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Niemniejszą niespodziankę stanowi o--

BERLIN.

bjęcie steru ministeryum spraw wewnętrz..
• nych przez dotychczasowego ministra spra~

-Jak

Wsp·omhlaliśmy,

(po tekście): 1 Mk. za wiersz petitowy czteroszpaltowy,
W fen. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.

!umdllłwymi

na razie nie m-0-

1 Mk. za wiem jl?.titowy crteroszpaltowy.

Kaliszu,

Łm1rlozu, Łomży

I Bgdzinh!

omunikat niemieckiG

sc10wo.

wypowiedziały

sznalt).

DrolmB1 li fen. za wyraz, najmniej IW fen..

Płock~ Admin. „Kuryera Płock.", oraz w Sosnowcu,

•
wiedllwości, Chwostowa, oraz mianowania
Peters&irslta Agencya Telegrafiezna Makarowa ministrem sprawiedliwości. Spo.
rozeslala w świat lakoniczną wiadomość, iż dziewano się bowiem, że w najbliższej
prezes ministrów i minister spraw we- przyszlośei tekę ministra spraw wewnętrz..
wnętrznyeh, St ii r m er, mianowany został nych obejmie dotychczasov.ry pomocnik
ministrem spraw zagranicznych, pozosta- Stiirmera, hr. Bobrynskij, mąż zaufania
jąc zarazem na stanowisku prezesa mini- prawicowców, oraz ich dotychczasowy kiestrów. Jego mie}sce w ministeryum spraw rownik w Radzie państwa. Możliwem jest
wewnętrznych zajął dotychczasowy minijednak, iż zarezerwowano go sobie na
ster sprawiedliwości, Chwost o w, a byly przyszłość.
minister spraw wewnętrznych, M a kaPrzeniesiony z minisłeryum sprawie.
:ro w, objął tekę .ministeryum sprawiedli- dliwości do minfateryum spraw wewnętrz..
wośei. Minister spraw zagranicznych, S a- ny<1h Chwosłow należy do obozu prawiz o n o w, ustąpił na własne żądanie.
cowców. Nie należy go jednak mieszać z
Wiade>mość powyższa o szeregu zmian jego siostrzeńcem, da\V'ńiejszym ministrem
na stanowiskach ministrów rosyjskich kry- spraw wewnętrznych, który zasłynął jako
je w sobie pewną zagadkowość, której je- czarnoseciniec czystej wody.
rlnak na razie nie da się rozwiązać, a któWreszcie mianowany na stanowisko
:ra niewątpliwie wywrre znaczny wpływ na ministra sprawiedliwości Makarow jest
dalszy bieg wypadk-Ow.
skrajnym reakcyonistą.

- Nie wiemy jeszcze, jak
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(Urzędowo).

Wielka Kwatera Główna donosi 25-go lipca.: ·

\Vschodni teren walk:
Odparto natarcia.

słabszych oddziałów rosyjskich

na poludniu od Ryg i i nad

Dźwiną.

Na froncie grnpy wojsk generała t i n s i n g e n a, na froncie nad S t o n o w k ą,
na poludniu od Beresteczka, na nieznacznej szerokości dotarli Rosyanie w

atakach do

czołowej

linii obrcmnef.

Na zachodzie od B n r k a n o wa, zestrzelono w walce w powletrm lata wiee ro.syjski.,

Zachodni teren walk:

,-~

się

Po rozbitym atakn Anglików, 22 lipca, skoncentrowano wczoraj na zacliodzie O{l
S o m m e, na froncie P o z i e r e s - l'tI a nr e p a s, siły angielsko - francuskie w
celu wykonania rozstrzygającego natarcia. Znów załamało się ono po części jni w
ogniu artyleryi, a na niektórych punktach, po silnej walce na blizld dystans, miano~icie na. wschodzie od P o z i e r e s, pod laskiem F o n r e a u x, pod L o n g u ev al i pod G n i 11 em o n t. Znów odznaezyli się świetnie grenadyerey brandeburscy i dzielni Saksończycy ze 104 pułku rezerwy.
J"ednoeześnie no południu -0d S om m e, w odcinku Est re es - S o y e co nr t,
pclmęli Francuzi dnźe siły do ataku, zdobywając przejściowo teren jedynie na połu

dzienniki petersburskie i moskiewskie żna powiedzieć nic stanowczego co do przy'W sprawie ostatnich zmian ministeryalnych. szlego kursu polityki rosyjskiej. Wed!ug
dniu od Es ł re e s, lecz poza tem rozchwiał się on z ba.rdze eiężki.emi knvawemi
J°edynie „Russkoje Slowo" nadmienilo o wszelkiego prawdopodobieństwa, zasadnistratami dla przeciwnika.
zagadkowej podróży prezesa ministrów, cza jej linia, przynajmniej n.a razie, nie
W obwodzie nad Mo z ą; chwilami silne walki artyleryjskie.o
Stiirmera i wszystkich innych ministrów, do I zmieni swego kierunku i w dalszym ciągu
cesarskiej kwatery glównej,
przyczem opierać się będzie na solidarn-0ści z pań
Na lewo od rzeki doszło do nieznacznych walk na granaty ręczne; na prawo od
wszystkie sfery polityczne podróży tej I stwami ezwórporozumienia.
tejże nieprzyjaciel nsilo'wal odzyskać stanowiska na ,)!. ro id e T e r r e". Odparto
przypisyv1a1y wielkie znaczenie. Miano ba.. I
,., .... „ . .04 1 , _
1
go ogniem zaporO'\\'Jm.
•
wiem omawiać sprawy bardzo ważne.
Na północy Gd Ba Is c h we i Ie r (!lzacya) patrol nasz przywiódł ze stanowiW związku z naradami temi, poruszoska
francuskiego
30 jeflców.
no również cały szereg ważnych spraw,
między innemi sprawę manifestu do PolaKonstantynopol, 24 lipea. - Glównn 'KwaPorucznik B a I d am u s, zestrzelił na poludniu od B i n ar v i Ile, dwnplaJ.Oków, który mia.I być podobno opracowany tera donosi 23 llpca:
·
wioo francuski, wylączai!!c przez to z boju czwartego przeciwnika.
przez ministra spraw zagranicznych, SazoNa froncie Iraku w odcinku Eufratu je:nowa. Nie da się zaprzeczyć, że ostatnie den z monitorów naszy{)h zaatakował silnie
Bałkański teren walk:
zmiany w rosyjskim gabinecie ministrów I dwa monitory nieprzyjaciela i spowodował na
Nie za.sdy ważniejsze wydarzenia.
byly następstwem rady koronnej, odbytej jednym z nich pożar. Ochotnicy nasi skieropod przewodnictwem cesarza. Najważniej- wali z brzegu ogień i zabili kilku ludzi zaloNaczelne Qowództwo Wojskowe.
szym faktem jest jednak ustąpienie mini- gi. Monitory nieprzyjacielskie musiały roz..
stra spraw zagranicznych, który dotychczas poeząe odwrót.
.
był uważanym za filar gabinetu. UsunięNa froncie perskim w odcinku Kennancie go w obecnej chwili bez względu na szah położenie jest niezmieni-One. Oddziały
wrażenie, jakie taka zmiana wywolaó munasze ląezuie io cho.tnikami wypady, za posi zagranicą, jest nader znamienne 1 tero· me>cą silnycll ataków, rosyjskie sny zbrojne
bardziej, że Sazonow objąwszy w roku ku wschodowi w okolicę Bane.
WIED~. Urz~dowo donoszą 25-go lipca:
W odleglo~ei 35 klm. na wschodzie od
1908 tekę ministra spraw zagranicznych w
Rosyjski teren walk.
spuściźnie po Izwolskim, byl twórcą całej
Revandnz i 8 klm. P<> tej stronie gra.nicy, wojpolityki rosyjskiej
do czasów obecnych, ska nasze uderzyły na rosyjskie straże tylne,
Na poludnłu od Dn i e s t r n, na zaehoilzie od O b e r ty n a, w ogniu naszym
przyczem umocnil lączące Rosyę z innemi wzięły je pod ogień i zadały im cięźkie stra·
za1ama1 się wczoraj atak rosyjski.
państwami przymierza i nadal odpowiedni tf. W celu ulżenia sobie w ucieczce nieprzyRosyjskie natarcia wywiadowcze na pohtuniowym zachodzie od L nb a. s z ó w k i
kierunek stosunkom ze sprzymierzeńcami. jaciel porzueal części ubrania, amunicyę i in· 1
Co stal-0 się powodem nieoczekiwane· ne przedmioty.
zostały odparte, poza tem dzień minQ,ł spokojnie.
go ustąpienia Sazonowa, trudno na razie
Z Kankin:n~ (!rai innych frontów nie doDzisiaj od rana rozwiiaią się walki na południc od B e r e s t e c z ka.
iłwierdzić.
:niesiono nie ważnego.
Być mo~, ~ do upadku Sazonowa
Włoski teren walk:
przyczyniły się ustępstwa, jakie poczyni!
na rzecz Japonii, przy zawieraniu traktatu
Na poludniu od V a I S u g a n a nieprzyjaciel ciągle przechodził do nowych atarosyjsko • japońskiego, ląaznie z dążeniem
Petersburg, 24 lip.ca. - Wielki sz.tab geków. Z okolicy Ci ma ~i o or a silna piechota włoska ruszyła przed południem
udzielenia Polakom dalekoidących swobód neralny- donosi 23 'li~a po południu:
trzykrotnie naprzód. Za każdym razem została ona krwawo odparta, cz.ęścfowo w
- w celu utrzymania d<>brych stosunków
Front zachodni. Na sian'(AViskach pod Ryzapasach ręcznych.
ze sprzymierzeńcami. Sazonow byl solą w gą gwałtowny obustronny ogień artyleryi.
W oiolicy li o n te Ze b ł o nastą;p!J po południu silny atak. Nieprzyjacielowi
oku ,,prawdziwych Rosyan", albowiem
Na pół'Ilocnym wschódzie (10 klm.) od
powiodło się wtargnąć do jednego z naszych rowów, został on jednak ponownie wysklaniat się bardziej ku kadetom. Bardziej Smorgoń, pod mią Martynki, usilowałl Niem·
jeszcze obawiano się go, gdy po 't'Y-ybuehu cy .zaatakować przy pomocy trzymanycll w poparty. W odcinku tym Włosi kilkakrotnie atakowali korpus z Gra.cu, przy pf}mDcy
wojny · zacząl myśleć o nieznacznej zmianie gotowiu oddziałów w :rowach ochronnych, w
świeżych i wypoczętych woisk. Woiska kurpusu tego, które wykazały bezprzykła
kursu w sto9'Ullku do Polaków, co sprzecl- zamiarze odebrania stanowisk, zabranych im
dnie dzielne stanowisko w poprzednich walkach, udaremniły wszelkie usifowiinia
wialo się wstecznej oryentaeyi rządu i pra- dirla popned<niego. Nasz ogień zaporowy mruwłoskie. Podczas atak4w wzmagal się ogień artyleryi włoskiej do niezwyklej siły.
sił foh jednak do cofnięcia się d-0 ieh rowów.
wdziwie rosyjskich ludzi.
Straty nieprzyjacielskie codziennie są niesłychanie cięikio.
Powstałe zmiany w gabinecie mini~ Wszelkie dalsze usiłowania nie,przyjaeiela VlYd
strów rosyjskich dokonane w duchu ,;wste-. konania natar-cia zalamaly się w naszym ogniu
Na Stil f ser Joe h odparto atak k6'mpanii al pinów na wierzeh•;li~:wh N utznej oryentacyi" wskazywalyby na słusz.. artyleryi i piechoty.
I g;l er.
ność tego przypuszczenia. O prezesie miNad Stoohodem w okolicy Zarzeeze - Be· l
Na wzgórzach na południowym - wschodzie od B o r ;;;o załamały
.J wa ~·1J1l!<'.
nistrów, St!lrmerzei nie wiele można po- reźnica (10 klrm. na północy od drogi ielaznej j
ataki
włoskie.
wiedzieć. Jest on zdecydowanym reak- . Sarny - Kowel wykona! nieiprzyjaciel atak o
W okręgu wąwozu B o I I e, po ostatnich niepowodzeniach wio1skich, ru.Mi:::ll
eyonistą. Mianowanie go na stanowiskl' j godz. 9 meczoremi zostal jednak odparty.
~~nistra spraw zagranicznych jest niesp~
W
okolicy Worochta - Tatarów, na ~r~
zmniejszyła
się llziałnlność bojowa.
dzianka, albowiem obca' mu jest zupełnie 1i dze Defatyn - Maramarosz - Szyget wz.1ęl1Na froncie Is o n z o skierowano najcięższy ng:it'l1 armatni na St. Lu e; u i na
s1użba dyplomatyczna. Trudno wiec na ra- i śmy wczoraj .do . niewt)li pięciu oficerów, w
1 szańce mostowe na południe od P o d g o r y,,
i zie wyt!omaczyć powód.· miauowallia go na l tem js<l.neg<> dowódzcę ·batalionu i 483 żolĄie-

Komunikat turecki.

=-

Kom.unikat austryacki.

az

l

,P .O t

Nr. 20.

