społeczny

Dziennik polityczny,
RedahGJa I

PR!IUMERATlh
talnł.s

Miesięcznie Mk. 2.00. Kw:n<Wlnia Mk. B.00,
Za odnosz. do domu 30 fen.
Prenmµerat.a przez poczt~ miesięcznie Ml"... 2,;;30» kWIU's

Mk. 6.90.

„

+ fmt

HttminilłrrmJa

literacki;

wŁodzi,

OI t. GS ZE łl 11 w Kr65e9twla Pol'iklrmn
z~111zljn111r

fiotrkowskn 88.

!)O

wiem~

.ten. za

petitowy

·stronie szeM sxpalt ).

~Q,p~'IQ' (U

a

·

nrnt.niii 7 fen. za wyraz, naimmsj 'li
~ft~llittiltnl {po teklfole): Mk. 1.25 za wfo:ral!l petitowy (er, .j ~
~tl~i.!Jli.iłłr 75 fen. za wiemz petitowy (str. 4 !il>~p.).
W uz!;~ilł inrnl'.łiowy-m: Mk. 1.25 za wiers111 peUt.
4 l!?-p.)•

""

""'tr.

......~-·"----~...-~---.;.,~,~""

FlL!JE~ llz~toohowmi ul. Panny Marii 26; T@mas~{~ztd: F. GomuHi1ski; fłsalu .Km•yer~1 Pfodi:."; Admit!. ł'~hjanll1l~~ ul. Zamkowa 11; oraz w SoautG\Vclł, M~H~!~
.t.owJk1zuł

Dopir:n·o

wi!~l

na

g!ćiwny

d.ą

rDz.broili wartę wo:driewsk•! na górn.eh Denaso·v."'kkh, oficera i żoł:nieriy w·ziQli d<, niew.:ili~ zl':.breJi im dz.iafo i, }}Ol<i.cz:v'Ni!zy S'it ?>
IYtllii:iem Dzinłyńskh:gu, c.aly fon d.ziE«ń obok
,njego wakz;;11i• .Pierwszy i o.s:atni swój bój toczy} Sowiński w ohro.nie p.r;7,e<l moskalami

mn-

z,giillj): godniej jesr;e.ze, i1i2; w
legendizie, b1'0niąc ostatruego; p.rze,:z. s1e·hie '°''bslug[wanego dz:ia1a. Major świtkow.ski pisze:
„ \lv:alczyl~m oook.. &nvJń.sk:ie.go i !Jy.łem śv;iad.;
iii.i@:i jego bohai.ęrskic:h d'.fil.e1; tam · lliaar1~
gdzie wa1cz;yl, nie p&dając w tyl swojej nrewniailej ńogi, któta go d.Oeyó w tym dniu .rliwi-

Warszawy.
Od rokii 18.12 lraldrn bez 1wgi, n.ie opukU
jed11.al; w.o)ka ~;cnvilidd~ do' rCi 1:'Il 18W a~·11~
r; bs1. jaku 1~cr:.fit:·Ii~2~;:i.1:t. :::.t.l;..ely vrcłj.iko\vcj a""
:r:Iikar:sjnei. Gdy wx&g z~1grozH \Var.s::~:wie, sta-

::..L.. a~
„;. ,.„,:1·eo·u·
-t..:l 'U.!v .:;L.,,v
gda. Mam za obowiązek podnieść jeg-O,Sślawę: ;
Gd•· rankiem dn.ia 6 wrześ11ia ge,u. Demu:.;ka ws;nyśloua -0 śrni;e.rci Sowli1.sltiego prz.y !
'tiii:ski
;J.d:wie.dzil fort w·al~kii Sn\viius.ki skar·;\.arzu w k().§ciele, może być pi~kną w pi- j
iyl mu się, ie ;ma za rm.1.lą zulcg1' i :at słabą ar
smach poetyeznyeh; ale śmierć je.g-0 przy :palylerję; o.G\hił jed11al~: „żaluję dziś ba.rd.zlej
rapetach ma dalekÓ' więcej gr·dno:tlci .Ula poniż kif~d\' kDlwie.1; 1 mo\Pj n.ogi, l!dył dziś leniejlaka, walczt!cego za OJczywę i: W·a.iność, aniby
się ~jr.z.yżnle prz,;:Jafa. H<t{b~ jedaak ·&po·
żeli w kryjówJ:;ach kościoła''•
kojny; :l:atw-o mnie nie 'wezm:f'. I sl HW1 doKości-OJ.ek ~i'olsld związany lest z.a to, z pa~
~

~

4

1

tr:r..ymałl

międą o iooym buhater:z.e Tewo1uc}i r. 18U1J

(Urzęt1.i]'W-O).

Wschodni teren walk.

Wiel:m Kwa.tera G!®wmt d1mosi unia 5

łi~~ti~~~'ii'l„~rl~~m~,'.?:&"'~~a~·iu.ą
l!S~i~G~ilir.»

f §"'Dnt

\''l'Zi::ŚD.fa:

fort w·U:lr;ki.

, • Jego. dow(J::;.(~a,. _g0ne1·al ~<~z~i 5owi;1sk';
1dory <.:bna Łeg-0 imał tak dusw,Jme zakonc1,yc
s·.vój ży 1sot r~·1;.er.:;ki 1 g:Jtln.ie gtJ Llyl zaezynal.
Prz0,i)aty 37, jako mło\'.ly uczeń k~)rpusu kadetów, w dniu 17 kwietnia r. i'i'B4, gtly po·
VlSitt"'Vv'Cala p.rze"ł11v 1nosknl,c.v.;i VVar::~zay~:a, ~:rta...
nf~l ·ua t'2'.e1o kol2gó„„;: k3.ded pod. jego :iw··,i1err-

Snwiński

ina -

'I-ej ran{1, pl) z.d.o:byd11 z

się r.z1ucić m~Hlrnle

licznym wiemyc.Ji, którzy przyldą„ aby J!-Omodlić się za dusze tych, Jdórzy w jego
1.neniu krew za Gj·CZ,YL?-ę pl'iEelewałi.
Legenda fil'{}Dila kościo.leK wolski miejs:,cm fimie.rci gtlnerala S>Jwlń.;;kiego. Poda.ule
fo Huc:te się jeż;zcza po ksi:.iżecilrnch p~pulur
n;.-:.:Ji, a nawet po pud~ęt."Z..uik::rnh, chuc .zaprot,•::itowali przeciwko .nienm zm:az towarz).fl.ze
broni i świadkowie śmierci geuerala. 8t:uly·
L;enial:uemu -ęgólvwi wy{i.ała: się potlnioślej~zą
śmierc wodza na stopniach oł:iarza; woj.sfi:owi
wyrazić

„.

ki.&mi strnhnl:'. in;h dwóch fortyfik11cyj 1 mngli

h:uracłl

tuk

m~Rl...iIN.

(d-ffwou.iH taru major Krnszovv·ski); .reduta ur:
04 ';vyle;:isla po<l. lwnil?.c w p·owiei.rz.e.

„

jeżeli się

v:;Jęf!i:l.h~~I!.

(„reduta Ordona"). Obie miały po WO - .250
ludzi załogi, jedna 4, druga 6 d7.ial. Pomima
n.ie:>iychanej dysprop.u,rcJi sił, watezyły <ll:ug.o
i upmczy w:ie; lunetę nr, 57 zajęli moskale dopiero, gdy pa.<lli martwi ost;itni jej obrońey

W dniu dzisie}&zym uplywa lat 86 od zdo~
>Dyda Woli przez WOJ.Ska Paskiewicz.a. świa·
. cit~~ tych wa1'1r. bohate1·skich, l:ośdolek św. f.itaw
mslawa na W·oli - w .e.zaaie i.rnju ,s.zpitai .U-0+raźny, p<>tem przez vwyc:l.ęzców
na eerldew
&plugawiony ujrzy dziś z ;pewn:aśdą w swych

mmali slusz.nie, :1:.e,

4mnt!I ;

Zachodni teren walk.
w!il"'~~8 ~~]s[t n~$tę~e11 tł'1tmu k$h~~i•~
R~ap~f:mb'~if!„

Nasze

ope:rac.~e

mt w:>!}hó1l cil R y g: i

romvjnęly się \\" llt~ls:~jn! ch~:~a s~UZGY.~nie
do. :naszych ~1mia.rów.

1 a n d r 31 walka thi~fowa na wy~
tr:·:"'hi. m·iv: od tirnu H o u t ho u l s t e r a2i
do D e u! ti w;;;„irn~~rt się pod wzglęifo.m. rozeii~~l.o~~i i :!Ut{;i~efa.; duiyclrnzas JMa było
faihi.ej alrnii pfoe.ho:ty,

'Vzięto :O y amen t
(Hiinamiir1do).
Najeię~jze ib;hfa mi.'flH·zeimH (k~<Hk:u. tfo
B{US et.) dostały się cie us:r.k:u.izane w .rę(le

Gru~ę wu.is~~ nle:m~ac~d(.ł~O ua~t·;;~t\Ył

się;!;li~:my

Wo

I~

·

ti~~m.1.

Pod V s :r d. i1 n, .na wschoilnhn brzegu.
rtr 1] z y, ·r>mlk.11, g1gnfowa. hyła w ciągu. {lnia
l'Ó'W.illei Znt\C'.f;I,ie Si~i~t~gtH'flUlR-; v..trzym.aia
się ~„n.a i '"' :u.~Jr,y~
·Odbywała się lnrid;r,;J ~:Hml dzia1aluość
lotnicza~ JHlli!:~1zm1a

z obllitem rzrrnan.fo:m

lrimnb w ci<g1.1 d.nht i \V nocy.
Z odlvg;iyth eeló~v zaatakiJwano slrn.for.?mie bom1m.1J.i; U o v c r, Eo u. 1 o g n e
i Cidai 5.
Jl.ies~.rz,f;fo.;rn 2:3 sam1łlnty ni.e:przyj!l{lielskfo. i'urti.c~D.m: Vu~s sU'i!c.U 3~J-g.:i 1n·ze-

IHtSZC.

Na. JHHnmm - wscbM od U ź "'iV i n y domorza B n ł t y c k i e g fJ. Udci·
nok A a L i il a n d z kie j ftrzek:rocMoiHl.
Straże tyfae rosyjskie, które trzymały
się n;;, polmiui\ł oal rznld., zostały r1>ZiH'OSłHJ·
110. Nieprzyj1.1.del cofa się ~l;.\foj r~a, 1}ółJm
cc-wseMtl..
Pozr.tem oii D ź 1•1 i ny a~~ d~ D u n a·
j 11 nie t1iyfo fat1..:1yek więks1~y11h t~pe.~;u;y} bo,
i owych.

Piet\vszy

genemł"" lil~t~t-~r.:!.~ ;;,·~

Lmlen4~1di.

chvnU:a.

o jej inicjatone - Pioil"Ze \Vysockiru. Too
wód.z pockhorąiyc.h w n-0cy listupadcr~rnj ra.n~
kiem dnia 13 września r. ;1331 postllny zo:iih!i
na czele 10-go putku piechoty na pum1:ic for·
t0\vi w-01Ekiemu. \Valezył rnę:tnh~ na walach,
wi-e~zcie, gdy :padł ranny, prienie-aio.uy z-0>stal
d:o. kościołka, w którym ur:a{~,:i;,m:w pod.ci.a:,
szturmu ambul.anw. Stamtąd; po upactku Woli,
porwany p1·:e:ez mnslnili~ v;brc:.·w :i;fra\i.•u narodów nie iak jeniec, leez jak ;;.brodniarz trak.~

i4r111ji J1 at"kiev=./.l~z~

\Vala nu Wo U.
świaCiJ\.iem ~yrh b1J,:6·'Y b~L.~.ier.~ldeh hy!
J:(;$ein)'r;~k JJa V\.olL Ni(:t~l1 ~.;f2 przcL. ~ego olta„·
modlą rnz~··~zle }1oknleu!a ioJni•Tzy p·ol··
dał zu vv-aze walczyć z 1!tkt~
eh\va1ti„ ~~1k tu\;f;nu:.z:,.~t:e 8~}\V1:Gr~k~rgl• -- tyJk,1

rzem

'
•
towa11y
wywieziony
zestal :na Syuh'; tam b"1ty
.
'
. "')
'
ki4Rmi tmturowanv. przez l at. prawie
ol. 11-00.11-

'

.,., ,

skitf)h, ahy ini .Bt}g

•

dawany by! naj·ohy<l:niejsi:zym giYi:i.Ucm. ~.Ju·p:e„

1

ze

E'U:~:',.J,::;nn wie1:s1,em.

'

ro za Aleksandra II, jako zł.:.n:1ru1y cierpH3~
niem 'Starzec~ w.yska! p.rawo pow1·ctu do k·fa"
j•U.

smutu~

U.cty !'!1k witlkie, i'.hluiJLe iuL

?t-~~PlH!UllCllla łd·~iDl'j' 1.'Zlie virh.!i'~ t~ię lHCll..ll .;„
J\.aWt! \\' tyvb~ ~~ro11~;i1.:-h Ptit·j~tv\~·o~tią~ god·tl
1,.,1ę pamiętali

o tum,

:0trzygaj:~ ;iię

<}!l dawien duwm1. ;\alka między

że

im tyeh zit:·miad1 .roz·

między Zad1ooe·m .a Ws,ohi0dr·~1n, n1iętL::y Et.~·ujl~ a l;:ult~.Hlf! azjaty~Jrą~ 'fak

Pohl"'& a }frv:I::v. :.:_ 1

jak

.Karalu xlI pod t\iLnn~ miała najwplyw na wzri;..st j późnisjsz.ą poJK:frshva n1,.;yjsl:u:go, iak pi-zee,iw.uię o-

;klęska

wa.iui~j.siy
tęgę

bec.irn

zwydę:>t'.va

sprzymier·:.unren

nme~r.st\'>

w Galil·ji ws1·l1cd11i&j
·\Vt!lit1.:.~n1i l{r0sji
po1ęgę Eurcpy

·1~:;.t""·'~"ah~ "-;.uue.::ni p>1.łd
.i Ht\Yfil'zaJ~~ g..1.·t.u2! ,~:o·d .przy'.S:idą

3rndk fP.1·ej„
VI jztkilrn! ~';i:!;;: ~"i)o.:;óll poiouzy e?ię .s1mma
p1·zy"'7.iL'] nrm,;: poh.iriej, lni.'.lj w U~licji wsrih-0•Jniej, ;:.a P.oo.-c·ill i w przyltglej Ukrahlio jesL
}Jl't:ec!_;~\\ f;;:.y;;ildem po!e) r;dzie \\·'.~d.ziały 1~01~;;kl e 1n-O'~~ą t-J:ifn~uui du tl..~ ;()śl~ p-utr;A: hy i ;tni&
1

·

nia tej armji,

D

zaraiz.ern uaj \\ iększe

polskiej vddać 1;czy.slu:gi.

~'Jir~nvie

parcia dla lodzi podwcdn.yeh, i z J;:tórego n:a-

Rozka::z. v. ymars:i-u Legjon.ów- na te::en galieyis:kl, który ta:k ·w;:mszy! i zaniepok-0H opi!!ję Kr.'.Heshrn, me-że być zarazem wyrwfilliem
ich z z.atrntej i trnj~e.ej atmosfory poli1y1wwania, a mzenias.ienie-m na wlaśeiVrv Le~ionłfm
teren c~ynów, może być .przywróceniem" 'Pierwotne~o w„ nirh nastroin.~ noe:rntkiem
noweł
1:"
.:,.
,
•
SHJl zwycięstw, cv.me;;.w:·,ych wspolme z armja1ui 1ncearE-tw -s-prLyn!~e.rz-0ny0h~ nad lt-:;pói·
• 5

1'

'-'

•

n

(Tól~gram

Petersh1t~'g:l

Vv.

Dźwiny

A. T.).

Donoszą u.rzętlo\YO 3 \Y.rz:eśnia:
la\~lj1L'1 r~brzegu Dż,·riny, na \V~~ho

:izie od llygi, wojs1rn nasze cofaęly się dnia
2 września na linję Dllderlingskof - :Vfo~
klermi'~u .na lie~skiil~: !la pó~10?
brzegu Dzwmy, cl.ma 1 I ~ ~.-rzesma
.rzJcn1cy nacierali zaciei;::le, szczególnie na
~r011C;le Sfo!ll ~ }!~llli.og0r Skripte ' '°".~'"' <".ł.!.t.L;
„.,..~ "l
J..Jv"..ilii..t.!.t'
~ U"''„'
J~.._.-!. a n.""'"'
V0•..
•

•

4

1

, ·- \Viele z nasz~cJ1 oddziałów v;ojsk opusc1!0 s-r1'e sh.mow1::::Ka;

~ofoęfy s1ę

one na

nólnoc,
.
·
U siłowania, by uratować sytuację drocra 1~..-.nrrar«kf.;n
-t~ -:. . .... ::~ ..... ~-... a
,_, : 5 hvfo
c..,. '-{ ""J d-.remne
„ a • - .... *
Vv skutek tef;p poroz0nrn, oraz \V simta::: ~.varunkćw, iakie sie wytworzyłv w okolicy Rygi~ rozl~azano ewakuowa& tę okor

Ucę.

::.ię ogień ka10abinmsv, ze szczególna gwaltownoś~'ia, w

Na reszcie fr.on.tu odby«va

przyszła

illa prze-

wielkie straty.

.
pod Uexk"iill dokonane zo..
stafo absolutnie bez strat, w najzupelniej~
szym porządku, jakgdyby to byly manewry.
i
Liczne d:denniki berlińskie zamieszczają V.' dzisiejszem wydaniu porannem pelne chwaly sprawozdania o udziale mary1 narki oraz ożywionej dziab.lności lotników
I niemieckich u "'Ybrzeża Baltyku. w ciągu
Przejśde

lI ubie!!'łeO'o
l\Iaf

tyD"odnia.

-

I

0

1

1

.- . - . .
·· . - .~ -~~ .
l me prze1mzy rnmv się
co
zwycięstwa naszych wojsk"."
„Germania.'· pisze: przedewszystkiem w
p;„~mv.'.lniu się nien.;iecl::iem poza Dźwinę wi<lzilw:- nowa- wrtyczna
• - J.:r;olit•·J:;:ę
„ ~ w sto;;;unku
- - d,,.."
110v,,ej Rosji.
O'

•

"'o

1

~t

ł-o~_ano\v1ema
do \\'Oli

(Te1egr~m

Berlin, 5 września.
W. .A. T.).

Korespondent wojenny "B. Z. am l\Iittag",
Hans Kyser, donosi z Rygi, że miasto sprawia
wra±enie czysto niemieckiego: wszedzie zie
słyszy język niemiecki. ,}'H'c.'ltt6re kobiety_:
pisze kor.::spondent - wolaJ:y do mnie: „KieParyż, 4 września.
-dy przyjedzie nasz cesarz?" Inne skarż~ sie,
(Telegnnn W. A. T.).
ie niemcy tak późno przybyli, chociaż oĆ:-:ekl~
Doncszą urzędoT.'O dnia 3 września v:icv:ano ich już od trzeth lat",
czorem:
Z małemi przerwami trwat ogień armatni
kłę8H~.
na r6żnych miejsuich fro:niu; bai'dziej ożywio
.Amstm·.Jam,
5 wrześnfa.
ny -:-: :!a .lewym hzegn ?:~:ny. \V ~zampanji
poy:wu1 aę fntnrnz.om afE.J>: na zac.hod ·G<l dDo('I'e!egi·2m W. A T.).
gi St. Hifafre - St. 2eup.iet, J:.il'zyczem zabra„Exchange Te1egramm Companv;' dvno.si
no ieńców.
z Waszy11gtonu; Krąży poglo~dm, że ~w Parviu
odbędzie
się :lin.o-wu . kcnferencja .koalic:v~a.
~f:j>~IB~j11~~1f :-1n~fo~iił'ł~
.
•J
l!ilit.J E1t~h!~Ziillj
::..:~~J~~~u~ ~li
P anuJe
pr~ypuszczerua, że konieczność tej na„
Lnml;,-;1, -1 września.
r_ady,.,wywolala klęska Rosji i sprawa dowozu

Harndy nad

(1.() ,,, iOCh.

