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amy.
Uli"z~riowy

nam

posiadłość terenową nie 2d~ały
wydrzeć kontrnatilrcia.

Z

komunikat

.. niemiecki.

wid~wrd bRłka~\~iGj.

m1iCHensena.

p$dziernika.-Urz~dowo.

22-go

~

Bitwa w

Rs. Rnwr echla Bawarslrlego.

.Bitwa nad Somme kontynuowa-

1łą: }83t z zad~teścią w dals~,ym C!ągll. Obustronne naj8ilniejsz~ roz,wi!łięde .jrooi~ów artyleryjskich także

południu

gu półuocnym.nosUo cechę ognia
huraganowego, skierowanego na roVty i· na teren poza atakami angiel..
skiml. które nastąpiły od Ancre do _.
\Valki w. łuku Cern>: nie ~os~ały
Courcelette i po obydwóch stronach Jeszcza zakonczone. WOjska memlec·
Goudecourt w często powtarzających _ kie wzięły w nich udział.
się szturmaoh bezwzględnego użycia ł
1.UdZi. powiodło się przeciwnikowi zyskać teren w kierunku Grandacourt

II

,.

Front kattkaski i perski: Nasze odwywiaco'N.cze w.ykcnuły ś.wietne
natarcie wywiadowcze na Bicl}a~ i 1.1\1 pobliżu wąwozu Dambor.
Zniosły one
wielką· karawanę j zdobyły wiele koni i
broni.
Dobruilża: O godz. 7 otworzył nieprzyjaciel silny ogiel1. i rozpoczął . ofenzywę. Ataki nieprzy}adclskie odparto z

(h:i~ly

Sprawozdanie admirali;cji
•

im

- Pys. Pod Grandecourt !atak odnlHl!mrlU!łH.'~iiej"
parto•. CTwałtowne w~lki . . pod SaUl;r
BERLIN, 22 J)<lidziernika. Urzę
pozostały dla. -francuzów bez. wymdo«ro donoszą;'
ku. Kontratakiem na południu od Som- .
Dnia 21 października po połu...
me wzj~liśmy ponownie w posiada- dniu eskadra naszych. latawców mor'nie pewo& liczbę niedawn0! utr!!co- skich zaatakowała. skutecznie bombanych rowów pomiędzy Biaches,.9l. mi angielskie mQrskie siły zbrojne u
la MaisoneHe. Zabraliśmy tu francu
wybrzeża flandryjskiego. Zaobserwozom do niewoli 3 oficerów i 172 wano, iż ugodzony został jeden 2i
żołnierzy, oraz zdobyliśmy 5 karabid
kontrtorpedowców. Pomimo gwa.ł
nów maszynowych. W las~ch na townego ostrzeliwania wszystkie lapółnocy od Charner od wczorajszetawce wróciły pomyślnie.
go wieczora ponownie toczy si~
Szef admiralskiego sztabu marynarki.

dużerni

sh>atami. WeJka trwa.
Morze Czarne: Łódź podwodna za- ,
topiła w okolicy Bosforu dwa parowce
tureckie.
KG!R~Uiiiiud łureeki ..

co

walka.

Urzędowy k~Rikat

front niemieckiego

Nad

Mozą

następcy

trwa.

au~tryjacki.

'(ronu.

ożywiona

waHm

WIEDEN. 21 ..go paździei'nnta~

artylerji.

front WQjsk genenIła

front mojsk generał!:! marszałka połHflP
księciu

lleopolda

Na granicy

Przed centrum grupy wejsk0wej
generała-pułkownika \Voyrscha i na

:zachodzie od Łucka, w nield:5rych
odcinkach, potęgowała się ob;:;dronna działalność ogniowa. Walki na
przedpolach na zachodzie od górnej
Strypy miały pomyślny dla nas przebieg. Wojska niemiedrJe, pod lde
g

runkiem generała-piechoty Gercks,
po pomyśluych na ograniczonym t.e
renie nabrciach ostatnich dni t 'W jednolitym ::daku pomiędzy Switelnika..
:mi a Skomorochami Nowemi ponownie odrzuciły nieprzyjaciela. Tylko i~szcze mały~awałek terenu na
za.chodn·im brzegu Narajówki zajdus

je

się w

posiadaniu przeciwnika. Bezcelowe jfgc kontrataki nie powiodły
się. Poniósł on ciężkie i krwawe
straty. wzięliśmy do niewoli 8 ofi-

cerów i

r~5

żołnierzy.

front woJsk generula kaIDllierJi arc!Jksiędi!
Ramia.
.
Pomimo zadętej obrony, wojska
rumuńskie

odrzucone zostały w wielu punktach frontu. Vvywalczoną

trwają walki
townością.
rzuc~no

z

kmmllerji.arcgksięda

węgiersko-rumuńskiej
n!eZrl1Bie:szoną gwał~

\V wielu punktach od-

wojska

front wojsk
r.si~d(!

rumu~1skie.

generała IrnifSli'ił!m

polr.::go

lleopo!da Bm1Jarskiego.

Nad górną tltrypą pomyślne 'walki na przednich polach. Wojska nle
mieckie wzięły szturm'~m stanowiska
• 1 •
• .J"
rosYJs{,'e
na z;:~ctl.Oi.lmm
OI'zegu I,r
112.1'3;jówkii odrzndły nief,[zyjadela poza
rzekę.
Tylko jfBzcze nieznaewy kawałek
terenu zn3jduje si~ VI posiadaniu przeciwnika~ Wzięto do niewoli 8 oficerów i 745 źolnierzy.
r

Z

kG~i~kiniów'

koaiicj;1li

Z francuskiego (20 października).
Na froncie od Stru!":1y aż do War-

ł{il:rola.

Bflwarskic!ł!l.

KONSTANTYNOPOL, 21 paździer
nika. Sprawozdanie głównej kwatery z
dnia 20 października.
Na fronc:e kaukasldm edbywają się
pomyślne dla nas starda,podczas których wzi<?liśiTiY pewną ilość jeńców.
Na innych frontach nie zaszedł ża~
den znamienniejszy wypadek.

Z

2 widowni wscoodniej.

Z widowni ws~h9~niaj.

01 Swistelnik. Walka trwa.

i wzięty jeńców.

Pierwszy Generat-kwatermis!;·z
L IHl EJ n d a f' f f·
..

'®

Na południu od Dorny Watry przeszedt nieprzyjaciel do ofenzywy i zaatak0wal oddziały nC'.sze.
Na pÓłnocy od góry Lamuntelu oddziały nasze przechodząc do ofenzywy
p zepędzily
nieprzyjaciela z szeregu
wzgórz, zdobyły 4 karabiny maszynowe

zostały zdobyte. Sprzymierzone wojsl{3 kontynuują. pościg.
front l1ulCedc,;'is!d.

i wczoraj. prze'dewszystkie"m na brza..

"a

f!"$Sjaii1MG ..

Front zachodni: Na półnQcy od
Kislelina toczy się zacięt.a walka.
Na północy od KUl'Opatnik (9 kim.
na p6{nocnym wschodzie od Brzezan)
wykonywa nieprzyjaciel zadęte, lecz
bezskuteczne ataki. Po ogniu zatorc"
wym skierowa.ł on atak na oddnek La

a

from IDojsk genefllł(1-feldmCirszałim

w

P E T E R S B U R G, 19 października.

DJbrudży •.

która rozpoczęła się dnia 19 pażjziernika. roz
strzygnęła się na naszą korzyść. Przeciwnik rosyjsko-rumuński wY!ilarty
został wśród ciężkich strat na całym
froncie ze stanowisł~, zbudowanych
jes-zcze podczas pokoju. Silne punkty oparcia Tcpraisar iCobadinu

Z widowni zachednieJ.

ME!
..
@.p,.,.nl~naua~~

~@

genemłlI-fełdmarsztIłln

Grupa mojsk

W dolinie Oituz wojska nasze ~rzeo
do ofenzywy i odrzuciły niep!'zyj-&Giei ... do granic. Walka toczy się dalej.
Na Dł'tlwym brzegu Olty ooi"ar!iśm,Y
pięć ataków nieprzyjacielskich w okoHcy góry Bobu.

szły

w}~uwni włósldej.

