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Bitwa ronlnJgai~a. 
-:-

Współpracownik \\'ojsl,owy "Ti~ 
tnesau, pisze, jak donosi.ą z Hagi, 
przy końcu swego artykułu o poło
~eniu na wschodnim terenie wojny: 

"Ogólne położenie Niemiec pod 
\'VIględem dyplomatycznym i wojsko
wym wymaga drastycznych kroków, 
:a położenie armji nienlieckieiw Pol
,sce jegt tego rodzaju., ~e spodziewać 
Się n~leiy. po obecnej ofenzywiede
~ydp.jących rezultatów. Nie po~rze· 
buJemywierzyc prze&adionym wia
domcś~iom o silelic~ebnej Niemców 
i Aus!r;nków,o której się czyta .. 

Obrońca Petersburga .. 
(k) Mianowanie generała Russkiego 

dowódzcą armii ogłaszają obecnie pisma 
urzędowo. "Russkoje stowo" zauważa, 
że ~ Rusśkij będzie dowodził armjami, 
ktore będą musiały bronić Petersburga. 

Wszystkie archiwa władz z Rygi, 
zapasy pieniężne filji banku. państwa i 

. akta sądowe, odwieziono 19 lipca do Pe
tersburga. Rozpoczęto opróżnianie skła
dów intendentury. Urzędnicy państwo~ 
wi dostali nakaz, aby byli przygotowani 
do wyjazdu. 

. W ostatnim tygodniu opuściło Ry~ 
gę przeszło 10 tys. osób cywilnych. 
. . Kolejepółnocno-zachodnie otrzy~ 

. mały nakaz, aby stawiły do dyspozycji 19 
pociągów dziennie, celem wywiezienia o~ 
puszczających mt:isto. 

Mitawa robi wrażenie wymarłego 
miasta. . 

Rosyjska ustawa ClI unii.eIPQtetacb. 

PETERSBURG, 20 lipca • 
• Rieez" oświadoza w artykule wstęp~ 

nym~ . 
Nowa ustawa o uniwersytetach, z wy

jątkiem kinu Bzczególów, jest wprost chy
bioDą, ponieważ utrzymuje w mDey tylko 
dotychczasowe braki, które zaprowadzono 
jeEz~ze w 1884 f., by stłumić autonomję 
uniwersytetów i uczynić je wył~cznie or~ 
ganami rządu dlll celów nie mających nic 
wspólnego z celami wykształcenia. Rezul~ 
tatydotychczaaowego rząd:!lenia uniwersy~ 
tetami doprowadzUy do tego, że niema w 
Rosji techników, inżynierów, lekarzy, che
mików. 'fizyków i t. d. 

Pobór wojskowJ' w Rosji. 

'PETERSBURG 21 lipca. ..Riecz" do 
nosi: Rada ministrów postanowiła powo
łać do wojska jeszcze w ciągu b. r. uro~ 
dzonych w r. 1896, którzy powinni by słu~ 
żyć dopiero w r. 1917 .. 
- . MOSKWA 21 lipca. Według "Rus~ 

gem-o donosi paryskie wydanie .NewYor~ 
Heralda« z Nowego Yorku: W jednej z o~ 
s1;atnich m6w agitacyjnych w W aszyngto~ 
me nawoływał Bryan zobotników do za
końc.z~~ia wojny zaniechaniem wyrobu a
mUnIcJI w Stanach Zjednoczonych. ..He
ra1~". uwafa z~ ba,rdzo prawdopodobn . .:l 
CZęSClOW~ ogramczeme w wyrobie amu!iicj~ 
gdy:t NIemcy i Irlandczycy podjęli wieikl 

- propagandę za wnioskiem Bryana . 
. W fabryka~h _ w Bridgeport strajkuje 
jut 8000 robotmkow, a w fabrykach brov.i 

. w Connecticut około 3000 robotnikóllI, 
Znane wielkie fabryki amunicji "Reming
!o~" ogłaszają, te na razie nie mogą pod
ląc pracy. 

"owe kredyty. Anglji. 
. HAGA, 21 lipca. Wangielskiej izb. 

gmm uchwalono jednogłośnie żądane kr. 
dyty wojenne w sumie 150 miljonów fun 
tów szterlingów. 

POTl8rót dwóch parowców duns"iicb. 

'. PrzecJw~}dm, stojąq~ .... wojska 
l'osrj~kie Są' prawierównie silne. 
jeżelf sięt'yłkote wojska liczy, 
które są do"tatecznie uzbrojone. Nie 
mielibyśmy obawy o wynik walk' 
"Polsce, gdyby zaopatrzenie: się w 
'8.municję nie tworzyło 'tak wątpliwe
go czynnika. Gdy jednak jest do
wiedzione, że brak jej, położenie sta-., 
je si~ nadzwyczaj niepewne. Wy-

Ministerjum rozporządziło, aby. na 
dorpackim fakultecie teologicznym od 
przyszłego semestru ćwiczenia prakt~.!cz
ne odbywały się w języku rosyjskim. 

