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mają ksztalcićurzę-
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mu; Kursy ·te bowiem
dników polskich, a nie niemieckIch. Nad.
burm'sh'zSchoppan w odpowiedil twier-

posiada

klasy tej 11Ucy, na idór<1 wychodzą 'głów~
ne budynki posesji.
.
Posesje
do
miasta,
Towarzystwa
w.c>lne
od: opfacania p "datku.
2) Podatek od okien, pc'bierany ró~

należące państwa,
dobroczynnośCi i;ś':riątyń

są zupełnie

wnież podług podziału miasta na klasy. a
mianowicie:
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.ni~młe{>ki-eh j~ydowskic-hgloso'wal();'za

prze":ląźac

jektu aby nie
dwukrotme 1 ta!l
już z'najdującego się w niezbyt świetnym
sŁanie miejscowego handiu i przemysłu.

Rr

IV klasy __ lmark:!. Od ·~~łidego, l11p~~J ~.~ ........•. ' .~ , b;' przystępny.-eb. 'przyjęcieuiwniosku, .. czternaetlIrsd?ycb . gG okna (nie frontow2go) r;ob.lerana /:(,tzle
. polalfów ". i, żydów .. grosowałOPl'ZEllSlwk.O . połowa tej Kwot.y. P0GateK jest" ta~ze 0wnioskowi; Radny Tdshe, jako przewodnIpła.cany od okien w. pomieszczcntach, sluSOFJA, 25 października. Główne
czący. przechylił ghaem'zwym oeey'zię i
iących jedynie do cc1ó'Y zarcbJm ..
kwatera donosi pod datą 24 paździer
wniosek dwujęZYCZil}ch kursów pn:esz.edł.
OJ okien dom6w]cdnomleszkalnych,
Posiedzenie łódzkiej
nika:
Do wydziału. zaprowiantowania miajak pałace, wille itp., podatek opłacać się
Rady. Miejskiej.
sts. powołano pp. WinniekiegoJ łvlilhlego i
będzk podług taryfy l klasy, bez względu
cji Na froncie macedońskim w sytua
nie zaFły żadne zmiany.
Weilego.
na miejsce połotenia.
W Dobrudży trwa świetny pości~
Dalej na wniosek p, Pinkusa przy..
Od podatku są zwolnieni: 1). O~na,
Phedw.czoraj o g. 5 po pol. pod prza- znano szkole rzemiGsłdla ddewcząt ~y_. mieszkań zajętych przez wojska .11lemlF.C- '. za znajdującym się w panicznej ucie·
wl'idnie..twem p.'l'rieb-ego od,był.s się- posie- . zna.nia
oj3.3 tys. rok. ZapOID!łgi. .
kieLurzadzeń władz niemhrckich. 2) W czce nieol'zyjacieIem. Dnia 23 paździer·
dg~ie Rll.-Oy:rnisjs!daj. 'Na w!!tępie prze- . W końóu. p.Pinkits'p(Jru8zJr~pra.wę. mieszkaniachslutbowych.... W domach, bE:c ni~a w~jska sprzymierzone oorzucił~
.w6lłiii~ząc.-y·p:rz!ldat!nv:i~. z,eb~a.nJ'm~:n()wego \'COftHeCi3 źapomógdla 'bezf(}botf1yęh;cz~ol"dących własnością państ,nl, miasta, .' para.. nieprzy;acieia· na prawem skrzydle ido·
szły do linji Kara Murad - wieś Doku'
ii'dci{:ń{ieJsk:eg9 du.J~pI.l!.W jinanSowych'nYcb.~do pTa:Cy~ P. nadburmistrzz.atnac.zf!. f) lub gminy,
..
>...
roL Kawalerja nasza wykona ta pod H·.
'p.S;egla.N&l!tęp~ie 'p. Kaz •.Rundo <:dC!Zy~ . i~ jegozamiareń1było poruszyć tę kw~.
. 3) Okna pOIDleszczen mtern~tow,
titłpQI~1'-i pr&,tokoł rj)p{"zednleg.-<~pmlIedJ;e·tłtję illd:oielarz.eczowych wyjaśnień: Spra- szkół publicznyc~, j~k r6\.\'11ież ~om.ow 0- kam Tepe (wzgórze 91) atak na hrygadę
nirJ~ Pf."Z'e~OÓliczą~y: zakomumkował o~e- . wa"o'której mowa, nie powstał!. z hieja: piekuńczych, szpltalow, przytttlkow l t. p. rumuńską i rozproszyła pod wsią Kare
Murad rosyj~ki czwarty bataljonlęry·
cnyIn, rzdmgli dziesit:;ciomiIj,?uqwa. . paz): . ty~ymagistrlłtu i :nie Jest 'zależ!;,!" od. Ra.zakładów dqbroczynnych. .
.
ciih zut!'tała &realizt:i'iVaną' 1 .wyrazlł J'Gdvmiejskiei':Władzs,okupa-ay}ne,wychu4) OknapomieszCżeń gospodarczych. to:r,ialny i wzięła do niewoH 275 szere·
rt-s~ękł)w!łnia.tyili; wszYstkim,,' którgyprze~' 'dząc z 'zalozen-ia; ze nie tylko' ,FI: Łodzi, . :. kuchn:L spiżarek. pokojów służby, . pako- f'Yowców, .oraz }-:omendanta brygady fU'
~uf(sk ej i zdobyła' sztanda'r.. Równie2
p.odpts:mie sum . gwaranCYJnych spe-łnHł
ale ns całym ubsz.arzeo·kup.owallym znajjew kąpielowych,klozetów, jak również
obtJwią;zek obywatelski..
.....,
duje się dużo siłroboęzyan :niE'Zll~ytkowa.
mieszkania, składające się z jednego po. wzif'ła do niE\Vołi komendanta bataljonu
rośyjskiego i 800 szeregowców 45 dywi.
. , . ", Nii;f1tęplliaptzyst~pionodo ()maWlan~a . Dych, fi 'tymczasem odezuwasię, dotkliwy ~ . koju ikucilni, oraz. ~ieszkania. mieśzc~ązji piechoty.
,
2, 's 't 4pmiktów '. porzą-okud-gle!ir:eg o , a brak rąk do praey w g-ospodarstwie, wY-' ce się w sllterynach 1 na poddaszach.
Po zaciętej walce zajęliśmy miasto
mjanowl-eiewprowadzenia regulaminowo dodały ódnośne prawo zwalezaącewstręt do
. 3) Dod~tek do biletów tramwajO\vych
.f'-l<!dżidże. gdZłE zdobyto wielką ilość
tvczaeydlpoblerr,;nia pndr.tków: gruntowew obrębie miasta i na kolejkach podjaz.
materjalu kolejowego, Wojska lewego
ód oklft' n i docratkudo bPet~w tram-' pra~yo godz. 9 min. ?o posiedzenie flam.
dowych, pobierany w wysokości jednej kop.
skrzydła doszły do linji Medżidże
'wajowyell';Podczas odczrt'y~allla reg~,l~Imięto.
za przeiazd jednorazowy od osoby doro.
minu z:shrernliglos radm Pwku~, ~ra~lPodatki miejskie.
słej, oraz pół kopiejki od uczącej się mlo- wzgórze Bossugung (wzgórze 1Z7)-wieś
'gl'l;ft'l, dr. Trenkner, Kallf;n.aa. iWm~ ~kl.
dzieży.
.
. Rasova. Nieprzyjaciel odniósł ciężkie i
Rezultatypr8c Komisji finansowej mąTakiż dodatek do biletów przejazdu "krwawe straty. Od 19 do 23 paździer·
P au Pi nkus pod~ resJ~, .1Ż pod"a~ek od
okien nie obejmuje ludnoscl U?ogie~; za~
gistratu! podane ~~ p.r~edwc~oraisze~.pona tramwajach dojazdowych podmiejskich, . nika wojska sprzymierzone zcobył'y 1
m}6@ól-kał-ej w· misszkaniach. sKładaJącycb siedzemu Radymle]skle) do wtadomoscl pu- W stosunku jednej kopiejki za przejazd z sztandar i wzięły ,75 oficerów i 6693
S ę Z pókQju g, kuchnią,
oraz ~~o'louych, blicznei. przedstaw;ają się jak następuje:
Łodzi i powrotem,
.. .
żołnierzy do niewoli. Prócz tego zdo·
byto jeszcze 52 karabiny rr,aszynowe,
w sute ry11l1ch )na poddas~ach rządu, aby
Na posiedzeniu z dnia· 11 maja r. b,
Od biletów strefowych, upoważma]ą~
12 dział, 4 przyrządy do rzucania min,
na rok bieżl!cy podatek toll .byl pOb,era.ny, Rada miejska obradowała nad przedło~o~
cych do jazgy poza obrębem rni~sta, pobi~~
w w~~:.kości. półroez!lej, t. J. do ,l. kWl~uym przez magistrat proiekte~ nowycb rany będzie podatek tylko w !eJ _wysokos- , 5 parowców i 200 wagonóvv kolejowych.
tnia1917 r. Dr. Trenkner, . uwazaJą~, ze· podatków i zgodzHa się w zasadzleza ,?,pro~
ci w jakiej należałoby go UIŚCIĆ, gdyby
Z kOiTrnntf~~aiów kQa5i~ji.,:
{'odatek tan obciąży tylko sf~ry p08Iad~wad~eniem; proponowanych przez magIstrat. bilety te były ważne do. jednej tylko streZ francuskiego (24 października).
jąee. więc jako po<!~tę~" wo;e~ny~moze podatków. Sprawa ~aJes;t o~cnieaktu- f Y aż do granicy miasta.
być pobrany
z!l'cary- rqk 19,16. Przr głc-, alną~ wskutek tego, iż mla~t? 0!:nf.czone
Bilety wolnej jazdy od opłacania po".".
.
Na
froncie Sommedosyć ożywiona
fY{}WIUl1U jednak ~ ~Ot1aml prz~.eJ~l~i' jest zwi~ksz()Dymi' cięiarat1l1.:1 obowlązane
datku są zwolnione.
walka artylerii w okolicy Biaches i Abpr7eei~')diilipoprawks,iż . do l-~O k,wletma jest dostarczy~ do,dyspo~YCJlJlł~dusze ~~ ..' 6 i 7) Podatek od rowerów został łaincourt. Ataków piechoty nie było.
lS17 ".podatek ten nalezy poblerac w wyoprocentowame nowozacląg~IE}t~j. d~U~lej . 'obecnie upaństwowiony, to samo dotyczy
Na froncie Verdun, pomimo gęstej
sakości p-ó1rocznej.
k
. k' ., dziesięciorniljonowej pOŻyCZkI mleJ~kleJ:.
i podatku od kart do gry.
'1 mgły, lotnicy francuscy byli czynni i
. N~wni()sek p.Winnic iego, \V JIl l
' Z liczby przedłoioIJychRaqzle tnte], 8) Podatek od bilardów, jako mogą..
stoczyli 20 walk w powiettzu. Zestrze.
:sp'óśób 'rozumieć na.1ezy regułamin owpro-·· skiej. w maju 1~ pro;ektów pod~Ho~ych,' ey. przynieść zbyt mało dochodu, zos ał lono trzy samoloty "iemied\ie.
~waiłzerifu·nowego·podatku od okien w.za- . na wczorajszem posied~eniu p~zyjęto 1 za- zaniechany..
. .
.
W Lotaryngji usz\odzono 2 demie·st JSo\vllnill do, tvch mieszkańców, którzy altceptowano trzy, .a mranQWlcle:..
.
. 9) Co się tyCly podatku od koni, ckie samoloty i zmuszono je do opusz~
:W;;!~utek' wojny ·prizb'i.wienistł . źródeł ~~l} Poriatekgruntowy, p'o~:~rany o~ .to byłby on w obecnych warunkach: l1ie~
czenia się na l:ld. W Alzacji lotnik frantej'j<llnycb, a zajmujif większe mleszkam8"
nieruchomości, zarówno wmleSCle, la~ 1 spra wiedl~wym i cięż~im dla ich posIada- , cuski zestrzelił samolot.
odp6wiedz~ał nadburmifiŁn',ze rozstrzygnlę- od plonów i pój uprawnycl~ na p~zedmle. czy,
' . .
Z angielskiego (24 października).
de kwestji uwalniania osoby nieżamoźnej
ściach, przyłączonych do mlasta.. Za pO~-lO) Podatek .od, kart pobytu jest o~
• c Teren, zdobyty
v/c.zcrajpomiędzy
od poditku od okien należy pozost!lwiĆ do
stawę p,obierania podatl~ówsł-!1ży~ b~dzle becnie,ńie do przep'rowad~eniaNastręczał13flanla' ńligię-tratll'" oraz ·komisjifi.nanso- łokieć kwadratowy pO"':lerzch!l1 placu 1 p~: ją sięt-utaj trudno~ci. p,raktyczne wobeC Oueudecourf-Les Boeufs, zabezpieczo~
no-w <:ałości. Wojsha, htóre w sobotę
wo-raC!lunłwwej, '. ':'"
.-'
la, podług normYPQdzIBłu mIasta .na s~esc tego, źe miasto Ulę pqsiada niezbędnego
wzięły 1000 jeńców, utracHy 1200 ludzi.
NiJslępiiie zatwier.dzollo podatek gfUn~ klas a mianowicie: '
.w tym wypadku biura meldunkowego, wo~
W Egipcie oddziały korpusu jeźdź
Sowy i :ijoiła-tak do <Of,łat tram wajowycb.
Z placów I klasy opłat~, p'obieraną
bec czego kontr:ola me.hu przeje~dnyc.h
Przyznatloszkole rzemiosł przy Chrl!'. '1'.
b"dżie w wysokości 2 kop. za. lede~ ł~- jest wykluczona. ?,resz.tą ruch .ten Jest o. cć:w wielbłądowy:::h, posuwają.c się w d.
od 20 i 21 października, łącznie z uzbro~
dobro 5,400 :irlk. i s. zkolo Talmud-.Tora 9
..
II kI
d
poł b'ecme
"... l . P
l' o to j'ednakz'e
.
kjeć kwadratowy, - z
aSYjet;a.l
mtnlma ny," ,om m
".
. •
jonymi samochodami, oczyściły oazę
t y ili ęu)' nik.: Wniosek radnego Pinkuss; aby
kopiejki, _ z III klasy, jedna k9.plelka, po otworieniu projektowanego.biura meI~
szkole Talmud-Tory dać tyll1:o {) tys. "mk.,
zIV klasy. pół kopiejki, - z
klasy VI.
dunkowego przy magistracie, Delegacj~ fi- Dakhla. Tego samego dnia oczyszczono
R 3 ty&:marek przeznaczyć na zap'oąlOg~
częś'ć kopiejki, oraz' z VI id asy, lI~o częsć nansowo~rachunkowa powróci do zrealtzo- oazę Bahar:a.
dla szkQły rzemiosł dls:dżiewcząt wyznakopIejki. Minimum, podatku, pobIeranego
waniatego projektu. .
"
Z włoskiego (23 października).
nia moj~.. 16 głosami'~drżucono.
.
od. placu, wynosić będ~ie 3 rb.' .
11) ~odBtek _o~slu~by dOlpow:J ~~_
. Dnia wczorajszego tóczyła się dzia.
W'~k(in\iu przewodnicząoy odc~y~a~ ~
Od posesji ·miesz:czących,~.się I>~ze:_.~u~·ałr6wme:t wątph~OŚCl co do kOrl.ys~l!
artylerji nieprzyjacielskiej w o.
magistratu,
a mia.nowieie:
s'c' placu ._ przy'., .dwóch uhcac,h.
. , na:"
.J!i.k.hle
mote,
wobec trlldnoscl łalność
powiększ'enie liczby
czł.Jnków
Wydziału
' :.
fI
kolicy Plava (środ\,;owa Isonzo), na
żYWnoBciQwago z·8 do ]1. oraz wyznaczeleżących do dwoch roznych' klas, ppdate!r., -tec mcznyc •
..
d d t k d
wschodzie od Gorycji i w odcinku Doilia- Bumy? tysięcy marek na utrzymanie
pobieranym będzie' w stosunku PO!OWy., : . 12) ... Pozostaje Jeszcze .0, a:e ki o . berdo (Kal'st).
kur.sów:naukówych dlaurz~doików' mieF. wysokości podatku od każdej klasy, domj' .. podatku. przemysł~",,:ego. KomIsJa. po a~
Na KarśCie. przy natarciach na linski ch. .
.. . .
zaś narożne opłacać będą podatek podług dała WIele nadziel w zyskownOŚCI tego
ję nieprzyjacielską oddziały nasze wzię"
.

