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WYNOSI:

~ocznle rb. 1.20, półrocznie rb. 3.60. kwartaln ie rb. 1.BO.

miesięcznie

6Q· kop.
Za odnoszenie do domów 10 kop.miesięcznle.

Wychodżi codzIennie po południu, w niedziele 1 śwIęta
rano.

Tele,gramy.
"lel ka Kwa tera

Główna.

27~goczerwca. -Urzędowo.

Z widowni zachodniej.

l

NĄRODOWY~
~

Redakcj a I admini stracja- Przejaz d :IIi 8, .A.dminieiz. otwarta
cod%. od 9 do 7 wieC&, w 11iedziele ! swięta do 10 rano.

Redaktor przyjmuje Intel'8~ntów w spraw achra.
dakeyj oych Ot! 10-8) do 2-e1.

Rękopisów nadesłanych.

rea...k:cja nie zwraca. - RQkopf
bez zaBtrze tenia nonoraJ'jum. uwata l:'ię za bezpłatne. sy

jewa odparta zostały ataki rosyjskie.
Wszędzie nieprzyjaciel poniósł dute
straty . PodS okule m atak niemIecki
postępuje n~przÓd. Pozat em przy
niezm ienion em połoteniu, nie zaszły
żadne ważniejsze wydar zenia..

Z widowni

włóskiej.

. Skr6c enie nasze go frontu nate~
Na angiel skiem i na północnem
skrzy dle francu skieg o frontu doszło 'renie atakó w pomiędzy Brentą a
kilkak rotnie do walk patrol i. Obfite Ecz zostały wozor aj ukończo?łe.
Wszystkie, ze strony Włoch, z teg~ .
obłoki gazow i' dymu . ciągnęły ku
nam. Nie uczyniły one wojsk om powo du rozpo wszec hnion e wieści Q .
nie.mieckim żadnej szkod y i częścio zdoby czach i innyc h sukces!:tch, jak
wo zawróciły do rowów nIeprz yja- tego dowod zi następujące. z wojsk owych powo dów dopie ro dziś opubl iciela.
Ogień przeci wnika skierowa~
kowan
e przed stawie nie, są zupełnie
ńy 'Dyl ze szczególną zawziętością
na 'stano\~:iska nasze po .obyd wóch nie pra wdzi we.
W nocy na. 25 czerw ca rozpofittoWlch Somm e.
Skutk iem ostrzeliwan ia Nesle - przez . Franc uzów zra- 'częło się przyg otowa ne od tygod nia
niony ch lub zabity ch zostało 23 ich częściowe opusz czenie zyska nych za,
ziomk ów. Napr awo od Mozy ,ataki pomocą .. atakÓw· naszychn.iek.tórych~
francu skie. na północnym z-achodzie·· przednich; linji.· Następnego przed- .,
- l na zachodzie. od fort'u opanc erzo- ·połudnlanieprzyjaClel·kontynuował .
nego Thian mont. , oraz na pOłudnio-.· ostrze liwan ie opusz czony ch przez
. wymz achod zie od Vaux nie dały wojska nasze' stanow isk. Dopie ro w
południe oddziały włoskie na po~e~
żadnego wyniku. WIes ieCha pitre
dyńczych częściac.h frontu pomiędzy
napadnięto oddiiał nieprzyjacielski w
Astac
h a doliną. Sugan a poczęły zasile 2 oficerów i kilku tuzin6 w toł-.
pełnia
ć opusz czone stanow iska. W
nierzy i wzięto go do niewo li.
odcink
u pomiędz.y Eez a Asiach oNa wscho dzie od Arras zestrz estrzeli
wanie
oddaw na opusz czony ch
lono w wałce powie trznej dwuplato. wiec angiel ski; Ranni lotnic y wzię- stagowiskŁrwało w ciągu Cidego dnia,
w ciągu. c8.łej nocy, a częściowo takci zostal i & niewoli.
'
te i wczor ajszeg o rana. W ciągu
Z wIdowni wschodńiej.
obydw óch, dni na całym fronci e nie
Grupa wojsk generała mars!-!łłka polnego
,walcz ono. Wojsk a nasze nie straci .
Hindenbnrga.
"
ły jeńców, ani dział,' ani karab inów
Oddziały niemiec~ie, któf eru- ' maszJ howy cb, ani też żadnego' inneszyły naprz ód na stanow iska rosyjgomaterjału wojen nego. Włosi poskie, wzięły na południu od Kekk au suwają. Hię na nasze nowe stanowi~
26 jeńców i .zdobyły 1 karabin ma- ska. Dopie ro dzisiaj rano zaatak o'szyn owy i 1 przyrząd do rzucania wali Monte Tosto , gdzie zostali odmin, a na północy od jezior a Mia.. parci wśród ciężkich strat.
dzioI: .1 oficera, 188 żołnierzy, 6 kaNa froncie Pobrleża załamały się
rabiriów maszy nowy ch i przyrządy ataki nieprzyjacielskie na Krn i na
do rzuca nia min. .Patro le nieprz yja- Mrzli Vrh.
cielskie zostały odpar te.
Ż widow~i południowo-wschodniej.
Dwor zec kolejo wy w Dźwińsku
Bez zmian.ł
obrzu cony został. obficie bo111 banii.
Zastępca szefa sztal!1l genera lnego
6rupa wojsk generała marszałka polnego
Ho efer
księda lieopolda Bawarskiego.
marszałek polny poraczn.l~.
Sytua oja jest niezmieniona~
Grupa wojsk generała liinsingena:.
Na południowym zachodzie od
łka
Soku la wojsk a nasze zdobyły szturmem linie rosyjs kie i wziłi}ły do nie .. Spra woz dani e rosy jskae go
woli liczne . setki jeńcó w. Kontr ataszta bu gene ralne go.
ki nieprzyjaciela nie miały nigdzie
. PETERSBURG, 27 czerwca. ,SprApowodzenia.
wozda nie urzędowe z dnia 26 czerwca.
Front zachodni: W niektó rych od~
Zwido wili bałkanskiej.
cinkac h stanow isk Jakobsfadtti: i Dźwifi
Nie wydarzyło się nic szczegól- ska trwa gwałtowny ogień artyleryjski.
l

polltyczD.o.

nego•.

Na zachó d od Horod yszcza (22 klm.
na północ od Baranowicz) nocą 25 b. m.
po grunto wnem przygo towan iu nieprzyUrzędowy _kom unika t
jaciel zaatakował stanow iska nasze w
, ausłryjacki.
pobliżu. folwarku Skrob ówa (6,5 klin. ria
wschó d' od Horodyszcza), lecz został
WIEDEN, 27-go czerw ca.
odrwc ony. W tym samym czasie ogień
Z widowni· rosyjskiejnasz odrzucił oddział nieprz~jacielski;
usiłujący, wzdłuż
Pod Jakobenami,.·
północy od . Słucka, zaatakować szosy wiodącej od
naszą pozycje;: nad
(ut i na zacho dzie od Nowo-Pocza- Szczarą·
Naczeln e Dowód ztwo WojskO WI

na

Rok, V. -

Jan Grode l.I

N! 176.

OGŁOSZEt-lI

A:
. Nadesłane lit kJ sfro11łey wśród tekstu za: wIersz lub Jep
mIejsce l MIt; reklamy za teks~em 40 fen.; zwycz:ajrt e 3) faiLi
nekrologia 40 fen,; ogłosz;enta drobne 4: fen. za wyraz.
Katde ogłoszenIe najmniej 40 fen ..

Na' p6łnocny zach6 d od jeziora Wy- zdobyliśmy część okopu nieprzyjaciel..
gOnowskiego rozchwiał sie;: atak wyko- skiego. Na innych odcink ach frontu walk
nany przez niemców wezoraj rano na . piecho ty nie było.
folwark Zalusj e (5 wiorst na południo
Z angielskiego (26 czerwca).
wy wschó d od Lipska). W. poł1.l dnie pod
Wycieczkę piecho ty nieprzyjacieI~
osłoną lekkiej i ciężkiej artyler ji" nieprzyjacieL pono",ił na większą skalę a- sklej na Loos odpart o. Na całym ironciegw aftow ny ogień artyler ji naszej.
tak w tym sam;m punkcie.
. Wczoraj rano śmiercią bohaterską Głównie pod Neuvllle, na południe od
Vailly i na północ od drogi Ypres -Mezginęli Iotniey: podpo ruczni k Krasnow i
nin.
podofi cer Wladimirow.
Z belgijskiego (25 czerwca).
. W odcinku Styru , na przest rzeni
Kołki-Sokul niemcy z naj cięższych driat
W okolicy Dixmuiden obustr onna
ostrzeliwali nasze stanow iska i wykonali akcja artylerji. Tak samo i w okolicy
kilka atak6w o charak terze lokalnym, Steens traate. Pozate m spok6j.
które wszakże pomyślnie odpart o. PoZ włoskiego (26 czerwca).
nawia ne ataki pod Liniewk'L nad Sto-chodem , rozchwiały się w naszymfogniu, dnia Po przygotowaniu artyleryjskielDt
25 b. m. nastąpiło natarc ie wojsk
przyczem jedna z naszych kompanji ści naszyc
h na przest rzeni od ValIazy ai
gała nieprz yjaciel a po odsłoniętym tedo
płaskowzgórza Siedm iu Gmin. Wobec
renie.
naszych nieprzyjaciel uchodził
Na drodze do Łucka i dalej na po- a.taków
szybko
.
Zdobyliśmy Raossi, oraz uforłudnie sytuac ja nie uległa zmianie. Odparto ataki .nieprz yjacie lskien a· Za- tyfikowane przez przeciwnika stanowiska na południowo-wschodnich stokac h
turce.
Monte Lemerle. Nieprzyjaciel wysadził
Oa~icja i Bukow ina:
Nitd Dnie- most na 'rori, oraz spalił
Asti, Santa
ąłrem nasi dotis4::ykozacy, walcząą, przeAlina
i
Staine
ri.
Pomię
dzy
Posiną
i Asbyli rzekę pod Snowidowem (21 klm. na
tach odpart o ataki austrja ckie. U W"f"'
południowy zach6d od Bucza cza),o drzucili, części nieprzyjacielskich przed- lotu doliny Monte Pruch o zaczęliśmy
nich straży i zajęli wsie Siekierczyn, schodzić w dolinę Posina . Największy
poste;:p poczyniliśmy na prawe m skrzyPiotró w i Snowidów.
dle,
obsadziliśmy tam stanow iska na
- . W okolicy Kimpolungu ltawal erja
Pria Pora. Oddziały nasze donasza po walce zajęła stanow iska nie- Monte
sięgają już pierwszych domów Arciero.
przyjacielskie pod Pozor ritta (6,5 klm.
Na płaskowzgórzu Siedm iu Gmin.
na' zach6d od Kimpolung).
na południowy zachód od naszej linji
znajdują się w naszem posia daniu Kom unik at ture cki.
Monte
Longara, GaIlio, Asiago, Cesun a
KONSTANTYNOPOL, 27 czerw ca.
Spraw ozdan ie głównej kwate ry z dnia i Ornai. Obsadziliśmy p6łnocne stoki
Monte Busibollo, Monte Bello, Panoc ea,
26 czerwća:
,
Barco i Cengio.
Na froncie irackim niema zmian.
Na północnym
dzie żdobyU..
W częśCi frontu nad Eufrat em wojska śmy Monte Cimone, wscho
Monte
Castel aro 1
nasze i nasi ochotn icy podejmowali nie- Monte Cen tezo.
spodzi ewane ataki na rozpro szone woj~
Na
froncie zastaliśmy roWJ
'ska nieprzyjacielskie i furgony i znisz- . ochron necałym
przepełnione zwlokami, oraz
czyli nieprzyjacie]skie linje telegraficzne. wiele broni, środk
ów żywnoś
Front kaukaski: Na północ od Czo- cji i innego materjału, któryci, amuninieprzyjaroku, jeden z naszych oddziałów wywia- ciel pozostawił w
czasie
swego
rozprzę
dowczych ujął oficera ranneg o i (5 żoł żonego odwrotu.
nierzy.
Akcja nasza postępuje energicznie.
Dnia 25 czerw ca rano jeden z na-Niel udzk i rozk az.
szych latawc ów rzucał skutec znie bomby na statki nieprzyjacielskie przy wyB e r I i n, 27-go marca, (Urzędowo).
spie Tened os. Statki angielskie bom- Żołnierze rosyjsc y, wzięci do niewoli w
bardowały bezust annie od czasu do czawalkach grupy wojsk gen. Linsin gena
su bezbro nne miejscowości nad wybrze- twierdzą zgodnie, ii otrzymali rozkaz,
żem Morza Czerwonego, bez powod u
nikomu bez wyjątku' nie darowy wano ty
militarnego, kierując ogień szczególnie cia. Okoliczność ta wyjaśnia fakt, że do-..
na miejsc a święte. Statek angielski o- wództwo rosyjsk ie w swym urzędowym kostrzeliwał fort miasta Dzedd ak nad wymunikac~e ~ d •. 22 czerwc~ głosi, i~ wojhrzeżem pod Mekką.
ska roSyjSkIe me pardonUJą, gdyż NIemcy

by

Kom unika t:

bułgapski ..

SOPJA , 26 czerwca. Główna kwa':
tera donosi pod datą 20 czerwca:
Sytuac ja na macedońskim tereni e
wojennym nie uległa zmiar,om. Na całym froncie 'odbywały się utarcz ki patroli.
W odcinku Warda ru trwa zwykły
ogień artyler ji. Pomiędzy miejscowoś
ciami Petka. i Palmisz al'tylerja nasza '
rozproszyła bataljo n nieprzyjacielski.
Lataw ce nieprzyjacie1skie rzuciły
bomby na pola w dolinie Mesta, oraz
pomiędzy Porto, Lagos i Tepedjik.

, Z kom unik atów kkoa Ucji.
Z francuskiego (26 czerwca).
'.' Na lewym brzegu Mozy ożywione
walki artyleryjskie, szczególnie w okolicy Mort Homme. Na prawym brzegu
na zachód od fortu Thiaum ont załamał
się w ogniu naszym atak nieprzyjaciel;"
ski. Pomiędzy lasami Fumin i Cheno is

stosują pocisk i wybuchowe. Twierd zenie
to jest niegodnem kłamstwem i ma na celu jedynie usprawiedliwienie rozkazów komendy rosyjskiej, . obawiającej się światła
prawdy.

Na Buko wini e i

Wołyniu.

