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DIŁOSZEIUl w Kr61atwle Polsklemi
Zwyn11in1: !IO fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (na stronie
sze!e szpalt).
DmłntB: 5 fen. za wyraz, najmniej 51 fen.
ladesłanB (po tek~eie): 1 Mk. za wienjz petitowy czteroszpattowy.
lllB!n'11logl: im fen. za wiersz petitowy czteroszpaitowy.

W dziale ltandlll!.llfm: 1 Mk. za wiersz i:ietitowy czteroszpaltowy.

Cz~stochowa: -ul. Panny Maryi 26~ Tomagzór. rF. Gomuliński; Płock: Admin. „Kuryera Płock.'\ oraz w Sosmnrcu. Kaliszu. Łrn1lciu, Łmniy i lęd::dnia

Zasady rozwi ia kwostyi
: uoiskiei.
Pod tytułem :powyższym ograsza wr·
chq<lząea w M-0naehiuro „Europaisehe
Staais

u. Wirtschafts- Zeitung" (w
N:r;. 22) · artylrul, który w streszezeniu
obszerniejszem podajemy, jako zna-

mienny gloo z uniwersyteckfoh sfer w
Ba:waryi.
P. roblem po1sk i zbliża się k u rozwiąza.niu. - Ostateczne j·ednak jego rozwiązanie
w sż~zególach wyniknie dopiero, jako następstwo uk!adów dyplomatycznych. Z tego powodu aut'Or pragnie ściślej określić ten profblem i zaznaczyć wytyczne, które, zdaniem
jego, po.winny być podstawą każdej próby
rozwiązania kwestyi polskiej;
Należy przedewszystkiem pamiętać, że nie
ebodzi o Polskę wyzwoloną wlasnemi jej siłamń., ale o kraj, zdobyty przez państwa centralne, a głównie przez Niemcy. Wyzwoleme P<>lski musi iść przeto w myśl interesów
· ·_
·
• Nie.'mie.. c.. Ale interes, o.bu·ipaństw
~-1•
.
d • i.. d ·
c .•
eh · ·.t am, g zie -Cilo ·zh o· .t<U\. wielki
!() • ··.... · • i. !a~ą więks.zość· ~e~nolitei
polskiej
:naro owosm. nakazu1e wz.1ąc pod uwagę usprawiedliW'i-0ne interesa 1ego nal'Odu, a nie
łylk-o mechaniczne obliczenie wlasne. Należy
przeto zwracać uwagę na momenty kult.uralne, które wy.suwa współczesne życie i myślenie polityczne. Zasady wewnętrinej polityki
uważać tu można za cel, brać je pod uwagę
na tle sytuacyi politycznej zewnętrznej, co
mu~ blć. n;iiarod~jnem_ przy k.ażdej. k~nstytucyi, gdyz maczei zemscafoby sw zgubme na
każdem państwie. Przy rozwiązaniu kwestyi
polskiej pamiętać o tern trzeba.
Na plan pierwszy wysuwa się :i!nteres
Niemiec:
Dotychi~zas-0wa granica między
Niemcami a Rosya stanowiła nieustanne niehezpieczeństw'O m~Iitarne, a wobec specyalnego ·uk!adu polityki rosyjskJej także i .polityczne. Przy rozstrzyganiu kwestyi polskiej
'.Niemcy. uniemożliwić muszą nagromadzanie
'Wielkich m.as nieprzyjaeielskiego wojska po. między granicami, czy też wzdluź granic obu
wązk-0 wysurciętych skrzyde! _ Prus wS'Chodnich i śląska. - Niebezpieczeństwo na poezątku wojny mogf-oby być duro większem, o
·1
· k. .e·
·by yby pozwo1ily wybu1l e rosy·Js ·ie 1manse
1
dawać fortece na terenie Polski, jak się tego
domagali Francuzi. Sama możliwość, że Polska mogłaby w ten sposób być przeciw nam
ufortyfikowaną, czy to przez Rosyę, czy też
z właqneJ· wo0l.i jako państwo w zwiaz.kll z Ro·
, ~
' J
• •
•
•
•
•
syą, zagrażałaby stalosc1 pok'OJU. Przec1wme
zaś przygotowanie militarne P-olski przeciw

towania stosunków występuje tern wyraźniej,
o He mniejszości narodo0we należą do szcze-:
pów, two0rzących cal"Ość śrQdkowo • europejską. Każde naruszenie dążeń i usprawiedliBERLIN. (Urzędowo). Wielka Kwa- teryalu. będzie do-piero stopniowo sp:rowawi-0nych interesów takieh narodowośeli, do- tera Główna donosi 1 października:
dzona z lasów. Wąwóz Cze :rwo n ej
prowadzićby mogl-0 do napięcia stosunków
wśród państw środkowej Europy - Polska,
Wschodni teren walk.
Wież Y (Roten Tum) Jest wypełnionY,
utraciłaby swą wartość dla Europy, która ją
Rosyanie podjęli znowu w różnych Iieznemi porozbijanemi podwodami.
wyzwoma i stwo0rzyla, a nawet stalaby się punktach akcyę zaczepna.
Na południe od wąwozu odparto silna
dla niej groźną, gdyby z powodu takich wek
~
natarcia, skierowane na wzgórza. na. zaehM
wnętrznych konfliktów powstało tu na wscho-- .L'ron: w_ois
generaia-feldmarszalka I 00 ca i nem.
dz,ie slabe miej-sce, a nawet "Obudzićby się moks'ię<na Leopolda Bawa'Pski·eg·0
W górach H 0 e hi i n li' u ·nratsze&'J·
gly tendencye rosofilskie. Filorusycyzm bylN
hód 0d Ł 11 k
e
pi.
e
• , e. a 0.d _dzisia.1 ra- nienrzyiaciel wykonał da:remnv atak na za..'.
b.v moż1iwy w.śród p·okrzYwdzone3· narodowe?
a zac •
"
•
ó l
I ki
J:
~
"
mniejs:wści, albo też u samych Polaków, któ- na wzm g się ogien meprzy3acrn s ·
chód od doliny St ze 11 (Sztrigye). . ·~;·
rych ·uczucia narodowe wzrosną tfaięki auPo obu stronach drogi żelaznej Br o•
,,..
tonom.ii. Taki zwFot niekonfocznie oznaczał- .dy - Lwów i dalej na polndnie aż do
Zach odm. teren walk:
by tęsknotę za. rosyjskiem jarzmem. · P·ofacy Gr ab e r k i pod ż a r k 0 we m ofenzyNa iroJtcie armii generała. feldmarszał•
mogliby sobie wyobrazcić, że oparcie <> Roka księcia A I b re c h t a. Wir te m b e :rsyę da im rozszerzenie autonomii i samo- wę nieprzyjaciela po ·części wstreymano
.
·
·
·
s ki e go, oraz na froncie flandryjskim i
dzielności, a może nawet nowego terytor3l1m p:rzy pomocy ogma zaporowego, po części
p~s!Woweg-o. Nie na1eż_Y ~pomin!lć•. ~e po zaś do siedmiu razy ponawiany atak nie- froncie grapy wojsk ks. Ru PP re eh t Il
wo3me .zbledną WSJ?omme~ia rosy1s~eJ ~o- przyjacielski został krwawo złamany.
w Art 0 is Anglicy rozwinęli szczególnie
! BP.0 d~rki, a R?s~·a rne będzie_ szez~r~z:la obrn- ·
energiczną; akeyę patroli.
i !m_c 1 zape~men .n~ k:szt panst:v oscienn~c~,
Na poludniowem skrzydle ataku RoNa froncie bitwy na połnoe od S om~
I J~ fo ozynila wsrod mnycb panstw slowran- i sy~nie wtargnęli do czołowej linii obron- m e walka. artyleryjska stala się popoludnitt
li skich_.
.
. .:
.·.
. , . . . J n(ll·
··
•
·
~
• .
• ,
,
lr.ariizo.gwałt<lmtą. .
. . ··,.
j · Nalezy
się przygo.-0wac, ze r-0zstrzygmę- l :Jlront wojsk generała kawaleryi arcyksięcia Ka1•ola.
W pobliżu i na wschód od T Ii i~ p;.,
. cie ~west)i p.olsI?ej :-·ie~kie. bę~zie miało :naT7
•
•
va I nastąpiły ·znowu silne ataki ·angieI.l
1 czeme dla prowmcyJ Nlemiec l Prus z silną i
ludnością polską. Polska polityka Prus przyPo obu stronach 1,; l 0 tel L 1 P Y do- skie, które, podobnie jak dni poprzednicll;
brać. musi inne formy wobec państwa pol- 1 szlo d& gwałto"''IlYCh walk na blizki dy- odparte zostały po zaciętych walkach na
j skiego ściśle polączo0nego z obu państwami 11· stans.
bł" k'1
. ,
.
.
, centrum. Nie potępiamy przez to dawniejszej
IZ
dystans przez wojska general-Ow
I polityki pruskiej, która musiala (!) być pr{)- . W kąei~ pomJęd~ G_e n I 0 w ką (?) Steina i Syxtnsa von Armin.
· wadzona ze stanowiska. stosunku Niemiec do 1 1 Zlot ą LIP Il: przec1wmk posunął się
Z Ra. n co 111" t i na zachód odeń pnJ..
Ro0syi. Dla problematu polskiego sfosunek. . naprzód.
ki francuskie daremnie uderzały na stan()i.
do R?syli rni~ć będzie zawsze znaczenie, tyl- j
Dalej na zachód wojska tureckie pono- wiska nasze.
k·o me będZJe to .sfosunek, w dawnem zna- I
.
·
.
czeniu - dobry. Naturalnie musimy mieć i wme przy pomocy na~~hm:a~t~wego kon:rCzęściowe natartia z Co nr ee Ie\:
gwarancye, że nowe państwo polskie nie ule- ! atakn odpady wczoraJ i dzISlaJ rano nacie- te, z l\i or va l i z północnego zachodu
gnie wplywom, wytwarzającym antyniemiec- ! rające oddziały nieprzyjacielskie i za.brały od Ha 11 e rozchwiały się w ogniu zap0<:
l ~,.prolską irrydentę. Gwarancye te leżeć po- :przytem· 230 jeńw.'w..
rowym.
l wmny w samej formacyd prawnopaiistwmwch
·
N
dM
· · • ~
stosunków ni)wej Polski i jej stosunku c1C> ~o- ·
~ ,Kar Pat ach naogól panował
•
a ~;~wo 0
~Z Y przy. ozywia1ące~
} carstw centralnych. Dziś już jest pewnikiem, spokoi.
s~ę prze1~e:owo a~cy1 a:fyleryi rozegrały
że od chwili utworzenia polskiego państwa,
Liczba jeńców zabranych w pobliżu l się pommeJsze ,me posiadające znaczenia,
P?lącwnego z nami i stanowiącego względ- K 1 a n z nry podniosła się 0 przeszlo OOO walki na granaty ręczne.
me samodzielny ez!-On ob.u państw, Polacy ludzi.
·
Bałkański teren. walk·•
w Prusach n,ie mogą być narażeni na prze~adowanae swej narodowości, o ile uważać
Teren u1alk 'W SiedmiOf/PO(lzie.
G1•upa wojsl.~owa gerurrala-feldnuz'P...
s~ę będą za lojalnych obywateli pruskich. P.cNa trencie wschodnim odparto ataki
szal'!r,a :31uckerisena.
li';Ylrn polska przez to już dozna ulatwienia,
, ki
.
.,
<')(\
ś ·
t
k _
,,.·
0 10rska
W'lek.sza c·zę~c· m·t ,,
.
k" .
.
rnmnns e nad dolina Mar os.
I ~ . ..,„ wrze. ma • ans ryac o ., wę
.,.
"'
.e.iagencyi po1s ~ieJ, oraz m~ 1
·
~
.
.
nych si! p>0lskieh, znafdzie calkcw:te zatrnW dolinie Go erg en y i dalej na po- j ilotylla dnna3ska srorsowala WCJSCie do for~
· <!n.ienie w tw·orzącej 'Się polskiej państwnwr,- ludnie wojska czołowe uchyliły się po czę- tu Co rab i a, oraz zniszczyła 9 i zdobyła.
j sci. Poza !~rn stosunki z:ostaną l!1atwfone t śei od natarcia nieprzyjacielskiego.
7 po ezęści naładowanych okrętów.
I prze~ rozwo1 gosp-0darczy ł przez ciąglą ko-1
.
. .
.
. .
Buk ar e szt był bombardowany
' mumkacyę graniczna która wyniknać musi ze
Zdobycz wo1sk memieckrnh w bitwie
k :J
h
b
1 t,
dk
· ·' ·
·
·
l d ·
d H en n d o r 1e u. rnz zao . .
sr-o ~owo - euro'Pe1slnego systemu gospodar- I na po1n nie o
\....._ege:n) "nrzez. es aury sumo o ow naszyc
~·
czego.
,
j zwiększyła się o 8 dział.
! sernowanym dobrym skutkiem.