''''-ł,

projektu, jeclna!{iec wobec-rozporządzenill

władz
z' d~5 qerwca r •. b.
w myślnadzorczyc~
którego miasto
Łódź. wraz z po.
wiateni winno uiścić r:ządowy: podatek repa rtycyjny. Iwmisja.zrz~l\fa: się te~o .pro>

rn

io,.

Y

nagłe ~Jlhiijki

głęboko'

.dać

g;właszcza

Nr.

OAZETA ŁÓDZKA.

.
ty jeń~w lzrlonyly broni amunicję·

-I

wszystk'e operac)'e armji

rumuńsko-ro-

podd,,{!

296.

swej w~.d~y D~wpół ndSj~ln}'~b

ksi!l.ż"-t IDi,HI!!olsk'ch, pragłtł6 uwolmć ~,ę
.~
k~
,
"
a pod opieki japonsldej, a J~~Olij3,
~a
Z yr;,.łJ:.uńskiego (23 października).
,~Zmierzch bałkański.
istotnie uzyskała nader 8zerOdS kDn~esje
W dc,linle Trotus l'jeprzyjaciel znajftBerlin(.l' Lokal-Anzeiger" w artykuw Chinach, zazdrosnem okiem spoglą'la n~
duje się w odwrocie. W dolinie Uzu!
le
p.
t.
,.Zmierzch·
Bałkuiski"
pisze
pote przejawy samodzielnośd chi,ńskiej.
,
pod~~h~ on wies Brustuvoasa.
, . ., między innemi:
.
W dodatku w samych Chmach 8twv~
N.adgł'anicą noc minęła względnIe
Wypacki wojenne na Bałkanach 3 o~
rzył się jakiś związek .Now eh Chin". na
spokojnie~ W okolicy Dragoslawle od~
statnich
czasów
okazujq
coraz
bardziej
czele
którego stoi Juan·Ke~Dińt syn Jna~~
zyskaliśmy górę Prisaca i wzięliśmy jeń
prawdopodobieństwo,
że
po
Belgji.
Serbii
szikaja,
Związek licz,," najwię..!e; zwolen~:ców, oraz 3 karabiny ma~zynowe.
i
Czarno!l;órze,vrzyjdzie
kolej
na
Rumunję.
ków
na
północy w Mandżurji, ma ch7ra~Wzdłuż całego, DunaJU obustro!'m~
Dz!eunBd francuskie, angiel~kie i włoter monarchiczny, silnie germa:uofl1 akl.
działalność ogniowa.
.
skie ogłaszają artylmły. które malą ugła- Rząd pekiński osłl:aria republikański o zb!,W Dobrudży trwa gwałtowna walka.
tnią shhOść, zdaje się pragnt\c go obll.I.c.
Wojska nasze coi'nęły się bezpośrednio skać orinję pu~HcKną. Atoli "Birżowyja
WiedoIDlJsti"·
1.rzyninsły
artyk1.lł
pulkowniBam
chce dojść do władzy i pociągnąć za
$iezwykł'a o .....acja i po_ł~oenł..
na południe od linjikolejowej Cemasobą całe Chiny d~ wojny prll~eiwku Ja..
Do Warszawy przyjechiły .dwie siovoda-Conśfanza.·
. .
. ka Sznmsk'sgo•. który pes:rmistyeznie tJeenia sytuację i podnosi, Ż1 wojska rumuńponji i Rusii.
.•
•.
stry z KJbrynia t S. i D. Krzesu:uńs~ ~
Predeal - Konstanzą skie potl"zebu:ąstanow630 be;lpuśra1niej
To też przymi~rse rOBYi sko-J1lPons\ue
który.::h pierwsza, . 14-1etn:a oparzyl,!- ramię.
Cernavoda.
pomocy pl zeciwko lirmii .Falkenh1łyna.· ,'. _ zacieśnia się coraa bil:rdzi~ia Po niedawnej
tak niebezpiecznie. ze ratiiI""tńedrei:ałrr>'Się
Londyński korespondent "Co:-riere
'.
Jeżeli padnie Rumunja - powiada .. wizycie japończyków wPetersburgu t ma..
goić_, W szpitalu -lekarze o!zek!i" te jedy_
delia S~rra"donosi:
Szu'! ski - to nieIJr~Jl~cjeI~oze smusić
my Qhe6uie .w·jzytę japońskiego księcia
nym ratunkiem byt może, Jeteb HłBa DiO, "Wiarogodna osobistość ozna1mlła,
rmij!!n do zwinięcia frontu, jeżeli padnie
Kan-Ioll, \V sźtabie głó~Dym.
ba pozwoli sobie wykroić kawałek ciała.
iż osiągnięty przez wojska sprzy~i~rzone
Rosja. to wszyscy jej epl'zymierzency nie
W_ojłł3 domowa ., Abisynji..
ażeby niem wypełnić oparzone mi:ejsee..
sukces. pod Konstanzą, posiada wiel}deu;dąpotrro m u.
.
Na poświęcenie takie zgodziła . sięAtatSla
znaczenie ,moralne.. Przesmyk. ·Predealu
Z- egl",,"eva· no·-wesL . - . KCfslipondent ,.'f3~Iiehe RUlIdlJehau·
18 l t '
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d k
. t . d kże . d
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dGnaai 11 Lugano: Wojna {lamowa w Abisiostra.
- e ma.
e arze o.on l •. ~
Jes "d Je.. nas'
je lynem
m, . tr,
W.edłng rlo.+y·c· l. r.'''sowy·cli wia"'-.mognj
bł'
m.yślnie operacj'i podwó!.:nej' i obeeni&'Młie
h' p;zeJ
- . l 'k··
• n."
uv,..
~yn. iL której się o},awiano. wybul! la. w pa nl
znaj . UląC
tę wrę rac
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i
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.
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, od l paź.dz' arnika ~gin"'ło J-llŹOO 1!t1łt~
, niezwykł~faktu. Donosi o tem.. '. Tag.... ,
.. Koe1nische
Volkszeitung-,donosz.;c
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Michała •• Clluisf8 dena Sera· stwierdza,
~bO upadku Konstanzy. pisie, iż'· przed saparowych, októrjlOB losie.wladGmo. o w~
że zajęcie przez raeaM.ichatB. punktu oporu,
Częstochowa..
mym zdobyciem jej:. toczono mordercze go duchodzi je&zf)~e strata 8 żaglow~\Vi
w Ankob6T jeat bard~opa~łne.
Pod przewodnictwem c-ra 1(. Oknsz·
któryen .I~dftm· (2,3&1 t.) i,.FjedL* (9l>1
<~Secołl)·ocenja sUy ran Mielnła na ki odbyło się w Częstochowie zebrapie
walki. Ogień działowy,. trwającyo.d środy
b
ł 'l f t fk . i
t.) okrt;ły niemieekie wojenn.e ujęly Jla m~.,
12o,noo
hrttb}!l{jw.' Powuecbnie daje się
organizatorów uroc-sfeg'O obcbodu roa..1 łk
d
. o P ą' u, z urzysI ne or y l. aCJe s~no~ . r"'u P"'ł·noellem,·sKOnfiakowary i prse9iUlt.t.. ,
~
ł
-,s
"'isk nl'ep zy'j'ac''''}''k'ICh Pom'lmo n'e!:ły
v
.1
sły.,zeć pytanie. et y T9WOluei a pa ,leowa wnicy· nnws.tania listopaoowl'>tro. Oprócz kil~
." .
r
1," " ' .
.
l" do pGrlÓw niemieckich.· Norwegki~ ua(>l!.&ie..
ł'~
~
chanego zamieszania, wyrządzonego przez
ezenie W'ljeun6, wktqrem uez8stniey;ą w;yAdia Ahbebie uie byhwielkim błędem'kunastu osób prywatnych, przedstawicieli
atakartyłeryjski,' podczas szturmu ,plecho-. Bey nnedsiębiorey·źeglu!!:i norW9SUY, pW19Sł
Walka wyborcza
inteligencji tamtejszej, wysłały swych dety nieprzyjaciel w niektórych punktach
r
11
}
k
w. Ameryce.
legatów nastł~jłujące instytucje: Str3Ż ostawiał· zacięty· op6r, który niebawem zła~ ~traty w samycl1 okrętach 52 mi jou . II..
gniowa, Stowarzysz. nauczyde1shva polsmano. ,Oflwrót przeobraził się wdzi1cą fot. wob.ee ez:go mnsi znaeznle flodni&Śó 0Reuter donosi z New-Yorku: .Pod- ", kiego, Stowarzysrenieknpców połs~
ucieczkę.
. .._.
- '."';; '.płaty aseknracl'}ne. Równoca.8Śnie .w.iadu,!
czas gdy: na ·paczątktt walki -wybOl"Czej
Gmina ewangelicka, Gmina "±Ydo~At....
\li Konstanzy pozostała tylko n~j-. m{lśet~·:mMlil.wem zaia~ianiu lltatkóWD1)n na Waliłstreet zaKłady ·zawierane były .... ga k()ł>i(!~~ Stov,:arzyszenie ja
b edniejsza ludność... •.. ..
..
'
,,~t!łii!ili; >7.Cury'Btjanjl . otrzymana_l' po.twFT~
stosunKU 2~1 na korzyśĆ Hughesa,- Stow. prac. handt ·r priem:"·W:,c.
Cios, jaki· ·po'ni6sł prźetrwruK. slra- allenie ,~ti'ln8jjllłp(}gł~ki. że AD~J"'~" obecnie stostin~Jt rliemalzupelnie się
Cenllalny Komitet Narodowy, 1'(-om ~
.
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K
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C
od f ~f.
D~wlla
cWEHi'ysikie"Śłatki~
zamówiua./ł
W·· w<&r.
wyrównał..
No.
towan.e
s:" wielkie zakła.iącv.cb
nad rozwoj'em przemV<:'t..·;
i.<~
... ,
CIWSZy tUJę ·ons: 8112a-· emav a, Je"",
sgtatlulh iUlIdelskioh na rllchunek cluiSGSiem,.
.....
J
J
,s~HI. ... ~
dla armji naszej pierwszorzędnym 5ukce- .łlłri, . .spned~e przsdsi"bioreomaagialald.m. lub dy na 10:9 na kOl'zy§c Hughesa. .
Organizacia skautowa, w.res%Cie ~.
sem militarnym. Sytuacja rosjan i rumu~
. Na zarzuf~ iż pragnie sobie za wszeJwiciele praśy.
nów -jt!st rozpacz1iw.a, ponieważ odwrót
feZ- zafraelltowaćje . nawlaBny raehll~el>.
ką cenę zapewnić glosy niemców amePodczas dyskusji uchałouo roJ.edił
przez Dunaj· uważae należy za :wyklu- Z Am ryki utrzymano jaBZI'Ba gl)rS2~ wiad.o..
rykańskich t odpowiedział Hughes. iż nie
pcwtóme liczne upros:enia 80 ~
czony.
. muśó, ·miannwiuie, że pcatauoWW8Q jni wy..
chce cm być popartym ani jednym głowicieli jaknajszerszycb wacstw~~
Zdobycie Cemavody jest sukcesem, ' dae aab)! wywoJllr słatkó-w , zblló'}wuyoh w
sem tych. którzy cokolwiek stawiają
by w nroczystym tym obchooDie ~
uzupełniającym zdobycie Constanzy. Wraz warsztatach amerykBństieb.Przrodsj boratwaponad interes, Stanów Zjednoczonych.
nie zabrakło.
ze sforsowaniem Cernavody osiągnięto cel
łeglugowe norwe&kie zamówily pOdobno w
Prawa amerykańskienamorza~h będzie
operacji,dolrtóregoctążyłagrupa wOjSK. '\I!'arsztatfteh~agr.aniesnyeh wielką li6ZOę s13,tHtqlhes bezwzględnie popierał.
5 •••• wiee.
Mackensena. a mianowicie najwęższą H!1ję
ków Ell ogólną·aumę.,docJlj}d2ąCą do 000 ~il~
jak dfrfJosi .. Iskra·so~ka~-impomi~dzy Dunajem.a, morzem Czarnęm.
jonów kO'l'GB. Prinvie wSl!y.tkica teat&tk..i
-'[
mitel żywnościowy w SosnQ.W:cu -otworzył
Tern samem. pr~esiaje)stniećdlakoajicji " 2alJlówitlne są w Amertce i Auglj •• ,Je~1\
Z·
lem·ł.;'"'.'fti~łP
.•... b·.··
:sklep· 00 sprzedaty sk<6r nap.3Geszwy. Łut
DobrudZa. jako teren· działan wojennych.. pogłoska się SjlT3 wdaj, to Norwagia _. 2al"
poła"".
sk6ry>łlkosrluje kop. SQl skóry J!&. 2 .:....
Pościg trwa dalej na prawym brzegu Dukreaie<!łlHlowy mtków. sil:auna btd&le na
kop. 22.
. .
,
naju, Dopieroob~c[]ie zdobycie Con3tanv.yłąc.zul\ hH!kę Niemiee..
Z Warsza.y.
Za -okazaniem kaTty tyWBGitiowejna
zy zyskuje swe całe zn~czenie~ . Niewia.. .
S~aważywRościowa
..
każdą o'JOOę w rodzinie nabyt1łl6taparę.
domo jeszcze
razie,
stało.sJęz mo~
.,..
, ."Ra.jit;·
'... łla-Ja_iejslta o ,Radzie azkeloej"
z 1.óweŁ
.
.
1?tem, łqczącym -brzegi Dunaju pod Cerna' .
W związku z za1wierd4eniem .Rady
Ił.tawa..
vodą, lecz gdyby rumuni· wysadzi!inawet Jl _S~r~!,hQlm&kipk{)re;;p6ndeDto~Lota·k. :A!ld·~·"Szkolnel krajowej" J przytaczamy ucbwa~
Gazeta urzędowa donosi; ~ mocy
i ten most. to i tak·nie b~dzle 10 znaczną
_?w:u .~J61. się .-~: b8tedr~turglł: D a tnIe o-- rady miejskiej m.st. Warszawy w tejże
wyroku sądu polowego przy Cesarsko~nie
przeszkodą do .·dalszych postępó!V wojsk
m:~~~te~OmISIl n ze •.owe!kf._ U-łnY pr.a 81\ sprawie,. powziętą jednomyślnie i przy gąmi~kiem mławskiem gubernatorstwie wojsprzymierzonych,
pe""ri!uUl's ..& nazywa cnara '~rJs yem6m.
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Komisja zaprosłllw8systkich ministrów.
rącyc _ o as a
na ostatmem ogo nem
.. WetB, Z .
z. m" S_
..........ł
Y l· na
Zamęt WIł' Grecji.
Wielu z nicb przybyło, między innymi
posiedzeniu w d. 12 października.
śmierć: rcbQtnik Józef Lejman z Bud6w
Z Londynu dOmjslt\: ~Mornłl}g Pos."
Stuer:ner. Roaprawy IOC&Jiy si~ nad bra~
Uchwała rady miejskiej brzmi jak na~ SułkowsJtidi i gcspodarz Jan lwański z
otrzymuje z Ateu . n3st?pl\j~ce s,mzegóły. tj'kiBm środków żywnościowych,
stępuje;
Pieńpola, ponieważ bVli w posiadaniu brQClIł\ce się 4}statniej wymiany lld!lń pomiędz}'
Sprawa ta obeenie wysunęła się na
"R.ada m. st. Warszawy, trwając na
ni- i uiywali jej do popełnienmmorderslwa
z rabttnkiem. Wyrok został przeze mnie
królem Konstantynem a !1fzedstawieielami
czeło. wszelkich spraw innych. WazyBey stanowisku złotonej w dniu jej olwarcia
koalicji: Żądanl!', oo:-ęezone kró!Dwj gree~
przedstawiciele stronnictw poddali działaIdeklaracji zbiorowej, poczuwa się do na~
potwierdzony; wykonano go dziś-o godz. 4
kiemu w piątek przez francuskiego atta6h~
ność rząd\l ostrej krytyce.
rodowego obowiązku oświadczenia:
po poł.przez rozstrzelanie.· Mława, d. 21
wojsk; wago. obejmowały llsBtęplltl\ee'punkty:
.
Wiceprezes Dumy oświadczył. że
Że Naród Polski stoi'· niewzruszenie
października 19t6 roku. Podp,:gubemator
1) Przen·esienie wojska greckiego z Tesalji
brak środków iywnośeiówycbG wyWQłuje
na gruncie niezaprzeczalnego prawa do sawojskowy vO'n Laos, jenerał-pefuczJ1ik.·
do Pelopenezu. 2) ROZpuSzt:zeuie cał~go wojwsród narodu życzenie zawarcia pokoj;! i'.a
modzielnegQ zClrganizowania oświaty poLuhlł ....
ska grflckiegó, z wyjątkiem powołanych w
wszelką eenę. Nowy ·minister spraw we- . wsze:hnej wszystkich stopni. tak~ aby poW niedżiełę po południu odbyła się
r. 1915. BJ Wydanie koalicjicałpgo mater.wnętrznycb, Pl'otopopow, wystąpił z bfir~
wetowana być mogła wiekowa krzywda.
w Lublinie urooystość ocłkopania kości
Jalu wojennego. Król przyja,ł żądani'ł podzo slabem wyjaśnieniem. Zdaniem jego
przez tłumienie nauki Polsce wyrządzona
pięciu powstańców, rozstrzelanycb w roku
wyższe z wielkiem' oburztmieUl. Podobno pokwestję ży\\naśeiową dotychczas fałszywie
i a:teby dobroczynne działanie oświaty o1863 f przewiezienie do grobowca na cmenwiedzi'l!. _że zwró<lH 's'ędokoalieji z gałąztraktowano. Rząd _ wystąpił z projektem.' garnęło wszystltkh mieszka:Qców ziemi
tarzu. Na miejScU ~lI()pańia zwłok, poło~
ki) oliwnI!:, skoro jednak propozycjvjego dOa
aiehycaIą Rosję ił zfihresie ży--nubowym
polskiej bez różnICy wyznania, czyniąc zżonem za miasfem,zebralLsię weterani .T.
znają takiego prly:ęcia, to cofa- je Cllł);::o",i.
podzielić na 4 ob .. ody, a wkaż(iym Z nich
nicbmHującycb ją synów. świadomych o~
1863, rodzinyrozstrzelanycb, duchowieńde•• Zd··niem niektórych pism. wytwQr7.jła- w zakresie żywnościowym rządaić będiie
bowiązków i goduoścj narodowej obywastw(}, {jfkerowie Legionów, korporacje ze
s:ię~ytu!lcja w najwyższym stopniu krJ t;dyktator. Przedstawiciele narodu powinnl
teli P o l s k i ; .
sztat1daramj~ delegacje 'r6~nycb ihstyfucji
cano. Rząd grecki zaznacza wyraźn:il', że
zdać się na .rząd. Wyjaśnienia ministra
że osiągnąć cel ten nale.tycie mo~ istowarzyszeń~ dziatwa szkolna i niezlipropózjńjefrancuskiego altacH wQjskowewywołały w całej komisj huraganoburze1!Yllro powszechne szkolnictwo publiczne,
czone tłumy publiczności.
go mają eharak ter wyzwania. i Ż~ król tezni a, zarówno przeciw Protopopówi, jak i
ZQrganizo.wane w duchu narodowym przeZ
. Po przemówieniach dyrektora Kowalwarunkowo je cd:sucił. :Faktem jest, źeeała " przaciw ministrowi rolnictwa, BobrińskieWładt:ęPaństwowąNiep,odłegłel Polski: w .aeWsklego i.?fi~era Legjonów, Dęb~,kiego,
sprawa znajduje się jaszcza w zawieszeniu.
mu, którego UWRiająza głośnego winomyśl 'niezapomnianejtradycji. J(owsji E- .rMkopano grob 1 złożono szczątki powstail..
Prawdopodobnie zadna z obu stron nie ze;'
W8jCę.Wszyscy żądają u~fąpienia Bubriń-· dutacyjneJ;
,c;ó;w do trumny. którą dźwignęli na ramio ..
chCe doprowadzić zajścia do granic oswteczskiego.
...:
,. ;
Źe jui w chwiti,bbecnej szkolnłtfwn· na of:cerowie Legj0r:ów, poczem pochód
nych.
Komil!ja ucbwa1lła ostatectnie· TellO-' winno być pod wsbunemihasbUni proz leg:onową kompanJ"! honorową na czele
Londyński "Daily T61~gr&ph· dowiadułucję bardzo ostrą: Obecne połuienie Resjiwadzone, a jego kierownittwo óddanePo'ruszył na, cmentarz. Kondukt prowadził
je się z Aten d. 21 paźdz;ern:ka. że gen'
należy uważać za bardzop&wsźoe. WDhee
śkiej instytUcji ogólno ~krajowej, złotonej
k~ią:tz Ryszkiewicz. Nad grobem przemaFournel; zaządał dokładnego wykonani .. żąniemożIiwej do roz" i,\zania kwest5i ty- , z '.~ przedstawicielstwa' społeczeństwa polwlah redaktor SIiwicki i Pvniatowski. UfOdań koalkji z czerwca,iyt·~!leych się do·
wl.lośeiowei, komisja uważa· i'ezzwłoezne.· §kiego,powołanei do przeprowadzenia je~
czystość zakończono zaintonowaniem .Boprowadzenia \tajska greckiego do stanu stozwołanie Dumy za niezbędne. Próc~ tego:dooliteJ organizacji szkolnej i zarządzada
że coś Polskę". Z tą pieśnią na ustach
py pokojowej, czego Grecja dotyehezasnie
komisja żąda, ażeby w kwaatji zaopatrze- cało-ksztaHem spraw szkolnych i oświatóroz~edł się kilkutysięczny tłum publiczdokonała w rozm;araeh na]azytyeh.·
nis ludnoBci w iywność natyehmisat Wpl'Gwyd. c •
noŚCI.
Według doniesienia .Daily Mail· J Ve-,
wadzono prawną odpt)wiedzialnGść mini-.
. 70 tO»U dzieci., cchronAćb.
I(oziegł'owy.
nizeIos ruszy' w,tj libdnia6b na csel~ armji- strów, w przeciwnym bowiem rSllis żadnaWydzial-&piekr nad dziećmi i młoOd początku roku szkolnegó wpro·
re>ro'lacjonislów w pochód do Aten.
·zmian3. osobIsta nie ni9 potMże. Prstopodzieżą R,. G. O: wspIerał i utrzymywał do
II
bR···
. pow odpowiedział. że na prndtel'minowe ,1 października. 1309 ochron z czego we wadzono tu przymusowe szkolnictwo, taks
owy z. awca umon.JI.. · ': zwołanie Dumy nie zgadza 81''e.,., l'zn.d
bo'u z'ala·
38 ~owycbI ~ bjęto 99 , iź mury szkolne przepełnione są dziatwą
os
wrze Ś.n~.
l, :ono
Jak donosz?! z Bukaresztu do Oe- wiem aie ukończył jeszcze prac puygoto- t1awmeJ lstmejących. LIczba dZIed w o- płci obojga. .
Wsktttek uk-ońaenia robótokoło grunnewy. rosyjski gene1"at, Poliwanow, otrzy- wawczych.
cltronach wynosi 67,433. PozaŁem Wydział
maI tytuł pierwszego radcy militarnego
•
dL~
CLh
otaczał o.piek.ą 57.innych zakładów wycbo- townej naprawy dróg, pract1jąq powyjetkróla ferdyr.tanda. które -!lO dotychczasoypa lU :I. .Rac.
fi
h
dżali na roboty do Niemiec.
waw~yc (sc rom ska, ogniska. bursy itp.)
Przez kilka dni Odbywała się łataj
wy sze f gabInetu, gen. Landovesco, bęPeteraburski .Głus Polskf· podaje w
oraz 44 zakłady, hygjeniczno -lekarskie
ozie pośredniczył pomiędzy Poliwano- numerze. z dnia 1. października następują- (sta~:e opiek}ł ~obkj•. kąpiele it.d.)~ Ogól- rekwizycja zbota; UTodzaj byłdobry,J a
wem. a rumuńskim sztabem generalnym.
ee informaeje o wypadkach w"'Cliinacn:
na !lczb.a dZieCI I?od opieką Wydziału wy_ omłot wydał 7'-8 ziarn.
W przyszłości gen.Po!iwanow, jako
Głuche wieści. brzeml€<Dne
w
nosiła we wrześmu 70~178, Na ·powyższe
gł6wny kierownik, rUmuDskiego sztabu ważne wypadki, doebod!ą z Chin.łIłodacełe Wydział. wydatkował ~ wrześniu
łeneralnego, odpOwiedZialnym będzie za republika, "jedyna i nieIrcdłielua- ł pragaie 57,528 rb. 50 kop.
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n!ljni~8gej -opłafy roeimaj 'w kwoeie 1 ru..
bla, leCZ z~delrlal'llj~ .W lAillr~ moioośoi. fina-