Dzień .robą!
Na południu

spokojnie.
od jezior5 TobHno
uprzątnięto, zdaje sit'! prz'3z burzę
zardesióną. zerwaną powłokę z balo
nu włoskiego.
Z widowni południowoawschodi1iej.
W;ród
K. wojsk nie zaszły
żadne wydarzenia.
a

c.-

ZClstr;pca szefasztaóu generalif.rJgo
Bo e/er.
'
tr.arszalek patrzy poracz!1.I~.

daru trwa gwaHewna walka ai'tylerji.
Na lewym brzegu C21'ny serbowie
kontynuują pochód na północ od Brod.
Odnieśli on! świetny sukces nad bułga·
rami, zdobyH $ztufmem płaskowzgórze
i wieś WeUke Selo, oraz zmusili do odwrotu znaczne siły zbrojne nieprzyja~
ciela .
Z att,;:elskiego (20 października).
Na fronde Sirumy wzięliśmy do
niewoli dwa patrole nieprzyjacięlskie.
Na pó~nocy od Neohori uszkodziliśmy ogniem naszym stanowisl'io nieprzyad ela.
Z 'i.vloskiego (20 października).
Vi :lOCy z 18 na 19 b. m. oddziały
nieprzyjącielskie zaatakowały w dolinie
Coucei (Ledro) nasze wysunięte naprzód
linje na północy od Lenzuno. Odparto
je naty<=:ftmiast.
Na Pasubio toczyla się wczoraj
zacięta walka o posiadanie wierzchołka.
Silne stanowisko pozostało po większe;
części w naszem posiadaniu.
.
Na froncie albańskim. na górach pod
Iskeria, na wschodzie od Preneti, jeden
z oddziałów naszych obsadził IJ,askovikIna drodze z Janiny do Korltny.
Z rumuńskiego (20 października).
Nieprzyjaciel wykonał atak pod
Coivasa (aoHna Trotus); został on od-

party.

Geneif'sł om guber!l\latolr a~hji
li 8ukowmy..
Doniesienię

petersbursktej agenv1i

telegraficznej:
Członek rady państwa, genera.f-adjutan! Trepow, mianowany zcsfał generał-gubernatorem wojennym
części Austro-Węgier.

okup~wG.~

nych

fhłsy.i~ka. r~da wojenł~1II

W głównej kwaterze woj<;;t'\nej za·
chodniego frontu rosyjskiego w Kamień
cu Podolskim odhyła się pod prze"~,'od..
nictwem cara doniosła rada wojenna,
w której wzięli udział szef sztahu generalnego, g~meralny adjutant cara Alek-siejew, dalej generało'.'\1ie Iwanow, Bru~
siłow, Evel't i Ruzskij, francusM generał
Berthelc.f, a wreszcie wysłannik armji
rumuńskiej.

Rada wojenna rozfrząsada pian ak..
cji,który został wypracowany przez
Berthek~tl i ma być wkrótce wykonany§
Car przYi'zekl Rumunji jaknajwydatniejszą pomoc.

Wyrok

\IV s~f>a~ie

Gl fH1HlG

djewa..
W dniu 21 b. m. zakończył się proces Genadjewa. Genadjew sl"azany zo~
siał na 10 lat robót przymusowych, zaś
pozostalych oskarżonych, za wyjątkiem
nałeżąc.ych do sfer handlowych, sl.azeno
każdego na B·lat rob6t przymusowych.
W sprawie wyrolm w procesie
nadjewa donoszą dodatkowo, iż wśród
skazanych na 8 lat więzienia znajdują
się brat Genadjewa, Paweł i jego teść
Kalatsz, oraz kierownik agrarjuszy Torlakowo Os!,arżeni uzr,ani zostali za winnych przyjęcia od agenta francuskiego
Dedoisieres' a danych pod pretekstem
zakupu zboża 24 miljonów franków, wza..
mian za co m;ano obalić rząd Radosła
wowa i popierać ministerjum przyjazne
koalicji. Skazanych. oprócz chorego
Genadjewa, odprowadzono natychmiast
do więzienia. WyrOit uprawomocni się
po 24 godzinach, o' ile nie zostanie obalonym przez ministra wojny.

ue-

Walki w macedcnji B
datą 20
W odcinku Kenali toczą
się zacięte walki. Natarcie serbskie na
całej linji popierane jest przez francuzów. Walki, trwające już dzień cały, nie
zostały zakończone.
.
Z Sofji donoszą do Budapesztu: Na
froncie macedońskim daje się odczuwać
zdenerwowanie angiików. ktÓre przejawia się w bezplanowych ata:;;ach na lą..
dzie, morzu i z powietrza. Pod Dadaagt1-c~em i Proiopagosem często i w dzieii
i w nocy krążą okręty wojenne, ostrzeliwują wybrzeż<'l, m',erzą czasem w <iwoneć, lecz na ogól bez powodzenia. Lu'"
dność nauczyla się chronić przed bom-

Biuro Reutera donosi pod

października:

bardowaniem.

Na lądzie anglicy najbardziej nie~
spokojnie zachowufą się pod Santi. Sel'esem i Dramą. Ich oddziały wywiadowcze są ciągle czynne; czy jednakże
przygotowuje się tam COś poważniejsze..
go, nie zostało siwierdzonem. Pod Guid~
sze strącony został aeroplan angielski.

Pilota wzięto żywcem do niewol~

•

Nr. 293.

2,

Wojenna rola serbów.
Sofijska .,Kambana" donosi: Sarkoniecznie' odnieść SUKcesy
w walkach przeciwko naszemu prawemu

raił chciał

. skrzydłu, mus:ał jednakże każdą piędź
ziemi opłacać krwawemi stratami. Największe straty ponosili serbowie. Sarrail
w sposób okrutny obarczał serbów najfrudniejszemi akcjamiwojennemi. Nie
jest kłamliwą wiadomość, że armja serbska, która' przybyła z Korfu na front
macedoński, została prawie całkowicie
zniesiona.
Szczegóły Z8n13Chu

5łurgkha.

hrabiegc
O zamachu

na

rewolwerowym na hr.

Stuergkha .. Wiener Ang. Ztng.· dowiadu-

je

się

cych

od

świadka

następują-

naocznego

siczeg6łów:

chomionaJ jest nieużyteczna i to w chwi.li, gdy zima się rozpoczyna. Szta~y generalne koalicji zasługują na naganę.

Miecź Damoldesa nad Buka..

resztem.
.Popalo d'ItaIia·, omawiaifłc obsc-ll.s'

pQłożenie wojenne, pisze pomiędzy inDem I:
Włochy nie mogą USU!ląe wiszącego

nad Bukaresztem mlecza Damokles~. Mimo
Bowych sukcesó,;,,; w Rarście, armja w}oska
nie slanowi jeiizcze wcale żadnego nIebezpieczeństwa d.b. Anstro- Węgier. Poza zdobytemi l njami austryjacko - węgierskiemi
znajduj~ się

nowe

i

'potężne

Prędzej MllCk€ns,m zdobędzie
niż Cadorna rrryest.

przeszkody.
Bukareszt,

ministerjum

o~wiaty.

Wybrany na

posła

tekę oświaty.
stąpił razem

Dnia 9 stycznia 1911 r. uz gabinetem ze stanowiska.
ale jeszcze tego samego dnia objął je ponownie w gabinecie . rekonstruowanym.
Gdy gabinet bar. Gautscha ustąpił 3 listo-

pada 1911 r., hr. Stuergkh otrzymał misję
'utworzenia nówego gabiuetu. Stanowisko
to utrzymał do chwili zgonu, z przerwą
tylko w 1912 r.. gdy z powodu choroby
oczu zastępowany był od. maja do paź
dziernika przez Heinolda.
Zabójcą hr. Słurgha jest dr. Fryderyk Adler, syn znanego posla socjal-de-

. mokratycznego w parlamencie wiedeńskim.
sam sekretarz partji socjalistycznej, oraz
redaktor naczelny tygodnika "Kampf" i
kierownik działu politycznego dziennika
• Arbeiter Zeitung'". Dr. Adłer naletał do·
najskrajniejszej lewicy partyjnej i zwalczał
zawzięcie kierunek większ.ości. Jak donosi "Lok. Anzeiger", na pierwszem badaniu
zeznał on, iż zabójstwo popełnił z motywów politycznych, że jednakte tłumaczyć
się będzie dopiero przed sądem.

Ostatnimi czasy dr. Adler %dradzał
wielkie zdenerwowanie i brak równowagi
duchowej, przez co posiedzenia zarządu
partyjnego, W· kt6rych brał on udział, liOń~
czyły się zawsze nieporozumieniami. Siostra d~ra Adlera od lat piętnastu znajduje
si~ w domu dla obląlranych.
PPOpozYłlja niemiecka,.
Jak donosi "Lok. Anz. a, rząd niemiec-

ki zwrócił się

do rządu

następują!:ą propozycją:

hiszpańskiego z

Okręty

hi5'zrań.

sicie. wiozf!ce do Francji i Anglji OWOOl:',
nie będą zatapiane przez niemieckie łodzie
podwodne, jeśli taka sama ilość okrętów
& owoeami biszpańskimi przepuszC'IHlU bę
dzie de Niemiee._ Przyru;iz<:zają, że rząd
hiszpański na propózycję tę alę zgodzi.

