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o lzyskała swobodę wypowiedzenia się w s'pucy od Ancre używano z powadzeniem
wie wojny i pukoju z punktu widzefJia wygazów.
łącznie Bwoieh i&terssów. Na itiki 7.aŚ od·
W pobliżu okolicy Neuzil1e, St. Vaast
{ór kuratorom angielskim w Pettm~burgu
i Loós wykonano wiele wycieczek. Wił
woale się nie zlHlosi. Rosja popadła w zbyt
wszystkich wypadkach wtargnęliśmy do
wielką, finansową, przedewszystkiem zaa dyrowów Rł.eprzyjacielskich. zada.liśmy nie-plomatyczl1!ł, zależność od Auglji, r-by hez
przyjacielowi straty w zabitych i wzię
jakieg,oś potężnego wSłrZl\śnienia mogła zeliśmy pewną liczbę jeńców.
rwać z Biesie te okewy angielskie.
Na pó1nocy od szaAca Sztuff zy':'
Takim wstrzl!!śuialłiem H;Ś mGilaby być
skaliśmy teren, za~jąc niepl'zyjaciel-ewi
tylko Iłowa klęska m!litarB3, Bewe, Gcaywij.ednocześnie duZe straty j biof'ąc do
ata te,He i dla szerokich wafliltw zmat:Dowii- . mewo li. przeszlostu szeregowców i fi
nie wszy,etkich tegorvczny.en wJsiłków de- ~erów.
wódstwanayjskiego. Dopóki zaś 6ue me
Na froncie salomckim trwa ożywiaJ
nastą.piło, wolno wątpió, czy ptl\d pokojswl'.
ne ostrzeliwanie.
istnieji'"cy w Rosji beaprzeoznie,zdobętkie się·
Na ironcie Strumy przed . nas·zew
na . tyle aiły, ilepGtrzeba do przełamunia.
liniami naliczyliśmy 1,500 poległych nie~
prl:ledewQzystkiem niesłychanie brutalnej kuprzyjaciół.
.
rateli angielskiej.
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._ ' . W Berl~nie był pier~Bzyo;l sekrata1'ZQIl'ł ,- Co op"@wiada;a.'ros;anie,

- ambasady, w Wiedniu ambasutJorellL Jeżeli '.B.II
rząd rosyjski powołuje obecnie do steru poP E T E R S B U R G, g października.
I-!!!!~~!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J'
zagranioznej SzebskQ - rozumują wy- Sprawozdanie urzędowe z dnJa 8 paź~
znaWlly onej nadziei- to najwidoesniej- atadziernika:
.ra si!} dQbraćministra sympatycznie zapi!a_'"
Front zachodni: Nic znamiennego
nago w pamięci Wiednia i Berlina, ergo chce
'.. :pat~i: 'Wiadomości bieżące.·

utyki

Mianowaniewieeprezydenta Dumy Promiuist1'3ID spraw wewnętrznycb
wywarło poza granicami Rosji silne, stormn..
kawo ~izbyt silne wrazeni~. Tłumaczy się

to n~Qgół wyt~zeniemz jakiem
oczekuje się znaków, kt6reby

regu miesiecy bardzo wiele. podozas gdy BrusUow paayJa ciągłe nowe dywizje do swoich

topOptlwa

powszechnie
zwiastowały

zblibnissię

,rzysze

szturmów •••
Od uradku SazonoWIi niema m'esiąoa,
aiemai tygodnia, aby nie pojawiała. się jakaś
pogłoska (} nowym rosyjskim ministrze spraw
zagranicznych. Kolejno. wymieniono już
wszystkich wybitniejszych dyplomatów ro·
Komunikat bułgarski.
syjskich.I tak wymieniano Botkina, obeonie
posła 1'.osyjskiego w Lizbonie, potem amba..
SOFJA, .40 października. Główna
Badora w Rzymie Giersa, potem· ambasadora
kwat.era donosi pod datą 9 paździerw Japonii i twórcę rosyjsko-Japońakiej kOIlnika:
.
W6.aCji. Krupieńaki~g{}, wreszcie obeonie Sza-.
Na wschodzie od linji kolej-owej
bel;~.
Wsz.ystkie te pojawiajl\oe si~ nagle
artyleria nieprzyjacielska skierowała o·

pouczającej tejpodróżypospieszy1i

nad Newę, on przebywał w stolicy szwedzkiej puez kilka dni,wciągu których ze~
~knl\łsię z jakimś dyplomatąniemieckim-,.
lI1ówią, ze z samympoałern niemieeldm Lu-

.!iuaem - i prowadził z nim rozmowę na
ie.mllt ~ rosyjsko-niemieckiego pokoju. Co
B.o.bie PUWi.6.d.Z. i.eIi? nieW'll.domo. Dość, .że ~dy
ProtopopowwrócIł do Petersburga, podn1ósł
śięprzeciwcniemu atraszHwy krzyk oburzaala. Po~ólli'iuno. go niemal o zdrad~ i prze-

kupicnieprzaz Niemcy, jakkolwiek. Protopo pow we stawiał żadnych wnioBkó7, nie
·wszczynał·· z8.dnejakeji w kierunku odrębnego
;pokoju z Niemcami.
:_
Nagle tsrall car mianujęPl'otopoPOWll
minietrem~ \Vspomnienie jego konferencji
st-okholmsldch odżywa. Ala tym razem nie
dlatego, aby stały f!i~ powodemplHlownyeh
napaści na· świeżo mianowanego ministra,
]eoz jako przesłanka do bardzo daleko h1tkM

eyeh wniosków. Jednakowoż jaka prze3łan
ka -'- 1fikie wnjoski..• · Wszystkie one są
.niezmieruia wątłe i bezzasadne. Właści
.wych sprę~yn działania rządu rosyjskiego
My .tlI w Europie nfE:!linllmy. Sądząo zaś
• ebjawów jedynie zewnętrznych mOŻIU~
ilojść .do wniOSKÓW najfałszywBZYllb, slIcze·
~lnieJ jązoli wysnuwanie ioh pomaga prsgnleńiu•••
'Teraaznowu - przez pras~ neutr·alną

pnycllodzi . wiadomość (I tern, że miejsce
:Stiirmera;. Jako ministra s :traw zagranicznycb,
:ma zająe ambasapor rosyjski· w Wiedniu p.
ISzebeko.WyimawllY . nadziei szybkiego polmjllZ Rosją upatruj, w tej w:adomości 110-

niema do doniesienia.
Front kaukaski: W kierunku Ognut
odparliśmy z powodzeniem atak silnych
. tureckich oddziałów wywiadowczych,
które były wspierane ogniem ich arfylerji. Dezerterzy nieprzyjaciełscy, którzy w ostatnich czasach bardzo ćzęsto
przechodzą do naszych linji, opowiadają, że poza frontem turcy dezerterują
masami, zwłaszcza od chwili, gdy na terenie walk nastały zimna. Wskazują na
uCieczkę całych bataljonów.
W Dobrudźy położenie jest niezmienione.

opętańozych

-pokoju ...
W ilomiilaejiProtopowa dópatrzo~o się
takiego'znal!u.Stąd owo niezwykle silne
wrażanie•. Pretopopow należał d-o delegacji
Dumy,która w swoim czasie objeżdżała
stolice państwkosUcyjnyeh. Oryginalność
jego polega na tem.źe w powrotnej drodze
zatrzymał
się w Stokholmie i gdytllwa~

ł

.1

w dyskusji nsawiska

świadezą. tylko {} je-

gień burzący

ze

dnem, rura' o ,";licie () tem,
kierownictwo
rosyjskiej polityki zagranicznej nie jest obecnie akousolidow8.ą}a, że prze',ywa ciężki kry..
zys. Wywołuje g9 nstawiezae śeieran'e się
dwóch p!:,lj,dów: antyniemieckiego i germaDofllskiego, o<!yli wO;eanogo i pokojowego.

stra spraw zagranicznych.
Do tych "Iliądów wewnętrznego pachodzenia przyczyniają si!}, zwiększlIjlł c jeszcze
zam~t, wichrzenia i wpływy zewnętrzntl.
Szo-zególniej Auglja postępuje w tym wzgl~- .
dzie tak bezceremonialnie, jak.gdyby to nie
była Rosja ale Afganistan. Po niespodzianym up!łtlku S'1Z0lłOWa ambasador angielski Buehanan wpadł w taki szsł, że odmówił nil wiązania towarzyskich atQsanl;óW
za Stuermerem w charakterze ministra spraw
zagranicznych, a w kilka dni pó.auiej pojeohał do· Moskwy ns agitację między najwpły. I
wowazymi dost'.\wcami Wl.ljennymi w CGlu

przywrócenia Sazonuwa na. dawne stanowi-

Kuratela angielska nad

Rosją

siaj· tak 2upełną i tak brutalną, że

Jest Gzi-

w rosy)"

skich sferach decydujących musiałaby najpierw zapano\vaó całkowlta. zgodneść, celem
2iwolnienill si~ od tej kurateli, zallimbl R'Osja

na stanowiska nasz~ na_
przestrzeni od Kenali do SkpGiv~l'u. Pod
ochroną tego ognia niektóre bataijony
nieprzyjacielskie przekroczyły
Cemę.
Poprowadzono jednak na nie kontrafak.
. Walka toczy się w dalszym ciągu.
Na froRcie Strumy potyczki pomiędzy patrolami.
Na froncie rumuńskim za pomocą
ataku, ~opartego przez flotę dunajską.
obsadziliśmy na Dunaju WjlSpę u wschodn;ego wylotu kanału Belen, na zachodzie od Zimnicy. Wzięliśmy do niewoli
2 oficerów i· 150 szeregowców, oraz zdobyliśmy 6 dział.