Ost ·z

łódzkich· kominów fabrycznych. a - ja.k o·
kiem sięgnąć-nie dojrzałbyś bodaj z naj-

la· oblicz~. Więc wd.złęeznł byli mle!lZh~·
-e1 stołeczuegQmja,~t~ Ja t.en dar. I n~e
zważali .Da to. że stOllłCy dot&d bez(lzyil~Uł
na uboeiu przybysz, . li wykrzywioną sat'a

ozniejilze stawki, /Oli CO orgaubatlll:tfwie przy, wjiązej wieży kośd~lnej ani jednego łódzprzyjmówllniu deilaraoii raczą ~wracać uwakiego geniusza, który, jak ~ię to m6wi~
gę;' p~ S!iwiński oświadozył.. Ulil~.wnveb triplfx etunus....:w jednej osobie reprezen-, dooieznie tW!lrzą~prz8ci8hć si~ po~zynl.
.. Lublin. ,19 października.
_fuooiuiZy Macia.rz1~miał pow!@l'ZOl'HHH, ·swej; tuje' at tr.zy. gbdneki:profesol'a.j k<lmpo-: ,pl'a6z8zeregi,wotaią" głosEim. dr~ją(l.ym
,'dwa. ,dpi óbiadowaf Vii ;naaz~m' dyspoayoji -2000r,n.b. spe~i&łnia ,Jl.a<:i!ll~,' (1.-, .zytora .imentOf.Pl;DO L w:ele~innych }esz~, od tłuml.ollego -gnie-wu:
' ..
.
mle~ołe' '·z)azdog&lny - dslegatuwKiJ.Wtetu, ·światowe, Bozego- vit.fdałlOOO ro. pOz98~3łe, .cze, którychbyna WOłowej nawet· nie
. -l;ont~paie się, nieokrzesane tłu·
Ratunkowego lIiemi Lubsłakiaj l'lcsnie 'z de- rb. 1000 z , od 2000 wpłaol G<ł. Ce'leral!łe~ spisał skórze...
my! Mnie nalesy si~ n*5.i''''>?- naczelne tl'~Y
legatami. Kemłtetów P\)wiatowycb i miasta
go Zaną.du, aa e~le, Itetlowuie do prze3na·
W ludnej. okoLicęp owego o!lj'ecznego
rydwanie, bo ja prag!1Q l'ozgłosu, o Jł\

. ("K.,respoad. włt\lJna IIGllzety Łódzk.ił'ij-).

>

Prwi

; , 'mam ambicie, bo Ja..• ho ja tak chcę!"' ' .

