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P·ójidą tlll!mn.e,

Preeikwitają-ca

.·. .„....„. 211-o:ta

ltdzlate„ .,

&ara ~ad.ki d:zi.em~t.~

sieDotek, oorki mą.tkÓilh, $Ytll-Owa-e ojOO:.m; ś.lXl„
s.try braciom; p.Nyjąe:tele ,przyja-ej-0!om l ~.:.

ó.Statnilrui bly~karnd

mogiłom,

p-01-

jiesiie·ń.„.

wi.ecwy sen -0.deS!Zlycll
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uez,cić palliięć

Kościelne

r
ltie

w

.źy1eiu trafią,

·mOOJitrwy„.

modlą się

:wielkie, nieogarnione - su .r .sum e-0 r da.
W górę serca! Bo oto :i. mogil jrur..iośó bije,

dzwony.„

,Wśród leśnej glus:&y, wśr~d leśnych cis.'7..
wielkiej się bitwy ostały ślady;
bratnią mogiłę, .sosnowy krzy_ż ·
nocami ksi~ży_o ca.luje bla.dJ:•

p~OO:by.„

:tilJs:l~a i ~uepty i bić bętlą -0 boży tren.

A . w tej ..męce i pia:~µ b~e ukoj·eillięt
bęaaJ.e ukój <ll!l ty·ch W:SiZysitkkh <.busz na ®1sze tw~roe i mozolne życie.„ I długo„. <Hugo.,.
jak -0me.u.tru·z rozległy, . klę:weó bę.<if! rzeSZie

Placzącei

brzozy spadajta liście,
w powietrzu, zda się, ·szept cichy drż>~·"
niechaj, o Panie, śpią wiekuiście
ci! co oliar~ zloiyli krwi.„
.„..:;Z,.'. :

ludzkie i będzie J,ęf;ieó ku za walonemu pmcb.-ta.mi ciei:an.)1ch· -0b~oków ID,iehu p•otęma, gor.ą;ca pieśń mod.lit~ za z.mąirlych„.
·

Czy to byl brat,' czy to. byl w.róg,
jedna dla wszystkich pl'$eznaczeń sila,
jednę nad lllimi gwiazdy i. Bóg i· jediia W les,ie Wflpółna mogiła.

o ~w.i:~,
michy, ·P;ohożnY. ..dniu Ziaduszll!o.wyl•··
·.· · ·
·

f-ki.

Pa
Z:nikn.~lQ

ścl~

cb

c111

J.

niebo zaplakan.e za murem czarny_ch

chmur.„
I'od niem żywioły rozhukane zacięty tocz11 spór~
A gdy żywiolów: :walka ~inie - :uib>: kil'. - ·
spadną mgly„
· Smętny szum wiehrów w dali ginie.„
Z mgły plyną de~zu lzy.~
W pomroce mglistej pl':t.estwó].' tonie •
Czuó w kolo grobu chlód 1·
Ziemi~ :1.blooone, zi.mn.e skronie obm~wa strugą

wód.„
A w mgle Md

cienie })1}'111'& -. lak
·
· · ' ·· ·
' Zwiastują ;tiemł . Śmierćt
I gin!l - znilm.ąwszy; w gęstej mgle.„ ::.

ehy

Za.dna ~

21

mroków wschodz!! .świtrui wrze!.„

eicho p:tacze, ktoś cich<i lka, .
szarego smutku kładzie welony
:n.a zimhY:Ch grobach jesienna mgła.

P'O>plyną naj~'C,?iClf.s;ze i n.ajświę~ ija„t

się

zmierzchem

Rozjęczały się dzw-0ny. ta1obą, ale w pieśni 1'<>grzebnej ja&t i inna nuta, Jest podzwonne dla ;,y.
wych, którzy z żywymi pragną, :na:p:rzód iść - to

ktoś

na

tego Qadolu dTuSZ

s"'Y"~h najUikochańś.,iy;ch: .•

ściele się· w:. oJJUJnairiycll alej·ach zfocista
ulewa skrzydlafy·eh liści, nad zsiar.zaJ:e.mi rtys'.kami f ]:ie:zpfo.nnymi ugo-l'am.i p.rze1.ewają się
· })iałe j >tili.1odne '.plóilna4 mgi-el srebrny.eh i ,pel.·· na 'booleściwyeh, po:gneb.ny.ch s.otnat1 przylata
. fl; <lałełtich,
m.ooźrl.y<Ch s.tforn, 1Smuma pieśn
p1~z.edźiimowy.Qh wii~wów.
. Gnane .krzykiem tęslrn.-0ty ·za .slonee:zmem
· śW:iaUem prężą ·się dusze 1udą.kiie; mgla me. lancho.lji .spada na .źrenice, · ilumią się i koIrnją go.fłtsze dźwięki) po sadach 1a~~ycicha
.iYSliatn.i ak·o:rd liś.ęi .. Więd:nący;ch, · :zwiany•Ch Z.
trzęsący.eh mę ua~timnie }dJ.izew..„

,wROCZYf~SKI •.

Zaduszną nocą„

grobowooru, zapad!yąu
gr·oho·in, aby ·w gio~i»l

p.o1nn.1kom, omszałym
eksfati~ serdecmej ll!i~oś-ci

PabJanloe: Ul Zamkowa 11; oraz w Sosnoweu. KaHszui

JAN OOKOLICZ

jumyru„. wszyscy . podąt;ą. lm .. ementa,rft'Yli).
krzyźiOm,

l1VJU1Jn1111 50 fen. za. wi.ers.z petitowy

ł

KredJtnia 18.
I

j"1lonpa1to~. (;na'
monie szeSó szpalt.).
.,..· "-·-,..,-~"" ~ ~ · ·
Dmłu1111 7 fen. za wyraz, najmr.lej 75 fim.
.
lłid:Htau (po tekście): Mk. 1.25 za wi~l'SR.I petifuWJ (str, 4 szp,..\
!łiłU8ltł1Jlt 1 Mk. !H wiersz petitowy {str. 4 szp.)~
'
m dziali łunnłll:iWfm: Mk. Ui5 za wiersz petit,. (l'l.tt. 4 a'.l:p.).

:
•

Warszawie, lan&ka t

Panny Marji 26; Tomasz6tr:

zaauszki.

~

~+-..,.~~vretn'V~4"*ł'ba:t1"\t/7t~r'1stzó~
O B Ł OS l E N11 w Kr61estwle Polsk:lam: ,

ł
ł

2.80. Kwar-

. .

~t~~.p:o~.·

nie rzuci dloli,
· tiienu;i,ą mogli~ liście ozłocą,

w ludzkim

ziemią

śWe„.

duą

c oare-brz.r miękka księżyc.a toń,;,

. .Może z daleka, z pod wiejskich chat

przypłyną, za duszę. syna, co w boju padł, ·
\ za tych wsz.ystkie11, co lll.lodzi giJl..tl.„

, inodlitwy matld echem

mtatni

.

wypla11f&· ~!

04

t!J.m, gdzie polegli wśród boju śnią."
piaczącej brzozy

:na ·zm3.l'lych czo.la

~ spadają, ifście1 szepcą, i drż'-···

ścieżkach cmentarzy•••..
Gwany Nocka zapłakana o ementarnej skibie •..'
Gwarzy z Wichrem, g)Yllt'"'Z:f..„ , · · ,·, "1' ,

rana po

- •

się, ite gr6:b
mr-0zi 1000
chlań

uxą, ktQ.rą ·ci-ę
~m i wieczyiSt'fl nit~ię, że ®lXLz!Lsż po
eA umarly eh i ita„
1

'hCllllłn&m,

prizesmut·

hną pieśnią szamią~
~~pgerilliętyeh r/l!IllW'lla~
mogilny-eh...
, kiedy cnioot~ko
il~ni, 1:1!ccą·.· iaStnio:ści. I rui
eJące} Jak 1. 'l'y, ·. dusoo„.