-kiego S~owa" panu~e w Rosji brak robo-
tników. Aby temu zaradzić, mają sprawa .. 
dzi~ p_rzez Charb!n ktilisow chińskich. 

.yjazd konsulów z Warszawy. 

KOPENHAGA. 21 lipca. Dwa pa
rowce duńskie, zamknięte od początku woj
nx w porcie Windawy uwolnili obecnie 
Niemcy: . Okręty przybyły wczoraj do 1(0-
penhagi 1 zostały podczas bombardowania 
kilka razy trafione pociskami. Ujają się 
one do Helsingforsu do doków dia napra
wienia uszlwdzeń . 

. padki przyszłegt> tygodnia.' przedsta.., . 
wiają wielkie zainteresowanie drama
tyczne" . 

Krytyk wojskowy' .. Telegraphu" 
pisze, podług telegramu z Londynu. 
że los aFillji angielskiej w Flandrji i 
narodu . angielskiego w domu jest 
śdślepofączony z olbrzymiemi wal
kami pomi~dzy Bałtykiem a Morzem 
Czaruem. Ostateczna decyzja, któ
ra jedn3j. albo drugiej .stronie da 
klęskę lub zwycięstwo, padnie na 
;wschodnim terenie wojny. 

Rosja, lłJ klesjczach. 
.. ' Ody Niemcy pierwszy raz ukazali 
się w prowbiCiac.n :nadbałtyckich, .' było 
,to tylko ładną wycieczką.>dzisiaj jest to . 
już decydującą' ofenzywą •• Okrążenie ro:
syjskiego frontu północnego zbliża się 
coraz szybciej... Okrążenie to je.stdzi-. 
'Siaj inne, njż było w lutym albo marcu, 
'<działa już front orenzywy austrjackiej. 
od południa bezpośrednio na połączenie 
tyłów frontu nad' Wisłą, który teraz i od· 
północy się osacza. Już Brześć Litewski -

.. jest rosyjskiem centrumoperacyjnem, a 
Wal'szawa zagrożonym . punktem wysu ... 
,riiętym. Wprawdzie Hnję fortec trzyma
ją je$zcze ruchome sny, lecż nie posia" 
;qają dostateczn ej siły odpornejl aby je 
~maći tą samą ~lastycznością)/:iak. 
.Jutym. . .. 

. Kleszcze, scieśriiające się odpQ.;.. 
l10cy ku: połudR1owi, podjęcie ofem:ywy 
,rzezgenerata. Woyrscha i· straż . front()~ . 
\wanad Bugi~m i Dniestrem przedsfa.. 
tpViająolbrzymią;_ strategicznie genjalnie 
rzalożoną,operację. .!C •• 

. . CzY jest lepiej usunąć się iskon~ 
rentrować . nakrófszym froncie, o tern 

fEi. u. S;iaecvd.~ .. ~.ćohec.l}ie. d<!~Ó~. z!w:, !o:. " ~ w. te) ;'pow~el . chwIl1, )ezeb' JllZ 
·me~9~dla. 

W ostatnich dniach wywiezion:> dal
szych sześciu pastorów protestanckich 
z prowincji bałtyckich na Sybir, pomięM 
dzy innymi znanego pastora Stavenha
gena z Bausku i Glesera ze Starego 
Dworu, któremu grozi proces o zdradę 
stanu, ponieważ na kazanIU wzywał swych 
parafian, aby nie uciekali przed zbliżają
cymi się Niemcami i nie burzyli ani 
palili swej chudoby. 

Z Cbrystjanji donoszą, że konsul an
gielski \V Warszawie już przed tygodniem 

. radził, aby jaknajprędzej Warszawę opuścić •. 

Z nominacją Samaryna na proku~ 
ratora świętobliwego Synodu i ustąpie
niu Szczegłowitowa zmieniło się w osta
tnich tygodniach sześciu członków gabi~ 
netu rosyjskiego na ogólną liczbę 10. 
le stal'ychlńinistrów zatrzymali na l'a~· 
zie swe teki: Sazonow, minister mary
narki Gregorowicz, minister finansów 
Bark i Krywoszein. Ten jest bezwarun
kowym przeciwnikiem Goremykina i 
bez wątpienia będzie jego następcą. O 
losie Sazonowa twierdzą, że rozstrzyg
nie się w B"lkareszcie i_ Sofji, czy mini- . 
ster ten nadal pozostanie. Na ostatniej 
audjencji oświadczył ma podobno Cal' 
bez ogródki: 

li WysokO' oficjalny Kołokołft żąda, 
aby na ministrów powalano ludzi z do
świadc.zeniem' zawodowem i usposobie
niem. socjalnem'" • 

Kran pol1tvcznu. 
Slli:~f administracji cy.wi IRej krajów 
Z8Jętycli po prawej siRTonie Niemna. 

