Nydanie wieczorowe (6. kolumn).
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więc:ej mocnem.i Płgr6ahmi,

one

wab-

zujllcemi je4,ynie. że Allgija coo. W dalszym
Ci!ig.a bić się, aż ,.znajdzie zab zpleczenie
na p.rzyszłośó". Mażę Lskoniae znajdzie j'l
wtedy, gdy R-oaja przekona eię, iż już na
z8W;Wie (W t6ilW1ttme przylłlljimnie}1 pierzohły
IUl~iej9 Da KOWltootynopo1.

R.

" z cyklu 8 wykładów ()

"sonataeh fortepian.owym Beethovena..

wyrządzono.

profesora JiENRYUlAEheQ1'.

Co epowiadają rosian~
P-E T E R S B U R O, 11 październtka.
Fnmt zachodni: W okolicy dworca

da,.... k~·
f ... D-dur Op. 10 1>& 3.
";"U-SODa..,., Cmoll Op. 13 (pJlrety02:na)
ze szczegółową ana:lhł l ich. wykonaniem.
Bilety i abonamenty na pierwsze 4.wykłady do nabycia w Szkole-Muzycznej Wn. I(ijeńskfe'
Krótka 9 codz. od godz. 3-8 w., Księgarni Cebethuera l Wo1ffa, _ Piotrkowska 81, w d~eń
koncertu w Stow. Handt Polskicb od 6-8 vnecz.
:

W programie pIerwszego o

~lNI~RA]~ia;
lAł'

Grand-Hotelu
WSZYSłkiCh

l~~~J. Po
-

które

posiada

loterji,

nabyć mQżna

<:enac:h
b. przystępnych.

Przem~wiali

kolejno po sobie dwaj ministrowie angielscy: Lloyd George; minister
wojny i premier, Asquith. Choe obaj mówili
grdniet jfl: t wy~atfia różnica w tonacji obu
oratorów. - . Lloyd GeGr:;e. niegdyś pury!snin, syn pasttlfS, wychowany w Ił8sadach surowej m"ralnośd, stał się \V toku wOjny źli
tl1!sm kUli mścicielem •.• pokrzywdzenia angielskiego. hgQ 69tatilł& mowa była jednym
W) bnchem ni_awiści i pomsty.
Ze.wierala
tyle gr"b. że trzeba j=\ było uwaŻAć tylko
'li. ćwicll!(Hlie .fotQryozDe, UllOOll9 z taką
'W:ścjlłkłośei~I& tern włl!ka...,ego efektu. Lłoyd
George tak często Już ..tu6l'JWał same ~u·
pvłQty",. źe wOB~m}em p!'Zemó-wi~iu
,musiał. z I~bą samym Qd'byó n{!wy wYś@;ig o
JlBjW'i~\!fją uei-e«l@ść 'll'ymo Wl.
T3~.

je_ _ było juź nadt6 nawet p.
A~quitkewj. MOliaa pnui)dzieć, że premier
mow-ił po to .bj- umiarkować prfieudę swebo koleg:.L
P. ~uUh ocZYWiŚCł9 niezellzedł z dawnef linjitryumfn iz dfl"n1~b zl!!p9meń,
że-o }łubjn myśleć nie najeży.
Ale da1e-ko
odM. od t!')lluminiBtl'a 'Wo~y. Nu~ął 00.
la w.,y .~. B~ltli;HlflS!I i Bis ~cłwymi.
.Mlgljł c~zi h.hby jemyBie ~ pełtls;odszko6GWllcUQ za pueaz10śCi i o ~ pehłt'l llabsllpi'i!csenie lU! przyS:UtHsÓ".
abe<łsi \iłłęĆ A6gtji M~'3ą~Ii~ o har-·

dz.,

~e rz~z,y .... hoć określone ~ Olie

tu

kolejowego Prl:ldy (22 klm. na połud
niowy wschód od Smol'goń) zmusz~
zosłal do opuszczenia się zestrzelony
ogniem naszvoh karabinów maszynowych łatawieć. Lotników wzięto do
staw-i~. skoro przynajmniej przyznał) że cele .
niewoli.
Anglji nie mają być tylko wściekłym odwaW okolicy na wschód od Korytnic.y
tem~Jasi to bądź 00. bądś pi.e.rwszy kr.ok n..
w dalszym ciągu toczy się zacięta waldrodze do roz\Wlgi.
ka. Wśród niesłychanych strat odparto
.
.
*
1(0
kontrataki nieprzyjacielskie. Nieprzyja:*
.
ciel uzywa granatów ręcznych, napelGdyby- zastawW kolejno przemó~ienia
ministrów angielskich, zuła~łoby się w nid! 'nionyc:;h gazami trującemi. Dzielny puł
kownik i dowódca pułku, Kuriłow, zotyle epnecznośei i· tria uiekonsekwencji •..że
stał raniony.
~..
mówcom mo.aaby ~rć po ważny zarzut
o bluffowanie opiuji. LeCI metoda takich
W okolicy ZbOł'owa toczą się zaprzemóWień znalazła już powszechnI! tolecięte walki.
rancję. Te mowy nie po to- są, wygłagzan~
Na północy od Stanisławowa nieby im na 'prftwd~ wierzyć. Nł:łwet sami mów..
przyjaciel usiłował ruszyć naprzód ze
cy Wiedzą fi góry, że pełnej wivy nie bu- ~swych rowów. został jednak ogniem nadzą. Dość vdaó sobie sprawę z krytyoznych
szym zmuszony do powrotu.
uwag powałniej-azej pra8y. Po m&wie Llo,yW okolicy Kórósmezó i Kirlibaby
da George'a rozległy się protesty. Trzeba
nieprzyjaciel atakował zawzięcie. lecz
pr~YPJ!.ścić, że olle to sprowokowały Mquidaremnie.. Wzięliśmy przytem do niełba do l-agodniej.seego wystlłpienf1l.
Mowy
woli 17 oficerów i 1170 żołnierzy.
wi~e na ogół do biczego nie obowifłZUją. Są
Na południu od Dorna Watry nieone jakby obowiązkiem ujadania Bt~, które
przyjaciel ruszył do orenzywy z wielkiema wMro-waó g.roźuym wałkom. Im mniej- mi silami.
.
szy sukces na polu bitwy, tem mówić trzeba
Front ka:aktiski: Z frontu kaukasbuńczuczniej.
Mego nic znamiennego niema do doniesienia.
*
11<
W mowie Lloyda Gaorge'a była jedna
nie pozbawiona głę bszego senSlI. Powiedl'liał:"Pośrednictwo pokoiowe w tej
chwili doprowadziłaby do tryumfu Niemiec,
zaś do katastrofy Anglji". W tem jest C2ięać
praWdy. Po tem, co opowiadano o wielkich
zwycięstwaeh, zaw-aroie pokoju w obecny>ob
warunkach mi łaby perory ki~ski. Trzeba
stopniowo zmieniali ton, aby przyg(l.wwaó
Opiłlf~ do pokOjU na pttdBtawie nie tyle zwyuwagą,

cięstw,

ile reałn~ch kauiacznośe.i.
zmierzała już

Moze do tego
Aequtthll.

*
Daleko

mowa

*

rosądniej przemówił

do robotnikttw socjalista angielski Sfł9wdeu. Zwro-

cH do niehpytunie: Po co
czy AnglJa?

właściwie wal.
zostało w

Pytanie postMviune

obliczu zupełnfu zmienionych oko.!i6łłIł>ośei

wojny. Wiilczy się na połu~-nio-ws{!hodzia.
tj. tam, gdzie nie istniejlłl interes1 Au.gJji •
Tam rozohodzi się wyłącznte o interesy Rosji, o test3want Piotra. Wielkiego. Samo się
p1'llez s1~ rozumie, że ostatnie wyniki rue
zap~wts(fają tego, a1Iy te.stllm9n1; ten magł

Dazb~ . •hM>i;OWO. Chodsł fi pOKój, "któryby nie był han.iebnym kcmpremis.m, za ma·

Komunikat

bułgarski.

SOFJA, 18 października. Olówna
kwatera donosi pod datą 17 paździer
nika:
Na froncie macedońskim na wschód
od jeziora Presba i od luku Cerny trwa
ożywiona działalność artylerji.
. Odparliśmy słabe ataki nieprzyja·
ciełskie pod wsiami Oradesznica i Tarnova (Ninze Płanina).
W okolicy Moglenicy spokój.
Na ohyGwuch hrzegach Wardaru
częściowo słaby ogień artylerji. Pod~
czas potyczki patroli nad Wardarem
wzięliśmy do niewoli dwuch anglików.
Front rumll1iski: Zmiany nie zaszły.
Wzdłuż Dunaju spokój.
W Dobrudty trwa miejscami slaby
ogień arty!erp i strzaly ka~bh'lOwe.
Pomiędzy Kujus Mamut a Euidjo
rozproszyliśmy ogniem n~ oddział

nieprzy:jadclski, składa·j.ący się z :3 batalionów i dwuch baterji. Podczas u-

cieczki obsługa pozostawiła
skrzynie z amunicją.

działa

()

teraIJ wejść w wykonanie. Klęski rumuń..
skie rozwiewają w tej mierze wSllelkie naZ komunikatów koalie:ii.
~koWanT1ił nazwą pOO;ojcQ". T~k ozy il1ullej
dzie.je.Ale czy i w innych okoliezJlośllhwh
Z francuskiego (17 pazdz~nika).
strategicznych Anglia ohciałaby naprawdę
l . a t fIIt~ztiK\fł p. A!qni:h, jakoT.y A:ugtja
pałała tyłke Q~Zem0ty. Zap1'~ł tedy
popierać tSjl 'interes rosyjski, ozy może jej
Na północ od Somme francuzi zdo.~wemu kOld&e. który o llemśf'ie wyrsżnie
na tern zależy, aby testament Piotra się speł bylinową grupę ·domó~"J we wsi Samy·
m6wił.
SaiUiset Liczba jeńców, wziętych w
nil? Napewno ni«! Więcej nawet. Gdy.b.y
lil, oep, A:sqnith 0l't'wi~aał o zwyci~
nawet, wyniki walk mogły pozwolić na jtl~ . ciągu: dnia wczorajszego przez francuB~.wąebfl,Dgłei~eh I o zwyci~dw.lI!lh koali·
go spełnienie, Anglja nie pozwoHłaby na to.
zów do niewoli, wzrosła do 90, prócz
CJlt zakrawało trochł na żart.
.
.
Wi~o powtarza.my za Snow d~mem: Po
tego francuzi zdobyli dwa kat'abiny maTfJ satysfakcję ID..ożua mu jednak pozo- . co A:ngllllwalczyi' Tej zagadki ściśle nie roz- szynowe. Na południe od Somme nowy

I

atak niemiecki na stanowisl,a francuskie
na wsćhódod Berny-en-Santerre speł
znął na nłczem w ogniu dział francuskich.
Armftr, wschodnia: Szczególnie gwał·
towna wymiana strzałów była na pra·
wym brzegu Wardaru. Wojsko serhskie
odparło gwałtowne przeciwataki na Be·
lawodę i nad Cerną;."
Lotnictwo: Lotnicy niemieccy rzu'
ciU pewną liczbę bomb na Amiens, przy'
czem żadnyeh szkód wojskowych nie
Z angielskiego (17 października).
Na zachodzie od Serre wtargnęli"
śmy do rowów nieprzyjacielskich.
Na froncie salonickim patrole na·
sze przedaJ'ty się do Bursuku i wy.parly
stamtąd oddzialy nieprzyjacielslde.

(16 października).
Na frontach na północy i na pólnocnym zachodzie od fulghes i w górnej dolinie Bidar gwałtowna działalność
artylerji.
Nieprzyjaciel zaatakował gwałtow
nie wojska nasze nad granicą, odrzucony jednak został przez granicę.
Pod Tabłabufis nieprzyjaciel zmusił
nas do cofnięcia się nieco ku południowi.
Pod Predealem odparto ataki nieprzy·
jaciela z wielldemi dla niego stratami.
W okolicy Rudy wojska nasze stawiają
zacięty opór.
.
W okolicy rzeki Alt obsadziliśmy
Stana, Glegowad. Ci diwa, Dowpolu (?),
Nudil i Cioca Strićatului (?).
W Dobrudży w walce na bagnety
o .. rzuciliśmy pod Carabada wysur.ięty
posterunek nieprzyjaciela.
Z

rumuńskiego

żywność dla Polski.
Biuro Reutera donosi z Longbranch:
Prezydent Wilson zakomunikował, iż jego

O

osobiste zabiegi u panujących państw europejskich, celem dostarczenia żywności
dla "Wydanej na śmierć głodową Polski",
cbybiły celu. Odpowiedzi nadesłały: Wielka Brytania, Francja, Austro-Węgry i Niemcy. Jednakie wielkie różnic~ w poglądach
przeszkodziły osiągnięciu zgody.

Straty
angielsko francusldelll
III

Korespondent paryski "Neue Zi1rcheli
Zeitung" pisze: "Angielskie listy strat,
u waiane za bardzo dokładne i wyczerpujące, dają

niejakie pojęcie o nadzwyczaj
szybkiem zużywaniu rezerw śród wszyst-

kich

państw walczących.

We wrześniu straciła armja angielska
zabitych - 1,248 oficerów i 22,683 żoł
nierzy plus zmarfych skutek ran lub chorób. Rannych w owym miesiącu było
3807 oficerów i 81,282 żołnierzYi zaginionyeh bez wieści i wziętych do niewoli 342 oficerów i 10,294 żołnierzy•. Poniewaź
od l lipca ogól Ha liczba strat angielskich,
w

według

danych

~dowych,

wynosi 17171

oficerów i 288,278 iołnierzy, nie będzie
zbyt dużą, dla. obocr:.ego stadjum wojny,
liczba 100-,00) żołnierzy rniesięczfl"le dla
.każdeg-o

z frontów.