I

k.r;~wy t Cmentan. rózmodl°"
rd,oovti.ego .nahoże:ńsfwa klę-1
f.t?b~ ludzH ll~ż; V{ t~m . .
·~; w,i.ęczylS:Wm !J.kQJ~ ...: . . z
•. uci.ucta i u.ij:c;cbania-, iJ.ęt bu...
tę ;J:l,:Oc. ;pragilliellia ,PóJ~cia · w: ~cę •
.. . ą_._., !(lalę!W, dal.e:lw,. ua: l~
.be:ul:fole~ny wy,i-a-j, ku ~trDfl'OJlLl:J.i~.o
. . . .. . .; gdzie Z.I.il ·pł'®ile~ .lllOJ1$~~jiJ. I
~~~~e:f!t ea;ełm}enł ~ t'.kari:e za .tl-e! a aa,~a~ ml.'. '\loQbrą m { .
. •. ,
..

"
~.W jesiennym wicllrze ducli Szopena szlocha
I -Otto w tę Jl.OO Zadus$>ow~ .żali! ;'id~ ·o..
me
krzyże, samiutkie krzytykj, .• niby. ziarno w. zie..'
Po tych, których zabrala ~roi<ilrć--macoch~ki.·Oipnym jękieil_l · te :y.sią~ ))roh~'ó~, ~rro-czy·
. mię czarną„.
, :po tych, którzy odeszli wczora, p~edwcwra i w I · A w ementar:nej skibie wiei;zn~ I,>lo:tt :i:odzi skon:
waj~e pod gruzami o m.ewysiy1Pe1 . J-es21c.ze
krwi męv-zeńskiej SZ111bfofil·e . moskj.erwslGcih•.• , owe długie lata niewoli, i w on. ezas, kiedy to na 1 kwiaty holu zawi;ze 5wieżel · · · "· '' · ' · ·' .
· ~~ .. ;·
.
te .raesi:ie dobrych duchów P-01@.lti~ oo· kirwią sztandarach swoich Polska wypisala: „Za naszą i 11 ·. tez goidzikil...
Taka skibka na tem polu ~ truumami zorana(·
i ży.c.iem opław:i!ly wiemośe, niifośó i pr:zywią- waszą wolność". Szlocha na bezimienny& kurhazanie do jej orlej w~1niości.„ te izoolępy widm nach w dalekiej tajUze Sybiru, w Qpustoszal~ch
Sadzą krzyże, sieją krzyże - W.by w. rol~ ziar~ ·
'.
flll.l:atoiwainyiCh Ne.ronowem Oik.tllei:eństw'B'm car- dziś podziemiach, kopalii Nerczyńska, na cmentarzy- lłG.„
Na polach cmen!arz.y sieją krzyże, same krzyże!
skic:h posiepaków P-0dlia·sfo:n tri:rio]ikh, tyeh ska.eh obcych stolic, kędy spoczęły prochy naszej
emi~racji. Szlocha na szarych równinach MazowŁzawe.desuze :··~inią j:-~zcze .kurhanową ro~ę„:,
:J(i·e>l'WSZJ'Ch chrz..eści~a.•n urn··
.. ęciz,.onycli . '.~ ...
sza i na przełęczach Karpackich.„
l plon wschodzi z kmmą w10i>m1: to mog1łk1
.. I oto w tę Il'O>f' za<lwszkową żalą, się kości
W dniu święta umarlych spełnia się wielka . świeże„.

l

wszy;:;;llkf.cih tych, .oo w ·.C.Z8!& . w'Ot®'UY gnam.i
przeii; kóizaków na wacllón, z,mu~sui byli oj·czy~ą opuocić lWgrooę i :t>~dli ;U:a .P;Oiiaicll px~)'.

dr·oznyeh•••

żalą się kości. tytht'· oo.· W {)Wy .mu.ud~Jll'
wojs.k·owy \VCiśnięci, zr>eb..iie J;l~Yli W~ród itlajstraszn.ieJBZi:C:j. wo:i~Y, · . u.im1ęmem Di.Kil'o;puem
naid lu<l7Jkoseią .zaie:gfa:;·
I leżą tam pod t~ią.cami S'm:ut'llych m.o-:
gil i .czarny,ch kurhanow .„ :samo>tlll„. be:zdom.·
.J:d„. sierocyr
· I nLl:lt ini w to święto umar1yieh ni.e
m~'hie slów mvdli1tw3r, utkt ;nie. ~:Pll1:cze. tul~
· :h.i~i skar.gą w pols.ldei ro-0w1ie; llikt rue ~

I

• ·•.

"

"

•

~

"

"'

,

Dziwna skibka na tem polul ·
Nie z plonu - z lez 1:1lynie.„
Zorely j-41 trumny„. truu:i.ny.„ Si.rolo :na ni•j •

W górę serca!.„

I

.

·· • · · :J>. ·

m~ do ikur~ ~ jci~:~~

cmentarzy.„ do rana!
·. "· ·· ·
Do rana chodzi Nocka zapłakana, ,
Co się kiedy z Wichrem zdybie na p~~ .
równinie, to zaraz z .nim gwarzy od wieCJlora 'ai ®:

·• Jesienną noc!l cism dokom..:...

tysiieami xWW$l'tY<eh ramfo.u krzyży s.proch· ·
nialycli, te n.i~t na gr:o.ba.c.h, w .których p·!)cho-;
manw-0ct& ~· aai ..;;..·~.,_. ·
'Wal1' .żiarliwą milg.śę aij·cz.ywy, sny -0irle i uni.e..
sienia ibote, kt.waiw·o. $dlobyt~ ploiny :l)J.'RJcy,
li!
• 11 . &ka-rb.ce z klejinl.):Ul,mi, górny,c.11 ideałów. ·l Lzaw·
"
Cun·na ciępt~~~··~o.nęI:a. .ehm'ił!!a i me ni.ce pelne gorą:ey_.ch łez„. nie z.apah światil:a,
wid:Zi:sz z ~~:
' y .plomylllZka ja„. ooby \Zlllaezyl:o ślady, kędf bląkata mig wiielka
suego. I
· ·
i cieomn-o-. ·zoo.· ci IDJ:'Ś<l polska...
·

'IQ

· Od wieczora at do rana.„ od krz~ do wianka ...

chodzi Nocka zap.L'lk.ana.„

.

I. -01to w. ten dz.ień Za4"Q;l>~ow;v taaą się:

a ()dd<aj si~ Je' .r4'~ ;pól,

Chodzi Nooka ui.plakana pp ści-eżkach cmenta„"

rzy.„

łizl

ani ~westchnienia.„
W.ięe

Ty

0 Boże

policz te mogily!

;Więc Ty .o :Bołe ~li.ez te k~W~..zh00tnf3f„.
(łłi.izc 'fy Q .B-Oie policz, te_~tct .f(;l~e!.„

objatł

j
Co rok gęściej, gi;Jściej :i:o~ zapełniają. kl'Z1-;
Z cichym szelestem d1orąglewek żalobn~·ch · żów pole - nowe gl.'oby„. ?.z.y żałoby.„
·
mie.sza:śię cichy pogwar ostatnich liści jesieni, udeBo w cmentarnej skibie wieczny plon rodzi .
rzajł~ w niebo potęinem: „wieczne odpoczywanie
skon: kwiaty holu zawsze świeże!
l,
racz. im dać Panie".„
Dziwna na tem polu skiba: rodi.i jakby żywa!
i tym, co ducha trawieni pożarem wiedli ludllDzhvna skiba na tem polu!
·· ·
kośe ku zlotym szczytom;
.
Same krzyże„. same krzyte„.
i tym, co w cichej m~ee dnia pows.zecUrlego lla~
'Boć {)falY skibę trumny, trumny pełne grzfbal
dali; jak kwiaty przydrożne;
.
·
Co się Nocka z Wichrem zdybię na t'ieieżkacli·
i tym, eo krwią. wlasll~ pisali testament potom-

nym...

Wiećzne odpoczywanie racz dać Panie mieszk:i.:iieom 'Starych mogił i n.owych cmentarzy.
:Wieezne odpoczywanie...

*

**
dzwony ialobą,

Itozjęczaly się
rozśpiewa!y P.O·
t"'inem ,,Requiem a eter ll- am", które od lat
..,
dzieai11,tków ula się ani na chwilę :nię milkło nad.
P-0lslift· Ale oto z ich ple.fmią WobnE! płynie ku nam
żyw-ym echo dalekie, dalekię echo lla<lzieil ie jeM
po przez śmierc do życia, po przez mogi~ do zmar·
twych wstania.
A zmartwychwstanilit dzierl, bliidd.
.
Przeto nie ze lzami klęknąć {jzi$ U. krypt pan„
t~onu narodowego, ale z biale.m kwieciem dz.iękczynienia za moc} którąśmy ~ mugil w;;ięli, za 1af))l'OŚĆ, którą nam o:ne świecily ·i'. dlµiie ~odowe
noc©.

.~

~neto· nie z wyrazem pokrzy,i;r<lze11ia stanąt!

'lllUll·dźi§,n.ą.d grobanii wlasnQ, r~ką lłYJ)lmemi•. .6o
~bj,

)1a które

kwiaty naród syp.ie, -:- tó -apo'ka;

· z której dz(ś właśnie. wytry.slo źródlo wólnośei„.
. . .. .•.·.

..·

·

.***'

··

.

cmentarzy, smutna Nocka zaplaklll!a - to li! niln
gwą:~y..• gwarzy od wiecwra ·at <lo ra'Jia„,
A te.u Wicher szumuy, choć grób :s-· piasku eiasem zmiecie, krzyże :;; m-0gil powywraca... dowierci
się i do trumny„. chętnie z Noeką zgodnie gwarzy,.
Requiem śpiewa do bialego rana na polach cmentttrzy - kiedy mu się skliriy smu.m Nocka z.apla~
k
·ana.„

Wszakże

·

·

-

bywa tak na

·

świecie.

<·.·" ·

Chodzi Nocka iapląkiw.l.l. po 5cieikach cro~ula·
rzy... -0d wieczora ai: do 1·8.!'ka.•• od krzyża do wian~
~a.„. chodzi Nocka zapłakana od mogiłki do kurbanka! po ścieikaeh bl:ądzi ementarzy do tana„.
Do rana chodzi Nocka zapłakana..„
A eo kiedy mgielki 7)dybie, bi&le u1gly, jesien.„
ne <>parys nad cmentarzem gdy zawisły, niby z gro·.
bów mary ~ sierot Izy _ to zapomni Noc.ka eltrat-:
nie 0 mogllneJ skibie„.
·
Niech tam Wicher piach wyrywa?
Niech do rrow. Requiem śpiewa.•.•

NJech tam Wicher szumi smutni~!„.
Do mgły biegnie - jako żywa.:::... Nocka zanla~.

"'
kana, -0 nowiny z. za Wi.selltl pyta~ mgiełki•.•
. A kiedy Wfoher, jęknąwsz:r okrutnie, pr7iycich~
ruę za miedz~ -- cichej Noc.ce zaJ?lalumęi na ści~}'

--------

Zaduszki w Rzymie.
;,

H

fi

(Ze wspomnieA przed wojną:)'. ,

Za~1szki w fantazji ludu.
Z poda.i\. ludowych.

·Dzteń

zadus:zn.y, święto u.mar1ycih, słowa te

,wyiwołują szeregi wśpomnień)' rozrywają za,b1iźni-0:i;i.-e rany, unoszą myśl ku przeszłości;
,ileiito ludzi, :pokoleń całych niechętnie opuści
tfo świat ten, aby zamieszkać na wieki w tych
,zimnyoh mogiłach, ileżito Jeszcze plemfon i natirodów zaśnie snem. niepr11ebudzonym, boć to
iotchlań niczem nie -zapełniona, a wiecznie p.o-

:clllan1ająca.

Cmentarz! wyraz stra:stliwy, •eze.mże jest
Jednak ziemia cala, jeżeJ.i nie olbrzymim cn1enlarrem. Jak tu mogiła na mogile~ kość na kościaeh, Jtak samo na ka:Wym kroku, potrą
terully szkielety prza<lików, pomniki nar-0dów,
w.zezątki światów pierwiotnych1 z któryoo .świat
jest 7ilożony~
Mo~e p~och, 'Otrząsany z nóg naszych, .p·o.~ęszany jest z popii.IQlie~ ~ohaterów, ryoorzy,

:::i~a:Z w!a<lców 1J<OgaI11$1k1ch i <lawn-0 zapo-

•

yOO. '

'

Po~atny gl>OS dzwonów kościelnych 'P'r:z.e-

bwa te mal'2ienia, eisza m\lgil t.wiewa duszę
}akimś świiltym spokojem, serce milknie ;na-

J

m~ętno.ści !15YPiają, a U~{) słucha tajemni~z.ych
.m.eptów nrby prz.epow1edni przyszlooei.

Lud :nasZ+ co ubiera w fantastyczne :J:Jru...
,wy k~M.e wydarzenie i ur-0ezystoiść doroczną,
~ipośwręea z.adus.zkom poważny zastęp haśni,
swych pi$n.i i obrzą<lków.

Skoro zmiemm :padnie nad światem a
.księżyca twarz blada się ukaże, wszyscy sku·
:Piają eię do cha't swoich, lub d<0 napotkanej

I.

!{>o drodze chronią się siedziby, wędrowiec bo.wiem _napotyka różne wówczas dziwy i straclly, po M:Ientar:z.u ·blądzą biale _duszyczki, to
~ cl.~nie,

co

dostąpiły

21b:a wienia

Bożego, są

-ŻAŁOBNA.

Kaplica Najświę~ef Marji Panny w klasztorze
Na oltarzu ploną świece.
Ksiądz przeor Augustyn Kordecki odprawia lllSZę
ialobną. Do mszy służą Aniołowie. Przed ołtarzem
klęczy Wieszcz; Za nim, w ciemnej naWie, mgliste
iłttmy dus.z ~ wuystki.ch pó'bojowisk dawnej Rz.e-

'Jasnogórskim. .Północ.

czypoepoliteJ.

·

Intr:oibo ad altare :Oei.

lllicus.

„Młodości

Czemuś mię, dził. ~eJ)ollnąI, nillosiernt Panie,
·~emu duch mój wątpłł~Y lai;nie się z rozpacz:;;?

~

Boże,. kióryś

WIESZCZ.
radowal jasną

na twarz_ upadam przed

-,

~

. PRZEOR
.
,;, "'< - /'
~ ~

meam.„ .

młodość moją,

Ponad dawnyoh, obecnych, przyszlyeh dni
żalobą

~c:c

Emitte lucern . 'ruam ..ę~ veritatem Tuam, ipsa
me deduxerunt et addue:r.\lllt in m-ontem sanctam ·
Tuam et ~ .tabernactila full:

··ANmtdWIE.

Tobą I .••

Et introiJm ad łiltare f.>ei, ad Deuin,
tificaf iuventutem merun.

młodości mej we skrzydłach stoil!<·•
c

PRZEOR.

.-

r-'·

WIESZCZ.

we Izach

szczęścia przęd

_'Nvyin

·

majestatem„~

podaj mi

slµ-zydła,

