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PREIHUIERITA:
Miesięcznie ·~

Mk. 511 fen. Kwartalnie 4 Mk. 58 fen.
. Za odnoszeme do domu dopłaca się lin fen. miesiecznie.
Prenumerata przez pocztę miesięcznie · l Mk. BO fen.
kwartalnie li Mk. 40 fen.
,

Cena numeru poJedynozego w ł.udzl
1
l w Warszawie 4 kop„

f IL IE:

l

Pa-~dżiernika

1916 r.

Rok I.

.yi społeczny i lilerackt

RedakGya 1 lJafnawie: ·Okólnik 5.
Hdminlsłraoya

„

frywańska

OGŁOSZEfUA

18.

Kedah&ya i ftdministraGya w lodzi:
PlotrkD'!J$eii 86.
Rękopisów niezastrzeżonych

Redakcya nie zwraca.

w Królestwie

Polsklem:

Zwyczaln1t .sm fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (na stronie
"

sześć

DmłlnB:

szpalt).

5 fen. za wyraz, najmniej l'.llJ fen.

Rade11łan1 (po tekście): 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpaltowyihlkrlll'.lgl: W fen. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.
Ul dziale łlandlawym: 1 Mk. za. wiersz petitowy czteroszpaltowy.

Czl'~tr.mlmwa: uL Panny Maryi 26; Tomaszów: F. Gomuliński; Płock: Admin. „Kuryera Płock.", -0ra2i w Smsn!Bwcu, Kanszus Łrn1icz11, Ł~l1ŻJ i BQdzh1ie

Bank ··Handlu

którego iest rodem obecna glówna właściciel
ka banku, p. Izabella Landau, m.ieszkająoo. w

W-m Landau.

Komunikat niemiecki.

Paryżu.

Jednakże administracya sądowa bynajmniej nie·może zachwiać bytem starego domu, którego stan finansqwy ma zupełnie silne podstawY. Ueierpiala wyłącznie likwidacyjność, jaka w czasie wojny jest wlaśme ową
piętą Achillesową, najlepiej nawet sytuowanego bianku, a przytem, w danym wypadku
gra iolę i nerwowość specyficznej klienteli.
Nieboszczyk Bronislaw Werner mawiał, że dla
klienteli ży<l:ow.skiej, strachliwej, trzeba mieć
zawsze 40% wkładów w gotówce. Rozumiał to
dobrze prezes Poznański i pan Rrmdsłein,
trzymająic w Banku Dyskontowym obeooie okoł:o 9 - 10 milionów i wyplacając wezystko
żądająeym„. Nie ka:My jednak może być Po-

Pamiętam przed laty 35 - 40 dwa domy
bankowe, poloione Qbqk siebie naprzeciw
Banku Polskiego, prowadziły rej w świecie fi.
:nansowym Warszawy: W-m Landau i A,
Goldfeder. Kapitały zakładowe obydwóch firm
nie były wielkie, jak na czasy obecne, bo nie
:przenosiły po milionie, ale wywierały wplyW

BERLIN. (Urzędowo).· Wielka Kwatera Glówna doĄosi 30-go września:

biły niszcząco

w

zażartych walkach

silne

części

I-szej armii rumnńskiej.
ciężkich, krwawych stratach resztWschodni teren walk. ·
ki
wojsk
nieprzyjacielskich zbiegły w zu:Jl ront· wo'}Sk generala-feldmars2alha
pelnym
nieładzie ku pazbawionemu dróg
księcia Leopolda Bawarskiego.
terenowi górzystemu, po obydwóch stroNa froneie St 0 c h-o d 11 kampania. nach obsadzonego przez nas na tyłach
L e g i o n ó w P 0 l s ki c h wykonała po- przeciwnika jni dnia 26 września, po świet
myślne natareie pod S i t o w i c z a m i.
nym marszu w górach, wąwom C z er w. <1Na poludnioirym - zachodzie od Wy- n e i W i e ż y (Ro ten - Tnrnn). Tuta.i pot o n i c z Rosyanie atakowali daremnle.
witane one zostały niszczącym ogniem
Podczas pomyślnych operacyj w oko- wojsk bawarskich pod rozkazami generała~
licy H 11 kal owców (na północy od Zbo- porucznika Krafft von Delmensingen.
rowa) w nocy na 29 września wzięliśmy do.
Natarcie pomocnicze Il armii rumminiewoli 3 oficerów i 70 szeregowców.
skiei było spóźnione.
:IJront wofsk generala kawr.ileryi. arWojska nasze walczyły z wielką zacię-

Po

ogromny na życie handlowe Warszawy wtedy,
gdy Bank Polski powoli .zapadal w wieczny
sen, a Bą.nk Handlowy zn.ajdowal się ·jeszcze
w pierwotnym rozwoju d-zieeiństwia razem z
ospałym naówczas Bankiem Dyskon:kwym. Oba domy bankowe mialy najlepszą i najbogat:szą klientelę, a przez swoje oddzialy łódzkie,
~lącz(}ne były ściśle z przemyslem łódzkim. Mi.znańskim!...
Q'aly latą i -0bydvrie firmy Jl{}rosly w. majątki
Równowaga finansowa Banku Handlowe:p0 kilka milionów i coraz bard'ziej zWiększ.a- go w~m Landau jest zupdll!ie dobra. Co może
jący sję· krąg intere.só\V i zaufania. Szefowie
być odeń ·żądanem?
pomarli, a na czele firmy W-m Landau, która
oyksif?Cia Karola.
tośeią, gdy dowiedziano się, ie ·walcząc'
. rrozw:nęla śię w kierunku ściśle bank·Jwo-han- - 1) Wkla<ly i rachunki bieżące
d.lowYtti, :staną.I dosw_
' ia.dczony kun:ec, ezęst0w
na 1 lipca 1916 r.
'
::~ ~·
Na południu od K l a u z u r y (okręg po stronie koali cyi o „zagrożoną prze!
r
2) Raichunki „Loro"
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l>!Jud-Owej}inad C o~m a n em;· dalsze przy--· .. Ni_eJl1tiÓ»1. kultuF~"~ chciwi Rumuni mo:rifo·
· -i.;;;~.••'"- · """.,.. - -"'·
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..„,„„-0si-to_.:.·
!LID.arl egc> .szl;OJ;a; .•• "':ic:r<1:wgtl:•~~'V>'.~ .·ruu:en;i';.M:
nA. ~m~il.gQtowane przez w~1ska generała - porucz- wali beiibronnych rannych.
.
C1i'1;.s:t-oeho\\ry:,; pru:r Stamslaw •Geisler, któzy u-·
razem
..:..;;;
nfta v. 0 n t.a kontrataki odniosły zupełLiczba
je:ńców,
poczęści
rozsypanycli
mtal z. domu bankowego. zrobić. pierwsz~rzęd
ny sukces. Pod .K I a 11 ui r ą wzięto do w forenie lesistymi bardzo znaeznego łupu,
ną •firmę· finansową o. rozl.eglych mjędzynar.-r~ ,za które odpowiada:
ldnwych stosunka.ch i wply-Wach. Najlepśzym •1) Kasa . .
.
1 mil.
niewoli 4 oficerów i 532 szeregowców, oraz nie została jeszcze ustaloną.
·
mjernikiem obrotóW tego.d-Omubyla Izba ro-z.. 2) Podel wełrsliowy
17 ,,
z~obj-to ~ ka~abinów maszynowych.• W o~_"Zachodni teren .walk:
rachunkowa przy rosyj. Banku Państwa, w .3) Korespond. ,,Loro"i „Nostro" 12
cmku
KI
r
I
I
h
aby
.
odparto
ataki
rosnJJr~nt
wofsT>: generala-fe.ldmarszalka
lh-tó::ej Buuk prywatny W-rri Lantlau zajmc.wal
--!, 'drugie miejsce po Banku Handfowym w War·
:razem 30 niil. skie. Ks. Bupprechta Bawwrskiego.
, sza wie przed zaniianą na Bank Akcyjny tuz 'czyli mamy juz przewyżkę 6 milionów rubli,
Jak dnia poprzedniego, równiei i
t przed w-0jną, bo .22 czerwca 191:4 r-0ku; Swze,.
ni~. licząc. zupełnie, papierów publieznyd1 C?
, gólniej wplyWy firmy rozposta:rly. się na ealy ~illo-ny)_ 1 rachunkow on eall?wrch ~1 nu.:.
Na fróncie. wschodnim w górach Gy or- wczoraj zaatakowali Anglicy przy pomocy;
znacznych sil pomiędzy A n c r e a C o nr-, handel hurtowy manmakttir-0wy i.galanteryj·· lion)! Firma ok~zala ogi;omną zywo-tJ1osć, bo
ny i na -0broty licznye11 banJrierów miasf prQ- o~ :iw-c~ątku WOJ1:Y s~ac;1la wkładów okol~ 9 g e n Y przeszły do ataku z linii P ar i d cele t te. P-0 Zllliennych walkach na ba.
wincyonalnych Królestwa,. W olynia i Podola . Jllllhouow, ezem me k;ażd! z n-0_wszyeli bankow, ___. O d e r h e 11 e n .(Szekely - Udvarlie- gnety zostali oni odparci. Pozatem trwały
i aczkolwiek stosunki duże wiązały: dom w„m bez<rezerw, po.sz.czycić się m-0-zei
ly) i-0d Fogar as północna i II-ga armie
tylko małe natarcia częściowe i walka ar· Landau z firmami cllrześciańskiemi, nawet
Chodzi teraz o stopniową .i oględną admi- rnmnńskie. W górach Gy or g e ny niexolni·czemi i przemysfowemi,t~ jednak głów„ nistracyę, asądząe z osoby radcy han<lloweg.o przyjaciel został odparty, dalej na polndni:n tyleryi, która po :południu na . pólnocy od
Somme i na poszczególnych oucinkach nh.
ną klientelą byl śWiat żydDwski, dla którego. Weilera, administracya będz;ie w dobrym ręBank stal się -Opoką, radą i pomocą wnajroz- ·] ku.• Dyrektor Kaden, również wybrany na ustąpiły straże bezpieczeństwa. Oddziały polndn!u od rzeki zaostrzyła się znacznie.
maitszyeh przeja~a:c?: życia; od il:ożenia .p.osa~ czlon,ka, zrz.~kl się man~atu z p~wodu złego niemieckie napadły skutecznie nawprost od
Bałkański teren walk:
gu aż do wypelmema testamentu.•• I me za.:. , stai:tu zdrowia, następca Jeszcze rue został na- striunienia Ha ar, na południu od Hendor-włódl nigdy zaufania ów bank; który poddać· znaczony.
fu (Hegen} kolumnę rumuńską, odrzuciły Gh•upa wojskowa genm•ala-feld;m,ar•

I

-.P....

I

„

c

I

1

się teraz musiał administracyi sądowej. Inni!'
Realiza·cya będzie, rozumie się, trudną. ią wtyl, wzięły. do niewoli n oficerów i 591
drogą posredl dom A. Gcildfed:era: po śm.jerei
W piałóżeniu Banku Haudloweg-0 W~m Landau
sweg-0 założyciela oscylowaI między przemy- jest dnio TITID bankowych, handlowych i prze.. żołnierzy, oraz zdobyły 2 karabiny maszyslem, d-ość niefortunnie wybieranym i pod- I. JUyslowyeh, mających duże należności, zreali- nowe.
trzymywanym~ a rozmaitemi I>rzedsiębi.or- z~wa'ne w Rosyi' dalej uruchomione tam foRozpoczęta w dniu 16 ·września bitwa
stwami (np; kolejki podjawowe) i dopiero w . ~ary, weksle, profesty i materyały, a niemo.• •
·
-0Ętatnich latach; po sttataeh dotkliwych, roz- gące, -wskutek ustania handlu i wpływów f okrąza.1ąca pod Hermannst~dt ~agy. Sz~począl w szerokich -rozrriiarach za pośrednie.. Ii).iej;;oowych, placić swoich zobowiązań. Ex ben) zostala wygraną. W 01ska. 111em1eek1e
twem :rzekomyeh„znaweów"-weks10wyeh1 ma- ·nihilo-:- nihil1 Jestto wlaśnie nies:?)częśdem i austryaeko - węgierskie pod naczclnem
łą~ych,ró:wne: p.o!ęcie o hąn~u polskim, ja~ t~j w<J~ny, że, boga.cipr:z;emyslowcy i ~laś~i- . dowództwem ge1i'erała v. FalkenhaY1J.a po1 ;raponskbn;.• dyskonto wek.BU .. ~ P:rzyszla WOJ~ . Ciele ziemscy, .oddzielem -Od swych maiątkow
na i dom A. Goldfeder zmuszony byl zawiesić idluiników, mogą nie mieć na chleb oodzien1
wyplaty i regulować z wierzycielami... I, oto ny, b.o znikąd kredytu doslJać me mnżna. Wiejego sąsiad i konkurent, który wybił się na rzyciele, w poszukiwaniu swofoh należności w
bank wszechświatowy, zmuszony jest nbecnie · .· czasi.e wojny, . działają destrukcyjnie na byt
WIEDEŃ'. Urzędowo donoszą 3(}-g;o
przelać prowadzenie swoich interesów ,admi·
wielu firm, ldóre w normalnych czasach nie
nistracyi ·sądowej.' Dziwny zbieg okolicmośct mają we.ale trudności platnfozych. Bank han- września:
Tylko, że w: Banku HandlowJ1:1 W-m Landau · dl<:rwy W-m La~dau, złączony węzłami powi·
Wschodni teren walk:
nie może być mowy zupełnie, 3ak zaraz zoba- nowactwa z Union Bank w Moskwie (Pola·
Na zachodzie od pet r 0 s en odparezymy, -0 zawieszeniu wyplat. Wskutek wiarun- ; kow) i z bankierem O. E. d'Avigdor GGldsmid
to
natarcia
rumuńskie. Wojska niemieckie
ków wojennych należności, wynoszące na 1 : w Paryżu, nie mógl i nie może być niewyplaG
i
austryaeko
_ węgierskie znajdujące się
styeznia 1916 r. okola 15,4 milionów, a.na 1 ehl.nym. Tylko oierpilwości, bo nawet poroię
lipca 1916 r~ okolo.14,7 milionów, 'łostaly· za• dzywekslan:ii portfelu (17 mil.) jest na 6 mi- pod rozkazami generała v. Falkenhayna
ią-danei pomimo pośrednictwa nie można-by- lionów welisli dei-brze zabezpieczonych hypo;i_·
•
.I
- „ ·ęst"''"'
n<>d Nn-y
• Ow.tHIS1y zu.pe ne Z-WY-.. 1
'"' r"
a;:,
ło uzvsk~ć kompromisu. Zdaje się, że glówną teeznie,_któryth jednak 15ubhastować chyba Szeben (Herman~s~adt).. ~aleko wysun.ięrolę ~ tej sprawie gral fakt zafoienia z 'PO.:: nie naleiyt
czątkiem. wojny oddzialu w MoskWie, ~okąd• •... ~loże bylo hl~dem ze strony rady B~nku, ta kolumna okrąza!ąca WOJSk bawarskich
;przewieziono część portfelu :wekslo~ego 1 ~o- I z~ przy ?Jakla~amu . Tc:wa~sn;~ akcy!nego zamknęła przed czterema dniami ·drogę
towki, ra.zem ok.oło 2~.~ mi.I.iona r.ub~, ale :v~~- J 1he··.·w·.'·~.mo~la. 1eg..o ;Iikwlda.~lno.sei pr:e~ r:ze: przez wawóz V e r e s - T o r on y e r (Rorzveiele sadzili, że ta filia usżczuphla zbym10 ·I wowy/k:ap1tal, moze były 1 mne blęay ier.:hm· ter - T~m). Wszelkie usiłowania prze~
likmdacyjność -banku. W każdy111 razie formy i ezne:i zarobk_owe, ·a kłóryc~ tu, w tej chwili eiwnika, skierowane w celu ponownego jej
patryarehalne i ściśle kupieckie starego d~mu J ;vykar.ywać nie m~my zamiaru. Naszą rzee:ą
:zmienny się z prtejściem na Bank AkeYJl'.-Y· ] ;iest sk~n.st~tować, ze_ aktywy fa~yoc~e ~anku otwarcia pozostały daremnem.i. JednoczeAczkolwiek bowiem p. Geisler m~al gl03. k1~- j P_r~ew:y~~zaJą znacz~ie pass,ywy l, Z? w·:rz~: : śnie od z~chodn. pólnoey i wschodn ruszyTO\Vni-czy, _deey<lująey, to vr now.em poloze~lll I e_e1e am grosza_ ~~1talu ~m pr?c:ntow st, a::1c ' ly kolumny nie~i~ekie i rmstryaeko - wę,ustępować musiał :1owym c:don~om ;,ar~~au, j n~e m~~'. umreJ~Lna~ ~s admllllStracya USU· ' ~il.mskie na dywfaye rumuńskie walczi!ee
jllrz~slanxm z Roa;y1 pne:z. d-0m Polan.0,\-1., z . me bram i nalec1alosci.

S.f;;.atka Maclcensena. ·
,Nie Tu-ydarzylo się nic o znaczeni\.

szczególniejszem.
Nasze eskadry fotnieze zaatakowalj
skutecznie most kolejowy w Cernavoda :
nieprzyjacielskie obozy woiskowe.

Pierwszy Genera1-Kwatermistn
LmlendorU.

Komunikat austryacki.

.