We Francji

uzupeł-

nianie strat napotyi{8 na zIaacznie większe
kudności, niż w Rosji i Anglji. gdyż Francja

n*nększy

swój

wysiłek

militarny u-

czynii.a w ostatnich dwu latach. Skutkiem
tego jest bezwzględne wyniszczenie się armji francuskiej. Chociaż we Francji listy
strat nie są ogłaszane i ofenzywa li pcowa
pociągnęła za sobą względnie nie wielkie
straty, to jedmrkże w przeciągu 23 miesię
cy na barkach Francji spoczywał cały ci~m

Nr. 289.
'tu oporu wobec sił niemieckich . na, froncie wscbojnim. Okres ten przyczymł tez
im dotkliwe hardzo i nie zastąpione straty.

Zatopienie francus!'iego
pomocniczego.

k.rążownika

Do Voss.' Zeit.., donosi~ z Chrystjanji:Zaioga z!itf)piori~go k~lo Brestu
parowca norweskIego .Risbolm przybyła
do Bergen. Opowiada ona, teł pod~zas
gdy niemiecka łódź podwodna zatapIała
Risbolm· przy pomocy granatów i bomb,
przejetdżał obok francuski krątownik p~'
mocniczy który łódź podwodną ostrzellwał, 1~ bezskutecznie. WkrQtce potem
zaś został on sam zatopiony przez ową
łÓdź podwodną.

Bohaterstwo komendanta
łodzi

podwodnej.

Komendant łodzi podwodnej .• U 35" J
v. Arnauld de Ja Periere został odznacz~
ny przez cesarza o~derem "pout l~ me~l
te-. W czasie swej trzykwartalnel ~zla
taJności komendant kierował swą łodZIą· z
nadzwyczajnem .powodzeniem•..•U 35· jest
właśnie tą łodZIą. która: przybiła do portu
hiszpańskiego Cartagena, przywotą~ ląó
łowi Alfonsowi
pismo '. odręczne cesarza
niemieckiego. "U 35" za.topił31 dC?tychczas
126 okrętów o pojemnoścI ogo!neJ 27~,Oąo
ton. W szeregu ty~h ostatm~h z~ald~l~
się również kr~OW?lk fr.ancuskl.R~gel .1
krążownik angIelskI 1tPnm~la·•. Zr:lSZ~)
la on'ł również, wiele meprzYl.aclelsklch
krążowników pomocniczych, a WIęC: "Gallię", ...Provence" i .Minne~polis· •. Następnie ofiarą "U 53" padły Jeszcze lIczne

nieprzyjacielskie parowce transporto:",e. ~ą1ące do Salonik. Podczas pu:edslęwzlęĆ .
owych .. U 35- stoczyła nie mniej niż 11
bitewjw których potrafiła • zdobyć . czt:ry
działa. • U 35- osiągnęła rekord. r~wmet
w tym względzie, że .podczas je~el z vrycieczek zdołała zatoptć okręty ,meprzYlacielskieo pojemności ogólnej 91,000 ton:
O!ółem wyrządziła ona nieprzyjacielowI
szkód na 450 mil. marek. KapitanArnauld
de la Periere wstąpił do marynarki l-go
kwietnia 1903 r. W d. 23 marca 1909 r.
był już nadporucznikiem, a w chwili wybuchu wojny-kapitanem.
'
_
Oli ~ ry niemieckich ".fili p.u I

zeppelinów.
"N. Zi;rcher Ztg." donosi z Londyńu:
Ogłoszono tu wł~śr~ie ~tatys~kę, dofyczą~
cą ataków zeppehnow 1 łodZI podwodnych.
Ze statystyki tej wynika, że. wskut~k ataków łodzi podwodnych stracIło tyCle 2422
osób - do 1 października r. b. Z powo~
da ataków zeppelinów zginęło w tym samym czasle 420 osób, a 938 zostało zranionych.
'.

Koleje

rumuńskie.

Budapeszteński
się z Bukaresztu,

.Az Est- dowiadu
Je
że zaraz z rozpoczęciem wojny t: rzez Rumunję Rosja
zażądała oddania wszystkich kóIeji rumuńskich pod kontrolę i kierownictwo
władz wojskowych rosyjskich. Czynność
tę już całkowicie przeprowadzono. Cały
ruch kolejowy w Rumunji podlega ohe<;:nie naczelnemu kierownictwu wojskowej rady kolejowej, złożonej wyłącznie
z oficerów rosyjskich.
Przejście koleji rumuńskich pod
zarząd rosyjski nie spotkało się z żad
nym protestem ze strony rządu rumuń
skiego.
w

Ewakuacja Bukaresztu.
Zurychski .. Tagesanzeiger łf donosi:
Celem utrzymania łączności między woiskami rosyjskiemi a rumuńskiemi, znaczna część Rumunji między Siedmiogrodem a dolnym biegiem Dunaju, wraz
ze stolic;:ą państwa Bukaresztem, będzie
opróżniona.

"BasIer Nachrichten" donoszą: Wedle doniesienia "Russkoje Slowo", wszystkie archiwa rządowe i zapa_sy metalów wywieziono już, celem ich
zabezpieczenia, do SebastopoIa.
Zamęt

w Grecji.

Jak doncszą dzienniki włoskie z Aten,
ptlnowne otwaroie Izby greokieJ, które} - roz·

. wiązania; jak wj8~omo. żądał czwór8oju!:!,
odroczolle zostało edyktem króla Konstantyna 3 dnia wczorajszego, na dn. la list!)pada.
B uro Reutera donosi z Aten: W kołach ursędowych panuje Bnowu żywa czynnoać. Poseł fraueuBki konferował z prezydentem ministrów i ministrem spraw zBgranicznych. Prezydent nie chciał niczego pówiedzieć o tej rozmoWie, oświadczył tylko,
ierozmowa była prowadzona w fllrmie bardzo przyjaznej i wt'n sposób stworzono podstawy do dalszych rokowań. Nas~pnlę prezydent gllbi netu był na audjencji u królI).
Sądzą, że rokownnia dotyczyły kontrolI nad
kolejaml j ,policją.
Jak donoszą, poselstwa ententy '!IV A te ..
aach otrzymały polecenie, aby jeazeze ras

zaproponowały

Grecji porzucenie

nellUal-

Dłlśct.

"Daily Mail c donosi z A~n: Losy bcH.s
j rZĄdu - WiS2ą Ha włosku.
GI)1 prezes mInistróW zakomunikował wCjioraj królowi. ił
admirał Fournet cdmawia złagodzenia najnowszyoh żądań koalicji, padły g~altowD:e
iłowa. Lambros udał !!iQ naatQpnle do mI·
nisterjum spraw zagra.nioznyeh, g~zie ozn.ajmil ia z~mierza UStąpiĆ, WreSZCIe pramIer
lIde~ydował JOię pozostać na stauowiaku. Gdy
wieczorem wylądowali marynarze fraaCU8cy,
LambroB udał Bi~ l!pie~znie do króla i zna~
lazł go ligromnie wlburzeaym. Król pewiedzi&l: Nie pozostaje mi nie innego, jak tylko udaÓ Bil} wraz III moimi do Lari!!!!y·. Prezes mllli1>trów nie bJ'ł w stanie odwieść ł;ró~
la. od powziętego_ postanowienia. Dla\ago tei
udał się naj pierw do Aten i odbył lla.radę ze
Bkuludisem ł Gunarisem i Drllgumisem, .któ-

rzy na skutek nalegań jego Pil~ą3yli ~. Tatoi ażeby zakJil1ąl\ króla. by nIe esymł te-

go: Król przyrae~ł odłożyć natuie. 'P~l'ÓŻ_
do Lari!!sy.

PomImo to, te wuylltkiege,--oo

dlie"je- Bi~ obecnię, wynika,. ze król I • •ier~a
w Larissie pocz}'sid wS2elku3 prsygotlłwanta

do obrouy.
• •
.
Korespondent dziemuka ..Secelo ... telegrafuJe! Całe Atąny zostały ob;~te wrzeniem.
Według doniesienia" Oorriere dełlaB~.
rac 'Ilpodzfewanem jest wkrótce Jłrsybycie
eskadry amerykańskiej. Ludno<e iywttllldzieję, ze Ameryka wystąpi w I brom~ neu·
tralnlJśei Grecji.
."

Re.olucja . lir

Ateną...

Fronda Rosji.
Do Stokholmu donoszą z P~ters
burga: "Napręźcnie pomiędzy Rosją.a
mocarstwami zachodniemi wzmogło SIę
w ostatnich dniach. Przyczyniło się do
tego krytyczne połoienie armjirumllti~
ski ej. Rosjanie z8J'zucająanglikom, że
aczkolwiek dobrze znają ogólne potoże"
nie >wojenne, nie wysłali odpowiednich
posiłków do Salonik, natomiast forsownie prowadzą ofenzywę·nad Somme. Z
tego powodu Rosja podejrzewa Anglję
o ukryte zamiary.
W ostatnich czasach prasa -rosyjska
rozpisuje się o tern, :Ze Rosja me przy- miD~",!, Bpra~d.~j,CYQ.h. wsttpuycb, aby zestąpiła doznanej ugody Iondynskiej bezchCIeli zgłOSiĆ Sl~ w tej lIpraWie dl) kancew
warunlwwo, lecz przeciwnie. poczyniła. - lArji politechniki'ł.
.
pewne' zastrzeżenia - •

Plany fil1anSGW2 Barka.
.Lok. Anzeig.

Ń

donosi z Kopenhagi:
petersburskich, mi..
nister ';karbu, Bark, w swych wyjaśnie'niach w sprawie b';dżetu podaje, co na~
stępuje: "Gdy udało się nam dla tak
potężnego, bo., czteromiljardowego budżetu uzyskanie równowagi, to stało się
to, 4ziękiwzrastajęcemu sfaledobrobytowi narodu (?). . wywołanemu kolosalnemi zapotrzebowaniami wojennemi,
wzrostem płac robotniczych i zakazem
spotycia . alkoholu. Przeszło połowa
owych 18 miljard6w ftIhnł które zostały
wydane na wojnę.. pozostała w kraju i
przypadła w udz~e ludJ\ości. tak, iż
stanie' ·się mo:iHwem podniesienie po,datk6w, potrzebnych do pokrycia w:el~ich zadań po wojnie, zaś głównie na
oprocentowanie wielkiego, długu pań-.
·stwowego". W dalszym ciągu minister
Bark Wywodzi, iż szel'eg planów nowych
podatków. jest oheq'l~e , ~p_racowywany., _,
Wedłud wiadomości

Corriere della Sera· dOwiaduje
się 'z "Aten, że w dniu parady. k:6lewskiej ilum urządził demonstraCję 1 przy~
bierając coraz groźni~jszą posta\~%,\Vo.-
łal: "Precz z koalicją". Policja, '.' kawaBudowa ncwych o,kręłów '
lerja i greckie. wojsko. _marynarki_ .oto
czyJo plac kordon~m. Tłum JU05ąq
wojennych _ Ameryce._
sztandary greckie i amerykańskie, udał
"Berliner Zeitung am .Mittag" de·'
się przed poselstwo Stanów Zjednocz?"
nych, gdzie- -jednak nikt w o1ma~ Slę nosi 7. Rotterdamu:
Departament marynarki w Waszyngnie pokazał. Tłum chciał się rzuc ć na
tonie
ro'Zpisał ofertę na natychmiastową
znajdujący się naprzeciw dom Venizelobudowę 4 okręt6w bojewych o pojemnosa, policja jednak nie dppuściła do tego,
przyczem doszło do starcia. DeJIlon- ści po 32.000 ton, 4 krążowników wystranci urządzali po mieście pochody aź wiadowczych. 20 kontrforpe.dowc6w i 30
do p6źnej nocy. O g. 9 wiecz. zeh.ra1a łodzi podwodnych. Budowę tych jednosię rada ministt<ów. Korespondent do- ; stek uchwalił juz parlament.
daje, że położenie dotychczas nie daje
Indje żądająaulonomji.
powodu do qbaw•..
..Times· donosi z Simla: Dziewięfna"
Pisma angielskie opisują przebieg stu członków indyjskiej rady prawodawwypadków w Atenach z 16 października: c~ej zwróci!o się do wicekr6Iaz noweKról' nie wygłosił prż,emowy, jedynie mi
Ż~ d Iniamt
W zWiązku z ofiarami
tylko mini.ster marynarki odczyta! z~ indjan, - składanemi dla dobra kraju ma~
ny _rozkaz dzienny. .Po przeglądZie wOJ- cierzystego podczas wojny, domagają się
ska przyglądający się paradzie tłum, u~ oni niezwłocznego zaprowadzenia auto·
rządził demonstrację, poczem olbrzymie
,tlOmji w Indjach i zr6wmmia praw przed..
masy ludu ruszyły w. pochó~ ~pod wo- stawicieli indyjskich w radzie państwo
dzą· rezerwistów i znanych gunarist6w,
wej angielskiej z prawzm przedstawiniosąc portret .. króla, uwieńczony wacieli dominjum arigieJsk'ich. Dotychczas
wrzynem. W pochodzie u~zestniczyli bowiem IndJe w dziedzinie prawno~pań
także żolnierze i majtkowie. Gdy postWCwej uwatane są za kolonje angielchód przechodził kolo poselstwa angiel- -me.
skiego, z tłumu dobywały się obelżywe
Chiny chcą ustąpić.
okrzyki.'. W pobliżu teątru miejskiego
doszło do starcia. Admirała Fourneta
Ze Stokhołmu donoszą do wrocpowitano gwizdaniem. Z teatru wyszedł ławskiego .GeneraI-Anzeigera":
oddzial znajdujących się tam marynarzy
Z Mukdenu dochodzi do pism pefrancuskich chcąc zagrodzić demonstran- tersburskich -madomość. ze napręzenie
tom dl'-Ogę, tłum jednak rzucił się na pom'ędzy Chinami a Japonią przybiera
nich i wparł z powrotem do gmachu tę w ostatnich czasach formy'łagodniejsze.
atralnego.
Niepewność istniejących stosunków we ..
Korespondent dziennika medjolań wnętrznych w Chinach. mianowicie rozskiego .Secclo" donesi, że w -Atenach dźwięk pomiędzy północą a południem,
wybuchło formalne powstanie. Wszyoraz postawa dyktatoHka strony cmńw
stko nagle się zmieniło. Według infor- skiego stronnictwa wojennego t skłoniły
macji .. Corriere delIa Sera", oczekują cn:ński rząd centralny do tego. aby się
tam rychłego przybycia eskadry amery- okazać chętnym do ust-ępstw webec
kańsk:ej, ludność bowiem wierzy, że Aniektórych ważnych żądań ze strony Jameryka wystąpi w obronie neutralności ponji. Na rozkaz chińskiego rządu uGrecji.
stąpić mają wojska chińskie z południo
Biuro Wolffa donosi: Przez. całą wej Mongolji, tak, że japonczycy mogą
noc panował żywy ruch między Atena~ tam przystąpić· do okupacji kraju. J.edmi a zamkiem Tatoi. Wszystkich urzęd •riakże wzbrania się stale i stanowczo
nik6w dworskich wezwano do pałacu rząd chiński zezwolić na ustanowienie
królewskiego.
. urzędów doradczych dla oficerów japOń
,.Times" donosi z Aten, iż maryna- skich w chińskich szkołach wojskowych•.
rze koalicji, znajdujący się pod rozka- Pomimo to. odniosła już dotychczas J.azami oficer6w' francuskich, zaatakowani
ponja znaczne zwycięstwo dyplomatyzostali przez policjantów greckich. Z te- czne nad Chinami. .
go powodu nawiązano układy pomiędzy
posłami koalicji a rządem greckim. Panuje nadzieja.:Ze nieporozumienie zostanie załagodzone. Jednocześnie poseł
francuski odwiedził admirała f'ourneti
zapropohowal mu zaprowadzeniekontroli nad policją w inny sposób.
w