I

Oba te prąily aą GOś(} silU!;', oba przepływil R
ją przez kain"ryl~ dworską w Ca.rakiem Siole,
wskutek czego właśnie ta ciągła chwiejnQśd
w obSftdźsniu· ostateoznem stanowiska mini-

sko...

Greoiii~
Korespondent"Corrlel'e delia Seradonosi z. Aten, że wczoraj upłynął ter'"
min, wskazany przez komennanfafloty
koalicji, -admirała Fourneta. w ultimatum.
przesłanemrządowi greckiemu w lmie';
niu państw koalicji.
.
Ultimatum to żąda: zmienienia per';;·
sonelu policji greckiej, aresztowania i
wydalenia osób wskazanych przez przed"
~tawicieli koalicji, ogłoszenia wyrtiku
sledztwa sądowego z powodu zamachu
na poselstwo francuskie, oraz środk-ów
w tej sprawie podjętych, wreszcie fak ..
tycznego rozwiązania Ligi -rezerwistów
która pomimo zamknięcia jej lokali iat:
meJe w dalszym ciągu.
.
. Powiadają, że król czeka napl'zyb?Cle sweft0 brata, księcia Andrzeja, az-'
mm powIerzy ostatecznie utworzenie'
nowego gabinetu profeso.rowi Lambros.·_
Jak donosi wymieniony korespondent,·
państwa koalicji nie zdecydowały' dotychczas, jakie środki podejmą. - jeśli do
wtorku, 10 października, nie będzie jeszcze utworzone nowe ministerjum ipań-;
stwa koalicji nie otrzymają odpowiedzi;
na swoje ostatnie ultimatum. Co do'
wypadku w poselstwie francuskielll, lu.;
dzie w:arogodni zapewniają, że odpowiedzialność za zamach ponoszą pewne
'osobistości z obozu Venizełosa. które
do spółki z agitatorami koalicyjnymi u-

Ultimatum kcali8ji do

we potwierolRte swej wiary. Szebekooapył
najważniejszą częśóswej karjery dyplom-a"
tycznej w stoIicseh obu mocarstw central-.

2awiehilf po:kój.
.. Wniosek ten,CG do Ssebeki, jest (} ty le
jesZCze mniej pewny, niźz powodu nominacji Protopopowa, ze- Szebekowogólenie zo·
stlił jeszcze mianowany••• Dopiero się mówi,
~e ma być mianowany. Ale nll ten temat
mówi się w Roaji i poza Rosją juz od sze-

Ą:

N II d e s ł Ił II e przad i
wśród
tekst!! za Wfer3~ lub leg~
miejsce 1 Mk.; reklamy Z1 te:<3t;!ll .tO f:!il.; zwycHf,t:'J 3) fel1.
nekrolOgia 40 łell.; og;tauMia drobne 4 fen. za wyrało

Redaktor przyjmujeint6r~santów w sprawacb re.
uakcyjnycb od {()..ej do 2-01.
.

Wycll~dziccdzłełlnie 110 połudrJu. w~łed2:l&fe I śWięta rano.

Bacznośćl"- , Obiady od

OGt-o SZ E: ilU

Z

kOl!1iunikałów

koalicji ..

Z francuskiego (9 października).

Nad Somme bezustanna działalność
artylerj.i i szczególnie o ź-y wiony ogień w
okolicy na południowym zachodzie od
Barleux i w okolicy BeHois i Deniecom"t.
Przed południem odparty został w wal..
ce na granaty ręczne atak nieprzyjacielski, który wy.konany został od strony
wysuniętej części lasu St. Piel'l'e-Vaast,
na wschodzie od Rancourt.

Z angielskiego (9

października).

Uczyniliśmy postępy i ustawiliśmy

postet!unki od Le Sare.
Na rozmaitych punktach na półno"

knuły sprzysiężenie.

Szczegół,. walk
stadła

o Kron ...
'

Korespondent "BerI. Tal:!ehI." donosi z kwatery armji gen•. FaH~enhayna pod
datą 8 paźlziernika: Wałki, poprzedza..
jące i toczące się jednocześnie ze zdobyciem Kronstadtu (Brasso), rozgrywały
się na wschodzie i północnym wschodzie Qd miasta. Już po południu dnia
7 października wtargnęły wojska niemieckie z północy na drogę Hoelto..
veny-Kronstadt aż do linii kolejowej,·
Ciągnącej się na krańCach miasta, gdzie
też z nastaniem mroku ro'Z'pOczęły one
walkę. Jednocześnie oddrlały węgierskie
ruszyły z zachodu poprzez Vidombak

przeciwko stacji Brasso-Bestalon. Rumun6wie, którzy WSz.ędzi-e cofali się,
walcząC, podpalili różne fabryki i skła·
dy. O godz. 4-ej wyleciała w powietrze
rafinerja nafty w zachodniej części mia·
sta. Cały wieczór unt>słły się nad mia·
stem krwawe łU·llY·
Rano dnia 3 pa:tnzie:rnika. podczas.
gdy wojska niemieckie zajmowały już
pierwsze domy ~tmstadtu, walki na
północnym wschodzie od miasta rozgorzały znowu, zamieniając się w· bitwę
regularną· Rumunowie zdawali się pr'}e2'
czas krótki stawiać poważniejszy op'6r..
Na wzgórzach, pomiędzy Batialu i Sanld

GAZETA r.ĆDZKA

Peter, gromadziły się nowe. siły ~ieprzy~
jacielskiet które niezwłocznIe wZIęte zo~
sŁały pod ogień artylerji niemieckiej.
Podczas gdy dnia poprzedniego artylerja rumuńska prawie zupelni~ była
nieczynną. obecnie baterje "nieprzyja, cielskie p'ragnęły zahamować dalszy ruch
'wojsk sprzymierzonych. W południe pie• chota rumuńska przeszła do gwaltow· nych'kontrataków. Z pól kukurydzo~
: wych na wschód od drogi SanU Pe: ter- Kronsfadt szli rumunowie do ataków w zwartych szeregach. Artylerja
: niemie<;ka dziesiątkowała ich.' Straty
; nieprzyjacielsMe w walkach tych. 'h~ły
• niezwylde wielkie. Pod demoralIzuJą
. 'cym ogniem zaporowym dział całe od'działy żołnierzy przeciwnil<a uciekały w
kierunku stanowisk niemiecko - węgier
skich i oddawały się do niewoli.
!

Łódź

podwodna nU 53".

• Times· otrzymuje wiadomość. z New·
· Yorku, że niemiecka wojenna łódź pod.i wodna !TU. 53" otrzymała w Newporde
: kompl~tną listę przybywających i odjez! dżającychparowców~ i niezwłocznie przy'stąpiła do swej niszczącej pracy.
.
.
Dzienniłłi holenderskie zajmują SH~
l ~ orąco
podróżą "U. 53" d~ AmerYk:i:
. ,;Nieuws valł den Dag" pt%ypuszeza" lZ
f zatopienie "Strathdeoe" i "Westpoinda
\ je-st jej dziełem:
-..
Biuro Reutera otrzymało z New po rt
doniesienie~ iż załogę i pasażerów sześciu
;' okręfówzaatakoW'allYch przedwczoraj przez
! łódź podwodną, zdołano wyratować. wy..
: jąwszy załogę parowca .. l(tngsi{)n". Kontr; torpedowce amerylłańskie pOOą-tają do
: Newportu i Bostona z rozbitkami jednego
'ze statków, być może "l(ingstorui-.. O
1parowcu tym nic nie wiad:omo. . Wykazy
i o~rętowe nie wymieniają
parowca te-j nal zwy. W sobot~ -wieczorem· wj"FUsżyła stąd
!łódź podwodna • U 53" i wcresnym ranl kiem napotkała p-o drodze parowiec ame: rykański • Kaasagłł • który zatrzym*.. ci po
'przejrzeniu papierów puściła go' w dalszą drogę. O godz. 6 łódź na potkała parowiec "Strathdone" i storpedowała go,
,pokciwszy uprzednio załodze wsiąść 00
: łodzi ratunkowej. Westpoioo" został stori pedowany (} godz. 11 m~ 45# następni.e
i przyszła kolej na ,. Stepn ano" , który spot! kał się z łodzią podwodną ogodż~ 4~ei po
• południu, posiadając napoklarlzie znaczną
.liczbępas3Żerów, a wśród nich wielu rów,Dież amerykan. Przypuszczają~ it torpedowania nastąpiły po uprzedniem ostrze!eniu. Wieczorem "Stephano· płynął jeszcze, lecz był. poważnie uszkodzony; Statek wymieniony w doniesieniu Jl(ld nazwą
·"Kingston 4 został storpedowany . o godz.
6· ej wieczorem. Następnie. . zaatakowanQ
'parowce lIBl{)mmersdejk" i
• Christjan
'Knudsfn 8 • Wiadomość o- ataku rozeszła
się bardzo szybko, i wiele parowców go;to~ yeb do odjazdu w f~źnych portach nie
wyruszyło w drogę. Wiele okrętów ostrze.~o przy pomocy telegrafu iskrowego.
Udały się one natychmiast na. wody terylO

toijałne

albo

też

zboczyły

ze

żwykłych

dróg morskich, ażeby ckółnądrogą dotrzeć
do celu.
.
.Kolnische Zeihmg" do.wiaduje się z
Waszyngtonu~ iż do północy :2 9-go na 10
b. m. doniesiono już o zatopi!ffiiu sześciu
okrętów angielskich, które odpłynę;y z

F. MIRANDOLA.

PmOda JfU!łlfi.

i3)

portów kanadyjskich. Przez cał~ . dzii:ń
nadcbodza depesze iskrowe, worające ()
pomoc. Na pomoc ton~cym. okrętom. :'~jechało 17 kontrtorpeuowcow amerykanskich. Panika objęła towarzystwa okrętowe. Okręty gotowe d? odjazdu zatrzymano, zaś znajdującym SIę na morzu pJlecono zmienić kierunek drogi.

