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o

Gł. US Z E111 li lr6l1stwla Polsklem: ··
Zl!Ymiinlr 50 fen. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (u
stronie
2.3(). Kwar::.

Marii :ą.6;

Ba~nigła ·i. łdmlnłstratJa 1. Wenzawie, la1Btk1
IHfilr w War~z~wil, irianowa 18.

1.

Temuz@.hv: F. Gomuliński; PłGnkt 'JłK ury era Płock."; Admin.
· .·
Łowhizu, ł.lnhił:J i Btdzini•

sze~ó

szpalt).

Drobns: 7 fen .. za wyraz, najmniej 75 fen.
.
lmteatans (po t_ekście): Mk 1.25 za wiersz petitowy (str. 4 s:zpJ.
tiałmałngt: 1 Mk. za wiersz petitowy (str. 4 szp.).
W łłz.iale · hiUHllD'illynt: Mk. 1.25 .za wiersz petit. (str. 4 szp.). · .

P~bJenice: ul. Zanikowa 11; oraz :w .Sosnowcu,

· .·

.1\omunikat nje mieckt
BERLIN.

(Urzędowo).

Kall szu

I.

Wschodni teren walk.

Ztb:ieh, 7
„Secolo" donosi.

Magde~urg, _.., p--aździernLire.•.
»Ma-gd:el>urgiMhe Z.tg;'' :donosi i Zurychu§
„,Corriere della Bera" pis,ze ·w s_p·ra wie po.
i<Xienła wiojenne-.g.o:
,,
.

października.

z Rzymu:

We CĄWartek w :potudn:.J otrzyma11Q w
kirns1:1.iacie {•łiejnhlą
posredni.e-

twa

św.

Wielką wrukę ang;łt;}~ką we Fl-a;ndrji po- ska.
witan-0 we Wli0szech ja:k-0 bezpośredni wstęp •
1765 r.

OfHl~ll lł Jilłił&ą słó~.

ponf.JW'Deg(ł ataku gen.el'~łnego na .. frontach
koaliqi, OirU jako zaiJOWi()dź wielltitili. ""'Yda-

,..Temps" z dnfo 23 września pisze:
Z chwilą wymiany not, otlpowiedzi1 wyja~
faie1i, mów 'P'riogramowych, które obecni€ p·o~
;.u wi!lją się ze wszystkkh zakątków świata,
·•n>jna wkroeJyła w nową fazr.
Prowarbąey wojnę prze;:;;;~; do ofensywy
ni p~moną słów. A:riylerja 'słów :rozpGezę1a
swą akcję. Jes.t to siódma br<iń~ której nal.rży
&ba.wiać bardĘiej, aniżeli każdej innej •.

Harady

w Wa1ykanio.

Amsterd&m, 7

,~Nieuw.; um den Dag" d,onosi z Rzymu:
olnadaeh; jakie mialy m1ej-sce w urbie.glym
t}gntlniu w ~,vatrka:nie, pod przowooruictwem

św

„ w sprawie sytuac-ji, je.ka wytwiorzyla

po :noci'6 p0ik-0jOlWej

wzięli

udzial: kardynal

ri, nuncjusz
wi~

mcmachij~ki

państw

eentralnycb,

M-oi.r:la zapewt!lić, :ii Stolica Apostolska pragnie koMyna-0wiuS dmeło pokoju.

11fłcf1 1f11l11k1„btlt1ierskłl10.
Berlin, 7

października.

(Telegram W. A. T.).

Bltll'O Wolffa donosi:
. W sprawie zajścia~ jakie miało mieJsce
w· dniu 25-ym ubiegł. mies. u u,iścia Szeldy,
podczas którego to zajścia dwa samoloty nielllieckie zatrzymane zostały przez holender. skie sily zbzojne morskie, w· celu internowania lotnitów„. przyczem jeden z lotników nie·
mieckich był ciężko rannr,. - dowi~duiemy
się ze źróĄel miarodajnych i, w p1'zeclwień·
stwie do dotychczasowych wiadomości prasy
holłJlderg)tiej,

co

następuje:

1) Hol~nderslde ba.t6rje lłdowa mft'rzeliwały mi.molety niem~eckfo
pcnad ujś~em
~ldf, po.iuimo, że samoloty bynajmniej vJe
'pog'W$iły neutralnego terytorium holen-

1,Temps" donosi, iż w chwili obecnej w
wielu miastach rosyjskich, a przedewszystltiem w Kijowie i Mińskit, odbyły ąię masowe prpcesy przeciwko toluierzom, oskarżo
nym o samowolne opuszczenie Óddzialów
wojskowych•.Sąd pskowski skazał wszystkfoh
oskarżonl:'ch, po większej części maksymalistów, delhokralów i socjalistów - rewolueionistów na cięźkie roboty od 6 do 10 lat.

.ltiłR oilfHłl I
Pod

ty~e

pomiędzy rządem

niemieckim a ho-

leudertikim.

hJł:ll ~·• 1111 op 1111.
Haga, 7 paW.ziernika.
(Telegram W. A. T.).
Donies.1~.nie holen:defS;ldeg-0 Biura

i>pondene)inego:
Z b~ ~regófowegó d(}:aiesienia

1

gdaj p-r.zed pQł;udniem, sytuaeja. pogorszyJa si~
nksp-0dzianie, p-0n:i~waż rada' robotnik.Qw .i oo!~
nie·rzy proklamowa!a strajk genera1llly mi mak
protestu z p.Qwodu wysłania ekspedy.cji kamnt}j.
Tramwaj·e, elektrownia - i drukarni.a są ' ni&-:
czynne. · R:z.ą-d .ogllosil.·~an -0ib1ęż.ema.