!

na polu.dniu od Nagy - Szeben. Niepuy·
jaciel bronił się rozpaczliwie. Starcie było
wyjątkowo krwawe. Pozbawieni wszelkich
dogodnych do jazdy dróg, resztki rum mi
skich 9ddzialów wojskowych zbiegły w gó·
ry Faga~as. Liczba jeńców wzrasta z ka
idą. god~in~. zr..nb!cz jest bard~o du~a~
nomewaz menrzy1amel obozy swe, o 1le
Y
,_
"
j nie , ~~o1a1 ich zniszczyc, pozostawił na
I dr1.h.~u·
.,
·
!
Podjęta onegdaj przez R~nn~w ~p&
nownie ofonzywa na wschodm front s1ed.miogro~zki, nie m3gla j~ż wpłynąć na ~ia
nę "''Ymku '.'valk pod Nagy Szeben. R.ow-.
nież wojska wysunięte na_przód, na pólno·
ey od Foga:ras i pod Szekely - Udvarhely
I {01iedieEen) mu.siały ustąpić 1m gló~'1lyn1
l sifom. 7. innei streny„ n.a, poludmu od

1

G O D Z I N .'X

2.
:Hennd<>rl (Hegen) w kontrnatarciu. wzięły
\wojska niemieckie d() niewoli jedenastu
~fif~erów .rnmu.ńskich. i 591 żołnierzy, oraz
'zdobyły trzy karabiny maszynowe.
·
Dnia 29 września c. i k. oddział mnto.rowy, poparty prz;iz grupę widet, przez uzbrojony parowiec i przez niemieck~ łódź·
'motorową „Weichsel", zaatakował port ru~
. "mnński Corabia. Po pokonaniu. nieprzyja~
'eielskich u.rządzeń obronnych iednostki
'nasze wtarg~ęly do wewnętrznego .basenu
:portowego. Zniszczyły one urządzenia
:dworca koleiowego, wojskowe i portowe,
zbroine parowce rosyjskie, które w roku
ubiegłym schroniły się do Oorabii, statki
minowe i holowniki, a '\\Teszeie spr.1JwadziIy ponownie do stamnviska Iloty 9 holowników au.stryacko - węgierskich, zatrzymanych w porcie. Po naszej stronie
strat

sze ilości amu:nicyi.
kość 9,000 stóp.

Podczas jednego natlfrcia zabrano Rosyanom 4 oficerów, 532 żołnierzy i 8 karabinów maszynowych. ·
· ·· · · ·

Konstantynopol, 29 września. - GlóWila
donosi 28 września:
Na froncie Fellahii trwa ·obustronny gwaltowny ogień.
Na froncie perskim na arodze z Hamada·nu do Kasvinu mial-0 miejsce pomyślne dla
'nas starcie patroli.
.
Na lewem skrzydle odparto slaby atak
·!D.ieprzyjaci elski. .
Front kaukaski: Na prawem skrzydle od:t>ywają się starcia patroli wywiadowczych, o.raz od czasu do eza.su ponawia się z przer:wrum ogień dzialowy. Wzięliśmy pewnąJicz;bę jeńców.
·
.
'. . W centrum, przy pomocy kontrataku"' od. :Parliśmy natarcie, wykonane przez nieprzyja.ciela· pod osłoną mgly i zawiei śnieżnej.
Na lewem skrzydle zajęliśmy część linii
nieprzyjacielskich straży przednich.
Na innych frontach nie wydarzylo się ni c
:Ważnego.
·
i--

,~atera

na

· jeszc.ze nie dowala. W Londynie od p:ń;ed'.
wczoraj będzie wiadomo, .że od Bethmanna;
Rollwega nie będzie można spodziewać się
juZ żad11ych względów. .
.
,
Ziirieher Post" pisze: Prz_emówienie
ł
"
•
kanclerza
Rzeszy jest znarmennem
z punktu
·widzenia politycznego dla dwóch względów:'
,ze względu na niezvirykle ostry sposób, w jaki!
.odpowiedzialny kierownik polityki.· niemiee-·
kiej wypowiedz.ial się przeciwko Anglii, oraz
ie względu na niezachwianą uiność Niemioo
i potęg z niemi sprzymierzonych w "Wy'.ttwanie
militarne i ekonomfozne.

~so-

c

na

go kandydata na

· FRONT SALONICfil:
Ll)ndyn, 30 wrzegnia; - Sztab armii salonieJd ei donosi:
·· ,
.
Mosty na Odia.Im Koprivfo byly ostrzeliwane przez nieprzyjaciela. ~Nie powiodło
się usilbwanie patrolów meprzyjacielskich
zaatak()Wania Kopriny. Kilku Bulgarów zabito, innych wzięto do niewoli. ··
Na fronicie Doifa:nu nie wydarzylo się nic
nowego. Samoloty nieprzyjacielskie rozwilię
ly bardzo energiczną alrnyę.

co onomadafą Rosvnnie.
Petersburg, 29 września. - Wielki sztab
generalny donosi 28 wrżeśnia:
Front zachodni: Usil-0wania c.zolowych oddziałów nieprzyjacielskich zbliżenia sie do
naszych rowów na zachód od Rygi wstały zni·
weczone. przy pomocy ognia.
.
Wieczorem 27 wrześ11ia, po wyrzuceniu
rznacznej liczby granatów, drobne óddzialy ·
nieprzyjacielskie pr.zedsięwzięly atak w ok-0Ucy na południowy wschód od Pińska; zostały one natychmiast ndparte przy pomoey ognia
naszych ocMzialów czolowvch.
W okolicy Bnbnów (6. klm. na północny
wschód od świniuch. świninehy-Korytniea
ponowily się walki. Nieprzyjaoeiel stawial. zacięty opór i przedsiębral wiefokrotne k>ontr·
ataki, ażeby nie dozwolić pójść nam naprzód..
.. Nad morzem Baltyekiem hydroplany nasze pod rozkazami porucfuika marynarki
Gorkowenki wyk-0nruy skuteczny atllk na nie-·
przyjacielską stacyę fotnfozą nad , jeziorem
Angern i rzuciły bomby: Samoloty nasze byly
ostrzeliwane przez bateryę niepr.zyjaciels~e
i walczyły IL 20 sa~olotarni nieprzyjacielskimi.
W nierównej tej walce spadl, niestety, poruezJlik .Arsen Gorkorwenko, wrai z-e swym · hydroplanem.
·
·

·Komnnikau francnskin.
Paryż

30 września. (T. wt). -

Urzędo

wo donoszą 29. września po południ.u:.

Na froncie Sommy Francuzi poczynili no-

we. postępy .między Fregfoourt i Morval.
Na póJ:nocnej stronie r.zelri, a częściowo i
na poludniowei rozwinęła się gwaltowna walka artyleryi.
Noc uplynęla spokojnie.
Lotnictwo. Rozbił się samolot niemiecki,
zestrzelony przez 1-0tńika francuskiego na póln.:c cd Rćims. Inny samolot, poważnie uszkodzony musiał szybko opuścić się na ląd i opaell wśród swy;ch linij.
(T. wl.)'. - Urzędo
29 września wieczorem:
Dzień na Calym fr-0ncie uplynąl stosunkowo spokojnie.
Niepogoda utrudniała akcyę.

Knmnnikat beloiiski.
września.

Le. Havre, 29
- Glówna "kwatera donosi 28 września:
· W ciągu nocy stoczono walkę za 'pomocą
przyrządów do rzucania bomb· w" okolicy
Boesinghe.
Centrum odcinka belgijskiego bylo dziś
widownią walk artyleryi. Nasze dz~ala wszelkie"'o kalibru wziely p-0d gwaltownv ogień
urzą'.dzenia i batecye niemieckie 'na· wschodzie od Dixmuiden.
·· , · ·

c1on-0szą

Haga, 30 września. (T. wt)".
Mowa
kanderza na większości angielskich dzienni-'.
ków ·poranny.eh· wywarla wrażenie, jakohy;
Niemcy nareszcie u:znali, jak silną jest An-:
glia i, że tem tlomaczą się ataki kanderza na
Anglię.
•
Liberalna „Westminster Gazette" pisze:
Musimy zwyciężyć. Jestto również_ glów;;.~'lll~
warunkiem naszych sprzymierzeńcow, ktorz~~
przetrzymają, aż Niemcy ostate.cznie zostaną·

I

Sztab general-

Saloniki, 29 wrheśnia; ny donosi 28 września:
W. przebiegu walk o Kajm11:kalan zdolali
Bulgarzy na niektórych punktach naszych
rowów wtargnąć do nich, jedynie za· cenę
eiężki'Ch 'strat Nastrój wśród. wojsk jest Eakomity;
.__ ,·-..

Komnnikat

v1fosłieJ.

Głosy UHSY unglełsktef.

Komunikat' NRrbski.

·włoski.

Rzym, 29 września. - Glówna kwatera
d-0-no.si 28 września:
Artylerya nieprzyjacielska .,,prowadzi zaciętą 'almyę przeciwk-0 Li.rnone nad jeziorem
Garda, oraz na terenie pomiędzy -Avisfo i
Vanoi ·Ci.mon na płaskowzgórzu Schlegen.
Nocy ·wczorajszej piechota nasza wtargnę
ła d-0 fortu nieprzyjacielskiego w okolicy Ca. sera i Zebio, zarzuciła obrońćów granatami
ręcznymi i powróciła d-0 swyeh rowów· strze-.
leckfoh.
W górnem Cordevole przeciwnik pmiowil
. atak na stanowisko zdobyte przez nas w p-0bliżu grzbietu Monte Siei;· został on odrzuoony i poniósl ciężkie straty..
Na pozostałym froncie trwa akcya arty· leryi. Kilka pocisków s.padlo na Goryeyę.
'.
-·
~.

Komnnlkat rnmnński.

Paryż, 30 września.

wo

Hosv prasv

Lugano, 30 września. (T. wl.)'.
Przemówienie kanclerza Rzeszy ".zostało prizyjęte
z nienawiścią i oburzeniem przez „Corriere
della Sera", „Secolo'.' i calą wogóle .prasę
wloską i vdaje się, że wyjaśnienia kanclerza!
Rzeszy w stosunlru do vV1-0ch zrobily swoje;
Wśród steku wymysiów na ro~boje niemiee..
kie i brak zastanowienia ,,Corriere della Sera" adpiera ataki Bethmanna Hollwega na
zachlanność Francvi i vVlo.ch i kończy wreszcie
słowami: nieslychane przestępstwa Niemiee
domagają ~ię nieodwolalnie JIP'9korzenia i U·
nicestwienia polity~znego.
·.
„Secolo" stwierdza z żalem, że Betbmann
Rollweg nie wypowiedział się. ifia-czej niż
Scheidemann. Od niemieckiej demokracyi socyalnej niema się tedy już czego spo&iewać,.

rzy.

stopień

walk.

'F."\__,...,

-~Komunikat turBG~~

się

Lo-ndyn, 30 września. (~, wi.)"; - Główna
kwatera donosi 29 września wieczorem:
WskuteJ.r. burzy deszDZowej poz;a chwilowym przerywanym ogniem artyleryi, w cenPoza odparciem ataku rosyjskiego ~·. trum ri·aszem i na ·prawem skrzydle toozyla
pobliżu Wytonicz i zwycięskich walk
się niewielka akcya.
.
Na wschodzie od Les Boeułs uezyniliśmy
przedpolach Legionów polskich, nie Vi'"Yitlejakie postępy i obsadziliśmy 500 yardów
darzylo się nic szczególnego.
·
nieprzyjacielskich rowów ochronnych.
.
Włoski· teren walk.
"
W okolicy Thiep:val foczą się zacięte włtl
Nieprzyjacielski ogień działowy i mio- ki o. szaniec „Stuff". Zdobyliśmy ważną ez.~ć
taczy min na plaskowzgórzu ·:Karstu trwał tak zwanego rowu hesskiego. Z powodu kontrataku zostaliśmy zroµsteni .· cofuąć 'się, lecz
dalej, a 1rn południu przybrał na sile.
później teren ten odzyskaliśmy z powrotem.
. Na Cimon.e zdtifano wydobyć je~zcze W o·kolicy tej w e.iągu ubiegłych 24 godzin
sied:min żyjących Włochów. w tem jedne- wzięliśmy do niew-0li 8 oficerów_ i 521 żołnie-

'

.

Dym wzniósl
·

Jlront 'wofSk Ks. Leopolda Bawa'l'skiego.

o!icerski.
Połudlli.owo-wsehoclni teren
Nie wydarzyło się nic· szczególnego.
"
niema żadnych.
Zastępca szefa sztabu· genera!neg~
Jlront wojsl~ gene·rala kawftleryi ar- ·
von Hoe-fter
·
cyksi(jcia Karola
Feldmarszałek - porucmik.
Walki w obrębie Ludowej trwają..

Samobójstwo urzędmka banku polożyć
:trzeba ;na karb .owej bezn:ad'Zliejności i obawy,
jaką z sobą specyifczna nerwowość przyi:osi.
Był to objaw chorobliwy u stareg-0 urzędnika,
tmązany maże z oglosroną administracyą, ale
1
i
!lli e z przyszl-Ością firmy W-m Landau.
~
A teraz, na zakońezeme, jeS'zcze slówko
pod adresem naszych bankowych działaczy.
Nawolywalem już kilkakrotnie i teraz powta:raam: Czyż nie czas nareszcie, by wzorem .
banków zagraniczny.eh ipolączyć swe instytueye w jeden zWiązek bankowy polski, odp·o!Wiadający s-0lidarnie za wkłady, sprawdzonym dokładnie stanem aktywów biankowych?
(Pomijam już fakt, że w-ogóle można było dopuścić. do ad:ministracyi Banku Harudloweg.o
iW-m Landau, zamiast solidarnie za nim sta:~ąć, w imię dobrze r-0zumianegn fateresu wla,
isnego. W nieszczęściu pomagać sobie trzeba
:A nasze banki z zimną krwią dopuszczają do
bankiructw i likwidacyj: starych domów ban.!k~ licznych wzajemnych kredytów. Na
ugladę idą miliony wkładów kas pożyczko
·~o-oszczędnoścfowych, .nareszcie do adn:iini1straeyi podaje się Bank akcyjny, a one nie
,[Wychodią .ze swje biernej roli i czekają cier- ·
iP!-iwi~ aż także itch podobny los po :k!olei do1sięgme.
•
.
I dla nas jest wojna - wojną i my musi;my myśleć -0 wysiłku finansowym pr.ry\vatnym
W$Zystkich kJ.as . społecznych, nawet kniieci,
,:zbierających pieniądze w pulapach jeżeli
pragniemy_: uniknać destrukcyjny:ch następmv
·!tej wojny_:.
· ..
·:··
'Vester.
;

Nr. 273

P O U S K l

Bukareszt, 2S września. - Główna· kwatera donosi 27 września.
Na froncie pó!nocnym i poJ:nocno - zachodnim w góra·ch Calinan i pod Giurgiu
starcia pomiędzy patrolami •
Na południu od Sibia (Rermannstadt)
gwałtowne walki toczą się jeszcze w dolinie
Jiu. Wojska nasze zaatakowały i odrzuciły
nieprzyjaciela, który z pelną nfonawiścią'. cofa
się na pólnoc i pólnocny zachód. Zdobyliśmy
2 karabiny maszynowe i· wzięliśmy 100 jeńców, w tem 2 oficerów.
·
Front pGludniowY: Nad Dunajem obustronny -0gień artyleryi.
W Dobrudży _.;; spokój.
Wojna w powietrzu. Dnia 26 wrzesma
nieprzyjacielskie latawce rzucały przez caly
dzień bomby na Bukareszt i wsie polofone na
p-oludniu od niego. Bombardowanie to pociągnęlo za sobą kilka ofiar. Chodzi przeważ
nie -0 kobiety i dzieci. W nocv n~ 27 września
,,Zeppelin" rzucil na Bukare~zt bomby wzniecające pożary, które wyw-<?laly dwa male p·ożary, szybko ugaszone. Bomby ·zabiły jedną
kobietę .i r_anily dwie inne. Artylerya nasza
zmusila statek ·„Zeppelina" do odwrotu. W
okolicy Dohlicy arlylerya .nasza zmusiła. do
opus:z;cz~nia się latawiec niepriy]apielski.

pobi:~;mps"

świa~

pisze: „Dla
zagranicz-·.
nego glówny punkt mowy kanclerza stanowi;
h, że Niemcy zdają sobie spraw~ z tego, iż
palożenie ich jest ciężkim, a przez przedluża·
nie wojny stanie się. jeszcze cięiszem. Tero się
różni mowa obecna Od inów wygloszon)''CV
przez kanclerza
kwietniu i ezerwcu.

w.
Odinzd Gerarda z Berl!nn.

· Kopenhaga., 30 wrześ~ia (T. wI.)'. ..- P-0°
sel ameryka.ń.ski w Kop.'enhadze zakomuni.k°"
wal sprawozdawcy specyalnemu „Express•
K-orespondenz" w sprawie naglego wyjazdu
ambasadóra amerykańskiego, ·Gerarda, z Ber~
lina, eo następuje: Wszelkie przypusz.czema.,.
osnute na ile wyjazdu Gerarda:, są niewlaśc;1i<
we. W istocie na 2 godziny przed o:deiścien:i
parowca, Gerard nie wiedzial jeszcze, ezy u<'
dać się w podró~ czy pozostać. 0 podróźj:
jego zadecydował fakt następujący: Pre:z;yc.
dent 'Wilson już oddawna ży.czyl sobie, b}
Gerard powróci:l do Ameryki, na co Gerar~
nie chcial przystać, dopóki w ostatniej . .z de<
pesz Wilson· nie zażąda! kateg-0ry-cznie · jego
powrotu. Wobec trzechletniej nieobee,nośc,ł
Gerarda, Wilson uważal rożmowę ustną zi
nieodzowną. Żj<"czyl on. sobie, by Gerard w
dzielił ogólnego S'prawozdania, nie mial jed•
nakże na uwadze żadnych szczególnych wzglę<
dów. Sądzę, powiedzial p.Osel, iż wyraz „p().1
kój" nie zostanie weaJ_e wypowiedziany. li
drugiej jednak strony nie należy zapominał
o warunkach politycznych; jakie wytworzylj
zbliżające się wybory w Ameryce. Wlaśni'
Gerard, którego zwolennicy posiadają: prz)
wyborach na prezydenta znaczenie decyduc
jące, .zajmuje w stanie Nowo-Jarskim barw
wplywowe stanowisko.