.ru~ne słan~wiska lIiemieckiie"

KoresDcndent Lokal An:reigeral< donosi z Hagi: Yillres~ondent. wojenny ",Tj.
mesa" pisze, co następu~eJ o zaata ;~~wanej obecnie prz~z ang!,Mw po~woJnej linji rowów strzelecKIch pomIędzy
LeS ars a Eaucourt VAbbaye: Zaraz
po !'atarciu i'lng~likó.w, niemcy
.. ZUŻYli.ze
" już zręcznOŚC1q wsze.lkle s k rzVzo~
znaną
#

wania dróg, wyrwy utworzor:e przez po~
Ciski, gruzy itp. na utwcl'zen: ?TIO?nycn.
wvsunięfych n'aprzód sfanOWISl': d a kar~hinów maszynowych. Te n°:V~1 n?ćzW"czaj mocne okopy z~grazaJą wretki:mi trudnościami. D,,;le} na. ~~ .~ngHcy obsadzili· kil~a ft~e~nY}acte!~

prowadz,;~hy dalej walki r:a 'Wołyniu•.w
Galicji i w Karpatach LeSłStyeb. nalezy
atoli spodziewać się bJizkIch i. rozstrzy-

S1!,"_"l.J~ski€j

kwaterze

!"

KORSULElłTA

r~-

czynne bez przerwy od S l

głowneJ.

Rosyjski ambasador w Rzymie, von
Giers, wraz z KoIwwcowem, zas~ł. ~a:
wezwar.y na waźne naradjT do rOSYJSKIeJ
kwatery gMwne!~ W . politycznych kocji tej wielkie znaczenie. y. Glersowl,
którego p.owrót na stan0:Vlsko an:h asa '
dorskie w Rzymie stał Się ~ą~p!lwym!
mają być powierzone 04pGWiea~alne l
ważne zadania. Prawdop0dobn~e. za:
równo er, jak i l-\okowcow, ma,ą b~c
. t row
'
powołani do gabinetu mims
rosy]-

ski<:;h.
:3

pół

rano do 7 wlecz.

wedo zajścia w Szenssiatunie. Według
.,P;king Gazetieu , Jap~mja postawiła
Chinom iądania następuJące:
1) Nagany dla dowódcy 28-ej dywiz ·i. której pułk oczestni,:zyl w zajściu.
2) Uwolnienie ze służby kIlku oficer61.V
wyższych i ui~arania żołnierzy, uczesfniczących w zajściu. 3) Urzędowych prze~
prosin i og.loszenia o ten: pla atami*
.
tk h
t.
h
wywleszaneml
we wszys poiu'~niowe}
lC 1 ouozac
wojskowych Mandżurji
i

lach petersburskich przypisują k~nferer:·

Aftftielska księga Diebieska a

mitr kOHf.

81 Ger,.a
PRAWNEGO

gaj~ych wypadków na Ealkame.

Ambasador v.. Giel"s

~

UL Pittrkmkl lir.

l

Wedłll1!: ,.Dai!y ~xpress· ~ Cjrey pr~ygotowu;e frsięgę n1etn.eską, ~ ldo~~J ośwle:
tlane zostaną stosunkI Ang!J! z i~lemcaml
podczas ortainidT lat sześciu prz~ wybtt-rOWÓw komunikacYJYl.ych Ił pos;męłt Sl'ę'
chem wojny. Podane tam będą wJadomcpod LeSars takie me co ;:~~1'Zód..
ści, nietyłko o ro.kńwaniat:h dyplo~~tyczPo prawej stronie USHUją anghcy,
nych. ale i wytłumaczone te środkI, ~t6:e
z. a·I'!..wSZ\.'. wskazane in:t z.a .ce.l rewy, .p
.. QAr.«lł·:} ~zedsięwzi.t;a wceht um·oCluema.
od
~13
?'
sunąć sfę z własnej- lmqa.t y~ p.
miIHarr.ego stanowbka swego. na. m~m:u 1
Eeaucourt trochf2 z boku tej WS1. Zylądzie. wslrntek przeświatkzerua~ rt .nIe~uskane terytorjum obejmuje !J2oo i t,5~
pieczeftstwo ataku ze strony NIemIec. Jest
jardów.
'..
_T' .
•
nieunikntone. Księga nieb:eska Z<fWleraĆ
~r-1orning Post" pisze: N!emcy zaJę- _bedzie także szczegóły pob.ytu Ha'dana
..
.l'
d'
lJ'
b
ci są gorliwie doprowduzen.!em ~o. pow Berlinie. Hald,m- sam życzy sOle,.'1
rządku nowych swych oszancowan l zaogłoszenie b:ęgf nllstąpiło jalmajpr~dzel.
pewne anglicy pomosą wielkie ofiary,
KwesłJ-a marokańska w paraby wyprzeć ich z tych mocnych 1;0zycji; po.toionY,ch ~ poprzek . d!ogt z
ł&łneecie hiszpańskim.
Bapaume do Alhert l Peronne! me~cy
JiikoontJsi .. Petit Parisk.Atl" z Mabowiem już od tygodnia praCUją z Wle!dr.yfu, kwestja marokaiisKa cioprowadzikim nakładem sil nad niemi.
la na osfatniem posiedzeniu Kortezów
Lisi odręczny
do, ożywionych debatów. Poseł' l'epublicesarza Wilhelma...
kański Ayuse krytykowal o.peł"acje woJh . skowe w Marokko. Ofiary, złożone tam,
. Ambasador niemiecki w 5tanac
nie bvły wywota!'le potrzebami n~odu~
Zjednoczonych, hl', Bernstorff rozmawiał slu:iyiy natomiast. garstce z•.a inte;<esowa-1
z prezyder,tem Wilsonem i wręczył mu nych. Prnwthiwy interes Hiszpanji wy_
list od c€sa.rZ8. List zawierał odpo· maga zupełnego zrzeczenia się Marokka.
wiedź na osobiste pismo Wilsona w spra- Minister wojny w odpowiedzi swej wska~
wie pomocy amerykańs1dej dla znoszązat' na dotychczasowe pomyślne Wyniki
cej niedosta,tek ludności Polski.
ekspe~ycIi m<lrołr..ańskiej, pozostającej
Przed~ pl'~yjęciem Bernstorffa. ~rezy- pod dowództwem rezydentagene:ralnego
dent cświadczyl kilku prz",dstawICIelom
Jordano. Przywódca końserwatystów.
prasy. iż; żądać będzie od. Niemiec spd- Maura, protestował przeciwko twierdzenienia ,wszystkich obietnic danych w
niu Ayuse, jakoby Hiszpanja poszła do
Ameryce~ Dodal, Iż nie ma prawa po· MaFokko na skutek polecenia Europy.
wątpiewać o gotowości Niemiec sp~lnienia ich przyrzeczeń. Podobno WllAmeryka wobec blokady
50ll zanienok.oionvoperacjami łodzi podaJligiełskiej..·
wOdnych; pohliiu wybrzeża amerykańKoreSpOtldent waszyngtoński,.DaiIy
skiego, oświadczył. iż podczas konfeNEws" dooosi, iż rząd szwedzki niedawnv
rencji zwróci . uwagę BernstOi"ffa na tę
zaf'Yłaf rząd Stanów Zjedn0c2:ooych~ jakie
sprawę·
.
stHIO\risko zajęłabY'Ameryka wobec proUrzędowa przes.troga·
jetta Szwecji wspólnego protestu przeciwrosyjska.
m błoka4zie angielskiej.
...
"N.
TagblaH" don6Si: "Daily TeDepartametrt państwtJwy odpowledztał
legraphlO donosi pDd datą :; h. m. z Pe- mnbasad3rowi sz~edz~nru.. iż. Amery~
tersbuł'ga. Ze pólurzęaowe ode zwy przeJJr~s~zegać, będ:,e sW~J. połtiy~l tradycYJ
strzegaią ludność, ażeby nie sądziła, że
n!!l me. z~wlerama z .DIkim SOJuszu przeakcja rosyjska na Wołyniu i w a~licji ciwłtó· lmemuś trz~cremu mocarstwu.
"
przyniesie t;dHe skutki.. Trzeba tam
Ż-a~- japa_skieR '
.
zdobywać każdy metr terenu.
. .
~-.
<L
. Gdy.b y te~o wymag.ało :vspółdziab.Pet-:rsbu:rsk& uRi~cz don~. te po:
me ze sprzywerzen:cann na mnych fron- sef Japonski, Hay~ł, wznOWIł !,okowa
tach, rosjanie bez wz~lędtl na straty . nia z nądem chnlskim w sm-aWte krwa-