Komunikat niemiecki.
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Uksztalfowanie systemu gospodar;-,zego
Na północny zachód od Fogar as I
:Front maceilońslr:l.
na wsclwdzie, jako ezlona środkowej Eur)- nieprzyjaciel zaprzestal ataków.
Pomiędzy jeziorem Pre sp a a W arpv m"eć b d · b. "1- ·
•
· •
.• d
·
· ·
· ·
·' . I • ę ZI? aruz.o wazne znar.zen;e.
bitwy pod Herm a n n stad te m
arem w wiefo. m1e1scach odbywaią su~
~~lsilka Jest ::1~1·em gę~olzalud_n~>0nyrr:, k.~6ry ' do wc:m!'aj przyprowadzono: 3000 łeńców ożywione walki ogniowe i odosobnione
•
z;rw przew.r,,,.ę swe1 udnose1 głown•e z !
d
'
b k
d ·
· • ·
· ·
W dłuższym wywodzie zwraca aut-0r u~ przemysłu, przystosowaneg::> wyłącznie do l'J· I 13 dział, zdobyto następnie: 1 hapgar sae:s mteczne prze sięwzięcia meprzy1amel~
wagę, że kwestya polska stoi w nierozerwal- syjskiego terytoryum, Wzrost pro:iukcvjno- molotowy, 2 samoloty, 10 parowozów i 300 skrn.
nym. zvlią~~u z k~nsolida~yą środ~o~·o ... eu- ści '.r~lnej w Polsce,· r_ównający się n."awet , wagonów w-raz z amunicyą, przeszło 201
. ~ilny atak od~ał w posiadanie prze:ro~eJską 1. stan-0~ ty~ko Jeden z JeJ prnb~e- przec1ę~ym cyirom z:iem1eekim, wyo;tarczy wozów amnnfovinvcb przeszło 200 wypel- envmka szczyt Ka l m a~ c z a la n 11.
n10w. W mteres1e panstw centralnych, a me.; zaledwie do . pokryna zap-)trzebowania w
.
, ·" • ?
, ,..,
• .
mniej i_Polski, nie m-0żna jej przeto rozstrzy~ Polsce, kiedy np. Kurlandya dawać może pe- ~i.onych wozow ?agazowycn, tO wozow e1ęPierwszy General-Kwatermistr~
?I:ąć j~dynie ze stano:visk~ zasad~ nar·od-0wo- wną przew~źk~ s:''yeh pl~dów .r?lnyeh .Niem- zaro:vv-ych, 1 pomą.g lazaretowy. Reszta maLndendorif.
scwwe1, ale odrazu prnrw1astkow1 narodowo- com. Podmes1en1e wyiworezosc1 rolnei ulat-~c.i n.alożr.ć.trzeba ogranfozeni_a niezbędne dla .w.i .niewątpliwie rolnikom polskim =.g.odę z
srodk>0we,i Europy. Ąut~momrn narodowa p-0- nowym stanem ·rzeczy. Przemysł zas. wobec
--'-11ii..l.e ·
winna być dana. Tam~ gdzie pewna narod-o- ! dążeń r-0syjskich i latwo zrozńrn~aleg.1 odrzu·
wość mieszka w łącznych masach na spój-.; .cania towarów polskkh, b'Qdżif' s;ib:ie musiał I
.WIEDEŃ. Urzędowo donosZ!! 1 pa.Podobnie.Z w nobliżn
n en i, na. pn·
nem terytoryum, jak w Polsce, qależy się jej ! §lZukać nowyeh rynków zbylu, be nawet trak- i ździernika:
1."
narodowa samodzielność. Ale d{)szediszy do taty handl_owe nie żdolają utrzymać ,znacznej
ludnie od V er es Tor o Y er ("ąwói
niej narod-0w-0ść ta uznać powinna samo- części rosyjskiego rynku. PrzemySl Niemiec .
'Vschodni teren walk:
Czerwonej Wieży), odparto oddziały ru,azieln<lść narodowych mniejszości, udzielić , . wyżej wykwa1ilik-owany mfeć będzie więeej I
IJront p-n:eciwf;:o Rwmunii.
muńskie z eiężkiemi stratami dla nieprzy,iim przynajmniej takiej autonomii, jaka jest widoków na rynku rosyjskim, placąe swoją
Na zachód od p et r 0 s en wczoraj I jaciefa.
;niezbędna; jako podstawa każdej kulturalnej
produkcyą za zhoże rosyjskie. Z ilrugiej jed~
I
samodzielnośe:i. K-0nieczność takiego uksztal- . n:1k strony życzenia Polaków, :·ie by stosunki tawnież rozchwiały się natarcia. rumuńskie. l

Rosyii,. a prz_edewszyslk!em
· zn~czme skrocona gram.ca .militarna; . poza
ktora przeprowadzaćby mozna m>0b1lizacyę
b . • ~ k 'd ~t
.· d .
t .• b
.
e::ń~~=„z o ' ::> anowi uzy s opien ezp1e--
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póbocny zachód od F o g a r a s t o r y Rosyanie zyskali kilkaset ·metrów
Londyn, 1 paź<lziernika. (T. wl.).-Glówna
kwatera
donosi
30
września
wieczorem:
.
I
przestrzeni.
c::::nzywa rumuńska została wstrzymaną.
Sytuar:ya ogólna nie uległa zmianie.
?fa zn.chów i na północny zachód od JJ1·ont wojsk Ks. Leopollla Bawm·Na połudi;iie od Ancre przez caly dzień
B : c k e 1 y U d v a r h e li trwa napór
·"
skiego„
trwał gwaJtowny, <lgień działowy.
i Kaiendarzvk.
„„„„-------------.. ••••
vrzeciwnika na nasże grupy czołowe.
Na
południe
od
&ueon:rt
linie
nasze
zoI
Na froncie armil generała-pułkownika
Dziś:
Anforów Stróżów'.
(
Na polu bitwy w N ag y S ze b en :przez v. Boehm Ermollego nieprzyialiiel prie- strJy posunięte cokolwiek naprzód.
J u t r o : Kandyda i Ewalda;
nmo zebrano dotychczas przeszło ·3000 je:ń szedł do ataku po obu stronach drogi, wio., iJ
'ców, 13 dział, 1 hangar sa:molotmvy, 2 samo- dą ce j z Brod1fw do Złoczowa. ZoWseh6d słońea o godz. 6 m. -02.
Zachód o godz. 5 m. 36.
loty, 10 :parowozów, 300 wagonów z amuni- .stal on zupełnie odparty na północ od clio:..
1
'cyą, przeszło 203 wozów amunfoyjnych, 70 gi. W miejscu tem rozchwiało się siedm „Times" podaje szczegól:ową statystykę liczby
Roezniee.
wozów ciężarO'wych i przeszło· 200 wozów z kolei natare rosyjskich..
i wyników atakow powietrznych na Anglię,
za.tarfo
w Horoille unię Polski li
Dma 2 r. 1413.
·wypełnionych bagażem, pociąg szpitalny i
Na południe od drogi nieprzyjaciel . wykonanych przez Niemców w. czasie wojny,
Litwą.
pr:zyczem zauważyć należy, że zestawienie to
:wielkie ilości innych materyalów Wlljen- wtargnął do odcinka jednego pułku:
Zmarla król-Owa Barl!ara {Zapo·
.• 1515. lyanka),
dokonanem zostafo: na mocy cyfr tirzędowyeh. ,
'nych; nastąpią doniesienia uzupełniające.
pierwsza fona Zygmunt!
Kontratak, wykonany dzisiaj rano~ czy- Według owej statystyki, zeppeliny niemieckie
Podczas przedwczorajszych · ataków ni pomyślne postępy. Większ~ częśc utra- w ciągu 1915 roku pojawiły się w Anglii 19
I Starego.
General Ęenryk D?.;browskł zeł~
niemieckich na południu od 1I e g e n conyc]1 rowów odzyskano.
razy, zaś w 1916 roku do 4 wrze~nia 14 razy.
"
bywa Bydgoszcz.
.,
'(Henndori), nieprzyjaciel stracił 8 dział.
Póde.zas ataków zabito 332 o.;;oby, a 759 ranioWłoski teren walk.
no. Stosunkcwo wiele ofiar podągnąl za s-0bą
Jl ront wojsk. generała kawale1'1fi' arWłoski ogień działowy i miotaczy min

