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r8:Źen:iu . i. ro:zcz~ł'oweniu straszliwemu,
Jakie.ogai·n,ęk;. umysły w Rumunji. Oto
CO'

piSze ..AdvernI". jeden z tych dzien-

kilkakwtnie atakować nasze pozycje w

skalicy Kirlibaby i Dama Watry,

w

Dobrud~y.

tudzież

nUtów. które najgfośniej nawoływały do
Frrn::.{; kaukaski: Nic nowego.
wiaYolomnej wajn.y!.
Kr6tko trwał rumuński sen o potę
Komunikat turecki"
dze. . Zaledwie zaczął się tak pięknym
. ..Dziś słychać jut tynto przekleństwa.
KONSTANTYNOPOL, 16 paździ61'
obrazem jak zagarnię<;.te zn~ czę- lłlillłane na wolm;. Komunikaty głównej
€ci Siedmiogrodu prawie bez: oporu ze
kwatery nie dają najmniejszego wyobrde- nika. Sprawozdanie głównej Kwatery z
dnia 15 października.
sh-OilY jego prawowitych wtadc6ws a już
Dia (} rzeczywistym stanie rzeczv. Ofic;alkończy się i to na sposób żalomy.. F"ał
ne wyjeśnienia:~ któt:e Iząd kaze· rozklejać
Persja: T..zy szwadrony kawalerji
k.enhayn na półn. Lachódzie, Mackensen p.o. rogach l1l:c. nie mogą upiększyć. ani nleprzyjacieJskiej, Móre usiłowa.ły się
Ra południowym wschodzi'" t ~ak dwaI cy- pokryć {lotliesionei klęski. Bo z ust do zbliżyć do Bidszaru ze wszystkich stron,
klopi uderzyli dwoma młotami w cudo'" ust biegn~ wieść straszliwa, 1e w Dobru.. zostały odparte"
wny . gmach marzen wielkcrumunskich" ·dgy .szerzy się. zalew" nieprzyjaciel sld. że
Front kaukaskł:Na ·prawem skrzy·
którY' przez owa lata wOjny z takim tru;w Transylwanii początkowe sukcesy skoT!- dle starcia.
dem, z taką chytrością i przewrobrościtt ayły się juź. Skutkiem tego wzburzenie
Oddział nieprzyjacielski, który usiwznosił .Bratianu, i gmach runął" jak
VI naradzie; pj1)płoch i zbiegowiska. któłował zbliżyć się w g'i,stych szeregach,
gpyby hył z kac;\.
ryclF co<izfennymi jesteśmy świadkami".
rozproszony został skutecznym ogniem.
. Tak wygląda sta11 rzeczy w Rumunji
Zwycięskie wojska Falkenha~na pł'Ze
Napad nieprzyjacielski na część stakroczyły ~uż na wielu punktach grzbiet .wedł& liiepodeirzanego swiadGdwa ultrapanowisk naszych na lewem skrzydle pow..
Al, trlinsylwańskich, odg'raniczając;ych tryotycznego i szowinistycznego dziennika strzymano za pomocą ognia i odparto
pofudniowySiedmiogród od Rumunji.
rumu.ńskiego. Generałowie rumuńscy jak..
za pomo.cą kontrataku. Starcia na tem
PredeaI i letnia ~re~y<lencja króla Si11ako.lwiek mieli sposobno.ść douczać się rozskrzydle były przeważnie korzysfnemi
maitych tajemnic swego zawodu w ciągu dla nas.
ja znajdują się już w rękach wojSkZWYN
cięskidl;·'Tylko nap6lnocnym· skraWKU·
całych dwóch lat toczącej się wojny,-nie ;
. Z kDrnnwnllkałó. koalicjid
Siedmiogrodu, w niedostępnych górach
nauczyli się nic
Z francuskiego (16 października).
próhują nimuni staw~ac jeszcze naciWidać, że z bicia cudzej skóry jesz.;.
skowi wojsk niemiecko - ausfryjackich
cze się nikt nigdy niczego nie nauczył.
Na prawym brze.1u Somme francuopór.
Potrzeba koniecznie własną skórę pod: ra- zi wdarli się wczoraj. wieczorem do wsi
Kont;wfenzywa rumuńsko - rosyjska zy wystawić. Wojska rumuńskie, Uórym Sailly-Saillisel i zajęli domy przy dro·
w Dobrudży, mająca bronić ujść Duna- nikt z obserwatorów i uczestników walk dze do Bapaume.
ju i linji kolejowejC~erna \VQda-Con- tamtejszych nie .odmawia determinacji i
Francuzi umocnili się, pomimo ofJtanza, nie czyni oczeMwlłnych postę
męstwa, prowadzone są jednak źle i nieżywionego ostrzeliwania niemieckiego.
pów. Korek, wetknięty przez Mackeń metodycznie. . Stąd ogromne straty puł .w zdobytej przez nich części Samygena w szyjkę dohrudż~ńskiej butelki,
ków rumuńskich i wielka ich skłonność Saillisel. Odparli gwałtowny kontratak
siedzi w niej mocne. Wspólne usilfry;a- do tracenia związku wewnętrznego. Słu na wschód od Berny-en-Sanferre, wzi-ęIi
nia rosjan i rumunów nie mogą go z niej
żba etapowa i tyłowa okazała .si~ w armji
mały lasek i zdobyli 2 działa kalibru 210
wybić. Jedyna nadzieja pozostaje jeszrumuńskiej najzupełniej niedostateczną.
i 77 między Genermont a Ablaincourt.
cze dla Rumunji i jej możpych orędo
Wojska zbyt często pozostawały bez W walkach tych wzięli 115 jeńców, w
wrJczek w armjl Sarraila i je~o ofenzyartylerji, artylerja bez amunicji itd. W tern 4 cficer6tv.
wie na froncie macedońsldm. Ofenzywa . ten sposób stało. się, że zanim Rumunja
Z angielskiego (16 października).
ta, odhywająca się już przeszlo od miezdątyła w drodze koszto.wnych własnych
Na południe od Ancre wielki afah
siąca, ~akkolwiek dała wojskom koalicji
do.świadczeń braki te pouzupełniać, już jej
nieprzyjacielski, wykonany po ciężIdem
lokaln~ sukcesy, to jednak rezultatu
armja w bardzo znacznej swej części zoo
przygotowaniu przez dziala przy pomocy
oczel>:iwanego, rozstrzygającego, nie dala
stała rozbitą, tak, że dzisiaj Rumunja po
miotaczy płomieni, na szaniec szwabski
nigdzie, awedlug zape'iNnień sztabu buł
sześciu tygodniach wojny znajduje si~ tam
zo.stał ró~.vnież odparty z wielMemi dla
właśnie,gdzie inne państwa nie dos:4Y
gal'&kiego nie d~ go te:.kże w przy~uo
jeszcze po dwóch latach tj. na skraju swo- wroga stratami.
sc~.
Skierowaliśmy dohrze celowany oFtoni bułgarski w Macedonji jak- ich wysiłltów. Ostatnie rezerwy rumuńskie
kolwiek w kilku miejsc!i!Ch nieco wy,gię już zostały powołane. Rocznik o.śmnasto gień na sąsiedztwo NeuviHe-St. Vaast.
ty, . powstał niezmieniony i zachował. letnich wcielony do armji.
Z włoskiego (15 października).
nienaruszoną swoją siłę odporną. Prze-'
Rumunja. znajduje się na drodze do.
Na
stokach Pasubio wojska nasze
kon~ją się o tem 70-tysię<:::z;ne ~ojska· losu Serbii i Czamogóry z tą tylko różni
odparły
ataki
nieprzyjacielskie.
serhsl-de, którym koaliCja pozwoliła odcą, ze do tego żałosnego celu dotrze, zdaW okolicy Cosmag6n w ręce nasze
zysktwać utraconą ojczyznę, ~ysylaląc
je się, bez porównania prędzej,~lii; tamte
je na ::dohy<;:le. M.onastyru. WOJska ser~
dwie ofiary ~wej wiary we wszechmoc ko- wpadła cała baterja nieprzyjacielska.
Artylerja nasza ostrzeliwala urząskie popierane usilnie przez artylerję
alicji i Rosji~
. dzenia wojskowe pod Pl'edazzo (Avisio),
fran~uską, doł~azują tam cudów ~alecz
, zaś artylerja przeciwnika wystrzeliła kilności f!le jak dotąd bezskuteCZnie.
ka granatów na Gorycję.
iymczas~m ofenzywa. niemiecka-auZ rumuńskiego (15 października).
stryjacl~a przeci~ R,umunji· !r?,a.. Na. dowództwie rumunst'nem msCl Slę Jego
Cofnęliśmy ku granicy' swoje wojmanja wielkości i lekkomyślnoś~i, dzięki
ska
w górach Caliman. W dolinie Lucul
CC) Opowi2dają rGsji;n"1i~?
którym 'wyprawUo ono swe" armje do
trwają gwałtowne wałki mld graniCą.
Siedmiogrodu jak na krótką i lekką wyp E T E R S B U R G, 15 październiha.
W doHnie Bucen trwają nad graniCieczkę. Wojska rumuńskie szły Q wiecą gwałtowne walki; odparto wszystkie
Wieczorem dnia 13 b. m. rozpoczął
le za prędko. Ciężka arty1erja' nie monieprzyjaciel, po ostrzeliwaniu naszych ataki nieprzyjacielskie; z jednej tylko
gla za nią podążyć. A t,ymczasem Nie:mkompanji nieprzyjacielskiej wzięliśmy do
pozycji, w okolicy Strobowa, ofenzywę
ty i Austrja :gr;}madzl~y znaczn~ ~lły,
niewoli 64 żoinierzy.
na'
nasze
wysunięte
naprzód
wojsko.
a rozporządzając. do~konale rOZWInIętą·
Predealem toczą się żywe wal.odparto go w ataku na bagnety ze zna- ki; w Pod
siecią kolei węglersklch, z.a~ęly atasonocy
odparliśmy ataki nieprzyjaćznemi strafami.
wać po lwIei ni<;zlączone~ l ~\leko~per,!
cielskie
i
przechodząc doofenzywy, wyW okolicy Koryfnicy zajęI'y nasze
jące z sobą afmJe rumunslue, bIjąc Je
pędziliśmy nieprzyjaciela z dóliny Polioddział"y przednie, w zaciętych walkach,
jedną po drugiej.
..
. ...
stoca.
.
To co w ciągu ostatmch dZIeSIęCIU rów nie przyj acielski, zabrały 2 karabiny
Pod
Orsową trwa walka artyleryjdni dokonało się w Siedmiogrodzie, jest maszynówe i wzięły jeńców. Pięć prze- ska. Wzdłliz całego Dunaju toczy się
nietyH'lO klęską Rumunji, ale stanow- ciwataków . następ'.ljących po sobie odwalka armat i piechoty.
parły bagnetem, zadawszy nieprzyjacieczem i zapewne już nie dającem się na.. W. Dobrudży nie zdarzyło się nic
lowi wielkiesfraty.
prawić wstrząśnieniem całej slly 2broj~
.
nowego.
W okolicy Mieczyswowa (o 10 kim.
nej tego państwa..
.
Walki pod Brodami.
na południowy zachód od Brzezan) przePoczucie tego faktu ma już spoleWiedeński
,.Fremden ..Blatt" d<Jllosi za
szkodzono
ogniem
próbie
nieprzyjaciela
czenstwo rumuńskie. Świadczą o tern
zezwoleniem austryjackiej wojennej ·kwatery
glosy prasy rumuńsldej, która mimo bar· zaczepienia naszych oddziałów.
Odparto oddziały, które usiłowały prasowej:
dzo surowej cenzury daje wyraz prze.
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.. Gdy niespodziewauy atak rosyjski.
pnedai.ę.wzięty