Mondolji wschodniej, tudzież iedno.cze.
sne~ zakazania żofnie~z€)m, c?iń~k!m
dokuczania handlarzom lapofisklm 1 ln~
nyrn osobom. 4) ~aP.l'owadzenia jal?OJ~:
skiego zarządu r:ohcy .~ego w M.~2Urjl
rołudrnowej i Mongo.}}1 wschodme).
~ Poza tern poseł postawił jeszcze
ustnie Chinom następujące żądania: Mia~
nowania d'Jradców japońskich przy wszystkich sztabach wojska chifiskiege w te"
h'
~.
rytorjach powyższyc j mIanOWanIa .mstruktorów j3pońskich we wszystkich
chińskich szkołach wojskowych; zwrotu
strat rodzinom zabitych żolnierzy jw
.
do
pcńskichj wreszcie przeproszema rZlł. ~
ja~ońskiego w Tokjo przez rząd chmski fub wladze prowincji mukdeńskiej.

<

w.

eona zntenacka ~dparła prz.YtlikująceUlsk~
nieniem głowy..
.
".
. Brodaes przyłożył z utmllłehem 'palce dę duzka etapy i znitł fi widoWIU.
Paulina. oprzytomniab. Z3lamahl r~
cP, aż stawy trzasły i ogarnięta nagłe rozpaczą wrzaanęła

na całe gardło;;
(Cillg dp.lszy).
- Jezus, Marjal
Uśeisnąl ją i ruszył ku drzwiom na
Krzyk był tak donośny, ze pOIllSZ.1 ł
pod\vórzi'. Ale za wahał się... wspomniał.
towarzystwo w salonie. Drzwi otwarły alę
że w bramie stoi dotąd zapewne jeszcze
szeroko i uKazał się w nieh kanoni\:'.
straz. Stał tak przez chwilę i słyszał l'OZWerusz obmyślił tJmcz3sem~ którędy
mowę Pauliny z policjantem.
pójdzie. Gdy go tylko minlii poł!cjant,
Czupurność Pauliny widoc.znłe dod:r
skręcił w bok pm:s kuaki bzu. p~kryta jetnie na kozaka uczynić musiała wrażanie,
szcze gęstym liśeiem i rUi!zył drogą okól.
powziął do niej widocznie nawet pewnego
ną prze!. ogród 1m przeciwległemu parkerodzaju zaufanie. Przemawiali do siebie
nowi. Przeskoczywszy go z łatwością znacoraż to uprzejmiej. Rozgwar dochodzący
lazł się w wąskiej. pUBtei dotąd uUezi!6 i
z są10nu nie przeszkadzał im widucznie
począł i"ć szybko w stronę n1jblttszej uliwcałe. Policjant dopytywał się czy moina.
eY zatłoczonej wojskiem, pełnej pr»echo..
będzIe tutaj gotować dla oficerów, Pa ulidDiów•. WOlÓW i rozgwaru.
DB zaś wyliczała tysiączne wady~ jakie poOdzyskał zupełnie władnie sobą,
siadał rzekomo piec pi~karBki i sama kupoczuł się w . silE.'. Ws:aystkie przewidywa':'
ehni9. Brodacz najwyrlłźniej nie wierzył
nb i obawy odbiegły gdzieś:fałeko. Wielej wl'wadom wc!\'łe, ale oparłszy się o
dzhł teraz, co mil robić, znał swoją r{}l~
Bszak okna Słuchał z UŚHueehen, p()wta~
w zarysach ogólnych. Mial przed sobą zaDając c(} chwila swoje:
danie trudne, ale możliwe do spełnienia.
- D:l ..• da...
miał cęl i... niejakie środki da jag., speł~
WreEZ:lie, gdy PąuIina zamilkła" są;- ł menia.
dząe, że sprawa wygrana, oświadczył;
Tak, t'lk~ zaniedbał ~ię nawet troeohę.
.
- Nu da... to ja irą, by zajechały j1ll:areŻUłO niezwłt>cznie wystać wiaQol1Wici.
tutaj fury Ił mięsom. i zapaSllm i .... naczynie
r;;czej uzupełnić je, g.bejra8Ć ws.zys.tki-e ~_
jest. Zresztą mam," BwoJe. Czy tęly się . eznił.:i. uregulować swoje sta.n.owi:s.ko. za»aJeźdża..• tą bramą? Cu?
kzpieczyć . dom własny, lub pr~nieBć
Paulina zd~biała i na zapytanie rzu-. wszystko gdziaiucz:ej. Zanietihał się w isw.

l

cle aieoo
8Złłł'

pr~a Martę.

Wl!zys~Oc pn}'-

.ag"'. uk odruaAledziwacme -nagla,w
jakoś

tak
te nie mdl!;ł

się
aarjent\łwae.
działaniu aajhliiszem.
DqgzeQłszy douliey przypemaiał sobie coś i ruuył raz jea&cze pt'Uld plel>a-

f Dj1f. NaJriaro

przyp!ł;trzyć się bz&k&Hł

~kwateNwaasm. PO€Uwał lię

tam
teraz s tru-

GlWaeią, puytiająe CO parę krok~w.

Ulica

ur-ehaoa była. w~jSki8~ KQoie stały na
trOtuarach za.ni.eczyuelHmych do uiepaaaani., mimo. ie nie upłynęło. więfii. na kil..
Ira goonn ł)!! wkrOC&eBia_ Wiel'W!Z musi~
pUyf:!skae się dD parkanów•. prz6llkakiwae
wrekkie kupy łlłomy i gl.cjuj" przeciskać się
Jł6mi~dzy głowy i !rady keńskie. Dławil go
nieZDGŚny odór pet<l ka..nakiego i dziegciu.
mim~ to jednak patrzył pHUW, M,f,ująe I{
myśli jalwa.e wojsk i rodzaje bl'OBi. 00 dO
ilości

niepodohna

było wysnuć

jakichkol~

wiek daBJc.h. Dostrzegł tylko .lmacaną ilość
~ckiej

artylerji

Q

ośmtoeentymsirowych

armatach górs;dch, or:u nieprzeliczoną moc
d w1lkolnyeh wózków s· amWlieją.. Niewielkied~jałk& ts, przez swą znaczną liczb~ i

baraz.g· celowe r9imłeue..enie lI..mWiloji na
bkkich wózkach, ~ych 1tięmal wst:ę

dojechać, zdol.ne były gaW~Ż3tó powainie w walce na ~6 gÓ~~Jstym. Na za.-

bi&

kręcie

ulicy, wye~ej na nie-wi.ą.tki placyk, WiernBz musiał przystanąć. NiegadowolOłłf z pruazk&Eli' ~klął ~o cichu. ale
w tej samej chwili oezy jego zabłysły .iywiej.. Ui~ylio.w He w ~tefy rzędy stały
tam konię. tliwi~ kar~hl.By m.aszylWwe. SzybkI)
~dy i ludzi abslugL.

p*.

Telegramy.
Urzędowy

komunikat
niemiecki.

paździerńika.-Urzqdow<h

lO-go

Z wiuewm

laebednłej.

front wojsk generała-feldmarszałka
Rs.. RI:pprecbta Baumrs~
Także i wczoraj poprowadził nie~

przyjaciel w godzinach wieczorowych
dllŹym froncie wal~ pomiędzy Ancre aSomme.
Wszystkie one nie odniosły żadnego
skutku.
Udaremniono usił.owania
francuskie wykonania ataku na wschodzie od Vermandovillers.

i nocnych silne ataki na

front Diemfrckiego

Po

llastępcy '[ronłlo

obydwóch stronach l\1ozy to-

czą. się

otywione walki artylerji i za
do rzuca.nia min.
Z wmoWlłi wschodniej.

pomocą przyrządów

{'ront wojsk

generała marszałlm polnego
ksi(dll Ileopolda Bawarskiego.

Ostrów (nad Stona północnym zacBodzie
od Łuc~ odrzuciliśmy rosjan z wy8Ilniętegonaprzód stanowiska jodparliśmy kontra.taki..
Na zachodzie

Pod
chodem),

kolonią

t1:o da.wało, po awzgł~dłłielliu awye.iaj&Jcb
stosunków poszczególnych rodu)ów ~f()nl
w kolwBnie marszowej zupehue IU~JIlal
d{}kładae pojęcie o liJ~, jakA przybyła do
miasta.
Za ehwU, stał jut przed płekują i
trafił wldme na moment, kiedy kOłakz
rneIH_iemi epoletami, na których widni a;'
la Hesba II. prsybijał dO ramy wejśeia
ciemnegranaŁowIł. w szeroki czerwooy lit"
bek ujętą. oftorągiew z napisem:
.
- Sz.tab trzynastej dywisji koncki ej.