Kopenhaski uPołitiken" notuje pogłoskę, obiegającą w Sztokholmie, wedle której prezydent ministrów Hammerskjoeld zamierza' ustąpić ze swego
śtanowiska. Jako jego zastępcę wymieniają obecnego mini3fra. spraw zagranicznych WaHenberga.
Przyczyną ustąpienia Hammel'skjoeI..
da. ma być konflikt handlowy z Angłją.'

u.%.z.d••~~
,
Są tod wie nowe instytucje, JJl'ojekWwana dopiero i mają powstad przy zarządzie
miasta. W oelu rozwllŹenia tego projektQ
magistrat 'powołał Komisję ś ndl!lałetn pp.
Bła;azkoęvskiego, ł.'l@.iawsłdego. Wysockiego i
Szymanowskiego. Z lllnaczykależy, te przl

b. m giatracie_ ietniała kasa. 088~dnQśe,ill'
puleclł ją

wa, ale gen.-gubernaturHar1co
zamknliĆ.

Szpital .. T.orkach."

Z dniem 1 b. m. otwarty,

został

dla

'cborych umysłowo Sipitał w 'l'WorkllCll.
Koszty leczenia \\'yn{}BZ~ 2 marki 50
dziannie. Bez opłaty mogą być pr.tyjmowa·
ni. tylko tacy CQltrzy. którzy <lkatą się nie.
bezpiecznymi dla siebie lab tei otoczenia.

ten.

Szkeł'a

W

koła\!h

rabinów.

zydowskich poruszono,pro-

jekt wznowienia n'egdyś fsmiejlJ cej-8skeły
rab=nów. Na. ten cel istnieje - podług informacji prasy żydC)wskiei-fundusz 150 tJsięcy rubli s legatu smarłego Jttkóba -H4rtu; f!l'HltlBlU teg{) dotj'cheaas nie moźDa
było używać, Jlouiewaj przywitlzany hył
d(!ń
wa'rnnelr. że' j~zy~ld6m wykładowym
"koły rabinów lłla hyć język polski. SiedlC9.
dużem ndowoleniem Btwiercblld m{l!.
na fakt, te wśród ludu wiejskiego w 1\'9dleckiam ustalssię pełne uświadomieu,iew
ducbu narodowym. Ludilt ŚĆ odzwyezaiła
s'ę ju
zreszt:ł od porządków :rollyjd:ich i

Z

ię bez nich uC.l}śliwą.
Całe Podjasie pokryte j ,et mogiłami poległyoh vi sierpniu HU5 T. iołłlierzl. O sta..

CJluje

faDne utrśym!lDie grobów' troszczą -się wła
dze wojskowe niemit'okie. Cz~sto ,mORa
smaltić wypisane na nieh polskie. nasw:ska.
Dla nas jednak te dawne mogiły 'bohaterów z r(iku 1831, o których nie wolno było
p~m'ętaó. najświętsge BI} i oajdroiszE'. Dobrze. że dzis:iaj te wielkie polwjowis'ka uroczyście będ, gcrezone.
Lwiłw.

Namiestnik bar. DiIler powrócił d 14
b. m. wieczorem do Lwowa z podróży inspekcvjnej po Galicji. On; 16 b. m. przed
południem namiesłni!f przyjął: biskupa sla..
nislawowskiego Chomyszyna, deputa.cję k~..
mitetuotywatelskiego w sprawie aproWIzacji miasta oraz kilka osób prywatnych.
Namiestnik bar. Diller przystąpił do
Tow. dziennikarzy polskich jako członek
wspierający.
.
Najaktualnie;szą z dziedziny 8I:fOW.lzacji kwestją jest obecnie: zaopat!zeme. srę
mieszkańców Lwowa w ZIemnIaki na ZImę·
Przeprowadzone niedawno pertraktacje u·
rzędu miejskiego aprowizacyjnego z. wła
dzami wojskow.:mi wypadły na ogol ko·
rzystnie, dzięki czemu miasto, któr:mu
groził brak tego najniezbę6niejszego arty..
kułu gospodaIStwa domowego. nie ma pod
tym względem pow~u .do ~baw., .
Z chwilą pojaWIenia SJę plerw~zycb
transportów dostarczonych, przez WOlsko.wość. zgłoszono w biurze zakładu aprowl~
zacyjnego mnóstwo zamówień, które w
ciągu' kilku dni dosięgły liczby przeszło
200 wagonów.
-_
Redakcja .•Dz. Pol." ogłasza: Z powodu ponownego znacznego podrotenia
papieru, tudzieź wog61e nadzwyczajnych
trudności wydawniczych, wywołanych st(J~
sunkami wojennymi, zmuszeni jesteśmy z
dniem dzisiejszym czasowo zawiesić wydawnictwo .Dziennika Polskiego".
Po........
Ze strony urzędowej donoszą do
"Dzien. Pozn."": Publiczność .skarży 6ię,
że niektórzy kupcy sprzedaJą te ~me
towary po nier6wnych cenach, mIanoWarszawy.
wicie po tati5zych cenach za poświad·
Z Jłołiteohlłiki.
- czeniem, a po wy-isZychcenach bez poSekretarzem politeehniki warszawskiej
świadczenia.' Kupcy facy -tlumaczą czę~
na rok akademicki 1916/11 został mianowa- sto nawet .publicznoś~ Że płacąc wyż"
By pnez szefl administraeji cywilnej przy
sze ceny, uniknie niewygody połączonej
gefleral ~ gubernatoratwie 9larezawakiem, p. ze śtaTaniem się o poświadczenie.
Witold Dobrowolski.
Takle nadużycia powiększają liczbę
Kancelarja politecłurlki prosi naB O za-p:rzeciwnik6wtakzwanej "listy wolnej, mieamenie następującego wezwania:
' i dopr()wa~ają. do zupełnego usunięcia
y,Wsywa Bię tych wuyatkicll pan&w tej listy. A zatem własny interes kupkaadY1iaUw. kMrwy ~8kntek pUeBskód zę- c6w wymaga usunięcia takich nadużyć.
wnomtlł1ch nie mogli sławić 8i~ d'O eguw

zz_m Jł8lskłcłl.

Pl"xesilenie gabinetowe
w Szwecji.

Bank miejski i llllliej",. Ił....-

z
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'JAN PlETRZYCKI.

Rota,
Oto nas, Boźe, pasuj na tyterzy i
I piersi naszej daj z ognza pancerze!
A kędy krwawa. twa burza uderzy,.
Tam będzie nasze z tą bu;zą przymle!'zeBośmy się w szaty płomlenne szermrerzy
Odziali, jako anielscy rycerze,.
..,
Co szli, szkarłatem chmur twmch owtan.L,
Z potaruwalki do słońca przysłani ...

subjektywnością", bo "pokazuje co ijak
widzi". Zaś .Na dnie" "może nie jest arcydziełem~ ale jest.w każdym razie· "wybit-

nym pomnikiem dutego szmatu .tycia l
cierpienia ludzkiego".

'

Na razie wystarczy tych par~ cytat,
by zrozumieć. że pierwszy występ kiero:
wllictwa teatru w roli własnego krytyka 1
adwokata swych poczynań był jaknajfatal
niejszy.. Wierzymy, że nas.tępne pro~ra~y
będą posiadały jeszcze WIększą obl~to~c.
niot ten, o którym mówimy. Będzie w~~
pewnie i więcei w nich humoru. Tu!Hi
chcemy tylko zwrócić 17wagę, że kie~o~Ulc·
two teatru piszące sobie, wbrew Opm}l ~u~
dżi świadomych pochwały i samo ocentające swą pracę,' będzie musiało, siłą rze~
N

t.~DZKA

dach . pov.liaf:owych w większych mia~ach, najprzód w Warszawie i Łodzi.
elem kurów jest udzielenie najdementarniejszych wiadomości teoretycznych.
potrzebnych w służbie b\\;uowej i matą
na widoku gł6wnie względy praktyczne.
Czas trwania kursu przynajmniej
12 tygodni -zastrzega się w połączeniu
z kursami dopuszczenie do praktyki w
l:lrzędz.ie publicznym.
•
Warunki przyjęcia: Skoń<:zone 18 łat

Ul.

Płmłmwsłtu

Hr.

BIuro Gef1do n

KOUSU~=EłłTA
czynne

Młunrter,

b~:;;

frant

PRAWNEGO

pr-zcrwy od 8 i

pół

rano do 7 wiecZ'