ni8d~WlłO

przeciwko

armjł

Bohm.ErmoUego przy pomocy najr-ozmait·
sayco erodków teohnicz-llyaD, jak pan5erD8
samochody z dziabmi, spełzli znowU. na ni..
ozem~ usiłowali Rosjanie w dniach 3, 4 i li

b. m. po należytem i wieloe szczeg.ółowa.
przj:gotow 8.nill, 2m pomo0!łl <lowych Baturmów
prsałamać fi Oflt austryj~ck('~\Vęgi6rski tua ua
południowy zachód od Brodów. w kierunku
kole;,

wiodą<lsj

do Lwowa. Komend·a rosyj-

'lKa nietv1ko· SkQRca-lltrowała znsozrr~

koltlm~

ny piechoty, le,cl! także postarała SiłJ o wy..
datne wzmocnIellie artylerji.
Cała ta. alreja nie miała wcale cech:r
zaimprowizowanego lI~d boc A pr3edsięw~dę..
cia pOBiłkoweg6 o eeiaeh lokalnYCh, jak u..
wil,}l'lienle aaS2ych flil lub uzyskania lokai.
nych sukcesów taktycznych, przeciwnie, była.
to akcja, nrl!!jdllona na wielką skalę w ramach ogólnaj ofeuzywy rosyjskiej i majl\ca.
przynieść doniosle rozstrzygnil)oia .strategiczne. Swiadczy o tem choóby fakt, za k(p<
menda rosyjsklł. na tych odcinkach frontu
bojowego zgromądziła znaczne masy konni..
cy. która po przełamaniu fril:ttu austryjacko-węgierskiego pr26z piecbotę, miała wyzyskaó i rozaz6:rzy6 to spofbiewl.H.1e zWyClt).
stwo.
Oddziały atakujl!ece, nie wyjmująo iiadnego azeregowca, otrzymały dokładne pouczenie 00 do swoich zadań. I tak później
,przy jeńcach rosyjskiiJh znaleźIłśmy instrue
keje, odnoszące Bi~ do miotaozy min. Oddziały wspomnhmt>, nie trOsgCllf),C si~ o żadIi.~
iuną akcję, miały wykona.tl szturm do austryjackiob stanowiiiik, wtargnąć do uicu
wśród

rzucania min,

następnie

rozsiBfZYÓ

swój teren na kształt wacblarza, a wreszcie z przednich rowów za pomoe~ chodników ł~(!znikowyoh przeć do dalszych stanowisk.
Po długotrwałym prl!iygotowawczym agoiu artylerji - huk dział obu frontów sły
chać było dokładnie w odległości 50 kilometrów kolumny rosyjskie ruszyły d/l
szturmu. W przawal!neJ części szturm zła.
mał się juf! w naszym ogniu obronnym. '
Z pewnego puull:tu na półnoonej fla.m~e
pola bitwy obf!erwowałem jeden z okresów
tej bitwy: Po drugiej. str,mle lesistego bń~

cucha wzgórz widniał jakiś kocioł szat!lń~
ski, nad którym kłębiły się ohmury dymów
wybuchowych, przecinanych błyskaml azrapneli, unosiły słupy ziemi i kurzu. Chaos.
z którego nie było chyba wyjścia. Praez t~
strefę zniszęzenia zdołało przejść nie wiela
odd!liałów
rosyjskioh. a te, które mimo
wBzy3tko przedal'ły się. zapłaoiły za to drogo.
Pl'zybyly na w!\~kich odcinkach do nil.
szych stanowisk i zostały bądź kontratakami odparte, bądź po w~Ikach ręcznyoh wzię
te do niewoli. Chociaż Rosjanie w owyoh
dniach ponawiali nieusts..nnie szturmy z coraz to większą gwałtownością, obrona austryjacko - węgierska była niewzruszona.
Wszystkie stauGwiska zachowr,liśmy W naszych

rękach.

Z
~jan.i9

jaką zacieklością ślepą

świadcr.y

~nt\jd()waliśmy

fakt,

walczyli Ro-

że po wyparciu ich,

na pobo:owis&1l naszych ran-

nych, okaleczonych w sposób

2lwierzęcy. Jeń-

0'1 rosyjscy zeznali zresztą, źe otrzymali roskas, ażeby naszych ':OłniUf2lY, ?'wlaszcza ofi.

cerów i podofioerów, po

wzi~cill

do niewoli

zubijaIi. "