Wyl~ry dl 1JIUilHflłlO Hfłiftł3!1I ·I Rńjł.
HeJsingfors, 7 paździeirnika.

r1-ara.

Berlin, 7
holmu~

Przebywają.cy w TQbQ.Jsku ex-car Mikołaj,
2;\Vróei! się do rządu tymczasowego z .prośbą
o n<lziel-enie mu ·pmwolenia na podróż do lo-

ża u:mforająeej na Krymie ex-<earowej maiki.
Ze \Vz.ględu na -0boony kryza-s wewnętrz
ll'O - politycmy, mąd prowii<>ryo:zny udzieli!

oo·

lIDl'e·

AruztUtHłł

uJ:zę

o$ióttecz.nie ~4Mbil slę, ale w każ4ym
z zastrzeleniem i protestując p<rzeciwk-0
temu - na oddanie spraVł'Y ujęcia 4~eh sta.t.

ktiw nif}mieekieh po-d rozp-0;ma:nie angiebikie-

mul."$kfog-0.
W spn:wie ~ymanych stn.tków :W.emiee-~ ,,Renate ~nard1" i ,,Lavinia" nąd an.pne1u.•&sit nąd hełooderski

-0dszkod-0wania za '()...

&tf'cHwan1e oraz tąda odpov.1.e&ii. na p.rQ.test
rswó;{ pneei:wk'e wycdat~euiu, I>Odezais którego
·
augtell\l!kie pa<iły na ziemię h-Oien<ler·;, ,,, ._.41~:1t.,:w m.aai-e ataku angi-eł~lcicih fR:l zbrojnyd1
mem1ackia s.latll:i łiandkrwe.

dlD.. łlnHI '1.

Pa.cyi, 7 paźdtiie.J.'nika.

Agene-ja Ha'\".aaa d>0n'°'si:
Pooel Turmel został w ~u d:z1$iejmym
zaaresztowany.

ł~n•hJrt>Zd

Holandłfl zatądala

października.

~atiooalzeitmtg" (l,(llwfaduje się re Szit.c;k-

po.wied7rl. o<lmownej.

dvweg-o o stanie. rok.r:rwań pomiędzy rządem·
tm.giel:łkim a holen:derakim w sprawie operae,fi w-0iennp:h ·okrętów angielskich przeeiw.ko
.nivmieekim sfat.k-0tn han<lll()wym pod Berg op
Z~tm w dniu l 6 lipca, - VV'}'nika, że rzą.d ho-

Z Rzymu

Jak

donoszą:'.

głoszą

.

.

w kola.eh. polltycznyąh~

Madryt, 7

październllra.

· UriędcwiQ don.ooZJk źe król Alfons OOż&-.
kiwać będzie w &UL Se.OOs.tilan. prezydenta rep-łłblild p'Orlugalskie-j, który ?najedzie prael!I
His~panj.t., Udając się M front fraflcusld. W
S!pfrtkaniu w&imie udziaI rown1eż posel ~
tugalaki w, Mał:lcyif.lię..
·

Rilłft'I:

za

Manifestacje te wyrąjae się będą w po~
staei oficjalnych przemówień, oraz w l\rystą
pieniach stowarzys-zeń :interwencjonistycznych.
·

Lugłl.:no, i paź:d.ziernika.
Dzienniki włoskie do.U.a~~ ii us.tą.pienia
komisar1<a generalnego do ~praw, żywnościo
wych, Ganepy, sp-0dz~ewa6 $i~.... można jeszcze
przed rozpoez~iem sesji p~l~til.

Londyn, .7~ ~al'tlika•
nDaily Te.ilegraph'~ <l{J!Wiadnję· si~ z Wa~
szyngronu~ ile pomij<lizy Ja,pqnf,~. ·~ Sttmfillli
ZjadlllH!w.ne:mi na~lł'fl wymiana iii.at w sprawie stosmx-ków mitdio)'Trar-0d>owyM.ii a m. t w

.

·sprawie pxntekttn•tdtt Japo:t,Jłi natf:Chi~
raz w spra:wi.e ttichów_ i\1-0ty fa·pońsklej po
anie Spo~ojny;m.

Cesar.z Karo.1· p•r2,Y}ąl w <ktltt.·d•e~ym
lcliedywa Egiptu.

·.· I mtft!I

Abh~

IHlnieg\I',

·1mlt1. ·

'O·

uce-:

l{()nSłantynopol,

„
1 paidzier~.

,.
5 paździerrifka:
'.Front Sin$:h Na .
e ,p.rawem ogień
artylerji i kąrabitlów -,maszynowych spotęgo·
wal...&ię dą 'W'i ...
·
gwaltownośei.

W nocy q, S n
ciel w sile. a~'óch

iernika nieprzyja„

.

...

usilowal posunąć
się ku :nasz-emu ~ritw-e-nali ;Skrzydłu, zmuszony

jednl;lk ·z;ostal' .fa pon:iom{.li'aszego ognia, do
sztbldego odwrotu, pl)ezem byt ścigany przez
x>.asze patrole. ~
Rów"niez w rozmaitych inny~ punktach
t:ałeg0 :frontu ogniem nąs~YJn -Odpędzono nacierające patrole angielskie,.
·
· Na pozostałych frontach nie · za$zly żadne

kompazyt<:>r polski.

d:yplgi;n~
·
'

Dziś o g. 7-ej wlecz:

·w

- W Stow. Techmkow pierwsze ·sp'
ne posiedzenie Koła elektrotechników•. ,
Posiedzenie członków Zgro:mą(J
zje rów i pcrukany, Nowy świat 19.,