Lttblins.·

.,
N" p" .. tedz2tde O\'fzybyłG 13 cdollków ,cEenłaplerwotnego.
państwa życie toczyło się wartkire. stru~·
... L~cz sHrdei. ?;warły· st'" szeregł, nie
..
ł' - " . Komitetu Rad) .aprowbt\cj~ z1l02:0\,(I'1\ ł kontyn"
mienif.'m,
To
".'.,;:tr"t".
A w n"'l'm dr","łu
''''0
K. R, Ż.
L...,
•• tud:r,ieź rlel",ć"iici
l.
.te~
. kwitły tam nauki i sztu~..ł"Pu."'c"'al·~c.
li...
"'lO" u~
'< a
.... J
......
ł;Unkoweg· O mIasta Luoliaa-l i człollkowie
gienty_
.
1:1, W warsztatach pracy turkotały maszyny.
raz mocniej przehudzone juz od gwałto o
Po wyjaśnIeniach tyob nastl\piły apra.VI uroczych parkach sl'iUły barwne tłumy
.
b
d
..
d t d t 1 ty
zlil"z"d6w Komitetów Rlttul1k{}wycn Ptl wiai:6l
t'
. I . O apro
ludzi. zaś w kawiarniach i cukierniach ob- wnego rucuu, a rZelll1ące
(): ąa en ..
wycb II nsstępują,cych powiatóo,\:.
wO:l!c}anla p. p~ de aga OW 8peeJ8 !ue
~
,
Zdziwienie! gniew miotały jego dus>Ją.
.. Z Lubelskiego 2, z Lubartewsktego 2,
wizacji L;bozoweji k()nt~a:gi~nt!Lnh ,w~powia- ... mawiano bliźnich, fabrykowa~lO .~~?~es~~u!. . _ Slapa t!umy!-woła'-zal}raliś(!~el
. ~ .L.,amojskiego lii' J~llowskiegol. z Kra- ... taeli. ..
..,.,.. .. : . ... .. .
. sło,,:em s~ędzano czas. godme, 'J;:~cdnl~ l
gieb~, idźcie więc precz, szsmesy, bym 18
:sHOstawsklego l, 'Z, ?Ilełmskiego 2 ,z,}'ub.4) pp. delegaoi złośyliogólne sprawo- _potyteczme, ..• Jede,n tylko. c~łek •.. który. ,ml5gloWOl!e.@pęiyw,ać, ja; gaujusa bs& te-.
',wsiUfr"Ó:-,.1.- -zJłlłgo.l'lilekiel;()I.~·H rUulSUO:- ,~dańia, z działa~n(}Śc1~{omi.tet&w.'-~"'-;'
był zarazem p'esynu~tąl. ·C}~mkiem',··zwyk!, Id. ia· pasterz, ja wód:?:!
. . "'. ... . , ........
.
,...
. prz.,r Jan.-Gnberndtoutwie wcjakawem ,był. kf~kacwsr6d .teł b'~JlH:~J s~częsUWOŚ~!·!
A świetlisty bóg Apol1C1<t za złotostrun.
,.WSki":';i~at'Toma'~~;"kLzawhd;'5;:,iCd.~... ' w Ilubllńj'e otwIlr1a :;;osłala "Btaejll dG~wlad- e~olneJi powtarz~ąc: U"f:l'.'ll.czme. ku prze~ l. g~barfąw dłalli, opromieniał swym bo.~
~-p9.s~~~6.ńlemMnośeł:~pI'3ynYci:a .. łcn ide~-' - c3aln~f dO badania prodnkt6w roluiolJYCD. ':
SLOdze. łek~OmYSłnyC~.. . '.',
',. sltim U8.·mieChem uznojone twarze ludZI,
Staojll bada również nasionII, ro.simy
.-: P.cotna rad~ścl Niema, s%cz.ę~d~
ciągnących jego ryd waD.
,
ga~ZGbl'ani.stos6wnie·iopan:!.\ilkUdz{.en,,:,paBt.,W.na, .oznaCza ,Cbor~ f?ŚUny. ,podaje n- ·1 . na SWleC}e,. albOWIem robak SIę lęgnie l
. - Oto towarzystwo wzajemne] a.do·
ń~ó.:Źabrsnia~ . . . 0... ' · . · ~<c
,
.• c .• razem· SPOS()h1'.zwa1ufia~~Il.leih.
( .;. T·
W bujnym kwiecie, --lecz .głos jego gir'.ął
racji sprzedawczyków, - cisuął g szyder.
.. ,.....
4-~t l"gfr~"za.. .~'.
- Wskutek
rtlapo1'Z<r'
san Lac.
,1 .... u~lleW rozgwarze lud·zkim.
stu."
" ~1b' Hclóatwiei'dzilt.,pro1i<l~O'l.()If_ll..
.. ,
~
bl'
l
.. ,.....
.... "'11""'1 "6 sw"'go d(lWcipucodzozie~
,brania.
"
..',.
.ralnegoGu:Uetnators,o,wa.w n l'!l!@·Zfi ecoAt~li' ~krótcc, miała.się ziścić mądra
miS{! j~wygrażając pięściami,ud~t8i~n.ad
.. .. 2}, wysłufihaUcclt.omu,ni.kató.w ~yd!&:a...IHi sadg tn. gminnymzwraaaniebac2Hlej UWi'."'. t' pfzepowledm~cY1Uka...
brzeg 'pobHaldego modrego ruc7sJu.' T&ID •
.11l:Wyf(6nawazego;;K.R,;,Z~,~ ·Q..b8JmU)ą," gr n~ ąpriłw~ ąpiekinad małoi~tnimi '13ie- ( • Do st~hc~ zawtt~łprzE::Jazdem. pe~
biarąeprzyktadz mitologiczneg? N.arcyzB,
c·feb::. '~.. , . - . : ..,. •
f{)tami., AklJja ta, ···łb~d!icaflaWu~kbw:eat'~
WLn cudzo.zremlec, k~oiemu.. l~k ongt Aprzeglądał s'ę długo. w zwiarcHl~lanej taR
... n) is,prawazIDtllłELI<l:;1iz.iarehtośC1. Wybardzo źywotlJł\, KW IlllllCza WCzal:lla"o~en€!J. leksandrowl~Macedonla, kraJ oJczy,:;tywy~
m wód i zakochał SlQ ostataczmaw,fld..
dżiału Wy2iJłIł1~Czego;~1rtory·.n~3.p(}sredBe~
zawie.ruohy ~woiennej~·%dzi-e'Wieledz'atwy·po..
dawał się zbyt szczupiym.· Drzemały bo-. biciulHvuJ włsl!ner postaci.
IDlIcbzadel<'yd()w~ł..~lispraw. bteźąoynb.
. zOBbło'beilopiE3kf,.gdzie· codiielmie 'zwi~·
wi~m w nim wielkie talenty - spały wła_ Jedl'n~ filozofją życiow!ł jest IHi."
.0) . Hpraw.Qzd!lnie, j'aebunko.w~.~ .
ksz& s;e ilość. ulezao.patrZfJ1iy,eu. sierot; --:ściwiesnem" twardy,m •. kamiennym; ·.pra-; tradoraciJ,-mrnknat'wres·ticie pod nOS(Hr.
. p,0 l1'",16J.
t_·;
,Jest
bc~:dzo aktualną, i niezmiernej donio-- 2:nął
J'e więc .przebudzić,. do tvcia·
powoł' y""'W
he>"'>U'U·o" WI'! ·ud ....
w' okoU"e
. c) kt}munikat ~o,. TowarzystwIe
.
~
J
"''''~ '''l'ę
'"
... ...• Lubtin.i
. MacierzySzk&lnei. w którym. prezes Tym.·- Rłóśel~
łać i świat nimi· zawelować.~ Jednakźe; do Inicpana Pszonki, abyt&m uayskać pa
widząc pauu,iąc v
w stolicy dobrobtrt,
bUJ'tP.ll·~
na inr",,,Clż."'e_·.ł<ŁO''''
Aby ty Ul· m.ał ol etnhr, be:a względu
CZ8sO'wego CentrlUnego Z Ilfilą.d Ił Ok,ręgo·we.
l n~
J
J
-"
' co." '<
""v ;znawcę wszechentuki.
go Towanystw& nil csłycbszar et 1 k,. Gu..
ich lIp08a~eQi0 ma.t er 13Ina, uźyczyó Ił!l e~y·
ny rozkwit jej 'życia. postanowił niepewnej
h.
b-al'natl}rstwa Lubelskiego p. TeI)fH Ciświ~
tej ochrony i za.sttjpić im braI!: rodsieieohkiej
podró2:y w zamorskie krainy zaniechać i
cki"wyjaiiilił, ze Polsks Maoisu Szkolna rozopieki; sądy pokoju Ila. talenie okupacji ae-. tu, u biesiadnego sfoh., mh:j<3ce sobie wyc:-''\5zy:tłil;"sw.ą.~,li2Jał.alno. ąe)~w,..o.k.·upa.eji.~.u"
etryjackiej W Krótestwie z.wra~al}ąds,ię~,ar:·
walczyć.
t'•
"'-.
•. ..
Us t '!.W"'!,;kto.. tem
u illu01'6) .
Słało· sie tak, że W OW. ym C· gamie mieiam:rj~clr{l---w~glei'ś .. feJ.~gD:,.n~e: z,
. dó wSlIyatkićh urzędOWI
k .
~"
g
~'-:;Geri6rmhe·a.ub&rJi.atjjrsh11Jpl'~esł~ 'Ko~ ·::Wolio UElma poparoie tej;;'& e.JI.:;" . . ' ..
szkańcy stoli.c.VwznleśH wśrÓd gajuoiiwne,.
W Ro-nsn we Francji arE;:;lzt{iWanopne!J
•..
, "··b·
·T·.,....."·· ; . . ·NńuIl3yeiete.la1;:owreh(wlwcyjjut'l1ity~
"'. o mu"'om 'ffO.t."".I·pe[)n"
p. rz"l.ęt~'I~.
·Z"a·I"il'
kilku dnl·amil!\\.·n~eg·
~n'sh ·fr3UI"Y:?(;·".?'"'a
'.:in@l'OOmO~wed-awyltł.l ..a . 'uro ..!":nc~ .... ,,o~
p
t!
...
UJ
J Ił.. ->I>
..
"II \
M~.r ..
" o ..
«a..
~''1:>
'i.w~1i~ff~.dir·l1I1eS(jL się W'lOkalu Komitetu-tułnliwt'go .Shn.,\}W1SIra P llblil:7n.e g(j ill. nją O"
się wnet moini Msdyeeusze, którzy wzięli
R(}ehette'<" który dopuścił· się miljG'l.liWyea
;.R:a'fu.ilkow..ego.· Ziemi Lllbels,ldel przy ulicy
dowiąz':lk db!l6 (I duchowa i llzycsne dobro 'ilS się s:mzytny obowiązek. r-rzyhytek ten
nadużyć, sw roku 1913 skazany SGstat zatl~~m'k'IiWakioP.rzedmieiei.gt 47. .Jb'&iecił!zk~laYch.:.·
Swojak. . ..
pieczą s\yą ota.C9.ae •.· Nie bl'akła też ellę'" oznis os.3 lah więzien~!ł. Rrl(!:hett&'d !Helle..
,j}.'~t-ępaeh organlzaejiusieżyzawłatnych lu'hi, co Doorowolnie zaprzągli si~
tOWll.!HJ po rall·pierw6zy w roku
1908 IUl
;~Hłil>ltT.ymozasowy ZafZ!\d Csntralny. aby
I'
"11
ł
I
do rydwanu Apollina i, w miarę SIł swa·
wnios&k C:emeucean'a, gdy ok&ZIlło się, że
(t&!l,,'ig41y ćt-n będzie 'juz moHiwe;m•. zwołał 0~Vn.l.·~U
11;
ich, popychali naprzód promienisty jego
przez swoje oBZlnaóoZ6 manipulacje przy..
:ljgiHnś':~ebtanie z F3sdstawie!alt. okręgów.·
aJ W iW~
w
Wi
WÓz.
prawił l) rnin~ kilka tYB!~Cy ludzi we
,~Ć'tilem·dałHmania wyborów stałego już Za. w
,. Bajeczka
na czasie.
I jaśniej jaKOś uczyniło się w stolicy.
Fraaeji.
.
"E:il.\(ltl :Ceutralnego: . ~reszd6 ' p.Ciświ~!d
Zabrzmiała pieśń, !Il serca do serc ludzKarierę sWoi" z!uH!:!ł RoebeU., lako chło ..
z\'l<rócil,uwag.ę, że. dla, należytego funkCJO. Działo się to w p=wnym. bardzo Od-kich płynąca, rozwisłas1liutki, jeieH gnieliso do posług. w l'6Iłtaurae}i kolejowej· w
wi;njani~wędl:łe są fundusze. ile niewąfpIifegłyrri od nas państwie, tak odległym; że
ździłysię one gdzieś w zaką.tkach duszy,. ~ielu'!!· W kilkaJtlt później" odziedzicayw.. ·.vialiHjzip. r,"m~~n~e.tłli. nleos:rll~ieza Się do. . nie dolatywał nawet doń 2Ytn_.:z •... naszyt;~ • W\·gł:ł.,d?:iła~gmił.r>17G?",neC~ll~a.r(tZ'n(Htodi\.;;
F{jlV . ~TH\t!;.,g. T't'zIH.;e.rlIH s',ę. !iQ.Pa.ryv;<l •. g:dg;i!" .
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ten śmiały ich czyn był mędrszy od naj"
.. podnieśćrękę..na· brata naj potężniejszegłębszych WO·WffiOWan· ówczesnych męskowc.ów, .któ.r.if l'ozp'ętali b~rzę., po-go w świecie· monarchy, Nie zabili spiżów stanu,. polityków i wodz6w. Pr·zy·
wstama, SkąC!zet»ymeta mlłośc do
skowcy data Konstantego, lecz zabili '" szłość wykazata, iż ten czyn szalony
.. tych bezpoś~.e6nich sprawców . dzieła,
w nIm coś wainiejszego!dumę i god~
by: rzeCzą naw skroś realną, miał wszel.-...
... .-.
-. ..
które się ~.t-d1o klęską. naroclu?'
ność żołnierską. Konstanty pod sp6dnikie szanse powodzenia, i poparty czy"
ASą czyńy mędrs~e'od ńa}głębszych
·3,5a~ibfrćejHnsdzukający r~~u?lm'dnie módlgt
nem st~:rni~ów nawX p;tblibcznej ~ałb~
;.
.. ' ,.~. ·rozUł11O'l'lań ~ •
.
JU-<y wo zem; czesc l po ziw
a
w reZUltacIe niepou 1egiy. yt i s1awę,
Mochnacki; .
t 1e podpaHli młodzi chorążowie bro" swychzućhwałych w!"og6wzal'iły w nim opromienioną
podziwem świata.
war na Soku je zapewne do konca życia -szacunek dla samego siehie.
I gdyby owi· mężowie stanu midi
1.
czynili sobie za to wyrzuty, lecz cży wie~
.
..
ci· d b
J
ady ogarnia mię niemoc, apatja
dzieli oni, iż dOKonali w tamtej chwili
Konstanty i je~o pulki, cofające się
wiarę w si"ę naro u, g y,y i oni Ouwo'
•
ł'
b'
ó Czas
w popłochu przea' g''''rs'cią
podchorą·
lali się 00 niego, J'ak to uczynili .pod·
i.
nleWH'łra, .lOrę w w
.. do
. "ękl'
• . kSl'ąZ' innego dzieła: zapalili świętypoiar w
~
1_
.
: ~
t ·1·U Ll'stopadowem
żych, bY',l' p'lerwszą ofł'''ra
... ·n "'uc'n""achorążowie, nie płakalib"śmy
potum
!\ę o,pows an
. . , l' - pO
duszach naro d Ui pozar, kfóry ju:2: nig d ':I
- _ l· ...
""
••
J
~
t1
·lk··
.
-~
·'c·a
h
gl'nt'e
n·
a<>tro'J'
nl'emocy
d
ł
lego
czynu,
h.le
cZ"'I.n
by1<a
p
....
fęrta
K""n~
krwawymi
łzami
w
rzutu.
k, l U 'Suunl C
<>
.
•
nie zgaśnie, nigdy nie a się stłumić
ćH
..,
~
v~ _6
J
-s~c·szo·ny ~osnącym
co'"'az n1'e,- d nąprzemoc.. I'Je;:,"'l'b
d~
st"ntego
.' J
lego <
cof.aJ·ących
_"'l'". pUłl_.O·W
Czynia.c wyrzuty pamięci Chłopie)'a'-Ly
[l;Up<t •
•
"
przez za
l y opa ły
'"
> '<
1.1'>
znośniefszym sko\vytem bólu i rOipaczY;podchorązym ręce przy zapalaniu bro". wobec innej potęgi, wobec bierności tej
kich i Skrzynecl,ich, narój czci glębo~
. b~ari"'nego
w,jrzutu
kt'o'ry l'ozsa·dza· waru; jeś li b y nie
. o d waży Ii się oni.. na
wl·e·.kszoS'Cl·
ogo'~u,
z kt·o'rą w 'c'h«']·le·,
"'0ko pamięć podchorążyc. h, b.o. wie. m J'est
meu
ł 5'" .
..
.j.
' .
i
w
,.,
W du~ -·d ame
. t ym. h aSla,
l
t o b yl
l·b·
'd y przete··m m"Sl'el'l
stocz·yć '''-'kę
podcl.iową'
z'oim bezmiernie wdzięczny za to.zaufanie,
u.!uszę
.
• -,~I cóz· w· tym· .··d;'l'wnego?··
'"
y wre
...
..CU
li •
szy l~atdego polaka ropiejewdąż i boli' stępcami, zbl'odniarzami wobec narodu.. wie. Czy zna historja nasza, a może i
pokła -;ane przęz nich w narodzie. W tej
• d'
.
·s·'lę ..ran·a 'wspomn;en'
o tym. . Czymowiem
b
całego
s'wl'ata, b"r.lz'leJ·
tuta·
nl'.czne za pawierze bezf:!raniczne'j'
w sity narodu tkn,i
me""o}ąca.
•
byłaby dziś d usza po Is k El
ł
~ U
~
~
..
powstaniu.' ,
bez pożaru na Sok,u? Czy'm byłaby du~~sy, aniżeli te, gdy garść podchorążych
nieśmiertelność czynu podchorążych~
Póki Polska· istnieć będzie, póty
sza polska bez czcr "u upajającego Nocy
przebiegała z płomiennym okrzykiem
Za to wszystko nar6d polski będzie
J'e}' ·dzl·ec'l Listopa dowe}'. b ez Itapa d u na Be I.w. e d er,
"do bronI'" przez· senne ul'lce' nlarsza~
po wieki btof!osławil
rłomienny żarciu·
przed zrozpa Cz On.yml' oczvm"
_.....
lit
~
t'
J. 1- i
......
.
.
·"W·y.?
szy Wusockiego,
za to będzie błogosła.~
stać b ę d zie ŁaJ:>; n emHOSlerme narysoM . bez detronizacji Mikołaja l.go, bez Gro3
wana pt2:eż. m.atematvcznyumysł ge~-':~howa iiWawra? I czyż; na tym,fylko
Niezwykła to była walka; walka pio- wił młodzieńcze ręce, które podpalily
• ]'a' I
zwy·
,·z •. ,1·'D ezwil'abrowar na' Soku.
'
- l .,. .'-4. t··e g. lok·
)aneSo·"f'Lra
aW
z c'ęsk~eJ'
:
'. Po,y...,·
.,'.. .kończy; się zaSługa sprawcow N ocy L'\- .·ml·enn·erlo
"' """. n·tuzJiazmu ·garsJ.'-}·
U..
~ski. wfrYlimfalnym pochodZIe zaJmuJą- . sfopadowę}? Nie, stokroć nie! Oni' cza~
dem olbrzymiej większości:' ~ano już
4.
cej Kijów jPetersburg; póki polską morem swego czynu podbili dusze wszystarsenalstałpusfy; wielotysięczny;uzbroIstotne atoli i całkowite zwycięstwo
wę /Słychac będzie na ziemi polskiej, kich przyszłych pokoleń polskich. CzaJ jony lud Warszawy stanął W.szeregach
zaczyna odnosić czyn podchorążych d{}~
póty w' uszach jej.synów dźwięczeć hęNocy Listopadowej... W ciyjeiże piersi
tej garstki; czar czynu znOwu zwyciężył.
piero po powstaniu. Wtedy,gdy zwyclą ·strasznew swej prawdzie słowa Prąnie kwitnie ten czar nad czarami-boOd tej chwili, łamiąc niezliczone prze~
dęska Rosja szarpllta ciało Polski, dudzyńskiego: "Rozmyślając nad tym wszywiemCZ31' czynu? Kto w chwilach,gdy szkody, powstające na jego drodze, posza jej na emigracji zyła coraz bogatsfkim,-cnce mi się zapłakać . krwawymi
dusza pragnie podniety, pokriepienia, . ryw czynu powoli ogarnia płomieniem
szym życiem, wznosząc się na coraz
-łzami.-MOże się Polska jeszcze odiódzi,
kto wtedy, częEbkroć·· bezwiednie, nie· cały naród. Chlopicki, zdecydowany
wyższe szczeble.
i:sfl'zeżfuy się o tern powątpiewać, ale
kieruje swych· kroków w sfioonę BeIwe- wróg wojny z Rosją, po dwu miesią. Nie beznadzie;ność, nie rozpacz
juź to p~hvnÓnieriastąpi· z taką wielką
dero, białego pomnika, .kto ·niezapu~ sach oporu musi ustąpić przed czarem
lecz radosna twórcza praca nad nowym
dla.polsMego ńi;trodu· 5ła~ą"·. .
. szcza się· wtedy w zaułki starych ko- . buntu podchorążych; kieruje bitwą pod
powstaniem jest udziałem wielkiej· emi .
I komuż z nas nie chce się również
szar? I kto z tego samotnego obcowa- Grochowem, . gdzie budzi się w nint dagracji, która, pełna wiary w siły narodu
zapłakać i~rwawymi łzami na myśl- "czynie z wizjami przeszłości nie wraca pi- Wl1Y lew. Sejm zaś,. gnący się nieda\vno
pała pragnieniem odwetu nad \Vi ogiem:
nów'" Chlopickiego, Skrzyneckiego, Krujeny mocą. wiarą w naród, kto niewrt;i- pod: ram:~niem' carów moskiewskich.,
. Tu dopiero, na emigracji, cżyn pod ..
kowieckiego i tylu, tylu innych? Nie .
sfamfad p.ełęn dumy i radośCi, Że ięst . zddbywa się : na jeden' ż naj\vspan!.:i l,..' chorążych ogarnia swym rozmachem
niemogl~śmy, lecz lIlę1łJl,lieliśmywygrać
lJohlkiem? Czar czym.!! Co się ostoi . szyćh gestówpogal'dy' i dumy, detrorii- wszysthich, w catkowite~władani.e bierze
powsta~ia L,ist~padbowego~takjmpOmi-'wobęc ntego?
., ......
z~jąc.,domRoma;1ow6w.
.. ,
dusz~ narodu. l gdyby nie bylo j ed l1 e j
rym oLarżel),i,em
Iyznąl w oczy swe~
Tylekroć T.3Zy,jUŻ opadały' Jiśc:e
.., W czym więc tkwił6wnieprzepar~ . z najpiękn~ejszych kart w dziejach namu pokoleniu, f\1ochnacki. "Nie-umieli- ' z · dr~ęw, 1s.~Óre' sfysząly szepty SpiSKOW- t.y urok czynu tej' g>':fstki? Tkwił on
szego ducha~dziejów Wielldei Emic5ra~
ście", szepczą :zboh~snym!wy!:'iutami· . c6~; tyle razy ]es~enne wichry z wa'rz yły w"bezgraniczne~. wierze podchorążych cji-nie byłoby wówczas prze'pychu °;0_
Coraz nowe ;.p.o:wlenia. I czy może być
kwiaty porywów duszy;polskiej~ard- we ~lasny naród. Istotną -dźwignią czy~ _mantycznej poezji, niepłonęlyhy jasstraszniejsza '·kara popad ten wyrzut dla· mimo to na"ądwciąż)est Wf atrzony nu podchorążych, padnie ~ą w pracy przyn)lm blasI~iem w skarbcu ogólnoludzkiej
tych, którzy.w swym niedołęstwie za"żachwyconym i ,oczyma w Noc Listopaw - gotowawpzei, nie bylo 'nic innego, tylko
lmltury myśli manifestu demokratyczńe~
przepaścHi wielkie dzielo wyzwolenia naw
doWą. Czar. cz.~·nu podchorą±ych pod~wiara w siłę, własnego narodu1 wpotę~go, nie byłoby jednego z najgenjaln'ie;rodu?
..
..,
~,
bifduszę polską n? .w:ehl, na zawsze g,ęjego ducha. -Pod.chorążow:ie, podpa-szych,pomnik6w na świecie, Powstania
2,
, . wzniósł ją n,a wyżyny ,it!ebosięine,ską'd' laląc:, bro~ar na. Soku,odwoływaHsię· Listopadowego Mochnackiego, ludzkość
. Nie umieliście - unosl się upiorne. zniża się ona' z ,tak!ffi "t}'udem. i przeciw~· 'ni~ dQsądów .rozjemczych i nie do kon-· cała byłaby uboższa o . cała twórczość
dowo nad historją' powstania Listopal\ó czemu zapala się bunfw fymws·zy· -gresó~, lecz jedynie do własnego'naro~
Chopina; i nie zakwitłyby nigdy w niej
dowego. Nie umieliście nawet browaru
stkim, co jest VI.
jeszcze młode -du, łuną pożarną chcąc go obudzić z tak subtelne kwiaty, jak Worcell Kona ~oicu należyci.e'i wcZas poapalić:.,· i piękne. Potęga ogromna tkwi w czy" drzemki. BezgraniCzna wiara we wla- narski.
'
O me. nie! Wyrzutami darzy naród dzia- nie podchorążych. Bezgraniczna odwa o sny naród panowała wszechwładnie w ,
Tytan ducha, Mickiewicz, ujarzmiłi'"
tac;:zy tego powstania, lecz nie pamięta . ga musiała gościć wszechwładnie w du- duszach· aprawców Nocy Listopadowej.
}ący potęgą słowa miljony, czuł się u.
:;,myłek, rozgrzesza, więcej nawet, koszach tych, którzy jak burzą przelecieli
Przyszłość wykazała, że ta wiara, hoższy przez swą nieobecność w pow-