. Z austl'yjackiei wojennej

kwater~

prasowej donosz,ą do "Berli ner Tagebl.«:
C. i k. wojska armji Pf1ancer-Balti..
na zajęły linje obronn e' na terenie górskim Bukow iny zachodniej. Ataki rosyjskie kierują się przewaźnie na odcinki
Czeremoszu, gdzie wojska austry jacko..
węgierskie zajmują stanow iska na terenie wschodnio~galicyjskim na' północ od
miasta Kuty. Pomhi1o rozrzu tnego przygo~owani.a artyler yjskieg o, kolumny atil(
kUlące nie mogą się przedrzeć i są, je.
dna po drugiej, odpyc hane i rozbijane.
W centru m frontu. wschodniego nie zaszły żadne zmiany. Na Wołyniu wojska
niemieckie mi odcink ach Stocho du i Sty..
lU zdobyły znowu na przestr zeni, oraz
odparły wszystkie kontra taki J"oaviskiP

GAZETA L(5DZKA
drEtgi: l',.".'r~\ ~s;li: t)110 pójBC r~ks w ~r~~ę

Ocena sytuacji w Wiedniu..
.. N. fr. Presse" donosi:
Tutejsze kola polityczne oceni~ją

'ytuację na froncie półnccno-wschodmm
z zupełnym. spokojemJ zwłaszcza wobec
doniesień austro-węgierskiego sztabu generalnego, stwierdzających, że rosjanom
nigdzie nie udało się osiągnąć nowych

sukcesów.
W kołach -politycznych panuje silne

przekonanie, że staraniom połączonych
armji austro-węgierskich i niemieckich
się

uda

i tym razem udaremnić wszyst-

AU~rfja i

z

~iem;;~';~fi

a

w!ęe li przywj~

ufa da n~utrah!Ośd prowadzić ?ioj!:ę na;bez~
aWIHlniejszą i

dla: !.la"~ ~łQchów. nainissym-

patye:w.tejszą. "

Stany Zjedruu}Z!one i Me~syk"
Biuro Rentsra dr;,:iailv.jeg:ę" fe po wy·
słaniu. noty do Heksj-ku połnien!6 bardzo
sili zafi&trzyło. Pri05,j'dent S~;l~ÓW Zjada?nzony6h Wilson nćbywa ccdzlen konferenCJę
Si ptzłwódcami d,roIH.~,'tw w

izb-e. ~~preze:l=

~Dtów

i w S6a&ieię. P;'l:~zes kom"sJl 1>ellatu
•
i<
l
da apaw zewR~tr;~":,~r.• U!~
~.tcrY,"Va~ wca e.

kie zamiary rosyjskie.
Wspomniane kola naciskiem pod .. te uwała wojnę p!a~.vie z;; Gle:r:d-r'llłJną.
noszą, że dotąd niema najmniejszych .
Gazfta .. Tims;;t€ dmnei J Nawe-g.
powodów do- zaniepokojenia. Utrata pe- Im ze prezydent Wilson zawezwał da SIebIe
wnych terytorjów wywołuje wprawdzie ko~is:e do spraw z:;granieznye~ obli ~~
niekorzystne wraźenie, ale pod wzglę kongresu i zakomunikował im•• la sytuacIa
dem strategicznym nie ponieśliśmy przez jest niezwykle pOWt\hil. !,yrs?at on F!zytem
.to żadnego uszczerbku. Przed rokiem
b:J wę, ze Garmr.z;s }eGJru~ !HJ!T pre%lą }g~ . .
wojskom sprzymierzonym udało się prze- dzi si" na uafę"st;;-s,. N!iI~zy wysbć wEęce'.:'
tr.
"',
", ...
zwyciężyć znacznie gorsze położenie i
wojsk... deby blokau~ popro~adz!C en.er~:
zamienić je w najpomyślniejszq dla nas
IfI'jnier~ Jak !f{ychać, w -1i!eksyl:u cnraz SilnIej
sytuacię. Jest też rzeczą pewnąt ze w
objilwia się wrogi nastrój pr:zeeiw Stanom
krótkim bai-dzo Czasie rozegrają się wy- Z}edll o~zonym.

z

-yo:-

padki, które będą nailepszym dowodem
naszego zapatrywania się na sytuację.

Troska o Verdun.
. n Thnes· donosi z
25 czerwca:

Paryża.

pod datą

II Uderzenia
niemieckie pod Verdun
przygotowywane są. z nadzwyczajną sta~
l"annościa, zaś nieprzyjaciel rozporządza
tam znaczną bardzo artylerią. Kaźdy
rozumie. źe polożenie pod twierdzą tą..
jest od dnia. gdy się zacz~la walka~ po-

ważne. Niema jednak powodów do zwąt~
pień. Jest jasnem bowiem, że już bliskim jest dzień~ gdy los Verdun zależny

będzie

W Meksyku eytuaeja. jest

{lik grCŹl!lh

W' W8szyngtonis wa;n,;. nw~hJą za. nieuniknioną. Stauy Ameryki połudo'Qwf'j c,oraz

te

,.-yrainrej .e'hiadczają się za. M:ksykIe~ •
gdy! nie dt}~ierzllłtl eue 1.arewmen:~m ,,!lIganił. ił nie nm'et'za U1ł r:rGwadzre WOjny
zaborczej_ Być moie-. Ze ad gzere-gu lat 00-

watęrnym "Swellska. Dagblade.tll ~
k~óry
wskazał na antyrosyjskie mowy Branttn~a
na zgramadzeniu lroejaHsiyczu)ch ~osłow

kallS'ki",b p.lJd wpcywem ~lieetiegQ lnlhr~ ree:by kańskieg(}. la rl$!, !}ierws.z;y prsyaVlet":re
ksd.ałtv realne. W tym wypadku b-łany Zje~
dnnl:zGna Shll~!y flyz!ip'~wnew(;hec !t\,któwaupełnIe nieepodziewl!p.yeh.
>;

eiśnkuyctt

jest nieprzychylny dla koalicji. W

pałacu

czyli królowi,

że

w

ciętkiem połofeniu

(}o

becnem liczyć moźe na poparcie wszyst-kich partji. Na zebraniu tern zapadły po-

stanowienia, nie· mające wprawdz:e chara-

kteru urzędowego} lecz: mogące wywrzeć
na dalszy bieg wypad~
k6w.
poważny wpływ

.Dlaczego

Włochy

czą

1e

uczestni-

w wojnie.

Poseł

nacjonalistyczny, Bevł!me, puda,.Gazzette deI Popolo" ej~kawe oświad

czenie,

b~d~ee

jedl1(}cześniEł

stwierdzeniem
tego, co w ezer{}ldcn kułach juz pGdej:ze',waDO lub l} czem wiedziana. ..Zajścia w

Grecji. pisze, powinny nam. włor:hoIns dać
dużo do·· myślenia. Wykazują przeeiea całe
straszna n:elJezpisC:l!eństwo, które nam z:1graźałoE gd~ byśmy, wietbieni pf3es teMn;f1S~WD

głupie samolubstwo, eheieli ntrzymaa za
:wBzelk% cenę: neutralnuić PQnia~!lłeą~ zam-Ii'st

ii

,Itanąó

ro

.. sWilbodnie" , pełni mężnej €tdwagi,
stronie aprzymierzeńe6w, do których kierowały nas obuwiązki cywilizacji araa interesy
polityczne. Oegywiście" Włochy nie fą Greef!ł
i nie poz~clilibyśmy nigdYt aby obcy zmusili nas przez fl{jtę krllŹa..cij pod Genuą i Fiumielno, do rGlIwi!\za.nia -rZf~du. parlamentu i
armji. Dla uriitowania Bi~ jednak od wszy·
'iUJch tych nieszczllśe nie mielibyśmy innej

(5.) Z;powoitu natłokuł panu;ącego
wykupywaniu patent6w, wydział
'patenf6w przy prezydjum policji ~na
pierwszem piętrze) otwarty jest obecnie
od godz. g, dQ 12, w południe i od 3 do
fi po pol..
przy

narodów w Rosji-, wystosowany

- Z D"łłelł~~ii ~apro •• miasta.
{s} Wydaw:mle kartek na pl'Odukfv

dla kooperatyw. tanich kuchni

hvwz-ć się hędzie w

-

Od. t§jfda1l!fniictwa..

wstępnym

p. t

Obrońcy małych naro~
dów· cbarakteryzuje odezwę, jako szczególnieniewygodną dla Anglji, któr~ przez
usta swego szefa Iządu. za~~wniała ludom,
ujarzmionym przez: Rosję! ultenie ich lasu. Do telegramu-jak wiadomo-:-przyłą
czyło się takźe j;lÓiniej dwóch Białorusi
nów pp. W~daw Laskowski i Józef S -ło
wieI z WiInas wreszcie trzech Muzułma
lj.

nów" jaka przedstawiciele Tatar6w: I<:irgizów i Tur:kmeliów.
S2tokhofmski n-Socjaldemokratenc zajął odraz,u dziwne sta:lowisko wobe~ manifestl1 antyrasyjskich działaczy. Sam szef
partji socjalistycznej H. Branting w nami~tnym artykule. rzucił prowokacyjne py_
tame: "Kto plac[ za całą akcję"'. W najbliższym jednak numerze z 12 maja przyniósł organ socjalistyany wyjaśnienie ze
strony p. S. Sario, który zastrzegł się
przeciw brutalnej insynuacji1 oświadcza:ją~
że Finlandczycy posiadają jeszcze dostateczne środki na opFacenie telegramu iskrowego do. Wilsona.
'
Zanwa!ył przytem, że nia fvzumie
atanawiska. szwedzkich sQcjalistów, kt6izy
datychez:ns atale podawali aię za obroń
ców uciśnionych mieszkańców Finlandji.
Równocześnie nadesłał do. redakeji pisma
liBt pewien .. esdek llt (eQcjal-dsmnkrata) pol.
ski, :; n&&wbka nie wymienionY6 z napaściami pod: lHirS!H;m IUltorów proklamacJi

U !!:r.!fi'II"'-aiE:ź~$Ś6 p2a&łlYow~1ł

o erwc~ uehwllh. żehy \'l' ;a:~J!l1rta;eh mie
szklir·eÓ .... geilP,,~f~~tma:ra~wIstw~.. któny liif:
Dolstiej narOdl1W6sci.. :'laml'ist ...Rmi~lf,nhllf,
pisad ,.Polak. geQuał-guherllatGliltwo war~

chleb

lIa

w

-

% KOlejek podjazdGwyais.

Zamiu"ięcie

oba kie.-

O tej jj!oy.odąg z Łodzi

co Łodzi.

'roku

'

Ha tmłs1tich

kursach pedagogi::znTcb.

W polliedahtefr (} godz. fi cd!;yła 3lę
ząmk:nfę.de
lotu 'SzI>QJnegn. n~ fcI5!delI
kr,rs;.;en fledagogic3RYCr.. Pn~t: Z!l.'l{m1:dl
sakoiczył ~wój
wykład c metoćre-"1: ~'il'
wadzeni'< ewiczeń st.yU8tyezaye-b~ Następ·
nie prof. Sw'idwińskf.. Iderowmk I.mmó\f"~
odczyt.>ł szczegółowe sprawox~anie z dzia.łalności :kurSÓw za ezas ubieg?y..
Kursy lIaptiezą.tkowano w dn~n lS.yrn
stycznia T. bt Na WIdzi al metudyezllj' U*
ezęazczałc 511 osóh i na w,dział rzeczy
polakicb-E68 osób.
.
W jakich TGzmtl1rach wzrastała f.tekwencja sluchaezy, do'Wodz% cJfry nastę.
pujące: W marcu 0& wrdz. metodse.znym
była

175 słuchaczy. n& llo1fmisłycznym2(J(Js w \:wietniu ilE; me~-2tm i nA poloruiityeznym - 23Q. w maju lita mewdy~znym-22G i

na paI(;nistjcn-ym-24o..
W bibliafece- Il3jbagał&'le są.. wall"
historycznYt literamryJ pedagogiki i przJrody. B.biiQtekll ctwada aQSllfa. przed :1

dwoma
-

mh~si.1eamf.

Zak.nczelll'ie polica. szltolaego.

8-klasowe gimnazjum polskie,
J;!Uezelnia'"

ukończyło

Sław.

1 uczniów, a mia-

nowicie: C?arnecki StefaHs Gałldewicz Ta..
deusz, LityfS:<i Zygmuntł Markus M-ieczysław, Polak Jan, Sama Mojźesz. i Skibiń~
ski Stanis;aw.
- Wczoraj otrzymali świadectwa abituryencf 2-go gimnazjum (Placowa 13)~
Na 19 uczniów, przedstawionych do ~:łmI
nu. 14 otrzymało świadectwa dojrzałości..
Są to: Bruder A., Bomslein R., Domański
L., Glaser J';J Goldberg J., HiHtman O.,
Lindenfeld J., Mazur L., NeufeId S" Rosenea1 D., SachaczewsId J"" Urbański L.~
Warszawski S. i Kulpan A.

- z

Tolltr. God:.. Rozl".

W Tow_ Godz. Rozr. w tych dniach
utworzone zostały dwie nowe sekcje, mianowicie: sekcja odczytowa i sekcja gier t
zabaw tOwarzyskich. Wobec tego w TewMzystwie powyższe m czynnych lest ju2
szeŚĆ sekcji: muzyczna! śpiewu, dra maty-

te prze-z. orga:nizatG<1'6W telegramu.(!)

cutu-u.

nych organacb

(5) Jednej osobie nie wolno brać
mąki i cukru na kartki dla innych. Wymagane hędzie również okazywanie ~a
sz.pol'fów, w celu sprawdzenia. osohistości posiadacza t,.a t.

prasy szwedzkiej.

Osh'll'

odpowiedział ,..:olftonbladet".. a także niemniej stall\lWCzo odez.wał si~ w artykule

- :z

na

z/ll'Ząd- będz~

drukowane ksią~ea

- z ilcząsłków rozdawnictwa
Uc..ząstki

otrzymały od

kart

rozdawnictwa

Centrali

kar.
n~

za:wiadmttfenI~

aby suGżom domów nie wydawać kart Cilla
lokatorów. Odtąd nie wolno jędnei Qsonre
brać kart dla drugiej.

Od dnia wczorajszego na linii Łódź

do Zgierza i ze Zgieraa

głosu.

chłe ...

(s)

guwsld<;łt ~

runkach de
dzinie odchodzi ostatni

prawo

Od dnia 2 lipca b. r.

wydawał czbnkom
ki członkowskie..