Zan'3ęt grecki.'
Gazety berHńsMe powtarzają za biurem Reutera, że przedstawiciele dyplomacji czwórporozumienia raz jeszcze
poczynili wspólne kroki celem po.zyskania króla greckiego dla dobrowolnego
porzucenia neutralności. Niemałe zna... ·
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wyrobami potrzebne mi przy odbudowie.
czenie przypisują ostatniej rozmowie
działa 14 centymetrowe, ośm - 12 centy~
f.Jrezesa gabinetu greckiego z królem. . metrowych, ośm - 4,7 i sześć - 3,7 cen- Największe zainteresowanie wywalała
Zdaje się jednak, Że król swego dotych- tymetrowe, oraz -dwie rury torpedowe. Za- sprawa wypalania tanich, praktycznych
i artystycznych kafli do piec6w. Wzory
czasowego stanowiska nie zmieni.
.
łoga w czasie pokoju wynosi 314 osób).
Do poszczególnych dziennik6w berkafli są w opracowaniu.
Uzbrojenie angielskich paZazna<;zyć naJeży, iźtak zaniedbalińskich donoszą, ~e położenie w Grecji
" 1P0wc';. pasażerskich.
na u nas gałęź przemysłu, jak kafIar~
wcł-odzi w nowy stan przesilenia. Gdy
król odbywał przegląd oficerów i szereW "New-York World" jeden z wy- stwoJ 'przy odpowiedniem zorganizowagowców floty, rezerwiści, wmieszawszy bitnych urzędnlk6w angielskich oznaj- niu, posiada przed sobą dużą przyszłość.
Łowicz .najbardziej moze jest odpowie·
się w tłum, obili wenizelistów. Z tego
mił. co następuje:
powodu przegląd odroczono do dnia naj"Oczekiwane jest ogloszenie roz- dnim ku temu" terenem, gdyż, jak wiabliższego.
kazu, jeśli on dotychczas nie został jesz- domo, cale łowickie naogół wyrótnia się
"Temps· dorosI z Aten: ,Prezydent cze ogłoszony, by wszystkie okręty mia- zrozumieniem znaczenia i poczuciem poministr6w unikał dania dokladnej odpo- ly na pokładzie działa tak wielkiego ka- trzeby zachowania i rozwijania sztuki
wiedzi na ultim" tum francuskiego admi... Ubru, na jaki pozwala ich budowa. Ma rodzimej.
Płock.
rała Fourneta, dotycząte rozbrojenia
to służyć wyłącznie celom obronnym.
Rucb budowlany prywatny. pisze lOKuHotY i obsadzenia baterji i forfów w Rozkaz ten wzywa kapitan6w statk6w
Pireus. Na to Fournel polecił zawia~o pasażerskich i handlowych, by starali rjer Płoeki". można powieczi"ć, prawie zamarł ~npełnie, nie pow~tałz!lden dom nomić, ~e odpowiedź nie zadowalnia. go
się o załogę wykształconą wojskowo j
wy
prywatny. Tłumaczy s'ę to z jednei
ł te ma polecenie uamać każdy Opór.
by w razie napadu na okręt, walczono
strony doraźnym Diebe~pieczeństwem •. na
Dopiero po tern zawiadomieniu rząd na nim do ostateczności.
jatde narazóne były nieruchomości miejgrecki w środę po poludniu poleCił za1I0wy pobór w Anglji.
skie, a li: drugiej, wyjazdem licznegu zastę
wiadomić, te bezwarunkowo kapituluje.
Reuter donosi: W angielskim urzę
Pisma angielskie donoszą, ze woj- pu osób ·z miaata, WSKutek czego nastr.pił
dzie spraw zagranicznych przemawiał skowe władze angielskie domagają się gwałtowny spadek' een komornego, gdyż
książę Jerzy grecki. Odbył on dłuższą
w tej chw'U. wystawienia 400.000 nowych .wieJe mieszkań stanęło pustką. Dołączyć
do tego -również należy braK materjałów
konferencję z lordem Greyem..
rekrutów. Aby tak znaczną liczbę męż~
blldowlsnyeb,
kt6rJeh ceny niehywale
czyzn zebrać, postanowiono chwycić się
Położenie Rumunji.
"
trzech metod: 1) przedłużyć słuźbęwoj wzrosły.
.,Oester. Volkszeit." dowiaduje. się pośred skową aż do 45 roku życia; 2) poddać
W tym okresie dokDńczono budow1i,
nio, :te. ks. Cantazucene udał się z misją ponownemu zbadaniu wszystkich zwol- zaczętei jeszcze przed wojną, llowegogml!nadzwyczajną' do Petersburga, gdzie odbył
nionych od służby wojskowej, czy to ze . chu seminarjum dudl(}wne-go. Budowa 'ta,
dłuższe k.onferencje ze Stiinnerem i rosyjprzeprowadzona wniezwykłyeh wflrllnk-aoo,
względów fizycznego stanu zdrowia, <zy
skim ministrem wojny. Następnie udał się też ze względ6wreklamacji; 3) zaciągnąć
stanowi jedyny v.yiątek'. Ruch bud1Jwhmy
on do rosyjskiej kwatery główne!. Odwie- do przymusowej slużby wszy~tkich irogranicz-lł się głównie dQ redaumejl i Tedzinom tym przypisują duże znaczenie; są landczyków. "Daiły Chronicle'" wypo- p[lra:>ji już istniejących budowli, az~ze~ói.
one uważane za ostatnią próbę skłonienia wiada się przeciwko przedłużeniu służby
nie dachów i wprawianiu szyb. któryeh
Rosji do dotrzymania konwencji wojsko- poza 41 rok życia i utrzymuje, że męz
cena nieromiernie wnoBla. Z wi~~xyeb
wej, która, na krótko przed przystąpie c.zyźni. starsi nie są już zdolni do ~
restaurilcji prywatnych wzmiankoWlł-e m'llniem Rumunji, zo~tała pomiędzy obu pań szenia z korzyścią dla armji' trudów żna o naprawienru wieży eiśnień, uszk.ustwami zawarta. Jak donoszą, ks. Canta- wojennych, domaga się natomiaśt za- dzonaj rod,czas bombardowania miM1a.
-zucene przedstawia położenie wojenne Ru~ prowadzeniagwardji obrony narodowej
LnhliD.
mun;i jako rozpaczliwe.
w rodzaju niemieckiego landszturmu,
Istnieje
w
Lublinie
sżkoła~ założona
Wędług doniesień rotterdamskich, wojktóra by miała za zadanie obronę tyłów przez grono ludzi dobrej woli dla ~,d~e
skowi krytycy angielscy p,iyznają, że poarmji angielskiej.
ci ulicy", wałęsaJących się po miecie
ło:tenie Rumunii jest w najwyższym stopAngielskie"'działa 45 centybez opieki. W szkole tej dziatwa rano
niu krytyczne. Sprawozdania nieprzyjacielma naukę. po obiedzie zaś .. god.z:i:nę bametrowe.
skie - oświadczają krytycy"'-:: nie są wcaśni i czybnki, a W nied~ielę pogadanle prz~sadzone. Bukareszt z rozpaczą o·
Do ,.LokaI Anz.'" donoszą z Rotter.. ki, ilustrowane przezroczami. Nau~a
czekuje inwazji, grożącej z trze<;b stron.
dam u, że korespondent angielski Beach szewctwa ma być rozpoczęta w tych
Bukareszteńska .Gazetta H pisze: W
Thomas~ opisując ostatnie walki nad
dniach. Poza tern projektowane jest dastatnich dniach stolica okryła si~ żałobą.
Sommą, twierdzi" iż brały w nich udział
wanie dzieciom śniadano
I(ażąy, mlujący ojczyznę, przdywa dziś
poraz pierwszy nowe 45 centymetrowe
. .,- Na ostatniem zebraniu Rady przyciężkie chwile. KaMv wie, mimo milczedziała' angielskie.
bocznej przy magistracie zdecydowano
nia ofkjalwych kół, że front nasz Icofa się
sprawę milicji miejskiej odlożyć do czaFiłipescu.
coraz bardziej ku stolicy. Otrzymujemy
su powstania Rady miejskiej z wyboohecnie same' smutne wieści - iedną za
Dzienniki paryskie dowiadują się z
YÓw. Tymczasowo zaś od dnia 1 listodrugą.
.'
Bukaresztu, iż zmarł tam były minister
W innem miejscu ośv.1adcza .GazetFiHpescu, który z powodu ciężkiej cho- pada magistrat powiększa, lmszfem 2,000
ta·: Nar6d rumuński widzi dziś, że rząd roby w ciągu ostatnich tygodni był zmu- koron miesiecznie liczbę funkcion3rjuszów policyjnych o 20-1udzi. W ten spojego jest bez sumienia, przeczuwa straszli- szony usunąć się od wszelkiej działal
s~b i bezpieczeństwo publiczne zostanie
wą tra' edję. która w kraju sili rozgrywlf.
ności politycznej.
.
"Adeverul" omawia rozpaczliwe go"LokaI Anzeiger'" o zmarłym mini- wzmocnione i Rada przyboczna nie przekroczy swoich praw i kompetencji.
spodarcze położ.enie Rumunii. Ze wszyst- strze pisze, iż był on jednym z najwięk
Lwów.
kich saron kraju nadchodzą do stolicy a- szych i najzaciętszych wrog6w Niemiec.
larmujące wieści. Prawie nigdzie nieroz-,
W krajowym sądzie karnym we
Rola, kt6rą odegra! on jakó poseł parpoczęto dotąd zasiewów wiosennych.
lamentu rumuńskiego i redaktor dzien- Lwowie odbyła się rozprawa przeciwko
Wszystkie dzienniki włoskie domaga- nika "Epoca·, wywarła nie mały wpływ Magdalenie JaroszównieJ oskarżonej o
ią się energicznej akcji ze strony Sarraila.
na przystąpienie Rumunii do koalicji. uduszenie swej 14-miesięcznej ć6reczki.
z powodu grożącego Rumunji zniszczenia. Był Filipescu zwolennikiem sojuszu z której zwłoki znaleziono w styczniu b. 1'.
. Pisma bukareszteńskie donoszą, te w Ro!ją, od której spodziewał SIę dla Ru- W parku Wiśniowskiego i Kapuścińskie
najbliższej przyszłościn3stąpią zasadnicze
munji kompensat na pograniczu Besa- go. Trybunał uznał Jal'osz6wnę winną
zmiany w rumuńskiem kierownictwie ar. rabji. Agitował on g01'ąco za wojną. zbrodni pospolitego morderstwa i ska11!ji. Jenerał Averescu ma otrzymać dymi- -Umarł 2.8,Ś w chwili, ttdy Rumunja pono- zał ją na karę śm;erci przez powieszesJ~. Naczelne dowództwo nominalne obejsi klęskę za. klęską, płacąc tern' za swą nie. Wyroku i motywów wyroku wysłu
MIe król Ferdynand. który jednak będzie
chała skazana bez wzruszenia łub przykrótkowzroczność polityczną.
miał u swojego boku sztab. złozony z ognębienia. Zdawało się. że była na to
!icerów koalicji. Sztab ten będzie miał nieprzygotowaną. Obrońca jej dr. Bom~
tylko głos doradczy, lecz i decydujący.
bach zgrosi! zażalenie niewaźności. SkaWobec tego faktyczne dowódz.lwo
zana prosjł~. by jej pozwolono rozmónad armją rumuńską obejmą oficerowie
wić się z obrońcą. W chwili, gdy tryk~aH~ji, miejscow~ zaś oficerowie pozbabunał zastanawiał się, czy skazaną przedZ 'Warszawy.
wlem będą wszelkIego wpływu na annję.
stawić lasce monarszej,
Jarosz6wna
Kurs)' przygotowawcze dla admini ..
Sztab przeważnie składać się ma z oficeprowadziła . pogadankę z obrońcą. Do
stracji polskiej.
rów rosyjski~h~ naczelnikiem zaś iego ma
kaźni odeszła zupełni~ spokojnie. Liczy
byt francuskI Jenerał Berthelot były naW dniu wczorajszym o godz. 10 ra- ona obecnie 22 Jata. '
czelnik sztabu jene;ala Jofre'a. '
no odbyła się u radcy Dziembowskiego
konferencja
z przedstawicielami prasy
Walki w Karpatach ..
w obecności hr. Lerchenfelda w spnSprawozdawca . wojenny ,.Deutsche wie mających powsfaćKursów przygoTageszeiiung'" donosi telegrafiCznie: w d. towawczych w języku polskim: 1) dra
16-y:u ~aź~ziernika. na froncie Karpackim wyższej administracji, 2) dla urzędni
rozwmę·a SIę OŻyWiOna, pomyślna w naików średnich. Kursy odbywać się' bę
Urzędowy komunikat
wyższym stopniu dla nas działaln::>ść b~
dą podczas zimy i mają trwać oko!o
jowa .. Po krótk~em! energicznem przygo- 12-tu tygodni.
niemiecki.
towantu~ artylerYJsklemJ wczesnvm rankiem
. Mają one na celu pl'zy<:rotowanie
17 ~go października.-Urzędowa.
o ~odz. wpół ~o 7-ej wśród b!Irzy śnie:2: urzędników dla służby pań;twowet i
neJ szlązacy 1 strzelcy wzi~li szturmem administracyjnej polskiej.'
.
Z widowni iacbodniej.
prawi~ 1900 m. wysokie wzgórze Smol.recz.
Zaliczki.
frOlIt wojsk gem~rilła-feIdmilrszałka fllbrechta
PrzeClwata~ rosyjski, podjęty o godz. 4-ej
. Sprawa wydawania przez banki za.
.
- liJiirffemberskiego.
po. połudmu, od.par.to ca~kowicie. Rosy;lIczek na książeczki oszczędnościowe
Ski balon na UWIęZI lotmcy nasi zmusili
·w wielu punktach frontu óży
ognien: k~rabinów mas~ynowych do opu- ka.s .ro~yjskich. przy gwarancji zarządu
wiona
działalność ogniowa i patroli.
mIejskIego
do
wysokości miljona rubli
s~czeDla. SIę na ląd. LIczba jeńców podpr:-y~i~ra
niep~myślny
dla
posiadacz~
nlo~ła sH~do przeszło 1,000•.
front IDojsk generalil-feldnmrszałka
kSlązeczek . obrot. Banki cofają swe
Rs. Rnpprecbfa BilIDa1'Skiegtl.
US~k9dzof!nie pancernika
przyrzeczem a na wydawanie zaliczek
Na froncie grupy wojskowej naz tego powodu, że wobec ogłoszenia
włoskiego.
przepisów na wydawanie przez insty- stępcy tronu Rupprechfa stanowiska
Berlin, 17 października. Urzędowo.
tucje finansowe i kredytowe lokat róź
Jedna z .nas~ych łodzi podwodnych w d. nychsum"pieniężnych i depozytów zmu.. po obyd!óch ~tronach Sornme znajr
7 paźdzlermka na morzu Sródzjemnem Szone są wolną gotowiznę zarezerwować d.owaly Się w cmgu całego dnia w'
dętko uszkodziła torpedą WIoski krążow
sIlnym ogniu.artylerp, na który ona te wypłaty.
nik "Libja",
ł:.owh:z•
stro odpoWIadano. Ku zwalczeniu
. (Krążownik nLibja" został opuszczoW I;-owiczu zapoczątkowano akcję baterii nieprzyjacielskich oddali cen.
ny. naw~ę w r. 1912. Posiada on 3800 t.
z~z:sz:ma
.r.z~mi~ślników w celu zapo- ne u~ługi .nasi .lotnicy-obserwatorzy.
pOJemnośC1. Uzbrojenie jego stanowią dwa
blezema mozhwe} spekulaCji niektóremi Ataki nastąpiły wieczorem na półnQ~
H

