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Założyciel

i wydawca Jan

boka wiara w demokracj~ __ wzblldza w nim
troskę i niepokój.
. •
Nie należy jednak r~~umlec, że Br~n
des na miejscu. demokraCjl wybrałby tn~

TO!JJ.Akc. Handl. Prz@m.

ną formę.

apno ł

Dachowkę cementowo ..azbestową I glinianą.

W Niemczech

przesilenie wewnętrzne•.. Dotyczy ?no ';l1etylko osoby kat1(:łerza, lec.z także 1 to Jest
naj waŻlliEj szem, całego cotychczasow~go
systemu rządzenia. Jr:st to zatem proba
Qokónania głębokiego przewrotu .poht~cz.
neO"o środkami parlamentarny~l. Bl(~rą
om ~l.ej udział w~zystkie stro~mlctwa memieckie z wyjątkiem ob~ skra:nych skr~y&
deł-kollserwatvstów

l'isŁów.

i mezawlsłych socJa..

Trzon ·parlamentu,. a także i s~o ..
łeczeństwa - cztery najwI~ksze stronm<:",
łwa - centrum katolickie, wolnomyślm,
postęp{!)wi
rzyły blok

.

i większość socjalis~yczna ·!1two~
dla przeprowadzenIa zamIerzo·

n-ej reformy.

EMIL LUDWIQ:

zachodzą tylko

Jak si~ robi mini~trówl

rzeć dyktantl'ę

Widownia przedsfawia wielką hallę
parlamentu. ~budowaną w grec~ stylu,
ozdobioną WIeloma kolum.nanu. Ow;go

w tem, że gdy skrajni konserwatyści i wszecbni.emcy wzdych!lją. d?
t. zw. "silnego człowIeka" rade r,czej uJ"

rozpotzęło się' wieI~ie

.

.

. Idzie opok6j i j~go przyspl~sz~me
o demokratyzację rządu niemieckiego. Dla przyspieszeniapo~ojl.! stron..
nictwa. nowego b!o~u .domagaJą. SIę, aby
rząd stanął jasno l meaw.uznaczn;e na stanowisku .bezaneksyjnem 1 to zarowno wobec Rosji, jak wobec. mo~ar?tw z!,chodnicb. Ządanie to formUle SIę Jako POW!?t.
do stanowiska rządu i parlamentu z dma
4 sierpnia 1914 r., kiedy to stwierdzon~m
zostało wyraźnie, :te wojna ta jest dla NIemiec wojną tyl~~ - obronną.. Bl~k. żąda

ni~ demomtyzację. Ni~

miec z jednej strony a wyrzeczeme SIę
zaborów z drugiej, to· ogt.omna większość
sfronni'ctw domaga się takiego kanclerza,
który da gwarancje, te ~r!:lr.t~,::-ą zmianę
wewnętrznego systemu n:erru'c~(!~go przeprowadzi szybko i sprawn'~t te prze;~ Jasne pestawienie bez aneks:nnych C€1J.ciW polityki wojennejstwor:,y podstawy. dla ro..
kowań pokojowych.
. To też konsekwenCją powytszego był
upadek kanclerza i miilister~um pnlskieg?
N,:stępstwa długo na Się zapewne me
dadzą czekać. Wczoraj pi~ma Berli~skie_
wydały dodatki nadzwyczajne z ObWIesZ"
czeniem, że następcąp.von Bethmann .. HoUwega zosi:r;,;' sekrest~nu. miniisłell" jum

tarz

sów P. Dr.

Miclu~e!iis ..

finan-

tlldzie~

·zatem restauraCjI tego stan0V!lska.1 lasn~.
go określenia go bez wszelkIch nIedomo..
wień.

W związku z tern
koju stawia blok swoje

•.

dąZemem

do po..
co do r.e",
form wewnętrznych. Streszczają~ię one
w dwóch punktach ~ wprowadzeme parlamentarnego systeiIl:u rządów. i natychżądania

miastowa reforma SeJmu pruskIego na za-

sadzie powszechnego i równego prawa
głosowania.
Wewnętrzno

.. polityczną przebudowę
Niemiec uznano juz dawno za konieczną.
)Prr ,konanie to pOdzielają wszystkie stron ..
ni~twa i wszystkie politycznie dojrzałe ży

Wioły niemieckie. ~odz~elał je tak~e ~d
.dawna kanclerz, ldorYJedna~ ~eahzaCję
~ej przebudowy wyobrażał sobIe lako. pro..
tes powolny, przeprow~dzan~ . stopmowo.
Tej samej . pOłowlcznosclh?łdo:w~ł
kanclerz wciągu· tej. wojny w .dZl~l~l~
lPolityki . wojennej i zagranicznej_ DZ1~laJ
lIa głowę jego spadają zarzuty, ~e. polIty:

tę niemiecką otoczył~ mgłą

nlejaSnO~Cl

Jętnie

naraZiły

~ niekonsekwencji, ktąre :vy~yskiwane ~ml~·

przezwrog6w NIemIec,

le

ltaciężKie szkody i straty.
'. Opinja, . :ie· Be~b m.ann~~ie je~i· ~

sta-

łVnętrznej i zewnętrznej na te drogi,

na

.

"leWBlu[Jine mńlr JenegO
Jedno z pism wiedeńskich otrzymuje
od swego koresporrdenfa z Kopenhagi następujący ciekawy szkiC;

kopenhaga. w
W ostatnim zeszycie

sopisma "T:lskneren'"

końcu

czerwca.

duńskiego

wypowiedział

cza..

Jerzy'

Brandes swe uczucia względem rewolUCji
rosyjskiej, które nazwał "rewolucyjnymi
myślami".

.

Wita on· rosyjski prz~w!ót z !a~Ośclą,
która jest nie tylko raaOSClą m!łulącego
wolność. wrqga wszeI~iego uci~ku, lecz
jednocześnie jest UCZUCIem człOWieka, który już omal 2e zwątpił· w ideały wolnościowe.

.

A jednak radość Brandesa z p~wodu
rewolucji rosyjskiej i jej rzeC7Ywlstych
dowodów i skutków, nie zdolna Jest przytłumić w nim gorzkiego sceptycyzmu.

Sceptycyzm teli wyraża SIę w kry..
tycznej analizie hasła, które należało początkowo do francuskiej rewolucji, a o~e~
nie przeszło i.do rosy)~~iej. mianov.;cle
hasła: "wolnośc,

r6wnosc 1 braterstwo.
Jest lito możliwym, zapytuje Bran"
des :by w jednym haśI~ zawie:rały się
pojęCia równości rwolnoś~. DrugIe.z tych
pój~ć musi jut być WIęC ogra łHczone
pierwszym" .
. .
. . W wyborze między tymi dwoma Pl) ..

st111atami wypowJada sięBramks z.a wolnoś~
cią: . jest.zdania, że wówczas dopIero w?ł:
ność będzie doskonałą, o ile do wolnoscl

politycznej pr.zyłączy się wolność. ekono:
miczna czylI mnem! słowy, że w!>l~ość po
których· ogromna większość .narodu prz.... lityczna wzmocni się przez przYlęclC: wol..

Dle

'WprowadZić

niemIeckiej pohtyki we..

gnie· ją· widziec, nrianoĄ\icie na drogę ku
i'?kojowi,ta opinjajest powszechną •• Pr~e..
tlW Bethmannowi są

wszyscy.

Rolnice

podłu.g włas~ego ~a..

q

łÓdź, ul. Wldzewsku łfg 60,
poleca ze składu i 'A?agonowo materjały budowlane.:

Gemenł, Bełl$iiela~ne,

Jest on,

Cezarystą" i

nego

handI1t~..

Również

w~lucyjnej

.
re-

przeciw in?emu hasłu
występuje Brandes. Olę..

Rosji

ł

UbóstWl.a wybItne J~d
nostki obawia się więc meco o brak I~..
dywid~alizmu w budowie: nowego rosy l
skiego państwa.
.
O ile jest śmiesznym. aby zero, jak
Mikełaj II mogło rządzić wielkiem pań
stwem, o' tyle również jest śmieszl1Yl!l'
aby każdy, nawet niepowołany, mógł SIę
wtrącać do rządów.
.
Rewolucyjne myślił& nieco reakCYJne! ••
"
(L~

nia

I

PrIe~ił~Di@· ftiemie[kie.

Rok VI. -- Na 192.