Kursuią w
~O~ 11 wieC:l6r~

zalltrodow. szewców

r'a~ie tra~ą

W ,.D, Wars;;;~. Ztf.'" •.:z:!tsm}:: W mh
Iitaroym dz'ennUm ruz;porządz2G genarał-gu
bsmator:ltwa warsl'iawsUego lf{}stała samie·
",cznna. w: r..&~na"n.zlm ll.U~tze 29 z d. 25

~a. sportow~ i wspomniane wyżej dwie
SW'Ieto zorganIZowane.

Napa~ei B.antinga na działaczy antyrOBytskieb wywołały duźy niasmufr w in-

7.~h3:1(u

waln~m 7~hraniu.

dó prezydenta Wilsona

i twierdzeniem, je
naPrwiako Sferoszewa};iego zostało naduży..

ZA

przeciwnym

porze.

-Zgierz tramwaje

od-

Wobec p''Jdanja prośby do władzy
niemieckiej o' pozwolenie na nadzwyczajne zebranie) kt6re się odbędzie praw~·
dopodobroe w przet;iągu 2-cn tygodni,
zarząd wzywa. członków" aby wpłacali
zalegte sKfadki czlonKowsmel gdy! w

Jutro- z powodu święta,. św. Piotra i
Pa wła.. gazeta wyjdzie €T, godz. 6- lano. Następny Rumer ukaże się w piątek a zwy-

-

i~

lokalu Delegacji
przy Nowym Rynku .NQ 14 od godz. 5
do 6 po pel.
ii ~amt~$2f:!\1l~\t~"';.

-

o walkach, . które zdecydowałyo losie fortu Thiaumo.nt~ świad
W p-ismac.h szwedzkich pojawił się
czą. iż w :zażartości swej przewyższyły
one wszystkie dotychczasowe bitwy. Z fe- w ubiegłym miesiącu znany telegram
• Zwią.zku ludów uciśnionych. przez R&go wynika. iż obie strony zdawafy sobie
sprawę z waZności momentu. Również . sj~(&C~ ao pl"'ezyaenta Stan6w Zjednocz&nych" WHsona~ powtórzony zresztą przez·
i prasa paryska po raz pierwszy zaćzy
na pisać <} niebezpieczeństwie, bezpo- ca?ą niemal pr3.sę eUl'opejską i za ~e
anem.
Brednio groźącem twierdzy.
TreŚĆ tej ~..amiennej odezwy i pod"I'-1atin" sfwierdzal źe samo Verdun
pisy
osób są znaner Jako osoby kieru~
.jest jut zagrożone. choĆ na drodze doń
jące akcją występu~ą: poseł do Dumy
piętrzą się dla nieprzyjaciela, nadludzpaństwowej M~cnaf Łempidti i Samu~o
kie budnośd.
Sario. Szereg dz:enników sz\Vedzkic~
"JournaI" nie podnosi jeszcze alaroprócz tej prcklamacji~ ogłosił nadto oC!.
mu, jednakże wskazuje na to, jak niemsiebie artykuły i notatki~ wysławiające
cy potrafią, dzięki odwiedniej strategji,
jej auforów i al'aniel'ów akcji. Przedeosiągać sukces za sukcesem; przykłada
.
wS2ystkiem dziennik· "Aftonhladet" i ,.N.
mi tego służyć mogą Morf Homme1
D. AlIehandałr~ który między innem! zaVaux. Thiaumont.
mieścił l"'ówniei następującą uwagę:
Sponiewierana Grecja...
Co -się nas tycz,!) to mieliśmy spoWedług depesz dzienników lugduń
sobność. zawiązać osobistą znajomość z
skich z Aten, król Konstantyn miał oświad
politykiem, który przesłał telegram do
Oczyć posłowi rosyjskiemu, ~e wy~sze inprasy szwedzkieiJ z członkiem Dumy
teresy narodu greckiego i zagrażające Grerosyiskiei~ p. Łempickim. Nikt nie może
cji widmo głodu zmusiły go do przyjęcia
podejrzewać. aby akcja wywołana byla
tądań koalicji.
wpływami demieddemi. Poseł Łempicki,
W niedzielę król podpisał deuef. na~ który przez pewien czas przebywał w
kazający demobilizac1ę powszechną armji
Stockholmies a obecnie mieszka w Polgreckiej.
.
sce~ kilkakrotnie zajął w sprawie polNowy prezes ministrów, Zaimis:, o- skiej śmiałe i zde~dawane stanowisko.
świadczył korespondentowi .Sęcola", że
.Aftonb1adet" z 18 z. m. Vi arfykule

Wielka Kwesta ołlelAoUajowa

.-

"Ratu.jeie dziec~·'.
Ofia.ry na kweli~ "Ratujcie dzieeP' zło
źyli w d::llszym eftlgu: po ró~' 500 Kalej Elektryez.8a Łóizfca i firma W. Stola.row; po
rb. 100 firma A.. Zuekelm:nJł j ToW". Akc.
GamJilł i Albrecht. {dooll.tkowo do .p&pt'zednio
of'llraWgnych rP.. 20Q}.Z~miait wień:!& na gruk &mlrleg() k...
legi S. p. Adulfa Brauera ałoay1i praeoWJliey Taw. Ake. G.un,a i Albre~hł l1Ib.. ,.,
kop. 50.
- W7kUP "ale litów"

Praw(!6pot!oólIre polemika. piam B2'W6!fZkitlI ::tle wycaerpTIjs si~ ns. przytf'65SEy;!h
tutaj sZl:zegółach. J f'S~ onG uardF.o COfl!'8kterysiyczną. gdy ł Vi' jej tre$cl odbija, się
w pewasj mierze stan&wislm porrty~s M! rdźllfeh p.lrtji wabeno Raiji i 6pra.wy polskiej..

-

II

(;ze=:,ia i p&t"ady pra1llme.

do WH;;,cma.

kłej

Wiadomości

królewskim zebrali się przywódcy wszystkich stronnićtw izby pos~Iskiej. Wszyscy
bez róźnicy przekonań i kierunku oświad

Piotrkowska 84.
Piotrkowska 84.
sf.qrgi, proś'>y, r.cdania. ł:łoma

trn:eoną prowinllię nnlałldl+i<~.. Ni.. uleg~ wą·
tp[wcśei1 ża dziennik ten w!łiął 5ghle ZA
llsumpt SWfg:) atałll telf'gram "Związku u-

nej".

,ce rządu, miaaowanego na podstawie swobodnych wyborów ludowych.
;
Sof:jska ttCambana" donosi z Aten, .
te nas~rój wśród ludności coraz bardziej

Aleksamfer V. GersdorfL

szwedzJddi w Szttlekf:mlmif>, ll'ł }'SaosI! !!:Zeh partii s1J('jalistyc:zruei z powodu n~Dr
dowania wielkiego księcia Sergjusza 1.~~
inne jeszcze objaw; zaciętej nieuaWiSCl
wGbec Ro.sji-i porównywał te występy z
atakem nst.atniCh dni,. który iest niatylko
prowokacją pod adresem portyk6w, "ysyłafący('b telegram do Wilsona, ale wprost
prowokaej~ pod adresem narodu polslfego.
Inblmimcje wc:dza Boojdlietyeznego
BrllntiJJga nie były Odo!obuiol1e. Sw;ade~J o
tern arf: kał w uN. D. Allf!haua.,\1ł ;a 25·~o
li. m.. kMry pOlem1:lufe ze st6e~hGlro"kim
..Aftont:d'ningen". Pismo to pod \ytuh,ID "Ka·
rygadna agitacja- zamreiciftl CbSferoj" akt
O~karłNd& p~uciw wszelkiej l'gitarji cudzo::iemc6w w Szwecji, która za porrocą rozmaitycb "OdES~c wytęża wszelkie siły, by wplą..
tać Szw~e:ę w zatarg z ROf:jl:,., O' dawno u-

rai> sHniej zarpł1~nh!:'G si~ dąif'Uł!l dOi zjednaezl!uia n:eezYł1!!apaHtl'eh łlldń~ka.llmerr

od ogólnej sytuacji strategicz-

spodziewa się wydobyć z pewnością Gre-ci~ z kłopotów i oddać cugle władzy w rę

KONSULENT PRAWNY

d&taUcznej sl!ł"zedaży mąki i

"-

uXomi'ęrezeskoje DcZ'iUs%cze'*
czy "Szfl.o.fa H:Uldłculifa"!

Jedna z prywatnych
szkół

tutejszych

wystawiła w oknie
przy ul Pioukowskiei grupę. z podobiznami '-"'Ychowawców i wychowańców.

handlowych

Nazwa szkoty i nazwiska nauczycieli i
uczl1:6w podane są w jednym tylko ję--
zybl, t. i w da.wnym .urzędowym".
Jeśli właściciel szłaly tej chcia1~

została Jlkomierto powinien byt
wraz z usfępującemi władzami rosyjskie:-mis wyewakuować w głąb cesarstwa.

:!:Jy uczelnia jego nadal
~zesi~im uczmszczem~,

tt{

Os.z:akaacxa lIilpekutacja.

'(if) 0.1 pewnegO' czasu rozsiewa liieł
mieś~ie pogloski, U. ułazałl' się VI obi&<

fałszywe fi rublówki.
Otó~. jak się do ..
v.iadufemy, pllgPG6b ta pochatłzi od sIe!;Q,.
la .\Ów, l.i6n.y w t.ell nl}cwy iip.'SJiób pragnlł,
nape:nió swe Jtieuenie"

gu

Kradzież S:UUł kaPł;

-

na

CłUeb.

Ubiegłei

nocy niewykryci zło-
dzieje dostali się do lokaht: 20 l1czą:sUm
rouławmcłwa katt na chieb przy u:lic.y
Pańs kiein •• 4 za; pom~ wywatellia dawi •
skJadli 6300 o5templowan)łCh kadna.dłm..

{s}

-

lIieDhna

kradzież

kart

lila

c&Ieb.

~} Onegdaj, stróż domu NQ 21 pny
ulicy Średniej, gdzie mieści się 16 uczą

I

stek J'ozdawnldwa kart na chleb, zauwaiył wieczQrem dwóch zlodz'it>jów usi-

łujących

wyl3Jnać drzwi, wiodące do
Przy pomocy policji uda.lo Sl.~
jednego z nich zatrz.ymać i areszfowac.

UC%ąstkli.

-

Pioruft.

rodel" wezorajssej bursy pi.nHl. ule"
rzył w dom łlIt,. uL RlIawadQ1U,kiej Nr. 36
róg P nńskiej.. D:-.eb na «emu, łostal uszkodzony, jak również mieslkauiS na c~athru
piętrze..

-

uColosaealłD".

Pau T eowH'

JU\1(U}1

peczyua}ąc

ad dnia

-.itivrowadza v .C-9lcS$<lłm- rauybbe:milmy. p-ole:;ające na wat~ m. ra..
miast at tlchC:Zl.Ił wystawf&ttjeh kamedyjd;
olX'retek i t. p. prograID wypelnfĄ> ~of.
choreograf:ezu€', popisy gimn.aStyeme..ęie"i
monologi i t. p.
' .

jutrzęj55e~0',

B~dzie i,) więc "Vitrfełe ll urlądzone'l

stylu m.iędaYlł'U'odowymt. a wiadoMO' W FZY1t!>tm w Ło'Jzi Z Cll,\SÓW b. ~Urjl.nW', te W
improwizowaniu tego rild,OI~ju impreJr pili
Junnd ceJu-e.
Łód\zka Okl"ęlOW. Rau Opiekuńcza

komunikuje, że powstała miejscowa Rada
opiekuńcza w uznowie, na gminy ŁamóW
i Mikołajów w nast~puiąc.y:m składzie:
1. Ks. Roman Adamski - proboszCZ
zŁaznowa,

2.,

Kazimierz Rebzda. ::- 60-

Nr. liS.

GAZETA ł.ĆDZI<A.

spodarz zŁaznowa,., 3. Stani'3ław I(ociaba
gospodarz zŁaznowa, 4. "Franciszek Ja-

ntlSzkiewicz ,.....~gospodarz z Popie1aw. 5.
.Józef Miaska - gospodarz z Rokicin.

Teatr. I· mUlvku.
• •stępv farsY' warszawskiej.

Teatr Wielki: "Medal S-go
maja- sztaka w 3 aktach St.

Kozłowskiego.

Reżyserował .M.

Trapszo.
.
Na pierwsze przedstawienie w Ło
dzi·· zespól farsy warszawskiej wybrał
najnowszą

sztukę

Stanisława

Kozłpw

mego p. t. .Medal;; maja", graną z
wielkiem powodzeniem az do chwili o·
statniej w teatf.z.e letnim w Warszawie.
"MedaI5 maja", choć jest copra.wda utworem czasu, jednakże nie poRad") zupełnie tych cech, kt6re normal.
nie charakteryzują wszystkie sztuki,pisane naternat aktualnie modny i okolicznościowy. Budowa jego jest doskonała. Jako sztuka.. stojąca na granicy
'arsy i Iękkiej komedji satyrycznej, wy.
kazuje ona wszystkie zalety utworów
obufych rodzajów-t! zn. lączy humer,
żywość i wesełość z cmiarem komedjowym, unikającym przesady i szarZy.
.
"Medal 3 maia" to, ironic;znie ujęty,
obraz zakulisowych spraw tych, . którzy
jeszcze niedawnO' w nasaem " Pryw i sIin-

ju" drogą węszenia i wykrywania intryg
polsM~h, budować pragnęli karjery swe

izdobywac "czyny«. Cała ta historja
'szukania medalu, wydanegO' ku uczcze·niu setnej rocznićy konstytucji:3 maja,
podstępy, zarówno tych, w Mórych tkwi
;,żandarmskaja dusza", jak i tych, któ'
rych określa najbpiej i naj dosadniej
nazwa "policejskaja morda". troski pana
prokuratora, intrygi, seanse spirytysty·
(':zne, miłostM i sentymenty, obok świe
tnie sheślonych kilkunastu typ6w ludzi
ze "sfer urzędowychlf-wszystko to sklada się na ciekawe iurozmaicO'ne Ho
trzech aktów sztuki Kozlowskiego.
Tymbardziej zajmuje tO' widza, iż,
pod zmienionemi nieco· nazwiskami, kryją się postacie, dobrze znane· Warszawie i Polsce całej z przed trzech prawie łat dziesiątk6w~Pomagazaś temu
i odpowiednia charakteryzacja .o~~b.
Wykonanie "MeddIu 3 maja ,;. przez
naszych geści warszawskich byto, ,bez
wsl:elkich zastrzeżeń, doskonałe. Wlęk
no§ć z nich, nietylko grała bardzo do-

stworzyła ś~ietne typy prz~d·
sł;awianych przez siebie postaci.
,

hrze, <tle

Panie: Leszczyńska, Renardown8,
Baumanowa, Mi(:ińska i Brucz6w:'a. oraz
panowie: Knapczyński, Grahowskl, Grod:
rocki Izdeaski, Misiewicz. Srebrzyekl,
Jars~wski, Trapszo, Norsk~, Turczyńs~i
i Małkowski-fworzyli zespO'I skcńczeme
dobry, zas każdy z ni~h oddzielnie dał
oryginaln:e pojętą l pl'zeprowalzoną
sylwetę.