ZzIem polsklcb.

Telegramy.

UL PiofrHmVSHa Kr. Ms pmerł frotU

BIuro
Ger
rUD
KOIISULEIITA PRAWNEGO
czynne bez przerwy od S t

pół

rano do 7 Wiecz

ey od rzeki na linje łącznikowe pod
GUeudecourt i SaiHy, na północy od
Fresno - Mazanc0urt. Ataki pod
Gueudecourt załamały się w ogniu
zatorowym_ Pod SaiIly i Fresne-s
rozch wiały się one w wałkach na bIi~
ki dystans, kt6re toczą sIQ jeszcze
o

małe części

rowóW'.
Nasi lotnicy bujowi zestrzelili
sześć latawców nie przyjacielskich. w
tej liczbie trzy poza linjami nieprzyjaciela. Kapitan Boekke ponownie
wyłączył z boju dwóch przeciwnik6w.
. front nfemierldego nllst~PC!J UORU.
W Szampanji odparto natarcłe
francuskie na północy od Le Mesnil.
W Argonach i w okolizy MDzy miejscami toczyła si~ ożywiona walka
artylerji.

Z widowni wschodniej.
genernła marszałka potneg'\
1łsieda beopolda Bmuarsidfgo.

from l.'OOjsk

Fronty grup wojskowych generała Liosingena
na zachodzie od
Łacka, oraz generała - pułkownika
Boehm-ErmoUego nad Narajówką ponownie: były widownią zwycięgkiego

odpa.rcia silnych ataków nieprzyjacielskicb, podczas których rosjanie
ponownie poświęcili bez żadnego
sukcesu masy ludzi. Swieżo sprowadzone i wypełnione oddziały szfur.
mowały daremnie dziesięć razy wczesnym ranem stanowiska wojsk hano ..
werskich i hraunszweigskich, trzymane pod najd~ższym ogniem artylerji, pomiędzy Siniawką a Zubiinem,
oraz linie austryjacko':'węgicrslde na
południowym zachodzie od Zaturc6w.
Wieczorem, po gwałtownem pn.y"
gotowaniu ogniowem. podjęto trzy..
krotnie silne 'ataki na odcinek Pustamyty-Bubnowo, które również nie
powiodły się wśród znacznych strat.

. Sil:,y ~gień artylerji nieprzyjacIelskieJ, sklerowanv na stanowiska
armji generała hrabiego Bothmera
zwiększał się po południu do najwyl:
szej gwałtowności i trwał al do
zmroku, przerywany ponownymi uapad~mi. nieprzyjaciela.
Wszystkie
atakI ple.choty także ł tutaj zostały
o?parte l zgotowały nieprzyjacielowi
c~~ż~ą pOta~kę. Karabinierzy gwar.
dJ! l greuadJerzy Pomorza uderzyli
ta~ . na uchodzącego nieprzyjadela.l
zajęli .przednie rowy nieprzyjaclelskle
na szerokości 2 kilometrów i wzi~U
do niewoli 36 oficerów. 1900 żołnie
rzy, oraz -zdobyli 10 karabinów ma..
szynowych.
front wojsk generała klfmakrlł afcgks.fędll

Karola.
Podjęte d. 15' października pod
Jamnicą . (na północy od Stanisławo ..

wa) natarcie bataljonów rosyjskich

miało r6wnieś tak nieznaczne powodzenie, jak ataki na wierzchołek Coman w Karpatach. Na ~południa od
Oorny Watry wojska naszo zyskały

wzgórza na wscbodzie od strumienIa
Nagara.
teren walk w Siedmiogroozfe.
Rumuni stawiają opór na. fron..
cie ws~hodnim na drogach prowa...
~zących do ,!ąwozów. Na południu
t na zachodZIe od kotliny pod KronsU:dt~m (Brasso) sytuacja w ogólno .. ·
ŚCl me uległa zmianie.
Z widowni bałkańskiej.
empa wojskowa generllła-feldmarszałlra
ffiackensena.
W Dobrudźy nic nowego,
front macedońskf.
Na froncie macedońskim odpar..
to na ograniczonym terenie ataki

3,
podÓrandesnicą.' {na połudn~u'od
MonaBtyru).nad Cerną i napołnocy

od Nidze:..Planina. "
PieNbSZY (jeneial-jl'lljate;'mlst1"~,
'Lildendorff.
,

Ur2ęd.wy';·~om!lnikat
"au8łrYJ3cks.

\\1IErmN;

17-go października.
<'Zwidownf wschodniej.

frnu' 'wojsk generałulunmderjt arcgksll!da
',. Rarola.
Na terenie pogra.nicznym na pOe
ludniu .od Nagy Szeben (Herma~
nstadt) i Bras4Jo(K.l'otlsta(lt).~y.t,łlaC.Ja
;wojennapozoątała bez ,znuan~.. W
'górach ,GyorgY9;(lP«1rIup1uń.sk1 trw~.
'W kącie trzech b'aJów~,n~ Fołud~lll
i}dDorny Watry przepędzIliśmy meprzyjaciela. Na wzgórzachna:wschodzie od Neagraw Karpatach, łesi,,:,
stych l na południu od Dniestru odoarto odosobnlopenatarcia. rosyjskie.
front IDoJskgenernła'niarszaHm polnego
. ks{(ołlbeopOldl.,&warsłriego. .