Z ·niedzieli.
Cierpliwość składników węgla Opa
ta na ciężką próbę. Mamy j.uż ćwierć.
ka, a Warszawa nie 0l\1}e stosovtać się;
jeai.eni. 'fu i owdzie widać jeszcx>e -O;kna
rane. Widooznie ludzi-Om .nie j~.

mnuQ.

mniej nie wszystkim.
Niewielu. .zresztą warsza:wiaków k~ild ··
gromadzeniem zapasów węgla ina zimę. .r
na d-0bre rozwiązanie sprawy opałowej, h
pierwszym rzędzie rozeslana p:rzeż ·m.agislrait
ł~ o posia<laJlych prze.z poS2lCZególnyoh
ców zapasacą węgla, oraz poglosek, że -p.agrt)
d.z-o.ne w .eelaeh paskarskich drzewo zostanie w
kiś daweipnie - wojenny sposób ooeb:ran.e sp$q..; ";\:
lmwm i rózsp:rzedoo.e ludności po cenach możliwi~' ·~5:'
niskich.
. "''.: ,
Talk sformlliowane Ii.oroslłopy zi-m'(}we spraw7il~ ~;
ią, że PQd tym względiem p.rzyillainmiej Warsiaw~ ···
0

:róiowo się ?la.pa.truje na przy:szloM .ąaJbI~. Beztl"oo.kliw.ość mieszkańców stoliey pozwrua im na oddanie się w ea!OOCi r-OZcyWkom, miti-e-j J:µib wię®j
szla.c,betn-ym, jak mprz. Qpe:retc.e, kabaxeto-wU cyrkowi. Ogooki przed tym ostatnim w dlllgQ,śef swej
:ni-e ustępu~ą ogook()m zl~lnlńaemny.m, ty.I!ko te :w
~·nie zlal'7!eezą jui magistratowi•
Jest w pierw&y 'W ~e '.W;Q~IlfY - nie magi-

. . maekt ogo.nek..

·

, .. '.

Zarzą<l gm~y . .tY;Mw:_ski_.e:C
sW w tych dmach d~. ~ą~'q
Lodzi· progr~ obchodu 11roci
.
skiej w synagodze )-V.ars:aaws.kie;J~ • •
programµ urządzio obehód w· ś~g