M. S.
- Teatr Wfelki..
Dziś zespół teatru letniego z Warszawy odegra poraz drugi "Medal S-go
maja 5t.Kozlow kiego. Jutro dw~.pl'Zed
stawienia: po poJ:. po cenach z!uzonych
.... Fruwając~ dziewica: fars~, ~!eczore~
za§ .Jak $l€~ podO'bac męzowl. krot~
· chwila w 3 aktach M. HenneqUlna.

_ Teat.. Lełni (Przejazd l}.

·

Ostatni program składa się. z me·Iodyjnej operetki ,.0 ~ięt~c i'yźeJ ", f~1'4
sy .p. t ..Student w spodnIey ~. oraz dZlalu kcncertowego. Wykona~cYI .pp,Mor· ska, Rode-Jasińska, Miłosz~ ~lIchalo~~
ski· Polanowski, TwardowskI l. mała LIII
da:zeni są~-:nucznemi okIa~k.amI.
.;.. Ł.

o.

o. s. w

8.myz

S.

Hef~81ołlne.

nędu konce~t s?mfo.uiezoy Ł.

w HeJenowie odb~dl!le ~Slł~ dZIś,

w pro:
gramIe !lymfonja Nr. 1 B-anr Bchum!UHl I
t10tychnzas n naB n:e grana rr.nzyka baleto..
wa .• ltaymonda" - .Gła~unowa. POozlłtek
koncertu o godz. 7 w}eczorem.

Wieści

z Rosji.

Trzy miljoay zamiast. sześcilł:
. ,Dziennik Petrogr~dzk~· dO~OSl: "!'
ubiegłym tygodniu odbyło SIę posledzeme
rady do spraw wygnańców w P~tersb~r~u.
Wybrano 8-iu członków Z: pośrod dzI8;~:
c%6wspołecznych do komltetu pTzyzUaj~.
cego zapomogi.
.

Z polaków wybrauo~ ks. S. Cz;~er.
na zastępcę P. St. LeslllowIkiego.
.
'l. ,
Zamiast prC''p-ktowanych 6 ml Jonow
rubli .dta wysiedleńców rada wyznaczyła 3
miljony. .
~
łyńskiego i

Mun';pol

zlłóiGwy

w Ros-ji.

Jak donoszą . dzienniki· b'erlińskl~J
wniósł zarząd gubernjalny w CharkOWIe

do ros. ministerjum handlu projekt zmopolizowania rosyjskiego wywozowego han~
dht zboźem. Projekt opracowany był przy
udziale ziemian z gub. cbarkowskiej. Był
bv to, zdaniem projektodawców, jedyny
sposób pokrycia niedoboru, jaki powstał
obecnie w skarbie rosyjskim po zniesie~
nin monopolu wódczanego; również byłby.
połatony krES lichwie, jaką uprawiają pośre.dnicy w stosunku do produc~ntów. zapobieźoIloby fałszowaniu zboża i narzucaniu cen przez' banki.
Projekt powyższy był rozwafany na
, posiedzeniu oddziału handlu zbożem r:rzy
rosy;skiej izbie wywozowej; w obradach
uczestniczy]': członkowie Dumy oraz handlllilicy zboźem i właściciele wielkich mły
nów. . W dyskusji zarysowała si~ różnica
zdań. W końcu postanowiono zaprosić
do udziału w dalszych naradach przedsta<

wicieli wszystkich ziemstw gubernialnych•
Czczenie obrazów i świętyc;łt.
Podpowyższym tytułem pisze .Fr.
Ztg.": Czczenie święŁyeh w prawo!awnej
cerkwi, jak wiadomo, posiada tak specyficzne formy, ze trudnem się staje dla oz,ł/}.
wieka Z.tchodu uwierzyć w szczerość filajanina. gdy ten określa katolicyzm, jako
kUlt balwochwaIezy.
.
.
Czczenie świętych obrazów jest w ro-

2aroordowany we wIs_
przez oficerów gwardji; hi.

tniem panowaniu
snem

pałacu

storyczne poszukiwania wielkiego księcia
Mikołaja Mieha.jłowicza potwierdziły fakt,
za syn PawłH, Aleksatider I, brał udział w

przygotowaniach do mordu. .
. .
Paweł I h~'ł dla ws~yslki(':h niebezpiecznym szaleńcem, któregQ nBuni~d3 wymagała w rezultacie wyz8za racja stanu .
OsobEwem jest, ye car ten był szczególniejszym wielbicielem wszystkich Niemców a zwłaszcza Prusak6w. Planował on
nawet przymusowe wprowadgenie w Ro3ji
niemieckiego Języka l noaił ;aiq :; myślą
usunTęcla swoich synów od tronu i osadze·
nia jednej z niemieckich dynaatU. na rosyjskim tronre
.
~
Wazyatko to jednak nie ]}owatriymnje
czcicieli Pawla I. jak nadmienia jeden z
petersburakieh dzienników. który jednocześnis nadaje temu ruchowi nfe tylko religijne ala i ~olityezoa ~maczenię.
Trtidno by lJyło Bwiętobliwemu Synodowi i wyżtizP-mu klerowi zgni~ś~ ten kult
dla cara Pawła. gdyby nawet szczerze pra
gnęło tego: Dletyjąey csr, czyni"cy CIHllt,
jest dla dsnaetji Romanowych bk cennym
nabytkiem~ źe cerkiewne koła czują sili)
~musz(}tlemi przez
szpary patrzeć na to
wsz}':5tko.
4

syjskiej cerkwi prawosławnej głównym o.
ś~odkiem kultu i religijnego ~yeia narodu.
Ze i car również jest wielkim czcicielem
I
f4
ikon. okazało 8i~ dobitnie w czasie japo!1akoorosyjsk'ej wojny, gdy posyłał i!':'łnie
rzom na front pełne wagony świętych ll~
KODie~ ro!tu szkolnego.
brazów. Sam an również potrzebnje świQ
Było. ich coś Z trzy ~zie~iątki." ~o~
tych obrazów: przed k Ikunastu dniami
dwoje ŻyCIa stały przed memI na OSClel'
przysIano mu z Moskwy do głównej kwa- !Ozwart~. Uśmiechało im się jutro całą
tery święty obraz wlo.dzimierskiej Matki
niepohamowaną siłą m!od-::·śd. Dziś wła~
Boskiej. Obraz ten przewieziono w uroczyśnie otrzvmali świadectwa 2 ukończenia
ste} procesji z uBpińsldegty katedralnego
szkoły. Dzień ten postanowili, z~odl1i~:::
kościoła w Kremlu na dworzec kolejowy,
tradycją spę'.'zić razem. Pozostame on lm
gdzie stal jnz specjalny wagon salonowy,
na całe życie w pamięci. Ten poc~mu~n.r
przygotowany do przewi::.>zienitl Matki Eo<poniedziałek; taki zwykły, p~ws~edm dZl~n
skiej nli front.
.
a jednak, jedna~ - zupełme lUny -' Je:
C~eść dla cddawna nznanych świę
dyny wielki dzień wich dotychczasowej
tych o.brazów jest stosunKOwo niewinną w
wędrówce doczesnej. Młodocian~ da~ze
porównaniu do wciąż budzącyeh się m~
rozpierała duma; ŚWiat cały do nIch nalef-:ycielskieh ruchów, które w żadnym ruie
żał.
.
.
nie dadzl! się pomieścić w ramac·h zwykłe
Bawili się doskonale. Rozśm1eszało
go w Rosji sekciarstwa. Także i urz~dowa
ich wszystko. Jako dzieci Łodzi nie mocerkiew ma swoich m~.rzycieli, s\voje zabO:gli oczywiście przy &więde tak wielkim obony i swoje prywatne urządzen13.
.
minąć Helenowskiego salonu~ W ~ałym
Niedawno np. głtlśny episk.;p Baroa;
ogrodzie było ich 'pełno.. K~mcert Cl~SZ!t
ba kanonizował samowolnie jednego świę~
się icb względam1 s pecjal me. PraWie ze
tego· świętobliwemu Synodowi nie pozostaw skupieniu (o He to w tych warunkach
ło nic innego. jak io posbwowienie Barna- było możliwe) p!zysłuchlwali. się muzyce.
by akceptować. Obecnie jednak ~a~heiało
Uprzejmy dyryglent zagrał lm n~d pro:
się już i laikom tworzyć nowych swrę.tych.
gram dziarskiego mazu:a. PodZlękowah
W danym wypadku nie idzie już O kogoś
mu salwą oklasków.
.
z malu(:zkieIl, ale o cara Pawła I, który,
Jeden z młodzieńców podał kapelmIjak douosi "Dień ", zaczyna się od pewne
strzowi trzymany w n;ce bukiecik polnego
go czasu ch~sz}'ó szczególniejszą: czcią arykwiecia. Taka więcej niż skromna, mała
stokratycznych kół petersburskich, do cze.
wiązanka. Otl dał .co było p~d ręką. Ze
go przyłączaj!} się najszersze koła Indu
szczerego serca ofiarował kWiatek w ten
praw osła wn ego.
dzień dlań wielki. ..
Grób cara Pą,w}a, jak i gruby wszyMam pretensję do muzykalności, lecz
stkich członków dynastji Roma.nowycb, poodruch ten przemHYj to lIimpromptu" szczeczynając od Piotra Wielkiego, znaiduje si~
re wzruszyło mnie bardziej, niż .lmpr0!Dw katedrze św. Piotra i Pawła w Petersptu" Chopina, którego zresztą tego WIeburgu, odwiedz.itly bywa e~d!,fenn~e przez
czoru nie grano.
tłumy pielgrzymów., Ustaw18lfł OD! .d~koł~
liii w życie, młodzieży I Któż wiegrobu znaczne Hosci • pl0!l"eych 8~lec I . dzieć mote, jakie d~ walki oczekują jutro,
błagają Pawła o wstawlenlUetwo w róznych
jakie zawody... jakie przeciwności pr~e~
prywatn.r-eh ilprawach.
zwycięża c będziesz zmuszona. któż Wle~
Utworzyła aię już specjalna literatudzieć mote?... .
Kr.
ra poświęcona czci cara Pawła i wakallują~a na różne CUd8, kt?re petenci otrzymali za jego wstawiennIctwem.
Zdarzył się np. wypadek, ze znany
lichwiarz cudowniej za wstawiennictwem

.

To

OWO

a

ROjmaltoścl.

Pawła

I,

się nawrócił i

podarował

dług

Złoto

swojej dłużniczce.
Ks}ążna

B.

za wstawiennictwem Pa-

wła osiągnęła to~ że syn je},. k~óry si~ wcachciał llc:~yć,szczęshwle zdał egza-

le nie

min.
Przed
wprost, jak

trumną
głoszą

.

,
cara

odgrywaj~ się

te budujące pisemka,
.sceny ewangieliczne". .
•
O tem źe wyślą serJO o kanOnIzowaniu cara P;wła, s,dzić mQżna choć?y ~ tego ze proboszcz katedry o wszystkIch end;ch whumóręcznie spisuje protokuly. Petersburski dziennik: wymienia nazwi.ska
kilku literatSw i adwokatów, ktGral' blOr!!
udział w tej swego rodzaJU czci święty.ch
i dodaje te biorą również w tem udZIał
uiektól'~Y potomkowie tych osób", kt6re

;amieszane były w zńaną aferę, kładl}cą
swego czasu koniec p:mowaniu Pawła l.
Jak v. iadomo, .car Paweł, syn Kata ..
rzyny II~ej, został w 1901 r. po pięciole-

Według

i srebro.

najświeższych

wiadomośći

przesłanycb

do Europy z południowej Afryki, wydobyto w marcu r. b. w kep~l:

niach transwalskich ogółem złota wartoscl
3 D 384,121 funtów szterlingów, .czyli
prz~szło 60.7 mil. m.arek.Jak. wymka 2
ogłoszonej statystyk), produkCję tę przewyższała od początku roku 191i3 tylko
produkcja w październik~ 1915 r. 1 to tylko o 4001 funt6w szterhng6w.
C~ny srebra w Londynie idą wciąż
.
w górę. Fachowcy tłumaczą to ~yczerpa
niem się zapasów przy wyższem Jednocześnie zapotrzebowaniu tego kruszcu dla eełów monetarnycb.
Madame Dieulafo)'.
NiedawnO' . temu zmarła w Paryżu

znana ze swych badań archeologicznych
madame Jeanne Dieulafoy. Znaną była
też ona ze swych prac na niwie literac-

.

Piegi

I

pryszcze

usuwa. radykalnie krem .. Oro" srr:zoda:łi w aP"'
tekach i skfadach apteeznyclk

kiej,jako autorka wielu. f?mans6w·
Była to jedna z najpopularmeJszych kobiet we Francji. Popularność tę jedn~k
zdohyla sobie madame Dieulafoy· me
swe!7.i pracami literackiemi, ani ~ada
niami archeoJogicznemi; źródlo te] pc"
pulamości tkwilo gdzieindziej. Miancwicie madame Dieulafoy była jedyną ~e
Francji Itobietą, M6rej wladze pozwoMy
nósić odzież męską. Przywilej ten uzyskała madame Dieulafoy ze względu na
swoje liczne podróże.

Nadesłane,.
Sl6w kilka z powodu wystawy tu1:ystycznej w Łodzl.
W Nr. 172 .. GH~ety Łódzkiej" w.Euhach
tygodniowycb-, I1roDi~ars kryjący się ~od:
interesującym psendvnlmem znaku zar,ytaUllJ.
mÓ':'ti~(l o kwekieie to·i bas.~em "RHtujeie.dziecił( sfllsao'e ptldkreślB, żeoligarchja łodzka:
ods~nęła cd ws; ółpracy przedstawicieli wi~
kszości nadając tej instytucji speoyficzna
piętno.