Riezadowoienie

W

Angljia

Wszystkie prawie dzienniki angiel~
.kie wyrażają w!elkie niezadowolenie z
powodu położenia na Bałkanach, a zwła
szcza z powodu niezdecydowanego postępowania- wobec Grecji. co na sytua~
cję na Ba~kanach bardzo niekorzystnie
wpłynęło. Armja rumuńska - oświad
czają te dzienniki-poniosła w Siedmiogrodzie ciężką klęskę. Mackensen przygwoździł w Dobrudży wojska rosyjskie
i rumunskie, a armja SarraiIa, unieru-

wojny i ostat-e-czne pokonllD19 ROSJf.

Areszłowania

masowe
na SycJlji.

donoszą z Palermo
oddział policji, wysłany

do .. Matti~
no"!
specjalnie
do prowincji sycylijskiej CaItanlsetta,
aresztował :250 osób, śród nich szereg
bogatych obywateli ziemskich, barona
Campobello i burmistrza miasta Pran-.
caviBa-Siculę. Powody aresztowań tych
nie są znane.
Jak

Do inłniftrlY Dol~Ki[b.
dziejowej chwili każdy
głos opinii nieprzejednanie wrogiej wzglę
dem najazdu r08j'jskiego powinien być wysłuchany w sprawach dotyczących przyszłoś.i Polski, sądzimy, że tem uważniej
wysłuchany będzie głos organizacji nas~ej•
która ViI ciągu wielu lat przed wOjną u.
świadamiała i zaprawiała masy ludowe do
codziennej obrony życia polSkiego przed
z"lewem moskiewskim, a na chwil" wybuchu wojuy przygotowywała· je do walki
orężnej z Rosją przez propagandę wolskowości po13kiej i czynne wspomaganie Dru-

Gdy w tej

żyn

Strzsleckie:'.

Legitymacja przedwojennego przeciw.
rosyjskiego czynu wystarczy wam, Ż3łnie
rze Polscy, ·do uważnego wyEłudmuia naS:lBgO protes~l). przeciw katastrofie grożącej
rlz;ś Polece w rozbijaniu Legjonów Polskich. \Vystarczy ona Wam tembal'dziej,
że jak tJ dohrze wiecie, pr2y tych Legjonach naszych przez cały czas wojny stalidmy niepodzielnie i bez zesti'z6żeń, oddając Im nietylko
błogosławieństwo i
wszelką pomo('t

łudzi

lecz i krew

na.jlepszyCh

nnszycb.

BG my w Lsgjcnacą Polskich widzi-e!ifmy-od początkuaź do końca wojnyniely!kG jedY:lY czyn uaredu, rwącego się
do rozbicia Kajdan ulewali, nictyiko przelotną: demonstrację jego ryeersJ:ości i naj;'
i"tottliajszy wyraz autirosyj8kiegG frontu
PLIski, lecz równi€i-i to najważniejsze
w L~gj{)nachwidzieliśmy jedyny rezerwuar
sił cficerskich l pQdoficerskłeh na wypad~k powołania armji polskiei.
Rozumieliśmy i rozumiemy wszyatkie
tortury duchowe, jakie przeżywaliście, nie
widząc doraźnych plonów. z ofiarnej' Siejby waszej krwi. Męeaarnie jednak Wasze
musiała łagodzić świadomQść,że dla nsj ..
wi~kszego dobra, jakim jestwyswolenie
się z pod najhaniebniejszego jarzma ms-

czynne bez przerwy od 8 ł pół rano .do 7 wiec

.

byśmy nie czuli się zmUswnI. po~o"
etawlć his.tol'ji sąd o pobudkach. która klE:!rowały saJllobóiczą skeją rozbijaozy LegjO~

krwią, chwałą· okrywaliście

nad

na!..

szlachetniejsi i najlepsi w narodzie-ukaz..
oię mil jeszcze jedną hajnoM, nie poskąp
eie mu największego zWy6;ę8twa-~wycięatwa nad swą niecierpliwością.
.
Na kimże tan nieszczęśliwy naród snę
oprze awą nadzieją, jeśli w Wal! oparcie
strac !
Nie mamy prawa Wam rozkazywać.
Ale j5&0 obywatele, mamy zawsze prawo,
li nawet obowi~t:ek apelować do Wasz"go
sumienia. W nim znajdziecie wyrok nakaBujl\Cy Wam moc wytrwania i hart cierpliwości-nie ślamazarnej, a męskiej.
T~j mocy wytrwania życzymy Wam
dla chwały Wasze.'. a dla szczęścia narc~
W najkrytyezniejszej chwili nie
opu!.'zczon przez najgodniejszych
swych synów. Iopuszczcn przez \Vag,
Zatniane Polscy, nie będzie!

du, który

może być

W to wierzymy!
Zar2ąd Główny
Chłop!ldt'go:

Narodowego

Związku

Prezes Aleksander Zawadzkj"
Sekretarz A.ntoni PiąlkoWski.
Warssawa, d.IO

paździeTD.ika

Piotrkowski .Dziennik Narodowy· z
d. 15 b. m. donosi:
Z frontu dowiadujemy się: Dnia 6 b.
m. legjony polskie przenies!ono z dotychczas zajmowanego odcinka nad Stochodem
na kilkotygodniowy wypoczynek do Baranowicz na wschód od Słonima. Pomieszczono je tam w dawnych koszarach rosyi~
skieb, czysto i schludnie urządzonych przez
wojsko niemieckie.
Wycofanie legjonów z frontu na odzwiązane

operacyjnym związku z armją niemiecką.
WSKutek starań komendy legionów,
szef sztabu armji Unsingena zwiedził front
legjonowy, cel~m zbadania ich stanu. O-

rzeczenie, konstan1ujące istotne przemę
czenie legjonów, wypadło na korzyść odpoczynku.
Dnia 5p. m. zawiadomiono komendę legjonów) że odpoczynek jest postano~
wiony i transport przygotowany. Z wyżej

wymienionych \\ zgiędów

zarządzenie

odjedynie od komen-

poczynku mogło wyjść
dy armji niemieckiej, a zatem także i miejsce odpoczynku mogło być wybrane tylko

na terenie tej armii.

doslwnaie
moskalach.

'.

Wybrano miejsco-

na zachód od BaranowiczJ gdzie

dują się

rzeźbiarka

ka tygodni. celem wewnętrznego
kowania oddziałów.

moż
}łI

8

uporząd

Tendencyjnie z pewnych stron ro:pogłoskom o motywa<:h wyco ..
fan~a legjonów z frontu i o warunkach pobytu ich 11a odpoc"zynku należy z całą energją przeciwstawić powytsze jedynie autentyczne informacje.
szerzanym

Zzłem polskldL
Sędzin.

Policja VIi B~dzinie stwierdzih, ie wie·
lu żytłów miejscewseb posiada podwÓ'jas
paasporty, niemieckie i auatryjAckfeo,. ił kf.6.
ryoh kony&tajl\ "fi llliarę przeltywania w ~
dne} lllb drugiej okupacji.
SosncUllI'iec.

W pierwi!zych duiach li- t 'i!iub r(}zpo~
OZU!! iilę wyldady nil Kursach Na:u:'Qwyeb.
k!óre pewołalle zoataly do syf:ia 1'9kll bisżącyrn.
CelE'ID Ku:sów jest u;:rs.ptęp.nienia
wyższej wiedzy pr:lgnąć:ym uzupałnid wy-

w

kształcenie

szk ły średniej (mu 'Wogóle pod'-

. uiesienie żyda umyslowago W S:iSBOWCl1.
przy Kutiach pro;ektowana jes1 biblioteka
naUKowa i pracownie.
Sieradz.

Naczelnik pow. sii;radzki"go" ogłosił:
• Wuystkie osoby w wieko lat 18 do 60
obowiązane brać udział czynny w ćwiczeniach
i podczas pożarów w koma~dach straźy Q_
gniowej. Uwolnieni Bił: duchowni, urzędni
Gy niemieccy, lekarze, nau\!zyoiełe i ei, et)
płacą jednofaaowo 10 marek lub 20 martk
rocznie. Za pnskroozenle "PNspisl1 groał
kara do 2,000 m. lub 3 miesiące wllJzie-

s,-

nia.··

.

Tea;tr

:J:3e>1Sk,j

We wtorek 24. b. m. o godz. 7 i pół. wiecz..
(po raz ostatni) po cenach popularnych

"MŁODY

LAS"

Sztuka w 4.-ch aktach J. A. Hertza.
W środę, 25 b. m.o go&. 8 wieez.

":Efi'ł .A. "U N'""

kom~dja w g·ch . aktach Knobla.ucha.
W czwartek d. 26 b. m. o grdz. 8 wiecz.

"KSIĄDZ

MAREK"
S!owac1dego.

poemat dram. w 3 aktach (5

odsłon.)

z planami rozszerze-

nia ich do rozmiarów polskiego korpusu
posiłkowego, postanowione zostało przez
austryjacką naczelną komend~ armji jeszcze w połQwie sierpnia. Wykonanie tego postanowienia zaletne jednak było od
zgody "Oberkommando Ost, której legjo~
ny bezpośrednio chwilowo podlegały, walcząc w ostatnich czasach w taktycznym i

wość

Artystka

udziela nauki rzeźby i rysutiku. .. Zastać
na codzienie w pracowni przy ul. Zielonej
IV-te piętro-l-sza lewa oficyna.