BERLIN) 21 lipca. Poseł do izby 
posłów sejmu von Gossler Schat powo- \ 
łany został na szefa pruskiego niemieckie
go ~rzędU: cywilnego wszystkich przez 
niemców. zajętYch obszarów. rosyjskich po 
prawej stronie Niemna z siedzibą w Tylży, 
Rozporządzenie 1l3czelnego ."dza 11"0-

~yskiego. 

'pETERSBURG., 20 lipca. 
Jak .Riecz" donosi, nowerozporzą· 

dzenie glówno-k(Jmenderując~go pr~estrzega 
uśi1ni6 przed urządzaniam pogromów i roz~ 
puszczaniem niepokojących pogłosek i na-

'poJ.llin:r.do skupiania wszystkich . sił dla. 
'zorganizowa.nia- .kraju i zachowania spo-. 

koju.· .~ 

. "Dziennik ten donoęi tei, że na wolne 
miejsca wakademji rflcerc;Ljej przyjmuje· 
lię' obeenietakże OBOlJy. nie posiadlljl}C6. 
jłP~pi~,;alj!tO . wj'kiłl$tałcenia. 

Tę samą rad~ udzielili obecnie i konsulo
wie innyoh państw, tak że obecnie zadnego 
Francuza, Belg;jczyta, Włocha lub Serba 
w Warszawie niema • 

Środki O!!iltf"ożnośog lilia KlI"ymie. 
WIEDEŃ, 21 lipca. Jak donoszą z I(onstanty· 
nopola napomina rozkaz komendanta Sewa
stopoIa ludność, by po odpowiednim o
strzeżeniu natychmiast opuściła wybrzeża 
i przebywała w domach. Należy się mia
nowicie liczyć z możliwością silnego ata
ku nieprzyjacielskiego na wybrzeże; także 
S~wastopol mote być wzięty pod ogień 
dział.owy. 
Generał IhBsski naczełllJym 1l!fGłh:em. 

SZTOKHOLM, 21 lipca: Generała 
Russkiego, dotychczasowego członka rady 
państwa i wojny zamianowano, jak obec
nie urzędowo ogłaszają, wodzem naczel
nym armji północno-zachodniej. 

Książe TlPubecki .. Bukareszcie. 

SZTOKHOLM, 21 lipca. Z specjal
ną misją wysłał car do rlukaresztu posł<l 
iosyjskiego w Niszu, księcia Trubeckiego, 
po załatwieniu której ma powrócić do 
Niszu. 

PołGźelll"ie W Bułgarii. 

KOPENHAGA, 21-go lipca. O poło
żeniu w Bułgarji piszebllłgarski organ rzę

. dowy "Narodni Prava u
: Nastrój w kraju 

jest podniecony do najwyzszego stopnia. 
Chwila jest przepełniona elektrycznLścią· 
Bułgarja nie życzy sobie wdawania się w 
awanturniczą politykę, z drugjej atQli stro~ 
ny życzy posiąść obszary kraju) kt9re pra-
wnie jej się należą. 

RumIlInia i Bułgarja pozostaną 
11i12al1trą!ne. 

'. BAZYLEJA, 21 lipca. O nowej" oIen
zywie Hindenburga pisze bukareszteński 
.Vittorul U

; Rumuński sztab veneralny 
stwierdził lepiej faktyczne położenie, niż, 
egzaltowani polltjcy. ktÓiZy poświ~ciliby 
bez po~ytkuwojsko rumuńskie. 

Pod zwierzchnim dowództwem cara 
Ferdyna~da rozpoczęły się wielkie mane
wry bułgarskie pod Newrokopem i w No
wej Bułgarji. Turcja przysłała na nie 2 
oficerów.· 

Buch pokojowy· w .. A:15ef'ycs. 

ESSEN D. R 21 lipca. Według do
niesienia z Genewy .Esener Oeneralanze~-

Uciecz"a włoskiego II'.J'OjS~~3. 

RZYM, 21 lipca. "Corriere delia S~ra\&. 
donosi z Tunisu, te włoska załorra Nali1łu 
w Try~o1itanji, .w ucieczce prz~d dobrze 
zor~amzowaneml rokoszanami, uszła pod 
Jehlbat przez granicę tuniskq. Władze 
francuslde przyjęły ją uprzejmie. 

BłaganierosJ'lskie c pomoc. 

Urzędowe rosyjskie pismo wojslrowe 
"Ruski] Inwalid" picze o bardzo poważ
nem położeniu militarnem Rosji i w~)la o 
pomoc do sprzymierzonych, bo obecna 
walna bitwa na froncie rosyjsldem iest bi~ 
twą rozstrzygającą o całej wojnie światowej. 