S lt l

l zostar odparty podobnie, jak wszystkie inne. lepszym przyjacielem y~łoch w R;osyi_._
Nastrój żołnierzy po udatnyeh walkach obron- . „Tribuna" wyraża nll:dzie:ie, ż~ pol}ty~a
nych jest wyśmienity. Nikt nie wątpi w po- rosyjska ·ni'ł ulegme zadn~J zmrnme.
- Corriere della Sera" wskazu1e na g'łę
myślny wynik.
Albański ter en walk:
boki żal, z jakim przyjęto wia~omość o
Eez zmiany.
Wiedeń, 25 lipca. (T. wl.). - Z wojennej_ ustąpieniu Sazonowa w Paryżu i w J:onZastępca szefa s.1.łab"n J?;eneralnego
kwatery prasowej don-0szą: Prócz walk u gru- dynie~· albowiem Sazonow był rosyJską
Ho ef er.
py gór trzech krajów, Kniatiaza, _ Creteala i
duszą wojny.
·
Zupania, gdzie oddziały rosyjskie znalazły
Feldmarszałek - porucznik.
wszystkie -przejścia obsadzone przez Aust:ry'aPrzedł'llieniB
ków, nie zdarzylo się nic szczególn:eg-0. Na
Kopenhsga,
25 lipca (T. wł.)-Dziend
widowni wschodniej Rosyanie w kilku utarcz.;.
rzy, oraz zdobyliśmy 3 armaty i 4 karabiny ' ści. Większa część wsi znajduje się w. na- kach :Ponieśli d-0tkliwe *aty i cofnęli się niki moskiewskie donoszą pod datą 18
szych rękach. W okolicy tej wzięliśmy dwa przez granicę w, dolinę Cteremoszu. _Znacz- lipca: Według depeszy otrzymanej od
maszynowe.
dziala i około 60 jeńców.
W Karpatach śnieg i deszcz.
ne straty, poniesione przez Rosyan w ciągu ministra :finansów Barka z Paryża, ukła
Londyn, 25 lipca. - Glówna kwatera do- ostatniego tygodnia, zmusily ich do wyprowa- dy z francuskim ministrem :finansów
Front kaukaski: Na wybrzeżu kaukaskiem nad morzem Czarnem, zdobyły woj- nosi 24 lipca wiecz.;
dzenia zastępczY'ch formacyj syberyjskich, doprowadziły do tego .w:yniku; iż fł:osyi
Walka we wsi Pozieres toczy się dalej. szczególnie w okolicy Nowo - Poczajewa. przedłużono kredyt na Je] obstalunki a~
ska nasze w cz.asie walki miasto Fol (60 klm.
na zachodzie od Trebizondy) i zyskały znacz- Ogólna liczba jeńców wziętych przez wojska Straty armii Sacharowa na, Wo:tynłu przeno- municyjne do końca woiny. Uregulowa.
nie na terenie na południu od tej miejscowo~ australijskie wzrosła do 6 oficerów i 145 żol szą 50%. Jako przyczynę chwilowego spoko- no również spraw~ płacenia procentów
nierzy. Na innych odcinkach pola bitwy, p-0 ju Rosyanie podają wezbranie wszystkich od wszystkich dawniejszych operacyi
ści. Wzięliśmy tu wielu jeńców i zdobyliśmy
zieloną
świętą
chorągiew
nieregularnych obu stronach trwała znaczna dzialaln-0ść arty- rzek pod wplywem nieustannych deszczów, eo kredytowych. Bark zapowiedział tel~
leryi. Pomiędzy Ancre a morzem nie wyda- ·ogr-om.nie utrudnia przemarsze.
graficznie odjaz swój do Londynu, gdzie
band tureckich.
W kotlinie Kelfid - Somak obsadzili- rzyło się nic szczególnego.
na konferencyi finansowej sprzymierżeń
śmy miasto Chelllik Chiilik (60 klm. na zaców ma być po~usz;oną sprawa poźyczki
łłosyan.
zachodzie od Bajburtu).
rosyjskiej.
włoski.
~ztokholm, 25
lipca (T. wł.).
W kierunku na Ercyndjan przekroczyły
Bzym, 24 lipca.-Główna kwatera do- Moskiewski komitet ziemstwa otrzymał
wojska nasze zachodni Eufrat na południu od
nosi 23 lipca:
od sztabu armii Kuropatkina polecenie
Ęotur - Kopri (8 klm. na póln.-zachodzie od
Ro-tterdam, 25 liipea. (T. wl.). - Podczas
W dolinie f,mrnrino silna działalność zakrzątnięcia się około przygotowania
l\famachatun).
W kierunku Mozulu, na wschodfile od Re- artyleryi. Artylerya nieprzyjacielska o- 10,000 łóżek' w każdem z 6 większych gdy zarówno prasa fraoouska,- jak i angielsJra
zachowują :wacząee miilczenie, prasa neutral-_
wandus, zwalczaly wojska nasze znaczne sily strzeliwała Avio i uszkodziła szpital. W od- miast Rosyi.
powiedzi na to, nasze działa dużego kaliNa linii Ryga-Moskwa zna; dują się na natomiast uważa drugą próbę przerwania
tureckie.
W czasie od 20 - 21: lipca wzięliśmy do bru wznowiły ostrzeliwanie' Rivy, Nago i w. drodze liczne pociągi z rannymi. La- f.rollltu na zachodzie prawie ui Clh.Y'bioną.
„Nien.We Rooterdamsclle _Courant" uważał
zarety w Rydze są do tego stopnia
niewoli 380 oficerów, w tem jednego genera- Rovereto, gdzie wznieciły pożary.
Na froncie Posiny i na płaskowzgó- przepełnione, iż lekko rannych musiano przed tygochriem sybuacyę koalley.i nad Somme
ła, jednego pułkownika, 13.700 folnierzy, ornz zdobyliśmy 10 dział, tak, że ogólna suma rzu Sieiłmin gmin trwa napór naszej pie- rezmieścić na słomie. Poniesione w o- za daletko bardziej ()biooująeą, niż obecnie.wraz z wyszczególnioną we wczorajszym ko- 1 choty przy niejakich postępach na sto- statnich dniach na rosyjskim froncie Trzeci tydzień sprowadza jedy;n.ie zaikońezenie
_,, munikacie liczbą 26.000 jeńców, lącznie z -0fi- i kach lUonte Zebio, gdzie nasi bersaglie- północno-zachodnim straty przewyższają trzeciej z nędu wielkiej proby Anglików, u'Siznacznie podaną tu liczbę 60,000. Wiel- in1ącyich .oopróimo przerwać Iron4:. Wyrok. Wt
~: cerami, wzrosła na 27.000 i na 40 dziaJ:.
1 rzy, opanowali rów ochronny, długości 300
kie transporty rannych znajdują się w żadnym'mzie nie o<IlpowiedrLiał ocrz.ekiwaniom.
l meh'ów i zdobyli karabin maszynowy.
W okolicy Dołomilów, pomiędzy do- drodze do Petersburga. W celu zapeł-_ Calą korzyścią jest niewiedki. zysk na terenie,:
Petersburg, 24 lipca. - Wielki sztab geliną 'I'raviir· oro i górną doliną Cismon
nienia niesłycl1anych luk pobór trwa a z d'()ltychczasoweg-o przebiegu ofenzyiwy an.neralnydonosi 23 lipca wieczorem:
gi~jsikiej wyniika wyrafuie, że Niemcy po każ..
nieustannie.
Front kaukaski: Ofenzywa nasza postę i nasi zdobyli silne stanowiska na Caval·
W ubiegłym tygodniu powołano pod dym ataku wzmagają się na silaoh. Tymcza-.
puje naprzód. P.odczas zdobycia Giimiisz- \ Jarra (2326 metrów) i Coibrico (2636 mekahne wzięliśmy nie dwa, lecz sześć dziaJ:. Na 1 trów). Zabrali oni nieprzyjacielowi 142 broń wszystkie roczniki obrony krajowej sem zaś Anglicy przyipła<mją wielikienii strata~· ·
zachodzie -0d tego miasta, na wzgórzach Balu- jeńców, w tern dwóch oficerów, jak rów- i zobowiązano je do stawienia się do mi wyipieranie przeciwnika, a pQstępy maleją
nehel, 25 klm. na zachodzie od Giimiiszkahne 1 nież dwa działa, kilka przyrządów do rzu- szeregu w ciągu dwudziestu czterech. z tygodnia na tydzień. K-0respon.dent czyni U•
i Andalazi (?) wzięliśmy do niew-0li 200 żol 1 cania bomb, oraz bogatą zdobycz w po- godzin. Jaki przewrót z tego powodu wagę, że kryzys dila Niemeów ros:tal usunięty.
Przez ostre wel'Źnięci.e się we front niemiecld
nastąpił w życiu ekonomicznem wskanierzy tureckich i zd-0byliśmy część uzbroje- staci broni i amunicyi.
kierunku Peronne Fran!ruzi i Anglicy wyw
nia.
·
W górnej Boite artylerya nieprzyja- zują najlepiej memoryały kilku tysięcy
W kierunhll Bagdadu toczyły się utarczki •cielska wystrzeliła kilka granatów na tor- Tow. handlowych, w tej liczbie głównie tworzyli sami dila siebie nieibezipfoc:zną sytuap-omiędz:y: patrolami a bandami Kurdów.
które zażądały natychmia- cyę, którą nieJWąibpliwie odcrują skrLydla ~
tina d'.!mpezzo. Nasza odpowiedziała, banków,
simiętycll .stani>wisk angiels:ko-franeuskich. •
stowego
uwolnienia
części
powołaostrzeliwując ponownie Toblach i Silian
nych, ażeby zapobiedzzupełnemu rostrooraz skierowała ogień na Iń.nichen.
francuskie~
Na pozostałym froncie nie wydarzyło jowi w życiu handlowem. Ministeryum Hiezndowolłnłe
wojny dało natychmiast odpowledż odParyż, 25 lipca. - Urzędowo donoozą 24. się nic ważnego.
Beri in, 25 lipca (T. wł.). - "'Vossimowną
Potrzeby armii nie pozwalają
lipca po potudmu: na zwQlnit>nie od służby choćby jednego sche Zeitung" dowiaduje się z Londynu,
Nad Somme noc minęla spokojnie. Start
żołnierza. Wszelkie rekfamacye - są od- · że- francuski sztab generalny objawia.
pog-0dy byl nieyomyślny.
wszelkie niezadowolenie z nikłych poHrńłsstwn
rzucane.
Na północy od Aisne kan-cuskie oddzia!y
Reskryptem cesarskim, celem do- stępów angielskich, które nikną zupeł- _
Berlin, 25 lipca (T. wł.).
wy;wiadowcze wtargnęły do nieprzyjacielsk1ch
. rowów ochronny;ch p-0d Vailly i up.rowadzily
Doniesienie Biura Wolffa: Na miejsce kompletowania oddziałów rezerwowych nie wobec ogromu poniesionych ofiar•
jeńców.
landrata v. Thaera, wybranego na mar- i wzmocnienia oddziałóyr sanitarnych, Francya nie może tak szafować ludzmip
'Na :pirawym brzegu Mozy, pod.czas częścfo szałka prowincyi Śląskiej, na stanowisko zarządzono powołanie mononitów we jak Anglia i Rosya Jeżeli sprzymie-'
wy;ch operacyj, w sąsiedZitwie Capelle St. Fine, 1 kierownika wydziału do spraw duchow- wszystkich guberniach rosyjsk.ch na d. rzeńcy pragnęliby obizać Francyi rze-·
czywistą pomoc, natenczas musieliby·
Frfrl1cuzi wcii.ęli 30 jeńców. Wedlug najśwież nych przy szefie zarządu generał-guber 28 b. m.
wystawić
dziesięciokrotne siły.
szych wiadomości ogólna lfozba jeńców, wzię ; nat orstwa warszawskiego, do zarządu centy:ch w odici.nilm tyllll wynosi przeszlo 800 ludzi. tral nego w Warszawie powołany został
Zcrząd DnUcyą i ·:Jniow:ną.
landrat hrabia v. Posadowsky- Wehner.
RngU1 a lrłandy1.
Kopenha
;:a, 25 lipca (T. wł.).-„Rus
Paryż, 25 liipea. - Urzędowo donoozą 24
Hr. Posadowsky - W ehner był dotychczas
Rotterdam, 25 lipca (T. wł.) - Pod...
lipca wieczorem:
skoje Słowo" donosi, iż nowy generał-gu
szefem okrftgu łowickiego.
D:ziś rano, podczas odos-0bnionego przedDotychczasowy członek prezydyum bernator zdobytych terenów na Bukowi- czas omawiania spraw irlandzkich w
sięwzięcia na południu od So:mme zdobyliśmy · policyi w Łodzi, landrat v, Zitzewitz, ponie i w Galicyi, gen. Trepow, powołał do izbie gmin Redmond powiedział: Jeżeli
bateryę nieprzyjacielską, na południu od wsi
zorganizowania nowego zarządu dyrekto- projekt ugody ma w czemkolwiek róż
wołony został tymczasowo na stanowisko
Estree. Od dnia 20 lirpca na fwneie S-Om.me komisarza w kan'celaryi pańs'twowej.
ra departamentu spraw wewnętrznych Stre- nić się od warunków, co do których oba.
izdobyliśmy przeszlo 60 niemiookicll karabiRadca sprawiedliwości, Liidicke, w Ło meuchowa, oraz szefa oddziału biura per- stronnictwa irlandzkie zgodziły się z
nów maszynowych.
dzi mianowany został radcą prmvnym sonalne go tegoż ministeryum~ Trepow u- Lloydem Georgem, wówczas liberałowie
narodowi oponować będą przeciw całemu
Na prawym brzegu Mozy piechofa na:sza, przy szefie zarządu w Warszawie.
poważniony został przez cesarza do poprojektowi prawa. Lloyd George odpopo o.żywiQnyeh walkach Dlpa'Ilowala szaniec,
wołania na służbę państwową przedstawi:p-0l-0żony bwpośrednio na za-OO.odzie od fortu
cieli ludności oraz zapewnienia daleko wiedział, że unioniści obstają przy zmia.o
nie rozporządzenia w sprawie reprezenThiaumont. Pięć karabirnów maszynowych i 45
idącego poparcia Ę,orporacyom samorząd
Berlin, 25 lipca. (T. wl.). - Sprawozda- nym, ażeby w ten sposób stały się one tantów liberalnych w parlamencie pań· 1
~eńców wpadlio w nasze ręce.
Na pozostałym froncie dzień minąl spo- wca wojenny gazety „Berliner Tageblatt" na- ogniwem, łączącem zarząd państwowy z stwa po wprowadzeniu homerulu. Rząd
deslal opis ataków . rosyjskich, wykonanych ludnością i aby czuwały nad spokojem będzie mó~ł wówczas jedynie wnieśG
~-0jnie.
na południe od Rygi, gdzie woj.ska generaJ:a i porządkiem.
pod- obrady projekt, gdy stronnictwa li-.
Kuropatkina zmierzyly swe sily z armią Beberalne zgodzą si~ na t~ zmianę. Po
lowa. Rosyanie atakowali na calym froncie,
tych słowach dały się słyszeć głośne
protesty ze strony liberałów narocj_owych,
Le łfovre, 23 lipca (T. wŁ). - Głó-· od wybrzeża aż na p-oludnie od Jakobstadtu.
Pod zajętym przez nas Friedrichstadtem kil:Bukareszt. 25 lipca (T. wŁ) '-- DyS poczem Lloyd Georze wyraził szczery
wna Kwa tera donosi 22 lipca:
kuset Rosyan usiłowało przeprawić się przez I misya Sazonowa oraz mianowanie Stlir- żal, ~e wszystkie usiłowania rząrlu, dą
Dzień i noc -minęły stosunkowo spokojnie, za wyjątkiem Dixmuitlen, gdzie Dźwinę pontonami, które jednak zniknęly I mera na stanowisko ministrą spraw za- żące do osiągni~cia ugody, ponoszą niepod wodą, podziurawione przez naszą arty- granicznych zwróciło tu.- na siebe ogrom- powodzenie. Sir Edward Carwson pozmusiliśmy do milczenia działa nieprzyja1
eielskie, wykazujące dość ożywioną dzia- leryę.- Glówne walki toczą się u zewnętrzne- 1 ną uwagę. "\V szerokich kołach opinii wiedział, te ugoda pomit~dzy libe: ałami
go fortu, Katharinenhof, i po obu stronach publicznej dymisy~ Sazonowa łączą rów- narodowymi ,a u1sterczykami jest konie..
łaln.ość. Artylerya belgijska
skierowała
skuteczny ogień burzący na urządzenia drogi Ekau - Keckau. W nocy z 4 na 5 lip- nież ze sprawą niezadawalających rezul- czną, i wyraził pragnienie by dosżło do
ca Rosyanie po naglym ataku wtargnęli do tatów polityki rosyjskiej w Ru~unii.
skutku uregulowanie sprawy zamierzo-.
nieprzyjacielskie w Hetsas.
naszych rowów czołowych, po dwu godzinach
ne pierwotnie przez Lloyda George3..
Le Havre, 24 lipca. (T. wł.).-Główna zostali wszakże wyparci. W dniu 16 i 17 arAsquith wyjaśnił że sprawa, o którą
11
kwatera donosi 23 lipca :
tylerya poczęła ziać ogniem huraganowym,
rozbiło się porozumii~nie, a mianowicie:_
Na froncie armii belgijskiej dzień mi- .jaki pód względem gwalt-Owności"' rzadkością;
Lugano, : lipca (T. wł.)
Według
ilu deputowanych irlandzkich ma pozonął spokojnie.
jest na froneie wsdmdnim, nocą zaś niepl'"Zy- „Corriere de1la Sera" ustąpienie Sazono- stać w parlamencie Westminsterskim.
jaciel wykonał atak na dzielnych brandebur- wa stanowiło dla Anglii niemiłą nie- - gra rolę podrzędną. Dlatego też zwraczyków po prawej i lewej stronie drogi Ekau- spodziankę. W Anglii zgadzano się z ca się on do liberałów narodowych. 3
Keckau. Po krwawem starciu na bagnety przyjazną polityką Sazonowa i zyskałon wezwaniem, by w interesie Irlandyi i
Londyn, 25 lipca. - Główna kwatera do- z niektórych batalionów rosyjskich pozostało sobie na tej drodze kompletne zaufanie, państwa _uchwały swe poddali rewizyi.
po 50, a z jednego nawet 20 zaledwie ludzi. oraz sympaty~ angielskich sfer -- o:flcynosi 24 lipca po pol.:
Za -_, ~-i~tkiem trwającego w dalszym cią Następnej nocy Rosyanie sprobowali ponow- alnych.
Ustyu.
gu silne:~
gnia artyleryi noc minęla stosun- nie ataku, który został powstrzymany przy I
Haga,
25
lipca
(T.
wł.).
- „Nieuwe
kowo sr <~~inie. Wznowione silne kontrata- 'pomocy ognia zaporowego. Po uprzedniem
llłosv prast włoskłHj.
Courant" pisz-e: Wystąpienie Ameryki; o.;._
ki niepnyjaciela również nie przyniosły mu zawziętem -ostrzeliwaniu Rosyanie wieczorem
Prasa pieraiącei się czarnej liście, powitały z .uruszyli do szturmu -olbrzymiemi masami, nie \ _ _ Lugano, 25 lipca (T.
żadnej korzyści, natomiast ogień naszej cięż
kiej .artyleryi i karabinów maszynowych za- I osiągnąwszy żadnych rezultatów. Po ,stosun- włoska podnosi wielkie źasługi Sazonowa znaniem. ;wszystkie państwa neu:tralne,
kowo krótkiej przerwie nastąpił znowu ciężki na polu zbliżenia włosko-rosyjskiego. którym dała się we znaki wojna handfo„
dal mu ciężkie s_traty.
YN 'fasiku Fouream~ w kierunku na Guille- 1 pojedynek artyleryiski, 1..-tóry z kolei ustąpił
,,Giornale d'Italia" jest -przekonany, że wa. -Szczęściem dla nich, że Ameryk~
mont z:;.~ka1iśmy nieco na terenie. W okoli- !1 m~ejsca nowemu atakowi masowemu, rzec j Sti.i.~mer kontynuować będzie tę samą odczu__ia_ n_a__
skórze,_ czem
___ jes_t--_-w
___ _
(':; _?cz::Cr,,;;, pomimo z:1riętex obrony nieprzy- I można, najgwaUowniejszemu - w sześciodnio- \ politykę aż do ostatecznego zwycięstwa. na handlowa. Wobec tego w znacznyl!l; -· --·hdi:l:', wojska nasze odniqsls. znaczne korzY:- 1 :wy:m okresie walk. Po trzech godz.inach i on l "Corrier d'Italia" nazywa Sazonowa nai· stopniu. zWjęłrszają
śi~
widoki --prąW:0:9~i
... .;:;~
'.
--, "------.-·o:.--•. _

Ataki nieprzyjacielskie no, stanowiska nasze na
odparte.
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dob1eństwlł, Z&

.. p-OStać

go i wysłane do Rosyi. Gubernator rosyjs'kł
w Czernioweaeh w dalszym eiągu dręczy ln·
dność i dokonywa licznych aresztowali.

hez-

tJrawia, ńpl'lt . . ..• . . ... . " iPie morskiej,

spotka fil~ z 9$~~~~

••••

furQ nn łmnEIB I Dfttrn~~

er.

Berlin, .25·~
Wł.). „VosSiscne Zet
pfst.e! · Hiszpański minister
wojny p
wił projekt reformy~ który

Berlin, 25 lipca. (T. wl.). -

Jak slychar,

niezadługo można spodzięwać się wystąpie

nia. wojsk tureckich do walki s Rceyanami w

prz:.ewiduie. powiększenie kontyngentu wojska do ooiemnastu dywizti, łącznie z drugą reźerwą, o 42,000 ltidzi i 12,000 koni.
Wojsko mfil'bkańskle ma byó zredukowane do ®,OOO ·ludzi,
.

Galieyi. Fakt ten jest, jakt>by dowodem gotomilitarnej Tlll'Cyi i jednolitości frontu.
na którym walczą państwa eentra.Ine.
·
wości

11m11an1e

łBłilł!iL

Berlin, 25 lipca. (T. wl.). -
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iBDDB.
pisze w~rajszy

"W. Tag.":

Wielkie YAiziwienie wYWohlo n MS „oo.
haterskie· dnniesie!llie s?itabu general!llego ro-

frzygtrtowania na

syjskiego, że zajął -0n Pińsk My tutaj o taldem
mwycięstwie nie. słyszellmny~ a
masy
jeńców rosyjskich, któryGh oo&ioonie tranS"-

oip.m

porfują p:rz~ nasze

mnego.

miasto, nie

widzę

byla tutaj z So.fil, opo-wiada: Bulgarya czyni

Dzięki wladzommiejscowymd-0wofune są da
miasta maezne zapasy p:rod'ILktów i nie odczuwa mę brak;u środków Zyw'nOOci. W okolicy
już zbierają ?bOOe z poła, p.myczem znajdują
zatrudnienie 'li0idde bezrobotni.

ero

Wttęci
nie'W'Ołi żołnierze żydOIW&ko-ro
op.awiadają pi;ieraźliwe historye o

syjecy

gwaltaeh, jaldeh R-O<SYanie doP'1l:5wzają się
względem ludnnki żyd-0wskiej w ro:llll1aityeh
miej;;ieowośeiatll i o mękach, jakie żyOO. zno-

lwięta·

patrona armii myjmsJ.

-

roczyście święto św. Jerzegot patrona armij
g•1<™11~e 2-giej po południu na
. plaeu senatu tuż p~d p<>lnnikiem Piotra Wielklego adprawfooe z.ostało uroezys.te Te D~u.m
p~ metroyolitę Pitrima. W uroczyatośei

f<!SYisktth. O

u.p..zi.a.·ł· pn.e·:.4stawi~.iel···e d.yplo-

~czn1 mZc~h sp~erzony•:h p~stw.

·

wielką ·Wyl!ta•
Newą. Wystawa obejmuje
wojenne, potr~ąwszy od mundu-

Po naboZenstwie otwarto

nad

:róme tr-0fea

•Jl
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puszezajlJt
Wiecleli, 25 lipca. (T. wt)'. .... W Cze:rnfoweacli Rosyanie aresztowali kobiety w eha·
rakterze zakładników. Damy, należące do na}
lepszych · &ter towarzysldeb, wstaną d-0piero
wówczas wypuszczone na wolność, gdy matka
i ef.ostra zdrajcy stanu, Ger.owskiego, zostaną
zwolnione z austryackiego więzienia śledcze-

!j

l

•
Berlin, 25 lipca. (T. wł.)'. - Stan zloia "·
Ban.ku Rzeszy wrn.osil 24.676.~ hzY.rost w:
stosunku do ub1egełgo tygodnia 1289.
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Jeżeli

tei

tnJeba go rekJamowad,

trafi dokonać w sferze przemyslu nie za.wo.
dowy fabrjkant, maszynista, handlowiee, lecz
p<Tprostu badaez, psyeho-fizyo.fo.g, obserwa:tor
ruchów, ieden z prekursorów „psycbo.J.ogii Siłosowanej w goopodarstwie", taki Ga.ntt - preytoczę wam ciekawy fakt z dziela Gilhretha
,,Motion Stu<ly", cytowany prze. Miinsterberga.
Kiedy Ga~~ ~rzybyl z New-Yorku ~o
~on~ynu, Op-0\\Ie?Zl~ll? mu, te n:i wystawie
JRJ?Onsk~ • ~ryl!l~skleJ. pe,;"ne dz1e~c=ę pra-cu1e tak sr.J bk~, ii n:oze .,~ć mu wre:>zcie o?raz dosk~naleJ rytm1cz:'lośe1 ruchów. Nakle..
Ja ona w 1ed:nym z ptnnlonów et-y~t>ety rekla·
mowe 11_a pudel~;;:a tak fenomenalme szybko,
fo budzlla podz1:'· powszechny.
,
Gantt udał się na wy!ita.wę. Po krotkieJ
obserwacyi ustalił, ie dziewczyna zakl.eja 24
?~dełka. w
sekund: I t~t zara~ nśwrn~tzyt
JCJ, ~e p~cuJe ona m.edofo praw1dfowo i doradzi! zmumę. Robotmcn nawyk?a dn pochwa!
była ?bur:ona. Ale g·d.· y upni~zo~a p.!?:z~n
~dziła .się na eksper3men.:, ~1rn,.!'10 :.ią, ~e
1uz za p1;rwi;zym rat.em ~aKl~Ił!, A ~ud:I~a
": 26 sekund, a ~ _dr.ugim w „o.. i rz;JhH!1
me wyfę±:tla b~r~ZieJ sił, fot•z poprt•$lu czymla znacznie i::imeJ. ruchów., .
. :
.; ,
. Na zakoncxe~:e. z~~ad~a., Je.z:~', ~ew,< n
wydawca Amer;. kanski, k.óry 1:·z",;:11 • . st!lie
~ 20.000 kopert :. cyrkularzmm rozne! lrt>śc1, zbadawszy nH~c.bamzm rurł~u ~r.~y i~A procedurze, wypraco~at. eksper~~1e:1tahue me-.
todę, na moc~ kloreJ 20.0CJ? ~istow poc~ęt-0
~y~ylać z tymze. nakładem sil i cwsu. ro pte;WeJ; 50?'> -;
lle rudió>ł z?ytecznyr_l: :zymą
nas,
mali
aby wieri..orem
płakac, 'Ge me sprzedali am Jednego numertt
gazety?!
.
Leo Belm~nł.
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w
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t

handlu.
A na razie, aby da6 pojęcie o tero, jU
ekonomizuje się czas w Ameryee i ezego po-

. V!

