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FtL~J~; . C~Qśtochi&Wła:· .~~ Panny Marji 26; Tonuu;z4h1u

I ~dntłnl1tra1jn 1 hdzi,·
lłą
86.
R~~ak&la··LAdmł~&tric~·~ WDrSHWiu, WarHka 1.
. KiBtłf Ył WeNZłfjg, irłYJliWa 18„
.
li,. Gomuiinski;

z

I Dł. OS E 11 A w Krilestw.18 Patsklem:
Zw11111Jn1r oo f&n. u wiersz petitowy jednoszpaltowy
łrtroni~ sześó

··

(na

szpalt)•

w

Drałlm:i 7 fon. ~ wyraz, ni1jmnisj
fóJi.
·
łł111!i11M"aH (po iekścfo): Mk. 1.2& :Za wie.rsz petitowy (str. .! szp.\
ft1ln1atug~1 1 Mk, za wiersz petitowy {B".r. 4 szp.).
Ili r.łiłłU~ łłamt11wym: Mk. 1.25 za wiersz petit. (str. 1! szp.).

Pło~ju

:Ławłezu, ł.

teresów. My realizatji ty!!<h ·.praw moi'emy; .gf~ brata u.01.nłu w ruchu r&W-O'lueyjnym rosyj·
do
ma.gać, s~e!uiając ·-0bowiązki sprzrrmerzefi..., · &kim i względem niego U!S·posobioną jest nieuf~
tłlfftH1iZatjł
\
óa:
nie l ® rosyjskiej ąuarcl:tji odczuwa wstręt, j
Przez. niespelnienie dotyehezas flasz.ye'fi< jednak wielu p01aków bie;;ze. u(!zial w radach •
ftegąncy}'nej
.
,
'
"
.i spr1:ymierzeńeżyeh. obowiązków> w,Wolali$mY,
robotników i wlnięrzy, w komitetach .rewolu„
J·tiż ·. prr,estala. być· aktuałn.ą. kwestja; ·. jaki .ua~tr-0je w państwach eenb:alnyeh~ na :tle kt&< · eyjJJ.yoh.
skład· musi mieć Ra<la 'Regen·cyjna, Nie i'eśt · ~yeh może nastąpić negacja praw naszyciłii ·
Ile śladów:· pOZ<>stawia w lli:eh ;rewolucja
te.Z·w,dan,ej;~~W; 8-! d-0mrys"Owania ~ę loonbieuiność do minej 'żywotności, spr~rwn-0·5ći 1 ro.ayjska, jako ch~6 pcwtć.rae,uia ~ks.pa.cymen,.
.· .sekwe~jl'j 'Re.gencjlf :ht~\vą :r.że~ uvyska.:. rzetelności.„ Oświadczenie Hady Regencyjnej1 ł tów .na naszym g~ię?, l?'n;ypuoomył
1~ me
nie z ja:\>,t '$ ~.Ą~a!ii panuj&cej regentę., któ· iż stajemy D.Ą: gru.n:et.e ó listopada z lojaln<r będziemy mieli wlaisnej arroji, . wlasnego mJ... ·
reg-0 • .
~i.$fh " 1 :$> o~.b„.; ~„~~r.:i; · to
łcią., g00ną d-0'.brej sławy polskie.go imienia> nisterjum spraw wewnęt,rz.o.ycb i; pollejll poli·
··"1'~\.J,i.~·, .·~~i:"' :„„'>M*~'"~'
. :rowl\Jąiłity~~i~e~:;.cl.lJkW:i\~oo, ni:i; regen~ ~est j'uż aktem politycwym, wielkiem pols~em tyez.ną i żan<larmerją, że w kraju w-0be(} braltu
. cja zbiorąwa.•. ·~aida Re'.gency]na stała się fak· słowem, pma. którem przyj-dz.ie polski ezyn, - .. .ua;szeg-0 wojska ·ttwa ~kupaeja niemiecka i auten{ · "····,,'<I'·<~ '·':,·';„.„. "
.armja~ spiesząca na nasze kresy wschodnie.
stro „ węgiersza - ayż iskry reWO'lueji rosyi,Z
!B.e11 te~~. $tos~.kq. ~P~~mierzeńc:-~go jeielł.,;. s.kiej, pr.zeniesl~u~ na nasz srą·v .nie wswo-.nai~t
~t ,~.a ,~t~~: .l?H~ >c~ę~śczp:rob<le:n,ląl;y~m1el1l; P:Oj'.. iują wówczas 'lXJWU, w ·~J/ffe· ~pioną zrę'bJ:
tj
.
.· ·
·,fjJJd#:l•ą~ Rt1 ~~łw# po~iegq.?. Potrzeba

ro

I

·

Hady.

l

~·~~~~et<>R•~·

pr~all nad wykorze:nleniem deprawacji,
v:śród nas w czasie długoletniej niewoli. Bo

za:,i:.mei
owa nie·
z n1c;:;em ~ 1pag-0ń za rublem" jest ści$lił
i:wią;uma z naszym •ilugim bY.km po:l w1dami ay-

„
ucząca s1~

„

1·

nowników: :rosyj51dd1.

. .

.

.

.·

. ,·

I

ukrywający się pod 1>2~1.1.
„łfomo Nowmr zamieBzi?za w gnie·
cie·,,Rll;3skioje Slowo" z <lnfa, 7-gu wrzc.G11ia

(.P; J?.). Autor

dorthnem

mtstępujący, prze~ląkuięty g\1rzkiro pt:;;ymiz.mem ar-ty~ul o s.:;tuacji H.osji w zwią:t.ku z u-

padkiem Rygi.

·
,,Z Paryża de-peszują nam glo;;;y . pra:;y
1.1.·;.tncu.skiej o lrnta.$troiie ros.yji:lki&j. ),}~;:ha {:e
Paris" radzi zupelilią przestać lkz.yć Hl,\ l~o ··
w istocie swej już wy:r-J<UC-0',n;ej. r. .EiliiJ.Py;.
~; •

w~n;i.~ SY~~y !

kii'

~ .·

.. .

'
" ,„
g~~~~;1.Pn~~~~ :j~C,
··ez2:'()Wiek", .'.-.mówi gdzieś Dost1Yjews.hl1. J?~iiy.~/.:

.

zw1~~.f: ~ttl .też. ~z.~cta~ ~·razy> Jl#LJl~ pri-'~

Jliżooia i :.~tewagim Syla kl:ooy$ E{):ijlj~ ~
kióxą wśród nl,ukicl1 J?Pk1on.ów ;{lehJ.:o io st.uno
.,Beho de Patis", prt..ed którą ai do mclJ.o>ici
p<.mJiafa Eię „la belle łrauco'·t - czy pa.mię

ta.cie? - opGwJ.adal o tĘml niedawno jei>ul.ze
lCropo.tkh1 na konkreneji mo.skiem!dej. A ie~
raz - ciema Rosji, wyrz.ucona poza nawi<As,

wyrzuc..ona z E1wopy.„
·Obawiam się, że w S8'.rcach TI:;.::.zyeh rów·
nież powstala rozpac.z, ź:e do pewneg•u stopnia.
mzpoczyna

się

dzial poeta:

stan1 o który1u

Skończ.ona

Zbyteezne i

niegd:·ś

jtt;:; sp.rawa :tycia,
p!eśni i b:y.

po1Yie-

twa<tera główna ter~uje ;rząd, dając IDeśei
to wszyS<tk-0 1est

sle iniorma-0je, z drugiej prawdąl

A oto ostatni środek zbawienia R>0sji: !J>O•
iszr:mć żołnierzy na mózg armji, il'Ozpędzić
kwa-terę glówną, obsa.dzić na miejscu g1ównoilow·odząeych - eJ:i.ocrąiych, klól'Zy ·wykazali
swoj1e ,,oddani~ się rewoluGji", - .i R.osja bę
.

cldo zbawiona. To, co teraz proponuj·e organ
„pnrmjącej demok;raeji'", sta:c.Dwi powtórzenie
::potęgowanego

ro'Zka:z;u Nr. 1, a rozpacz n~sza
je:ot tembardziej Zl'OZU:tnialą, że rozkaz Nr. 1
ll':ażna Jeszcze bylo wytlómaezyć utopijną wiar<! w tmagję sl-Owa rewolucyjnego, gdy <Sze-śd10·
rniesięeme doświadC"Zenie wykazało, He moroa
polegać na armji, w którą wpaja 'się nieufu:ość
~\-·zględe,m dowódz!:wa. A ~ednak my niemniej
prowa:dzimy tę .samą grę, ten sa.m :systematyez~Jy i metody.cz.ny rozkład amnji, taki.a samo
y; rlti tywanie jej w bruds' intrygi i śwlńsiwa
prl:vj·ne. A tymc.zasem: Han:ni;bal ante portas.
Cóż robić! P:rzywyklifo1y.
1

.Tak piszfr „EchD de Paris", - ,,Rosja w
i ~\cd:; rzcrzy '\VYl'ZUeona j~st poza nawias Eu- .

Wieiki si.tab

(Urzęd-owo~ •. Wielka Kwa!~;.·

Rupre~hta~
. ;J
We Flan dr j i d~m@.Śe artyJ ~:
w odcinku D i x m u i d e n była ~ lu':~ ·
przerwami ożywiona..

sięga.la. ob.wiła.mi m~ego na.pięoin..

stawa.la
gła. ·się

·

i w n-ODY gwałtowną i wmiodzi§ rano do etgnfa huraganowego,
nlem~ecldiago

tronu.

paź&iernt·

Biuro ·Reu:ielra clruno·si z Lunid'YfilU, :he
ju:l: kroki, nuti<2-ee na celu okazanie

,~i ))d.\ln9ey_ Włochom.

oraz na

Pozo~"~

również

ochy

"łoił.jęto

.

f ro tlC\e , , · edo'łsłdlłł" .: ·

Mię.dzy la;s~m H o u t h o u l ,s t a, ka.nałąm~.:
C om i n (l s ·__: Yp r e s walka ogl\i9wa 'do-.I·'

października.

generalny donosi 27

·

Zachodni teren walkt
Grup~ wojsk następo:r tronu ksleicia ·

arup!!J ucjsk

już sprawa życia,
Zbytee,z.ne i pie~ni i łzy.„''

Skoncz-Olla

Petersburg, 29

BERLIN.

Gtów:na don.oBi dnia. so pazd§iernika.:

nast111m:1

·

żatlnych większy_cih

byfo.
·

ri~rl \~f~~eh nie

przy P~U::ndi.mstr. o godz. ;!-O 1·pół ·przcl
po~Mnfan't; Imż.~ze sr.e:.~~ ogto::r!roy P..4
:~n 1ej~
.
·
·
. I

l:ltl

Ko.1111h:·t·
P.0Hly.~z~1y.
.
,,
' .
~

6)

Zdni dałi i świtu
(Dokończenie).

Z\vi~1z,eifi· Tówl:H'1,y:Stw~
:

.

.~

nerwowy ehwytru z obawy, ł:ty się ta detona„
·eja szatańska :nie pov.iórzy. Stmpy żelazne
mostu Kierbsdzi-a; zdittrttchnięte, ;a.Mą wybu·dm, jak s1omki iz wizgiem, j~-0tem, zgr~ytem
·potępień.czym) skarżyły fil~ J.tiebu, lecąc na <lno
wiślane~ Jeszcze huk - .dalr:;zy, n.i@ tak-0:1)n-0·śny - 1uema i mootu koiej<owego... RozląM
ł czorro si-0sl:xy n.a <lfog-0, ną łrru:dro dług.o„. I
w .obu za.pan.awal lizkt i tr®ka ,o t-0, eo si~ tam,
ua drt1g:im brzegu dzieje„.
-