'Tadeusz

;"",o···""·--~ChaibłogoSławiparnięć tych młodych
Hołówko.
zapalnych szalęnęów,szaleńc6w i spi-<

Nieśpliertęlny
-

~

-

komnatyBelwe~:reI'U, którzy odważyli się

cza.r...

i

'0.-

.)0

,

ca

polsce.

•

Ul. Pimk~ Br. at pmłu.

ma wielką ~kaiQ upra~iać zaczął giunderskie . atoli pochłonęły e~ły jego majl\!ek.. posta..
spekulacje bankowe. W chwili aresztowania nowH zalem \Vtóe1{~ do Europy l nIebawem
BoeBetta'a znajdowały się w obiegu t>a {ie w istotnie wyjechał do Londynu) skąd nawet
rywartoBciowe, zakładanych '. ~rzez . niego kilkakfoŁnie robił wycieczki do Paryża, gd~ie
go też. aresztowano.
przedsiębiorstw, na kwot~ 150 mlljonów fraUM
Sprawa ta nabiera ołJeenie w całaj
ków. Spekulallie te pozbawione były prze ..
ważnie

wszelkiej realnej podstawy.
.
. Po arasztow!lnill RocheUeła podjęto
z kilku "tron starania o uwolnienie go, rrzed.
stawiająo gotlako człowieka niewinnego. Wy-

delegowano nawEt dIs rozpatrzenia tej sprawy parlamentarną komisj~ śledczą, po kUkoletniem przewlekaniu śledztwa, zakmiczono je ostatecznie. w grudniu 1912 roku, zatwierdzajl\o ostatecznie wyrok, skazujllcy go

na trzy lata w'ęzieniil. Roche'te tymożasem,
_pozostawiony za. kaucją, 200,000. koro~ .na.
. wolnej stopie, zbiegł dO Mek:&ysu, gdzIe go
ówczesny prezydent republiki. Aladero bardzoaerdee'ilnie przyjął,zap:raBzajllc.goC9-

d.iennie do sIebie.
Po pewnym CZilsie Madero,

znalazłazy

się wkohch pieni~znyeh, .zwró 'ił si~ do jednego z banków paryskich o poayc2kę~ Bank

za

postawił
warunek· udzielenia
pożyczki naty:ehmias:tow6_sres2towanie i
danie RQehette~a. Ostrzeżony na czas o

jednak

p~ez jedl.lego s prsyj-aciół

tej

TelegraD1y~~

~rócić

do raku 1917,

Plan tell ato'i
ni~ powiÓdł
.
Jeden.1 dowódeÓw rewoltH~jonjstów .bowiem p08.tallOwił go u;ąd i wydać kOlIsulowi ·francuskiemu. Roohe.ltf:'.l jednak i tym
razem nie opuśeilo llz<!zęśl!if'., Zawiadomiony
prze0 jednego 2 przyjaciół {) tym planie J
zdołał znowu zbiedz W przebraniu kiJbiecp.m.

do
się. .

EUl·l.ip;t,.

poczem wyjecbał d~ Ameryki środkowej,
!'iwd do Pe.u, a naetępnie do B.oliwji. rozI'~"-:'" '!~ nowO róinp. !2r:eknlll~je. kt:órB
-

--~----
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tiropD

października.-· Urzędowo.

25·go

łej.

--;-~-----~-i<l---------ZET~-

we

SzellUlmirQlskiego sztabu marynarki.

Urzędowy komunikat

.

austryjaoki.

Z widowni wschodniej-

generala-reidnuirsialkli

Pościg postępuje planowo da- .
Dzisiaj rano zajęto Cernavodę~

front -wojsk generała kIDl1Dlerjł m'c;ksł(da

Karola.
Wojska au.~tryjacko - węgIerskie
odebra.ły przeciWnikowi wąwóz Wulkan. Walczące na p6łnocy od Kimpołung sprzymierzone

siły

zbrojne

również zyskały na terenie. Na wscho.
dniej granicy. rumuńskiej w dalszem
ciągu toczą· sit w~łkj. Szelderskł,
pułk piechoty Nr. 82< zdobyj vi gó-.,
radl Borek u. W zaeięłycb .pa8a~
r~cznycb, sUme oszańcowanei~,
rze granicznt>. Załoga czękloWv·
wziętą z'jstała

do niewoli, częścłoWtl,
zaś poległa. Nie uszedł nikt. W Ką
cie trzech krajów wojska nasze nU.. '
parły z ich nowych stanowisk -ataki'
r?syjskie. Lokalny atak nieprzna.~.
clpla n?tychmiast powstrzymano.. .

_~,

stani~zazdroŚciGodchorą-iymi-IamaT--~(Een;e> ani wiary
wtasne-sity~--tkwr--upor-f!auguH~, ielazi?ą . energję ~osaka,
się ze sobą, nosząc do końca żyda wprzyczynatźe zamiast nowego renesansu
praledncką śV.1le!lanoŚc '"""o", Br~z6zkl. lecz
swych piersiach przeogromną tra~edjęł duchow~go, jakim były dzieje Wielkiej . od tych wszystkICh p~S!;:';:l. wICnęła f OZtęsknotę czynu.

krętów nieprzyjacielskich • i zdobyto
3 działa zbrojnych parowców. Ponadto zatopiono 39 '1~utralnych statków handlowych o pojemności ogótnej 72 ł OOO ton za pn:awoże~ie kan-

WIEDEN, 25-go paźdz~ernłka;

hałkańskiei.

. Szczegóły dotychczas nie są jeszcz~
Z widowni Zachodniej.
znane. W ten sposób osiągnięto nie ..
Z powodu deszczowejrpogooy słychanie waśny sukces 1 'Yyzuto (Jperującą w Dobrudży al'mJę rumuń
osłabła wczoraj działalnooć bojowa
sko-rosyjską z jej ostatniego połączew okolicy Sornme. Ogień artylerji
.
nie kdejowegQ. -łia irollcienmcedqń..
potęgował. się tylko chwilami. W:
skim
paąuj'-\-spokój..
_
godzitta{1hwieczorny ch zała małyslę
Pierwszy
6ener,fd~r.miatr;z
·wśród duzych strat i· bez wyńiku
.
LUDENDO/łFF.
przed naszemi przeszkodamI- częścio...
we ataki francuskie poprowadzone z.
Sprawozdanie allmiralioji
Hnji Les Boeuh-Rancourt.
niemiec~iej.
front niemieckiego Iłllstępcg Ironu.
BERLIN, 25 października, UrzęNa północnym wschodzie od downie.
V d
t k f
k'
k ł
t
W ciągu września łodzie pedl er un a a rancns l Zy'd a na e - . d
t
f ł
h t .
renie at do płonącego fortu Douau- wo. ue m ocar s. w cen ra !1y.c Z& Oplmont. Akrja bOlowa trwa je~zcze. --TnI ty 1 u~rowad~:łv
~ub zgm_ęło_:._~sk1!-_,_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :ze . _____ ..

-------~

do 7 wlec!.

. trabandy . dla nieprzyjaciela.

macken~nil.

Urzędowy komunikat

_. niemiecki.

IDOjSR

rallG

tek min 141 nłeprzyjacielskich statków handlowych u pojemności ogólnej 182,000 ton regestr. brutto.
Wzięto do niewoli 13 kapitanów o~

niemieckie i augtrJgcko-wf;gierskie.