-

4$ 4

najtaniej, a naukowo postawiona reklama
uczciwego towaru musi przynieś6 największe
zyski.
A iAdnak - takich nAJM>"a można si" .....
dw
~~,,...,
"' ~
uezyć od p. Hugo Mfinsierbe:rga. W feljoto-nach przyszłych dam kilka próbek r. jego
książki, oo może psychologia stosowana w

r

I

eOił wart -

u

I

„„-

I

jest

,,

a:by coś zyskać. Jeżeli me nie wart, koszm.
Je tylk<> reklama - 1 zyski S1ł nafwiększe1
~óż tl~maez tu takim. potentatom, że me
potrafią ani sprzedawa6, ani reklamowa6 się
jak nalefy, że d<>bry towar można nabywa6

-

Zah1Ja.Ją s.ię

fahrl'kt :wnlmltto tymezasowo.
&tłl złłlfil

A dlla~ego ty :nie spnedaj.esii'ł

I

•wna. .

że

u

1t

. . J sytooie Bal'.'Wardzkiim, w Massa-chusehs'ie, auJa..• gwltdżę na wszySitko. Nie zadaję : tor prac angieJ.sk.icli o zastOilowaniu psyoholoso.bfe tatygi1 oo~ mówłć t. P<r:edloomami. Oh<>6 gii w medycynie, pedagogice i k,ryminalogiimóglbyro Więce1 za.r.oo.łć. :S.o iest. em.„ oburzony. ! odk-0mende:owany zostaje w r •.1910pr~ wsp.o,
.
za oo?t
.
Ilmiany Ullłwersytet do Berlina, gdzie oook
XXVII. Il& umiemy sprzedawać.
- • Jak Pan 1!1ym, ?dyl>y P~ Lo-ndyn, lekcyj filozofii wYil!lada kura psyehol-Ogii prak·
,.Pewn
. 0 d ia a.kiś .
Wieden lub Berlin posiadał Wdę.go gwhda- fycznej. Zabiegliwym Niemcom należy się za„
naród ~e~~ ~za ~im>~ eztl;A· jak ja - to Slpi'awitb.y mu. chyba ~?
sługa, że z katedry wszeohnicy bedińskiej po
dziwie :rtauk . . zb dania · .. ~
.1 le u naa na nf.ezeni. się nie zna1ą. Gdzie l$$t raz pierwmy ta nowa dzJ:edzina nauki wypo.... · .• .• · ow~Aft a
~
w
Warszawie jeden porządny facet, oo sprawil- wiad..a się w plan<0;arom .i syatema+=-nvm cało.
=U w-:z.ym.u go"'ł"'"""rezem ~u l:n01tlla
by 1• b ty I
trz p
ł
b ·
V'"' •
paoo\Vllllie ~yslowe rutd eal
świam. u · . ~a
w ... aię oso! Co rano i bzibalc!e. Uczony Amerykanin oświetla wóboo
t
Ma · mkfej że tym~ b~ co wieczó; robię moich 110 pięte.r. 1 ooly zaro- Niemoow charakiterys.tye'Zlle p-rądy życia Nowe;.:;, z:n~e~
em
bek od:da1ę m~tee-~4 rub.li mi,esi~e. Psia- go $~ata, których zrozumienie handlowi niekość! Jak tu me gwrndać?
miec:k1emu dać może jedyny sprav.11y oręź w
~· Gilbrefh ,,Mo&n Stuid~
TQ byla okrllitna prawda!
walce konkurencyjnej z potęgą handlową
New.York, 1911.
Mem rozmowa przyjęła nieco fantastye7}- Ameryki.
Zn&ko~ ~wskiej llilicy-ma- ny obrót, gwoli pouczenia moich ezy:telnilkóiw.
W kwietniu tegm roku na kongresie psyty gwizdacz, na kłÓil'ego ~ie zwróctta trwa·
Maly wwi7Jda~ zapytał:
cl:rowgbw niemiookich w Berlinie wyraża idzi·
ię „G-Odzl.na Pcls:ki'~, zain.te.rerowal mme
- Pan zna Langego?
wianie, że referaty nie potrąciły wcale go-Miłego poetę, który na;pisal teraz cie- st)odarczo - psychologicznych kwestyj. Brak
Prt~łe!ll'l ®ń nieśmiało, gdy -0bclio- kawą bywę p. t. ,,Ilja Muromiec"'l
an zapełnia wydaniem w r. 1912 w języku
dzil z „Ku-ry-je-rem" swój rewir oodmenny
- Tak.„ I wYborną ksi~ę p. t. ,,Mie- niemieckim swoich lekcyj berlińskich p. t.
Qd Widoku do Sadowej.
~". .
„Psychologia i życie ekonomiczne".
„ : Powiedz mi; maty~ co gwiżdżesz?.
b - W~:rną!„, Pan ~ge t;a:fnie rad;~'
D-0w-0d:r;f tutaj niezbicie, że życie ekono{;
Wseyetkol
.
a; przelooo;o:o dla nauki n~~ m.uikiomhe miezne może uczynić olbrzymi krok naprzód,
' -.Jaltt.o ~o?ł. . .
.
..
dziefo Somharta „Der BourgeollS •
jeżeli ekonomiści poddadzą planowym bada- Au<i-~o, oo 'll!lniem.. Marsylian. - ZnakGmite... Ale 11 nas to się psu na niom cały szereg kwestyj psychologicznych,
k~ Sokola.„ ws~-01
•
btldę W.a... Ws:zysi!iko marowionel Kupujący i związan,yeh z gospodarką sooleczną. Dowodzi
tej .Mwili .X'OWegt się m~ wrut*, sprzedawe:at_ Tn.ebahy chyba r.aeząć od ele· tego za pomocą mnóstwa elrnnomfozno • PSJ"·
o Jakun ruerna Slę po!ęcia Wl zadnym z iron- men.tan.a. Widzi Pan: 1'o mate zjawialro nied'O- ehologkz.nych eksperymentów, których pod
łów. Coś, nib~ haliaB 442-eenfYmootrowyoh ar- lę&twa ohlopców z lroryenkiem pOIWitarza się jego przewodem dokonano w laboratoryum
mat Przelecu11a wataha ma.łyd? cl:!Jopeów z na kazdym krodru - na wieilk4 skalę. My wo- harwardzki.em D:iielo sw-0je uwał.a Zl't. pier"
szybkością tabun~ drlJricll kO'ni. Była godzi.na góle nie umiooiy sprzedawa6.
·
wszy krok
wiedzy, której „dalSzy rozwój
8-a ran~. ~ialeim, ta tó ro~zą ,,J{Ul'ye- Obol a nasza wielb spekulacyat
leży w interesach nauki i mocy ekonomicznej
rek•.. w1ec.ror_ny 1
•
·. • .
-- Wlaśn~e-jest me"JXhrowem zjawiskiem, 1 narodu niemieckiego".
Maly gw1zdaez BP'O'Jl'Ułl ~gatdłi~e:
ikJtóre zastWU'le han<Iel raeyooamy2 <llParl.Y. na li
Otóż książka ta pouczyła. mnie, że sprze\'- - Jak się P. ~nu J1?<lobaJą ei~ id.yooi? ;po&ta.waeb .na.uko_wy···cli. ·~
dawa.t i umieć sprzedaw.·ać _są to dwie rze• . - Dlac~o 1dy-0m? •
.
•
..... Cq istnieJe Wdf
czy eafkiem różne.
promieniach tej nowej
"'."'". ~ ru:.żdy, który me umie rolne tego. . . -: Ol pan pyta jeszci.ze. A in! dawm Ame- 1 wiedzy bije w oczy fakt niezbity, że prz.eciętco r0<bi, lesł 1dyiotą.
eykanrel Niemcy wydtf!ą Sebki dziel na ten te- ni& my nie umiemy sprzedawać?
- Dlaezego nie umieją?
.
'.lńat. Uważ:agz Pan. Pirócz · ,Mies2lC:Zanina" Som~
Na bruku takiego olbrzymiego handlowe• - P~. ~e ~~drz.i? ••• Opętańcy ~.1 • b~ nalemłOOy lronl~ie pnelofyci dzieło 1 go miasta slowa te zabrzmią, jak herezya.
~egną ~ęee.i? mz tr::eba: Chry.pną, za~ !Iug-0na MOnsterberga ,,Psychologia ł życie
Jeszcze niedawno słyszałem. jak pewien
ląc meb1e wza1em. UernkaJą przed kupuaąc~ e1tonomiczne". Może t'O eM zmieni w naSLym tod?ianin rzekl do Warszawianirta, troskająw
Albo sk~ •
przed pierwszym le~szym. Na-. ];tandlu, abyśmy mogli kookuroiwat z mnymt eega się przed wyjazdem do tod.m, eo tam u~
!Pl"ZY~ii
aż swój towar ~ymą wstrę4- ~i. :Part zna tę książkę?
. ·
~
. nigdy tego, ktoremu można
:;.-;... Nicel
.
'.· .
_ Bą<li pan spókojnyl Jeżeli pan jestoo
nym. ~lę.:
, ~kręcić.
h-0 nie patrzą na twarze.. Będą
. ~'Nb,i:Gl'ad/zę Panu pneczyta6.
oo\1 wart, to ani się obejrzysz, jak sprzedamy
SJ.ę darli
w obliczu jednego zebra. ~;ehąf:~ rady n;a:fego gwizdacza, cho- i Cit u oczy.
~a na
· .co~ efokawego .:V .gaz~- dzą~lb.·~·ll<> ~ię0ldeh piętrar.h swego życia.
A jetell nJc nie jestem wart?
•
1
' rue, w ..···.·.·„.·.••.·. .
iu·edn·•·. o.
I otwo-rtyfy.·
.•.. w
.. ·•.·.·M. . oczy..... . .
,
- To... sprzedamy Pana dwa razy lepieJl
umie rozmawiać z
Przed~em, kim jest liugo Mfln_ Jak Pan to uczyni?
• konkut>en~,,
~rzec'bo
&przedaż..To wście- j sterbetg. . ·.
. .
..
.
.
- Za pomocą reklamy! Jeieli. t-owa:
kl& lub·
•• · .
.
l
ProfoSOll' ~ofil 1 ;_p.s~ehologu w umwer- 1 1est wiele wart, to bez reklam1- zgmó musi.

łł

H mb.

500

Berlin, 25 lipca. (T. wł.). - W~"'M
dziao:nifil ogła$U!ją dlugie gprawozdania o 110Wyeh bezowocnycl:t atakaoh · tmgielskloh pod
Somme na fwncl~ od Thiepval do Guilłem-Ol!lt.
O&tatnie natarcie Aiagllil:óW p.l"!tedstawia &ię
po trzoobdnkliw)"cll .walikach jako znaezni.e donioślejS'Le,. &nMeli pierwomie przypuezeumo .
Tem znainlle:mniejszq fest w<>bec tego OOrooa:
Niei.tnOOw,)rtórey. Cłpierają się k:iil1taikrotnie
prze~iącym marom i odibierają z pow.rotem .:utracone· p~e. Operowanie pm.ez An-

. n ·1Bft·- I -. :.,;
J
a
f ..· -_. . .·.U·R • I
„

„

OBrł'Zflłl lilłt

W dnłtt 16 lipca obchodzil Petersburg u-

wę wojenną

M

I

Ostatnio tolouramy.

""'"

MiMiebl!.·.'ef.·.. b.·f·a,·li·'

z• o

tu

A

póS?ęp<>wanie Rosyan.

. :tJit..•.····
...

IPmlil

pn;y.

~

kie prreygotowania do launpanli ńmO<Wej. Kieruj~
kola woj&kowe i po-lifycz:ne Bulgaryi nie witi!Pił o
pomyślnym wym1rn ooeenych wielkich waBc. ·
W całej Rosyi <>Obywają się spisy dla 9POIZ!l.'"
dzenia statystyki rolniczej. Spisywane sę 1ud'1kłe $iły roboore, bydfo roboeze i uiytkowe, npraWne pc>la, pla!Iltacye, zapasy 2'boia i t. p. Jak donosi ,,a..
skoje Slow<>", spisy ma:ją być wyp.raoowane do dnia
28 b. m.
„Musłmy - powiada ,,Russko:je Slowo"--pn;;.gofuwać się na kampanię zimową, która z pawód6w
Wwo zrozumialych nałoży :na Jqaj wielkie 111.ętary
gospodaMie".
.

~wnemu.

l

Pa:ryi, 25 lipca. (T. wl.). - Rząd francuski Wy-dal rozkaz ponownego zbadania odsta„Tmltłl" I JłftilDmłl hłndłl'Slil.
wfonyeh i uznanych za niezdolnych do służby
wojskowej .z roozników 191~ do 1917. Mają
Haga, 25 lipca. (T. wł.). - Holenderska
om by6 powołani w sierpniu d-0 służby. W agencya telegra&zna donosi: W odpowiedzi
ealej Francyi skrupulatnie regestrnją jako ta- na interpelacyę Izby oo d-0 stanu pertraktak? z.dolnych .do ~łużby. · Szpitale są przep~l- I eyj w sprawie "Tubantii" nąd holenderski
m;ine. ~"Lienrue przybywa w glą,b kra1u pow&al się na ogłoszoną niedawno księgę
wiele pociągów z rannymi.
pomarańczową. Rząd nadmienil pnytem, te
wychodzi z zaloźenia, iż „Tubantia" zginęła
skutkiem wybuchu torpedy. Na skutek odnośnych zabiegów rząd otrzymal dalsze z Ber:u_ ~ li
„ )• - V---'--„
B e'l".l.Ul,
~
pca. (T• WJ..
"""'""1.'Ue lina wyiaśnienia, które są wszakże poufnej
Ztg." donioai, że ustąpieniu Sazon--O!Wa naletiy natury. Fakt, iż perlraktaeye nie zostały jesz..
pr:eypisa6 intrygom Anglii. Saron<YW .skarżył , eze ukończone, stanowi naraz.ie pnestkodę
się wobec przyjaclól, ie pracująee za. pienią„ do bliższY.cli wyjaśnień.
d1.e angielskie ,,Nowoje Wremia", w porommieniu z amlhasadorem angielskim uprawiało
rohtlłllłl
systema~ propagandę przeciwiko niemu 1
uniemoźllwilo mu wszelką pracę. Dla wtajemlfew York, 25 lipca. fr. wŁ). - Depesza
niezonyeh jasnmi bylo, że właśe.lwym kierow- iskr-0wa pn.edstawieiela Biura Wolffa: Z
nikiem rosyjskiej p<>J.ityiki zagranicmej był Trent<>nu w New - Yersey don~ ie T-0wa~
ambasado.r angielski. Sazo.now ustąpil Wl'eSIL- rzystw~ „M.ottiron - Works" po wyko~
cie, gdyi spoetrzegl, że w walce z ambasad:o- nin zamówień, sięgających 8 milionów do}a..
!l&lll nie dotrzyma. kroku.
rów, prawdCłpodcbnie dla koalleyi, zawiesilo
wyrób amunicyi, skutkiem ezego okol.o ro<>
-.-iii!
robotników wstalo po:Dhawi-0nych praey, ~

,,8ehweizerl1ilche Telegraphen-ln!ormatfun ®-

donosi z Bulmreszm: Pewna 0$0bWośe, która

tutaj nic

Przed kfllku omami. U!Słym:ano istotnie w
eo początkowo wyw~alo
pewien popłoch, ·u.raz. jeifook polozenie się
odmieniło. Wszystkie ataki rosyjskie z-O&aly
odparte przez Niemców i wseystko wstalo po

na

zimę.
1'

mieście strzelaninę,

~ patrząc

zmuswny do opuszczenia się na pnwierzebnię morza. Za:fogę, złoionę. z dw6ch oficerów, wziął do nlew-0li Jeden z nas?.jeh samolotów, p-0ezem wraz z samolotem nieprzyja•
eielskim udał się na pokład torped-0wea i :w.stal odstawio~ do Zeebrtigg&.

łJ ł'łńiil

Pro .ta.kim· tytulem

Urzędowo:

Dnia 24 lipca po porudniu na północ od Zeebrtigge dwuplatowiee angielski został ugod:z.ony przez jedną z naszych lodzi podwodnych 1

1

l
I

t?

~ie}rtur~;y

chłopc~,.

GODZINA
r

r

mimo. iż odnośne ogłoszenie wywieszon.e jest od
2 dni, nie zglosila się ani jedna dziewczyna.

tODZ
D zi

ś: Anny Matki N. M. P.
Jutro: Natalii M.

Wschó·l słońca o godz. 5 m. 10.
ZachQ'>.l. o godz. 9 m. 1.

Rocznice.
Dnia 2(' r. 129':5.

P:nemyslaw II,

lrniążę

v.ie1kó-

polski na Poznaniu, koronuje się
w Gnieźnie na lcróla polskieg<J.
1501. Odbyl się w katedrze na Wawelu
pogrzeb zwłok króla Jana I Olbrachta.
1663. Związek wojskowy poddaje się
we Lwowie królov.i Janowi II
Kazimierao.wi.

„

Ze Stow. haml!oweów polskieh.
Otwarcie no.wej siedziby handlowców przy ulicy Piotrkowskiej 103 r·dbędzie się w niedzielę, dnia
30 b. m. Uroczysfaść rozpocznie się nabo.żeń..«twem
w kościele św. Krzyża o godz. 12}:) w po1u1nie,
podcz:lS którego he;.ctzie śpiewać chór cL."llŻyny Stowarzyszenia. Po nabożeństwie rra~iąpi poś>1<ięcenie
lokalu przez ks. p~alata W. Tymienieckiego.
O godz. 27') po P<Jl. odbędzie się wspólny obiad w gronie &towarzyszonych, wieczo;rem zaś, o
godz. 7 Y. w sali 8tn:warzyszenia koncert- raut dla
członków i >vprnwadzonych
gości z udzialem
drużyny śpiewaczej i znanych sil artystycznych.

łóDzka.
Komitet bezdomnych i gfodnych.
Instytucya ta, powstala w początkach wojny, przeżywała w ostatnich czasach ciężkie
chwile, które groziły nawet likwidacyą. ·Dfilę
ki atoli energii kilku jednostek, z p. Jakóbem
Eisnerem, udało się kryzys przetrwać i byt
instytucyi na pewien czas utrwalić. Glównem
zadaniem komitetu jest obecnie wydawanie
-0biadów biednej ludności naszego miasta. Obiadów tych wydaje się dziennie około 3000.
Jak wykazują dane statystyczne, w kwietniu
wydano 84,050 obiadów, w czem 30.000 bezplatnie, w maju 88,100 (12500 bezpl.), w
czerwcu 82,000 (10,000 bezpt), w pierwszej
pal.owie b. m. wydan-0 50,243 obiadów, co k-o"lztował-0 3440 rb.
-

Zamiast

mydła.

W uzupelnientu naszej wczorajszej wzmianiki pod podobnym tytulem dodać musimy, iż w
i!.'Z.ędrie uka:mjących się

niemal eo dnia środ
zastąpić mydlo, jest
mianowicie t. zw.
„s?Jkfo wodne". środeik ten s:tanow.il jedną z
7ia5a<lcimyeh m:ęści skladl()wych ta:k r-0z;po!WlSZoohnionego Qngi taniego mydla, obno:i--zolllego po kra.ju przez Tatarów~ W niektórych
miejsc-0wościach przypomniano s-0bie już .o
!l:em ,,szkle". Między innemi Deputaeya żywno
ściowa w Częstoohowie sprzedaje „szhlo wod!ll.e" po 16 kop• .za iun<t, Móre ciesrLy się maez..
nym popyitem.
·
.
Szikfo wodne nie niszczy bielizny, wymaga
iedynie staranneg-0 p!UJkania, gdyż w przeciwnym razie, na bieliźnie pozostaje bialy, sypki
osad. Sto s:lihlk bielimy można wyprać w funcie „wkła" z dodaniem X funta mydla zwyezajnego. P-oiądanem więc jest, by miejscowy
ikomitet por-01mrnial się w Częstoehową i zao![)atrzyl Łódź we wspomniane 1,zamiasit", lec:z

!ków, mają-cych rzekomo
jeden wyipróbowany, a

'o/an razem bez

cudzysłowu.

Osobiste..
W cw:raj przez caly dzień ba.wil w Eo<izi wiceprezes zarządu glównej Rady Opiekuńczej, hxabia
Adam Ronikier, który konforowal z przedstawiciela.mi ló<Nkiej o1rręgowej i miejscoc1vej Rady Opie.:
kuńczej w sprawach instytucyi.
W tych dniach bawlia w Łodzi ·hrabina Kwilecka z Poznańskiego i zwiedzala ochronkę imienia św. Wojciecha, której jest kuraio'f'k~
Sprzedaż węgla.