}fa
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Z~
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Am~!~~;~,~ a~!!!i!~~~~~z~~~h~ł:)'.

cyksięcia Hąrola

W Karp at ach walka oslabla. Na
p31udniowy-zaeMd i na polndnie od B r z eż a n przeciwnik ruszył do ataku znaczne'mi silami. Wo-jska tureckie, walczące po.między Z l o t ~ L i p ą i N a r a j ó w k ą
odrzuciły go w zaciętej walce na blizki dy-

•stans.
Na

północ

od stacyi koleiowej P o tu-

at:ik ostatni, w którym, wedlug danyeh urzę
dowych, w not•y 23 ; 25 wrze~nia zginęlo fl3
osoby, a oclrrioslo rany 152.

na płaskowzgórze I{ a r s tu byl chwilami
nader gwa~towny i rozszerzył się na stanowiska nasze w dolinie W i pp ach.
Południowo-wschodni teren .walk.
Nie wydarzyło się nic szczególnego ...
Zastępca

-

Kronika

łóazka.

liursa jednase:mcstrowe dla dozorcow
dowlanych.
Bern, 1 października. (T. wl.). - Wspólpracownik „Corriere' delL<i. Sera" depeszuje z
Salonik: Jakkolw.iek wiadomość o przybyciu
V enizelosa i Kunturiotisa do Kanei, oraz o
rzel;:omo ąpodziewanej powszechnie ~obiliza~
cyi wyvrnrfa ·silne· wrażenie, miasto jednakże
zachowuje &pokój. Pomimo, sprawiających zamięszanie, przesadnych wiadomości~ nad-chodzących do Salonik, sytuaeya pod względem
polityrznym nie ulegla zmianie. Rewolucyoniści oczekują na przybycie Venizelosa. Pobór
zarządzony przez komitet obrony narodowej
wśród ludnośc.i: ortodoksyjnej i izraelickiej,
należącej do rncznika 1915, natrafia na wielkie tmdnoś·ci, poniewai większa część popiso'\V-ych, sZiczególnie zaś izraeld, uchylają się od
niej. vV.iększa część wojska pozostała >1ierną
królowi.
Ze specyalnego źródła korespondent d{lwiad uje się, że żołnierze, zmuszeni przez swego pullrnwnika do udania się ohętem do Saionik, związali go podczas drogi, wysadzili w
YolQ i wydali -wlacl!zom konstytucyjnym.

szefa sztabn gen::::ra!neg!!

von Ho ef fe r
Feh!marszalek · poruez:1ik.

K-0misya,

skla<lająca się

z ctlo.nków Wyd7;1a?n

odbudowy wsi i miast, uehwalila ostateczny

je1.'t kursów w
Cenzus

17 lat

Łodzi

wstępny

ukończonych i

bu„
p~

dla dozorców budowlanych.
dla kandydatów na sluehaezy:

zdrowie fizy,ezne;

ukońezenia

2u klasowej szkoły miejskiej (lub zdanie egiamim.1!
wstępnego w odpowiednim zakresie) ; oonajm.niej