W.

:Bitwy l!adNaraj~wk~ i na
0łyniu trwają w dalszym cIągu. NIeohyprzyjaciel poniósł ponownie

v:

dw6ch tych, okołłcac·h "clę~kle, porażki.NapołudniqodLipnicy Dolnej a~· do późnej nocy szturmowały
masy rosyjskie stanowiska wojsk niemieckich. Wszystko okazało się da'femnem. Bataljony, gwardji niemiec~iej udeuyły 'za odrzuconym, nie- .
przyjacielem na, jegorQ~ i usadowiły się w nich. W rękacbnaszych
sprzymierzenców rosjanie pozostawili 36 oficerów i '1900 tołnierzy,
oraz 10 karabinów magzynowych.
-Na Wołynilt ataki rosyjskie ponownie skierowały się przeciwko niemłeckifu iaustryjacko-węgierskim siłom ·żbrojnym ',' generała-pułkownika
.Tersz,tyanskyego. -Po siInem ostrze'Hwsr.iu ruszyły po południunapr.zód
kolumny rosyjskie -pomiędzy Pusto ..
.mytami a Swiniucha.mi, na, zachodzie od Bńtnowa, na południe od
Zaturc6w i pomi~dzy Zaturcami a
KisieUnem. Pomimo niesłychanych
~tratt 'w' pewnych punktach ataki nieprzyjacielskie pona.wiały siętrzykrot·
nie, a na północy od'Zaturc6w nawet dziesięciokrotnie. Nawet i ta
siła uda.ru przeważających mas nie
wystarczyła, ,a~by zachwiać dzielnych obrońców. Nieprzyjaciel nie
przedarł się nigdzie; wojska nasze
'odniosły zupełny sukces.
Z widowni włoskiej i bałkańskiej.
, Nie zaszły liadne szczególne Wye
darzenia.
.
Zast~ca

IJze.fa!lZtabtl generalnegtJ'
H o efer,
Inorualek .colny porIICZf&l'l.

l Jołskitb kur

uedag

ZDYCb.

])zi~kinieBtrudi-onej e nel'gj i WydziaSzkolnego,- a zwłaSzcza prezesa p. W.
Hordliczki. oprócz szeregu plac.ówek oświa·
towych w uaszem mieśeie. ZOStanlł w nujbIizszym czasie~.2nowionez.jęcia w Po1Hl

:skieh ,KnrsachPedagogicznyeb.
Instytucja ta; jak j w ubiegłym roku
szko.lnym,stawi.ą Bobie i ,teraz.sIl cet wy ..
pe!nIĆ rolęsemm~rjum ,dla nauczycielstwa
~n.lli czynnego w szkołacli Iriiejskkh. Chc~e

.

Jaknajłepiejodpowiedzieć

włotonym na
Kursy przezmiasto w osobie ,Wydziała
&kGInegoobnwi~zkom - Ra:la PBdlilg.ogla

cy

czynnym już wychowawcom i nauczy- Pierwaza kuchnia ruchoma.
oialom młodych pokoleń. I dlatego systeOd poniedziałku zaczęła funktjo~
matyczne wykłady b~dą zastfłpione,.o ile
nować, powołana do życia przez komimoznośd,J3fZez krótkie cykle tematów
sję międzyzwiązkową stowarzyszeń 1'0naukowych i a.ktualnycb, lekcje i pogadanbotniczych chrz., pierwsza kuchnia ru"
ki wzorowe, konferencje i dyskusjenau"
choma dla dziatwy s1;kolnej. Zadaniem
kowo-pe lagogiczne, prace samodzielne pod
tej kuchni jest dostarczenie dziatwie
kierunkiem specjalistów w rozszerzonej
szkolnej pożywienia, aby w czasie słoty
znacznie wczasie wakacji bibliotece Kuri zimna nie byla zmuszona biedz na osów-oraz wycieczki naukowe odpowiadnio
biad do taniej kuchni. Nal'azie wydaprzygotowanyeb grup słuchaczy do różnych .wanych jest codziennie 250 obiadów.
instytucji ,społecznych i· niiejso hi storycznyell wna8zym kraJ·u. W celu umoil',:.
- Z tanich kuchni robotniczych
chrześcijańskięh.
wienia intensywnej pracy na konferenejach
(,) Obecllll frenkwenaja 13 tanich ku'
i w bibliotece, wyzys~:ania odpowiednio
('hni robotniczych przy trzech StowarzyszaczaSu straconfgo, a także ze ·względuna
niaob ChrzeacijońskLch i ReBufI.ia Rzemjeślni~
warunki tecbni(;zne lokalu-postanowiono
esej wynosi do 12 tysiQey obia;dów dzien'IN b!eiąeym roIm 8z1wlnym ograniozyelicz..
nie, Wielkim zwlaszCtla popytem oieszą się
bęsiuchaczy wyłącznie do nauczycielstwa
wydawanI! w tycbie1.:ullhnia"h juzcd ]O-~j
szkół miejscowych oraz' ustalić ści.sł/ł listę
rano porcje kH~lków. udzielone l'lpolecenJa
frekwenCji według prżedmiotów wykłado~
kropli mleka wątlym dzieciom, w wieku od
wycb.
.
l do 4 Jat.
_ Pozatym;kładąc s-zczególny nacisk na .
potr~ebę samodZielnej pracy w biblioteoe,
- Kul'sy dla pomocnikÓW budo'Wlanych.
Jako niezbędnego uzup~łnienia żywego słewa wykradających-zmniejszono ilość go,
Ze względów formalnych rozpoczęcie
dzin wykładowych do' 8 g. tygodniowo, powykładów na kursach dla pomocników btt~
zostałe dni w tygodniu 'przeznncz-.jąc na
dowlanych w szkolerzemiosl Wodna 9 t
lekturę słuchaczy i wskazÓwki wykładająodłożone zostalo doporiiedziałku przyszłe-

eyeh.

W tym teżce1u uzupełniono w cza·
Bie wakacji bibliotekę Kursów, która checnie Uczy z górą 2 tys. egz. dzIeł treści

go tygodnia. ( a ) '
.',
- Ze st~w. handlo<illll4}ów.• Wzajem-

'na Pomoc·.

W poniedziałek odbyło się zebranie
nilUkowej i pedagogicznej.
. członków Stow .. handlowców "Wzajemna
Odpowiednio też do powyżej żakre.Pomóc« W sprawie kursów JJandlowych,
śJouych planów-dokonane będą nie<lbędne
przy Stow. Kursy te rozpoczną, się z dn}em
zmiany w rozkładzie wewnętrznym lokalu
l listopada r. b. i trwać będą do 30 kwiei remont ogólny. .
tnia 1917 r.
Przy bibliotece fundamentalnej Kur-'
Dotychczas na kursy te zapisało się
sów zalozono obok czytelni Biblioteczką
278 osób, z tego na język polski 63, nie~
j'odręczną, będącli zawsze do rozporządzemiecki 94, buchalterję 42. (a)
nia słuchaczy, jako t{): podręczniki wzoro- ~ Koła starszych i podstarsz.
we, słowniki, poradniki, eneyklopedje, ks.
przy fie~ursie Rżem. chrz.
talogi rozumowane i t. p.
Jak celową i pożyteczną instytucją
8zc~egółowy program i termin rQZ-, dla spraw cechowych jest Koło, okazuje
poczęcia. zajęć b\:dzie wkrótce ogłoszony
się teraz w całej pef.ni, gdyż z inicjaty·
po ukończeniu wewnętrzny~h przeróbek w 'Wy teśo Koła powstają nowe organilokalu. NardziekierGwnik Kursów, prof. St,
zacje.
.
Swiowińaki przyjmuje' od 18 b, ID. zapisy
Koło na swych posiedzeniach ~zwart~
w lokalu-Dzielna 44 codzień od 5-:.6 g.
kowych porusza wiele spraw obchodząwiecz.tz wyjątkiem niedziel i świąt. Opla- cych ogół rzemieślników. Delegaci Koła
ta za~_kurB całoroczny od nauczycielstwa
biorą udział w posiedzeniach cechowych
szkół miejskich l rb.-od nauczycieli szkÓł
starają się sami zachęcić jak zarządy
pozoBtalych-2 rb~
odnośnych ~echów tak i poszczególnych
_ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _..............._ ..... ~ , członków do intensywniejszej pracy w
swych cechach.
.
. Następne posiedzenie Kola odbę
Po1ski. , dzie się jutro, w czwartek, ogodz, 8 W.,
na którem to ostatecznie będzie ustaVI czwartek, 19 b. rn. o godz. 8 wiecz.
~ !onyprogram obchodu 100-leCia ustawy.

. Teatr

"Swierszezza. kominem"

Bajka w4 aktach wdłg., Dickens'a z. muzyką
K. Goldmarcka;
W piąfek d. 20 b. m. (} godz_ 7 i pół wiecz.

"

Na

dnie u

.

Prezydjum Kola za pośrednictwem
"Gazety" prosi pp. starszych i podstarszych o 'liczne przybycie.