„niech md martwym_, wzlecę światem I

O Panie., roZsądź .mą. sp~wę,
ktÓrlł Jnain 7Lbezboinym ludem;
_
od· zdrady, oil Jl-Odstępu- uwolnij mię cudem,
boś Ty jest Bóg mój, z_ Ciebie mam moc,
_.
.· ·
z Ciebie. slawę„.

.A.NIOLOWIE.

A:d Deum, qui

padnę

t

Oto wrogi kr~ią: .synótw ziemię ojców znaczą,
a we mg!aeb: t!jemnie)'.ginir;, z.ma:rtwrchwstanie.

PRZEOR.

"'
iaetilieat iuventutem

Zeohcesi, a silą lotu zerwę zdrttdne si-dtB., .•

Quia 'l'u es Deus, łortitudo męa; qua:re me reputisti et quare tristis incedo, dum affligit me in.i- .

WIESZCZ.

(Z poematu ,,Nowe :pztady•').

-

oto przybytków Twoicli rozwartę _p-odwoj6'

ANIOŁOWIE.

LEON RYGIER.

MSZA

Piątkówska..

, PRZEOR.

Conlitebor Tibi jn _cithara, Deus1_ JJ~tt~ n1eual
Quare tristis es 1lnini'a mea, et q~e · eq11trirbas

me?,

'..0f~ -

·

WIESZCZ.
Za naród mój, za wstystkie je_go pokol-ei:t"
za wszystkie. grzechy jego, eo by:ty i .:bę
ja, com tego narodu duchem i legen<lą;' ~,
biorę odpowiedzialność serca i $umie.ńJa~:.
Kiedyś gnfotlo mię ku ziemi
·
tytanicznej brzemię pychy;
dziś chcę być pokorny, c!chył
najcichszy między cichemi.
_
Jedną mam tylko dumę: tę 111.i daruj,
·że-każdą,narodtribrodnię

.-

ezuję duchem, jak czuli moze
'Z::Jc
ten, eo mu se:i:eem gwiazdy zapala,i.~ · ·
•

Ct I

-~<

W

'I'akl-. Czuję

-w ~obfo,:cale \1ar~d:.-li•·
\Vsłtlchuię słf iv. 'Ódle~ł3i tapo ··
~ pod bósfw d:awn<> umarfych od

..

'
'

'>«,

''li.

,-

'

.-

~

. h~ Plunkett;·dw.af proboszczowie 1 citeey k4" .
biety', ,a śród tyeh ostatnich bral>illa Matl9e·
wicz i wdowa ~o stni~ny,:xn ~o~s.troipu, Józe~
lie Plunkett. . ,,~,
,
· ..,.,,. · " ·
.
WB~hód ocl Y p r e s u.siłują angłicy posunąc
się naprzód r6wnieil po. .obu .stroruwh drogi

lienin. - Ypres i Gheluvelt W na.szym katnie skiero.wanynrogrun a.riyl&:ryjskim
zdołały wysunąć się na.przód tylko słabe ezę.ści pne<tiwnika. Pieeh.Óta i kara.'binY. masz:r~
je 11 pcnv~ntem.
Octd~aly tv-ej armji, które brały ud.fial w

n.ilwe

·

prz~p~ly

wa.lee w~omj:s~J, osiągnęły pny

Pu 6gniu. hura.ga:n&wnu, po~f~·
n~ ro~ągłośei oo.lego. frontu -0Q: wn"'.lf
ho u Is t d do k:ofoi Oo m :od ~ ~ lł~T:~

w,S:ey-stki«l'h broni nowy sukces.
A,nglior pomeśli lit-0wu cięż.kie i krwawe
straty, ~ie l:łs~nąwszy ia.dnyeh k'Onyśoi.

·nastąpiły

w r..iągu dnia si1n&' n&it&:reia. ·
skie ,między drogami, ~ in:ówad~~)1
hu przez Langemarek 1 Zę
b e ck e do Y p r e s.
·' .

~rupe woJsk nłemlecklegu nasttPDi

trama. ·

Nad kanałem Oise - Ais .n e, oraz na
ironeie
' · górskim C h e m i n d es D am e s
Siła uderzeni~ niepnyjaoi.elaki~() a:ld
wzmogła
się wczoraj znacznie walka a.rtyJeeyjl\'atti była na. miejse1:1wość P a&s 0h~~nd, . ,
ska..
Pie~ota.
franeusb ~z.o~ta.wdai bez..
Ie, która przejhiowo io1t'~h?'.~r
ezynrną.
ha. 0. o n ą. W niepohamowąnmn n.a,Ją?cl!u ~~
Na wsc:hodnim bN:e.gu 1i o z y na.st o.gien
próoowa.nyeh w sJtm:mach pulkóW,: ,ł:rif ti
·
niszćą6y pi>wstrzymał przygotowa.n.e w, lesie
środkowan~m. dziala.uiu. artyleeyj'ł!ti~ni, ·~•iit
to wieg z powrotein i utt~yfulilio C h a. u ro e nata:rcfa. franoo~ó-w.
e alk o :wie ie w w alka eh, które. nd.t
Na wschodnim terenie walk
efo mnfo:rzehut pomimn podj~~th. llt\· 11'°1wo< ~
ta.ków ·angiels.kieh.
· · · · '

Nas.za wa.IMą,ca; pod wsią pietib.&ta i ":tj~
próbewani w bojaeh strzelcy z odMiabl Imrar.
bintSw mas.zyn&wyeh Qdrzmdli 1 p€nyod;eniem
natarcia nie.przyjati&ls:lde, kilka.kro.tnie w ei.Ił'
gn dnia p&na.Wfane, ntrzymuję,6 sii}"ni&O.~
e}nvia.nie ·w p<>on.nym i za.ń:ml1>nyri); f:erenłe
' wyrw, i wydzierająe mepnyiaciefowi elrwila~
mi w silnyd1 kontrataka,eh utrac&ny ter~R.
Opró~ 11aitu'e .glównych ni. północny-

froncie macedoliskim
sytu.aeia nie

ule-gła.

Włoski

zmianie.

„ _

wałkt

teren

R11cby wojsk wysuwających się z gór K ary n t i i, oraz z nad Is o n z o XIV-ej armii
mają przebieg, przez dowóditwo zamierzony.

Pie:rwszr,

Amsterdam, 31. !P'~Jl~a.._'
(Telegram W. A. T.).

generał-kwatermistrz

Lmlerulor!L

kl'ed:ytu

~"'IQ1ernnego

fun:tów. .siteirlltnigów.

·!WJ sumie 400 _. młl!m:u)w·
- ·· , .. „ ...,. "'"

WBIJ~

śtanu

Lentze i generata-

majo.ra Scheucha, oraz :wysluehal xaportu stta-

b'U generalnego.
·
·
· Berlin„ 31 pa.Zdżlel'nika.
,,Berlin,~r· Ałlelidpo,st" pisze:
~w· kola,eh poUtyczIJ,yclJ. wyraro110. <lzC
.•
Haga, 31 października. ·
Ja.~ to jtiż donoszono podczas czwartkowego glosowanla nad t. zw. „bilem nafto..
wym" w Tubie Omln, gabine·t angielski
,' malru:l sfę_ w )nniej~.zośei, parlament 00,rzu.;
·ci! .bowiem. projekt upoważnienia rządu do
dokonywania wforceń w całym' kraju) ·według swego uznania.
·

.

Gruźba przesiłonta wAnom.

Dotychczas gabinet nie wyciągnął z
faktu tego od.powiednlch konsekwencji,
dzienniki jednak stwierdzają, ie przeslle·
nfo, ga"hinetowego uniknąć się nie da, gdyź
·pł'zywódcy ,liberałów i parlji robo.'niczej
gł©sowali pr,zeciwko rządowi, zaś inni
czlonkowie · dotychczasowej większości
wstrzymali się od glos-0wania.

Konwout irl11dzkt
Amsterdam, 31 rpaid'Ziel'tnl'ka.
(Te1egram W. A. T.).

Baiylea, 31 paź<Wernika.
w„ A. 'T.).
l
:We francuskich kolach sócjalistyeznycn
żywo omawiane jest doniesienie aILe'Diehrkie,
według którego
Ameryka zakomunikowala
rządom .angie.lskiemu i franeUISkiemu, iż dow6z
z"b-0ia. z Ameryki musi n:leilli . znacznemu ,
zmniejszeniu i ie rządy k<>a1icyjne muszą za·
sfo.S-Ować jaknajwiększą osz.-0zędność.

iWedlug pogłosek, :rząd francu.ski będ1ie
p&mimo to :ią,dal od Stanów Zjedn~ez.o:nye1'
wykonania powzięty_eh :oohowią;i;a.:ń. ·

Wunocn:·

Ewali aacJa

·„.

Skrzydła u tamiQn. ·pi~~ -0rlemi szeleszczą.„
Przebijam mrok pn;YaMokt swą, źrenicą
.

'1

~.

• ,-

:wies:z.cz_ą,

I ·

źrenicą.,· co w WiOOZ'll~~lS .si~a„.
Panie!„. OtQ tu ~'
gdzie ,pa~ą. ~bill~:W oc.ży Stwórca i natura;
7'achwyt mię nfes~, jak gromowa chmura,

z

której ma· pą.'M'biyskawicat

Jeszcze chwila ostatnia, blysk, powieki
·

""

drgnienie!

„.

Fanie...
.
Nie jestell,l godzien'.„

dzielę.

Banli: państwowy i większe hankl pry„
watne opuściły; ws:pomnfan~ miasta. w po-

Oślepia

mnie!.„

:Wzrok

wyżal:'!

pioi·un T'Wójej

ćhWaly

.(Nad tłumem dutrili unosi siii C.!U·~tils Przemlenfony..• Widmo E'.i"zyża plynie; nad l'łim i rozsiewa zło~
ty, elśniewnjąey blask.„ WięJkł 1{2'1.oeh :zachwytu~
wicker uniesienia zerwa! się z.. warg bezcielesnY:ch).
PRZlSO~.

·
L~gano, 31 października. ,

Z Como di0m:n;zą o wybuchu poważny4'h
rozruchów robot:niezyeh w eałyoo Wfoszooh. i
Szcz.ególów dotycli-czas lxr.ak, gdy:ż oglo)
szon-e przez

rząd

zamknięci,e

wlo.s.ki

d'°m"owywane jest :bru-dzo ściśle. ,

inst

granicy

i

włoskt

Lugano, 31 paMziernika.
('J,'elegram W. A. T.).
;,,
Agencja Stefaniego donosi z Rzymu:
.Gaibinet wioski uformowal się?. jak nas.tę-.

puje:
iPrezydjum i .sprawy wewnętrrne-Orhtn.

do, sprawy zewnętl'ZD:e - Sonni:no~ kolonjeColosimo, sprnwiedliwość - Caoohi, finanse)f eda, skarb - Nitti, woju.a - gen. Allieri,
marynarka ~ adm. Delbueno, bron i amuni·
cja - gen. Dall'Olio, opieka w.ojenna i eme.
rytw:-y wojskowe - Bissolati~ oświata - ~
renini, roboty publiczne - Dari, rolnictw-0 Mil!iani, przemy,s:t, handel i praca - Ciuffell~
·.poczta i telegraf-Pera, transpo:ty-Bianehi.,
O god. 6 wiecz.orem min~strowie zlożyll
p.rzysięgę królowi.
~:.--·

61.fHIJ 'mmrl11b1"n

się

I

wa o brzmieniu ponurem, jak garście ziemi w roz·
:warty grób, na świeżfl trumnę):.

·

Uł;111, llilll'.ili!!.H1łl. r.i

e Bl"''lll.!Om}n.

-- ·„

li!llllJ!lił 1:1

Sztokholm, 31 paid:ziemi:ka.
(Telegram W. A. T.J.

REQUIESCANT IN PACE.

Cień

wieczyiicie :i;ywy, l>lagam CiQ za
,

przez grnby jej

(Na~·ą kowielną

przebiega dr~szcz potężnego, pe1nego łez westchnienia).
.ANIOŁOWIE.

iY:wymi;

obrońców

tej
Rzeczypospolitej,
- zapal wolności
niękę

świty!.„

Uspokój dusze święte, co .mnvet w Twojem ·
niebie
patrzą się

z utęsknie11iem, patrzą

Pn:ez. krew, przez Izy, przez.

Amen!

~ię

mękę

poza siebioi

tej

.
Rzeczypospolitej,
przez. groby jej obro:UtóY.r -·- :zupal :v;oluo§ci

PRZEOR.
Pater~

ja,

przez kre·.,,,·, przez Iz11 przez

PRZEOR.

et :Filius, et· Spiritus Sanctus.
ANIOŁOWIE,

PanieL
.
Szat. Twych lśnienie

-..

z nad

delegatów ze wszy1sbki!ch stron Irlandji, w ·
Wszy:s<~kie dzienniki trniejsze zamieszcza:
iem wielu duchowny1c.h i Tht'Zędni.ków. Wyihra- · ją <JJ:atdsyłai:ue ·p:l·zez ·;vlasnych .;:;iprnw•owawców
rro kolll1iitet wyilmna1w;czy, zto7i001y z 24 osób. woj·eim1y1ch .artykuły, -0ipi1sują.:e wyczerpującx
W gronie [wmi..'tetu tego tinajdują się m. itn.: 7lWY:cięEłd !p·Oichó<l. .pańS>tw ce·Il!i.rwk1ych !Ila rów·

·

Drżę.„ dr.i;~~·•' Czekam.„ Kadzidel dymy się
··
toz.v,ialy.••

donoszą

granicy włoskiej:
W 0 wtore,k ubiegły wieczorem rzą;d O·
glosił roZlkaz ewailmacji Treviso„ Vicenzy i
Wenecji.
·
Konsulowie państw neutralnych i sprzy~
mierzonych vąiochali z Wenecji już w :ąfo~

Grim.fłm lkioowooit · i!l'· laind'Zlki. Na zebran.ięi pir:z.ybylo prze~(} 1,700

Berlin, St pe.Zdziernika.

października.

Zurfoh, 31

Do pism szwajcarskich

pod ip:rzewoidmietwem

(Tele.gram W. A. -':f.).
Urzędowy komunikat, blqrtL Wolffa~
;wczoraj J. C. :Mość ces&r:tl przyjął na po-

i.

(TelegTam

11

I1o:rndyjS11m ,,Mo!lID.iinig Po1Bt doll,'9:i:
W Du:bli'll.ie w Man.efo.n House, 'Zebrał

fU!lutlłlłl.

' ' l.

Zatarg a kaisko-fra

nie4hialek.
sluehaniu sekretarza

· ·

Bfuro Reuteira <l:on1'00i rz I..iocil,m:u:" · . ·
. 17.iba gim1n joono.głOOni:e przyj~a :p.roje!kl

śWietnęin

współdziałaniu

"'' „,·
\IO~Hi HBlałiklB. '''

lrudyjy

świlyl

·

(Z na·wy ko~cielne.i wychodzą zwolne. postacie zna~
ne. posiade najukochańsze sercu polsl~iemu. Jan
Sobieski, Stanisław Żółkiewski, Stefan~ Czarniedd.
(Rozletl'aja się chóry Anielskie, błagająee Pana Za- Tadeusz Kościuszko, Henryk Dąbrowski, książę