()rodek~

przedpołudnia

zebrało

~lę ~koł~ pięć

dziesięCiu deputowanych l dZlenmkarzy.
W głębi przyległego gabinetu, fam,

gdzie zwykle w świąty~i .znc:idowato S!ę
sanktuarjum, prezes mI nlstro w obraduje
z przeehfswldelami stronnictw. Kryzys
gabinetowy tr':J:i i nikt nie,wi<:, ja~ się
sl.ończy. i gGjiby ktos C?S W1ed~lal,. z
pewnością milczałby. pómeważ me WIe
się nic.· trzeba więc nolens voIens udawać wtajemniczonego.
Poseł o czarnej brodzie zbliża się
do posła o blond wl!sach, a, kier:rją(:
swe kroki w stronę Jego kąta, nabl~l'~
jut pewności siebie, godnej zaufanIa l
wszystkowiedzącej miny...
.Czyś pan już słyszał?" - mówi,
myśląc jednocześnie o ~ym, iż ~iano
wanie Masoniego członka Jego part)l, mo"
globy jej znaczne, przynieść korzyści.
Zagadnięty, który w żadnym wypadku nic ~łysze~ nie ,mógł, odpowiada
niepewnie l na wszelkI wypadek:
- Hm... W każdym razie nić to
jeszcze pewnego. --:
~ .
,.
- Alei MasOI;l z pewnosClą we]dZle
w skład gabinetu! - brzmi już o wiele
pewniej i bez wahania....
,
-- A więc Masom? Jestes pan
pewny!?.. odpowiada ?rugi. z ni~opatrz
nym ożywieniem. gdyz tak.l o.brot spraw
jest dlań zgoła nowy l nlewygodny.
Zbyć nie wyszkolonym jest jednak dyplo~
matą, by natychmiast ukr~ć s~e zau..
mienie. - A zresztą nie' Jest Jeszcze
rzeczą pewną, czy cały gabinet•••
~ Cura posterior. szanowny kolego. Bez. względu na to, czy prezesem
będzie ten czy inny, kandydatura Maso..
nie10 jest zapewniona!
.
- Zbliża się trzeci. PodchwytUje na"
ZVJlsko, .zupełnie zresztą niespodziewane,
w tych wypad!lach.
,.
•.
. - Tak, rzecze, mowlą o mm JUz
od wczoraj. Pan tez uważa? Pewno
koleje?.,
. - Naturalnie - odpowiada szybko
pie"rwszy, który nie mIał jeszcze w tym
względzie iadn) ch planów.
- Czy Masoni nie jest nieco zbyt
młody?
.
- Zbyt młody?... mówi drWIąco
wynalazca Masoniego, - ależ dobieg"
on już pięćdziesiątki.
.•
Po chwili przyłącza SH~ Jeszcze
trzech innych, którzy właśnie przechodzą obok.
_
.. - Pan zawsze obarCzony Jesteś
. nowośCiami, zagaduje go któryś. - Ci więc
kto zostanie?
••
- Ależ, Boże dro.gi, ~kł I~b mny
ht-am:ał... Natonńast sensacyjne Jest powolani-e Masoniego .do-gabinetu! ...
I

&

- Masoniego? Chyba do finansów? ••
Ewentualnie i do finansów gOdzi się pierwszy.
- Ależ to człowiek stary i prze-pracowany.
- Co? Przepracowany? Wszak
skoficzyl dopiero czterdzieści lat.
. - A jednak persona gra.ta był dom
tYChczas nie Masoni lecz Fam?!
.
- To już należy do prze5z,ło~cl1
Wszak to już kwestia czte~ech ćz~ pi~'"
.du miesięcy! A zresztą: klm wla~wle
jest raci?
- A kim Masoni, kochany radoM
- Masonil?.. A!eż to człowiek idei,
to uódło nowych myśli, to przyszłość
krajul
.
Podchodzi lokai: "Wzywają pana
doktora do telefonu!"
:
- Pardon, m6wi, odchodząc, - to
przyszłość kraju, panowie! -woła zd,aleka
jeszcze.
•
.
Zaciekawieni posłowie, którzy staD
w pobliżu i słyszeli tylko ostatnie wy..
razy, przyłączają się d~ tró~ki.. Gl'~pa
rośnie, podchodzą bOWIem l CI, Morzy
pierwsi zostali przez kolegę z czarną
brodą .zarażeni" Masonim. Po chwili
przybywa nowych sześciu, a~ wre~zcia
na środku sali widnieje grupa, zlczona
z 25-ciu osób. Wszyscy mówią o Ma..
sonim, jedni sceptycznie, inni z entuzjazmem, ci znów oceniają jego z~?J..
ności fachowe i parlamentarne. Nikt
nie ma odwagi powątpiewać o fakcie
jego kandydowania.
W międzyczasie impressario je~
telefonuje do sześciu mężów władzy l
wpływów, iż kandydatura Mason,iegojesf
zapewniona.
ady po upływie p6ł godziny Masoni
-wchodzi do sali, posłowie wychodzą naprzeciwj wyciągają dłonie, winszują,
uśmiechają się i pytają...·
.
Masoni, choć nieprzygotowany or..
jentuje się w sytuacji,. znacząco uśmiec~a
się, a po kilku chwilą.ch tak slabC? su~
zapiera, jak Cezar gdy mu na KapItolu
poraz trzeci ofiarowano koronę.
Wszyscy idą d.o stołów•. Sala J8:"
daIna przedzielona Jest na dWIe. częscl,
przyczym jedna przeznaczona Jest d!a
posłów, druga ella dZien.nika.rzy. ąbIe
połowy oddziela symbolIczme szklana
ściana, nie przezroczysta. lec~ l?ozwalająca słyszeć, co się z drugIej strony
mówi. ..
..
Deputowani rozprawiają, ocemaJąc
szanse Masoniego, a on sam roztacza
przed swymi przyjaCiółmi własny swój
program.
.
Dziennikarze są w bezustannym
kontakcie telefonicznym ze. swemi redak..
ejami. W wydaniach wieczoro~ych ga~
zet czytelnicy znajdują następującą sen·
sacyjną notatkę: .
."
Co się tyczy portfelu mxmsterjum
rolni;twa to koła parlamentarne z co"
raz więk~zą pewnOścią wskazują na Ma
soniego, jako na jedynego kandydata,
którego wykształcenie pozwala mu... " .
Prezes ministrów wciąż obradUje
w głębi swego gabinetu.
ady wreszcie powraca W nocy do
domu i śmiertelnie znużony przegląda
już w łóżku gazety, popr~eczy~aniu po-wyższej notatki, zatrzymuje Sl~. p~zez
chwilę, a bezpośrednio przed zasmęc!em
plącze się gdzieś myśl: .
.
- Masoni, Masom..... RoJmct,wo!
Właściwie jest to nawet mezła mysI •••

-

w
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Połoienie
VI

robotników polSkich
Niemaech.

Wychodząca w Poznaniu "Gazeta Na..

na'Stę~ informacje:.
Wskutek zabiegów ze strony posIaw
połskich ministerj,wn wojny wydało rozpo--