.FRONT SAJ.JONICKI:
PaJ!'Yi, 30 września (T. wl.), - Sztab armii wscnodniej donosi 29 września:
,
Nad Stmmą aż do Wardaru nie zdartylo
się nic poważniejszego.
uimni~~HzwatcuskI.
Na -wzgórzach. Kajmak~alanu Bulgarzy
Berlin, 30 wrześni~ (T. wl.) .. 7 Domewznowili w nocy z 28 na 29 września swe asie:nie szwaiearskiej ageneyi tele~cwnei'
taki. Cztery razy Serbowie odpierali szturmujące oddzialy i zadali im ciężkie straty.
Rada związkowa. na wezorajisi.zem posied!Zeniu
1
Dalej na południe w okolicy Brodu atak
popołudniowem ratY,fikowała traktat goGop~
nieprzyjacielski również do.znal całkowitego
f!arezy z Niemcami.
niepowodzenia. Na lewem skrzydle koalicyi
bułgarski.
walka artyleryi toczy się z wielkiem ożywieSofia, 30 września. (T. wt). - Glówna . niem. Ataków piechoty nie podejmowano.
kwatera donosi 29 września:
Samofoty koalicyi rzuciły kilka homb na
Berlin, 30 września. (T. wł.}. - Tutejsze
,
Front macedo'iiski: W dolinie pod Floriną
Monastyr, stwierdzono :pożary, wywołane
qzienniki poranne stwierdzają jedń'1glr.śn!e~
~a slaby ogień artyleryi.
wybuchami.
·
-,·,-.h-_: „"'
że pierwszy u:dar wYmierzony przeciwk? RuNa wzgórzu Kajmakalan ożywiony ogień
munii zakończył się zupelnym · sukcesem.
iirmatni. Odrzuciliśmy potężny atak nieprzyjaCzftŚĆ zagarniętego przez Rumunów. feręliu
ciela i w kontrataku <Jbsadziliśmy jeden z row cią~u d'Ziesięciu dni została .im w gwaltJw,
wów jego stanowiska głównego.
Londyn, 30 września. (T. wt). - Glówna
nych walkach odebraną, a Rumunów•· vdrzn-'
W dolinie MogJenicy slaby ogień artyleryi kwatera donosi 29 września:
cono w okolicy Hoo:tzing przez granicę. DCY
walki za pomocą min.
Na więks.zej części frontu noc minęła spo.
n-0sui .szczegóły. o przebie.gu poozc.zególn)'~:
P-0 obydwóch stronach Wardń.rn i na Be- b~~
za:cięty~h walk: Po~zyna1ąc od 23 wrzesnu,
J,asica Płanina - spokój.
Stanowiska z.d:objie prż.ez nas na pólnoc
HaucłBnil.
panowanie Rumunów zak(lńezylo się_ w, r.r~
Na froncie Strumy slaby ogień arlyleryi od Thiepval, byly gwałtownie ostrzeliwane.
• starcia pomiędzy patrolami.
Zurych, 30 września. (T. wł.). - Z okazyi odcinku terenu .siedmiogrodzkiego~,, Obecru~
Oddziały naszych miotaczy min byly czynU 'wybrzeża morza Egejskiego krąży bez- ne w sąsiedztwie szańca szwabskiego i hes- przedwczorajszego przemówienia kanclerza poczyniono stosowne zarzą-d.zenia na wypadel'
ustannie flota nieprzyjacielska.
skiego rowu ląicznikowego, który częściowo Rzeszy w „Zfiricher Nachrichten" piszą m. i.: ponow:nej inwazyi rumuńskiej. 'Yoj;s~" świet•
Front rumuński: Wzdłuż Dunaju_ spokój. znajduje się w pnsiad·aniu nieprzyjaciela,
Mowa kanclerza byla praw:d,opodobniejak,sam nie. przetrwały dnie bitwY,. czymąc rnesly~hia'.
W Dobrudży slaby ogień arlyleryi. ·
. Wczesnym rankiem zd-0byliśmy fermę o- Bethmann Hollweg nczciwą, szcizerą i męską, ne wysiłki. Równi~ż i tym razem Ru:n:UU
U wybrzeża morza Czarnego jeden z ro- bronną w odlegfości 500 yardów na południo byla w każdym calu przemówieniem silneg-0 terenie siedmi'°grodzkim mchowywali s-1ę ta~
~~jskich_ okrętów wojennych -ostrzeliwal w
i mądrego ezlowieka. W stosunku do Anglii iak w. Dobrudfy t. i" dok-0nywali nikc7,emnYe'.
wy zachód od Le Sare.
~1ągu 1 godziny i 20 minut wieś Kapladjakoe.
Na południowy wschód od Bapaume sa- mowa ta była wprost gradem drU:zgoczącyeh gwałtów~ Ill:O'!'.c1owali rannych_,· a piephota rt
Ostrzeliwanie nie odnfoslo żadn~J~h sku.tk1$w~
. .,
molooi;y iJJ.ąfZe .zaobserwowały olbrzymi wy- ·uderzeń maczugi, generalnym porachunkiem muńsma użr.wala ktil dum - dum.
~\>t
,'lf
, buch. jak gd}'._by ~leciafy: .w vowietrze więk- moraln:y:m,_ pego Amelia i?;· :tei str-on~ :U-Sd»
1

Komunikat

Komunikaty annioiskiB.

Traktat

Prasa szwaicarssa o mowli.

n:

l

·----·-

G O D Z I N ·'R.

:rozpoczy~amy

tych dniach

·s iej, oc
którzy
ZmiiH na stimowissn JDSfil.

:Berlin, 30 wrzes:i:tia. (T. wł.). """"'. „Yossische Ztg." dowiaduie się z dobrze poinformowanego źródla, ii posel Rosen ma objąć
w Hadze stanowisko posla ·po v. Kuehlma~
nie, który przeniesiony zostal do Konstantynopola. Poseł do ostatka reprezentował Rz.e"S.?;ę niemiecką w· Lizbonie,· a od chwili wybuJłm stanu wojennego pomiędzy Niemcami a
'Portugalią; ezynny byl w Berlinie.

Greno nrzed
Rotterdam, 30

(T. wl.}. - „Dai-

News" d~mosi pod datą d:z.isielsrzą z Aten:
Prezes ministrów doradm obecnie królowi,
by obstawał: przy neutralności, dopóki nie
J<tstaną wyraźnie określO'lle warn.."'lki, na ia\ich Greeya ma wziąć uckial. w wojnie.

ti

znmnch stHn w Ablnnn.
Lugano, 30

września.

(T. wt). -

W Con-

'!lufoie uważają 11arnach stanu, dokonany przez
Addis Abebę za korzystny dla koalicyi. No-

we o:rohi'stości sprzyjają czwórporozumieniu,
.Szczególnie zaś W1:ochom. Doty-ra.y to sz::zegól'iie Dedży · Taffari. Zachodzi· jednakże możli
'Wość, że ojciec Li.dj Jeassu rozpocznie obecnie
wojnę domową.

. Addis Abeba, 30' września

(T. wl.). agencyi Stefaniego: Na uroe'zystem zebraniu, odbytem w palacu cesarskim
w obecności wszystkich wielkości abisyńskich,
przebywający~h w stolicy, m~tropolita Abuna
Mathaos zwolnił naród i znakomitości z przysięgi wierności względem Lidj Jeassu, którego pozbawiono praw do korony. Za na-stęp
~zynię jego uinano córkę Menelika.
Dedża
Taffari M-akonnem został obwołany następcą
Doni~sienie

łronu.

1odntek dochodomv

11

oDząc

c·· z

muńsldeh po części już, istnieć p~estało

Prancyt

mne I bilizacyi

armii, mieJsoowy 7iwiąl?iek rezerwi·
stów urządził na. mak protestu. zebranie twiel'·
dząc, ze postanowienie to narzueonem oosta.fo królowi przemocą. Po zakończeniu zebra11ia wybito szyby w oknach dzienniklłw, po·

zaś poszły

w rMisypkę. Nieprzyjaciel, jakkolwiek napie:ra;ny z trzech stron, stawia jednakie zawzięty opór, otrzyma"\\7!SJ: posiłki z
p.oludnia.

Bem, .30 września. (T. wl.). - Na wm.(}.
rajszem posiedzeniu senatu francuskiego mi~
nister finansów, Rlbot, wypowiedział się za
naglośeią moiliwie szybkich obrad i przyję
ciem projektu prawą o podatku d'Ochodowym.
Ze względu na wzrastająeą stale zwyżkę przy„
wozu nad wywozem, Ribat próponuf e, ażeby
dolo.żono W:Śzelkfoh starań celem urzeczywistnienia cruej zdolh-0ścipro-dukcyjnej kraju.

---·.

a,

rólesł

nieuroli niemi.eekiej.

ezem

Ruch rewolucyjny w nr~cyi.

tłum

zgr-0mad.zil

się

przed hotelem,

~

którym zamieszkiwali oficerowie stronnictwa
Venizel-Osa. Gdy później okazało się, iż wia·
domość, o mobilizacyi byla mylną, tłum roz.
szedł się spokojnie.

Saloniki, 30 września (T. wl.). - Reuter. - Wyspa Chios przylą.czyla się 1fo :na.ro-.
dowego ruchu obronneg<t.
Obecnie więc
Rswnłncyu
Saloniki, 29 września. ·
wszystkie wyspy przyłączyły się do rewoluWedług „Corriere della Sera"', wladze
cyi, próez teg-0 w i'tlaeed-0nil za.chodnie miast-o
greckie poczyniły ·żarządzeni?, aby p.owstrzy- Koza.ni, które zasekwestrowafo 25,000 drachm
Berlin, 30 września. (T. wt). - Ażeby
mać naplyw oficerów i żołnierzy do· bunpodtrzymać dowóz amunicyi do Ro•syi na prze•
pieniędzy państwo-wych będą;cych w drodze z
towników w Salonikach. We czwartek zbun-·
ciąg zimy, -0·publikowana niedawno nota do
towała się z.a.loga parowt.a w poreie safonio-. Aten do. Floriny.
Szwecyi zmierza do zabezpieczenia wywozu z
Telegrnm z Krety do:nasi, ii: prokfam6- Anglii przez pólwysep Skandynawski. Bard'ZA.
kim i oddala: parowiec komitetowi rewolucyjnemu, W, Kandyi na Krecie demonątranei wano ta.m r~ąd prottizeryczny „dfa. ·ra.tmiku wiele daje do myślenia fah"t, że rosyjska ad·
sta!'li się z wojskami, 111ieli kilku zabitych i ojc11yilny", składający się Venizefosa, Kunto- . mi:nist:ra~ya woj8Xowa odwołała ju~ tr1JY wieI·
rannyc}J. W }feraklei . podda! się garnizon.
tietisa i jesme!le jednego e11lenkn, kt6ry zasta- kie zimowe dest.a;wy dla wojsk.
żandarmerya ·.zbratała się . z rewoluey'Onistanie d<1pie.ro z:imia.nttwany. Naro:Io-wy kemi- .
mi, obozującymi w Kanei i w Rethymno.
tet obronny. w saionikaeh w ~dpo'\\<iedzi na
Rrymmal!ści
-~.pl\~
te!egram ten po~ital postanowienie krete:ńBerlin, 30 września (T. wl.). - ;,Vossi
rzyków i ·wydał ze swej strony proklamaeyę, srhe Ztg." d-0Msi ze Sztokholmu, iż obecnie
.
. wszysc.y przestępcy rosyjscy, zdolni do slużb)
w której wzywa wszystkich Greków, aby się · W!Ojskowej, z wyjątkiem odsiadujący.eh illuż..
łączyli. w celu przepędzenia z kraju odwiooz-. sze więzienie, zostaną wypuszczenf z wiezień
Hnm~nTistadtu.
nego wroga.
i będą powalani pod broń.
Derlin, 30 wi'ze8nfa (T .w!.). - Ró1"-nOeześnie z uri:ędowem doniesieniem o ·mia.:i:Amsterdam., 30 września (T. wt). - 1,Ti- •
dżąeem na,ta.rciu M pierwszą annię rnmuń mes" donosi z Aten: General Da.nglis odje. · nerlin, M września (T. wt). - „Taegh
ską, sprawozdawey ph1m wieezoro,vyeh k~mu- ·. ehał Tr-CZ<l:raj do Sa.fonik ·wraz z 5 ofieerami.
ehe Rundsehau" donosi :ze Szhikho1mu, iż w
ni.kuj~, i:i:. Henna.nnstadt pne:!-zedł osta.tee1;Komend:mt Ferria, generał Pe:ra,seheropou- . Londynie nie szezędzono ukrytych pogróżel1
nie w ręce niemiee1.ioe. F~la szturmu prJ:<eply- tos, wraz ze S"\'\<J'fil siZtabem pnyląezyć S!ię ró- pod adresem Riosyi, ażeby naJr1onić ją do wy·
wnież do ruehu rewolrreyjnego.
trwan~a przy koalic,~i, na c~as ~ampanii. ~·
nęla. ju:i: poza He:rmarutstadt, a na południe i
F 1
d · · ·
ł
.
b"
movrnJ. Traktat angielsko - Japonski gfos1, 12
poludniowy zachód eysbno również teren i
.
~.szywe oru~!ieme 0 og ~memu m~ IJaponia na wypadek oderwania się Rosyi zo.
usa.dov.iono się m~eno. Bitwa. n!etylko uwol- Iu:aeJI powsr:eehne1 doprowadz1lo wozora.J w bowiązuje się uderzyć nau ią zbrojnie od ty'
Patrasie d'° roz:rnehów. Gdy dzienniki opu-. lu.
·
niła z rąk nieprzyja:eielit starą, stolicę Siedmio, grodu, Ieez :równie.i eałf szereg pułków l'U· hlikowaly depeszę z Aten ~ ::iarządzonej mo,.
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druk -ury azu

o zabezpiEczenie dnwom omnnicvt.

w armil rosyjskiej.