Wydzfal węglowy przy magistracie m.
w przyszłym tygodniu wznowi sprzedaż
węgla.
Osoby, które już poprzednio zaplacily za węgiel, mogą ten odebrać, za okazaniem wykupionych w magistracie kwitów, na
placach przy ul. Węglowej i Konstantynowskiej.
Łodzi

Sprzedaż

sody.
m. Lodzi, który ma nie\li.ie1ką ilość sody do rozporządzenia i którą chce
l"-Ozd:rielić pomięd;z.y instytucye dobroczynne i szpitale, zwróci! się do nich o podanie liczby" osób i
ilości bielizny, jaka przypada do prania tygodniowo, o.raz ile pragnęliby nabyć sody. Cena sody
wynosi 75 marek za worek.
vVydzial

zMowotności

Z kuchni dla inteligencyi.
Z dniem 1 sierpnia w kuchni dla inteligencyi

przy ul. Nawrot zniesiony będzie system porcyowy,
a natomiast wy:dawane będ~ obiady całko.wite w·
cenie 50 i 35 kop.

Z I ochronki.
Wskutek burz niedavmych ucierpiała znacznie
I ochronka chrz. Tow. dobroczynności, gdzie wsikutek uszkodzenia dachów ulegi:o częściowemu zniszczeniu urzątlzenie we;Ynętrz.ne. Zarządzający ·ochronką zwróci! się do Rady Torw. o wydatkowanie niezbędnej sumy na naprawę uszkodzeń.
;ll!i
!,Bm.ko, pracy",
pre1.esa giełdy pracy ks. AlbTechta
z Komite1u pcz:iańsk1ego zavotrzebowani.e
100 dziewe-z~t do robót rolnych i dome>v.-yclL PoNa

i'ęce

wpl:ynęlo

l dni aresztu, Felieya Gontacz., rezenistka. bez za10 mk: lub 5 dni aresztu. Prócz tego Jfil"dziak,
I za pozosta1v1enie
furmanki bez dozoru, skazany za..

1

Z Rady związków i stow. rob.
W . śro~ę. dnia 26 b. m„ o godz. 6 % po pol.
odbędzie się w lokalu własnym przy ul. Pustej 6
zwykle posiedzenie Rady związków i stowarzyszeń
robotniczycr m. Łodzi z nast. porządkiem dziennym: 1) śmierć tow. Tadeusza Rechniewskiego,
2) sprawa lokah:, 3) list związku fryzyerów, 4) list
związku szewców i kamaszników i
5) sprawy
różne.

Z kooperatyw.
Zarządy

łódzkich

kooperatyw robotniczych,
jak „Metalowiec" i inne, zaprowadzily w sw-0ich
sklepach kontrolę zakupów chleba, kaszy i cukru.
Kooperatywy otrzymały większe transporty kaszy orkiszowej, oraz perlowej i bobu..Arty<kuly te
sprzedawane są czfonkom kooperatyw w ograniczonych ilościach i to w ten sposób, iż na kaiidy iuIJJt
kaszy lrU:pujący musi nabyć jednocześnie drugi
funt bobu, lub gros1lku zielonego.
Zarządy kooperatyw zakrzątnęły się nad sprawą sprowadzenia d!la stowarzyszonych węgla na
zim~.

Uroczystości

syonistyczne.

W ostatnich trzech dniach w synagogach
tutejszych i Stow. żydowskich odby:ty się modły i obchody z okazyi 12 rocznicy śmierci
twórcy organizacyi syonistycznych d-ra Teodora Herzla.

Biblioteki

żargonowe.

Tow. muz.-Ht. „Aria" o.trzyma! od Tow. krzewienia oświaty bibHotekę
żargonową, ·liczącą 7000 tomów.
Bibliotekę
tę postanowiono podzielić na dwie równe czę
ści, z których. jedna znajdować się będrie w
lokalu T-0w. (Wólczańska 23), a druga zostanie ulokowana na· Balutach.
Zarząd żyd.

Przesyłki pieniężne.

Bank wschodni dla handlu i przemyslu (Pasaż
Mayera 8), o.trzyma! przesylki pieniężne dla osób
nasiępującyeh: i'lfowsza Rapaport,
Zawadzika 15,
Justyna Berman„ Benedykta 13, Aleksandra Silber - Silberstein, Dluga 34 i Fanny Ruchl, Krótka

':tablice ostrzegawcze.
Na sh-utek przedstawj.enia Delegacyi mes1enia
pomocy biednym, magistrat postanowil ustawić na
koszt miasta tablice ostrzegawcze na zagonkach i
· na drogach między zagonkami
Ł. O. S. w Helenowie.
Dzisiejszy XIII z rzędu koncert symfoniczny
0>dbędzie się pod dyrekcyą Bron. Szulca i przy
współudziale p. St. Korta, który odegra z fowa:rz.
orkiestry-koncert wiolonczelowy A-moll Saint-Saensa. Orkiestra wyikona m. in.: Symfonię „Wesele
wiejskie" C. Gołdmacka, uwertmę „Faust" vVagnera, oraz Uwerturę Wielkanocną Rimskiego-Korsakowa.

Sz1.-ielet ezlo\vi.eka w zbożu.
Na polu przy zibiegu ul. Widzewskiej i Zarzewskiej pndczas cięcia żyta znaleziono szkielet
crzłm-i.ieka, odziany w szare spodnie, ciemną marynarkę i kamizelkę, oraz czapkę maciejówkę. W
kieszeni ubiJ.'ania znaleziono 1 rb. 19 kop„ natomiast żadnych dokumentów niema.

Z

Sądów.

Na wczorajszem pooiedzeniu sąd okręgowy
sprmvy:
Przekroczenia przepisów paszportpwych.

rozpatrywał następujące

Wszystkie sprawy tej rubryki są typowe i sprodo ogólnej formuły: oskarżony zostal
napotkany na ulicy bez pas,..portu. ttomaczy się, że
nie wiedział o przepisie zobowiązującym do noszenia przy sobie dokumentu, 1ub że zapomnial za.
brać gu ze sobą. Poczem sąd, na wniosek prokuratora, uważając te przekroczenia za lekceważenie
przepisów, naznacza karę, zależnie od stanu mająt
kowego oskarżonego. Wczoraj zostali skazani: Józef Minz, handlarz, na 30 mk. lub 10 tlni aresztu,
;:;.. Jardziak, furman, na 20 mk. lub 10 dni aresztu,
Antoni Krawiec, bez zajęcia, na 10 mk. lub 5 dni
aresztu, Wilhelm Elstner, poddany austryacki,
chwilowo bez z..ajęcia, na 10 mk. lub 2 dni aresz.tu,
'Iol•a Bermann, slużąca, na 10 mk. lub 5 dni aresztu, Olga i Natalia Herbst, po 20 mk. lub 10 dni
aresztu. H. Starczyi\ska, bez zajęcia, ~O mk. lub 10
dcl aresztu, Antonina R0giiszewska, W mk. lub 10

wadzają się

Z Pabianic.

jęcia,

Odpust.
Dziś przypada odpust w kościele św. Anny na
Zarzewie. Będzie odprawioną uroczysta. suma przez
ks. proboszcza WYTzykowskiego i o godz. 4 nieszpory z v;ystawieniem Najśw. Sakramentu.
·
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stal dodatkowo na 5 mk. lub 5 dni aresztu, Wilhelm
Elstner, za chodzenie w nocy lJez przepustki, ·na 5
i;i1k._ lub 2 ?ni aresitu, Toba Be!'.lllan, za przewozeme ze Zgierza de Lodzi nafty, na 5 mk. lub 5 dni
are~tu;
Antonina Roguszewska ·za przenoszenie.
n·ąk1 z Dołów do Lodzi. na 5 mk.. fab 5 dni ar~
sztu. Należy tutaj zauważyć, że w przekroezeniach
pa~zpoTtowych coraz więcej
przeważają kobiety.
Dzmna jakaś logika doprotvadza je do \Vniosku, że
Dne paszportów nie potrzebuia nosić bo przećież
kotie-t:: i paszp<l1i:, to coś
s:prz'eczinego. Wyrokami sądów czują się pokrzyvvdzone. Już czas
wielki, aby zrozumieć, że przepisy obowiazujace
nie mogą się kfemwać różnicaplci, a tylko" daie"
niem do porządku i rygoru. "

(Koresi;ondencya wlasna. „Gód:. Pol.").

. W dniu 19 lipca, jako w dzień św. Win·
centego a Paulo, w pięknie przybranej sali
Ochrony katolickiej, odbylo się walne posiedzenie „Tow. pań MHosierdria"- w Pabianie&ch. Posiedzenie rozpoczął odezyt patrona
Tow., ks. Stefana Rylskiego na temat „Rozwój konferencyi św. Winc. a Paulo w Polsce".
Następnie sekretarka Tow. p. L. Hanelówna,
odczytala sprawozdanie roczne z działalności
tej instytucyi, a skarbniczh'>U, p. H. Chmielew~
ska .bHlj-IlS za rok ubiegły.
- O kradzież i sprzedaż konia.
Działalność swą Tow.
pp. Milosierdzia
Józef Bogrowski i Ignacy Sęczikowski osikarie- rozpoczęlo w lipcu 1915 roku, a więc w czasie
ni są o to, że z 16 na 17 marca r. b. oderwali bardzo krytycznym i nudnym, szczególniej w
kłódkę i wyprowadzili ze stajni Muszyńskiego. k<J- ·
naszem środowisku fabryeznem.
W roku
nia. Z koniem tym udali się na targ koński na Basprawozdawczym zapisalo się 50 czlonkifi
łutach. Tutaj spotkali Brunona Funda, któremu opo,wiedzieli, że mają slcradzionego konia na sprze- czynnych, których obowiązkiem jest zajmo.
daż. Potem Fund, łącznie z Ludwikiem Szczepka
wać się i -0piekować najbiednlejszemi rodzi·wystarali się o kupca, za co otrzymali 20 rubli fa: nami w mieście, oraz 16 czlonków honoroktornego od kupca. Szczepka zaprzecza i twierdzi
że dostał od Funda 6 rubli z podziału wspomnia~ wych i J58 rzeczywistych, którzy swemi ofianych rubli d\'.\'lldziestu, przyczem o tern, że koń byl rami zasilali kasę Tow. Nadto na fundusz
skradziony, nic nie wie<lzial.
·
Towarzystwa zlożyly się dobrowolne ofiary
Prokurator uważa, że Fund i Szczepka. doklad- w' gotówce i naturze, oraz dzień znaczka. Po~
nie wtajemniczeni byli we "''Szystko i zada dla
Bogrowskiego i Sęczko:wsldego, jako dla "zawodo- czatkowo fundusz bvl niewielki: rozchód miewych konfokradów, po 3 lata więzienia„ dla Funda s1iczny nie przewy'iszal 40 rb. miesiizcznie~
i Sz.,~zepki po dwa lata więzienia .za paserstwo.
później dochodzil do 600 rb. i więcej.
Sąd, uważając że zlodzieje ci nie są zawodowZ ciziel Towarzystwa na wyszczególnienie
cami, że tylko ciężkie warunki sklonily ich do kradzieiy, .s~azuje ich na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. zasluguia:
Z drugie3 strony, uznając Funda. i Szczepkę za winSel~;ya „Kropli mleka", której zadaniem
nych paserstwa, a uważając, że paserstwo je::.-1 byfo 'i}'ydawanie maleńkim dzieciom z rodzin
glównym bodźcem dla zlodzieja, przeto stanowi
1~ajbiedniejszych mleka. W ostatnich czasacłl
plagę ogrormną, przychyla się tlo wnios1.-u proikuratora i ska'.lluje wspomnimych na 2 lata więzienia.
mleka wydawano 26 kw. driennie. Razem
Przytem wszystkim osikarionym zostaje zaliczone wydano w roku sprawozdawczym 6672 kwart.
więzienie śledcze.
„Spimrnia"; z której Towarzystwo wspoO pół bochenka chleba,
maga 92 :rodziny, wydając im eo 2 tygodnie
Przed sędzią poikoju Bcgo rewiru stanąl wczomąkę, kaszę, sól i mydło. Ogólem ze spiżarni
raj b. policyant, Stanislaw Kryszkiewicz. Znajdu- wydano 55 f. cukru, 1574 f. mąki, 2904 f. kając się p~wnego wieczom na posterunku„ K. zaszy, 1363 f; soli, 2172 kawalki mydła, 438
trzymal na ulicy' dziewczynkę, niosącą chleb, nie- garncy kartofli, 526 f. chleba, 183 f. mięsa,
jaką Bergerów:nę i zażądal od niej pól bochenka,
33 Vi f. słoniny. Nadto ·:zimą wydano biedńym
grożąc w przeci"Wnym razie odstawieniem jej na
60 korcy węgla.
.
odwach, gdyi bylo już późno. Dziewczynka WTę
„Szatnia", do której wpływały różne rzeczyla mu chleb i połieyant odkroił połowę dla- słeczy ofiarowane przez prywatne osoby, oraz
bie.
·
·
odzież i pościel z Kom. P.oznańskiego.
T-0
Nazajn.frz matka dzi.eweeynki p:rey:byla na powszystko rozdano pomiędzy biednY:ch.
sterunek, wymyślając KrysZkie'\'.iczowi. Ten za„Sekcya szkolna"_ otwarta przy porr;ocy
proponowal jej 2 ruble, byleby byla cicho. KobieKom. Poznańskiego, z której korzystalo 500
ta jednak nie 7igO<lzila się na to i zawiadomila o
dzieci biednyicili ze szlkól elementarnycll i 10 ze
powyższem w dzielnicy. Polfoyanta 11SU'llięro bez" ·
szkól średnieh.
zwlocznie ze slużby, a sędzia Skazał go WCZOTaj na
„Pomoc lekarska". Porad lekarskich u6 mies. więzienia.
<l:zielO'Ill() ogółem 146 razy. POtIDocy ailmsze-

w:prost

Fałszywe zeznanfo. ·
Spraw ta, ze względu na punkty, porusz-0ne
przez obrońcę OS!karfonego, zas1u,,,"1llje na szczególną

uwagę.

Oska:rżony

jest Jonas Glicenstefu:i, lat 21. Okolisprawy przed..«tawiają się następująco:
Wspomniany Glicoostein gra! w hoteJ.u „Savoy" w
Lodzi w karty z niejakimi Barrele, Wolbe>rgiem i
Vllinogradem. Woiberg przegral d'O Barrele 106 rb.
w ciąi?;11 godziny i powziął podeirzenie, że Barrete
gra nieuezchvie. Umó\\il się wieczorem na .,,ode,,,crranie" i zawiadomił agenta śledczeg-0, Sonnenberga.
Ten ostatni pojawil się podczas „od,,,<JTywania" i zapytał Ba:rrete, czy gra! nieucz.ciwie. Na t'O Bar:rete
mi.al powiedzieć: „tak jest i chętnie oddam pienią
dze". Na śledz.twie jednak Barrete zaeząl: się wykręcać i Glicenstefn, badany jako świadek, powiedział, że Barreite wtedy w hotelu nic nie mówił i że
Sonnenberg kłamie. Sprawa wspo=iana skończyła
się skazaniem Barete, a GliceńStein staje przed są
dem za złożenie fałszywego zeznania. Dziś Glieenstein mówi, że powiedział wtedy kategmyeznie,
gdyż nie slY=l wspomnianych slów Barrete. że
tamten mógł je pow.iedzieć nie przecizy, gdyż byl
bardzo zdenerwowany.
~wia<lkowie zeznają, że Barrete przymał się w
hotelu Sonnebergowi do gry fałszywej.
Prokurator uważa, że oskarżony niusial słyszeć
s!owa Barrete i wo.bee tego jest winien ukrywania
prawdy i złożenia fałszywego zeznania i żąda na zasadzie § 58 us.tęP'U I, 3 lat więzienia. Obrońca oskarżonego P<Jrusza nadzwyczaj ważny i ciekaw;
punkt: wartość zeznań naocznych świadków. W
swoim cz.asie prof. List, wykładający w L:i;pslru prawo karne, urządził szereg doś'\\iadczeń ie swymi
studentami. Srudenci ci mieli opiSy:wać warzenie,
które przy nich mialo miejsce. I oitóż okazywało się
np., że jeden ze studentów widzial, jak zbrodniarz
strzelal z rewolweru; drugi•w tym samym wypad!m
widział, jak oskarżony wyciągnął długi nóż i t. d.
Należy przytem pamiętać, że byli to ludzie wyks?ialceni, którzy krytyeznie patrzyli na wypadki.
Warl:ość więc zeznań jest bardzo problematyczna i
musi być bardzo wszechstronnie róz\vafona, .jeśli
ma prowadzić do wydania po.fępiającego wyroku.
We ·wspomnianym wypadh.'11 oskarżony byl tak zd&.
nerwowany pojawieniem się agenta tajnej policyj,
że drżał na calem ciele, jak to 'Zil'es'lf.ą sam p. Sonnenberg przyznaje. Próczlll:ego. słaba znajomość ję
zyka niemieckiego rnog!a się z latwością przyczynić
do niezrozumienia pytania sędziego na sprawie
Barrete i dania zlej odpowiedzi. Delikatne odcienie między ,;nie powiedział" i „nie pmviedzia:l:, b<J
ja nie slyszalem" mogły z łatwością nie nasunąć się
o·skariunemu.
Sąd, po naradzie, skazu;je Glicensteina na 1 rok
więzienia, motj.'"\vująe Wj.Tok tem,
że oskarżony
twierdził napew"'Ilo rzeczy wręcz odwrotne rzeczY\\1stości. Ta pewnośC stanowić może wynik komplikacyj psycholo·giC>Zllych, jest jednak zewn~trznie występkiem karygodnym.

czności

:ryjnych udzielono w 27 wypadkach. . Aptek!
miejscowe w wielu bardzo wypadkach wyda-·
wały lekarstwa darmo. Panie z kanferencyi
zajmowały się również w kilku wypadkach~
pogrzebami ubogich.
„Schronisko" zafoż.one przez konferencyę
dla dziewcząt upadłych. Z opieki w „Schronisku" korzystalo w czasie sprawozdawczym
7 dziewcząt.
„K waszelnia barszczu", gdzie po cenach
nizkich sprzedawano ubogim barszcz ze zdrowej i czystej mąki. Ogółem barszczu sprz~
dano 17496 kwart.
Nadto panie z. konferen-cyi zajęly się S'OJ•
ciem bielizny i odzieży ·dla Kom. Poznańskie
go,·· wysyfaniem biednych dzieci na kolonie,
oraz czynny udzial brały w ogólnej kweście
krajowej „Ratujcie dzieci".
W marci't r. b. konferencya wY:Puścila.gro
szowe bony, aby zapobiedz dem-oralizacyi
dzieci przez dawanie pieniężnej jałmużny. Za
bony te można otrzymywać tylko produkty
spożywcze w sklepach chrześcijańskich, ora'l
herbatę i obiady w kuchniach płatnych.
Dziwnem jest, co może, przy Bożej po·
mocy, zapal zrzeszonych jedną szlachetną i
wielką ideą jednostek. Konferencya Pabianick·a rozpoczęla swą dzialalność z minimalnymi środkami, - a bilans roczny, mimo cięż
kich ·czasów, wykazał z górą 4000 rubli obrotu.
,,Schronisko" ad lipca· r. b. przechodzi pod
wylączną opiekę magistratu, ldóry paniom z
konferencyi powierza nadal zarząd nad niem
i kier-0wnictwo. Eonferencya natomiast otwiera sale zajęć, pod· mianem „Przystań",
gdzie biedne i bez opieki, .ale uczciwe dziewczęta znajdą macierzyńską opiekę w celu,
by je zabezpieczyć na przyszlość i dać moż
ność w zdrowej, a serdecznej atmosferze przy:gotowywać się umysl-0wo i praktycznie de>
przyszłych ich zadań kobiet -- polek:
W dotychczasowej swej pracy i wysilk·aeh
konierencya zawdzięcza bardz.o wiele szczeremu poparciu spoleczeństwa. I nadal odwo·
luje się ona do serc silache.tnych, l"O(l!Umiejąeych wielką donios:tość · idei „Milosierdzia
chrześcijańskiego", prosząc o poparcie i pomcc. Szczególniej pr~gnęlaby polecić wzglę-
d11m ogólu tak bardzo pożyteczne w naszych
warunkach i środowisku. Sale zajęć, prowadzenie k-tórych wy:maga większych funduszów.
· Wszelkie -0fiary przyjmuje z wdzięczno·
ścia biuro konferencyi pań miłosierdzia,

.na

ręc~ przewodniczącej, p. Zofii Binentalowej,księgarnia Pabianicka, ul. Zamkowa.
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(KorespondenCfa wlasna „Go~ PoL-,.
Szkoły

W sprawie

Handlowej.