rodowa" podaje
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Biuro P lJ I

Finlandzki"poseł do sejmnsQe. TanIlor
dzielne wojska pod rozkazami generała
donosi!
że w stoliey Rosji we wszyGtkieh
Cze
..
emisowa
miasto
Halicz
i
przerzucily
,jące ułatwienia:
1. Mogą oni wstępować do Zjednaswoje stl'~,:ze przednie na lewy brzeg . warBtw!1eh społecznych panuje Qbe{m~e nieKONSULENTA PRĄWNEGO
zwykle wl'Ggi nastroj przaelwk~ Fin13cndji.
Dn!.asfru.
Przy zapadnięciu zmroku
;(zenia rohotników polskich. Zjednoczenie
Również i stosunki pomiędzy ludi1ośei~ fin~
doszły nasze wojska do aoliny Ła-mnićy
~ma We wszvstkich akr~gach przemysło
la,ndzh Ił armją I'osyjsktli stają sif! coraz
i wyparły wroga po krót1dej wałce na
wych sekretarzy sw?ich: o któ~ych a~res~e
bardziej naprężane.
lewy brzeg rzeki.
nie trudno się dOW'ledzu::ć. KtO staje SH~
PlOTRKOWSKA 84. w oficynie:
członkiem Zjednoczenia, ma zap€wn~oną
\V owym dniu W toku tych walk
wzięto przeszło 3000 jeńców i zdobyto
'obronę przeciw nadużyciom Ze strony pfa~
30 dział. Wogóle w trzech dniach 'Halki
codawców i policji.
Do e Petit Parlsien" ćonos-zą z Jass:
2. VI zakładach przemysłowych, któ~ w dniach 8 t 9 i 10 lipca w kierunku na Take Jonescu, Cantacuzene, Bratianu, 1st.. rach podziemnyCh. tak, że kiedy rosjanie
Dolinę wzięliśmy 150 oficerów i 10,000
re zatrudniaj a duio polaków z Królestwa,
. raHs wręczyli podania (j dymisje.
dn. 1 lipca runyli do ataku, odparły nie..:
szeregowców jako jeńców i zdcbyUśrny
imają c! prawo wybrać z pomi~dzy. sie~ie
mniej niż 9 ieb uderzeń.
około 80 dział, między inne mi 12 tięź
:męża. z~l.lfai1ia. Tenże ma posredmczyc w
Ugł"iipC'ł!iUUlie sił VI par.a.
Rusjanie zatem wzmocnili w nócy
kich, oprócz tego mn6stwo pl'zyrządów
'razie sporów pomiędzy pracodawcą a fQ§
meHcie
Rzeszy
..
przygotowanie
artyleryjskie tak, że niepowojennych, używanych w rowach, oraz
'hotnikami i zastępować tychże prawa. Na
dobne
bj'ło'
jn:t
poprawić żburzonych nooą
d
Konsarwatyśdmandatów
43
I
wielką HlQŚĆ <narzęazi wojennych i promeza zlł'.ifania trzeba wybierać osobę, wła
stanowisk.
12
Wolno·f\{JD
serwatyści
..
jektorów.
llaiąca dobrze ięzyldem niemieckim.
Po gwałtownym ogniu nawałnicowym
45
NaiOdowcy liberalni
1>
~3. Ponieważ dotychczas otcokrajorOSjanie
un, 2 lipca ponowili swe ataki i
I;
U
'fi
a
ofensywa
wł~skalll
46
Postępowcy
"
:'Wcy (a więc i robotnicy z Królestwa ~ol
udftło S!ę im. wprowadziwszy znaczne siły,
8
Zjednoczenie gospodarcz~
ił
RcrespondenŁ "Vossische ZeHungll:
'skiego) tylko za osobnem pozwolemem
wtargnąe do okupu na prawem .skrzydle
91
Centrum
Leunhoff donosi z wojennej kwatery pra~połieii maj:ą prawo wychódzić poza obręb
pułku SS-go.
5
Hanowercz:ycy
sowej, że po odparciu ofensywy szóstej
gminy, ministerjum wojny rozporządza,. że
D
Nastała zacięta walka m!2~a z mężami
18
armji włoskiej w okręgu pomiędzy Brenię . Koło Polskie
;robotnicy VI razie pctrzeby np., gdy Idą
8 RG2jHllie muśieli literalnie wywalczać aoAlzatczycy
'do sąsiedniej gminy do kościoła, na po- . a dolną Assy, waiki w wielkim stylu ustabie każdą piędź ziemi - od zapory do za-<
l
Duńczycy
ły IJa
całym
f r o n C ie południowo~
;cztę, do lekarza, lub w.celach zakupna to"
Socjał .. demokraci
107 . pory.. Do południa zyskali zaledwie 2 t ys.:
~'warów, pozwolenia policyjnego nie potrzezachodnim. Zresztą znaczenie tej ofensy"
"
8 kroków.
Bezpartyjni
wy było raczej demonstracyjne.
bają.
.
Tymczasem jednak udsło się im rów";
4. Robotnicy mają prawo do, urlopu
Uzupełnienie szeregów w armji wło
Ogółem mandatów
392
nisz na lewem skrzydle wziąć pod ogień'
kilkutygodniowego. jeżeli podadzą albo
skiej drugiej i trzeciej, które prowadziły
Nie.obsadzonych"
fi
akr,Eydlowy bataIjon pułku 6~go i od~ilil~
:;Słuszne powody albo jdeli zatrudnieni są
dziewiątl bitwę nad lzonzo, z.daje się :te
jego połączenia.
;w Niemczech dłużej, niż 6 miesięcy. Ro- zostało juź ukończone tak, że w bliskiej.
Razem mandatów
397
Tak samo stracily \"szelką komunik~
~<botnikom, zatrudnionym w rolnictwie uprzyszłości trzeba się będzie liczyć z necję
bataljonynr.
2 i 3 pułku 86.-go pod
.rdzielają urlopów przed zimą tylko w wy- wem! wyda.rzen.iami na tym troncie.
Obłęienie Pekinu..
wodzą
k{l.pit:ma
Schroeilera
i majftrs Lud:.padkach nadzwyczajnych.
Dalej Lennhoff pisze, że nie jest nieIOMorgen Post" donosi z gł6wnej kwa- wiga, wskutek podwójn€go otoozenia i ni~
.
Urlopu udziela wyłącznie landrat, a
prawdopodobnem, że włosi, wobec zb1i~a
te!)1 chińskich wojsk republikańskich, znajustająeego ognia zagr&4zająeeg!l.
:w miastach, liczących przeszło 25,000 mie- jącej się w sierpniu rocznicy zdobycia dłJącej
się w Tientsill1e, te próby pośre
Olbrzymia. chmura dymu i kurzu zatszkańców,burniistrz. Trzeba się zatem
Gorycjil mogą zaptagnąć dotychczas daredniczenia ambasadorów państw obcych rozsłaniała wa:lCil&cycb.
,
:igłaszać do biura lnndrata lub burmistrza.
mniel1tęsknionego wkroczenia do TrjesŁu.
biły się o opórgenetała Tczang Hsuna.
Po
gGdz. 1 pp. kapitan Schroeder w~
"
5. Gdy r.obotnik iłie chce u dotychRepublikanie noszą się z zamiHem przy.. ' słał pr~z gołębie zawią.domienie:
aasoV'rego pracodawcy powstać. winien K!Fwawe słąrcia W Finlandji"
puszczenia szturmu do miasta, Nowy miIzgłosić podanicustuc lub na piśmie do
.Mój bataljoD lest od tyłu otoozony;
Donoszą z Hapal'andy, Zeostalnimi
niste~ . spraw zagranicznycbdał się dzi'landrata lub burmistrza, wymieniając po ..
utrzymuję
jednak jeszcze wcią~ pierwelą:
dnlami doszły do skutku nadel' kwawe
~iajdo Pekinu, aby nawiązać rokowania
:wodY: które do zml&uy miejsca go zmu~
lini'i&
starcia ~omiędzy wojskami rosyjskiemi li
%ambasadorami obcych mocarsłw~ R:ó!puszają (np. niestosowne lub zbyt cięzkie
Ogólna położenie bitwy nie pozwomo
cywilną ludnością finlandzką. Ta ostatnia
hUkanie twierdzą że są obecnie w posia:zajęcie, zbyt nislla płaca, złe obchodzenie,
na
udzielenie
pomocy tym walecznym.nie chciaia podobno doshirczt!ć armji ro·
daniu 60,000 ~ołnierzy, oblegających P~kin.
'mianowicie pobide, niedostateczne mieJeS81,!Za G godz. 10 wieezar widziano ie4
syjskiej konkcznych środków ~ywności.
szlnmie i t. p.),
. rakiet\.'.
wobec czego konflikt stał s!~ nieunikniony.
Wniosek ma ~adać atestu na zwolWei l ż wałczyli z przemocą.
Podczas walk na ulkach poszczególnych
Walka o
nienie z mie~sca.
mocy takiego atEs~
miejscowości Finlandji została większa itu trzeba sią zaraz postarać o inne zajęcie» I iość Finladczyk6w, nie posiadających WOld I',
KOfosponile:nt" V(E~lsehe Zeitun~",
Burmistrz luo landrat moie oddać
góle broni, zabitych' i rannych.
(Wat.)
Lehnh()ff; piSIe Ot'l. 10 lipca IQ wGjennej
sprawę co rozstrzygnięcia sądowi pałubo..
słnsunkoVJ
kwatery prll"(l'\,sj:
'Wilemu, jakipoś;:edniczy w spmwO'lch mię.. 'I
RokoW2ńia!ll
O
;,';
~.ch PiHl Z!;!}rawem S dn. 2
pO wcjmell
I
.
dzy pracodawcami a robotnikaw.l.
I.
. Według. (kp~sz z Helsingiors;.t. P~;;.Y: I l:p~a, w "tOI:H:U ll\hh! się Tos}anom oillągPonieważ się często zdarza, ~e wła e
,;SvenSka Da~b.~,:\'letli, która pO
I oył .am sp~claby delegat peter~")UJ:Si{lej :sąe IH)i"łiGdzenje l;l:·l11e z~pvmocą·':'l'O~
aze tych prżepisów nie znają, trzeba ob.. ! Rady robotnik6w i tołnierzy dla przepro- " Watlzeni2
uluższym badaniu dochodzi do wnioslms
Vi ,;rę m~l'l, dDwiaduję si~ n"st'~e
stawać wobec nich przytem, że ministeri wadzenia rokoĄ7zń z socjalistyczną więk I pują.eyeh szezeg6łt.w. lliuFsłniujlłcych wia- że we wszysfhich krajach zapanuje po,
ium wojny takie pr2episy Vi maju 1917 ! szośdą sejmu fin1andzk1cgo w sprawie aOlliGŚu biul'& WaUfa, ża fasjanom Udi\ło :;i~ wojnie znaczne podwyższenie pl'oduk~
roku wydało.
.•
,,' i ' ~
.
!l przYlęca
przez F'-'
HUl.nqę ~':.Zia,u: w pozyez- !
" tam otO\lz}'ć 1 odciąć wojaka węgierskie, rzuca przy'fem pytanie, czy nadpl'~
dukcja . znajdzie też kupców, i oopo--:
i ce rosyjskiej, co jak wiad.omo, katego- Eiawialąc.e OpÓł" do ostateCZł10Śel.
wiada w ten sposób: dziwnym zbiegiem!
! rycznie odrzucone zosia!o przez 5.o~iałisq
Ten. epizod miał miejsce na wyżynie
okoliczności we wszystkich krajach pa-!
~ Łów finlandzkich. Ddegat Rady ma poMogiła pod Zbt1rGW$ID, która tW@f.3yła na
nuje wspólne pI'Zekonfmie t że taki wlaśnie~
lecenie dać Findlanczykom do zrozumiania,
skriiele Strypy ważny punkt oparcia. nakupiec istnie}e, li jest nim mianowicłei
ł że Rosja w chwili obecnej po raz ostatni
szych JMlzyeii.
Z k~a~~~iik~iów koaUcjilll
RGsJa; Rosja z natury swej jest tak bo-l
T,} wyżyna była w llaSzem ręku od
I daje Finlandji sposobność do uregu"lowa..
gafa i przedstawia tak wielkie mot&-i
, nia stosunków rosyisk~finhndzkich wpo- czasu walk słerpniowychifBl!złego Ia~. Q..
Z rosyjskiego (11 lipca).
wości rozwoju, że zwiększo:na jej silaJ
statnio zs.jmował ją. batEJjoo 6-go pulka c.
koju i przyjaźni. Dalegat ma też porec~
Fr{)Jzt zac!zoani: W Harunku na nie, aby doradził kierowniczym CZ}'nnikom k. 1 pułk c. k. nr. 86. Obydwa te pułki kupcza będzie w stanie pokryć straty!
wojenne, zarówno w~asne jak innych.,:
Finiandji, porzucenie zachcianek niepOO!e... . Iitd.i}Źą do najlepszyeh w 'ImnJi i poohod:Zt)
'Dolinę Ścigały nasze wojska w dalszym
Jej ŚWladoltloSc siebie obudzona zostala,
'ciagu pobi.tego zupełnie prze? armję głośd6wycb i nagięcie się do żądań rosyj.. z Bac'gt:i na Węgrzech połudnrowyeb.
Plłł~i na MQgile Btały w m02Q!niezbuprzez wojn~ i Tewolucję: niezliczone bo-'
generała Kornilowa
przeciwnika na skich. Finlandja ma pozostać częścią pań
gactwa natul'alne Rosji zostaną obecnie
'froncie Jezupol-Sfanistawów- Bogol'od- stwa rosyjskiego i ma też ponosić odp'p dovnm,.ch dobrych PMYc1sch :i }tl'.!!ebyły
.
dwudniewe silne OOmnardGwanie w otwo.. wyzyskane.'
czany. Okolo pnłudnia zdobyly nasze wiednie cię~aryrosyjs. kosztów wojennych.