(Tefogram W. A. T.).
Donoszą urzędowo 2 \Y rześnia po połu
dniu:
Nieprzyjaciel atakował zaciekle granatami :ręcznemi wysunięte posterunki na połu
dniowym iaehodzie od Ha;vrhmmrt. Po ostrej
walce początkowo musieliśmy się cofuąć, polem jednak odebraliśmy z malemi stratami
stano\yiska. Na wschodzie Ypem odbywała
~ię obustrm:m.a dzia1alnoś0 a:tylerji.

rem:
Nocy o.str~tniej -0\!paTliśmy ze stratami dfa
nieprzyjaciela jego natarci;;: na p6lnocnym zachodzie od Lens i od La Bassće.

Donoszą urzędow·o

pfa.:;kowzgór.zu Kar.stu.
W dolinie Brestovizzy uda.Io nam się wczo.raj, pą nader zacieklej walce, posunąć :;ię
jeszeze w kierun1m wach0dnim i odebrać nieprzyjacielowi kilka stanowisk.
?~~r~;;zirin hi„~r.t:.13111
liil~M~ .... ...s11j

-tu!~AJ,;i~uiUe

·

Berlin, 5 wrz:;;śnia.
(Telegram \V. A. T.).

Naztepezvn.i tronu pon-iła ;;zczE>śliwie o
godz. 2 ~i. i5 fli} poh1<lniu k~Ieżniczke. Na-stępc.zy:ni lr·cn:m i księżniczka ma-ją się dobrze.
~}:·~"1f·f:1
i!iti~-GJ

tr~~ir;ff~
iJ~it~sj~.1$

hni.~!~;ruite„

5

('felc-g?-:un \~~. l';,.* 1.:.J~

'\Yrześnia.

Dzbfaj :z:r;.m::t fotn.ik nfoprzyjaciel3ki rz.u2 bomby :ua pole w r;obliżu Offenburgu 1 n:ie
pn·;ye- -u.fajfbJJ fa-0.nyeh szkód.

W~kr~gie mora~~Y BłmBrevuw.

t'<

I
l·

Olosy

van den Dag" pisze z

Paryża,

września.

że- wdowa po

.Al-

śledczym skargę

na dozorcę Bernar<la, zarz.ucając mu zamordov.anie jej męża.
O::.karżenie swe p:r~ni Almereyda opiera
Ea tem: ie nc-ey krytyeznej Bernard spędzil
ezas dlnż5zy sam w eeli jej męt.a.

Haga, 5 WTZeśnia.
Na prośbę tutejszego prz2dstawiciela
~,Associated Pr·ess'", pewien. ·wybitny dyplo-mata holenderski sforn:mfował swe poglądy
na odpowiedź Wilsona. Dyplomata oświ.ad
-czyf, że frt:ść i tendencja :not;' ameryka:ń
ski{7j jest mniej nbprzyehyina dla sprawy
zakoirnzm1fo. "\Yoinr: niż to s.i'J przy_puszcza
poivszechnie.

Przechvnie widoki Il.a :pokój polepszyły się

W ist{}cie rzeczy !konfrrencla moskiewska
jeszcze silniej uwydatnila. rozlatu partji.

Petel"Sbnrg, 5
(Telegram W. A. T.).

Dzienniki dowia.duią się, że w :nd~~Jru

(Telegraru W. A. T.).
Biuro Reutera d-0n(},:;i z Lond\"'nu: Na kongre;;ie rohctnirzym w Ela-ckpo"ol powzięt-o
284,900 glosami przeciwko 91,QOU rB":wlucję,
że w vbeenych <Jkolicznościach lrnnferene-ja
sztokholmska me doprowudzilaby do pomyśl
:n.yd1 wyników.

Szto.kholm, 5 września.
(Telegrum 'W. A. 'f.).

Konferencja sztokholmska od.łożona bedzie conajmniej na d\va miesi~ce, jedn:akie
komisja holendersko-skandynawska ma niezachwiane przekonanie, że mimo wszelkie
trudności, dojdzfo ona do skutku.

IrH~Hio-1ng,1lsk1.
Amsterdam, 5

go w lfoskwie, rząd tymczasnllo]" uwięził ·w foh
własnych m.ks;i;Imnfa.ch wi~Jkfoh książ~t !n„
dri.i.ia Afoksandrovdeza i Pawła _Ueks:m{lro-

wieza..

SZBPtfckł

m~ndr~~J. ·
5

września.

Biuro Korespondencyjne do.nosi:
zaJęe1a Rygi:
ATcybl.sb.1.rp Szeptye:ki pn.yby1 <l-0 G.muend
P·odczas g<ly po stronie koalie.yjuej kawy celem zwie-dzenia ukraińskiego Dhozu barakoz utęskinieniem ,.,-ygląda. pierw:S-zego doniesie- ' 'NE'go, .gdtle go przyjęto w sposób bardw uro..
czysty.
.
nia o pomyślnym \Vyniku kampanji letniej
1917 r., a w Rzy-mie .zdobyde jednej góry nad
Po Ul.'IOOzystem nabożeństwie pontyfikalIs0uw powoduje olbi'zymią ra{toś<\ niemcy nem z T-e Deum, przyjąl ks, kośdala rozmaite
zdobyli nagle jetlno :z najważniejszych miast de11:11taeje inteligencji ukrp.ińs:kiej, zwiedzil
rosyjskich, Zdo!Jyeie Rygi jest ważnym wy- .szpitale i tfomy dla sierot, oraz i-n:ne. za·klady,
padkiem: który może mieć rozlegle sk'lltki ~a wszędzie pocieszając wiemych i dodając im
tmy .strategir.mej i po-lH_yc,z.nej.
otuchy. Arcybiskup byl takie w kościele
,:-0ii211we Rotttr<lD.msehe Courant" pisze:
rzymsko -katol.,, poezem \vieczurern odprawił
:Niemev posuneli sie z zadzhviaiaea szvb- nabożeństwo w kościele grecko ~ katol.
kr;foią. Że. ten wn.~.ny p~ort baltycki v:pa<lf w
Następni~ arcybiskup do późna w n.ocy
icb. ręee, to nie maże być dla koalicji wiado- sluehal w kon.fe.sjona:le spowiedzi. Konfesj-0mościa przdemnn., tem mniet. ze wvwieran:v
nal byl formalni.a -0-blężon.y przez w1erny,c·h u·
1m z~:1rh{1d~i~ i n'~d houz.o n'aeisk n~ie vJoI;l kraińskich. Dziś odprm1:·i.J: metropoma w
przc;:r,!;:otlzić upa.tikowi Rygi.
·
-cerkwi barakowej sumę i -wyglo.eit kuzanie. \Y
,,l'vfaasbode" oświadcza co nasif?puje: _
poniedziale~ metr-0p.olita wrócił do Wiednia,
Niemcy posiadają p[}rt, który n1-0ze im . skąd we wtórt:k odjechał w dalszą drogę do
,oddać nadz\\".Yczajne usługi w charakterze oLwowa.

września.

Z Petersburga donoszą: Gdy Kiereński
w gmachu opery moskiewskiej . wygłaszał
znaną

mowe,

ró1-rnocześnie

Ifoniitet \Vyko.

nawczy maksymalistów · zorg;m!izmvał olw
brzymia zohrnnie ludowe, liczące eonaj-

mniej 100 tysięcy c:donI.:ów, na k.tórem przemawiał.o około

50 maksymalistów.

Uchwalono nsu.nieefo rzadu i

zaźadano.

aby Kierensld przej ustąpiei1iem staial się
stanąć

na czele ruchu ludowego.
Jako środek do przyspieszenia pokoju.
zaproponowano ogłoszenie ogólnego sfraj~
ku pro-letarjatu. rosyjskiego.
Zgromadzenie rozpędzono przy pomowv
użycia wojska i broni.
~
Naogól ruch maksymalistów przybrał
na aktywności i rozmiarach.

SztO'kholm, 5 września.
donoszą:

Z Moskwy

Biuro Reutera dowiaduje się ~ Paryża:
Jak-0 rrezultat ostatnich konfereneji angielsko - francuskich zawarta została mn-0wa
w spraVvie w:zajemnej wymiany towarów, według któ.rej z Francji mogą być wyw'Ożo.ne do
.A:ngUi w Uośeiach meog.raui~ouych wino-, owoce i wyr-0by jedwabne. Angielski minister
ha-n<llu o1ITe.ślil to -zezwolenie jako wyraz hol.
du <lla dzielności i bohaie:rstwa Fra:il'cji. Załatwi-0na 21osta1a kwestia po-lity.ki śdslej
wspólpraey w dzie<lzinie tmnsportów mor-

ni1

Sztokholm: 5

września.

(Telegram W. A. T.).

J

"lł'}'lu"Jeiem sprzy::>iężenia przechvrewo!ucyjne·

Maksymaliści
września,

września,

nasi:

konJ~ranRJL

An1sfordam, 5

M1fmpuU1a

·

Korespondent peter.s.burski nC-Orrlere de11t
Sera" donosi p-cd datą 2 września: Pogloska
-0 udzieleniu Rosji przez .Amerykę i)()zyczki w
SlL.'Ilie miljarda dolarów je.st niepTawd.ziwą.
Ameryka zamierza utrz~·mać swą pomoc
dla Rosji śdśle w granic.a-eh zamówień ro.syjq
skkh u pl·z.emysl-0weów am ery kańskieh. Tymczasem .sytuacja Rosji nie wzbudza w <lostateeJ:nym stopniu zaufania ani Ameryki ani tei po.
zo.sralych sprzymierzeńców.

.znacznie.

Przefil9lko

września.

Lugano, 5
(Telegram W. A. T.). •

sztnwanlo ,Ylelklcb ksi

Wiedeń,

p-OWOO'U

RnmJki aRnsf1.

na

skfoh.

R~nfr1łn1.

Amsterdam, 5 września.
:;~ieuw.e

tu z

Dono&z.ą

mereydzie zloiyla ··wfadzmn

HmmH

(Teiegram W• .A. 'l'.).

.

Ge.m: wa, 5

(Telegram W. A. T.).

Medjolaiiski „Corriere della Sera" nisze
w 2pr~wie .upadku Rygi:
.
„
Wy])a<llm tego należala się obawiać od
dnia: w którym ffind,mburg wsk.azy?:al na
konieez"i:ffśc -0fensywy na tym oddnkU f:riom.tu.
Nikt jed.nak nie ocz-ekiwai tak S.Z''bkiego
. . R . 7.
•
'J
wzięcia
:ygi. ~·nacz·eme mm·skie tego miasta
<lla Rosji jest tego r-Odzaju, ż-e w zupeloośd
IJ?lmuje się ~pó~, z j~k1m go broni<l!l!o, tak jak
się tera.z ,pojnm1e -ORrzyk przerażenia Korni.±owa z przed kilku tygodni. Byłoby bezc.elowem ukrywać, jak ciężkim jest cios, otrzvmany świeżo przez l'DSjan.
•

Rzym, 5 września,
3 września;

Na całym froncie odbywają się walki,
przed.ewszystkiem artyleryjskie. Ze szczególną silą wakzuno na wschodzie od Gorycji ua

~U

Bern, 5 września.

Londyn, 4 września.
(Telegram 'W. A. T.).
urzędowo 2 września wieczo-

września.

R{l'botnfoy fabryki „Siemens et Halske"
w Petersburgu, p-n-3tanowJ.:i Itie poddawać się
rozhzo-wi rządu co do opuszciBnia Petersbur=
ga. i wszeL1;:iemi śrc<lkami sprzeeiwić 5ię wywle?i~.niu maszyn.

~,DeutsrhG 'l'ageszeitung":

usilowali czterokrotnie zaatakować linie fran- I
cuskie na .zachód od Rurfobhe. Ogic:ń frftncuski -wszędzie ich powstrzynrnJ. kh usifovrnrria
na wzgórzu .Ailfos również nie poiviodl,i' ~i1z.
·Na praV.'Yl!l brzegu Mozy silna dziah;l-1
„ na "ironcie
· ~;.nrrng1umx - .oe;-:un
j
nos'ć. ar t y1erJ1
.i.
nr .:; , . ·
·r
k ·
·
monh
vv uo~µue • e.1n·re at:L- met;1iee1d na
posterunki francuskie na półnoeny-z,ad1ód ud
Limey nie odniósł żadnego skutl.m; fra.ŁH'tn:i •
,
·
I
zaorali Jeńców.
1
Samoloty niemie~kie obrzuciiy bombami I
D1mkierkę i Be.i.fom:'t. W Du.nld~:ree~ z pośród
ludności C)~ilnej pe'.Yll<l llczbę osó?J zabito
:rani-ono.

Donoszą

Szfukh{)Im, 5
(Telegram W. A. T.).

or florath w ten sposób pisze w

~,\Y'ypadek ton ma rćvmieź wiGlkie zna~
rzen.ie f!li.t:ez~e. Wywclal on jesz.cze 'INiekkierunkii' 'Nilna.
sza zwątpienie w Hesji. Narody koalicji
~"'~;>1•n';„,~!J f!!"l'l~~1t1,;~
dają się łudzić co do nieunmyślnego
trudni2j
„.ti!1l'.:i~!i~i~!l' H!§~l'.l'~~'f.I•
i1ofożenia woje:::mc;o; i to uczy:af je bar-dziej
Paryż, 4 wrzefoia.
miękkimi oraz D3łabi ich opór. Od dluższe
(Telegram 'N. A. 'L).
gJJ czasu nasze wyższe kierownfohvo \'.'ojenDouoszą urzędowo d. 3 września w po- ne nosiło się z myślą nrdeszkodliwieńia
tuduie:
l ~rontu finJa.mlzldego. Jednakże inne ważne
I~a froiicie nad Airnea silna. walka art·.1e- li zadanla stawały .na przeszkodzie w wyko.,.,~•.'·J''"ka. poru1'erJ.''Zy c.!'\f'l.li,' o~ ,(Jr11r+.<\l'l."'f'. }";c~_;,,,c:.' naniu tego planu.
"v ~
~ - „
A~ ""'-' ~- .n-~ · -- · J
Z żelazna. sila \Voli IT"'...y,n1al1!;;;ffi'' F<ie teL

1

pod Uexklil!:
za lipcową ofensyvlą rosyjską
w zwycięskim szeregu ciosów

Ofensywa nasza nie

wy

-.i1.."W.„"

w.r.ześn.ia.
.

ciwnika w sposób nieoczekiwany, .a jednak
stan0~·na <llmi niespodzianke.
Jak świetuy b)·! przebieg pierwszego
dnia fago przedsięwzięcia, dowodzi fak"i1 że
znacznym krv:a·wym stratom nieprzyjaciela
i \Viel~i,aJ ~iczbie utr~conych dział i jeńc?w
odpowrnaaJą z nS:szeJ strony bardzo rue-

dem - Dahle.n.

2 \t'Tzes111a 1v1eczoreru Iictalo Się nie111...
com sfor::omva. S .r:asze stanov.isko nad rzeką
Ji~gel, w okolicy ~lelmuger i Skripte.

W. A. 'I.).

nasza kontrofens:;.\\·a.
Róy1,71fo .szvbko nastanna obecnie nasza
nowa ofensywa po :roayjskich fanfarach wojennych na kong:-es.i.e moskiewskim, na którvm z fak wielkim oburzeniem odrzucono
wszelką myśl o oddzielnym pokoju, który
o::n,ac~ałby uwdnienie się od jarzma ang1ernk1ego.

}Ja

~ym

Bei'lin, 5

ślad.
następowała

W

\l:_,~rześrlia„

4

•

"Derliner Tageblałt" zamieszcza następnjącą korespnndencję z l'lntav.ry o przejściu

uym? a u~wsze jeszcze groźnym wrugiem.

(Tefogrnm

t1

wl

ga oni rozeia!Zne swe psn-0•nmie na c.alą zawk~ ryską i ·;-ykonywać energiczną akrję w
ki~erunku u.luki foiskie-j.

r9 WZiQCłU łt!UL

el

"';!-

• •

""

...

\V Moskwie rozpo-

ezęto ogólny strajk, lrtóry jak się obawiają!

rozszerzy się i na prowincję.
. Stanęły wszystkie fabryki, ruch tram·

waJot.vy wstrzymany.
Sztokholm, 5 września.
Strajk maksymalistów rozpoczęty w

:Moskwie rozszerzył się na okr. doński, duże
centrum przemysłu i górnictwa rosyjskiego.

Przes~lo 200 tysięcy robotników i robotnic

zastra1kowalo, tak, że na BfiO tysięcy zaję·
tych w fabrykach i kopalniach pracuje
zaledwie 140 tysięcy.
J?ele~aci 'WY~ani do Pe.tersourga do..
maga1ą się szybkiego zwołania konstvhrnn·
ty i ud~iall: w .konfere:i-cji. sztokholmskiej.
Kierenski odpowiedział przvchylnie n&
~ądm1ia robotnicze, mimo to p0 powrocie
delegatów strajk trwa dalej.

Stan

ohtęŁenia

mE~hm:r.
Haga, 5

•;vrze:;ai~l.

„Morning Post" donosi z lC•l:'t:. że r:a
czelne dowództwo wojsk angieL;;.;k::
Egipt za będący w stanie oblęfonia.

Ess~ To~tan!.
Lugano, 5 wrz.ehia.

(Telegram W. A. 'l-.).
Dz.ieuuiki włoskie dotl:osza
'In.·~ a. .... ~~~n ...~
fh 1 . ""'·
'-:;:-. . . d ..,,

Ź"' E.,.,,:;.,,.l ,,
Wo
""
..,_....,,"l ...i,
l'.:::o:::a a)
w~·H~u 10 dn
H:z.yn1~1~ za po1ityczną_nle.pr~l\\-:on1:-;·f-lnł_i;;e. '\VZ'.:!l~·
dem \Vloch. (Basza fasad uclrn.<lzii flr;h•'.h,:;,:: ..;
1::JJ~<1.,_1~śo

,u.