stępów o ~spokój dusz mężnych, o chwalę niobieslią · Józel', Piotr \Vysoeki, Romuald Traugutt i wieiu
innych, otaczaj:! wieszcza i ld,ękają z nim razem u
·
dla bohater-ów),
stóp p<.trzącej ku 11im Matki Ęosldej Częstochow·
skiej, Królowej Polskiej).
WIESZCZ.
(Pl'ZY akompanjameneie Ol'ganów)
CHóR.
Panie!„. Otom Ci wyzna! grzechy tego
O :Matko, Matko swiętn, Królowo ukochana,
plemienia~
· mudlami Twe mi łaskę dziś "1T•ra.ś nam u Pana,
Zapomnij grzechów ziemskicll, daj lask~
puez krew, prze~ łzy, pr2m; m~kę tej
odkupienia.

Przez krew, przez hy,

przez

mękę

tej

R~eczypospolitej

przez _groby .jej obrońeów - zapal wo111ości
świty!

W imieniu zntarlych tlumu, w !mieniu ruin
·

ziemi,.

przOii groby

iw obrońców: -

Rzec.1.-ypospolitej

zapal

wolności świty.

ni:nfa 'górn:G'"" w?oskiej, li ii1tJ;&~ją Je ipooo, biooami eeisaraia K·a-rooa i geqiciała v. Bel'();Wa;

.

®:tli ; .

's:n:yd1~8

,.Svensfa Dagblaidelt" tallt 'J.~o-ńciy swó;i au:-

ij'-kuł;

·
Wioehy w ciągu. lllay~ tyigodm.i będą
tn:mswne poprzestae na wlłi:sd;iyi<fu tyllro si-

~ie

..

ulat,

i. ·,łDIH

d-0 lht

\vsklltt!lq

: ·. \~

i0j$a. .

NGlłiQ •

Jeden

obecn ·

:z;

ła.eh. które szybko ~ęjąi j.eśli ;iiw'8ltyć, źe
szenie poboru ~
mniej więoe.j p1ąta ezęśe isił ludz.k.1cih i artyle-i wiejski. W odpo'W'.L.. . . .
rji wp.adla w r'2ce in.ieiprz.yjaeie1skie. Jedynym
'1ż pracując wśród ~'t\d~
ra1tu 1-deim ,kraju był'Oby zawrurde naty<ehmia- .
· Setna rocznica powstania. Ins~"'.gIµ.< baw.
.
. · · · ,., ~ .•....· ....
s.tvwego 'P'Oiko~u, na to j.e<lin:ak śruba k'°.aliieyj:- tUioniemych i ociemniałych dala 'Oliazję przy..:·
Inteligencja' miejsk.a w:tele ·:mówi i klóci
na jest, jak :Się :z,daj'e, :zibyt llllOctno !Ilakręeona. pomnieć spolecze~stwu. naszemu nied-0l~·a· u·
się ustawicznie, lud·.·~ gotO:w' Jest·· do pracy
cisk, na jaki natażan? byly te nieszc:zę'filiwe;
nad odbudowaniem ,pa:nst~ ,pl.l;d wierzy w
pozbawion.e możności. reagowania jednostki. :: swoje sily, chociaż dt.>tyehe."Bas 'maló o niego
Poniiej pr.zy:taezamy wier:sz, zamieazęz:O- . dbano i trzymano gó :JV ~ieiIID.(lde~ Pamięta
ny w erze woln-0ściowej.1905 roku w jed,iiem jednak -0 .tych, k:t&itcy~ad;nim.pracowa±i i za
Genewa, 31 października.
:z najbardziej ,poez.y1Jlych pism humocysfyez.. to w rosyjskkh kazam.ar~eli 'grilli;.· I lud ten
(Telegram w. A.. T.).
Prasa paryska o0tr.iy.muje z Rzymu wprost nyoh, ·a charakteryzujący w dostatec:z.nej mie- z ochotą pójdzie na weźw~e rządu polskiego
j rze czasy panowania dyrektora Blagowiesz- . do wojska w obronie;cOjciyzny.
roi-paczliw~ nawoiywanfa. o pomoc.
Donie- czeńskiego w Instytucie głuchoniemych i oDr. Wernic w dluZ8z~m przemówieniu do'sienia korespondentów rzymskich malują przy- ciemnialy-0h.
·
·
·
,wodzil, że od lat 200 j,lięzego się nie nauczyliśmy. Wówczas nie .chciano silliej axmji i obee,gotowania ni~miec.ko - austrjackie jako w:pr{l:St
„W
„Warszawskim
Dniewniku'\
nie
jej nie posiadamy1 choci;aż z powodu jej
niesłychane.
Frazesów bez liku .
traku P-0lska upa:clla. Rozumial tQ Henryk Dą,,1v1atin" pisze, ie Franc.ia. tylko w tym ·
Wylawmy, jak gdyby z wód toni,
browski i. dlatego stworzył legjony, .aby wfu.ód
Nypa.dku będzie mogła okazać pomoe, o któw cytaty i fakty
młodzieży poditzymyW'ać ducha. wojskowego.
·rą, wzywajł! Włoehy, jeżeli anglier obejmą dalUzbrojon ~ i w akty,
Pod jego hasiem powstanie''Obecnie organiza~.
Pan B!agowieszczenskij się brruil".
eia. mająca na celu W:Yli'abianie tego· ducha pod
szą część frontu franeuskiego.
. :kierunkiem oficerów„ a pod opieką ~zą,du;
Dr. Wernic wspomnia1: o Piłsudskim, któ„.,.Instytut mój - gada Włnł pocieszaj~ się.
ry mia1: wielkie zasługi, :ale zmaza} je wniesieTo zahlad nielada,
niem polityki d-0 armji, wśród której, nh wzór
Berlin, 31 października.
W nim ślepy się uczy i gluchy;
rosyjski, zaczęły powstawać· żgubne rady ioł
W nim moie i niemy
,
(Telegram W. A. T.).
nierskie."
Chybila. także P. O. W,., gdyż powstaP.r:z.~bywac ~tremy,
Biuro Wolffa donosi:
ła
pod pięknem · hasł:em przygotowywania
Gdy dobre wprową.dzą go duchy".
że prrasa .nilcj'OfilaUstyczna wlooka Sil:B.ll'a się
młodzieży do slużenia . Ojczyźnie z orężem w
otrzymać kraj w nieświadomości rzeczy, doreku - ale hasło to, pod wpływem Pilsud„Tam wszystko w porządku.,

pewst11ia lnsU

Wiec w Filliarin<>nii. ·
Na :ńiedzielę w·poludnie zapti~.
w sali Filharmonji wiec, na :Wó,rYJ!l
poddana p-0d gł-Osow~e re~olu~ją, .·
„

Wot nia u· pomne.

:wodzq glosy dziellil.ików z dnia 27 b. ro.
„Idea Nazionale" twierdzi,

że według

zgo-

tlnych doniesień z frontu silny opór i przygotowania Cadorny osiągnęly najlepsze wyniki.
Wedlug „AdriaHc-0"', wdarcie się nieprzyjaciól nie naruszyl-0 w niczem żywego organizmu obrony narodowej.
„Perseveranza" wychwala pozycje. od Monte Maggiore do Monte Santo, jako główne
,punkty obronrie. Dowództwo najwyższe - pisze dziennik - postanowilo stawić opór na tej
linji, jako znacznie silniejszej. Przedarcie się
wroga na pólnoe od Cividale byfo krokiem fa.1:szywym. Pomimo znacznych sil, nie zlamie on .
obrony zewnętrznej. Ogólne poloże.nie strategiczne pozostaje bez zmiany.
Ten sam dziennik pisze nazajutrz: Atak
nieprzyjacieleki został obecnie powstrzymany.
„Corriere della Sera" pisze, że nieprzyJaciel mia1: nadzieję wywolania zapom<lcą powodzeń

wojennych oczekiwanej z niecierpli-

wośoią w~ Włoszech

rewolucji, a conajm.niejt'ozleglej demoralizacji w kraju. To obliczenie
polityćme zawiodło

jednak•.

„Popufo d'l~ałia" oświad1cza: OfelllSywa
an.strjack9 - niemiecka jest skutkiem bezczynności rosyjskiej. Jesteśmy tak pewni dzielności naszej armji i jej siły moralnej, że nawet
gtlyby centrum lub prawe skrzydJ:-0 musiało
!ię ugiąć, nie będzie to miało jakichkolwiek
dalszych następstw.;
„Osservatore Romano" wywodzi: Dzisiaj
.Aaszym największym obowiązkiem jest su. nlienne i stanowcze spełnienie zadań d'Obrych
'>bywateli.
paździetl"lldilra.

Lugano, 31

(Telegram W. A. T.).
Ag. stełaniego donosi z. Rzymu:
Omruw.iaj~c sytuooję wojeillllą, ·,,Tr.i.ibUJl1'3."

. :pl;si;e:

. Wi~y i emj'8my, że !Ilaisi 'Wll"Ogowiie
czynią .roopae:iliwe wyB.i.Ilk:i i wygirywają pra·W<l'O!podo btni~ ·or.sta1mie swe amty. Bitwa, p.raecliooząca oo ied!nej {)lpera.cji do <limgieij i mo·
,g,ą.ca się 'l"OzwJm.ąć na równiJJ.ie Fri'Ulijisldej, jesit
Awtiwą tniety~-0 włoską, le.ez mo~e stać się de, cydują.eą bi!bwą ·całej Jroaliiciji.
Lugano, $1 pa.Mmelill:ilka.

W, A.

(Telegram

Dzieamilci

T.).

tessyńS!kie ·Otglaszają, naisttęwu

z Rzymu:
pirzyjmu9e wiadolDIOŚei z
fo;rntu z VvieJik:im smµrtkieuµ) aile mrazem spokt1j1n.ie. Panuje nadzieja, że kiieir<owniic;bwo rurmji ro-Oła„ dzięki .pomy·ślnie przeiprowa<liionemu ,-Odw.roto.wi, uu:a•tować ·w0<ji$ka tUad śvo<lllro
wem i do1nem Is<mzem.
jąteą 'urzędową de.p.oozę

Ludność wiu.śka

o k1rł

W

Wf..

Bi

lfłr!U.

:Berlin, 31 paidzlernika.
(Telegram W. A. 'I.).
Urz.ędowo donoszą:

Jedna z lodzi pod wodnych, pozostająca pod ko·
mendą kapihma - p-0rm:znika Hashagena, zatopiła
rui ·ooęanie Atlantyckim i. w kanale La Manche
32:000 :ton. M. in. zatopiono uzbrojony parowiec
. , angielski ,,l.'\fud:un1", 4.484 ton, lado·wny w części
· · .fokomotywamit -0raz. 4 inn.e ui::brojone parowce an. z ,tyeh. jeden wystrzelony z szeregu es~
.

cizie.je najlepiej.

zeehcei;uy1
to niemy,
Opowie, co widzi tam Poświadczy

ślepy".

„Nie by!o tak blago,
(Nie dziwi nikogo)
Gdy polak sprawował tam rządy;
Dziś - szczerze p:rzyznajem, ·
Instytut jest rajem,
·
Choć inny w nim system i prądy".
,,Polskiego języka
Nauka utyka,
To prawda, lecz wartoi to bia<lać?
Wszak nawet kaleka,
Gdy ehce wyjść na czlelm,
Rosyjski powinien posiadać".
„Zasluźyl się

Zieniee
na wieniec,
Gdy wydal ~szczeni.a r~ hasla,
Pan Blagowieszezenskij
·

W tym

względzie

.

•
.
Adr·e<Sy do Rady Regooeyjn&f:

w~

1

W wielu Stowarzyszeniach spOi; .·
przygotowano jID; adres.)'.; hold-0)Yllioze d
dy

Regencyjnej.

'

'
Z mS'J.)eliefi smr~ln~f~

·

.

.

„

W ~WJ ··c
slilla do szkól prywatnych d-0 wypełnienia sze
(A i B). Szkoty, które dotąd, ~em.at~w ni8:
ma1y wskutek niez~eldow~ swoich :* .
winny się w tej spnnne :z.wróe1ó do biura,
(AL Ujazdowskie 41). Szematy wypelni1>ne,
być zwrócone najpóźni~j 15 listop8;da r~ .b.
eja zwraca równocześllle uwagę, ze w ·~
zaszla <imylka., :Wszędzie ~ lLVllI. być. 1/IX;
. , ._<.~:-'; ,„

szkofua miasta stol.

Inspekcja

z p9woou oonue:stit"1:;.r
Uyreikc;j~ v.iięzienia -0~ailinego

1

Drunilowi1C7JOW.Skiej ·.:zajęta jest oboome .
wad:zeniem w .o!yrri. -0g~os~0:nej amnestji. f
deiwmy.sitikieu:n ro:zipoiciz.ę\lo przegląd
,
tów oo6b aresztowany.eh, które jiut
:więilieme, w ieel~ ~tycibiin.iia:SltnwtJ6C110 jje]l

!Ilieniia, 9 ile
stljj.

odipoiwiada<ją;

.

waJ.'llll1k.iolm

-

'

Po ulroń-czelrllu tej prooy będą, pni~liCJ
ne aik!ta tyich, ikltórzy ~OtStali · Skamni oa
dio 3' mi.es].ęcy więzienia li jeszeze me
jaj OO&adywae; cl będą· zu.pelfilie rziwoQ
· . Z 'lrolei ~j~ będą akta:
na ~ więzienie, ilrtórrt;y zaicllowu~ą
dioty\iliO'ZalS menaganni-e. Ak!ta tych
razem :z 1p.riośbanti o uwoilniende, rllOSl!:ain:ą

siooa··gen. •fUber.D8lt~. diq ~ej
cp;~ , ::
.:i'.;i~\·";:;.~~~:~:;;~~~~:i:(~~·:-~

J:nitelige.ntnl

i·zemieslniieJ'~

!D'-0' war~za:~skieg~. ceehu

." ·' ···,

:mydla'.tty l

to· za:pisalo się trzeeh ebemlkówt ~~N.J; , .. ·
~Zll1 iWI:ższe zakladl nauko~~;,;;;?'.'.· •.. :"~~·:
I

B11kola

mwod~rwa..;

.~. :lrobiety~ ·

żywot męeze~

Ma

:Bo dmucha, by sltra ta nie zgasla".

.

*

Jubiłenu działaon 1połeGznego.

*'* Dniewniku",
„W „Wartszawskim
Przy gromkim okrzyku
W eiąż piórem szermując ze stall,

Uz.brojon w dowody,

awtait

Od stopy ·do brody,
Blagowieszczenskij