ba bezgwiezdnego zakwitaly, e-0 noc, olbrzy~ wJ;.zys{~'J' kole<:Jzy z ~,Wulkai~u."„. ,,Do1m:e, Z\.ł.~
nile, krwawe, ktelirchy żagiewn.e. Ze s;try„ p)~tan1 icl1. ~'la\n·ie się wiecanre·n;i", ·
cl:iiów~ z dymników, z t, zw. „trzepaków" .,.,_
· \Vie~zarem ~ Skui r~:Uoei4t1·~ 1!'. dwu.i.Hu·w·
spoglądano, -cale mi godzinami, na poia.ry uą ·OP1.'ł1G& na ramieniu, ś11 6d ciem1~c~·::i i nie·
dzielnic nieszczf2.5llej Pragi...
·
~d.rnwego1 ta'jeim1lczeg8 ie-j gwą.ru 1
::<lał: na
- Koszary p1oną1 - A niech sploną, by- st*aży rodzinne,n.:o miasla. Duma i ra<lo~e ruz}e ognia nie ·zanio.ilo .ua domy niedalekie„. pięraly mu pieni. Nie posz.edJ: z mos1:abmi,
Cyiltewy :z :naftę; pal!! się !„. - C-e> za łuna 1 nie o,slą<la już. ieh i nigdy tu uie zobaczy; pa.oo za luna!.„ ·
· · nowfo :t. milicji mu uJ:aj<l~ a oa czuwa nwl
Niczem jecluak jeszcze byJy te org~e ·I>°" b~zpiec.zeń,stwem sw)'ch braci! - „J~szc1~a
P·ols'l.:a nie zginęlą!" -.,. zairncil chwa..:::rn. po·
Poranek 15-go Eit;i·.pnfa zrazu na p-0dziw żarne w [}Orównaniu z wrażeniem, jakie czy- p:l"o.:wiajf!~ maciejówki. . · ·
by! piękny: sf-0Jice wy:piynizfo na lazur ho.te, niła Praga, gdy, ·p.ozbawioua elektrrczn'Ości i
li!
. ·wdzięczne, promienne„. Lecz wprędce pel- gazu, pogrążyła się w ciemności bez.denne,
Stoi na posterunlrn ,;:t·woim Sta~·robocfan
. :Za:jące ga.dzio dymy z p·odpalonych dwwców nię-przeniln1ione, - Co kryje się p·od tą dek-O"lejo.'\vy.ch i kio.autT, itkrętatni sm<>eze:rili p.od- nib.icą? - . pyfala ·strwożona Warsunva: ,,żyd już -0to rnk z górą. Nie .dba1, że mu nion1z
by1o giodno 1 th!-0~:h10, ani o to, tu g.0' jutl·o ::>put
aunęly się wys·okp.„ .'Wy.suko„. skłębiły Srię w
ją? uszli? ..• ograbieni?.„ pomordowani mpka.„ :M-Oie J.'(2li.:tt łmm:lyty jnkiegvi hez. rrd i
. .cfannzy, 2asfo11i:ty .kulę slonec:m~. Niebawem ie?„. Ożyly wspomnienia 1794 r.
fo.z dęszcz jąit ~ · zrazu mżyć, pO'fem ·padać.„
Kto mial na Pradze bliskich swych - sza- v,.iary~ zakipi mu nóż w seruu, może kulka za·Ciepło jednak bs~ło, a rzeźwo. Na Nowy świat, lal z trwogi; kto ich nie illliał -:- drźa1 ·O Ctl- bląkaua poioż.y go trupem - ińniejs:t.{t, gdy
Krak!o\vsłde wyległy tłumy, z wy1ol:6w ulic, lfo~ć kościołów~ mienia Miskich, o spokój. ro- wie, że Cli'ttzyinie ·hę<lz.ia lepiej, te krew jegv
:przodków nie:d:E.rmo !ię lala... ·
spogląda1ąe Jiu P.radze„. Nagle zarz-e.gotal-0
dzin ..•
A Praga już się z.lą1:zyła z, '\Yarnz.awą, już.
:'eo~, jak:g.dj;l1y iysiąezne grzec.hotki dziecięce...
- Co s.ią tam •.!ziej~ c.o się tam dzieje?-·
1eo{5 strąealo, ikit1alo gałątJd i drzew, kolo hc>- ·dopyty.wano naoll611 znikąd nie otrzymując <Jd- .iyją żrcie~n w1;p'6l11em, sio~trzauem„ Juij już,
"telu Emłk~jskiego, na.wprost Karowej. Wtem powiedzi... Nigdy może spójnia drrchowa War· · .JJO wieku n5edoli, nie dz.i:ś -„ .to juh·o, zably._. .z tej ulicy tłum jąl :uciekać, w st:raclru ;pa~ azawy z. Pragą~ j~j bliźniactwo, tak się riie za~ śnie im tlota d·crht i będzlę ich udziaku1 · hieznym, na Krakowskie. Jeszcze chwila - i
znaczyły, jak w tych chwilach hist-0rycznych_;. na wieki.
"W P'Dbliżu skvveru przed 6-tem gillllla~jun1 mę"' i\i.ryz.wiolenia GbU .Sióstr t p:od; jal'Jj!n.rt mo~kl\J'W„
l ..... na wzór h:'gt>, co mówi Sie.uklewii;i
w ,>9uo. va~is.?"-:-:- przem.in~ły w .Polsce rządy,
&ki.em - zf.ofon.o na ehodnili;u. - brvcząceg-0 skisgo.
· lnwią maka. Na ip.rzeciwlegl'sm, cu00110 raA na Pfadze - jeden z nnjmłooszyd1 p-0- r<>s:nskle, Jak nu.in burza l zuwrnruehn, sam
. n:iprtego ń:Iilfojanta„. 'T{} - liltJskale i. b':r..zegów t<lmków Ja~fowych, 19-letni 81as - rohoeiarz, ino.;li:al wydafl .żen:a SW·uim dzwun-0m cerkie~
Pragi ~-ostrzeliwali Wai·s:z.aw~. Wkrótce od~ ttkr;iwają<:y .się .przed za'braniem ~o .przez mo- wnym, mil1\'1y: Engalyciewyt Eulogjusie i .m:p-0wiedzialy im sti;id karahln.y maszynowe skali~ pn.ez 3 <ln.i i 3 noee, w upatnouej );)i~ k.oiaje, n. i whi kuśd015w: św. l'lorjana~ Naj. ni.emieekie. 8trzelan.ina o.bustrMlltl trwa.la 3 wnity fabryez11ej, s1rnro tylko· <Jstatni z nich śv;.ięi:szej. ~~arii Pa~n~ L~reta1takiej, pra,;;tarei
dr.U i 3 noce„. Najstraszliwsze byly te noce -~ -Odeszli w rc:.ndt niedzielny, staną? :przed kfJ~ kmedry 1 11rny'C11 i:;wu1tyu warszaws!rn;h rm:w
·.dla War~~~·! ca!y gród póls1d zamieni! się rni2.::~c.E'111 :mllh~ji ,z błagalną prośbą: ,;Panie fo·zrnie-wają, dzwony Zmartw'yehw:::;tania n~1·
·. we wzrokt pragnący przenilmąe, eo s.ię dzieje. nar.:zelni!rn, p1·u5zę !lilllie zapisać do milicill·' chwalę Panu i ku ukojeniu ludii do1)rej i'o-li.
· ·na ~~s~~~j .Pr.adze. A lo} -c,o .Q-01,5tn-1:;~h; zdo- „Kto 'vas i~wb zarekome:udować'?" - zapy·
;vrnai, ·wolno'bci!
luo, trutr-W.avt!a1' eerea. Na eiemn:em tle nie~ fai teu. ,};;.d~n majster... drugi majster:.-•

.:„·: · :. · ·

l

I

ł

J

rzeńc.ó·ir, którzy doszli jednocześnie do Isonzo
na. całej pr.zm:.trzeni -0d Flicz <lo Auzzy, a na·wet w Jd.lku plUlld.~1:ch pt'tekr-oczyli tę rzekę.
Początko'.ve :sukcesy rozwinęły się w pelne zwycięstwo dopie.N <ln.ia następnego. k.i&-

po

'fly

przypuszc~onym

szturmie

arsza
Kalendarzyk„

nastąpilo

przelamaaie frMtu pod Flicz. i Tolmein i za·
i12de w.zgó1'Z ciągnących się na granicy wi-0cS-idej i na zad:wdzie {)U Wokzam i na pólnoc-

nym - w:::.:lrndzie vd Auzzy.

Je<ln.ocz,eśnie

.się

Ro.ez.nice. Dziś S.1 paźd~ 14!M r. ·Urodiil

król Wlit-dyslaw III (W&'\11.eńezyk).

.nie-

miecko - austriacka akcja zaczepna rowzerzyfa się dv.lej na polu·inie od Auzzy a:ż do Vert:•J'b~.

~kat.~ien:: •tej a:kcji było

z~chwi~J.e

Ir-0mu wLO&.kwgo na pla.sko-wzgorzu Bam:slzz.a - Dnd1 św.} na Monte San Gabriele~ w
' ".
-,
.. l. na pias
' k:u'>rz.gorzu
Ir
"'
ł1 ?Dll:!.~ •.l»Oi'J"C-Jl
. ~ars~u.
\:Vszj-srru1~!C B.ukcc:> te.u. wu.iska ;,;prz.ym1erzone
· rt! szyl:,: illUl'iiZClll for.suw11~ m po przez trudny
·ft:rcn rlórz'~·~tv -0G. str-0nv I{arfrelt i .ll·onzino, ·
p::::d;r~czy'iJ ~granicę .,,..,i„Js:q l .potzęlJ sel10.{~.>:lć na róv;ni.c.ę, imu:;wj•!l: wfoehów do bezlad1wj i pGśpie.smej ucieczki.
D~u a '.fi .paź<lzl~.;_·filh.a wuj,:;ka austl'jaclrn''; ~;g;iczskiu u;:h:killS wluclJ.um wzgurz.e 65::l) puk~::mc na południu ad 'Vrh, oraz Monte Sł!nto
i dotarły do Iscnzo na póL.i-0.cy od Gorycji, 1'ym
:::,;JoEobem wfosi utmcili wJzeilkie żdobyeze -0:"lągulęte podcms ich jedenastej bitwy nad
!:oazo„
· Dzień 28 paździeru1ka, a 4_...ty wielkiej biLwy, 'Zaznaczył się w.s.p::mial)~ni. sułi::·ceisem
m.~ed~Ó - n.u.:trlackim, O':h!ie·sk1ny1111 na zi.emi
v.!o;;;kiel, w .prm\inl.'ji Udine. Pokonawszy
'll.-?~! a:·111ję Ytl-0sk:! ;;.1a~z! ~nierz~1iey ,\·ydosiaii
:< ~ na równinę i oh!::'adz.ili -pierwsze ·większe
.rniasfo wlo;:;kie Civid.ak, p„tr:ż.uue \Y 1.rt.i!dakniu 15 klm. na ·pólnocn.\· - '·'. d1ód od Utllue.
,~\·:„ u~1 .. :·:I.;~~-\";le tegu ial~l~L1 v~i·_:~.i rvŁpuczęii ·Od1;1'~:~ mi. po~o::.takj CZ\i'.dri Lonia ~1.ad 1::11;~;:('.• _aż
· J:iHJ

h kroniki kryminalnej.

rue-

{~i

\\~;-l;_rz2z.a

,a::olr~acko

-

111or.:,n ~·~t."1·;„,i~1t:„ ~:.ldt.go~
węgierskie śdg;.dy

e.:.;.cr~~i.:~n~e i. zdo·~~·ly G-orj cjti,

to ez',-: 1.

<n:ew1eć

·w dalszym

\ 1\·oj:-:.i\a

cofaj:;t.:ych
Q

br-tew.

choć jest Werkstelem,
„Czar.nei:.kim?"
Pop;rostu dlatego, ze Ylerkstel czarny jes-t, ~ak

Dlaczego Werkstela,

nazywają złodzieje

grawoj-

.kruk, jak munyn, jak sadze... PO'.malem osóbiści.e
tego pana w ·więzieniu grójeckim w roku 1910..ym,, ·
gd.rie Czar:necki odsiadywal półroczne więzienie,
mu dowiódl, że sku:vil -Od zl~dziei
papiery sJrn1'00 ;państwa, llfkra<lzione pewnemu rosyjskiemu generalowi. ·
Małżonka Czarneckiego dostarczala mu :wtedy .
do "'ięzienia sporo. gotów~i, dzięki cz.em11 paser
cieszył się. opie~ą ówczesnego naez:elnika więzi&.
nia, \Volkowskiego ('ros3anina), który po'.Ztwolil Czarneckiemu nosić odżicż aresztancką z własnego sukna i „dystyngowanego" k"Toju, skutkiem czego
Czarnecki tak wygląda! w swoim kostjumie, jakw
gdyby się byl . tylko zabiąkal pomiędzy aresztan~
ponieważ sąd

bnle sta.ną do .poamwnej walki Qbronu.ej dopiero nad rzeką Tuglh:mento, płynącej z doHny Led.ro w kierunku południowym do Adrja-

tóvt•.•
Juź v.-ówczas byl to człowiek zamożny, albowiem :posiadal dom przY, ul. Smaczej i sldad me·
bli.„
Co Czarnerkiemu bylo po skladzie mebli - .
zapytą kto może - skoro trudnił si~ paserstweD,1
zawodowem?
' ',
Otóż interes fa.ki dawal mu przedews.zystkieulr

tylrn.

Z;dobycze, które

osią,gnęli

wl.:isi

w jedenastu bitwach stoczonych w ciągu
<l>-;(ch i :pól lat, wy-darte irn :z;ostaly przez; armje sprzymierzone w

ciągu

pitciu dni, poz)nieY.iszczonemi marze:mfa wfoc.hów o zdobyciu Tryestu.
.st::nnająe jednocześnfo

Wieści

ta:k W)"biLn11, ie zaprawdę wrurto
tej osobi.stości przekazać potom-

nym.„

.'Ska niemiec-kie stanęły pod Udine, gi'.ównem
miaE.tem prowincji tej samej nazwy, w którem
'mieściła się dotychczas wielka kwatera gló·w1ia wlochów. Pod wpływem tych sukcesów
eachwial się r6wnleź front włoski w górach
iKr.ryntji na iprze.strzeni oo Flicz.u aż do wą
wozu Pl·oecken.. Opró!}z terytorj:um wlosi utracili !l:yl.!ro w jeńcach przeszlo 100.000 ludzi,
przeszło 700 dzial rozmaitego kalibrut ·oraz ogn'UI1i11Y mate..rjal wojel1lly.
·
Pobite armie w:toskie, druga i trzecia cofają się w 'luerunku zachodnim i prawdopotio-

więc

paserską

eharal{fery;;tykę

pościgu, w dniu 2D·ym paichfrrnika dywizje austrjacko - węgierskie za-

Tak

Dziem1ild warsz.aw.skie zanot(}wafy ·w ~ych
· dniach, ie ·wykryto mn.6stwo ;.;kradzim1ych. rzec:iy
u p<wera W er~s~~ia, Zlll'llego ': s~:rze tlodziejskiej pod 11azw1».tnem iiCzarucck1ego •
Paserów w Warszawie jest tylu, że nie p1>do-- .
bna bvkiby zatrzvmvwać uwagi kronikarza Warszawy" 1m:y kaid~1 ·z tych panów poszczególnie;
\Verkstel jerluak, vel Ciarnecki, jest indywi<luali11o&cią

się

l>:tvrą włosi

ji;:ly miejsc-0wość Cor1119ns, polo.żoną nad
nh:ą w!o;;ką, na zachodzie od Goryeji, a

Co to j(}st pn.ser w1u·sll!awski?

„pozycję'',

najzupełniej zaspakajała ciekawość
różnych wści:bskieh. Gdy bo"\\iem .kiedy Czarnec-

Handel zamienny.
Dc1w:sz.ą <lo pism
kwitną.cym

moskiewskieh z Sewana Kcymie handlu zamiennym. 'feodozyjski urząd aprowizacyjny
wymie.nil tyl:o'!l.iu na ogólną sumę 60,000 tb.

stopola o

na

5,000 pudów :ro-py naftowej.
W Sewastopolu od dawna pani()wal g~ód
tytuniowy, przeto zamiana la była b. na miej-

putacji wlaśnie śród nich„. .
Co zawiuil Czarnecki

scu.

kliwaJ: ich w sposób,

·

.

zlodzięjom?

..

rzą<l.

miei:oki
"·;:trzymania

wy.stosował <J<le:zwę, .celem
napływu bezrobotnych.

zapasowe.j,

.

Oto wyzysw-yo·

z.apaoowym, który ma
.ą:ewszystkiem.
nrają się ściś:le

oo.,

.

iue, nabyte dla szkól

miej.;;1~ich.