rządzenie. które daje robotnikom następu"

l

il. gtrsDorffa,

ł
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I

4

Na

l

I

i

=

Przedwczesne zarzuty.

ł

1,:1

.

~yźynę ,iM~g\łau,.

RoZfJJtU

hand

tb

aAZBTA
BadająC!

,

miarę

te oczekiwania na

· neezywisfości, nie da alę naturalnie po:"
, wiedzieć nic więcej o wielkich bogactwach
naturalnych Rosji. Zachod~i tylko pyfanie, czy wrota do tych bogactw otworzą się obecnie? Społeczeństwo toSyjd
',skie wstrząśnięte jest teraz potężną rewolucją socjalną,

której skuik6wnie

, można jeszcze przewidz.iec, Potrzeba
! eonajmniej
10 lat zanim ustalą się na
nowo trwałe fomy panstwowości ro"syjskiej. Do tego nale:?;)!' dodać, że rosjanin ma wielką skłonność do wygody.
\Niezwyk.łe wii::lką rolę odgr~wa na liście
~iego życzen - moHiwa bezczynność.
i W zamęcie wojny stara się on przepl'O'"
•wadzić 6 ...cio godzinny dzień pracy. N!e
'świadczy to wcale o energii nad pro ..
,'dukcji i szybkiego rozwoju. Prócz tego
,należy wziąć pod uwagę, że potrzeby
'rosjanina są dotyChczas małe. Wszystko
,przemawia za tern, że sila kupcza Rosji
iW ciągu całego szeregu lat będzie znacz~
~nie mniejszą, niż w dziesiątI~ach lat, po~
~ przedzających wybuch· wojny. W ten
sposób . załamuje się cały ten domek
!,z kart: czynny udziat Rosji na rynkach
'światowych

· szłoŚć.

w. dalel~ą

się

oddala

Należy więc pomyśleć o
krajach. Bezwątpienia wojna

fteczną

;Rosji

silę

nabywczą·

prawdopodobieństwo

wzmacnia

~pl'zesilenia

OdpadmęCIe

przemysłowego

~na przeciąg

w Europi.e

Grnpe Wojsk aener~ła~fe)dmlImlłłktj

z kandydatów nie oti:zymał co~aJmntej 6p

żądanie prezyd~hta.

filbrechta mfirternberskiego.

sują

Z widowni wscbodniej.

nych stare.

Na innych frontacn połozenie bez
zmiany.
'

łjRiecz"

Towarzystwo

jC),bslugiwana jest wogóle przez 3 eIeklttownie), od tego dnia przestala zasilać
prądem klijentów prywatnych z powodu
:wyczerpania zapasów ropy. Prąd do'starczany jest tylko silnikom przemyslolwym. Za tym przykładem p6jdą inne,
rO He nie zwiększy się. przyw6z ropy,
. i pozostąłe towarzystwa elektryczne..
(Poczta Po].).

Tele amy.
Komunikat niemieckL
(Urzędowo).

Z wił!owai mchodnieJ.
front wOjs!( generiiła mllfslałka polnego
Rs. Rnpprechta SawilrsHiego.
wybrzeżu rozpoczęto

pod", ieczó r

sitny ogień przeciwko naszym nowym staIilowisko.m.
W nocy przy Lombarcydze załamały
'się z wlelkiemi stratami nieprzjacielskie
~ontrataki w naszym' og!liu zatorowym,
Także na wschód. i pohH.inio~w5chód

? V'larlt~awy

wylęgną się
puściane. Z

poz~..
nis. skazany został przez tutejszą Izbę kar11ft za przekroczenie H1zporządzeń o zaaresztowaniu zuoźa i paszy i za nadmierne
śrubowanie cen na 1 rok i l miesiąc wię~
zienia oraz 255,498 mk. hry pieniężnejo
. PoHczono mu 7 miesięcy więzieniaśled
czego. Za złożeniem kaucji w wyso..
kości 100,000 marek zwolniono go z wię
zienia śledczego. Wsp6łoskarżony Nowk~
ki skazany został na 6 miesięcy i tydzień

rozpocząć
polegaj.ącl:}

ter/! v. Beselera w
ł(enKUI"&Y

pałacu VI

hyg'ienicz1llle.
wydziału zdrowotności pu"
blicznej w Łodzi. nadeslano komuni!kaf,
zawxerający rozp-orządzenie aenerar-au~

X Do

berr.atol'a

Warszaws}.;lego '!IV sprawie
. się osób z mieszkan, w kić"
rych zaszły lI'lypadid zachorowań lub
zgonów na tyfus plamisty. Stosownie
do tego rozporządzenia, osoby, zamie...
l'zające opuściĆ mieszkanie, g&zie prze>.vydałania

bywał dotknięty tą chorobą zakaźną,
nie mają prawa tego czynić hez pozwo..
lenia władz. Z pod ł'02;pol'ządzenia wy..