się

'Wlllll.'SZal\Wki obcllÓdzi dZij.

z najroehliw&yeh dzialae.zów ina polu ek'Oll1omieznnspq1007illem p. Jó2ie;fa Rzęhlooiwski.ego',
P. ~ętkoWSki pr:rez dlugie łata byl stairseym

chwali".

:zgromOOrt.eni.a piworwar6w wia.r.imw:Sikiclt. Następnie
dal się pomać jako WlS,Pólpr.aoowllilk: wyrlhodiząeej
!pCl'd redakcją. Alekrsand:ra MaJmrwiecldego „Gaaiety

n~ doktór on świetny,
Pedagog szlachetny,
Jest świadectw wyllcznych moo. cala;
Wie kraj to, stolica,
I ta:k zagranica
'· ·• ·
Raz w „D ii na· Z eitungu" pisala.

„O cny dyrektorze,
W zapale, w ferworze
Palnąłeś glupstwo, ·jak
Bo „Zeitung" ten -

.memieś.Iiniczy

~·"'

25-lelni fubilewz c1zifilaiLności spal-ee.mej jedńeigo

· -

Pąn

memi€Ślllli.crro - prrem~ei'"•
Olbjąl !lli~ba.wem.

·

lmtórej

··

.

Późniiej red~ „~ąd

goo komi3ji

:reidialkloję

.

„

spól&isktzy", 1;1_~.

.spółdzielca;ej

pny TOIW. poJ>ie.rao:rla
drobnego ~emyslu. i hain.dlu.. W g81l.ecle tej wyd:ru.loowal szereg m:tykulów rz ~iOOlloiJDY, ko'Oper~ii
:kredyrowej.
·. .
:
JubilaJt byl jednym z inicjiamów poiwshvnia n
nas T~ystwa poipi.erania nrobnego pmem~

widzę:

„Dttna",

Co ciebie wspomina,
· .
- .„.
Nie· gdzieś zagranicą, lecz.„ :w Rydz~".

1 h.a:ndlu. W Wwa.rzystwie ifie:m pi~d :u.rząd
we.prezesa, a następnie p~ sekeji IV ·av;e..

„Lecz mniejsza już o to,
Przyznajem z ochotą,
żeś sławny pedagog, chwat z chwatów, Dla większej zaś slawr
.,
Należy z Warszawy •
Do innych wyjechać g~e ~wlat6w". -

mieślnWzej.

·
P. Rzętiko:wski. był m~refulem ·S-:go 'fu~
~ pożye.zkowo- oozcz~ioweg<> dla: Reinieśl;.
Wlków cl:u'lieścija:n, gdzie speJu1fol OOQ.wią0ki :p:r&'

zesa a ostateczm.ie ~ mdy ~~i 'l'~y•twa.
Jako p:oozes komi'S'ji iwapóldzieiezej · :p. ~t

Takich, jak pan Blagowieszezenskij, bylo
kowski w najtrudniejiszyeh w~ .pAliitymniyclł
więcej w In.st)7tucie gluchoniemych i ociemnialych, - ·wswlki~go rodzaju męty i 'szumo- w nasz.ym kraju, kiedy .rząd oo.raki nie <li!:),!>~
winy rosyjskie u nas zajmowały ·stanowiska ·l>rawie ż.adnycll liieeni.ejslz.y<c.h zgroma~ w~ ,
odpowiedzialJlę, jak-0 wychowawcy mlodzie- w. :nfoh .lJoodkiad pofity~y, um.ąd.zaJ rt;ja:tiły.w<Jł~
· kredytowycll, k.1óre oobywał:y się w miliista.00: ·'PX.0ży.
.
K.
"Wfućjoorul.nyich,

g111rnt.

„Raboczaja Gazeta'' donosi, że Kierensldj
wabronił . a.i do dalszego :rozporządzenia roz..
ci~anfa prawa o karze i§mierei na :iront boio-

się

Jeżeli

li .Radi()lllliu.

y o pn~or:11 rBkrita.

SztokhoIID, 31 października,

(Telegram W. A. T.}.

.skieg(), wYPMZYł~
P. Piątkowski ll"a:z jeszcze wzywa! do rych·
leg•o stworzenia silnej armji, która może·· .zaważyć na sżalach ~jny i przestrzegał przed
niebezpieczeństwem anarchji, jaka narodowi
grozi po zawarciu pokoju z Rosją, gdy 'powr6,
. cą :z~ewolt-0wani i· .zdemoralizowani żolnierze
· ·polacy~
.
Prezes Zjednoczenia, wtbścianin Sadlak,
zapewnia, że mylnem jest mniemanie, ja.k>0by
lud nie poszedl do wojska, przeciwnie, .on :cze,..
!ka na w;ezwanie, on. gotów jest każdej chwili
spelnie swój obowiązek i walczyć w ohrori.ie
. Ojczymy~ Bo lud, mimo wszelkie Wl"ogie za~•
kusy, wytrwal dzielnie. Prześiad-0wano jego
język i religję na POOl~iu., -0n przecież polskim pozosta1:. Ale zaniedoruiy tlocychcza~
czeka, aby mu dano -OŚwiaty kaganiec, :czeka
.·na wezwanie do 'W'Spólnej pracY, fll,ad odrodze~ ,
niem kraju. ·
·
Wszystkie przemówienia; wzywąJąee do·
ogł-Oszenia poboru do wojska przez Radę Regencyj;hą1 óklaskiwali gorą.co starcy, młodzież.

każihiutkim zakątku,

'I'am wszystko

stworzenia silnej arm11 pols1nej i z.ar
jak najryphleiszego p.oooru dQ :Slutlllc

.

!1ockll, ·Włoolawku,
•

··

~tD.c<tl.Owae
·•

W stooey kotna bylo . urzą&ic.· -Oop1ero 'tli~

]eg~y. Jriihila,t

brl ~~wszym px~ ·:rady
Panku towamy.stW spól.102.yeh;. Jak<> ~prei'l.00

Wczoraj odbyl~ się zgromadzenie ogólne
K-ola Warszawskiego Zjeifuocze.nia hidoweg-0. ·Tow. PQpie?runia drobri~:}!rze:m~n 1 handl~ p.
R.tętko•wski zagaił pi~ .W:. fllaisz.y:in :kraju Zjazd
Obrady.z,ągan ks~,B6g~ki, .ktory też im prze,
.m.emfoślni.czy
w W~·~
wan.owicie. ~jlmd
wodniczył. P. A~ '~ią_tko'wski, iako, pierwszy
·
referent; rozwinął progm\D). polityczny tej gru- szewców w lipcu r. 19~;/,"(.
Ol:>oonie
bierze
oo
bar~
py. Zadaniem Zjedn<>czenia jest przedewszystklem dbalość o dobro ogóln, ~·dopiero w dru- .. eaich k"Orois,ii do- u.b,ad<ID.ia ~
· ·
gim rzędzie o interes d:i;ooliego rolnika. O in- kraju.
J.alro jeden z· 12 ~··'
teresach cyeh wYPtuini~ mówić w przyszlym .
sejmie, w którym· ffe>sz.c.Zególne grupy narodu.
walczyć . będą -0 swoje :wlasn.e interesy, poza
dobrem ogólnem. . · ,.
Lud polski- - aczkolwiek trzymany przez
rosjan w ciemnoCie - nie stracił umiłowania
wolności narodu 'i kraju i obecnie już rozwija

a

1

się

po wsiaeh ruch potężny.
·
Dalej p; Piątkowski wyjaśnil, że ,Zjedlłlr "
czenie za· pierwszy postulat uznaje ·stworz~n,te

silnej . . anµji, gdyz .stra~iliśmy już· wi.eia··z.'.p&.
:;\V,udn ń~zęj xlej ;poli . k'
·
·
, ·

·

, . z 'Tow. JiYgienloQ.ego, .
· ,I>8Iszy ciąg referatii i dyskusji o najpiktlejai '
odbędzie się 'Y <ł.„ 8 tli
pada r. b., t.' j; w sobntę o g-O<lz. 7-ej wieozor
Omawiane będą sprawy i w.ni-O.Ski w sprą.Wie.
kie! WID:szawy i zabudowywania miasta,· hy
ulio f usuwania odpadków domowych, miihió
zaś palenia śmieci, o.raz o inwestycjach ~~

zadaniach m. Warszawy

.

.

Olmra ogroomkóWii
r.rowan.yshro • 1 ogrod.nłcze warsza;
fiarowafo mi. rzecz instytucyj filaiitro
naszej st-0licy p:rzeszl-0 tysiąc pudów 1' •
wam.yw, jako to ziemniaków, brukwi,,
.sty> ·oraz cebuli, wyproduk:owan~ w il!l

iku. M~1. b~~c~ wlasn-0$ei~·T-?w~ ··
„. ·

· · Wyzysk

:;~:i;('

·Mimo, Ze w. h~dlu h~o~ cena ~·
ostatnich dniach znacznie spa<lla, to Jed:iil:
sklepikach spożywczych podniesiono J1.r w:
gu. dnia wczorajszego p J.O fenigó.w: iia .ś
t. j. d-0 50 fen.
.
Wobec ,WIZY.sku ludność uboższa.~esf

br-0Jlll~

·~

<•. . · ···.

..

:,;,~

Buty pracown:lliów miejskicli.
Prezydent miasta przypomnial w ostatni'
kazi.a dziennym pracownikom, którzy ót~
dzież i obuwie na koszt priasta, ~ pnędlfil
·stanowią bezwzglęclru! . własn-0ść magistrata
przy otrzymywaniu nowych praoownicy 'Q~
są zwrócić stare w takim stanie, w jilinJc się
nej eh.wili znajdują, odnośnym wydziałO:i:ń; ~
prześl.ą, je następnie, do rutprawy lub pnm:§i
Każdy pracownik, opuszczający .,posad; ''
gistraci~ obo~Y. jest zwroci~ odiie:i
wie,
i.

W sprawie poWJ':t1l~ej wydział bu- ł
R B P B R T. U A R..
, ··•·. ,
dowlan-v :ro.izf'>śle fo wfaśćicieli :nieruehoC l!iwarhk, dn. 1 U!lif:op.ada o g.oq't. l~"&f,
mote.i kwesti omt!'jusz :w którym interptt- µ.o pot p:o a,n rion~l. „Kor
• dmm. w '1 -0~- ··
lo\v1.u1i nodaĆ winni
mieJ1.zkan, mies~- Monach J. S:i:owackiego. zorem 0 i~:t'
nie '1 i pół „Dzif.dy".
·

iiotó

ezącyeh sil:} w piwnfoaoh. :m:i. parterze, na
l, II, III, IV i V pi~tne, jak równiet na
strychu, bącl-ź to w bndnikaehfrontow-ych,

Na wozo.rajsze .p:osiedMnie Ra.dy
i~1,ęjskiej przybył.o zaledwie ąi radn7~h.
; '(>ifworiiył posiedzenie o godz. 6 · m. IO
•

,

··.~ceprzewodnieząey p.
:a:ąJ;ste:p.oji radnyc1t int.
"~~. ąalki era.

St. Jaroeiński w
Klocmana ·i P~a~

'W)'Ch.

·; ' , Po odozytaniu i nakeeptowaniu pro•
. ~ołnłu 21 posied:zeni.a · ·· :poniedziałkowego 1
.:przystąpiono do rozpraw nad badtetem
·~~ JWydziału budo:wnietwa, który zreferował
''<.'.

~adny Szwejcfllr~

.

;..· · W d-ysltusji zabierali głos :radni~
Gralak, ks. Albrech. Holenderski, R~aw
.~~i, Praszker, Herb!, dr. Konie, Szybiłło
i Liehtenstęin: oraz radca budowlany dr.
. ll.anck i ławnik Ziegler.
<
W. końcu ,;atwierdzono bud~et Wy;..t}y;falu budownictwa w wplrwach w sumie
'6;{1000 m~rek i w wydatkach w · sumie
842,400 mk., czyli przewy~ka. wydatków

wynosi

88th500 mk.
·
.
Następnie :przystąpiono '4q głosowa~
nb. nad wnioskami, zgłoszonymi podczas
• .c!Jsku!!!ji nad budżetem Wydziału budow-

nictwa, poczem posiedzenie
-godi. ł m. 10 wieczorQm.

Z Magł11tratu;.,.
Pierwimy burmistrfl, int. Slg1ft.l„
l'i'Jjechał do ·Warszawy w celll _
udziału w naradzie w kwestja;ch w

zamkni~to

o

,

Posiedzenie magistratu. odb~dzie ~~'
w dn!n dzisiejsz1m, dopiero.ltitro; posiedzenf e wydziału bQ.dówlanęgo
odb~dzie "si~ równie2' jntl'.,o.
(,
~amiast

Z ko:m.hiji R. M.
;futro po południu odbędzie
siedzenie komisji :Pracr przy
Mlejskiej.

Podatek repart~cyjny~
:Komisje. w no~ci 6, ,powołane przez
:magistl;'ai do· wymiar:n podatku repa]!tyeyjnego, likonc~ą swe prace w d-rugiej
połow!e
płatnfoy

listodada, poczem niezwłocznie
tego podatku otrzymają · ódpoh
wiednie nab.!y płatnicze.
·

członkólV kooperatyw i odb:ywać się b~iłzie
wyłącznie w ucząstkach wydawania kart
na chleb. Nowe legitymacje :wazne b~dą,

poł. będzie miał miejsce w sali koncerJ
towej . cswarty :r: rzędu koncert uopularny dla
miodzi~y. Dyrygowac będzie v. Br. Szulc, jakOi
wystąpi łodzianin p. O. Tęszner, kt6rY
nie jak dotychczasowe. na, 12 okresów, solista
ode~ra swq, wbsną. kompozycł~ p. t. „Rapsodia.
lecz na RO ..
uo!ska0 zaś p, Hałpcrn wygłosi po~adankę, któ„
rej tem;tem bę,dzie życie i twórczość F:r. Ch<?•
pina. B1!ety na oba koncerty są, do nabycu1
O :nazwy u.He •.
. przv kasie Ł. O. $„ (skład obrazów O. ResteJ
Jeden z .czytelników µisma naszego P:oirkowska 84).

słusznie zwraca uwagą, i:'i pomimo to,
ze od lat trzech .kraj nasz pozbył !i!.'!
ciemi~zcr rosyjskiego, Y mieście naszem
tłuką się jeszcze, ślad7 po nim, których
pozbyć si~ dotąd nie kwapimy.
1.famY w mie~cie ulice Ekaterynbur-

Konstantynowskie, Petersburskie, Olgi:ń..:
~kie, mamy wreszcie ulice z nazwami osób, które nie odzJ:J.aezyły się ani dla
kraju, ani dla narodu, ani nawet dla mia·
sta naszego niczem choćby tylko '[lOtytecznem, chyba tylko jednem tem, iż, .doro-