Za•prZ{;SltaJ.1-0

ież W)~pfaty ZJapomóg rezierw~.otl:om, g-tlyż rząd nie ·Chce zwrócić 600,000

dlatego, . ze · wszelki~

tychmiast i

załatwiał'.

,;na-łe"Znośct"

·

na-,

regulował

cża.;
poł-0-

„kombinacjiJ" bez ,straty

su... Nikt ·nigdy do :niego inie· przyeno~U .z

wem dwa razy po 'gótów.kę;- a to ula Złodziei byt

warunek

ważny„.

··

· '

. ·

·

Ostatńi raź spotkiiJ:efu :.Cżąrneeldegi> ·przeń' l:o~ ~
Idem, już wolnego; na ulicy.'..
. .
. .
Uklonil mi się, jak cilowiek, · któzy- nie ma-.• · ·
·najmniejszych wątpliwości, że otrzyma ukłon ~za~. -·
Ifafastn/ia kolejowa.
jemny, pelen szacunku.
'.
Donnt.zą z Tt"!m~·c>•."'.-n, że między .sl'acj8!mi
,;Nikiforuwlrn" a „Sabt!:·.:;·;rn·', na 4:0-ej wi1QIJObecnie znów dostaf się_ pod kluc:z.„ Jestem•_·
4cie Od. 1 tJnlbOW~~ i.P?.iJ~·l :~i~ r:""-;,iz3'-(.Q-:;\""~·i:·o\'!"Vy przckonmiy,. że. musial stali si~ jalti5, ,;kawal: nad
ur. 1557, •p1"Zy::zem z,;.,_1~:z"·::;:;.in nk,glo 21 wa- kawały'', albowiem „Czarnecki" w sw-0im skladzie
gO'nów. Odnieśii lei;;J;;h' „,l),„,;_e...:i :a 11'.1'tlkoud·rnk- mebli „pracow~" ze .wszech -miar ostrożnie .i nie .
·t01r i biuraE:.;ta l~·Jh.:.~~;\-~,~~.„ :~:~~·.~:-eh <...·,_'\vi-c.ziu.ao. l:!twv nwi.n:t go było „nakrFó;'• . ..
As •.

rb., wyplaconyd1 żolnierkom z ,kasy miej.siki-ej.

>··

1

<to sc:p1tala._ P,r.z:-,.:zyP-u

.,

1~:;.:r~

1i:\_ H<a:~·nn11i.

jako

mpas;

,:elilleb~

W ll;ym. eelu -cMeb· ma
być o<l:p.owiednio ukla:dany na. ~ac!h, abyc ·
chleb świero .preywietiony nie . ril.:i·esr.al si~ z

1

·tmeba ibylo riaistawić me-dyka!lllenty, wypb·a:ne dla apteki
miejskiej, •oraz. podręC"zntki i pr.zyb-o.ry pisem-

ipozo.stawiająo,

świeżo px.zywi·ezion.~r.

po-

że

Avyćbial,

Boclienki stemplowm1e są, lłmh'{lrnmi '()<lA (!io'
31, eo oznacw. datę wypfolru. :Je"dneez;eSltle.
sldadnicy i sklepy miejskie otnymaiy poleće- '\.
nie,· aby sprzed.awaly pocziitkewb chleli z 11.osei 0·

Gzameclcl. był w ·swoim rodzaju łYp<>wy. Nie - ·
pouialli się ze zl:-ódzi.ei'aimi · llligdy-; bzy1mał foh
siebte ·zawsze· na pewnym prz'yzwoitym .d~stansie· ·
W państwie bnISznwizmu.
i oo· 'CZasu ,,fa ezasu da.wał im ha-wet dobitnie do
Kuamnikują :z Carycyna, 2le miasto zE.ala-.
. zrozumlema, że oń ._ to arystakra~ -Oni. zaś ...:.... to :
z!n slę w pi'Zededniu kompletnej ruiny. zwyczajne~ ord:Ynarne
łołlwy.„- , ·
\Y5zy;;tliie środki mkjskie \vyiezeI'pR!lle. ZaPierwszeiistwomi~
innytlii paserami mia! .
wiesz(}no .v,ryplaity mie;fE>kie, ·O'.raiz penaje pra-

cowniJrnm. Do1szlo do tego,

·DZerstwy,

chleba w.cze.śniej wypieC\."Żioneigo, łu&ilośm mś- ~:
pozw-0li się ·orjei1tować, jaki ehleb ofreymuje~~;

pl'7lecho<lzą<iy„. w~lkie

fabryk -0<huwia.

czaisan:rl chleb

zaopatrywania :wydal poileeenie i)?iekal'W1m~
aby wypiekany przez n.ich .c;hleb stempi!.'(}WAU
datą wypieku~ .oo :ulatwi sk!a<lnicom ISplized.aż

bxażenie lurlzl4el
Gdy złodziej do dokonanej operacji zjawiał się
Donoszą z Kij.owa, iż tamtejsza fabryka. z lupem w skladzie mebli Cza•meclrlego (sklad meobuwia, prowadzona przez ziemstwo, zostala bli istnial g!ównie-:po to, aby tam skUpować i pn:e--.
zamknięta z powodu braku rąk
roboczych, chowywać !rzeczy skradzione!), wtedy Czarnecki
oraz materjalu suro\vego. Sprze<luż obuwia irozpoczynal swoje udarcie pasów" m•Ófiary.„ .
również została wstrzymana.
Za. najdroższą kos:z.ul~ m~ą piacil OO kop.
(w hurcie), za garnitlll:' ubrania - 3 ruble, za parę
Brak pracy.
kamaszy - 50 kop., za futro ko~taw:ne 15~25 ru-:
D(mo,szą z Astmchania, że· miasto p.rzebli i tak za wszystkó - w tym stosuitku.
pelnione jest bezrobotnymi, których li.ez.ba
Więc zlodziej ukradl towaru, dajmy· na to,· za
sii;:ga 10;00-0 ludzi. Mimo to napływ robotni- 500 :rubli, a dośtawal <>4 Oi:ameekieg{).
-- kilkanaków,· :zwabionych pogl.oską o dobry·ch rui:ro-b- ście Z Nienawidzili 'też uodzieje Czarnecldego,
nielm..:h w mie§cie, z <hila na dzień rośnie. Za- · nawi-d!1lili - at .strad! po.myśleć t

Zamknięcie

Data wypfo.ku ehfol)a.
powodu skarg iLUdn·ości, te

sprzedają

kiego badano:
- Co pan robisz? Z czego się pan utrzymujesz? - tenże, z dumnie podniesionem ezolem,
ezysty, jak Iza, mógł objaśnić beu zająknienia:
- Jakto, 2i ~ego ja żyję'?' Pan sze pita? Ja
handluję z meblem.„
All right!
W więzieniu ·opowiadali liczni klijenci Czarneckiego (zlodŻieje), że używa on jakllajgorszej re-

z Rosji.

z·

która

hy~rsp.neda.~yo..'.;p1$. 4J„ ,,,•.,,.,c,,_kc\'·

Sktadnice i sklepy :mi·ejs:kie · ·
stosować d>ó tej i~1'.Wji. ~~;",,;:, -

oa U""a"'a
„_.„. n1·„
.... ~„"ar"'':"
.:•;a t'o.. "'"
4.."1"'"'
':"J_"„
„,i:
""~jn.<t c...."'• ·.'.·.ż,··
."J.. ł7°i
:, ·,! „„
'"'"'"·'
tądaJą pr~~ na pun~rcrn sa.mook rd1enia
, czynria.

I
centralny.
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Z
.

D ·A
~au

j
y .!JlteJS.!.'i•e··
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M •

wrnien w~ hczye rząd
~ydz1 w dele;sac ji szkolne j nie wprowadzali p_o1_itJki, ,~nk..to miało miejsc~~- p_oprzednl eJ d_efo,_,,,acJI. Żydorr: ~n J.azd5 m

• . •:I

111
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n·•1'"" .,.,.;„,1
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Dla zaspokoJenrn potrzeb -pa1aczy
wydawa nie papiefo s6w w większości wy-

Zebran ie . Rady- J\~~Sj.~kiej o: godie. 6
min. 2~ wi~cz.;:,rem otwiera;. int, Salowski
w· asys_t~ucji radnyc11 R2i6c_wskiego i J.ar;
bluma ...Obecny ch jęst,.41, radnych . .·
Przewodniczący zaznaja mia zeb:r;a~
nych z porządki~m dzfo:rpąym, oraz oznaj~
mia,. ie wpłynął p.rotest łódzkfob,·:p~ek:a~
r!.lJ w sprawie powie11;z~:i,1fa WJpie~u ehleba kHku tylko piekarz om, co po:zostalyoJ1

pogrąh. w nędzy,: p())zb-awJajf;\C mo~n~oiki
~arobkowania. Protest , te:rt po..ata11o;w10n@
rozp:airzyć na koucu. po!Yi~dzenia.
_ }to odczyta niu i za~łFHlpto'lfaniu protoknłu z zebrani a p0:pr:;E1dIJ.ieg.-0, P:i:'ZJ1ta,piono do czytani a budżetu w-ydziału szkol-

Referen tem j~.st:rad:ny Szwejc er,
który, omówiw szy wogóle znaczen ie i potrzebę szkolni ctwa. p.owsJ.Łechnego, .stwierdza jednak te, że frekwen cja uezni w Me-

nictwa.

tąc1m ··roku szkolny m w sfosunk u do rolrn zeszłego zmniejszył~ si~ znaczni e, tak
U w 108 miejski ch oddziałach szkolnn l1

Hośó uczniów jest nłedostateezna. "Na
ogół - w :roku szkolny m 1916- Ii było

ucznMw we wszystk ich szkołach mfojskioh
27~941, w bieżącym zaś roku 1917 - 18
t-ylko' 25,194. Następnie mówca -przeohodzi do ezytanim 11oszczególnyeh pozyoji
budMtn l!lzkolnego, których przytac uó nie
będziemy. Ogólne sumr :przedstawiają ei~
jak ustfłpuj e: a) wpływy - 3110,250 mk.
96 fon.; b) WJ4atk1: tyttił I-zarząd (pensje, .materjał:r piśmienne i t. p.) 2 24 ,264
mk. tl(S fen., tytuł II - szkoły niemiec kie
692,101 m::tr., tytuł
szkoty polskie J,84.8,616 mk. i tytuł IV~ szkoły tydow!kie 86*.'193 mk. -..:. razem 8;128,708 mk.
&6 fe-n., njl1 te prie'WJ'łk• wydatków Md

nie dodatków dro.żyźnianych fila nauczy:

I

. .

Na zjazd Rad Opiekuńczych prowincjonalnych, zorgani zowany przez Ra<fą. Opiekuńczą główną w Warsza wie, w

dniu dzisiejSZJ'm z Łodzi wyJechali~ z ramitrnia. łódzk1ej Rady Opiekuiu.:;rnj okrę
gowej- prezes tejże Rady· p. fi.. Stami-

rowski, oraz delegat

ny

, wiązkó;w:.. ]}01fsta.jiteej. w

nii.eścl.e

· za.mknię-to

obo-

naszem

. Ra,dy.. „Szkol uj ·01\r'}gowej, ·PJ;"?iewldziaq
nycn w dziale III rezdział I '.!rt; 84 · J?rHpisów tJmczae owyoh o 21:drnła..eli 01&. mentarn ych ,._,_„ Króll!lstwte~Polskiem, wyoanJeh i ogłoszonych w M l Dzienn ika
Urz~dowego ...])epa:rtamenta.. -W,:jt~nań Reli~
gijnyeh 1< Q§Wi:ecłlnia -Pri:biiafm.l!go Tym·

o godz. 9 min~ 55 wlecz.

inż.

Gerlicz,· ze stro-

zaś Rady Opiekuńczej miejsco wej równi.e~ prezes tej ostatnie j, p. L. Grohma n
i członek zsi:rządu rejent Chrzano wski.

Wydział zavrowiantowania miasta zamierza

i

,

założyć fabrykę brykiet. Zapasy mi.iłu w~glo
wego, którym rozoorzą,dza wydział, nacta!y sit; do
ł fabrykac ji ich. Bawiący obecnie w. Berlinie czlonek magistratu S. Hoffman i radny dr. Sachs od
? wydziału otrzymal i polecenie zapozn,.nia sir,;
~ z warunk.;;mi fabryka,:ji brykiet.

f

W sprawie papierosów. .

Xwestja pa:piero3-0wa' w. mieście na· i.

azem, pemimo ·eałego szeregu skutocznyc?,
bądz co bądz, zarządzen nie dała s~ę
jeszcze eałkowfoie załah.ić; SpekulacJH.
-w dals'zym ciiągu kwit.nie, naeażając kon1mmeni6w na dotkliwe straty. '„Uebr ,

poli<:ja I;r_vminalm.1 wszczęła S_iedztwo, w trakcie
kMrc)'.!o stwierdz ono, że kradzieży dokonała słu·

żą,ec: Francisz ka Kempa wraz <llie

kiem.

Uniw;;. 1'!!.ryte t hidow y P. M. S.
Uniwzrsy tet ludowy Polskiej Mac .. Szkoln;;j

ina być otwurly w początk~ch grudnia roku bież.

Skradzion~

szlrnniu Antoniny
ki Nr. 35.