Nagle poczuł, że go ktoś lekko potrącił. Obrócił się żywo i Ipostrzegł pro'"
f~on d-m Kałłbta we własnej QSobie.
Pref~r był ezerw~ny ze wznmaeaia,
czy gorąeay niewiadomo. Zwyes~ny~ jebie, briya.łnym lllchem ehwyClł W~·
iłZ8 ped ramię i praem0eą niemal poe1&.,
gnął w łt~kę~ gdzie nie było ściska. •

Wiel'łłS3 zdawna już saieść nilJ n;.,gł
profesora. t~Pera2i spotka.uie przejęło go
wproat niswyMowi(jnym wstrętem i by~y
naw.et p6st&pH l!otie liS nim niegrzeolfD«!,
gdyby nie ivzgląd na spra.wy waiAi~.
Pe,K,lnowił

tedy

wy8łtwha~

w.

mileSł1Jł./.U

enunc.jacji, pa-way. ze ią: Hi'&el znaume
awem zaełt0W8Biem~
- Drogi d<lktorze! - począł KSillksł
nerwowo. - D$.iwnyeh doźrliśmy e§S!.!ów~
Cały kraj zalany. Przysili rwwi paawiflł
(O. d. D.).

ŁOnZKA

GAZeTA
Łucka nie toczyła się żadna ak.pięchoty. Oddziałyniemieckle
~y bardzo llieznacznych.stratach
·wf.Jięły 5ztunnem wieś Rerbut6w na
a::a.cnoD-zie· od Narajówki~ oraz za brały do nlewoli .4: oficerów 1 200 żoł
nierzy i. zdobyły 'kHkakarabinów

troli naszych wziął 53 jeńców. Liczne
silne atal\J: włochów na. odcinek Gardinal-Basa Alta. pozoshły odparte..
Również pomiędzy dolinami Sagana
_i Ecz nieprzyjaciel podejmtywa? częu
stq ataki. Na Passubio jest w tQKU
większa potyczka.

maszynowych.

Z widnwnr pCłmfnjowo-wsensdn1ej".
.
\V Albanji nie zaszły żacf!5:e wy~
darzenia.

mi
cja

fronl wojsk §eMrahł

klRU~rjl arcyksięchx

RaroIa.
W Karpatach rozbiły si~ kontrataki rosyjskie przednaszemit zdobyfemi dnia 8 paździemika y stanowiskami u Baby Ludowej",
. teren maIk UJ SiedmiogrodzIe.
Na froncie ws:hodnim wszędzie

posuwaliśmy się naprzód.Osiągnę

liśmy wyjście z g?r Hargi~ta .i . BafOiskich do górnej j dqlneJ CsIk (do.na Alt.). Po obydwóch s.tronach
'X..ronstadtu (BrasS'o) zwycięskie wojIira silnię napie,rająna pobitych TUton nów. Z trzechdniowej bitwy pod
Kronst,adtem dotychczas nalłczono:
tI75 jenców, 25 dział '(w tern 13
ciężkich), liczne wozy z am!luicją i
ł:)yonią.

Prócz tego zdobyto wiele
lokomotyw iprzes.zło 800, przeważnie
naładowa.nych

wagonów.
Według jednobrżmią,cych doniefleń wszystkich wojsk, nieprzyjaciel
poniósł bardzo ci~żkie i krwawe s-rraty. Na zachodzie od wąwozu Wul.
leant zdobyto górę. pograniczną Ne;wo-wiantem

grulni.
Z widowni

.

dowo

ciły pomyślnie.,

a'firaeji strat wojennych,
zakłady przemysłowe
leżycie
też

przez sz.erokie

pl'z-ez<
rozumiana na-

ponieaionyełt

była
koła

WJEDEŃ~ rO~go· października.
t· widowni wseltodniej.
Na p&n.oc.nym wschodzie od
Cernah-ev~ wojska nasze odparły ataki rumuńskie. Na terenie pogranianYll1 Wl.poludniu od Hotz.ing wyda:rto n1e'przyjacięJowi gór~ Negro1ni. Wzięta Vi bitwie f 00 Brasse zdobycz wyncsi obe.cnie 1175 jeńców,
25 dział (w tern 13 clęzkicb). liczne
wozy z a municją i br,onią. dwie loko-m.otywy, przesz.ło 800. naładowa
nych prowiantem. waganów kolejowych i wiele innych spu'ttów woji'Bnyd1, Arm,a generalaBarza odrzuciła przeciwstawiające się Jej stra~e ty'lne ·nieprzyjsciela i zaj~tą jest

na równinę Ozik
Z frontu r0
4

syjskiegomnina donieść jedynie o
odparciunatareniepnyjadelskkh w
okręgu Ludowej, oraz wzTęcieszt.ur
mem . prze.zwojska nremie.c1d~ wsi
H~.blJtów na Nar:aj6wką.

Z widowni

wł6sktej.

.~ Na. froucie Pobrzeźa po ośn:'łO
dniowem eifnem -pnygotowaniu za
pomocą ognia aitylerjl i min, orze.;
szli włosi wczoraj .po południu w
oddnku pomiędzy San Grado di Merna a jeziorem Dobargo do ogólnego
ataku na stanowiska nasze na płasko
wzgórzu Karst. Był to chlubny dzień
dla naszychwa1czącyC'h tam wojsk.
'Bezustanny ogień nie zdołał ich za..
,\'lłtwiać. Z niezachwianą. siłą· odpierały one ws.dekłe szturmy przeciwnika wśród ciężkich .d!a niego ,strat i
wszyst1de swe stanowiska utrzymały

wswem posiadaniu. Walki na ironcledoUny Fleims trwaj,} w dalszym
ci'lgtt. W okręgu Lusji jeden z pa-

natychmiast po prze.jściu prz&zkraj
nasz fali wojennej, która lloiazczyła lub

d6.starcaenia p.osz.kodowanyin ruatarj~łu dowoQ;Owegil, na którym w przyszłości oprzeeby się mogły zabiegi w celu
uzyskania właściwego odszkodowasia.
Akcję tę dła
prr:eh1ys.łu z!\inicjowBi
w hndzi i Okręgu łódzkim były Komitet
obywatelski łódzki, w Warszawie z3.ś-Tc~
wllrzystwo przemysłowców Królestwa Pols:.: i l'g<T.
Dla sKuteczności jednak całej. akcji
niezbędnym byroopareie jej na jednolitych dla ,cwłego lt1'8,ju 2lałllldaeh~ oraz zeelltralizowanie jej i poparBi.e pOWił gą instytucji egó1l:łej, jaką jeśt Rada Gł&waa Opie-

-

wyrazi:a

czelnika
ca HH6r. s-Pf& wa !!zaeowa,nia strat Wpl'zem:yśle pomyślrrła roZ'whrza.ną Z0'8tał.s.
Główne zasady re-iecstraefi. sp<tsób M-

ganizacJi Kom.isji SZiłeunkowyeb . Przemysłowych' i iuatrukcja z!Eaduiezs dla FeJestracji strat woieniłyeh w rrzemyś10-wy
dane zóatały w osohnej brosztlr'~e: ,..0 re:jestracji strat woje.nJl reh, przez źa.kłlt.dy
przemysłowe poniesionych". Broszurkę ię
ot! Zilllać mogą poszk(}iiowaliiprze.myBł;;;~
cy w biurze Oddziału łódzkiego Ko.misji
SzacunKowej Przemystowej Główn j, Piotr·

kowska 91.
Przechodząc
do zobl'azowania pra.e
przy rejsstracji strat wo.jennycn prz:es za[dauy przBmy!>hiwe ponie-sionyeb, Komisja
Szacunkowa Przemysława podajf3 ninIejszym do wiadomośei ogółu w ogólnych zar'yslA\.:h zailady orgaBizaoji tycb prac.
ReJe"trac,a@ Eltrat w przemyśle opiera
się na tych
samych Z!Hllidaeh, co i rejestracja. strat w meruehOIDQściaeb t whandlu j rzemj()słac.h. ~fak ze względu na odl'ębnuść pracy posiada odr~bn!\ i niezale-

żną organizację.

żądania

owoczesn
ul. ZLlona nr. 2.

HllłDor,Smiech,

Satyra i

Początek \'1 soboty i niedziele o godz. 5, 7 i 9
w dni powszed.We O godz.. 1 i -9 wiecz.
~

l Tow. wz. kr., niegdyś jedna z najsiIniejszy<;h instytucji musiała w drugim'
ro~u wojny uciec się pod opiekę prawną·

Szkoda wielka, ze władze T-wa nie
stowarzyszonych, jakie
ma obecnie T·wo wydatki i wogóle o
jaką sumę powiębza się co miesiąc deficyt T-wa.. Wiadom-o t że T-wo zajmuje
wynajęty ogromny lokal. który również
znacznie obciąża budżet T-wa.
W kQó.~1l po bardzo długich debata.eh
nad l!lpra .... ą wY».agrodze»ia perwnelu. za-,
wtajemniczyły

puez p. Maurycego S,lcnsa.,
przez . pp. Bl"iska. M. Kerllbnuma i Cb. Janowskiego, uchwalono repro.pQ:uowaaą
zwalezauą

a

zolucję nastęf,ującej treści~

.. WysWchJ1ws~y wyj<tśnienia Zarz!ldll
w spf!Hde położenia pracowników łó i1:k.:
Tow. wz. kr., Oge.lne z<,;br"łlie polec:\!
1) zakredytować urz~d~!koin n~edopła~
~oaą pensję
od 1 kwie.tnia. 1915 f. do l
paź 'ziernika r. b' J
2) wypłac!ać od dnia 1 października
r. b. pełne pens.je przedwojennIc'.
Rezolucja powyzsza po parogodzi:mef
dyskUSji
sów.

została przyj~tą większością

gło~

Naatę-pnie
l!łGzollt~j z 8~mill

dokonano wyboru komibji.
osób ęelem współpracy z R.1ali i Zllrzą.d~m T-wa, aż do nastania warUllkc}w normlllnycłJ..
(g.)