~xtatnio ··tolnnramy.
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.. - Ładna historya! - pomyślałem sobif.
Mimo t-0 zdobyłem się na vdwagę i za.
.
bym taniec św. Wita. na wzór nieszczęsnego ae:roplanu biale prześe.ierad~o (na znak u• da!em s:h.-romne pytanie:
„Pa'Yła" Mereżkowskiego. .
~·
czuć przyjaznych i· zgala pokoj·owyich) -:- wy- Slyszalem, że szanowne panie tworU!
Sufrażystki w rali amazonek.
•. Na.~omi~r złego pokaza~?b~'. mnie,_pu-, lądowale~ wśró~ zdi::miionych amazonek z. oddziały pomocnicze dla wspierania angiel·
skiej armii . męskiej. Nierozumiem przeto,
Wyznam otwarcie, że bar<l:zo 1ubię łądne bl:tcznosm w tak grubym neg1Jzu, ze na 3ego · samouczlnem angiełs1'1m w ręce.
Niestety., rrzyjęcie, jakiego doznałem na skąd ta nienawiść do mojej pici? ...
kobietki.
·
widok zaczerwieniłaby się nawet najczaimiejw tym wypadku pozbywam się nawet sza murzynka.
..
dole, n:ie może być zaliczonem do najmilszych
Parni Pankhurst wybuohnęla zjadliwyni
chętnie ·wszelkich ll'przedzeń nwodowościoNi? ? to i<:tlnak chodzi..
.
I wydarzeń mego niespolmjnego żywota.
śmiechem, który wnet przeszedl w suchy
vcych.
·
Mow11em,-ze bardz.o lubię kobietkii wszy- •
kaszel.
·
1
· · Pośród moJch pamiątek miłosny.eh, cho- stkich nacyi i kolorów, byleby tylim miały w I
Pierwszą osobą, na 1.iórą padl<0 moje
- Tak pan sądzisz?
=an·
· d .sobie. cośi . że tak .Powiem, niezw"..T!U
•1·'e!!o.
z„wo~
• w Tl"1"'0 1a. •1·edn·a~ z amazon·ek
" ych. w' sp ecya1neJ· sk·rJ,,.i.,"ee· .b"mrka
- ' · prze
~ , "'z-70v5u
spojrzenie; byla, niestety, parui Pankhurst.
G
.
.
' ,_.
ll.CLOra
.t'ubystrym wzrokiem m-0jej ukochanej Eulalii tycznego. .
.
·
Słysz.alem 0 niej wiele.
bliżu ćwkzyla się w sztuce boksowania i
(dalażby
ona łupnia za ten machiavelizm ,. .
Z teg-0 względu marzpiem calego moje- 1
Zlośliwi ludzie dostatecznie wyostrzyli właśnie w tej chwili r-ozbila pięścią nos swoi.Sztuki stolarskiej!) _ znaleźć można Wiele go życia byl romans ik z jakąś Kamillą, czy sobie na niej .języki.
jej mężnej przeciwniczce.
cennych materyalów do studyów etnografie~ j HiP'Qlitą (dla nieznających. literatury klasySwoją drogą _ widok tej genialnej
- P-0wiedz temu zloc,zyńcy, w jakim ceI cznej, kom1mikuję, że imfona te nalezą do na}- przywódczyni sufrażystek przeszedl wszyst- lu sufrażystki tworzą armię niewd-eścią?
nych.
. Jest tam, że pozwolę sobie wy1iczyć po- sfawnie~szych amazonek starożytności).
kie moje 'QCZekiwania.
Znakomita bokserka stanęla na „bacrr
bieżnie, i lilipuci pantofelek chin.ki, i uroczy
Amazonka!... Mnia, mnfa!... .
Eumernidy, które prześlad<0waly w swoim n?ść" i wyrecytowala jec1nym tchem naj·oezy.
k ··Jaports
, k"
· ·
T-0i tó smaczny. k:J.sek
dla smakosza!... czasie .tragicznego
wis'"1°eJ
· ~ „iOrmw.ę:
.. ~
wachl arzy
rireJ· gie3szy
i· przes'1i czne
matkobójcę - Orestesa,
··. . . ·wyuc
· zo na na pannę„
am p urn, czyli pas z muszelek i paeior- Nfozem kawior astrachański z cytrynką; lub ' wyglądały wobec niej, jak arkadyjskie o~.Sufrażystki tworzą armię niewieścią
ków. czerwonoskórej indyanki, i peI:ne lub:iez- tuzin świeżmkfoh Dstryźek! '
. \Vieczki wobec lwa hirkańskiego.
w celu. d·olwnania rewolucyi i wywieszania,
riości napierśnikii ·wązkobfodrej egipcyatikii,
Amazonka!... "
Jeśli oczy Medu7Jy niiaJ:y zdolność prze- mzstrzelaruia, wyrżnięcia, jednem słowem
i kólko ze słoniowej k<ośe>i, czyli kolczyk, noI ofo ni stąd ni Żowąd obecna doba nie- mieniania czlowlieka w kamień, to woźne wyniszczenia co d<0 nogi wszystkich $wych
wejrzenie lady Pankhurst zmienilo mnie od- przeciwmików plci męskiej.
.
szony w nosie przez pewną czarną, jak he- spodzianek zrl;szcza mój sen odwieczny!...
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razu w galaretkę z nóżek cielęcych.
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służyła za liść filgoWy cynamonowej malajce, w spódnicy, lady Castlereagh, wyćwiczyła już
Trzęsłem się tak jak malutki koliber w śnie jestem krańwwym feministą! - krzy.
obliczu okularnika.
knąlem L zachwytem. Gotów jestem poma·
- . nie biorąc w rachubę calegD szeregu uipo- cale cztery qddzia!y kobj.et - żolnierży;
illinków mniej egzotycznych od laskawyeh na
Co jednh jesze.ze ponętniejsże, to wiaPani Pankhurst nie czynila zg-ola wraże- gać paniom ze wszystklich sil!„.
mnie przedstawicielek rasy kaukaskiej.
d'Omość, źe lady Hunt z-0rganizowala pierw- nia klasycznej rzeźby Fidyasza, czy Praksyte.Gdym to mówił, czulem wyraźnie, że
Wszystkie te damy :hiochalem w swa-im szy oddz.ial żeńskiej kawale:ryi ochotniczej!
lesa, choćby z tego względu, że Venus z wy- wszystkie włosy na gJ:.owie zmielllily mi się
czasie zupełnie jednakowo.
Czy można sohle wyobrazić 0oś ponęt- spy Mefos nie nasila nigdy okularów i nie w druty d<0 robienia :p'frńczoch.
Coprawda, jeśli mam być zupelnie !I niejszeg..o, n.iż .taka zbrojna amazonka na pykała krótkiej faj-eczki; po za tem stopy jej
Pani Pankhurst sp•ojrzala na mnie z nie·
'h.. 'ł
•
wspanialym oofow:1.rm
ru.maku! ·
szczerym, k aresy murzynki nape1y.1a1y
m1ę
nie przypominały ski skandynawskich, a zę~ dowierzaniem.
~zasami ch'\Vilowem przerażsniem: widziane
Powiedżialem żonie, że mam pilny· inf~- by p-0:iólklych klawiszów rnzkolatanego klawi- Mówisz pan prawdę? ... przysięgnij.
zbliska jej demoniczne „jagody" i polysku- res do forda Asquitha, i pomknalem do cymbału.
Przysiągle111 na wszystkie bóstwa kobiejąl.'e z za purpurowych warg śnieżnej białości ehrmrmego Albionu na mile re n d e-z - v o u s
W ogóle inacz.ej wy-0braźaiem sobie Ka- ce ze wszystkich znanych mi mitofogiid świata.
- Dobrze więc!... Wlaśnie w kuchni P'O·
zęby przywodziły mi na myśl tragiczną śmierć z nowoczesną Hipo1i1ą.
• nrlllę i Hipolitęi...
Desdem-0ny w uściska-eh zawistnego Otella.
Lady Pankhurst nie pozwoliła mi jednak 1· owej wakuje miejsce pomywaczki. Przy·
Lękałem się, bym ja z kolei nie żosta1 ezaAeroplan mój przepływa! majestatyeznie długo prz.eprowaqzać tych paraleli klasycz- pasz pan fartuch i bierz się natychmias·t a.n
sami męskim „Desdemonem", i nie posłużył nad :p'frlem ćwiezeń armil niewieściej.
n<J - modernistycznych.
roboty. Dać n;m ścierkę - zwrócila się do
ia bohatera do tragedyi któremu ze wspólZ góry już dojrzałem, że wszystkie paDotknęła mego ramienia palcem, przy- swego adjutanta .
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podobnQ u wszystko jedno", ale w każdym pewnego rodzaju przyjemność.
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razie wolałbym, żeby pamięć moja nie byla
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.d an_1 . "'""' ur~ . asnę a w ręce z naj- dobna do lvźwy!...
seia?
sieqmaiem "1: beczce (chyba p.od beczką), na· Wl oezmieJSZY'? _pn z-rwem.
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Na trz;e;i dzień udalo mi się wreszcie do.
A .'\\<iem z pewnością, że p-:iermz.a Eulalia tomiast jestem wielbicielem czystego piękna i'.
pan smresz przyznawac saę o ego •• „ ·
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zanosiłaby się pop:rostu imazmatycznym śmie-. klasyczneg-0.
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dnośeią, a w rezultacie musialbym poMsić li ly z przewrotną foten~yą.
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- Za to, że jesteś tyran2m, gnębicielem· I ry garn\ ur s~ ucz.nyc zę ow.
odpowiedzialność za upodobania dzisiejszych 1
Ją me jestem jeszcze stareem - i inte' \ kob-iet, pasdżYtem, żyjącym z ieh 'niewolni~ 1.
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autorów i pub1icmości.
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z katolickiego

Związku kobiet. polskich.
Z teatru Po!Skiego.
Wcwraj w teatrze P-0lskim ""7stawióno·p-0 raz
Na onegdajszem :zebrańiu organk.aeyjrirun
pierwszy komedyę Edwarda Knobiaueha p. t. „Fa.
łódzkiego -0ddzialu Związku katolickiego kobiet Polek. wybrane :wstaly do zarządu pp.: ·un". W rażenia ··z premiery. :wynieśliśmy dodanrl'S.
baronowa Julius7Jowa Heinzel, rejen. Kazimie- z powodu spóźnionej p-0ry srozegóiowe · sprawozra Grabowska, pani MeyJert-Owa, ·in.Z; ·Sulow-· danie odkładam)'. d<> jutra.
Dziś: Remigiusza B. W.
ska, inż. Przedpelska, inż. l\Hehelisowa, JuliuJ u t ro: Aniołów Stróiów.
Z 1eatrn Popularnego.
szowa Jarzębowska, prz.elożona pensyi Miklaszewska, przet pensyi_.Wpealewska;. Marya
Fatsą M. Swobody „W 'OkopaclJ," .zainauWschód słońca o godz. 6 m. 01.
Grzyb0:wska, Zenop.owa Konowa, pani Golc;o- gurowano wczoraj sezon teatru Popularnego;
Zachód o godz. 6 m. 38.
wa, dyrektorowa Świerczewska, pani Wola- Tnipa tego teatru \tlokowala się w sali b. kanowska i pani Stebelska. Na stanowisko baretu „Corso", przy teatrze Wielkim. Sala'
WidO\liska.
przelożonej zarządu powalano bar. Heinzlota <>dpowiednio urządzmia, czyni mile wraże
Teatr Polski. Dziś -o godz. 3 po pot „Młody . wą, na wice.prz.eloioną ·Grabowską i-Meyier- nie i do pnedst.-ień teatrali:ryd1 bardzo się
las" J. A: Hertza, o godz. 7% wiecz. ,;Faun" Ed: .tową, na ska:r:lmicźki Sulowską i Ko nową, •o- nadaje.
..
raz na sekretarki Goloową i Grzybowską.
lfooblaU:cha.
O" farsie „W · okopach" obszernie p1san.o
w „Godzinie" po premierze w Wars.zawie,
Zasiłki na węgiel.
uwalnia to nas od zdawania rela-Cyiz jej treRocznice.
dniu 15-go października rozpocznie ści ·i wartości. Co się zaś tyczy wykonania,
Dnia 1 r. 1780. Ksiądz Hugo Kollątaj w. imieniu
się wyplata rrasilków na węgiel osobom, o- to naogól mocno ono szwankowało, acz artyKomisyi Edukacyjnej wprowadza
ści nie szczędzili wysilków, by z ról swych
trz.ymującym wsparcia od delega:cyi niesienia
uroezyście .reformę uniwersytetu.
pomocy biedny1ll. Zasiłki te wynoszą 25 kop. wywiązać się dobrze. Niektórym wcale się
Jagiellońskiego w Krakowie.
dla doroslego i 15 kop. dla dziecka miesięcz to nieźle udawalo, calość jednak zdradzaia
1805. Otwarde uroczyste. liceum w
rażące nieraz braki.
nie.
"
Krzemieńcu.
Publiczność; liczliie
zgromadżona,
do1824. Zapafil i\JTOk, skazujący. majora ..
Komitet taniego obuwia.
brze. przyję.la sztirkę i wykonawców, z· któ"
:Łukasińskiego :i. towarzyszów za
Magistrat postanowil: wyasygnować dla rych na wyróźni eni ę zasługują -pp.: Jagniąt
należenie do Towa:rzystwa Patryokomitetu taniego obuwia 10.000 marek na ce- lmwskri, Burska, Szejer, Tadwin; Wroński i
fycmego.
.
le <n:ganiiacyi sprzedaży i wyrobu taniego o. Łabędzki.
buwia.
W skład Komitetu weszly następują-ee oroby: pastor Gundelach, S. Ja;rociński, I.
Weis:feld, D. Grossberger, R. Romer, G. Klukow, Fr. Szymański, inż. Dylion, A. Zielke,
pastor, Zielke i R. Steigert:
Centralizaeya związków zawodowych
„Godzinę Polski" zamawiac można
K-0mifot obecnie zajęty wyszukaniem skła
a żargon.
·
obecnie we wszystkich urzędach pocztowych
du dla taniego obuwia.
Komisya, ldóra w swoim ezasie została
tak na terenie okupowanym Królestwa
obrana celem opracowania projektów centra- .
Polskiego, jak również
Otwarcie nowego dohm sierot.
lizacyi wszystkich istniejących w Łodizi związ.,
ków zawodowych robotników, skladająca się
Ponieważ w domu sierot Stow. schronisk
z delegatów Rady związków, Sfaiw. robot~ parafii św. Sta.nislawa Kostki na S:iiehkiewiWarunki prenumeraty:
niczy.ch i k-0misyi międzyzwiązkowej roze- czówce, utrzymywane jest ok-010 200 sierot
słały do wszystkich związków opra-0owanejuż
Miesięcznie • · • · • : • Mk. 1.80
i niema wcale wolnych miejsc, prootó, wobec
projekty celem omówienia ich w kaMym po· rosnących potr:ieb chwili opiekun schroni<sk,
· Kwartalnie
·
„ 5.40
stęzególnym związku.
ks. prałat Tymieniecki, otworzy!· drugi .:przyJednocześnie preypominamy, iż czas
Roze•slane projekty głoszą: Obrady
tułek filialny, który mieści $ię prży ul Wiz.neodnowić
prenumeratę . na październik i
pc:siedzeniaąh Centrali prowadzone są w ję
ra pod Nr. 25. ·
zyku polskim z uwzględnieniem żargonu dla.
Prezesową nowego przytulku je~t pani· na kwartał nr-~,.
-osób nie umiejących mówić po polsku.
baronowa Juliuszowa Heinzlowa, zaś zarzą
Zwracamy uwagę na list do .odcięcia,
Prz'6dstawiciefo żydowskich związków żą dzającą pani Józefowa Zimowska.
zamieszc.zony w dzJale ogłoszeń.
dali zagwamntdwania w regulaminie centrali prawa używania żargonu; powyższ;e .zostaJubileusz banku.
ło· przyjęte pmez wszystkich przedstawicieli.
Mdzki
oddzial
banku Ryskiego obchodzi dziś
Biurowość, korespondencya, drtUci., pie,..
Z Lutomierska.
20-Iecie istnienia. Jednocześnie dyrekto!I.' oddziału
ezątka i t. p., winny być w języku poli;kiin,
przedstawiCiele związków żyd<>wskich żądają. p. Stanislaw ·Kroll ,święci 20-leeie swej._praey w
tym banku. W czasie swego dyreld-0rstwil.. p; Krall
prowadzenia tego . wszystkiego w żargonie.
Wszelkie druki agitacyjne i spraw(}zi:Ia- otwo:rzyl oddziały Banku·Ryskiego w·Częstt>ehowie,
nia winny być w obu język.ach; Zebrania·_ Kaliszu i Radomiu.
Dyrektor Kroll znany róW'Il.Ieź z działalności, .
sprawozdawcze winny się odbywać o<ldzielitle
dla robotników żydowskich i oddzielnie dla spolellznej, jest obeenie członkiem Rady miejskiej.
polskich. Punkt ten wstal przyjęty przez
wszystkich prz,eds:tawicieli. Przedstawiciele
Nowy rozkład jazdy na kolejach.
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WARSZAWA.
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Delegaci a Rada miejska.
(o'j W utworzonych delegacyach zarząd11
mi:ista oprócz. radnych i ezlonków .•magistratu, uczestniczą ._również zaproszeni.· obywate,.
le i dzialaeze społeczni. W celu bli~szeg-0 za„
poznania się tych ostatnrch z biegiem spraw.
miej:skich, rozważanych na posiedz~niach Ra._
dy miejskiej, niektóre delegacye po~tanowil}i
·wystąpić do-magistratu o nadanie taki~ ezlo~~
_kom delegacyi prawa wstępu na posiedzenia
Rady do loży magistrackiej.

w

Kronika

łóDzka.

P~święcenie szkoły

(o) Jutr·o, w poniedzialek o godz. 9 i pól
rano odbędzie się w kaplicy w Aninie
Warszawa nabożeństwo na inten<cyę l1ow-opowstającej~ w tej miejMOwości . szkoły Kola ·
Polskiej Macierzy Szkolnej. Po nabożeństwie
,nastąpi :poświęcenie lokalu szkoly. Lekcye
·rozpoczną się po załatwieniu niiezbędnyeh for-

poo

malności.

Lotecya R. G. O.

Od wydawnictwa.

związ. żyd. żądają· podkreślenia

w regularni~

Od dzisiaj zaprowa:ąwny .za.stal na kolejach
111owy, zimowy rozkład jazdy. · . .
.
Po<llug tego rozkladu będą odci1-0dzić pociągi.
O cenę chleba.
Z Łodzi do Koluszek.
Komitet ·wzdzialu chleba i maki zwrócil
Ze staeyi kaliskiej o godz. 11 min. 10 w nocv.
Ze staeyi kolei fabrycznej o godz. 6 min. 43
.się do kooperatyw, stowarzyszeń~ i fabryk,
rano, 8 min. 26 rano, 11 mim.. 25 rano, 2 min. 14
mających piekarnie wlasne, z zap~aniem po
po· pol„ 5 min. 31 wieczorem i o godz. 7 min. 4
jakiej cenie sprzedają chleb, ażeby tym spo- wieezorem.
sobem stwierdzić czy instytucye te nie sprzeZ K o Ius z e k do W ars z a wy;
dają chleba drożej, jak w sklepach.
O godz. 9 min.· 21 rano, 12 min. 45 w pal., 3
min. 13 po pot, 5 min. 25 wiecz., 8 min. 18 wiecz.,
12 min. 25 i 3 min. 56 w nocy.
·
Dziatwa łódzka na wsi.
Z Koluszek do Sosnowea
Staraniem pani Pytłasiń.skiej, przez od- odchodzą pociągi pr.zez Piotrków, Częstochowę i t.
dział kobiet mesienia pom01cy biednym chod„ o godz. 3 min. 44 w nocy, 7 min. 37 rano, 9
rym chrześcianom wyslan-0 na kolon.ie wiej- min. 25. rano, 1 min. 54 w po!., 6 min. SS wiecz.
skie w kaliskie i słupeckie około 900 dzieci. i 1 min. 30 w nocy.
Z Łodzi do Warszawy
Z tej liczby około 10% odebrały matki z po~
wrotem, reszta pozostaje na wsi pod opie- przez Łowicz, Sochaczew i Blo:nie ze staeyi kalis.:
ki ej o godz. 4 min. 20 rano, 7. min. 57 ra;no, 11 min.
ką obywateli, księży i zamożniejszych wło
42 przed· pol., 4 min. 15 po pol., 5 min. 59 wiecz. · i
ścian. Obecnie wskutek trudności komuni~
8 min. 3 wieczorem.
.·
kacyjnych, cofnięto bowiem b'ilety wolnego
Z Łodzi do Aleksandrowa
przejazdu, a bilety uigowe Wydawane są tyl- ze staeyi kaliski;j na Łowfoz, Kutno i Aleksanko na partye od 40 dzieci, oraz wobec otwar· drów do ~oznanj.a i Berl~a, odchodzą po-ciągi o
eia znacznej liczby przytułków i ochronek, · godz. 4 mm. 20 ra.no, 7 mm. 57 rano, 4 . min. 15
po pol. i o godz. 5 min. 59 wieczorem. ·
wysylania d.zieci
wieś zaniechano.
Z Koluszek do Tomaszowa
Il godz. '9 min. 30 rano, 3 mi1n. 23 po pot, 6 min.
Ziemniaki dla kooperatyw.
29 wieczorem.
.
Z Tomaszowa do Łodzi;. o godz. 8 rano, 0
W lokalu koope~atywy „Wyzwolenie" odbyła
godz. 11 miri. 31 przed pot i o god2:. 4 min. 28
się narada przedstawicieli 16 połączonych kocrperaprzed wieczorem.
tyw spożywczych . chrześciańskich w .sprawie wolnego dowozu i handlu ziemniakami. Omawiano
Z Łodzi do Ska'lm·ie:rzyc
sprawę transportów ziemniaków w partyach po 200
przez Kalisz do Poznania, Berlina i Wr-0.clav.ia bę
k?rcy .do .Lodzi.. S~i~rdzono, . iż znaczne zapasy
dą. odcho-dzily o godz. 8 min. 36 rano, 9. mi.n. 27
.;1emmakow znaJduJą się w p-0w1atach: kutnowskim
rano, 10 min.· 52 rano, 2 min; 52 po- południu i 11
o~az sieradzkim. Po otrzymamu danych komisy~
min. 43 w D:Oey.
.
0J~dnocz-0nycb kooperatyw zwróci się. w tej spra•
~'le do wydziału zaprowfantowania miasta.
Odpust w par. św. Stanisława Kostki.
f _żur w _herbaciarniach.
Dziś w niedzielę, dnia 1 października w parafii katolickiej św. Stanislawa Kostki, jako w dzień
Po przeprowadzeniu pomyślnej próby w jed·
święta Matki Boskiej Różańcowej, przypada odpust
nej z herbaciarń, zarząd Sto_w. techników zaprowaPo naboźeństwie odbędzie się ·uroezysta . procesya,
dzil obecnie we wszystkich pięciu tani-eh herbaeia?'podczas b.-tórej odśpiewane zostaną ewangelie przy
.·• .
·
niach prt.y Stow. wydawanie żuru,_kwaszonego, ze, 5 ol'tarzaeh.
skwarkami, w ceńie 1 kop. za porcyę: Obecnie. wyGruźlica pllle.
daje się dziennie zgórą 400 porcyj żuru, Deficyt
poltrywa kasa Staw. techniktiw. .
.
Podlug statystyki oddziału kobiet niesienia pomocy biednym chorym chrze§cianom, w I; połowie
sierpnia rc>ku bieżącego na ogólną liczbę chorych
Z 2 gimnazyum iifofogieznego.
2,2()8 osób,. naliczono chorych na .gruźlicę plue 492
Dyrektor 2 gimnazyum (Placowa 13) :ńi~ o@by, ezyli 25%.

nie, że żaden język nie jest uprzywilej-OWan.}"..