1

I

Krófost wie Połgkiem, ·wr.es.zc:ic'-12-go' 45 wiecz:.
.
:wr zegnia r. b .. komisja p.rzejłfoiowa Tym- ł
~rz;ewe>dniczącr · oznajm ia, że do ,
eza sowej ·Rady Stanu ogłosiła nową .usta- pre?;ydjum złożono wniosek
,. podpisa ny
'Wę szkolni \ i całe sz.fuolnictwo _elementarprzez 6 radnych ,· aby z powodu niAmożne z -dniem 1 ]Htździernika r. h. p:rzecho- nojei prz-yb-ycia dziś i jutro
azi poci optek~ polskich: władz- państwo-· nia oz~śoi radnych wskute na .posiedzek 400·letn Jego
/;wych~ Zgodni e JL ustawą. szkolnictwem~ ma· jubH~nszu
reforma cji, dalsze . debaty nad&
·:cj~ si~ Gpiekovra6 Rady Si;kolne Okr~gowydziałem sik_olni ctwa odło~yć. do prz!:l
;r:w.e. Tak~ _Raq~, ·-posi!tdauL będzie i :m. 1!Plił8g,o tygodm
a, na. .oo zebram .. zgodz1hJ;
tł.ódź~ Jednc:nm0.śnie. ~- ·wydaru em JlOW(!lj
sił}, uohirala.jąc ibn§ przy.stąp16 do roz~i
~n.stawy s~koln:ej, właduu:1kupac-yjne za-. pa.trywania
budtetu wydzrnłu "budowla:·!
ytrosze~irył;r,si~: o.potr.żeby s'Z:kolne mniejsze~· JŁ\tge.
. .
.•
;
{•cl nartulowy~h,;; f w7d~ł:y' . jednocze~nie. .
. W koJi~u przewodmczący wmo~ł nal
•,;„rze:pi!J, xtycząc~- .. sif!l -Szkół mnfoj~zoś~i porządek dzrnnn-y zł~~onr
'Protest· :p1eka-1
'Jiie~e.ekiea.; w kc:p.1d~zji swego pr~emó- rey. ; Ra;da postano
wiła :protest t~n poz?"
~-:wiem.a ·.radn:f; :.fua3.'l1Sk1, zgłasza wnio~ek stawić bez rezultat
u, poczem pot•nedzem0 ~
komJet~llOjL i _za.Jtre~u

I

do

m ....

. · "Wob:ee:

·

n·

eieH, 4) nsunjęeja wydatk ów -Il!l WJkłady
religji, 5) urządzenie kąpieli dla dziatwy
l 6) powi~kezenie fnndmm t na komorne
db. szkeł, wreszci e w imieniu własnem
z Bmiy Mfo,js !dej.
składa. 1n1iose k o zanrow adzenie n arod-0:.
wego szkolni ctwa ludowe go dl& mniej~
Wc:,ornjsze posiedzenfo Rady Miej·
szo~ei.
~ki~j ndie ;..oo.t'byłO _si_ę. ~ pow oduk 11ie.p rbzy.
Podano wniosek o e~.;;·aniczenie :prZt5- 1 1· ycia · osi;a eczneJ 1 0,8 ~1 cz1on• 6
w. 0 e·
mówren do 15 mirtnt. k1óry odrzuco no.
cnych było tylko 2s ra·„nych .
. Radny Holende :·iiki "wygotował" ro- ~
Następne ])OSiedzenie Rady oc1b('!dzie
ferd, który sam jeden wystarczył bv na l się dziś o· godz. 6 po południ
u.
eałe posied~enie Rady Millljskiej. Uważa
'1-t>c-hodami 'Wy·nósi !;788,530 mk.
Z ko;ruis j i R. M.
now, ustawl'! szkoln~ 'jako krzywd
Radny 'in~: Krasus ki w wyczerpujl\- :pr·o1etttl"je.tn żydowskiego. Stara ę dla
W
ponjedziałek, 5 listopad a, odbęsi~
w
*Jm ref•ra~le omawi8 1 stosune k gminy do przewlekł.em. dowod-!ienhl uzasaenić zua- 1~zfo siq posiedz enie komisji
pojcdntt\Yczo~
łl~wiaty, w ~rwiązku z~ 11o;wł\ .ustawą szkol-/ ~zenie .aa.rgonn
. W końcu sam; widzqe, 1vy1Jorczej i)rzy Radzie llfiejski ej.
:ną. Stwie-rd'!a, M mr naj;piflkn]ejs21y roz-, ił zbyt: mele
czasu zaMera i że radni
kwit praey na pohi o·ihviato"Wem przypad-& nj~ słu.chają go nfomal
zupełnie, śpieszy I'h~le1~:::.ci na :.1ja'1.d związkn miast.
. 11padek 1 m'iknięei.e 21 .karty ,Euopy :Rze- si~. czyta eoraz pr~dzej,
pragnąc wido~
Na z,jazd organiz aCJJny Zwjlilzku
ozypos politej polsld@j. Dalej o:następ,nje @!inie dobrnqd do końcrt 8Wego
elaborah
1,
miast,
mająer si~ odbyć w dniach J2 i
prHszło s'inletn i o:kres martwoty -Uu- mówi e~rJt2l -::mn!ej
zrozum iale, po;śr~d 14 Jie.topa da r. b. w Warsza wje, ma si~
mienf,g. szkolnfo.t1."&' i WJ]RJ.Tadaradania· go Z'WtąkszaJąe~go IH}' eonz
gwaru, wres'.!lcre-· .: udać kilku ławnik(,w i radn~ch.
DoplerO-w r;ltli.:Władze okup.wyJają-tpn- .·' zmączony i spoe.on y ko:ńczy
.
· enso:we pnepis )' o organiz a'eji s'zl\iolructwa 1('.zapra:wdą!) pract'l . ·o godziniswą eię7,ką
e 9 mjn.
'""

liast1ł])njąey:

Nied.z
iela„Kordjan
. dn. 4 list..
f!Odz. 3. remogopo cenach
po 191\lł •
popul,
"ł,-o\Vic:.:zo
dzin'e 7 i pół „Dziady".

Wy®tn ':'ila rz<:żb
·
Wystaw a rzeźb Arnolda . M:Qni;tta, oru.
jego, mieszcząca sie w gmaeju.:
k~o~u czym~ne. są t:-uanośc1, Ja1~ to r1H1łrJ 1 '·"YJąt1rnwych p'dnak . wJpridk ach burto- uczni
Siemen
sa,
potrwa jeszcze do· 5 llstopadt..
mieJsca ,z :r:i1~nowamem lrnr.ator ow s,;kn1- wmcy ~1hzymnJft po bl1rn s1~i-;:yn
1
ek.. C 0 • 1
Cena wejścia zosbła zniżona do 50 fen.
'IlJ~h. w koncn dr. Rozcnb 1att z.g1~Rza.
wyn?,wnnycb trzech ,r;at?nków papiero - illa dorosłvrh i 25 fen.
dla uczni i młowmosek .a~y do tytułu IV budżetu :<izkol· sow wynoszą po 40, 50
l 60 fen. za 10
dzie~y.
·
·
. nego ~mesć 50,000 mk. na założeme.
sztuk.
• do:wsln ego semina rjum nanczacieJski~go,
Za pobiel'anie- cen wy.tszyc11, niż o·
O snbsyd jum. dla Ł. O. S.
· oraz, widząc w now0j ustawie szk-011'.l,t'j r,naezorin, na µ11dełkacJ1,
prr.owiduJe si~
widoczn e ogranic zenia, wyra.V.a próff'st surowa kara pieniężna
Zarząd łódzkiej orkiest ry symfonie;-;
i cofni~cie zezwo·
przeciw ko tejże nstawie .
· . ,
lenia na handel 1rnpferosami. W kHkn nej na :P.rośhQ swą, skierowaną do magi·
Radny I,frhten stejn, wychodząc.~·
wypadkac11 kar~ tą obłożono jnż kilku stratu o udziele nie subsydj um, otrzymał
· łoże~ demokr atyczny ch, uważa., .i.1' sz'k,oł;: spekulantów. Jed_en
z nich zaj1br:H 10.000 odpowiedź, te ro,;str;:ygni~cie sprawy tej
-powmn y b'yć jednaki e i obowiazkowe dł~ mk. Na. zapytam e, dlaczeg
o ••fl!:iii:'n do :wstaje odło~one do ehwm układania
~sz1stkich - to- znaczJ, aby
niol\~mu - sprzedażt otrzJill.ują papieros :y z~:;>.:armi hudtetn na. :rok Hl 18i19+
1nały uczęszczać tak dzieci proletal(j~:tl, strz~, ks1ęgarze
1 t. p. odpow1e11;w:no, ~e
jak i klas -posiadająeych. Rf-1i~ja powin- w~góle lic'Ziba ludzi;
biorąclch l'!i~ os.ta~
na b-yć wyłączoną z wvhładów. Jest.ti;i tmo do handlu -paprnro
sam1, wzrosła ~uz
Wobec n:<O'ncwności ira'.isportowania towa·
rzeczą rodzicó w, a p~nh~two, . ani gmina
do kilku tysięcy, a powodó w do niewyd a, rów przez ulice,· złodzieje ostatnio zaczc;U trans~
nie ma prawa mieszać ·się d() tego. _ Od ·wania im takowJ ch :niema.,
µortować łupy swe przez. dachy.
,_
gdJż. w-ykupHi
W nocv z uonied~iałku na wtorek stro~
tsgo ideału jesteśmy dalPcv. 1Jwaza in- w tym celu potrzebnA
21ezwole
nrn..
Natod0mu przy ui. Cef!ielnianej 39 usłyszał szmer no:
danie j~z-yka zydowskie{„ 0 " za słni'!zne 'i miast wiP]n hurtown ików
wobec czego, wraz li polic'ą, wszedł. n?
dziwi go, ~e część raduYch żydów b~yl;~ pap1er?sóv:, poniew at, jaknie otrzymujo dachu,
dach, nikogo jednak fam nie zastano, Mtom1as t
stwi~rd
zono,
. to jswnie, bądź tajuia, występuje vrz1'- uehylaJ~1 sH;i ~d sprzedaży,
. znaleziono flOnmcone towary, wartości prżeszło
u~rwaJąc przy- 10,000 marek.
Jak się nastQpnie okazało,_ tow.ar
eiwko tłmu. Domaga się szk6ł .żydow- tr-im na,Fozmmtazych. wykrąto
w.
znalezio ny pouhoiif,ił ze sl\lad;.1 M. l{ogoz1ńsk1eą
skich i aemina rjum ·tydowsldAgo. Wimie·
W ko1i.cu -p. Vo1g-~ zaznaczył, ~e o- go, zna;ctnjąeego się w tymże d~m~1.
· nin własnem i rndnego Gralaka zp;łasw:a ba wy ro \lo. br_ak~ pap1ero
s6w. są płonne,
nast~pujący wniosek : 1) prr.yznanie dla g;dyi w:tr;·Jname
~eh odby:va. :m~. J.eszeze
Wykr ycie kradzieży.
dwóch .tydows kich szkół bezwyznanfowy~}1, ze stary 1~a zapasow tytomu
, znaJaUJąC@go
\V ubiegł21, niedzielę z mieszkania inżynie~
już istniejącyeh subsydj um w sumie si~ na. sklad.zi e.
ra I. Stelnhardta przy ul. Zawadzkiej 35 skra·
7.200 mk„ ~) przyzna nie st1bs:ydjum na
dziono różną. garderobę, gotówkę i biżuterj;
b.ib1jot eki 1 dla analfab etów, 3) przJZllD:
na sumę 10,000 mk. Zawiado mlona o kradzie?:y

;:a~ków od~r~~ si! w pojrdyńc;ychskrzy~;
"ai.:_11, Z!!i'\\H'L.J~c„ch po 25,0 ,o sztuk. 'V\

nr

(Pąsiedlil:enie".X.XXV).
.
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'

swym koeh~na

przedmio ty zna!e:tio no w m1e·
Sobocińskiej

w Alei KMciusz„

Z saH koncertowej.
Konce rt S'!/mjM'l4<JNny

Ł. O. l~.
Genjaln& uwerturą wagnerowską do
ŚDiewaków Norymb erskich "
rozpocz~l
drr. Bronisław Szulc poniedziałkowy
koncert, a mas1wność jej brzmien ia ut'!'ier:
dziła nas w przekon aniu, te :pracow1t~ i
enerr.riczn-v ten dyryge nt szczerz e za.Jął
sią ilopełńianiem rozmait yeh luk w ~pa
racie orkiestr owym, oraz~k01!1plet~wamem

tea:oż. Niewątpliwie załozeme

„Koł~ po-

pieranf a Ł. o. S.", wp.łynt1lo . dodatm o na
winksza oc·hoczosć I ożywczo tchnęło

oaie

ciało orkiestr owe, któr~, w na·
dziei Jcpszej do.ii w _przyszłośc1, oka~ało
swą gorJiwoś<:. j zadowo_lenio. A dJa~e~o
ta masv-wnm~e brzmiem a w poszcze golnych o·t'trnach ·instrum entów i zbJt małe
u]niarko 1;anie w gradacj i d.Jii~mfozntj

przJczy nHo siEJ do prze~askra.wrema uwertury, oraz :przerysowania :pewnych momentów w Eroice" Beetho nna.
To" sa rzeczy nieunik nione .·przy. ka.Mej r.mfa.n.ie w or.kiest rze, nawet na l~p
sze. Zato niespodzianką bJło udana miej·
sce w trzeciej cześci S:vmf9nji, k~ady nry·
śliwskie fanfary w·" Trio~ asocjn;lą obra~J
wesołego l)Olowanfa, ~iejsce, ~tóra !I~
rzadko udaje waltormom w naJlep$ZJC11
orkiest rach stołeczn'Jch.
.
.
·
Berlioz , twórca programoweJ muzyki
widii w „Scherz u" gry 'Y rodza~u tych
jakie l1prawi ali wojowmoy ·z IlJady na
o-robach swoich wodzów, a te odgłosy,
p1~zypominaj:rne odległ~ wrzawę t~umu, i
trzy sygn~Jizuja,ce rogi, tłumaczy J&ko @~
brav. !'!:ycia obozowego. Inny tłnmacz, L~n~~
przedst awia sobie ostatnią część „Ero1k1
jako l!lt;rpę