Strategicy niemieccy zrozumieli jasno, 
że Rosja jest najniebezpieczniejszym prze
ciwnikiem, który musi być przed wszystki
mi, innymi pokonany. Operacje na in
nych frontach załatwią się potem same 
przez się. Biuro Ritzaua dowiaduje się z 
Petersburga, że tam połoienie ocenia się 
z całą powagą. Tak długo, dopóki trzy
ma się front nad Wisłą, gdzie położenie 
jest jeszcze dosyć pomyślne, jest jeszcze 
nadzieja. 

Kek08co_ prezesem ministrów. 

SZTOKHOLM. 20 lipća. W Peters.
burgu obiegają pogłoski, że car zaofia
rował Kokowcowowi stanowisko ministra 
finansów. Na ogół istnieje przekonanie, 
że Kokowcom obejmie znowu funr;:cję 
prezesa ministrów. 
Wł:idze rosyjskie pr:recim pngf'omom .. 

SZTOKHOLM, 20 lipca. Krążą tu 
pogłoski o możiiwości powtórzenia się 
pogromów w Moskwie. Takie same po-
głoski krążą również w Rosji, wobec 
czego władze rosyjskie zdecydowały się 
na wydanie publicznych odezw, prze
strzega;ących przed wszelkiemi rozru-
chami. 

Książę Jussupow oświadczył, że nie 
ścierpi w żadnym razie gwałtów l'f"Leciw 
mieszkańcom stolicy i ich mieniu i ape-
luje specjalnie do patrjotycznych uczuc 
robotników. Podczas ostatnich pogro~ 
mów niszczono też, jak wiadomo, mie
nie nie niemieckie i zawieszano w ta~ 
kim wypadku na drzwiach srynne kar
teczki z napisami: "Zniszczono przez 
pomyłkę". Namiestnik zapowiada, że 
wszystko co się stanie przez pomyłkę. 



~. 

czynie przez pomyłkę, będzie jednakQ
wo surowo karane. 

Przeciw oenZUi'ze w Rosji. 

KOPENHAGA, 20 lipca" Ki;owski 
,oseł narodowy, Sawenko, przybył do 
Petersburga, aby założyć protest u mi
nistra przech,t] cenzurze w swoim mieś
cie. Kwest ja cenzury będzie poruszona 
na przyszłych posiedzeniach Dumy. Po
słowie różnych frakcji zbierają odnośny 
materjał, aby go w swoim czasie pod
czas obrad wyI~ol'zystać. 

Kalendarzyk .. 
D~:ffi: Apolinarego. 
J Ul'RO: Bł. Knnegundy. 
PARK STASZICA .Jutro b:meert chóru 

;ynagogalnego. W Niedziel~ benefis dyr. Tadeu-
8za .Mazurkiewicza. 

HELENÓW. Codziennie koncerty orkie
Itry :fi1harmonijrtti pod dyr" A. Tiirnera. 

D!rlś koncert symfoniczny, 
WYPOŻYCZALNIA Tow. • Wiedza"' ot

'ilnlrta. cod$iennie od g. 5-8. w niedziele i IIIwię
ta od g. 10-1. 

WYPO~YCZALNIE Tow. Krzew: Oświa
ty otwarte SI!! w środę od godz. 4-6, w nie
uielę od godz. lI-ej-l-ej. . 

KrOBika miug[owa i sasledlła. 

OAZETA ,tOnZKA. 
Nr. 187. .. 

, b' Z Towarz"słwa pobotnikÓW' piekar.. Nr. 275 zakradł si~ złodziej i zaez~ł go ... 
już OG Cen11'alneQ"o ZftT1.adu l;uchen ro Ltnl~ ,'" skisł! i euidel'oiczyeb, spodarować za kontuarem. Wówczas pies. 
tlzych o a8yg/Jo~auie pewnej "umy dIs zaku~ wodo czu=a)·<>.cy w lok"!" s<>'sl"ednim rZU"l'Z "jA' (I) Ogó1ne zebraoia ft\chowe~a .' - .. '1! "... "li '"' "lO 
pu l'otrzP~'go na to inweutarza. ó . k "'I hl eu- D" na "łr.d"'l·el"a l" Z8""Sl.ł g,J dotkliwl'e l-u.. wego związkn rototnik W ple ars ... c. co ..... v ~ v"'''Z "''Ij 

Z tramwajów dekłi"'l'Ćznycb. kierniczycb, które się miało odbyć w dr~clm sać. Powstał hałas, wskutek czego zbu-
(1) Nowa zaokrąglona linja tramwa~ trrmi'llie w nadohadząeą sobotę W nowej ~a. dzHi się ze snu domownicy, złodzieją 

jowa, która została z ul. Nowomiejskiej do ) ł dłozo schwytalI' l' oddal; go' w ręce polic ',"i. Ze .. v . li koncertowej (Ol~iń!!kn 14 zosta o o , - .. • 
1,onstantynowskiej specjalne dla wagonow ne na sobotę, da. 31 EpeB, O godz. 3,el po znał on, iż nazywa się Ernest Wolanek i 
tramwajowych nr. 6 zaprowadzona, już jest ł z'e wszedł do mleezarni •.• na nocIe!!'. 

k • po udniu. ~ 
11 onrzona. Skal'gii<fłsldepikarzy. Kradzież. 