::iiejszem zawiadamia rodziców i opiekunów
u~ów, że przerwane w dniu wczorajszym
lekcye będą bezwarunkowo wznoviione ·w
. śMdę, 4 pe.ździeruika.
"

Piekarnia dla ezłonk4w.
Resursy rzemieś1niczej . ehrześciańskiej
Sto'IV':- . r~bo~ików .-.,c~ze_ful!a~s~ch_ , . po
wspólnem pororum.ienlU uehwalil zalozyc p1eka:rn:ię
.dla ~ieku chleba na uźyteksWYch Czlonków.
.

I
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ciągnienie.

Kwiatek w

pociągach.

(o) Dzisiaj na rzeez ochotniczej straży ogni.owej w Falenfoy odbędzie się kwesta. czyli „kwi,a...
tek" we wszystkich po-ciągach kolejki WawerskoOtwockiej.

·Z Tow. Kred.· Ziemskiego.
·(o)' Z powodu otwarcia dzialalnóści B~n„ ..
ku Ziemiańskiego, w- Dyrekcyj. szc:iególowef
warszawskiej T-0w. kred. :ziemskiego· żapro-:
wadzono oszczędności. Bankowi odStąpionll
lokal parterowy, w ld;órym dawniej znaj.do·
wala się buichalterya, przeniesiona obecnie
do Dyrekcyi glównej, kilku urzędników bu„
chalteryi przeni.e.śion-0 do Banku zi-emiań
skiego.
Ziemniaki.
·(o) Z powodu .Zakazu, wchodzącego
jutra w życie, dotyMąeego zakazu s·prowadza·
nia i sprzedawruiia ziemniaków poza sklepa·
. mi sekcyi żywnościowej, wczoraj urządzan~·
na mieście formalne Iowy na wozy z ziemnia•
kami, d'Owiezionemi zresztą do miasta w wiel•
kiej ilości. Pomimo wielkiego dowozu, · wlCJo'
ścianie drożyli się z cenami, żądając po 8-9
rb. za korzec. Od jutra sprzed'lż ziemniaków.
odbywać się będzie tylko z:a kartkami wylą•
e.znie w następujących sklepach miejskich:
Pańska 105, żelazna 58, Pawia 81, Nizka 60,
Przemyslowa 23, Solec 54, Elektoralna 31, L~
szno 142, Hrubieszowska 1Q, Pańska 13a, Rac1na 4, Leszno 97, Bednarska 8, Stawki.37. Ba...
z.ary: na Nizkiej pod Nr. 60 i na Leszni{ pod
Nr. 97 będą miały- po 2 kasy.

oo

Towarzystwo

Skępian.

{ci)
Pierwsze powakacyjne zebranie
członków zarządu Tow. Skępian, b. wycho--

na

c

-. (o) W drugi dzień spraw&ania nume-i
rów loteryjnych przez publiezność; liczni po..
siadaeze losów odwiedzili wielką salę Tow.
pracowników handlowych przy ulicy Sienne!
Nr. 30. Na żądanie urzędnicy foteryi kaidemu z obecnych wyszukiwali numery fob. !"°"'
sów i .pokazywali publiczności. Władze ok:rl!o
pacyjne pr.zez specyalnych
rzę?nik6w d°".
konały sprawdzenia w dalszym e1ągu karteki
z wygranemi. Wscystki,e numery i wygratie,
zostały znalezione w zupełnym porządku
przez publicznoś~ jak i przez wladze okupa„.
cyine. Wczoraj stosownie do ogloszoheg<).
programu numery wygrany·ch zostaly wrzu.. ·
cone do kól loteryjnych J;Jocz,em kola opieC'Lęć'
towano. Jutro o godz. 9 i pól rozpacz.nie się
:u_

w Gałej Rzeszy. niemieckiej. t

na

Macierzy.

wańców

seminaryum w Wymyślinie, . od:byló
niedawno temu. Na zebraniu tern. postanowiono wynająć dla Towarzystwa lokal,
który od. ;1,-go października będzie się mieścić w domu Nr. 6 m. 11 przy ulicy Brackief.
Łącznie z powyżs.zem wybrano narazie sobotę,
jako dzień towarzyski Dd godz..6 po południu,
w którym koledzy mogą się. zbierać, celem
zalatwienia spraw towarzyskich. Pierwsze
zebranie towarzyskie w nowowynajętym lokalu wyznaczono na 1.4 paźatiernika i'. b. Pomiędzy innemi sprawami porządku dziennego postanowiono, aby zebrania zarządu odbywaly się przynajmniej raz na miesiąe w·
pierwszą sobotę po 1-szym każdego miesiąca,
przy tem wyrażono życzenie, żeby prezydyum
zbieralo się w każdą sobotę o godz. 5 po po~
ludniu.

się
c

Z

Płocka.

Odbyło się tu pbświęcenie nowootworzonego
seminaryulli duchownego.· Ceremnnii poświęcenia
dokonar J .. E. ks. biskup.
Dowiadujemy się, że niektóre folwarki na pól:noeo-wschód od Płocka porozumiewają się z elektrownią plocką o przeprowadzenie. ele1.'iryczności
µa wsi. Do wlaścieieli· większych prz.~Jączyć się chcą
i gospodarze wsi Kostrogaj, Borszewo .i innych.

Z Poznania„,
-. RozpoeząI tu obrady sejmik Spóiek zarobkó·
,1vych i gospodarczyeK

Na gruntach miejskieh.
'(o) Na części gruntu z folwarku Bródno,
naqytego prźez miasto dla rozszerzenia cm~n
farza Sw. · Wincentego, sekcya majątkow
miejskich zarządzila tam uprawę ziemnfakóW
i kapusty; o·czekiwany zbiór ziemniaków. w,
bliczono na 1,000 korcy, kapusty zaś na ~~--·.
pud. ZDiór ten delegacya Jllają.tk9W:: · mre;r.

5.

.
I

tego aby znów wykazać, że kierownik lite-'
racki naszej pierwszej sceny, 11110że być
wszyistkiem tylko
nie kier-ownikiem lite
.
Rublowa.
posada.
. ·
· rackim... Chyba dlatego aby panu Junoszy
Sprzedaż mięsa.
Stępowskiemu dać znów wielką rolę (piątą 7
Uwnlnie.nie.
·(o) 83-Ietni Andrzej o. stanął wćt:Oraj · przea nędu), w której się już„. powtarza„ ..·'Taki
'{o) . Konsorcyum . mięsne czyni starania
'(o)
•są<letn, -Osk. o systematyczną kradzież podków z
:tak. Najlepszy alrtor musi nabrać monot.0.
? zaprowadzenie dla konsumentów pewnych
Vlc:wraisza południowa „Godzina kuźni Francisika Siwka przy ul. Twardej 58.
nil
i sam przez. się i w oczach publiczności,
Jogodności przy nabywaniu w jalka·ch mięsa;
Pol.ski" d·onosi, że czlonkowie. zarzątl11 tramOskarżony przyznal, iż skradI Siwk;,,wi kllka;)Omiędzy innemi zaproiektowano,
aby na- w~1owego,, pp. Spokorny, . Hermru; . ~ Wert- naśeie 'JH:idków, d<>k<>nywa! 'll!ś tego w czasie gdy . jeśli go się będzie ciągle plOkazywalo... Nit
Jywey mogli p1acić walutą rosyjską według_ he1m, ~ ktorych. areszfo:wa:im donosihsmy po- kowal wychodzil na obiad i w kużni byly, tylko ma eza.su, nie ma sily wpr.ost na ~;~głębienie
kreacyi, na nowe ksrlalt-0wanie' ~haraktel't'
wrsu. k-op. 50 za markę przy obowiązującej
· przedmo, zostali.· .zwolmem.
·.
. .
dzi.eci.; płacząc .rze~ie,. st.a. rns'.!':ek ska~l się, że i typu.
obecnie taksie, obliczanej w walucie niemiec.·
.
·
. prT.ez 73. lata nie .mial zadnych zatargow ze spra.
I dlatego wczoraj p. Jun-osza • Stępowsk~
1tiej;
Ko~c~rt ?liczny.
. ;
,
wieclliwością i wszedł na rlą drogę dopiero ob~
.
•
dal
wczoraj
„Eskapadę" da capo ...
(o) Dnia 1.paz~7aernika r. b.„ o ile·dopi.sz~ I1 .nie :z.nedzy· wobec wieku, w jakim sie -znajduje
• .• · ~
pogoda,
odbędzie.
się
koncert
orkiestry
m1tieyi.
'
·
.
•
.
•
•
•
•
· ••
'
A
co
robi
Ludowa, Staszkowski, Lubicz·
· .;. Mianowania w wyższych uczelniach.
miejskiej, na placu Teatralnym, od godz. 12% d-0 me Jes): ~n zdolny do pracy i me moze zarobie na Sarnowska, Barszczewska, Ordon • Sosnow•
·(o) Ro21kai.em z dn. 2 9września gene- 2 po pot, z programem następującym: 1) Marsz 1· swoje utrzymanie; aby mieć jakiekolwiek zajęcie
ska, Roland, Marcello, Frenkiel wreszcie? ...
iral ... gubernafor mianował na rok szkolny Cz~~ki, 2) U}"ertu!a. wlm~~· ~) „Maciek~ owczarek, I przyjął .stanowisko stróża w krowiar:ni żydowskiej
Tak .:_ Frenkiel nawet, mimo, że Hgral"
Jaś , 4) Polka „l'vlimature„ ; o) Potpoun „Le Khe- w domu .przy ul. Twardej 58
;1916-17 na re}rtora uniwersytetu dr. Józefa dive",
6) Marsz „Jubileuszowy", 7) Uwertura
. , ..
.
.. · . .
.
• . wczoraj. Dostał rolę nudnego rezonera, bar
d3rudzińskiego, na rektora politechniki przeCzeska, 8) Mazur „Bendarczuk", 9) Walc „Szept
Dano mu pensyi rubla m1es1ęezmel oczywi- dzo dużą i bardzo niewdziczną. Jużcić, że
niilosny", 10) Wiązanka humorystyczna.
śrie' i tego rubla wyżyć nie mógl, więc o.d. czasu
'Sożonego wydziału budowy maszyn i elektrograljak„. Frenkel, bo od tego jest Frenklem,
do ezaśu' kradl podlmwy. ·
.
~eclmiki p. Stanislawa . Pats:chke, na prorekale po c.o męczyć artystę nieodpowiedniem
Operetka.
'sąd skazal O. na 5 tygo<l.Ili więzienia, zalieza·. ~<>ra uniwerisytetu prof~sora dr. Józefa Wiezadaniem, które obniżać może tyllro loty jego
(o) Do,,,.iaiąujemy się, że p!YW-0dem ·wymowie-- jąe nru>na pocźet kary '4 tygodnie Więzienia preil'U!S1.i - Kowalskiego, na prorektora poliłechni~
twórozośei? .•.
ł:Lprofesor.a dr. Juliusz.a von Brauna. Panonia od 1 stycznia r. p. lokalu 'dla operetki je5t wen?YjI!ego.
O pannie Szyllin:iance mogę tylko powtó·
"Wie dr. Brudziński, Wierusz - Kowalski i V·On siczupfość funduszów miejskich, które nie pozwa- 1 ·,.....,._._ _ _ _ _..,.„„...___..._ _ _ _.,.._,,....,......,.......,..
....... ~....
....
·~~
rzyć
to co mówiłem o p. Stępowskim. A szko.Br.atm piastowali te urzędy w ubiegłym roku lają magistratowi ponosić w dalszym. ciągu oboda! · Przecież to taki piękny talent. Ba! ·al„
.s.zlrolnym. DotychczasD"wy rek!J0r politechni- wiązku plaeeilia ceynszu za użi'-.kowanie gmachu .
Rozmatłośct
eksploatowany bez iniliosierdzia.
:ki 1ak stwierdza ,,D. W. Ztg." p. Straszewiez p. Stępińskiego. W ten sposób magistrat pozt)sta•
.
Naodwrót znów p. śliwicki, który przy.
~rosil by go ponownie nie mianowano.
wia operetkę od Nowego Roku jej wlasnemu l<>sowi. w ciągu ostatnich paru miesięcy frekwen.- „Jastrzą.b", kcrmedya w 3 aktach F. Croisseta. dlugo odpoczywa!, tak się znudził swym od·
poczynkiem, że nawet premiera nie mogla gt
;·;
Szkoła dramatyczna.
eya publiczności.na operetce zmniejszyla się do teReżys. J. Janusz..
rozrn.szać. Romantyz.owal sennie, szablonio·
'(o) ·. Dziwna t.o doprawdy sztuka:. posia~
r·'(o)' Egzaminy kandydatek i kandydatów go stopnia, że z osiągniętych wplywów artyści <>wo. Nie dal nic nowego. Nikogo nie zacle·
ao świeżo mrganizowanej s'Zkoly dramatyez.. trzymują tylko część przypadają;cej im gaży.
. da kilka ~wietnych powiedzeń i paradoksów
kawi!. O reszcie obsady wolę nie mówić.
12ej miejskiej rostaly już ukończone. Z ogól·
,„
na tlę . najnudniejszych konwersacyjek śalio- , Wszysey tylko spelnili swój obowiązek, t. j.
111ej liczby 108 kandydatów, zakwalliikowan-0
śmierć poo tramwajem.
noW)'lCh, które, jako żyw-0 nic a ni-0 nie obch-0- wypowiedzieli rolę .
.d'O szkoły zaledwie 56-ciu. Okazalo się, że
· (o) Wczoraj oko1o po1udnia pl'Zy .zbiegu ul. dzą niewinną publfozno~ć. Jest kilka mocA już reżyserya p. Janusz.a parexeellen
ipolowa adeptów nie posiadala najmniejszych Dzikiej i Pawiej. elektrowqz linii Nr; O przejechal ! nych, zwartych sytuaeyi, obok takiego. sz.aice
haniebna!!.
Gabinet pan;"'za franeuskieg-0
: chlo-pca, Berh Wawela, lat 8, zam. Nalewki 15.1 bl
tk'
hl b
k
d
. .
.•
nawet .!Uld a ow na przysz1e c u y scen na-· Przybyły lek'..~i Tow. Doraźnej Pomocy, stwierdzil
onu miernoty orne yioweJ, ze aż p10ro na wygląda jak sklad rupieci Ji~)'iaeyjnych. Mi·
szyieh, to też wykwalifikowano ich zaraz po 1 zgon.
ich .. w:sp-0mnienie opada. Jest dlllio, aż za lioner Drakf.oue mies·z.ka w gabinecie . ks
pierwszym egzaminie. Większość, przyjętych
..,,„..,...,..,,..""""_ _
l dużo rzeczy niepotrzebnych jako to np. akt
Konstantego z „N-0cy listópadówej" (fakt!).
ką.ndydatów przypada, oczywiście, na pleć
I-sży,. a· jest mnóstw.o ·rzeczy, które , się aż
Gorzej jeszc:i;e: w podmiejskiej willi nll:111ad-obną. Wczoraj rozpoczęl-0 się w kance-.
sądów.
pro,szą pod pióro autora - tyeh niema nie- . Iionera w pokoju od gry w karty, pary tańczą
~. szJwly przyjmowanie wpisów, a lekqe
stety.;: '.
walca„. między zie1Jońemi stolikami, gdzie ·
·i'~poezną aię 5 października.
·
Amator mięsa.·
-pófuysl (fob:ty i ma1o zużyty: para ary-. kwitnie pokier. Orkiestra ..,gra tymczaseni za
-<:
(o) 40..ietni Roch Ławniczak, str:óz ·domu przy stokratów szulerów runiuńskich bawi w Pa- sceną eoś w rodzaju walca. Gdyby Cremieux!
flW ·
Rady dla matek.
,- ul. Milej Nr. 33, w ciągu 'bieżąeego. roku stal śię ryżu. Ona spotyka piękńego panka, który Ale to •są jakieś autyezne, zajękliwe kakoio1
posiadacźem mięsa n.a sumę o.kok> 10,000 rb. W
bawi się w enotę i w ten sposób podbija ser- nje.„ Wystarczy.
: ~ (-0)'
Wydział opieki nad dziecmi i mlo~
domu, w którym Ławniczak byl stróżem, mieści duszko szulerki, która przesiąknąwszy pseu:a'.z.ieżą w celu popularyzowania niezbędnyeh
Czy w Rozmaitościach zabrP.klo już resię fabryka wyrobów mięsnyeh dla wojska, wla;,
"do .·-uczciwością pada w ramiona pięknego żyiser.a?
;wiadomości z zakresu karmienia i pielęgno
wania niemowląt wyda~ w -0praoowaniu ·dr. , ścieielem której jest Maks Sztern; fabryka l"i)bi Rene:i: opuszcza męża. Ale pio ośmiu miesią·
duże obroty, oo tydzień: wars,zta.~h jej „przera- .cach. :nią~-szuler, od którego żona żąda rozw~
\Władysława Szen?.j·cha książeczkę p10pularną
du, przyclrodti w tak wyrtartem paki!', taki
rp. t. „Rady dla matek". Wszystkie Radypowia· bia się'.' na wędliny po kilkadziesiąt wieprz6~.
. Teatr i muzyka..
Od .szeregu miesięcy Sztern zwrócil uwagę na zagląazony, że :powięrzchowna lu:ska ll1-0ral'łow-e i okręgowe otrzymgją po 200 egzemplany tej niezmiernie pożyteczńej broszurki z to, ie codzfonni~ przepada mu z warsz.tatu około naści opada i Nńma .wraca do Poriiphliusza,
Teatr Wielki. Dziś „Pan Twardowski", julTG
2 pudów mięsa, hle mógl jednak wpaść na ślad aby zaCząć życie inne.
;prośbą o rozpowszechniĄnie jej wśród ludu
premiera
opery Felicyana Sz(}pskiego p. t. „Lilie~,
a:a pośrednictwem ~onków obywatelskich złodzieja ani też dojść, w jaki sposób dokonywaPrzynajmniej tak nam każą wierzyć. . A
Teatr Rozmaitości. Dziś pą raz drugi „Jastrząb"
jest
kradzież;
zarówno
zatrzask,
jak
i
klódka
na
))piek nad dziećmi 1Jraz duchowieństwa. Cena
·
pomaga. im do tego moralnego renesansu, Croi:Sseta..
lkśił,iećzki wynosi. 6 groszy, niei:aniożnym bę I maszynowa, na· ktÓrą zamykano fabrykę od. ~ niewyraźny w typie milioner amerykański,
Teatr
Polski.
Dziś ,,żywy trup" ukaże s!ę dwa
iliie. ona roidawana b~zplatnie. Wrazię ·wy;. I ·wórza byly zawsze w porządku. Sztern znuemal ~óry męczy się na seenie po to przez całe razy, o godz. 4-ej po pot i o godz~ 8-ej wieezorem
personel,
kradz.ieże.
jednak
nie
ustawa!y.
Dopiero
~erpania pierwszego nakładu (10,opo egzemtrzy ·akty, aby przed końcem sztuki powieTeatr Mały'. Dziś po poludniu „Przebudzeni~
)larey) niezwł-Ocwie wstanie p·odjęte wyda- w ostatnich czasach. Sztern zwrócil swe podejrze- dZieć kilka naprawdę ory.gin.a:lnych aforyzmów wiosny" Wedekinda, wieczorem „Pan dyrekt-0r"..
nia przeciwko stróżowi, gdyż, jak mu mówili pra- ·
~ie drugi~.
Teatr Letni. Dziś i dni :następnye]l „Synek ad·
. cownicy, stróż ·.obserwował ich pi1nie i sprawdza.I, bajeeznie charakteryzującyc.h Francązów.
mira.la".
wszyscy W%.zli z•wa:rsztatn. Urządzońo zasad.zNowa tajemnfoa zarządu Zrzeszenia RozZa:ritknięcie laZni.
··· -m·„,,.,- czy
Teatr Nowości. Dziś po raz drugi po wznowie-·
kę i p:rz.ylapa.no sjr6ża wraz z siostrą swej żruiy maitości. Jaki cel. pokazyWania publiczności
:(o'f Istniejące .od dziesiątków lat na Nowym- Pauliną Pazikową na kradzieży.
„jastrzębia"? Nie jestto sztuk.a ani zupeblię niu „Dzwony kornewllskie".
tZjeździe kąpiele, znane· p00 nazwą „tażni. akcyjPrzybyła milicya ares:ztowala oboje. Nie przymi.erna;, ani znakomita. Ot, taka sobie za111yeh", wkrótce po ewakuacyi Rosyan z Warszawy
Teatr Nowoczesny (Jasna rog Siennej)'. ·
znali się oni' do. willy, przyezem stróż tlomaezyl bawa w 1romedyę. ,W, czem tkwi cel polewa.rostaly zamknięte; przeważną część klijenteli tych
Dziś farsa .francuska p. t. „Hotel pod gdąb
się, że ~szedl do wa:sztat.ów, gdyż ~o~a powiedzia- J nia .P~'!1~cz.n1Jśei l~tnią. ~odą,. jeśli .. wedlug
. 'taźni · stanowi.Ji żolnierze rosyjscy. Ponieważ teraz la mu, ze dokonanlJ; zostala juad:z1ez; tymczasem
donieSJen, teka kierownika hterackiego po- kami". Role glówi:Le w tej farsie grają pp.: Mra..
tfriż· Jaźnie te nie mają. szans powróeió do daw.nej
··
dlatego, że ehcial speJ:niń swój o:bowiązek, zostal l siada, przygotowane . do wystawienia. utwory, zińska i Gasiń.ski.
,'-:.._
Jiekwencyi, przeto gmach kąpielowy, jako moeno areszte>wany.
SzeĘ-spira, Rittnera i innych?... Chyba dla.;kich uchwaliła rozprzedać pomiędzy niższą