pogrzebową i ball_adę bohaprawdy Je~~ twórc~
- eza~owej Ra!iy; Stanu Kr,6l!l~tw~ Pohikie dramatu muzycz nego, Wag:ne r, _,,,.t6ry ra
go, Rada Miejska. nwattt-d.''~ls.ze is~,nienie
dzl określenie „Hnroic zna" pojmow a6 -w
·
·
})0Ie:gao3+ ·szkoln ej cża; ~11pełnl$·YlbJteczn© sprawę t€2 ·zbadać u źródła,
j
aknaj szersze m „abstrak cyj nem znaciz,enin,
zwróciliśmy
_;..:uoh:nfo djłJtetyc:ine.
i::nehwala:·'pEzj~tąµi6 lt~'tyzynnfi'aJ\t'.de- ~ej ··się do dyrekto ra tutejsze
daleki em od w oj en n e g o bohater stwa:
go składu pa-·
Zaprojek towane trzy kuchnie djetetyc: rne
Ulnrid.a cji«::„:: ·
Słucl1aez, kt(lryby z <lźwi~ków symfonj1
·
· ...· .,'21'"'L < .
. pieros6 w monopo lowych , P· Vojgb, który dla -biednych chorych; pielę·J;nm
vanyi::h przez odRadnv
_dr.
Rozęnblatt w: 'rięłft~JP'J;;Y-uchciał
wysnuć odtworzenie życia Bonaudzielił
'nam·
Iiastępu
jąo)'eh informa cji: ·
. .i .
.
- .·
.. i:
· ""
.
ryezJ. ·p·. rzeinóWf
•
dział kobiet przy deleg;icji niesienia pomocy
;enfo.-'stMi:;~~:; ·
partego
··
ować
(jak . chcą n!ektór zr. _tłnmac~i!I
Po
pr21erw
ie
w·
w}'<i!:aw
aniu
papierD
-.
· -·
nową usta.w~ ~s~k:l'Jfoą
i;
-.
·v •
Beethov &na) mezawo dma bfa~dzic będzie.·
sów; paskarz'e WJśrliu
owali ceny na pa- · bjednym , będą niebawem otwarte. Lokale kuchni
·
·
-·
:\Eówca· lwier{łzi;,· ~e'\;.śfe
pietosy ; wmawiając w kupująeyeh. ~ ż_e, zna1'dować sf"~ 1'e_d„: przy ul. Zgiers!dej Nr. 31, Bo, jeż©U I-a cz~ść dzieła· opiewa dą~e
· · · ·- · ·
·
· .
władze·~w 'Bwyen:nie, walkę i zwycięstwo bohater a, to
r~k:acłt;·wy
z :powodu bi'Rkn:
tytoniu , wkrótc e znpełme Alei Kościusz- ki Nr.· 21 i R·J·;nku Geyera Nr. 3.
1większe111i ogranfoz
marsz t.ałobny w 2-fo,j ezęści waka11?ujo na·
e:njąmi, nlż
fm one znikną; Rachuby ich j0dnak zawiodły,
czasi er·' U:ezyni~' włauz~ :nadz~:r. :, . i, • >
jego śmierć. Jakże wytłumaezymy wtedy
poniewa~ od konbti wrze~nia :Zae z_ęły Il-~d~ ; ·.Za St-il:H:"7'. handl owców :pobdd eh.
nsta:wa ·ogrci:n~e~~ · Ir:ompet~mmr:~~:~ząan · ehodzlć więk~ze
transpo l'iy paprnroso "'. .
Na. xoro·anizowanych przy Stowarzy- „Żart" (Scherz o) w cz~ści trzeciej, a w
j·stwo:rzomt- ·J-est-'po to~- a'łry-:edeb~!:~!Y~·
W dniu 2·1 sierpni a wz.nowione zo- szeniu pr~~ownikó w. handlow ych (Piotr- . "final~" warjacj e na temat z baletow ej
dom wą.~el~J!i moĘno,śe kier:QW}l
muzyki do Prometeusz~~ Tak więc ~Ero~
,;szkol- t1ta.ło wydawa nie· papiero sów i zaraz ~a ·kowsk~ 108) kursach naukowych,
wykła!Jtćtw"e;1f-1v·Q:u·c]t'tt~?.tydowakh;r:i~-..
irnta~ • ~:pogz~tku„ 240. handlar zy otrzymało_ 5 nul~
dane beda,' niezależnie .od dotychc zaso- ka" nie ma .ilustrować· zewn~trznych f!!pl~fa ):l:ra~''.l}]r'tpr&iasąwą, ·to ]<)_:·'.
jt>n.ów -situk.
wego prog:rarirn, hi~torj a Polski 1 litera- ~odów w życia Napoleona., lecz ma dać
. .
..
. ..
1mv-atz.1ł

Cykl wyldadó\.v obejmowa~ b~dzie przedmio ty
historvczne, s\wkczn e i przyrodnicze, uwzględ11 iając ·i:wtrzehy klasy rnbotn:czej,

terską. Najbliższym

"j.

:wa.

ić:· J{gmp-~tMja 11owe1-·
arę· 'tyllto ·d:'o 'p1acrenj~
.manie ..ęiMł.t.za :wynajem·1ok;

; :: : .· · Qd_.·. :poozątk11 .

grai1i'cza

eienię'nt'ą.rn:e;-··pówinny-być·pr()

(luoiiu'··,r0rrgijnjnC„Pó"ńiewl'ft·-"11

.rti.~L _p~p;iero.sów

.

października wydttwa~

odbywa.

siq normaln ie.

W okresie tvm do dnia dzisiejs.zef!:o

:4an6 ,qia ł~od'zi ólrnło rn~ooo,o.oo

. .

papiero-

. · .

Na yi:t;edmioty

WJ· . się można

... · . ' ;i,4W:;,; z.aś WSZJStkfo .llli?osta po._1ęwej stro ·
dowskieuiłey: z;n;aJą>języlrn .p91~i~~to.,,.]o·· -:nie· Wisły otrzyma
ły rno,000 ,000. Wydawmn;y :p;yć .-!Jddziełne typy szkół
ieh. ::WS.fili:'· p!:lpier(ISÓW.. W ąalSZJID ciąg n odby·

f 'ż:yd:Owskfoli. ż odpowjectnfam
·~tw'em.- r·-· · , '"··o~ radni .ti'OZl·-.

tura.

.

powyższe zapisywać
Stowarzysz~nia.

w kancela rji

.Rep.;;;1•tua:ir Teatr u Polski ego•
S ro da, dn. 31 paźd;:. o godz. 7 i pół wieaorem „Dziady".
O z w arte k, dn. 1 listopada o godz . .i!-ej
· po poł': po cen poout „Kordjan''. dram. w 1 od·

:wą4 si~ będzi~ od pią_tkn, W.if dana :na razie ilość lHlPierosów WedłuQ; zdania. p.
~~i1iol~_-eI,
· ~i ś~& \1t\Vor~ "
Voigta wińna wystarczyć co~najmniej na · słonach J. Sto1.vackizgo. - W1eczm:em o godzi·
n~~·Jg.m- n
sjii~o .:&y~ow_~~
.
dwa miesiące, gdyż ,bardzo wiele osób nie 1 i pół „Dziady" .
„zJl:łk,fai1-:
· . P i ą t e k ~ . dn. 2 lisłopada o godz 1 i pół
::1'f,:yltładowym, ·::;odzv;:yeż.aiJo się od palanta . ·.. ·.
nie oj'fo owy... ro}.lozycję·tę Jen.
.
.
..
.w odp?wiedzi na za:i;rytanie, kiedy ·Wiec.z. S„Dziady"
rzuczon o, .na~mt~t .. .J:l,J.:4,ezuffczono ....· o· na~eJctą· ~a.p1erosy.
ob
ot
a,
dn.
s
list
o
godz.
S-ei
po
poł.
firm
Jule na katedrę w scmina rjum polskieJ ll dla V01g~ pornformował nas,wars'lawskich p. 130 cenach naj1~izszvch dla młodzieży „Tadeusz
ze
11
t:ymczn
sowo
'Kośó1szko , dramat historyczny w.5 akt, (1 odsł.)
kształceĄfa na,ue:zycieH żydowskich. M.ow..., .·n'8.~J-!e1a., takowy
ch n.fa· -nal@ż.J , si(ł spo- Zofji Wojnarowskiej.
·

wyraz nnstroj owi bohaterskiemu, który
znamionował dnszę społeczeństwa 11 :wrót,

19-go wieku. Mnzvka beethov enowsk a ma.
talrą plaStJkę boh aterskie go rytmu i taki
patos napięcia, że nie znając nawet po0

budek, z których wyrosła, odczuwa się
w niej podniosły nastrój wielkie j · chwi~i

dziejow ej, a cały utwór tętni touem naJ~
gł~bszego uducho wienia,
Solistką wieczoru była p. Kami1lskaLatoszyńska; która posiada głos o brzmie·
nin niezwykle d.źwięcz!łetn. .Artystka odśpiewała arje Monius zki, Puccini ego i

Mascagniego, wykonaniem . których zdos.obie sympatję sluchaezów.

była.

:Jl. H.aJ,.

-Mu9 · ·o.

,-r~~~.t;.

~: "·!'kij.

' i ;,·S'.i:~pi.Jttzń:~a""''.: h~J·L·a.
'W

U U

lłtłH

U

fi

t:<1't··

na

.;~ f;yła ra'1. '.!ro.biała, powiedzmy miała
imię Makryna, która. praoowala na starca Ni
kitę i wszystkieh jego krewnyoh i przyjiaeiól.
Kobiecie ile si~ pow.o~ilo. Nikita lek~
ceważyl ją 1 chwalił się do sąsiadów:
- Moja Makryna k~oha mnie, robi wszyst·
ko, co ehcęl A P.;OSluszna, łak. dobrze uohodro6

ny koń!

I pijani, źli krewni Nikity maltretowali
Makeynę bezustftnku. -0kra.daii ją, bili, s.zpizili
z niej i mówili między sobą:
.· .
- Co to z.a złote serce, ta Makrynal
Wszystko zrobi, czego się od niej zażąda. ·
I chwalono i1l na wszystkie strony, rów;Mc:zie-śnie ~dzą-0 i d<>kucz.ają-c.

jak najciQ:i.szy wyrobnik, bez żadnego rezultatu iednti.. Wszystk.<0 bowiem, oo wrobila, za- ·
bleral starzec Nikita, Pijaństwo~ rozpusta i
nierząd Ótaczaly niewiastEJ. .
_
Tak ł;yjąc i p:racująe w chwilach' wtP-t>.:
e.zynku w.zdychała:
..
. . ..
Ach Boiet wszyscy: mnie kochaj~ M:dziwiają, a prawdziwego m~źa nie mam. qdY::.
by się zilalazl jeden silny mężczyzria,_ Wfiąf
mnie w silne ram:i-0na i kocha! mnie· pra~- ·
dziWie, jakich tęgich sYJ!ów mielibyśmy pfo- ·
j_el
.
·
·
.
1 biedna kobieta zalewafa się li.ami.
Az raz pewien kowal usilowal zbliżyć;
1
się do niej. L~cz ·nie pod-0bat się kobrec:,ie.,
1 Byl p-osmolo:tlr,; brzydki,. zuchwały i móytil
•
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riłak święty

. . - Aro Bl}źe ,... • .
wiesz. f!lajle:piej. . .. ··" -·.zr.· •· ·
·
- No w pannętad1f
. . :-Aja?-~

Jerzy na,)!l:ąfY,

Makryna zill:iWi-On.~Cp.·

t

.~

Jest wolna! Co za ra.tl

ł

pól;ls7<ecl.ł z

fymczasem

iJ:rekl:

r -

~.

.

-

Ja tei jestem;

jae się ·za b,rodę. .-ft,m.„ ~1
-iiczął męez.ye. Maluffi.fJL
·
· - Czy ja cię, glupla,
I eiora~ groźniej:
.· .
· · - Jests.m t~oim .zba:W,,~{
.· Maki'ynĄ zobaezyła, że .:~ ·
: nial i ~edl · d>O•robot1•· · ·· .
·
ZlodZieie . lfta~, muP:ef·
wszystko byk> jak. za st~~· N"
· hater kreyezal .lej n~d gł'ow~ ..

- Mówi przez zazdl'.

Uecz nie chcąc go d;raz~6~
· - Naturalnie, i tij, '
ih'.
I we troje zaczęli. . ...
JCo dzień zabawa, riowWj!'.f. .

i.

\'wiwaty.
~-

..:.

Parobek Nikity~ Nf.

I ty- obaj... . _
Obaj? 1„. - za.wa .

·

'republikaninem. Hurra.!
J!Iiame·czka Jalo:t>o~if
~ $ię stanami zjednocż
nieuozumlalę~
·
~··
Przes:ito w ten s
- Tylko w lderunym ZWiązim z tobą, ;jak gołąbki, jak preyjticrl:~!e~.J~ 1!d~~
Makryno, możeitLY. :wznieść si~ Il.śl wyżyny •w s:-;klance kwasu.
,, · -... · • .kultury ..„
'
· ·
Lecz nagle _.:..; :W:swłif:ef R:o
·
1

ma'

··· ·

· ~.. :

- Kim je~tem dla- cf:eb~
·
• I zlóśtfil ·si~; i trżąsł. ni~·
.;· Nfak:ryna eainwaiitg-0, .

fa:
-· .
·
· . ;•
A ona odpowiaoala: ·
; dl".i 9je się nagle _._ nhgl& iC:M'~śrę: ., . . . o.
·
.
·
·
__.
TY
je&tel
m~J sl~ ·
I . - O ezem mówisz, ojczulliu, nie rożu„
Boh~:ter siad! na}'j;'iMi'Wk1v Mlłltryny' i
cro.tń:we!E4 ·mój Bobap~i.o'
nad poloźemem b1edneJ kobiety. Spoglądali. ! m1em cię. Nie w.iem o oo ei chodzi. Jestem · spyta!:
.
. ·:
A w no~ plakala 6iOJ:Etj• f .
·na nill z~ współez.u.eiem i szeptali: .
.1 rosła; silniai a eiebie zaledwie widać, . 'ttikiś
~ Wyswob~dzilei;tt cię, iny: '.die:'?·
...:..· Boie, Doże, myślllłanii'
- B1~daezko jak nam ai-ebie tal.
maty.
. ·
,.,... T8tk, móJ dirogir _
• teg<(f .roi b~dzie, a tu nic ...=
Inni wolali zachwyceni:
I żyta dalej~ Caly ~wiat p•odziWial ją~ a
~ A więc pamiętąjt
Oprócz tyah · szkodników, otaczało Makrynę sporo. pr~iak:ó~, którzy litowali si~

I

- Ciebie me można mierzyć żadną. :mia:..
1ą, tak jesteś wiellrodlllm.\1 Nikt nie jest tak
wsl?anialomyślny_m i bogat?m, ~ tfl

A Makrpa :e~oowała

ona cierpiała i martwila się;
Aź nareszcie zjawil: się bohater. Wypędzil starca Nikitę i rzekł do Makryny:
-::„z:._ Jesteś wolnal. _Jestem twoim zba.we§,

w P.Oeie CIIDłt

Ostatnie wia~omoś~i.

zTeatru Pnlstleoo.
„Dtllitłdów" .A~

wlcfa,,sctmy

Mkkle-

~116ry.

ia ?. -

spytai l!9"Wru •.