zYcia,świadectwo dojTzalości. wyższego

~ak!adu naukowego,

przynajwmiej1 szeDWiIdlieścill pięć hIt temu.
brak ułomności cia~a,
(List Leo 13elmonta do d·r2. Zamenhofa).
kt6l'eby wykluczały możność użycia kanWieke 8Z"-twwuy Panie!
dy?a~ w służbie publicznej. UdowoMuszlo) wypowiedZieć moją myśl-nie
dmenIe posjadania środków utrzymania
czy, stracić śród pubHczności wiarę, z~.u· !la czas kursów i sześciomiesięcznego za- mogę skrępować mego pióra-czuję potrzebę zara~ na wstępie zawołać: Pan zwycię
fanie i szacunek. Zresztą - jesttoJuź . Jęcia w praktyce. '
żysz, pan ZWYOię2iyszł
rzecz jego. Ale jednego mamy prawo się
. Prz~7j~ie zależy od zv~:arzc;:hniego
Jakkolwiek świat będzie uśmiechał się
Iwskrz.eśnie
domagać, by nawet głu.pstwa, wypisywakle~ow1~~<;tv.'·; jego uznaniu pozostawioCzyn, w naszych dłoniach poczętj boleśnie! ne na pI:ograniach, pisane były po polsku, ne Jest również przydzielanie kandyda~ i śmiał do rozpuku, pakami wskazywać bę
dzie .robieieli j~zyków, c:'kwilibrystów gra·
a nie w żargonie ze Starego Miasta.
ów do poszczególnych miejscowości
.
M.
matv1d, prawodawców gwary wszechświa.to
Rzuć nam tw6J wicher huczący do dłoni,
ursowych. Zwierzchniemu kierownicwej", jakkolwiek Vobpiikiści i Esperantj'śoi
Aby rozgorzał wnlm pożar i siła.
.
twu prz~i'sługuje prawo dopuszczania
dziś niejedlł()krotnie zalewają si~ rumień
osób,
zajętych
już
w
kancela:rjach
~oficjaI
Z błyskawicami niech ,będzie w p0l!0m,
Ił!
cem w pruktyoznam towarzystwie, kryją w
nych,. w miejscowościach, gdzie się od~
Które przez chm1frJ!twa ręka,rzfctla -:-'.
,:1
~'łUł!uB
L
kiltach dt,szy SW(i,;~l .. bł~dne sny", albo nab~waJą
kursy,
do
korzystania
z
poszczeNiecłt, jako płomzen, przygarnte su;do mej,) 'dl n .Ufnł ....~'1J~~h i ~rfltl~·łl'it urZ!'ubt·ł!,ńłU n.iłń.
wet wysta.wiają iiię nil pośmiewisko; jak·
Aby ognistą osłoną mu, by~a
'.
.'
11 ~'Jf" &~"
I oł 11 .. 11 1."
I!tf.Id nuw plan
golnych urządzeń kursowych.
kolwiek
zawodow; Krytycy, klęczący tylko
l znakiem krwawym, za ktorympo,wstanze
SturoW9Cn vełsmch·
k Przygotowanie obeimuje naukę, po·
przed własnym rozumem, lub przed prieoazy, ćwiczenia i wykłady. Poza tem
· Duch, pety go 'Zą)ezwii f1.iJyclI,grom/r:lli:;o~
Celem przysposobienia urzędni~
SZł08\}ilł, nie rozumiejący przyszłośd, ki wak6w dla przyszłej slu.:::by Po.ńsiwtJ~ uczestnikom kursów dana będzie S'P0~
11\
"m~remi glowllmi", jakk'Jlwiek, wreszsobność
kształcenia
się
poza
pro~l'a~
'l/.:ej i administracyjnej pólsktej, ge#
oie wielu ludzi zagrodZi pań3ką drogo pr~·
. neral -gubernatorstwo warszawskie mem w języku polskim ! niemieckim
ciw Vola~,ilłowi, mimo tysiąca innych przyprofelduje utworzenie podczas zimy oraz w stenografji.
czyn i praeszk-&d, paD ~wycięi;yBS. panie,
Nauka:
24
g(9dziny
tygodniowo.
1916 r. Kllrsó-w przygotowawczych,
paD l'IwyoiqśYSI.
1)
Wybrane
rozdziały
prawa
pań
w języku: polskim.
Oto dziś, z każdym ćbiem. coraz wią
stwowego i administracyjnego;
cej
wierzę, ze po niedług:m czasie psuski
I. Kursy aRademiclde dla myiszej
2) Pojęcia zasadnicze prawa cywiljęzyk zadźwil;oay w miljonaoh ust od jedtleadmInistracji.
nego;
Zarząd Teatru Polskiego niezad,pwolony
go
do drugiego kraUCli EurollY_ Jest on tak
Kursy akademickie, w razie wystarjest oceny. jaka spotyka ząmierzeniajc..
3) Sprawy pol!cyjne;
łatwy,
Ee wielka cz~śó Indg] nie pojmie P'lRR
Czającego 'udziału, będą urządzone przy
g~ j prace ze strony. krytyki miejscowej.
4) Rachunkowo~ć i sprawy podatskiego trudu; już dziś słyszałem: mówi$., Ż.
.
Niezadowolenie to zrodziło w pomysłowem uniwersytecie warszawskim. ,Trwaćhę~ kowe;
nie dałl Ś pan ni!', żeś tylko zlekka prze..
dą okolo 12·tu ty~odni, w cZdsie odp&'
5) Z ekonomji społecznej.
,
kierownictwie teatru •. pragnienie wyzw:olem;eL,1ł słowa języków romańskich ... a wiedz
łowy listopada 1916 roku do Wielkiej
niasię . zpOdopinji prasy łódzkiej i stwoĆwiczenIa praktyczne obejmują capan - bal pau sam to wi-esz najlepiej - te
Nocy 1917 r.
.
łość umiejętności załatwiania spraw i
rzenia swego własnego sądu. 1(u celowi
jeBt
największą pańską zasługą: ln~hko~e
Warunki
przyjęcia:
Wykszta~c~nie
biurowości. Pokazy, zwłaszcza z dzie~
temu kierownictwo teatru wybrało dwie
Inollumie to li! (Jgasem'"
dziny techniki, będą miały miejsce podrogi; -:- pierwsza z nich - to przez sie-. uniwersyteckie w l,raju lub za granicą.
Ja zaś szczęśliwym Bię czuję, Ze jui dziś
bie samego pisane sprawozdania do pra- mianow;cie: albo ukOJlczone,po przy... , południu. Nauka języków i stenografji
znam język pllń&ki. Ile radośoi pOBiadłem
będzie udzielana w godzin'1ch wolnych
sy warszawskięj, . druga zaś - to własny. najmniej trzyletnich studiach uniwersy·
organ teahtt •. Organ. w kt6rym jeszcze teckich, wykształcenie prawnicze, dają- pnpołudniu i wieczorem. Wykłady mają Bt~dł COfaz barddej dziwię się, że za po· nit'"ma, coprawda.· ogłoszeń przedsiębiorstw ce prawo do wstąpienia do wyższej służ.. , się odbywać okolicznościowo, celem po- mocll pańskiego drotinego słowniczka moźl1t\
wypowiedzieó takie bogaotwa myśli i odcieby sądowej i administracyjnej, albo też· głębienia pojęć uczestników kursów o
· pogrzebowych, ani . dzialu nekrologów, są
niów myśli. Jeszcze W62iOfaj nie wienyłem.
przynajmniej 2 łata sfudjów uniwersy· .' istocie państwa i obowiązkach urzędni
natomIast sprawozdania z wystawianych
że znajd~ w nim, eo mam dz'siaj. I to nie
teckich i cQnajmniejtrZ}'letnie zajęcie ków. Koszty będą pokrywane ze środ
sztuk, oraz . wyjaśnienia dyrekcji.
będzie przesadną pocnwałą, gdy rzeknę, że
'Zmtdzony i zmęczony widż może. 'pł"aktycznew administracji pl~zedsiębio'I'-·· ·ków publicznych; oplafa- zalml'sy wyw pańskim języku tworzyć można łatwemi
wtrakde .antraktu rozerwać się . nieco.
siwa .rolne~o, k'upieckiego lub przemy~ nosi 6 rb., czyli 12 marek i winna być
środkami
wZIDnonienie i osłabienie, śmia"
uiszczona z góry.
Może, po j::onnrej akcji obrazów gorkijOw. ,~lowego... Wiek od 21- do 40 lat. Zobołość
i
ironję,
iskierki uczuć widoczniej, zro.- Podania o przyjęcie należy wnosić
· skiej sztuld, znaleić trochę humoru, po- wiązanie brania udziału w kursie całkonumiałej i czulej, niż w językacb natural~
'.
do naczelnika powiatu (prezydenta podanego mu przez pomysłowe kierownic- witym.
nyeh, a. styl jego I;~dlłie siavrał się z czalicji) najpóźniej do 25 października 1916 r.
Osobom poszczególnym, biorącym
two na szpaltach programów teatralnych.
sem
coraz oryginalniejszy. nowszy. bardziej
Osoby nie mieszkające na obszarze ge~
czynny. udział wżyciu publicznem, moOne tobCiJiiem są ową skarbnicą weso~
lakoniczny i myśli pałny. błyskotliwy, har~
nerał·gubernatorstwa wal"szawskiego winże zwierzchnie kierownictwo pozwolić
łych rozmyślań przysiligłegosprawozda w·
moniJlly i dowcipnyl
na uczęszczanie na pewne wykłady, ćwi-- ny \vriieść podanie bezpośrednio do precy, oraz swywolnych uwag dyrekcji.
'
Nie mógłbym raec tego wszystkiegf\ pa~
czen'!a
itp.
kursowe.
.
zydjum policji w Warszawie. Do podaDla przykładu przytoczymy tu kilka
Rursj! przygotowawcze obejmują: Wynia należy dołączyć dowody spclnienia , nu wprost w oczy, ale mozeB~ mi pan wie-_
· ustęp6w z programu z dnia 14 paździer
rzyć calem sercem. Gdy to piszę, piezę
warunków przyjęcia oraz krótki swój
kłady, pokazy, ćwIczenIa praktyczne i
nika., Przedewsz.ystkiem ma głos dyrekz całą wiarą i nadz!13ją i nie ; Ił, ogę pisu6
życiorys.
cja. W celu zgrania się zespołu, oraz po·- dyskusje, wycieczki nauKowe. Zwierzch ..
inaozej, widząo, jak moja pióro leci, bieży,
nie kierownictwo zastrzega sobie prawo
znania sił aktorskich "kierownicy teatru
płynie po paplane, jak dobrze słucba moich.
uciekali się do.sztak jednoaktowych". uwalniania uczęszczających od poszczemyśli i nie oszukuj9 mufe. I !.lZylim spoilił
. Zdawał()oy się więc, ze teatr zagrał "Bzy ,gólnych wykładów, ćwic'7.eń; wycieczek
To
i
owo
.
się,
lub znudził, ucząc si~ pańskiego ifiZ) ka'l
i t.p. Będą wydawane świadectwa udziakwitńą"- Przybylskiego, lub .Consilium fił
Nie,
ani trqchę!
lu
w
kursach.
cultatis".Lecz nie. Dyrekcja teatru wy~
A~hl gdyby nauczyoiele mas, ludzie
lflykłady: okolo 24-ch godzin tygojaśnia bowiem, że taką ,jednoaktówką jest
genjalni,
poeej, znali język pańsk! JtJ, co
Rościu
!ZkO
CZy
Hitkiewitz?.ó
dniowo.
dla niej .• , "Salome"l Teatr Pol sld, prócz
dziś zrani kilka innycb języków, już mam
1) Prawo pańsfwoweogtJlnej
względówaftystycznych i kasowych, ma
Raz spory zazarte toczyli dwaj młoązieńcy,
dziE}ki temu horyzont o wiele IIzersl\Y...~
2) Administracja państwowa ogólna; 1(to dla naszego kraju zasłużył się więcej,
jeszcze i inne, względy, decydujące o re·
T,t·órca dobrego języka międtynllroco
3) Wstęp do pl"awa cywilnego;
pertuarze, miaoowice "wzg;ędy technicznft'.
Czy Tadeusz ł(ościuszko, czy Mickiewicz
wego jeat niemal Gutenbergiem: ten ostatni
4) Gospodarstwo społeczne.
Dotychczas słysze1iśrnlt, że ze względ6w
Adam?
dał skl'zyd18 myśli ludzkiej, ale ów fO'zbiJ3
5) Finansowośc;
· technicznych moina wystawienia jakiejś
- Ja znacznie Naczelnika nad - wieszcza
mury
językowe, które zagrodziły dost~p my ..
6)
Dziedziny
techniki,
mające
zna"
sztuki zaniechać. Z programu teatru lódz#
przekładam.
ślom oli innych narodówl
czenie dla administracji np. r.ygiena, bu~
kiego dowiedzieliśmy si~ jednakźe, tekie~
On bohater Racławic-.;.dad się nagłos
A pau jesteś t1l.kim twÓrcął Jllkk<H.
.
..
pierwszydownicfwo,dosfarczanie elektrycznośći
rownictwQ ze względów technicznych wy·
wiek
nie jestem 'prorokiem, ni wró~bitł\
i
inne.
stawia. sztukę Gorkija "Na dnie".
- gdy Mickiewicz się wsławił. •• czym? .•
mam
odwagę
zawołaó do paRli:
'
ma poszczególnych giUp, hiorących
.
Przejdźmy teraz z kolei do ."Głosów
pisaniem wierszy t ..
Zwyciężyszf
,
udział.
może
.
być,
stosownie
do
ich
zaz widowni", urugiego działu programu te- Lituję się nad panem - odpad na to
wodu, wykładom pod cyfrą fi nadany
atmlnego~. Stwierdziwszy odrazl1, i.t głosy
dr:lgi,specjalny ·ustrój.
te nie bardzo' są grosami polskimi \ (patrz:
- nie wiesz jakie dla' kraju Adama za"twarde obelgi. wyrzucane śmiałą odwagą", .
sługi,
Pokazy i wyclec2k.i naukowe.
Wieśd Z Rosji.
brzmi to zupelnie' tak samo, jak "kupiec
toż trzeba być filłstrem by nie mieć
Dla tychże będzie regularnie pozoKraj C8'5ar:za MikOłaja II.
drzewny, zabity rabusiem"), podkreślmy stawiane wolne popołudnie IN tygodniu;
,
pietyzmu
Z
Petersburga donoszą: Ogłoszone
logikę ich i kwiecistość. Salome wilde'ow·
dla
twórcy
gienjalnego
Polski
romanpo ukończeniu wykładów przewidziane
urzędownie, że ministerjum spraw ze~
ska jest dla autora elukubracji proo-ramo,
tyzmu
...
są posz~zegÓ!ite większe ekslru~8ie.
wnętrznych poleciło przedstawicielom swo'wej ~ciekawem dzieckiem", a pote~ "po_
- Romantyzmu !... pierwszy mu przerwał
Wieczory dyskusyjne.
óratnioną w swej dumie, dziewicą a , by
ironicznie- im dyplomatycznym zagranicą powiadomić
Wykłady i omawianie spraw r6zmaiwreszcie stac się "dziewczęciem, nieświa·
- Romantyzmu I... to dobre l-mówisz pan odpowiedn:e rz;ądy, że ool{ryte podczas
tych ogólnego znaczenia.
domie pojmującem swą władzę lzad... oj.
wypra.wy kapitana Wilkickiego w f/(ku
prześlicznie..•
Koszty kursów będą pokryte ze - R.omantyzmu I... ha 1. •. ha I... ba 1. •• ależ
czymie" (siclll). Coprawda, autor w skrom..
1913 l 14 na morzu Lodowaiem pasma'lą
środków puhlicznych.
Uczestnicy poności swej ma jeszcze pewne wątpliwości
pan ma bzika I... du, pod o;?;ólną nazwą ~!(raj cesarza Miwinni wnieść opłatę za kursy, wynoszą
"czy takie właśnie pojęcie roli jest w·łaści
ko!aj~ II" wcielone zostały do państwa ro ..
żeby w d:dsiejszych czasach bronić rocą 60 rb;, czyli 120 marek, płatną w 2-ch
wem jedynie", ale zaraz zastrzega się. że
mantyka 1.•• sYJsklego.
ratach z góry. Zwierzchnie kierownicbyło ono .przekonywująee ikonsekwen@, ja wolę Kościuszkę, bo wszak przyBudżet Rosji.
two moźe zwalniać Ut;zestników kursów
tne".
znać trzeba,
. "BerHngske Tidende" zamieszczają
od opIaty. Podania z udowodnieniem
.' Och, tak. Bo Salomew tragiedji WIł-
za niego otrzymałem funt coś z ćwiertelEgram otrzymany z Petersburga o pro~
spełnienia wat'unkó'w p.rzyjęda i krótkim
de/a zupełnie tak samo jest dzieckiem,
.
cią chleba,
jekcie budżetowym, opracowanym przez
opisem przebiegu życia, winny być wnie,dziewicą idziewczeciem, jak sam utwór
gdy za pańskiego wieszcza podobizny
ministerjum finansów na rok 1917. Presionedokwestury urewersytetu, odjest jednoaktówką, przeznaczoną do zgrygłowę,
liminarz wykazuje deficyt w sumie 13 m1id~ial kursów. najpóźniej do 30 paŹ'dzier
wa:ńa się aktorów.
.. .
'
jak:ftś tam nędzną ... phi 1... funcika pojonów rubli, który ma być pokryty przez
nlka 1916 r. Urzędy powiatowe (preAle idimy dalej. Z Wilde'a. przej<lź
,
łowę· .. wyź~ze wpływy, a.niżeli się przewiduje. W
zyd:ja polic~i) podejmują się załatwiania
my do utworu Gorkija, który był "wielkim
por0'!llamu
z rokIem bieżącym budżet doFig-lik.
przesylek.
.
talentem i nie posilkowiil się aparatem~
cłrodow wykazuje podwyżkę w sumię 966
zaś należał do tej kategorji autorów, ktÓM
U. Kursy przy gotowawcze dlo nuędDikóm
mi.ijopów, czyli o 32 proc., budż~;t UlŚ wyrych utwory. oparte na' ~ostro podpatrzoa
średnich.
. daŁkow podwyżkę o 447 miljonów. czyli o
nych" odruchach duszy ludzkiej "brały z
Kursy te hędą w miarę potrzeby
14 proc. Zwyżkę wydatków pochłaniają
'acją"pllbliczność. Gorkij .nie razi swą
urządzane przy prezydjach policji i urzę"
przewaźnie projekty ulepszenia stosunk-ów

ognie twych gromów i znoili,
Daj nam, jak -onym walczącym aniołom,
Gdyś regimenty szykował do boju
l gwiazdy krwawe zapalał ich czołom,
A na obłocznym, rycerskim postoju
Wawrzyn bojowym lek składał mozołom.
Niechaj nas por,wie moc twoja! Niech
Palące