Gdy chodzi o cel tak wliiuio,ły jak
przyszłośó naszego narodu, udzhlł czynny W
fet kweś!lie Pr&yj~ć pow. inny były najszers::8

niemal warstwy naszego s.połeezeństwlI. Nte
wolno odpYChaĆ niczyjej dłoni dla t-go tyI.
ko, że nie jest nil\ dłoń fabryka.nta czy kaI,italiaty, lecz skromnego prllc0V!nika. Ten
sposób traktowania spraw publicznych d~~
etrukroyjnie wpłyp&ć musi na rezuIta~ akCJI
t znieohęcić tyoh-co prawda skromnych-pracowników, lecz najbardziej uzdolnionych do
Drzeprowadzsnia wszelkich akoji arołecznych.
Ten Sam charakter miało urządMenie wystlwy artystycznej w Łodzi.
•
G dy na wzmil'illlkę o urząlłzenl.U ~yst:J.
""Y. lutyści łód-ey wyrazili skwaplIWIe go.towość swą przyjęcia w niej udziału. odsnnięto ich zupełni!.'. D&wiadczają(} im listownie. ze wykorzystanymi będą jedynie zbiory
prywatne (czytaj p(lt~ntat6w łÓdzkich). Tern..
bardziej 6dpawiedź była nie właściwą, gdy
nil odpowiedś tę godziło się i 2-\lb przedstawiciali oztnki, w Sekcji tej udział przyjmuit;eyob.
Powinni oni byli zarelgować na odsunięcie od akcji Łej artystów łódzkich. Jeżeli
by chodziło tu jedynie o rzeczy prawdziwie
wartościowl', musimy pnyznać b')wiem że w
Ło-1l'li, jak zresztą i w kaźdym inllym mte~cie,; miernot nie brak, to przecież od ~ła.
ściwego ~:JbJru IJyłi ci dwaj przedstawiciele:
artpitYC7.!li. Dla arty.stów bowiem ttlj miary
co Ba :kHn, Stu.:k, Lieberman, Degas, Bartels wśród l bcych, Matejko, Fałat, Kossakt
Siemiradzki, Hirszsnbarg-wśród naszych, krytyków nie trzeba, są jut bowiem po za krytykq.
Łó,'t 3dobyć się mo~e

r5wn:et na szeartystycznej, n'e mó.willC juł O tem, źs ma pewną tradycję, wy_o
dawszy cały szereg wyb:tnyeh mistrzów! p~
dzla i dłuta, a i wśród generacJi młodSzef
.znajdui!ł S!/J rzetelne talenty.
8ądzę. ze nie obraziliby aię starzy mf..
~trze, gd.vhy kilku młodszyllh kolegów, choó..
by w iIośoi kilka obraz6w ręprezentowauycb
bj lo na wystawie; mozna by zreszh byłe jereg

płó<!iEn

o

wartoŚlli

d' ą z salek przeznaozyć speCjalnie dla łódz
kinh artystów, t~mbardziej. że nastl\pić ma
zmiana ohrazów.
Doprawdy, ~e czegoś plJdJbnego W ża-·
dnem innem kulturalnem mieście wyobrazid
Bobie ni~ umrem", i wystawa, w po!Iob!lY spourządzona,

nie może czynić wrażenia
artystyoznego, wyozuwa się. bowiem
z niej libytni() potentata łódzkiego, cllwa.ląoe
go si~ wobeo gośol s posiadania drogo (,pła
oonyoh płócien renomowanych artystów•
sab

święta

Michał

Bornstejn.

OFIARA
złożona w Adm ... Gazety Łódzkiej".

Zebrane pl'Ze~ uczenice na wysta..
wie szkoły Heleny Lipińskiej na kwestę
ogólno-krajową 5 rb. 67 kop.
nauGzycielka ndziela
Rutynowana
lekcji muzyki na fortepianfe.

nfana.

~

tanio

Pr.llęd~al.

Si .n. 83.

----~----------------,------------,------~-------------

Colos

m

w ogrodzIe (Cegielniarrm 16).

Zrz.eszenie fJrfjJstów teatru Polskiego.
Bilety wczesniej do nabycia. w

Cukier~i

W-go

Gostomskiego, w dni zaś widowisk, ol! 5 p.p.
W kasie tea.tru.

C dzi nni

nc

rł

Występy pierwszorzędnych Artystów i A!t~stek.. .
p•
Pocz~tek o godZinIe 7-eJ wieczorem ..
1IIfeJsClłe
•
ły d' ń t
t

...

••

•

ftA 1I_ ....
. V I I'h...

. W ogrodzie znajduje się PierwszOlz~dna Restauracja ca

Zle_

o war

3 ..

•

et

eałr

Nr. 176,

łlODZKA.

GAZETA

1

Kurn ~e~ióił[lne
Heleny ~ h~i.e.w i[ ~ iej
Mikolajewska 83 (róg
.

Dyrekcja' -Towarzystwa Ubezpieczeit

EW-angleh!}~lej)

maili do umieszczenia wykwalifikowane wycAowczynie, fre~lanki'1 oc~ronód'kl orat D&ll~~s~el~
Poczlktkowe. ZgIoszen'a oraz; z-apisy nowych kandydatek ml~dzYN:}ąO-go lPC& 11
Z •
stanik przeniesione na ul. Piotrkowską '2 - ' ; '_ _11IIIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIII_-

w WARSZAWIE

?,

podaje do wiadomości pp. akcjollarjuszów i ubellpieczonych. Ile w dn{u 27-ym lipca ~.
Qdb~dzie Ei~ o godz. 2-ej po południu 'W bllll'ze Dyrekcji Towarzystwa. "Przezornoscu

Mazowiecka Hr. 22

Dwudzieste Trzecie Zwyczajne Ogólne Zebranie

$pecj alista

członków

..

proszenia ubezpieczonym rozsyłane nie b~dą.
~ PORZĄDEK DZIENNY;

Ulnrszmvskie AkCyJne Towarz. Poiyczkowe

Towall'ystwa, na które Dyrekeja. ma za.azGzyt prosić wszystkich siowarsys%o·
nych, zarówno akcjonarjuszów, . jak ubezpieczonych, nadmieniając, li oddzielne za-

Mydło
\i}ielką

senslIcję

wywołllł

Oddziały Łód:dde:

U

Pasaż

zawiadamiają iż:

Li

I

Il/iejera N! li

2~.;:hodnia

1& 31.

(Mikołajewska

róg PiotrkowskieJ

choroby zewnełrzne i włosów(usuwa-

Leczenie

elektrycznością.

nie

elektrolizą

szpecących włosów.

Pr.zy3muJe od 8-1 r. od 4-9. PanIe od 5-6 p.p.

23)

wyznaczona na 5 Lipca

yłacja

. odbywać się będzie w następujących dniach:
5, 8 lipca i w każdy wtorek, czwartek i sobotę aż do ukończenia licytacji lipcowej r: b,

A

I
I

+ !b!le!tlaoiia"'ieuni[a

do prania zbyteczne!

Opłlque-ParlSlenne

aptekarz B. Górnicki z Warszawy swym
słynnym wymdazkiem

Piotrkowl!kSło

15.
Nadzwyczajna Sensacja
Kinematograficzna.
Od dziś

Ekstrakt Mydlany "MYT"

gielickiej
Najlepsze ZĘBY sztuczne l plomby
Leczenie homeopatyczne. Od 9 t. do 6 wlecz.

herbaty

IE"
! ZDostaćR
w5zędsie. Na.jwięksn

!ynie.
ekonom'a bardzo smaczna.. poszukiwani ajenci na. Ł6dt
J ,
i prowincję. Łódź, Krótka S-Ui

do 5-go Lipca r. b.

i główna sprzedaż hurtowa i detaliczna w perfumerji

włącznie

D= M.FlKUSA, PIOTRKOWSKA .M 59.

I

chorób zębów i jamy ustnej.
teraz ł'4ikołajewska 83 róg Ewan-I

Żądajcie ty łka

Soda, chlorek nie rotrzebnej Oszczędność lita 'mydle 300 procent.
Do nabycia we wszystkich składach aptecznych, handlach kolonjalnych i mydlarniach.

Zastępstwo

Akcyjny)

(Lombard

ekulaej

Z

Ulica:Pcłudniowa N! 2

na. zasta.w ru-c'homości

1) Sprawotdanie i bilans za. rok 1915. Wnioski Dyrekcji 1 Komisji Rewizyjnej,
2) WnioskI Dyrekcji:
a) w przedmiocie otnymanego na operacjach. za. 1915 r. czystego zysku, .
b) w przedmiocie upowa:imienia. jej do nabywania, i sprzedai;y nieruchomoscł,
c) w przedmiocie utworllenie. funduuu wieczystego imiellla. ś. p. StanisławlO
Rotwanda.
.
B) Plan działań 1 etat wyda.tków na 1916 r. Wnioski Dyrekcji i Komisji Rewizyjnej.
4) Wybór członków Dyrekcji na. miejsca. tUltępuj!łcyeh. i na miejsca Wakllj\C6.
5) Wybór Członków Komisji Rewizyjnej na 1916 r.
;
6) W nioski Cdonków Towsrxystwa.
Gdyby zebranie, &wołane na dzień 27 lipca 1916 r. nie doszło do skutku z powodu lliedostatecznej liczby glos ów, posiadanych przez przybyłych na to %ebranie Człon
ków Tow., wówczas odb!id!d~ się OUO w drugIm terminie w dn. 10 sierpuia 1916 r. o god~
2 po poło w tym sa.mym lokalu i będzie prawomocne be20wzgl~duna liczbę gł:o~ów. pnysługujących obecnym na tem zebraniu Cdonkom Towarzyśtwa. Za karlę wejścia dla
ubezpieczonych słuŻy polisa.

cz

Dr. l.· PRYBULSKI

od 50-iu kop. funt hurtem taniej.
Szmalewicz, Południowa N2 8.

,•

-c::rb.iroma:o:tka.
wr6iblstka "Ada" niebywale trafnie wrót.y. Przyj.
muje od lO-ei rano do 8 wieczorem.
ul. Przejazd Nr. 14, m. 6 front 2 pięt.....

Zielona 2.