. miejskich.

Wyłoniona. w ~woim czasie przez
magistrat komisja dla opracowania st~tu·
tu kasy chorych dla nrządnik6w, pracowników i· robotników miejskich ukończyła
jut swe prace. Statut ten przedstawiony
.zostanie do zatwierdzenia. na najbliższem
posiedzeniu. magistratu.

biwszy się na robotnika naszym maJątku,

w rezultacie majątku tego nietylko potytecznie uzyć, lecz nawet w ręku s~ym
utrzymać nie :potrafiły.
Do tej kategorji nazw ulic zaliczyć
należy; Pasaź Meyera, Pas._ Sz~lc~, u~i.ca
Milsza, ,Pfeifra, Groszanga l dz1es1ątk1 rn~

Wyda.wanie zapomóg.
Od 1-go kwietni~ do 1-go listopada
191'1 r •. delegacja niesienia pomocy biedIlJm wydała wsparć 11Ieniętnych na ogól'lll\ snmę 1,490,794 mk. W :Pierwszym tygodniu tego okresu wydano 59.264 mk.,
w 80-ym zaś t-ygodnlu-40, 138 m. Zmniej~
Henie wsp~re w BO-y:m tygodniu objaśnia
siE} tam, M z jednej strony przeprowadzo'no śąisłą kontrolę osób,otrZiymnjących ·
wsparciay !Il drugiej zaś-'W}'jazdem' z /..,,ui~
d~i ~ęści ubogiej ludności; 81-szr zaś',
'.t]dzień tego obesu. w-ykazuje · wyi}ntek
na wśparcia 65,18Q mk. Zwiększenie to
obj,aśnia si~ w:ydawaniem w t-ym tygodniu
wspą.r6 JPieniętnych na węgiel (25,000 .m.).
Takie, wsparcia~ węglowe wydawane są

w trzeoh

Z

DJCh,

,
.
Po .co :riam takie pamil,\tki-p-yta autor-i słusznie proponuje, aby nazwy ta~
kich ulic jairnajprędzej spolszc.zon~ został~ i otrzymały nazwy odpowrn?m6J do

ducha języka naszego, a zrozumiałe dla
ludu polskiego.
,
Polecamy tę lrnestję uwadze ·naszej
Rady :Miej ski ej.

Sprzedaż' idemniaków.
·Od dnia jutrzejszego

in!!łpekto~a.tn. l!izkołnego.

· Kancelarja łódzkiego inspektorat11
l!!Zkolnego okręgowego -0d soboty, 3~g&·
1lst-opada mieścić się będzie przy ul. Po~
łudnfow~j 8 w lokalu, zajmowanym do„
tyóh<lzas :przez wydział s'zkol~y. ·
te1·~iu,a.torów

dla.

$ż-ko?a

dla termina.torów, .na którą
roku szkolnego zapisało si~
60 uczni'ów; obecnie Ifozy już 120; liczba
ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo

2: poc~ątkiem

stąle

naplywają

. j~cie. ·

·
naukow~.

zakończ:yła rozdawnićtwo

podrecz.nik6w dla. biednej dziatwJ.$zkół początko

wych miejskich .. Ro~dano Hi,000 cgzemrµlarzy. Komisja z~mierzra zwrócić si~ do
kierowników szkół ll\dowych z wezwa~:uem, ·
aby ~będne :podręc~tdki z fat poprzednich
składali w składnicy ,(Długa 29), skqd hę. dą mogły bló wyfrawatłe potrzebującym.
Składnica prĄ:,;jmówać też będzie książ_ki

. podniszczotią do · oprawy i prasowama.
W ten sn.osob :mofoa bęflzie

obdzielić

podręe~n1k:i:imJ P,rawi~, całą uhogą dzfatwą
bez przekJ'ęczenfa budtetu. Od 1 listo. psda aż d.o z~;Wiadomien1a składni?a ot~ar

mogły· przebywać

kwąrtalnej

padL

(po 2
si~

.

·

1 ·pół

tuz.ina na

.

. O d~zyt Leni Betmon."ta.
Dziś o godz. ·8-e.i wieczorem w Sali
. Koncertowej przy ul. Dzielnej 18 ~nany
publicysta i doskonały prelegent~ Le.o
Belmont, wygłosi oJczyt Il· t. "Ta3emmczy romans. czyli :mlłość z poza gr?bu" .
Tematem tPgo ciekawego od:zyt_u będzrn 74a·

.listD-

•. .

Pomoce ·naukowe. jak mapy, globusy
p. nie- bi:zdąrnog·łyl)Jć wjdawane.rrz1"d
końcem listopada. MaP: ·' pos:u:z!'goln;yc_h

i t.

części

komisj,a, il11 wnios~ii; lwm1
sji inweutaszowf'j, !JO.$fat1fowila.,, n.ie :vydawać, natomiast kazda~ E:tikoła znsta nie z~-

'"'" :.
,i<W!l U

ś\Vr~tJDl

,

·Pa-

świata

opatrzona. w• mapy
.. ~.

· ~m~yell

tozmrnracn;~

i Ją szkoły

2 ltlairnw:ci..,

..

„,

H
t ko d1..,st~tPczm0
,
., l

Ją

e - s::auowrn m<-

m:nimalną opłatą w~-:

dawanv bęczie trzy rązy dzierm·e gorący napoi.
Zapisy przyimu:e 8ię już od 4 listopada r. b.
od godz. 11 do 1 po pot

oddział).

piątek,. dnia 9-go

w

znakomitego artysty dramatycznego tea~
trów ·warszawskich p. Józefa Węgrzyna,
oraz śpiewaczki -p-ny Ady Makówny i :p~a~

nl

nistki p
Zofji Librecht~Ma.kow. Wie·
cz6r ten niezawodnie wzbudzi w naszem
mieście znaczne "Zainteresowanie. Bilet)
są do nabycia w czytelni „Nowo~ci" Alfr~·

da Straucha„ Dzielna. 18.
Oszcridzante· liwiatla.,
Pragne:libyśmy zwrode uw

~

·

ników n··szych, którty posiafl,ają
e ~Je«„ :
trycznośC, .że prze~ stosowanie lampek włdd.·
wei siłv i ty!ko p1erwszorzędnyck fabryk. m:ł,ą
osfągnąć w b!!dtt!c:ie domowyn'I zn•na o~zę „;
nosci.
"
· ·' "'!>·'· .:
·,
iNaletr tylko wsz~dlltte 'tllm, lllźie ·~
lampkl'=-0 wi~ksi;ej Uo!ci !Wiec; , jąJ< 16-tu, to
25 02 !SO i wyżej zmienie na nowe lah'rpld .o o„ ·
tai; d (t> gazem), . k~óre 'YSktrteit ~iJ\it'l!Utlneg?
zutvcia pqdu i nu1w1~ks:r;e1 .s.to:sankowo wyda1ę
nośei światła, zyskały so\l1e szybko w •a.łJ'm
kraju nale2yte u:mat~i~ i za:stosow~le.
Lampki te w1e1ko§c~ ltl5, 40, .60•. 15 i. 100
posiadają

watów

postadać

wszystkie zalety. Jidtlfll · WUłl&

doskonaJ:a lampka elektryczna.
Kradzie~

m.J"dk ·.'

\Vschodniei 28 niewykryci dotychczas ~łqczyfi~Y,

j

I

bardzo ciężkim

ooadnienie istnienja stosu:11kow mel' stann}'ch
dwu światów, oraz idei zwi<izku i .s~lid_arna
śei żywych i umarłych. Do rozw1mę<na tematu t€>go posłuży L. '~3l_m~ntowi y;iowi~~ć
Knuta Hamsnmi. "J\.'.I!Stt>rJe , oraz up10r,
Gustawa z ,,Dziadów" M!c~iewiczowskich.
:tfie uleira kwes~ji, ze zarowno osoba pref.cgenta~ jak. i sam tema~ odczjtu vry;vo·
Juja duże zainteresowanrn śród publ10znÓś~L Imety ria1Jwać można w sali
Koncertowej.

····---···

odw1ozł JZ\ do IZN~la;;}m,, mał:l

Poznańskich.

sądów.

od godz. 8 rano aD 7 w1ecz

trzebnych przvborów. Za

będzie

ro'zpocin:ie

zapr?-

S:•n•:aczkJ i krawcowe mogą sorowadzat ze sobą
maszyny. Każde1 _os,ohie .oddaną zostanie. sza. teczka do zamkmę,c1a dla przechowywania po-

tytko ~~ razy tygndmowo: we
wtorki i piątkf od 3 ej do ~-ej. ·
.
,- · , Rozdawnictw!} . ·łszytow w normie

'fa

wej (Dzielna 18) odbędzi'e się wieczór ż'f

Wt'go , słowa i -pieśni ze wsJ?6łudziałem

W noc~r z wtorku na ~rod~·· przy ufiaf

skie Tow. (·cbrony kobiet <Andrzeja 16) w loka.
lu własnym otwiera ~Świetlicę",
Samotnvm koba~tom i dziewczętom, które
z braku ~wiatła i O;:i!łlu nie mo~ą, wvkonyw~e
u s;ebie w domu przyi~tej roboty, bą,d:t to ręcz·
nei, lub też piśmienne', oddana tam będzie du
dy.snozycii onrzana i O~\Vietlona sala, ,gdzie ~f:dą

Itomisja zakupów yrzy wydzi$lle s,zkol·

nfotwa

Wieczór ilywego slowa i płeini.,
Dnia. 8 ·go listopada. w 111ali koncerto~

1

nowe . podania o przy-

B-&$platne pomoee

wydział

4·ej po

przebili mur, graniczący ze sklepem paw;~ąa L1ru:
wiantowania miasta sprzerlawać l1ędne dzena.
i skradli stamtąd mydla, świec.1.„innyeb
na swycli placach ziemnialfr po 17 m. 60 f. . przedmiotów za kilim tysi~ey mare~·- «
n korzec.
Wykrycie ja.skini zlodaiejsldej.
Za branie łapówek.
Wczoraj policja otrzymała wi~dom~~'.h
Za 1)ranie łapówek wydział zdrowot- w mieszkania Pakuły PfZY ul. tag1ewnu:tn~1 ··'
odbywa się narada złodz1e1ska. Podczas rew1zi1.
ności publicznej przy magistracie wydalił
w mieszkaniu, aresztowanoj ~O dokilku pracowników z oddz~ału przewozu dokonanej
dzieiów, karanych ju~ Kilkakrotnie. W. mi~a„
ohorych. Pol'!tanowienie to podane zostało niu również znaleziono wiele ptzedmt~· , ••
do w.iadomości wszystkim oddziałom ka- chodzących z kradzieży.
'· · ·'
mery dezynfekcyjnej z uwagą, . te je~el~
w dalszym ciągu powtórzą s1~ ~ypadk1.
Samobójriwo, ,,.,,:.,
·.
riodobne winni będą. surowo karam.
w celu samobójczym, w mie~~i~: swag 1/
znajomego przy ul_. Leśnej ~, otruła si~ subtimfi„,
tem 21~letnia Maqa L. z~m1eszk.ala przy ul. ~a~.
Otwa1 cie „Swietliey''·
wadzl\iej 4. Besperatce p1erwsze1 pomocy udz1e~1ł
W pclmde listopada r. b. łódz'kfe żydow· lekarz Pogotow1a ra~~nk~wego, p~cze~ w stam~

.okresaeh. pQ 25;000 m~.

Szkoła

Włodzimierskfo, · Aleksandryjskie,

skie,

Kasa chorych dlS>„ praeowntków
·

pi ą, tek, dn. ł listopada 0 fłOdz 1 i póA
„Dziady". ·
· •
Sobota. ·dn. a list. 0 gods. a.ej po"peł~,

w o:ficynaeh.
'PO cenaeh nafl:1itszych dla m{odzfety „Tadeusf!
Kwestjonarjusz winni vrJpEiłni~ włd~ ~Ko~iaszko". dramat historyczny w"5 akt, (1 o~}
ś
Zofji Wojoaroi,yskiej.
·
•
ci ciele, 1uh zs:rzą d~aJąoy domam1, za w
N ie dz h I a, dn. 4 list o godz. 3 flO Peł··~
µrzeeiągu 14 dni .od otrzymania ma on , l!IO cenach poi:rul. „Kordjan". _ Wieczorem o,;~
być zwr6oonj do odpowiedniego ucząstkn dzinie 1 J pół 9 Dzlady".
. ·
.
.
polioJj n ego.
·Zi. o. a
Nowe legi:ty:m.acje :na chleb.
Nafbtiłszy kor.eert symfonkzny Ł; O. S. ·
st~ pod dyrekci11 Br. Szulca w poni~„.
Wobec tego,-~e legityma.cje na chleb, Otlbedzie
działek. dnia 6-go listopada r. b. W koncercie
w-rdane na 12 okresów jn~ sią kończą, bierze udział słynny zagran!i;ą. ~krzypek Józęf
Wolffsthal, który odegra z towar~ysz~ni~m o_rkieq
pocz:ynająe od M okresu, rozpocznie si~
stry koncerty skrzypcdwe Cz:a1kowsk1ego 1 Pa·
w1dawańie nowych legitymacji biał:rch
·
dla osób niezrzeszonych i t_ółtych dla g&niniego.
W niedzielę, dn. 4. l!stópadĄ r„ b., o godz,
bądź też

<

wieo:.

Do brane towarzystwo.
Znowu iedna ze spraw, która uderza, Jako
dowód i;is1dcio poziomu moralnego naszych W'f~
ro~kó~

•

N!! ławie oskar:f.onych zasiadło fi malO"
Jetriich nr Lesteoców: 15-letni Zygm1;1nt. MakzYl\•

:>ki, ji;t, } ar:.i11v 3 miesiącarni więz1ema za kra~
uciekinier z domu. P?~rawczego;
l!Hetni Zyumunt Kamiński, lJ.!etm \~1ktor Błot><
nicki 17-I;tni Józef Mfiller, 15-łetru Zygmunt
Grab~cz i 16-fotni Feliks· Blotnicki.
Akt oskarżenia zarzucał im, ~e operując
bandą, wykonali nastąpuj~ce ktadzie~e; 27 lip:
ca r. b. krnwcowci Elizie Brzożowsk1ei skra.db
dz;cż, p1 .zatem·

różne częśii

garderoby

og6fo~1 wa~tości 112~

mk.;

'

poliqantowi Junowi Surowiakowi 18 kr6h~6w_:"'
wreszcie r:leiakiej p. Andrzeior.akowej wymeślt
garderoby damskiej za przeszło 200 mk. Wszyst·
kie· kradzieze wvkonane zostały z
wzglc:dme w .porże nocnej.
Areszfowany w swcim czasie