1916 roku.

Odpoczynek legjonów.

poczynekt

.

Jula· eg~elmllwua

sponiewierane

imię· polskie. a osiągaliście zwycięl!ltwa
najv;iększym wrogiem Polski.
W t·,i. .przełeIDowej chwili-wy,

fronl

KONSULE.TA PRAWilEGO

Zbyt bolesne są to ciosy•. rękę .naJo"
fiarniejszyoh Polskich synów OJczy~me za·

daRt>,

Ge"dorłła

BI

I oto w obwili, gdy na drudze p~ko.
oywania Rosji prsez mocarstwa ~entra,ne-J
a przy W 3.szym b;haferskim ~dzla~e, Polska zbliża 81\2 do .zrealizowanm Nlepod!egłości państwowej, ma !oraknąć, jak~ ela:
ła zbi<l!owego, tych, którzy. BWy.~ krwa
wym wysiłkfem pierwsi l!hilSrdslli pra~O
narodu do Niepadległege bytu, a w film
mieli atue się zaczątkiem jego eiły obronneJ, jSi!"O armji.

Plłłriowsialr.. 8ł, l1Ifłu.

UL

•

nów Polskich: One-te :najcloigodniejs2is
Stąnowisko państw półno
Legiony Polskie-są własnośe\ą cał~go narodu - nie zaś własnością jednostkI, lub
cnych.
partit
.,Pra~kf. Ztg." ogłasza rozmowę
• Dla.tego poczuwamy się do obowiązku
swego kóre~pondenta kopenhaskiego z· st.anąe w obronie tego w.spó~nego . d?~r~,
duńskim ministrem Stauningem. który
my, ·którzy t'y~iączne cegIełkI złozylismy
między innemi oświadczyl:'
.
przy budowie tego ogólno - nar?~owegQ
Jestem przekonany, że zarówno' gmp.ehu jedynej dziś ch wały. pOlskIe'.. .
ludy jak i rządy wszystkich trzech .państw
Stajemy w G'bronie L:gl~nó~ pl}is~lch
północnych zdecydowane są utrzymać
pr:tieciw nieopatrznej ręce. ldora im śmu:'.r
nadal obserwowaną dotąd neutralność. teIny cios zadaje w dziejowym mon:.eUCIł:"
Po ostatniem oświadczen·u J'ząaów gdy hohateretw0 swe miały one ukoronopaństw skandynawskich co do neutraI~
wać godnie zasłużonym zaszczytem przen.;
ności, przedlożonem przez posUiw państw
brażania się w ~umję. polską.
.
skandyna wskich
rządom
wszystkich
Wy, ŹołDierze Polacy, nie skąpiliście
państw, prowadzących wojnę, jest ja- .
OCZ)'tU}2 swe.g;o życia. ni łl.Wej krwi..
.
snem, że żadna odpowiedzialna. osobi- ,
SZCll'ldrze szafując swaru ŻyCIem 1

.
Hr. Stuergkh, jak zazwyczaj, spoży
wał obiad 'tV sali jadalnej hotelu .. Meissel
und Sebadu", tym razem' w towarzystwie
namiesthiką Tyrolu, von Togenburga, oraz
barona Aehrenthala, brata z:narłego mini'stra spraw.zagranicznych. Panowie ci ukończyli właśn'e obiad, gdy literat wie~
'deński, dr. Fryderyk Adler,' syn deputowanego do parlamentu, dr. Wiktora Adiera,
siedzący o· trzy stoły dalej, powstał nagle, postąpił trzy kroki>, w kierunku
stołu, przy którym siedział hr. Stlletgkh i
dał trzy strzały rewolwerowe. Hr. Stuergkh
padł natychmiast bez życia. Hrabia Tog~
stość w-· państwach skandynawskich nie
genburg rzucił się z krz:słem w ręku na
nosi się z myślą wzięcia udziału wkon·
sprawcę zamachu,
a płatniczy usiłował
wydrzeć rewolwer AdlerowL
Nastąpiły . flikcie. "Nota nie jest jeszcze ultimatum
przeciwnie, umożliwia nawiązanie rokojeszcze dwa -strzały. z których jeden ranił
wań.
lekko w nog~ barona AebrenthaIa. Baron
Oświadczenie to złożył minister
Aehrenthal podniósł hr. Stuergkh".
.
Jak donoszą do ,Bert TagebL" z Stauning z okazji noty, wysłanej przez
Norwegję do Niemiec w spraWie walii
Wiednia, ciało hr. Stuergkha w przeciągu.
łodziaml podwodnemi.
dnia całego pozostawało jeszcze w hotelu.
Wieczorem zostało przeniesione ono do
Otwarcie uniwersytetu flagmachu prezydjum minister;ćw. We Wie~
mandzkiego wGanlławie.
dniu twierdzą, ~e następcą zamordowanego
hrabiego Stuergkha będzie mianoway dow dniu 21' p~ździernika w auli unitychczasowy wspólny. minister finansów
wersytetu w Gandawie (Belgja), Vi obecnov. Korber.
ś"i generał ~ gubernatora niemieckiego, Y.
Hr. SŁuergkh urodził się 30 paździer
Bissinga, fDspoczął się rok ukademicld.
nika i859 r. w Grazu, studjował tąm praCałe eiałoprefesorskie, wraz z rektorem
WO, w 1881 r. wstąpił _na służbę do naHQffmannem~ stawiło sręna moezystość tę.
miestnictwa, w 1886 r. był mianowany
Uniwersytet w Gandawie, przed okupacj~
koncypistą, w 1888 - wicekreŁarzem mininiemiecką, był uniwersJtetem z wykłado
sterja!nym, a w 1894 r. - radcą dworu w
wym i~zykiem francuskim.
do rady państwa przez wielką własność
ż;emską w Styrji, przyłączył się do siron.
nidwa zachowawczego. W . 18S6 r. wybra·
no go na posła do sejmu styryjskiego. W
'1909 r., powołany przez BiE-uertha, - objął

Słd&WB},:ieg-o, nieod~ownem. jest !ygranie

urządzone

znaj~

koszary po

Odt!ansportowanie legjonów odbyło

SIę w naJwększym porządlm. Każdy żoł
nierz dostał zwykłą wojenną amunicję żoł

nierskąt p<>jecha'y także wszystki~ karabiny maszynowe i armaty z odpcwiednią
wojenną dotacją amunicyjną, ustaloną na
tyłach.

Warunki. jakie znalazły legjony na
miejscu, zrobiły bardzo Qobre wrażenie.
Pobyt na odpoczynku przeciągnie się kil...

alła_omaścl bleŹqCe.
-

Radl'

opiekuńcze.

prowincjonalny R. G. O. w
29-eiu Rado.tn
powiatowym zalLczki na ogólne potrzeby
vi sumie 110,360 rb., . z czego. do. końca.
wrZeŚn!R nie podniosły przyznanych sapomóg 4 Rady powiatowa w sumie 8,000 cbe
Z powodu szczupłości fundm;zów Rady Głównej Opiekuńczej bud3ety poszczególnych Rad powiatowych zostały zmniejszone o polowę, niektórym zaś z pośrÓ-d
nich musiano wogóle odmówić zasiłku.
Na akCją aprowizacyjną z funduszu
Wydział

ubiegłym miesiącu wypłacił

KomitetuPoznańsldego zaciągnęły pożycz

ki 4: Rady pow. w sumie ogólnej 40,000
marel;.-6 Rad powiatowych Jlwróciło BIi
poczet zaciągnfętyeh przez nie pożyczek na
akCję aprowizacyjną 18,125 mk.
fl-=:lW związku z tam instruktorsy '!y.
działn podezas sw{)ich objaZdów proc S
zwykłych prac w dziedzinie organizacyj~ej
i pohudzania opieszałych Rad do go!ln~
saej działalności-mieli na celu o*ywlenl6
i inicjowanie 2apobiegIiw6ści gospodarczej
Rad powiatowych w kierunku wyzyskiwania miejscowych źródeł finansowych, Bą...
równo przez wzywanie do ofiarncśei publicznej. jak i pOdejmowanie przedsięwzięĆ
doohodowych, ze specjalnym naciskiem na
udzielane przez władze mOD.opole.
Zaznaczyć należy,

pem

wewn~trzllej

iż dużym

pOB~

organizacji Rad pawia-

8.
l!!l!l

IS

10wyeh jest obsadzenie, za wskazówkami
instrukt!)rów Wydziału, miejsc EH: kl'etarzy
w połowie lstlliejllicych Rad powhl,towy!~h
przez .stałych i płatnych urzędników, zamiast cz10uków 2l wyboru, . piastujących te
czynności honorov.: o.
Nowe koł:JI P. M.