>a:-:.zę

za 11.ajwierniejszą podp-orę wloc-b61--r \\'.
njl. Prz n1. red.),

'.\i];;t-

.zap?wie:lzianej pop::-.?.wki, \'iTCho<lząc -"]; zato-

P-0se1 D:nzyń.3ki imierrifm par!ji soejr:ł=
zę Wll!o~e~ lw rozum:eć 1:aieży juko :no-df'm•;k:r::i~.'l"·znej -oświn.<le:r.yt :rię za z'lwknię
"•r>'l""'l
Z'.JL'd11'
wn·az
ci m p;, , i cdzcnia i p<tl:dau.ic m 1:;~,2 \Yoli 0v„ ........ ·'-l·'1~
• eh ll''LEP i ilSl·l·t',.,~,-1· ""'l.:
„
Y.llic::.;m
teg1J
11uy;ę,fo
ie
i
po~sk,ego
s:wa
1;i'Ik! ";,~:-",_c;.;ei srrcnnictw Kcl.'.l . .:'ifoglo~
2-::c
bnrzliw'J
o
treściwie
juź
.~o:nosiliśmy
111
;>,~ będne 11:':: ie...;:; :_1,1ze~:,1 te;n, Po c:)ernyby-Onp.-x~y!r 1 dć {~1, v\1.-"1\J'„/0 roLhin;a„ grr;;by
prze.u:)~U ob.rad Zgromadzenia p-p.selskierrG w
m1 w.:;..ru::l:ami jezt pu~:) kto•,vane. w przypu·
przu:~~ 1t:'J wh'lL,z„2.·i 1·rnnrauzo'10 dziś <lal~{~ak·ow1e w sprawie lHmidaeji N.
doznr.h ztni"<idt1.
~~zE- obr:idy. 1\1(~v.rca ",~ ,_,,; i.v$1 ~ preze~n„ tthv do
(Nacz. K<0m, Ęar.). Obecnie '°'trzymuiemy Sl.czeruu h·:n
Kra·
w
mała
:!S
d:.llu
w
pow,dęt;;
•
Uchwa·ly
·
<..«.l:-z.yd1 Olliad n; e dn)J:~dl.
Ze
SnC'.teg?lowe . ;r-elacje o tym wypadku."
J
. l •'
.
k• ow1~r
me.~:ore stmmnictwa uzyly .zrrraz i uauł~n~1fil.h1tów,
i
wzg1~u na Jego ważin.ośc, podajemy je tu
cenfram
0(,\\ii~ii.er..onie
zywaJą <lnleJ na to, ahy w KrV.les.twie v.ryw:ró~zczegol-owo.
Pose1 Lulmmi.:rski o8whidczyl: W imieniu
cit'i Ra<lę Stanu i nie dopuśe:ć do irt~enia
Otwarcie o'br&d.
~·zą~u po:sl?<:::;o i wojsk:t. W Galicji poslugu~ dw&e.h ik1nl1(Jw sejn1'owy{'h: aut.c~.nomLl:i:ów i
-centrum, k!foe przed .chw.:Ją z.laly slę w j-ed-e:n,
Ją s1ę om mi~, by zerwtH\ z polityką, ldórej się
. W ni~;faielę o godz, 12 w 'po!udnie pOO;
z.a:::zczyeając mnie !)!'7ewod:nictw.e.m, z ea!łą
trzy~
1fkiem
ek
(iDhrym
z
wieku
~1ó:
Ofl
pole.cy
rozpo,.;.
~rz;~ctw:em p~eze~ Ła1,arskiego
·1
'"
·u··
~Ui.nowczością odpforam 1~C'.rg'1liony ~;:;wserwa
ojczyz,..11y
przyszlość
epazą
s;·e,J
~:.
~!'!
1
n;a
cz~~o :nę pos1e~zmue seJm<Q.wego K•ola ;pnl~
sutra.li się b1Y 1f'wać. Wobec nfobez.:p1ło'cz..eń fystom zarzut tehónliwot>ci. S-!:ronni.ctwo :na"
Bkiegio w epraw1e NHN.
stwa jakiem to zngraialo i<pr.Dwie ~arodC!Wej ! sze, nie łl!Hl.trujtbn ź!Nt•M•j sp:rzeez::na4."i między
·
"
· , 'ł gioou
Prez e:::;~ u dzie.il,
NKN
w1r.eprezesowl
Mrówoo w I:rólesił"ie ;a:~ i w Galicji, ikcm~ mmJ.iie:stf'm z dnia 5 fotoprrda 19i6 !l"., a u~
'
sp:rawoz<lan.ia.
złożenia
celem
~fo:f'orskiemu,
d1walą z dnia 28 mnja 1917i'.• ;ni,.,. ·ir·z~kając
serwafyści 11ie mo;;ą zgo.;~1;6 się na to~ abjl
Wniosek posła W:i~Otla.
:uehwaly z <lnla 28 aaja 11żywać na bur:uenie; si~ w .rilcze::n <l1żno~ci d,t .sp-e!ni~ufa. iuas16w,
. Zam.im posel_,Jaworski ~brat gfos, o~ względnie bmow:::nie tego, oo w danyćh vr.aw tyW:·O'nych ·od lat lW w rnrcu ll:-aż<lego dobrego- p-:.;ła.kat u:mafo izu i.>">'rój obowiązek pr;;yczy1·1rnJk~ch <0b~r:ni-e dll .si~ ·Osi~gnąć 1 uważają za
.&vnadczyl pos. W1t°'s iż uunierza IH'zemówić
pod wz;:;l-;-;<l.em :formalnym i po:stawn wniiosek <:>bowuµ.ek p:rł:tj-o-!:yc:;ny rrrpierać nrzeezy ;rlst~ l1 ;nić się w.::zc1kiemi si:i,'ln,i <fo o<lln:<l""'wania.
l!'jeni.e p:rvkl,rn:ar.i z •tLi~'l :j rEiopa<il! 1916 1'.~ 1 :pań~twa polc.:JrJeg-0, '\"•/yz:y;,knją,c obo.:-.rde dane
1Vtzywa~ąey Kolo, aby 1\-'}'hra!-o komls 1e Ekv,~~
\.!;
~NfTXf
•
:..:i
wrl'unki w lH"telt::inaniu~ ie ohmne p:z0'J. nie
tw1 orząeej Pol~l-d~ n1r-91d~~:?ln'l a wir,.:e pv)ie-.
u:cyjną. >...!:•., .i :a'l:rY: W dzisiej&z:"Ch gioS'O\Yaf;i są -c:.b~cni~ takt~~r.zr...ie IT.Iajodpo~iC-;i!niej ...
{!rl
j
trzy~
zaś
.A.ustrji
·1.wolc;,!ro;
i
pc•l<tid
rząd
;pal'ać
tn;a.Ch me brah u<lz1a!u e?.Jonk'°wie lzłty
"
mać się polii.dń, która w::.p:m.·ająe sz,e·v~rze t s::::e i ie ;€.-lynJe tą d;ngq, qapewrri6 -::i:1;;.r1a na:nówl nie bę~ią~y postami.
pań:;,tw·o je:!t dzH rę-k~~mią jedr:.o§ci politycz- I rodowi po1-:ldemu. g111 s wfiwezus, gdy d3<tiniDyskus;ia.
nej Galicii, p~.i°i1'.'.1..i.PW-> '!'r:urn -posiadania <na iej 1ywr:ie lr:.y jego rmsln.ygać się b~·ii:J i w tym
'W z;-: 1 ęC:d:;. l'O\<;{)fo!e się na oświadc19-rriu naNa·i vmio'::Iriem tym wywiązala sie dluż
obsznrz~ i v. p'i.yt,vn pol<:::kic 7·i w :!lfomm:h~L
sze70 -C:Jrii'lf;"'t•le-go J!i'B:?.C "'l} ;,~?oiore w :radzie
~za dy.s:rnsja bardzo go:rąea, w któr~j pos.
orga~
i
i.v1maeniując
po]h;-Jrn
t~•ra
Tyiko
J.::ller <lon-:~gal .s~ę, aby 'LgTOma:dzenie d:opu.- nizu~ąn z.yWi>Jl pvl'.!ki w al:m <L~ieJnicach, może piuJ.,hrn.
Imieniem klubu -v.:,Tażam ubo1~r,wu:i<:\ iż
.iieilo do p1·zcd!o±12nia sp:raw.ozdania i oce:I!il:o pr1akum zapevroić gi:i~ p:rzy ro.zs~r.zygnjęciu
rze~zowo uziala.!.n{J;!ć NKN.
w:ypi<lków <hieJowy.:i1 i lep.:)ze r-ozV"l"i:p:::nie stronnidVl'J, kilrre •> 11e mi wfad.orno, me starn-0v,'i:! wic;:~~szvC:i'i Kula s0imowcgo, p:rzez .:twoG<ly d.}sku,;:a ::.ię przeciąga.la pos. Marek
~p.ruwy, jaki.e'i,y się -0ka?::n~o. moiilh~.e•n tylko
ie >f1:mw1.!'•:i 1 :E. „{brnnfa. w fak wailrnj ę;hwili
pstaw11 w11ios-el:~ a~,r tak Wll'~<:rrnk pnsfo. Wi~ ! ruatwi.J.
ll11itimu:2~i·1 ·~y <ial~ze o)1U1dy i p0W1'1~eie U~
·~osa jak i \V'S"ZyJ::de i.une p::rliedJ::.i.;.cms już lub· 1·
e~tn~„ 2.ryty1m.
r:hw'1; '"~ ·,,„no pod. >,v2~1'2d::m poEtyczn; m,
przedstawić się mając~, przek.uz:n10 osubr;ej ,
1-omisii kt~"'
. . rasta~ i!
. nNi.' nn:n
. s1ę
•;a:i..'
ia;. i g0.;.1·-dt-wczy1n.
Re:whu'ja. przedfoi'.llila prze:r, V..a.isła'\':a
,na ,," ie·nohw...., rue
, ,
p1·cpoz:yrfa i hr. Tarll{l\r:;'!t:Lt:-"cin \VYVr„G!aln brrrdzn ~o~ir~ k•ryi!l:O\Vi, a 'J}Opo1udniu si\orn:mluie
ZRmknięcfo {•b-rad.
~
k~mprom;,,,r,we.
t:;. ki i ostre okr.LJ ki b U.i"'Zlh-rn.
PO\~ ~;:~t·zt:~c 11 .r~I\l~rac":i' n~ft:es
·T~ni;1
:"1
Po
k&:1eer1vatyPtó,y,
Lu.do·wey :n;e cłH'!ą
r•h1:osk~ zglosili:
1 ,i zum1rnąt, TI{I:5:t~1zt:nle,. za:;r;~~·~ajr;_c.?
~fi'Zl.11're·
t::j
wobec
to
Pn:;el W!t0:: ośwfadezy!,
O :rzą(t i wojgko pu;5k:fo.
~{f1 -w.s:~}:"?~a;1~rn to~ je~:- Vl 1nt~res1e s-no!:t~,n. 1.
z:»lu~ji uie .może byr mowy o komprom:"'ie !
!ąe7,m,-$ui, ,fo ktfirej d!:!l"t:e p:owa,f\let1ie ~hn1d
P.osel W yso~!d: Gdy 'lltw:;rzenie rz.adu lu<loM-:y pójd<1 wfas:~1cmi {!rog1'!mit nie ebcą
mic i11(·~~oi:J~- się -p:rz:i-ezy:nir.
polskiGg{l i woj:.:ka podleglego mu już P'•>d.r;as ' z~.a(l :kioi!L"'JC:"l~!ltys~ów.

~cma,

....

li,.

W\ ... .;;

IL i

l
I
I

1

u:lrończroiu

Po

wojny -O'gromne

~a

r-00011-

ników pdiliclt pociągną il< powrotam do kraju,
,1v,i dz•isiaj :mus.:!! vne z niesl„:i:.n<;.cr,, uwagą gł&
dzić J.)!}litykę wszy.s~lr:rh partyj y'\:i!sltich, i ki.óre-roi w;;-p!!.{l..[1'..e im ze~! .;ą(; się -0ko W ()Jr.() po poW.l."~'i-0 ••J!l:ł; t1?~;.;:.aj JK' ; .• ul pwH.:;.rjU32a polsc7
.szyk01Wać El·~ do t;i:u \\',al:~, jakie czeka.ją ich w
vjr:z;:.:Si:;-ni kr~ju.
„Robotn:ik w R'iJ;;jl' .sl!lfyć będzie tym wgzy·
~tkln1 zau:m~o1n: będzie demaskował i piitin.owaJ

macl:!.ina.eje i

intry~i

'!'·)bkiej nacjonalistycznej re·
tycie i codzien•
ro!nitników pul•

będzie o.iwie-n~ •,odzknne
ną w11lkę rozp~ócz;yn:rh w R.o$ji

a],-, ji,

iE1d;;-h".

1

r

"nae

na p-J<l;;tawie .aktu z dnia 5 llstopadu.
Narod{}\Yi dflmo.~u.·:yei opusx~ają !'!..alę.
1916 r., jest pien:vuzorzę(l_nym wrti'11lli:.iem
P-ose! (1 !ąbiń;:ki >Cb3v 1 fodc'Łyl, 7.~ k~o
lepsz.-::1 pl·z;iszlośd pol;;kteg.o mE·"w"lu, ..:grom,1dzenie posalskid z.eh.rane w -=i11iu ~ zvizcfoia ' stronnictwo nie poz1vo~i n~1 k'\:v-e~tjon·t'"~ \=-au.Le
woJ1~y

niajn, u. ~:0.:aH~t
nie :!.~ti11 . . ie, : 10ni„e.n zr~.końt~!.<t

1917 r. w Krakowie, <lc•ma~.=t .sie 1i.i~z\·dor:~nie
ru:trłonenia rz;::{!.u polskiego i \1.:tji'ycllleiszsj
prniegtuje
<>rganizac.~i woj«ka pols}.~ego i
przeciw w.szystldm prólmc.n org~ ,.r1„owanki

urht\R! z

wo-)•ka p·nlSikiego i two:rzerua eaniozwa:ń.ci;) eh
rządów p.oza granicami ziem polsl, ieh.

n1>-i.v1e.„

O

likwidację

0

Opus'liczamy
Zacz.\_ to

n:-:lę.
~pie'» ::~ć pi-::~ń:

Oav.i:id~enie dł'iITHil'rr1u:ii

r·.-t 1 ~0~0\\y

slo\-r.i„(,~H1i;

czeEć ~r!ln:i lJ~t ...

O

IlCb!tiej i soejiill-

stów.

N. K. N.

Daszyński prze<l'1'ożył

Posel

już

t 1 1L ~:J

wniosek

-0

wybranie :k:omisji likwidacyjnej NKN., ,(ioiJoiD.ej z 15 ez:t-on.ków. Tak zwane placówki zagra·
ll.iczne, jak i wBzelka praca oficjalna pnfaka
riagranicą, należeć maią do rządu pohkieg.o,
1
o ile cle podlegają łrontroli delegacji p-0ls;klej
w m°'nal'Chji austvo • węgierski~j.
P·osel Śliwiński I}l}Stawn wnfos.eik <> roz·
i zwalanie prze<lstawkieli
wiązame

mrn.

i śHw:u~~ti u:-'1i. ;;:;;i..
:rezolucji konserw'..·tyst<.Jw.
ludowcy, illaro:l,,v.J <len:ll~
Ziedn>0czenkt , ·:1!'i)~~ff'i':2;r1

P;0rło-wfo De.szyński
się :pr~u :-.11
Op·J:foitt .salę

krad~ -ezłont;.owie

i

~·~1aJi śei.

Prezes odroczy! pr,sie"'IM'.:e •Jo gu<lziny 4
:po poi.
Ob:roł!y popf'tn•1ni<·,, e.
Na pofile(lzenie ptJ?o1.11nh;,:r,·e p1L;', h:.li
, tylko 1-..oiilse:rwatyaei i p~1Lc.y demukntt:f.·
:Konse.r.watyśei za utn:yma:niem: N. K. N.
P1 0:-.iadz~11ie~ zrn• 1 i2~t o e1swa.rL„~J, Ifl:?1 u""
Imieniem konserwatystów h:r. Zdz1slaw j
1 cz121o się <10-p~e1·0 -0 goc~,,,, 5 %•
Tarnowis:ki l().ŚWiadczy1:

(Wszystkich trzech zaborów, .celem uje<lnostajnienia naszej p-01ityki w myśl uchwal t. dufa
28 maja 19J,7 x.

1

Wysokie Kofol Mam zaszczyt

oświadezy~,

łe klonserwatyści bę<lą

g1oz.owali za t1tl'1ly:ma00:iem NKN. w tej f.ormie, jak to :prze<lo;tuwi1
poseł

Wyso-cki,

ponadto

pozwalam

a.obie

p:rzecUoiyć Wys·okien~u Kolu .Ue!dararję,

Q-

nasze sta:n:CYWid:o polityc.z;rn, uchwalone pTZez wszystkich poslów, należących
do .stronnictwa konserwatyvrnego.
!
Stanowisko :pnUtyczne km1;rnrwatyst4w.
1
Na posioo'Zeni-u Koła sejmowego w dillu
28 maja 1917 r. konserwatyści mieli poważne

lkreślającą

wątpliwości oo do wnioslm, który przyszedl
pod ud1walę, -Ostatecznie iednak u<l.stąpili od

11

D,•kfar:.HS;a st~·u:;u;,~::itw D]Jtzycyjnyeh.
Pu oiwardu posid:::" nia UL·bel J:11:::tl :l
im!enlem i:rn:n:nfoi,va Ji,,:,J '\ .'t,O, n:.re<low •~
<l2':;no:~1·;:tycz'rng.o i (ed11ti<l:nia 11411·ndr>\~'e~G
;::nxyl d:::,khrację, fo z pr>ovN'l1w, w,'łti:;:z,,.:,,~
u~i~r.11 11a przedpoluihLO\.'vt;lf! 1i413iocbu~11 ~u !J!~zez
pos~a Wilos:ł i Gląl:l ils~:iei;0, 111;·~.?.aiy wy .d t011;ane strn.;:ulict~a :\'i~N. rn !t!:i{;Un.i'3jąrn i ż:1:·
dują ZfU11~\rrir~i~.r <t:Z.:s.~-ej::.cgo I1~"'~:-c(~ZB~1ir„„
1

ie .::::oi r.l-ale m1.

po.J.~taw~e

•.\iwdemnkrr..::~i,
nie''!zyrh Ui;h'7ał Ko:EJ, a w .;z-r1eg.J11::.usd uoeh\'i aJy I{.cla se,imow.:'go z <lu. S8 mu!n Hl.i 7 r.

•q

.f'o -"I

prz.yni6s1 :?Key's mu::;fo''. Byla

rad, :doiyl Jmmii:::arz fSV>'i! wla..hę w

r.
P-0ci nazw~! ·iRoi1oh1'.k \11; R-0sji" uJra:wJ się
111n='ier p.zasO'pisma, ~iiifre ma st~1 1 ~
wić dici.Jlny organ „l'ol"-kiej Patt~l So•}ja1i·
stye~nej" w R-o:::ji.
W .:.<l(fv.-ie Wbiępr!.e:m :re<l::ikc.i1 W;f,El"111tt,

p.lr~r,7::7.:„

że ~;nowy

ręce 5'ej~

1e kc""(!t~~'"ihnn.ta
'lastDrm: e w praktye'J w ;s„erokim zak:-e;;is
1•rn\\-"<~ ~H•sze-::ególnyeh n:uv,d<'tw 'Vi~~u\v:< nia >1.)
nohie: {;10 rJ.0 'l!l'Sz:-mdrr.i byn.Ą:jmnie.i h1teresom
calego świata, wezwat móvre.a s~:m di) w:..pólpraey. Nn.de·w'.1.zysfk:o joomik wL.~icn se.lu• szaw

.:".:lH. \Vy.r.u:rjwzniy prz,r•Jc-0-t1i.3.r1i~~

.nrgan prnlefarjaeki pri.'lgnie nrr no-

D.QWać p-rff'l'm narodu estmiskie~o. M :wca \•:y~
razi! f!JV;'il>OŚĆ; że estowie wyEiaH do ~e,mu

n:ij1epszych sv.7ch wspt'oh:;' '":,Ii. Ot<,„; a I ;:is
E>r:jmu je:-1t poei:ątkiem 1i:1:owej <'PL'lri w 1.1,..(01 \i
Je ~!ju. Poe z-em p~'l0n1ó"~ :1 pT"..!e"?~-JU :1l t ~ucy na}·
starszy v.1il'~:i€~n i odśpi'l"Y'U1Hl e~k1-'18l...i hy:nn
qn{j... ~
„11arod
S.h.i ~„(f~nz, .ho0rJtD;P7;y~'.
Ko21er1d~nt hden<1zy Pi-r:tra. \\'ielkiPgo
O kwestji po1S'kiej i ~bsu:uku swym do
p0Vt, ar,1 :Sejrn w ~rnl·~11iH zn--1,; !"•"~.!\?"?~~\ F:i~ i.v
p•l\YJ.łająr;:j O\~t._y:my .,HrJlJot.uik" nic c:.1ia pi1;::rlliU v.;ofs1t :r-0syis ~irh~ "'\:\'ysitq~n d.J rZ.-it1U tes:::e . .N:lt-01:.:.rnst w 1':ofrcu odezwy :rerfa.~~ey~2ej
~;'f;::nn i1ol{lnv; niPz~·, 1vlrznc.1'1,) nr;on1ia~l
:znajdHjo si~ taki eha'l'~.kterysty1 wy u,;tęp:
_.,·n.:.o-"'!;: n wy21aniu drIH::3:~y do Kn::nit;>ru N·
.,1.'l'"rrne swym fo.t;;;i·~s:im, svrnj kfo::o·',Ji na~ ' bo.i11il:u 1.
t.iT"J.i", pnls-ide 1da~y y;!(}Siadaj<:,..:<', z..·p.vady cd poObrady toczr1 si12 w E >:JLH t·=:t'; ·s1...1n1,
~t:m v; ojny śdsiy wjH"Z t4d.ź to iii imperjdi:z...
mem ro";"Ji'Kiln. bądź tel. 2 auztr,iilck\rniemieekim. I dz.'siaj j, ~zcze, po ilzetJ1 l:r!a~h mordersJrncmErteJ TJ11e: -:;e to s~mo iadmne, Jakie w
1mun spe~nfal 1>.rnez fal: (llugie l.,ta r~~i'z ::ta~
:i~y ,~l{cbo\t1il~u., a jakiu.1 0~1ecPJ.e stuty ~~a1~sz·~1\\r„

1

1

0

czej, ~r«BiOil7..;1,C€j wcimy•. :próbują 21uujdu}ąLy się
w Ifo1;ji narod.aw.c»ctemokrat:; czni polityey :rw1sey
u~i.ynić z ipoi~k:.("h n~:;i.., robotI'iezy~h, rhlf1IJ~1 itl1
i „:„; „~1 i:,.:tieh narzęd~ie iut1yg iu1r 0 1jali::t:-łz.
n:·c•1 ko,łlkjL got~-.V>ej dl.i zup.'laego zcliawleniR
Ni,:!n1:eG- 1)rzt,,;J!u.tyć bc1i l:otJea _p~;i\\Ol'11:~ r;:.!ź ludó\v, z~wi~ni:~ -0:-f"!ie':zr;!e itr;t;I.i kr'l~' JU;r ~ tak
~~_ti.~ '71.tti t:o~kJ_i.t~Y1 '-"I pt1~Lj1dę i ~fl1fl1[1:. lZ.
l~~ht..ln:cy p JlStY '"" [lo1;ji, 'idi:0 raudę 'v ran1i~ 2 \"nz"!::;t G~ c,: ! rrH~eturjatn I}(!l;;1dego, fi'GZ1~
zi;;.1!e~~o Yl !"raj·1.!., pi-1.aci ..,<i,::;l.ą1~ Lt ~dt~ ! 1lrt,~\'fitlwz~
.;.;~..:;111,; r" ·!o4C'la .; bne:tgjn. v„~-;z.e~~'!..h11 ;pr6L0n1 '' eh~„
g111.,. la )di w y, h 1rnLt} ki \oj,.irnej, prl>J,,:nn
1t.11-0llcr·\v pą.i1
rLe~Ji
lilii'. lud:. 1\:cj
.i:'-oh! i i :i1v1y.~h
...