ściok]asO\vego,

t

KURt'u Ali "Deu

Zapiski teatralne ..

z

(łAZĘTA ŁODZKA
....

komunikacyjnych. Komisja finansowa -zgodziła się na opracowany przez kancelarję
kredytową projekt wypuszczenia nowej połyczki wojennej. Pro;ekty mają byt w
tych dniach przedstawione do zatwierdze~

uia cesarza.
Zatarg Polsko-Rosd_1 • lIosle.le.

i święta przed południem na mrbcńeA
stwie.
- Zastępcza komenda. generalna
piątego korpusu armji pnedłużyla z.nie..
.sienie wypoczynku niedzielnego jeszcze
. do 1 grudnia. głównie ze względu na

zbiór i

ładowanie ziemniaków. oraz
jak również na ładowanie

bu..

rak6w,
ich
wytwor6w rolniczych.
- Celem ułatwienia i przyśpiesze
nia zwózki ziemniaków zast.ępcza gene..

nina poprzedził nłeprzyjacielskie ataki częściowe, które nie odniosły po.wodzenia. Natarcie bułgarskie oczyściło. gniazdo serbskie· na północnym
brzegu Cerny.
~&rłer~W

LtttJell,4orfj·

szenie. wydatków na uboKich. cfzi~ b....~
oczywlście we włąsnym -~

Kt. "'!"l
przyjmuje dob-!Owolnie· ()fiar{)WIt1~ & tue
pracy. sam _wmien będzie"'~~ ~
względem siebie przymusu..
. . anLU
Pr%yn~nitlwszelk!ego .l'Odta

wsparł dła

biednych stosowana ~ in
~ te tylko ~ osoby zasługują na ws:--

Ze strony rosyjskiej czynione są ko·
Cle l ~ą Z mego "korzystać, które ud0mitetom polskim w Moskwie z arzuły. te
Urzędewy komunikat
wodnią w sposób be~my, źe nie mogą
zacaddo gorliwie zabiegają około ubieraot~m.ć pracy, oopow!adającej ich zdQlausłryjacki.
nia i odziewania wygnańców pplskich. Kie- J'alna komenda dostarcza-o ile to jest
D?ściom. Jest nonsense~ aby w· czasie
dy skutkiem braku fttnduszówkomitety te możliwem-rolnjkom wozów wraz z wcWIEDEŃ. 1S-go października.
kiedy na _~rldem polu konieczna jest naj~
zaprże&tały dostarczania odzieży wygnań
źnh;ami. Rolnicy muszą jecłnak dać paOSZ~let~ gospodarka iZlliytkowanie
Z widowni wscłtOdru8i~
com polskim, komitet rosyjski uniechał szę dla koni, oraz opłacić i utrzymał
wszystkich Slł f~tb. _wypłacał miljoubierania zarówno rosjan, jak polaków,
frollf mo{sk gtllerała klIum1erji &rąJksIędiJ
żolnleny, prócz tego muszą przeznaczyc
!1Y ze środkó,! pubhczI!Ycn i prywatnych,
stojąc wcgółe od samęgo początku na staosobne stajnie dla koni wojskowych i
lako zap<mlOgl dIa }udĄ którzy marnując
RDroła.
nowisku, że nie n;,Jdy więcej robić dla żołnierzy.
czas na ~r?mo!a!IluJ upadają moralnie,
polaków, ~dy rosjanięc skutkiem niedbalNa granicy węgiersko-rnmnńskiej odzwyczaj
a1ąC Się l na pttyszłeść 6d wszelstwa swych powolanycb opiekunów są u- - _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . ._ _ _...
także i wczoraj nie nastąpiły waż
kiej systematycznej pracy.
pośledzeni. Rosjanie skar.tyli si~ zawsze .
Ma się rotumiet, .te katdy będzie
niejsze zmiany. Na wscbodzie od
na brak opieki nad nimi i z zazdrością
Kirlibaby wojska nasze odparły licz:" JXl!'oływany tyłk! ~o robót,. które, St6S0patrzeli na odwiedzające schroniska i bado swych sd 1 zdołnośd) jest w stane -ataki rumuńskie. &d Bystrzycą wme
raki opiełrnnki polskie.
nie wykonać. Obecnie imieJliem komitetu rmiyjskieSołQtw ińską walki przednich straży.
~
.
•
Każda
siła
robocza
mU5i
być najbargo p. Czyźyk wystosował list do moskiewUrzędowy kolłHUlikat'
dZIej celowo wyzyskana. Wydział pośred~
front
wojsk
_
generała
marszałka
polnego
skiego Komitetu Polsldego, w którym zaniemiecki.
nktwa pracy będzie oczywikiew dalszym
ksłf;da łIeopo~ BnnIrslńego.
brania· ubierania polaków i dostarczania
ciągu pełnił swe cZyJJnoScl) a więc tkJbre1S-go paździel'nl~a. -_~rz~o",.
im zapomóg (np. z funduszów prywatnych)
, Na·· półuocnYm. wschodzie od wolne przyjmowanie .za jego pojre4nicoraz zwraca się przeciwko jednej.- z opieBolszowca
nad Narajówką wojska twem: pracy będzie i nadal moatiwe w
lwkłowm zaelłodniej.
kunekpolskicłJ, która z godną uznania
bawarskie
opanowały silny punkt osposób. dotychczas praktykowany. .
gerliwością zajmowała się rodzinami wyfronł wo.]sk generam-fdtłmarszałka
parcia,
przyczem
zabrały
nieprzyjagnańców. Komite-t miejski stanął w tej
.Ks. Rnpprecbtll HcmJlH'SIdego.
2S"
sprawie na ótyginalnem stanowisku: pocielowi
2
oficerów,
350
śOłnierzy
i
R
d
·
l'
Walka artylerji osiq,gnęła" szcze- 12 karahinów maszynowych. Nad
ozporzą zenu~ pO Ityjnt,
niewat dla rosjan robi się m.lo i źle.• pogólnie
~a północy od Somme, na
12C)1 winni być w równie opłakanych wagórnym ~retem stłumiono w zarod- dotyczące dozwolenia i- ochrony przeciw.
runkach, a je~eli ze strony polskiej czynią szerokIch odCinkach znaczną ··sił~.
ku
atak rosyjski.' Na Wołyniu wal- p03arnych u~ządzeń obok szyn koki pęsię wysiłki ultenia doli wygnańców, akcja
Wieczqrem za.atakowali pomiQdzy Le
ka
została
zawieszoną.
dzonycb parą:.
ta spotyka się z prz~%l!odami i nienzasa-. Sarsa. Olleudecourt anglicy. zd od
Na zasadzie rozp9rządzenia z bia
dni onym oporem.
LesBoeufs 33 do R!Dcourt kancu·
Z. widowni włOSkiej.
. 22 DWC8 1916 r~ w połączeniu z r6zporzlłZwiązek łl.olJieł czw6"pIłPOzllmieaia.
zi.Nasz ogi~ń 'niszf.'zą.cy nazapełllio
WczOI:aj wieczorem znaczne siły· dzeniem z dD!a 8 września 19ł5 T. postaJtNow. Wremialłpodaje ciekawy wnio-.
ne
rowy
szturmujące
nieprzyjaciela
.
nieprzyjaciela
zautakowaly 8tanawinawiam w-porozumieniu z paDem gułfer~
sek. Cbodzi o tos by utworzony został naka
nasza
na
Monte
Tie.....L~·
__
Boi
te·
na.tcrem wQjeo~ym ~la mia~ta !-odzi, po·
po
obydwóch
stronach
{Joucourł
tychmiast po wojnie związek kobjet wszyS
łfł>V
wlatów Łódzkiego 1 BfZeztńskieget, Graz
stkich państw czw6rporozumłerua. Zadal'Abbaye doprowadził atak w samym i na północy·OO wierzchołka
PaSłI-" dla ~l~jącej ni~ediej administracji
niem zwiątku byłoby uniemo~nwić poza zarodku do niepowodzenia... _Pod
bio.
Odwafni
obrońcy odparli- to
CZęŚCi jXiWlatu ł.asklego co sastępuje:
granicą Niemiec wszelkie wpływy kobiet
Gueudecourl
doszło do gwałtownych
natarde. W poszczególnych pun- § 1.
niemieckich, zajmujących jak twierdzi orwalk na blizki dystans~ podczas któgan rosyjski, przed wojną dość wybitne
Właśc:ciele gromh i lasów. lltb prsryoh utrzymaliśmy w całości wszyst- ktach - frontów doliny Płeims i Dostanowiska w licznych domach burtuazji
lomitów, jak równle! na płasko~ wo do ut}-1ku takowych mająCYł granicząfrancuskiej, angielskiej i rosyjskiej. W jakie swe sfanowiska. Nacierająey· od wzgórzu Karstu chwilami trwała bar- cy z Hnją -kolei, pędzOJ1ej parą, winni doki sposób taka agitacja przeciw kobietom
strony Morval i Rancourt francuzi, , dzo ożywiona działalność artylerji.
%woJi~ nrzqdze!1ia na swoich gruntach
ma być w przyszłości przeprowadzona} o
odparci zostali po zacięłejwalce.
Z _widowni południowo-wscbodniej-.
przeawpotarnycll patów, rowów i t. p~ i
tern bliższych szczegółów w .. Now. Wf."
wszelkiemi sposobamiJemn dopomagać.
Do Samy wt.argnął przeciwnik; walnie znajdujemy.
ka trwa jeszcze•. Na boku od gł6w
W Albanji nic nowegQ.
-§ ~ ,
nych punktów atakowanych,. nie przy~a szefaszf41Hl.g6lUlmltl#go
Ugzkodzenie}·ako tet samowolnezmta:'
Wieści
H o ilfflr.
niosły atakującym -. ładnego sukcesu
lIIu8Zlllek polny poracz1łlł.
ny urządzeil .przedwpotamych, jako tełnatarcia pod· Thiepval, Courcelette
.. pol..a-7 dla podróźSljąćJ"ch.
składanie drzewa i lekkOfl&lnych paedmioi Bouchavesnes.
t6w w· blizko~ci _szyn jest wzbronione.
Związek restauratorów w Niemczech
wystosował do wojennego urzędu śywno
Pięć latawców nieprzyjaciela uS&
śdowego prośbę, aby osobom podrótują
legło w walce w powietrzu.
cym, zmuszonym odtywiać się w lestauPrzeboezenia powyższych prz~l'isó"
front nkmieddego ~pcg {ronu.
karane l)E~4ą grzywną do 5,.000 rubli łuh
racjach łnb hotelacb, przeznaczono nieco
Otrzymujemy ze strony kompeteufnei
więcej mięsa i jaj. Prośbę uzasadniono
po%bawit:niem wolności (więzienie alba ..
Na ws:hodnim brzegu Mozy ob- JlutęptłjąC!e
informacji:
leszt)
do 6 miesięcy.
między innymi rem, te w rodzinach lepiej
fita działalność ogniowa~
Wydarzenia wojenne dosięgły punktu
metna zastosowat rozdział artykułów spo§4.
kulminacyjuego, . w którym napięcie i zatywczycb, podczas gdy w restauracJach
Z widowni wschodnIej.
tytkowanie wszystkich sił społecznych stapodrótujący otrzymuje~ p<ńywienie mi{sne
Niłliejsze· fO%porzą4zenie otrzymuJe
front wojsk gentrnła marszałka polnego
tylko podług katl
je się konieczną potrzebą gospodarczego
mocobowiązuF\c~ natychnąasf.
.
ksłCcm bcopolda 8mDlITskiego.
Urząd wojenny tjwnościowy odpo..
tycia. W zupełłlem przeciwieństwie do
Ł6di, d. U patd%iemika jgI6 t.
wiedział, że nie moZe uwzględniać prośby
Po obfitujących· w straty, nIeu- tego napotykamy w miastach oknpacji nieCesarsko..N"leIDiecld Prezydent PolieJi
o podwyższenie racji potraw mięsnych dla
danych silnych atakach piechoty na mieckiej Królestwa Polskiego tysiące męt-
'"
Loe·hrs.
~odróŻł,tj:;cycb, od~ających się w restauayz~ zdolnych do pracy. którzy pędzą
fronł na zachodzie od Łucka, nieracjacb. Nieuprawnionem jest bowiem.~
prótniaczy tywoł, a pobierają wsparcia od
przyjaciel ograniczył się do ożywio zarządów miast i Towarzystw Dobroczyn~
aJ3y podczas podr6ty 2jadano więcej mię
nego
ognia artylerji. Piechota ata.
sa niż w domach prywatnych. Zresztą nie
nych,. stają się jedynie ciętarem d1akraju.
mozna należycie kontrolować karł, teby
kująca stanowiska austry jackoewę.
Ws1ręt do pracYt lub tet nIczem meulaItywano ich tylko w czasie podró!y.
gierskie pod Zwyżynem (na północ sadnione uprzedzenie. powstnymują tych
- Teatr FeI.1d (Cegłebtł~"
Te same powody przemawiają prze- nym zachodzie od Załośda), odpę-. ludzi od wzi~a się do roboty7 która na.
n.ił wznowienie ,.SwiersSeA la tociwko przyznawaniu restauratorom wię
stręcza im się w znacznej mrerze.
dzoną została ogniem, w śród cięt-:
kszej ilości jaj. Trzeba bowiem dbać o
mioem·,baśui tmłutejułJe u}wOliJ DicUporządkowana administracja nie. mo'.o, aby~tosuukowo mała ilość w obecnej kich strat, do jej rowów. Na za- 2e nadal tolerować _takiego
rzeczy. b ....
. Jutr.o ,.Na dnieli' Gorkija po cenach
porze o de możności jak najsprawiedliwiej chod.nim brzegu N~rajówkj, na po-; Na mocy ogroszontgo w ,.Dzienniku Roz~
została rozdzieloną.
pcpulamyeh. W Bobott powtórJlenre .&10.łudmowym zachodzIe od Herbatowa-! porządzeń dla Oen... Gub Warszawskiego·
mę- OUars. WJłdę'. sp. Rychterównł 'If
103S urz~dów kontroli w IUemczecłt.
dotyczącego
po obfitempn.ygołowaniu· przez ar: t z dnia 7 -paidziernika r.
roll
,tytułowej..
zwalczania
bezrobocia,
motna
zmusić
do
.
.Na mocy rl}zporząozenia Raay związ
tylerję, bablłjony bawarskie- zdobyły: pracy osoby, które odmówią przyjęcia lub .
W niedzielę po południu WZfil81łlją
koweJ o urzędach dla kontrolowania cen
szturmem
rosyjski
punkt
oparcia
i
eJ
.Młedy
1&&'"'-Ja08 Adalfa Hertza.
utworzono dotychczas w Niemczech ogi.
tet ~~zego wykonywania pr4icy, zaofiaro. Teatr PDplllaray (Konsłantynowska 16).
wzięły doniew61i 2 of cerów, 35Q
łem 1038 takich urzędów. Dzielą się one
waneJ lm p~ze~ władzęl a odpowiadającej
ich n~do;n;enlon:, cbociat otrzymują za..
na: 12 urzędów k~ajowycb, prowincjonalWebee w&moionseh prób IS ukazae
żołnierzy, oraz zdobyły 12 karabinów
pomogl ze środkow publicznych lub te!
nych, 7 obwodowych, 5 takich~ które za- maszynowych.
Bię maJąeycbJ nowóściwidowisko w dniu
.
wskutek odrzucenia pra:cy, będą ł po1rzebo~
razem pełnią funkcje urzędu krajowego lub.
dzisiejszym DwIessone.
front wojsk genmła RZltDlłłerJf łll"ąJksJędil
. obwodowego i lokalnego. oraz na 1009
wały. wsparcia. Za otrzymujących zapoW aobotę. 21 b. m. 1łkaź& się niegr~
Rarola.
urzędów lekalnych.
1l!ogJ,. l~b potrzebujących je uchodzą lÓW* ny od uegłego seaouu dramat narodow!
SWi,ta a praca _ pulu_
N au Bystrzycą Sołotwińską roz- me.t I a, którzy pozostawiają bez środków GllRyeli Zapolskiej· ..Syhir8 • który cieszył
W "Dzienniku Pozhańsl~im"c;zy- chwiał się atak, wykonany na nasze do ~ycia osoby, do wytywienia których są się zaWUB dniem powodzeniem.
tamy:
.
.
W niedziellb 22 b. m. o g. a po poło
wysunięte stanowiska.
W Karpataclt obowiązane. Kto, w myśl wzmiankowaneBrak rąk do pracy. ·llllanowicie do znajdowało się w ·silnym· ogniu ar- go rozporządzenial popiera bezpodstawne odegraaą będzie wyborA& k&medja Leona
zr.:zecze.?ie się pracyr udzielając zapom9gi •. Birińakiego .'l'anlee cayll&wników·, czyli
~opania kartofli i wybierania buraków
lub
w lOny jałdś sposób, karany będzie
matnim
wzgórze
Ludowa.
W
odcin.Jak gubitrnator zrobił rewoIlłei~- z pp.
trudności Odstawy, a przytem nagła nie:
&ajerem w roU ..GubernatorA· i Szoslan..
gr%Jwną de:- 5000 marek, oprócz której
li'az konieczność" dostarCzania kartofli ku Kirlibaby odparło natarcia.
~o~e być ~s~ze wyznaczona kara więzie
dem w roli .Sekretarza-.
spowodowały władze rządowe do znieteren walk w Siedmiogrodzie
ma
do
3
mlesu:cy.
Za
wykroczenia
sto..;. UcI&b arkiestra Sl'lIIfonic&lIa_
sienia przepisów policyjnych, tyczących
IV koncert. aymfoniesłlY Ł. O. S. pod
, Położenie . ogólne nie uległo warzyszeń lub i~nych o~anincfi" uraDe
się pracy w polu oraz odstawy w nie- .
będą osoby. sto.:ące na łeh czele.
dlrekeją BrOił. Szulca odb~daie ai~ w pozmianie.
dz!el~ i święta i to do. pierwszej nte~
Postanowienia niniejsze stanowią podDieds1a.łek daia 2a b. lL .za współud,iiałem
dZlelI adwentu, czyli do ;3 grudnia.
s~awę prawną do systematycznego. wciąga_
Z widowni .balkaisłdej..
b1ll'ytttJłistY warszawskiego RellhUebB4l3. któ..
~ładza duchowna ogłosiła już poma ·be:ro!>otnych do pw:y dla dobra og6-- . ryodśpława a tew. g17kieatry wielką arjQ
przedmo w kOŚcielnym "Dzienniku U-fr.ont macedoński.
hr
.. dzi~kl czemn _będą w stanie sami za.. • Pajaeów M" .. Pożegnanie Wotana- • op.
rzędowym'" (w numerze Sierpniowym 8-3),
Wzmoźony ogień artylerji na za.. . rabiać na chleb, nie obarczaląc społecze:fl.. .Walkiria-•....
j~ z. tych samych powodów są wymieAt,akcj, fł-Jmfonkm}ego pr'lgramu ~on...
. mone prace dozwolone także ze stano- - chodzie od linji kolejowej Bitolja ~ stwa.---:Wspók!ziałanie .f)Od tymwzgl~eem
wi~ka kOŚCielnego; wypada atoli aby
Florina, jak również na północy ; i. stanoWIĆ będzie Przędewszystkiem zadanie· eedllpo~ed~jałkowegQ b(}d~ie niew~p1i..
kazdy, wedle moźności, był w niedziele północnym wschodzie od Nidze-Pla- zarządów. mias~ a zwłaszcza miast więt wie niegrana dotąd W ŁGdzi Symfollja l
kszych, które tem samem, przez zmniej- - lImarłego nieda.wBo miaum wieuiakiego