jednoroezna praktyka budowlana (np. mur~
handlowe z Rosyą ul:ożyly się jak najkorzystciesielska, stolarska lub beton-0wa) .
.niej, powinny być uwzględnione bodaj w inPetersburg, 30 września. - Wielki sztab
Kursa będą trwały jeden semestr, od 15 pa>
teresie własnym śnodkowej Europy, a zwlaszdziernika 1916 r. do 1[) kwietnia 1917 r.
.cza Niemiec. Należy się przecież zastrzedz, generalny donosi 29 września:
Na froncie zachctlnim samoloty nasze doLokal - p:zy szkole rzemiosl, ul. Wodna "\
że w Qgólnych stosunkach do Rosyi nie może
konały 'ataków na ostatnie obozy wojsk nieŁodzi.
.cal-Ość środkowej Europy zbyt wiele poświę
prz)iacielskkh w okolicy Buruny Krewo, na
War11,ilki przyjęcia są nastizpująee:
cać i że trzeba baczyć, aby nadto ścisłe popołudniowy-zachód od Sm~n·goni. Bomby, rzu1) Termin składania podali - do 12 paździer:;
łączenie ekonomiczne Pv1shl i Rosyi w obronika r. b. w biurze Wydziału cdbu<lowy wsi i mia~
'.cie handlowym nie poruągnęlo za sobą nie- oone w różnych punktach, wywołały 1Yybuchy
•(godz. biurowe od 9 - 1 i od 3 - 5).r
pożądanych następstw, budząc
w ludności i poiary w składach nieprzyjacielskich. Po2) Egzamfu~ wstępne dla osób nie mająeycłi
sympatye niebęzpieczne dla nowej autonomii nadto rzucono bomby na transporty, dw-0rce
świadectw szkolnych 14 pa:falziernika r. b.
'p·olsliego, państwa. P.olityka przemysl0wa kolejowe, drogi żelazne i wozy ciężarowe.
Podczas ataków rozegrała się walka po3) Oplata 20 rb. za caly kurs w ratach miesię
'!Rosyi znihiluje niewątpliwie wymienione niewietrzna, w której :strącono cztery samoloty
cznych po 4 rb. miesięcznie, p!acąc z góry. Osobo~
bezpieczeństwo. ,
niezamożność których zostanie stwierdzona, będą::
Polski przemysł może odszko'.lowanię za nieroier:kiP..
Jeden
z
samolotów
naszych;
po
walce
z
mogly być przyznane ulgi.
{loty-chczasowe rynki zbytu w R,1syi znaleźć
dwoma
latawcami.
nieprzyjacielskimi,
spadł
Osobom, przyjętym na zasadzie cenzusu, którę;
'.Przy odpowiednich zmiana-eh, którym przez
1
zdadzą poll!yślne egzaminy po ukońw;eniu kursu./
'zniszc.zenie wojenne uforowaną Z1lstala droga
wydane zostaną świadechva kwąlifikacyjne !Ila dQio _
:W częśpi na rynku zbytu środkowej E-.rr;fpy."
W o;Irnlicy lasu Gnla.kow (?) aw;lerya
Soiia, 1 października. (T. wt). - „Echo zorców budowlanych.
<.Pominąwszy niektóre ga!ęzie pri)dukcyi, moOsoby, nie posiadające rpraktyki budowlane!,
:te przemysl. pol~ki stanąć do korrkurencyi z nieprzyjacielska ostrzeliKa1a gwałtownie ro- tle Bulgal'ie" donosi, iż najemnicy, rekrutowaiprzemyslem niemieckim. Przemysł niemiecki wy nasze; Gdy nieprzyjaciel zamierzal przejść Ili pnez komitet rewolucyjny salonicki, pioja- lecz zadość C"zyniące pozostalym warunkom ce~'
wili się już w Macedonii zachodni·ej i odrazu su, będą mogly być przyjęte jedynie w miarę mieist'I
;wyspecyaliz.owal · się, -0siągnąl wyższą skalę do ataku, został zmmzony do schronienia się
przed gwaltownym ogniem naszych karabinów; zJ:ożyli do\Hidy swego rnęstwa w postęJ?owa- wolnych. Osoby takie, o ile będą pilnie uczęszczalJi
wytwó11czości, a przy zdobyciu n()wego- zbytu
niu ze spokojną ludn1ośe.ią. Ażeby uiść prze- na ln1rsa, otrzymają. po ukończeniu takowych świa•;
y Turcyi pójdzie .dalej w tym kierunktI, i z , maszynowych do S\Vych rowów pierwotnych.
Nad Byśtrzycą, w olrnHcy Bogo:rotlzfan,
śiaclowań, ludność bulgarska z okolic Floriny dectw-0 o przesluchaniu kursów z prawa podmW;.
~ego powodu polskie wyroby przemystowe
riaspakajac mogą pdrzeby niższe, na towar wywiadowcy nasi rozproszyli trzy posterunki i Kastoryi tlumnie ucieka na tery'h:iryum bu!- się egzaminu po odbyciu przynajmniej jednorocznej
kompan.ii r:ieprzyjacielskiej, pob11i .dwa, wzięgarskie. Władze bulgarskie w Bitolii i Re- praktyki budowlanej.
~niej wybredny. ··Tę samą rolę spe:tniać mosnie duly schronienie tysiąc-om .zbiegów~
~e także przemyslaustryacki.
Już ze wzglę li kilkuidziesięc.iu jeńców i zdobyli 20 karabi~u na ściślejsze połączenie gospodarcze z pól- nów; oraz 3,000 ładunków. Z pozostakgo fron- .
Szczepienie ospy.
wyspem balkańŚkim i z państwem tureckiem I tu niema nic ·waż:uego d~ doniesienia.
. I, ,
powiefrz~y.
Dziś rozpoczyna się dodatkowe · szc.zepienia
p. wobec specyal11ych potrzeb, które tam muospy.
,szą być zaspokojone, może Polska
znaleźć
Suna, 1
(T. wl.). :illowy · rynek .zbytu. - Podobnie wymiana
Paryż, 1 października. - Urzędowo do-1 wo donoszą 30 września: Wczoraj, około godz.
: handlowa ze Skandynawią przybierze barPomoc dla ])odupadlyeli.
noszą 30 września po pnludniu:
9 ra:J.o, samolot nieprzyjacielski pojawil się
:dziej intensywne· formy. W każdym razie jaZ okazyi świąt żydov.skich komitet dla pod1l•
Na franc.ie Somme Francuzi poczynili pe- nad S.o.fia. Zostat on przvietv ogniem nasz}-ch
>snem jest, że specyalne inter.esa pólskie i.
padlych rodzin przy żyd. Tow. Dobroczynno:§ci wy~
wne postępy na północ {ld .Raneourt.
bateryj ~chronny·cb i za.at~kowany przez
!środkowo • europejskie, w zasadzie zgodne,
W różnych odcinkach na północ i na p·o- sze falo.wce bojowe. Samolot nieprzyjacielski placil 1,200 ~odzinom 3,500 rb. Dalsze wypłaty w·
idoprowadzić m-0gą; do pewnego napięcia, któludnie -Od Somme to·czy się z przerwami wal- zdolal wyrzucić zaledwie jedną bombę, ldóra poniedziałki i czwartki.
:re usunąć się da jedynie przez bardzo zręczną
ka artylery'.i.
spadła na pól:noc od miasta.
'.politykę 1 administracyę.
P.olska, calkowi"'.
wszędzie
noc
uplynęla
spoiwj-,
Według innych, nie pot>Vierdzonych jeszPozatem
Z Tow. Krajoznawczego.
:cie pożostawiona samej sobie, byfaby z na-.
doniesień, samolot nieprzyjacielski zosbl
nie.
cze
:tury rzee.zy popchniętą przez odrwili narodoWczoraj w Tow. Krajoznawczem odbyła Sił\.
Niepogoda trwa dalej.
sirąco::iy przez lotników naszych w. odleg1ośei
~ wej samoobrony, ·nawet z własną szkodą do
pierwsza pogadanka dla dzieci na temat „krajobr.a'iJ
okol:o 30 kim. na pólnoc od Soiii.
pr-0wadzenia takiej polityki gospodarczej,
polski". Pogadankę wygłosił p. Konrad Fidler. Do
Paryż, 1 października. Urzędowo do;1."i:óraby dogadzała raczej interesom chwili,
apelu stanęło przeszlo 300 dzieci.
·
noszą 30 września wiecz.or.em:
'.aniżeli trwałemu jej rozwoj'Owi.
P·odczas dnia walka artyleryjska w odPrz~wl~ziEn~B t2ńgew
rylił
Autor przypomina w:reszcie, i:e państwo cinku Rancourt - B~mchavmmes · była dość
Nowy skład węgla.
Berlin,
1
października.
(T. wl.). - Rząd
;polskie i naró'd polski były zawsze najściślej -Ożywioną.
•
Wydział węglowy przy magi.si.racie ol\Yan:y}
;związane ze środkowo - europejską polityZ pa.zostalego frontu niema nic do donie- francuski w komunikacie ofi.cyalnym oznaimil nowy slr.lad węgla przy ul. Pl"Źędzalnianej 13. Wę
co następuie: w początkach wrześrriu w ladze
;ką. Losy nie pozwolHy Polsce osiągnąć najsienia.
·
wojsk-0we w Maroklq1, Algierze i Tunisie wy- giel będzie sprzedawany na ćwiartki.
. wyższego punktu narodoweg-0 rozwoju. W
.dary rozkaz odstawienia do Francyi wszy;:;t;stuleciu największego na:pięcia zasady narodokich niemieckich jeńców wojerrnyc:h. 2,500 je:l!wościowej, Polska stać musiała na boku. Dziś
Z Komitetu zapoinognwego.
;przy odzyskaniu samodzielności powinni PoLo.:udyn, 1 października. - Glówna kwa- ców już przybyło na mieisce lub przybędzie w
Komitet zapomogo'l'.'Y postanowi! utworzyć k-0·
czś).sie od 8 ·do 20 września. Druga _ partya
Hacy uwzględnić, że miną! jhż czas nieogra- tera don'Os.i 30 września przed poludriiem:
operatYT.'ę produktów żywnościowych, celem regu·
;niczonego panowańia zasady narodowości i że
Po<lczas nrocy nieprzyjaciel sk.ier·owa! na v,:siądzie na okręty pomiędzy 20 a 25 wrze- l?rnego dnsfarcza.nfa pro<luldów ochronkom i strze·
i!llarodowość z niewielu wyjątkami roz~jać
śnia i przybędzie do Francyi pod koniec wrz,efr~nt na południe -0d Anere gwałtowny ogień
chom dla dzieci.
[się będzie mogla w obszerniejszych zespola:ch działowy.
śnia. W chwili tej w Afryce północnej nie bę, .
:ludów, zlączonych na zewnątrz przez obszerUfortyfilwwaliśmy teren, -zyakany wczo- . dzie się już znajdowal ani jeden jenie·c nieKursa oświatowe.
~niejsze państwowe, albo nadpaństwowe orraj przed p'Oludniern w folwarku Destremorit, Il1ie:e:ki, czy to wojenny, czy też cywilny, ani w
:ganizacye. Już nie bezgraniczne r·ozszerza~ na p1ołudniowy zachód od Le Sare i poprawi- zakladach karnych ani w obnza·ch.
Na kursa żydow·skiego Towarzystwa ośwfo.t()o'
nia panowania jednego narodu nad innemi, liśmy stan-0wiska nasze na terenie Thiep:vaiu.
wego w. ciągu lata uczęszczalo 340 sluchaczó?', 110
Wobec podobnie kategorycznego oświad
:ale wspólrwść bytowania :różnych narodów i
Kontratak nieprzyjacielski w sąsiedztwie czenia rządu francuskiego nie ulega wątpliwcr · z nich otrzymal-0 świadectwa.
żyjące wśród nich kl.ee kulturalne: oto zasada,
szańca Sinfi i rowu heskh:lgo wstal odparty;
ści, ze wreszcie skońc.zyly się . udręczenią
:która występuje ·w nowem tworzywie środ~ Wcwrajsza waL'lra w tym -0dc<inku byia bar- Ni.emców w Afryce. Już przedtem do Francvi
Ze Stow. „Ezro".
kowej Euwpy, wyłaniającej się z tej wojny. dzio poważna, a woi·ska nasze; b.iorące w niej 1 powróciła więcej niż polowa jeńców niemie.cSekcya sanHarna Stow. „Ezro" postano\';ija o
Ta idea, nie zaprzeczając bezwzględn{lści po- udzial, zl1ożone z jednej dywizyi n-0wej armii, kich ·z Afryki :północnej. Niemie·cka adminitworzyć w pólnocnej części piiasta tanią. herb.ad.ar,
ntycznycb faktów, umożliwić może rolę prze- wykazały wielką wytrwałość i stanowcrnść.
stracya wojskowa I!'Ole'Cila wobec tego, by
nię. Postanowi-OM też uruchomili sklad z taniem
wodnią państwom' takich narndów, h'tóre we
Londyński batalion armii teryl:oryalliej
10,000 Francuzów, wyslanych do okuoawamydlem.
.
właściwym ezasie doszły do zjednoczenfa, a
wykonal skuteczne natarcie na poludnie od nych Cżęści Rosyi, przeniesiono z pow~otem
nawet źąda takich formacyj. Gwarancyą, że Neuville - St. Vaa:st, przyczem wzięto jeńców do obozów niemieckich, ptnieważ cel tego zata idea nie będzie wypaczoną, ani nadużytą, w rowie nieprzyjadelskim.
rządzenia został iuż osiągnięty.
jest trzeźwy i na prawnopaństwowych zasaWarszawskie Towarzystwo szerzenia o·
dach oparty pndklad, który obu państwom
Londyn, 1 października. _;.. Główna kwaświaty drukowanem słowem „Czytai" w War·
środkowej Europy wyrozumieć ją każe i stotera d·onosi 30 września po południu:~
morzac~.
szawie, w niedzielę, dnia 1 października roz.
sować odpowiednio.
\Yczoraj, pomimo gwaltownego ognia arLondyn, 1 J)aździernika. (T. wl.).~,,Lloyd" poćzęlo dzialalno:>ć w Łodzi.
tyleryi nieprzyjacielskiej, umocniliśmy teren,
Honorowy zastęp harcerek i harcerzJ
doMsi o zatopieniu slrnnerą · rosyiskiego
zdobyty w pobliżu fermy na pda:duiowy-zasprze·dawat l1rosrnry „Biblioteki Nowości",
~
" i. parowca angie
. 1sk"
1\ff
„,_,mma
·1ego. 0 ,L,a;yhcod","'
chód od Le Sar.e, i odparliśmy k(lntraraki nieZa!ogi u:rnt-0wano.
., Publiczrrośe przychylnie witala tę inowacyę,
przyjacielskie w sąsie<lztwie szańcn. t:;:;IT. ochętnie nz:b:;:v.:a~qc breazury, .wie<lząc, że pie·
raz heskiego rowu strzeleckiego
niądz za nie dany. P.óidzie na dalsze WY,daW:-

:~;:;,aj:d~~et~:J~~;i:~k~*~ ~~~~n :.go stra~

dys~rZE rmnołuc~i gfH&Hi~ł.

I

Komunikaty frBncnskiB. '
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da Pmncvt

fJODZINA
uł!il:'rne. OO.ląd. w każdą niedzielę

na

~wa „,G~yfa:J':'.

j

· Z teatru Polskiego.

niezbędne istnienie komisyi międzyzwiązk~ ·

·iaszego miasta i w okolicach ukazyędą szerzyeie1e książek pod znakiem

. ,.ó ~O<ldzialu ł6dz;kiego mieści się przy
'< .."Y: Ziefohei Nr. 6, przyjmuje wp1aty na u~
-.f~-~-·~N.·~ ;;:n)Qwie~ia J?:ll biblioteki i sprzedaje

Za.