-

Zarząd GłÓwny

zatwierd:tiłświeźo w

'we Koło

s.

Macierzy

SZ.k?1ncj

WarszawIe

mle}sCO-

panien.
Na prowincji zat,!ierdzono

Koła:

.

W Górze KalwariI - Kolo z prawamI
tymczasowemi zarządu oluęgow~go.
Koło w Wyszkowie. pow. pułtuskie~o,
Koło parafii .Mały Płock pow. kolneńskle
go, Kolo wsi Romany. Koło w Kłobll.ck~,

pow.

częstochowskiego i Koło w KarolemPolkiej pow. częstochowskiego.
- Posyłki (lo Niemiec.D

cy

Na głównej poczcie przyj.mowanes!}
pJczki dO Niemiec, wysłane być ~ogą ty!~o
przedmi(,ty, które zezwolono WWOiilĆ do Nle'm:ee. Za opłat(\ l ID':lrki wyaylać można (o
lOiliemi"lokich funtów.
- Z Tsw. ośw. "Wied;e:a łł•

Wczoraj odbyło się ogólne roczne
zebranie członł~ów Tow. "Wiedza". Po
zagajeniu zebrania przez adw. Styput~
kowskiego na przewodniczącego powo'lano prof.' Knothe. Sprawozdania z lmrSów nauKowych i uniwers~tetu ludowego odczytał p. Konrad Fle~le:r, zaś z
sekcji czytankowej-p. Kotyma.
Na miejsce ustępujących z kolei 5
cdonków zarządu zostali wybrani pp.:
Kotynia" inż. Zejączkowski, Tulin. ks.
Brzeziński i dr. Olszewski.
Do komisji rew:zyjnej przez aklamacJę wybr~no pp. Zielińskiego, Broni...
sława Jasińskiego i Józefa Pogonowskiego.
Przekazanie instytucji naul\Owych
Polskiej Macierzy Szkolnej, prowadzo'nych dotychczas przez "Wiedzę" , Koiu
lódzkiemu P. M. 5 .. powierzono zarządo c
'wi »Wiedzy".
Z fUloperatywy spożywczej
~JiUCZ:. ebrześcij2n.

-

Stow.

P"';':;J

Zarząd kooperatywy .spo~J:'Vczej .zawi~
diimi~ swych członków, ze aZlś, t. J. dn~a
23 peźdaieruika o .goo:inie 5,po porudu:u
pUiiktualoję odbędz16 SIę O~Óln~ ZebraillG
,cało"ków

kooperatywy

II ll!Uitępulllicym

pOa

uądkiem

dziennym:
_
1) Sprl!wozdsnie- Zarządu, 2) S Pfilo WiJ-

zdlnią,komhji rewizyjllcei,3) Wyhory ZJ!~~Hl.- .
4) Walo~kiZdrZł\du i wQba wnioskl.

Q2
_

ł -Karty wwozowe na alemnl.aki przyjmu-

iemy j8~Z(lZe dziś do gOd3. 8 WlSczorem.
"
- Zapomogi dla szkół rzem'iieślniCl!:1'~h2 . '
. '

Msaistrat pO!iltanowił wydatkować 9QOO

,

zl\p~m{jgi

mrk.

nemieśluh'zej

szkole

"Tai-

mud-Tora" i 5,4qOml'k. dla szkoły)"semiosł
'pr;y chrz. Tow. doproczynności.
- Z Tow. śpiew. im. "t'slllłnh.łszid"•.
WczuTa 1 w lokalu własnym odbyłl) się
t'gólne r(}e2n~ iebranie ezłonkó:v Tow. śpiew.
im '-."Mouimzki "pod przewodlllQtwem
p. .Mo·
..
.

.

deata SoDodńskiego.

l przYJęto

Odczybno

sf:rawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej.
'Sprawę dalazego prowadzenia. kooperatywy
spożywczej przy Stow. przekazano nowo wy~

branemu zarządewi,. w stład którego wee~h
: pp. JÓ3ef Wolczyńaki, Tomasz Skaroonln:-

. wieli Alfred Laeke, Ant9ui KGwalolly!<, Whdysł~w Adamski, Klemens Or~hl!lski'r ~eGn
Mnt',dn, Piotr Smolarek', St:Hllsla.:w ~ralew.
sU, Leon Szprueb, S~9fan libeh!l~k~~W1CZ,.K~~
simierz Szczepaniak. Do komISJI .rswll~rt
nej weszli pp.: Józef Chrzanowekr, GolI.l!.
ski. Farana, Cyrllń!!ki, Bernnński i Zal8!.lW.
-

SteW'.

wZ2jen~.

pcmccy

pracowników hadlu w Łodzi otr~ym~~o
pozwolenie od władz na urzą~zen:le WIeczorów dyskusyjnych stale w plątln o godzinie, 8 - 9 wieczorem w lokalu Stow.
Spacerowa 21. Pierwsza pogadanka na te-

mat .. Jaką ma

być

działalność

Sto~.!

dobre warunKI
pracy po wojnie~" odbędzie się w nadchozapewnić

aby

członkom

dzący piątek dn. 27 b. m.
mają tylko członkowie.)

-

(prawo

wstępu

Spil".ellstowanic.

W umieszczonym wczoraj \'J fetjetoGazety" szkicu p.t. "Gustaw Mahler"
wkr:dły się pomyłki, ~,tóre niniejszym pro
.
stujemy.
W trzeciej szpalcie zamiast »ryk twórczy" powinno być "rys twórczy", wszpalcie ~zwartej - zamiast "krzewiącą steranie

ne

walką siły;'

ma

być

"krzepiącą

-

Bag~teli

(ul.

z~siUźonem

powQdzeniem.- Pan Pol, pko prekarz Bułeczka i p. Sto Dębiez, jako poeta, do ł~z
lozśmiesżali publiczność a w l,operetce" MIkołaj Mikołajewicz W{J'Ww całe towar~y
stwo .zbierało długo niemilknącę oklaskl.
Program ten we środę ustępuje mie;-

nowemuo

.

"Rugek. SłowolII zn~~· ~e
to jest ni ial~;) T:skaz~wką pe~
wllośei, iż Galicja w@cnJtlll13. i Bnkl)\vIna
poz\lstan.ą stale przy Rosji.
Pis.ma OP6Z~N

rosyjeldeb.

zwanej "patetyczne}" Op. 13, której nazwa, niczem nie uzasadniona-każda inna
bowiem tę samą nazwę nosićby mc:gl(.przyczyniła się iednak bardzo do '\Ellel,Sle~
go jej speJ)tdaryzow-ania.
SOrta.ty Bef:'t~ovena stanowią obraz

w ,.Nowym Kur-

włączenie

jerze Łódzkim 4< wystąpił przeciwlw
Gazecie łódzkiej II z zarzutem bral~u
~olskości"""z jedne! stro~y~ :li drugiej
strony zaś~przeclwko Jej recenzen"
rozwoju indywidu~lnośd i sam0istnoś;:i
towi z posądzer.iem, iż jego spre.wo- • stylu jego, począwszy od pierwszyen,

zdanian1i teaŁralnemi kierują względy
osobiste. a więc zakwestjonował jego
I
..
do bm wol~. 1\1
l" a C<liy m
s,WieCie
po d
podobnymi zarzutami podpisują sIę
ludzie całkowite m nazwiskiem swem
i imieniem. Tak im nakazuje uczci-

I -które Pisał jeszcze pod wpływem

cyjne !laznaczają, że pod.:lbne Zlip~"'i1!li?nie
już w roku zeszłylU było wy~ed;mtne
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Starzyński t?) .zahońc:ył 5;,,6]
1kUł w "Nowym Kur1erze Łodzlnm •- NiC
wiedział może wówCzas ów pan, kt61'e- l i:o
go jedynemi zapewne kwai:fikacjan:i. p!- ,I
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zeń zemści się zarówno na mm, Jak l
na piśmie, kt6relekkomyśJnie udziełilo
miejsca jego wywodom.
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PGp~ll~;re:l""~lr.