Telegramy.

z Niemiec.

.

Teatr IlDIiVa

sian.

6

v.,

5
*"

e~ K.bl~raJ któregoałynne . symfonję. (w
. Przypuszc.zaniY tez, ź61ala :Re.Ufs,.
óczbie ośmiu) zajmują J.laczelne stan~wlako sapełni się W dniu widowiska po brzegi:
wnowoozesJlej liłeratune JLuzyCJoe}..
- .sppzedai:kalelldarza.
Bilety i abonaIJlell.~Y. .~ do . na~yCla.
WJadzeudzieliły pQzwolenia na
D Friedberga,i .Kot~a, PlotrkD W!ł k a90. ....
pdzień kalendarza"~ dochód ze spl'zeda;'
- ChlcZyłJ:o.konce!'ł7prof. lllietcera. , zy którego. przeznaczony 'Zostanie na
Proi Hcanryk 1,lelcer z Warszawy or- zasilenie funduszów . kliniki polożniczej
anisóje .,v,mieSclenaszsm.. e~kl 8 wykła-. przy lódzkiem żyd. To\v. uohr.
'
łów o '.Sónatacbfortep,ianOwych.BeethoNa ostatniem zebraniu komitetu pod
TeOS"z. i~ustra.cj~ .. mU~'yczną.Pl~rWtl!y z
przewodnictwem p. Blelszowskiego·· patych odezytów..koncer\ow Ddbędzl~ . s~ę w nie komitetowe podzielily pomiędZy sie8obotę.,dnia. 21.1>•.m.? god!~.8 .w.w ~ali bie pra~ę. .
.
BtOw~handLpolskleh l ob~lmle ue.zegoło~
- Z ppasy miejscowej.
W'ą analizę oraz i wykonanIe sonet: D- d1:lr
W niedzielnym numerze .N. 1- Z.łS
op. 10 nr. 3.- C.. molI op•. 13 (patetyezn~)}. utalentowany feljetonista pan H.tnrYk ZimDalsze wykłady· w t.e.rminaeh ..' 2:~godD1o- m~rman w artykule zatytułowanym ..l.ódzwych b~d!\ zawierać. w programu! . tlonatę ki grafolog- między innemi następujące
księzyeową, appassi~na~ę,~W:aldBta:nowsk, wypowiada zdania o grafologji: .'pjsmo
ludzkie to coświęcejłnj~ szereg liter;przy
oraz Bonaly z:.:: .o~a;tnl~l:r}at 1worezoścl
Beeth&ven.a. . . . . .
'.' '. . .
...
pomo<:y których p:szący wyrata swą mysI.
. WykiadY_·:Jl.l'~~t~1.!;ę,l.ce.fA" C!eB~ą SJ: ó~ Rótne pisma ludzkie są to óbrazy r6tno.
Warsaavr.ie·.wielkJem f.O~ił~llelll,em ~ r
rodnych ;'dusZo ludzkich, ich charakterów,
świata .mu~yćżn~go.Kl'!fjykJ,mlędzy Inn~- nam:ętności, cnót•.wad. i temperament6w...
mi prot. ,R~seJlcw~lga:i lnnyeb; odl!ywaJ,
O tern, te, napisane słowo jest zwierciaIiI} z u1Jna~iem ()~~!to~:l t~oretyczneJ
dłemduszy już w starożytności wiedział
tyc!]~ykła~ó,,!; ...~a.~w~ś!()~~z~aś~~rof. MeI- Demetrju,>z z Falery . ił' Szekspir pisał:
cera d1łjenajle'psząr~~l)lmlę,. ze "ykł~dy
.Pokat mi pismo kobiety, a powłem ci,
~ŁodZi"znajdliruilei,tą:oeenę.
jakima onacł1arakier". A dalej p. H. Z.
pisze: .. Kaide pismo mówi; . motna po·
znać duszę piszącego; odkryć tajniki jego
charakteru; gdyż ani jedno pociągnięcie
piórem nie jest przypadkowem, lecz jest
.. . "
DziŚ. o god.z~ 8 wi~z.
.
cechą, danemu .. osobnikowi tylko wła, Swi&rszcz .za
ściwą..... .
.,.. .
SZ:U:kaw4.aktach wdłg. Diekens'a z muzyką
Tym jedynym grafologiem stucjująJ
.....
. . K. Ooldmarcka.
- .
cym od 25 lat grafologję, jest p. J:ł. CyW pfąfeki w niedzielę o godz. 1 i pół w.
bart, dyrekior fabryki w N. KilrolewIe. Ze~
3·
n e".,
brał on przez te ewie! ć wieku wielką i1o~ć
.Drn11latw4 aktach Maksyma. Oorldla.
podpisów i pism ludzi sławnych, pospob, ...... W sobotę ogQdz. 8 więcz.. .'
tych, genjuszów, samobójców, zbrodniarzy
'. SAl:...aO1\.4E: '1$
i t. p. ~na nich uzufelhiał 5we·Studja;
.
.
które dzisiaj przedstawiają się nader po- .
W 6obotę~21. j w.~ie.Jizie1ę 22 .b. nLO g.S p. )j
watriie. . Potądanem" jest .aby p. Cybart
~ we. wtorek. 249 gOOż.:'l i pół w. (pll raz ostała
.
.., ,~ -po cenach popularnyclt· . '
i szerszy ogć'ł zapoznał z wynikami·swej
,25~letniej pracy.
"IIIŁO'DY ·.~L·A

Te6::t:r Pe>1ski

kominem"

.. "rI

d

i
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Sztuka w 4-che ,aktach J•. A. Hedza.

WIadomości bieŻłlce.
- Bagaże podrÓżne.
~Deut8ebeWllrB;·h. Ztg!' podają:
ręk.eJa ceF.1:rQl.. kolei państwow1Cb w Wiedułnll~dale
wiadomości, że. t!ł6sowńiedo

Dr-

do

ł.'cz.p{lr~i\dgenia . 3\ll!tr)'jaek.:ego~

minlsterjum

I!o mnn ikaej i •. pozosta. wionJ ba gaś

p~d różny,
zamjeazkUjąeycb teren o~

I sięwlelkiem

1

Z Tow. Krzewienia

Do,IS-b, .m •. prz~d dumam przy nHcy
Nr. H, .naleźj!}no eztefj'bony
pit}dJlieai~6ioko~iejkowe•• Piani~d~e złojone
Północnej

Zosłaływ

wydZIale lirymmalaym l tam
by6 odebrane.
-

Oiu,iały.

Biuro T~wa przyjmuje' codziennie od
zapisy na wykłady' UniwerSytetu Ludowego, Ót3Z na lekcje p'oiskiego i aryt-

metyki.·.·.·· ...... '
" ..Wykłady' z hist. liter. polskiej p. Gar.
cćwny •r.ozpoczną się od 24 b. m.
.' .,:,; ~arciekursów jell.osemedózopcó. budow anyęb.
Wcz(.r.aj 4 ) g.12 w poł.w ~aH sgko~
łyrzem·o.sl·prz31ul.Woanaj 9. odbyła się
~reullyatCli§ •~t\varoiąkurH}w jednose mestro'wyeh .hześciomi~liIi~e.nleb dla dO}ll)rców bu·
słro_YOłlł:llh

Genowefa Zientalak Z& .1lprawionięnie·
rządu bez reglamentacji sklllilllna została na
6 tygodni więzienill.
.
Jaja Szymańska, oskarżon.3 o meposiadanie paszportu i o kr~dz:ei. kur, za
brak paszportu zosłała umewmmo~a.. za
kradzież skazana została na 2 mIesiące
więzienia. Swiadek Rulewicz za niestawie
nie się Vi terminie skazany zastał na 20
rb. grzywny lub 10 dni aresztu.

"

Tew. godzi.Jeb roar'Jwek.

Tow.godzfwyeh rozrywek Weelll za-

sUeniaswyeh ł'zezuplych funduszów organizuje wie'!zór_ muzyczno-dramatyczny. kModbędzie się w niedzielę, dnia 22 b. m.
wsaURe8nrsy r~mieślniczejpny ulicy

p

tI·

Widzęwskiej 117 o godz. 7 wieczorem.