li

- I ty.„
..
Wkrótc.e potem boha~ ~· 2ln~: ·
- \Vyrrarowru:e;in męt ·M.,oilliio, 1 ~'mii?; · ·

, Dzhnnik. niem:eoof< \~i f 0tt1

Konl'hmfymi'łl~~ ŚQ paźdzt J1ia1.. wl.).
Agencja Milli dqn~.si~frzybyll t1rtajtyrzafł·.
. stawfoiele pr&s.y D,le:ia1ie)cki@j, k·ttiit:f(fł:t-.;w

'

· imieniu

"Kordjanłe 111 Słowaeldego, Teatr
Polski wystawił wezoraj d:fogie z pot~ł
nyeh dzieł poezji poll!kiej-Miekiewfaza

Po

rządu

]>{''Witał dyrek~r. 'Vf · ·
·
miast~~.
_,c~

prasowego, w. imtep.in

Komunikat niemiecki„

burmistrza, w ht11_entu praay~p~te"WedTui-:

· cząoy

stowarzy&z;~nia prasow:,eg~,vw; 1imilie.~
· (wieczorny).
niu poselstwa. ni6mł.llekiego~sekteiłial?~J;-.,.
Berlin. (Urzędowo). Wielka Kwatera gaeyjny v. Rentig, oraz wszyscy pr~:a!\'
Główna donosi BO palUłzi0rnika. wieczorem: . stawicie-le prasy tureolt-iej.
,
.
Wydawca „TH.g1iseb:e Tuł-Jiidsehiitnt,
Po og;nin huraganowym na polu bidziąkował w imi~n:iu: ~p.~tci niel
twy we Fłandl'ji nastf\plły silne ataki an:.. RipJJler,
mieeklch.·
·
gielskie na PaMehendalt. Wieś zosta.la.
straconą. Energiczne kontrataki wyparły

„Dziad]",

a raczej eztery foh 1Jo-eny.
Uwata to nale2y za. d@\~enie, Zl'l.sługnj ~
oe na wielki6 una.nie, orH n usług~
dyrebji obecnej, i~ do :repertuaru awe-

go wcieli!§ llragnie l'ZłHHlJ tej miary, co
arcydzieła. powytsze. I jakkolwiek, oo
jut zaznaezyli~my 1 po WJStawienin
„Kordjana.", lllf\ to WJSiłki, pHekracHj'eee pod pewnymi w~g-l~da.mi sny 1 ~rodki
Meny n!t!!zej, jednak~e. pomimo to, a

mote widnie dla.tego, tHeba

~ A

~n.owa.

pHykładaó

wroza.

Pod Głr&ln veU rano i popołndniu !lrła
mały się krwawo ataki. anglików.
Pod Cl1emin des Dames i. na wschOdnim brzegu Moiy trwa o~ywiony ogień·
artyleryjski.

do nich inną miar~, nił do przeciQtn1ch
komedjl, ozy· dramatów.
.
S.~ to bowiem ?ZMilJ, zarówno do
WJ'Sh'Wienia, jak i d0 grania, nielada tru·
dne. Wymagail\ doM ~komplikowanjch
· środków technicznych, oraz dobrze wyro~
bionego materjału aktorsldego. Poza pewnemi nstrze~eniami eo do jnseenizaeji
1 skr&śleń „Dziadów", nal~?,y :mmae nao„

wse'łlodzie

Na

wydanryło

nie

szczególnego.
We Vnosz:ech akcja czyni

]?rzedstawf~nie -wnora.jewe u dość
Przederws!lyat'łriem wysfawa. była.
staranna.. Natomiast eb.biej 'W'Jp&dła re.tyserj&, M najbardziej dało si~ zanwa~:vd

sitt nfo

postępy.

gół

udane.

Wieile11. Urządowo donoszą dnia $o

w. afr.efo pierwszym w scenach ehóralnyoh,
a.kei~

październilra~

wi~zieniu. Rol~
kreował p. W. Nowakowski, aktor obdĄrzonJ silnym i pi~lmym,
choe nie dośd gi~tkim głosem. Z trudnego uda.nb swego µ. Nowakowski~ w mia~
r~ sił l!lwoich, wywiązał s1ą pomyślnie. ·

nraz w

austrj~cki.'

Komunikat

trzeeim-·w

Gustawa-Konrada

Włoski

teren walk:

Sytuacja, w-ytworzons. wskutek 12.._~j
bitwy nad lsonzo, oddział:ywa a~ po góry
Tagliamento,

gdzie

gene:rała.-pułkownika

dorównał, rzec~ prosta, We,grzynowi, ani temba.rdzit}j ś. p. l\iielawskiearn, których swego czasu publiczność
łód~h miał& sp-0sobność słyszeć. J~dnak:
że. w ujęciu roli Gustawa-Konrada. wykazał on duto knlturr. Pafos jego miał
111;zmie:aie szlachetne 1 podniosłe. _ Ksitld21em. Piotrem był p. 13oneoki, którv jed-

Nie

armja

· Mowa Uoyd Georgea.

h.ryntJ7jska

·rv. Krobatina„ poko-

. .Ami.te.rdam, ah pAZffzi~:ifoiit& {T. ~)tł,)
Binro Reutel'.a · kófu.~nłkuj@,. J~ L ' · J,i

nywując

wszdki opór, ~Jskoje szybko
teren w kierunku południowym i zachodnim na. ziemi wenecldE!ij.
Siły zbrojne generała pieohot-r .A.1--

George wezoraj z · okazJi ~,nfoPiku, ,-~ł ·
. nego W: Jzbi~ gmin, 'lYJt_aZ.11 ;po.dzięl(
ni0 wo3skut flocie i ludnośai za · zashlgi,
połozone :podczas wojt:y, i wypowiedział
1

fred-& Krausa ju~ w :południe 28 pa~dzier·
nika uczyniły pierw.Hf wyłom w daleko
wybiegającym
ufo:rt1:filrowanJm obozie

<nak roli swej nie podołał. Dobrz~ ~upeł
nie p. Stanisławski gr~ł niewielką rol~
Sobolewskiego. W roli Nowosilcowa wystąpił p. Frączkowski. Pełną tragizmn,
Hep~ Rollissonową była p •. Klońsb.

Gemniony, w kt6rym dzielny 28 pułk
strzele ów styryjakieh przy pomoc: ma-·
newrn opanował for:& opaneerzeny . na
Monte fornzrt.
DeoydujĄr;a

sądów.

mierzonych

ofenzywa. wojsk s.przy-

generała

v. Belowa.

została

uwieńczona.

syskaniem Udine.
·Dalej na południe, :pchan,e p:rzei

ściana wi~!ł:ł.e:nna.
armjt'! naszą, prowadzącą pościg na obAkt oskad:enia tej, obfitującej w wesele : stzarze wyhr2leża; .nieregularne maar po-

Krucha

momenty sptawy, zarzucał 40-letniemu Józefowi
3udz!tiskiemu, ju~ karunemtt 3 lafami więzienia

bitego

:nfoJ:l~yjacieln.

przewala.ja,

stę

z p-o-

konia, stawianfe oporu połicil i usl- . wrotem ku ·wartkiemu iir~!dowi dolnego
towanie w:;ikonania ucieczkit a 42-!etniernu Anto- biegu Tn.glia9:umtQ. Ob$z.ar po za. U-~n
niemu Kubiakowi m:ieezk~ z w:~zienia.
Dnia 3 czerwca r. b. BudzifiSki orzemycal fami \YQjsk ~ sp1z.1~}ę.czonych wskutek
spirytus z ~kui:a~ji austryjacldei. ,;rowar"' ódti- długich lrn:lumn j®oó~, -01"a21 pod wpły
za

krądzie!

brano mu 1esll:cze po austriacltil~j stroni(', nle
pr:temytnik ~biegł i zatrZJ'mat go polic1ant do-

'W~m zd1:fby1J11

oJero ~ ~hojn~c~. Tu jedna!\:. Budziński wyrwał
.&14 'POl1c1~n.tow1 1 usiłował zb!edz, ale został po
;'az ttzec1, Jtlż na dobre, zatrzymany.
Co si~ 1yczy Kubiaka, tó sam oo zeznał,
te siedział s niejakim Szewczykiem w areszcie
w Chojnach. · Szewczyk obcasem ro!llwałił'. SCianę
i cJiciał uciec;.. proponując Kubiak<:twi1 aby również opusc:ł wit:zienie. Kiedy Kubiak się wahał~
Sii.:ewezyk dM~ kategor:vcznie mu oświadcffvł:
"chod~ drnniu, b.o ci, mord~ w drzazgi roztiję'
Obawiając

pójść ~a

proponu;ąc: zaliczyć oskarżonym więzienie Sledcze.
· Są.d sknza! Budzińskiego ·dodatkowo do
11 J~t na ą dni_ 'y:ięzten!a, a Kubiikn na. G miesię
.~Y i 3;<lm Wr~zienia.. uwatając względatll Je~o
:>statniego harę za pochłoni~ti prZ~i Wlęznm.1e

'Wojennej 02i)1Bi ez<;iai.tokro-ć
ob<lM &1mji włOSki{j:f.
~

'~

'

' '

·wschodni teren i Albanja.
Niema nie· dq donięsfonta.
Szef sztabu genenihrngo.
ł."
nomum'ka1. l!!•łn
u uład.

Rzym, 30 paidziernilta,

· · H.~ga, 30 p .
. t1ra. (T~ ~W-~j,;;-.
·"Nieuwe Cour~nt" prn~fł.: Ni0 j~m]JWl!'W<lt;
' pt1dobnem, by pt~?r~·e
w L6wd.yMe i
!;
?'11Wytn pol1toc w WyM
· ani~ tj'i <fo WłOćh mi~ł'a .··
.· N'a

'

p?rmo~

.

'

..

· -

llie:p.rzyj aciab.
"'
'

e~,łJ%

(Tel. w~r)J '~'Ea_H;~_viisk, które mogr~t)tr: ...„. ., ,...... ""'"
·· ·'' ·
!fi

ktorym polecono stawić czoło niepl'2iJja-:\\,
eielowi,. spelni1;ją swoj .· tlbowi~z~kl pow-!
'

-~

llie

"

Rucl1, zarządzony pnez ·dowód:ztWoł
· na~zelne„ ma :przebieg ROtI_!iUrty, Wofska,:;
;;.t:tzy-~ująć Wdarcie SiQ
l ?ÓV(lllll~

jeSt

i inf~' 'Vrlochom cznsrr'·

Główrrn. It watera donosi 29 ':tHlździer~ib<ł ~j'Wi'.tJ.

·

titką

i. ·11e~Jłrz'fk~aana.
szyb!
cehtralnych
po··

łf

sir; pobicia zmuszony był Kubiilk·

Szewczykiem.
.
Prokurator \1/nosil dla Budzillsklego o dwa
tygodnie1 , a dla Kubia~a o tl miesięcy wię;zienia,

!led~~

wra~enif)

·ua.~

~

'

..

JP>":•if&'c•0··

•

•

•

,;

„

J

AJ.ie to tylko ba.J,ka.„. ·~>:
i

'ÓZiilł''-tJfołłOmiCZtlV.

' ftzahlllUfilka

.

r~:}'.~~;:} ~:~; ~~~~~~;~·I~~}: i.;'T~ ~~~~:::~ ~~:·Qtek ~yjrt~:~i~
l\.,~n:~L . . 1:~-ll.

... ~.

]flf.., \rl

(~

i)

0 f 0 Z U lll l

(;li j

Til,;~·:11

]:,;·~:·!)';.::

~·d

do.~.Jrnnale

U

:f...J

1

neJ .w1elmch mfa:sct; o) ujęcia w svrnie. J~Ce
[kra~owJ~~h monop-01i wytwórczych i sprzedaż~

~ojn~uj~my, ;iż. -wa1ka z. wyz.y?kiem speku~
·:la~y~n~m leizy w oho:wiązJm.,prokuratury poli8 k 1eJ l ie l'?P;e:sje "\V •.I);l.yśt przepisów pnnra
.

::::s

y,~ (:diug -du,niesienia age.ncji Havasa z dn.
;"r.źci'zlv1:1;1ika h .•r„ francu~Jd mi:nis.te.l" iina'll-

~: '.v, Klc·:.-z:, prtiedlużyl. vrirwilegjmn ,,Banku
fr~tEŁ~c::;2·:ir:;:;v' o dalsze 2G lat, pn11ie1\'•!l.•Ż ost.at·
.11ie~ wytl:iiie w r. 1·SD7 11a 2;; l:!ta, ubiega ·„v roku ·i 920. :Nie ~ą je~'/,rz.e \\.,, :rvpelnośui zrozumia-