•

Podział ziemni~ :~·

Weooraj przed p-01. odbył
le zao.patrywania posiedzenie

ooj -Określić~ którym koope
.lJldzielon.a,,·praw.o hurtowej s

ków .za .Pft<SZp&rlanń.
,.; . '.'••/·-ft.• •..
.
Postanl(}wi-0-n-0
udzielić prawa•_· ';t.~':z,:•~•
szczególniejsze wydarzenia.
·
koope.ratJ-"'W"om t. zw. „<>twarty:m'i i. ;i::'ll:ta~.CY":i;rt koneesie na SP;:rzedaż ar.tyku.I ·
· ·
IUliiłkłt
i niezrzea:zonym -000b;óm. Kooperat
· dą przyjrrn()<Wały p;as2porty il s;
&łja, 7 paździemiika.
ziemniaki bez «:lgrani·c.zenia ilości. W~tlcle,:{· ·
Główna kwatera d-OlłO&i dnia 5 ·paźd:zieir~ · inne Jr.oo.p€ł'atywy będą mogły Q~ey;trt'Y'Włl:ć' -.
nika:
ziemniaki z w-ydzialu za-0patrywania
dloiśei \ .
Front maeed~niski Na ealyui .Froncie sta-- .sześciokrotnie przewyZ.szająeej lica.hę, · ~y:.G'le
~'°nków.
_
,
.. < ._· .· · ·
ba działalność a:rtylerj•ł, będąca nieco l)'ardzS.ej
Jooooeześni-e p-0stanowiono utWiO'łiyó·1l'tZ){.
.ożywioną na wsc:hod:z:ie oo Wardm. ·
wydziale zao.;patrywania '.k-iolo koopeira~, ,c.~.;.
W Łuku Cemy lfo:z.ne, kxOtk.j;e
<l:'I'kany <l~ . lem wspótd:zialania w pracy zrzeszeń -ź~C},.
,">
śCli1Ywyceh. W eelu opraoawania :reguląJ;ti;iriu
gniowe.
.
wyroniCl'Il-0 spEH~jalną k'°misję.
. · .. · _ _ .
W d-01ini e Strumy ·działrulnt::Jść
·
·
Po~wszy
od
wt-orku
w
wydzial~
Jtańer ~- ·
pobliżu ujś-cia Strumy odp~'O za pomocą
1 fianym stale będzie dy»urawal j-eden ·z ..Czron-r
ognia oddz:ial wywiadowczy.
ik6w koła -kooperatyw, który bę<lze .zaił:at_wfar
W d-0linach Warda.ru .i Swmy oży!Wiią:na węzystkie sprawy dotyoząoe k()op.ę.mtf\V.
·
:"
dzi:alaln<>ść l>0tników.
Wywóz towarów.
~~~~~·Front rwnuński: W po;hlltu · Tulooy .. i ·
. „Moment" pisze: „Z powodu··~~~Iei: ,
ISMooy .ocaz na wschodzie oo Gała.ozu Ogień
liczby kupców, przybyłych z prowincji, .w ąsta
&rtylerji.
·
tnich czasach panuje w warszawskim Wydi.ia':'.'
· Na fro:ncie Seretu nasz-e oo~ 'Wjwta- le surowców wojennych (przy ul. Bieiańsl~ie3J • •
dow-0ze wtfti'gllęly d>0 stan-0-wi'Sk ~~yję;eied.a · bardzo ożywiony ruch przy wydaw~iu · świa::·· :.~
i powróciły z j-eńcami oraz .i!mrnili~etµ.i®~zy deetw wywozowych i wwozowvch na rozmai;.·
tl;\ towary, podlegające sekwe~trowi:· Wiek-. •.
.n:owym.
sza część jednak przybyłych z prowincji . a· i'iiai
wet tutejszych "kupeów, nie jest doklacfuie o'b;::
Zn:ajmio~a z porządkiem ueyskania wspo~ia~: •.
nych świadectw. Bardzo. często więc zrj:8:rza .
Się, źe po póldniowem wyczekiW$iU W
Donoszii
.go_nku,. kupiec musi powracać z niczem, ·.p 0 ~
dnie.;.
mewaz -brak mu potrzebnych dokumentów··
lfiłlme.y próbowali w Ciągu nooy kl:Iktt natare, lub_ f'!rmularzy. Głównie za-ś. daje się to 'tan~
ltlo. ~ rezultatu; sm5•ó1nie naei~ałi -oni w ··. ,wazye u przybylyeh z pmwincii. którźv'. iai
am
11'.ierzają zabrać przed odjazdełr; do doy;lil mfL
. mpanji 114 '\V~h.ód od lłtttte de &n~,'.\!, gór~ kilka ur:::zynów towaru na własna ·nof";_.,.i:..~'·.
naj ·~ pod Mioll:ellmob~ Gwano•, -walka ai-·
·
-~"'"u"· '
tyleeyjska na prawym brzegu :Mozy w~"óko11cy h\Vobec tego, .gazeta radzi, a~~et~ rr · · .··. ·i.i• ..
. . i
. „
<>.U
się t poin1ormowa~
,.„
nii''
'10Ji'1'tł:.UX · 'w~v:f7Jll „,_.
·-·'
l
·dokładnie, czego
- .!:'
·
w ym ce u. w J)Okoin, nr. 13 od godz, 4 do 5
.. ~e~.
pop. .eod-zie:unie, z wyjątkiem snboty
'
· P~:tyj, 5. P~.--.·
·
dzieli.
·
··. ' .
'
(Telegram W; .A. 'l';J. ~

i1f1:rsif.

·w:

ko

u

~; ~"'

o:•

0

wizytę

rząd

:projektuje urządzenie' s~efogu JllMlilesta-cyj
dalszem prowa-dzeniero wojny.

THDłf Dłił.

Tu?.ken:t, 7 p~e.rinika.
sp Q!koju, j.aiki n.a$\ąipil .one.

~lędem

:Kleofas Ogiński, fohlierz . i

Zebrania.

rr paździe.rnika.

-··"

··~

października.

<letsldego.
·
(Telegram W. A. T.).
2) Jeden z samolotów, który rzekomo .
Pet.
Ag.
Tel. d:on-0&:
wylądowłll na ziemi holenderskiej, w ist,JCia
Wym wy'oor-Ow do pal'lrunentu w końeu
rzeczy wylł(i.ował po za 'terytorium holender&ldem, a nutunie maluł si~ po tamtej "tro~ drn.giego dnia wyborów przedstawia się w sponi-e graniey · wabtek siły wyi.szej. Wobec sób :na.S>tępują-cy: .soeja~~demokra:ei Qtrzymnli