Sprawa HandJ:owej S1Jwly Będzińskiej
s:taie się z dnia na dzień coraz bardziej ~dną
uwagl szerszego społeezeńsł:wa. Po ostatniem
posiedzeniu Rady Opiekuńezej, - iak to już
· wspoorinalem, o-kazało się, że wyniliem trzymiesięcznego opóźni'fillią w zawa:rei:u umów z
nauczycielami, byfo wręczenie kon.tra1.'iów tylką trzem dotyehezasowYIIl pweownikom szkoJy; reszta zaś personelu nauczycielskiego skazana zestala na decyzyę przysiłego dyrektora, kitórego Rada ma do:piero zaangażować
'(naleey zwrócić uwagę, że lipiec się już koń.
ezy - a paląea ta sprawa nie może jaikoś docrekać się sztzęśliwego zalatwiemi.a).
Kto 7.dl.a wa.rurrki, obowiązujące porwaine
kiel'ownfotwo sikoły, ten pojmie OO.razu, że
tego roozaju traktowanie sprawy każe poważnie lękać się o samo istnienie tJ;ezelni,
Niejed:n.Qhcin.ie już 00.Zywaly się glosy,
nawohljąe-: Radę Szkolną do działania energicwiejszego; nikt jednak nie uważa za wla83iwe wytl:ómaezyć się przed zaniepo-kojonem
społeczeństwem będzińskiam z t&kiego eo
najl!1lliej dziwnego,

ezej,

stają się

dla

Slp{}lec:z.eństwa

po-Lskiego zu-

. pełnie, niestety, zrozumialemi.
W ostatnich dniach pominięty :przy zawarciu k\>llttaktów personel nauczyeielski spotkała ze strony Rady nowa szykana. W bieżą
cym roku szkolnym nauezycielom szkOly Rada Opiekuńeza w przeciągu czterech miesię
cy wyplacala pensye tylko w wyso,k1'.Jści 75 %
dawnej normy. Na skutek reklamacyi grona
nauczycielskiego Rada obiecała wprawdzie
wyrównać zaległości przy koncu roku, ale gdy
w ostatnich dniach przyszło do- spcl:nienia tej
obiehrricy, ro wyplaeano zaleglooć tyllro nauc.eycielom, zaangażawamym na rok Jl'l'ZY'Szfy,
reszcie zaś zaipro.ponowano, a:by wzrumian. za
; naieine im pieniądze podpisali oświadczenie,
:iż z wyplaitą tej zaległości końe:zą się wszelkie pretensye po-krzywru;onych nauezy<Cieli do
Rady Opieik'ilńezej.
Łatwo zroZ'Umieć, ie cOOdiziło tu przedewszys-tkiem o ods~oonwanie trzymiesięczne,
iktóre.go, za nieformalne wymówienie posad
(wbrew przepisowi prawnemu, ldóry pn~
duje 1ermin trzymiesięczny), poszkodowani ewentu::iIIrie dochodzić zechrą.

Jakie inaczej

wygląda

opieka Rady nad

lo:iem nauczyciela języka rosy~kiego wobec
takiego SfoS'Uilku do naue:zydeli - P<Qllaikówt
Wątpliwą jest rzeczą, czy Radzie Opiekuń
do1yoocras~"lll jej składzie Ulda się
przeprowadzić rokowanda z przyszłym dyre-

czej w

sZ!ko!y i przystlymi nauczycielami.
Pos1ępowa11i·e jej nie budzi, jak ·dotyobczas,
uincści. A w iakim razie Szkoła Handl·owa,
najstarsza i najzasłużeńsza ,ue:z.elnia w Zaglę
biu, mog!aby przestali istnieć.
Sądzę, że z.ignorowanie grupy roozfoów,
którzy w sprawach moly inte:rweniuwali w
swc,im czasie w li9tach zbi'orowycll, przesła
nych na ręce Rady, oraz wyraźna jej nieudo-1no§ć w doprowadzeniu do końca wewnętrz,..
n.ych fermentów w svkole, kltóre zmierzają do
ruńny uczelni, powinny. otwet:rzyć oczy zgr-0rnudrenia kllpieckiego, którego Rada jest wganem wyko-naw-czym.
Trzeba ooś zr!Jbić konieci.nie, i to jak naj-

n'·~'

'1 N · '.A

Częsfochowv.

Hacfo:rz.P'"8ka w Kfobueku.
Zaslużony

dzialaez na niwie spoleczne},
ks. Stanislaw Masl-Owski, do niedawna' wilraryusz p'arafii św. Zygmunta, obecnie prnhoszcz
w Kfobucku, oddalonym o kilka mil od Czę
stochowy - r-0zpocząl .swą dzialalnośó w nowej siedzibie -0d zorganizowania Maeierzy
Polskiej. W ciągu jednego dnia Kolo to wy·
brafo 54 rzeczywistych ei.l'Onków i jednego
wspierającego.

Z

Płocka.

Generalna Komunia. -

Powrót milieyi.

W dniu SO b. m., w myśl wezwania Ojca
BenedJ>"lkta XV, odoędzie się generalna
K'O'ffi'llilia dziatwy, na ubłaganie rycblego pokoju.

Z Przasnyskiego.
(Xorespondencya

własna

„God7i. PoL").

Z nastrojów Grottgerowskich. -

Ku odrodzeniu.

Urodzaje.
Pamiętacie
przepięknych

zapewne czytelni.cy

jeden z

kartonów Grottgera, gdzie ge-

niusz zasłania -0czy na widok wyniszczonych
pól i siot W dalekiej perspektywie płonące
miast~ i sylwety ludzi ratujących swe mienie.
Przeolbrzymi w swej mocy, przedziwny ···""
bezgranicznym smętku obraz ten nadaje się
bardzo do porównania z obecnym stanem naszej okolicy. Wprawdzie nie ploną już strzechy, nie zapadają się w gruzy świątynie, lecz
ślady przeżywanych· przez nas dni zawieruchy
wojennej nie pozwalają ani na chwilę zapomnieć o tern cośmy przeżywali.
,
Przasnysz ucierpiul znacznie, wiele domów legło w gruzach, lecz jak każdy ośrodek
większeg.o zbiorowiska ludzkiegQ
szybciej
dźwiga się z upadku.
Inteligencya miejscowa rozwinęła szeroką akcyę w kierunku oświatowym i filantropijnym, tworząc miejscowe Rady opiekuńcze.
1
Nadzieja lepszej przyszłości dodaje jej -0tuchy
do pracy, a wiara w jutro przyświeca niby
gwiazda przewodnia. Radzą więc sobie przasnyszanie jak mogą. Na szczęście, trzeba do-,
dali, harmonia śród ogółu jest znaczna. Bóg
sam, ,z.da się, błogoslawi tej pracy, gdyi i żni
wa zapowfadają się dQbrze, urodzaj owoców
olbrzymi, ceny jedynie trzymają się na stopie
.M•.
wojennej.

Z

Poznańskiego.

Wyszło

tu rozporządzenie, którego mocą
pozQstający chwilowo bez zajęcia, a
przez lekarzy za zdołnyeh do pracy fi-

uma:ni

zostaną

zaciągnięci

1

Z Rady miejskiej.
(o) Gazety żydowskie do-noozą, że prezes
Rady miejsikiej wyzrnaczyl pierwQtltie następ
ne posiedzenie na ]!iątek wieczór. Ale kaznodzieja, Szmuł Po11D.ański, w imieniu swycli ko-

zalromuni.kowaI, w w piątek
wieczór u żydów jest „szabas", a przeito nie
będą oni mogli uczestniczyć w tem posiedzeniu. Z tego powoou posiedzenie odrocwnQ do

UstalQnrr też pewną normę
placy za tę przymusową p-0moc.
Prezes policyi. poznańskdej zakazał sprze·
dafy fodów na ulicy dzieciom do lat 14. Sprzedającym lody zabroń.i-Ono wystawać w .pobliżu gmachów szkolnych. Pobudki, które kierowały ogłaszającym ten zakaz nie wymagają komentarzy. Pożądanem byłoby wydanie
pod-0bnego rozporządzenia i u nas.

Z Galicvi.
Pisma krakowskie donoszą, iż jednemu z
mieszkańców Tarnopola udało się przedrzeć
przez linię bojową rosyjską i przedostać na tę
stronę frontu. Udziela on całego szeregu informacyj o stosunkach

panujących

w tero mieście.
Głód i nędza szerzą się beznadziejnie,
ponieważ wladze rosyjskie nie troszczą się
zupełnie o zaaprowizowanie ludMśei cywilnej. Na ulica1'h spotyka się wielu o:ficerów
francu9kich i japońskich, przeważnie inżynie
rów pracujących intensywnie nad umornieniem pozycyj rosyjskich. Ok<>lica Zagrobli została przemieniona w rzeczywistą nowoczesną

Regestra.cya strat wojennych.

ś.

p. dr. Maurycy Rmlzld.
Miejscowa Rada opiekuńeza otworzyła
Nauka polska poniosła n·ową stratę. Oto
Dezpłatną kuchnię. Kuchnia ta wydaje dzien~
dorhod-zą nas v.'ieści z Krakowa, że 7llllarl tam
nie po 130 abiadów, Wydawaniem obiadów
zajmuje się grono pań z pośród miejscowej jeden z wybiruiejszych proiesio1rów Uniiwersytetu Jagiellońskiego, ś. p. dr. Maurycy Rudzki,
inteligencyi.
d~ektor 1>bserwatoryum, astronom.
Zn:iarly wykSZJtaJcenie gimnazyalne rozpoł'Ląl ....... Warszawie, końezyl w Kamieńeu Podolskim. Na uniwersytet uczęszczał we LwoZe statystyki sądowej.
wie i Wiedniu.
ś. p. Rudzki był wybitnym ucwnym na
· . Ciekawie przedstawia się liczbow-0 statys[yka tutejszego sądu gminnego. Oto od polu nau,k matematycznych. Najważniejsze jednia 20 sierpnia ub. r. do dnia 1 b. m. wply- gN naukowe prac.e, ogi-oszone po polsiku w -0llęło 337 spraw karnych i 1857 spraw cywil- statnicli. czasach drukiem 1 są następujące:
nyc-h. Posiedzeń sądowych odbyło się w tym „Fizyka ziemi", Kraków 1910; „Gwiaroy i buokresie 190. Na. posiedzeniach tych zapadly d(.wa w.szechświa>ta", Kraków .1912; ,.,Astronowyroki w 244 sprawach karnych i 1715 spra- 1..ia tenrety:ezna", Kraków 1914. Oprócz tego
warh cywilnych. Obowiazki sędziego pełni. niedawoo · odtlal d-0 druJru ,,Meteorologię"; op. I. Maciejewski w asystencyi dwóch ławni- statnie tó dzleło ukaie się, niestety, dopiero
teraz, p<> śmierci autora.
·
ków.
-

(o) Antoni Łuczak, posiadający od kilkunash1
lat zak!ad Vi'YPYchania pt.aków i zwierząt na Kra·
kowskiem-Przedmieściu pod nr, 12. żona jego, Lookadya i 18-le.tnfa znajoma kh, Regina Szafir Chrostowicz, stanęli wczoraj przed sądem, oskarżeni o
ciągnięcie zysków z nierządu 15-letniej J. Ł.
Sąd

czakową

skaza!: Łuczaka na 3 Iata więzienia, l.;una 9 miesięcy więzienia, Szafir Cl!ro!rtowi-

na 6

czową

miesięcy więzienia.

-~Teatr i muzyka.
Dziś „Kościuszko

Teatr Wielki.
cami0 Anezyca.

pod Raclaw1-

(o) Dnia 15 lipca w Zwią?Jku wlaścieieli
na Pradze odbyl-0 się zebranie
stowarzyszonyeh, w czasie którego p. E. Kleindierut, sekre:tara bi'Ul'a XIV okręgu Wydzial-u
regestracyi strat woiennycl.l; wyglosil referat,
wyjaśniający znaczenie i zasady regestracyi.

Teatr Rozmaitości gra
wony goździk".

Zgromadzenie podzieliio najzupeilliej zdanie
prelegneta, że tylk-0 ś.cisle i na prawnych podstawach oparte oszacowanie strat może zapewnić poszkodowanym w przyszfości podstawy
do dochodzenia ich zwroitu. Zgromadrzeni postanowili poddać oszacowaniu swe straty, wynikłe z zajęcia mieszkań przez rezerwistki,
ewakuaeye urzędni.'ków, rekv.rizy.cye miedzi
i t. d. i zwrócili się do prelegenta z szeregiem
zapytań co do sposobu zestawienia deklaracyj,
na które referent udzielił wyczerpującyeh odpowiedzi.

to stosunki, które panowaly w szkole rosyjskiej
bezpośrednio przed wybuchem strejku SZikolnego.

Narady nacyonalistów.
(·o) W gaz. żyd. czytamy: „żydovvski komitet ludowy, chcą-o utrzymać stosunek z szerokiemi warstwami narodu żydowskiego, organiz·uie szereg zebrań z udzialem wszystkfoh
zwią7lków zawodowyeh i instytucyj spolecrillFh. Na zebraniach tych będą omawiane kwestye, dotyczą.ce gospodarki miejskiej.

A.rtyści

teatru Rozmaitości pracują obecnie nad
która. niewątpliwie zainteresuje najszeraze
kola naszego spolecze:óstwa. Jest to sztuka oryginalna .Ta.na Adolfa Hertza p. t.

Sztukę reżyseruje

to

najbliższa nowość

Na

CIBhronkę.

(o) Towarzystwo przytulisk niedoli dziedęcej zwrócilo się do zarządu miejskiego z po-

daniem o wyznaczenie z legatu ś. p. Dąbskiej
1,000 rb. na ochronkę Towarzystwa pr.cy ul.
Przyrynek.

Arcl1iwum

sądów

pokoin.

Zarząd mieiski otrzymał pomrolenie
zajęcie na potrzeby miejskie części koszar

(o)

przysiiffpiono do żniw. DQwóz produktów spożywezyoh

do miasia znaoznie się zmniejszy! z
tego powodu. Najbardziej odczuwać się daje
brak ziemniaków, stanowiących glów:ne pnży
wienie ludności uboż..--zej.
Niewyjaśniona

sytuacya.

(o) Po b. Komttecie Obywatelskim pozostaly t. zw. „rady okręgowe", które mają „o:pieilrnnów domowy·ch", zbierających śród loka-

torów składki miesięczne dla biednych. Plaeą
cy składkę dopytują się obecnie, pod czyją egidą porwstają te rady, kto jest glównym opieh1llnem, dlaczego nie oglasza się sprawozdań z
wpływów i wydatków i t. d. Wiele Qsób p:rzesta1o płacić sklad!kę. Należałoby ·wyjaśnić, jaka
jeat obecna o.rganizacya „rad okręgov.'Jch" i
kto :rozporządza funduszami wplyiwająeymi.

Bezplatne akty cywilne.
sporządzane obecnie w milieyi akcyrwiłne dla żydów pobierana jest oi>lata: za.
metrykę 60 kop., za akt zejś,eia 60 kop., a 1,a
akt ślubny 1 rb. 20 kop. Obecnie zarząd gminy

(o) Za

ty

żydowskiej w
żyd.

dlug gaz.
boższej

Warszawie wys~ttral się -· weo wydawanie akt ludn·ości u·

-

J>ewlatnie.
Kradzież

(o)

pr.zy ul.

kart cbfolmwych.

Z lokalu biura romtialu mąki i ehlebn,
Moniuszki 3'), niewiadomi spra'\\oey skradti

6,200 stemplowanych kart chlebowych na 21 okres.
Wdrożone niezwłocznie dochodzenie ujawniło ślady
bosych nóg, w biurze zaś znaler.iono pOTZUoony \\."Orek. Wotny tego biura, Jan Jastrzębski, noeoiwal w
lokalu, w kuchni, i nic podejrzanego w nocy nie
wuważyl, kradzież spostrzegł dopiero w goozinach
rannych, o ezem zawiadomił odpowiedni kom:i.saryat,

las". Temat jej,

p. A.uroni Bednarczyk.
pierwszej sceny.

Będzie

Teatr Mały. Dzlli, ]u.łto i pojutrze ostatnie trzy
przedstawienia z „Carycy", na sobotę naznaczono
komedyę Testoniego p. t. „Brzydki Ferante", z p.
Kl!rolem Adwento,.vi.czem w roli tytuiowej.
Teatr Letni.

Dziś, jutro

i codziennie

doskonała

satyra Knoblaw:ha p. t ,,Faun", z p. Grabowskim
w roli tytulowej.
Teatr Nowości. Dziś powraca na afisz
usz w piekle" OJfenba<:ha.

„Orle-

Teatr w Dolinie Szwajcarskiej. Dziś, o godz.
7 }f, koncert orkiestry operowej pod d:yir. p. Waghaltera, mtStępnie odegiraną zostanie „Wielkll
ksi~a Gerolstem".
oz

ze

dt;t"

rogrzehy w Uarmwie.
Po~

(o) Krawiec Weronika, I. 62, ~w za..
k!adzie ROOziny Maryi, ka.pl.ka Rodziny MM)'i, g. 5
po pol.; Nieaneewia. Ursyn Julja, l '75, z wlasnych
f:undUSZÓ'W, S!!JP. Dz. Jezus, gods. IS po po?.

Na Brudno:
Maciach Wojciech., I. 39, kowal, T&rezyiiska 18,
godz. 1 po pot ; Pl"US'l:ko Julianna, 1. 52, kra'WC().wa,
S7JP. Praski, godz. 2 po po?. ; Lutowski Anfunf, l 55,
szewc, S7JP. Dz. Jems, godz. 9 rano; Gar'baclm
Fxanci;;zka, I. 42, i.ona ślusaTZa, S7JP. Dz. Jews, g,
8 rano.

na
Mostowskich przy ulicy Przejazd. W koszarach
tych zai-.iąd miasta uchwalił urządzić archiwuan d!la akt wszys.hlrich sądów pokoju.

Z powodu żniw.
(o) Wczoraj w okoUcach podmiejskich

„Młody

Teatr Polski. Opera Karola Rostworowskiego
p. t. „Wesele" graną będzie dziś po raz trzeci.

Instytut dentystyczny.
(o) śród dentystów warszawskich pavv'Stal
projekt utworzenia w mieście Instytutu dentystycz;neg(l, w którym dentyści. otrzymaliby wyż..
sze wyksztakenie.

w dalszym ciągu "Crer-

wLtu.ką,

~unu;:

Z Krakowa.

kuchnia.

nienąh.

poni e.działilru.

do pracy przy

sprz.ęcie zbóż.

Z Siewierza.

Z Zawiercia.

O stręezenie do

wszysey,
zycznej,

sądów.

Z

nierud1omości

twierdzę.

Bezpłatna

WARSZAWA.
·.'~Xronika -warszawska.

św.

ktorem

prędzej, żeby uratować zagroiżoną szilwlę.
B~dzinianin.

POtSKl.

legów~żydów

postępowania.

Ale b-0 też slmznem jest eal1kowicie mniemanie opinii powszechnej, że Radzie w danym wypadku i<lzie o rzeczy 'Zgoła niepedagogiczne. Jak się bowiem oikauuje, wśród
nauezycieli, pomirriętye.h obecnie przy zawieraniu Iron.tra1..'iów, znaleźli się wszyscy, pomawiani o wyraźną 'niechręć do- polityki ruso·
fiłskiej. Jeżeli uwzględnimy przytem punkt z
interpelacyi rodziców, tyczący się \\'yplacania
przez Radę pensyi nauczycielo\'\d języka ro·
syjskiego za przedmiut, od 2 lat w sz:kole niewykładany, -0raz zestawić to z fakitem, że pomim<.: ciężldch warunków czasu WQjennego,
i wydala się ze szk°'ly dyrektora i nauczycieli
· P-0laków, to istotnie tendencyeRadyOpieh-uń

-

e

Rubel z dzillfit
-

-

Tego rubla nie wezmę, mój parrie...
Dla czego?
Bo ma dzi'Ul"kę.
Gdzie?!
A no, nie >Vidzi pan? O... tu, w tem miej-

scu„. niech no
Rozpoczyna

się

się

pan tylko dobrze przypatrzy„.
szc.zególil'we badanie papierlca

zarówno z najmożliwszej blizikości jak i z najwięk
szego oddalenia„.
- Gdzie tu pan widzi dziurkę? żadnej &illit"

ki niema.
-A jak ja panu

tego nie

mówię,

ie jest, to jest i rubla.

wermię„.

w

Kto
War::,'Utwie załatwia jakiekolwiek spr&
wWlki, i.godzi się odrazu, że scenld, podobne są
na p-0rządku dziennym w naszeim mieście ..•
Aferzyści, rhciwi łatwych zarobków,
puścili
kit•dyii werse'ę, ie ruble usikodzone, pozbawione
sa wszelkiej wartości... Ciemnym, jak O·tthlanie
E~ebu, sklepikarzo.m warszawskim, w to tylko
graj... I zaczęlo się od tego, że najpierw odma1'iano przyJmowa·nia papierków z. dzinrką, po.tern kwestyono.wano ruble z podartym brzeżkiem a teraz
l'-Jnfo już do tego, ie g<ly rubel jest pomi<Jy. w!aśt}••iPl !'klepu stanmwzym ruchem odsuwa go ku·
pująt>emu z odrazą.„ Prawdo:podohnie za jaki ty·
~.zi·~ń sklepikarz warsza:wski będzie ią<lał rubli
;iapier•:v.yr-h w:;ł'~;:rnie tylko ro v:yszlyi'h z pod
i'łempla ...