konkursów na posady w

Reims wzmogła. się
~4Iność QgmoWĄ, W 'zathodniej Szam-

Polsko, przez wieki l przez długie lata
jakobY'ip)ielka rozmównica
'lV koścle!e ludów i mocarzy świata,
z ;:dÓi'~'i kaplanl, smutkiem strojąc lica,
głosili onym 'iJezl~res i7:e-ej żałoby...
- na sarkofagi, posągi i groby.

zdarzyły się

w

oczy jadem tez ośleple
brali z tych grobów 'lel blade, drżące
zwmcając

'dłonie

serce prlWjców zimne, zgonem skrzepłe
l na króll!W3kiej dzierżąc je koronie
łkali - że przepaść oto się rozwarła,
że

wnet w

nią

stąpisz,

żeś

ty

W'j4ziałów, oraz na inne ważniejsze stanowiska według uznania prezydenta miasta.
Dia oceny składanych ofert ma być
powoływana komisja, do której mają wcho ..
dzić burmistn" przewodniczący delegacji
wydziału, w którym wakuje pOS2da lWI;:'"
kursowa, iedenz członków·· magistratu,
oraz trzij członkowię. rady miejskiej, przez
nią samą wybrani.

X

W dniu wczorajszym powrócili
z Warszawy pp. radca Tadeusz Kol~eli i
r;?ctny Józef Wo!czyńsM. którzy deleg0"
wani byli przez Wydział zapl'owianfo..
wania m. Łodzi dla narad· z syndykatem
rolniczym w sprawie dostawy ziemniaków
dla Łodzi. Odhy~o się kilka konferencji
w tej sprawie, wynikiem czego nCl.stą..
pilo wyjaśnien~eJ iż OJ;/' l'olm bieżącym
a~l'owizacja w ziemniaki ludFlości za"
rnles:l:ltałej w okupacji niemieckiej znaj ..
dować się będzie w rękach syndykatu
rolniczego, który podjął się dostarczania
zapasÓw ziemniaków do miast w ilo~ci
odpow!edniej do liC2by miesz!{ańców

już

modłów żałobnych ołtarze

trumnę, strojąc ją

danej miejscowości.
Sprawa wi~c zaprowiantowania
Łodzi w ziemniaki, zdaje się zafatwiona
będzie pomyślnieg

co 2.apobiega wszel~
kim spekulacjom ze strony prywatnych
handlarzy.

VI r.azie gdyby konkuI& był ogłoS2o w
ny na posad~ urzędnika podwładnegG do
składu komisji wchodziłby ki~r;}wnik cla-

nego

wydziału.

czonym im kandydatem, oraz zasięgnąć o
opinji osóbmigrodajnychi zebrać
najdokładniejsze dane.·
-

mm

każdy

.

Z Komisji mi~llf2!i:fwią:!:k~we.i.

-

X W

pią.tek,

o godz. 8-ej wieczorem

w lokalu Giełdy P~aty (ul. Przejazd 34).
odbyło się pQsiedzenie czło,aków I{oll!i~j1
Mlędzyzwiązkowej, pod p.rzewodnictwem

.tyle robactwa już żarło,
ta, którą zdawna mieli za umarłą .••

ta,

O ziemr,;iią~li ~mOl! ł..»>«lhd.

-

umarła ...

A

wypadki tyfusu plamistego

nie może nastąpić wcześniej niż po
up!yw:e G-du tygodni od ostatniego w~
pad ku zachorowania •
Z domów wyszczególnionych wzbl'o"
nionem jest wynoszenie mebH, pościeli,:
ubrania i tp._ rzeczy,
ciągu 6'ciu ty'"
godni.
Za niesfosowanie sie do tego roz"
p'!)~ądzenia przewidziana. jest kara do
10,000 marel.: lub 6 miesięcy więzienia,

tak był do grzebania skory,
ski postanowił zatwierdzić ~a ostatniem. że" chwili zgonu czekał niuierpliwie
swem posiedzeniu prezydjalnem. Konkur.. i zaproszortym. odda7PJC;! honotyi
sy będą ogłasUlue na posady kierowników dziwiąc się tajnie, że tak fHago źywie

Ze si.dEdanych ofert odrZliCOł1e będą
00. Ypem, jak również Vi niektórych od·
ankach frontu Artois, trwała oźywloni .tyHm te. co do których wazyscy ·członko a
walka artyleryjska.
wie komisji wyrażą na to swą zgodę,
,
W starciach na przedpo!ach na pół.. . Oferty. uznane za godne zba~allia b~d!'l
iD:6Co ..zachód od St. Quetin wzieliśmy do
rozdzielone pomiędzy członkow 1r~m!Sl~
kwalifikującej,
którzy będą zobo~i1ązall1
~iewbIi pewną ilość anglików i francuz6w.
rozmówić się osobiście z kazpym wyzna-

, frc~f lUemieckłego flH$tępcg tronu.

duchowni, lekarze i ci wszyscy,
którzy skutkiem swego powołania zmu,:
sZ8ni są stale styl~ać się z chorymi.
Wyprowadzenie się z domu gdzie

w szkarłaty,
w smęt uczony oblekali twarze,
jut pięknym gestem. drapor2.'ali szaty."
Zaś, by t,w6j pogrzeb nie był zbyt ubogi~
carów w kościelne zaprosili progi:

magistracie będzie się obecnie odbywało
na zasadzie przepisów, które ~arząd miej ..

ka ..

S!»ł"awy

-

już.

Da posady miejskie.

główki

sza "Da W. Ztg." zniszczeniu plantaeji kas
pusty.

byłaś

stawllt

Belwederze•

poźerajlle~

tego tez powodu natychmiast
należy z tym szkodnikiem walkę,

jęci są

l jut przed

generałsgubel'natontwa. U~
czestniey konferencji przyjęci byli o godz. 5 i
pół popoł. n!i !ludjancji 11 generał .. guberrll~"

liSli:ki,

nietylko na niszczeniu motyli.
ale i zLoźonych przez nie fa.j - gdyż w
'pKgeeAwDym razie gr~zic moźa - jak atwier..

konferen-

warszawskiego

Ur~ądzenje

Między 'V'ęl'd-'Ii'ij i

g

żony dalszy PIotrowski skazany został na
miesięcy więzienia i 13,490 marek kary
z ońłiczenieID 1 miesiąca i 20 derna wi~..
zienle śledcze.

cja katolickich WQjl:lkowych duehowDyeh fi

Uszek..

suszy rozm iW-

hardzo biały motyl t. zw. "kałJUŚd
uiak". \Vediug obserwacji przyrodników mO
tył ten przed okresem deszczów ~łozył niczłiczGnij licżbę jaiek, z których w sierpńlu

Kłamstwo! Ty żyłaś - jeno że zatruta
. zgnilizną mogił t blaskiem korony,
Konferencja l:abUckich wOjakewybh
słabością ducha i potęgą knuta ...
dlllchownych.
Robak zagłady, który toczy trony,
W środę 11 b, m.w lokalu ogólnoniemIeckiego ka:;Jna - jak donosi ,D. W.
w,żarł się, w twą d!lSzę - a oni chorabie)
Ztg."-Qdbyła się pod kierunkiem polowego
straciwszy wiarę. kres znaczyli w grobie•.•

nadproboszcza Junga

pląga

długotrwałej

żył się

l widowni wscbodn13j

z

Na

W Dąbrowie kupony chlebowe kur..
w cenie 50 kop. i zastępują nieraz

5

(Urzlidowo)

SpcdJldewafia

Skutkiem

!!ie ..
wws;j'ł;,u~ycb na

z r. 1886 (stolica Rosji

Berlin; 14..go lipca.

-

PQHM$du

!Iląncwej W' Rosłi.

Jak donosi

W swoim czasi.e zapowiedziane WY'"
cofanie z obiegu monet srebrnych i nikIc.wych zaczyna być obecnie w czyn
worowi\dzane. Rada zwiadwwa uchwa;'
Ufa w dniu 12/VH wycofanie z obiegu
srebrnych uwumar-kówek.

oraz na 13,6.90 marek kary, z
czego ad1iczono mu 3 miesiące i trzy tygodnie wiezienia śledczego. Współoska.~

KG!lnuniikat a!msi:!Fi!icki.
...

si"ebi":ny~~a 'lit,wr,Hr.:~rk6wek.