Po dlugich dyskusyaeh zebrani uznali

POUSK.I.

:V?j,

i

z~znaez~~ąe 'przytem, . że dotyeh~S:ow~
JeJ dz1ala1wosc me odp·owrnda żadanm. Wypowiedzia:n-0 się za ~eorganizacyą rzecz.onej

„Faun", Jmmedya E. Knoblaucha.

l

WARSZAWi\.
warsza1~ska.

Po nieudanym eksperymencie· z „GromiI komisyi.
woją", po €fektownym i tylko · efe1."townym
„Mlodylll lesie", teatr Polski wyistawil w sobotę
„Fauna" Knoblaueha, trzecią z kolei sztu~~:~\lpe„olne brą~zur::_.:_. .
Stow. rob. przemysłu papierowego.
kę, która daje nam nareszcie możnillić ro.zejWiec radnych.
_szkÓlnlctwQ i.
ludowa. ·1 ·czl
og?lne
rzenia się nieco w jego materyale aktorslilm.
. ·.(o) W teatrze żarg<mowym przy ul. Oboźne:
.,. -~
. Wezora· ro"zpo.częly s1e zapisy na km:sa 1· . _onl-..~\\ •• te"'o ,' ~.-0warzyszema. OmaWI.ano
Przedewszystkiem jednak - kilka słów o odbyl się wczoraj wiee żydowski, na którym trze
:.1h1 dnrosly:h pizv Sf!nv. szltolnictwo i oświa- cllzi~alnosc ~ucmu eentralnego zarządu ku- 5amej sztuee.
.
.
·
·radni, z grupy ·ludowej Rady miejskiej, zdav;a1'
''. 1"'.:lud.ow.a Kursa· ;a .mzadzone w ten sposób
c 1m robotmczych; odczytano też sprawozdaP~zyziemn-0ść, obłuda, gonitwa
,zlotem sprawę ze, swych czyllllosci w Radzie, referując
....
.
•
.
"'·
·
~
·
·
'
nie
o
d
·
l 1
·
1
h
·
"
·
(""'
·
zb~~':kazdego prze<lmi'oh1 bedzie udzielane po 1 . , • ZJa.a nc.sei . me m_ suowarzy~zema. 1-~J
- -0tó cechy :\rróla stworzenia - człowieka, o.- sprawy: zaopatrywania ludnośei w śr-0dki żvwno
;;.. . 12;z[ekc ·. ·
,
·
11~~icnm .ro?-0tmc~eJ},. ktora -0bec~e wy~aJe to kanwa; na której znaczy oń to e0< się zwie . ści, urżędników-żydów w inslyiucyar.h miejskich.
• · •····
'."' 1 •
· Yl.
• • __.
,
8u0 obrado w dzrnnnrn. Postanow10no zwięk- życiem, nie wiidząc istotnego jego piękna. Praoraz
. '.' szkól. dla
. dzieCi tvdowśkich;
„ ,"
{". . . Uroczystość 10-Ieeia szkoły przy gazawni.
szyć porcye.
_
gną{} unaocznić. to, autor zdobywa się na nie'Lb~.· zresztą . nowy p-omysl - wprowadZia ko. Wcwraj©.y -0bchód 10-lecia sz.IDoly przy
N-0we St.;;;rzyszenie.
Losy' biblioteki nniwe~syteckiej.
smat,ego Fauna, sięga w dziedzinę fant_azyi,
1-.uownf rozpoczęto nabożeństwem w 'kośr:iele
(o)
Jąk wiadomo, władze rosyjskie, wyskaz11jąc
pó!
boga
na
zetknię-eie
się
z
ezlowie;w_• Krzyża, które odprawił prefekt szko!y,
Organizu~e., się nowe Sto.~ar.zyszen1e kujeżdżając z Warszawy, „wy.ewakuowaly" rókiem .
~·
:&s. Malezyńs1ti; na chórze graJ:a -0rkiesira i pcow handluią:c.ych -0d:padkam1.
.Autor pragnie zbllżyć człowieka do na- wnież rozmaite fundusze publkzne, jako td
.,;
śpiewa! chór fu.iecięcy szkoly; po nabożeń
tury,
jako jedynej prawdy. Udaje mu się to w cenniejsze przedmioty, do których właściwie
Z
fabryki
Grohmana.
Btw:te . udano ~ię db ~e~1rrsy Rz.emieślniczej,
rząd rosyjski żadnJ-'Ch nie niógl: rościć pretenzup,elnośd. Wskrzesza w sercu gra·qza i utra!llt Widzewska Nr.. 117, ,gdzie ~byl się popis.
Zamknięta w ciągu dwóch· tygodni tania kuchsyj~ Ofiarą tej grabieży - hmego wyrazu, docy:usza
najwzniośl~jsze.
uczucie
~
miłości.
A
PopilS rozpoczął -się hymnem „Boże coś nia dla rnbotników dziś znów zostanie otwaria.
kfadnie ·rzecz przedstawiaiąeego; znaleźć niestaje
się
to
za
sprawą_
kosmatego
Fauna
.
któ. (Polskę", wykonanym· p:rzez orkiestrę i chór
60 d'iięci ze szkoły fab:ryeznej Grohmana bęry'tniuio to nie chce przebywać dluzej z ludź . pod-0bna .:_ padły najcenniejsw przedmioty
iilcznio;wski. KieroWńik szkoły, p. Maj-Ma- dzie otrzym}-walii ~dżien.nie obi.3.dy bezplatne.
ze zbiorów uniwersyteckich, a przedewszyatmi,
ucfokająe do pól i lasów. Zanim to jednak
.-. }ewski, -0dczyta1 :sprawozfui.nie za ezas istniePiekarnia dla ro 1>0.iników w· dalszym ciągu
kiem z bibliołeki. Co tylko mia!o powE.żniej
uczy-ni,
nie
sz·czędzi wyrazów gorzkiej praw."'. "· lllia szkoly. ' Następnie w imieniu r-0dziców czynna.
szą wartoęć bibliograficzną - \Y;7wieziono.
dy,
demaskując na każdym krolrn .kon wencyo"• ·•• ,. iabral glos jeden z robotników gaZ-Owni, dzię· ·Obecnie dowiadujemy się z „Moskiew~
nalne kłamstwa i calą marność natury ludzJlrojąe :zarząduwi. gaź-0wni za opiekę nad foh
Lódzka O'rkiesti-ą Symfoniczna.
skieh
Wiedomostiej", żę posel Haruszev;-icz
hećmi. Przeill,ówięnie swe zakończyl on oIuaugui-acyjny koncert L. O. S. odbędzie się · kiej. Jt<?' bezlitosny.
wystosowa:t d-0 ministra .oświaty; hr. Ignatje·
'Sz"":ka
zrobiona
dobrz.e,
ze
znaj·omośóą
'l!ri'zykiem: ,;Nie<l.h żyje wolna>i niepiodlegla w sali koncertowej V~la. Dyryguje p. Br-0nislaw
wa, Hst, w którym prosi o. wyjaśnienie lrwe:P-o1Ska", oo zostalo przyjęte -0gólnem powsta- Szulc. Program Za.powiada niegraną dotądw Łodzi techniki scenicznej, nie. przesadzioria w efek- styi .co do dalszych losów ewakuiowanej do
tach, w miarę poetye.zna, robi wrażenie .nader
:!Ilem z miejsc 1 oklaska'mi.
symfonię Rachmaninowa, oraz uwerturę BeethoveMoskwy bibli-Oteki uniwersytetu warszawskie~
Na popci.s zlożyly się': deklamacya, śpiew na „Eleonorę" nr. s i Karlowii::Ul „Odwieczne pie- mile.- Duto w tero zasługi wykonawców. W ·go. · Ha.ruśewicz podkreśla, że zbfory bibliopierwszyin
rzędzie
wymienić
należy
p.
Kl-Oń
1 iprodukcye orkiestry pod dyrekcyą p. Goe- śni",
graficzne uniwersytetu warszawskiego stanoską,. bardzo utrzymaną w linii 'parweniuszkę,
bla. Przemówieniem dyr. gazowni, p. Czeslawią. polski skarb nar·odow:/,
gromadzony w
oraz
p.
Dunikowską, pełną wdzięku i szczerowa ·. świer.czewskiego, zakończonq
uroczyOfiary.
ciągu
·całego
szeregu
lat.
Biblioteka
znajd·ości ·lady Vancey.
D.o najszczęśliwszych moiSf.ośe.
W trzecłą bolesną roeznieę zgonu zacnego przy- 'mentóyv tej -0statniej zaliczamy końc.ową scewal:a śię wprawdzie w gmachu uniwersytetu
jaciela Adolfa Pin1n1sa, składa Henryk Fuks kop. nę drugiegio aktu. Akt. ten zresztą .jest. rdze- warszawskiego, tworzyla .ona jednak łnstytu·
Z Irneli:ni.
50 na kasę wdów i sierot przy Stow. prac. handl., · niem sztuki. · ·
cyę zupełnie sanwdzielną.
Wobec tego, że
· ···
.
W 21' tanicłi 1.11:chni.ach komisyi między Spacerowa 21.
Książę Silvani (Faun)
w interpretacy.i uniwersytet warszawski prieniesiony zosta"
ttwiąikowej związków riobotniczych wydano w
I, Budzy@rowie; z okazyi urodzi!ll pierwszej p. Woskowskiego wykaz.al lekkość i zwin- · dio innego miasta, przet{) posel: Jl·olski uważa
ciągu września 420.000 obiadów i oko:to
wnuczki,. ofiarowują dla żyd. Domu sierot marek nósć, przyda~oby się jednak może nieco wię- · za konieczne dowiedzieć :się o. dalszych l<r
:120.000 fantów '.clileba; bezpłatnych obiadów 50, dla kliniki biednych pol-Ożnic przy ul. Mikola- cej ekscentryczności czy też p-0Iiiysfowości w sach biblioteki.
;wydan-0 okolo 4JJ.OOQ.
·
jewskiej mk. 50; dla Niedoli dziecięcej mk. 25, dla podkreślaniu ,;boskiośc.i".
. Hr. Ignatjew zawiatlnmil p. Harusewicza
·
Z -On. 1 paidziernika liczba obiadÓ.w bę ,;Ezras Ilmim" mk. 2-5, dla 1.~chitl przy „Talmud
.Lord · Stoubury (Orlowski) mógłby być że bibl.ioteka rzeczona powinna się znajdo·
; ~e .zwiększona o 25%.
Torze" {przy ul..Jakóba} mk.: 25,-dla żyd. ochrony nieco lepszy, nieco mygJnalniej kreowany.
.wać przy uniwersytecie warszawskim, a zakobiet mk. 25.
Morris (Machalski) niepotrzebnie zacia- tem 'fosy jej są ·!)aThowicie związane z losami
Z'e ,;Sfi-zechy rol)otniczej't.
tego uniwersytetu.
·
gal po żydowskU.
~
· Pieniądze z .Ameryki.
Oupio1'dedź, godna urzędnika rosyjskiego
· . -W lokalu wlasnym, 01g1ńska Nr. 14, z u~
. ·• · ..·z;upelnie blado wypadły· p:oz.ostaie !'ole,
Hr. Ignatjew, ·naturalnie, zna tylko jeden „u.
Za pośrednietwem' Aineriea Ekspres Company ·jak adwokata, malarza i V~viany. R~ezyserya
· działem ·poo·· · ezfon:ków, odbylo się zebranie
'4'Strzechy roooi:iliiezej"; óbradiowano nad -st-0- w Berlinie, na ręee gminy.:iydo:wskiej nadeszły pi~ st:aranna, oo jest zaslugą p. Sachnowskiej. niwersytet warszawski"· - ów wywieziony '!
Warsza~y-, nie mający już nie wspólnego !l'
· i-ki.
, tmnkiem ,,$fciel.iliY: .i--Obofaiczej" · do k<0misyi :niądze z Ameryki dla 32 osób; wyplata odbędzie Wystawa bez zarzutu. .
.. -5i~~{))Vej.
..
się jutro, mię{łzy . godz. 10 a 12 przed południem• .
. Polską. Gdy ów uniwersytet wróci, to, zda-