. sluibą taboru po cenie 80 kop. za· pud ziem. niaków i po 40 kop. za pud kapusty.

i trwale zbudowany, obrócony będzie prawdopoSąd umal oskarżonych za winnych kradzieży i
po wojnie na dom mieszl.rnlny dla ubogiej skaza!: Pazi.kową - na 3 miesią-ee v.ięzienia 1 za.ś
ludności. V.'1'.aścicie!ami gmachu są bankierzy :tu- . stróża - rok i S miesiąee więtienia. . .
• ~: , .
ieją~,
br.
Leśserowie.
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J>os.iadających niewątpliwie
i stosunkii w samym Petersburgu towarzystw asekuroacyjnyeh, d•ość, . że przyszło
ze stolicy od.powiędnie „nakazanie" i ostatecznie p'an gubernator J,la utworzenie w Piotr~
kawie ochotniczej straży ogni-owej zezwoli!.
Bylo ro w lat kilka. po w-0iriie tureckiej.

wrąrema, a potem komplimentowa1: naczeJ,nikó\V postczególnych oddziałów za sprawność,
-oraz wyrażał sWioje. u:znanje dyrektorowi mlej · straży.
. ,
. Byf bardzo przejęty swoją misyą ·zwierz·--chniego kierownika; opfokuna i protlikto.ra.
(Ciąg dalszy).
~. Ale próby te nie ·wy.Starczaly dla zaw~
C'est un four tout de meme, Zwycięska Rosya czuła się już dziś potężną, d-owego "Wyrobienia tor.Pomików, k1órych
mial podobno zauważyć melancholijnie pe~ ażeby drżeć przed drobną garścią, wrganizo- czynności. przy gaszeniu p-ożaru wymagają
wien senator z Petersburga, hióry w lat kil- wanych Polaków, choćby nawet uzbrojonych pewnych umiejętności w poslugiwaniu się
przyiżąda"mi, jak zakladanie drabin~ spusz...
kanaście po „doni·oslej refurmie" przyjech-al
w toporki i inne ostre narzędzia.
·
d-0 Piotrkowa incognito i żadną miarą nie
Pan gubernator jednak niedowierzal lo- ezanie śię po linie, .skakanie na p1achtę Hp.
Trzeba było odbyć speeyalną szkolę to·
lllógl odnalęźć oficyalnie wskazanych ad.re- jaln-0ści mieszkańców Pfotrk-0wa, a straż wła
pornHm.. W tym celu zbieraliśmy się na pla~ów. Nawet nag:;:ibywarii o informacye poliśnie otoczyl szczególniejszą czrijnośdą.
cu Solnym przy wieży dla swych ćwiczeń speeyanci pokazywali „ulicę Kaliską;" „Byk!owPilnował nas. osobiście. Mieliśmy go ciąeyalnych. ćwiczenia te odbywaly się rów·
~kie Przedmieście" a żaden z nich nie był
gle na karku.
niez w niedzielę, . ale w.czesnym rankiem i
rnpelnie pewny czy to są wlaśnie owe: „PePrzyznać należy, że wysoki dostojnik nie
:ersbur.skaja" i „l\foskowskajia". Nawet za- żafowal fatygi. Zrywał się w nocy na każdy pan gubernator j;uż nam przy nich os·ohiście
czepiani na ulic.ach panowie w czapkach z alarm, biegl dQ po-baru i sam obejmował, j•ak- nie fowarzyszyl. Oczywiście był tam zawsz..e
gwiaz<lkami byli jakby zaskoczeni i lepiej by zwierzchnie dowództwo nad akcyą ratun- 1.i:oś i. "jego Judzi i kontrola wad konduitą naJryent.owali się wśród n•azw· dawnych, nigdzie kową. Wprowa<l:z31 on przytem do sprawy szą na razie nie ustawal.a. ani na chwilę.
Z czasem liczba amatmów ćwiczeń stra'a. żadnym rogu nie napisanych.
niemale zamieszanie, gdyż ziarządzenia jego
·· Tak, to była „kla. pa" z temi chrzcinami stawaly niliiedy w rażącej S'Przeczności z pla- żaekich zmniejszała się coraz bardziej. Nie
chciato się ludziom wstawać o szóstej rano.
moskiewskiemi.
· nem naczelnej. k'?mendy ·straży.
Pozostali
tylko najgorliwsi.
ź
. N.ie lepiej p-0wi•odfo się p-anu gubernato- J1
Trzeba było znosić cierpliwie wścibstwo
·Wobee :zmniejszenJa się ty~h zebrań zelrowi z naszą ochotniczą strażą ogni-ową.
I dygńitarza państwvweg-0 i dypfomatycznie ożal<\ też kontrola poU.cyjna. Pozosia wio no nas
mii<ać jego dostojne pomysly.
Ha, trudno _ · on by! gospodarzem w wreszćfo bez opieki ..
· Dług.o Piotrków nie mógl doczekać się
deeyzyi wfadz mieiscowych na powstanie zor- · 1 tym kraju.
Ale ci najgorliwsi - ·garść chłopców mło
garuzowania straży. Kalisz wyprzedzil .go w
Mniej więcei raz na miesiąc miew,aliśmy dych o myślach gorących i romantycznych,
tsm. względzie -0 lat kilkanaście. Tymc.z·asem próby generalne calei organizac.yi. Odbywa- źródło tej .gorliwoś,ci. czeri).afa ż po budek zgoła
żydlwwie i nieżydk·owie puszczali z dymem ly się -0ne zazwy~zaj w nied·zielę po południu. innych, niż te,. jakie wskazywał olicyalnie uwysoko zaasekurowane nieruchomości bez z sz.opy strażackiej .na Bykowskiej wyrusza- znany cel ·p-ow<Si:.ania straży ogniowych; Zaczę
czyjejkolwiek przeszk-cdy. Co tydzień i czę- ly ,-0dtlziały w mundurach, z narzędzfami, na ły nam gl,owach świtać marzenia dalekie.
ściej wybucha1:y w mieście mniej lub bardziej tak zwany Plac Solny, gdtle wybudowano
.Po· zalatwienilJ ~ię_ zę s,zkol:t tnporników
groźne pożary, naraza.iąc na nieoblfozalne 1· drewnianą _wieżę dwupiętrową do ćwiczeń.; 'Mceynal:iśmy ćwfoz...enia .i tiwoluey.e wojskowe.
straty sąsiadów mniej przezornych, a także Bylo tam dość miejsca na ·r1Jzwiniede wśzy-:.
Pamiętam, Zna.lazlem w papierach po oj<pcżbawfając ostatniego facha bied.aków, któ- sf.kich waszych śr,;dków ratowniczycl:i i na
eu starą broszurkę - instrukcyę powstańczą.
rzu nędznej sw-0jej chudoby. asekurować zgo- · odpowJednie z. nimi ·ewolucye.
Naukę n:iustry i taktyki obozowej. Według
?a nie mieli zamiaru.
Pan gubernator asystował nam iprzy tych instrukcyi tej skocygowaliśmy formę naszej
Jeżeli j-ednak krywdy nędzarzy nie by·
próbach nieotlmiem:P:e. Elegancki, wyświe komendy i odtąd stale w. niedz-ielę rano rozly·. dość wymowne dla organów miarodaj- żony, 'wykrygowany uwijal się w lansadach l b~ieW~Y -lia pia~µ_-. So~y±n; glośne, Czysto ł
pelńe dla Jl14S znaczenia illiewyipowie-:nych, ..fo zapewne przekonać je musiałY: nale~ przed strażakiami~ wskazy:wa! zi:.6D.:r.ia do ro:c l
T~
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dzianego uroku okrzyki: Lewo ...... zWI'oU Na„
przód - marsz!
Pewnej niedzieli zjawił się na placu ·policyant. Sluchal przez chwilę tej polskiej komendy ż włdocznem przerażeniem, aż zr<>bil
„lewo w tyl" i niebawem wrócił w towarzy,
stwiie drugiego, snadź wyższego rangą funkcyona,ryusza.
Słuchali v:e dwóch.
Gestykulowali zawzięeie rękami,

szep-tali

ertś

ze sobą w padnie- .

eeniu, wreszcie znikli.

Tymczasem skończyła się nasz.a próba.
Tego dnia przeeiież dyrel.-ior straży o.trzymał
od pana gubernatora wyjaśnienie„, że wsz.el~
kie marsze woiskowe i wszelka komenda poJ..
ska są w straży najsurowiej zabronione.
·
Ale chlopey maszerowali już nienajgorwj.
Pamiętam, wracaliśmy kie·tlyś po falszyw:Ym alarmie przez ulicę Kaliską. T·opornicy
naszego oddziału szli c.zwórkami w d·obrym
szyku przed sikawką, którą ciągnęła para tę
gich wyprzężonych przemocą jakiemuś przy·
jezdnemu obywatefov.i, ~on.i.
Zgodny tupot liilkun{lstu par butów rozlega! się rytmicznie po nierównym bruku.
Kolo cerkwi minęliśmy się z panem gu.
bernatorem.
· Przystanął. Otoczyła go grupa policyanv
tów.
P.o chwili słyszymy za sobą gwałtowne·
wołanie:·

- Stój! Stój.
Biegnie znajomy policyant.
- Stój, tak nie można!
~ Co n.ie można?
- No. nie m-0żna stukać butami po uhey - ot wam maszerować „w nogę" się za.
ehefalo.

·

--.

Wię:: e·o?
P~n gubernator się

-

Czego?

boi.
/

- Ot, c,i;.ort wie„. polskie wojsko, r;zy eo.„
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wojennej, pon~eważ ostatnią jego nadzieją
jest ·pokonanie nas przynajmniej ekonomicznie. Jednakże na~
~dziej a ta musi również spełznąć na niczem.. Dlate_uo niech każdy
według swych sił .stara się o zupełne.powodzenie pożyczki
wojennej·_ chodzi tu nawet onajdrobniejszą subskrypcyę.· PO·
każcie światu, że my nietylko pod wzglę_dem militarn)rm, lecz
również i ·gospoclarczyin, obecnie jak i p~zedtem, stoimy na
silnych nogach!
pożyczki

2150-1-

ieści

z Rosyi_•. _

B-erlin, 30 Września. Notowania,kursów dewiz za
telegraficzne: -- - '. 30/IX pbie.
Ząd.
wypłaty

-ronowny rozdiwi~k wśród minixtrów-roxyjskiGh.

-

_Prasa roeyjsKa Z)Vl"aea ttWagę, ie pn.eds~wi

Szwecya

clele r.z.ądu występowali pod.C7l3S ostatnieh narad w
:sprawach żywnoścl9wycll -każdy _ z innym WJni<r.
skiem. Reprezentanci ministeryum rolnietwa i
·spraw wewnętrznych p&pierali ·zaprowadzenie cen
maksymalnych, zaś rep-rezen1anei · ministeryum
·skarbu, handlu i kontroli oświad<(Lyli się za wnioskami kompromi:sowymi, a tylko _przedstaWieiele
ministeryum wojny szli l'ęka w rękę z przedstawicielami m-ganizacyj spolecznyeb. Ta ostatnia okoliczność jest wlaśeiWie najciekawsza. Wobec tego, za-•
„Dień", ponowny rozdźwięk
gabinetu petersburskiego zdaje
ezą ipem:ią i nieunik:nioną.

macza
wśród

„
„
„
•
„

NowY·York
Hola11dya
Dania
Norwegia
Szwajcarya

Gazety- petersburski& rożpjsują się na temat

nowyeh pożyczek, :oaciągniętych, ewentualnie_- „raz.
pisanych" przez r.z.ąd rosyjski w ostatnfoh .dmiach.
Ch-Odzi o zaciągnięcie poiyezki zagranieznekw- J~
ponii, oraz o n<>"!ą 3-mpiardową _pożycikę '!e-;_··
'W!lętrzną. Co do pierwme}, to ta chyba _zestala Jut

znacznych

ustępstw

Austro-Węgry
. Bułgarya

158;75

, .

79.-

80.-

ze strony .rosyjskiej na

szmvy 4 1/ 3 °10

• ,.

93.25

92.25

$5".-

84.'-

92.75 93.60

-.-

ef~.~/~~J\:

uniWenyłetom. -

Łodzi •

ó

88.25

82,50

81.501

-.-

20/IX

22/IX

8l1/,
90.788._;_
60i.1/t

„

6iełda

1ondydska.

LONDYN,
211:• Konsole • ~· . -- • •
5% poż. rós. z r. 1905 •
41/:" poż. ros. z r. 1909 •
4 1/ 2 '' ·poż. wojenna ang.
Goldfilds. • • • • •. •
Francuska poz wojenna:.