Ze St-a'W.• Ezro" (Pomoc),.
Dramat . w 4 aktach .Maksyma Gorld;a.
W' poniedziałek, w lokalu przy ulicy
Teatr cZyIlny we ,wtorkI, czw<lrfkf, soboty, nledzle- . Zacbodniej nr. 26 odbyło się ogólne zeJe i święta dwa razy. Bilety do nabycia w cukierni i ~ branie Tow. "Ezro". Odczytano sprawoRoszkowsklego.
•,
zdanie z działalności' Tow., z którego wy-

nika, j~powyisze Tow. założone zosłab
przed pół rokiem, w celu zwakzania brudu i chorób zakaźnych, szerzących się
wśród ludności
żydowskiej.
Utworzono
milicję sanitarnąt do której zgłosilosię z
_ Sprawozdanie kasowe łÓdzkiej
górą 100 czynnych członków. Milicja sa~
miejsc. Rady, opiekuńczej Z3 mlesiąc
nitarna slwntrolowałalO tysięcy mieszkań.
wrzesień 19ł6· r.
W celu walki z brudem r 'izdawano mydło,
Pozostałość 276 rb. 77 kop. Wplysodę,' jak równiet słomę do sienników,
nęlo od łódzkiej Rady okręg. 24,650 rb.,
niszczonycb przy dezyn'e:{cj1. Zajęto się
zwrot pożyczek 350 rb., jednoraz(),We również rozdawnictwem po;'ywienia dla
ofiary 2 rb., z funduszów ~pecjaJnych
matek karmiących i dzieci. Członków Stow.
9,500 rb., z funduszó'n rezerwowych na liczy 582. dochody kasowe wyniosły 4023
pokrycie budżetu 2,286 rb. 42 kop.-ra~ rb. 12 kop.' wydatkowano 3871 rb. 06 kop.,
zemprzych6d: 37,065 rb. 19 kop~
. pozostało W kasie 152 rb. 6 kop. ZebraWydatkowano! na żywl..enie dzieci' ni poddali surowej krytyce sposób wy10,730 rb., na nauczanie i pożywienie i datkowania funduszów i w ciągu' 5 godla uczniów szkół średnich 2,OOa rubli,
dzinnej dyskusji postanowiono szereg po~
na tanie kuchnie 8,820 rb., na zasiłki· ważnych za,zutów pod adresem zarządu,
dla schronisk 1,425 rb, na pożyczki dla
przedstawionego sprawo?dania nie zatwier~
inteligencji, za pośrednicwem stowarzyr dzono. Ogólne ztbranie wyłoniło specjał
szeń12,420· rb., na drobne zapomogi
ną komisję, złoZonąz 5~ciu osób, ldóra
zwrotne 885 rb. 14 kop., na wydatki
ma zająć się rewizją działalności zarządu
administracyjne 610 rb. 5 kop.-razem i 30 b. m. przedstawić wynik rewizji.
36 890 rb. 19 kop.· Pozosialość 175 rb.
Bagatela (w hotelu Savoy).
g& .

OlilIdomoścI

bleiqce.

j

- Wybory w.fadx koł'a ł'Gdzki~go
P. M. SZa,

(a) W dniu dzisiejszym zbierze się w
Domu Ludowym komisja skrutacyjna zebra·
nia walnego koła Iódzkiego Polskiej ,&faoierzy Szkolnej w celu dokonallh obliczenia
głosów wyborczych. Kartki wyborcze w sp acisInie opieczętowanych urnach wybJfczycb
znajdują siiZ w skarbczyku J)ornu Ludowego.

CIUS, 'reorganizując
w bieżącym roku
szkolnym plan zaj~~ i d.?iia~alnośćkursów
miała wyłącznie na uwadze wielką donic:
słość,zwłasz,eza w d~isiejS%ejchwm:spra.
wy wychowania j \vcvbztałcenia młodzie~
zl' i dziatwy naszl'j. ~W opra~owanym za- Z To'W. "Wiedz",".
rys~eprac KUf8ÓW położono Ezezególny
W niedzielę, 22 paidz., w lokalu
nacJBkull wychowanie metodyczne idy.
"kolejarzy" przy ul. Widzewskiej .NQ 73
d!ik.tycZ'ne Swoich słuchaczy-zastoBO wując . odbędzie się ogólne zebranie członków
~golny układ i Btlkresprogramu do j8tnie~
Tow... Wiedza" z następującym pbrządJącego.stanu,<rzeczy, potrzeb cfl'idH. nakakiem dziennym: 1) zagajenie posiedzenia,
zań wlędzyfaehowei, a nadewszystko do' wybór przewodniczącego, asesorów i sePOCZUC13.ob.awiązcków spo~eczuych i narokretarza; 2} sprawozdanie zarządu i sektłow~!!h.Przedewlizystkiem , pO!:ltanowiono
cji; 3) sprawozdanie lmmisji rewizyjnej;
rOiWInąć naKlirs8ch ,w bieżącym roku
4)" wn!osIti członków; 5) wybór członków
Iskolny~ prac~ wf ęcaj prakt yczną. by w zarządu, zastępców i komisji rewizyjnej.
teosposobpośpieszsćz pomocą i ubZebranie ważne bez względu na· ilość
iwieD1elttW,trudneJ i odpowied'żialnej praprzybyłych członków.

Stosunkowo do wartości artystycznej,
za mało odwiedzany teatrzyk .,Bagatela"
zasługuje bezsprzeoznie na znacznie większe zainŁeresowąnie łódzkiej publicz::OBOi,
jak to ma dotychc~as miajs~. Pod tym
względem Sosnowiec wykazał lepszy gust
jak Łódź, która stokroć gOfaza. numery
gdzieinrłziej~kla51dwała Z gorliwości!) godną lepszej sprawy.
Wśród zespołu

artystycznego, który

gDści

VI' teatrze
"Bagatela", l!n;rjdnjemy
prawdziwą perłę,p. Zofi~ Wojnowską, któ·
ra swym przepięknym, o bajecznej Wpl'OS!

skali kolol"&turowym głosem, co wieczór
czaruje nielicznycb słuchac:::ów.
Jeżeli dodamy do tago, iż jej gra,
. ruch, pełne są umia.ru artystycznego, ufnymana w tonie lekko-operetkowym,-to dopiero wskażemy na eZ~8tkEil tego, co WDO'
si pani Wojnowska na scenę.
Oprócz p. Wojnowskiej, występuje w
łłBagateli« doskonały baryton p. Stefan

SZCllIUka;

pmiQ tym

Tadeu~z

Poi, ceniony

komik teatrów wan:zawBkidl,
W dzja'le konCertowy m zasłużone
oklaąkf zbiera p. Wiktor Cuojlnd;i w "SWQim repertuarzi'i", w farsach pani St. Cbrza~

nowaka, Br. Bronowska i in

I .Tel'pBJchora" ma również Świe M
tnych przedstawicieli w osohach: Miehnli",
nf Krzewińskiej i Bolesława Brod,~lkiewi..
cza, którzy wczoraj gQrllCo byli oklaskiwani. Obecny, tneciz rzędu program składa
się: z f3r~y p. t. "Dryndziarka. warszaw
ska-, z dzia.łu koncertowego, w którym
wzi~1i udział Wiktor Chujnacki "w swoim
repertuarze", Stefan Szczllka-pi~śni i pin'Benki, Zofja Wojnowska - .Hrabina- Moniuszki (arja) i dnet: WojnowsiLa i Szczuka, a na zakończenie balet.
.
.
Poza utworami, óbjętymi programem»
dużo było naturalnie naddatków na li i 8'.
.
. Widowisb kończ! się operetką Ze~
plara p. t. ~ Wesoła Joann~".
S~dzlmy, że publie3uość v.eehc,B lli~
pi'zeb:orlllć. (I ile teatr .. Bagatela. a zasługu·
je na jej poparcie i odwledii!i najbliźsz6
przeJstl1wienie, tembardziej, że dyrekc;a
część dochodu przeznaczyła na Ttw.arzy.
stwo Krzewienia oświaty.
Q

-

At

sądu.

C~s.·niem. 5'ld okręgowy pod pHe"
wodhic.twem sędziego Hampfa rozważał

wczoraj m. i. nast. sprawy:
RZEźnik, Mendel OeIkopl, w ko:'icu
maja wiózł pewni Hość 11!ięsa ze Stryko..
wa do Łodzi- Ody wjechał do miasta, :zatnymany zosłał przez policj Hlta Rosllera
i jeszcze jakiegoś nieznajomego, którzy
wykryli przemycane mięso. Gelkopr wyM
jaśnia na sądzie, te żądano od niego I{a~
ry pieniężnej wobec tego zapłacił 5 rb.
Wezwany współoskarżony były policjant
Rosner zeznał, że piZy jął ~łaj)ówkę" i prosi o łagodne wymierzenie mu t;ury. Sąd
skazał Rosnera na 10 miesięcy więzienia,
z zaliczeniem czasu przebytego w wi~zieą
niu śledcze m od 22 czerwca, GeHwpf za
niedozwolony przewóz skazany lostał na
100 marek grzywny lub 20 dni więzienia,
za przekupstwo zaś na 6 miesi~cy więzienia. O. został zaraz aresztowany.
.

l4-letni Władysław I\rysiak, oskarżo
ny o kradzież ze składu 6 sztuk t0W:UU,
jego matka Marjanna i ciotka Wacława
I\rysiak, oskarżone o namawianie do ~ra~
dzieĘY i Flort.:ntyna Bartnicka i Marjauna
Lubczak - o paScistwO.
.'
Chłopach zeznał, :te kradł z potrzeby. Matka jego zaprzćczała, jakoby go
nama wiała do kradzieży, zeznała jednak,
że kradzione rzeczy sprzedała.
Sąd skazał Władysława Krysiaka na
2 i pół miesiąca więzienia, (karę tę jut
odsiedział na śledztwie) a matkę jego na
4 miesiące więzienia, inne osoby zostały
uniewinnione.