Komitetu CO

d~

Sala Koncertowa.

2-gr Koncert Symfonwzny Ł. o.. S"
Dyrygent; Bronisław Szulc.
So1ista~ Ludwik Ho-łcman:

W niezbyt licznie zapełnionej publicznością Sali Koncertowej odhył się
w ubiegły poniedziałek 2·gi zrzędu w
sezonie bieżącym koncert symfoniczny
Ł. O. S. pod dyrekąą Bronisława SzuI..

ca, ze współudzialem p. Ludwika Holć
mana-skrzypka, czl-onka orkiestry fil.
harmonji warszawskiei~
Program tego koncertu uświetnlla
wspani6'ła 4- Symfonja B-dur Beethovena.
która w szeregu prawdziwie natchnio- Sz:koł"a dłałerminałoNhilf żydów.
nych, znamieniem genjalnej indywidualNa wzór szkoły wieczorowej Kola ności nacecho-war,ych dziel teg.o mistrza
sfarszych i pod starszych projektowi:\J.1e tonów, dających czysto subjektywny
. jest otwarcie szkoły dla terminatorów
wyraz uczuć i przeżyć jego - zajmuje
,żydów- Organizacfą szkoly zajmuje się
pierwszorzę.dne mielsc-e.
Klub rzemieślniczy.
, Vl ykeAanie symfonii podki.erunkiem
p. Bronis'awa Szulca byto pod każdym
OiJoiKne n;ulz§. :!!Ochra cz-łonków
· .ftMIzic,. Tow. 'lIlIzacj. kredytu.
względem wzorowe i wywarło na słu
Wcz-oraj O godz. 4-ej pO p-ot W saH
chaczach duże wrażenIe.
koncertowej zostało zwołane nadzwySolista wieczoru, p. Ludwik Holccaj.ne ogólne zebranie człon ków łódz~ maR w wykonaniu trudnego koncertu
kie~o To W8l'Z.ystw.a wza}emn. kredytu.
H-mail Op. 61 Smnt-Saens'a, oraz doNa zebranie przyhtJlo 173 członków Tow.
danym na bis "Ałbumbłatt" Wagnera Po zag .•(enlu zebrania przez zast..prez.
dał się poznać jako g,krz.ypek bezsprzeRady p.N. Ke'ł"nbaumlł, na pł'zeWGdni- . czmebarazo uzdolniony. którego spraw~~ zebrania o~ano p.Hertza, htó~
ność techniczna. dale.ko juź jest posury zapTO's:J na asesorów pp. adw. B. Bin:ętą lecz gra którego, nacechowana
rencwajga, M. Ginsberga i S. Bialera. zbytnią nerwowością, jak również maty
zaś na se~ret.rza ~. L. Re.senbauma.
ton i brak polotu - }:}ol'wać słuchacza
Dyskusja t&Czyła się głównie wokół
nie jest w stanie.
.
sprawy wybDru, na wn~i()Sek wlad.z Tow.,
Koncert Saint-Sae.nsa, z towarzy·
ko,m:sii z 5-ciu członków dla wsp6łpra
szeniem orkiestry, z technicznej strony
cy z Radą, zdekompletowaną wskutek
biorąc, wykonany był bardzo dobrze.
wojny_
.
Programu dopeln\ła śliczna uwerP. Boraks domagał się dania ko~
tura A. Dw@raka o charakterze narodomisji dyrektywy, ażeby wszelkie konfHk~
wo-czeskim do op. "Chlop-filut" tegoż
ty między członkami T-wa a Towarzykompozytora, wykonana bardzo dobrze
stwem starała się zahhv1ac polubownie
przez orkiestrę.
i nie narażała stron na koszty.
Solistę, dyry~enta i orkiestrę" da'
W sprawie og@łnej sytt1acji T-wa
rzono hucznemi oklaskami.
stowarzySzeni nic się właściwie nie aoJgn. W~n.
wiedzieli now.ego pozat:.>m.. cO w szeregn
cyfr pomieszczono w drukowanem sprawozdaniu.

zge.d (

"04"".-;?t ł5-t??iipąriiik§#ffł#t"Zł iz;s

w~

płacać.

z Uatykuehl1i. otrz.ymo:ją
l:Hlłs,djam.
Z tego też p'9wodll w 1łi-ektorycb knehniath poc1'aiesi&s!l ~sta;łlł ce'la obiadów; gdyż
wydawlIlłe są (ine na ieb wInny rachunek.