W tych dniach wspomniany numer (a) Wielu 9iłaścieieli' Sklep?w utra· Piotrkowskiemu kupcowi Feiwusza .. 
tramwaju już będzie na tej nowej Unjt kur~ cHo prawo sprzedaży chleba i mą\n z t.el2:o wi G. wvkradziofliJ z kieszeni wczoraj w traffiw 

sował. W związku z przedłużeniem ruchu wzgledu. iź kóntro!erzy" KO,mitet.u_ rozdzlału waJ 'u n "2 portfel 21 wartośclo,wymi papi?l8.M 
ulicznego do 11~ej wieczorem tramw.aje •. . h kI 
kursowały już w ubiegłą środę do lO-ej rbłeha i mąki zakwałJfikowah Je 2 epy mi na 800 m!Jrek, jak również i inne kDszto: 
wieczór. do kategorji, nie odI'owiadających ~yma· wne rzeezy, 

Z g Talmud-Tory" rabina Meisla. g:mym warunkom. Obecnie ciż ski~p:~arze z Towarzystwa nChesed szeJ EmesBII 
.. 

(I) Wobec tego, it inkasenci wspo- uporządkowali swe sklepy i wniesll ,po· ~ (Pochowanie zmarłych). 
mnianego towarzystwa od dłuźszegoczasu wtórne podania. do Komitetu :ozd~la.łu (1) Zarząd Towarzystwa wydał spra .. 
zbieranych z puszek, znajdujących się w chleba j mąki z prośbą o przy~l'oCenl~ '~ wozdanie z dzii\łalności za miesiąu cierwiec, 
ogromnej . ilości w róźnych izraelickich odebranego im prawa sprzedazy chlena l z którego ",idać, IŻ Towarzystwo wydało 
mieszkaniach, pieniędzy zarządowi nie od~ mąki, . węparcla 24 rodzinom po zmarłych w sumie 
dawa-li, ostatni postanowił wszystkie pUQ 2aog:u!>tJ'zenl2 miasta w tanie środki duB-eh rubli kaźdemę, co wynosiło rasem· 
szki, w celu pt'zeprowadzania ściślej kon~ żywnośniowe. 60 rubli. ~ 
troli, odebrać. , Do Łodzi nadeszły towary z nen- Na cmentarz wysłano 4'0 dyżurów Pl) 

W tym celu Zarząd upoważnił obec- l . dl k"t t za s osób, co tez kosztowało Towarzyt;two 60 
nie jedynie inkasenta p. N, Laufra dla o~ tra nej zagranOlcy, ~' . om~:; . - rb. Na doktorów i t.p. dla biednycb wyda. 
debrania tycb puszek, jak również dalsze- pomogowego. rgamzacJa s a a Się no 20 rb. Docbodów był6: z datków człon-
go zainkasowania pieniędzy. Z następujących urządzeń: kowskich 140 rb.; z (libr 60 rb. j zpusJlek 

Osoby, nie upoważnione do tego, bę- 1) kancolarja dla Łodzi znajdu· 22 rb. 
dą pociągnięte do odpowiedzialno:d są· je się przy ulky Zielonej nr. 20.· Zarz~d towar.zyl'ltwa postanowiłodnieśd 
dowej. 2) Dla biednej ludności urządzo- siQ do ,żydowskiej pllblic~mośd!ll odezwą o 

Zapis}' lUB geometrję. Z łoma:rzpłwa roł:totnikqw krawiev;:kich no sprzedaż detaliczną po 1, 2 i 3 wsparcje IDaterjaIne dla danej instytnejidzdyil 
KSD'celaTja T-wa Krzewienia Oświaty (I) Ogólne doroczne zebranie człon- h . . h przy tak nieJuacznyeh wpływaeb Tu warzy-

,,.rzyjm"bje oodzienne od lO-H-ej 28pisy na ków towarzystwa, które było~ zwołane we funty w następującyc IDlsl
d
sca

c
1
'
2 

stwo byłoby zmUSW1'l9 działalność swą zredu· 
wykłady geometrii. własnym lokalu (Konstantynowska 7) na s:;rzedaiy od9 godziny rano o' kować. 

Ba robotę. sobotę, dn. 24'go lipca. zostało, z powodu godziny w południe i od 2 godziny Bezpłatne obiady dlall"leźell".misłek. 
(ł) W ubiegł Brod~ wyruszył: Z naszsgo technicznycb przeszkód, odroczone na czas popołudniu do 6 godziny wieczo- (a) Zar1lł;dresursJ rzemi.eśluiclej p01;~a. 