Teatll'"

"SyblYC1 O. Zapolskiej i "Ta~
niec czynown.ików~ L. Biryń
..kiego.
Dfl1~a

scena polsh przy ulicy

stal11ynowskiej wznowiła 'W sobotę

Kon~

cztero-

aldo\\y dramat Zapolskiej "Sybir", a w
niedzielę "Taniec czynowników". Obydwie sztuki spotkdy się z uznaniem pukiego T~atru Polskiego, pana Bolesła:va ! bliczności, która iłumn'e na obu widowiLeśmiana, czy ów artykuł na programIe, ! skach wypełniła ie.itr~
Oczywiście, że teatr na Konstantynapisany, nie po polsku, tak. broniony l'
nowskiej posiada specjalną publiczność,
przez pana Edm. Starzyńskiego (?) nie
zoś[ałmu narzucony, i czy nie przyznaie l- miaNowicie tę, która VI ubiegłym sezonie
on przypadkiem słuszności naszeUUI wy- pootrzymywała Teatr Polski w' Łodzi, a o·
becnie przeniosła się do teatru popuJamestąpieniu. A nem niech wytłómacly pan
Oliicksmann, CZefll!t dla niego szpecenie go. Dla tej publiczności teatr popularny
jest prawdziwym i godnym miejscem rozjęzyka polskiego jest rzeczą ~cfekawą i
rywki i jako taki posiada prawo obywiłtel
poźyleczną".'..
. .
Pan GliickSmann uważa, IŻ teatr 0- stwa.
becnyw Łodzi· posi~(!n zesp6r doborowy.
W sSybirze znaleźli pole do popisu
Ale czy pamięta on; ~e zupełnie to samo przedewszystkiem p. J. PHarski w staranm
nie przeprowadzonej· roli Aniuczkowe, oraz
pisał "Kurier . i w roku zeszłym, gdy w
budynku· na Cegielnianej był teatr o wicp. Kwiatkowski, jako Preskurow. Ponad
Ie gorszy.
.
to wymienić nalety p. Szejera w roli "braJeśli zaś wszystko to pan . GWcksdiagi", Id6ry kreacją tą zdobył sobie w ~O~
mann weimłe sobie pod uwagę, to nie~· ku :zeszlym w Teatrze Polskim uzna.nie
cbaj uderzy się w piersi, w których pe- oraz p, Klatta, NHszczab, Łabędzkiego,
wnie nie kryje się "serce złe i iwarde s , ja~
Szoslaflda, Sniatyńską, Wrońskiego, Gókie podejrzewa on u recenzenta .. Gazety", reckiego i Borkowską.
i niech odpowie, czy doprowadzenie teaW "Tańcu czynowników/' znaleźli potru do takiego stanu moźlhe/ego juź, w le do popisu p. Burska, jalo b. ładny
Kola, Jagnl qtkowska, jak zwylde pełna
jakim się obecnie znajduje jest zasługą
bezmyślnych i
bezkrytycznych pochwał
komizrr.u gubernatorowa, Wroński orsz pp .
"Kurjera~, czy też raczej rzeczowej kryty~i
Szoslantl, Tadwin, Srejer, Jasińska, Sniae
tyńska i KiaH.
i akcji .Gazety". A jeśli sam na to me
potrafi sobie odpowiedzieć, to może objabal.
śni go w tym względzie jego kolega fedakcyjny, który zdawał si~ njerla~no. roWieści l Rosji.
zumieć doskDnale znaczerlle naszej ,,!{rytyki negatywnej", ale kt6ry jednocześnie
wQi4!umiki §lif"2Sy rosJj,;;kiej.
, posiada tyle tolerancji, !Ż nie. chdał uPrJilfl. prllwicowa poiemizuje z twier
mieścić na łamach ... Kurjera" listu z Dro~
dzeniem gprawoadaw{.!ów \'fojeunych frantestem przeciwko wystąpieniu ziir~ądu Teclliłkieh i "łe,skicb, jakOby l13jważuiejSg6
atru, listu, napisanego przez sprawozdawobecnie· zadnnie .militarne miała Znajdować
cę teatralnego właśnie "Kuriera'".
się na Badia.nach. "Kl)ł~k(ił" do wodzi, że
Ale jeśli po tern wszystkie m pa':!
Bałkan jesi dla Rosji frontem- drugorzę
Edm. Starzyński-Glllcksmann nie zechce,
dnym, na który RosjI/, nie może r'vSłf.Ć wię
by zarzuty jego .pocz!ty'wanc by.'y ~a 0- cej nad 2 do 3 ko,pusów wojska. Ale i te
szczerst'leJO-to medlil] mezwłoczme l wy- trzeba będzie śeiągn!łić z A~ii, nie zaś z
raźnie ogłosi jakie to animozje, porackun·
terenów elłrop6'~lddl; na fr~cie europejki i wzcrlędy osobiste kierają Spr«:iR.,'O· rum musi być ulrzym.'lna odpawiedaia
zdawcą teatralnym "Gazety", przeciwko il11ŚĆ wojska dla odparcia mGżiiwego ataku
któremu kazalo mu sumienie wystąpić pu~
generalnego, którego pod}ęeie byn1>jmniej
bhczl1ie.
nie jest wy;iluczane. ",Russkoje Znamia a
(Red.)
również Qo-wodzi, że Rosju nie może dla

. niech ~~m' Gt:~ks~a~n' b~.
dzie łaskaw zapytać śię kierownika literac-

I-
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I>lŚłkanów osłabić

swego głównego

placu

boju.

lłenl"J'ka

Me!o _,.a.

i soczewek

Prezydent policji berlińskiej wydał,
wskutek rozkazu głównej komendy na Mara
chię rozporządzenie, zabraniające ,~~rzeda

ży

lcrnetel, i soczewek do fotograh 1 obr~
zów świetlnych. W nowem rozporządzenIU
zabrania się wszelkiej sprzedaży, kupt: a,
wymiany itp,; lunet pry~mo:wych ,:,szelkJ:go rodzaju, l~metek ml~rmczyc~ l str~el~
ieckich wszelku:g& rodzalu, szk!ei g~ld~J
skich z powiększeniem 4 kro1nem ~ Wlę
kszern l-ak również ontycznych CZęŚCI tych
. pry,":a.ną.
•
szkieł,• nawet gdy są ywłasno ś Clą
Prócz tego zabroniono sprzedawać obJektywy fotograficzne i świetlne, kt~rych odd~.
lenie ogniska je~t kilka razy Większe, mż
18 centymetrów l równa

SIę 1, 6J.

Oso-

bom wojs.kowym wolno odstę~ować .te
przedmioty za okazanie~ po~wladczema,
zaopatrzonego w stempel l POdPIS od~ośn~
go oddziału wojskowego że lornetkI mają
być
użyte w
służbie. W wyjątkowycb
wypadkach zezwala się !la sprz~da~.lorn~.
tek, o ile nie powiększają one więceJ, anlżeii 6 razy. Można również otrzymać ~y
jątlwwo pOZWOlenie na zakup pizedmlOtów fotograficznych.
:!I! na !Czka mil

poca:łow,m\

komenda na Marchję oglo-

silu co następuje: O!!łaszanie sprzedaży
lub każdego innego - rDzpowszechniania
znaczKów pccztowych lub dobroczynnych przez osoby przebywające zagranica łub przez firmy, które mają stały
pobyt zagranicą, jest wzbronione.
Osobom lub firmom. które znajdują się w kraju, zabronione~ j~st spl'ze
dawanie lub rozpowszechmame znacz
ków \vydanych przez państwa nieprzy-:
jadeIskle od począt15u wojny, lub od
dnia 27 lutego 1916 r. przez państwa
neutralne.
Ten zakaz nie tyczy się tylko ogla~
szania w gazetach lub tygodnii~ach, lecz
też ogiaszania w katalo,gu. lub j~~;ich~
kolwiek reklamach hanalowych. Wolno
jednak podawać do wiadomości ogółu:
pojawienie się nowych znac;zków, nie
wymieniając ceny.
Przywóz zagranicznych pism, znacz6
ków pocztowych i katalogów jest zabroniony.
Prze~<;roczenia tych zakazGw będą
karane więzi{'niem aż do reku lub grzywną do 1,500 mk. Rozporządzenia te
zaczęły obowiązywać natychmiast.
a

4

Przeciwko śpr2edaży a~t)'~uł'ów
Gp .. Źjwczych w paciągzch.

Bydgoska dyrekcja kolei obwieszcza,
personel kolejowy ma odtąd baczyć
na to, aby kobiety wiejskie nie sprze
dawaly artykułów spożywczych, które
wioze do miast~, handlarzom-spekulan~
tOm
wagonach lub w pOCZekalniach i
na należących do zarządu kolei obszarach. ponieważ wskutek takich sprzedaży daje się odczuwać na targach brak
wszelkich jarzyn, drobiu i t. p.~ Przekro~
czenie przepisu podlega surowej karze.

że

a

w

Rozporządzenie

policyjne.

W porozumieniu z panem guberna~
torem wejennym wydaję d"la miasta Łodzi
i powiatów Łódzkiego i Brzezińskiego, oraz dla podlegającej niemieckiej administracji części powiatu Łaskiego następu
jące rozporządzenie policyjne:

§ 4.
przepisy dotyczące cen ma..
ksymalgy\:h na zboże i owoce strączkowe
(§ 20 rozporządzenia pana Jenerał Ouber
Istniejące

Q

natora dotyczące zabEzpieczenia zbior6w
z dnia 21 czerwca 1916 r. Dziennik roz~
porządzt=ń dla Warszawsldego Jenerał Gu
bernatorstwa' nr. 36 str. 1 i obwiEszczenia
pana Szefa Zarządu z dnia 11 sieil?nia
1916 r. Dzien. rozp. dla Warszawsklege
o

Brak kawy w Resji.