~~stew.

I

. .

otwi~tn

r··.• .

V:. ~ob~tt odbto~ się

J<ronika

zebr~nie

I

za

j

I .

0

•

•

~

„

'.

~ '

• P-0~ weze~ch _wyjaśnień ~a piśmie i w slowie w ·spraw-ie nowej pożyczki w-0~enneJ liązą,
li: ,ieszeze ó~osobmone pogloski, które mogą trwożliwe natury wstrzymać -Od subs_~
:yi. Wscystkie te, pogłoski otr:z;ymaly teraz ostateczną autentyczną odpra·
lW_ę P,xzez seknetaxza stanu skarbu Rzeszy, przez sekretarza stanu ministeryum spraw
•o

,,"j"Tui,,;01{~'l;-·b"~f,~';'?~i-~~"'::~

'ffł~ .. _ Czy

-

wewnętrznych z rac:yi li;onferencyi z pr.zedstawiciela~i Niemieckiego Banku Handlowego,
Ni~mieckiej Izby rękodzielniczej i rzemieślniczej, niemieckiej Rady rolniczej i Komitetu
wojeneg-0 przemyslu niemieckiegą, którą w następst:wie pokrótce streścimy.
·. . ·
·
·
.

1

'

zamierzonym jest sekwestr· wierzytelności kas

oszczędno~ciowych?

: Q.>:cc -

~

'·

po-1
· „Fakty tymczasem zadaly klaU1 tej pogłosce; dowiodły one, ie rząd nigdy nie mi.ai
. na myśli przystaJ1ienia d-0 przymusu w jakiejk{)lwiek bądź postaci.

lt

~możliwem ··jest zniżenie

stopy procentowej przed

Sekł'-~z stanu. skarbu Rzeszy, wiraziwszy swe zdziwienie, iż pog!>0skę tę rozpusz·
·,;sądzę, iż po dłuższym nafuyśle nikt nie będzie mógl podobnie wyraźnegó bezpra~·
:Wią,Jl1Y · ' ~ •.W..QJli~e. i ża-Onego_ rządu TI.ie posądzi o pod·obną pr-0pozycyę lub parlamenm ltZes
.źgó'dę na nią. Oczywfooie, pt> w-0jnie bętliiemy potrzebów.al:i pieniędzy na·
wyleczeni~ .. ran,..dla qdbudowania życ~a gospodarczego, lecz gosp-o:d-arka iinanso\fa i techillika7~f.K.-.ow~ (~' dtiś.ć wydoskmihlone, b~ później, gdy zaj(lzie potrzeba, nie pójść dro-

gą łamania przyrze<:zeń platni'czyeh, lecz obrać drogQ .prawego i równomiernego WykorzyMuszę powtórzyć dzisiaj, iż każdy rząd i ka:i:dy parlament,

I

;

pożyczka wojęnna.

•

stę

które są odpowiedzia1nemi za zarząd i jego prawodawstwo, mrnźać będą za swe najważniej.:;ze zadanie, dotrzymania względem wierzycieli państwa - a należy do ni~h wszak
tylą milionów slabych ekonomirznie-danego przyrzeczenia zap1aty, to znaczy, że pożyczka
wstanie wedlug pełnej stopy oprocen.towaną, a jeżeli przypi;szrzalnię po roku 192-± miałby
być ucizyniony użytek z wymówienfo, wypłaconą ona zostanie w pelnej wartofri nomhrnlnei.

. ..

.,,
sp~entęzyc

znowu zaraz· po wojnie?

---

,_

,

da

termh1u kon\versyi?

stania źródel podatloowych.

ezają lą<!zie, których trudno posądzić o peid'obny brak logiki; powiedzial on dosl-0wnie:

·111.. Czy·

upły'\vem

w 53praw.ie tej

prez~dent d~~~~j'.i. 'banku Rzęszy, d.~ v. Haven:stein,. oświadcza:
"Troski i wątpliwości eo &ó>l.6§o}Sąim:eslnśzne. Nie .·węga wątpliwości, że po wojnie

kfoh tę<l.ą odpowiednieG1i i wysl,;.rczaj').cemi do przyjęern na\vet bardzo wielkiego nawrJn
niemieckich papierów wartościowych, a przy v.cspóldzialaniu kas poży;czkowych, które ll~-

;Jr·... rz·u·'.·c~.n.·~ ~o.staną zr:.aczr:.~.sumy r.s·.··u··.••···b···.·.•.5k;ybowan;y.·r.h···;:•.·.·.;?.•·b.· ecnie. pożycz·e. k wojennych ., dą musialJ' być utrzymywane jeszcze przez cały szereg lat, a przynajmniej przez cztery do
celem 1ch realizacy1, oraz memmer
:;w:ą,H>z znaczne .sutriY nowy.r.h .zapotrzebowań kre- , pięciu lał, dadzą możność rozlożenia na pewną -0dpowiednią liczbę lat stopnfowego realifi.ym sJrowią. .się na rynku. Je-st to j . . .. . ·: aw:ia wiatloirreni i instancye miarodajne zda- '!_ zowania tyeh przyięlyrh sum_, a tern samem znpobiegliięeia niekorzystnym następshvom".

....ina
.••·.·.·.··.·.' ..cyne
..

tąa·i~$.'°L.·.A~w·
Zu
...;·ru'.P.;eln,·
. ·i.·lee,,,,m.yr·r,aw~ieez·,S:Pz•. er. a.mw,ę_:t.~·.·n.:.z•_aę.·.:..s~.;,·~.: m.·.·.·b-.·ę~db.,.,e.· .:. We i:Cnzi~eńsm~tw.=.····e··.·•.;:1_·t··.,~~_ec~m. :·trzeba się będzie .spot~·.·
a
r~
v„ 0 ..._..
0„ . 1 „ . . „ ~ff" JW.
v

01

··.· ...· Sprawa jest pierwszdrzędnej: tio~iool~.5ei

i' wymaga jaJmajpow.a,źni.ejszej

rozwagi, a

•Da wido.knsą już zupelnie określone"-płany fzarządzenia~ które wedlug wyrachowań ludz-

Czy

l

subskrypcyi przedł_uża, czy skraca trwanie \Vojny?

tef•wypowiedzial się sekretarz stanu spraw wewnętrznych, dr. Hellieuwagę na brutalną wojnę handliclwa Anglii przec.iwko Niemcom i pań~:ąlny~ i nazwał Anglię
.
••·.·. ·•·· < ... .
.•
.·
.. ~ $Pt~.siężenia świata skierowanego prz~dwk-0 nam''.
· i~teg-0, że Anglia. w swej wojnie zniszcteniaód~sarnęgo początku tak bar-1
· · potęgę pieniężną, musimy dowieś~ .że rachuby te sa falstywe, musi·

•!l,. on

Prezydent banku Rzeszy prieditaivil szczegófowo. brane w tej sprawie pod uwagę.
plany i zarzad:zenia i uzyska! zarazem zupełną i zadowalniająrą zgodę zebrania, zlobncgo z lndzi .doświadczonych na tem polu i zd:olnyc:h dó w~~dania sądu. ··
·

niy przy piątej. pożyczce w-0jennej cliowieść ponownie
bneg-0 i falszywego zc!ania, niż zdradziPekie slo>1·a:
.wojnę". Wlaśeiwem je;;t przeci\;-r,ie: „IHo podpi:"1'.e
cenia w-0jny i przyśpieszenia zwycięstwa. Kto kr~'je
dzieło. wrogie".

zwycięstwa. Niema bardz.iej Irnnie„Subskrybenci, poiyrzki prz'.:dl11żają
po:i.yr.:d:ę wojenn<,J, pomaga d!o skró3\':e pieniądze i;-,' dornu, ten upra<\ia

2155-1

'~
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GODZINX
niem ministra, wr6cą z· nim i zbfocy mrlwer~
,syteckie.
A jeśli n.ie wróci? Za to przecież ·hr.
Ignatjew odpowiadać nie może. W takim
razie zbiory uniwersyteckie pomnożą 1ic:zbę
,grabieży, doloonanych prnez Rooyan w kraju
naszym.
·

niom niepodobna. Trudność · powię~ też
brak gazomierzów, których prod'ulreya nie
może pokryć upotrzebowania. Przez pe"\Vien
czas w zarządzie gazowni uprzedzano zglaszających się, że in~talacya · nie będzie prędzej
przeprowadzona, Jak ~ 6 - ~ tygo~; ·. obe?"
nie zaprzestano na razie PI'ZYJIDOWama z.am0:wień, dopóki znaczniej-sza ezęść już zgloo:r.o- ·
nyeh nie. będzie zalatwiona.