swoł~egiłł~-reskrYJil"tem NaZurządy Cywilnego z dn. 26 mur-

~~~~~~~p

sprJwozdania,

&~y 'l'l'yklu~~n-e

pod

eatr

!~ częś<!

cyeh

Cywilnego przy Getlerał-Guuernatorstwie
Warszawe.kim i przy g&rącym poparciu
sprawy przez Radę Główną Opieku,ńozą,
Główna

spelniły

zestawienia listy Ewych konsumentów, zo-

Na s.kutek memoriału Towarzystwa
p-fzemyslowców KróJa'Stwa PGlsklego Z d.
19 ll!tego 19i6 r. do Naczelnika Zarządu

Radll

Rady

OCau::bnie dBa inteligencji,

które nie

kuńcza.

wz.i~ć ją

łóth!:ki-ej

Na jednoroczne kt,trs-y nauczycielskie,
organiwwa!1e przy T-wie Oświafy • Wiedza" zgłosiło się dotychczas 34 kandydatów: Zarząd KUIsówprzyjmllje· zgłosze
nia Jy1ko dziś i jutro:; dla tego teZ osoby
które mają zamiar zgłosić się, winny spiesznie z1o· yć poa3ni-a, Widzewska 73, od
godziny €~ej do 8-ej wieczorem (sala kolejarzy). -

W celu

pfzy(lZ~m

dla

jedna:k

kt6rej mowa iest o stosunim władz T-wa
do pracowników, dostrzega się chaotycz~
n0ść w postępowaniu tychże władz, które·
chgłe zmieniały pnj'=.>kty: raz personelowi
\"\1ymówiono posady i za trzy miesiące wypłacGno całko.wite pensje~ to znjw zatrzymano tenie p;;orsonel ze zredukowaną pensją de 40 proc. i t. d.~ a w rezultacie
skończy'o srę na tern, że zobowiązania
T-wa po wojnie powi~kszą się o znaczną
sumę i cziollkowie będą ie zmuszeni do-

znae$y ~p8ejaJnie tila Ł~d3i~
. - Z ToW'. Oświaty ,.t4Hedz.a".

przerr.ysłGwe.

zrulnowl;\łasetki oznkłarlów przemysłgwych,
Zlłsfała podJęta akcja rejestral'ji tyeh stl'at l

Urzędowy łu':mułłi~at
CłlłSłrYłacki.

rllllb~

w pUfElzumientu & pned.<itawicie-liiimi
Rady głównej op:i-ekuJi~z:ei i zarządu stoI. m.
Warszawy, Radzie g!ówn;:;j przyznano 3aO~(}I;iO
rb., z tym warunkiem. te 50,000 l"b. pr...e-

rej e-

?:1łączQę;;l1kcesy .• ~(lniósł

Ludendorff·

50,000

· zydenta

oszacowania

Tg-

Pierwszy Oe11$ral-kw-atermistrz

Gf"ga%ll!zacyjnej Fo!Szkof:noj.

Z,)braIlY Ul Aligljj p:rz8z Alina Tademę
fundusz wynoszący W,OOO fuutów szterlin~
gó w , dzi.~ki s.taralliam, udałe alł 8p'rowad2ii6
.do Wartizawy i o-drl-ać do dyspozycji prezydenta, k~. Lubomirskle.go.
Z repartyei'. ·do'ko!l"lutej prz6.I kg. pre--

przez zakłady

Cerr.y {na wschodz.ieod Hnji
kolejowej Monaster-Florina). Niedvirem. Po.zatem zD5tał .on W8t~~
dzie od party•.

:z _Komisji

-

I.

J}n pod Ski-

-

Op~ekmiilzej.

$%

Sprawa pracownik6w, ktćr.zy od 15,
r.· do 1 sfycznia 1915 r. f
otrzymali tylko 50 proc.,. rozsfrzygniętą już!
została przez sąd w tym sensie. że po_o
wsti!łą re~z!~ trzeba doplactć, zbyteczną'
więc byla zgoda stowarzys20;;ych. Przewrześ.nia 1914

gląa.a;:{c

Piotrkowska 91).

Komenda flety.

Nieodzowność

łuku

i e"

Sztuka w 4-ch aktach J. A. Hertza.

• _ •-

p,rzemyshnve.

swe
ataki przeciwkO' wojsk. m bulgarskim

lm

"rt, Ł O D Y L A tS"

SOilei Ma01t~lI"zy

donoszą;

ponies}onych

Niaprzyj.acielk.onty'nuował

d

Z powodu okoliczności od Komisji
W nocy z 8 na 9 psź.dziernika organizlleyjn-ej
n;ezJJeinych Zebranie W'ljedna z naszych morskich eska-rl.r bD.r~ze do. Zarządu Koła Łódzkiego PoI~
lotniczych obrzuciła bardzO' sknłecz sk,ej Maclerzy $zk:olnej odbędzie się w
nie bombami stację lotniczą w Wa~ · dn. 14 pażdzferni1ra w s{)bot~ w sali ila~
lonie. W nocy z 9 na 10 b. m. je- n:: u Lu.do'!ego (Prz~jazd 34) nie o gc.dzfme 6 l por wieczorem, lecz o godz. 5-ej
dna z naszych morskich efikadr lot- po
poładniu.
niczych zaatąkowaiaobjekty woiskoGłosy przyjmowane będą jedynie w
wa w Moniakone, nieprzyjaci-elską
sobotę po przedstawieniu karty wstEa)u.
,
Karty wstępu wydawane będą we
stację latawców morskich pod Gra..
sr~dę,
czwartek i r4~tek bie.\'!ącego tygodo, inna zaś~ bardzo skutecznie dwodma od godziny 3-7 po pol osobom.
rzec kolejowy i urzą{heoia woj.sko- nazwiska których zac.aynają się od litery
we w San Giorgio dl NogaroeWieo.. A, B, e, D, E, F, G, H, I, J. K, L, Ł w lckalu
lokrotnie- trafiano do celu. Z wy~ Stowarzyszenia Techników (Andrzeja 3), a
cieczek tych... pomimo gwałtownego osobom, nazwiska których rozpoczynają
ostrzeliwania, wszystkie latawce wró- §ię .od litery M. N,. O. P, R, S, T. U, W,Z,
Z, Z-w Io-kala Tow. krajoznawczego (nI.

front macedoński.

wyjść

-

polny p3r1!.cz'tl'l:.

Sprawozdanie ądmira~;cji
austry!ackiej..
WIEDEŃ, lO października. Urzę~

Położenie jesłmezrorenione.

wywalczaniem

n~ ił .

Dramat w 4 aktach Maksyma Gorkija.
W sobotę 14 i w niedzieię 15 b. m. o g. 3 r. p.
po CClJilCTl popularnych

Ho efer,

ffiilckeosena.

i do kotnnyOyorgyo.

tragedja O~.kara WUde'a z !1łll7. R.rszarda straussa
W sobotę, 14 i w niedzfelę15 b. m. o g. 7 i FÓ! w.

o I~ejestracji strat wojennych,

bałkańskiej.

6ropa łuojslrowtJ ge~eTdmarsz{Ji.kl

w

T e a t r Pe>1ski
w czwarlek, 12 i'W piątcl'. 13 b. m. o ~. s.cj w.
s, S A L. O IW EU

Z'llltfPca SAJł'fa sztaba g,menllnego
mars:zai.e,~

3.

========================================================

{hemy

ew'

wi€cz.,

pod kierunkiem

Pieśni

Józefa Zejdowskiego.

a A.zt! T A

4,

Ł C DZ K A:

Ósmy dzIeń tIa2łtienłn Interli
-:. Tea'iv' POlski (Ceg~illiana 63),

4.000 mk.
;3q9.
-ro~,,~OO mk.
11991 .22287 31518383226163796146
186507.
po 20~ mk
6823 824515168 16YS 37478 38393
4565'1 45i29 49009 58732 119440 121961
~%3259 138970 '139463155879 157589
165402 173109 187522 190264 19:060
195528.
po 106 mk
628 t,."J29 7336 135Qc;) 15540 15939
16137 17651 18187 18464 19459 23379
255trj 27E.ll 320YO 32128 34406 3..,"632

goolm",

w 4 aktach A. Rumszyea "W o-

cre;,:;:".ącą się

znacznym sukcesem.
premiera farsy aktualnej
VI 3 aktach p. t. "Generał Slizorukij".
granej n1~.wno w Teatrze Letnim w War- 38&,~ 4.;}670 421:::6 44008 46941 51194
. szawie. VI sztuce tej bierze uazlał cały 52100 . 53486 62704 63879 67026 68115
zeSfłó.ł. teatru popularneg9.
.
68W9 68315 68726 68935 70205 73900
,
W niedzielę po połttdniu "Kościusz- 14?ZS 75740 7655'l 78812 81665 8363S
ko pod RaclaWicami". wie~m - . Gene- 84495· 87024 87597 88871 88987 0062f
rał EHzomkij«,
i 90869 92263 95205 95444 9999110039<t
Bitety sp.zeda.je' kasa ~wilłń w ł 'W0464 103302 1050J8 107867 10918-4
~kierm W;.ga Uidchsa (róg uJ. Zrelooej i
109916 H0582 110420 110456 110628
PieUkowskiej).
110805 115734 119690, 122515 124~19
- Łó4da orkiestra symfonićzDa.
126013 12'1443 128144 13M·05 132504
1'rzeci z rzędu koncert symfoniczny 132626 137575137966 141032 141465
Ł. O. S. pod dyrekcją Zmisława Birnbau~
142197 145373 146084 148124 150937
ma z W~~i'j~fllY odbędzie s~ wpotried3ia- 150527 152911. 157795 159600 161811
lek, G. l ~ b. m~ w SaU Koncertowej.
162128 163178 '164892 167094 111022
Program . zapowiada m. i. Symfonję
171464 172007 173012 176542 177159
1tf .3 "Eroica- Beethovena oraZ fragme.nt
170093 179795 180936 183627 184417
W',agnergwskiego "Trystana i Izoldy" p. t.
186690 194ł19 194181 194427.
a Uwertura i Suvi.e Izoldy".
OFIARY
Bilety do nabycia w biurze kcncer~złożone w Adm. ~G. Ii.. oowym; Fń«łberga i Koca, UHca--Piołrkow~
ska nr. 90.
A. P. na Talmud Torę. skła.da 3 rb.
W so.~ -

się wykonywanie tego we właściwym czasie dIanniknięcia kar.
Magistrat
\\TydziałUrzędU Stanti Cywilnego.

gończy.
.
Przedwko niżej opisanej, 1I:ló~a się
?1:ryw3! ma być wykonaną· 6 h;wdniowa
l\a!"?, uznana wyrokiem SąGU G~lnnego w.

List