W sobotę ubiegłą w sali Stowarzyszenia pracowników handlowych polp
skich odbył się pierwszy odczyt, z cyldu
zapowiedzianych c;zferech, pruf. Henry"
ka Melcer<~1 o Sonatach Beethovena.
Językiem czystym, barwl1ym, zwię
złym, J)ozbawiOl~ym wszelkich gÓ11nolotnych frazesów-profesor Melcer prze~
prowadził bardzo umiehfnie anaUzę muzyczną dwóch sonat genjalnego tw6rcy,
a mianovvicie: Sonaty Op. 10 M :5 i tak

e.., .. Elle'f:ek

do fOitlli,-e.fji.

Główna

!

•

:l:a~taz sprz~;;llOliŹW

Zakaz h::uulllu

sarskiemi iest to, że ,zna on OSo!Jlścze
jednego z 'korespondentów . stołecznych", ł
jak boleśnie prawda wygloszor:a ~rze: I

rosYJslnegl'} we

Heydna

i Mozarta. Co iedrwk nie można uwa~
zać za ~~i.IadowB>nie tych mistrz6w, łećz

I

Cesarza

JJ~'io\1ie6

raczej za wyraz ducha czasu-aż do
ostatnich, potężnych treścią i swc:bodą
fermy, do których Beethoven nie~tóre
zmiany worowadzit
wość i poczucie odpowiedzialności
W sO!~atach tvch uzewnętrznił mistrz
za <::zyny swoje. Tylko w. ,,~owYf!1 życie swoje. przeka.zał nam duszę swo·
Kurjerle Łód7;,ldm" steło SIę mam5el~ ją 'We wszystkich stanach od leMdei weaż do smutnej dramatyczności;
Wobec tego uważamy za prawo swo- sołości
przejawia się też w nich energia czynu,
je uczynić to. czego brak odwagi, dążąca ku uniezależnieniu spętanego duczy jakieś inD"'. nieznane nam, wzglę~ cha i promiennej przyszłości,
Wvkład swói prof. MeIcer Bush'odv, przeszkodziły liczynłu autoroWI
fortepianie· kiikutaktowemi wys;memu, t. zn. odsłonić pseudonim wał
jątklE'lmi z sonat, wskazując na główne
jego. Chcemy mieć. do czynienia z j poboczne tf'maty. ich stopniowe rozprzeciwnikiem otwartym, chcemy, by wijanie się, l~czenie i dopełnianie, na
wszy~cy wiedzieli. że walcZ~in~ 0- harmonje, modulacje i konfra-punktwreszcie dotknął też strony estetycz~
polskość nie z panem Starzynsklm,
nej -to jest nastl'oju, w jaki słuchacza
lecz z panem 01Uci~smannem.
dana melooja, akord lub nawet pojedyń czy ton wprowadzić mogą.
ł
Wyktad te!"', ze wszechi miar zaslu., gującV nauzn3nie, poparty by! odegraniem przez prof.oMeicera tychże sonat,
a wykonanie, prawdziwie artystyczne,
- Miecz obmowy i klamsiwa jest :tjednafo mu ogólny poklask.
obosieczny - oto wyrazy, którymi pan
)gn. W~n.

i!)dczy~ ~lI"of.

Bagatela.

Najnowszy program w.
Krótka 6) cieszył się wcz~raJ

~

artykułu

stera-

t. d.

ne"' i

Autor

,.No·s9je Wremia" za,znaczti, że ;;0: ie.
żo wydany przez Sbwecię zakaz wywozu
do Rosj; kawy wywołał pewne trudności,
trzeba b"wiem" b~dzie sprowadzać kawę
przez \Vłaaywoeto8:, co połączone jest ze
zliaeznemi przeszkfldfHni i wpłynie na 2HHI,.
eztłe pedwyżu0nie ceny tego produktu.
Nadzieje il"c~j$kiię~

•RnsS'k.

Sławo"

ogłosiło &wie~Q w.Y~

das'i} uE!taw~ o zarządzie kolei w G11icji
wI1lEl~wdni~j i

wy tej koleje

w Bukowinie.
Wł&eZ~IlG

Według

usta-

do sieci ogóh:!oc

Jenerał
zostają

Gubernatorstwa nr. 42 str. 24)

pOs

i nadal.

§ 5.
Do obliczenia Waluty niemieckiej W'
walucie rosyjskiej pozostaje miarodajnym
kurs rubla ustanawiany od czasu do Cza ą
su przez pana Szefa Zarządu przy War..
szaw5kiem Jenerał Gu bernatorstwie •
§ 6.

Przekroczenia niniejszego
dzenia z dnia 15 kwietnia 1916

rozporzą"
!. za nade

(} AlET A .tO DZKA

4

Niniejszem wyraźnie zwraca się uwaB
-na rozp{)fządzellie Jenerał-Gubernator
stwa z dnia 28 czerwca 19J 6 r. i 11a zmiany tegoż z dnia 13 września 1916 f., dotyczą -e dostawy, wywłaszczenia i t. d.

§ 7.

gę

Niniejsze rozpoaądzenie otrzy.muje
i~:OC obowiązującą z dniem ogłoszenia ~a
mie~see

dotychczasowego rozporządzenIa
z dnia 7 lipca 1916 r., jak równie:? f.JZporządzer.ia odmieniającego z dnia 9,14 i

klamek

1916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loe h r s.
d. 17

przy

drzw~ach

października

'

HMłW.

'lariete Kabar.et

" COLOSSEUM"
ZACHODNIA 53.

.hdja Bralne,.

Winter

iPńmndonna

internac. subref.

seen lwowskioh

IWizzi Aedy ITr~a Ramulz
wesoflf-wiedenka. ulub. publ

K A TO R O A

..

Dyrektor TH. JUNOD.
Nowy alra k~yjny program z 18 numeróW
Jwzątek o god:l. 8 i pół. wieczorem.

Sala dobrze

Scena z
wykona.

ł

o§:ji"żan~.

część

a

Los I Pieczyska o powierzchni 10 mórg 151 pr. kwadratowych.
Los II Łęczno
,.
10"
47"
.,~.
Los HI Szmaj
,.
7 " 138 J~
"
Drzewostan 80 do 100 lat stary przerośnięty l:,t)-cio letnim drzewem i zawiera
według taksy:_
około 4480 sztuk drzewa bttdulcowego 3780 kub. metrów
., 1240 fI
"
użytkowego i opałowego 1300 kub. nie!r.
"
730 fu! gałęzi i około 630 fur pieńków.
Szczegółową taksę i warunki licytacji wyda na żądan!e Magistrat za opłatą 10 marek.

Oględziny lasu dozwolone za t!przcdniem zgłoszeniem się w biurze' magistrackiem_

e gadz.

Magistrat.

otwartą zostanie w WaMizawie 30 paździer ika r. b.
Wymagal1~ 4-0 klasowe wykszta,ł. enie" System semestralny. Kierunek praktyczny. Kurs dwuletni. Wp s 100 rubli rocznie, pratny w ratach półrocznych.
Zgłoszenia do kancelarji szkolnej. Krak. Przeam. 89 II piętro codziennie od 9·-l.

494

$

INNN;

MP

rlU

tanunie

wvs~łnmv.

SER

9) o g. 12 i pół w poł. przy ulicy
Spacerowej 6-kredens, lustro z szafką,
stół rozsuwany;
10) o g. 1 w pol. przy uL Dolnej
nr. 32-szafa do ubran, stół, zegar ścien
ny, lustro ścienne, komoda.
Urząd sekwestrowy m. Łodzi.

liI

na ul. Piotrkowską ~ l6
przYimuje sprawy sądowe, udziela potąd j!r1lwnych jak rownie2 feda~je skargi l onzclkle vod~niil .

a=i='========*"=1~t=;==~%===,:~~

~ ~oskOnal~WYkon!

i

M.

PERKIEWIci

Tonwerke Ludwl~
Post Mosd1in (pOSENJ.