. . . Wjdilwisko, ..opł~ez . śpiewów 8010fflh.Jltworćw fortepianowych i kwartetu
<lImyczkowego,

wypełui.lłdwie

wesułe je~

dDq~<rw:~ ..• Djament nie08~[fowany" i
1ł~I~rm"Ojej iDny" •
',!o1lee lego, iż Tow. powy~8ze ma
na~ę-}~ •.z~t~nie kultury i wiedzy wśród
po!8ki~lPiij.łollzietytuiejszej,· pp;eważnie
Jrt~e~za.4~~;·irzemieŚłniezejf . powyższe
.pnedSięwlIięe.ie _,.~hrnowśród ŁOdzian ZDą,
leść 1la1eilte>poparcie.

.

Handlarz, Moszek Pereł, zamieszkały
przy ut Spacerowej nr. 34, oskar!ony o
potajemne· pędzenie spirytusu, o sprzedaż

V~riete Kabaret

.

-

,

Znalezione zwl'okl.

października
półtory wiorsty

z'Ą'łoki

nieznanego

męzczyzny.

odz.8 i pół. wieczorem.

Na

zwło

nal

uznał

oskarżonego wjnnym zbroc;1ni
dla wykonania morderstwa i skago na 5 miesięcy i 29 dni więzie.

spiśku

zał

nia.

Charakterystyczne światło na calą
l'ZUcafakt, że pl'Zy areszt{)wa~
nych znaleziono kartę pogranicznych z
sprawę

Rumunją miejscowości praz słowniczek

rumuńsko-francuski. Obaj przestępcy za·
tem, według wszelkiego prawdopodo"
bieństwa, planowali po dokonanym za..
machu ucieczkę do. ~umunji.

dziem.
Wiadomośei,

dopomogą dG wykrycia. zahójc6w i słu.zyć mOglldo poznania usobistości nieznajomego, nądeylaó na-

które

.leży do Ces.-niem.
proKuratorii w ŁQdzi,
. do wydz. krym., tom. Oi 01gili~ka 6. albo
dl najbliższej żandarmerjł. lub biura policji.
.

-

Kocbanowka.

W niedzielę, dnia 15b. m'J w Kochanówce odbyła się zabawa, urozmaiCona r6źnemi produkcjami al'tystyczne~
mi, tem ciekawszemi, ze wykonawcami
byli pacjenci miejscowego szpitala dla
obłąkanych. .
.
Dziwny zaiste widok sprawia ·obłą
kany na scenie.
A są .tu' nie byle zńakąmitości: jeden np. sk()ń~zyl ośm uniwersytet6w,
drugi cztery konserwatorja, trzeci jest
królem, inny filozofem, artystą-malarzem,
-mHjarderem i t. p. Ten znów opowiada.
że wojna wynikła z tego powodu, że p.
Józefowi skradli 25 rb.
Jasnych 0l:raz6w jednak, na og6ł
biorąc, jest mało. Rozpościera się wokoło szare tło, Móre męczy i przygniata
umysł, burzy nadzieje, stwarza pesymizm
i gorycz· do serca sącży.
Trudno odmalować deseń· kanwy
. życia tych nieszczęśliwych ludzi. Tomy
całe trzebaby napisać o doli tych istot,
szukających· daremnie uleczenia. .
A jednak ci obłąkani występują na
"scenie, grają kom ~ dyjkę pi6ra r6wnież
obłąkanej. Kierownictwo szpitala umie
w ten sposób osłodzić chwile swym nieszczęśl: wym pacjentom, za co należy
mu się pełne uznanie.
Pod światłym kierunkiem dora Mi,kulskiego i jego małżonki, njedzieIna
zabawa odbyła się składnie ku obop61nemu zadowoleniu tak gości. jak i pen,sjonarzy. Wesoła komedyjka i aktualne
'kuplety zakoftczyly ten sympatyczny
wieczór, będący prawdziwą jasną gwiazdą na szarym horyzoncie smutnego ży
wota pa~jentów Kochanewki. Na zabawie obecnych bylo dużo gości przyjez~
dnych z okolicy.

..

, Z.. wybuchem

'*
wojny

*

szpital dla ow Kochanówce znalazł się w
sytuacji wprost rozpaczliwej. Przyszłość

błąkanych

zdawało się

-

-

zachwiana.

Prezydent Łodzi opuścił miasto, zaś
magistratJ zajęty rezerwistami i l'ezer~
wistkami, nie okazywał ochoty zajmowania się' sprawami szpitala w Kocha-

nówce.

'

--

Zawdzięczając energicznej działal
ności d~ra Mikulskiego. otrzymano rb.
16.000 z sum magistrackich za pośred
nictwem prezesa łódzko chrz. Towarz.
Dobroczynności ks. pastora Oundlacha.
Było to na razie jedyną deską ratunku.
Szpital bardzo ucierpiał w czasie
oblężenia Łodzi w listopadzie 1914 roku.
Dopiero po wkroczeniu wojsk niemiec~
kich do Łodzi udało się sprawdzić stra-

ty, które otaksowano na 50.000 rb.
Wydatki. Kochanówki wynoszą w
czasie normalnym 12.000 rb. miesię
cznie (w zimie więcej).
Obecnie znajduje się w szpitalu
przeszło 300 umysłowo chorych.
" L . !(.

Ze

świata.

ltamach na Błp. Tiszę.
.. N. FI'. Presse" donosi
z Budapesztu: Przed sądem tutejszym
odbył się w ostatnich "dniach proces
przeciw dwom młodym ludziom, z zawodu czeladnikom ślusarsk'm: Zoltano~
wi 11'0 i Janowi Zabol'skiemu, kt6rym
akt oskarżenia zarzuca, iż postanowili
wykonać zamach na węgierskiego premjera hl'. Tiszę. Na rozprawie zjawił się
tylko 11'0, gdyż Zabol'ski w międzycza
sie powolany został do wojska. Trybu0Udaremft!on)'
Wiedeńska

Bruner

II i n t
internat.

te

r

subref.

Kata&ltrofa

koncertu
M

Publiczność sądziła początkowo, że

to jakiś żart. Lecz nie było tu żartu,
a wypadek nieszczęśliwy, któref!O ofiarą padło wielu muzykąntów. Wyc'ą.gnię
to ich z polamanemi nogami. Takie
kapelmistrz odniósłłekkie obrażenia.
Ponieważ następnie rozeszła się pogleska, że był to zamach za pomocą bomby, wybuchła wśród publiczności panilta,
w czasie której kilka kobiet zemdlało.
Obrazki z dziejów cena:ury
res,-jakiej.

Znany księgarz w Petersburgu, N1aurycy Wolff, pozostawił zbiór notatek i d{)~
kumeut6w, które firma WoHfa obecnie wydała w oddzielnej książce.
.
Poniewat .WalH

był

księgarzem

mi·

nistrów j polityków, więc z dzieł. jakie 11
niego zakupywali, wysnuwał wnioski polityczne. Tak np., pisze: on, w końcu siódmego dziesiątka ub. wieku zaczęto nagie
interesować się w koła<:h rządowych książ

kami o konstytucji.
Mil uti n, Loris·Melikow i Abaza sprowadził cały szereg dzieł z tej dziedziny,
kupował książki takie nawet w. ks. Konstanty Mikołajewicz. Niejeden wysoki dygnitarz, któqr zamówie l1ia ksiązek tych
czynił potajemnie, prosił usilnie księgarza

o

dyskrecję.

Jednym z najc;ekawszych rozdziałów
książki jest zawierający opis :stosunków z
cenzurą. Między innemi w r. I8i8 cenzura zabroniła nagle sprzedaży drugiego wydania "Logiki"' Milla i kazała skonfiskować wszyskie egzemplarze. Okazało się,
~e tłumacz ksiątki, Ławrow, opuścił potajemnie kilka lat przedtem Rosję i jako
.. emigrant .. polityczny· słał się niebezpieczny dla państwa. Cenzura zezwoliła Wo'ffowispnedawać wydanie pierwsze, albowiem "§Jw owym czasie, kiedy ksiątka ta
się ukllzała, Ławrow nie był jeszcze przestępcą politycznym". Po długich stara~
niach cenzura zdjęła kc nr skatę pod wad
~unkiem, żeby nazwisko Ławrowa zostało

wymazane.
W r. 1882

.

polecił

czyć

wom

przetłuma

z angielskiego na rosyjski książkę z
obrazkami dla dzieci; po ukazaniu się
ksią~ki cenzura nagle zabroniła jej sprze..
daiy, a to z powodu, że jeden z obrazków
wyobratał kota .•• w stroju marynarskim z
orderami. Ministerjum marynarki zaprotestOwało przeciw temu, jako.' że rycina obraża

armję

państwa zaprzyjaźnionego.
państwie, którego bonoru broniła Rosja, książka owa rozeszła
się w setkach tysięcy egzemplarzy_o

Tymczasem w tern

A oto jeszcze jedna ciekawa "sztuczkali cenzury. Gdy osławiony KatkaW'
redagował ,,~uskij

Wiestnik w,

otrzymał

na-

raz z "ttzeciego wydziału" policji politycznej rozkaz wysyłania do Petersburga do
cenzury kolumn pisma, w którem drukował
"Annę Kareninę" Tołstoja, niezwłocznie po
złożeniu. Katkow nie mógł zrozumieć, co
znaczy to rozporządzenie i poruszył wszelkie wysokie protekcje-a miał ich niemało-lecz nic nie pomogło. Później dopiero wyszło na jaw, że wpływowy bardzo
wówczas minister wydał ten rozkaz na ży
czenie... swojej kochanki, która z takiem
zajęciem czytała powieść, że
cierpliwości czekać na gazetę.

nie

miała

OFIARY
złożone

Inżynier

w Administracji nU. V".
architekt Paweł Lewy składa na
Macierz S:kolną" 2 rb.

I

Mizzi
----~~----~------~
Aedy Trio Romul'! Bronowski
komiczni akrobaci

życia

tęt

humorysta polski

katorżników

I

Scena z
syberyjskLh
wykona, skradająca się z 10 osób. trupa Reszkier
'::~";&:-;~:::T::"A~W=':S:-:K~l:._.......

............_ .......................,Ir--'-.....""";": """:". . . . . .
Reżyser
U1
billi.lij
* W.

Sala dobrze egrzana..
~

POdCZ3$

KlIka dni temu w Hadze w Holandji
zdarzył się wypadek, mający prawieroz
miary katastrofy podczas koncertu publiCznego, kt6ry miat się odbyć na pła
Cli Newtona. Publiczność zebrała się
bardzo liCznie, orkiestra ustawiła się na
estradzie, lecz w chwili, gdy kapelmistrz
podniósł pałeczkę, aby orkiestra rozpoczęła pierwszy punkt programu, załama
la się nagle estrada,' a wszyscy człon·
kowie }apeli wraz z kapelmistrzem zni~
kU w żaglębien1u.

wesoła wiedenka ttlnb. pub'.

A T O RO A

.
l'tOUl'y atra ktyjny program z 18 mtmeroVJ1 I........................~-~~_.........._

P~k o

po

kach St! liczne rany,zadllue tępem narzę

..IIi_lilii________________...
. Dyrektor TH.JUNOD.

pół

od wsi Z?fjówka. na
łące gQspodarza Rakowskiego, . znalezIono
pol.

priml!.donnas:en lwowskich

"COLOSSEUM"
ZACHODNIA 53•

o godz. l i

11

je~o była

aądów_

kosztów sądowyeb.
"Michalin ~ Wiade1'ek za niepoaiadanie
paszportu skazana' zoatała Da 10 marek kary lub 2 dni IlEeS,.tu,

dnwJanyeh.Wy.kładl rozpoczną. się w poniełWa.łek dłł~ 23 pddaieriiika i trwać b~dli do

.

Z

mogą

Cesllnko'niem. sl)d pokoju YI·go rewiru
rozważai przedwcsoraj następujące sprawy:
Handlarz Jan Podębski i gminy .Lipiny,
pow.. brzez'nskiego•. oBkariony o sprzedaż
ziemniakóW w dniu 14 kwIetnia f. b •.w Ło
dzi po cena eh przewyższających oeny uaznacżoue, a mianowicie .. Ponęt ski brał za
pół centnara siemniaków po 2 rb•. 16 kop.,
gdy 'obowi"sywab cena po 2; rb. 15 kop.
.za centnar. Sąd na ze8!ldtierosporządsenia.
wydanego w dniu 2 (24) lutego J 916 loku,
słasał P. na 2 m;ssiąee JlresLtu j na lIIspła
cenie bsdów 8~dowycb. P. został !l:sraz
aresztow.anv.
.
. Robotnik _ Sztama Warszawski za kradzieźkołnierza futrzanego, wartości 105 rb.,
z mieszkania Ma;erowicza,. skazany so8~ał
na ómissięcy więzienls.
Świadek M!lj"rowiez la njeatawh~nie siE}
w terminIe skazany został na 20 rb. grzywny, albo 10 dni aresztu. i na zapłacenie

.

-.~

Kinematograf nOazau.

-Do zwrotu.·

~1

15 kwietniII.

.-

powodzeniem..

Od dziś, zmiana·' prugramu. Demonstrowany jest dramat .Z mroków ku świa~
tłu" i obrazk'Jrtiiczny "Braciszek Jasia-.

należąc v do osób,
kQPllcyiny ni~mieeld lubauBtrD';'wogierski w
Kt~l.Poląkiem) v;r rat.iewYłlłaresają,cego dowodu •pre. w. własno.ści• . moźe być óbecnie
zw r acllllywłaścicielom •. ie~nakże .uwzglę
dnieniem przepisów, dotycqeych SYiTotu koeztów na rzecz kolei żelaznych 1& pr.echo~
wanie tagaiu, oraz wJ'runkowo po wypeł
nieniu ohowi!l?;1;owej opłaty celnej.
.
Wszyacy, którzy pozostawili bagaż na
łinja:h kolsjowJoh austrYJackieb zwróoić się
winni do ,Dyrekcji państwowych kolei ~ela:
~DJ.ch pod adresem komisji przechowująee]
bagl1.Źe (Bergungs-KommissioD) Wiedeń XV
Zacbodni dworzec kolejowy· t Weatbahnbuf)
gmach gMwny, gdzia również' przedstawić
naieiykwity lia bagai albo dO'Eoiły na'lOło
łeni.. bagałuna przechowanie.
Spis wszystkich bag'iźy i· p!ihnków,
po.&ostawionychna kolejach ielaznjchauatryjackjth, znajdujesiQ obecnie wopraco_waniu, a po ukończeniu oddany zostanie na
użytek osób zainteresowanych.