Odpowiedzi

Redal{(~ji.

Orlińskiemu. Boi Oskarowi Szefjerowi - Prosimy ktoregoś z panów, podpisany,h na nadesłanym nam liście. o pofatygowanie się do Redakcji po odbiór
passe - partout do Teatru Polskiego.

Panom Januszowi

lesławowi Leśmianowi

Sala Konce!"towa ..

III-ci koncert Symfoniczny l. O.
Dyrygent: p. Zdz. Birnbaul1l'

s.

W poniedziałek ubegły w szc}!elnie
Sali Koncertowej odbył się o-oi z rzędu w sezonie
bieżącym koncert Symtoniezny Ł; O. :; pod
dyrekoją p. Zdzisława Birnbauma z lIlciq.
Symfonją L. Beethovena w programii3.
Symf;nja ta, zwana "Eroica", ~skompo..
nowana w roku 1803 pod wpływem wzrastającej woillz sławy pierwszego konsnla
Rzeczypospolitej Francuskie', mlodego generała Bonap.!.fts, w którym BeethoVd!l, jako
współoześnik rewolucji, z najmł'ldszych lat
ideami wo!nościQwemi przesił\knięty - widdi~ł wielkiegc bohatera, ucieleśnienie ideału
dążenia do wolności. równości i braterstwa
ludów, CZellll\ jednak wypadki następnego
1804 roku kłam aadalYt druzgocllo nadZieje
i ułudy, w nieskazitelnej czysto~ci duszy
Beethovena powstałe - była. pierwszą, W
której mistrz wyzw"la Bie Z pod wpływów
swycI1 wielkich poprzeduików, by kroczyć
własną crogą•
Rozpoczyna też Beethoven swą "EroicI!! u potęzny okres indywidualnej twórczości.
nadając swym dziełom odrębną form~ i zudoborową publicznością zapełniouej

pełnie nową !.ltrul;t1lrę.

Nami~tna, burzli Wa i głęboka natur&
Beethovena, lubująca się w silnych wzrusze!liach, zllajduje w iUBtrumanialup.j muzyoe
najodpowiedniejazyśrodek do wyraaenis p!'Ztl~
jaw"w ducha lu(hk\ego, jego zmag:lli li prze ..

Nr. 288.

GAZETA ŁODZ~

4.

W a·oiej Symfonii dochodzi Beethovftll
do szczytOlego nastroju J wzruszenie miota

ałachacl6m, powodując

chu, to znów tamuje

przyspieszenie odde ..

gOJ

przary"n.

lIustrujl\cy upadek i śmieru bohatera
temat .Ma.rsza pogra"b{>,.>:;'~I)". spokojny, w uroc~ystej pieśnI, k:::ilcyból po
stracie, tómat. 11 Tria" w C-du! c;~~z trze~ia
część "Marsza" poczynłl!3.!Ca si": g:.;';':'ilym t:::główny

l",. I-sze

.

Teatr I. mu;wu.

mr.tem są, momentsID1, najpotęiUieJ dzia,ła~
:jącemi
na SłUl.lnaCZa oraz najdowodDiej
stwierd:mi2!aoymi, że c'Zyatym dźwiękh~m we- Teatl" Folski (Cegielniana 63),
wnętrzny stan objawić się moze, Bo ntljgłęb- ' .
Jutro, w czwartek, wznowienie
sza wzruszenie w czystyoh tonach inBtrll~
"Swierszcza
za kominem" pięknej bajki
meniów snajduje dostateczuy i potęZ:1Y śro

scenicznej, osnutej na tle utworu Dickensa.
- W piąfek,po cenach popularnych, sztuka Maksyma Gorkija p. t. nNa
dnie".

dek.
Wykonania Symfonji pod dyrekcją p,
2d "SłaW3 Birnbauma (z pamięci) było pod
katdym względem wyborne. Nie chcąc się
~o .. tanaó, nie będę wymieniaJ tu wszystkieh
tak cennych tlalei kapalmistrzowgldego ta..
len u p. Zdz. Bil'nb:mma, gdyfs są nam W8Zylik m aż. nadto znane, Z!\~RaeZ~ tylko, źe
wylLoułlnie Symfonji cechowała
wzorowe
oprst)owanif'. umie~ętn6 zgłębienie i uwypuł.;:lenie nsjdrobniejszych szczegółów par~tu~
ry, arty~tye3ne pojęoie stylu, onz nadanie odpuwieaniego kolorytu, dy namiki i rytmu.
Szkoda, ze tego samego nie da się powiedzieć o uwertur2'a nRomeo l Julja C P.
Czajkowskiego, . r otraktowallej tym razem
Ibytnio po macoszemu, jakby bS$ przygotowania, a w której rodowe niesnrułki Monteechich j Capnlettieh - obrazowo przedstatlJ'ione Bosta.ły w niezgodzie poszozeg6lnyoh

popułsi-ny (KonstanŁynowska

Teatr

16).

ł

piętro.

.

Wypłaty przyjmuje 8ię . w dm
wszednie od g. 8 do 1 rauo l od. 3

Warszawa, 7

v.

1

.o

będzie ka~

październiła

1916 r.
Szef zarządu przy warazav;skiem

generał ~ gubernatlll'stwie.
pod~). 'llOn

po-

\li

ZBSt

Born-Fa1fQis.

• POW~·Ż.Sll,e obdesZ'!~anj~ pan;; ,",zafa I~
mUl8Jszem }led,ale Się do Pllbiican •
wiadoIDoBei.
e}
Łódź, d. 14 p!'źdsilHlllka 1916 r~

do 6

rządU

. lS-ym o~ płatn:.Kówf "zamliedszk~17ye~ w
polle,rjnycn 6,

"'I?źiziernik",

. Nlezgloszen.łe surowo
rane.

po tlorudniu, a mi3nowide przy okianku:
c~'r);ułach

~1

do

Podatek mieszkaniowy na rok 1916
od osób do tego obowiązanych winien być
~~7::.;~si1)ny najpóźniei do 28 b. ID. do kasy
\._; 2'machu Prezydjum Policji~ Spaaer:.pwa

i Izolda" R~ Wagnera - wykonana bez zarzutu.
. Dyrektora Birnballma lprzj'jmow1\no li<
w&cyjn'e, obdarzono kwieeiem i okh1 skam1jak również i orkiestrę.
Ign. W-n.

li!ierpnia HH6 r.) prolongUje Bil}
1916 1'_

Z dni:!. '26

Obwiesmcgepie.

grup instrumeutóworkiestrowych między sobą. harmonią, rytmem a dyrekcj!\.
Program dopełniła ZllWSł6 pi~ka ,.Uwertura a i "Emierć IZoldy" Z op. Ił Tristan

t'i~nościami lOBU, rOlpacz1iwyeh pogrążeń,
heroicznych porywów, cierpień, Lólu i mdości, które dźwiękami w:fraza.

"';1.1\-

Celiarsko~niamieoki

cznle (obWQdacl.l· 3:omisyjnych III i IV);
20-ym Gd ulaŁD1kÓw, :z,amie;;zkałych
w cvrkułac~ ;Jt1iicyjnych 5 ł 7, 8 i 10 (obwód' komiayiny II);
25-ym od płatników, zamiei'zkałych
w cyrkułach policyjnych l do 4 włącznie
(ubwód kGmisyjny I).
.
Naleźnośc stosuje się do rri~s~kania
w G.l1'U 15 lipcJ r. b.
W ~eh: uniknięcia wlelkiegoHoku w
dniach oste.n:kh, zaleca się nie czekać z
wpIatą, lecz rozp.ocz(ić takową w D ...jbIiż~

prezydent 'flolicii Loehrs.

Teatr Popularny wznawia jutro dra~
mat narodowy Gabryjeli Zapolskiej nSy-

szvm czasie.
- .Po, upłswilt terminu płatności nast~.
pi
natYJ3hmiast ściąganie przymusowe.
hir". W zeszłym sezonie cieszyła się
Łódź, d. 11 października UH6 r.
ona w Łodzi wielkiem powodzeniem. ł
udział cały

W sztuce bierze

atru..

zespół

Cesarsko-Niemiecki Prevy1ent Policji
LOEHRS.

te-

wcześniej

do nabycia w cuUlrichsa (róg Piotrkowskiej
i Ziełonej),w dniu zaś widowiska od g.
5 po poł. wkae.ie teatru.