~:~„? p11 i n~

ln~~I}

\\:

llł:tgltl:ł.

w Tu·
t)::iL

~~-deh~

czyznę bar.dz.o wys-o!df'go o inteligentne! twarzy, dziud:ra 1 maicgo .>latlBzłrn i b.k:Q ł iel_,.._
... '
"'!""I." ~
r t """'
o,ctrd A
~-, rr1"a
a~ '""""~ 1 "lRZ. qJ,i;;lu.;ę, I "'-'•(>Il,! z pur1A:;
tretu, malow.:u2Jo .za jej mlodci;§d; b.:1a \~S
jąt'k-owej ur>o<l;·.

GANI.ASTON.

Staś

iwJenieru pot ;ipj

oświa<lr:<;J!

P'°s. Ja11l

s;ę

Tvy.m ~er~1lie. ill<l'JZ:ej 1partji spd.ni~c c~oć?Y w

P.osel Jahl ·<::<ś\Vi~'dezyl irofo:niem demokrM~i pol&ktt>i~ ie :>Loi na s.t;mowis11..11 vi'ln, al
:z d!nia 28 mttja.
czyli

Otwurcle sejmu w dn. 1't lipca o.Jbyb

w spooób WJ'SOO<B uro.-iyntJ". Po Lur;aj.:m:u ob-

to cllu-

ga, wąska 11ebano>va skrzyneczl~a, vi1-zglęclnie
lekka,; w jec':·pn jej kor1cu by1o u~,uko, do
.k'iórego m~ kd lkim 1ańcu~,:;.ku p.:."zyw~eszone
na <lrugirn .zaś st-ercza.1 maJy
były klucza :niklowy 1e~el{, prze.z kLóry '' J dobywai10 się
pianie lrnguia. \Y~:zystko by!o wyho:mme p-o-

iśde 11•0 mnery1rnń·31m. Sta15 nakrę
cił :przyrząd za pomocą zuajdu>icej się z boku
w.•ofylk-0wej mutly, i mlyszeEś1ny eiehatk.ie

:myslowio,

"Yankee <looole„."
P'° -obieduie przeszliśmy do boezneg-o :po!rnju,. gdzie podano kawę i kon~a1c, a TeWtiellowa usia<lła •Jo pfani:na i grała bardzo popraW'llie p1osenkę Mi011iu:,zki i inne pi~11i
polskie i gdy prooHem o Swnena, odrze1tla:
- S"opcna nie gr.am, U\\ ażalabym to :za
:profanację; mo-ja muzyka nie <lda:rła do tych
wyżyn.

Poczem zagrała .,Yanl:ee docdle'' i dzieci.
a nawet Buba zawtórowały.
Tewdenow1'0, ze swej podróży '(fo P-01ski,
przywieźli eaie paki nut~ kBiążelr. sztychów, fo'!-ograiij. a nawet Julka większy~h obra:..ów. Po'kazywali mi równi-ei a i bum z fo.to-grnf Jami.

Ponięv.ai wyri..~yli z <l-0nm prav.;i-e J1a rok,
, iEe:br.ali ze sobą po<lobizny roill:iJ:Jy i bli;:;ldcli;
'widzJalem więc brata T.<>UJ<leruowei, C>jca. Me7,..

<'>•

- '.fa m'2!:t:a mego -0jca - mów:!h Tev;i!euowu, m;;.m ł;y6 <lo n:;,j pi,Jdobi1ą i J.ta jej Cle.36
\\~.irt;'tn:a.
no:.zę jej im.ię odl'zek~en1-!(~~~ ,\~01-

-

Ttze:;zy,v~śt:2

-

Ma!Nt u:rz:ymu,:e, ie pi~k.ie~s~ei ko-

-

kie podobiell.slv,10; mu)jiafa być l.:m.r,dzo pi,~\:1uą?

biety :nie v,.i6;:.irlla nig<ly, chć JJvWP.]a ją, gdy

50 lat. Ja zaledwie iD(}Chę
un.arla, gJy n<'lhl o Jd,
u dzhidka Vil'<1le nie znalam. 011 b-i;l z,::o:t.-.Liev
le.m fabryki s.mmów w Pipslo>vn. ~
Hoy 11-0~e!owy p.r.z:;fri6~1 na tacy dziennild
i listy. Tewden, mów1ąc ,,prz0prns1am", prze·
już 1nzeszio
pamięiam r&:;-J:ę -

miaia

rz.uoił je,
uddaj~c

illie

,o>twiernją,c

wnie,

~Od

-

wli·~il

jeden li..,t i

rz~l;

T0z1av.H.: się, cza łU'l <loda?„

Phlfra.

Ro-zerwała
wzrokiem łiE>t,

prędl;:-0

koporiP,, przebie-gla
rzelda ze $Uhtk:e1.1:

- Nic ncnvego wszy:Stkic!.1.

All

rjgł~t

-

pozdrawia

Nazajutrz ran-0, .pn~zlifany z Tc\',den.em i
Stasiem <lo strze-1.uL:y. Tain mały ośm;o~c)1i
cl1lo.pioo strzylali ~l.llk to mówli!i bez pud~a, ze
sztuoora a nn:.vet z pblole:tu. Iwpo.::lowal W:izy-

:0.tldm

vi~l'.}fll~m;

zr>()zmn1alcm

też,

dlae:::eg1}

.1}{)(1czas niechecnośd ojca kakakroitrue :pro.;;il

;n:nie, aby ~;'Śe z nim ~Io s~rzelnky - cht'ial
Oic:oo zułowal n,e.p-0miemie,
,·,~ ~1.rd;n"''k!liAJ

Ea !::·J5acern.:ll -0p1,\)fatiul uli ·wit:·le o

ame~

lj.'}i'fi.li::k:rh s::F1n1H~c'h; ;'l'Z€f!lyśle i 1uin.f!Ju, O

któr:. ::'il imdelll auść .;!aJ'e poj~~ie, 1;1iino, że
~I wie~,;·".;; :.:t '.:i.dkm w Shrnnch ~;r)ł11ocn:;~ch
O „0i.'i1· móvdł, ie ojckc je::;o prr
z P,l1~1,; -"- h~r ~ -.v bmd:w m?o~5''"l
,~·i'2Jt.U \'1J1 t.un~g1

owt;!

de~

4\J11e1:* l:J'ł g6t:.tt~

J.:e...

nil ~ię„ ale 11.ia tinr;;bii ~i~ n1aj.c.1 11 ... u, u1;al tyHtee
t~ le, ie ·~~v:;ktiz.talei! s: na jeA:,rnata ::.:1 rn..~1nI~
ka. l\Iatka umarla inż d.;}\\~no, u~L~lt-!~ ·.:i:J, 1tieidy Slaś miru dV!u lata, a Mrn:ychin:; nie było
JG2z.~;:e

na

świecie.

Str!·Je:eino "ish'jjeczny

(iJ. c. n.)

Czwartek, 6 ir:ześnh. 1917 _l'~--------~liła cen:::ura

w dzi?nnikn:1i. 'I;o tylko jest ze
ja.snem, ie i.nferwenc:joniścl e-0.rat. bardz.lej tra•:ą grunt pod nogami.
·
Wi$Zy~tki<;>go

a.

W Med.J-Olanie podjęli :robQinfo.y metal'°wi
uerokv zakrnjony rue."IJ:. Stmnru'Ctwa rządowe
gl"(}żą wobec tego uiydem sHy przez rLą<l,
gdy by ruch ten zagrażał produkcji wiojeilll.ej.
"P.op-0k> .a.·Italia" gwaltowllie napada M roootnili:ów medj-olańskie~ :nazywają'C icli roraj-

:cami kzaju.

f migranja polska. w Hohmdji.

Roemice. Dziś 6 września 1704 r. Król szwedkki Karol XII zają,l Lwów.
1831 r. Pierwszy dzień szturmu Warszawy;
śmierć gen. Sowińskiego na Woli
1863 r. Bitwa pod Batorzem, wktórej poniósł

Imiedny. Dz i

1

przed

'kimą

w jednym obmie".

Jookher Oo:ct van der Linden -0śvliadczy1:,
że stooUThki te mu są znane, źe inte:vnowanie
wszystkich w baralrnc.h prawdopodobnie bę

dzie trudne do wykonania.
StosU:Uki, w ·jakich ci ludzie mieszkają, są

Znalezienie

naprawdę nie11nośrre.

dla nfoh

::pra:cy w Holandji jee.t rzeezą trudną, dla zlyc.h
'.id:oświadr.zeń, jakie holi:\n<l;:-zy z nimi mieli i
•dla .oporu syndykatów rnhotników 1'0lnych (z
it.rudnośeią clrzymuJą pracę rolną ii.lltern.'Owani
,belgijezycy, przeważnie :flamandowłe).
'
Oprócz tych zbiegów są jesro.ze z Polski
[lii"l.ni żydzi, lk.zba ich ma doc.hodtlć do 'kiłktl
iysięey. Jak ,}V.aterland" z 9 sierpnia <l:onosi
·i0dbyl Związek polsikich ży<lów zgromadzenie
~ Kie:irwoon, na którem uchwaloin.o~ że program nowej organizacji jest: demokratyzacja
ustaw u.sadnic~y·rh; zupelne równouprawn:ie.aiJe żydów p·olsldr:h; ochr-ona praw narodów,
:na podsitawie 'llar,od-0'w.ej autonomj.L

Wieści

um

N'

'

z Rosji.
.

J

'

'h •

um;ą ~iac z~oza.

Don-OSZl! z Astraeha.nia, i± chłopi odmówili dostarc3enla zboza centralom aprowizacyjnym dopó!kąd lllie otrzymają niezbędnej manufab..~17 i pr-0-·

ś

Zaeharjasza Pr.

J u tr o Jana M.

Zbiorowa wyxtawa
prim Wa~ława

zniesienia tej kary.

Wedle dzienników fińskich na linji kole-

fowej z Pe~erttburga do Helsingforsu buduje
się dttl.gi tor, Budowa· n~a Ly6 w najkrótszym
czasie ukończoną.

T?~tr

<l.yslaw Lena:rciński.

i widowiska.
Teattalja.

P.rawe skrzy&~ :n.a pierwszem pietrze zaj-

Bawi w W!!J'Sza\\ie p. Eustachy Odrob~ ~
arty5ta teatru Ludowego w Warsza.wie. ~

muje kamy 1-vydzfoł anefoeyjny sądu okrę,,,cr.o
wego. . Tutaj prze>;d11~ezy :sędz!a . p. K~.zesi:- p. O. z:o1·ganizowal niewieiki zespól ~"'• • k&
m-0·wsk1. Se.kretarzE'm J~;;t p. Wae!aw &kor- rymi da! szereg pn.edstawieii w miastadl ~
skli potlseh?etarzem p. Jó;;ef Brykner. ,
austrjackiej1 jako też na froncie d!a tobń~""fót.
Cale drugie piętro z.ajmują $ędziówie śle<l :ków. Impre~a ei'eszyla się wielkiem po~..,
rzy. }1ieszczą się ttdaj urzędy: rewir 1-szy (o- zaró,mcr w miastach, jak na froncie.
kręgi mmcyjne 14~ 15, 17, 18. 24t 25~ 1~ 2t 19t
Obecnie dyr. Odrohiński angai.uje nowy ~
22~ 26} - sętlzia M. Chyc.zewski; rewir drugiz którym uda .si~ na :powtórną wycieezkę. Mi~·· ·
Qkr~gi mili>C~ine 8 i 11) - sędzia T. Koss; .re- , inneni:4 angażuje taneerxy, który~h popis1, n-ta.
wk -czwarty - (okręgi milicyjne o i 7) - sę l cza w popkich tm'ie.ru:h narodowych, zyslrnj4 sobi!t ·
dzia M. SędziG:k; rewir ·piąty (-Okręgi rniłieyjne I niezwykłe pow~e . u iomieny
~
3, 4, 5 i J2} sędzia J.•Iarmclowicz.; rell.ir szó- Todowości austrja~
sty (powiat Warszawski) sęd:Wa \V. Pcs.emkiEwicz.
· Ops.ra.

I

I

Cechuje je nadtG

szezerość

odczucia, nie

cze.sto spor.vkana w <l'Z:ielach w:spó1-c:u6snej
plastyki.

Pejzaie i studia J;::wiatów i. nwoców, malowane przez Dyzmańskiego jako „eth1dy"
efektów świetlnych i materyj, mają zawsze
pięt.no artyzmu i dol,rego smah.11. Całość tej
:.w.jmującej vv:/.afa\Y)" urz~dzC'na ze smak5em!
o dystyng-Gwanym ·wyglą<lzie, spr:1;;, ;:i -dodatnie bm·dzo wrażenie.

Znana działaczka na niwie społecznej, p. Kazi~
miera :.:izpilew.ska-Nerono-::;iczowa ogłosiła w ,,Kurjerz.e Wars~\Yskim" list następujący:
Szano>\--ny Panie Redaktorze!
W sobotę i \V uiedzielQ odbędzie się w Warszawie pierwszy zjazd kobiecy, dla zaznaczenia. stanowiska kobiet polskich, w przyszJ:ym ustroju prawno - politycznym, w nowo odradzającej się niezależ
nej Polsce.

Na zaproszeniach o wzięcie udziaJ:u w zjeździe,
widzimy· nazwiska pań, należących do obozów t.
zw. postępowych, ale są to polki i kafoliczki tymcz{lsem, ku wielkiemu zdziwieniu, zjazd rozpocząć się ma w uroczysty dzień l\ilatki Boskiej, o g.
10 rano, a nie rozpoczyna się on od. nabożeństwa
w km'.;cieJe. Widocznie takie są przekonania pań,
które wzywają do zjazdu i podpisują zaproszenfa,
cle czy wobec tego s!uszne jest nazywać ten zjazd
pierwszym zjazdem kobiet polskich?

stępowyrh, ale musimy pilnie strzedz, aby !o nas1.e
rówmmprawnienie bylo oparte na zas.adooh katolickich i :narodowych, abyśmy wraz z postępem nie.
·wprowa.tlzaly chaosu, lecz, przeciwnie, . pilnie·
strzegły tych haśel i ide;tl6w, które w my11 więk
szości naszegrt kraju: o prawdziwym dobrobycie i
szczęściu naszej ojczyzny stanowią.
Wyrazy prawdziwego szacunku i po.ważanfa

łączy

Ku:>:imfora Szpilawska-Nero:unwfo:mwa..

Dziś po raz ki melodyjna opera,,~
lik sewilski" z p. Mokrzycką na czele. Ju.w
,.Hugonooi". Rolę Walentyny wykona dJI>~
Korolewi.az - Wayd\lwa. J?.alsza obsada~ pp. .

W o.statnkh dniach spadła znMznie cePrzyC"lyną jest niezwylde obfity ur-0dzaj i zmni'l':'jszenie się pokupu.
Przez caly sierpień .r.almpywano ow-0ce dio fabryk marmelady, przeznacmnej na wywóz. 0kazalo się przecież~ że także w Niemezeoh jest
wielki urodzaj >0wi0ców. Wob.ec tego fab:ryki
te zaprzestaly zakupu w ifościa.eh więks.zycll.
Ale w detalu .cena orw"'Oeów utrzymuje się jeszna ow-0eów w i:mrde.

Gruszczyński,

Spadła takź-e eena mąki pszennej, wez-0raj za worek .źą<lano 500 marek, gdy }eszeze
przed tyg.od.niem <lo 750 marek. Zapnwia<lają
<lakzą zniżkę.

p.rzeciw<,·źehraezego.

W uzupełnieniu spraw.o.zdania z zebrania
dorocznego Tow. przeciwiebraczego, zaznaczamy jeszcze, że w skut€'k ż.c1<lania zarządu schroniska J!auczyeielek, spłaty sunny 10,00() rb. hypoteko\vanej na nieruchom-0ści T'OW. "przy '111.
Czern.iakow$kiej Nr. 2395/6 i brah-u na t-0 swohodnej gotowizny: urxnvainfon-0 prezesa i wi'.ceprezesa 'J;'ow. 1ąrznie lub ·każdego o<l:dzielnie
d-0 zaciągnięcia pc.życ:t1d w sumie 10,000 r-b. po-trzebn.ej na spłatę teg-0 długu, z Banku kredytowego lub Banku w-:laścieie1i ni-enTchomC<8ri
m. st. Warszawy, po uprzedniem zapisanin
Tow. na oezfonka Banku.

Savi~mijerówna,

Ostrow-Ui, .

i Mwi(ilillgr Adam.

Aoonamenty w ęerze.
W niedzielę 9 b. m. ostatni dzień sp:rzedai'y
abonamentu Serji A, a w czwartek, 18-gn - abtr
namentu Serji B.

eze.