Potrze.dny palacz do celltralnego ogrzewania do " Luny".
PO,trz ebny chłopiec
na po:;yłki. Zgłaszać się, do a 'dm. Gaz-. Łódz.
Prz;:]azd 8.

rr

lHl

przepro>\-<idl.R

róg

I

się

na

Z.lIrndzką

.Na l,

Pi6trkowshlej, do oomu &ciblera,

Ółf1re&y L!1L~-m

i

włDSÓ\ł-

przyjmuje cd8-lr.ed4-9.<P.a1e-od5-6 p.p

.Lewkowicz
. Ch Or O b Y

fil~A~~~~~~~~~~~~~~~~~.~n~~i~~~~~~~~~~~€~~~~~gg~~~

Dypłomowana

PraCO'5n ~ a

Gorsetów

II

II I

MART AU

ŁÓdŹ~ 'Piotrkowska

-

139 (w podwónu)

Poleca naJświetsze fasony gors-Mw'
zastosowa:r.c d-o dzis:ejszych wymagań
mody. Biustonosze, pasy brzuszne,
gorsety "Grossesse", anii-gorsety, sP1ę
:tynkewe • etc.. Prz~jmuj c reparację,
. przerohki i pnmre gorsetów. .-

przedluiołowe

inż. M. Barszczewskiego'

włosów.

tr:=OWNlA OORSE;Ó~

7
pf'zy ulicy PUł'rRKeWmUlEJ 126.
1'o1ec1 wielki wybór: gorsetów leniuszków, półgorsetów i prostocrzymaczy
różaego r0dzl!jn. Pasy pl'~ed i poopera.cyjne, blUstonosze różny~h fasonów.
Wyrównywa. figury. Przyjmuje przefasonowanIa i obstall1nkina wszelkie roboty w zakre~ gorseciarstwa wchodzące. Wykończenie solidne. Ceny przYst~pne lecz stałe.
_

Kursy

.i

Przyjmuje
Panów
,
Panie
od g. fi-l iod 6-8 w.
od godz. 5-6 wiecz.

nml~'~ ~i~m:u ~Ź~i:'i~ ~_~.~.!.:m~az.n I

UWAGA: PraacswDia i mieszkanie pozosiaje nadal przy
alROY Kl'U::iSTAmTYNOWSłUEJ M Ul.

zewnętrzne

Konstantyno-wska 12

IIII

H s. Andrzejewski

m.

=n;=n

przyjechał

n

lIzMONACHJUM,

II

udziela lekcji rysunku i malarstwa
ANDRZEJA 7. = ANDRZEJA 7.

~I

łl

b

fi

lt!l

ślusarze

IJa robotYbudowłane i-do -pasowania klamek mogąsfę--zgłaSZ3Ć ul. Długa 1&2

I

OGtOSZEnlA DROBnE:
KEFIR

I

A! Al
llriakomity środQ!t 04At Al
żywcq K. ZyckiegQ
AJ Al·
. i Ska. poleca apteka W.
Daniel<lckiego Piotrkowska. 127.
_
A -Tanio C!o sprzedania .ró~ne meble i Iutro
A ,.,.
męzki13. Piotrkowska 163 m. 12 lewa.
oficyna II piętro•

.A,•- Meble
z kl.l3:u pokoi
kowska N2 189. -

sprzedam tanio. Piotr9.

Atrament Glińskiego
skład

fabryczny.

poleca
Łódź Mikolaiewska 34.

Drzewa owocowe

o~dobne

w wielklm wyborze i
w najlepszych oo.miana<:h poleca. ZakŁad Ogrodniczy Si;, Dymtrowskiego w Ł.odd ul Brzezińska )i 101
_.
i

Dnia 1,5 b. 0;' rano pomi'idsy 9 - 10 tą na ulicy
Olg,ńskieJ - Cegielnianej - Widz.ewlIkiej zaginl\ł bia"')' plldeł, wabi się "Et'os'u•. Kto &
przechodniów może dać dane do odnalezienia,
lub odprowadzi do właściciela. otrzyma nagrod~
WiadomoŚĆ Olgińska ~ 8 Nenteich.

K?n. pra.wny uersdi:Jrff
Pros'by_J skarn."
~
Plotrlrowska 84
....
lI'
l
Ia
z,dolna prasowaclika na kós:cu·
Potrze iłU le 1 drobiazgI ul Długa Na 71
uoraa1e
.Amery.
5 lat
kańska skóra" Doskonałe spodnie od Rub 3.50.
można

Placowa 13 I"

li

HArty(~!~ :~y~larz .~

Zdolni
Dr. l. PRYBULSKI

ue \lA

"

prZ!.2:prowa d ził się

ŁĘTOWSKI.

uhrań;

W' tS

ą'

L. Dzieniakowski

syberyjskich katorżników
z 10 osóbslrupa Reszkier

składają.ca się

w.

1'_

J

sądowy w Łodzi.

Adwokat

B!r"Ułł~wski
humorysta polski

1} o g. 8 i pól f. przy ul. Pasaż~
nr. 35 - szafa do ubrań, lustro~
stó~, lampaj
_
2} o godz. 9 i pół r. przy ul. Dzielnej nr._ 64-szafa, murlo, 9 krzeseł, stół;
3) o g. 9 ID. 45 przy ul. Piotrkow"
skiej 33-szafa do ubrań, 'szafa do książek, 'stół rozsuwaily, zegar;
. .
4) o g. 10 r.. przy' ut Piotrkowskiej
nr. 25-kredens. lu:stro;
5) o g, 10 fi. 45 przy ul. Krótkiej
nr, 8. Baluiy-s;~~fu do ubran, otomana,
stół rozsuwany, Zegar ścienny;
6) o g. 11 r" przy ul. Nowa!~a 17kredens, lustro, k:mapa, szafa do uhrań,
szafa .za szkłem, sfór,
,
7} o g. 11 m.15 przy ul. Cymera 31
-szafa do ubran, 2 kanapy z pokryciem
skór&anem, maszyna do szycia,' lustro
toaletowe;
-'.
.
8) o g.11 _m. .45 r. przy ul. Zgierskiej -52-szafa do ubrań z lustrem, stół
rozsuwany: szafa za szMern, 2 szafy do

w 3 losach:

WWi

re

_N'

SzuJ.:::~

"Vysokopiennego sosnowego LASU:

Pragnnml i informaCje

życia

iieyt~.ę ~1'rał 1&

-Hlaz;rcze.I{,
KQmi:.arz

będą
tówkę:

miejskiego

KalIsz, dnia ił października 1916 r.

przez

.
O !!'6dz. 'ID rano nrzy nI. Głńwn~i 5t):

We wtorek, dnia 24 paźdz: 1916 r.,
sprzedane przez licytację za' go-

(Polska)

Termin licytacyjny odbędzie się Hi-go listopada 1916 f. przed południem
lO-ej w biurze magistracldem w Kaliszu.
.

Ł1~zi

gotówkę:

P;,!,:ofymuSGwa tiaytacja.

tratm. ali
sprzedana licytacyl

kerukz!ii akrohaci

Reżyser

C>gł:oszen.:ie.

IE

We wtorek da. 24 p&id~ie'!'41'l 1916

sp",..edam w

!.

OFłA·ftY

zrotene w Adm. "Gaz. Łód....
Za doznane łaski od św. Antoniego, ..na
obiady dla bI':'dn~!ch do dYSpOzyql
ks. Szmidh', F. składa 5 rb.

........

..."..
Przymusowa licytacja.
~~

.

.
f{....$.~.w

...

-i 1. 1. a

wydrulwwane w flUmer1'e "Gaz;::r:! Uf;;;;::-.
dowej" z dnia 21 października
Termin ostateczny dostawy jest wię
31-y grudnia ~916 f: P;zedłu~ie· terminu nie nastąp!. Dma 2 stycznia 1917 f.
rozpocznie się przymusowe Odbieranie

16 skfpnia 1916 r.
Łódź.

przedmiotów bez wynagrodzenia. be~ ~zgłę~
du na to, czy właśCiciele eom6w poslad!lć
będą przedmioty zastępc~ lub; t~ż me;
prócz tego ociągający się właścicIele do ..
mów zostan 1 ukarani. g~
Warszawa. dnia 21 października 1916r.
Warszawski Wydział Surowców Wojennjlch

, Obwieszczenie

mierne podwyts:zeniecen VI handlu na
'artykuły pierwszej potrzeby.

Nt. 22.

noSić

Z materjału

Piotrkowska 145, m. 34
I·Dnia- .l8_b •.
zaginął mały piesek w roózefa Kordelewska zgubiła palil:port niemiecki
dz~ju owcz~:skiegOl k-ołt':lru szarego NI! 601.
,wydany. przy uj Suwal"ldej.
\- Oaprowadzlc zadMJP~m wJ"nagPOłtulystaw Banasia.k zgn~n pasxport nreu...ieellrzyjmują zapisy do grup· z Fityki l Łaciny (czytanie klasyków :ilivre ou~ert) do-egzamiłJów in8turaln.ycb
-W
, .}g, wydany _z -gm. Rąbl~ń.
W Styczniu l we Wrześniu. Informacji udziela kancelarja kursów od 5-7 g. wleci.
- - , ,'. dzan~m do _K . Plorczaka, BahIty uj.
WładySław Moskwa zguoił pl!.SZpOfł RI~mieck4
_ '. ~" ' Nowopolska Nr. 6. -_.
wydany pny ul Dtu,g;ej. s

J

Na maszynie rotacyjnGl w Uaczul JANA Ui{UiJl\A Prl;elazdi.

