejskiej.

n
Adwokat

Pr~eszło połowa pożyczki, to jest włą..
s gwarancją każdego pl'szczególlłego

żyranta, przesdo 10 miljonów

m3rek.

l. Dzieniakowski

została

zlilsubskrybuwsna. Pozostało więc jeazeze
dr.~~zy'ch 10 m ilj llnó w marek da podpisania,
o Ha poiyoaka nTa dojść do skutku. Należy
ra~ jeo;zcze zwrócić obywatelom l!waO'ęna
•
h
Q
ta, ze
azwarunkowo l'E:kowita pożyczka

przeprowadził się

na ul. Piotrkowską N! 16
przyjmuje sprawy sądowe, jak również redaguje skargi i wszelkie podania.

'=

~

Speojalista

Teatr POPULARNY Knnstal1tynowska 18,
-----

Zrzeszenie, Artystów PolskIch
-Dziś

~~oi~~~l;

w D_akt.

"W OKOPACH"

II -

J~ZJka niemierlieuo

Dr. l. PRYBULSKI

-----

dwa przedstawienia

o godz. 3. ,ej po pol. po cenach bardzo nizldch

przeprow!ldził się.

o god:OiDie S-ej wi5:czol'am 2-gi raz

róg

-

-vv - oge>n.k."l1

teorji. i konwersacji metodą

.M ł
PlOL:kowsl,.,ej, do dc'mu Szeiblera,
na

Zawad.dcą

rłU)roby zewn~łrzne

i

wcześniej

do nabycia w _cukierni W-go Ulrichsa (róg Zielonej i Piotrko\Vsl;iej), w dniu
dowiska od 5 po pał. w kasie teatru (Konstantynowska 16.)

zaś

lUłatwioną

udZł~la. rutYiilI?":ana nau-~"Al:ycielll:a.
PrzYJmup od 2 1 pał do 4-ej ~o południu.

włiJmv

Szkolna 17, m. 8,

Przyjmuje od8-1!. od4-9.P.anle od5-6p.p.
Bilety

bE

g€11 ",~&ła-z.fołb:iejką.

kar2cną zerwał ojciec WSZelk:e stosunki
prZed kilku laty. gdy wyszła zamąz za

we Francji.

s~ą rodz:ną.

es

iii

londyńskim sądem stawała córn
ka generała de Bourianne - dziad~k jeoibył przyjacielem Napoleona oskarżooa
o kHkakrohIa kradzież_ w hotelach. Z ~{'$'

"

l'łagroda za macierzyl1st1llło

gene!'al.;poruezn;'~o
I

Przed

świata.

Gry "" rP~4'kfi nożną o mte;h"'zostwo
Łodzi i o~ołicy na '!tAB r.

IDl(;'szkanców kraJU l na wO'SKowveh
Wyrok spełniono dziś -rano Q gOdziJl5e
7 -ej, przez rozstrzelanie.
Łódź, 6 paźdlliernika 1916 r.
Gubernator wojenny
(pod p.) Barth

u- :;~~:o.

Kuśni-erz

wi-

Robo~ futrzane dla panów i pań.

Ł.

Akt.
Łódź

tur

...

"~RBRm__~mgoa__~m-_

J. Borkowski

W idze\vsa 60.

Prz:fimuJ6 ~Lłtra Q@ fapbowania. Obsfalua.
kI wykonywam akuratnie.

przeprowadził

się

na ul.
Andrzeja NQo, przyjmuje
od 9-10 r. i od 4 6 p.p.
(tilOrobyweuinełfzne i nerwowe.)

~ca w,borową

m lo cow

Drr SI lewkowicz

,A C R E T GL" oraz Os men! zagrano i kraj. cementowni
"Grodziec" i "Wiek" po cena -:h konkurencyjnych.

c li o r o b y zewnetr:ms

-

LOKAL

Z kuchnią, I-sze piętro-front,
przy u!. Gtównej Ng 5 do wynajęcia zaraz
Tamże sklep frontowy i przy ni m pokój
z kuchnią. Wiadomość li gospodarza.

z 3-ch pokoji

WłOS1lW

j

R. fiszlewkz Łódź, Dzielna 10

WejŚCie przez bramę 1 p.Uwaga KupUJę stareifutrra

Konstantynawska 12
Pl'zyjmuj~

wod~ciągiem, odpo~ie~niat. p.dlaokaZYjnie
lekarza.

.!!.~f:::~~:-::· iL~:y:::;::'~
St. ąbro sklego

tanio do sprzedania.

uJ. Rozwadowska N~ll

Ho a u Y amia

z

do szpltala, restauraCjI

1

Wiajom,:}~ć w administracji "Gaz. Ł6d k"

-

I +[
-.

fi tiilJ

chorób zębów

L.ekeje :zbioro-we

~

Pi(}twkowska 209 mil 5.

funt

Ług mydlany

.....
o Ł U D N I o VI A M 8
ZGUBIOnO

Szmalewicz. ulica

ięzykanietnieekiego.

od 60 -ch. kop.

P

sygnet z niebieskim kamieniem.
Proszę oddać w redakcji G. Ł. za wyna
15 marek.

4

l\~t"or i }V;ydawca JAN G~ODE1< (m p. Przejazd 8

Ił

1fl[1Dł'[3
łt W fi-·

',.

'j jamy ustnej.
Mikoł'aje'iillll'ska 83 rócr

I;...1IiIIIIIIia----______
teraz
-.

c:zęstacboW'słc,ie

~

-

gielickiej

-

~

kaszlu fi c:hrypce.
D?s.tać można w aptekacb1

wlę;:szych składach

aptecm

"A LA Iii" ~f~~:o:~:\:" Danieleckfego
z kil[~n pokol sprzedam tanio PiotrA•- Meble
kowska :N2 189.
9.
sprzedam z
pokoi Spacerowa
A~ M•eble
N2 37 m. 5.
'
Atrament -Glińskiego poleca
dW0Cb.

+

Pierwsza

hrZOiri

"A

; , eu:mlyptusowo-mentoloWO
pastylki, niezastąpione pr~

Ewan-I

~ajlepsze ZĘBY sztuczne l plomby
Leczenie hameopatyczne. Od 9 r. do {) wiecz.
lIIiEIII. :

Dentysta

Józef -H-a ł p er,n

.

skład fabryczny. Łódź

GURS.LTY

uj~epsze

Miko

ła.jewllka

81. _

.. l(B1WM.A.' gotowe 1 na
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