Z Tow.

o

urngającą się

I
1

Po.za fom

podprokuratora
i1-0<lurokurafora Tennera - w
1fińsirn :Vfaw\~·leeidm. Sekretarzem prokura~
tora jest p. Stefan. Samulski, podsekretarzem
:p. Bóles.la:wa Rap.pap-ort, posiadając.a stopień
kandydata praw.
Lewe skrzydl-0 na I-em piętrze zajmują
filzędy prokurato:ra sąd-u apela.cyjneg-0 'P· Soil;olews.kiego i ·podprokur.afora .p. Landego. Sekret.anem {lrakuratora sądu apelacyjnego jest
:p. Ignaq Ettinger, podsekretarzem - :P· Vllażwardowie,

gi i owla:dnąl swe środki ekspr-esyjne.
Jakkvlwiek znajdują się na tej ·~rystavde
pra.ce z różnych dziedzin plastyki, jak portret
męsld, pejzaż} s:tudja ,!marhvych natur'' i t. p., I
1vitl0t,"Znem jednak jest, że wfaściwem polem,. l
na !którem W. Dyzmański zużytkowuje najlepiej swe zdolności malarskie, jest: po1ir-et •kobiecy. W. Dyzmański ma do tegu wszystkie ł
dane. Obdarz.ony jest p-oczuciem typu i cha-1
rakteru gł'Q-,y i figur kobiecych, ma wybitne
poczucle wdzięku i urody kobiecej, 1.ió:re interpretuje z wielką umiejętn.-0ścią i -0pan.owamem techniki pastelowej. Jego :r:-.Y.iobizny k-0-·
biooe mają swe piętno my.&tyez11e i fo umiarikowani-e w clw..rakterystye~, które daj.a jOO.yrnie takt i po.czucie dobrego sma1."ll. Niektóre
z nich jak ;)Gf.owa kobieca z tulipoo.em", „Kiobieta z rJoikami", „Rysunek do Salome" wykazują taki skipień maestrji w operowaniu środ·
kami plastyeZt'lemi, że \\'Ytrzymują po.re.wnanie ~ najlepszemi prac.ami Ax-entow:ieza np.
lub innych. ·

duktów fab:ry.c:zmyeh.
.Komitet ·wyk-0n,cnyczy uhrnr.zyl 4 delegacje,
Jeste;;my krajem katolickim i tę nasz~ przyna. lk'.órym powierzonG przeprowadzenie .a~taeji śród
1 leiność do lrnścio:ra katolickiego, akcentujemy w ochlop0w .na mecz dostawy zboża komitet<>m apro- . becnej chwili na każdym kro~. Pod tym znakiem
!Wiz.a.cyjnym.
· przedewszystkiem organizujemy \Yszystkie .nasze
Nadto postw.owiono pr:z.ep:nwa.dzić r~jestrację instytucje, zjazdy, bez względu na element, jaki v>
,roa:nufa.khll'y w calej gub,ernji, :nie wyłąezająe nich b.ierze udzid. Jak dotychczas, my, kobiety
polki, siałyśmy przedewszystkiem na straży naprze'.imiotów zbytku, folaza i wogóle przedmiotów
szych ideałó'I">' polskich i katolickich. _Rozumia!y.5l!liezbędnych w życiu •N1o§ciarr; zaprowadzić ścisłą
my i rozumiemy w znaeznsj większości, :ie na tej
opoce wolno nam i naleźy przyszły byt i pomyśl
\m:utrclę JJ.ad sp.rz..e<iii:i.;y zare-jestn1wanych
przwność naszego narodu opierać, tal( ·wychowujemy na'miotów; zo:rg111niwwać prnwidlo1':y razdzia! tychże; sze
dzieci, czyż nam >Yolno wobec iak posfanvionej
prosić gub. komitet 2p;':iwiza.;y_7ny o podnies),enie
kwestji, nie odezwać się i nie zaprat::st0wać, "'ZY
1
cen IBaksyma1i!lych na :-: xiże: przedsięv.7'iąć środki 11am v-'olno obywatelkom tej naszej ukochane-j Polzmierzająe~ do uuormo'\Yauia r-0z<lziału
-Obuwia, ski, dopuścić, aby parę osób innych przekonań,
mialo prawo uogćlniati pracę kobiet pobkich.
Skóry, przyoorów do r~;bdóws.iwa. o.raa. spr:red.aiy
Referaty projektowane na zjeździe poruszają
tyeh:te po .niikich eeirnc-h.
najpowainiejsze
zagadnienia,
prawdopodobnie
'\Vszystkie te udi.waly ::cą u<;;tępstwem mię
zjazd postanowi szereg wniosków, które --wobec tak
szezan na rzeez v~1cfciaibtwa, a •1rywolane z:osta- szeroko postawionego tytułu, będą mialy prn.\vo
być uwaiane za ·wynik przekonań większości
koty groźbą, ii. o ile nie znsta".1•~ za....,pvkojone pierwbiet polskich. Nie przest~<lzam. w tej chwili, jakie
sze potrzeby wsi - to -03taL:ia nie zaspolw·i po-będą rezolucje zjazdu i do j.akich konkre~uycll \Vnfotl"'.l€b miasta, c-0 po-.stawilo spra:wę aprowizaerjną
sków uczestniczki dojdą, lec:z; z\\'facam uwagę ow :natle:r dężkiej syh,mcji.
gólu kobiet polskich, aby pilnie nad przebiegiem
zjazdu ha:zy1y i nie dopuścily do uogólnień przeehvnye.h większości JJas kobiet polek, kafoliezeik.
~~i:~ śm!BrGł.
Jesteśmy dziś wszystkie tego zdani~ że dzieje "ię
nam kobietom krzywda, że w imię sprawiedliwoPetersburska rada robotniczo - źo!nier ści
należy nam się równouprawnienie praw"Ile i po·
ska po rn.z drugi odbyfa zebranie nadzv;:yczaj- lityczne, nie jesi: to tyiko pnekonaniem Qbozów po-

ne i przyjęła uchwalę za::trzagającą się prze. ciw \Yprowadzeniu kary &rr,ierd w armji i do-

Opi-elińskieg-0,
urzą-d
Pawkrwskił1g'O mieśe.i się w

Urbanowicza i Beckermana.

zbi'.Jrowa wystawa prac artysty-mafar.za, Wa-

cl.awa Dyzmanskiego.
Bard.w rza.jmująey ten pokaz ].}'la:styczny
obejmuje kilkadziesiąt tJbmz6w rtźnmakiej
toośei malarskiej i pozwala na dGskoo.ale objęcie artystycznegD wysiłku, teg<> wielee utalentQwane.g<> artysty. Mamy prz;ed oobą d<Qjrzały jui w peJ:ni talent mala:rS'ki, który prze.
szedl już okr.esy prób i sziJ.kacia wiasnej dr-0-

ko w.ego".

J~mowskieg.o, Strzałkowskieg-0~

Dyzmań1kiaga.

W sobotę otwartą zestala w „Zachęcie"

gazet.
Polacy, e.gromadzeni w wielkfoh ilościach
w Rotterdamie i Schidamie (dezerterzy izbie;g:owle), stanQ.'l\dą spel"Jfilny temat ·<lła prasy
holenderskiej. Ludzie ei wyw<Aują swem ti:;ll·
cl1-0waniem zgor.sz-oo.ie publie;me, kiomp:romlitnją.c imię pdaka w Hn-landji. Nawolywania
prasy Jmlenderaldej i ni-emożliw.e stosunki, w
jakich ci ludzie żyć muszą, wywolaly wreszcie
"fidruch <>i'icjfil.n.ej fi{)lawiii. W e.tariaeh gene.ir-ainych w11iósł poseł socjalistyczny T-er Laa;n
'.intęrpelaeję d-0 mi:rllstra spraw w.ewnętr.z
'.nyeh Jmrkhera Oort van de1 Lln.<len w spra'.:w:ie .zbie.g6w-polaków.
łnterpelant .zapytywał ministra, ea.y wfa.,d-0me:m mu jest, te ludzie ci umieszczeni są
'.w ten sp-0i..."'6b, że 15 .osób śpi ·w jednym pokoiju, ż-e jeśli są umieszczeni u r-0dzi:n. holender11S:kieh, mieszkać muszą na strychu, lub w rÓ\v'.nie nieodnowdednkh iokl'Jach, że ludzie cl. nie
·.mają żad~;j pracy, ż~ bląkają się ~lemi drria'mi po ·ulicach, przycz.em bójki są międ-zy nimi
1 (.'ZęSte~ !Il.ie Tza.dko Z U.życiem br.oni pal'llej, i ż,e.
:~1:lzystkie dzielnice, w ih.ió:ryeh oni mieszkają,
·ma.ją się niebezpJoowBmi dla ©drowia i po'rzą-d:ku publicznego. Interpelant Jest zdania,
,:re ttietyJ;ko ludność hole11derska, ale i owi
lrz;biegowie woleliby być in:temowani w obmie
·barark-0wym. „Czy pan mini.ster jest s'Jcl:on,nym" - pytal interpelant - „za:raądzić .szyb.!k.o oo potrzeba, by w inter.e:>ie ludności hole'.:1der.sld-ej i tych obcokra}owców zgmmadzić foh

polegl pułkownik Marcin Borelowski {Le-

ie'Wel).

Dzienniki holenderl:·kie mają dła &praw
Polski 'Orobną rubrykę P'· t. ,,Polan", ta:k jak
dla spraw francUS'kieh rnbrykę „Frankrij:k",
dla angielskich , 1Engla:nd" i t. d. umieszczają
one pod tym tytulem rzeczy poważne i kronikarskie, wiad-o'm-0ści Havasa) Reutera, W-0llia,
lub dan:e im przez miejscowe <:eynniki łnf'°'r
n.iaeje, a W:reszcie wla.:,""'Ile ~rzedruki z polskich

„Dooam, ze m
nie traci, :nie ma tylko

oo

pfila'tu Hzeczypos.poli~
tej :wstał już zajęty przez u.nędy sądów, prokurat-0rów i sędzi'6w śled.eeych królewsko
polskich.
.
.
W lewem skrzydle gmadlli na parterze ulokował się cywilny wydział ap~laeyjny sądu
'O'kręgowego. Tut.Rj p:rww-Odnfoey sędzia Kierski, komplet nmpelniają sędzi.mvie Lemieszew·
ski i Frankenstein, Sekretarzem wydzia1u jest
p. Ignacy Giledci, pOO'SekTeiarzem p. Stanisław
Olszewski.
P.rawe skrzydf<t parterowe 2ajmuje pr-0lmratura sądu -Oikręg-0wego. Znajdują się tutaj
mzędy prokuratora 'Sądu -0kręg-0wego p. Skl(}kowski-eg-0, podprokum.t.oTów prz.y'boezn.yeh
pp.: Niedaby1s1cieg:o i K'i'.nl-owskiego„ <lalej urzędy po<lprokuratorów pp. ~Iiehalowskiego,
wn.lej p1·zy1:mdówka

Kalendarzyk.

klęskę i

.'hka muĄ.rjJ
Iei s:'h:ate,rki P.
kf d::ł mięsa n~loom

. s~~dy p<rl'Slrle.
Gmaeh Nr. 12 na placu Krasińskich, <la-

Teatr Rozmaito§ci.
W czo.raj na se~nie teatru Rozmaitości od„
byla się próba generalna z S-aj.ttowej komedj'ł
. J. Al. hr. Fredry „Mentor". ~a ta daje
i pole do popisu pani Felicji 'Piehorownie, p.
1 Jerzemu Leszczyńskiemu i Rapaeldemu w 1"0"
lach glÓWD.ych.
»Mentor" wypełni repertuar teg-0 tygodnia do niedzieli wlą,wmie.
Jedną :z najbliźszyeh nowości repertuarowych będzie 3-aktowa komedja Romana OmJ.,.
lus'a p. t. „Co może kobietau (La fe.mme pa.asa) w przekładzie K. Zalewskiego.

Teatr Prasłf.

Dziś i jutrlt baśń. dramatyczna L. Rydla p. · l

„Zaczarowane kolo", w wykorumiu ealegn zesp<Jht.
W próbach operetka Z. Preybylsirleg-0 p. t.

„Narwany

lgnaś".

.

Lo-tetja Legj-0.nów polskich.

Kinematograf Uorso'.

Artysty.czn.ie wykonane fosy loterji ltg_;(.nowej tllkazaiy się w handlu i cieszą się wiel~
kim pokupem. WypuszewnyBh oostal-0 32000
polówek looów, t. zn. wszystkie numera o dwu

Ostatni program Corsa wypelnia inta.resująttJ
dramat ze złotej serji Nol"dislr, w wykonaniu :pietw- ·
swrżędnych sil, p. t. „Pojednanie".
"'
Atralrnję programu stanowia specjalne .rdj~
z historji Warszawy. A więc pn1im pulko~
Minkie\Vicza, '\\>-ymam; legionów, ostatnie posi~
nie Rady Stanu i otwaroie sądów p-01skieh~
stawiają nam wypadki dni ostatnich.

ćwiartkach,

Z nabywaniem losów należy się

spiieszyć, dągnienie bcnvforo pierwszej kla:sy
odbędzie .się już w dniach 21 i 22 września. W
chwili! .gdy Legjony odeszły na froo:t„ wspomaga·nie humanitar:nrch .oelów łegj-on-0wych stalo
się w najwyższym stopniu. aktualne.

Ukazał się Mr. S d'Zienn.ika tirzędowegn
departamentu sprawiedliW'()śei. Zawiera -Oll .

mzponądzenie .generał' - gubernat1l:ra ·wo.~
weg<> Szep.tycldego w kwestji sądownietwa ;r,e..

O dezy,nf ekcję.
„Związek Orto·d.Dks6w" podal petye;ę do nr~z~lnika. mil?cii, żeby <:!ez~nfe_k-0wa11ie F ".:- · -:u;
zyo.owsk1;'.h i prowa<lzeme :z.ydow do nrP·na1:::r:•c·1
kąpieli

nie odbywa'fo się w s-obfrtę.

•. "

s.zta zaś dzi-ennika wypelniona je.st wz&rami .do.lmn.1 entó \Y sądowye:h. ·

•
L t?'~

:Rzee:alniey iJfiowscy.

Nekrologia.

. .9'~e-!y ~yt1owsik~e dvnoS<Zą, że ,.Zwiąwk rze-

m1es1m1mw zydcn'."'Sk:~h

w Wal".ezawie Złl-OZj<J'la sie
rem·gimi.z.uv..uć i ·w tym celu wysl.ai p, Z. Deklera
;:LG _Lip::.ka d!~ \\-Z<:iTOWf'cJJia
się ni tamte,jazym
Zw1ązkil. Z»YI<µek wars;:a,vskl z.am;erza stać sie
een.tralą. rzemie:.iln:il:ó·w żydnwskfoh w cal.:lj Pol:
srs"'„

]( Weltów Czarkowska, oby\L. :rJka %iintt~
zma:da 1 b. m. Eksportacja iw!ok ną .
:Po•5rązki a'Ziś o g. 5 pop.
Jozef Sierniń~ki. ;p.~myslowiee, lat 69,
4 b. m.

ska, :W~

1
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(Posiedzenie Xvlll:).
Wtorkowe -posiedzenie Rady Miej~
15kiej zgron:rn.dziło 85-oht radnych. Pun.ktualnie o godzinie 6-ej odezwał$i~ dzwo~
:nek, poozem przewodnicząoy Rady, p. Sufowski, otworzył posied~enie.
,
· Po odC'ilJtanin przez sekretarz~ pro-