1m1e .d?ty.chczas ~nie~o-śeigniony:rn •. , Te dwa
iczynmk1 równom1ern1a · zastosowane morra·
;tp~Ylli?ś{i rezultat po:i>f!-dany dla dobra u~ł:
4>nl<0n-&J prze.z dwżyznę i ,~pasek" ludnoścL
. . ~łk~„ te zr:.ów d;;,:3P1';a'WY tak wa:żnei Die,'.irze :s1ę :n11aroda1n.a kierowńtctwo aprowizacyjrn? P'O ~yletaneku. Z1;t.CZ-jna od... memor1alow naiwn!ch,, których treść xpztrąbily bezkry1
}Yt:zn-e kur1·erk1 we ~stępnyc:Łl artykulac~ 'fw-0.
rzą :nowe sławy kraJowe, jesz~;z;e. przed jakimi1-kdlwie~ wynikami k""Onkretnymj, Ludzie, .kl:óirym me wolno zajmować żadnych stanowisk
·,wpl:ywowych i .którzy sam.twe w:rasnye;h inte~
,~~.sae~ doprowa<lzili dó„.: upadłości, z.nów be.z.krytyr.znyc:h wni-0sków sławetnego meriHl1'' iem.Ją sprawami aprowiuu~yjnemi stolicy, ja- ł jaJ;u i jeg·o b-ezgraniczne.j naiwności. Mówi :się
ko ~awcy i autmytety;. •
o mfa..&iach przemys.fowych, g-0.y przoo:iy.sl z,u~
.·
IMemorjał . .złofony wladzo:m pol'8kim uut- ł pehlie n:le i·stnięje. Prosta lQgika kate zuż.yt
sadma, iź Królestwo nie może 1by~ krajem k'°waó woJ.ne $iły d·o p1:acy n.a roli i do pracy
'wyłącznie rolniczym i pisze, że ~,~byt ,gęste za~
dla przemy~Iu ralniez.ego. JeżelLw naszyeh
'l.u~enie (okolo 200 glów rui hlm. w poluwarµnkach można już. mówić o jakichś :iluzyj~
· .·dmow-0 .- zachndniej części) :zmusza do przele- nych monopolach. to ltyllro o monopolu u.pl,"awy
, wu znacznej cz.ęśei Iu<lrwści wiej-ski ej do ziemi wolnej .przez zarządy miast i kupna
._mias~ ~o stoi_ ~ śeisly:m. związku z uprzemyprz-ez nie 'luł> dzierżawy i;dewaste>wany.ch '.lub
_sJ'.~~1.ei,nen~.1µ-ału~ Bo:I:~ka .a:łbo w.s.krZe.si po {)puszezonych majątków :ziemskfoh. Prz~ tawo~me swoJ z1nszc~ony pxzemysl i <lalej go kią wejście na ;pole Pl'odukcji roln.e.j i oopó-łliędzie x-o:zwijała, a1bo tez będzie krajem eks~
wle<lnią do h"Osztów kałlrula:cję artykułów :sp°"
,portujących a fond perd:n swój jedyny(?) wie!· 2;ywozyeh zmniejseyć się musi i d.rOlŻyzna i laP:ki kapital, czyli ol?fitość rąk roboczych, które · eźywe apetyty naszych kimiotków na kieszenie
e.oraz. rzadziej do kraju powxacać będą".
.rlłiesz-czuchów. Nie -0 s k .u 'P J?'l'Odu:któw nam
Go slow.o, to fafs:z -zasadnic7y pelen igno- Jl cho<lzi, lee.z o ieh wytwórez-0śćl Dlaczego mia~Maj~,
Po1skia byłia i 'być mO!Że krajem je- .sta ~otąd n.ie _stworzyły własnych ~bór i :ma"'
zeH -0becnie, j'u~ nie wyłącznie fo przeważnie ślarn? ~-0 talu-eh celów: szer-0_ko p-OJętych i uw
..rpmiczym aJęste mlU>dnienie bynajmniej nie f .rze~y:W1~~ion~ch z.naJaą się, też :fun.d:u.s~e
zmusza 4'{!) pl'zeJieli;,U. z.nMznej czę·śe~ ludności J latw1~J mz na. wkłady do. bezcz) nnych banków,
wiejskJej;d'O. miąs~, lecz pTzeciwnie <l:o więk- ?zek~Jących na fa!brykacJę nowy.eh weksli :t
szi::j iJ,.n{ę:qsy:W.tl.igi~ej pr,acy n~ roli. Zaludnie-1 1l:uz)1ue.g-0 ?~zem!.słu„.
.,
nfo w: Hol~tndjr ~e;S;t tI'eyU-0e· w ~e·eięe1u więPo WOJrue me powi.:i;i.msmy na b! w a ć
ksze a"'Wy'dajnós1r:ao.t.r2:e 11ptawfoiiej i UJinie. ~rnd.uktów rolnye~ w Ro:SJ1(?) lub gdzi,emdzi~j
rzwidMj· 'zjf)Jll:ł.:<pię.cjp~Qma:;'~:Nie '.;cala prze:- 11. i V:kladać na fo w1.asnye.h agentur, leez p.rze:c1slrz.eń Królestwa jest odpowiednio, p;rzygoto- J Vi'~rn s Pr z ·e <la w a ć ~ • cenach, ' ,wysokich
wana do uprawy, bo wręc.~ . przeciwnie niż w1asne produkty r-olne, Jaki-e w naumrnrze .na.dl.
twierdzi m~~fj~i,·')Ys~~~"~·l):ta~ J~1*:t h4~i. llaSW p~trzeby W,Yh;'~J:ZaĆ IDO~emy i IDUSlDl~.
Doszliśmy do tego) że za-cz liśm j,µż w os,tpt- l Nam. n 1 k t :P~ W-OJme s p r :z. e da w a ć me
D.ich latach
·i.e0:: ,,od; t. , będzie, ł:J.o wygwdzona Europa sama, w SW(l.1S85 <fo _1889
.2o.o::Wn"·iZy~ ~ ich ·od<lzi~J.n~cli 1:r:aja~h, wszystko dla siebie
ta do Niefili·BC a J?tO-irrl.ęd ~
lQ~.,l'~ j:u:ż i SP.'Otl'zet--t1Je T porhfome;
.
.
otrzymuj em. y przeszl'b .v
o tio.U !l'·(}CZ- !'
:Po·dstawow4 rzeczą naszeJ przysz..!-Ośc1 gonie„. Pod uprawę·~it:mfo}:ftonów na .z,2,7 mil- • sp~darcz.ej jest ~:rs-oki. poziom, najwyżs~y jaki
jonów morgów zie111ic uż.y.to.zaledwie 12' mi1Jo~ ': 1byc, m~ż.e, roln:crwa i. prz~~1yslu rolnic~eg:o;
mów ·czyli 55%. .Za!lniais't ·oy!fr ooenwMLy;em . w a~ugim rzę;d:~1e będzie mie3sce na ~órmctwo
weźmy porównania konkretniejsze z ~-ydajno- :odzune: węg_wl, wapno, ~u<l_a, _cyn.1r, S·~ebr~
ścią Po:z.nańsl\i.egio .w r-..1913: .
. .1 t. d., w trzecim-na po-dmes1eme rzemiosl l
·
' przemyslu bud{) wlanego a <l:opiero w -Ostatniej
zbiór mzie
"
na przemysJ f a-01-yczny eksportowy, zale-.
.żny oo naszego położenia p-oli:tycznego, po woj- c
nie. Mówić i:eraz o Pols<'e, jako o kraju prze-.
mys.{owym i n:a tem -Opierać meme,:rjaly ob-~
·Gziina 1 jara szerne a be:twarlo:~eiowie to ... no:n~ens
jas1{ra-~
10.6 cen1:n. wv, wk{k, gdv ziemia prosi i dy;;zv <ł u-f
23.6
p;<mę i pfeez;fo~ł. ileś(\ 0 opiekę i pw.;ę.„
~
"
zbiór z 1~go
„
Wal.·szfat ro1r:iczv• oie::t niewvz,·.:;kanv
97, centn.
• .
~ u nas.i•
n~le:ż~r.i:; r~k do ~ra~y ma~1y · ~kilkakrotnie~
186.9 "
i ob:;:.lużonej w1ęceJ mz w rnnych l:o:raJarh, c1erp:ącye.h wslm- · ·
tek następstw wojny a pomimo lo przycho<lzą znadrnrzy, piszący recepty, po .zażyciu
kió.ryeli chore nasze społeezeńr~two -dostanie·
tych samych 1rnnwnlsyj, jakich mu dotychcut-

I

ie przyezy;,w, i«kie skfouUy ministra finansów
Cci tego kro~·rn, w ki'.2<lym rade można się spo·dz~ewać, że 'J[WY\'nrla\".'any on jest częśdowo ol,i1wą o dobry '>'1y11ik obecnej trzeciej francuskiej pożyczki wojennej.
Bank fran'i'.n::ki, iak wi,adomo-, założył Napoleo.n. I w r. 1800 z 1rnpitat6w 31') milj. fr. D-0p:i:ero w il'.zy lata po :mfo:Łeniu lli!)iJr,vt:żni,c•n:o
bank do emi;:.ji banknotów. \V r. l8C6 kapitał
z.aikład;oiwy pow1ęk.3!Z-ono d•o 90 mlj. fr.} a w
r. 1870 wync1:o:H ,cxl 182,5 mi:J.j. fr. 00ieg bu.nili:noitów byl ·w pi·eirwszych d:zi•esiąŁ;.zach lat bW1'<l710 ogrrmfozony, dop-ie1ro w czasle 1woi1ny 'froocms.1m-prul31kieij, w r. 1871, do3ięg:nąl sumy 3,2
mi]jarda franlrow. Wedfog O"'Jtatni·ego \Vy!kazu
z d1I1.ta 28 pa©dm:i!ernfka~ ~bieg ba1111>:.nrntów wynosu 21,680,181 tysięCY: $ranków.

'(e)' W sprawie p&dwyższania kapit..'ll6w
przez austr-o - węgierskie towarzystwa a.kcyjne. Były minister finansów Teleszky zapropoM.wal w -austrjackim parlamencie, ażeby
rząd zapqbiegl .podwyższaniu kapitalów przez
towarzystwa akcyjne, w pierwszej 1inji wę
gierskie. Prezydent węgierskich m~nistrów,
·dr. Wekerle, oświadcz.yl, że 1p-0xozmnial się już
w tej sprawie :z austrjackirn ministrem finan.:sów. Obecnie więgierskie ministerjum finansów opmcowuje prawo mając.e na «celu ograni-

czenie

.podwyższań 'kapitałów

akcyjnych; ró-

wnf.e:Z pewne .artykuly powyższego prawa w
zastosowani.u do tych fow.arzystw akcyjnych,

które już „zdązyly" podwyższyć kapitał akcyjny przyniesie skarbowi poważnB dochody.

·

150
60

Pótwyi.:tep ,_s]ron.dynawski
Ras.ja
·
:\Vlochy

100
300

90

(;pótn-00na i 1101u-Oiniowa)
750
Inne kraje
50
Fa:hr,y'1d w fodjaceh P.m.i<lg.
5,800
Kraiowe z~ot:rzebmir:anie w In.djaeh 500
:r.ooem
9,4-10

..

. ... ·

„Galicyjski wojenny ba.nili JiiedytO~
według „N. F. P."

(e)

w;y" przeniósl swą, siedzib~
z Krakowa do Lwowa.

Beru.u, 80

GIEŁDY.
pRżdziernika. Notowa.nia br.sów- Eiewiz

za wypluty telegraficzne.

, "

Nowy-York
llolandja
D:i.nja
Szwecja

Norwegj~

•·
•.

,

•

Szwąjcarja

·''

814:.76
230.-

• .

H6.71S
231.26

;.

16.70

Austro· Węgry

1ł.l7,2ii

!i&.20

Bulga.rja •
•

,· }~

--~

('"

to.~

•.

l8!U6

"-,;, ~\~·:.„ ,,.„„:~::· •. ~~;_::·: :. '"·

Nowy~York, 27 paźUziernika/ <~7 /10

=~ na„ :erlin
Pa.ryż

"'

]

11

"

11

Londyn

Canadian Pii.eifio
•
}.uiaconda Ct1p}Jer Miniri&"
Srebro
•
•
•

21:ll10

5.7B
4.71.50

1

I

H4.7ł;

64.87
83.26

"""""'""

-.:

,-<

•,

Ammterdam, 27 pa~~dziornika.·.
Czeki na Berlin •
„ „ Lendyn
„ „ Paryż •

„ „
„ „
31

31.40
10.775
39.40

Wiedeń

19.60

Kopenhan

75.50
90.20

i!lzt&k:hGlm.

-.-

88.701
-.- -.-

· wę.gila i fasów.
Towarzystwo „Lenskoje" emituje 110.000
sztuk uo·wyoh akcji a 160 rb. po kursie 2'50%.
• Rosyjskie :i:owarzys.two „Nafta" wydaje .za 30
mili. :rb. ncrwych akcyj po kmsie :150%. Cena
zk-fri. wz,rosh.i. z 24 na 50 rubli za zo.loibnik.
1·
(e) Og!·;miczmri.e ruchu ~nlejowego w An• ·11< się
•
.!I·
g]ji. ..\ngi;:l:;.Jd urz11·u' h
, a.ndl·O·WY 1uwroCJ.:i.
.Uo
1
n~::r::t1:~ :);-." haatllc,wyd1 iZ c§wiaid\'.lZooile:m, !te bę•
•
b
<lrie .Z.i~H7;":ZDliY O::!Tl11!1!i:'-ZYĆ
\E'l~C:Ze ard'Ziej J.'U:Oh
i'
··
·
'
~
1 1- ~ „ ,
'
k,_:l~j ~JV, ~-,_ o _.He ~mo ie.zuD-śc. nie praes~!lni1e
.
.
,
.. rani '\V:<'Le ·,;oci>:("Z'n;,·r..e. po111ewaz wysła.i10 do i'
I eji :JG\I. lc.kr:mo ty'w, ,,w cełac.h \VOj.e1111ny.eh.
.
1,
(e) .\.meryks.~iskie wa.gony. „Russ. 'Wied."

'2~.~o~ ~~{'. --~~

.• •:

pr0c_ „ „ „ ~ : · „ 'tI ~~f: ·~.
Listy zast. Ziemsk. 4 proo. ·~
Listy zast. m. Warszawy,' 5
proca

.

~·~--: ·.,· ~:;(.• ·~,~. :>
18.3.- 182.50 182,....;
i81.5Q

~~ł.',.·~~!-

• • • • ·•

Li~rł z;::c.m. _w~s~~~i.4:·~ loG:Ł. ~.:.;..
:Ren.ta • • ~ ·o • ~··
Ser!& res. . . • 'i·

. ,. •

.~-1··7/f.~·.·„·.;·~

-:~::-:- .. -·

.~,.„

~·":""'

Koreny 60.l5, Go:10. ·· " > :·:
.