-

Grand Kino.

W kinematografie "Grand Kino" de·
monstrowany jest obecnie ciekawy obraz.
p. t. .. Zemsta Krwi" J którego bohaterętIi
jest Paweł Wegener, świetny. odtwór~a
produkowanego w Łodzi obrazu pod; tyto
"Oolem";.
. .
.,Natura" i komiczne "Nad program"
dopełniają całości.
." .
Elegan~ki tęatr' Grand Kino cieszy

wódki i o obrazę urzędnika policyjnego.
P. za obra2e urzędnika skazany został na
3 miesiące aresztu, za drugie przewinienie
został uniewinniony. Swiadek Seifman za
iiiestawienie się w terminie został skazany
na 20 rb. grzywny lub 10 dni aresz~u..

'Ils.

"l:'

v

Wti~w,..a

*

*'?
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F. MIRAND OLA.

e'ężki jęk. WierllSz ~akręcn kurek, poeta:

Sala była pusta. walały się po stOa
łach poprzewracane szklanki, leżało kilka
zapomnianych, czy zgubiony.ch kuferkó:v
omotanvch nsprpcce sznurami, parę szaleK
i iakBś~ fia.f ~~i.~ ~ llieznaną deczą, fu::ynią
ca na pod<G:':': ;:;unatną pliimę. Chudy,
ryzy pies &[r\!:ąchiWuł kąty, szukając jadła.
Na szynkwasie leźd wielki. l;udłaty kot i
przymruż';1WSZY z pr.łlsli:ą n0116wlanc;ą oczy

18)

(Ciąg d~lszy).

...

chwilę masa eię przbtQczy!a, prze'"
~~fywali już tylko pojedyńczy żołnhme i

Zl

wił szklankę, sluohal. - Rozgwar rłynąi
citlg1e rosnąc czasem w moc, eZ:t.t"sID r:~zy

eieb&j1i0

źnionych jesienny(:h
b :mpełna. Sroj&cy

Bciciel z roQzbą. Drzwi zatłoczyli t(l,k sobą, że gość nie mógł dostać się do środ

I',"ud:.

chęc~ą,

nikt nań nie spojrzał, nik~mu nie
przyszło na myśl spytać, czego chce. Stali
zapatrzeni w miasto, skąd dr~latywałf\
'. VU?!1wa gtj~:~: 'akby rosnąca z każdą
chwili!.

ty:;Jf~Cf\

traj!\()~,l;?W
tvliotame aut:.JIDubllOW,

przeei1łgły wpaiB jaskrawy, nielu~lzki skowyt Eyreny. Odp0\łiied,:iał mu drugi z inmao końca !Uiast~, odwrzasnął trzeci z od"" .• z,: k>łilCzał
'
'
rlalL
czwarty,. olR
ozę:;r~~~i.
::;lę
pn~ietrze '."y0iem piekielnem, które darło
m::; -:', targało wnętrzności, huczało w czaszce, ps1ilo niby ostry k\'.-as mózg umę
>

Cl!!za ranowa-

w progt~ ztls.ygli w
rozciekawieniu. '\VlerlJsz p:~ ~szcdł G.o aparatu li piwem, czy kwa3em ruskim, opłu
kał pod kurkiem szklankę i począł nalewać sobie napój podejrzanie m~tny. Ale
nie skQńczył nalewania. Z miasta nadbiegł
ha,ła!! donośny, rozgwar, jakby przeraże
nia nagłego, pot~m znllw jakby głęboki

Gdy naparł In stojących. rozst~piono
się przed nim obojętnie, nawet jakby 3 uie ..

ka.

!lnu

r.ieprzeliczonytil,
szczek lawet ar~,catnieh, łGpot \\"()w obła
dowanych cięzarem. Nagle w rozjęk ~en

wpt\ti.'ywał się uITf,żuie w płomień wie!..
!\iej wiszącej u lli~kiegJ stropu. n~ftowej
lam py, wokół kture l Wil'O'iVa lo Jnli::a spó-

.':.:hodziły rozgadane wied.źmy. Wierusz
p~.di:!zedł ku relłtauracji. W progu ste.ł wła·

2DOWli. Składały się

głosów ludzldch, :tiwi€f~~e~ch,

czonv .

• Wierusi: .',ia mógł wytrzymać i zatkał
sobie oburącz uszy.
- Nu da... czort pohrał wsio .•.
Skoczył na dź--.:;:i! tego bliskiego, c'cbs;':: głosu.

~_-4:

Jutro 20

.Teat!b Nowoczesny

październi:

WACŁAWA

1916 roku

Z elona Nr. 2.
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BENEfiS

a

tenor

OD.

~

bal. teatrów Warsz.

\Varszaw.

Początek

o godzinie
S·ej, 7-ej i 9-ej.

l
!

;;ur!ltil P;;~;II1=HąJernnr;= T~o pOdc;:;;oj':;,
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l
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dostać można flaki garnuszkowe. w niedzi.ele i czwartki.

.

.

r~

l
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PIOTRA KITZMANA

JANOTY

~-="''''-~rli~'''''-ił\s~''-~·-"'4'''-~~~~~~d!'''''' ~2!<~~~~(a~:;' ~~łl!L,~~'!L~..zc""" Osa""" ~

~r~-T;;;;;«;d;:a;- woj':;'.=:;

i

..

Codziennie obiady, kolacje, zakąski wyborowe gorące i zimne, p.iwo z beczki i wina najprzedniejszych gatunków od najtańszych do najdroższych. Łaskawym względom 8z,. PubHczności poleca ~ię
:...._~,
.. , . .
_
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L
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jego roli komicznej.)
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Zrzeszenie Artystów Polskich

w niedzielę, 22

Niedziele 22 Października
Hi16 r. o godz. 8 wieczorem

w Sobore 21 I

ł

\~

Października

1916 r.~Q godz.
3-ej po poJudniu po cenach !:Ia=-dzo nlskkb

SYBIR

Taniec czynowników

Dwmat '!arccowy w 4 aktach, G. Zapolskiej

Komedja satyryczna w 4 aktach, L. B 'rińskiego

I

Speojalista

Dr. L. PRYBULSKI

I

przepr owadzi~ się na Z=nHad zką .Ni I
róg Piotrkowskiej,do domu SzeibleraI

thet'oty zewnttrzne i

włosów

Przyjmuje o.d8-lr. od 4-9. P.anle 005-6 p.p.

I

l

Pierwsza

leuniri +

{brześ[jaóska

chorób zębów I Jamy ustnej.

I

Mikołajewska

83 róg Ewangielickiej
Najlepsze ZĘBY sztuczne l plomby
•
Leczenie homeopatyczne. Od 9 r. do 6 wlecz.
teraz

.Bilety wcz~śniej do Il!lbycia w cuklerni W-r;o Ulrichsa (róg Zielcnej i P:otrkowskiej), w dui~ zaś w;~

Sobctę

dowlska w

od

;J

w kasie teatru.

'IV Niedzielę zaś

od 10 rano wkasie t>!atru do
.~

WUJszflClJskleAkcyjne Tooo. Poiyczkowe na
(LOMBARD AKCYJNY)
Oddziałv Łódzkie: ł :Zach~dftia. N! 31.

__

J

Za.Wi1l.abmi$jtt. iż 8
.
.

:

:

~

:

ł

zastiu\J
_:

;

;

koń-:a

widowiska.
.

ruchomości
q;

;

Choroby

ul. Zawadzka Nr, 18 róg Wólczańskiej.
Gadziny przyjęć: od 9-12 i od 5-7 panie od

___

li Pas :z M'2!}6!"a H! II (lllhkołajewska .!'f~2S).
~
Listopada 1916-rokui dni na.sfęp.·:.ych odbywać się bedzi, w sa.li
licyta.cyJnej przy ul. ZACHODl:,IEJ Wt 31
===-====

5-6 po

~IO'"Y"T.A..CJ.A.
spr3Giiaży

w Odd~!l'lle I Za.chodnia 31

Adwakat
się

na ul.

ksz1at.::,:;mem l Jednoroczni! prll!!lgRą, poszukuJe kondycji zaraz Oferty proszę
lit. "Bu.·

I
f.UVZ~~5PERĄlylu Język międinarodll~J

ESPERANTO?!!

Wielolet i i;amodzielny buclnlter pi e: winstytucji ba:1~owej i nauczyciel
t ucłiaiterji w progimnazjum n1,=:skim zor-

5zorzędnej

.--1

garrizov{ął

buchalterJl
arytmetyki handDowej..
wykłady

tódz~je

Cena za petny kurs Rbl. ID,
Ul. MiJwlajewska 29, m.17; od godz. 1 do 8.

li

.Mało

pracy-wielkie k(irz\'ści
Kurs 3· mies. rb. 2 (dwa).

Esperanckie TOWnfZysfwo,

Długa

9U rDg Andrzeja.

Tworzone SI! wyższe i niŻSl&6 gru.py.

ł\upuję platynę

II

L~~znilCa

Dentystyczna

Dąbrowskiego
= Pb.cę najwyższe ceny. = ł tul. Rozwadowaka
N21.
Kampony platynowe antyki.

I

I

Przyjezdny tylko na parę dni..
Iłetai P:asage; Łódź,Zawadzka 7 m.l
J~ hl!"$n od 10 do l pp. i od ~ do 7 wiecz.

Uwa frnł

a'"

~~J!gI~!!"!N~DW~~~r~!!;!y~!!!!.!!!!D!i"!$'!!U~~!!;!?!L!.~

kedaktor i w.ydawca JAN GR.ODEK (mJ p. Przejazd 8

8, Ił ~i~~!O.

Pipi owa

dypL Ces. Ąkad. w Petersburgu, praktykująca 25 lat
ul. Piotrkowska 132 w podw. I wejście na
ewo 11 p. n2' prawo, przyjn:uje od. 9 - 7 w

*'zllać powinien kaidy 1

~C!bi(l

m.

Akuszerka

skłildnć UJ fldm. "Gazet!} Mdzldej" pod

Piotrkowską ~

16
prz:z'jmui.e sprawy sądowe, udziela porad prawnych Jak również redaguje skargi i wszelkie ,podania.

lanie
g

met~dą ułaiwioną

Szkolna. 17

Magistrat mias~a Łodzi podaje do
źe zapisy kandydatów i
kandydatek do Polskiego Seminarjum

wiadomości,

Nauczycielskiego będą się odbywać w
ciągu tygodnia od dnia 16 do 22 ~Paź~
dziernika.
.
Zapisy przyjmuje judziela wszelkh:h
nformatji Dyrektor Seminarjum tymczasowo w lokalu Kursów Pedagogicznych,
Dzielna 44, codziennie od godz. 1Vl2 do

2.. ej po

poło

MAGISTRAT
Wydział

Al A'•
A,• Al•Ą'
•

M:ble najtalłiej w wiei·
klm wyborze nowe l
używane oraz łóżka metalowe poleca Magazlll
MebU Władysława Romiszowskiego PIotrkOWSKI
116 lpiętro front Okazyjnie sprzedam bilard kr~
gielkowy oraz rolwagę lekką ~ bokamL
Meble z kilku pokoi sprzedam tanio. Plotr•
kowska *- lb'9. - 9.
Meble tanio sprzedam • Piotrkowska 163
In" 12 lewa oficyna II- l>Iętro
kuszerka DrzymaŁa. ni. Piotrkowska 223
m. 25 przyjmuje od 10-5 popoŁ

A

udzieła rutynowana nauczycielka
zastać moZna od 2 l pół do 4 i p~.

llcl.{!~ JP!elm~~ki z G-clo !dl'lscl1Jem wy-

l. Dzieniakowski
przeprowaJził

poło

lek[iiury torteuianuwei

zastawów nieprolongowanych we wł'aści"ym czasie, a zastawionych
! w Oldziale II Pasaż Meyera 11 (Mikołajewska 23) Podczas
licytaCjI pry>long3.t!l. z!,lItawo.:;. w;Ysh.wionych na licyt:aejtl! prsyjmowauą nie będzie. \'iykaz numero\V zastawow:. pC.G.jeg~Ją.cych sprz.edaż" b~d••ie ogłoszony w Nowym Kurji!rze
LodzkIm. P~ocent nalezy juz wpłacać.

celem

zewnętrzne

Szkolny,

Na maszynie rotacyjnej

A
A
Atrament
skład

Glińskiego

fagryczny.

poleca
84

Łódź Mlkołajews.ka

Drzewa owocowe ii:~b!r;e 7

iel

w najlepszych od.miap.ach Poleca,Zakład Ogrod.
niczy St. Dymkowskiego w Łodzi ul Brzeziń
ska ]i 101

Prośby'

}

skarg."

Sprzedaż

Łódź

Kon. prawny Gersdorff
Piotrkowska 84

kartofli na kartki.

Pr>eja.za li l

Tanio pierze chemicznie, farbuje, czyści. odśwIe
ża, przerabia i reparuje garderobę męską Sortownia Chrześcijańską PIotrkowska 174.

FranCiszek Salacińs,IU zgubił paszport niemiecki.
wydB.,ri y w RadogQszczn.
Józefa Krzywd.a. zgubiła. paszport niem1ecki.
wydany przy ul Przędzalnianej 64.
an Szubielaki xgnbn pUllpOrt niemieckI,
li 70IG1/1, wydany rr~ Uf fł.adwańskiej 1_
a.I,~annie Kunzak .sAra one portmonetk,'. Za
wierającq 6 rb. z kopiejkami i 3 Weksle in
blanco: l} na 200 :rb. 2) na 100 rb. 3)n.a. 100 rb
Wszystkie z p
·sm Gustawa Dahera .
arjaunł>
l
zgub a paszport niemisokj,
wydany w Łodzi.
Iotr Dzlwiiisltt zgti.l.lł: paszport niemiecki,
wy
y pray ul Radwańsldej 18
sofi
o!"ski Yigubił: pas'tport niemiecki; W)
da
przy ul N owo Targowej 12
staw l{('zga zgubi! paszport niemiec
wydauy przy u.l Ewangielickiej 10
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tłocz lli JANA GRODKA Przejazd 3.
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