WycofaiSie

więzienia

Mą

~łektrycznośd

~ad,;n

Poznań.

oiywiona działalność bojowa.
W Galicji Wschodniej - ogień oiy•.
wiany tylko w odcinku Brzeżan.
Ulewny deszcz utrudniał także i na
polw:łnio~jstronie Dniestru wszelką
walkę. - W tamtejszej okoJicy tylko na
południe od Kalusza doszłQ do lokal·

suprb. tegjon.
B/VII 1917 r.

Łowicz

l\up;ec Roman FiHsiewicz z

Ną południe od Kałusza doszło
WCzoraj do licznych walk. Poło2imie jest
niezmienione.
11'... 001; kompan.ii.
Na południowej stronie od Dniestlll
Jak pisze IlRusskoje Słowo" z 16~go na wielu punktach frontu galicyjskiego i'
czerwca, dowódca Moskiewskiego okręgu . na \Vołynin obus.tronna w:.:łl~a artyleryjska.
wojennego; gen. piechoty Protopopow.
wskazuje w rozl",azie z dnia 11-go czer·
Z widowni wł~~jdej.
wca r· b. na to, że wysłane przez pułki
. Na pobrzeżu i na froncie TVTołskim !
'y.ezel'wy na front kompanje częstokroć
umiarkowana
dziablność b"jowa•. • Feldfe· sk!adaią się zaledwie ze 150 żołnierzy,
bel Kiss zestrzelił' pod L: vico w walne
za.niast 250.
Ponieważ VI dodatku
napowiotrznej" 6~ty włoski htawiec.
niektórzy żołnierze odpadają po drodze,
zdarza się, że przychodzące na front
Z widowni ~C?łjd"iłwo=wsehHn~ej.
kompcmje liczą zaledwie polowę Hczeb~
,J\eści, przepisanej. Wohec tego !wmenBez zmiany.
'danci pułi':ów oraz komisje pułhowe i
Szef sztabu generalnego.
frotowe mają, przedSięwziąć środki, aby
'ew
e
&
kompanie· wyruszały i dochodzay na
im?
front w swym pełnym skladzie. Jednocześnie wezwano żołnierzy, aby wpfywali na nastr6j swYC;h towarzyszów i
przeCiwdziałali maruderstwu.
.
(Poczta Pol.).
War!ln~aniwall1
Bpak .rcpy

A. PrzyłJylskt-Konrad,

bilon.

front wojsk generma-feldmufslułka
I!:s~a llfopolda Bawarskiego.
Pod Dyna'burgiem i Smorgoniaml

z: RosjI.
z

albo b) o ile

..... ,

Irlk gdyby jakąś cJmmiąc taje~
- A tajemrdcą,.•• przerażenie ka.
pluli zdaniem sprawy tej, co nl(J~~,

jako stopnia ostatecznego.

'

pll"z~lllIsil~wzli~ta
dcs~a;tec2ł'l1e!1jG skf:u!u

",

1dody zwaltJt tt. wr4t l u proga,

Na równin!€: 70 taryngskiej artylerje Kelllfffitata %!!!aeznege łe'a9sp@l"iu kenil'y
były bardziej czynne jak zwykle.
W śfOdkowych Wogezach prze.pl'o" .
We Włocławku u właściciela składu
wadziliśmy skutecznie wywiady.
wyrobów żelaznych, En g]::: , władze wykryły 39 worków k:::wy, które n~turalnje,
«skonfiskowano, Wł.. Ś1;ld~ia osadzono pod
21 latawców i jeden balon na uwię.. kluczem.
zi zostały wczoraj strącone w wentach na~u.iJany chiebnws jako hUGu.
powietrznych i ogniem obronnym.

WIEDEŃ, 14-go lipca.

Śll'c!Jld

~wi&!

wybom z pośród. wymienionych w liście
kandydatów.
Konkurs uznany zostaje za niedo$
slateczny i winien być ponowiorly: a} na

(Poczta Pol.).

Wieści

!(a:!d".1 z członków komisji

Na południo-zachód od st. Pyzni"
weczyl nasz ogień przygotowany mak
nieprzyjad.elski.
W lesie Awencoul't
naSi wywianvwcy zdobyli jeńców.

kilku lat po zawarciu pokoju. Pozatem sprawę wikła przyszty
~;rfi.:" . tonażu, który utrudni stosunki
llGwe.

3.

pr~erW'y silna 'w~lka' a:ttyleryjska do:&~'?kalldyda1mn w łajnem głosowaniu 4.lst.Jł
nej nocy. AtakI wywmdoyvcze francus1ttE'" teczny stop!eu'podfug-systemu dmsięme
odparliśmy w wielu miejsCach.
go od 1, do 10. Ze stopni tych oblicza
Na południe od BO'is..soolains, na po- się przeciętne i lista -kandydatów, którzy
łnąnie od Reims~ usadowiły sią nasze ata.. Ot.zym~li stopień nie aiższYł 12~i 6, t'łłożo
kUlące wojska w posiadanych przez iran- Hą W porządku otrzytr:'.J.'cl':wcb stopni (od
tUZÓW ro')wach i utrzymały je, miin€! licz.. I 10 d:o. 6) przedstawi;;!. sj~ do l1om~n.acji.
nych Kontrataków.
i Prezydl'!nf;owi przysługuje prawo walnego

innych

znaczny· rozmach rozwojowi wielu na..
rodów zamol'Sldch. Indje wschodnie i
'Ameryka południowa nietknięfesą przez
~wojnę. Japonja zarabia olbrzymie sumy.
Indie angielskie zbudziły się do samo:.dzielności na szel'oką_ miarę.
~achodzi
[.pytanie, czy ci kupcy pOSIadają d?st?--

DZ K A

pan1i i na lewym ,brzegu Mo;y'~ .OOi: ,..

Pl'zy-

nadała

1:.4)

którą

ks. kanonika J. Albr~chta, który
na sekretarza p. J. Tysiaka.

powołał

PrzedewszysHdem odczytano Pro!Od
Ody lak czekali - cary i grabarze kuł z .Joprzed~jego pJsied;i;enia, Jdóry
wieść dziwna wpełzła za kościelne wr(}ta:
przy}~to, mistępr:ie,p. Zd!!;ew$.li:i :referował
że się znaleźli jakvwfś le/wrze,
sprawozdanie z kcmisji gospodarczej, za~
któryc!z Sel'deCZlta mę!'Cft i tęsknota pGznając z uchwałami zapadłemi na astat ..
niem zehrzniu tel kCTJSji.
długo tajone w więziennej gdzieś celi
Przewodniczący ks. Al.br~cł}t od~zy..
. i gdzźeśw sybirskiej śnieżnej tajgi bieli- !
I iał spr:l\',lo;e:c::ll1ie ~~aSOWe se"Cjl Amchm za
~ze ...wieC r. 'b' J które wykazuje w p~zycho...
tęj, co kodzałt3, przy'lRlracają tyciem
l' ";",<,_, -t,/~,
:i,n.. o00lo ~/'Q':;'
za~ 78441 'J
ou, m
:.. "~~who""zi"
~
tt wstaje z loża śtód oręŻ:~zych. zna.'?t,:'w
pozostaiosc;;z lipiec stanowi ,Mk. 2,341 •.
i białym ptakom przy żołnierskiej świcie . ł
To,;,arów z<li.:upiono za Mk. 49,072.
'krwiąblogosławl - imientem Polakó,w...
Ra.\;hutl.:c!;: 13-1L1 l:uchni stanQwi lV"llt. 8,380·
i upiomemupodobna zjawiskll ,
87. Z(;brani spr.awozdanie to Vi{ całości
zatwierdzili.
chrzest życia bierze na PQb~jowiskll, .•

ł

.

.

Polsk{)

-~ wnet zdjęła

'

lta wrzeciądze

zaparli

'"

'"

I.oi

,

i

.... Z Giddy p'll"acJ.

ich niemoc i trwo-

ga...
Wnet
.

r', .....

?,o,t-;!;t .......

świątnicę,.
~

X

ril~ j

Odbyło

si~

Vi

pi'ltsk posiedzenie.

.komitetu Giełdy. pI'aey prgi komisji \

Mi~dzyzwiąEki)W~je

'-.

a

4.
Odczytano protokół l!l posiedl'Jenia z
dn. 29 marca b. r., oraz; dwa ostatnie prołokuIy z pOlliedzeń komitetu, które zostały
;przyjęte.