włamamem,

"'

Ma~czyfisk:

zeznał, że: wszyscy współoskarżeni kr!!dh z ntm
razem. Na :ei zasadzie zamknięto pod klucz

wyrnienion:.ch. wyż_ej człopcmy. .
Małczynsk1

. .

oswmdezył, że
!\radzi:~;:~ w3·kMał jedynie razem z Milllerem~m"
Inni cilonev nic o tern nie wiedzą. jego poprzednie zeznanie był9 fałszy':.ve .. Współ~in~y
Miiller u'1ir rfn w swmm czasie 1 nam6w1ł cm.

NCJ rozrraw.e

oskarżeni'a n:~winnych.
Reszta pousądnych, !la czele :.: 1\:;uHere;n;

kate<Jcrvcrnic za•,rzccza, Jakoby brah udz1a!
w zm·zucan)'Ch im KrudzieZnch.
"
Prokurator wk:rz;1'ł w plenwltne zeznanie
Małczyńskiego i waosił dla: !!1akzy1i ::;kiego o 8
m esi~cy, Kamu'iskiego o 5 miesięcy, Hłottiickle
go o 4. mie;:„ MilHera o s~ mies„ llrnbarza o i:
miesięcy i
wi~zienia·

dla Fdlksa Blotnickiego o 7 miesięcy
·

·

· Sąd jednak użn4ł, n pf~rwotne

szcHnfe w ®mu

popl'.aw~ym.

.

) I on,1·Ć;··· o:ia7i

zeznante

Malc:tytisk1ego nie mote . wyswc111ye do skazania
5 chłopców 4 :11ka11ał jedynła Małczyft:skiego na
6 miesięcy wi~zienia. immienlak-o· kart M' umie·

.

Pozostał.rth o.skarżonych lłnitwmnion0ą.

sk1tteczna . dzłtilS:Jnozc

·n~~~d '. pl'Zedai1twzJ~lf 5 ~t,'~

osłaniaj3fcJeh :z:vłoliiiły wania planów bol
ofen~Y'Wll . nfopł'2iyj aolelsk~. Kawalerj.a n~··t miał wsządzi~ w 'P.Q~
. s'Ka nawJąza:ra kontakt z·. priqe.dnięnft,&ttą._.;. energfozn1e zwa,fo~i[
t~i nftpr~ryjaciela.
· ·• ·
· :mog&oe przybr~&·~11ąr~

sznh odd'zfaMw

6elfL.· •pokrzyto·
Rząd będzie

. woj:sko';

aby

e ·1wwstania,

.

~ł.l'rewólueji.

fałszywa władamośc.

.Z

frontów~~·::;·
:Berlin, 31 pa~dziernlka. (T. wt)..
.
Londyn, 31 pazdz. ('r•
Uzasa.dBerUP, Bl pa~dzlernika. (vf. ..[,··~
'i. „Germania/ ' pisze! Niektóre pisma (tonioniają -projekt ~re~ytn w wy~okcnfoi 400
M:eldune k ochotnik 6w 'do Woj1ka. sołymóww•e111'łorparjrmtwJ.1:1?~orset~n'oWl·f~skna·r. kl:a~e:it:.1r·nzf miljonów f. szt„ ~o:n.ar Law .. po~iedzi~ł:
Podczas gay we Włoszech m;
d1
~J 'IV "'
llv G
Kredyty„ dostarćzą sum,y pott'Zl'llmej do . ny pochód zwY~ięski sp:zymier
,
Pol&kłego.
.
Rzes7jy. Wiadomośd ta jest fałszyw~. )ta- pif>rwszego tygodnia. mleR~. stycznia. Od
pr'.l::vbiera planowa~y przebieg, ni~
Wobec ogłoszonege na. dlień 26 U~ czej prowadzone są w rótnych kierunkach pogzfj;tku roku bndżetowei;
rn dQi1>29 paź armja we FlandrJi ~ad~ła an~. _..
stopada b, r. przegląda wojskowo~lekar- rokowania.. Wyłoniły sią przytem ró~ne dziernika przecięttis
w;,datld daiennew;r · dniu 3o października c1ęt.k~ 1
· skiego ochotników do Wojska Polskiego - poglądy, na. ;podstawie których przypnściQ nosiły 6,648,000 fontów,
wskutek czego klęsk~. w· ostatnim . tygod~1n pr
Wzywam tyc)l WSZJStkich. którzy zgłosili ·mo~na, ·. it Ź'ostanie osiągnięty wynik za- -prowizorjum bnd:6etowe.
został(} przekro- pomiędzy poszczegól nymi dnrn:ni w
11~ jut do Wojska i zostali weiągnifloi
d1n!alniająoy, przyczem hr. Hert!ing obej~ czone o 1,237,000
Nadwyl3ka. wy- walk znacznie zmalały. Po c1~żki .,
na. list~ ochotników , by l'!ameldowali si~ mie zapew~e stanowrnko kanclerza Rzeszy, datków na wojsko fu'ntów.
i fiot<'} wyniosła 590,00!J łamaniu sią angielsko-francu~kic~ a\a•
osobihie ·w Głównym Urzędde Zaciągu . oraz p.reaesa ministrów>
fuRtów, na różne w:y~lziałr ału?Jbowe masowych w dniu 22 paździermk
&, "'
w Łodzi, Aleja Tadeusza Ko:foiuszki 1
r6wuież i 26 tegot miesiąca, w. dnitF
(dawniej ul. Spacerowa.) w eiłJigt1. soboty
po najpotężniejszym og-nin przrgoto·
8 b• m.. w godzin.a.eh 9-1 i 8-f wi&Cł,_
czym artylerji i dług;otrwająeeJ
Zgłoaió idą ma.Jl\ takie ci, Ji:tórsr
dzie huraganowe j, :rozpoczął siq atą.k
to pneglfidu 'W'. d:nb1 Ił maja 'b. • :nit
Ogłoszenie.

wl.f

ci.

<M

kan

gielski przeciwko frontowi. od lasn H ..,:
hoalster a~ do kanału HoUebeo~e. Po..,,,
)4tl~ w,1owi1 1 l'lJ. ~
mo dtd~ystej pogodf ni?przyjaci &l rlu~
. kioromk G. U. I..
poprzez błotniste piaski .wyr-yr od gf.
tów przeciwko · frontowi memieek1~
tłumne masy piechoty, za któremi d~
gęste ruerwy.· Wściekłośó ataku ski
wana była ~łównie na Pa~schendale.. ,
taj tei wojskom sztm'muJą.qm pow10
się przedarcie poprzez mieJscowo.ść
W gorących i. zaciekłych. zapasaeh w
ska. niemieckie zdołały Jednak w kon
ataku oMbrać przeciwniko wi utraco17·.
miej scoweśś. ,
. ,
· Z magłiatra'tu. Magistrat posta~
W cofających sią szeregao~ an~h-.;:
nowU nraądzi~ gospod~ dla. włóezi,gów
ków, grzęznących w błocie, ogień ~Jsz„l;
1 tebraków przeohodlfie h przes nasze
, czą.cy ·artylerji niemieckiej . i karabmó'\f, ,
miasto, aby po przenocowa niu j wydeI maszynowy ch czynił straszllwe spustoszeCJ\,
zynfekowaniu mogli dalej· iś6 w drog~.
nia. Mimo to jednak anglicy znów. pr~&-iz
Gospoda "' spomniana mietcić si~ ;ąd1ie
, szli do .ataków przPciwk.o frontowi Ill&:
pr1y ul. Garncarskie j.
mieckiemu. Wszystkie usiłowania i~~ sp~~:ł
Maj~ w'giel. .Magistrat pneka-·.
i ~łY. je,d. nakśe na. nicz~m, przyozymaJąc i:nr.•
. nł w tyoh: dnia.eh szkołom i inst1tuojom
Jeayme bStrdzo. dotkll:we straty.
I walk we. Flanfil.'ji.
.·.· \
.~·w-·!'\.~~·~;-,,~~"<""'"7"~~~:--~- •_ '~
miejskim odpowiedni!l llodd węgla i drH·i
Natarcia, przeds1ębrańe z obu stro•/
__.. W cięUcleli watltacli: .na fr<)n,cie belgijsko • :fran- schna, a kaidą piędhlemi:.....uasza~ potokami kr'\\'11.. I Ypern-Me nin, po. większej części
wa na n&dchod.11;\oy ohe"f zimoWJ'.
b'yły:?
~kim polączone 3.ily mchodnlch przeciwników
Ilustracja nasza przedstawia wie! Lys we Flan~
tłumione prz.ez. a.rtylerj.ę niemiecką jd~
Podatek maJ&łtkowo-.dochodoa · państw środkowo -, europejskich ponosió muszą drji, o }).tórą w ubieglą
niedzielę tocźyly się zaci~'t
w zarodku samym. w.~ wielu miej~cae,,h}
W7'. Rozkb.dadanie podatt.u maj!łtkowo
1fe.słychane ofiary~ Dl uz)'.'Skaó jakikolWie~ choćb3'.
te 'walki. Z kwitnącej osadyJ dzięki „przyjaeie'.4
nie z<łołałJ one przekroczy 6 nawet pierw~1
doonodoweg o sosta:ło jllł ukończone 1 w
~iwilowy aukces.
:skim.'• bÓmbom i gran.atom,• · pozostaly
dziś. tyłM
•
,.
.
t<
.
szej. faz.y pr.'l;j.gotowawcze.j, albo zała.my···,"'.·(
czasie najbli~HJm mieHkańcy otrzymaj~
' Kllide mia.steczko, katdą wieś zd:obytva6 trzeba io- gruzf:•
wały
się w celnym ogniu obronnym.
·wezwanie do wpłacenia takowego do kagogz.
12 yr poł. nastąpił silny at.ak n11.~
JJ miejskiej.
Poelkap·elle , który został całkowicie od;„
W ydzial zd:rowotnośoi publiparty. Wieczore~ jedIJ.ak · po gc;idz; 5- ~t· „
"imej. Jak nam. komnniknją, w mJejprzeciwnik
ponow1l swe ata.l!i. na fron.EHS'
306,000,
na
z-aliczki
dla koalicJi i· d9miskfoh !iakładaoh kąpiel owyoh zdezynf ekopresią
od
Ppelkapelle
.aż do wsohodu o~Zoone..~,
rtrów 341,000 f. "Ciesz~ się", 'Ciągnął\ dawano i wykąpano 85 wifi.źniów, 35 . teb·
beck-e
.
.
W
w~cielrłych walkach, -.JJQmifilCJ,
o
t
1.h
l
.td
·
·i . .
(T. w..
ł)
lej Bonar Law: t „i!t mam
,:,z oa om, 31,paz ziermrn
.raków i rno osób oywilnych, oraz zdezynA ok azj~
l oznajmie, ro~rzntnego nakładu · sU nie.pnyj,aciela,,,.
fekowano i oe~yszozono 20 mieszkań, Korespond ent „VissiMhe Ztg." komuniku- fak wysoce nie yl 1rn np:lja, . ecz . wszJ- , wszystkie· aiaki }ego zostały przez niem~ .
" z.aldadaeh kąpielówych :firmy „Krusohe je: W dn. 20 :października u Tereszczen- stlde rządy koalicji miały możno~ć. oce~ ców odparte.
.
·
~
.~
1 Ender" wykąpało si~ 555 osób, w „my- , ki stawili się posłowie: Buchanan., Noul~ nienia szlachetneg o sposobn, ·w jaki .rząd
Wieczoram tego krwawego dla a~
Jens
i
Carlotti,
którzy
oznajmili,
iż
LonStanów
Zjednoczon ych użyczył swego !)O, kwie" 400 osób.
dyn, Paryż i Rzym. obecnie jak i pned- parcia przy zakupach w tym kraju .. Było glików dnia zbiorowisk a tołnierskie poł,
Poelkapelle zostały rozproszon e :przeli';
Osobiste. Nadburmistr21 naszego tem uważają za konieczne dalsze prowa- to publiczną tajemnicą, iż,
dopóki .Ame~ koneentryc zny ogień artylerji niemieckie
·niałta p. in~. Otłowski wyjechał wczoraj
M
dzenie wojny. Następnie posłowie zako- rylrn nie podjęła wojny, sposób fi.nansoJedynym sukcesem angielskich wysiłków;,
w sprawach miejskich do Warszawy na munikowaii ministrowi spraw zagraniozwani@:. naszych tamtBjszych zakupów, oraz
ldlła dni.
nyeh, że zamierzona konferencja paryska, sprawa korsu wekslowego , były zagadnie- rozpaczliwy ch okazało sią opanowani«"~ ··
ma składaó sią jedynie z przedstawic ieli n~arni .n~etyl~o powa~nem~, lec,z niemal nieznaeżnego wgłębienia linji niemieckie M;;
rządów, oraz że zatem osoby obce (miano memozl1wem1 do rozw1_ązama~ Ogolna pr.ze- na zachodzie od Passchenda le, które ·ei
najdalej idącem wgięciu nie przeI!ot4'
na myś.li przed. stawici.ela. rady., Skobelewa) wyż~rn, wyrlat.~\Ów w ?t::tgu pół roku WOJDY
350
metrów. W nocy ograniczyli sitf·an~i
nie bądą mogli fryć dopuszczen i. -Teresz- . wym osła 43 ,1 pół .. IDllJ_ona funtówj to z~.
czenko :Poprosił owych trzech posłów 0 1~9,000 funtow, a.zien~ie._ Sprawę zdobycia glicy do silnego ognia działowego. Miastfł;;:·
Roulers i Dixmuiden chwilami znajdowałft~~
złożenie .Piśmiennego oświadczenia. ·
większych za.sooow p1emeiżn:rch w drodz~
.·· \~.
· 22 października zjawił się Buchanan opoda!kow_~ma zbadano, lecz wnadł.a o~a pod. silnem ostrzeliwan iem.
W Artois i na południe od Sł\~~
u Kiereńskiego. Zakomunikował on Kie· UJemme. Ntem~l .cała. _nadwyż.lrn WJdatkow
Q.uentin miejscami znacznie wzmagał sif';l
reńskiemu, że sprzymierzeńoy, obstaj 4 przy przypada na mrnrnterJUili WOJDJ.
ogień działowy francuzów.
Komun ikat niemiec ki.
swych oświadczeniach i że generałowie
Rnzski
i Brusiłow na wie1kiem. zebraniu
. Na. północnym wschodzie od Artoi
(wieczorny) . _
Rosję.
sfer mieszczańskfoh, odbytem w Moskwie
na froncie bojowym w przeciągu "d!l~
Berlin. (Urzędowo). Wielka Kwatera pod przewodnictwem Rodzfanki, grozili