łIIiasb do Ni{'miec kilka grup Tobotuików do nieokraślony. rem. nO'lliił wydawać bezpłatlle objzdy w tanich 
róśnych zajęć. Lokal towarzysiwa otwarty codziennie M' . ' d' . d'· kuChniach tym rezerwistkom. które są żona-

Z dzielnicy w$parć 12111. od 7~ej do 9~tej wieczór, gdzie dyzurujący 'HoJSca sprze azy zna] tl}ą 51ę: mi członków resursy rzemieśJni~eji znajdu-
(1) Wnzoraj. od 4-ej godz. po południu, członek zarządu udziela członkom tow~- Średnia 1, Piotrkowska' 38, Pół. ją się wraz z dziecmi 'W p.Ółoumiu bez wvj-

Ipr!!ledawano vrszystkim o~sobom, otrzymują- rzystwa róznycb fachowych informacji. nocna 19, Pańska 67. . ścia. .-
eym wsparcia pieni~żne tylko po 2 tłledzie Z towarzystw:.. robotników d:-zew'i1Iych. Kierowników instytucji dobro- Urząd siarsroh ceehu knchm'strwU' łÓfiz· 
'W cenie po 8 kop. (I) Zarl!ąd towarzystwa (piotrkowska uprasza się o jaknajspieszniejsze przy- kiilh źwróeił siQdo właścicieli miejscowych 

, Z gmin}' żydowsltiej. 20) otrzymał od centralnego zarządu 'kuchen byde do, kan celarj i dla. odebrania wjększycb zakłaMw gastronomicznycb, j!\k 
(I) Po('~yn2łjąc 00 bieiąeego tygodnia robotniczych bony na bezpłatne obiady l'aetauracji hotelowych i t. p. s~rcśbl o u· 

aydoll. sks gmina odmówiła chowania na wla- dla niezamożnycb członków towarzystwa, gr{}chu, fasoli i kaszy.T,owary te są dzielen.ie bezpłatnycb ohiadów!l]aTezerwlstElk 
ane koszta bied-nychży{\ów. Zgłaszający IDQ Członkowie ci mogą się zgłosić po to do do l'ozDorz;ądzenia W wielkich iloś- zon kuchmistn:ów powołanyeh Da wojlUł, II 

do u ej w tym e.eln zostają .odesłimi do magi- lokalu towarzystwa c{)dziennie od lO-ej do Ciach; prz~dstawIają one poe'Lątek ża- pracują1łyeb poprzedlJio"\\ tyeMe t!składtlch 
stratu miejseowego. 12-ej w fołudnie. opatrzenia biednej ludności w środki kulin aroy !lh. c ' 

Wobec tfgo by lo w tym tygodniu d1JŚO Z Tow:al"zysłwa, robotników hranży żywnościowe. ' Wjele zakładów, z restauracją hoteli!. 
faktów, że biedni żydzi zmarli nie byli przez papier~wej. "Sr:.voy" na czele, uwzględniło prośbę cechu, 
kiJka dni chQw!lru. (l)Sek('ja kulturalna rrzy Towarzyst- . Można o!;zek!wae, że przybędą W}2n"czająe stałe bezpłatne obiady rlla Łych-

Powiększenie kuchni. wie (Brzeains'm 11) zebrała już większą. ilość "następnie dalsze środki żywnościowe ze reZf'rw;fitek. 
(1) Na ost!ltniem posiedzeniu zarządu ksiąllek w różllych ję7,yk:iCh. 8!'Kcja zajmuje jak ryż, kllku;yrlza, produkty owsia- z To ... ,," poż.-oszcz. Fzewieś"aaikóm 

I .. ?j kuchni przy towBrzystwierobotników ai.;l (}bd~uie um~dzel1ierl1 WE' własnym lukalu ne i smalec. chrześcijalil. 
branźy papiernwej (Brzezińska 11) postano- b;bljoteki j czytelni dlu ezł<inków 'rowarzy- Sprzedaż rozpocznie sie w pją- (o) Zarząd Towarzystwa pożyczkowo .. 
wionI', z powodu zgłoszenia się coraz więk- stwa. tek 23 t. m. o goo'linie 2 00 nołudniu. oszezędnooc!owego r7.em'ieś}nil. ów cbrześeijau 
Bzej ilości żądnillcych jeszcze obiadów, prze- Projektowane jest tez urządzenie wkrót- .. ł"~ p~z'yuł. Widzewskiej ;Ng 111 v,'ypłile3ć badzie 
budować zupełnie kuchnię, by mód!! wydawać ce we własnym lulwln dla członków seiji 'Złodzieii pies. swym clIłoni:otn wpnIlhchbłe~ rl.ui<12~ierp .. 
ilO pięć Bet obiadów. odczytÓw i lekoji, jak równiai kursów zawo- (g) Weznraj w nocy do:mleezarni nia VI gmadm r.esurJ3}c !"?:emid!niez$j ezęieio. 