Z wioowm

bez przerwy od S l p.}!

cynne

nił postępy. Wąwóz Wulkan ~do
były· został szturmem przez WOjska

chette'a.

wpt2ebraniu cowboya zbiedz z.Mekayku . i" 8cbToni~.8i.E} do półnoenyub Staą6w,. gdzie bawilkilka mieBięcy..

a p91em

KONSULENTA PRA\9NEGO

<

l\1adęrYJ. zdułał

cwkaćnaprzedawliiooie bry~

A tak rosyjski1 wykon'my nad

Hzczarą za pomocą. gazó,!, lI!#;! P?wiódł się.· Również nie udał SIę i m,'=
<odniósł· najmniejszego sukCeSU ataK
.bataljonów rosyjskich pod kol: O-

Btar~zył R'Jchstte'owi fałszywych. papieró~

lem

do

heopoldi1 BaIDiJrsRli~iltl.

strów (napółuocnym zachodzl-6 od
wojskOWYCH, aby mu w ten spo"ob umożlI
wić wstllP1eńie do wojska. Dalej p~aY.inal . Łucka)..
Rene ze w fałszywe dokumenty wo:sknws
from wojsk gen~rala RiRU1'lI~rji arcyksięcia
za(}pat~zyl po vybuchU wo~ny m~óst~~ Dsób,
Rarola.
_kiórym chciał w ten t!posob UM{)'lhwlC watą
W
południowej
ezęśc.i Karpat,l:pienie do armji, by ~m d~ó. mOi.noś~ .mysjstycb~ p@dczas potyczek o mmeJcia hańby, jaka na Dlcb clązyła l o,zyska. szymrozmlarze, wszystkie stanm.~riska
nill cz(~i.
D.;lszy przebieg tej sprawy, ~tanowj1ł:_
górskie. pozostały W naszem pOSIadacer dla. Francji nainowszą. 8a~~l\ł}1ę. . hl1tlm . niu. Na froncie wschodnim Siedmiotern więks26 zaintare'H)WaDJe, lZ ałyl1ę· tł
dwuRat Labori, znany onrQiic$S procesu; "grodu, przy lokaJnyc~ !"alkacb7 sytuacja nie uległa zmlante. Na półA
Dreyfus'I, Teresy Humbert i łDftdnme Caił
nocy od Kimpolung. atak nasz uczylat: x, zgłollił dobrowolnie jako obrońoaRe

wy-

Tam na wiązałstoBunki ~ łU:Z,y vródcnmi 1'~wołucjQni8tówmek1lykańl!kicb, .. ktlhym
dostarczał broni i amunicji, na erom robił.
d()breint61'esy, tak, la zebrałna5fet znaczlł~elBzy kapitał. Po kilku miesiącach posta~
Dowił "zginą~ ~lla świai.l- i w tym celu umówił się z rewolucjonistami J by jego pa~
rierywłożOtlO do kieueni jednego z p()le~
głyt'h rewolnojonistó-w.
Reeczywiśeie wieM
o jego .. śmierci" pu~z'czOJ1{}
Europy. R~·
. cheUe ob{Jill,l w te~1l eposów bezpIecznie lll};'

Hsi~da

fronl

BIuro Gersdorffa

front wojsk generah mar5zal~:{! polnego

Franeji ogromnego ro!głosllllwłasz~aa po
oświadczeniu HetVe30, który w or~snle RWeim Vietoi1'6" przyznał publicznie. śe do-

Bilchętle

FĘ---'

•
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Ich, ze mieli odwag~ pierwszej decyzji
Czyn ich czarem swoim owionie czobl
przyszłych pokoleń, budząc w nich wielkie
tę~kno,ty wie~kie pragnienia; legenda b~
d.ZIe S:ę rodZiĆ wokoło nich - ryce.rzy @

Emigracji 1 wydało ono Stańczyków w
ł:<:cz be.znadziejnej d::>h. My za~ pra~ilęPozytywizm w Warszawie. It?=!łY me tyUm w~lkl, lecz walk! ZWyclęS~
Wówczas wydać się mogło. że umarł. k:~. Zwycięstwo! Cały urok teg? sł.ow~
~erpula.. .Są cz.yny mędrs~e od najgłęb.
zginął nimb czynu poochorąźych.
• bile .~ . .czynu P9dch.Grq~r:b. On~ tt:-: _"1. .. "s~ych ._ roz~mowan· ~ _Ist~tnie: CZY. wobU
7. , .
młodz1 spmw~y NoC) ,Llsto~ad?wel. o"l~-· ~,;.l~tor!l me okaie .Się s ókrc:t mędrszym
". .Kilkadziesiątletnią ciszę pl'Zerwaładnęl~ naszymI du.szaml, stah ;;.~ -pow.r: m...
~och<:lk pr:y k~chm ~1oweJ pnekracz~
wojna rosyjsko"jepońska i w ślad za nią· , l{~ml nas~ych naJzuchwal.szych m8: .. en. ,I Jącego~. ~Ierpma· gr~nlcę oddziałtt od l!aridącal'ewolucja 19Q5 roku: pierwsze
mgdy,.mgdy te post:!c!e ukr ...uane me
wytra~meJszyc~ polttyków warszawskicb.
grzmoty, z'whistujące buri.-ę. My, pQko~ ~~dZJ:ły naszyeh marzeń: powstały bo-:
posyłaJących WIernopoddańcze telegramy?
lenie dziś zwartą lawą idą~e w - życie,
Wtem z tych ~amycb ~ródeł, z kt~ch P"!Y1J .
5.
wówczas będąc jeszcze na ławach gim- n~ła nasza .wlłUa!. Wlata w UŚplOru: sfty
•
Minęlo lat kilkanaście. Nowe· ponazjalnych, obserwowaliśmy jeno skutki narodu, w SlIy uśpt()ne, lecz bezgras1tczne.
. Obecnie LegjonyP'> dwu fałach boa·
kolenie pod nieobecność w kraju wła- tych pierwszy~ wstrząśnień; byliśmy
~t,.
hatuslticb zapasów wstępają \V~dobę prze..
snych wyiszych uczelni, ząpelnił'ó uczel- ie,;o ~idz<:m~ tej bez~yślnej anarchj,i,
. R.o~p~tala s!ę ~pragnlona bU:ZI: w miany, p<>łąc%onej~ jak kaMa przemian., 2
nje Petersburgl'l, f'.'Ioskwy, Kijowa. I oto ktol'e} na ImIę rewolUCja 1905 r.; byh- śWlelle Jej b!ysK3wlc zabIysnąl 1 mIecz' kryzysem. Przy tej okazji ujawniło się jak
ta nowa młodziez, której dzieciństwo
śmy jen-o ś,wiadkami szamotani<: się tepolski; o świcie .dnia -6 s}erpnła r. t~14 wiele Vi społeczeństwie nagromadziło się.
upłynęło pod groza. rządów Paskiewigo pokolema~ którt; ,;yrzek!0 slę<.tes~a- pr~ek~oczył gr~mcę ~ddzia~ strxelc:ó! l w
miłóści i przywiązania do tycb zaczątków
cza i Murawjewa, lata szkolne pód o~
mentu przodków, oswx.adcza}-ąc cymczme,
lmlemu PolskI OgkSI! wOjnę R~). W . pólski-ej siły zbrojnej. Ujawniło s:ę to w
pieką Muchanowa, przestępując progi ł .że. "nienffęc, go :vawl'zyny. Chro~rych i
czym czer~~ł on podme1ę !lJa .swejodwa- niepokoju o· dalszy Ich byt t pOStęp na
obcych wszechnic poczęła niecierpliBato~ch! ze >rm~ ch~ mleć an: wlas: < i!lej decyzlI, sk,d p~ęła wł~ra w zwydrodze do wyłonienia armiL.poJskiej na unych zolmerzy, -am bItew, ZWyClęstW l Clęstwo śród tej garstki uzbrOjOnej w Je- slugach p{)lskiego rządu... Jut Gały naród
wie szukać rodzi.meg{) pokarmu. W walce o duszę tej· młodzieży urok czynu zaborów, ani parlamentów i ministrów·.
dnostrzałowe kar,>b!ny~garstki, nie pasia:..
zżył się z Legionami; lecz ogół· Królestwa
podchorążych odrazu zwycięża wysiłki
Niezrozumia!e i obce dla nas byto to . dającej ani mitraljez, ani artylerii, apikon- kochał jedQtąd egoistyczną miłością czło
Muchanowów.,Zp.kazane pieśni ·wiesz·
pokolenie. Rewolucja 1905 roku prze- nicy? Mora~n:y nakaz podję.cia tegO czynu wieka słabego•. Dła ogGłn,.I(rólesłwa, chodala znowu ta sama, co ougl,wiara w 51- rego na bierność, na niewiarę, Legjouy
czów rozpalały dusze, manifest Towa~ strzegła nas,młooocianych wówcząs,
rzystwa Demokratycznego był ich mowidzów. 'jaK straszny bywa'Ios narodu,
ty n:rodu, wiara, te dost:;teczn:ie do nie.. były łekarstwem, wlewającym 'fi' Jego lenid1itwą codzienną, pisma i druki z emiktóry nłę chce. miec ani własnego pań- KO się odwołać, a da on broń, amunicję,
we tętnice nowe soki.. Dziś. ogółowi Krógracji chlebem p.()wszednim, a nade- stwa, ani wlasnego żornierza.
da< przez swój zapał, prze2SWoją ofiarność łatwa stnlsiilo Jest na_ myśl, że mogłoby
wszystko podbijała, brała w niewolę i
8~
i tęSkMtę do wolnego tycia$
zabraknąć mu tego .cudownego lekatsłws#
wieczyste wł~danie te mtoae. dus~eksię. _ Znowu, w braku własnych wyższych _
. Strzclc.om ,bowiem, prz-ekraaają~ Wszelako zapomina ogół ten w swoim ega MochnackI.ego o Powstamu L1stopauczelni wkraiu~ rozbiegliśmy się po cag;amcę 6 s~erpnt~t wSKazy",:ały drogtt Cle.goizmi~ :re tym jego lekarstwem była krew
dowym. ta kSlę§!~ cudowna, ktc~ra wpro: lej. Eur?pie l. Rosji. I oto taroT na1ej 00- ale Wysocklego 1 Padłewskiego.
. Legj-onów,które wzamian od niego dotychwadzała ,": upajający ogród meda~neJ
we} emlgracil młodziety. z3,:zyna odkwitać
10.
czas· za mało miały poparcia. My atoli.
PJ'~eszłoscl, gdy s~oboda tak bhsk?!
ruch niepodległościowy. siawiający dumne
Jak kilkadziesiąt lat temu garstka
młode :zdrowe pokolenie, nie potrzebujące
blt.sko pat!zyla oJ~om w oczy. I coz hasła odbudowy państwa, wojska polskiego, podchorązych zmagała się z biernością o- tadnych lekarstw, nie trwotymy sIę o los
dZI~nego. ze J?1łodZ1ei ta o.taczała tak,ą
walki zbrojnej z Rosi,..Skąd brał podnie- gółu i była bliskązwycięslwa. taK !eraz
Legjonów. bo wierzymy, te są one nie u
CZCIą powracaJącyc~ z SybIru po~sh:ntą t~n ruch nowy a sm{ały, budzący takie .garstka strzelców wypowiedziała znowu
p:oga zaniku, lecz w przededn~u przec6w z 31 roku, z łch. ust.. przYJm~Jąc
p::;mc~n. .e pr~eJa~~nie wsró j. starszego po- _w?j n ę,nle tylko R.osji! lecz _i bierności 0kształcenia się na wy!szą, tak upragnioną
przyka~ani~ p!zesz!oścl,. w lch, dł?mach
~olel1~ar i'l1y szl!smy w życie pod znakIem
gółUl tym razem mu.SI zWyClęi.ye~ bo wczeprzez nas wszystkich formę armji. My.
składając zarbwe sluby l prZySIęgi,.
Idącej burzy. ~tuliśmy tę dziejową burzę
śniej czy później czar śmiałego czynu muktórzy wydaliśmy Legiony ze siebie. któ~
6.
młodym jnstynkte1llj nie baliśmy się jej;
si zwyciężyć. Ogarnął ten -czar całkowirzy całym naszym jestestwem zrośliśmy
Powstanie 63 roku bylo bezpośredptzeciwnie, sama o niej myśl była nam de Galicję, która niepodjętąpnez Króle·
się z nimi, nie mo~etny inaczej myśleć,
nim logicznym skutkiem powstania 31
pociechą~ modHIiśmy się do niej całą mo~
stWQ inicjatywę Strzelców wzięła na siebowiem śmierć Legjon6w bylaby śmiercią
roku. I jakże mogło być inaczej? Każde cą d!1 szy, z dreszczem świętej radości 0- bie, tworząc: Legjony, to. jest to, na copo~
duchową naszą - całego pokolenia dziś
polwlenie polskie, póki isblieć będzie czekIwania wydągaHśmy do niej nasze zwalała jej sytuacja. Nie wiemy, jaki b~- wstępującego w tycie. l dlatego my go"
niewola narodu, pragn~ć. będzie. wlas~ej
młode, s~r~gnion~ orę~a dłonie. Bur~a'l.
dzie los Galicji i !<rólesiwa, lecz wiemy, .rąco wierzymy. ze niedaleka jest ta cbwi.
Nocy Listopadowej, kazdebędZle chcla- burza dZleJl;wa SH~ zbhżała, burz~ mająca ze czar czynu 6 srerpnia poprzez Legjony la,:gdy powstanie państwo polskie, którelo żyć nie tylko wspomnieniem czynu strzas~ać. mury cmentarne otaczające pol-nazawsze stopił w jedną duchową całoŚĆ go rząd, opierając się na Legjonacb, ptty_
cudzego. lecz zrodzić czyn własny, któ·ską ZiemIę. Trzeba było tylko szukać dr6gmlodego pokolenia Królestwa i GaliCJi. stąpi do tworzenia armJi~ która w wojnie
Tego czar byłby stokroć silniejszy, bo trzeba ?yło tylk.o szukać wskazówek. Lecz Lecz jeśli czyn 6 sierpnia zdobywa powo- przeciw Ros;i nowe wawrzyny wplecie VI
to bylby czar czynu zwvcięskiego.
.
któt mIał Dam je d~ć? •
.
li chorą duszę· starszego pokolenia <w l{ró- dzieje oręta polskiego. Dziś na nas, któ"'
W. ka:Z:dy~~azle me. starsze .pokole- lestwie. _to cóż. m6wić o naszym młodym rxy nie zaznał.i j~szcze szczęścia walki
TragJ.zm ,powsta~a' 63 ro~u tk~i w
proWOkaCjI Wlelopolsklego, kiora odJęla m~, kto re oznaJmIł;>, te~l!lczego me ocze-· pokole~lU?Gi z n.as, kt6rzy nie: zaznali zbrojnej.z {)r~em VI ręku, pierś VI pierś
m.u od pO(tzątku wszelką nadzieję zwy- kUJe .od przewrotow. pobtycznyCh-, Po- SzczęŚCIa być w szeregach Legjonowych
pl'Źeclwko Rosji. przychodzi kolej_ My po..
cięstwa.
>
k::>leme
ioku?Czclmy głęboko i św"ęstanę-li na straży ich czci i honorU; moralt . tądamy tej walki. Starsze pokolenie, sło.
W tym. iź powstanie 63 roku w Cle pamIE~.tać tych bObater?w,. J.'Ozumiemy nie solidaryzując się z ich czynem.Nigdy~ jące u steru nawy publicznej, to pole mu..
prźeciwieństwie do poprzedniego nie
cały he:~oIzm rozpoczynama. walki, 'zgóry· -wiemy to-nie posiądziemy tego skarbu . si nam otworzyć, pale czynn i chwały ca..
miało ani przez chwilę wiary w pow&' skazanej na: klęskę, podziwiamy nadludzki który stał się ich własL",:A:.r;ią: zasługa U;. lego narodu.
• Widnokr4lt'

.
Krasiński, . Sfowacki t Chopin w
swyc;h piersiach natchnionych cóż innel'
ge opiewali, j.eślinie. smutek, fel'oz~
kosz czynu me .była Ich ud,7.ialem? Na. ród polski. napl'awdę. umie ..być . . ,wdzięcznYiumie być hojny w swej Wdzlęczno~
~i1 jeśli-wartę. pamięci o czynie po~~
chol'ążych pO~lerzyt duchom swych naJłepszychgen}uszów.
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c:

:fł'mIt

wojsk genernhl marsz.ałka. polnego
bepP,oIda BiiWilfskiego.

tygodniowe, posiedzenie Biura Zjednaczonych Kooperatyw przy Stow. "Wyzwalenie". Wygłosił ją kierownik Biura
p. Sto Dippeł, przeprowadzając, w o ~ólnych zarysach, paralelę pomiędzy teorją

księcia

pomyślnych

Oprócz

po~yczek

~traży

przedn~ch na. poludm~ . od
Zborowa wśród wOjsk austrJackd"
węgierskid~" !:lie zaszło nic lnamren~

· "upaństwowienia" a "uspołecznienia"
· środków produkcji i wymiany, i omawiając dążenia Kooperatyzmu, który prag~
n~go.
nie, ażeby każdy spożywca siał się w
Z widowni włoskiej.
stosunku do siebie samego !iletyiko
i l epi k arzem"-detalistą, lecz i hurtowPółnocna, cZE!ŚĆ płaskowzgórza
"S.~
·
nikiem
i wytwórcą. Powoł'ując się na
Karstu znajdowała się wśród gwał-,
wzory
Zachodu
i na owocną dZ1dłalność
tDwnegoognia artylerji i min.
większych piekarni spóMzielczych w Kró: )esfwie-wskazywał referent na wieioraI widownipołudniowo ..wscholi~iej.
kie korzyści, które, szczególnie, w .dobie
W Albanji nic wa~nego.
obecnej, wynikają z prowadzenia pie~
Zastępca szejasztaliri. gm:el'allr,ega,
karni przez samych spożywców i przed"
, li o eter,
'
stawił zebranym
projekt
prezydjum
morszałek poln,V 11()rJ&cz7tl~.
Biura, cotyczący zalożenia, niezależnie
od istniejących już przy trze.ch stowa~
rzys:r.e ni ach, piel~arni centralnej, aby ko, ; CĘQIELNIANA 63.
,Opel"atywy. należące do Biura mo~fy
. zapewnić 11 tysiącom odbiorców SWOIch
"

wego Hampfa, rozważał w dniu dzisiejszym
warszawskich, które okrężną drogą dfJtar..
nćlstępujące sprawy:
,ły do Moskwy, redakcja w szeregu artyim~
W dniu '16 sierrnia f, b, sędZIa połów zdaje sprawę z ?fzeobraźeń i prac, ja.
kojn I rewiru rozważał spra,vę Józda Lewkie cokonane zostały w ostatnich czasach
kowicza oskarżOfle;:?;O O ni~przestrzeganie
w stolicy Polski, Polityczna strona ohrazu
przepisów o cena:h maksyl:1a~nych. II mlazarysowana zestała ze względną swobo4ą.
nowicir L. sDrzeC;}\"ał skórę po 20 kop. łut.
W n*rze znajdujemy ilu<;trację, prad'stawiaNa sądzie OSlo[żony tłumaczył się,
jącą fragment z obchodu konstytucji 3 map
iż skón; natwł w Warszawie, a tam oboja w Warszawie pod okupacją niemiecką,
wiązt1je

taka

L!"\'·1.··OW1"
_ ~"
.-_L-a.

taksa.