-

Resztki na bl uzki
Główna

Główna Sprzedaż

Knrjera .P~znafistie[~
znajduje

się

przy ulll Piotrkowskiej N2 99
Tamże przyjmuje się abonament

z odnoszeniem do domu
....
,.
-W..... <
~~~""l\iłI

ul.

Mikołajęws~a

W Łodzi,

18.

ul.

Mikołajewska

18.

w sierpnru r. b., otwarte zostaną klasy wstępne: młodsza i starsza. oraz l, II i III. Informacje i zapisY
wstępne w mieszkaniu (Srednia 46) od 4 - 6.

ta

sprzedaż

o

I

biała

detaliczna po cenach hurtowych. (

NI!kołajewska

-

Z poważaniem
E-S& &

e

zł

i

na suknie i bluzki pa tenuca niskicb
ID S~A..J.AII!
Piotrkowska NQ 41. Parter lewa oficyna

e®eee®~eeee®ee®®

te otworzyłem s1.lep

W5zelkiegon4yd~a

N2 5 w podwórzu na prawo budynek fab.

®eee®ee~eee®

d!a rozpowszechniania poważnego artykułu,
mezbędnego w każdym domu poszukiwani.
Godz. przyjęć od godz. 7 -10 przed· poł.

D. /Y\arkus, Piotrkowska NQ 59

.Peraon" i ług, przy ul. Głównej Br.. 47.

Druckel

Resztki Cegielniana 43
detelicznie tyJko do g. 3 pp. Spr::r.eda.ż z tabr.
%tan. ll. Co zw. STAŁA CENA. Towa.r
z werny, z jedw_ i batystu na bluzki oa rb. 150
do B. Szewiot, Boston, Melanże, czar. li"biał'. w
kratki •. Muślin de laine, ,Ą,lpaga i t.d. na damskie
l męskie ~ostjmny od r. 8. - rb. 20 Materjal::y
balowe, załobne,!la fartuchy i chustki i t d
Cegielniana 43. w podw. 4: dom od Piotrk

składu 40

l<.edaktor i wydawca JAN tJl\ODEK (m p. Przejazd

6-do pudowy worek za

Srednia 2.
ti4Htf

lIiII

A•J A'• A'• A'• A'•

Meble D:0W~ i. używa.ne na.JtameJ w du·
.żym wyborze oraz łóżka. metalowe wózki i w~
locypedy dziecięce, wanny, krzesła. wledeńskia.
Poleća magazyn mebli Włudysława. Romisz()wski ego Piotrkowska 116 I riętTv front. Meble różne z kilim pokojów maszy•
•
Jlę, figury apnedll.ID tanio. Piotrkowska 173 Rklep tabaczny.
ortepian \V itlueńskl GO sprzedania tanio.
Widze','<"ska 62 2 pj~tro front.
Cb.etma.chpod ~gierzem. Wialałn "iska wdomość
Glanz, dr:ubrIlia KOli;stantynowske. 11; 1 1 . ' ,.
ajlepsza zagraniczna. papa. tanio ao IIprz\!da,.
nia. Przejazd 29.
rzed 6·ma. tygodniami wyszedł z domu Zygmnnt Olejnik (12 lat), blondyn, 'W Slarym
ubra.nku, boso. Ktoby wiedział gdda się zna.jduje, będzie łaskaw zawiadomić: ul. Kruc'l:& 24.
rzy:sposabiam do ,ysLystkieu szkól uC2.niów l
uczenice. Oferty pvd .Nauc;.:ycielka" w Adm.
Gaz. Łódz.
roso y , skargi Kon". prawny uersdvrff, ł'iotr-:
kowsl:a 84.
,jSzt;,kUN dJ wyuajęcia mebli do :.l-ch pokojów.
Oferty w adm. ~G. łJ." .-od .Meble".
ower z wolnem Kotem do sprzedania uj. Iużyniers!:;a M 1.
~~nciszek (Jiupiliskl ui Piaseczna 13 zgubił
!mrtę legitymacyjną wydllną ~. K. R. Ch. i M.
jze a AJbertowsKa zgubHA ~il:!zport niemiecJd
wyd'my przy ul. Suwdskwj
6.
Katarzyna lIiikolajcJlyk zgubiła paszport nie..
miecki -wy~3.ny przy ul. Rndwańakiej 18.
alerja ~;:er zgub ja pasxport niemięl;ki wydany pr:r. v ul. Suwalskiej N'2 11.
Wład'ysta.w l;:;~elli:lwslti zgubił paSJlport n!e.: llllec1n, '''yiliJ.i<1y przy uJ. Przejud .li L
We.le;:;.t:!ln:. KUleSlS Skradziono paszport nI&,-: mlecki. wydany z gminy Gałków pow. Bru-

A, At

N

Zawiadomienie..
poaaj~ do wiadomości,

moołOSZEHI/ł DIIOBIIE: ~I

F

~-io ~t nm~~t~~!l!~J!~~!~!~s}!!~W~kie· j i4

W Łodzi,

61, w podwórzu lewa ot. 1 p.

23 Mrk.
nabyć moina

11 Hersza W E I S S E
róg A~eksandryjskiej i Kościelnej 2.

Do $kladu wyrobów

~Qńmm!m"LrykQtowiQn
przy ul.

Dz'ieił'lej

UJ

potrzebna odpowiedzialna sprzedawczyni.

P

P

P
P
R
F

J

.
W

ZlusklEt.2'O.

m

a_datek •• tJ.a.et"
ŚR()DĄ.~28 ceRWCA 1916

. JłOKV~
la-

B{bliotekipubliczne. ..

!~~1i=!;!:~ozenie -kierowników bł~

.
Biblioteka-jeat to wyraigreckf, kt6-:
(Z pOflJodu zamienonegoatworzenla. Bi.- . t7 poeqtkowoonacsał poml8llczente dJa
bliotekl PublicznejfIJ Łodzi).
. kahałek;. w· pójnłejaZJcbcusich l obecnych
.L
pod Ilalw, biblioteki fo.umie ,IQ wi~blę
.Carnegie. ·w bro'~u.rI8IwoieJ p. fyt. 1ub mnlej.e sbioryk81ąłeltt .wedlug P"
.ł1wattgelja . bogactwa" rOI wija myśl, że . WBego systemu, rOIBortowane"vlojon8 w
człowiek· bosaty-Jeat tylko tymc.za8o~wym okreilonympofl..dku i prselna~one dl~
:administratorem tych kapitałów, które na celów ąiwiatowycb.
'
. <. Biblioteki lInane.,.były jut w odległeł
.jego. części wypadły r dlatego poneli ódpowJedsialnośó ·.sa.wł~eiw.a i poiyiecme ieh1taroiytności. Przy pouukiwBDlacb. w Anyużytkowanie. Carnegiejesi Pl'zeciwnikiem . rJi znaleziono" dutej ilości ,płytki gliDiaf~lantropjł VI ciasnem in"cleniu·· tego sło-ne. s.pełnlone pismem kUI.owem, które
wa.Utrlymu}eon, li niedoByć jest WBpO- llniyJy niegdyś aa tst"ikl. Z płytek łyeh
magać biednyob pieniQdsmJ1lecz naldyłworzono biblioteki, gdzie bida taka
człoJłiekowi dać srodki do walU. niedo-ksi,ika blłao patrzoll8 numerem iwo....
statkH,,~Lbr8kiem klilialj~ uczynić go silgnl~tado katalogu.·.
'
nym'fizycznłe i moralnie, i· zdolnym do
W·. odległych bardso ClaBW .potyprowadzenia walki o egzystencj~.
kamy Si, równiej sbibliotebBli w mglił'"
. Za środek taki Oarnegie uwala Wy"
cie,gdaie do pisaqia kafąłek uływano pa-..
kształeenie 1 dlafego zaleca ludziom boga- pyruliów.
tym .Iakładad po pierwsze - łlniweHyłeły
Z hibUetekegłpskich naJwitJi.ZIł ał...
ludowej. po drugle-'-btbllOte1H publiczne;. ,
eleslyla aię biblioteka ftolomeusHw.
Doświadcaenie wykallało. jak powain"
w ~8bandrii,kMra, wedle pr~JPus.Cle"

W"

rol~ kształeąc!}
czeństw

odegraływjYciu

apałe-

biblioteki publicine, kt6re wszak
niesem innem bieSił, jak askołami dla do-

rOBłycb.

Liczba bibliotek w.ltaataałale, dzill,,;
ich rOl8.erla Bi~. Za~ przykładem
kuHuralriy~h narodów pfagń~liśm1i my
pOd"iae, nłeatełyLw~rłinktpołlt1Clne w za.
borze rosyjskim paraliżowały· najazIachelniej8ze uóiłowania. .
Dopiero W ostatniej dobie okowy
łalnosć

łożniły

ros.

siQ.

• I<ilkakrotnie

podno8Zolllł

miejcie
uaałem inicjatywę powolalłia do tycIa tak
\V

niezbędnej placówki kuUuralno-oświatowejj.
jaką jest biblioteka publiozna, w ostatnich
cząsach podDiosło Towarzysłwo Krzewienia
Oświaty, zamierzająo pierwotnie tworzyć

bibliotekę pod egid" T. ,K. O., na o8ta~ tntem jednakzebrani~ T. J(. O. zrzekło.
si~ swojeJ· inicjatywy, podzielając pogląd
wi4ijknośei, Ji instytucJa taka, jak bibIiot~
ka publicZIla winna pOWItać jako samodzielne Towarzystwo, powołane do . tycia
decyzją prliedstawiciali wssyaUdch polskioh

posiadała około 700,000 r~kopisów.

. Z;l prsykładsm egipcjan i slIsiednie
nJlrody zaczQły zakładaó bibliotekI. Alta-!
lOB I (241-197 r.prsed Chr.). król Pe~
gamu,zaloiył w mieście tej Bamej Da~Wy

w Małej

A&ji bibliotekę,.. rOluerzon, .łl~

elnie prze. jego naatępoów.Alekl!landry)'!
IOY' Ptolomeoaze, lIazdroslcz,a PergamowI.
sabroniliwywollu papyrusu II Egiptu.
Wóweua mieaakańey Pergamu wyndeiJi,.
wyrabiany·zGsk6ry. zwierz"ł, daleko prakiyoznłejBIY materjał

do piBsnia, aazwany

pergaminem.·

.

Bibliotek~ p&rgamiką, Jako Ido bycz
wojenną. uwiósł do AIskaandrji A1\tolliu.lI
Mareua.. tryumwir f.ymski i podarował j,

I<leopatrs8.
. U wielu narodów, przy Bwiątynfacb 1

klaastorach zbierano całe kolekcje . dafeł.
.kMre słułyły dla celów religijnych.
W tak wy.oko kulturalnych krajacb,
jak Grecja i Rzym, biblioteki zI1jmował1
poozesnemieJsce

wśród inatytllcjl!)świa

towyeh.
·W. Greoji. jak utrzymują, pierwsza pukulturalne-oświatowych stowarzyszeń w Łobliczna'biblfoteka założon." była ptzez~i..
dzi" - oto BłQwa odezwy. wybranej adhoe
z-Y8trata w Atenach (w VI. w. przed Chr.),
komIsji organisacyjnej. ..
, . w Rzymie -Emiljana-Pawła (168 !. przed
'. :' Sprawabibliotekipq.blic$:geJ wbodzi,Chr~}•.WIVwia.kQw: Rzyndei-etJiiału jui.
w dzje(fżi}łie-ilJ:n~~łó8ci ,:inlasta i rozwoju 29 bibliotek publioznyoh, s których jedna- '
umysłowego jego. -tJl.iBsżkańców,iesł spra· kowaź w naszych cZlłsach prawie że lila,!Ił ,:,iezwykłej wagi•. to tej sądzimy. że
du nie pozostało.~
..
spelliiamy 8wóJobowil\zeli. dajflc wsZere..
W wiekach średnich·Z'bieraniem regu artykułó;v . krótki· zarys powstawania Bzte;k pogańskiej literatury zajęli ai~ zabibliotek rozmaityćh typów w różnyoh kra.. tonnicy.Wpracy tej szczególniej wyro.
jacb,oras najodpowiedDlejszycbspoBobów . tnili sl~ benedyktyni, w których zakonie
prowll«.1zenia ich •.zdobytvclt. przez dłUf!ole- . ns!lazane było·stlldjowan·e klasyków i przeczas

H. ER ER.

OKR·ZYCQ
.Nowela.
Wil'ecki pogrążył Się w zadumie. .
.
.Powoli myśli jego utracały barwy,
.senne omamy leglyna· powiekach isplywały zmógu, jak ,krople deszczuz ga..
łązek jaśminu...
.
Zasnął.

Przyszedlprzykry sen.
.
Ujrzał swą Hankę· w całymmajesta..
cie kobiecej potęgi. Stała -na .stopniach
złotegą . tronu. i!,ozrzucała wokól peł
nemi dłońmi róźe i p~łurikit:o które
walczył tłum niewolnik~w-mętczyzn. .
Leciały srebl'ne kaskadyśmiecbu••• Lecz on stanął. na uboczu i przy"
pomniał sobie otchłaJi męki, przezkt6Tą pnechodzil.
. '.
i
W one dni szalu chciał ją zafrzy..
mac . wyłącznie dla siebie. .Prosił, bla"gał, chciał dla niej pokona~ wszystkie
trudności, byleby nie wstępowała .na
scenę, do której . czuł wrodzoną odrazę.
ady już nie miał sił do dłuższej .walki,
potargał Więzy, ktQre. go z nią łączyły i
wyjechał do Włoch.
_ Mylił się wtedy, przypuszczając, źe
się z nią- "spotka, gdy złe chwile prze..
miną·
.
.- Nie myśl-pisał do niej na połegnanie --:-:' że przez teJlzłyokre~ Czasu :zmal,"nieję,,· przepadnę, a .ty będziesz
worna jak wiwilga-nie myśl, że się od;rodzisź i zerwiesz· z przeszlością, a pój .. ·
~iC4~~\1!I1OIna w ś~etIaną przyszłość.
.Nle.cm6gł z mą zerwać odra~u... Za.wlele ch~l$.z<;zęśliwych przeźylj wspól~nie,zanadtQmubyla drogą,· żeby dla.
:jakiegoś tam_ .widzimisię" mógł ją po..
rzucić.
. Wierzył· w moc miłości, wierzył w
Jejfale . powrotne -:'" tę chorobę wieku, .
:dlatego,koncząc· list,dopisal: . "Kocham·
nadal•••"' '.....
' :...
Uciekł· Qdniej, lecz· gdf nadchodził

wspomnień

i skruchy,gdylzy zra-

szały mu policzki - śnił w oddaleniu o·
jej złotych włosach. i uwaźałswe cier-

,pienie za nową odmianę miłości.
W chwilach zwątpienia był zły na
nią ina siebie; wtedy ·szukał towarzystwa, które mogłoby go od niej- odciągnąć. ..
.
.
~ Sposobność, jak mu się zdawało,
nadarzyła się wkrótce.
..
Poznał dziś w galerji przypadkowo
rodaka, malarza Okrzyca, który wystawiał sw6j nowy obraz.
. Wireckl był niezmiernie rad z tego
spotkania, gdyż. malarz był człowiekiem
nadzwyczaj interesującym, oprócz tego
wskaz6wki i towarzystwo malarza mogły mu si~ przydać i ułatwić zwiedzenie
miasta.
Przy jego ·to właśnie boku Wirecki
. zasnął. Malarz był na tyle delikatny,
źe go nie budził, lecz przyglądał mu się
bacznie przez chwilę i czekał cierpliwie.
Wirecki spał krótko, niespokojnie,
a gdy się ocknął, zaczął zastanawiać się
nad tern, dlaczego, chodząc po mieśCie,-~
zamiast wyszukać sobie hotelu, udał się
tutaj, tembardziej, że miało się ku wieczorowi.
Pótniej ten sen...
. ~ Jestem zmęczony -pomyś!ał
naleźy . najpierw 9dpOCząc.· a później
zwiedzać...
. Ml'okzwolńa zapadał, sączył się
przei opalowy. szklany dach-a z nim
cisza. Fauna i Flora plócien rozpływa
ła się w sinawej mgle.
, Galerja wyludniła się zupełnie.
Wiredd nawet nie spostrzegł, kiedy
znalazł się z malarzePl na ulicy.
. Mijali .... qśwletłone ulice, po. których
<

snuły się ro~bawione

tłumy,

w ciemne,

pogrąźać 8i.~
Wreszcie stanęli

i zaczęli

puste zaułki.
przed niewielkim dom..
kiem. Weazlina piętro po ka~iennycb
schodach i, znaleźli _się w obszernym bogato urządzonym pokóju, w· którym Wi·rec~i. mial spędzić. kilka dni.
{>o kolacjipo8zIi do pracowni.

Ł6dżkiejll

ROKu•

pisywanIe r4t.J)I.tSw, Jato jrodek praech,
bezcsynnoliei. Biblioteki uniwersytetów śre