\V tym e{>!fl znfząd J,uchni o'lni{J,ł Bie dowvrh i jęzvtllwyrb. W, Głaiewsldf'IrO przy ul. Pin1rkm"~l;i<,j we zwroty U'kł:>dó~.r Ę1'r''''1r: ~o ··'·,~~1" 
"aE.m~.msggBaaW~~BBmBmEgmBEmaa&U&aR~BB~~mam&~mIIi!~EB"~aE&IIi!~"BEaEmmmlli!RB5-~~ES§mmammaaaa~~~~aa&BUamB"aaU9~~~~~~5E~~~BaRmg~~~~~~~~~~ &li _ ___ .-..-...-~ __ 7lMr:r=s lF::.rz:gmm ,.. ... h;:eSi.lZ1J5i~ .... ł~'$O'f!~ 

Bil rejestrowy 
Ul Anglji. 

_.fI._ 
Po dłn~sil'ycbt chwilami ]}urzHwycb de~ 

htRt:h,angieltlka hbil gmin Jluyjęła w Ilstat" 
niem ozytaniu t. zw. bil rejestru narodowe
go. B I na kłada nieiylko na rnęź~zyzll, Ietlz 
takźe i nakohiety w wieku od lat 18 do 50 llrzy
mus zapisywania się w .rejestr narodowy". 
W jakim celu'? Rząd tw;erazi w uZBs!tdnie~ 
du przełożenia, 11 to samo zapewniali mini
IItTowie i zwolenniey gabinetu w óyskusji, ze 
nowa natawa ma jedynie na ceIllułatwienie w 
danej chwili, op. w ob~cnej. spowo<lowauej 
wojną, nrgaulzauję pracyn arodowej. R?ią,d musi 
m.h?ć ew1aencję zdolnych do pracy miesz
hrieów, aby w rllZle naglącej dla państwa 
potrzeby .. ~ieiUillł. jakie Biły ma do rozpo
"ądzellia j' stosownie do tego mógł p'O\!~y
nió wskaz!lne położeniem zarządzenia. Opo. 
zycja przeciw bilowi wyrażi'lła się jnśniej. 
8Gejaliew, Snowden li\a,~UCBł rządowi, że za
~ja właściwy charakter nowego bilu, jako 
pIerwszego kroku do zaprowł!dze.nia w Anglj i 
powszechnej służby wojskowej. Bi! bezwąt
pieuia ułatwi rządowi należyte ;:organizowa~ 
nie produkeji materjałów wojennycb, ZwłaBll~ 
Bza amunicji, naturalnie także drogą przy
musową, nsruszajljcą Uświęcone tradycją pra
wa wolności osobistej obywateli Anglii, rów
nocześnie atoli stanie się podstawą do wy~ 
Jmlecwau'a nowej ilstawy rekrutacyjnej i to 
również 1}pntej na przymusie. W podobnym 
eu hu odzj'wało się szereg mówców liberał
TaJ h, raail6j staroliberalnyclI, tkwiących całą 
dnsll~ w !loeralnycb tradycjach Angljj. Dy
sk.usJIl mlnła wogóle charakter bardzo zna
mIenny. Ustępowała wniaj !II, p~ła stara An
gljOt rObią? ,miej!re9 nowej,nie uznającej w 
tak Bs~rokleJ :nre~ praw int1ywillllalnych je- , 
«lDostkI w panstwłe, dą,ząca przeoiwnie . dD 
podporzq~ewatlia interesów prywatnych inte-
l'8Som i woli ~'!lB. To, co doty.chczas 
,GZOIriawiono mmbistemn IWtc2uoiu obywatel
ltfemtJ, ma stać sięodtą.d pTlrymu;;;ęm, obo
.... idem, za kterego niewypełnienie psń
~ ~m miało prawo nakładać sureWB 
tary. 
, 7 ;., f' " .-!$7Jyczyny almian3 taka siała 

się potrzebną, wyjaśnił lord Curznn. Ogrom- wo-lnoślli i wyg15d życiowych na neez· JHlń-
na 'Więks7.oŚÓ obywateli - mówił - II za- siwa. Mechanizm Hdministracji wojskDwej, 
pał61m garnie się do 5łniby clu donr3 pań- która pragnie stworzyćkil~nmiljanową :umję, 
Stw3, gotową jest ponieść dla ()g:ółu polrze, nie 'może połegae jedy~ia na dnbrej woli I 
bile w dallej eh wili oli !1"y. Obok tej większa. ~{)tilw{}ści obywateli; ZmU8Ztlna liezyó się 
śei atoli, iat1lieje mniejazDoo, która pod htl- z gó<:yz rlaul} o}frą, z zeb,3U1tnll tej c}fry 
słltmi wolnoEci indywidualnej, atroni od spili- . fe.kratów W pewnym sclśle (/1<rs3Ionym prze-
nianią obowiąz!'ów cbywatslskich, i dla tych ciągu czasu, nie może ezekać, aż w Sl!ierc~ 
tylko nowy bil IJ;;dzie pewne~o rodzaju cię- ldcb warstwach narodu ta goi'}wvśi do rlo-
z.nem. Jak nie\'łu;ltuia zwolennicy dllwliego urowolnej służby wcjskGwej EbHlie alę rz~ 