tokółu

1

pozbawi011t'l

1n·zą/lz~ń

przewidującym

do polewa-

W dziale w-p:l:ywóvr,
22,000 :m. doc}1on11 z opłat za ::.rpra:wdza.nie

ma, wskutek czego du~y procent drzew i

krzew6w w ezasie ·suszy letniej ginie i
~~~rtępowanym by<! :mmd przez posndzenie
nowyilh.
W dzfa1e wyflatków na :roboty ogrcidnfo?ie pr.;ze-vr!chhrno: nr.. :meljorację ziemi
w parku. Kl'!. J6:11efa Ponfatowsl~lego 9,000
młt. Snme'l tę łrnmisja finansowa zredukowab, do 5,000 mk., pole<HlJrtO zmrtfa$t 12
mó:rg m.el;jMncji JH:ze1n·o;;va(izM w rokn

spraw~:i;dawczym mniejszą przestrzeń.
Na zastrtpienie w t:rm~e parku cho~yeh ~:rzew r-1·ze7. nowe---6,000 mk„ na. zaf?.lOWHHti~ nlic Dzielnej, S;:ebrzyńskiej i
Ogrodowej - 1,800 ml-::. i nn pielęgnac!~
omentarzr i grobów wojennych - 1,200
mk. Ostatnia pozyeja-wNUe słów ref?rt;~~a.-;zvi':lt1ąa podwy:~szoną do 3,700 IDK.

poprzedniego :posiedzenia, który

przyj~to be11 -poprawek, na mównicą wsti\·
pił radny Bzybmo i rozpoc11;1'.l,ł dalsze c~ytanie -projektn bud~et:i miasta.
,
Na porządku dzrnnnym bvło Mhwalenie resztJ budż_etu ~r~~iał? zdwwot:nośei publicznej, mrnnovnc1e dz1ałn Vila. wy-

mhJ;r i ...wag, ki:nnisja. finansowa .. znal_azła
motHwem podwy2:szyć sumą dochodu,
przewidywanq do osiągnięcia w roku budżetowym, do rio,ooo m., co usprawiedliwia
ta oko.liczność, iż ju.t. do 1 lipca r. b.
wplynQło z tego źródfa 17,3,13 mk. i dalfl'lJ podo1)11y ''pływ kasowy jest prze·wi-

wego :prezes tegoż sa,du, p. Ka.fllimierl
Ro:;1sman, odebrał przy.r~eczenie uroczyste od nowozamianowanyah łft.w.ników.

Z polskich l!lą;dów pokoju.
Na walrnjące posady polskich ~~ozjów
pokoju w Lodzi mfanowani zostnli: adwokat przysięgły z Wars~awy p. Smogo-

rzewski,· sekretarz hypoteezny z Tomadywany.
SZO'\Va p. Borowski i sędzia po~rnjn z BieI
W dziale rozchoi!i)w wykazano: na lano-wa p. Nitkowski.
pengjo d]a perRont·ln J7,00D niarek, onz
'na komn.rne, opRł i ś~viatło-1700 m., naZ Tow. ł;::w.•ed:,vt„ n;i, Łtidl.':.::ł.
przyrządy, aparaty itp.-10(!0 m. i na dmWpływy zaległych .r~.t TQ\\·arzystwa
ki, ksiq.\\!d, ro~iuzd;f' itp.-2P.OO mk. Tym kreclytow-ego 111 • l,odzi mą bardzo ospale.
sposobPm ilzial ton, zmniast tylko ;poluy~
w zeszłym miesiącu wpłynr~ło zaledwie
1 wydatki, 11rt,ewicluje -1n·zcciwnie-2s,ooo . so,ooo mrk.
ł marek w;i1y-wt1 11a :rze('Z kasy miejskiej.
Dotychczas Tow. wystawiło na lic'y·
RnforAnt, mi. zap.vtania zebranych fa.ej~ 12· nieruchomości. Pierwaz-v termin

j

W?Kute.:. k~me?z~o:foi przeprowadzcn!a :ro- odcz1t.ał s~~,zes~·ólov.:y r;er;:1ik Dł~c za s~r~-1 Jiqtaoji wyznaczony !ostał na" 14 g;ttbot, wskazan;eł1 prz~:z; władze oKupa- wdzame rc>;mych !;:ate•:;-or:i1 1>«1,g- 1 orl wazm- ani a r. b.
t:yjne.
fi
~
„•, ~
~~6w~ ..m:i:~:- (HH~:·r~~ei} ,ol;'.;lQt~ś:-L :.;r.yjaśnia' _y.rcznraj, od~y~o si~ JlOSiedzenie knI
W ~L+ _,Jm eui7u figuri·)'" ;::,uma 7,c;„o i .14c, 1.a1:1 z1111itrns;,P;,11 1 >lrn,~11:'!. 1 t~łi:w;ywe ł mrn,lt ohywatelskrnJ przy •rowarzystwie w
datków IU'f.
mk. na ~"'eięgnow1nhe ogrodfiw przy fnną- wag-1 pob11'ra fJrezydJlml po1cC]J.
I celu ustalenia. zdolności :płatnlcz$j dłuitynfa.oh 1 illynagogach :l.-'\vre;:szciA-na ro·
Konfiskow::rne falx11vwe ndważniki 1H- ł n-P~6v.'
1
Oczys:imzanie miasta.
boty sezonowe 1mma so,ooo mk„ z i~M1·ej łv dob'«~lrnzas k:>sow::nrn' i rdszc;rnn('. Obo• •
W dziale tym żadne dochody l)l'Ze- dOtflU wydatbJwnuo jtl~ 18,20G ml;;:. :Uaz1:;m 'I c.rtfo rail byw·::tj~ tylk:o kasowane j zv·r~!U't 3:..tlll'.'!'$;}" d!:mi auR,'lfabetów.
.:f'idzia:ne Dfo zostały i pozycje przedst&- chliał ten 1n·zewidywał wyd1.1t 1;llw 50,000 cnTH~ 'Xlarfoieielom za w-yj[!tlrlem metalo'Tow. krzewienia oświaty Z\VI'(Jciło si~
wiają tyl~o · sumy na wydat~i, związ~me i mk., po :redr..kc~! J~iiriti~ vrz_ez ko:nis_jQ ! '.:"Y.C1}, 1;:\.irr> prze_l~azywa~e bywają wy- do wydziału szko.lnego o od;.;ttwienie je.
Ji utrzymywaniem w ezystośe1 gmachów i F :fina~sow~ .riozycJ1 .!. (me1Jor:tcJf! w JHH'!rn i •tzrnrnw1 rekwrnycJI metali.
dnei:'J z lokali szkół mieiskich w :.nnr.drn
plaeów miejskich. Preliminarz bud~etu Poruatowmkrngo) i !}odw-i;!?;szeniu o ?,500
przy uL Sienkie-wicza M ·:11 na lrnrsa ćila
prH'Widnje: na pensje dla kontrolerów mk. r;nmy wydatków - Mi • tmrnnf.arz<~ 1voj- ,
Uni.!d stanu cywilno~~o.
·
analfabetów.
tmk. ~!OO na ~a.terjaly :?iśmienne mk:. 400, akowc\ ogólna suma zredukowaną zosttJ.ht I
, 1'-Tastę1!nie _członek komisji finansowo:.H::'IIlleircrda '.!l.'"t1.chom:;];,
.::na WJWÓi nrnczy~toś?I z gmachów rz~d. do 48~00 :U~·
.
, ~ hnnżetowe.i rarmy dr. J<)r,pf S_rrchs referomk. 48,000, na wywo7. meezystośei ~ budJn~ i
'.' ?zI"-W n owy e Il
n a k ł 8. do vt w~l łJmiż•~t nrzr::trn sb.nn r:yw1Jneg;o. Oh- i
Z i~ozpo0zr;ciem zajęć szkolnych kuc11k6w miejskich mk. 24,000, uprzątanie ulic :przew1d_zra~o: urzrt•!zenie plarrtacji rrnd ; j:H~niw;izy w l:l:ótldeh ;~low:n,~h . istotę i ! ll_ia r1te!1:r1~r~ z:1czr;1a r:JZW?1;i~ \\'łql;s~r~
i p1a.o6w miejskich mk. 50,000, uzupełnia- zasklep:emem rze1n Łódkj, n1'.'z~~d.zenie I znaczP11ie instytncji tei wo~;."df', 1v szcze- 1 Jw:1;h:~ onrnnow. Od pome(lz1al1rn v;yd&J~·
nie inwentarza mk. 500 i na wydatki nie- plantMJi na \Vodnym Rynku ·i dwóch zie- I ~~·ólności zaś r11a nieunormowanvch sto- .i,n,7. r·n~ w ~dlkn Ernkołaeh koło f\00 oM.apr:zewidziane mk. 7,900 - razem :mn.rek leftcćw przy szkole na. ZftWiH1z1dej J\'.! 4?., I 8U1tkó·.v m.:olrlnnl;:oi;vvch śró1l 1ndn1Jści nie- fl•rn· 1hf'Illlle.
185,-000. Referent wyjaśnił zrbranyw, razem 12,8~1~ mk,, z ktlir~ch komisja finan- ~ c1n·z„~śc1jausldej, ref<:'rent przytoczył !iie"·
sowa '°'~1-:1.res l I ł a 1"'"'""OO m.!r. ·wooec
•
,, ·
Ot ,-;7:, '!!'Cie wyfitr.~wy •. g,,z::.1.·:;c
.r:t
06SJl:'ll!'iC.ZS.me
gmao h.r.vw
rządowych, I
ourni;erP.p; d.uny•~h, stvrieed;r,ającJcłt celowość i
rmachów miejskieh i uprzątanie u1fo i nfa wykonanfo robót nad l,15dką i 1 1 ~, Wo- liDżytemrność pracy tego ńrzędu
Wczorai, w domu Siemensa przy nl.
placów miejskich, je.st oddane przedsi~- dnym. Rynku do roku następnego. Dział
Da.wnit>i ·fnnkoj~ urz~ćiników stanu Pi0~: 0 k0w~:kiej 96, 'l go~,z. 4 po poł. nabi<m~om za ogólną sumtł 122,000 mk., któ- ten zatem przewiduje wydatków tylko cywi1neg;o dla luclności żydowskiej wyko- stqpiłn otwarcie w.vstawy ,~Dziecko" .
.rę jednU:że komisja ftnansowfl. zreduko- 600 mk.
. .
nywa1i nr.z('/dnicy cyrkułowi j rosyjscy
Cały kwiat tutejszej inteligencji, powała ł.o 118;100 mk., tak, it dział TIIa
Usprawiedlrw.Iajqe sumy z działów urząd.nicy mar:dstratu. Stosunki te~ w tej między kt.6rą widzleli~my -pi:awio ws'Zystw "Jd&tkaeh przedstawia ogóln~ snm.ę wy<tatków gosp~d~rezych, :ref~rent rad,ny-1 dzieclzidn l)ył:r wprost okropne. Rege- kich naszych działaczy i działaczki na
· nte 135~, leot: 131,100 mk.
Seyb~Uo WJjaśrnł., i~ w roku blm~ącym no- ; stracja ruchu nat.urainego poprawiła si.~ . :po1n 1Yrncy społecr..nej, zebrał się w salt
Radny E.~ewski interpel~nrał, cz;r:ma- pełmono nrząd;:ema w J.HH'lrn kz. Józefa I r, chwilą -powołania do :1ycia urzędu sta- czwal'irgo ·piętra sk:vl wszyscy obeoni U·· 41
gt111trat miasta zastaJ?-awie.ł slą nad kwe- około., 6 morgów trawników,. ~o ~dórych nu c~wll,n0go. , W ~.nżc:j micrze J'.a1e~y dali f'i1: na pierwraze piqtro do sali mieszłtj~ ~7tkowanis. odpadków, na:wozu l przed""iEZbiorca wywozowy m1eJ8k1 dosta- przypisac to fatdow1, że urzędem lneruJe czącej wystJW(!. Przy wejściu powitała
,śmieci, na ee referent radnJ SzybiUo od" wił na.·w·ozów.
, sekrdarz łóilzkiej gminy, któr·y, z racji go::\ni j cdna. z mQ1eńkfoh wychov;anic ochro~
powiedział, it sprawE2 wyjaśni przy ren;Cheąc park cfoprowadzić do n:tleży- fogo stanowiskn. swego, cieszy się WRród ny Hf, po?1ost:ljącej pod lderownictwem
'pat:rywan:h1 wydziału plantacji miejskich. tego stanu, .na.leżało by meljor~.ojQ taką 1 najszerszych warstw ludności ~ydowl':!kiej 17 fat pra•rnjącej w tej in::.:tytnoji ochroNa&tąpnie referent p:rzystąpił do ozyM przeprowadzić vf eałym parku, lecz c11a popnlnrnością i zaufaniem.
·1· .niarki, rrnnny Zo(ji Jabłońskiej, któ:ra do
tania d!!iałn IX projektu bnd5lietu, to jest 01.m:.t:iH~dn.oścl rozło!2iono ttł pracę na szeReferent, w imieniu komisji finanE!. pr?:y1)Jłyeh prr.emówiła w krótkości mo\Vlłi
. do prelimin9'rza wydziału plantacji miej· reg lat. Dosadzono przeszło 380 sztuk budżet., za t~ pracę i wzorowy porzi111ek wiązaną.
11kioh, przyezem wyjaśnił zebra.1rym, it w drzew, urządzono .szalet~-, wyhodow·ano dziękuje p. Szwarcmanowi, który, ze zua- 1
Po. przcci~cin przez dzieciną wstęgi,
dziale tym 1'6wniet przewidziane są tylko p:rzes~łe 57000 roślm kwrntowych w cie- l.:jomofoią rzeczy i energją, z11pełnie bez· 1 zeT)rrrni zajr;li miejsca w sali, :poczem
~datki, natomil'l.st ,dochodów nie prze~i~ plarmac~ i imrpełttach. Vf:v~<:tdzono drze- I i~t(n'e<.iow~ie orl dwóch ~at vcłni obi:rwiąz- przywita~ go~~i k.s. prałat Tym~eniecki,
, dziano .ta.dnjch„ S1:ano bowi<vm, sprząta~ waml ubcę Og'rodmvą, zounowano dwa !n urzędml_,a stonu cywłlnego.
. .
haznacza,gc,_
mrnst_o rHuize 1111!.lło. done s trawników i zrnleńców w ogrodach baseny do wody w parkach, dop:rowadzo- ,
01rncnrn urzri,d ten, poza lndnoscrą tychczas oprnJQ mac1nny bez serca I ber.
·miejskich, stanowiąc~ jedyną pozycją do- no do porzą.d~u~ ?grody p;zy śv;iątynia~h. I 7.yt1~wskf):, prowad~i r?wr~ież ~rniP7t stanu r1:1sr,)·, mającej li .tsl!r? cel jeden_, zbierać
ll}hodowl:\. jest 21użytkowywane na karm~ W lasach l!lleJ&itnch zagaJono 45 :nrni·gow ł c-yw1lneł2:0 baptystow 1 adwemyst.o-..;.
111enrn.dz - kopac m11Jony. Dopiero po~
dla koni, obsluguj&cych ogrodnfotwo miej- ~adzonkam1 własnen~i i w czi::,ści za!mpio- I
Pruliminowane przez magistrat wpły- żoga wojny i wzrastająca , wok6~ nędza
1kie.
nemi. Wykopano wrnle :rowow w lasach wy, wynoszące mrk. 7,500, zostały przez otworzyła serea tych, ktorzy aotąd na
Plantae!e mlelskłe.
dla osuszenia bagnistych miejsc, zasiano kom. finans. buclżct. zaakceptowane, na- nędzę ludzką byli przeważnie ślepi. Dziś
.1
J
morgą szkółki Jeśnej 0
tomia~t wydatki vr wysokości mrk. J2,000,
wlafłnie świ~cim tryumfy te,1 owocnej pl'aP.relimina.rz wydatków wyclzialu plan~
W tem miejscu :radny Rżewski :po- kom. fin. 1mdżet. podniosła clo rnk. 15,000, cy grona filantrop6w i działaczy tutejszych
b.cji miejskich i leśnictwa. przedstawia wt6rzył s;wą interpelację Yv kwestji zn- w1n·owadrnjąc mrk·. ?..ooo, _jnko 1)6łroeznq Jrn po1n niesip:nfa pomocy ubogiBj dziatwie
. lit;! jak nast~puje: w zarz~dzie głównym: żytkowanrn.. J;'.I'Z~Z miasto 1Htwoz6w i ocl- pens,iri dla kierownika urzędu cywilnego. lódzkiej. - Wystiiwa ohecna jest owocem
:pensje: starszego ogrodnika mk. 5,400, se- :padkó-w nne,Jsk,Jch. Prezytl:jum w od-po- P0nsje nr:~ędników róy,rnie~ będą mnsiahr tego kt'ółkiego okresu -pracy nsd wycho. kretarza-1,800 mk„ tećhnika_,.1,200 mk., wfodzi wyjaśniło zebranym, iź nawozy· nledz po,1wyiJ;ce 1-vobec uclnvałv Rady :lf. wm:iiem dziatwy, nad niesieniem jej pomagazyniera - J:,200 mk., rozjazdy - 180 i odpadki są zyżytkowywane pnez plan- w sprawie ininimum płacv dla· pracowni- mo0y ·.r cią~~l:ielt c1rnilac1i gloqn i JJOzogi
mk. i materjały pi~mienne - 340 mk. ra· tacje miejskie, zaś nieczystości z kloak-· ' ków miejsldch.
"
·
wojennej. Aczkolwi;:;k wydział opieki n~td
ł!em 10,120 mk.
'WJWOźone za miasto.
W ko1i.cu referent wniósł prośbę pod dziećmi r::rmierznl obesłać wystaw~ w
W I okręgu: dla ogrodnika 1,800 mk.,
Następnie zgłoszono za.:pyta!1ie, co
ailrese-;n magistratu, by w celu ujecfoo- skromnych rozmiat·ach, majri,c na uwadze
dla dwóch pomocników - 2,160 mk. i dla dzieje się z wydobywanymi w wielkiej stajnieąitt riracy w urządzio stam1 cywil- cza;:;y obecne, jednakźe widzimy, it owo·
8 dozorców-7,200 mk.-razem H,HiO mk. ilości, na karczowiskach miejskich, 1rn- : nego, wyjednał ze:r.wolenie u wb11z olrn- 0na 1waca lmitytncji 11zieoięcych zrobfoi,
'.W II okrE)~u: dla ogrodnika 1,800 mk., mieniami. Na zapytanie to r\'>ferent p. 1 pacyjnyeh na r1row~vlr.rrnie aktr!w tych '\V 1 ;)uź •fa10'.rn ;vk:"e,J, 1ti:~hy spodziewać si0
. dla pomocnika - 1,080 mk. i dla 16 do- Szybiłło o?iecał. daó odpowiedź na przy- 1
. ;jęI.yk.:1 poi skini, jak to je':!t w calen1 Kró- l 1m~ż1rn. i lio;.\'<tct·w-."m elo~ponatów wprost
· sorców - 14,400 mk. razem. 17,280 mk. szłem 1pomedzemn Rady.
I Iestwrn zaprowad'Zo!le.
'! zn1mpo1.wwała.
,
.
!!>
,
•
•
, W III okręgu: dla ag-rodnika 2,100 mk.,
. Radny dl'. Sach_s ;;wriv:ał ;1wa~fz na 1
Rnrlny St·ypnłkn:w~ki zap:1·tywa1 :reie- .
,ą'l,11\•rcii, '.'akon:;".y~ swe przemow1en:fl
dla. 3 pomocników - 3,240 mk. i dla 20 to, .1ż zbyt wiele p10m11dr,y mrn.sto 1io- I rentn, cr.:;r r11P:rne mrpnr:";i_rli;:i mcldnnko-1 perd1:1•!ii:o1.r~~mmn 1r1icJatorom nn;ąclz(mJa
dozorców~ 18,000 mk.t razem 23,340 mk.
święca, na, kupno sadzone''k drzew i frrzewów wo Gr6rl ;~~lló·w zost~l? jM; usimif:te.
\1·y~:;t:r11-y l l'~szystkim ohecnym na otwar~
W dziale-wydatków g·ospodarczych nautrzy- parkowych i dla tego :proponowal pole·
Rnllny a_r. Sachs odpowiad:l, i:i. obec~ cin, prosM~·,; :icrh2ocześnie o jalrnajgorliw·
manie koni (2 zaprzęgi) 3,000. mk.
cenie wyclziałowi ogrodowo-Jcśnfozomu ny stan rzoÓ7iJ w urz0dzie niema abso- s:rn ;101rnrele.
Referent wyjaśnia, i:t komisja :finan- prowadzenie wi~cej intensywnej hodov,r1i In.tnie żadnej łączności z przcszłościa.
Pr~;0rn:xwiri11 m1~Lln1 uic: prozeB łtidz. d yczne wzrast·a- SZi\1 óJ.:1!'l1K l' procl lhrnwirma.
J
l::rzi:nvow l ros'l"rn Da;wniej .rar10\Yal niehtd, ohccnici 'l.a~--da-'
l :teJ
• • .!tacy
- ·1 ("'l1:1·r:'.'.'o':n1J,
:
~
'i.l
•
„
sowa, przewidując perJO
p ..''-r:E. ,J;;amirows1n,
nie cen karmy i to, te konie dotychczas ozdobnych.
żenie d0 ostatcezncj sanacji sLo::mnk6w. · I rre:M:'C\ r;. H. O. ri. 1·h_·,valhiilsili, ora:i re;
karmione bywają; t-ylko z.ianem, zbiera.nem
Re.ferent 3n·zystąpił nastf'.unfo <lo
Pastor Gerarcl dowodzi. ża wcdhw I j('TJt. (~ltn::,11ny,·;1kl, za7.nHcM;jn,c ważnoFlr.
1 . ogrodów miejskich, pr·~'.:anowiła ru~
czytan~a. dz"ialn wydatków na oli<Jlugę Ja- kode 1::sn j"'.J'apoleonn, akt 0 i1rod;;;enin 11 1: I wy;;Ln»'Y i p_oilnn~,;~ar1 z<1sł11_:~i qrgrmi~11.to·
bryk~ n.a. poż-ywie.nie k01u podwytszyć z
sów m1e3skfoh.
sawy h'Tt~ winien tdl~o w ·jednym fozy1rn. i 1:.n1' !al~n":f'J.
.
k
W dzrn1e
' ~ tym
'
i.,IguruJą:
• I'Oil'"lJ<'t
• l.esm~
~ .
....,_ " "
"
'
'
'' . .
I
i,ooo na 4,000 m ~.