dniowiecznych odgrywały· rÓwnOfl/idD'ł ro.
J') I kJalll&ornemł.

{

rOlmiłtym władzćom i
udsie1Dym, którzy lajmowal1lsię

~.

AAW.

BmD~ON.

Gdzieś

daleko grają dzwony.

.
-'-

ZawdsfQczaj,e

ksiQciom

gromad.l9nłem

rolnych dJieł, powataływ
·średniCh wiekaeh bogate kaJęgoabiory, które do dlfsiaj jeazCle przetrwały, lak na..
prllykład: biblIoteka J.łedyceu.low we Florenell. .ałożoba prsez papIeźa MikOłaja V
- (anty-paplei Jana XXU-132S r.) biblioteka wałykańsb w Raymie. założona plllez
królQ węgierskiAgo, MaliauszaKorwina biblioteka .w Blldapeazcfa i wiele innych.
Zakładaniu bibliotek sprzyjały również
czaay khsycyamu, w· epoce humaulzmu.
OwellesneksiQgi wymaga.ły niezwykłego uakładupracyi czasu, gdyz były
pisane ręcznie, nk tei dziwnego, Je strzeżono le baclInłe przed wykradzeniem, s
drogOl!enniejsze prsykuwane były łańcucha
mi. de pulpitów.
Z wynalezieniem draku 1 papieru na-

stała nawa era w hIstorji bibliotek. Kaiąłki
przeatały być WÓWCSflS- dotychczasową
rzadkością, j zbyłkiem. Z:1potrlebowanie ila
ksł ..iki able wzrastało, ponieważ szkoły
przygotowywały nowe kontyngensy ozytelnik6w, wobec ezegD liczba bibliotek pooz~
ła 81ybko .wzrastać.

Gdzieś dalekie grają dz:woltył ...
Nikt melodji nie rozumie,
Staje, słucha lud zdziwiony,
i zatapia myśl w 'zadumie._

Śpiewa, kwili ptaszę 'tV lesie,
- Kiedy· wr6ci? - dziewczę pyta.
- Zaizim wicher śnieg rozniesie.
nim w stodołach legną żytal...

l.na łąkach gwarzy kwiecie.
trawka się do trawki chyli - Ell wy ludziel nic nie wiecie? ••
Słychać dźwiękt nowej ch'o/ili - .Komu

złoty łan się kłania.

'Wykąpany w

rannej rosie? ••
Tyle szept6w... tyle grania...
;akaś .moc ukryta w glosie/.••
Dzwony

grają

uroczyscie!

Coś

to będzie... coś się zmieni...
Zanim Z drzew opadną liście,

gromadzenia ksiąg i rę
świat się cały rozpromieni!
kopisów, dla przekazywania. ich potomnym
stawab się pomału społecznym obowillzkiem. ka!fłŻkł ata wały siQ niezb~dne, nie
tylko jako podr~cznild, lub do badania
prleazłośc;. leCI i jako środki do kształce
nia się )lczouych, literatów, artystów i t. p•
Wskutek tego rozpocz~to w rozmaitych
w życiu polskiem przemiana! Chwihkrajaoh świata cJwililowimego wydawać dziejowa rzuciła po~' tęcze marzeń, tęsknot
·pnepiay dla gromadz6Dla. uzupełnIani n i i nadziei granitowe podstawy. Rzeczywi..
powi'łkBsania bibliotek "(latiatwowych. Jestość, choć" krwią oblana, niesie czyn. ·dny m • środków; . Imiersajllcych do tego Myśl zastępuje uczucie, przy traktowaniu
celu, ,jes' nakaz obowiukowego dostarozanarodowego, i mimo niepokonia pewnej ilości egzemplarzy każdego no.; - zagadnienia
ju i zwątpień u wielu. na pytanie: być
wego wydawniotwa, które rozdzielane by.
albo nie być.· zwracane w stronę Polsk~
waj, między księgozbiory państw.owe. Rzą
świat odpowiada, że być ona musi i bę
dy poszczególnych !ti:ajó,y wydatkuj~ co·
dzie.
J'ócznie' .olbrzymie Bumy na utrzymanie i
.Niezb~dność

Llt~ratura &~rzyBZ!DŚĆ P~hki,

uzupełnianie ksiażnio państwowycb.
D_o wieku XVIII starania ześrodko
wywane były głównie w celu pomnotenis
bogactw księgozbiorów, na gromaqzeniu ze-

wsz1}d,

s~ąd _tyl1c0mr>in\było.

Wszys~tkie ..

gócó tyfkóki$"dykolwlek było napisane,
lub wydrukowaJ1e.·
.
W późniejszych czasach skierowano
uwagQjelillclle i Da działalność bibliotek i
udostępnienie icbdla publiczności w jaknajezerszym zakresie.

o.

obrazy niel?o~
a na zloconym barok·kowym stoliku stal olbrzymi marmur,
wyobrażający kobietę tańczącą; obok 1e:!ala paleta pełna farb, jakby przygotowanaprzed cnwilą do mającej się rozpocząć pracy.
Czystość i ład, jakie tu panowały,
mówiły wyraźnie, że się jest w przybytku nieprzecięfnego estety.
Uwagę· Wireckiego pochłonęła cał~
kowiCie duża oszklona szafa, znajdująca
.się w rogu pracowni. Spoczywala w niej
rzeźba tej samej kobiety, co na barokowym stoliku, tylko ciału nadano po..
zycję lezącą i kolory naturalne-dziwnie
łudzące. prawie. źywe ..•
- Dlaczego ona jest tak wymalowana? - zapytał. - Jednak powiem, że
te barwy wcale nie rażą, a nawet pociągają... Skąd pan doszedł do posiadania tych rzeczy? Tak bardzo jestem ciekawI •.•
Ostatnie słowa wypowiedziane były
tak szczerze, źe malarz na znak zgody
poruszył tylko głową i uścisnął wyciągniętąku sobie dłoń.
_ Usiedli blisko siebie w wygodnych
fotelach, naprzeciwko szklanej szafy. w
której, jak· w sarkofagu, spoczywała postać kobieca.
- Jest to świat niezwykły - idea
przyszlości ...-zacząl opowiadanie. -:- To,
co· pan tu widzi, . należy do zdobyczy
ducha. ludzkiego; w tych szkłąch spoczywa pr~wie żywe ciało: kobiety... po5wiadczeniamoje z dziedZiny metafizy~
ki prowadzę od lat dziesięciu. Doszedłem
juź do pewnych wyników, a jako jedno
iQh ogniwo widzi pan tę kobietę... Przed
pięciu laty siedziała ona ze mną w tej
pracowni i prowadziliśmy nasze doświad
czenia.Wtedynie zdążyliśmy zabez-:
pieczyc się jeszcze od niszczącego dzialania trucizn· mi żywe komórki -organizmu, dlatego musiała umrzeć.
Poznałem ją· w szczególny sposób.
·Pewnego wieczoru szedłem zamyślony;
na. ulicach ·było pusto~ Docho~ziłem już
do ratus.za... P<?dnosz~ głowę, żeby spojNa

ścianach

~lednieł wartości,

wisiały

Urzeczywistnienie tego ideału, tyją
cego niedawno jeszcze w sferze iluzji szlachetnych dla ludzi obdarzonych dziedzicznie miłością ojczyzny, był()by takiem
szczęściem, że czasem zdaje się . im,. te
·dlałego właśnie nie mogą go dożyć. . Jut'
nie tęsknotą do ojczyzny wolnejmotna by
nazwać ów stan dusz opętanych tąmyśl~
ale pożądaniem jej, tak silnem, że prawie
fizycznie odczuwanem, jak głód i pragnienie. jak ból niezaspokojonej żądzy.
.
W takim momencie zwraca się myS\
z niepokojem w stronę mistycznego tronu
polskiego, skąd zawsze padały słowa oturzeć

na zegar, znajdujący się na wieży,
gdy Vł tern o parę kroków od siebie zobaczyłem postać cudnej niewiasty. Mia..
la ona jasne buciki i seledynowy strój.
Szla widocznie na bał. Poczułem zapach wiosny... Kieruję wzrok, żeby lepiej się jej przyjrzec, lecz o dziwot-za·
miast pięknej kobiety, widzę bosą dziew·
czynę, prawie w łachmanach. Twarz jej
młodą. śniadą, o rysach nieprzeciętnych,
zdobiły podłużne czarne oczy. Dziwnie
wylękłym wzrokiem spojrzała na mnie.
Poszedłem za nią i dowiedziałem się
gdzie mieszka. Nazajutrz złożyłem w jej
domu wizytę. Rodzina była zadowolona, że się jej pozbywa, kupiłem ją! Nie
zatroszczono się nawet, dokąd ją zabieram... Wyjechaliśmy daleko stąd. Parę
lat pracy zrobilo z niej to, źe piękniej
szą była, nit owa wizja pami~tnego wieczoru.
Zwiedziliśmy Indje, Egipt. Wśród
ruin Karnaku kupiliśmy od jakie~oś wy~
rostka zwój papyrusu za parę srebrnych
monet. Zn.alazłem takich, którzy _umieli
go odczytać. Treść pisma· była dość
ciekawa. gdyź zawierała r,ecepty niezria"
nych leków i przepisy, dotyczące balsamowania- ciał. ..
Ona mi świadkiem, jak bardzo si\
przydały!...
_
Próby, poczynione w tym kierunkuJ
nie dały początkowo dobrych wynik6w.
lecz były mi bodźcem. Zacząłem zajmowaćsię kwestją balsamowania. Czyniłe m próby na zwierzętach. Rezultaty
były takie, że zwierzęta po zabalsamo..
waniu czerniały, kurczyły się i wysycha..
ly, jak drewno.
.
Dopiero n}eznaczna domieszka substancji, wynalezionej przed paru laty, ::t
zachowaniem dawnych przepisów; dała
należyte wyniki. Ciało jej pogrążone w
atmosferze specjalnego gazu, którego
działanie nie powinno być długotrwaM
lem, zachowało pierwotny kolor i ksztaU
lecz otrzymało twardość marmuru... Terainiejsza moja praca zdąża w tym kierunku, źeby powołać ją do źycia... Nil
wątpi pan chyba o tern, że jej duch nie
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Nr. 176.
ch1= pokrzfplenia i. wiary od twórców !la-

dZiei polskich, ducho~~ch b:fmanów }lte~
ratury. I ~:e!u nap~ln~a lfi~le~. ta ~lSZ~,
unosząca SH~ nad czynu pOl.;klego ZlaWlskiem, milczenie tych, co i popiołów przeszłość w imię przyszłości wskrzeszali, którzy dawniej zgodnie jego woIą i rozpędem

kierowali.

Serca polskie sprawulą sąd ng,d lite~
ostatniej epoki, nie ogłaszają wyroku, ale może go wyczytać. kto w ich
głąb patrzy. Zarzucają jej, że głosiła, iż
chwila wyzwolenia nadejdzie, a nie umIe
powHać chwili; że przemawiała w imię
pustki i n:espełnienia marzeń, te nie mistrzynią żyda narodu była, ale przekupką
narodowych śwhJości, trudniącą się handlem uczuć, ~e fałszem żyła i dusze czczą
raturą

-zaszczytem,. gdyby nie apoteozowała P!Z~
mytnictwa ·ksIążek zakazanych prz~ SW1ście kuli objeszczyka, i życia w CIągłem
prześladowanIu i pod kontroYą żandarmskp·"
policyjnej sfery wściekłych psów, wypuszczonych na Polskę, to w warunkach,
w jakich żył naród nasz od lat sIu, za~
traciłby zupełnie świadomość bytu od-

łożnicą mieszcrrńs'kich upodobai1. albo o-

graniczyć się do. roli roztrząsań. o~óltt~
ludzkich p:ycublogicznycb zagadm,en. !iI;e

stanie się trż poezją kooperatyw. 1 ZWląZ
ków robotniczych. nie będzie obll~Z2~ cyfr
przez sto ';'larzyszenia wydanych p~emędz'y,
nie· pójdzie na t!sługiprzemysłu 1 handlU

krajowego.
• •
.
Ona,
siostra
rycerza
l
bOJowmka
:yolr~bnego.
'
Mieszczaństwo syte bogactwem prze· . noki kochanka, idąca w laurow~m WIan:
ku obok konia bohatera, z05tanle Polski
mysłu, chłop wierzący w" ~a,a ! do~rc~
fryumfującei. nieuk6ioną y~.skn?tą" ;a1\. była
dziejstwa komisarza, szlacbcIc" ktory zaomą za czasow Połskl wOJuJąceJ. Tęsknotą
rał pługiem kres swoich myśli, usypiali oni
wszyscy snem niewolników, a tylko rzesze
bezdomnych włóczęgów. w krainie, ideału
marzenie w. czyn przekuwały.

za gwarembitewnym J W· którym ducb tę«
~eje. za sławą, jakiej nie !Di~! na świe~ie
. taden naród, jak długo sW1at 1 narody Ist-

sprzedaż czy
do własnEgo utytku.
Z.iKaZ powy~szy obejmuje również
przerabia'1~a tych przetworów.
. W wypadkach Wyjątk:Jwych Szef Administracji może przyzwolić na zwolnienie
z pod zakazu..

gospoaarczo..domowym J na
też

. § 2.
Wyilroczenia p:zeciw zakazowi, wyłuszczonemu w § 1. pociąga za sobą karę
więzienną do jednego roku, lnb pieniężną
do 10,000 mk., albo też obie dwie kary ra-

zem.

Przetwory. wyrobione' wbrew zaka zo..
wiJ jak równiei materjały przeznaczone do
wyrobu albo przerobu wbrew zakazowi, ulegają konfiska.:ie.

. _.
a- nieją.
Bo takie jeI świę.te posiannictwo!
trwania w szaleństwie, w uporze,
§ 3.
A co zniknie nazawsze i jut c.:fziś pofrazeolog;ą karmiła.'
.
. 'w buncit>~ byla ich moralno-prawnem przed..;,
Rozporządzenie niniejsze nahi.era mo..
winno być wyplenione z niwy twórczośd, ey obowiązują:ej z dniem 1 lip~ 1916. r.
Literatura nie może nadążyć wypad- stawicielst~em ,w świecie idei. .
Dwudziestomiljonowy naród, .który jak. chwast niepotrzebny, to wsze~kie cierkom dziejowym, powstaje ona, jak' każda
Warszawa} dnia 21 czerwca 1916 f.
piętnktwc\ płaczliwy sentymentahzm, f?sztuka; w zadumie myśli nad zjawisk prze~ posiadał swą kulturę błyszczącą najpl~
zelkane
ża~e
nad
mogiłamr
grotgeiowskte
Jenerał·Ou bernalor
kniejszymi
blaskami
renesansu,.
musiał
wy~
t
mijaniem.
'
'
obra.zki
w
v,rydaniu
tanich
natchnień,
cały
podp. von Bescler.
dać
jedyną
na
świecie
poezję,
kt6ra
piękna
Jest tw6r~zośc.ią retleksji, .boski pfer:'
wiastek piękna w niej 'utajony wymaga szukała· tilm, gdzie w innych społeczeń ów aparat mehdramatycznych· dektów.
Powyższe obwieszczenie pana Jeneps:!udopatryotycznych uniesi~ ń. POEzja muspojrzenia pod kątem wieczności na czy- stwach zbrodniarze i wyrzutki cierpią za~
rał-Gubernatora podaję niniejszem do pu"
si slat się godną narodu idącego przez
służenie za pope!nione wobec prawa ludz,.
ny i dzieje. Jest mistrzynią narodu, ale
ból·
i zniszczenia w jutrznie swobody, dio- blicznej. wiadomości.
kiego