święta żydowskie w Warszawie.
(o) Dziennik żydowski „Warsch. Tag." podaje
Zuchwała kradzież.
następujący opis zewnętrznych objawów św5.ąt ży
dowskich:
(o) Do zakładu .stolarskiego Stani..slawa Katza,
„Na wszystkieh ulkaeh wa:rszawskieh, pooząw
Mar&lllkowska 129, zglosil się jakiś nieznaiomY
szy od Muranc>wa aż do Alei Jerooolimskich, w r.o- . mlody ezł-0wiek, przyzwoicie ubraaiy, który, zapyku bieżącym, więcej może nit zawsze, znać bylo tawszy o wliIBciciela zakladu, -0znajmil, że pragnie
święto żyde>wekie. Wszystkie sklepy żydowisk.ie bez
powaerzyć mu większą robotę. Wlaśeiciel zakładu
wyjatkn, były zamknięte (od .środy o zmroku) d-0
znajdo-wal się w sąsied'lliem mieszkaniu i ów ni~
piątku wieczorem. Po ukoń:ezeniu świąt, asymilat1r znajomy pozostał sam w warsztaeie. Majster stolar-

--.

rzy .na ulicach chrześciańskieh p011Wolili S<>l>ie. nan-0we> handlować 'W soootę.
Studenci żydowsey prosili na 3 dni p?Wi świę
tami o uwolnienie ich na św.ięta od wykładów; Lecz
wigilię zawiadomiono ieh, że to jest niem-0żli.we.
żaden jednak student fydomki ni~ przybył na
wyhlady.
Przed ~gogą oświaderono sfudentom iydowskim, że za daW111yeh czasów, gdy w szkołach
:wyższych byla norma. procentowa dla. żydów, komi.tet. synagogi mógł sobie pozwolić na wpuszczanie
do . synagogi studentów żydowskich. Obecnie jed·nak :nie m9'ina zadoM ·uczynić ich pr<>ębom. Studenci, którzy llSilowali się przeciwstawić, zostali
!Przez milieyę odprowadzeni do okręgów, gdzie spi-

:w

·sywlll!lo
nego".

protokóły

za „nai:uszenie spokoju publiez..

Od aawna już nie widziano nad Wislą tylu ży
wytrząsających kieszenie nad w-0dą przy modłaeh, ilu w roku bieżącym. Na gieldtle przez oba
:dni Ś\\~t nie dokonano żadnych operacyj .pienię&
nych".

dów

Ogłoszenia. i reklamy.
'(o) Naczelnik milfoyi miejekiej polecil pp. komisanom ściśle przestrzegać rozporządzenia z darla
7 kwietnia r. b. o niedopuszczaniu do rozlepiania
.tgloszeń i reklam :na mmaeh, parkanach i t. P.-

· '·

ski, wróciwszy od

wlaścieiela,

któremu

zakomuni~

kowal J><>-Wód przyjścia nieznajomego, zastał owego
mlodzieńea przy dl'ZiWi.ach pośpiesz.nie wychodząc&
go•. Nieznajomy, motywując, że ma jakiś pilny in·
teres do zalatwienia, wskazal zmyśl-Ony adres
'WSp()mnianej roboty i ulotnil się w IIliewiadomyńr ··
kierunku. Po jego wyjściu zauważono .brak r6żnych
drobnych przedmiotów i portfelu z got6wką. ·.
A

U_

re.

Teatr i muzyka.
Teatr Wielki. Dziś premiera opery F. SzoP::

skiego p. t. „Lilie''.
Teatr Rozmrutośei. Dziś i jutro „Jastrząb"
Croisseta.
Teatr Polski. Dziś .;~.„J'CTY trup" Tolstoja.
Teatr Mały. Dziś „Pan dyrektor".
Teatr Letni. Dziś po raz !)..ty „Synek a:dmirata".
Teałr Nowości. Dziś „Dzwony kornew.ilskie".
Teatr Praski gra w dalszym ciągu efektowny
wodewił „W esoly Poldek" z p. Tartakiewiezem w
roli tytulowej.

·-

ivnana i GiBDiB.

wy-

(o) W ostatnich czasach zamówienia na
instalacye gaz.owe w mieszkaniaeh prywatnych
naplywaly do zarządu gazowego tak licznie,
że zarząd ten ujrzał się-bez niemożebności za.dosyć uczynienia wszystkim w tymfzakresie
żądaniom. Pomim<> znacznego powiększenia
personelu instalacyjnego, podołać zamówie-

rodzaju".
Cykl rozpoczyna radny, ks. Marcfn

powski.

Szk~

·

„Ks. Szkope>wski nie lęka się nieW>oli, ale
bardzo lęka się glodu. W ;niewolj_ - bądź co
bądź żyć można. Nie stras:zme mu jest życie
w nii:lw-Oli. Straszna jest dla niego śmierć gło
dowa.

WSiBrpniu 1916 r. wzuowiony został

•,,_Lud Polski"

I

„

jaciół i Czytelników, aby przy6ylali swoje adresy i przez
każdą okazyę zamawiali· gazetę.
Upraszamy wszystkie sklepy i spółki o pomoc w rozprzedaży „liurłu Polsldego". Każdy numer w Warszawie

kosztuje tylko lO groszy.

·
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, · Kursy dewiz.

I

Charakterystyka ta, trafna w ujęciu, wywrze może ten skutek, że jedyny w Radzie

miej'Skiel przedstawiciel duchowieństwa bę
dzie na przyszlość traktowa! kwestyę niepodległości Polski mniej-jowialnte.
Wymaga tego powaga stanu, który reprezentuje,
·

„
„

„
„
„

„

„Paryż/.

11

„"

ekonomiczny.

PETERSBURG
pitfistw..
• • •
5% pOŻ; Z r •. 1905 . • •
Poź. premj. I em.. . •

23/IX
81,90.776.778

Akcye Dr.t.Mosk.-Worones.
"
" ·. Wladykauk. • •
Rosi b-ku dla handlu
zewnętrzn.
~ • •
„ Syber. b-ku handl. •
„ Pet. międz.b-ku handL
„ „ b-ku dyskont. ·~
_Azow.-Dońsk.b·ku handl.
"
Baku
• • • ~
„ T-wa Nobel
•
„ Tulskiej fabr. naboi •
„ Zakł. BriafJskicb • •
.„ Hartman • • • •
Akcye Malcew . • • • •
Nikopol-Mariupol •
" Zakł. Putiłowskich •

SO'i.-

!°Io renta

" " .rr„ .•••

„

„

"

586..2685,-

70. /ł

5.8450

22/IX

s111,
90.785.-'600.--

815.2685.-

..

456.710.-

520...:..
600.-

525.529

650.-

6:15.658

600.-

855.i'60
850.12C.5.1260 1270,-

e~.20

2919
92.40
63.-

217.25

217.20

.

Medyolan

256.281
249.249.~
440.·412.278,-.,280284
133134 135.1381/2
Lena-przem. złoty • 557.562
560.565
253.255

. 6iełda 1ondytfs~a.

•
.
•
państwa Skandyw. •
~ fi ę
..,{)
•

„
„

„

"
„

Szwajcaryę

„

„

•

„ Nowy Y-0rk

28[9
70.a ł
fi.8.'iiiO

30!9

n.32
25.37
91.10
82.60

Banknoty markowe •
Czeki na Amsterdam

:;~~;3

26.48

91.05
82.60

~919

!!t-'19

144/75

144.75

329.50

329.50

155.-

]51\.~

230. 75
115.75

230.75
115.75
7.945

7.945
•

280. -

280.~

Londyn.
Czeki na Amsterdam, 3 mies.
„
krótkie
„ „
Paryż, 3 mies.
" "„ „ krótkie •
"
Petersburg, krótkie

28f9
11.825
11.665
28.22
27.82
149.-

11.82:i
ll.i'i7
28.27

Banknoty rublowe •

"

„

27ł'l

.Paryź.

814.820

L'ONDYN,
27/fX.
21 /1 '1' Konsole • • . •
591 1,
5% poż. ros. z r. 1906 •
89 1{1
4 1/ 2 '' poi. ros. z r. 1909 • • 81. 11,
4,_l/,• poż. wojenna ang.
• 94,1/a
Goldfilds. • • • • • • • 1.5/a
Francuska poż wojenna. • 84.1/4

•

11.61l~fł

41.875

,i,.7150
4.76f5

92.50

Amsterdam •
Nowy York •
Londyn.

46.025

66.425
69.244.50 '

4.7150
4.7650

Wiedeń.

Paryż

29.-.

3

Wledei\.

452.454:
':'20.--

Slł.

„
„. „
„ „
„ „
" „
„ „

3.20
42.5iiS

2919

Zurych.

„

124:.-

42 5211,

41.87 1/:1

„ telegraficz.

52.57.50
85.CO
83;C...:
47.50·

29.69.05
24,1,50
11.66 1/i

Czeki na Berlin •

·6iełda .retenbnnka.

„

•

144.-

29l9-

66;4Vf,

Sztokholm
Nowy Yo:i:k
Londyn •

22/9 '

3019.
46.05

Nowy York.
Czeki na Berlin (a v.)
•
„ . „ Parvt (a v.)
„ Lońdyn (60 dn.) .

"') Cytata :według stem>gramów ··ur:zędowych
Rady miejskiej.
·

-

• • • 47.50
• • • 12Zl.S.2
• •

Kopenhagę

„

„

23/9

„ " , 144.• • · • 52• • • 57.50
• · • • 86.50
• • • S'ł.~

.
. .
.
.
..