tego słusmych powodów do internowania g::>
45% ogółu gtosó:w, partje .mies?iczańskie n.fe bylo.
55%.
3) Po u granicami· holenderskich wód
terytorjalnych pewien torpedowiec holenderiki ostrzeliwał samolot niemieeki, przyczem
DłłrzutH prui~1
lotnik zom! cięZl!:.o raniony, złtś .samolot bezprawnie zabrany.
· · Jak dowiadujemy się ze _źródel miar'l 1 •i
nyeh, wszczęto jllż. konieczne kroki dyplnma-

\ . Zme~

DIHFłłflł łld sąiHł.
. Genewa, 7

urodzil . . .

'l'ow. hygjenicznego, Karowa 31, pos1e
ków polskiego Tow. )?r~yj~ciól pokoju. .

łlstąpte•lt łmJI~.

W~dz.

Genewa, 7 października~
*
Dzienniki francuskie donoszą,, iz genęrał
Wielaczenko mianowany zostal dowódcą rgsyjskiego frontu poludniow-0 - zachodniego, ·

stanu Ga.spa~
Frtfuwlrth, ka·rdyuaiio-

GasPftri'eg<0, Tedese.hl.

lek

Wedl~ d-epes.z 'Z Homla, 8,000 zna.iduj~

cyoh się tam iolnierz.y od<mó.wilo spefufonia l"(Jiiz.
kazu udania sit na front. Gdy wstali <mi otooz.-1 ge ws.zystfti.ch stron k~akami ,i kawalerią, ;wmv-ez.as :zmuszeni ·byli poddać się.

IDIJ

IDJlci1 we :łł1sz1~b~

7 pafidzi«nika.

Peb ś:g~ 'rel, d-0nwi:
1
' Rob.Oinicy w&zystkich .papierni wzp&cilzlli.
strajk.

s~kretarz

Scapinel1i i Merry de Val i sekretarz kar-

dynała

Bł front

s~tokholm,

października.

·w

i iść

·Kio

.

w Guzowie

Imieniny. D z i ś Pelagji.
· · J u t r o Dyonirego.

Bern, 7 paZdziernika.

&ię

Rilemice. Dzi~ 7 paMzi

ny królem polskim Zygm•mf ·

Donoszą

i

urzędcrw-0 .ij · paM~ei:mka

'

WieĆ:z(}<

winna.:,
.
· N..a;Sitępnie -po wyczerpmłin ' d)"'slmsji
przysilą:f)iono ~do W"Vborów ·członk~iw za.rządu..

u

'.

'.

•

B. P.

r.

·

·
. W wolnych . wnfoska-ał)., do rozważa
nia 'fdOrJ'cb vrz:n:itą.piono
czasie pracy
komisji skrutacyjnej, .rozpatrzono -P.rośłlę
całeg-o szeregu :firm :polskich~, a poc\lięśoi
i zydowskicll, które zgłosiły prośbą o '
wprowadzf'niu świetowania w badlu· niedz101-. i tiwiąt kat0Jick1ch. W .:polemiće
l1rali uifział pp. H:ufo1, Clrw.alhlński, Nowosielski, J;;tórzy wyjaśnlIJ, ii sprawa ta
łiiyb jnż -przer1infotem stara:ń, u władz,
. le.ez wo1rnc rćżnormlno~foj eleinentów w
gff~r7:P. naszych handlowców, 'fiwiętująJ!yeh
w różnych ilniach, ujednostajnienfo dnfa
odpoczynkó·w tyg-odniowvch na razie ustalić się nie dało.
"
. ~ "'.'·
Na 1rniost>k p. 1\Iicliałow:Śkiego i ca-

w

po króf.kkh cierpjeniac.h zmarł d. 6 paździm·nika, w -vviek~ lat 69.
\Vyprcn.var1zen1e. _zwłok z mieszlnmin przy' nl. Zielonej l l
1m (·mentarz żydn\Yski uasf.api 'l.Y poniedz~afok. dnia 8 paździer..:
nika o gndz. 3 ·1 póL n ezei'n w niec1 becności żony i dzi.eci, za\viarh:ó11faią. kreY\·11ych, lrnlegÓ\\' przyiaciól i znajomych pogrążcme w sn1ut1rn
·
·

łeg-o szere1u mówców postanowiono prze·
kazać nowPmu zarząclowi obowiązAk -podjęcia starań u władz, a.by niedziele i święta
katoJickie były ściśfo przPstrzegane.
Wnfose k ten przeszedł· j ertnog-łośnie.
_ W dalszym cjąg:n rozpatrzono- drugi
·wniosek, zgłoszm1_y -przBz grono handlującycb, a żąrlającłi zamykania skl.epów o
godz. 6 ;wi-t>cz. ZA względów. i~ z potrzeby bszczędzania oświetlenia i paliwa

do-

z,amylrnnie skJPpów

nastapić

nieczności,
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Grono najhlii'~::i-zydi prLy,irrni6I
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„:,._. .;;..;"'LlLSmero~

,&.,__.___

g·łębokie współquci1~ z pnwnfiu przeiiwczesne!i·o zgonu jch ukochanegą syna
EC
Fł. :&4 ~A :N"
Tracimv w uim rncBeg-o 1:iny.i~·1iela, o którym pamięć na zawsze
1v nns pozostanie.

musi, z ko

r.ebrani i ten wniosek uchwalili jednomyślnie.
·
·
,
' Prośh~ komitetu ~bchodn roeznfo-v
Kościuszkowskiej o zjl'dnanie kwesbrzj
na dzie1i znaczka, postanowiono w znpeł

ności uwzg-lędnić. Pan Kaffanke µodjął
się zorganhr,owania komisji i zjednanfa
potrzehnej 1fozby kwPst:uzy z pośrórl.
czJonków. Pan Chwalbiński zawiadomił,
iż przy ~Jowarzyszeniu utworzyło ~ię ko, ło członldń, które ma n.a celu ochronę