~~ ·~-~,.,.t, ~

·

)/

·.~:

·. S:&tokhelm~ · 28 ·pa,ż,Jz~t:rn ika.
Rubel w sto;;oku arbitratowym 100 Rubli ==
92.15 :M'k.
.:

~prawozdanie

meteorologhune.·:~

.:·

z gł0wnej stacji obserwa.eyjnej warszawski~i·
•

fe) Wiatfomeści tinanswwe z RQ.~ji. „Ro· syjskie towarzystwo Jrn1ei p-Oludn.i·owo-wscho. d:uich" rwy.daje obligacje na eumę 5'4 mil. :r:h.
· w celu nabycia za uzyskane kapita1y kop;;U.ni

.1

'·"\'

V

I

5 H~~topada I\ b„ .si:n:L.c~~aż y~·yrc;J.:ó\Y z pi"z.ę~1?y ł

n·tm~ tt'ka„Tkam.i"',

Ifiszp~a
Holam.dja

.~meryka

w

· papie1'll'W'eJ 'bęó:i:e t_y1ko dvt\Yohirn za ~1E't'~al-

sumie 4 miljw:id6w rubli.

w

.

xrn:{l,z;wyczai :p·rz.em.yil: :5VYiriobru tkanill ip&'fti€tl'OiWJC'Ji. SpOISi<Jby przęd-zeuia i tlmn.ia
coraz bardziej się udoskonala. Ludność niemi.ecika do.s:1ro1nale · .się · :zn·::>'tosO"wala ·d•o te;g.o
śTooka w.si:ępe>,r.:ego i przędzalnie i filrn.1nie są
wpr0$t_ ~syp.a..ll'a. 1:.amó\v:ie;-:iam_1, ~ak, źe, z
1rudii'.1.osmą mą,~ nu nadą.zy~. Dz1enrue prc~1.ulrnj.e <Się w Ni'en:ezech 200 milionów !tlg. p11zę. dcy ipll'PLel':OWej. Vi!Jć 1 01ki zu:rohlm tej ga!ę;z,i
· prz:e.:mys!l:u papie:ro„vego nie ;i1aleiżą ido a1njgQlr•.·szych, · jednakv3 nie można się · spodziewać
miljonowych zy;3k6w. Zdolauo imrwie w
z-t11pełll'.NJ'&ci -za·~i:.']\pić prczędz.i); 1)apierow~ bra-kuj~eą jUJl:ę i baiw~1nę. PcJ:ożeni-6 rynku pr1z.~d:z.y
· · pap.1erY~v.ej ies1t ·ob 1 eł::nfo w 1pewnym •sfopniu
kr'Ci""Cllne.
poni!P.V'.'i!Ż daje ;g}ę od'tmwali bra1.:
.J '.}
,
· koo.ieCIZllych .ga:lm1iirów pa:pleriu, a l'Ó•\vn:eż w
11:. b. 1-z..;.{l 1:1i:::·n1it:·?~d 0!1!:'
' <lmrl:u 23 rna'hdziern1ili:a
· 1,ożyl s.ektw't;ish·e:-;:;:i w.sz.eU:;ie;;b - r-rd'z.:1Ju parkr
·
· pr.zed-zalnic%"t,
J:i·1~2e<lrl:e na·pTercwa, poZ<"cb:~ z
v
•
~ ~
"
~
~
celuloriv i ·SJ.il'.!agat nwpl.erny,·y.
\Vr:it·u·•.\'['_(h::iJD.O
"'
"'.
"
J;' ~
maMowan:ie :prirduk6ii pr.zę.fl:;::y 'pn::1:cr;1;;;ej
,,Woicnnemu \V:S d'.ziafowi •.;;·J.I'G!Yi'r:.l'}w''. C'id d;1ta

bli; -obecnie rząd tymrCZalS'O'WY ~~wolil: na enlisję ikrótkmerminowy.eh obligów skatbo:wycll w

m.: War-

---.-.....;.,

Niemc1wcł1

.skieg-0 „Banku ~aństwa" o dwai miljai'dY! itU•

.

4

się

'

„ „ N1rwy-York
· (e) Z rosyjskiego monopolu bawełniane
„
90.W
11 Szwajurj~
go, Ostatni-O donosiliśmy, że rząd rosyjski za- ·
Paryź, 27 października.
m1arza zaprowadzić monopol hawelniany. !i2"'§f1
·
'"
_:,27
/10 . 26/10
„.
@
Wiatlomość jednak nie zawierała szczególów;
nie wiadomo, czy to będzie monopol uprawia- 5 proe. pożyezka. fr'a.ncu11Ju,
138,6&
•
iil.50
Si.75
nia bawełny, c.zy tez produkcji tkanin baweł & pree. :renta Iraneuska.
renty rosyjskie z r. 1906
67.67.5U
nianych. Rosja w czasie obecnej wojny starała 8Il proc.
prec. renty rasyjekie z r. 1396
się o tle możności uniezależnić krajowy przeBank Paryski
-.-<tit
mysl bawełniany od zamorskiego. dowozu. W Credit Lyomrn.is
.
115ó
1150
4650
pierwszych dwóch latach wojny udaio się to. .Akcje kanału imezkiego .
4695
„ Brianskia
,
29a
Z pówodu jednak zamieszek, panujących w
Lian ezo wskie
28~
2il'
Turkiestanie, który, jak wiadomo, dostarcza
" J3 a.kins'Irio
13»a
bawemy, .rząd rosyjski chce dla ogólu zabez" Ttilskie
764
760
" L6na. Gold
p,ieez;yć posiadane prze.z plantatorów zapasy.
41.41."
.Rie
Tinto
1902.
„
1905
~redukcja rosyjskiej bawełny wzr-0sla w cza„ l.falcowakit
i90
989
sie wojny poważnie. W'roku 1912/13 940,000 bel; ;lm4/15 - 1,120,000 bel, a w ro---~
ku 1915/16 - 1,435,000 bel. W -0statnim roku
wojny rosyjski przen1ysl bawelniany (wiącz
Giełda warszawska•
nie z fabrykami lódzkiemi) zużył 1,730,000
30 pażdzier.uika.
bel.
5% i 4Y2 % Listy m. Wars'hllwy doonaly diał
{e) Brak monety zdawkowej w Szwecji. sze-j dotkliwej tlllir.iJki, na:romiast 4% % LWty Ziem·
skie mocniejsze.
· · · .· ·
Według „Goteborgs Han<le1s Tidning" daje
się. w Szwecji -0dczuwać brak monety zdawko- 1
wej. Spowodowane to jest, zdaniem sztokPapiery procentowe.
TRANZAKCJE.
hol:mskiego dyrektora me,nnicy, wzrostem, ru„
. ,,„,•· ,i:·<{,
;
chu handlowego. Mennica państwowa pracuje
~.;.~~.„) : ·;/'. ~\, .:<1. ~. ·>.
bez odpoczynku. Do~hczas wy'bito monet 6 proe. Obligaeje
·, . - . - . --e~ ~ ~·""""'
snwy z r. 1916 ••. ··~ .• 1auo 1s2..,...·· :;··· .
miedziany.eh na sumę 150,000 koron~ należy
6 proe. · Obligacja . m. War··
się spodziewać, że
końcu b. r. suma powyż
sza.wy z r. 1916 • ,.• ; ~.~ ·: •. '
:':;.·,·.
sza wzrośnie o dalsze 100,000 koron.
Listy zast. Zicmsk. 4. i ~ó~

sowe leczenie J.'{):Zmaitych Ra<l nie szczędziło.~
Mem-orjaly podobne to dobry materj.ai dla
(e) Wszechświatowe zapotrzebowanie juza-chWJiU kurjerków... dla nas je.st tylko .świa- ty. Wsze·cłlświaotowe ~aipicrlrzeoo1wa111de j:wty bę-dectwe.m nie-dolęstwa tych sfer ·i komisyj, któ- t · dz.ie !Się p:rzeds:t.i:tw·iać w naj1bl'im-zych fofac.h
re do zaprowji;n1n";Y:/n się wzięły.
naslępU!j-ąe;o (w 1,000 hel):
Wile1ka BrybaTuja
1,245
Efl. Dutlinger.
Franeia
400

·rrnzy1;fa1ą!

'

(e) Z rosyjskich finansów. Dra1„asildśm~,
o ro.zszerzem.iu pra:wa: emisyj,nego ·:r.osy}

Madryt

.
1

pół'roczu

już

Konstantynopol

1

W UJb:ieglem

sji. Sześć pociągów już nadesz!o, He w pl.)Ci!!•
gu jest \i agon<rw, gazeta nie pisze.
(e) Ruda ż0fazna w Finlam1ji. Podlug g.ii~
zet fińskich znaleziono w północno - wschod·
niej Finlandji przy Kuolajarvi olbrzymie pokłady -rudy żelaznej, unvierającej równie:A
miedź. Poldady co do swej ilości, mają dorównać szwedzkim kopaln.iom ·w Ki:i:una i .G!llk
vare.
,.
.\..'•

r;:it~ll, lnorrch o<lbirw:mni jest głównie ludność
wielkkh cenlnJ>.v przc-my;lowYch; c.) skoor~Y
uowariia w r~l:aó jednej organizacji skupu
1 1 roćmi:ii)o;~· m~Fo;-;~·ch, z m~an-0wienfem · Jn0żliwiG licrn~.·ch, g;~-Bto pu ca:Oym .kraju roz1·v1~
eony eh a~;;n tur; <l) u;;;;'nnwienia sprawi.edii. _wej J:1."l't1.T1.;,:cji nahytsćh towarów, podług z g-O;' :ry przez z~iuleTe;;o"-•aue rnfasra ustauowronego klurzn; e) .soli-Jan1ej akcji celem uzyskani.a odpowiednich <l·o poirzr~b chwili O'łJ~~nej
i_undu..szów ·obrQtowycłl na prowo.dzenie sz;eł'!Oko :zakreślonej akcji aprowizacyjnej;· i}'. ·utw'Orzen.ia 11atyclnu1iast po w-0jnie, wzgL~~~
wcześniej, w!asnych agentur w R-o:sji i inp.;y~..h
krajacl:t o produkcji rolnej - . eks.porf-o·~~'
·celem wspólnego n aby w a n i a ~?} ty eh igr-0:duktów, :których hrak jeszcze dl11gct po wąj:)1ł-e
bę<lzie dawal się u nas odczuwać.
· · · , ··
Rzeczywiście frud110 nie podziwiać · :tY:.dh

;mogą iP!"Zy!ll'l;eśó pie~ne IQigJ:'ainicz.e>;,1ie veyz.y:s~u, .-choć go zu.pefni.e nie usuną. Je<ln.ocz.eś·
?11.e JOO.nak .z akc:ją sądową musi apr-0w~za,c}a
m:as:i{t :S!tać na wy.sok.1€lści zadania, . na p-ozfo.

w

na'p!erow,e <ln.dza sin

·,h:tiirnwa6 w :rożne- de~cnie. Hoz'".:
;·m:emyslu wyknże to, że !la nhilrbv.:;,u
!:·.·j WS'Sl:awi-e fkafiin °prq_:Jie-l'CH'i')»dl
\'Y.:.~ \~i t :~:·!-r„·!u t)Y:"oiy 'I'iJ"ZE1k:a~za1y stnnę 15- tu
n.~1: ~:"r ·~„ '>·:r· nnrrok.
·

miast przęmvslo;;·,
,„.~r,,„.,_. "o:i.,;
'.:;">~
_.,
.vr·ii·
,. -.. . . „ -.~~,:
lr.:t. 1
1.,lu..i,' U"
rnowra i Częstadlf.H;\· w cc::u: a) wspólnvch
wy.siąpień <lo wla<lz. !;~·1'juws1.:il p-v.i~kicll>_ew~en
tual11ie· przejściowo du w!adz okupacyjny·d1 1
cel.em_ uł~dn:05lalnienia }Jolit,:)ld aprowiY..at:yj-•,i4U>\J'

i-,·

:

l

'/,

~O v~·r:;.t~:;nia zt~\~.~i:ld~:uniaj:~, iż a1ner~~il:a.ńskie

foin·yVi

·w:ig:m()W

do

1·~u!1c:a tego roku mają
do.,,tare-zyć do l:io-

i 1'20~1 "'~~g:in•i\V tcn.','<\H'\''t~'ch

~Ui_JK.\.·;.t."1!._.,:.~"'!.fi!$~~;J.·~"i;,/~f.:~%(J:ł~~riult

l{eda1{tor. odp-g.w: .A:tet~uder::Bi~:-i:.
-v_ ..:.~ •'~,-~--~·~>::?··.f.

.

~:~"'.i·.„·-1„

llrnh i imMail: W~u~wnictwu polskie [ MAPl~ULM<h
i

t

ZłWltfililli:~
.
,

·mitet

Giełdowy Łódzki

Spr:&edat detalfozna ró~nych

po eenach

przyst~pnyoh

.

.

~

Ch"'ll"ll ·~t
~~

Łodż, No"W'omłejska. 8.
w podwóHu ~ sklepie na pre.wo; Wybór połó•~k.

Zawiadomienie.·
Wydanie papi-e:ros6w na kartki, .upowazmają,
ce do zakupu jednej skrzynki papierosów klasy O,
nastą.pi dla

2 listopada.

440 w piątek 1 dnia

3ól -

torf kuj
praasowanY'
ora~

domowego ogr,21owania, v.r;- ..

próbowane jako n,ajJ~~ze....

Konsiantynowl!!llia 15.
8119-1

Łódzki Oddiiał

Oenrsko·:N"iemiecldega
Monop.olu papiero1116w dh. Pol1dtl•

. 8776-1

itds

:c>rze~o .opał:o~e
w ti2:Czapaoh, pi~ńkach i r1tbane w1u11:el11111
ldch catmmk6w po oenaohumlark.ewanwoh

I.

lde i
:mll:!::ill!l'illlll!ll'lm!Riifł

s· O

8738 I
Dziś

~
~~~ .

Cegielniana 18

:Eł..

. od

49,

owslle 81. '

· smu...... 1.1

Mi!i11i!1!1!1!!11!1!1111111i11111111:1111ia:r.._

X... A.;„
Dyr. s,. I<uperman.

1\dl isłracja dzien.

8.15 w •. Nowy Humorystyczno~Taneezny
Prograam nr„ 5„

Dział

.od 9--l!J Jl

c!z. 3 do ff wiecz•. ;

Pio

1) '\iY kancela.r.ji dyrektora. opGr$tka w l ak.
2) Artiśei podwórzowi, komedja w 1 akefe

3)

DENTYęTA

osobiś'cie

Sła~o•Zar~ews~•

Lddź,
.
ul„ Juljuaza 85.

ka

T E A. T
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fortepi&lł Ius fishar- więcej 5,80 na 4. metry i 2.3.!B ·na
lłU ma, mobjt ·kupię. Oferty 8.li, · Oferty prO$Zlł składa!! ..w
1 ·.
~~=~· N~Wt:()ł ł$.. ~wl~c1· po~ „Gotów~• w aiql;.łin. „Qo„ ~Hlmi1~„ 111 Qoi;lzt e'qląki'" Slfb „P~ r~
~

„. .
Pł!lnjnn

.-..;...;..;:.,..._~~~~............,.......,._...,a

· B'ml:;..+!r skie A.xwliaj.w

• ·

3612=-§-i

A