Ciemnota podaje tu sobie r~·p ze złą wolą. A
aforzyfci sn kontenci: ;.;1mpują ,,usz,kodzooe" papierki i pobil'rnją..• 10% „sronla''.

lłillllllll!li1l'lillllll\lllllll!lilllllllll!lllllAni!lll.

ICzas

odnowić

prenumeratę

na

mic~ąc

iofi.

P O D 9 lt. 1.

iwia i cionio.
.

stwowego - a niczego zbudQwa. ć

JeS:a prowincya niemal zasadniczo -

,,Nie wolno nam niedoeeniać znaczenia, jakie
Sw:iadoma swego eełu i wysoikiej o<lpowiedzialnoSci wobec ogółu, świadoma swego posłannictwa,
opinia puhli=ia posiada dla ealokształtu życia
społeemego i narodo.wego.. Kierowana dobrem og®.i, pn:ejęta na-wskroś ducllem obywatelskim,
baC?Jna na ~e objawy, staje się o<pinia pu-

, bliezna wyłdadnikiem i sprawdzianem pctziomu
etycznego danego spolee:reństwa. Jest ona :regulafurem. nonnmjącym wsze1ką niepra,wi<llową działalność w życiu jednostek i ogólu. Wyi&a ponad
:wszelkie sądy i trybunaly, niekrępowana żadnymi
:przepisami i paragrafami prawnymi. a sterowana
tY.Th:o nakazami czystej etyki i obywate,lsikiego. sumienia, posiada opinia plllbliezna daleko sięgają
ce atrybooye wglądania w sprawy, niedoof:ęp:ne
nawet dla mzędu prokurarorskiego. Baczna i
czujna na wszystko, śledzi ona WlSZystkie zbocze-

ma.

„Ta:K poję'fa opinia publiczna staje na straży
· spoleezeństwa, k!łóre pod jej sk1:7.ydlami może
spać spokojnie, nie obawiając się, że 21budzi je
:nagle jak:l! skandal
, „W ten sposób Jiareząe w.innyeli, Clotykająe ieh
swym ostracyzmem, oddziela ona zairażone trą
oem ciłonki od WrOW€:gl)· eiala spo!ec'2lllego, nie
oopuszc:zająe, by 7Jg'JJHizna ealy 7Maźala organizm.
Oto jej cel, oto jej zadmńa".

0

do

Daiiej „Km. Ploclrl" stawia pytanie!
„Cóż jedrulk

dzieje się u illliS. Czy istnieje u
nas opinia publiezna w tym sensie, jak pojmują
, ją narody Zidrowe, dbałe o fu 2rlrowie?"

w

IF W rozwiazaniu te,,,<10 pytania ezyiamy:
"
t;:·c W zapslllłej atmosferze mm-alnej opinia zdrofi' '

'"' wa," e>pinia publicma, ani

istnieć,

ani

rozwijać się

nie mote.
,.Je& to roSrl!Ila, "Zyjąea tylko nad czystemi
wodami. Miazmaty bagniska są dla niej' zabójea.e.
Pod foh tchnieniem roślina ta ?iwyradnia się w
zielsko. Na imię mu - plotka.

„Tam,

gdzie

się

przygłusza

ooa zakorzeni,

:uafychmiast opinię, mvyradnia ją i :rozwój jej tamuje. RozszerLa się zaś z seybkością, właściwą
:wszystikim pasorzytom.
„Wyhodowana nie pod tclmieniem dbałości o
ifobro pub1iezne, lec:z wylęg!a na podto:iu najniż
szych instynktów ludzkich, zawiści i zazdrości,
ezajaea się w najciemniejszych zakamarkach dusz
ludzkich, plotka wtlziera się wszędzie, zatruwa
swym jadem i o~je śliną w:,--zystko bez wyjątku: najlepsze ,poczynania i najszlachetniejsze
.zamiaxy".

Wywooy
,

swe

:Kończy;

„Kucy,er"

następu-

jącą konklw:.yą:

,;Niechaj każdy obywatel, oo księcia.do kmiecia, godność swą szanujący, a o dobro powszechne dba:l'y, ma odwagę napiętnować to, ro mu sumie:lle dyktuje. żadne względy osobiste ~e powinny od tego wstrzymywać.
~:
,Każdy z nas powinien mieć odwagę wypow.tedz.ieć gfośno, jeżeli tO dla dobra ogólu za ni:
:zbędne uważa. Więcej - po'winien nie wahać się
mil na

chwilę

przed popareiem

słów

czynem".

Słowem sanacyę stosunków

należy roz..
podstaw, a wię·c od .zb1:dzenia ~u
mienia narodowego, które dzięki zbytmm
„uwleczeniom" kierunkiem szerokotorowym,
streszwając:rcm się w cha:rakterysty;cznem. „naplewai"' aż nadri:o daje się nam we m.aki.
począć od

v· a !Z

;Jt

• e

,

„,.,,. - "" -

n

·cm • - •

Ostatni samowładca
, Ostatni samowladca!" *'J.

Wielki. fom o

mcićłuset stronicach - dzieje 20 lat rządów
MMolaja II. Dzieje panowania, pod 1."i:órem
rok temu jeszcze żyliśmy, cierpieli i ~ą ociekali. Ksią.filra, wydana w obeem miesCie -:
,więe od ee,nzury moskiewskiej wolna. To teiŁ
szczerze .z tyeh d7Jejów ohydn.ych p!acbf.ę

klamstw

są

bezwladu. I okres „uspa:kajania" - przez za.
pędzanie do hnm i do grobów, okres rządóW
pod has!em „nie żałować nabojów!" _. ani
stryczków, ani nahajek! Straszne dzieje. Trreba wracać do czasów Nemna, aby znaleźć podobne.
··
Nie gposób tego wielkiego tron:n streszczać, ani robić z niego ciekawych wypisów. Za
wieleby ich było. Przejl"'LY,imy więe tylko obra21ki, tekst ilustrujące.
·
Zaraz na jednej z pierwszyeh stronie pi~
szUJbienie. I portrety pięciorga, na nich po-wieszonych. To ei, którzy uprzątnęli .Aleksandra
II. śmierć dziiad!ka byl?- pierwszym momentem
tragicznym w życiu małego Mikołaja. Widział
on, jak dziatl!ka poszarpanego i konającego
wnosz-0no do pałacu. I ueieikl z placz61IIl i krzykiem: ,,Nie chcę być carem!" Drugi raz ten okrzyik powtórzy! w trzynaście lat późni.ej, przy
lożu śmierci ojca. Podobn-0 wtedy orpieral się
dlugo przyjęciu korony i ooeiał ją bratu młodszemu narzucić. Czy przeczuwał, jak żałosne
·będzie jego panowanie - ezy tei poprostn w
swej malej duszy nad ciężar i nudę rządów
przekladal wygodną wegetaeyę pomiędzy klubem oficerskim, a slynną gwiazdą baletu?
Po tych szuibienicach, po tej krwi przelanej w c4asie, gdy Mikotaj został następcą trom~ nowy krwawy obraz z czasu, gdy został cesarzem. Pole Chodyńskie. Miejsce, na którem
pokazało się, do czego doj,ść potra~ ni~b.al~
stwo i niezaradność władzy mos[newskieJ I
dzikość ludu moskiewskiego. Na polu tem miano rozdać ludowi poczęstunek i pamiątki koronacyjne. .Ale pólmilionowa dzicz nie czeka1a
na podarunki, rzucila się, aby je rabować.- a
poiężna policya earsika zap()lbiedz tem;i me nmiafa. Ośm tysięcy podeptanych tmpow zaleglo pole - pierwsza hekatomba zn panowania
Mikolaja.
Ksiażka ()Jbfituje w portrBty. P01biedon0&
cev,r Sipia!rin Plewe; dlugi szereg ciągnie się
aż
Tre;o~a, Kudowa, Stolypina. Niektórzy
w otoczeniu swoich współpracowników: gru:py
żandarmów szlfae1burskich, petersburskiej ochrany. Wszystko wypasione, błyszczące szlifami i orderami. To pierwsza serya - oprawcv. Obok nich postacie wynędzniałe, obrośnięte,
aresztanokiem odzieniu - to ofiary. Pod ich
nazwiskami powtarzają się ciągle dwa po<lpisy: „zesłany d o k at ow"", ,;p0W1eszony
· " - ten
drufil częściej. Później, gdy wehodzimy w okre~ rewołuc;yi, ofiary też gruipować się zaczy~
nają. Już nie pojedyńmych straceńcó~ na obra:rkach ,,ridzimy, ale cale stosy trrnpow. ·Pocrrom w Jekatecynoslov;iu, pogrom w Kiszyclowie w Bialvmstll'k:u, w Siedlcach, gapnnada
na nla~u Dwo~cowym w Petersiblli-gu. Aż do
w~raw karnych w kraju Na<lbaltycld~, ·· do
buntu floty czarnomors1.iej i zdobywanra barykad mcs;kiewskieh.
.
.
.
Wie się o tern wszystlkiem, ezyialo się o
tem w swoim czasie w gazetach najświerższ-e
i:elegTamy - gdy się to wszystko_je<lnaik.. zna_idzie w jednej książce zebrane, wierzyć się i:ie
chce, że tego bylo aż tyle. I patrząc na te meskGńezone szeregi ludzi w carskich mundurach
i w ares:zfanokich siermięgach, z gwia:adami
na piersi lub w kajdanach na rękach - h'tó;zy
w1Szyscy zabijali, ezy to bombą, czy szablą .K?""
zacka lub .str"yczkiem katowskim - nasuwa się
n&triillie pytanfo: i po co to -:vszrstko?. Czy
który z tych ludzi prz~-z. zbr~e. l zabC:Js_twa
JJdobvl sobie choć chwtlę spoko3u I szczęscia
ehoćby takiego, jakie ma tygrys, g<l.;r z::syipia,
krwią opity? Czy łatwo sobie \\7obrazrn czl~
wieka o zdrow-sch 2llllyslaoh, 1."tory dla rangi,
pensyi, orderu skazuje siebie na. takie ~'cie,
jakie prowadził Plewe lub Stolypm? życie za
potrójnym kordonem sz,:pfolów i żandarn;i.ów,
żvcie dobrowolnecro więźnia, dręczonego 3esz~e ciągle myślą,"' że te w.szysilkie _ostro~oś~i
na nic się nie zdadzą, że wszędzie czru. się
śmierć gwalltowna, bomba czy kula r~wolw~ro
wa - i że od tej śmierci gwaltowneJ wywmąć
się nie sposób? .
.
We wszy„ikich naro<lacli spotyka się postacie, dążące do celu bez~zgl~dnie:, 1:1,e. oglą
dając się na t{), ezy p{) dl"ouze me PI'ZY.IUZ:~ k?'
go zdeptać i rąk ~1ą powala~. Ale zab1•3ame
bez celu, urządzanie za~a.c~ow, ?ZY_ pogromów które nikomu korzysc1 zadnei rue przy.
nos~ - to już specyalność moski~wska, wl7ściwość psychiki narodu, z gruntu Jeszcze dzikiego który morduje z instyniktu, a potem d~
piero' do swego krwawego czynu dorabia m-0-

fo

,Sloliea w większości wypadków odznacza się
brakiem t. zw. opinii publicznej. Ci, których
,poslannietwem jest zdr-0wy pogląd, jasne stawianie kwestyi pławią się niejako w oceanie
frazesów, operując tak, by uniknąć nazwania
rzeczy po imieniu. Odezuwać się daje nieustanne liczenie się z ezemś, obawy przed
ezemś. Tero czemś jest wlaśe.iwie jedno-obawa przed prawdą. Niewola i system rządów
muskiew®kfoh nauezyl nas -0brudy i k:lamstwa,
zasiał w nas chwasty „ehitrósti", której ujemne skutki dają się zauważyć na każdym kroku. To też z zadowoleniem cytujemy za „Knl'Y.erem Plookim" D.l\stępująee słuszne uwagi:
'·

me mniala-

antyteza wszel'kich rewolueyj, k!tóre
zawsze
l spotęgowaniem
czy:nu, gdy ia by!a tylko orgią

tywyNa ostatnich

kartach

Wieilki tom o sześciuset stronicach. Nie
Cziwota! Jest w ni.ni i wojna japońska - ta
epopeja szachrajstw dygnitarzy i intendentów,
:tchórzostwa, niedbalstwa i niezaradności wonzów, lekkomyślnego i bew:wocneg-0 przelewu
:krwi dziesiatków tysięcy mużyków, zagnanych
, :w sołdaty. "I tak zwana rewolucya rosyjska,
_ która potraina. sparaliżować potwora pań-

się kończy, a druga zaczyna.-: wszysitk?. ~
ezy, których sobie gdzieindz1e1 _wyobra~1c me
można. Ani kh zrozumieć wogole. Takie rze:zy dziać się m.cga tyltko w środowisku zupel-

:·-~-

Przy :rozglądaniu się w krwawych. ~8:.
jacn i\fikolaja II jest. j~en :n_oment ~~elkieJ
ulgi i radn.'.;ci. T„ mysl, ze dzrnje ~e ~ą ;ua nas
okresem już. zamknię.."J-:_m. Tak blizkie ieszcze,

, • ~· ~ Poslednij Samodieriec. Ol'Ze!l'k żizni i ear. i!lhvoiwanja imperatora Roroii Niikolaja II-go. Berlin,
Eberhard J:"r0+wein.

:e odrębnem, taili:rsiko-bizanfyńskiem, dła

Eu--

mpejczyka obcem i niepojętem. I oby dla nas

zawsze meyo-ję+e zostały.

l

tak z nami zwią~ne -

tak mocny śla:d jeszcze na calem życiu naszem zostawiły. Ale z
dniem każdym poglębia się przepaść, która
nas od nich dzieli. Z dnfom każdym trnodniej
nam zrozumieć, jak wogóle w taikich warunkach żyć mogliśmy. I coraz nam lepiej z myślą
że już dla nas nie wrócą.
· Mikolaj krwawy panować może jeszcze
dlugo. Ale nie będzie już panowal nad· nami
Katorga i nahajka, ochrany i azeiiady, jako
specyficzny wyikwit ducha rosyjskiego, trwać
będą dlużej jeszcze. Ale dla nas ze sfery strasznej neczyw:Lq;łości przeszly już do wspomnień. I im wyraźniej wi-dzimy, jak nam znieprawiały ducha, jak nas o-bniialy lru!l:tuTalnie
- tern jaśniej staje na:m przed ,OCzyillla myśl,
że dla nas są to już rzeczy obce i dalekie.
To też z uczuciem prawdziwej ulgi zamyka czytelnik polski książkę o „Ostatnim sam-0-wladcy*).
Sarmata..

Ale znacz.na część winy pon<O:Si fakże :rząd angielski, który nie wystarał. się w oop~wied
nim czasie jak Milukow podczas sweJ -0be.
en:;ści w Anglii mial sposobn-0ść zauważyć,
o należyte zaspokojenie uzasadillonych narodiC;\YJ'.ch dążeń IrlandiczykóW.
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Sprawy polskie.
„fołskm

spnstoszonn i zrilmwnnf.

Pod takfun tytułem po1ski ·komitet i:mormacyjny w Londynie wydal w oddzfolnej broszurze odczyt hT. Le<lóchowskiej: Odceyt ten
hr. L. wyglosila w Kopenhadze 19 list01pada
1915 :r.
.
Broszura ma na celu zachęcanie do organiwwania lokalnyrch komitetów, oraz ·do zbierania fonduszów na nędzę w Polsce.
Treść broswry maluje jaskrawo sita.n ziem
połskicb, oraz cierpienfa ludności. Poprzedza
ją krótki rys Mstoryezny wY1Ja<lków, w który.eh Polska, jaiko pańL"'ll:wo, oddawała uslugi
EUTopie, oraz motywuje naszą wiarę w nowe

iutr-0, przyśpieszone WQljuą obecną.
Przedmowę do .br-OGZury Slkreślil Henryk

"

Emigrauya

r,osyjska--Ro&ył.

W edlug do.niesień prasy rosyjskiej konsul ro1syisfil w New Yorh-u zrużądal przysłania
dla .kas pożyeikowo - oszczędnościowye~ ~
New • Y-0rku, Chicag-0 i Pittsburgu o~l_1gao/l
ri-.;:wej ;poży,oziki crosyjs.k.i.ej na sumę 7 millonow
dufa.rów.

Fersya--Rosyi.
Pisma r:OiSyj.skie dowiadują się ze źródeł
perskich, że Persya jest ?'°'.tO<W1: .~osł".iar~y~
Rosyi mięsa i smalcu z dzikich swm w rueod
granicoonej ilości. Przywóz za~asów tyieh ma
być skierc>wany prredew1Szys1lkieun ·na Krasnopolsk. Rosyanie otrzymują mięso i smalee
po· cenie 6 rubli za pud.

Rosyjska prasa o bJokadzis angielskiej.
Rosyj&ka prasa, 0tmawiając sprawę niee
miec:kJ.ej fodzi podwodnej ha.ndłowego charlll"
ikteru i jej przy.bycia do po:ritu amerykańskie
go, wyraża żywe niezadowolenie z dotychcza„
sowego sposobu przeprowadzania ;Prz~~ An.glię blokady mO!I'Skiej. Podlug. „Rie~ A_IJ:a
glia nie posiada dziś dosyć sil ·1 ś~?W, ~e
by zapo'biedz swobodnym ru,chom Illelll~eb
łodzi podwodnych. „W taki!ID jednak .razre. A_nglia systematycznie wprowadza OOJusznikow;

w mtaln.y,:

bl~".