~

Przedstawiono sprawozdanie przez p.
I{l[maszewakiego za. czas od 1 kwietnia do
8 lipca b. f.
Za sprawozdania tego okazuje się. ża
za JiOŚreniliciwem Giełdy praoy - zaimd.I1ionyob było dziennie 277 ludzie Gielda
pracy za ten czas otrzymała zysku z potrąceń 1% od wynagr&i!z.enia robotników j
1% od plac! prac6oa.weów -razem 1013 mk.
!\i:lszty handlowe za ten czas wynosiły

A Z E T A ŁO D Z KA -

diffu, niejaki Edwin Sewaro wynalazł po
długoletnich próbach surogat drzewa stemplowego, który ju~ stosowany .jest z d0brym skutkiem w kopalniach. Próbki no-wych tych stempli' wystawione są przy
wejściu na giełdę w Cardiffie i badane są
przez cały szereg znanych firm Iwpalnia..
nych. Konstrukcja ich jest prosta; są. one
trwałe i nie -poddaj4 się działaniu wody i
pary; są. .przytem tańsze od drzewa i po~
siadaj ą ~ wiele ~ innych zalet. Fabrykację tego surogatu zajmują się British Premier
Cetk Pitprop Agency w Cardiffie.
<

~

.

Tłuszcz

i

białko

prsyczem. nie

pl* mi!ki,manny, razÓ-Wc.ld,.

otrtlbów.

I

"T.utai~ję~ DieJ!t6g~ iasuej. Bole to F!-

mo~· ml~Amenł"
'.
. ~
'ł
I niBmiec jest tej z.~~.

.

a usany.Prsed .

~ Niemieckie pojęnie władzy.

::cię

-

tie-:

molrraeję

nieprzyjaciół.k~paiiltwa._W

pwgódziły
nt2ID był

się

~ demokratyoocją~Luteł'a

w sensie kośeiołaśredniowłe~
nago antylmpitalistveznymi UCBuł. pvsła
szerulwa wobec wbdzy. '1'8 poozucie prlll;atrwało i .dział3 da' dzisiaj, a wiąi8 się z
wiarą w Boga taką. ja-kę .proł.eatanckiu
Niemcy żywią.
Bismarek nie pojmował
swego działania jako słaZoy"dla . ogółu.
Sam c.twarc.i& mówi, ~e jest 81u~~:
Ale puy k6~żyoia pe-Wiedział raz:;
"Gdybym nie wierzył w Bog'ł.dla czego
mjałbym służyć Hobenz611ernr Bł? Wszak
Blsmarkowie byli Vi kraju przed.njm~·9

whdz~ zwięrcz..

pod

pntj,e~clde'

woJnic . wszyscy sta~ę~i ramię przy 'ramie.'
niu. Speiloich posłuBzeńat.W&w&Dee wła-6sy,wycueions wznaezna; czę,śei puez:
luteranizm. Kalwiniżm i sekty' angrosaski.e

W święźewydc'ilem dziele ",Das d&ut..
Ben e Valk uud dfa Politik"przeeiąga, p. p~...
wał PreusB Iinj§d;erilarkaey;ną PQmi~dzy
Nierrwami a delliokr:1t"'LilleID zaeaodnim.
Twierdzi~ że in~'.:l ludy ni~ rozumie~

plld}llll'ządkowanb

W{łj.Q~

kłóciły aię ze' sobą. .' 8(}ejaliś~riil'ą~jllnk-":
krom, konserwatyści naZYW1l1i BO'Cjalną

waj. Państwo niemieckie jeĘlt ge Bwejna~
tury ~ któr& ezeą,ie z vsye1v11egH !ul!'odg..
we} - państWem zw~eiZ:!bnQśd: "Obrigkeit5et~at§. Niewll<'L ma WTeQeoną chęć

zboża.

ze

eentqsrów' margal'yny.

l!lHłiejuaslę

~aeaduic.zo niemieckiejkonesfcjipańitwo

(Poczta Poi.).

2267 mk.

Przewyika rozcbodu nad przyes-6dem
pokrytą zoslała z funduszu zapasowego,
Zastzmawiano sIę nad spo5Dbami IHV~~k
iSi:snia frekwencji Giełdy prac.y, jednak w
l.sprawie tej na razie nic konkretnego nie
~poi!tauowjono. UCp'walono zwołać za 2
itygoduie powtórnie zebr:aniś z udziąJem
wszystkich członków rady.
Omawiano sprawę ~więks$niapro.
Whlji od pra~odaweów za.korzyatanie z p~
rednictwa Giełdy pracy.

5

t5 lipca.

:.~.

ChU1CZą, Ilie posbda nawmiast chęci. ujm&Wojna postawiła niemieckiemu duebo~
wania władzy wręi!e, która to chęć cewi wyznalazc2em!1 olbrzymie zadania. Kcchuje tak wyr",iuie lu-dy dem::kratyeznega
n~eCZl.H;ŚĆ nauczvłą zwalczać wiele trud·
zachodu, romańslde i fif'gl(l8Sskle. Nie prane.ści, a im.i pr;eci wnicy -zmusili nas do
gnie brać na si.ebie zbyt wiei-kiej edpewie.. ,
lepszego wyzyskania Burow'Ców kraJowych,
dZ1ahH,ści uh ti'!g", że pos'21;!a ogromne
Przykładem tego słuzy dobywf!nie tłmz:,zu
.JeBt Oli
i białka ze zbo~a. Wojenny urząd wyży.. _ paezueie odpQwiedgiałuo~ci. istotą organieznieJsłią, niżeli iUlgUk, amewłenia zgodził się na wy kiełkowanie zboza.
- StrażOgą1iowa Ochotnicza.
ryKanin lun francuz. Czujeslbiej od nicb,
w państwie Niemieekiem i przekazał przeże każdy jego CZyi} ma nieskońezgn~ związ;'
W poniedziałek dn. ] 6- lipca I. b. o rabianie wydziałowi wojennemu olejów i
:7 godzinie wieczorem ćwiczenie 2 oddziaki na wszyt:tkie !':trony, W tył i naprzód.
tłuszczów. Technice uGało się obecnie nłU w domu rekwizytowym tegoż oddziału. - sunąć z ziaruka zbożowego mały ki€łjego,
To też nigdy nie będzie sit/wpychał na
kt-órego skład podobny jest do składu jaja takie stanowisko, na ktGrem od jego rog·
- Zbiornia. dla siai')!ch I!'ze~z:r.
kurzego j zawiera najwazniejtlze składniki . strzygnięć wiele zależy....
Z inicjatywy Prezydjum Policji po- odżywcze dla G:łodej rośliny. Wszystkie
VI Ieligij11\lści wid~i jedną. z naj postanowił magistrat utworzyć zbiornię dla
tę~niejszycb spręzyn, jakie popychają niem ..
większe młyny zaprowadziły wykiełkowa
starych rzeczy (odzież, obuwie i t. p.)
ców ku pojęciu ttPaitstwazwierzclłoości":'
nia. Pięć fabryk oleju przel'abia. rzeczone
R.:eczy te będą rozdzielane pomiędzy bieNiemiec rozumie, że jego każdy czyn pokły i.u~ _ulej i bjałko.
Otrzymywana jednodną ludnością.
ciąga za sobą odpowiedzialność - a poczucześnie mąka białkowa jest 3/~ f8ZY pożyw.:
Magistrat zwraca się do zamozniejniejsza od mięsa: 20 gramów tej mąki zacia odp!iwiedzialnoś,;i rod;,;i WhT~ w Bcga.
szej ludności miasta z gorącą prośbą o
Dla ludów zachodniehtok myśli poljtyez..
stępuje jedno jajlJ kurze. Z miłki białko
zaofiarowanie na ten ceł niepotrzebnych
nej wyg1tida zupełnie po progtu; wlUlysey
wej wyrabia się różne środki odzyweZGf
przedmiotów.
napój ranny, zupy, przyprawy; za'atępuje
9Wr~ udfiał w życiu .. lWłitY(lZnem) kaMy,
Zaofiarowane rzeczy przyjmują: 1)
ona również jajko w śucharach woisk(}Wych.
według ~dohloścl1 ~~że desiać się na najOddział kobiet niesienia pomocy biednym
Należy spodziewać się, że do tcgJ ważnego
wyższa stanowIsli:o. To też opowiadaiąf że
chory.m chrz., ul. Sienkiewicza 34; 2) Odprzerabiania oddane bę.d~ prawie cGle żyto,
amerykanki, ezują{! się bliskie rozwiązania,
dział K-obiet niesienia
pomocy biednym
pszenica oraz. część ięczmienia i owsa ~ nochcą dostoo się do ojczyzny, gdyż według
(;horym 2ydoni. ul.' PiotrkowsI{a 24; 3)
wegożniwa. Plon mąki nie 2iumleisza si~
ns1awy prezydent' musi urodzić si~ na I>ie'Przytułek dla żebraków Vi budynku monoprzcz ta. Mąka ~stajesiE} jedynie lepszą..
mi ameryk:ński,ej. A nllźjej :Jynuwi prze ..
:peIu, róg Zagajnikowej i Rokicińskiej.
gdyż asu ';,ane są kwasy tłuszczowe, które
znaczono być prezydentem? Tymczasem
wywołują.
jełl;ość l
goryc~ i
stęchlimę.
..Niemey mają zwierz:::hność z łaski Bużej9
StlrEllgat di"zewa kopałn~anegD.
Szczególnie dużo tłu-ezezu zawiera kukuzwierzehność, która ma dźwigać straszliwy
Jak informuje "JGt1Tnal Commel'cerr
rydza; li niejwytw3fza się 2% oleju, z jed~
ciężar kierowania ludem -: prE~z łaskę
z 22-~\ł czerwca pewien architeldz Car- neg,l leś WlOgOllU kU!.:IlrY.dzy ót' zymuje się
BiJŻlł. Zwierzchntłśe ta powiada z Lutrem