S~dzia

uniewinnił

Od wyroku powy:tszelro prokurator
z~loży! protest, żądając ukarania L. jako

Koleje rosyjskie

I!il'

Galicji wsohodnimj.

Z I'Oz[lorządzenia petersbUl skiego mini~
Iltra kumunik'lcji, I<>!mąu gł6wf'y iQ8}jskicb

winnego.
kolei bnkowiń1!ko * galicyjskich przeniesio!lO
W drugiej insłancji L tłumaczył się
już z Kijowa do 8iauiaławowa.. Przeuie<iew ten sposób, jak i w' pierwszej.
nie odbyło się, jak donosi dziennik nB:rt,
Sld po nMadzie wyrok pierwszej inWiedom. ", II pe" nemi przeszkodami, orS2
stancF .zmienił i s!razał L. na 125 marek
wśród niem.ałycb trudności ll'ltury flnlwso.
grzywny z zamianą za katde 5 mk. na l
we, jale pomimo to doszło ono do skutku.
dzień więzienia, oraz na zapłacenie kosztów
Rosyjska akcja ohronna.
sądowych.
Korespondent wojenny "Rieczy" do,P61sk..:i..
Właścicielka domu, Apolonja Jakudosi. z frontu karpackiego za zezwoleniem
bDwska 56 lat, była OSkarlO:1a o to, iź
głównej kwatery prasowej, że w bieżącym
sprzedała JÓZefie Stasiak 2 f. kwasu siarroku nie można już mieć mdziei, aby
Dziś' ~26;w 'sPbQŁ!i", 29 I ,niedzielę 2 j paidzierriika
'~stalą dostawę chleba mOŻ}iWiedOhre-1 czanego, po użyciu których S. zmarła.
wojSko rosyjskie mogło pOSU:1ąć się na•
" ' tfgod:linie8-ej wieczorem '
go i taniegO'..
',
,
, N a sądzie oskarżona tłumaczy się, iż
przód, tembardziej, że według wszel,lrich
,
Po krótkiej dyskusji zebrani jednosprzedała an;,dyny a nie kwas siarczany,
przewidywań, tegoroczna zima będZie w
BI!!KSIĄDZ
.ram.atyC2:M, w 5 odsł. JuJjusza SlowacJciego
głośnie postanowili zwrócić się, w tej
kl.1f..owała równiei u niej siostra zmarłej
Karpatlch surowsza niż i.eszłorocz~a .. Wosprawie
z
odpcwiedn:m
memorjaiem
do,
~tanjsława
Majewska.
Mąt
zmarłej
zeznał,
I
bec teg.) naczelne dowództwo rosYjslne 0;{i' "21 paidziernika' o godz. 8-ejwieczorem
kómitetu rozdziału chieb<.ti mąl~i.
iŹ oskarżona stale zajmowała się sprzeda~
graniczy się w Karpatach obecnie do akcji
" , "o.cenach popularnych
,
"P
,
."
"
żą kwasu siarczanego.
obronnej,· zaczepną zaś rozpocznie dopiero
, Następnie uchvTaiono poczynić od:U"
,~,
pGwiednie kroki w celu ~zapewnienia
Sąd sprawę odracza dla wezwania do
na wiosnę roku przyszłego.
KomuJjasatyryczna Edw, Kno:?lalicba,
kooperatywom prawa sprzedaży mydła· przyszłych rozpraw Majewskiej.
W sobotę, 2Spaidziernikaio godz, 4-ei po poło
"kartkowego" i załatwiono sprawę doByły policjant Władysław Fronczak
Budżet rosyjski.
po cenach najnitsl,vch ({Id 50 do 10 kop.)
stawy soli.
'
byi oskarżony obranie łapówek. ,
'
. Ze Stollkholma donoszą: Petershur~kf.l
Wreszcie prezes biura, p. A. Klai!1'
Bronisław K~pa ,niósł mi ~so, Fronajencja telegraficznadOwiadnja SIę Z mia"MŁODY
referował podiętąr.rzez biurO ~kclę
czak spotkawszy go zatądał 5 rb. zaznarodajnej strony, że przedstawiony Dumie i
"hartoflaną".
Zebrani, po ożywionej
czając, 2e jeżeli. F. sumy tej nieposiaRlldzie państwa budżet na 1917 r. wyprndyskusji, zatw:erdzili przedstawleiiy im
d:., żąda połowy mięsa. Sprawa ta zo('owany jest wtem zalożenu, 36 WOjlUl po,przez prezydium projekt organizacji spro~
stała odroczoną dla wezwania . świadków.
trwa pnez cały rók blldl!etowy.
w-a::łzania i podziału kartofli i wybralI.
- Kara.
'
Budiet ~ynosi 4,078 miljunÓw rubli,
'JH)misię,c.złoŻ<Hlą ,zpiędu~zkmkóW'~.,k~6:M:.rj}> Horowic~. zamieJlzhławŁodzBudżet rosyis1d po raz pierwszy doszedł do
rym' póruczononależytepfzeprowadze:-:
pny ul. Konstalltynowf:ł!riejNr. 46.,08 porli
sumy 4 miljardów. W 1914 r. wynosił 3 1/ 3
.nic 'tej akcji.' ' ; . .
,'. (a), ,~tawie rłlzp-onądze!liaGe!leral'~guberoatora .mil;ard3.
'
,
.~:
..,. ZarządU TOIl1!!!, 'pożyc3:k,-~~zo:a:.
Z cn, 8 kwi~tni'.ł., ]916 r, została skazanR
w sprawie subskrybowania gwarMtcjipo- na 20 rr. grzywny; ponieważ IldmówiłaprzyS,!ał"sąil[a uohodźc6w_
"'I" $yezki miejskiej' ~wołllje llai:hwyezajne ~ jęcia, r.iemi.eekiej monety.
Na dotychczasowa wyniki dziahlnośe1
ogólne zebranie pelnomocników na dźieft'
_ NieszćlIf:ęailiwyskOlf'.
komitetów polskich w Moskwie najlepsze
fi listopad a Q godz. a-ej po poło w toka.lu
(s) ,Policjanci, zauważywszy podej~
światło nmcaią daDe statystyozne biura !H!l.~
'fow. przy ul. Al~drzeja 3.
(a)
rzanego osobnika naulky Pioirkowslde;,
tystyeznego i regs!\tracyjnego moski,6wskie.~ il
- Osobisłe.
- Zmia~atok<, lu.
'
kazali mu się zatrzymać, wtedy tenże
go. Pod tym względGID zrobiouo dużo, "hoć
'cO Wczoraj przybyli, do ł~odzj:, prezes
Lokal xm ucząstku rozdawnictwa " począł uciekać i ukrył się w domu
nie wszystko jeszcze, W każdym ral>ie moKi:.i-hu P,1ń"twowców polskichp. Zygmunt
kart na chleb zdl1. 1 Hstop~da przenie- "J\&19J przy ul. Piotrkowskiei, .następnie '\ ,żna !la podstawie cyfr jako tako narysować
Ma'iwwiecki i znany public/stB, p. WIadYa
s'jony zosianie z ul. KonstantynowsMej
wydosialsię na dach i stamtąd zeskoogólna kO,lltUf Y wychodźtwa polskiegij. Biuro
fła·w Studnicki.
Ni; 77 do lokalu pod.NQ 70 przy' 'tejże, czył na ziemię, raniąc się bole~nle. Za- ,po13illda po dziś dzlen zapisanych 3 imienia
- Ze stłiW~ na~.eE'. ~hf'ZeŚcjaD.
ulicy.'
wezwany lekarz Pogotowia, po u.dzielei DazwLka prza~do 600 tysięcy wygU!ln;Pxe~y~j~}n sekCjfśredniegonaucZ<ł: '
, - liiowe karty serji 38.
niu pierwszej pomocy odwi6zł rannego . nÓw. Nie wciągnięty, b, lecz zecfIl!1ych lifJt
ni ... pr'zy SlQw;~Nau-cz.Chrześt;'~ IW '!..o-UZl: waine od EJ ,1;:" 19 li8topad,.~ wj'dawane
do ~szpitała.
j~.8t je!!zczę U" 30 ''-o 100 tysięcy osób.
z~wjadanii-a członków, Że ogoaz 8 Wlecz.
hęd~ od pi}l:.",'-:~ałEu 30V~itigrel'nika fża:'_ Z Kazimre .. za.
Jeżeli do tych oyfr doliczymy illteligsnc ęt
punktualnie w p'ątek 27 X. ,odbędzie się '. \vierać hędą kUj:/óny \la 6~i pół·funta Qhle.
W tych dniach odbjło elę w Kazi~
ewakuowanych urzędników kolejowych, wya
w lOKaJu. Siow. (Andrzeja 4) posiedzenie
bll.fu!1t mąki, 8 lu tów cukru i 50 gr.
mierzu poś więcenie B?tandaru zdziechowsiedleńców na Syberji i w takich miejsca ..
z następującym porządkiem dziennym:
mydła.
skiej straży iłcnotilh:zej.. , POpEzemówgenill
wościacb,:Ii którychllie otrzymano dotlld
1) odczyumie protokółu, ~) program.i cha-,'
. ks.··Ciesje18~ieg(}, który jest prezesem 8tradanych, lub do których nie dotarły karty
- Ze eZł<:o.ty dł:a t~rmin21tol'fihill.
rakter prac sel{cji, 3) sprawy orgamz3.(.jr '
", . (:;,) W piątek, 'dnia 27 b.' ID. () godz.
iy,od: ył si~ na rynku uroczysty akt !l{Jregestraoyjne biura moskiewskiego, to otrzy~
net 4) Rada Szkolna. Krajowa, ,5) obchód
7 .~:,,; wie,ctt·'n'em;· tV szkole dla t':lrminatoświęceuia szt30daru. Następnie 3abrał głos
mam] przypu8zcEaJn;e jako ogólną sumę wyiocznicy listopadowej; 6)d~slmsja !la ~e:
rów .";'':lZdlliWane nędfł matrykuły dla uczni.
kon:.endant straży p. B. TobL.ss@!i. dziękugnaóoów 800 - 85u tysigcy osób, Nie włi~
mai: ~sl.kolni two narodowe 7) wnioski l
i"~;$u względy wszyscy uczęszcza- jąc kll. CiesieJsldemu za jego 0wocną pra- . ozono tu około 25 J OOO osób" które umarły
interpelacje .•
,jąey d(t sz~oły winni 7,głćsić się po ulw~ eę' dla straży oehotnjc~ej ,i wskaaują6 na I po opuazczeniu Kraju, ani oDcopoddauyob.
~- Tow. bi.hłiote\di pubłićznej.
W~, lliiljstrowie zaś winni zwolnić uczni
doniosłość' znaczenia podobnYCh organiCo do ostatnich nie mazna było Bobie
Na posieaz-eniu lirganizacyjllem zaprzed szóstą wiecz.
,zaeji.
do hj pory ustalić źadnego obraZił, z wyVI matrj'kllłach, opatrzonych podpisagoańców zatrzymało sIl} około 20 proc. na
rządu Tow. B,bljo!eki publicznej dokonano
mi kierowników, zwierzchników i własno·
froncie, 60 proc. w guberniach centr&lnyeh
vodzi<:łl1 mandatów
c<lłlJnków
zarządu w
ręcznym Hczn;a. zaznaczony jest jt'go za·
Rosji. 20 proc. poszło do Rosji wB~hodniej,
n1.lstę;pujący spoflób: pregeil dr. Sterling,
wieerrezes ~ Eug. Kru8uski, skarbnik
wód.
I"
mlł;nłlH
na Sybir i, Ihukaz.
l.
I
I"Ka
~~~.
~~~ .n~e
, , się b:on,ro
Przy matrykule mleeci
\V miastach mieszka 55 procent, na
Oskar Gros, St!l>ret'lf z -:radeu8z Kl1.mienw celu spł'!lwd~ailia u~zęszcżania ucznia na
_ "ireair IF ołsl!d (Cegielniana 63),
wsi 45eki.
- Z, Tow. Krzew. OŚ"'Jia~J'.
kursy.
Dziś Teatr Polski wystawia po raz
Z wygnańców miejskich znów 40-48
, P. B. Fichna rozpoczyna d. 4 lis!Qpa
Kontrolkę t'i uC3eń.obowh}zany jest
proc. otrzt.·muJ·e pomoc pod l'ozmait"mi fOf
.
'
b
"
d
'ł d
.
t k
pierwsz"
poemat
dramatyczny
Juliusza
da cykl wykładów p. t. ,Dzieje porozbio~
mlee przy 60 le l ąe na WyK a y
l a o·
. .J
R
ma.mi od oJorg.,nizacJ'i ratowniczych "polskiCh.
,
.
/
,
t
.
,
...
dl
.ł t
Slowackiego
p.
t.
"Ksiądz Marek",
olę
wą pi'zeuS ,(1 WiC przy W8JBcm
• a OliS emW śród ludnośoi wieJ'skleJ" p rzewaia ims.~
rowe Polski". Zapisy przyjm'1je b:urO T-wa
'
.. ~ "
'ł .;; .
tytuCową odegra p. Staszewski. Wieczór
(Podleśna ,M! I) codziennie od 6-7.
p l o,Yan!a G uy,aOSCI na wyg l!uZle.
cimie odsetek kobi6t i dzieci., lecz im dalej"
rozpocznie wiersz Słowackiego "TestaOdczyt 'Włady~fawa Studnie..
l
,na wschód, tern mniej' J'eat dzieci, niżeJ' łat
- Pensje dla lfi2luczycidi.
kmen t", wypowiedziany przez p. O f!h'i.Dziś i jutro w godzinach popotujSlgj°Dziś o godz. 8~eJ wieczorem odbę- skiego.
14. Pn'yc.zyuą tego zjawiska. jest długa i
dniowych kasa miejska wypłacać będzie
dzie się w Saii Koncertowej {Dzielna 18),
Jutro "Faun" Knobiaucha, w kfóciężka węrlrówku ewakuowanych i st~d więpensje nauczycielom szkół miejskich za
.
. V,r St d . l '
t P rk
d
rym doskonale graiq pp. Dunikowska,
kaza śmiertelność dzieci.
. oaczyt '. '.
U me {lego p •• " o s a prze
,W pa s;e fręntow"ID wśród ludności W".
miesiąc październik.
wojną i ,w czasie wojny" _
.
KIońska i Woskowski.
. .
J
.J
Nauczyciele szkół' niemieckich i ży
Bilety w czytelni Alfreda Straticha ul.
W sobotę po południu przedstawi eguancze] po miastach liozba dzieci wynosi
dowski<;hotrz.ymają-dziś, a jutro-mmDz·elna 16.
nie dIa młodzieży szkolnej. Danym bę~
do 44 proo, na wschodzie 30-36 pro..:., "fi
czyciele szkół polskich. '
- Z:aO'zqd TowiI'll'zysltwa Godziwych
Gzie "MIody lasU-Jana Adolfa Hertza.
Rosji centrelnŁ'j 40 proe.
-" Wydawaniieświadeciw,
BOlE!"ywek
..
W próbach 11 Kiliński u • Postać tyOrgallizacJa szkolna i wycbowawclHl
(5) W prezydium policji (pierwsze
pro i [laB o zaznaczenie, iż w dniu dzisiej~
tufową odtworzy p. Samborsl~i.
w 17 szkołach średnich 600 ludowych i 700
BZy re ,w .loka' li T-wa (I\:arąla 8) jadełU!' Zll~
ocbronach z ogólDaj liczby 300 - 35,000
piętro, o'kh!niw .)\f2 13). wydawane są
Teatr Popularny (Konstantynowska 16.)
d
' " po l ShlC
'.' h 1:1 k Upl'l a tj'J'k o 85 ,000 ID ł 0prOS~(Hly(lh prelegantów rozpoczyna cykl poZleCI
obecnie świadectwa na podatek przegadanek zhlEtGrji JiteIllt!lfY tljc.bystej. Człon- .
Próby z ukazać się mającej w naddzieay.
mystowy' tylko przed ,południem od gokowie proszeni q o przybyc.ie punktualnie
chodzącą sobotę trzyaktowej farsy p. t.
dziny 8 i pół do 12.·
," , .
ua siÓdmą \vi;;ezorelI!.~
"Powiesić się czy utopić?" dobiegają
Po południu o godz. 4- i pH wyda_ WieCJ;;o;,y Rozmaitości Teatrafw
końca.
wane są kwity na przyjęte świadectwa.
elych.
W niedzielę o godz. :3 po pOl. po
- Zjazd delegatów Zli!fiązku pPzeZaint5re~owanie zaplJwiedzianemi na
cenach bardzo niskich (od 85 do 15 k.)
mysłu w-ł'óknisłego.
f!o'tJGtę i ni"'dz:elę występam: warszawskiego
ukaże się wspaniały "Sybir" G. ZapolW dniu 29 r;aździernika o godz. 9
zelil[ołu rozmahcści teatralnych jest bardzo
skiej, wieczorem zaś po raz drugi wyrano w lokalu własnym przy ul. Pustej 6.
dui!:'. Budzą ie z!lrówno artyści, jak j doborna farsa ·"Powiesićsię czy utopić".
odbędzie się zjazd aelegatów Związku za, W próbach aktualna satyra p o lit yborowy program, którego dostateczną r~kojG
wodowego robotników przemysłu włóknis
czna
'tV 5 odsłonach Jana Mściwoja
mią jest. niewątpliwie osoba głównego Bie·
tego z wszystkich oddziałów.
"Duch
Paszkiewicza ll •
Porządek dzienny następujący:
row~ika p. TadeUB"a UlaDowakiego. Wystą~
Bilety wcześniej do nahycia w cu~
pi on zarazem jako cODferenQier, zawsze nie1) Zagajenie posiedzenia. 2) Wybór
prezydium.): 3) Sprawozdanie zarządu. 4) zrównany w romyłacb i w;ytworllym dowci- kierni W-go Ulrichsa (róg Piotrkowskiej
Sprawozdanie kasowe. fi} Zmiana ustawy. pie. AnonsowA zaś będzle: Mis .Marę,§pri- i Zielonej), w dniu zaś widowiska od g.
madonnę Orlenllką, Gierasieńskiego. Hanu5 po pot w kas:e teatru.
Związkll~ 6) Wskazania na przyszłość. 7)
Najlepiej pielęgnuje zęby i usta ten,
sza. Pr1.eddawień odbędzie się 4, po 2 dzienSkładki ezłonków oraz zapomogi. 8) Wy~
1
nie,
o
godz.
6
i
9
wiecz.
Bilety
wcze/
bory zarządu flraz Komisji Rewiźyjnej. 9)
2
Wieści
kto wytrwale codziennie stosuje r,Odolli>
śniej n~, bywać można w kasie zamawiań S'lli
Wolne wnioski.
Konr-erto\Vej
codziennie
mi§dzy
11
1
pp.
"Echo !Połs~geSE 'o Wars7.3wie:
Cena l/l flakonu, wystarczającego na kilka
.. - Z Biiura 2jed~czonJfVh koope ..
ł',airwłłidzkicn.
'
Z sądu.
Tygodnik ... Echo Polskie". wychodzą
miesięcy Mark. 2. 25.
. '(a) Pogadanką o piel'iarniach współ
(6) Cesarskó-niemiecId sąd okręgo
ce w Mcskwie. poświęcił ostatni swój nuth, flakonu Mark. l. 25.
wy, pod przewodnictwem sędziego okręgo- mei Warszawie. Na podstawie dzienników
biełczychrozpoczęłQ się wczorajsze,
c
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Tliftfr
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z Rosji.
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GAZETA.'ŁOOZKA
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F-. MISANDOLA•.