Sienkie'\ViCZ.

niepowodzenia.
Gazety

odeskłe dowiaduią się

z Syiryi, ·ii

Wyszla z druku w Kopenhadze, wydana v.-melkie usiłowania agerutów rosyjsko - angiel„
slcicll, żeby wyvłolać w Syryi p<>wsfanie prze.
w języku francuskim, broszura'
Olee~ow-
skiego, przeznaczona, jak to mo~a sądz;e z ciwko Turkom spelzly na niczem.
jej treści, dla czyteli;ikć:W z Ja:aJo'! koalicyjnych. Niebawem ukaze się ona i w Języku anRtmrizyta
gielskim. Czy brnszura ta przyniesie jednak
jaką korzy-:ść, czy wplynie na ustaleni.~ poglą
Pisma r-0syjskie donoszą,, że postano~Od
dów na sprawę polską, należy wąibp1c. Przedewszystkiem autor popelnff bląd, pouczają-0 na z.ostala podróż jednego z ezlonków rodzinYJ
miarodajne sfery koalicyi, że „gdyby tak tam cesarza japońskiego, w celu rewizytowania
co do oz.ego" to takiej to a takiej Polsk! ~e księcia Jerzego Michajlowicza. Prasa przy„
puszcza, że będzie wysłany,: w tym celu ks.
należy tworzyć. Są prawdy -:- rzekl_ Mreki~
•
wicz, - które naród wszystkim ludz10~ mo- Kanin. wi. Są, które zwierza swemu narodowi. Byloby zupelnie na mie.jseu,. gd3:by P: ~lecn-0:w
ski polskiemu czytelnikowi zwierzyc się chc1a!
N~'ll11nio ł"l1tom!a"-·Uiańk~'! l'liflam8i1lafJZmD
I'
71 Huw J" Wt u
z troską o to, jaką będzie Polska, jednak zan°:
!.ihlńskiego.
szenie tych s•k-arg do obcy-eh i to w o~ecnei.i
sytuacyi nie można iadną miarą nazwac. w!a:
„Nowoje Wtremia" :ad:rad'UI. ootatnienrli
ściwem. K-0mu to i na co potrzebne? Jak1ez
ozasy rażąoo wielikie opiekowanie się parlato wyrachowania polityczne mogly niefortun- mentaryzmem w Chinach. Organ naeyoo
nemu autorowi broszury podsunąć myśl skrenaliistyczny Wfł'aża zdanie, że świ~ <>~
ślenia takich wywodów, tak bliźniaczo podob- ·
wią:zikaem Rooyi jest popiera? z WISz~ich. s~
nych do tych, którymi ks. Trubeck-0j ostatnio kOJ11Sitytu~ne dąienia w Ch!in.aoh (gdzie .ist•
nais częsfowal, mówiąc o Polsce „zafałszowa
nieją dziś pod tym W\Zględei:i d!włe .grupy, Jed.e
nej" i niezafałszowanej". Mate:ryalu do tego na za obradami w S7.ancha1u, druga zia obrairndzaj: argumentów, którymi na preyszlym e- dami w Pekinie). Do teg-0 „Riecz" zl-0śliwie
wentualnym kongresie jakiś przysity Casthl~
doda•e że Du.ma rosyjska powin!na była byó
readg będzie popierał swe: wszystko lnb me
dla~: W." bliższą niili rparlamoot w Chinacll.:
- w sprawie po:l:Skiej, broszura pana ?Iech-0wskiego
dostarczy
pod
dostatkiem.
Podnoszono niejednokrotnie u nas potrze..
ału;yi
bę ląeznej akcyi naszej naz.ewnątrz w krajach zachodnich. Gdyby tak~ lączność. istCała p:raiwie .µrasa rosyjSka pa~isuj~
niała, możeby można bylo .umknąć takieg<1
rodzaju 1mblikacyi, przedsiębranyeh prze.z n.ad:z:wyczajnie wys°'k!ie znaezooie wypadkom
jednostki nieodpowiedzialne, a zawsze z:iaJ- pod V erdoo; oraz tej okoliczności: że otfellll.y...,
duiaee dla siebie ucieczkę pod -plaszczykiem wa ani an.gie-lśika am rosyj&ka .m? 'W1Jlł_?'~ęlyt
jahl'e.jś tam oryenfaeyi. Nie byloby wóweza~ na zaprzestanie waillk pod tą na3moome1~i
forteca l'rancusiką. Zdaniem „Now.. Wrem1a ·
tego niebezpieczeństwa, !ż ka~-OY; kt? potrafi
wynik~?oby stą<l, że ~ien:1,~Y 1'61lpo~j~ d°":
utrzymać pióro w ręku 1 zna1du1e się przypadkowo za ·granicą, stać. się_ może rze.czni- tąd większemi silanu _mllitarn~m1 amze}i są
dzono. Podług „Riecz1" o-ezekiwać nal~zy r-O<i
kiem niep-0wolanym p-0lskich mteresów i poz.egrania się pod Verdun krwawszyeh 1eszcze
lityki polskiej.
walk niźli dotąd.

?·

dwom rosyjshiego.

Rmyanie n

ieści'

z Rosyt

Jmią7Jki spotykamy Milukow -- mentorem pnlityMw angielskich.

się ze zjawis>kiem, które tylko n:i ~cie ~o
skiewskim wyrosnąć mogło: z M_efe~ i aze:i'iadą. SZ'pieg i prowokator, który Je::-t JOOnoeześnfo terrorystą, poplątanie b0<1ówtki z _oc~aną
do tego stopnia, że niewiadom-0, g<lz1~ JOOna

urzędowYch '2l<hiera.

Nr. ·20~.

„Bi.rżewyja

Wiedomooti"

zamieściły

ciekawy arlyikllt prof. Mihl'k-01Wa, napisany pod. adresem kierując;y~ch drziś polityków angiełskicih
i zajmu:jący się kwestyą sfosunilm angielsko irland21kieao. .Przywódea rosyjskich kadetów
oświadcza - między inne:mi co następuje:
Anglia sama jest wtnna, że zwlekała z wpro~aidzeniem home-rułu. Rząd a'Ilgielski wywolcl niezadowO'lenie przeciwk'O &obie, gdyż tak
lJ'landczyłrnm jak i Ang1ik-0m ciążyła ta sprawa. Droga, którą obecnie cbral rząd angiel-

Prooex wojenny o ,obrabowanie
Hr. -finłm;hm.v&~iego.

majątku

Gazeta V ossis'Che Zeilhmg" -o}Tz;yma1a .7A'J
Sztokhclmu "następującą wiadomość:
Kilowi~ rozpoczęły się . rozprawy sądu _wo~en:iege
w sprawie zniszczenia i obrabowania ~Jąliku
hr. Gołuchowskiego w Galfoyi przez o?eeró~
i żnlnierzy rosyjsikieh. ~odeza~ o~pae~ ros!l'"
skie.j Glównymi. obw1mo-nym1, pr~ wielu m. nycll; są porucznik 1 puliku k-0zakO'W, zroe:;
dnieiki (?), kootroler ~ntend~tu:ry 24 k~rpW.
Su. armii 1 Owietkow, i rotm1istn Cz.eerot. '.
• ·
• ik:uratora
oskariemu, pop1erane.m
przez pr~
.. d-04
Bazilewskieg-0, p-0wiedrian-0 doolown1e, iz

V!

wiedzivnenn. :zOSll:al'O, ie rotmi~łti Czeczot ~o:ri

c;.:iniznwał bandę ro:ubójniezą, zfożoną z ofice"'·
.:.·.;1.~ 1·erzy·. ;- urz.-.rl·ników
in,tendentuey'j
ww . lN1ll
yui•
.
•
cli
któ;a s~temafyemie d-0<konyw.ala zbroJnY ,
napa<' ów zMieckfoh na ma.ją;1lki o]rup1)1Wan~ ·

ski, miancrwli.d.e wprowa•dwnie home-rulu natychmiast zamiast represyi, jest słuszną i teraz niewą;tpliw.ie sprawa irlandrika już nie istnieje. Co dotyiczy powistan.ia irlandzkiego, to
było ono zorganizowane nader powierzchownie i !)rzeprow~dzone z wiclką naiwnością.

pod Dardun.

00.Szaru,
i'-

,,
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romeh

Ze'~#
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n. Jłuiat'I, 1· 6reoyi.
Pisma ·wmlde O.o~. te lir6l grecki
pt>wr6eil do TatOi i Ullniesz.kal. w pałacu królowej mafk!i. Palae ten prawie endem <>ea.W. · W lesie .. znalezion-0 jeszcze k:iJ.ka zwę
glonych trupów, liczba osób popa.rzonyeh się
ga p.rzeszlo 200. W tym tygodniu powstał
nowy pot.ar w lesie pnd Kinet~ pomiędzy
Megare a pl"Z6$mykiem Korynek!im. Straty poważne. T:rzeei pożar wreszcie powstał w lesie
pod Villia :na· górze Citheron. Las splonąl
noszczętnie. Prasa antiveni:z.elowska wylrtę
puje ź umutami przeeiwk-0 partyi Velllizel~
sa, poonawiają.c go, że ona to była sprmwezymą
pożaru pod Taroi. Prasa liberialna domaga się
energfomie p.rzeprowadunia śledmwa celem
ustal.en.Ut. niewinn'Ości zwoilwników byłego
prEl'LeSa lllinisbrów gredkieh. Veo.irLel<ls przeb,_
iwa w Lutraiki w da1seym ciągu na lmraeyi.

„Tempa" donosi o wizycie P-O!inearego i
ministra w-0jny Roquesa pod Verdun i nad
Sommą. Pod Verdun przyjmowali prezydenta republiki generalowie Castelnau, Petain i
Nivelle. Po zwiedźeniu miszewnego części~
wo miasta udal się Pofae~re wraz z genera. ilssimusem Joffrem nad Somme, gdzie zwiedzil zajęte pozyeye niemieckie i zl<>żyl wizytę w kwaterze generała Fo.cha i generała

FaY.etlle.

200 milionów dziennie na

wajnę.

Prasa angielska komentuje w dlugich artykulaeh oświadczenia ministra Kenny co do
·wydatków w-0jennych i dochodzi do konkluzyi, że wydatki te sięgają olbrzymiej cyfry
175, a ha.wet 200 milionów franków dziennie.
Z tego powodu powiadają „Times", że <>świad'Crellie ministra skarbu obala wszystkie
. d-0tychczasowe
obliC!Lenia i wykaxujet że
naród musi zdobyć się na naj'\\iększe wysił
ki, by przyjść rządowi z pomocą. „Daily Telegraph" i ,).forning Post" przemawiają w
tym samym tonie. „Daily News" powiada:
Gdyby każdy wyrzekJ: się zbytecznych wydatków, zostałoby zwycięstw-0 zadecydowane nie
tylko na froncie, ale w każdym domu angielskim i w każdem g-0spoda.rstwie. Oszczędzaj

J!.!Yl...

RlolmGya DiGa

twiętego.

W kolach katolickich zapewniają, za Ben.gdy1-t XV wygl-0si z okazyi święta swego
patrona w dniu 25 lipca
eyę do świętego kolegium.

znamienną

-----
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Mitmzniknwa.
Szan<>wnemu Zarządowi, czcigodnym członkom łódzkiego Towarzystwa zwolenników gry szachowej, or~ tym wszystkim, którzy przyjęli
udział w pogrzebie nieodżałowanej pam1ęcy żony mojej,

Pogrzeb wi.elre. ~onego. i slynnego :na
ea1y świat uezanego rosyjskdego · Miecznik-Owa,
odbył si~ w Paryiu dnia 19 Iipea ńa emen:.ta;rz.
Pere : Laehaise w>obeenośei ambasadora.. rosyjskiego hwolskiego, iastępey prezydenta
reimhliki, pullmwnika. Vallii~re, generała 0ylińslciego i 'Wiele. -000b:istości ze świata nczonyrch.

eleny and u,
skJ:ada

Zwłoki MieczD.ikowa w.stały spalone, a
proehy zaehowane w łąstytueie Pasteura. We-

21 głębi

serca płynące podziękowanie

dlug ostatniej woli ~l~go nie wygl081J0Itb ·
ani jednej mowy żafo&nej.
·

Dział

ekonomiczny.
Żniwa ·11 flu&fryi.

żniwa w Apo - Węg;rzeoo ZB:po-wiadają
się baroro detbnl i :rzeew.w.awey twierdzą, że
7.lbłory tegorocW.e uu-ówno w Austryi, jak na
W ęgrzecli będą znae'Ltlie więtks-re, niż wkn
zeszleg<i. Mdm.0 to oony, za które rząd będzie
:!ropowa! zajęte zboże od , produeentóW, są
wy7sze nit w roku ~ pnecięt:nie o 8
d•:i 4 kor. Równie system premii ~ wez.eśniej
szą dostawę jest dla rolniik&w tego roku korzystniejszy. Podczas gdy w roku ~im
premie wymai:wne tylko dla pszenicy zniża
ły się :stopni()'W(} od 4 dio 1 kor., przeciętnie
wym.osily 2 i pól k1>r. i sięgały do polowy wrze..
śnia, teraz premia jest jedn-0litą, sięgającą aż
do polowy grudnia. Dotyczy więc -0 wieile znaczniejszej ez.ęści ealych zbiorów i wYz,uac:zona
jest od kawego gatunku zboia, od psre.nicy
3 kor„ od żyta 2 korony. Zniesienie stopniowych premij za wsześniejsze wym!oty tlómacey komun~kat rzą·dowy tern, że pnyśpie-
S'Zallie wYIDI-0tu wyworuje nieracyooalne zanioobanie ioo.ych ro.Mt roJni-czyeh. W zeszlym
roku wzgląd'U tegio nie brano :pod mvagę.

Yzroxt depozytów w rządowy!h kaxanh.

.,Birl:. Wiedomosti" zanotowały na podstaPrawomocnym wyrooiem sądu polowego przy
wie wiadtrmości, dootarezonycb. im przez pe- Cesarsko-Niemieckiej Łódzkiej gubernii wojskowej
tersburskie :mfoisteryum sikarbu, że wzrost dez dnia 19 lipca 1916 r„ skazano na śmierć"podda·
;pozyt6w w rzą<lowyeh kasach osuzędn„ościo nveh rosyjskich:
wyeb wynosi w ciągu miesiąea czerwca 195 ' • 1 ~ewea Romana Kluezaka, z Prawdy,
milfonów rubU. Zdaniem wspomniam:ij wyżej
2) robotnika S ta n i s l a w a B e r n a r d a, z
gazety pieniądze te nie wplynęly jednak na Rudy.
ogólne polepsrerue finansowego poloże.nia Ro3) robQłnika A n ton ie go Szo ttora, z
syi, któr~ pooootaje w dalszym dągu w wpelj
Prawdy,
nej prawie zależności od .Ainglii, F.roncy.i, A- • ponieważ posiadali oni broń palną i używali jej w
me.rJ'1ki i Japonii.
napadach rail:mnk(}wyeh na miesikaneów kraju.

rrzedłnżenie
,

moratorynm ubezpieGzeniowego.

aloku-

Wyrok
strzelanie.
Łódź,

--

ikret pnzedŁużająey na 60 dni mp.raiorymn to.
,
warzys t w u b ezpieczen.

UiadmnntG &d metropolity SzeptyGkiego.
Wedlug gazety „Dilo", dyrektor żeńskiego

instytutu nauezyeielskiego we Lwowie,

dr.

:Makaruszka otrzyma! od metmpolity hr. Szep-

tyckiego z Kurska kartę pooztową, w której
metropolita m. i. pisze: „Duchownych naszych,
internowanych nad Angarą, oraz w calej Sy'ę beryi, przeniesiono do gubernii kazruiskiej,
gdzie ŻY\VIliJŚĆ jest roaczmae droZ&za. Niil nie
zmienil'O się w mojej smutnej sytuacyi".

+ 4,734,9"28

Zfo:fo w kasie

"'

za

4,500,229...,282
271,055,668
341,592,797 -

Zona dwótih

męzów.

granką

Stan srebra·
Majątek za granicą
Weksle poza mo.rat
„ prolongo,1vane
Pożyei:ki na pap. proc.
Wojenna pożyczka

602,085,926

20,824

+12,568,437

424,267,024 - 5,183,066
1,447,078,416 -3,834,341
1,191,569,794 - 6,863,374

mO!We. Pn;ytem u więcej niż OOO osób r.ostalo skon.

8,.300,000,000

rządów

1,100,000,000 +io,000,000

Banknoty w obiegu

16,093,722,590 -19,452,275
62,004,141 - 2,076,785
2,219,705,049 - 4,700,971

Rk bie-i baniku
"
róż. osób

P<J.niewaź we2lW8Itle moje w :rozporządzeniu
policyjnem z dnia 14 lutego 1916 r., dotycŁąee odstai'\\ienia wyliczonych tam zasekwestrow:myeh
przedmio.tów metalowych, w całej jego objętości nie
7JOStalo W)'ikO'llanem, zarządzilem przeto rewizye OO.

Rosyjski Bank ranstwa.

statowane, że zasekwestrowane metale nieprawnie
zatrzymali•
U 650 osób zoetało zastosowane tyilko ściągnię
cie nie odstawiooycll. przedmiotów bez od&kodowania natomiast 260 osób ukarałem grzywną od 5-clu.
do
rubli, oprócz ściągnlęeia bez odsmodowa:nia
zasekwestrowanyeh pnedmiotów.
żądanie pana Generat-Gubernato-ra, ~
wywłaszczenia, doota.rczenia i ściągnięcia zasekwestrowanych ro71POrządwriem Jego z .clrua 15 paid.ziarnika 1915 roku przedmiotów domowego użytiku
powoduje mnie do napomnienia ludności najśeiślej

'oo

szego wykonaio.ia fycb ~- Pneeiwko

Wśród austrayelrieh żolnierzy,

znajdują·

eveh się w niewoli na wyspie Asinara przebywa dwóch wojaków, którzy są męiru:ni jed-

t6di, dnia 24 lipca 1916 r.
Loehu.

OBWIESZCZENIE

koałinyi.

Berlin, 25 Lipca.

wypłaty

Notowania kursów dewiz za

telegraficzne :

płac.

25/Vll

Nowy-Jork
Holandy.a

Spadek waluty roxyjskiej.
„Bitżeiwyja

60U

( „
( „

=

Druga . poiyGzka frammxka.

finanse

z:

-.-

koron - - frank 102.r/8 koron 69.45 -

-.103,1/8
69.55

T. Ber.11t1witł.

OBWIESZCZENIE

87.25

Łódzka

80. 1/,

warszawska.

wej

fP/0

pożyczka

-.-

-.-

yq-.
„

4°1 0 m

Łodzi

„

..,,.~

-.-

nllkłat

mie~j,

miejsrowej.

naleiącemi dotąd
nałta.y si~

do ko.mendau-do tego od·

zwrarać

dziruu.

dnia 21 ezerwea 1918 r.
Gubernator wojskowy
Barth

gMeral;mrueznik.

...

Naczelny Redaktor: Cezar Zawiłowskł.

GM i

tury

l.ódź,

-.- -.-

5 °Io

li

Biura mi~ się w tymże gmachu, co dotych
czasowa komenda.n.tura miejska, przy ul. Piotrkowskiej nr. 189.

m. Warszawy z r. 1916 • • 101,25 100,25
1
4 /i °to pożyczka m.
Warszawy • • • •
5% Usty w.st. Tow.
Kred. m. Warsz. • 89,25 88.25 88.90
-,4.1/,
oo ~
"
41/ 1 °to listy zast. Tow.
Kred. ziemskiego . 94.25 93.25 00.50 75

-.-

„Oddział służ.by

Ze sprawami,

wartościowe: ~danol0=-1 Załatwiano

Papiery

komendantura miejscowa urstala

dniem dzisiejseym rorz;wiązana.
W jej miejsce utwonon.o przy gubernii wojsko-

Notowania i dnia 2lS Lipca.

37,5)

nej żony. Pierwsey z nich dostał s.ię w roku
Liry
_ 50
37,5)
1914 ciężko ranny do niewoli se~kiej'. ZoGuldeny ho-lend.
=
131
( „ 78,115)
na jego otrzymała urzędowe zawiadomienie,
161
( „ 96,718)
te mąż jej padł na polu bitwy i zawarla po- Yeny
wtórny związek. Przy nowym ~borze drugi
mąż uznany został za zdolnego 1 wyruszy! w
pole, gdzie na frorrcie południowym wpadI w
ręce Serbów. Po odwrocie Serbów obaj nieW Hadze o!flrzymaoo doniesienie z Paryznający się wcale męźowie, przewiezieni zo..
stali na wysp.ę Asi.nara, gdzie umieszcz.cmo ich ża, iż druga !J-Ofyezka francuska nie zostanie
we wsPólnej kwaterze. Pewnego razu drugi wydaną wcześniej, jak we wrze§lliu.
mąź otrzyma! z domu przesyłkę z dołączoną
fot Jgraiią żony; fotografię ogląda! takie mąż
włoskie.
pierwszy, wołi:ee czego cała sprawa się wy'
jaśniła. .W P.i~'Wsi,ej eh wili przyszło mię.dzy
LO'!lrlynu d-0noszą, że Wloehy zaciągną
()borna do żywej.wymiany słów, wkrótce Jedjesienią
nową, pofycikę woj.Eminą w wysokości
nak obaj· J]ni~":pogodzili się i wspólnie
2000-3000 :ńiil htów.
.spużyli dar$; 'W'S~~ĘieJ rony.

-

-.- -

lew 79.1A -

Giełda

w ZMt.

225. 1/,
158.-

lei - , - -

Bulgarya

Cesarsko-Nienrleeild Prezydent Polleyi

5.35

224.1/, -

koron

Rumunia

149 robli (równia 94,575)
92 Yt
( „ 52,08)
~ 92
( „ 52,08)
53
( „ 3715)

_

tąd.

5.SS -

gulden.
koron 157.1/2

Austro-W '!)gry

=

szwajc.

dolar.