-:-"

Ofiary,
Łódzkiej"'.

zlozane w Adm,. .. Gazety

trumnę ś.

Zamiast kwiatów na

Józefa
składa

Po'

Smoleńskiego,

rodzina Starowiciów '
3 mk., na pogorzekówRzgowa.

Na kolonje letnie dla najbiednie}szycb., bezimiennie rb. 5.

Odpowiedzi redakcji.
P. H. D. F. Wiersz "do_polaków-

nie -może być umieszczony w "G.azecie....
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Doskonale wykonane
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Tonwerke Ludwigsberg
Pest .Moschin (POSEN).
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MIESZKA OBECNIE

polecają na sezon letni rozmai-

od sztuki. Zarobek dobry.

Płaca

o}

DZłEUlI B~

te obuwie skórzane, sukienne i

~===~

drewniane sandałki po cenach
bardzo przystępnych,

1f R.ELEFANT
nlE~ DENTY:: II" 1r
n
II

! .'

Potrzebny zaraz magazyn jako

II~e

Gimnazjum

skład rekwIzyoyjny dla policji (około 400 metr. kw., ewentualnie częś

Fiłologic~ne (Placowa 13)

DYREKTOR.

Wili DAVISOIJ.

Najlepsze aparaty
do suszenia o,;voców
kotły

1 Jarzyn, oraz
gOi@>:''ił'ania powideł

do

pole~:ają

B-cia

Eel\~TEllł,

t14 W ólczańska 224.

K~ie2arnin

amouczek

Ruski Elemelfltarz po fen. 15, 40, 80; 1.50,
.
!;urs I"y mrk. 3.50

Kto chce odzwyczaić się
od palenia tytoniu,
niech
PiEiI"I!llSZ3

się zgłosi

do Guizmana.

Lecznica Chfi>ześcjanska.

Sienkiewicza 83, parter od 10-5 wiecz.

.

m g:?~

~ {~t.:~,?;,
~

.

PedoUn=
płyn

na odciski

~o.;iW;~:·;! '"''Yrób Wam;. Tow. Akcyjnego

-I 'ftiJ Sprzedaż aptecznych
~~~~~ składach
i

'fi

(!)

PRENUMERATA

W ŁODZI

WYNOSI:

Rocznie Mk. 15050, ilĆlb~nie Mk. 8.00. kwartalnie Mit. 4.50
mles~clmie

Mk. 1.50-

Wytł.Ctfzi ((i!:zler.r.ie ilGi4lłt1dńtu.

otor!

i

~

*
(I)

przeprowadził się

POŁUDN!OWĄ

.Nil 20.

(dom p. Salomonowieza).

Specjalista

Dr~

l.PRYBUlSKI

rn~~"202jł

się

na Zal&-al!b:ka

Dowód NllAkc.12178
Oddziału 2 Łódzkiego Warsz.
Tow. Pożyczkowego Pasaż Mejera

~ 11, zaginął, Zastrzeżenie zrobione.

J'-& i.

Gospodarstu.ln
w przedmi~ściu, albo bł~z...
.
.. _ .
n u ko tram walu pod Łodzią.,

Pictrkowsidej, do aomu Szeiblara

chopoby

2e~ftełll"zne

skópo.e li

włosów

klIka do kilkunastu mórg, wezmę w dzierzawę.
'
Ofert składać w Gazecie Łódzkiej pod ~Dzierźawa" ,
izra:li~ka w średcim \vieku
11
prZYJmIe posadę w mrejscn'
lub n~ wyjazd.. !lI.oże się zająć ~ospodaIStwem. ,<>piek@wac.,się dziecmi, lub do tOWlirly.stwaA)ferty podi
,,8. Z. w Adm. G. Ł..
:

.

eligentna

przyjmuJe

Dr,

S~

lewkowicz

thmob9,z!{tJnełrzne

Potrzełmy stróż ~ ~b 3~~.ó.fka;111·Juljllsza:

i skórne.

K.oii6~~fi1t~~~ska

Suc.be
dr:zeu.fn
w różI!y<:h gaturika~
"
.
wu
UlIca'
.Nl!67.
:
Wanna wduża,dobrym
emaljowa.n~ !abryki .Malcer"')
stanIe do sprzedania. '

Przyjmuje
.
Panórw
ł'
1?tml.e
.
od g 9-:-1 i od 6-8 w.'
od godz. 5-6 wiecż

-

1

Eedalńor pnyjmu,łe hlteruanrow

wsprawaci re..

bkcyjnycb GIi- lQ..ej do 2..aj.,

.

Jlltk«>pisów JWldesbulych ~Ii-!lla ~ _ .~~
m Zł!frttzeteJlia. li.oJl~.~* q ~.@ł'

sprzedaJę

Długa

12 "

Zgieaska 51.

WiadomoŚĆ 11 rządcy

tan1o~

domu.

~

;

ózefa W ojciech~wska zgubiła ~ paszpfJ{t niemiecki.,1 ~
wydany w Ł~i.

J

Redakcja i Administracja Przejazd 8, skrzynka pocztowa .Nl! 54. Ad;nfniafr.otwarta codz. od 9 rano do 7 wiecz. w nied,.ieł~ i świ~ta do 12 l!'&lW,
~

.ll

gO

ŁASKI

J.
na ul.

róg

Polsko .. iljic~tiieeki kurs wstępny (Ele ..
mĘntarz)--f~n.15, 40,80, 1.50, - kUrs I-szy
m; 3,-kurs lI-gi 5.0J,-ii;uSko-łl\liemiecki fen.
15, 40, 80, 1..S0, 5.50 - Polsko ,.... FIl"~nciHiki
kur.s l-y 3 nl. kursJJ-gl 8 m. - Połs~I!i..Ang;eU ..
siu kurs l-y fen. ~.O(), Kurs II-gi 3 m. Połs:l<t~_

ObeCni

gDWOĘ.AT~

IłiUU11STRAT
Wydział Kwaterunkowy.

Gebetbnera i tlJolffa

ul, Zgoda 12 1M i'Hal"szawie, poleca
dzieła pedagogiczne Reassnera do bardzo pręd
.
kiej i najłatwiejszej nauki Języktiw Obcych w Szkole ii Domu bezpłatnie.
bo bez nauczycieła z objaśnieniem
wymowy i klut:zem pod tyi.

~.' p R~!eszka

~~=~

ciowo z -piwnioą).
Oferty ~ podaniem ceny r szki..
cu nałooy składat \V Wydziale Kwaterunlrowym Magistratu.
~

podaje do w iadomości Szanownych Rodziców i Opiekunów uczniów. że egzamina powakacyjne i poprawkowe rozpoczną się 22 sierpnia.
Podania przyjmuje I<ancelarja
Szkoły codziennie oprócz niedziel i świąt 00 20 sierpnia. '
Przez czas wakacyjny urządza ktltsa przygotowiające i poprawkowe.
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OG.LO

SZENI~

11 fi przed I wśród' tekstu zaw~rsz; petit łub j.eg
mkjsceMk.1.-~ r-ekIamy za tekstem 59.f..; .zwyczajne40Lj
nekrologja50 f.i ogło~enia dmbne6.fuK..;m-· 'Wj:.rUo

N a de s.1 a

Każda ogt&.5z00fa ~ 50 fen.