·wszystkim tym, 1,tt•rzy odda1i ostatnią posługę drogim nam zwłokom

aus1n~e:ra

praw pracownic handlowych, oraz ma
wyrazicielem żąda1i i potrzeb tychże
w 8towar7.vszenfo.
·
.Po obliczeniu głosów przez skrutatorów:.,,, nrn~ w;-horczej. weszli do zarzą
du: W. J{affanke, S. Narnszkiewicz, L.
Chwalbiński~ R Kotko-wski, '\Y. Penczak,
.A. Słomskj, F. Maszkiewicz; J. Kowalski,

a w szczególnO'ści p. dyr,,kf. Perelrnanowi za wy~azy . wsr1ółczucia, jak również Zarz!ldowi szkołv \Vp. Sołó1viejczyk-::\fagahfoweJ1 słuchaczom Kursów
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A: Jagodziński,

E. Ifolej, · .T. Jahłoriski,
i 1ia. zastępców: E. BryJrnlski, 'I. · St~-siulewiez, S. Drużscki, S.
Pfeiffer, K :Pawlak i M. Skulimowski.
Po· -w:czr;rpaniu programu olmadi

S. Jaroszyt1ski

j

posie,~zPn •e

czQrem. -

zamkniQto o godzinie 8 wie-

· "\Ycz0n>j, w ::-ali Towarzystwa 1\rajo. z1Hn\·-r7;eg·o prr,y · uL Piotr!\owsk1ej ,\~ 91.
Q 'it!'!dz. 4 fjO poł„ odbyło się miesir:czne
U!Df.;nie
czinnki)w łódzkiPg;o koła Zwią
Ogób:i
Zei'łratł.i2 e-zlonhów S·b:.w.
zku
Zfl\HHłrnne h n!.'. !'tld i! i I; ó r.·.
Ha'!'! d1{1lweó-w Pol~kicb.
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o!:'Todnik mipjski p. Gi~zl:ir~wfoz. l'l·zpezv ·
iauo i uri~'i':'to 1irotokół z poprzednie2~0

Wczorlłj.

w s~fi· właS:nej pr.zy ulicy
Piotrkowskiej 100; 9clh;yła si~.ugóhie 'M~~

brani~ ązłonków Stnw-. lurnC!lowc polsidcl1.
O godz., ;J i , pól zebranie -otworzył
JL
• Zidhl::dti t· n:t asf'sorów 7.aprosił
,p.p.
J·ezjpr;sh(')-;trO~ ,J. 'ŃOWORie-1EildPgo,
Cz.·wojcieehowsli:ii"g-O i B. l{-{1t!rnwskir·p:o,
~e-k?0tarzował p. K. Kulej, _
. Odczyt.ano łJ'fo~okół z f\ODrzednie"o
~, rtinia, który .z6~Mł lłrzyjęty i'pcn'lpisarr„;.
s·······-···.··· ·. WsJrntek i:m~e:r.p.eJ~cji niektórych z
ptHn~1ędzy -człf'..IJ.Jf:ów M do. przyczyny złojfi1.l1a mandato_w p:rzez dotyclrnzasowr za~ {rz_ąd, prezes -St-0:11rarzy.s~enia, p. CJnvalbiń,,,~ ski~ w-yjaśn~l f~ pówodf>m do tego ·jest
. głównie to, j1'·ei.~żkim obowiązkom zarzą,
.du nje każdy ,podołać jPst w stanie i dla
tego jednf pełnią te nienaleZ-Vcie lub też
ni~ ~ełnią fo1icwcale, 1nni zai -pe'ł.nią wadllwrn. Przy niepomiernym -!Ozw:oju Stowar~yszenia) wfoze..nie obowią.zkfów
wama sprawami takowego n.a pa.r(,1 <;isÓt)
je~t zbyt nci:ązliwy i dlatG.go zarzad wi-
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ldewicz i:·ro!J~·nował nrządzf'nfo kursó\\·
nfotylko dla praktykantów. lPcz i dla mi-
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\Y sprawiP _wypadku z .·\Ii 1 ;:c1::~t;i:i
grodrnkr"1w. Jcdnogfośnh"' zad<>e:,dowano
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StowM:zvsz.ania
YaJ·ac
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ł~nkowrn
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był w mo~n.ości I>?dołać wy~ wca, Hf'i'lrntau. włozonyeh nan. obnw1ąz~ów, .co , p. Wesołka.

d: me

11/,J,t

n;0wi<'niu 'rn:.rin; z;u:1"' ! 1;\r::u,·'~ ·n;.:i -."atlli
we J,ieranki łlndur;li. pr ·w·adzonr--j przez
ogrodn!k(1w ~hYor;::iridi: wyinśnił cy.trwsn
wm·nnki...: f'l:~~pn!'!u i impnrtLl produkt1jw o,grodniczyrh naszego kr:.ju, dowodząl iź
do haju wwozimy 1mnde o trzy czwartP
:wiecei. niż wodulmwaliśmy na młeiscu i
.,_ <lla-te_g:tl 7.ali;r>al zorga1J.fa<nnrnie się,~ soli'dar.uą' rłziała.lność 1··dobrą regulację Jiandln produk~::rnri roln}mi i ogrodniczymi.
ł
Dals7.ym prze11miotPm obrad było 11l rzadze,·ie ·w r. h. I>nrsów og-roiinicz\C~i
i dła prnldykantów. Przewodnic~ący p. Cfoz.
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- nie lłrf\;~~wł ma'~:
podw6ine: lud ku ·s~czvtorn s1iul{•
~!mierny swa wę '.le ~11)now1ska CMvsto • e~trtvc1„ · siruke wnrowad:rać w lud, ZwviHa for
·
aetro, 1o przyznać ir,.,E·łła, tł' muzyka, Jako iró-- kom::ertowe!lo iest nrostvtudą. mJil~ti,kl. .•
łei w· rtnnionil. · sontpvch nrzflffl!:ę:bforl'6"'1.;:tłllfff „
dło fo?k(\s»y dnc110,,,.;, ~ełnin wv~okie vnsłiltl*
iących wvhrr.ystac uoodon~nia ~hwili ;i sth!e))fi1;,. 1