Bilety

kieł'ni W~~o

l

Obwieszczenie
Termin dtf zglQszania zuajdujll~ego się
generał - gubarnatontwa war..

w obwQdzie

szawskiego majątku osób pnyll.ale~nych dQ
pańgtw wrogiell

(§ 1

rozporządzenia Nr. 131

Według jednogłośnych zdań wybi~
mych uczonych "Odol l ' doskonałe
odpowiada współczesnym wymaga-

niom bygieny. i wobec tego uznany
zosłał za najlepszy ze wszystkieh
znanych dotychqzas płynów do plu-.
kania ust.
Cena: 1 oryginalny flakJn Mk. 2,25,
tli
H
flakon Mk. 1,25.

r: dnia 19 linea 1916 r. Dz. rozp. Nr. 41
~

ł

~.,'5"E5~gm.§~'&R§m"~'Ee~i~~~~'''''~jWmm#6~~b~~~·WS@~~.~~~.~~~mfi~mE~. . . .~~~~"Em.

I

.=

"Grand-l\ino"

wybitny dramat psychologiczny

Sz. Publ.

!ll

p

obr. "Golem", grającego jednocześnie dwi~ role.

(Osobom nerwowym zalecamy za.chować zupełny srokój).
aWF
tłjili• • '
-&&f±

'M

Ogł:osze:n.:ie.

lisza

tr t mE
sprzeda na licytacyi

cz~ść

Początek o, godz. 4« punktualnie.
..

KiJłlsfanłynnwska

Tsatr POPULARNY

Zrzssu,nie Artystów Polskich

(Polska)

miejskiego

Vvysokopiennego sosnowego LASU

Szczegółową taksę i warunki licytacji wyda na żądanie Magiśtrat za opłatą 10 marek.
Oględziny l:;m dozwolone za uprzedniem :;głoszeniem się w biurze rnaglstrackiem.

Termin licytacyjny ·odbędzie się 15-go listopada 1916 r. przed południem

O-ej w biurze magistraekiem

w

Kaliszu.

Dramll.t narodowy

Paźd.!l!ernika.

w 4-chaktach -

1916 r.,

Gabr.

LekarZ dentysta

M..

CHW AT

Piotrkowska 55.

I

.

Najnowsze wynalazki w leczeniu zeb6w i w oddziale technl~
cznym podług pr'~f. 'ił!". Aryiiil3') i prof. J;mga.
Lec:;eoie plombowanie i usuwanie zeb6w absolutnie bez b:5!u
:;a pomocą specjalnych metod i aparatÓw. Flemby z;ote platJ'lowe. porcelanowe i in. Laborator,um sztucznych z~bów ponhg
_najno\'lszego system'! artystycznie V{Ykonywane, M\ilsty złote
p:atyo:Jwe i porcelanowe. Kcroer.. .. emaliowe o ku!orza

•. .
u:aat':;~i1!Ils:yc-łł zęb6\W. Umac~ianie ru;zaiącY;:;h si~ ::ębóv/.
egu!owRme zębt W krzywo rosnących I wy~!aWalących szcz~k za pomoca, najnowszych metod l apar at6w po:dług prd. Angle: L~~zenie wS7.elkiego .ri)d~alu stanów~zapalnychiranjamyustnej. Mosaż wibll'ac:tf.łnyprzy zapal~mu DZIąSeł. U!tIS~a.tinenle bł"::akillącyeh Części'łw~l'fJ' PTZ",.zsztuczne
R

I

!iii§łi@.WĘ4

;{

al8lil

4

~

Bilety wcześniej do nabycia w cukiernI W-go Ulrichsa (róg Zielonej i PiotrkowskfeD w dniu zaś widowiska w Sobotę od 5 w kasie teatru. w NiedzIelę zaś od 10 rano w kasie t ea tru 00 końca widowiska.

Atrament Glińskiago poleca
fabryczny.
:Mikotaj&wska 34.
Meble z !Olkn pokoi sprzedam tanio. P19tr·
.
A• kowska N2 189. - 9.

Specjidisb

skład

Dr. l. PRY

.M.

(1l0fOł;y .zewnełrzne i Włulmu

w najlepszych o<lmianach Poleca.:Zaklad Ogrodniczy St. Dymkowskiego w Łodzi ul Bn:eziń.
ska ~ 101
Dyplomow,,"na nauczycielKa (dypL berł.) udzie
la niemieckiego, stenografja. Jdllrotajewskr.

II

lewkoWłcZ

Dr. SI

c h o ł" 8 b Y

zewnętrzne

i

37

włosó

kGnstantyoowska 12

w

Pl'zyjmuje
Panów
Panie.
. dg. 9-1 i od G-Sw.
od godz. 5-6wiec:t:.

I

agę

ą

pomosto

w dobrym stani" najchętniej Hessa,kupSę zGI!"az. Ofer y z ostateczną ceną i
opisem proszę składać w Adm. G. Ł pod

Wet Z. Z;

Magistrat miasta
WiadOfiHłś,i,

źe

Łodzi

podaje do

ZCipiSy kandydatów i

kandydatek dQ Polskiego Seminarjum
Nauczycielskiego będą się odbywać VI
ciągu tygodnia od dnła 16 do 22 Paf-

dziernika.

\Vzmacniająca
!±

nerwy

JODŁOWA KĄPIEL

"CIWUKO"
U

fi

5

kąpieli RUb~~O

w składach apteczny::.h

1{edaktor i wydawca JAN GROD~ (m p. Przejazd 8

Zapisy przyjmuje i udziela wszdkidt
informacji Dyrektor Semin~jum tymczasowo w lo~aJu Kursów Pedagogkznych,

D:z:ieJna 44, codziennie od godz. 111!2 do
2.ej po poło
.

11112. nerwowych, si9pnowych i asłma{yk ~
Wyprobowane
w klinikach i zakładach leczniczych

i

aptekach.

f,;~AGłSTRAT
Wydział

Szkolny,

*#u &tlłl!i!l!!! __..'u
Na

maszvni~

Łódź

p01irzebny do batet<u zgtasJ:lJ si~
Ch:l:upeiC
Prlle.jud 1 "T... unaDrzewa owocowe :~~::r: roi

się na Zawatb:ką
Piofrkowsldej, do domu Szeibtera,

prze pro wadzi!
róg

Magistrat.

Kallsl!:, dnia 3 października 1916 r.

.

o godz.

18.

-----

\V czwartek, lP..go

w 3 losach:

Los i Pieczyska o powierzchni 10 mórg 151 pr. kwadratowych.
Los I! Łęc'lOO
,t
10"
47"
n
Los HI SZr.1ai
,.
7 " 138..
.'
Drzewostan 80 do 100 lat stary przerośnięty 150-cio letnim drze··',-em i zawiera
-według taksy:
około 4480 sztuk drzewa budulcowego 3780 kub. metrów
')
1240
'I
"
użytkowego i opałowego' 1300 kub. melr.
"
7;50 fur gałęzi i około 630 fur pieńków.
'

::J

4 wielkich częśc iach z udziałem, gł. Pawła Wegenera znanego

*

lU.

41

Futra rob,"

nowe, przerabia kołJlte~lle.
muf/d, :farbuje, oe.swleta ła
nio
9RASU::OWSIU Przeja.zd ] i 8.
npi ę pianino uźywano w dobrym .stanie.
K Oferty • PIanino· w Adm. G Ł.

Kon. prawny GersdodJ
Pros'byl skargi"
.
Piotrkowska 84
'Sprzedaż kartofli na kartki.
Pnejaza. m.1
.
Anna
Laferska P('!6cagorse1iy swycujne, trykotowe hyglenlc~ne, dla pensjonarek, okoŁódź

licznościowe, anti-gor~ty, pół-gorsety, lenmu'

kI, biustonosze, opaski, pasy.

l:'ro8totr~ymacse.

'Yyrównyw& figury. Prayjmuje obstalunki, pl"&me, przefa.sonowania, reparacje. Łóbź. Konstan~
tyno-waka. lO, pracownia, Piotrkowska 126 sklep
Edward. Ratke I';gubtł JH18zpOrt niei:niecki, wydany pny ul Przejazd 1
Jan Szubielsld zgubił pauport niemiecki, sas
:?ił 70101/1, wyda.ny pr,;y ul Radwańsldej 1
eokadja Jasiuka zgubił. pa szport nLlmieck(

Lwydany przy ul Spacerowej

]Q 14
iU;ia.Illmnie Kunzak skradzione portmouetk.·, za
m wierającll< 6 rb. z kopfejka.m1 i 8 Weksle in
blanco: l} -na 200 rb. 2} na 100 rb. S) na 100 rb.
Ws;~ystki6 z podpIsem Gustawa .Dahera
arcin Stndzinski zgubił pas2iport niemiecki,
wydany przy ul "rzejazd )Ii 1 I kartkęe od
uasg,portn, ,:zdaną lt Gazowni Miejskie~
UiuhaHna 8urnard zgubiła paszport niemieCId.
tri wydany rzy ul Suwalskiej 11
eofi
awol"ski sgubf past:pol't nlemi"cki; wy
dany pr:':y 111 Nowo Targowej 12
październiku 1915 r. zaginęła w Brzed!laclJ

M

T

W s..lefnia dziewczynka (MlUlia), Odprowadzić de
Brzezin do pastora.
.
gubieno 2 paszoorty niemieckie, w}!dllne w
Pabjanil:aeh. 1) na. imię Jana Florcuka 2)

Z

na imi~ Mariann" Florezak
rotacyjneJ w tłoczni JANA GRODKA Pr~az;d 3.