! ~~awh \vi~e wniosek, ażehy irw.p;istrat i
W dalszym ciągu preliminowano: na cz.ego 1680 mk., 01:a.z osach Jdn1;1, na I wyjednał u władz nakaz sporządzania ak- i
nz.up.ełnienie zu~ytyeh przyrzitdów 750 mk., mrnszkanie, z doda.tmem około- 15 mórg I tów urodzeń r6wnież i i.vvznań ewan:.;ie- I
W p;machu wyższej szkoły realMj
utensylja (mfotły, kosze, gwoździe, słoma ziemi. Loś 1 1fozenrn na rozja·tily 150 :r:1k. j lickicll tylko w jęzvkn polsk~m, albo nie- T;r;~v 11Uc~J Dzie]nej uruchomione zostały
•t'
i t. p.)-:---2,000 mk„ pale do drzewek: do- i dla 9 gajowych 6500 mk.
I mieekim.
"
knr;:;y n:>:u1,e1ma:;ąc0 ctla. drogrn
.ow, zał oniczki i kubły-4,000 mk., nawóz-1,200
w dziale gospodarki leśnej prelimi- j
~a tem po~iedzm2ie o godz. 8 wiecz. żone prz„:z ~tov;11rZJflzcnie pracowników
:mk.. W tem miejscu referent wyjaśnia, 11 owi-rno: :na zadrzewienie 50 morr:-ÓYf lasu zosbu:o zamkmęte. .Unlsr.e ch,bnty nad składói"Y Eptecinych. Na kursy te, któ:re
iż niezależnie od odpadków, dostarcza- 4000 mk., oraz na zakup roślin,'- ngsion, hudźetcm odbi:;dą siQ w dn. 10 j 11 b. m. trwać bąć\1~ fl :miesiqcy, uczęszcza około
50 os!Hl. \:Vykłi:!d;t odbywają siiEl ~ botanych przez przedsiębiorcę oczyszczania urzadzenie ścieków i robocizne--2800 m.
~---~„~~-·
niki, :fizyl{i i towaroznawstwg,
miasta i u.żvwanych dla me1joracji, koniH~ Na :wydatki nieprzewidziane sume 8'14!1 m.
eznym jest ·i nawóz koński dla inspełttów i komisja finanso~va zredn'rnwala dÓ 5000 m,
i -przygotowywania kultur pędzonycłl ~ĘłW tlzialfl rohót budowlanych tirrze- ,
'""v.'·V Sj}'ll.'mwi10 ur~ ]'.':".
• na• n '~i:
"'1•ra·~v -r1r'<i~r"n ·łom
.
·· budowli
·
__
Yv ezo1·n.i,· VJ' s:1li Stowariy~zenin
hanle,1i :prz·ew1'd z1·a110
1 •
-.i:· 1J.1 "<;;u "
wulzfano
10,42'7 m. na naprn\'v*,
- .. -·
l«.QO
m·
k
n
•,.,1.
,
J
dlovrców
T.loJskich
odb:11 ło sie. zebranie ko• I'~"'"Jł"" l'n) "kna 1·nspe
0
1
..,
., a w „l, '~v.u
u'"
- i parkano1v, przebnrlown staini i Rtf;rloi:v
z;
·
ktowe (100) i 50 ławek dla ogrodów, ogÓ·· i na mrnki i um"J W'alniq .dod klo?:etów .;;r .
misji wę;:do-v1r:-;j, łącznie z delegatami kołem 2,850 mk., na opał dla. cieplarni .......; parkach.
Najh1i:~sze ]rnEiic('.'.Z(-1r:fr: ·!:_:~d:i l'Jiejsklej
operntyw. Przewodniczył radny mie;jskł
1 odbędą
'' 500
l
b
. ··i
l
co'
• o·io
;1ię: w vr:niOil"'if:~c' \", rtrL 10 i we
di-. Jó:c;ef S<~chs. I'o otwarcin ZPhrania w
'5:,· · mtc., ud rama't n ;·1 ,,ozor
\Y i, u
T.· m sr-.1r•so.hem zmii:inion1. r dzia11>1itn-1
~
·
dl~
"''1
.
·
wtorek,
d.
11
wr1:r:1nia
r.
łJ.
o
goctZ.
6-ej
,
om:1·xia110.·j· kw1~r;t,J"i zahi1_ir~tłn -.'·_•'ros kilku~
1
0
lr. 1 na pni e1el\. ryezny
m
'· "''Il
„„.i. i"'-1·c11 •11·ze'i.., 4 aw''1 r::iA· w clocl1 0
·
· JlaS1t1
1l "'" S>i 1 i
,
i
d c •1· . - t••1•i1'
°'-«,· -.v•-t:'.;:OJ·~
·-- "
·„,1.("C"'OI'8'
'!111"' l-1.1·„il·1•1" I1l :f;'H"z·1'
TilL'l\"f',1_'1",'·
11
swietienia-2,000mk.-razemzo.oatinem
" " l "~c ";.: ' .:· ; ' ·' ' t'
· 1~
,,
"'-"
~''·-·"-"'
. „ c.•t,,
u.
_„_,_ z 1'·1"1~G>1,J'l'.
--""1'•.l·_„,i:.
-" !·\·t,,'_'1r".•C'U
•
.
k
.
k
dar.h
3000
m.
i
w
rozchodach
zanuas
l
HZ"' u1 ~""''!rir.J· \1 J9
"
,,1-.,'1•
,,.1·,..,
·wirl11•:"111>rr• .1-"·% r1:1 '.'r.dp„i·,11'11 •11::;...(11,000 mk, do utrzymania 'C!H 22,800 m~.
r .
h
k Hl"Ofl(l . 1' I,• l J.. ·-~vuU • .-. ' •
„„„,'. 'l „.v. _„_ -· .„ '" - „ '.._,_
'_„ .
(zamiast przewidii'anych przez preliminarz pre nmr111wanyc m<..r•F
u, Ju, iy.,Ko i - . Porza!iPk dzienny: I. 0f1czytanie pro-. rzyly si1~ dwie :trupy, J\:t{1i·o 1:'\;a!czają s!11
7o,S 5 ? ~iarekł._ i. "' • .
,
.
mk.),
i
ttGkułu p o-p1:~e11niego' pos!edb',M':~ia t hndźe· WliH.jcmuiP.. Prr.ewodnie:·~~~uy znp1·opo:q.owal
21 800
w rlziale wydatków na drzewa, krze
\".!ydzia. ~mhro.11 mmr ! Wafi.
I owego; . La sze czstame nr.ie Lu.
1 T!rrnllsta1Yie:1ie w111osków ~iiśmi;.:rnnyeh. wz, cełmlki kwiatowe i :rmHinv zimotrwa~
· Przy.,,_~tąpił r1_2s_tą-pni0 rad1~ ". Sz:;biłło ł
.
\'.-plym)o r i~6 Tinlr:s!1·~w, z htóry(~łt tlwR,
1
1 J1'1·1t)~,r"' ,
~·
,
1
~ J;.~•Z\jYlil~:ó~~v.
1-..-l,,..łi -·1::i.1~ -..,-~ J11'"Ill ."'.,l·,-.i~ J '1 ·r,,,.T1j.
łe oraz nasiona, przev1idiiano m1L 9,500.
clo ezytama IJi"tr1:mrnm'Zn ',rya::;rnn1
,;on- ł
I c,,'"'"·'""""J
LLUHt:,
.iw )\i ..;,>;
_ll, .!'.\.!' !~·
Reforent wyjaśnja, jż rubryka ta jęst ~a~ troli miar i wag, który 1rrzeY:i:.luji:- 22,000 ~
'';Vezoraj o godz. n r2.no w sali po- I ja i Jaranowskiego, }_JrJJdano rod głos{•·
wysoką z t7oh powodów, że ogrody m1eJ~ mk. wpływów i tyleż wydatków.
ł siedzeń królew'slrn-polskiego sądu okr~go- T·wanie.
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W o!!!tafofaj jedna~ chmlf izaJrwenrawo do głosu niektórvch. u-

stłoncwarw

ciestników

1 dlatego przewodnteziey !'l;a-

proponowa.ł odroazenie
f!i~ zgodzono.

21eb:r&n!a, :na eo

:M:ori{erstwo rabu.:nkowe.
WezoraJ przed eas.-niem. !ądem o~
się epilog słynnego
morderstwa, o wykryciu. którego w swoim
ezasie pisaliśmy szeroko,
Na fa.wie oskarżonych zasiedli: 20-

Z wydziału ln.tdowlanego.
Na wczorajszem posiedzeniu wvdziafo. bl!dowlanego zezwolono na rozbi6rk~
starych drewnianych bud:ynków w posesjach nust~1mjąeyah: Sukces. K. Glasa,
Sn1e7.na 11, F. Anszczaka, ul. Brajera 5,
S. Eisnera, ul. PiOtrkowska 149-151, I. Rubinsteina, ul. Cymera 13.
Zatwierdzono plan na urządzenie dołów biologfoznyeh w :posesji alrn. tow.

letni · Kazimierz

Johna,

:!lobie j(')go ruchomego
pr21tigiem.
-

kr~gowy1n odegrał

na

ul. Piotrkowska 217.

Z lzomitetu kweirtf „Ratnicie

przemysłowiec

J.

doro~karza

Kind~

' Pierwsza powakacyjna lekcja chóru
się jutro o godzinis
8 i pół wieczorem.
mąsldego odb~dzie

Żjcdnoczenie kooperatyw ądow~

skfoh.

~ odbyło się

Towarzvstwo Spiewacze ~Dzwon", wsnóli ochronami w Chojnńch,
urządza wielką zahawf.; ogrodową w parku. „Wenecja" przy Szosie Pabjanicldej w dniu 8 b. m.,
a w razie niepogody dnia 16 b. m. .
:t .Macierz~ Szkoln~

W dniu 2'& wrze§nia w parku „Julianowie"

Tow. opie!\i nad dzieemi ,,.Gnia:r:do''
ogrodową

urządza

wiei·

o bardzo urozmaiconym

programie. W zabawie

wezmą udział:

harcerze

polscy „Sokół", doborowa orkiestra i chóry. Po·
zatem program zapowiada szerceg atrakcji.
V~ końcu l:Jie~acero miesiąca w sali kem~

,certcmeJ przy ul. Diie!nej_ Nr. 18 odb~dz:e si~
koncert Wandy Landowskier w klawicymb:rle.

R::pcrtnar Teatru Polskiego.
c z w arte k, dn. s września. 0 godz 7 i

f}ó! „Serwis galowy".
. Piątek, dn. 7 września, o godz. 1 i pół

„Ka1us Cezar Kaligula". Ce!!y popularne.

. s ~ lJ o ta, dn. 8 wrzesi~[a o godz. 3 pp.
.,1.am,ten . C~ny po1ml!1rne. Wieczorem o godz.
'l 1 poł ~Serwi~ galowy •
.
N 1e~z1 e; Ja, <ln. 9 wrztśma o!!.. 3 po poł
„Sfuby pan}eflsk1e'"'. C~ny popularne.-\V1cczorem
o godz. 7 1 p0ł ,.Senv1s galowv".
·

-

·

Echa kradz:iczy w pala.su

Pcznań-.

skiah.
Odclział policji kryminalnej rozlepił
na muraf.h, domów ogłoszenie, obiecujące
20.000 mk nagrody temu, kto WJ'śledz~
złodziei i przyczyni się do
od.nalezhmia
skradzionych :w pałacu Poznańskich vrzed~
mtntóvr. ·

·w edłu~~ informacji, zaczerpni ątych
,; 1vfarog-odn·eg·o źródJa, właściciel pałacu
dr. Karol Poznm1sld, z powod11 dokonania
n niego kradzieży nie poniósł poważniej
szych strnt. Wszystkie bowiem na1ezące
flmi papiery wartościowe i lrosztowności,
po wyjeździe jego z kraju._ zostały WJ*
~htne tlo Berlina, gdzie przecliowywane
są \T' skarbcu. ·jedn.efto z banków. Głównie

:iatem poszkodowanym jest p. Osser, zięt
?ozmn'rnkfogo.
c,<ta'.n~o I' rzyl:>z,'fo do lod11i kilka osób,
k!ćre przed nicc1:1.\vnym czr•sem o::::uś::ily Rosi~ i

('o~.tr1Jy się do kraju przez kraje neutraine. Śród
1n:'ljduj1..~ sic~ równ:et jeden 2' na'.bar-

przyby~ych

dziej ;;nany'.!1 zfo1.ltici łór.l:ikkh, który za siereg
pr1.1,estępstw

1esłany ?.;f.·stał r:a Syherję.
tymczasowy darowa! mu jednali katt; Po

Rząd

krćt·

kim oobyde w Austrji ·wrócił on do roó::rmcgo
miasta, gtl.z.:e też niezwłOc:mie wzią.ł si~ da swe~
~.". t!aw:n'<'go zawodu Ale zaraz na w~tępic urzyl'fl: pnn.vdo.l'.}odcbnie ja};iś „fałstywy krok'", do·
~::ł:l się bowiem w r~ce policji krymir,ałnej 1 która

\

,,;;ó:iła

go pod kh.r:zem.

--o--

JH.'.$eznac-Łon.y

zastała. ottłi'\ sprawę

całości doóbód z lcforjH

jest w

tej SJ'mpaiji przez pop1era.nia loterji
Polskich!

Zi&11r1i!l1ńslłci gwarantuje w całości
~akże wypłar1l ę

wezo-

raj s7.a rozprawa.
" Przewodniczący postanawia najpierw
zbadaf, o!'lka:rżon:n~h co do wypadków, poprzedzających zbrodnię, a potem wyjaś
nić, o ile to b~dzlt11 możliwe, sam przebieg przest"ipstwa.
O s t a s z e w ~ki ~eznał na.j'pie:rw,
ta zna Eomta ju~ od roku. Romt na tydzień in·zefl zbrodnią pod!'oiJi'l stempel
gminy, a.by m6<lz fałszować świadectwa I
pochodzenia koni. Cztery dni prz?.d zbro~ I
dnią Homt WJsfał swoją tonę :na prze- 1

Tutejszy komitet sjonfatyczny otrzymał za pośrednictwem komitetu mjonisty·
eznego w Berli.nie listy z Rosji dla całe
go szeregu. osób.

0Mgdaj przy ul„ Południowej M 18,
zebranie przedstawfoieli kooperatyw tydowskich, na którem ostatecznie
postanowiono połączyć wszystkie kooperat1wy żydow. w jedn~ organJzacje.. Na~
razie na zjednoo:ii;enia zgłosiło sw& zgodą
18 kooperatyw, które Ho:zli\ około 90,000
kons rrmen tów.

ło iWHl!f81idO'r.l!!, 'mfl!!°(li._{!Hft
M~1UJim iH:;i~.J~t.n11:o~rry:m, 0:ra;;: W·3łeranom z

Knsiaka. Nahchmfo.st wdro-

tem stad'jum

W

f

laH'w loter~i ie~o~otSej w ka~dym ka:n:oi:~.e wpni:i..~r;
z losami, wszęd:ine, gdzrn losy rnnych fo~erJl sprz;eda,ą.-

przed wieczorem widziano Krysiaka z 0itaszewskim. Wobec tego zaareszfowano
tego .ostatniego. Pozah~m koło trupa znajdowała si~ laska1 jak się o1rnza.ło, włas
ność Homta.. Na zasadzie tego osadżon\l
pod kluczem i drugiego dom:niQmanego
winowajcę. Obydwaj aresztowani ~ początku l:ategorycznie w:ypleraU się zbrodni, ale przyciśnięci energicznie do muru
zaczęli zwalać win~ jeden na drugiego.

Tow. · akc. R. Linszyc-mk. too. Tow. akcyjne
J. Heinzcl-rb. 200, Tow. akc. Stiller ł Bie!szow·
~ki-rb. 200 i Ma1rnymi1jan Szyffer-rb. 100.

ką zabaw~

dJn 1września ofrlJmai1 łnsy do I.klasy 1szysey ko1tkmrzy

policjan-

~one śledztwo" wykazało, .t"e dn. 24 marca

m ann-mk. 1,QOO, Adam Osser-mk. OOO, Tow.
c.kcyjnc:: Allart, Rousseau i S-ka-mk. 250, Klinge
i Schultl!.-mk. 200, Stanisław Jarociflski-mk. 100

,1ie

y;

zauwa2ył zblitającą się dorożkę bez właś
ciciela. Id!!C szosą w stronę, skąd dorotka przybyła, znalazł okrwawionego tru:pa

ofiary nssti;µuj~<:e firmy: Tow. akcyjne 1. K. Po-

·

Czy kupHiścle jut losy Loterji masowej Leg.Jonów Polskfohl

koni!'!. z za.-

tów~ pełniących służbę na krmfon miasta,

Na :rzecz kwesty og6In•krajowei pod ha'l>Ratujde dzieci", w dalszym dagu do::iyly

znaflskiego mk. 3,000;

mienia~

Rankiem 25 marca jeden

dzieci'~.
słem

Ostaszewski i 28-letni

Ferrlnrnnd Edward Homt.
).kt oskartenia zarzucał im, te w
nocy
25 ma.rea r. b. w Nowo-Złotnej
pod Łodzią zabili doro:likarza FTaneiszka
Krysiaka, a ta w celu pr!iywłaszczenh\

ę

Lete·

~

Ciqgnh"!-nie l klasy 21.1 22

wneśnial

__:..

LegJon6w,

!.

Cena cwi3.rtk1 losu 6 mar. 25 fon.

Dyrekcja toterji Klasowej

sz~e~ i nfut~ z OdaszewsbmpJankr~ I~~~~~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&
dziety koni w okolicy, koło Nowo~Złotnej.
Pozatem Homt oh'f adczył mn, ~e jeśli· 1
s:ł(i nie uda ,.,;d.obyó trochą pieniędzy, to '
trzeba bęf1zie wynająć woźnieę 1 sprzątnąć
Wszystkim tym1 którj)r odwagą swoj~ i przytomnością umysłu HJ!O·
go, a zaprzE;g przywłaszczyć sobie.
H o m t kategorycznie twie.rdz;t te
bie~li po~arowi n mnie na; ietnisku, przedewszystJdem p.
Roz&nbiumowt.
przedtem nie 1lyfo między nimi mowy o
:na<:Jtępnie skautom druź. im. Kościuezłd, K. Gł&gowskłemu ł S~ RczeniMumowł
zabójstwie, a jedynie o Ia-adzie~y.
orafi pp. M. Temphtwi i H. l'łeufełiewi ·wyra.za. niniejszem swe pod2.iqkowanie
PrzewodnfoZflCY rozkazuje wyprowadzić Homta z sali posiedzeń i bada Ostaszewskiego in meritum przestąustwa. Ze:rnaje on; te :7:3 marca przybył~ do niego
Homt i chciał 1n1pić konia. Tranzo.kcja. nie
doszła do sh1tk11 i Ostaszew~ki wynajął jeid:de z I„crbi oilurrteni byli zupełnie
sza.j1teych o rejestr.a.ej~ strat~ komisja a.z.a....
si~ jedynie do zwiezjenla dia Homta kar.:
trzeźwi. WfaśdeieH:a szynku na Kozinach 1 eunk-0wa miejska zmniejszyła liczbę (Inf
toili. Ohydw!'j udali się następnie do ze~nała pod przysięgą, ae u niej oslnrr„ i przyj~e do tneeh w tygodniu. OlH:enie
Homta do Aleksi:tr:ufrowa. gdzie oskadony tcni i1ili jerlynia słaby miód i upić siQ I za.pisy przJjmowane będ~ w poniedźfałki.
przenocował. 1fastępneg:o - dnjl:\ pojeehali
nie mog-li. Komil!larz policji krJminalnej wtorki i środy od 10 do 12 w P°'hldnie.
po kartofle, ale wrócili jedynie z sianem S c h n l z, który prw..-.:n.dzU btirdzo skrn~
f ow:iiem. Po powrocie Homt kazał mu -0d~ pulatnie 11,!erwsze dochodzenie, 'lieznał, te
1Utnlorządki :na em.eJJta~
. sfawić koni a do <l omu i poj ecJrnć do f„o. c.s1rnrżeni najriierw zapierali się, ale vr . Warto, aby dozór kościelny nwrócB ba.c~
ł dzi, gdzie się spotkają na Placu Iiościel- kmfou przyznali: Ostaszewski - że Romt niejs~~ uwagq na nieporządki, jakie pa"'
nym. Spotkn~szy się ;w Łodzij poszli mć1wił vrr.0dt~m o zbrodni, a Homt - >że nnjt} na tutejszym ka.toltekim oment&.r~ai.
liiera2t :i~ zwłokami tr;&eha czekać godzi•
przedewnystk1cm na wodkę, potem Homt Ostaszewski zastrzelił Itnsiaka.
. wynają~ furmana Orzeshąwskiego. Z OrzeRzeczoznawca dr. 8eh1eidt, który n12 i dwie, zanim zostanie grób wykopa::ny•
ehowsk1m poszli na wodlrę do s;zynlrn na badał 26 marca trupa Krysiaka~ zeznał,
. Stow. wl. :n:ieruch. W Mbotę o
róg Konstantyllowskiej 1 Zschodniej. ~e obdulrnja trupa wykazała rany z praTymczasem Homt nanryślił się, zapłacił wej i lewej strony z tyłu czaszki, .a po· godz. 10 rano o~bądzłe Slfl poświc;cenit't·
furmanowi 60 kop. i poszedł z Ostaszew~ zatem zupełnie prze:rfn.ię,ta gardło, łącz lokalu Stow.a.rz)'SZenia. właścicieli nieraskim na Nowv Rjne11~ Tutaj WYD.ajęli do- ni a z tchawicą i przełykiem. Sm:iertełnem ehomości przy ul. Swiętojańskiej Ji 7. ,,. 1 . I"' ;:,, 1•
"f:
~
b • h
Ce:remonji poświęcenia dokona ks. Z.ab~ .
rez1rnrza HJ:;ia.,a,
o 1arą napauu 1 a J rn
było uderzenie w lewą stronq ez:asżki,
Nazdrowier..
,
za 7 rubli odwiózł do Nowo-Złotne,j. zadane ostre'.m, .telaznem ·narzędziem. Na m~zinach wstąpili razem '! furmanem Przefzni~cie gardła odilryło się prawdopo„