Dania
Szwecya
Norwegia
Szwajcarya

Wiedo.m<l$1i" z dnia

8 lipca. w dniu 7 b. m~ na giełdzie :petersburskiej
notowano lllł$!ępujące kursy . dewiz:

„

oirle-

szalym posbm>ię z eałą suroW-Okią.

eesam.o-~ Preeyden.t P~

Pisma kcalfryjne, zwlaszc-m· francuskie i
wlt•skie rci;i;pfoują się o nJ\'tej dwudziest<l-miliardnwej p.o~yezee, którą zan.Jcnają państwa
te zaciągnąć wspólnie za grani~ą, zwlasLcza
w glównej mi~rze w Amery~e Pożyczkę tę uchwalono na l'.&fatniej konfel'encyi finansowe1
w U.mdynie. Glówne gwarancye przejąć ma
Anglia na siebie. „Oorriere della Sera" pisze, że uchwala ta oznacza prowadzeme wojny
na, sm:erć i Zj!'cie.

10 funtów merl.
Kctrony szwedz.
Korony duńskie
Franki fra<!fc.

Barth

OBWIESZCZENIE.

Niemiedkie fabryiki parowoz&w dostareeyw ciągu pierwszeg-0 pólrocr.a kolejom rzą
dowym 2,000 ciężkich parowozów towarowycll
wart-0ści 220 milionów marek. Jest to rekord
osiągnięty w bud-0wie parowozów. Wszystkie
fabryki dostarczyły w ten sposób % ogólnej
produ.kcy1 .rocznej.

Wed!ug gazety

dnia 22 lipca 1916 r.
Gubernator wojskowy
..vVI

Rekord budowy parowozów.

f oiynzka

rano o go<h. 6 przez roz.

l""-'P·
'
general-pornemik:.

ły

.,,Giornale d'Italia" donosi, ze ksiąię Monako zwiedz.il front włoski i byl przyjęty przez
króla w1oskiego na śniadaniu. Z fr-0ntn przybyl książę wprost do Rzymu, gdzie byl przyjęty na posluchaniu u Ojca świętego. Przyję
cie księcia w Watykanie odbyło się z wszelkimi honorami przynależnymi kierownikom
państwa. Fakt sam w sobie zaslugl.ije na uwagę, o ile że dotąd panujący katoliccy, ze
względu na rząd włoski, mieli zawsze pewne
skrupu1y co d-0 skladania wizyt papieżowi.

spełniono dziś

Yykaz Banku franGuskiego z d. 20 lipca.

Dyskonto trane. paip.
skarb. na r-k obcych

Wedlng sprawozdań urzędowyeh ostatnio
wiercenie węgla na śląskl!l Austryacltini nie
mialo tego napięcia, oo lat poprzednich.
Austryackie Towarzystwo górniezo • hutnicze przeprowadzalo wiercenia w Dolnych
Kaczycach, Górnym żuk-0wie, Bruzowieach
(dwa otwory), Pruchnej i Otrębowie kolo
Frysztata. Bracla Gutmannowie w Kaniowićach kolo Frydkn. Witkowiekie Tow. górni·
eze i hutnicze w Chybiu i Ligocie kolo ·Bielska, M-0ntańskie T'°warzystw.o w LipnikuĘialej w Górnym. żuk.owie.

Il

Paryża donoszą, iż ogloszono tam de- I

z

państwowa

YierGenie węgla na 8tąs1m.

OBWIESZCZENIE.

Wy!lawnictwo nolskiti A. NAPlfil\ALSKI
ll. ZłWIWWSKI.

Nadesłane.
b. star. ardyn. klin.
Dr„ Jan Ałapl•n szpit.
tur• .fiuam.

War&zawa, ul. Królmska Z3. f:tji:~ ; .l.:O::dni"
0

lll(j~kna

Codziennie

iwle.żo

.,;.,, , 1:117.l!Jie

palomt
.

101"9-10-1

Sprzedaż

hurtowa i detaiiczna.

Skład

ZGIERZU

podaje do wiadomości, że egzaminy wst~ne <!o fdas. ~
nych. oraz od l do VII włączn!e. rozpoczną się 15 ;SJCrpm~
Podania z dołączeniem metryki 1 10 rb. za e~mm PTZyJ·
nr.ije kancelarya szkoły (ul. SzaęSiiwa, dom W. Kautza).
codziennie od 1-0 do 12 godz.
789-12-1

Największa

•

lilłllHI

Marya
Zarzycka,
FC::=:a
podaje do
Rodzii::ów i Opiekunów,
roku
wiadomości

~zan.

ie od

szkolnego 1916/1911 otwiera

pensyonat w

Łodzi

Jll'IV

lłl B11nr011I

Br. ID,

awiado 1en1e.

am.ooo
„ u7o,ooo

„

ncząstlru leśnym Molenda, beZpośrednio
prey wązkotorowej kolejce, prowadzącej do ·Tuszyna, do sprzedania 400 metr„ sześciennych

li

]:lodaje do wiadomośc4 że pozostawione w wagonach ró~ne przedmioty s~ do odebrania w biurze Zarządu. Kolei, Tramwajowa Nr. 6, codziennie, . oprócz świąt, od godz. 9 do 12 przed porudniem i od 4 do 6 po południu.
Przedmioty nie odebrane do d. 10-go sierpnia r. b., b~ą oddane Łódzkiemu Towarzystwu
Dobroczynności.

1002-1

••••
!:.1

w

1082-1

~M~~!!"~"'!!} !~l!_~.!1 f ł
'iii ŁODZI,

ni. Placowa UJ„

Egzamin wstiwrie powakacyjne rozpoczynają sie} 20-go
·sierpnia 1916 r.

Oyre~tor

11

EMSjff

• .
ełozony
1

863-15-1

V

ł

ł

Cz„ Bagieński„

.„.„

*W

W

FAQ

Szk:o.ty Handlo"W""eJ Męskiej
na pr?wincy! przeniest. moż.~ swą szkołę
do miasta większego, me ma1ą.cego szkoły średniej lub objąć może kierownictwo szkoły już istniejącej.
Zgłoszenia nadesłać proszę do administracyi Godziny
Polski, Łód.t, Piotrkowska J\11 86, pod Mt liOO.
1018-7-1

li

••••

„

(najnowsze systemy,

830,000

8%9,000

„
„
„
„

zoo.ooo

mmyny do prania, maglE, wyiymaczki.
Polskie katalogu

„

Dogodna

50,000

„

llO OOO

810,000
"
70,000
Oprócz tego jest wiefe wy gr-tnych po 60,000, 50,000, 40,000,
30,000, 20,000, 10,000 Marek
i t; <L do wylosowania.
Cała loterya składa sią z 100,000
losów, z których 56,020 nume-

rów, a zatam przasuo

pu.ł'a:n.va

w 7 ciągnieniach wylosowana

·musi. Tak · rzadldEJ spnso„
bnnlcl 11zyłłklsg11 doJścia do
mąjątlm, w tych cl~kich czasach, nikt nie ·.powinien zaniechać. Wysyła się losy do 1 cią.gn ienia w cenie
cafy ·los pół losu ćwierć los~
Mr. 10. Marek 5. 'Viarek2,5l~
za popr7:edniem nadesłaniem
naieżno$c1 przekazem pocztowym. Zą.danie odpowiedniego
losu powinno być podane na
odcinku przekazu pocztowego,
lub tet na wysłanej jednocześnie karcie pocztowej.
być

llrzęlinma tabslkę, zaopatrzoną

w herb pafistwa i z ~k~ze~
wkładów na przyszłe c1ą.gmeme
oraz spisem wygranych wysyła
się na ~ądanie gratis l fl'anco.
Każdy, biorący udział, otrzymuje natychmiast po cią.gnienm

Dom bankowy,

łlam.burg.

R.. Pipikowa, -

-

z dyplomem Ces. Ak. w Petersburgu, praktykują.ca 25 lat, przyjmuje od 12-5.
Łódt, Andrzeja 39 m. 10.
.

r

i

•

Polecając si~ łaskawym
względom

pozostaję

Szan. Klijenteli,
z powaźaniem

901-10-1

'

fiAfTALUl!f;
łapki na muchy

tylko w. najlepszym
gatunku h u r to w o
i detalicznie najtaniej
do nabyda w perfumeryi
KOSMOS, tólłź, Piotrk9WSka flfi.

\.

j

108ti-1-1

Potrzobuy jest

studen·t

z wyższego kursu medycznego,
jako guwerner, do 3 starszych
chłopców, na wyjazd do Łodzi.
Oferty proszę składać: Aleje Ujazdowskie 17, A. Lewandowski
Warszawa, a w Łodzi w admini·
stracyi „Godziny Polski", Piotrkowska 86.
~•.IBiilmllllllllllll:B!l!illlBllll

wanny
z odlewni

kąpielowe
żelaza

i

emaliowana,

PiBGB kąp iBI ow8
i

nierdzewiejące

nadeszły

tńlłź,

Henoch Warszawski
Piotrko11"1ska 107.

· ro Ogi. ,M rkury" Piotrk. 92
0

lU l-fl-1

Nauczyciela stunoorafii
polskiBJ i niBmiBCkiEi

. Binke

poszukuje jedna z uczelni. tutej.
szych. Łaskawe zgłoszenia pod
Łódź,Piotrkoma Nr. 33. „Ł. J." do Administracyi „Godzi·
ny" Łódt, Piotrkowska Ni! 86.
961-2-1

jeńców)„

-ł!O„

Admlnistracya dzion. „~OUZllA POUKI"

Ino Wadi~

•o'
dz!;I rmtrkowxka
.
U

~rsza._.a
86-m
VI u, ·
w .5

Er1waflska 1a,
róg Marszałkowskiej.

oraz fil.je i kantory::

w Salzbrunn.

w Będzinie, w C:z112stm::hcwle, w Ciechanowie, w Garwolinie, u Ka·
Hszu, w Kielcach, w Koluszkach. w ł.omiJ, w Łowiczu. w l!Wławie,
w Ostrowies u Małkini, w Pułtusku, w Płocku, w Siedh:uu:h, w Sie·
radziu, w Skierniewicach. w Sosnowcu, w Tomaszowie, we Wła·
cła111flm1 w Zawierciu, w Zduńskiej WoU i t. d„

I ws a.
Wszelkie nowoczesne wygoay@
Zrzy minuty oi żr6Det
źywnośei

Akuszerka

trwałe

mój zaopatrzyłem
w wielki wybór róźnego
rodzaju

1m11mmmmmmmm1mummummmmmum1mmmił

Zapas

·.u-2f>-.l

Skład

opłata

toh eyer

włosów).

Przyjmuje od 8-2 r i od 4-9.
Panie od ii-o op.

100.000

J:l!)J:l!)ll,!)Ci)':(

Pensvonat
t

Choroby zcwnotrznB i ~łllsów.

Leczenie elektryczn0Sc1ą, elektrolizą (usuwanie szpecących

ooo.ooo

8amnol Huckschor, xunr.

szybkoszyjąee~

k:.o;m:o"\JVee,
Maszyny do pisania,

cy a oalicya
Cena k.

domu Sche1b1era.

„ m.ooo

ne. Zamówienia· prosimy zaraz
i najpóźniej do 15-go sierpnia
zwracać do firmy
1054-10

aszyny do

-: P· t. : -

E. W en.de.

840.000

„
„
„

m,oim

urzędowy urykaz łaS11wad.
będą, pod pafistwową.
gwarancyą, akuratnie wypłaca

Rzymowskiego
(wraiema z obozu

850.00!J

„

Wygrana

wszystkich kśięgarniaeh i kantorach „Godziny Polski", Warszawa, Erywańska 18,
Łódź, Piotrkowska 86
----<E praca

Skład główny
897-5-1

ł

0

860,000.

„

Milsza 29.

6

z druku i jest do nabycia we

Wyszła

Łodzi,

2 Polskie 8 kl„

····-····
Zff RZ~D KOlfl ElEKTRYCZUEJ łODZKlfJ

przeprowadził się na zą~ailz·
ką 1, róg Piotrk?V(SkieJ, do

wygrana. w· najwypadku wynosi

„

2.

77:?-10-1

Or. L. PRYBUl.SKI

Marek OOO.OOO · Marek· SfłS.000
„ 890.000 „ l'IOUIOO

W

dla uczenie. uczęszczających do szkół flrednich. Zapewniona jest
troskliwa opieka i pomoc w naukacll. Lokai według najnowszych
101$-fi
wymagafi hygieny.

11

.

_... UDD.DDO lmk, wzel.

•

A KI

Łódź. Południowa

szczę~liVt"Szym

drzewa sosnowego.
.Z piśmiennemi ofertami zwracać Się moma do·
li
Cesarsko-Śledczego Więzh:1nia Żeńskiego
Dyrektor Stefan Pogorzel!!!.lk:t„ li

B
li
BBllilli_ _ _ _ _ _ _ _ _

pdslwv..

obowiązkowo wygrywają..

2iaarząd

1-~e ~zkołJ Han~lowoi

Dr.

w-.ne pnes

11

li mmnnów '. m.ooo Marek

6.

····-····
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·
koedukacyjnej

Choroby dzieci

W;rnrane

g'WllraJ!łu-

Wielkie. 'szanse wygrania przedstawia gwarantowana przez wolne miasto Hamburg loterya pieniętna, w której

TEODOR WAGNER
~~~~Lf.!~!J:~~!~.-~!~~- otwarty od 9do 12 i od 2do

ania

UCZęiGll

llllilion Mar.o

poleca

---··-··-··----·-·····---
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Onł8
n

'llf'7Kl"'D&

przyjmują ogłoszenia

po cenach redakcyinych do:

,,Godziny Polski"'

„Dziennika. Polskiego" "" Częstochowie
,,Gonea Kujaurskiego" "W"e 'Włoeła:wku„

zapewniony. _ .
63i-5-l

I

10'5-'?-1

Lekarz-Dentysta

Se GO

I

tóilż,

DlN~

Kmtantvnnwska 1B.

Przyjmnic od 10-1 t od a- H.

Kran•• szwslizkiB!iD madal l.llalmo
1914, 4 nagrody pai'istwows, S na"
grody mlajskie, '.Ul edznacz11'11.

ORYGINALNE

LIKIERY
KONIAKI
PONCZE
B. KASPROWICZ
GNIEZNO.

Dnłoszonia

drobno:

lml!llillilill!/;!ll;llitlllZ:::mii!l!ililil!!S!!?l!!!il:lil!lii!lliil!ll!!Bi!llł1!

I Mohlo z 4-ch pokoi wyprze.U. l•tUU u dam tanio. Łódź, Piotrkawska 189-9.

1055-3

!ir!l'1 sprzedam meble tanio.

Łód:t, Sw. Anny 17, m.
Zu ll1'parter.
A• front,
1066-3
~.

Aknsmrk8

25.

P r ZYJ. m u1· e. Łódź..
. trk
k
2
P10
ow.:. ·a8 ~25i:1i

ilrii~b St. Rlli:Jzińskiego,
Ul> Łódt, P10trkowska
Jl&47, róg Zielonej.
981-15-1

Dim10

lb~I

Ws

r

ilinlol'ł~ummi Ja.~osiń~ki11m11 ze
Uulu!l umnu wsi Klęki, gm. Dobra skradziono weksle: 2 oo 100
rb. wystawione przez Józefa Ja·
rosińskiego, zamieszkałego we
wsi Kaiinów, gm. Bratuszewice,
l weksel na rb. 100 wystawiony
przez Antoniego Kucharskiego,
zamieszkałego we wsi Koźle, gm.
Bratuszewice, 1 weksel na rb. 250
wystawiony przez E.dwarda Pilarskiego, zamieszkałego we wsi
Klęka, gm. Dobra, 1 weksel na
rb. :,l;Ji, wysta\Yiony przez Władysł.awa Sułkowskiego i Bronił
s łk k
·
s awę u ·ows ą, zamieszkałych
w Widzewie. ul. Wilanowska, 1
weksel na rb. 151 wystawiony
przez. Bronisława Natkańskiego z
żoną, zamieszkałych w Widzewie,
ul. Grzybowa; Kwit na rb. 60 wystawiony przez Władysława Budnika, zamieszkałego w Widzewie,
u!. Wilanowska, oraz kwit na rb.
60, wystawiony przez Adama F!Lśnika w Łodzi, ul. Przeja;.<l ti5
Dokumenty nieważne. Zastrzeżenie zrobione.
107S-1-1
.

Hm;11mknio

p<_>koju dla d'A'.óch

o- M!ltnr11v\'t!l

urn

(gill}nazy.
J?olskie)
utrzymanfom w I es is tej miej- cyalnoSć: matematyka, łaciński.
s co w oś c i. Oferty z podaniem Oferty w administracyi „Godziny
warunków sub L. L. 1083-1-1 Polski" Łódt, Piotrkowska 86, dla
„R. G.".
1022-2-1
{1 11
detaliczna faryny ho1111
llil U Iender..kiej. Łódt, Wi- MOb.IB sprzedam tanio, byle zadzewska 79.
1075--S
raz. Łódź, Nawrot 49, m.
12, front, I piętro.
1049-1

fiJ!lll!.i !IJU sob z całodz1ennern l'łu U lJJ!J l.ł udziela lekcy]. .Spe-

r„ed!lz·

Knn·I'-

futro używane w dobrym
Upy stanie. Oferty: Warszawa,
Zelazna 41, m. 43,
1076,-2
_ _ _ _ _ _._..,_____

Hl3Dr1JnWioP
z niemieckim z pierwu Uu mu szorzędnemi referen-

cyami poszukuje odpowiedniego
zajęcia. Oferty w administracyi
„Godziny Polski",
Warszawa,
Eryw-'lńska lS, dla „Handiowca",
lOOl-l

Po"oi·o
I\ Il
.Ni. 14,

umeblowane do wynajr;-

znownd11 biedy

bb.,:;a11:1. o opie-

cia. Łód:t, ul. Przejazd
I' UV Ił kę nad dz;ec<oem; 4-y
II piętro, front. 1071-3-1 lat chłopczyk inteligentny. ojciec

dwa lata nieobecny. Warszawa.
- - - - - - - - - - - Wspólna 14., m. 22.
1003-5
Tom~r na ubranie męskie tanio
nu sprzedam; Lódt, Sw. Anpaszport nie~iecki, .w~
ny 17, m. a, front, parter. 1048-3
u lłq dany w Łodzi na muę
Katarzyny Sandomierskiej.
prosi o pracę, przerabi~
..
1080-1-1
il UU materace, meble, krm
pokrowce, może wyjechać na pro- zan·1uał paszport niemiecki, wyy q dany w Łodzi, na imię
do wryna1"io.da n-. 10 wincye. Warszawa, Leszno :<7-31.
„
Janiny Wawrzyniak.
1077-1-1
lfrontowych pokm z
kuchnią. z wszelkiemi wygodami.
V klasy gimnazyum BrauŁódź, Dzielna 31J.
1026-3
·
"''
na, przyspasab1a pod Ne"' .z!in"1na.1 .paszport niei:iiecki,
runkiem swego ojca, do.świadczo- Uy llą, dany w Łodzi, na 1m1ę
nego pedagoga, do niższych klas Eugenii Rajchman.
1076-1·1.
tokarz na drzewo. O- tegoz gimnazyum, a równieź do
i IJU J ferty sub „Tokarz" innych zakładów naukowych. Po„Godzina Polski'\ War3zawa, E· informować się można up A. Tu- z!!. l'l°fftlłł paszport nie1!1iecki, .Wf·
rywańska 18.
1061-1 wima, Łódź, Zawadzka ó, m. 10. uy ą dany w Łodzi, na 1m11~
__.....,,.....,.,_....,.._ _ _ _ _ _ _...__...__ _ _ _..;.96;.;6-;....,..3-.,...1 HroniSława Porady.
IO 5-1

Z!lg·inaJ

T!lp'lpor·

NatJchm1·ast

Uczon'

.wr-

pgtfllDbfiV

----------lillJnd!l uro>Jlniona krawcowa,
.
!U.UUU, znająca się na gospodar- t1fmiio rosyjsk!e wyborowy. eh
istniejące biuro·J;I·róśb. po~
łni 4 lat oddam z powostwie wiejsl<'· em, poszukuje zaj e- J umu gatunkow poleca war- U !L rad
prawnych K?c~~mo- .z!lnin::i.ł paszport niel!liecki . w.·f·
ruł <\u nędzy. Warsza'Va,
d11. Wyro'ł;::ania skromne. Łódi, sza wa, Bielańska 9, rn, o4a, pra- w1cza w. Warszawie
przemes10n-0: Uyillą . dany w Łodzi, na nmę
na 14, m. 2-.!.
1002-4 1™m-..łlid'.±Zfir4WWWiil ~"·wro<;99 m. 8.
wa oficyna, dru;,.a sieli. 1053-'-l:i Miodowa 18.
Wawrzyńca Nowickiego.
·
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211 f!!f.