27.88

Czeki. na Londyn
Nowy York

"

„

"

"
"
"
"„

26/IX
60}/,

"„
„
„"
„
„

"
"

Petersburg1 .
Włochy
Szwajcary~

Madryt.
:Amsterdam •
Danię

Norwegii!
Szweeyę

5.85

;

21p.

27.87
150.50. ;

2619:
27.88 .

187.9il.50

fi.85
188.50
91.:_

109.50

110.-

588.23tl.159.-

5<16,50
239.-;-

„

159.50

162.-

162.....;.

164,.-,

165,...;.

89.'/2

8l.-.-

95r fs

1. ls
-.-

, Naczelny Redaktor: Cezm",

:Zawiłowski

5

Orni

nakład:

Wydawructwo nolskie A. NAPIERALSKI
C. ZAWIŁOISKI.

=

Zapisy .na kursy ranne, lVieczorne lub popoł~dniowe przyjmuje kan- • .
się w pomedz:ałek. 2 patdz1ern1ka o g. 5.50•.
celarya szkoły codziennie od godz. 5-6 i 8-9 wieczorem.
Język ni11ml111ki, grupa mzsza (gramaty~a, ~ytame, konwersacya~
..,.
,· x~ ł.ÓDŻ, ul. Karola 8. ~. 2143-3
, · we wtorek 3 p34dz. o g. 7. Zapisy 1 mformacye w kancela·

ryi kursów codz1enme od 5-7.

„Lud Pols i" w każdym numerze będzie zamieszczał
sfarllgo lirzagorza", w 1..-tórych lirzllgorz Ull11rny

.
„Lud Pols . i" po dawnemu, na nic i na nikogo nie
oglądając się, stame · przy chlopie i robotniku, jako jego
szczery przyjaciel i doradca;
·
· „Lud Pols i" gorąco prosi wszystkich dawnych Przy-

..

28/14'.

sz&oin ~!~uk~e~~~k.ma~t~~~1~~~!b1 1z1źa1 łKursy .iflZYków ft. Bornranówn:i
f J L E llBf' A N A =.
ŁÓDŻ~ Wólczańska. ,23 (:?..gie pi~tro).
pro • •
.lYJIL
·
-- Język nil!ml1111ki, . grupa wyższa qiter~t., konwersacya) rozpoczyna

"nawędy

kach;

29/IX

. .. .. .. .. .. ..
362... ... .... ... .. . . . 768.-.1,5091J:7.. .. . .. • • 50.-

zawieszony przed wojną przez Moskali za
mówienie szczerej prawdy polskiej.

podawnemu będzie pouezal: Braci Rodaków o prawdzie polskiej, o poprawie doli Ojczyzny i o polepszeniu doli ludu;
„Lud .Pols i" w każdym numerze daje porady pralllnll i wskazówki, jak się bronic przeciw wszelkim krzyw.
dum i naduty11Iom;
„Lud Polski" przy Redakcyi swej otwiera dla Czytelników „Bluro. Porad I Zaiał11ńA, które b~dzie wnosiło
wszelkie skargi do wladz i dawało pomoc w różnych tr-0s-

pary&ka.

.

Dział

- 1,· - ~ D:roiyzna a przekupnie.
- ·, · '(o)' Jedną z przy-czyn droży,żny .w Wargzawie pr-0dukt6w sp-0żywczych jest. wykupy·
,,Najlepsi"."
.wanie wszystkiego przez przekupniów, ookol·
·-wiek wlościanie lub ogrodnicy podmiejscy
P. Gromfoz p-0djąl na szpaltach „Widno:dowożą do miasta. Codziennie l()d wczesnekręgu" pracę nie bez glębszego znaczenia.
go rana handlame najr{);Wlaitsi czatują :pod ··Ot.o, na podstawie bezpośredniej, a bystrej
miastem na jadące wo.cy i nieraz staczają wal- obserwaeyi wpoczątkowal album sylwetek
ki formalne pomiędzy s-0bą lub urządzają li- radnych st. m. Warszawy, wybranych, w myśl
.cystacye. T.o sam<> dzieje się i;ta targaćli.' Pu- zupebiie poważnyeh nawoływali, p. B. K. w
bliczn-0ści d'OSf.aje się to tylkJO, ~oo iej Jlrzeku„Kmyerze Warszawskim", aby oddawan-0 gto,.
;pnie z laski :ppzostawią. Istn.iej-e wprawdtiie sy tylk-0 na „najlepszych". Zrazu byl-0 „najprzepis, zakazujący handlarzom Wykupywa- lepszych" mniej. Dopiero później, kiedy
nia produktów, na targi zw-0ż-0nycli, ·do pe- ·
„stanęło porozumienie obu Komitetów wywnej, zgócy oznacwnej godziny; przepis ten
borczych na gruncie zniesienia wyborów i zajednak jest martwą literą, nikt nrui nie zwrastaj}ienia ich przez auton-0minacyę, parasol apoca uwagi. Gdyby g-0 z calą ścis~ością (l-Opilteozy oslonil równą aureolą wybraństwa także
nowan-0, jak się to dzieje wszędzie za graniglo\VY Komitetu Demokratycmego. Po za paracą, usunięt-0by bodaj j-edną tz przy.czyn dr-0źy
oolem zgody zo.stala jllż tylko skrajna lewica".
z.ny i to bardzo poważną. Dobro ogólu
Ale choć pod owym parasolem skupili się
maga teg.o od zarządu miasta i od jego milityi.
wszyscy „najlepsi", ·jednakie · jak dowcipnie
zaznacza autor, „każdy jest dobry w swoim

Gaz w mieszkaniach: prywatnych'.

nam

„Jeieli .kolega radn.y Sie~risz.ewski
.Pó-:
fiiełda
kaeywal: niepodleglość., jaką..;; mamy otrzymać .
to .,..,.. rzeczywiśeie ..,... pierwej zdechniemy. z gloPARYŻ
du; a potem dopiero .otrzymamy niepl}(}leglość.
3%
·renta
francu~ka
Za taką zdeehniętą· niepodlegość ·uprzejmie dz.1~
5°!'>
pÓż. francuska
kuje"*):
·
·
3D:0 pot. ros .. z r. 1896
Te sl<>wa, szczere w. swej bojaźirl, nie przyf.iOj,, „
z r. 1900
lłanqUe de .Paris
nioslyby zaszczytu żadiuemu ze złotoustych kazn1r
Credit Lyonnais •
dziejów Kości-Ola; ale sądzę, że znieważają one
Union Parisienne
przedewszystkiem imię Polaka. .
.
Baku
•'
Kęs chleba, pożywany w hańbie;; zos{al: w
Briańskie
•
Lianozow
słowach po-wyższych wzniesiony do godności saMal
cew
kramentu narodł>weg-0. Wbrew testamentowi_ KoNafta.
ściuszki, wbrew tradycyom Kordeckiego, kłam
Tulska fabr. nabojów·.
stwo żyeia ro.stało wz~iesiorie w sł<>-waeh tych
„
.Lena Gold••
wyżej ponad prawdę, osiąganą przez mękę i
Goldfields
• •
zgon.
Gdyby ongi na murach Jasnej Góry w habicie ks. Kordeckiego .stal ks; Marcin Szkopow. ski, upadłoby jegQ serce zatrwQ-ione głodem oblQr'
żonej tWierdzy, a w ślad za sercem .w.odza upaPetersburg
. dlaby - twierdza.
10 f.. sz.terl. • .• . • •.
Królowa polskiej korony mialaby u stóp 100 franków fr. • • •
100 franków szwajc. • •
swoich o jedną gwiazdę mniej, alę ksiądz Szkop„.
przej;)raszam ! - ks. Kordecki oszczędzilby soMe ·100 kor. szwedz. • • •
100 kor~ duńsk.
•
i swej zalodze niejeden dzień krwi, mozołu i
100 lirów • . . • • •
glodu, złożonego w:. ofie:rie tei.·idei, która nigdy 100 gµld. hołend. •
1 dolar • · • • • • •
ze śmiexcia swych obroileaw nie Ullliera, i wbrew wszystkim alarmom ks. SzkopowskiegoAmsterdam•
nie moie umrzeć z najkrańeowszego choćby l>ra"
Czeki na Berlin
•
1..11 wiktualów, gdyi · odżywia się nie dosytem
„ „ Wiedeń •
„ „ Szwajcaryę
rolą<lków, ale. tęsknotą wierząeE>go serca".

UCZ

IOWIE

Gimnazyum filologicznego
przygotowują

w zaJrresie V klas gimna- :
zyalnych we wszystkich przedmiotach po .
·
przystępnych .cenach.

I

No-w-oot'W'o:rzon:y

2148-~

I

Gzęstochowski~

skład mebli'

od 70 kort

poleca meble najlepszego wykoń
za funt.
czenia przy b. tanich cenach.
!Uldt; Za11ł111dnla 36, (front sklep) Łóg do prania. Soda
vis a vis lombardu.
gwarantowana 981".. Cena 30 kop
2144.,-1

lódź,Główna41,
.._uk•e„
D
a-9 dom Bulwy.
.
2053-:
lll

I· D~omoia drobna~

Łaskawe

zgłoszenia do . administracyi
„Godziny Polski" pod ;,Samopomoc".

. Kupię

„Niepodległość"~ pismo, poświęcone szczerej polityce polskiej, i pouczające, jak osiągnąć Niepodległe Państwo Polskie.
•

Rsdakcy11: „li.udu P11lskilllJD" i „łlłapolll11_gl111ii:ł"

Warszawa, Dr!.lynacka Hr. a.

· Wszystkich PrzyJacidł naśzycil. uml!lllzt1i11 prmllmy u od·
·
1365_:3

wiedzimls nas i ·a listy.
H§f

$Wf;.;;

e

!I .łlllłlł karta od paszportu.
Z
uUhiq ~ wydana z fab~y~i Al·
brec.hta Gampego, na 1m1ę Ma~
1

ryanny Owczarek.

2138-1