Sprawa zapomóg rządowych dla wydawnictw
9rawicowych ·wywołuje w Petersburgu weiąż jeszcze prawdziwą sensacyę. Organy opozycyjne podkreślają, że rot.Chodzi się właśnie nietylko o zapom-0gi, lecz o korupeyę polityex.ną naig-0rszego ga~
iunku. Cale liberalne s-poleczeństwe> kraju powinno
zalożyć jaknajenergiczniejszy protest przeciwko
przekupywaniu przez 1'7-0ąd pewnej części prasy
pieniądw państwowe, plaeone prz-ez wszystkie warstwy spoleezeństwa. ·

•

27/fX
·59•~ 4
f'9 112

26/IX
60.l/,
89. 1/2

81.-

• 81. 1/ł
• 94!/s
• 1.5/a
• 84.1(„

PARYŻ

Vis
-.-

•

•

„

„
„

ekonomiczny.
---

Ńowy

„
„

·.-

• • • .'

„

,

11.66~1,

v.)
.
Paryż (a v.)
•
Londyn (60 dn.) .
(A

t.elegraficż.

Zurych.

-„

„

„ „
„ „
; -„
" „
• „

•

„
„

70.1 1-4
5.8550

41.975
27j9
70. 5/a
5.86118

4.7150
4.76!5

4.n!)O
4.76!5

2919

2819

92.30
efl.25
63.217.20
217.10
- 5.93 -~ - 5.32 .
25;37
26.48
91.05
91.05-·
82.60
82.60
28J9
WJ9

Wiedeń.

Amsterdam •
·Nowy York •.
Londyn •
Pllij't

•

Szwajcaryę

.•

144.75 .

144.75

829.50

329.50
155.-

155.,-230.75

•

:iz~twa- Skandyw. •
:Sofię

230.75
115.75
7.945

115;75

•
„ Nowy York
Banknoty rublowe •
„

- ll.6S1/1

92.40

Medyolan
Wiedeli.
Banknoty markowe •
Czeki na A:insterda:m'

„
„„
„
„

_68.921/~

245.-

28[9

York.

„

29.05
46.075
66.575

41.875

. Czeki na Berlin

7.945

280.-

0

280.-

Czeki na Amsterdam, S mies.
„ ·krótkie
„ Paryż, 3 mies.
„ krótkie •
Petersburg, krótkie
".!.,"

„
„
„

•„

- 2~!9
11.825
11.665
28.22
27.82

Paryż.

„
„
„
„_

„
•
„
„

"

" Madryt.
Amsterdam .•

„

fl.85
1E8.50
·91.-

109.50

110.-

!\88.• 23>1._ 159.-

5~6.50

Włochy
Szwajcazyę

Danię· •
Norwegię
Szwecyę

„

"

27.88
5.85
187.9'1.50

Nowy York
Petersburg

~

-

26J9
27.83

2711

Czeki na Londyn

-„„ _„„

27J9 .
11.825
11.1>7
28.27
27.87
150.50 -

149.-

-

239.-

•

It:2.-

159.50
162.-.-

•

16-i.-

165.....:.

Naczelny Redaktor: Cezar Zawll0wski
.

.

'

.

'

-

.,

I

Druk i nakład: Wydawnjttwo UDlS~B -l NAPIHRALSll
&." ZAWIŁOWSKI.. Nadesłane.

GABINET DENTYSTYCZNY

s,A,

E. F u c H
Benedykta 2,

obecnie ANDRZEJA 3

!

byly'wieloletni glćwny asystent w dentyszycznym
instytucie nadwornego Profesora Engla w
Berfu.de.
~112-1-1

OD WYDAWNICT

A. .

'

Zay.riadamiamy, że „Godzinę Polski" prenumerować można na wszystkich pocz·
tach tak w Niemczech , jakoteż na całym terenie, okupowanym przez wojska niemiec·
kie~ ' Poniżej podajemy wzór kwitu, który po dokładnem wypełnieniu złożyć _należy
w najbliższym urzędzie pocztowym i uiścić należność_ abonamentową.
· Prenumerata wynosi bez odnoszenia do domu, 1 Mk. 50 miesięcznie, lub.4 Mk. 50
kwartalnie. ,

Kwit do zamówienia „Go_dziny, Polski''.
Uprasza

się odciąć

w tem miejscu.

-

-

Unterzeichnete:r abonniert hiermit bei dem Kaiserl Postami hierselbst.
Podpisany-zamawia _ niniejszem w tutejszym- ces. Urządzie pócztowYfil. ·-·-,

Titel der Zeitung:
Tytuł dziennika:

-.-·

.. ..

;--

">

-~-

4250

-29.46.025
66.425
69.244.50

•

na Berlin

_ Cz.eki

-.-

Kursy dewiz._.
,

Londyn
Paryż

"

28/IX
6225
90.-

29/IX

.

„

l

·2819.

2919
42.575

•

Kopenhagę

.

renta francwska • • • ' 62.15
90.5% poż. francuska . • • •
3010 poż. ros. z r. -1896
56.80
5°/0 „
„ z r. 1906 - • • 88.1100.~ .11.<'0.-,.
Baµque de _Paris
'1200.Credit Lyo:nnais ,
Union ParisieDD.e - • • • • 689.;_ - 685."'.,
1570.- 1555.Baku . • •
476.- '461.Briańskie
352.- 852.- LiancizoW .: : : •
_ Malcew .- • • _ ., • •
768..- 768.Nafta. • • • ~- • • - --_.
4-61. "'""'. '
6iułda barlińxka.
Tulska iabr. nabojów , _
1509- 1490.- I
'48.Berlm, 30 września. Dzisiejsze obroiy' prywat- l Lena Gold. • • • • • • • _ 4'1.-Goldfields • . • •' • • ~ - liO.47.ne na gieldzie berlińskiej byly spokojne przy ten„ i
~ dencyi nieco. slabszej. Z pożyczek niemieckich !l
-walory 3 i 3 ~ % trzymaly się mocno. Renty au~
stryacko - węgierskie i -rosyjskie - bez zmiany; ruPetersllurg
. 22~ · 20/9
muńskie niejednostajnfe. Pieniądz eo dzienny 4 %. '
•· ,., • , • .„ 14;4',-: _1.44.Dzisiejsze ,pierwsze dobr-0_wolne i\<1'Jlaiy na poiy~ . ~ 10 f. szterl.
100 franltów fr. • • •
il2,--'- 1'>2. ezkę wo!enną nie wywarly żadnego ·wpl)'-wu na
100 franków szwa.je. • • • • ,
57Ji0 , 57.50
.rynek pieni~n-,:. D3'flkMm ]ł~llb.e 4N„,3 i 1'ii;ej.
100 kor... M<wecb;. • - • • 9 • .-, >16.50 80~50

l

- 83.- S'l•.:...
47.50 47.50
.124.- 124.3.20
3.20

„ ••••••• •••••••••••••••••••••••• ···················- ••:iii••••·····... -··-· •. „.„ „„„ ••• „„ ... -„„.„„ „„ • • „ ...... „„ „ •• „ •••••••• „ •• „"'!„ ............. „

· 3°fo

j

•

Stroskana Rodzina. -

9fl{s

6iełda paryslła.

za

„

·"

-,
„ - Il „ ..• „_. • 600.80:l.Akcye Dr. t.Mosk.-Worones. 815.„ . ;, Wlady!rauk. • • 2685.- '!6SIS.„ Ros. b-ku dla han dlu
456.-'
zewnętrzn..
• • • 456;- -·
':10.--„ Syber. b-ku handL ·• 710.525.528
"
Pet. międz.b-ku handl. · · 525.529
„ „ b-ku dyskont. • _ 600.- 605.655;Azow.·Doflsk.b•ku handl. -. - 655.658
850.-: Baku
• • • • • 855.t60
1275.T-wa _Nobel
1270,"
Tulskiej fabr. naboi • 814.820 · 812.814
„ Zakł. Briańskkh • : 256.261 260::_
249.-„ tlartman • • • • • _ 2·!19.415.418
Akcye Malcew • ~ • • • 440.28~.285
"
Nikopol-Marlupol • • 280·284
„ Zakl Putitowskich • 135.1381/2 139.„ Lena.:...przem. zloty . _ 560.565 • 560.-

Korupcya poUtyazna w Roxyi.

„ -Sztokholm
.„ Nowy Yórk

„

f eterxbur&1ra•.

6iełda

Wiedeń

„
_„

---

8l1J,
4% renta państw.
• •. •.
rflfo po1i. z r. 1905
• • * 90.- 785,-.
Po!. premj. - I em. •

Niemale w.rażenie w kołach eko-n-o-mic:myeh roi;yjskich wywołala okolieznoeć,-że naeze1ne dowódz.,
two poszezególnyeh armij pólnoon1> i poludnfowo-rosyjskich wy'<lalo zgodne rozparzą-Ozenie, na mocy
którego zabroniono pod groźbą 3 tysięcy rubli grzywien, wy-wozu ryb z_ kraju. Zakaz_ ten _ma odnosić
się do wszystkich powiatów, oraz i:niejsoowosci.· W
dobrze poinform-O'Wanyeh kołach ttumaezą sobie powyższe rozporządzenie najwyższych wladz wojskowych tem, że zaprowiantowanie armii natrafia obecnie na pewne przeszkody, p:r;eto trzeba byfo
: poczynić energiczne kroki celem ,J.x>pr.a.wy sto~mn
- k<)w na tem polu.

„

•
•

• Szwajcaryę

- -

-PETERSBURG

Zakaz wyiozu ryb w Rosyi.

•

•

88.55 88_50· .

88,75

Renta' • • · • • • . 82,50 81,50

6 °le· m.

duńsk. ".
lirów • • • •
gUld. hołend. •
dolar • • • •

kor.

„

-.= -.=

Listy zast m. War~

Do petersburskiego ministaryum oświaty wplynęly prośby o otwarcie nowych uniwersytetów w
Mohylowie i Symferopolu. Ze strony prasy _nacyowrlistyeznej i reakcyjnej przyjęto jednak projekty
Mwyeh uniwersytetów w Rosyi .e wyrazami największego niemdowolenia. Podczas wojny nie :należy „rozrzucać pieniędzy" na cele nie-militarne.
Dopiero po w<ljnie można będzie na seryo zajmoll"a.Ó się ewentrutlnooeią otworzenia w Rosyi nowych
uniwersytetów.

Dział

-

Czeki na Berlin

97.l>P .

p.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpiWa przy ul. PÓłnocrrej odbędzie.
w poniedziałek dn. 2 października o g. 2 po pot., o czem zawiadamia

si-ę

Amsterdam.
98.50

t

E

100
100
100
1
6% Oblig. m. Warszawy z f.1916
60/o Oblig; m. Wa:rsmW-y z r •. 1916
.Listy zast Z1emsk.
__ 41/'J-%. : • •
_ Listy zast Z1emsk.
·4 1t10 • • • •

po krótkich, lecz cRęikich cierpieniach,
mąż, ojciec, s]in, szwaDI er i wuj
ś.

warszawska„

Giełda

żirdną .cenę.

rrz1mlwko

159:-

zmarł

lat 43. nasz ukochany

.~

ką drugą, bo banki nie cheą realiwwae nawet ~h
miliardów rubli, a spoleczetistwo r.aszty nie I>Okey-

je !Il

226.75

156.75
159.50
- 159.25
10~5/8
69,05

„ 100 1/1
„ _68.95

Listy zast m. War·
rzecz Japonii pokryta, ale gorzej będzie z pożycm- 1_ szaWj' 5 % • •
cenę

226.25

156.25

Wdn. 29 b. m.

11łek11

w

i>.49

wewnętrzny
się być zze;.

Rosya potrzebuje poiyGzki.

m

· l;>.47

-1

'

'·

-

-

·-

-

or,· u. .Zuname~

'(ImJ:ę

Miejscowość:

'niski

8odzina
.

'Ersch. Ort:

ł

Vierteli.

Lodz

kwartalni~

Łódź

miesięcznie

.· • (dokładny_ adres) -

4.95 Mk.

Monatl.

.... „ .... „••• „.„ ••• „ ····--··--· •• „ •• „ „ • •••••••••••••• •••111• ••• „ •••• •• „ •• „„ „ •• „.„ •• „„ ...

i nazwisko)

Genaue Adresse :

Preis:
: Cena:

Bezugszeit: -Czas prenumeraty:

.

1.80 Mk.

···············-···-·--

.••·...........„~-·:„„-.„„„.„ ...-.........

„ ..... ,;.„„.~•••• „ ••-..-••• IP"„.„ ••.••..•• ~.„••• _ •••••••.••••• ~«

-

„ ..... „ •••• ~:.i ••„,...

---'!.·~--······.;..„... „ ••••• „„ ..... ~„.„ ........~-------:;.. •.• „„„.„„„.· ........ „„~---Iii;·················~·····.;.-.. ~---~-----~·

l Db•ustehenden Betrag er4alten zu -

habe~ besche~gt

d.----------,------------191-..„...

t ••

f :;-:;..
1 :• •

t •

,f1EA·T
R' nru·Lo
~ K1.. n~~~~i~ę ~~~~l~nZ~c~ i(ow;o;rk~ ~~~'}b), ·1t
li .·
• =-. ,,Młody las"
Cenielniana 88.
.~ertza.

w

iYo

n::d;TAiJ;tf,':ie:::c:::z.===

ii

.;;K..a.f.

4"1!/łll&t

·.1883-15
•

1111

A
1f

~
.
·=z '"'

.

-

=.:~::::::::::::!::~:::::;, B1lety do nabycia

J„

w cukierni Roszkowskiego. ~;:::::!.::;.:.:.:::::::.:::-:

#ii

Sprzedaż

eszte

oraz różnych mattH"Jl&łów na suknie I bluzki
. _ po cenach bardzo. nizkich. k2062-1

ZATWłERDZONA

dla

płci

W arszaW"ie; Ma't8szaik<n:vska 99.

ko r s n a u k 2. I et

Widzewska Ir. 80

ft. BllilHO\VICZBB&O

ni

(4 „ s e m e s t r o w 1)

zadaniem . ezkoly jest przygotowanie chemików - praktyków do
wszelkich gałęzi przemyału chemicznego.

WARUNKI PRZYJĘCIA: . świadectwo 6-klasowe lub

egzamin
Zapisy ·I informacye w

wstępRy,
bncełaryl

poleca wyborową.

li tekturę 11 ·A~·RDf Dl " .
. ~mołowcową„ U ~ UIJ
·orrus CEMENT zagranicznych i krajowych cemen-

.towni „Grodziec" i. Wiek" po cenach konku•
· 2123-3

:rencyj~y~h.

2114-1
od 9-a pp.

Rady G.

kuśmier

I

powr6cił. i

Łódź,.

poleca na sezon zimowy w wielkim Wyborze

Tylk~

Skład

Srednla

.

·

łów

~.

„ '""

2. -

d

2145-1

i
n1:1. wykwintne

llbfHllift, SJ0~fti8, palta oraz k

~8IliSki6e

· Speeyalna sprzed.aż detaliczna
k2121-1
po cenie fabryeznej.

arpows i i

Łódź,

aplun

Piotrkowska 37. wpodwórzu. na prawo, pmor.

Opiekuń-

czej ·warszawskiej
w·hiw PftODIEłt"
dzi&RBikól „
li li ft

~~eta').::,:

:Oachó-vvki

-Piotrkowska
r.iónź 81.

z cegły kamiennej różnego rodzaju, bal'Wj
i glazury, jak~ równiet k2130-1

I

IE
iiologic~nego

a am f

u R Ę . smołowco;~
Jess, Kawecki i S-ka

T EK T
poleca

·Postawienie głosu . ze szcze·
1
gólnem uwzględnieniem tech; · niki od.deeho'W"ej„
Pieśni. Partye. operowe

ró~ne

sukna
i kortów
jeslennJch zlnunqch ma.terya-

Najświeższy wybór

I,

.ILe ·yi śpiewu

Brednia 2,

tu:tra, komim11, mufid, !aktl!fy i przyjmuje obstalunki i reriaracye.

„„-„.r.,."'

WŁADZ~

obojga

kłnunkłBm hż.·Chemikn

W'

Io~:_@! Ł. J. BIRKI IKI

PRZEZ

XPUGUłu Szkoła ·Gluminu

........---.1 S~!!q~;u~~~~~:.xka 41 [Plotrknwska łt I pod

ł.6di1

d·

sztuka w 3·ch akt. Knob1aucha.
.
Sztuka w 3·ch aktach J. A
.-. :: W czwat!ek .d. 5/11 „SALOME•• Wibls'n,
Teatr czyn~y we wtorki, czwartki 1 soboty; w medZJele i święta dwa razy.. .
·

_
Reprezentant

Łódź,

Przejazd Nr. 42/44.
Reinsch i

ślązkiego przedsiębiorstwa dachówek
. stein, Wrocław 6.

Institut de Be:aute ; J

Peuer~

~t~ Łngm

GZQitOGhlWSKill

do M-łło Miłakowska

od BOk. funt

any

SZMALEWICZ
Łódź, Połud~iowa
<

8„

2139-1.

Ńakładem

'iar~szci ~ra1nwo1 wytworni

kart a1U0nn
ym J

wyszły

kartvaonrvw
noLS'n.IM
min
IndowYm r
wykonane podług szkiców

wybitnego artysty • mchrza

·· .. p.

FELIKSA JABŁGZYŃ&KłililO. ł

Wyłączny µrzedstawici~l

l!lta= .
nill:.tam &ąSDmslu.
Warszawa. Wierzbowa 8 m.5.
Poszukuję przedstawiciela na
Łódź.

„INNOCENCE 999"

Jedyna udoskonalona i najlepsza farba do włosów.
Włosy

siwa

otrzymują

swdj rodzimy nat11i'alny kolor.

Cena kompletu :i rb. 50 k. i 2 rb. 50 k.
Każde oryginalne pudełko zaopatrzone jest naoisem: „DDZWD•
lDnB J!l'ZtlZ Urząd zlfremła sł. m. Warszawy
Hr. !ł1Z".
Dostać można we wszystkich składach apt111;znyltll, parfums„

za

·

·

ryj11y11e ł frromkłch.

Farbowanie włosów ,,lnnutBncsm 9!9"
U -ur·agaT
. .
• odbywa
w
fryzyerskirn
się

zakładzie

M. GĄSIOROWSKIEGO, Warszawa, Marszałkowska 105.
~kład główny: w. BRONOWSKI, Warszawa, hl!OIUI łlr. 17.
Łodzi powatna firma, mają.ca
stosunki ze składami aptecznymi i fryzyerskimi dla objęci a
przedstawicielstwa powyższego. ąrtykułu. 1620-1

Poszukiwana jest dla m.