(Ciąg d~liZy).

SI:odkiem ulicy pędziła ~dudniąe obo·

;pilie wielka rosyjska bryka,

sprzężIma

w.

bójkę ~ bołQbI!ł~ Cały jej ·tył wy pakowa'Dy był wys{jko czernś widocznie c\ężkiem,

:bo

st:rę{lcwaneni

silnie

,m.mi. U przodka, obok

łańcuchami
fąrmana,

•

- •

::- NIe. wis"!'... nie wieml - etęknlłł
~ Nasze patrOle-pomyślał i jllli bez
. . namystu. pałn4ł. w plecy woźnicy... raz
Katiksd.
- Gada~ ... -odkrzyknął ·Wiernsz. ~ dru.;i...
No... ra~... dwlł...
Ż!Jlnięrz zwalił się bez jęku na twarz,
.
- Nie wiem... nie wiem•.; przysfęa konie: porwawezy nie?:wlaeznia cugle,
rzuciły Stę w ślepy. 5zu.}eńcży. przeraźny
gam, że nie wie:n!-;ęcZfił Kaliks~t.-fhm

21)

Pruuela _Brolel0fl
.'

-./_.J:.'". __ •

prz6cie~; spóźJHem się, szukając jaj wuę..
dZie."Pneb:lęte opóźnienie •.. JeilU8 Maria!
,
Ter,l.ź PQzn,ł Wierusz, że profesor
ni.6wie>ra'\'llę. Opóźmenie byłl) dlań równe

śmierci

i tJ śm;erci haniebnej, na szubieniey."
.
_ ?aatoj!;-krzyknął nawcź'1ieę.
_ W rierio.d! ~ wrzasnął despera-cki

i sżnu

gdyż tG~

iboły ZtijulOwllły całe mieJ,ce wolne, sisdliał w pcgnieeitmym cylindrze. zmienlo~

lot bez kierunku.
Wisr.usa obróeił fiię~-Profe50r siedział

blady, jakśeiana i trzymał siękonwulsyj~
nie sied~enia.· CyUn:ier spadł dawno, rzad~
kiemi jego' włosami targałporsIlny wiatr.
WieruBz spojrzał wokół szybko, li po~
tern. nagle porwał w ramiona prOftłBOra,
podnió.sł Z siedzenia. przegiął nq bok ira..
zem Z ieńc~m cisnął się 'z całej IIloey Vi

profesor..
.
Wnźnil'a przygiął się tylko ku proo~ przestrzeń.
'.
k'
, ' . -Jezus Marja! - wrzasnął jeszcze
1 dnWł··j śmigał po komach,
tora JUż i tak. Kaliksd~
ld.ziflł, aszalouy rucbbryh podrzueałnim,
uuo-sUy się niem.al \V powietrzu. ' .
. . wteruiZ. ehociaioszolomiony, poczuł,
'jak piłką. tak, że mut<iał to jedną. 'to dru- Ol'! To Gul - rozlegl się głQS ko..
gą ręką przytrzymywać latający cylinder.
źe .... ięzień cięży mu w objęciu. ~e zwisa
hif"cy.
. .. ,., ..~.'bezwładnie,'. jak kłoda toczyć sięzaezyns,
,
WierUi!3=rżucił'ilfę ku bryce . i wj--.
. --:" . Wi€ł'l1g~ J}o~łj· ~ ",·wszy .krzyk· ·n.u- - p6 ·spadku jakimś.
sza pną~sZy'zlde&zeni. 'brownlngstrzelU w
po\'tietrże,Tuipny woźn'iey;
..
cH gło"'ę tV nok' i \\r tym ;. momentaluym ·1'
. ··NagIe wn'ok mu zasł~nno C0Ś eZ'ir-.
rzueie obiął w,zrokiem grupę idąeyehulicll
nego, uczułnudumi·i. potem os:abienie
~ Pastojl~kr6yk~ąłipalnął po raz'
o.~óbl_
niezmierne... zamd!ał.dmgi tuż nud uch~m izwo8zezyka.
.'
Ujrzal kanonika, Martę, Bzyslłą... ZoIrn>tynktownie moskal' ścitlgnął lejce,
baczył pote~, jak BZyB~ rzncil się w.pota~,że ko~. padły na tylne kolana.
.
. :.
WieruBz jednym 'skokiem znalazł się ,ścig.·
Kanonik nie dał za wygraną j mimo
. - Stój I Albo palnę w łebł-krzY"'liłił
na bryce, chwycił profesura za kalk i
przejśetej nocy. jak zwykl,~. poszedł d·}
_
_
_ _
~:
przykładając
pist'Jlet do czoła, Wrza- woźnicy.
kOŚCi oh. Był niemal nieprzytomnYJ a idą
Ne słut-'-hał, -śmigał dalej po trójce..snął:
cy oblJk niego, z trudem stł-"viający kroki
.
NBęle skądś ~ boku padł suchy strzał
Gdzie Mar fa? . Gadaj, gdsie Marta?
S~ya~~ patrząc na siwą, tnęsąeą I:,i~ dziś
karah:r:owyi kula świsnęła koło uszu W;eW tej chwili woźnica ruszyl gaR
nieco głowę. znikającą w . czarnym'· otwol'lpem, aż Wierusz..padł na' Kalikszta. Ale . rusza. W 'szalonvm mknąerozpędzie d{jj- rzę drzwi zakrygt~fJ czuł również, źe siły
go nie p.m§cił. Trzymał silnie i wmyśli
rzał jednak wychylający s'~ z ro:wu ehvy '1 go zgob opuściły,
że jest jsk t:hwiane
liczył nsb:}jP, jiłk;e mu n~Vrr,st łł\'.
muud'l'" i f'zs!}ke.
.
wla-tram- drzewo, które lad~ chwil l llsdnie. '

;ny do !l!eponania, przerażony i blady profesur di'. Kaliksz;t we· własne! osohie. Sie·
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Zrzeszenie Artystów
w.

Sobotę.~81.
:W, N. .ie. d.,.•Zi....•...
29.
•..... paźdz
.. iernika...
.,. -tl'godZ'~'
'cz.. ·. :M()\l1OŚć!

"rto'll~§ćl

Farsa w trzech aktach

.

..

.

narzueHf wydała mu się
wie głupią i śmieszfil\. Wyleciał" włl\Bnaj
kolei; przeszedł. na ob~y jaldi3 tor, i pGoezął toczyć się bezwiednie podqg u}' s:;ą.,,,
obcą, dżiwną .•• Nie chciał siwń\!z~ Ć ll!JślJ..
by.łaprzykra, llardzo przykra...tem prz1,..
. krze;szli, że nie mógł jej pr~e.:iwstawjti

p06tanowieniazmiany...
żaden

.aźdZiern.i.

mógł

nie. nie

Ale z tem wBzystkiem ru!a h~·ł .• br~!'
dzo uieprzyjemun. Dziś zw'as"l(!z<J, r:;dy &d.
dał wł&d,:om ni€:'rzj'tomnego ! r,.fr::iwra i
ułożył również. n;€przytomnego Wiel,uszt
w łóżku, w polwlko, mieszcząrym Slę W
ofic,'uie plebanji, doznat uczuci;!, że spa.
da do roli wjkon;.,,,,. .;y pacfJ..ę1inegQ. dQ:c
. stopnia satelity, ch{}(~laż miał ?Il.'ubr polożyć s:ię Bpać, I zuciĆ się na łóżko i nie pa·
dnc(}s;~gtowy.dlOćby pioruny hiły.
Dz '.·;Hek kościelny. ::,,' ~:"i; arka, paczęła dSgj~fać Iecigchno,
(i;ónarmiaj. . ~JMI.
ozątek nabożeństwa,

ts

\li

~yło sttlich, . niepewność,
sIę

przekre1!zonyzakaz:

gło:lie tym

czy ui&

1~:6

.8 'YBt R ... c.C~ti ~.
Zapolskieł'

Bllet,Y wcześniej do nabycia ,w cukierni W:,!-o I!!richsa (f?l Ziebne.j i Piotrkowskiej), w dniu zaś widOWIska w Sobotę cd 5 w kaSIe te1> tru. w f\Iedz,elę zaś on 10 rano wkasie teatru do końca widowiska.
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·Pl'?~r(lwadzns~ę,na .~;;Awa~ką·

00'_ zevmefnnei

.' -róg

NA· L

Piotr k0w.skiej,.do domu Szeiblera,'

włtUÓW" .

P~Je()d<;---i~.od~g:.Pabie,od~p:p

+ IDfleśrjańlka łeUDira +
. Pierwsza

czue

pomści':

trwający

ju~

{)tf

m!esięcy całych. Nie wolno było bowiem
dzwonić, nigdy, _pod ładnym warnnkit>m,
w ż:łdnych okoHcznoae;aeb, ani tez OIhviecać zegara.' wiełow~g,.,. Tak nłlkaaaIi oni.
ci, co. odeszli, przem dSłwonek. próbll'Vał

teraz. czy i

powracająey.. · swoi, będą

upie-

rać 8i~przy

nych.

milczeniu dzwonów keście!.
Dla niego była to oczywiście tylko
za~ przepi!l, ·.'8ka7.~.
mi wojuy.
(d.c.n

Bzykana wrogów. nie.

ny

'.

~

='.1 Dr. L. PRYBULSKI
3:ef~p:. ~"I..
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Dramat narodowy w 4 aktach, G.

Redaktor i wyQawca JAN ORODEK (m p. PrzejazQ ł!)

Rola, jak"
mu I~:
głupi:}, ni&walpU..·
jsklł

Speojaiista
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ka.
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:, ..,= .... ~, .. c:JlO~deuach bardzo Ulzkich .. ~ ..... _'.
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NiedZ.ielę,

~

·Mial tego wSiy!tkiego d05,}'Ć.
nie on sobie. sam wsiął, ale

·OORSETÓ\V

_"MARTĄ"

.

tódt. Pi<>łrkowska 139, {w.podwórzu)
.fi<!jŚ'WieżSZe . fasony gors tów'
zastosowane do d~słejsz}'c11 wymaglHl
mody, Biustonosze, pasy brzuszne,
gorsety ,.Grossesse". anti·~rsety. sprę
tynkowe e te. Przyjmujf: reparację.
przeróbki i pranie gorsetów•

Poleca