Jtkiwo metfo:ycine. N· iwymownleiszym dow<>-1(.'m
ie n:zvwc!&t! trhnirni!" ~1tukl mtrzvnnej ma mor; ląe -r~h iristy11t<;tom tłumu, kt6o ·ilie szukił:·)imu
riit>prv,ep11r111 ;
mote 11otr1eh;; ducht'lwą iyce ~łebi;z:wrh V. rażeń i niękna~ lecz naq~łtt1ie11ia dJa nerwów, trz'\imanvch w chorobliwe,m na~
zycia HlOłe\::tl'!PJ:!O,
uk~ztaftow"n''" się orii:ieph;du i rozrywki po nutą;~ej ptacv. · ''};
łiirv ~}"mfonio 11~ w "'· ;n:~m rn•e1,<e - planiwte
i• fowel - it:·i:ea chnd~; o l<Hi.t :<ztut~i ~.;,. i to w ,
A dł<>te~10 przyklasnąć mi1sze mvo;l({t'twocz:>się naimn\<' · temP <r.rz' i;i'.~cvm. ho w czasie
r2enht ,;Tmvarzystwa popierania· Órki..,.strv·s„m:.
W?jnv. te1 l'!Hi"trasłl• ' ;:·.zei J::m\r·ruchy dzieiowe;i.
fc-nic:rnci", u:1Jupdnfaiąc sobie w m".ś!i~ frvr&h
P!'7\:'.ŹJW:
d1 \1: t;:;r1ef1 ~:ompletn.•e
Joedy
~popieranie" „czuwaniem", iibv · ta mk>dtt iństv~
duszę nr2Jtł<:1cz1s.
tucia strtPflła zawsze po wvt!<niętei ścieżce Wl!ltt.io,:łego ządaoi:a, t. j. bv Jud ku szczvtom . ·~ki
Mimó, l?i!! l!lbiorowa dtrnza Łodzi. miasta
•· ···
nawslm:is bandlowe110. r.awsKe sil11y onór stawia · wieś<\ .a s:gtu ką wprów.adiać w luo„:
w hzesieniu ws:rysHde~o to po z.a ramv życia
Sąd:zę•. te tak poięte zadan;e oowlnnó za-prak1,cznego wychodzi, Orkiestra Symfoniczna
Jnteresować nietyTiw m;tosnik6w mm~y!d,. ale ,i
przetrwała trzy sezony, a raczej trzy lata dęź~
nalsz~rsze warstwy snnłeczne, J.:t(,rvm rl'l:!!WÓ;
k i~go bytowania. Nie b~ło to zasługą wąączną
kulturalny naszeito środowiska leżv • •
seiti:u.
nas:z~o społeczeństwa, iak utrzvmu1ą niektórr.y,
P oniewat. organizm istnieiacej już Orkiestrv
wvnikło to bowiem z natur:i.: rzeczy i kcmiel'zSymfonicznei, dxiałafącei pod nazwą, Ł. O. s„
noSci. a to pokłosie orkiestrowe swoiskiej orodoir3ał juz do tego stoonia w swvm rozwn>u. li:e
dulrnii nie osypało się .zbyt obfitvm i z:vzn:vm o~
musimy się z. nim lk:r~ć, jako z fiint6Wką k11!1uwocem, skoro -po trzyletniej służbie wzniosłym
ramą. iH!llt:tO dia !'l\lltr.l'.'<nego f}TS!'jeprowadzenia
•i:iedom i przy wytaczaniu d~tkiego rydwanu na
za.m•er1011ych .wojektów w' celu usode~nien'a
horyzont roku czwarteęo, Zarząd orkiestr! czuje
lei konieczne iest poz~ skame dla j::-t r~orm y
słE! zmuszonym od>\Ołać si~ do wszystkich, .kt6~
iaknaiszerszvcłl warstw do wsoółd:r.i2bnia i tmrym svrawa istnien a orkięstry Jety na errcu, h.v
m ocv. Pow edzmv w:vr11tnie1: chcemy, bll in:sty~
tl'.n:budził nib~ uśpione poczucie obow!tlzku. Nie
tuc1a ta. nosząca tnim1kter prvwatncj in11>rezy,
chcemv badać pri:yczyn małei,,;o interesowania. uu1e,niona od ofiarności ie<lnoc;tek wv1ewohła
sie losami orkiestty ze strony oR;ółU, \\ •nni~my
Si(t z tych vet i st~fa się <'!l61ną t. i. ~oasżym
j~dnak~e 2areagować i r'1!.t1.:iwac tę młodą insty„
dorobkiun, 'Usankcjonowanym otgiiniz· .
tucir: która zrodziła ~;ię wprawdzie w czasie WS!Jólnym
mem społecznym,
anor:nalny m, a która w następstwie odegrać mu.

tkwi l!JJOtc» 1'011'Fnt'l'::rneł ~~tfJtacł1, 'e~ ~foro
• ).e~o oo!lJadu wyłącJ:vmv • t1!11trwfo~ki etyczne ł

~~ttrl:<! :$~~

F. Ha 1.

ii vr rozwo iu kultury

musyczm:j naszego miasta
niepoślednią, rol~..
.
Orkiestra Symfoniczna w s1erokin1 sakre·

t>ie - to rozrywka wi~!ce kosztowna, na kt6rą
wielkie srodOWiska stoJeczne pozwolić sobie mo~~ - teł ontw<ta. Ale Łódź pod t~m wz~.l<:dem
wyluizała eyre iywotnoad, te smia!o. ro.~ie ~ra
wo do tego _mote, ba. nawet wy;;taw1aniem wiel-

Xron

l'd:adntra'l Dztsisj o godz. 3 µo
pot odbądzie si~ -posiedzenie ma<.ristratu
ze wsp6łndZialem wszystkich ławnik6w.

kich owator1ów wynn;ed:1.•ła Warszawę. Ty!ko

0.rłdestra Symfordc~mt moit' ugnmtvwai! fundn·
ment ;~:;1:nll!;iej twórcm:~Ć- «!'t>·;.tvnne\ b~dąc na

47,

t-~;

pabjanicka.

ite.f.~;'~i~l~~:tk"lw ~kie~

· 7. Kom
~o. \~~ celn n!fvslti}.nfa "l>Ph~~łnryeh fun-

<luszi'iw na. tah .. · · ę.m1ątliową.~ która {liamfi wh1t1 :i. 'zost.1ihi· . ·~tt.y;sty }).· Wł.· Cza~
n11ń<.c1d~iro w .f .oi't~i Komitet KośeinSZ·
}\riW~' 1 ; i ~'O:Zf'~Lł}' ub' ~~'Z 1Httkicn sto warzy.