----

"1arszawsk1 fabryka

Z. Zreisł i S-ka
łódź,

Zawadzka 16 (Uólczańska 2)

A

u1ko

Dzielna 9,

poleca bogaty wybór parasoli własnego vv·yrobu, Zeló-w-ki
z najlepszego fibru. oraz. gum.ki obcasowe ~hsnego wyrobu,
znane jako najlepsze. Przyjmuje si~ tez wszelkie re~:facye arty•
gwarancyą. ftig pn:dadam zalinJ! fłlu. kl 993-1

. kuło;\· Qum'owych z

2149-1

Nr.

278.

Mleczarnia ,,Switezianka"

i jut
B jgo.r.t UZZI .AElY

Lódt, J:-iotrk.o-wsk.a. 83.

TEATR
IO
WOGZE~IY ,Kic ma n
pod kierun. art.-liter.
Grabowska
~. ZEJDOWSKIEGO
~.ibLLZ BALET

2. Zielona 2. ·

=

- Wirtuoz na

ico. -.

a ·1i1

.

ZE:JOOWSKI im al11 innyclt Yfrndy i soboty zmiana progr
roazątell GOdZi6Jł. D7 i f
Tokarska piervisznrzęd·
llYGh
atrakcyj. lJ soboty i nmdz. aó, 7 i i
DAN OTA

I

~rv~
l"A'
w ilślBBH'Dli „ ~ zcD nuA ~ DA A''
u JU ·.· U·~· ~auadJi 15 częSciack „U ~Ił U11 ~ Ił
•1
1111

Dzielna18.

+ SALA

KONCERTOWA.

+

Dztelnat8~

------------ióiiZka-·orktestr·a,··symr(»n1czna·--·-------

R S .·.
-„
=„
.,,,„
-··
„
""'"
=a

Sprzedał

EllPEBYGYJNO-TlłAW8PORT01iE

.iio% taniej n. c. zw., tylko do 3 po pot.

ToWaP wełniany z jedw. i bat. lama i. flaneletki na bluzki
od rb. 1.50 do 3.-Szewiot, Bostąn, Melanżę, Alpagę itd; na
iS:: damskie i męskie kostyumy i na palta bd rb. s do 20. ·
:;; ~!
Mate~yły balowe i żałobne, barchan . i towar baweł..,.„ niany
na fartuchy itd.
203o--6
_„
=-"

....
-„

OTWA RCIE SEZO~U ZIMQWEGO 1916•11~

WRl.SZHlHIB BUIBO m

1-s

·Skład

Szulc.

•••

Ceny mieisc od ~O kop. do Rb. 2.130. Loże Rb. 5.50 i 7.50. Bilety oraz abonamenty
do nabycia w Biurze koncertowem „Friedberg i Kotz", Piotrkowska 90. · Kasa wieczorowa "W dzień
koncertu przy Sali koncertowej otwarta o godz. 6 wiecz. ·
2115-1

.L r

Bosłłlł

Teatr Polski
Jana Zawadzkiego. -"- Od il I września wysten 1Qbimych art1st6w ·teatrów mieisllch 1 larszme,.,
1.

w.

BhaJmu1ktm1 Ul. Janknursklm i innymi.
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·
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pos~ada

8 1 111

8 83

u o-wł.oeuk-w-e k?gr :;!:~: w~!~;a~lmUłn:;! · ~:e·
n.O 5.CZ OWS l;p

lllUll 11 I.Ił, ł1Uli11,

Tow. ftkG. J. JOHN,

iadneJ Wji

ne.

HBUkl i IJCbOWUIB.
llk{Or
2 girnnazyum (ł..ódź,

tytorów.

Placowa lS)

IUlVR llll

poleca

i sumiennych korepelS28-3

----------

Pańska

przystęp-

1983-S
··
----------\l{Bnonr!lf-pisarz na maszynach
~
!ł u poszukuje zajęcia (także na wyjazd). Oferty w administracyi „Godzina Polski" w
Warsz~Wie, Erywafiska 18 pyd
„D. 8.
2089-1

~zkoła

23 m. 8.

Snrz11d2z· I bll"DO.

I Moli(o

•·

ł:.ód:t,

41111

POSfidJ i PHU.
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rup"tA
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1'

Za:wadzka

łódź,

Milsza 40.

1n

_a;

urządzenie gabin~tu den'!

to.

·

Udź,

K!Jrk'ld

Altroda STRlUCBA

k

Pl!J

Z

Dzielna 16.

„

Akuszerka

dYPt•m'!:,, P~~:'a; ;.;:

z

z·!.lkł!!d ogy.odniczy .J,ózefa Stoiń-

u

li

Po\lznknin

.

!lmeblowan~go pp ko~.

Bmoblow!lny.

Lokale•

na prawo.

21!8-3

Pua

·' ···~

lnunię ksiąiki wszulkiui
trnśti
.
KSIĘ&ARHIA i GZTTELllA

k2129-I

l9'dz1rio

IDDO

może udzielae 2 godz. dzienni
rutynowany nauczyciel z wyksztal
ceniem akademickiem.
19190ferty pod „Akademik" w ad
min. „Godziny Polski•. . 2059-i

tódź.

Donieslenli rezmait1.

'kra

nau~i

riotrkowska 217.

· ryJ. kursów codz1enme od 5-7.

y tystycznego ew. 1 p ocze·
katni. Wiad.: Łóctt. Benedykta. "19,
:te na .wyjazd), zna polską, i nie- m. 13 od 10-3 P·P·
2117....;.1
miecką korespondencyę, steno11z· · dnia 14 go wrze §nia
grafie polsi\ą, niemiecką oraz
najtaniej, Łódź, Nowy ~
1916 r. "Ruchli Braupisanie na maszynach. Oferty
w administracyi „Godziny .Pol· I U
Rynek 5, w podwórzu, fenhendler w Sędziszowie gotówski" w Warszawie, Erywańska 18 przepustka na wywóz zbyteczna. ki Rubli 1500, kwit firmy ł. o.
pod „D. B."
2088-1
·
2141-'-2 Potok·Będzin na imię : Ruchli
Braufennendler na Rub. 20,oou
il~lli''lllP.łllłk!I mu z y ki, uczenica · ·
a conto którego otrzymałą Rbl.
lłlUiUłlJU U li Erof. Meleera~ po- Mlil'1Ji1Dll do szycia, używane w 21000, paszport · rosyjski, · złotą
szu~uie lekcy~. 91erty w ad·
lllJllJ J bardzo dobrym stanie, bransoletę, zegarek. kwit 'zastammistr. „Godzmy pod „Nauczy. jeszcze kilka sztuk tylko· tanio wny komisarzaokręgu piotrkowcielka:", Łód.t, Piotr. 86~ 2099-B tVyprzedam. Łód:t, Piotrkowska skie~o na Rbl. 2,040, trzy kwity
_
· f69 w podwórzu
l.949-t lombardu Kńegszfajna w Bę~
dzinie. Zastrzeżenia zrobione.
____......... - . ,,
.
.
• . _..,
. .
.
ilntlf'Hl!1na jest inteligentna fre- ł iJ .1 &U~łl . blanka ze znaiom_oP<?licyjne rasy ~Dobe~mann
sc ą J.!fl,s~1ego 1.ęzyka ~o p1ęc10- . IJ . PmtscherH, młode rożnego
~u·1nął·· pies mały'. szary·. B.er·
. letn1eJ uz1ewczynk:, ,Łotiź, Piotr- wieku, wspaniałe okazy do sprzeli
nardyn, odprowadzić za
kaw::ka 126. Pani R1tt poma~dzy dania"' ł.Odź, Piotrkowsi;:a 0i. wynagrol(zentem tódt, Piotrkowi;,OUZ, 3-4 !JO pop9ł.
2120-1 W.. Szantyr.
2082-:i kowska 1~5, 'Ill p. ·
2102-2

KUrRSPODńBnt-~~j~~t~!adf (~;~:

firuntownej

rysunku, perspek
tJ•Y ii malowanii

Ulll

skiego. Łódź-Brus-Zdroli
U,q JU z oświetleniem 1
używane.
wie, poleca na sezol] obecny kil- możliwie z ogrzewaniem. Oferty
ferty (tytuł ksiątki, dokładny kadziesiąt tysięcy, drzew i krze· pod „P. H." w administracyi
adres) . sub. „1218" do „Godz. wów owocowych i strojnych. Do- „Godziny Polski" w Łodzi, PiotrPolski" w Łodzi.
2187-1 jazd tramwajem konstantynows- kowska ę<J.
2096-3
'kim za I) kop,
. 1706-'f..!
Dllll!illlli'lilllilB!IRllllllllllE!lill!łllll ____,....._ _...______
POkO·J· umeblowany z osobnem
znszłei·· nied~ieti n~ ·Piotrkowwejściem do wynajęciazaU
sk1ei zgubiony został raz. Łódt, Piotrkow!>'ka 121,
srebrny zegarek z bransoletką. stróź wska2e.
·
2082-3
Biuro Hydrotechniczn.e Uczciwego znalazci: uprasża si<;
1.! llłu -Spacerowa 41 przYJ~ za. wynagrodzeniem o oddanie
muje wszelkie roboty meliora- pod adresem R. O rab owski
urn. eblowa!liem (gaz) i
cyjne, drenowanie, nawadnianie, Łódt, Piotrkowska 59. 2067-1 nlro'J. z.
z utrzymamem łub bez,
kanalizacye, wyzyskanie sit WO•
zaraz do wynajęcia. Oferty w
dnych i t p.
1925-B
'
·
„Godzinie" w Łodzi pod "P~ G."
- - - - - - - - - - · 'l1t\!łftł!I zgubiona spinka.· 4rso1 __..;.,___,,_...._ _ _ _ _ _ _.
ldłlJ Ił wa złota z garnituru
~tr· • „ł.Bl fort~pial)ÓW, pia~in udekorowana. rubinami na· zieloduży pokój blizk?
!)
u
przyimuie zamówie- nem tle Łaskawy znalazca, zeu
u .Benedykta wyna1nia strojenia w mieScie i na wy- chce zwrócić za wynagrodzeniem m~:. O~erty: Łódź, Poludniowa 6,
jazd. Sobczyński. Łód:t, Bene· Łódf, Długa 42, m. 3.
2118-1 Majewicz.
2151::-1
.
dykta 42.
2021-1

01

Włocławek-Wilno

. gr}lpa
konwersacya) rozpoczyna burg,u, praktykuj~ca 25 lat, przyj..
Łódź,Pl~~k~!.s:a 132, ,
·
. s1~ w pomedzałek_ l:! patdztermka o g. 5.50..
J~ll ~;m~~~~k g~uE:~g~ż~~a g~gł.amz~~:Y fi~~~~aC:~'irw~i;~~~~ w podw., I wejście· na lewo, n p.

•

freblowska Bronisławy ll1l!lilllli1111Bllllllllll1Dillill!lllllllmllll!
.
K
Łód Dl
ronenberg,
t, uga 18, przyjmuje dzieci Od lat 3,
I' fi Il
Il Jl
codziennie od 11-2, tam2e, lub
od 3-5 po pot przy ul•. Zawadzsprzedam tańo z dwóch
kiej 27 m. 3
1518-3 • ulJ u pokoi. Łódt, Space""'rlllllli!lill&IB'l!lllllll••••• rowa 37, m. 5.
2184.-1

1111

Przyjmuje od 10-1 i od 3_7•

ml'
ln\1 nal}CZyciel~a poszu~ Ponnko'
JP..q fr_ancuskie
po~r~czniRntyno
1111 li ku1ę Jekcy1 lub delJIA.lł
kl szkolne (nie grani plaee. ttonoraryum
matyki) nowe lub
O-

Ogtouonia drobno:
u
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zdolnych
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Sosnowiec
Tomaszów

dostarcza:

tanio i
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Skierniewite-Sokołów
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\YyiOńCZIJlldob~ze.
plany Uraz zakładOI ogródy ... ~ekam Dentysta . Uf~~:t,'l_$~!ań!?!» t~ ~1~~~· ÓUJ
otrzymałem
Fehk& Seidengarf Ję:zyk n~emlHłd,
wyższa ąiter~t.,
1

.Pniewo
Siedlce-Sieradz

oraz inne ·Przedmioty 1 inlaza lanego

·K

Za moje plany
na wystawach
i konkursach lllłJu.tyńzB nagrody. Pozatem polecam drze-w-a

Pabianice-Płock

w odlewie sme>wym,

"."' W1kwlntne wrlmnanle I

W"" Ni_,

Mława

Nasielsk - Nieszawa
Ostrów

,
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detaliczna PJOTRK OWSKA 35.

k2125-1

Łomża-Łowicz
Łuków
Małkil'l- Międzyrzec:

Ili

2045-3

J do drzwi·

Poleca bogaty -urybór wszelkiego rodzaju OBVWIA
w rótriych gatunkach i najmodniejszych fasonach.

· Firma sgzystui11 ud roku 1m.

Częstochowa

Garwolin-Grajewo
Grodno
Kalisz-Kutno

•
EDAZT

Int. H~ 8. ·:Tffff,

.urtowy SKŁ
Ja ób Windman;.l".ódź·.
Ceni przrstGJPne. ·

ma zalic:tt

Brzeziny
Ciechanów-Ciechocinek

••

Parniki do kartofli

••••••••••••••••••
Sprzedaż

przemellllionv

.lpeGyalne wi~kXZ8• aparaty· dla 1ospodarstw wiej&k!Gh
· · o własnych pałnikaGh. _· ,
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lznznką, tenor, baryt.

. - _.·

illrll---11Jii1111--~--'

na czele .ze

Pl.

4f1F

ładunki

d:s:::!~e:\JZn ~zwykłe i gazow~ kuchnie. '-·Z•aw1 1i1 1er•c1•·e1 1 1 Zgl l!fel! i!l lru1 1 1z~.skma1 1 -Wa20.~ .a.•:

dynlłl:yą

znaną prymadonną Zofiq Wojnowską oraz Janiną l'lltkaw11lą,
Kamtti11ką. 111. IH11g111rawą, I. llllktor11miez, W. iHaglsum. znanym komik.iem,

•

ioóg MIKOŁAJEWSKIEJ.

·Aparaty

pod

-

Piotrkowska 5$

niem do następujących mias
Aleksandrów Pogr.

„

Ili
na Pasaż-Meyera 11

•

.•

Łódź,

przyjmuie

Będzin- Białystok

'Wl{robóW
. firmy ·

Dyrygent: B:rónisłaur

Warszawa, Senatorska S

Cegielniana 43 I podwórzu, 4dom ud ristrłmwxkiej

SI:,::
i::= ;,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.:::::;:::::::::::::::::;::::::::::::;.-::
W programie m. in.: S. R.aehmanino~: Symfonia E-moll, (Pierwszy raz w todsl).

Aioksandur Różanykwii

20ti5-10

~n·jnP.Jl1
Zlly
liY. Ił

karta od paszportu.
Wydana z fabryki Af...
brechta i Gampego, na imi~ Ma„
ryanny Owczarek.
2138-l

z!ł11in2J

paszport niem.iecki, .Wf·
dany w Łodz1 na imu:
Maryan ny Jaśkiewicz.
2148-1.

uy.uq

!llłł·nał
ZUy
I!

pasz port nie~iecki, .Wf·
dany w Łodzi, na 1mu;
Stanisłąwa Kamitlskiego. 2097-l

'I

•

ł

hiUlllą

rt ·

· k" ..,,,,

~~~P~ Ł~~~~eciu!, iffii.i
2105-1

Bruchy Weintraub.

Zagmat
• ł g~;ri ort
· · ki
w Ł~i~ie~a

Am:iy \.Vyrtel.

.

vry
imi;
2085-1
I

Zagubione dokumsntr. · Zaginął ~~~/~ Ł~~!e:, i~~

· WVłła·Ja"·l!I Z\.lfa~ 5, 4 i 3 u!llllBW.l
B0.. n,ru yu li pókoje ~ kuchnią. Rll11.

1

Koleli~a

z Ostrowa · Marty firus.
2000-1
skra~mno w . ł:a~ku
wśzelkiemi wygodami, oraz
2 porttel. z pieniędzmi, w R:t6rym
sklepy.. Łódź, .Karola 18•.··wiaę znajdowal'. się bilet loteryjny Rady Zag·in~ł .paszport niemiecki_, 'WY"
domoSć u stróża.
2072-3 Głównej Opiekuńczej .N!. 018878
.
ą
dany w gm. jez1orsk,
2995-1 pow. turecki ego, na imię Agaty
- - - - - - - - - . . . . . . . . , . - - . ser. E.
- - : : - - - - - -......-..;.....,.._. Tybura.
,
2024-l
,..
..
łl!IDPZV'-J·o.Jk!l poszukuje pokoju
Du 11 JU 11 11 słonecznego przy
wntly NiNe 9086 i 11296 OdmteI1gentnej rodzinie. Oferty
nuU działu · 2~go Łódzkiego
nn"'1ł!lm· weksel. podpisanypr.zes
~od „F. F.'' do admin. „Godz. Warsz. Akc.. Tow. Poż'ycz; P;iy U Il Chaję Libę Lidzbarską
Polski" Łódź, Piotr. 86. 2094-:.l saź-ivlajera Je 11 zaginęły~ za:.
I
.
. .
in
blanco, na. sumę rb. :!OO. Zn.~
strzeżenie zrobione.
!{109-1
lazca za oddanie wekslu do . l!"i
~~~----~--~~~
Wyszyńskiego w Mławie ·b~dz 1 ~
zaraz pokój umebfo.
. ..
·.·. . .
wynagrodzony.
19:i7. llU U wany, g~~ iu? elek-1 z!ll1i"!ł! paszpdrf ńi~miecki, wy~rycz.ność. qrerty „uoazma ~ol- ugtlllłl dany w gm.· \llłe. QhoJnY~
st;.,·· w Łodzi dla ,,F."
2033-1 na imię Mar1ana Szairaflskiego.
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