Wielka ta.ba.wa ocrod. W nad~
d0 szynku na wódkę. PHi w MJnkn du~o dobnie wtedy, gdy ofia.ra leżała ju~ na
i Ostaszewski się upił. W tym szynku ziemi. Żadnycł1 ran. od broni palnej ob· Chodzącą SObOt~ 1 d. $ b. ln~, OObtźdZi0 sił
w Par.ku :Mh~j~kim na kol'zvśó wp.is-Ow·
miał Romt zwierzy6 sią zeznająeemn/ że
dukcja nfo wyk.ryła.
szkolnych f bursy uozniowsttie'J dla
upiją doroźkarza i zabiorą mu konia. Po
Pierwszy prokurator dr. Sehwarz, w zamo~nyeh uoz.niów wielka zahawa og?°"' ',
drodze Homt ciągle rozmawiał z woźnfoą. całości popi~ra oskar2enie. Jest z:ypełn.ie
Niedaleko Now.o-Złotnfłj zatądał Homt od obojętnem, który z oskarżonych zadał o- do wa staraniem ·zarz~dn Pa.bj ani ekieg«'.' ~ •.
Ostaszewskiego toporka, który ju~ kaznł fierze cios śmiertelny. Ukartowali ~ni Towarzystwa Pomocy uczącej się .mł~ ~' :
mu llprzednio kupić, a który miał on w wspólnie zbrodnię i muszą. poni(l!,ść jedna- dii~gy przy miąjsoowej B-klas-owej wy•?,;;~~
· ···
kieszeni palta. Rozkazując kupie topór kową kar~. Ol~olfozn.oifoi łagodząc1ch nie· ~J szkole realnej.
miał Homt powiedzieć, że toporem tym
ma. Kto krew -przelewa, tegó · krew po~
będą wyłamywali ścian~ do stajni1 z któpłynąć musi. '}Vnosi dla obydw.óclr oskar:re,j skradną konia. , Ol!taszewski odpiął żonych o karą śmier0i.
palto, a Homt, dając mu swoją laską do
Naznac'Zleni 1i utzędu do obron1 ospotrzymania, wyrwał -własnoręcz;:bie na·· 1\:arż(!;n.Jch_ 1to1nisarze ~pr&wi~d1iwoS:ci "pto~
~
n;ę.dzie mordu 21. kie~zeni zez11a.jącego i
nzą o złagodzenie wnłcsku. prókaratora.
Peddttllice.
uderzył nim z całej siły Krysia.ka w gło
Sąd o godz. 1 minut M po pefodnia
„·
.
·• .. · . .
•
.·· c
Wf{. ·Woźnica, jak kłoda, zwalił się z kouz.-0:ał oska.rżonyoh iia winnych mord!!rtrlwa
N;a inne~~nrzu VI. ł'o~dąłncach znaj"' ·
zła na ziemią. Wtedy IIomt zeskoczył z
rahunkawego i skazał:
·
..
J duje ~tę. m?~t!~ .w ktlłlr~l spoczywa p
dorożki, uderzył jeszcze kilkakrotnie toO.st as ze ws k 1 e g 0 na da 1iJ"- sfiio t>1~ć~Ti1e.s1,ą~~u:1.~o:f:l.~terów i ~· l
. .{;;·~
porem Ie~~cego Krysiaka, poczem oby- wotn1 dom ka..rnvi a Ho·mta 'll:"fr~ połegłyełt 'W: ,~.a;~t1~ ~~wolność OJczym.tr:~·i'?~
dwaj r.uszyli dorożką w dalszą drugą. - · tając go za organiutilra ca.ł~j . Tkbrodni~ ·. < ·:t>~ .ro.k'!L l~,;~i~ ·~Jł°'. 11awe.t zn_ak~" ·::
Skąd wzięła si~ dorożka z powrotem koło
na k a~ . ś mi e ~ e L Q2Ms:iew 8 Jd ·pla.;; na· ml~J$~1l temH~ .~J1 "•'"~ p lllem w1ed~1e~,
:Lodzi tego oskarżony w:vjaśnió nie może~ kał przy ogb.szamu w3croku i· motywów. z~• str1tc.~ em. .)olią~l'.,,~~i grób młoda'»'fi
cz;y też nie chce.
Homt pr~yjął ~yr:ok :w:u,ziędnie ·spolrojnłe~ g;ane.r~Qjh t . . ...... ·
Wprowa<lzony z powrotem. do sali ze złym oł'psk1em w skośnych, zbro&ni.r,
. • Y~ ro~u:. l'9~.,
H o m t zaprzecza wszystkiemn. O iabój- flZJCh tHn~aoh i z zaeiśni~temł kurczowo. c~nJn.ost m1eJs
stwie nigdy z· Ostaszewskim ni.i; mówił. wa"~"m'
gtł<'a i wkopin1ó
'.1. •.• "'
••
· d:d$ dnh.
Wog,Jle z;:i.f'zyna nagle w :najhł21er.elniej
- ..
. ·· · ·
.
. D:a.ia
szy 8pos6li symulować rozstrój nerwowy
l daje idjotymme odpowiedzi. Pr~ywohu:ry
łCE.
~t~ łldt~?.zi/~
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I
j

a

en~rgiczn1e

nicząeego

do

porządku

przez l>l"ZtHfod-

opowiada 1 że to Osh.:!zewski
najpierw strzelił z rewolweru dG Krysiaka, pot~m Mł go toporem po głoiwi6, wre~
:urnie zrzucił go z kozła na zieu1ię~ On
bł'ał.
Kilku ś wiadk.ów, mi Eid~y niu!:i fu:rytl~'.l),
e eh.o wski·~~···
·

tadnego udziMu w zbtodni nie
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.=i;:ód~':iemnomo1'sl\iej,

r!yv:i--.::

w'ic:--
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J

; u dla objqoia iIHH\!;'O stanowiska. Wie(
:1dmirał 1\- cit1~i:n , -;:rriYvi!e rzterech lat d.~„
1 rnuził na mnr-in ~i1:6 1J~:i~:mnem sihnni :1,b:ro'
F?mł niemiec:demi, a podczas wr\jny r6,;;

-dym względem na poparci~.-Prz:ystępnH
. cena. losów nmoMiwfa wszsstkim -pop ro bowani e szczęści a na 1oterji I,eg'j on ów.
cktórej Wygrane są 1rnTdZO pokaźne, n
której cel związany z położeniem bezpośrednich ofiar wojny jest szlachetny. -

.:·~„~Jntin'„

-wo-zM110dni nie TJT~-YbYła in~: m;ka. Ehtnacj a ~est l~rytyf:ZP }i. · Ar~1~.i e lli ~zadłn~~-o
i:ozo::itr•na L 7. efil<.•ba. TIO\\('.dzeom oddzia·
':,w
•l«ko1"-'
.„t: n• 1 ·-y-,:zn~J·fl
1w•f.· r ~nnl v·u,:01"'
..... ~'łiri ~ _,
1„\ 'h H
l :„ ~
~

:H!mirnl: :-5ueh(•n, ?.:D~;tal oiłwofarp/ do kr;::-

ldasowa.

i'J\·1. isl.)„

donos\ :r, Pefrrsh11r!.ta: ?\a front lJ01ndni0-

5 wrz;:::foia (Tel. wł.). „Nord,\!h-. ?;t~·." d1Jwiaduje się, i;.

1szd

si:"

Także wet.f'l'ano1:·
-część ;locho:1n. ---

Le~·jont;-;
1m1gnie śpjegzyć z pomocą rhvon~ i;okolr·
niom walki i za.sługuje przeto· TJO<l. ka~'.

__

~!n:.-. si!•' :;:; P~t;•rFll;nn-.r:i, h~ \v ::itn1iev r11:.J ~; :~ 1Pj · :n ni::! ~łpiln l'rZf~.S~ 1r~n·i M ż y\-rn c~·~ci o'.-"''. . _ 7;111·"""
\"\"";
'l'";Z„
nftiwrżn1'
•• ,.·'"t~'~•: f'hh•li-i
~'
~ _,ł
y,,
,"'"'~
;ł

f-t

!~:;:et .utalm genm•alnego.

CA-·

]Jrz?d_s1ąb10r~two, m$.jłl'Ce me~,, T'fl<n1~0 i;i. 1

_ walldom legJonow-ym,
rotom po poleg;lyen.
1763 r. przypaść ma
W ten sposób .loterja

wł.),

„T~:i.:'.:!1an'!e TPll'>.zr11nłim1-Cnmn:-:nie" r1owi~

izję tę powzięto. po dł,t:t:ęJi-ej}OZ'i'.:'a~lz8_ l Ź~i f
tJ::·i ;>;n:l',fLl dwukrotnie
fachową poradą Banku - z,1em1aus:~1e;;-:o. ł
l,;;tó
· · z:a l- ot 0'TJę
· g\Yarantuie.- · _f wa:1y przr-z '!utn;:;ów włoskich.
liry w ea ł osc1
Wszyscy, którzy µJ'agną pomód;,

5 wrzP 1nia ('fp}.

.

, .piły ilyrf'lrnj~ dobroczynnej lotcrji kin&:o- '
0,<:"._iłna. J7cr.11a
wej Legjonów Polskich do - wynn::ir.czrnfo f nyph od pocz:'.t.b
• tymczasowo tylko 11oł0-w:y · Joter.H. Decy- I 15,000.1ni1zi.

lowi, jakiemu loterja 'sł:11_2y. spełnią sw6.i
. obowiązek. Obecnie - gtly LeRiony z po. wrotem WtJZwane zostaly na front-1ote, rja na~ra~a szczegóf~e-j ak~o~1.noRd, jakn

w Rns'.i.
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nJeti tu:reckiemi.
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~~owy-York
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"
"

'Leki

"

Zurych, 5 września. (T. wU. ,J'Pf.it
.Journal"
c!onost z PAter":ll:!''..;:1; }:jp~·c-11sl\i i
•
l!l>Y
•
fłr'·i
n
ł mav :r a "" - ndał siQ do kwatery gJó-.,vi,1rj XH nrmj1.
Koiw:a~~:::::~.• 5 września. ('r. wł.). - - Wielu dowódców armji. pozostających _11:1
.,Natiorrnltidencle" donosi z Petersburgn: froncie, zwróciło sią po i'Z~\du tymcznso:\'ierownik ministerjum wojny, Sawinko--w, 'Wego z prośbą o zwolnienie kh zc słn:~b~··
cznajmił, lż ministerjum ~ojny i maryna1 ki - -przedstawiły :r.zą<low.i plan, dotyczą~~,
Oii~łnej ka~lluji.
r-eorganhaej za frontem. Kamisarze rzą·
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_.;;._

"
~

»

i
I 27.1551
5.'i'tJ

1tetersinirg

I""·'-I°I
I j
7·1.126.-

\Vroe'iy

Szwajcar.łę

635.:?4o.-

~fodnt

~\nnt~rtia1n
~-~anj~ :

177
111:50

,_\ {1.i'7\t•gję

met oo

~t',\; tt·j~

8

ełn--~·,-:tj~rnja,

i1rzy armji i obecne organizacje ·w

,:li:•wi

tme 11112 hędą .1 uz p{isrndały prawa rmesz::mrn

!_..ladd;;

sir:} do \•:yihwsnych rozkazów lub dokonywanfa nominacji.

i;:oaHcji

pis~~e:

ofer1z~:y;a.

ogóh1:1

'3"G

I

Berlin.. (Urzędowo). WieHrn Kwatera

-

G16wna donosi '3 wrześnit'. wieczorem:
Walki artyleryjskie-we Fhmi'hj~ i

był l czką,

I

pomyślnym.

dz-ięki

kttir~i

przez żołnierzy.

Ilie

armji

~w t§':lll!Yi;;łdm @~~-WiiOC5®„

ł

komunikuje

z

wł.).

„Mo-

Wiedeń.

Urz•:,dowo donoszi: ctnia 5

W obrębie austrjacko-wr;g1erskieh
sił zbrojn-yeh nie wydarz:yło sią n1c szcz-ególnego.
„ Włoski
HHy d~ie11

I'>onzo

i

7
,_,1ełen

lrył

teren- wa nr.

Petel'Sburgu:

I

'\Ve

wyjątko-..vą r.;f'ie>kłościr~

j

września.

r m:&i

Wi'Z8śnia. (T. w.)

5

liwane

obficie flag-ami.

Pod Jtfodm!i nasze kolumn J' bojowe, -po·
dążajqc naprz6tl, natknr;ły. flię na g;h.;boko uszeregowaiiy atak włoski i powstrzymały go. Cztery 1la!sze ataki odpr.rto.
1
.
:''1".: _ , ;, "!-i.c"i'H70l~r1:n
"-"'' ~ ,;„_ 1''J~
-. · - 'fł!:" }·)
• • 11,.,TP... ~.
l!onte Sim t~ni-n"!r-!e od wczornj;izego ra- 1 dnu· domesieu :,~ 'Pi'fp:·rc:bt:"tI,a, rosy.1°~1:1 .
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Górze Zimowej zost.ał odpnrty atn,;. sfrir-:-.Jeckief;-o patrolu francmddego. } .'1tn icy

0•:,łos;;on;'. Óis.i
nmn, wiadomość o zdoh<'iH
RY:?:L
Ż"i'.·a
radość. Mia„
„. - . '>'.Tv:cłnfa
..
,1
•
u1.l.el~orowauo

dzi3łami

:rurh

Wnr-1 20G.- -.j -.-- -.-

!„ 1

J? ęi'.l r.a110.
\V .Artois clziałalnos;'. m·tylerji 1nla
t1ardzo ograniczona, jak również ·w okolicach St. Quentin, gdzie jedrrak~;0 koło
wieczora wzmógł sit.;i ogiefi, ldProwany na
miasto.
Stanowiska niemieckie nad rz. Aisne
w okolicach fermy Hurteblse były oBti:ze-

J lY

-sto zosb:o

z

i;:;:„.-fJ;;7 ,-

irzyrt~JJ;}. si~

I

północy -wywolało ~1 stc;licy wielkie wzburzenie, wyni1u•jące z obaw o xachownnie
sifJ armji na frontac11.
,

\I

jedenagteJ biiwy nad
. l · b , luwawyc h wa lk_.
c1q1~1nc

wrzała

~

na j~dH!,FID pcz!amie. Je<ly:;~i
!; >ł obli~~~.cje m. \Vr.rszi\ ',-;~~ by~y w :tn·ofiar'0''@/«1mi:
~1·j krr;;le n~ż„~r:~,~rn.
. , :3y

6

heiDoś:.·ednlo

I
1

Doniesio-

p~,rieracl' pru,~en!ci\Yych

1.

uofaczen1om na tvłach
arrnji },:JI-ej l:lż do Jinji ohrnnnej p(,tershurga. Cofanfo sie woisk ros·-rjsldch 1~a

września~

wn.

YI

I

Nierrlif~cki pochód poprr.':C'z Dźwinę za~Ta

ia

(T.

1

_;: - 'Vd'·Jl

I

na wyhrzeż,n 1~· ok.olic2ch ln~:1 Kon~honlster, jak rowme:: 1 1ia w;:;cho1l nd \ pern.
Papitry procentowa.
Akcja obronna artylerji i1iemiec-l-:iej trw11
1
Iiadal z d•_ibrym sk:11tki0m. Licz11:' w;bn- ,
.J p·oc. Obligacjo m.
chy i -pożary zostały s".wierdz1J! ~ 'X o",::rwy z I'. lUlb • • • •
strzeUwanych angie]sklch ~hrn:·,-,isl\ne11
!j p·,,;:.
Ubl'.;ri:ojs m. V:ar·
artyleryis1dch. Na północy od kD11H1n Hol-,.,_a'::;s: z r. ~Bm • •
•
1e1Jecke ,,linja piechoty niemieckiPj z0C1tr: ,; -, 'i zast. Zicms!i:. 4 i pół
.
ła nieco 1:nsunlęta mrpi'ZÓd. Pr{ihy mr:lli··
: _:',1':1'-:~,.,7~·
r;:,~lł.,r-;~ :· .„ . .,-,_·
, ,A.
7.:t,,...1..„ Z.l_I~t . . '>~ :!: IJl.UCo
torów an!!iełskich, nsiłujr;eyc:h rh1i·z0I!·
}.i~;!::t~ 111. ""flal ,./i:av{y 5
wad wybrzeże flandryjskie, spe\!Jy 1rn ni. '"}\:. „ ~
„ "
/ '. ·: ~rn;t ni. \"i~ ~i:!.'::~:-tY/Y 4 i
czem, były one bowiem dwnkroillie 0d-

uniknął uwięzienia

tomdyn, 5 wrzes11rn. (T.

rning-poS'l.t"

v:rześnia.

l !.li,.

Gtełda

Binra \Yolffa: Walka nrtyh'l'1',)Ś1rn

Flanl!rjl

·

I Skutk:

Skrżydfo ~·c1'.tft10Cir.le
I~

Berlin, 5

Rumunję ogJosM republiką na wzór k!!on~
sztadzkiej. Król ratował się w porę ucie-

-pod Verdun_
Nocny - atak Jotnkz;y na Londyn

5

!

ua1:751

utknęła, nie osi[!~11ąwszy I1f1Wf\ż
niejszego ~ukcesu, podobni A ·jak 1\·szyst-

września. _(T. wł.). „Nowoje Wremja" donosi, iż wojska ro~
syjs!de w Runrnnji zamierzały uwięzić
króla rumuńskiego, zdetronizować go; a
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ROCZ'.\E i PÓŁROCZNE

P:i.Ot)t$li: OU7sk .a
Początr;k \'.ykladów 17 \:Vrześnia. Kanre1arja ot\varta codziennie
1 d .
od 5-ej do 7-ej po pn~u
mu.
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1. Nazwisko: Woj(li&Ghowski.
2. Imi~: }fiecy;7sław*
3. Za.j e.oie: śltrnars.

Na Kurs ach Gł~nazjaJn:yeh

i

~ językie~„ uykh!h~·,-„d<rym
~- u.j~ia jut ei~ HH:pocz~ły.

~;ule maturitlll.~ łaj~ei&

Skatah utworu K. Toma. Pt rar< 1-s21y w Łodzi.
Nr. 2 z serji „Pipman i KugeJschwanz'l
w wyk.: R. Gi0rasfańsk!ego, K. Toma i St. Ratolda
Początek. przffldsławień o 6 i
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w-,:sokie.
12. Ocn: kare.
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I

rejestru. flrmowego 1
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ehoxyah w KoebanówoEt.
6. Wzr-ol!i: średni.
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Ostatnie miejsee Jlcobytu: zakład dla

l.'5.

Dalsize npisy pr-!Zy,jmuje lnme. C~gi~lniana M 5 11
od god~. 10 do l~ej w pot codir;. 7.tos-1 1

Kasa zamawhtń. ~zynn.a od 11-1 i od 4-ej.
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now - lm7Q J~„ za ~i:lti,
st~cja Ł6di:„ za-komunikowanie O tem. do tuteJSZjCh akt 2.
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Zgłaszaą gj!ł ~ Mdatkiem codziennie pomiędzy fl-7
Opis osoby:
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Dziś · Całkowita zmiana programu

Wejśeie 60 fou. -
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B. zapisano;

UstP..:
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małe.

16. Z~by: w pełni.
17. Podbródek: okrą.gly.
Łódź, dnia 21 ide.rpn18. 1l{1.!7 roku.
Cesarsko-N iemiecki "81td Okrr;gowy.

„Trzecie :f...ódzkie Towarzystwo

Wzajemneg;o Kredytu", o~oba. prawna '21 siedzibą w Ło
dzi, Piotrkowsk a 5. Celtm towarzystw a jest prowadzenie interesów ba,nkowych . Kapitał zakładowy wyn-0sił

Ustawa towa- Podpi!eł: Dr. A 11 e.
Wystawił: A. C il d e r t
rzystw& zatwiMdzon~ została przez :rosyjskie ministerjum
z. p. Sekretaru Są.an Ohf:gowag o.
finansów B paździemika {st. st.) 1909 roku. _ Do zarządu
sprawami towarz1stwa. są upcrwa:finieni dwaj członkowie; 1Ril!Błllllli!lllllllllliElll1lllll!R!llllfllllllllll!llllłllllillłlllllllllllllil
zsrz?\dU razem, ln:b jeden czhrnek zarządu łączniA z człon~
kiem rady. Członkami rady są: foek-Ajzek Grossleji1
prezes, kupiec, Piotrkow~ka 211, Otto Bernhardt, Yieeprezes. przemysłowiec,· Ogrodowa 6, Adolf;. Dobranfoki,
kwitv Jombal'llowe,
właściciel domu, Now~miejsirn 19, Józef llersz Grawe,
lJrv1antr
,.. ~i -dia.monh
kupfo0, Długa 83, Zaeharja.n. Herman, kupiee, Średnia
płacę
ceny
najwyiiz&':.
18, Abram Icek Salomonowicz, właśeisiel domówi Andrze-
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t;,\aę;:;yjll;;;a otwarta zostanie dnia 5 września. b. r. Zapisy we Ju_~usz~~ ~ernze_i· • Tow~r 7:ystwo a.Ke~JI-:t:
z :r;~d~1bą
co<lziannie O{l lO·-l i od 4 _ 6 po poł. 'ilS?-R-o w Łodzi, P1utrKowsk a 104. t.Bt„I\ a. Tov,ar':ystw~ za-.wierdzoną została przez ukazr ettsmrsine z dmtt 2 Jrpea 1882
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znaczeni J_)rokurenei podpisują albo każdy w9pólnie z je-, Na t'liu1'łt'i, tn•ittde
B.1tr~zo ta~ia wyn~ze<ia~ n.:::>r.i:.u~
Polski, Niemiecki, Fra.ncnski, Angielski i Ro- dnym z członkew
zarząrlu, fob też dwaj prokurt"nei łączi hoatjumy.
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