winy
i
gwałty.
nie może niańczyć go na każdym kroku,
Ł6dź, d. 27 czerwca 1916.
Poezja . naszego narodu idąc umajoną nizyjską radość żyda nieść w chaty na
który stawia na drodze przyszłości.
. Czy ciągle wstecz się oglądać musi- łąkfL wstrząs?jąc nad głowami zakccla~ zgliszczach zbu:owat1et Apollinowym. groCesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
my, zamiast mieć w duszy nagromadzone nych bialem kwedem sadu, schodziła wkoń tem - razić rzesze zlękn one, ze ŚWIętym
w zast.
eu żawsze do mrok6w celi wi'iziennej,. by' gniewem wszelki ducha upadek i skomletakie siiy~ które starczyć powinny na zro~
Y. Bernewitz.
nie w nędzy pótępiać.
.
dzenie cZ'ynl1, zgodnego· z tradycją poko- samotność tam dzielić ze skazańcem.
leń?
. . .
Twórcom takIej tylkO pieśni potom..
I powst. l cały dział literatury polObwieszczenie.
Jeielitwórcy romantyzmu, płynącego skiej, poświ~cony polom śnieżnym Sybiru, ność uwieńczy czoła' w gal~zie wawrzynu
a
naród
w
nieśm:erteluych
poczet
za1iczy.
nieprzerwanym strumieniem przez ducbo- bo tam wśr6d lodów i reniferów, w kraiWyrQk:em Ceaarsko-NiemieckiegoSłdll
we życie polskie aż do dni ostatnicb, cho- nie' zorzy wieczornej i ponyczny~h zesłań~
Gub"rn;alllego w Łodzi z dnia 21 cserwe8
Ludwik Hieronim hr. Morsti.'1..
wali naród w przekonaniu, ~e wolnym być ców, istnieje druga nasza ojczyzna, zalu. 1916 r., skazano na dwa m"6sit\ce wifizieni!\
dniona duchami najsżlachetniejszych, najmusi, to czyt trzeba to powtarzać w chwiH
felciera Abruhama S o I fi e' z Łęctyoy, polepsZ'jcb synów, biała od tnieKu i kości
urzeczywistnień?,
.
nieważ usHowd tlU dv. ukrotni e nakłonić woimęczenników.
'
,Jeżeli wycbowawcy ducha mówili o
złemnoJskłch.
skowych z armji nitmieokie; dJ przekroczę
potędze zjednoczenia sił wszystkicb 1 to
Nt przysziawojna ludów, wojna~ o
aia zakazu ., wywozie li xnt( ID do wybodziś powinniśmy jut być taką zwartą brykt: rą modlili się poeci, wieszczący jej naczenia. przeciwko wojskowej karncśei i po·
. Z W;:Irszawy.
łą niezłomnej woH, teby świat jej nie rozdejście. Ucznezastępy w· orlim poszurządkowi.
{PCl'lest~p8two względem § 5 uat.
RacbullkowoG miejska.
Tym szaleńco:Ql literatura dawała

probatę:

l

walił

kilolemprzemocy.
..
.
Nie powinno byt teraz ani syna dI~
matki, ani męża dla żony, ani tęsknoty do
ciepła rodzinnego ogniska. tylko jeden obowiązek służby 01czyźnie na wszystkich
polacb) jedna myśl, wola, uczucie, pożą
danie-chęć wolności l
Tego uczyła naród polski literatura.
Drapietnej nienawiści w stosunku do wroga, cicbej miłości dla braci, którym na
szyję już powróz przemocy zarzucono,
wiecznego wartowania na czatach, garybaldyjskiej .odwagi ryzyka, nieugięcia kar~
ku, choć batogiem pędzono w stęchle piwnice kazamat najlepszych sprawy obroń

ców.
. Gdyby lituatura nie pod' ęła tej misji apoteozowania bunh" gdyby nie odprowadzała do szubienicy w}znawców idei,
hańbę śmierci na baku zwąc tryumfem, a
dostanie w twarz pięścią pijanego sołdata
umarł, że

jest on razem z nami w tym
pokoju, w tych samych kształtach, co

dawniej, tylko na wyższej-trzeciej plasz~ytnie świadomości.
Okrzyc umilkł. Wirecki zbliży: się
do szkieł i jął przyglądać się uważnie
pięknej postaci.
Teraz dopiero zauważyłl że Okl'zyc
m~wił najistotniejszą prawdę.

Ciało kobiety było tak piękne, że
, oczu nie m6gł od niej oderwac5. Delikatna sk6ra miała różowawy odcień,
ładnych ciemnych plam, oczy podłu"
ine... Jakże dziwnym i tajemniczym wy·
dał mu się świat, który otaczał Omycaił

wszelką cenę chciałby się cze..
więcej dowiedzieć i przyjąć udział

. . Za

g04
w tej pracy.

Spojrzał

mie

świętego zapału stanęły. pod

sztanda-.

wolności.
.
Nad mogiłami bohaterów wiher huczy, ale pieśń polska ni~ śpiewa dziś pot~tnym gbsem o mocy i sławie.
Lecz tak, jak jej istnienie uratowało
naród od hańby i sromoty i pozwoliło
sercom przechować znicz świętego ognia,
tak gdy się wypełnią ojców marzenia, gdy

rami

się dokon~_

to, co w krwi się dziś rodzi,
nie zmilkrlie poezja, nie przemieni się i
nie sfraci swego charakteru narodowego,
będzie sędzią -sumień w obliczu wiek6w,
będzie czynów wspaniałych, rycerskich, samotnycb. monarszych dumą i chwałą.
Nie trzeba przedwcześnie sądzić o
zgonie tej, która w swoim charakterze jest
nieśmiertelna i wiecznie się odradzająca.
Za wiele znaczyła w ~}ciu pols1dem
łiteratura, by mogła w przyszłości maje~tat swói umn'eiszvt, stać się płatną na-

=

wstąpiła w niego. Jaka§ l'ę}~a
niewidziałna podsunęła mu farby, płótno.
Zaczął malowac5.
Godziny mljały, a on coraz więcej

Moc

zapalał się do

pracy, aź stanęła przed
n'm na.;a, dziewica, w· całej swej, krasie
-lekka-powiewna.
.
Skończył i stal w zachwycie...
Ktoś wziął pędzel z jego l"ęki i u
dołu obrazu napisal: .,Okrzyc lł•
Rzucił się w tę stronę, lec% nogą
zawadził o jakiś przedmiot i upadlo•.
Gdy się ocknął, znajdował się w
jakim~ hotelu. Narazie nie m6gł sobie
przypomnieć skąd się tu wziął; czuł si~
jak po cięzkiej chorobie.
Kazał przywołac5

gospodarza i jego
rozpytywał, czy nie wie czegoś o nim.
Zapytanie wydało się dziwnem gospodarzowi, jednak opowiedział mu, że
przYprowadził go tutaj znany malarz
Okrzyc.
.
.
- Zwr6cił mi nawet uwagę, żeby
pana nie budzić, bo pan jest zmęczony.
Już pan gpi drUgi dzieti bez przerwy...
Nie uzyskawszy pewnej odpowie"
dzi sam starał się sobie co§ przypom-

na Okrzyca.
Ten siedział nieruchomo... Twarz
Jego oblokła się blado§dą, a na czoło
wielkie, pokryte wzniosfóściami, wystą
piły dwie głęboklebruzdy.
- Czy nie m6głby mnie pan wta·
jemniczyć, jak prowadzą się te doświad
, czenia? - zapytał po chwili wahania,
gdyż nie przypuszczał, żeby Okrzyc ze..
nieć.
chciał wtajemniczyć go w cośkólwiek.
Idąc po nici do kłębka, PfZVPomStalo się inaczej...
n'~ł sobie podróż do Florencji, gałerję,
Od tej chwili jut nic sobie nie OKrzyca - nawet fO ł że był u niego w
przypomina, - naprótno łamałby głowę! mieszkaniu-pozafem nici
Nietylko, że Okrzyc nacisnął sprę
Luka w jego mózgu, spowodowana
tynę, ukrytą w ścianie. Przecież to byprzerwą w logicznem następstwie czynło tak łatwo!. ..
. ności nie dawała mu spokoju.
Rzęsiste potoki światła popłynęły
Zwiedził powt6rnie galerJę i poZ obrazu, na który przedtem nie zwr6cił
dziwiał tam obrazy Okrzyca.
nawet uw~gi.
• Naraz jakby sobie co! przypom-.
Jakieś omdlenie i bezwład opanomal. ••
wały. jego zmysły, Ciało utraciło ciężar.
Jeszcze tego samego dnia wysłał
Stal się lekkim, eterycznym...
następującą pocztówkę:
W pokoju była ta, kt6ra jeszcze
.Zwiedzę Rzym) Neapol i powrócę
wtedy, gdy się jej przyglądał, zdawała do Ci~bie. Pogodziłem. się z myślą, że
się u§miechac5 z poza szkieł-lecz o tern
wstąpiłaś na scenę - Ja po€więcę się
me mówił Okrzycowi.
malarstwu... Gdy nas połączy jedna idea
Szkła gdzie§ zniknęły, wszystko za-może powrÓf;ąchwiIe upojenia chwipadlo w ofchlati, a pozostała »Ona II le szału, godziny krwią pachnące
symbol nie§miertelności-kobieta... Ktoś może powr6cą!1I
mu mówił, te jej ciało' jest twarde, jak
marmur, lecz to nie bylo prawdą.•

Zarząd

miasta utworzył specjalną ko.misję. która ma opracowat. . projekłreor
ganizacji rachunkowQści we wszystkich instytucjacb miejskich~ na zasadach zaleconycb przez pełnomocników Związku bu.chaHer6w.
sama komisja opracowuje
regulamin dla nowo utworzonego wydzialu kontrcli racr.unkowości.

a rozporzl\dzenia
Łódź,

Ta

Ba taili.

od kasy miejskiej
i:O,OOO rb. zapomogi na prowadzenie w lip..
cu tanich kuchni.
Egzekucje.

WczoraJ na ulicach Warszawy toz,

klejone następujące obwieszczenie:
Wyrckami sądu wojenno - polowego
wzgl~dnie polowego przy Ces.-Niem. Urzę
dzie Gubernialnym w Warszawie z dnia 8
względnie 25 czerwca r. 1916 skazani ZIj ..
stali na śmierć poddani rosyjscy: 1) ro"
botnik Ignacy Macioleki 2) robotnik Józef
Maciołek - obąj z Madołek, 3) mularz
Władysław Wojciechowski z Czystego, kt6rzy,. wbrew rozporządzeniom, umyślnie broni nie oddali i dywali jej podczas napa-

Obwieszczenie•
Wyrokiem st;dn polowego przy Ce5ar·
eko.~hro :eckiem Łułowskit ID Gubernator·
!ltwie Wo;ennem w G;lrwoliuie z dnia lS-go
czerwca 1916 T. skalan: został na śmiere

ros,}"jski
F r a n o i II S e k K fi li li k • RlJlClszy
la to, le do oltatn:ego eZlIsu posiadał rewol.
wer i elnvałił si~ t,m publicznie.
Wyrok wykonano w G9.rwolinie przez
roz~tuelaIljeł dzisiaj o godJillia 10 przed·
poddany

połudu;em.

Łuków,

dziś

o g. 8 m. 7

zrana przez rozstrzelanie.
Warszawa, dnia 21 czerwca 1916

f.

G 11 b e r n a t o r.
i:~ęstoeItD ..ut.

. Wyroklem sądu obwodowego 'VI Czę
stochowie skazano na śmierć trzecb bandytów! I<asprzyckiego, Waeowskiego i
Chlonda.
Cieoła.ci.~1rlł

Jak donosi "Deutscb. War. Ztng.·, 17
b. m. otwarty został VI Ciechocinku oddział pocztowy, za którego pośrednictwem
wysyłać mogą listy wojskowi, urzędy cywilne i wojskowe, pracujący w tych urzę
dach, oraz ludność cywilna do mie!scowośd w gen.-gubernatorstwie warszawskiem,
do Niemiec, Austrc-Węgier, Bośni, Hercogow' ny ido mie~scowościC.-R. gubernatorstwa wojskowego w Polsce.
LuJłIl...

I\omenda obwodowa w Lublinie, jak

donosi "Glos lubelski- wydała rozparzą..
dzenie, zmieniające obowiązujący dotycbczas urzędowy kurs korony i ustaliła go
na 40 kop.
.

Dotychczas

obowiązywał kurs

50 kOi:l.

na 1 kor., co wobec ~dełdowego kursu
wahającego si~ około 36 kop•• uważac na~
leży za zarządzenie bardzo słuszne.

Rozporządzenie
dotycz~ce

zakazu wyrobu mydła.
§ L
Wyiób mydła, proszku mydlanego
. oraz innych tłuszczowych środków do pra~
nb, jak równie! przetworów mydlanych
wszelkiego rodzaju jest na obszarze Jener~ł-G~bernatorstwa Warszawskiego za..
każany 1 !o bez względu na to, Ć'I:'J wyrób
odbywa Sl~ sposobem fabrykacyjnym, CZy

dnia 24 czerwca 1916 r.
. Gubernator wojenny

Obwieszczenie

dów rabunkowych.
Wyroki wykonano

d. 25 czerwca 1916 r.
Gubernator wojenny:
generał-porucznikt

żydom o~

za::ądał

na ce!n utrzyma-

Bartb,

II:U~bRi. żyłło.._kie.

.Komitet niesienia pomocy
fiarom wojny

ma;ącego

nie pt'H'2l}dkupnblicsnego pp. II du. ~. 2.
16 r.Nr. 28 Dziennik Rozporządlleń Warszllwakiego Generał-Gubernfltorstwa}.

•

dopłatao

za • •t_...

Dopłaty lIa zakupione metale przeJ
powiatowy wydział gospodarczy CeeafskonieJJlieekiego prezydjum polieji w e:zasia
od la sierpnia 1915 r. do l marea 1916 T.
uskutecznione z08~anlł przy kasie wojen..
nego wydisialu Eurowc6w W Warszawie,

oddział w Łodzi

przjl ulicy Cegielnianej 18 od godz. 9 raM
do godz. 4 po pol.
Ił

mianowloie:
fil

cZ1JJarteki dn. 29 czerwca 1916 r.

w

pIątek.

"11::1 odsławeów z ulicy Południowej,

dnia 30 czetrJJca 1916 roklł

dla odstawców z ulicy PółnocneJ,

w sobotę, dnia l~go lipca 1916 roka
ela odsławeów z ulicy Piotrkowskiej od nr.
l do 60,

w

poniedziałek, dnia 8 lipca 1916 r.
! ulicy Piotrkowskiej od nr.

dla odataweów
nr. 61 do 180,

we wtorek, dnia 4 lipca 1916 roka
dla odst<łwców Z ulicy PiotrkowskieJ od nr.
131 do 309,

w

środę,

dnia

5~go

lipca 1916 roka.

dla odsta weów % ulic: Podrs6czuej. RybnejJ
Dt.'płaty b~dll wydaWliD& tylkO aa od..

sb wione z gospodarstw utytecz/te przed..
gosp,0aarcze z miedzf. moafądzu ł alu·
mmmm. f1lkln i cyny. Nie tyczy sit) ono

m~?,

więc fabryk, warszta.tów

·bU.

f handlaray me-

Uprawnione do odbioru dopłaty osoby

winny 8i~ wylegitymować paszportem orał
otrzymanemi przy odstawach kwite.mi, () Ue

te.kowe im wręczone zostały.

Zwraca

się uwagę

na

tOt

te naletne

kwoty tylko w ustalonych dniach 'Wypła~
zostaną i ~e spóinlone it{danla
uwzględniane nie b,dą.
Łódź, d. 11 czerwca 1916 f.
Wojenny Wydział Surowod.

cone

'W

Waruawie
W Łodd..

Oddlliał