,,!;:ie"o 'IC7!;acego G8~zbl" ; ::"~ddor(}~a we

5059.

VI Czynutek Teatr Popularny powtafars-ę

N;:atępnjącyeh gOl'ipcd!lrzy wybr:ma i
zatwierdzona na sołtysów: '
Jó.ef1f OBń7kiega z Wandzlu3. we wsi
Wiłl:Hhil', gminy W1iozieradr. powiat.u Jjl;
~kie"'o. S.v,;-:"~Ia Kwade ;l DaDliowa we WSi
DobkÓw. gm:oy ~~·j}d~i~ .. ;·~;~ ;owiatll ba-

Tabela wygranych..

Teatr Popularny (Konstantyoowska 16).

rza

Obwieszczenie.

,dobroczynnej,

Wobec nierivyktego powodz~u~:;., ;~,
kiem cieszy si~ Wildeovmka tragedia "Sa.'"
Jome", powtórzona ałła będzie wi:.i.adcł.D~
Czący cz,,"Vałt'ek i piątek.
.
Pr:emj~ "Na dnie" Gorkija odłożona zostaje 00 soboty.
;
... 1v1łody las-" - Jana Adolfa Hertza,
który zeszedł z afrsza w Pełni powodzenia
dany b~ na przedstawienioc.b papciudn'iowych VI sob('jtę i w ni~ielę po ceuach Popularnych.

Nr. 28J.

--

~'\~i:~h J6~efiJwle, Alfunsowie i Teo'lorowie,
g.mins Wodz:erady, powi..fu Łlilkit>go.

~~;,::zJ~Y, z dni~ 14 kwietnia

5 pflŻ'.k:c;·cl /;'!. 1916 i.
. "
'
Cesars1;c-\'le :;;iedd Prezydent PolKI'.
w Z&S~;;p~\ ..';i

Łtdź,

i.Jprc:st:a SIę. o ~ Zliąresztowane f::-j i
adsiv;leme do fH!Jbhższego
.
:vięzienia S~dowego
."
ar' z beZZWłoczne zaWladomieniedo akt
E. R. 4ł8i16.
Łęcr:"':i1, dnia 16 września 1916 r.

B2rne~"itz.

Obwieszczenie
Ponownie zwraca się uwagę na to,
\;rnosz€nie aktów urodzell do regestru
cywilnego na mocy upr:-:edniego zzmeldQwa-nia ich wrabiaacie, w;\;no mieć miejsce w przeciągu tygodnia od dnia naro~
dzin,
Zamełdo,;. anie ohowiązujące:
że

1)
2)

prawcwitego cjGa,

.

1916 r.' za

:v ~~czycy, pow. ł..ę
Ck-,..;,.:~go, dma .4 kWIetma 1915 r.
I)::~~:~ez PO Ve.t m6u ą

C~sarshi sąd Okręgowy

podp. Corwegh.

R y s o P i s:
1. Nazwisko, Rasztak.
2. Imię, Zofja.
3. Wiek, 33 lat.
4. Ostatde miejsce pObyt!1, O:nr

.

a-kusrerkę, obf'cr:ą przy porodzle,
3)lek;;rT<ł, o!J.ec:"'t'-go przy poredzie,
4) właściciela, względnie rządcę do,,;,

ków i Łódź.
.
5. Postać, chuda.
. 6, Włosy, ciemne.

mu.
i 5) w ~ypadkach urodzeń. w pubHcznych zakładachpołoznkzych lub szpitalach, obowiązanym j!'st do zameh:1owa-.
nia wyłącznie ~ierownik zakł2du.
Meldujący winni zgłosić się do urzędu sfa'nu cywiinego' w asyst~ncji dwóch

7. Oczy, szare.
r~

Abiturjene;a PctersbUi3 i:::go Kons

watorjum, u:::zenLa prof. p. Esipowej
i p. Ławr;:,wa p.

świadków; pośrednicy są· wyłączeni.
Uchylanie się oń tegoobowiąztn.l jest

- Ma.rsch'ak-Pinetti

'lwrane.

.
Obowiązanym do zameldowania osobom z po~roo ludności żydowskiej poleca

osiadła w Łodzi i udziela lecji gry.
fDrtep:r:nQwej. f',lO\voceg'elniana 12-8.

~--~--,-

największy

det.ekty--re",~

"'nr am ,n"yk. dra-

mat

Teatr POPUlARNY

KonstanłyRliwska

Zrzeszenie Arty~w Polskich"

października

o godz. 8-ej

wiec~.

O on~u
Bilety

wcześniej

do

tĘ"
Ch oro h y zewnętrzna i ""łosów
Konstantyna'Wska 12

Pau ti!uurił WiZOf li

Przyjmuj!
. Panów
od g. f.'''-l i od 6-Sw.

-CHWAT)

Pi~GWsk2

55.

Naj.nowsze w,ynalazki w 'leczeniu zęb6w i w oddziale technicznym pedł.ug F'l)f. Ul'. Hr~apao j pł"Of. JIUłp.
Leczenie plombowanie i usuwanie zęBów absolutnie .bez bólu
za pomocą spec,lalnych metod i aparatów. Płemby złote platYIlowe, porcelanowe i in. 'Laboratorjum sztuczn.ych zębów podług
najnowszego 5yŚtem:l artysfycznie'wykt:mywane. Mosty zrote
p~at1nowe i porcelanowe. KoroIły eftłaljowe o keoł04'ze

ANNY
.zyłl ppz)'

uHcy

p~zdzie"Rik~

UWAGA: Pracownia i mi~anie pozo9łaje nadal prz;

KOfiT AJllTYJmWSKIEJ .Ni 10.

mozna od 2 i pat do 4 i pSl.

'

~KllRTOFl,
na kartki rubU 9 ~crx·eCt;
Przejazd ł ..

AAS
AM

A'
Atrament
t.'.ktad

I

<

Głińskiego

fabryczny.

Łódź

z
kolonjalnej
Agenci
sza,: się ZielOflY Ryn"k fi
branży

poleca

1iikol:ajew5k.J. 34.
są
Jl1.

Zgła

puszukiwilfii.
l od 3 - 4

plamo w.. n .. li" u..~7.ycieh~a (dypL berł.l uQzie
I)y la.
niemieckiego, stenogr::.fja. Mikołn.jewska.

41

m.

37

d zaraz potrzebny po"ój ll!ll(!biowany z pościelą
od Benedykta do Głównej Oferty do G. L
pod J.
.
th!I'(Gc. SUhO"6 i pOWtuta w na.)leplO.sy.u ga.tunku na. pudy Mik':lta.iew.ka. ;:'0 - 37 w go-daiua.<'.A od S - 6 pp. codzieunie.

O

Prn.sby skarn".
!J

K:.ln. pr~wny Gersdorff
PIOtrkowska 84
pr<>:;ięta na chowanie do !:iprzedania. LUi"'Y li! 56
U)

"!'r-rzeu:lm maszynę Singera Gkwna 16

y

Anlla
w

3.

fi.

HaUK zgabiła p3sz~ort niemiecki, WJdany

Łagie.wnikach,

·..."A~pololija SOiOł~wsjl;:l !guc·iła paszP~):t niemkcldwydany j}''':L..t.:1. Taigowcj g
=-

Bolesława Prusa,:Dłttga . ~

8

li_

.liakumity srodek odlU Al
'i.ywczy K. Zyckiego
A! Al
i Ska. poleca. apteka. W.
Danieh:ckif!g"Q PiotrkC'wska 127.
przedam meble tanio. Piotrkowska 163
m. 12 kwa oficyn;; iI- piętrJ
l:bie używane KUpuję Oferty pod "Utywane
..
do' Gaz~iy Łódzkiej.
Meble z KilkU po!{oi sprzedam tunlo ~.otr
" • !fl kawska .N2 1b'9. - 9.

V

"

a

~ktor ł 1!II'Y~ '~'(_98'1~Fdm P. Ptuiazci

~! Al

przeprowad:d się na ul. Pic.tr.kowską M 16
. przyjmuje sprawy sądowej .1lGZda ~o~ad prawnych jak równieZ redag";e skargI J w~zel
kle IxukrJa.

z 3-ch f.oko}i z; kuchnią. l-sze piętro-froftt,
przy ul. GłówHej.N2 5 do wynajęcia zaraz
Tamie sklep froatowy i przy n' m pokój
z kucllnią. Wiadomość u go~pcdar. a.

riwfltpa mag,1-

niniejszym ogłasza, że zorganizowaHe 20stały koedttkaC,i:ine' p }pdłudniowe Ak&je
pr~tgwawcze w. zakr.esi ~ 5-00 klas girnoozjalnych. ....
Za?isy przyjmuje kancelarja od go4z. 4-5 p. p. Początek lekcji Eiflja. 20 b. m.

włosów

KEFI'R

IW

DZłeniakowski

L.

LOKAL

Poleca wielki wybór: g1}rsetów leniuszków, pełgorsetów i prostotrzymaczy i
:ró:tn.ego l"Gd..aju. Pasy prM:'d 1 pooperaeyjl:11l, bmstQl1Gsze różnych fasonów. '
Wyrównywaffgil.ry. Puyjmnje prsefasotlowan!a i <łostalt:nkina wszellde robo- i
ty w zakres ~orseelarstwa wchodzące. WykG~ie solidne. Ceny przYstęp
ne lecz stałe,

Progimnazjum M~8kie .im.

(harony zevmetrZłie i

wie.::z

.Szkmna 17 m. 8, .. ';'~~!"-

126.

i

6.

Piotrkowskiej, do domu Szeiblera,

Adwokat

Z2st~

Gorsetów

PIOTRłUłilfSKłEJ

cd godz. cn-

'uimfa rutyoowana nauczycielka

h1\FERłiI\IEJ

niniejszem zawiadamia, It z dniem 7

róg

Pańie

meto-dą ułatwioną

aa

Praco we ~ a

ł

leiQJ gry IOł~P: swei

il1atuPałuych zębów. Umacnianie ruszających s~ zębów.
Regulowanie zębćw krzywo rosnących i :wystawaJ.ących szczęk za pomocą najnowszych metod ! ap~
ratów podług prcf. Angle. L.ęczenre wszdkiegQ ro<h:aj-a stanów zapalnych i ran}amy ustn~. Masaz: Wł
bPącyjny pn,:zapałmiuch:iąseł. ~~ "'~ująeJ'cłl częśei-twspzy przezsztoczne .

Dypłomowana

<

. Przyjmuje od 8-1 r. od 4-9. Panie od 5--6 p.!,.

w cukierni W-go Ulricbsa (róg Zielonej i Piotrtowskiej), v/ dniu zaś widówiska od 5 po poło w kasie teairu (Konsrantynowska 16.)
.

Lekarz -dentysta

~~:OW~łS~~~!~~t~~1 il"

Dr. S. lswkowicz

18.

----

W sobotę, 14 paidzie! nika o go:lz. 8 wiecz.

~ia

ulic.y

częśeiach~

5

y

"
W czwartek, 12

WP.

Cresielsid zgub!ł
Bo:esław
dany pr:.;;, ul. Przejazd

~o c~nien@.. rę~znegowózk.a zdrzewez'n
II dr.ali
p~~tfukuje skład

drzewa Ł6dź, ul~ Mi]sŹ:-l. }&, 23.

p1lszport niemiecki,

wy-

1

jiirjanńi'y..aJ:ir.··ziii,biiil··pasz?ort·'nkmi-;dC·wYda=
ny pr-y d. Cegel!lia01ej.
.

iag.in~ł:J j;~r:~ cd:' Fatent:l. ' wydana

w

~. ezy-

dJu.m Pt·I!CJl Ira lm:ę Leo~adji MatłowskieJ