st:<'1' i :i,wl ążków ··~Ji
'"!;n ych 1 _z;:i,wodowy<'h Jist z prniiłr~~
1 · ,lrnżne pritMa'l.aczvło pewn~ sum~· n'a

wyilatki,

Alek-r;zg ~Ui!Sł:!1W1•:.
E~ba 1u1z9~t'u . .A14e.n~f;
minslilej aresztowali włości:~tJ'.
Lewińską ze wsi MaJa~ów, H

związane

z ~ihchoi!em roc.złlld't .1[}0-l~trtiej z~óna
'T'adAnsza KnśchlE!'Zk'.f:··.zarzncić moMa I\o-

podpalenie zagrody sąs1ad.r{1
ny Bendery, wskutP;k .czego .z ..
loua prawie cała··WH~~ wra~ ·?J.:.ft

mitflt.owi, iż spra.wl'ł. ftl,nfaszów na mezbę·
<lnę wydatki ni~ J~oruazył .na zebraniu
wszystkich korp"qr.a:e,jł, )Pe~ w szczupłem
gronie o tem zade<cyd-0wał.

K.ur!!tJ'

Ozorkowskich~

Aresztowaną, której ·mąt·

nosyjskiej,
do Lodzi i osadzono

w szeregaeh armji

"

tlw].'lz'l~tnh~ · 4.•ltla$ow~

dzono

P. 'l"iJ. S. Staran~ęm. fl:e<lrnji na11cz1rnia
Polskiej ~facier'3y~SZ.1rn1nej, ul. Świe:to
ja1i$lrn ~ Hl, utwÓI'!i-O~e zostały w rGku
ubiR!!łym 2..:1e-tni~ 4:t{laaowe kursy, ·które
cieszyiy si~ sporą 'frekwencją.
to~u
bieżącym, Jako w <lriągim roku nauln, b~~

przy ul. §msza.
Sprawa przeciwko Le·wtńą
wf"dłng oskarżania, yowodowała.
stą. bi:zdzie rozpatrywana
jenny.

w.

dl\ wyida.danf!c nast~rn1j.l\,ce . przedmto~y:
religj.a-2 godz., jązjk .polsJrt...11;3 g., hHb
torja Polski-2 g., arytmetyka - 5 godz„
przyroda-2 g., historja staro*ytna-1. g.,
geografja-2 g., geomettja-1 g.
Opłata n~ k~rs)l.oh. • wynosi 5 marek
miesi~cn;nie. PrtyJmowam są na korsa. ci,
kt6rzy nkończyli . kurs .z~izłuróciny, Jnh
posiadaJqcy \ftadomośet w iz.altreiifł 2-eb
klas. Przy końet1 roku słucf\aczf>, po złCł~

prz.e~.

Redaktor ·odpow.~ .Aleksandro:'· Bie1
Drak i. nakład: Wydn,w1detw'o pol
A. Napieralski i C. Zawmiwski. ..

.

f;awia:damia, 2:e egzamin& powtórne do kl. VI :i VII
roz~o.c~n~ si~ ws środą, d. to-go b. m„ o godz. 4 pp.
Zapisy do wszystkich klas ora7.i do szkoły' freblowskiej

pr,;y gimnazjum, przyjmuje sk codziennie od 4._:.7 pp.

REBLOWSKI
przygotowintczynt
Kleidt.-Okuń
~Oa:i!!,

W.
~ 31'.
kandydatek i ka:n(ydatńw przyjmuje kaneela.rja
~odziennie Olt 10 d1i 11 przed południem.
8tr8S·4

SZH~tt rzamł!~suucnn

Tewarz„ ,,Talmud Tora''

klas przygotowawozej i pierw.:.

na:

801.il

o godz„ 8 i

1mł

1

rano.,

.itt&ns. lampka. Wotah-„6. ":w>tępuj.it często
ki.Jit41 zwyczajnych lampek ul'rmu dqgnfone9U

·. Ul iI!lllffiłl!l\Hllllfl~lllll l!!HIHlll!llllllll!lf

t

tekarz-deptysta
!
l

ajde wvti'łcz:rde

mpek Wota.n..

wiła
Choroby z~bów i jtm1

ustnej.

Przyjm. od 10-1 i od 1!-7·

Piol!rkow.ska 11:ą·
·

7·.77-i

imli!\lllllll•-RDlll!lllllllltliliilll11'$!11um.i~':.

Antekarski
oomoctiik.. kaw. ti<kr,:.
fil.
' -potrzebny <l'l ante„:;c·

h--lllllllll!l!lllllllm111_ _ _„llD!if>lll!!llliif 1ki na nrowin~jr, Wiadt>mo~ć~. Uąl•~
knwsd. Zq<"'rsk11 5'>
R17t.

Sal..a. mSiijęć» d.1~

--lll!l!i!ll!i5ill!J ".J:.11' El A T :Eł..

C~a..

12lll-1

pnni®d:dałku,

CłŁKOWlT!
Udział całego

-t~.
15-go b. m.

ZMIAN! PRO GRA IfU!

tnw rzvstwa i nowonoz~skanycll artystów
W ;"Fpcrtuirze:
•zi~tl~a opflrMlrn, w I"'.'ym akcie.
(rnonófo~i, Jr.u...

1in·0 01ffw1,dk1ci1

'.K.Obi.S~

Anołonił

K

Jli{;11.ulta. ws:zy11thic1J l'Ob6t rttz·
nych, kl'oju i szycia, za
opla.tą Mk. 5 mietiię.cznie.
Uczrn1tc otnym ją śwb.dedVl);i..
Z~ptS}' eodzin'I" fo.
BpnHl.at 1'01scn•<.h•P papfarowych.
l\ł{•-ł-1

i sceny hurno!'ystyezne.
i Szan~onetka
akcie. ,

ueszkanła

Ołi!.'Ui'·z1;1ui1111i<~utJw

N"'JPRi;,ltl'YC;EM:e:.JSJ~A !l!łESll<O,DUWA FMB;\
1nr~eg1.u.~ s ~ faisytfktHówf

do. farbowania.

i

przet:!lr'bowywania. ·domswifłn

wsi.f!lkich materJał0w we wezvstkieh
:r::ajmodriiej!'lzych kolorMh
"
,

farbianku -·
.

wszy~tk1d1
Ząłitttici~

Mk. 4„ao

_,,

,

s :fad'1ch apte~znvch

i skł "<lach farb.
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11Ut11111

marmurowvmi i dwa ·fotele
nizjerów. \Vfadoność:

<>k11 144. u frvz:ąra,,. -
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. 8194

ltałiano. ~;~l!~.wBre~~~0
ini„ w admi •• -:aodż. Po
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