.
WiN1i'ń, 31 października. (T. wł). ...,całego 'trwał ogień artyleryjsk i, któ
otwarcie wojną domową n~ wypadek, gdy- „Zeit" donosi z Lugano: „C.urrfere della koło wieczora pod Braye i Cerny wzmó
Główna_ donosi 31 października wieczorem:
We Flandrji .i pod Chemin des D~- . by . rząd Kie;reńskiego zechciał użyć za- Sera" komunikuje , iż w Londynie panuj13 si~ znacznie· i trwał aż do zmro.ku.
mierzonej konferencji pt.ryskiej za kładkę w~elłde oburzenie na Rosję, której ofiarą
· Również i ńa wschodzie od Mozy
mes toczy się ak6ja artyleryjska o zmien~ . do rokowań pokojowych. 26 październi padły obecnie Włochy.
ciągu przedpołudnia ogień armatni pr ,
11ej sile.
ka Skobelew został · wezwany do posła
brał znaczne rozmiary. ZamierzQny at
,,,..
Na wschodzie nie wydarzyło się nic amerykańskiego, który· wystąpił w roli
francuski nie zdołał się rozwinąe w
ran~jt
życzliwego pośrednili:a..
·Posi'lł nalegał
mieckim ogniu niszczącym. W okolić
szczególnego.
usilnie na Skobelewa, by odwiódł radę
Ornet koło wieczora, po silnem p;rzy
„ Baiyiea, pl października. (T.. wł.).
We Włoszech toczą si~ :pomyślne robotników i żołnierzy
od zal!liaru udzie- .Agencja HaYDSa; donosi z Petersburga: towaniu artylerJjski em, frammzi .prz
.valki w nizinie TagHament o.
lania zl!ltnych jej dyrektyw dla Paryża. „Action Franvaise" komunikuje, lz afera shp.vzięli atak w lesie Chaume. Z.ał .· .
Liczba jeńców podniosła się do prze- Brak jeszcze odpowiedzi rady w tej Lenon Desaucbes' a -pod względem donfo~ . si~ on jednak w ogniu karabinów ma
·;ido 120)000, zaś zdobyczy do z górą 1000 sprawie.
nowych i granatów ręcznyoh.
słośei swej dorównywa aferze Bolo, a na.. · .
dział.
wet ją przewyższa. Desaucheę w1datko~
Podczas ,ataku niemieckie go w)e
wał na rachu.nek Niemiec 20 mt1Jonów,
Chaume W:· ~:Q.lU 29 października, p _·
·rosyjskich~
2;'czego lO mi:Jjonów na kupn@ dziennfka. o~łos_zoneJ JUŻ liezby jeńców, zdo.
Komun ikat austrj.a. cki,
. Ba:Kył~a. 31 paidz. (T. wł.) Biuro Zachodzi pJtanie, C~l stało się z ·ręsztą rowmeż 24 karabiny maszynowe.
Iiavasa
donosi !li Petersburga~ Oficerowie pienifidzy.
··
Wiedeń. u;zędowo donosz11 dnia 31 ga_!'nizonu
petersbnrsJ~iegti zwołali zepra_· lpa~d'liern.ika:
·
nie dla omówienia obecnej sytuacji ofice·lłłnte_ch;.:,
. Armja sprzymierzona. marszałka pol- rów w armji. Po "długich . dehatach poWieden, 31 pażdv.i~ruik~(T. 'wł:);
"'nego arcyksięcia Eugenjusza wdarła się wzięto reznluejt}; '! której "Q:fioero:wie oś
_,Wiener Allg; Ztg." d:tj:rJ.ąsi• z Lugano:
wiadczają, iż w. istocie niema anf armji
pl~1Hnvo w góry źródeł 1'agHamont o i na
oni autoryteta dowód?1ców, wsJ!.'utek czego W prowinc.jach włoskicb .Tre"V1'&.e 7 Yic~n„ - . prymadorma ępery:-prof. śpiewu
.równinę wenecką.
armja nie 11otrafi ob.ronić kraju. „Jeste% za. i Padua panuje wieHH~ ~z:b.u.rzenie:' !l"ozp..i!G:lli:"ła łekoje 111 siebie i w
Na innych widowniach wojny nie wy- my zdania", powiedziano. dalej: .,,i~ nade- Na dworcach kolejowy(}}ł' ~''..r~łl:yv-i'e;.i Vi;:.
111111&1111:. hn. Chopina„
..
cenzy tłoczą się tysię(}e ,fifdfi;r~CZ%ltnją Ustlirnianie, rozwijanie głosów i popraw
dariyło się :nie· szcżególnego.
sz~a chwila, iż należy to oząajm~ć pn·
wansowany<;h, dykclł!, przygotow. do . n
bl1c:mie, ażeby nikt nie. łudził si~ i nie eyeh na 11102ność wyjaz.dll. •. ;·2:\
operowych i e_strado~ych, uczenie całyc
Szef sztabu generalneg o.
oddawał siQ iluzjom.
"
Przv:mu1e zamsy codziennie u sieo:t ..•
Paołrkowska 275 m 6 od in d · 5 e,.
• "
„ o p~
1t1n~li.

i

PABJĄ

ICE.

JCronlka Jabjani

I
!

l

f>

ł
I

••

•

•

.Io

, Rosja pod

ł

•

o;

·

koalicji.

I

Oburzenie na

Iowa afera we f

Rezolucja .oficerów

Pndka we

'<

Komunikat

włHki.

Rzym, a1 paźdr.iernika. (Tel. wł.}.
i~r;, :,GJtól)(l'.La. . kwa~era donosi 30 października:

1W

obawie

'

:"

, •

<

•

~

• _.

wystąpienil. hołsze;ików. ·

liopenb~a,

31 paźd-i {T.: wł.) · We·
do.niesienia Pet. Agen. Telegr., lrrą~
W/ Petersburgu wieści, · iż na Mień. 2
· · · · jhln,l,~, wi~ł:.

dług

Maria Kamińska- łoszy,

Xelr.'la Monczkf,
Haltreclit ,

He~1·yf:f,.

zaśtu;bie.nł.

ł.trja

l

ptekuńez

Oł.ąfi.rtenie

li

191~

IV.-ej klasy 12 i 13 Listopada

l Paryf, 29

:r.

669-1

. 29110

październik&.

21110

i proe. pożyczka. francuska.
3 proe. renta. lra.Bcusk:a.
•
i iwoe. re»t;r rosyjskie z r. 1906
S proc. renty resyj1k:ie z r.1196

88.70

88.70

61.25
66.50

G1.2ri.

Credit Lyonnais
•
Akcje kanału suezkiego •
, „ BdamJkit
•

.llóO
4660

61..

Bank Paryski

-,~-

„
„

Li~.1u1zewi1kie

•

Le:r.ta. Gold
Rio Tinto

Bakhukiu

„

'l'ulsld~

„

..

•

1155
4650

750

'f64

41.1902

4i.1890

.łla.:cowskiio

11

--.-,

~90

293

; 29 10 .. 27118

I.

166.76

Czeki na Berlin' •
"
.Amsterdam
11

„
"
„
„
„

„
"
„
"

Znryeh

" s~r!ę

.

„

11

„
"
„
„

-.-

na. Londyn

29/lQ

:Beriil! · , .•
Rzym
Wiedeń

•
Amsterd&m •
New-York •

.:

"

Lendyn
Canauian Pacific
.
Al:lact1nda. Cli)pper. Minin·gSrebro

64,37

83.2~

84,75

warszawska.
31 października•

TR.ANZAKCJE.

-.- __
:

Obligacje m. Warszawy z r. llHó •
• •
6 proc. Obligacje m." War·
szawy z r. 1916 . •
•
-GIEŁDY.
Listy za.;t. Ziemsk.. 4 i pół
Bei•Un., 81 października. Notowauia kursów dewiz
proc. • • • • • • • •
za wn:iłaty telegraficzne.
Listv zasit. Ziemsk. 4: proc••
Listy :11ast. m. Warszawy 5
'
.„ '
płacono żądano .
proc. . • • • • • • :
Listy zast. m. Warszawy 4 i
pel prM. .
•l'•iJ·: •.
813.75 812 2i
-,";;~·~i.• J;·
230.- ~B0.50 ReJ!:ta • •
::·. • ·· •·
257.20 SerJe ros. •
256.75
231.25 231.75
Kerony 60.llS, 60•.10. ' _
156.7il U'l.64.20
64.30

6 proc.

~prawozdanie

..,,,,.,,,.

~~

171.- - . - :'""~ .

--.- -.-.-.-"-

209.W - . -

111:- 170.50
110„..... „

.-~.

134.50

144.71?

62.87

Papiery procentowa.

183.5@

5.73 :
4SUC

4.7UiO
li8.!l0

··,

81.2i
29.5i

I

•

6.7450

•<

20.41.ł

27110'

· -

Pary~

Giełda

.20.75

SB.75

201.4.56

29/10

· Weksle na Berlin

„
„

79.iCł

il.to
M•lo

4:,1)6

pa~~,::;k:.

Nowy•Yor<, 27

il.66

21.61
79.50
62.75
i'l.75
39.75
200.-

.•
...; •

Paryż

32&:-

a.5@.-.

·-

II

„

246.55
1.28.&U

łfowy-Y0rk

„
11
„
.„
.„

„

244.50

123.0(;

Petersl:rn.rg
ffe'zti;.kb.Glm

Zurych. n va~J:i;iernik:a..
Wpłaty:

165,'ll
490.-

4Ql,&O

; _,

-.-

!~

1::: .:_ .

·150•..::_

;; 4-.

-.->"•,\

meteorologiczne.

z· gł~wnej st!~ii obserwacyjnej warizawskiei 1 •
56.25

66.-

b4.87
100.-

-.-.- 164.25

166 25
4u/u

41.87

11.211,,

11.'-

..

27.8712
27.47 1/2
3r,d:.-

29/10

,,
Czeki na Berlin •
" " Londyn

„ „
„
11
„ „
„
„
„

„
"
„

Pitryi; •
Wiedeń
Kopenhagę

Sztoklmlm

Nowy-York
Sz:w:tjintrjf!

.J

2U.lll
10.H
29.85
20.lU
77.35

92,_:.
,32i.. 49.iO

425

in

42.12

/2

11.22 1

11.05
27.92 112
27.iS'/ 1

;J3i.5u

27/10

Data
OO/X 2 l'P·

110 X

et>l'·

Si1:X: 7

r.

i

IT~mp Pęiir;~da ł
s,o•

•1. za.chin.

's,.o:·

•1. -

"'

fr ł ~!~·}

0

ł

1e,6•

ł

4,li•

..

•

.

Uwagi

ł
1

Y ubiegłej dobie:
Poeh:murno i ehlodno.

Zapol~ie,dź n'~. G·zwartek 1-go Hdopada;
&hłodno.

fRm'J

--

ffi

Zmiana.

L lf$@lł

Druk i nnkłid: WJdłWDiCtWtl nołsil& A. NAPIE~ALEl
C. ZłWiLl~'Slł. .

Wystawa ......

ZJ raz wŁodzi ·

Pi

<.

. EwangeUcka ·lf!· Hr ł:

otwarła

we wforkd •o .
po

'poł~
Wejście bezpła:tne„
Wszdkte peU1cce n a u Jp) w e

od 4 do 7-ej

:z. lll!ila&;t;aSJ.

poteeat

"\Vspołczesny dramat ~ycfowy ~w 5 ·wielkich c.ząściaoh
„,
w roli głównej słynna artyli!tka.
·

Resz tki

:ElH2 '1'.A.. 1\1.J:C>Fł.IG~.A.

bawełniane

i welniaae na
ubiory i okry~ią 'rilę.skie,
damskie 1 dziecinn:e;
Tanio 1u1byó· mo*na
Łódź, Widzewska 78, m. 'l.

'

Muzyka. specjalni& opracowana do obrazu przez 2'nanego mistrza 'p. Chwata..
.
8797~1~1

n

pi~tro,

.

..fr.ont.

~s~a-s-4

•• 1

1

Bant Han~I~ l to~zi
(Spai>CfflDWB 15.)

AsekU Puje potyc zki p:remj o"Qle szlae he•
ekłe od. ciągnienia amortyzacyj.n.ego, odbyó sitt maj21tceg-0· w dn. U. listopada r. b.
8762-1

I

811=================~===~,--·
Zarząd Tow. opiek.i nad dziećmi „GNIAZDO"
w dn. ·1 i~ listopada (czwartek i piątek) urządza sorzedat

==ZN ACZK A

:Ozi e · :c>zi s

a w dnfu 2 łistoJ)'łl«la {tylko w piątek) sprzeda.1:

żałobnych chorągiewek

OBRA Z
ze~serjl 1.917·1 8

n.a groby zaJC!1i. aat ś~atza..
Centrala. kwe111ty znaezk& i chor!łgiewek: mieści sit)
pnr ulicy Piotrkowsk iej 106ł gdsde łaskawie raczą sią
za.p1sywaó pp. Kwestarki i kwestarze .od dnia ,28 bież.
m-c& między godzinami 4-6.
8667-8-B

Dziś,

ponrz. ofic 1

ter~burgu, prakt1kująea 2~

lat, przyjmuje od

E

Ofiara ·.brutalnej

Taj1mni1zy romar: 11Jzy11 miłość zpoza grobu
Upiór Gustawa z Dziadów Mrnldewicza itd.
Bilety do nabycia w kasie Sali Koncertowej.
8801-1-t

Reiyserja "Crrb an..

11.lllllllllllllll'llB!llllllllllllllllm~.._

1.so,

Dziś 8.15 w. Nowy ·Rumorystyczno-Taneezny

ma jeszcze do

i 9„

o

odstąpienia.

· k'ilka pokoi
z ogrzewaniem,

4.so, Gs

wynajmuj~(l

je miesil!loznie.

8~ńl-~5

P•ogPam nr„ 5„

8'J1J ·

i całodzienna utrzy•
ma:u11~e . 11 przyzwoite j ., to.J
.....: ~ ::· dzińy. :: .;-

Lód ź, , Dlnga ·. N2 .24.
.i

B:,,~p~ję
kwity lombardowe , brylanty

:ie o

zupełnie świeżo zaangażowane siły.

PozzuK1wane są pokOJe umeblowane w pobJ1żu
teatru Scala. Oferty uprasza si~ prui;;ylać pocztą,.

-

PiołrlunMska

wszelkiego gatunku do najelegants zego

zia 4 ·mark i

i

własny

zeluje

różną biżuterj ę •. ::

:: i

-

Ni 89„

A. Lew.liowi cz i Ska.
876•-2-l

warsztat

Oryginalną ,,Elastyką" „z~~ :1:~:· do
(W
2

zupełności skór~ zastępującą).

.

-

te

~ta

Choroby ząbów i jimy
·
u:11tnej.

,________

Przyjńi €Id 10-J i od 4_;_7

·1

111

materjały

?astą,oit

elekłrołecbnkzn&
8619 1

gazu.

(iskrowy~ bez -benzyny)

·R. ,KORN,
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