.knrau" i dawnyeb zwyczajó"v godzili się na ezywiśeie powszechną. Przekonał ,,;ę {) teru 
tQ refoIm~. do". odzą wnioski, zgłoszone w to~ takie hrrd Kiteheneri rząd augielf,iki. Na s,. 
kil ob.rad, a żątiaj>J"ce n8jrGdmaitsl':y'~h wyjąt. gitlieję werbownicl!ą r.ydano m'ljony, młfl'Bta 
łów; d{)wodzi dalej fakt, że zna.Jzna cz"ść i:yioski PUj'ozrlDbfono tysiącami plakatów, 
członk6w Izby wołała nie brlló udziBłu w P0:- ś·celu .uia do;;ięto W Bpodziewaojch jtlbli~ 
siedzeniach, większość pozostsła jednak nie- czwyclł rozmiarach. 
ubłaganą i przE'!f.lrsowała Ilowy bił, który ue- Włusnie tr~ść tyeb plakatów jest zna-
czywiś':ie j6~t wstępem do wytworzenill w mienua dla usposobien'ia stsre.i Anglji, która 
AngIji tego samogo mąitaryzmu. jaki istnieje obecnie schodzi do grobu. Jeden Z pIaka-
na k!lntyn~ncie, a który dotychczas budził w tówprzedstawia -młodeg.o AągIkB, siedzące~ 
ludności Anglji niechęć i oporo Do ~eTwania go' wygodnIe w foteiuw otoes~niu Ztmy i 
z tradyćją angiebki",go indywidualizmu, pOm kWt.o'ł'g.a mał:voo dzieci. Ośmioletni synek, 
trzeba było gabinetu kM}l"cYI"nego, ~"to'ry J'eot W .. "U bo., bawiący się ołowiallymiżołnlersumi, pyta: 
g runcie rzeozy gabin. etem n. r~ewa""n' l'e'koll~nr-

'J b '" o~ "Povdedz, ojcze, co dotychczllsnczyniłeś dm.. 
watywllym. ojczyzn)?ol Twarz ojca zdradza zakłopcta·lie. 

I kOD"er Natyśei j~dfi8k u;ys!;:ali przy· zl'ęaznie uwidoczniOl;e prZ'6Z artystę-malarza. 
zwolenie, więkslOści dopierQ w chwili, gdy Na innym plakacie widnieje ogromuypDrtret 
"wr1g staul\ł przed bramami państwa", jak lorda Kitehenera, rysowany w znsDy sposób 
z naciskiem ~yrnził si~ 10rd Curzon, gdy 1'0- tal!, Ż~ wzrok j wyeiągnl<2ia ręka pDTtreto-
kuzda się, że AugUa nn dntydl'czasowej ur- wBnegoswrac:Jh się ku. widzowi, bez wzglp,-
ganizacji militarnej dłuzej opierać się nie mo- duna to, z której strony patrzy na obral". 
że, jeżeli pragnie oCH1iĆ m~H'3rstwowe stano- Poq ~ tym portretem na pia ugr.omny; "Kraj 
wisko. Nowy bil rychło we1!l~je w życie, a potrzebuje ciebh,j~ Inny ZIlÓW afis"l Drzed. 
w ślad za nim zjawi się nieba wsm drugi, Eta wis ciężko rannego we Pr:lncyi żołnierza. 
zaprowad;>;Ri~cy wyraźnie pow8zedmą służbę argii:'lskiego, wołającego do grnry grających 
wojskową. ..' w piłkę noźną młodzieńców: "Na pomoc 

Wynik dotychczasowej rełrutllcji wer- chłopcy, bo giniemj'l" 
"bownicze! w .A~gIji, .,,:ykazał, ze tą drog" Dużo było takicb obrazów, które zwra.· 
rząd angIelskI ~JlknmJhouowej armji nie zda- cały się do patryotyzmukobiet, matek, źon, 
Je stworzyć. LIczba ochotników jest stosun.eórak,aby gnuśnych mężów,braci i synów 
k.OWO wi?lka,. ta~ _ że~ A!1gIja rozporządza dziś wysyll.>ły na pole walid. 
s:łlł zbroJn~. Jakle] dotyohczas nigdy jeszcze Ki.erowniey akcyi w~rbowninzej z góry 
nl~ w~Btawlła.SpGdziewanej jednak cyfry .ńia ·oyli przekollsni. że irememi tylk1) , j:tasłami 
oS.Ilł~męto. ~r~y{'zyn1ł tego nie jest brsk ]Ja- idalnemi nie wypełnią K9dr wieJkrej armjl; 
trJoty~mu '\lrsro~ ludności angielskiei; ogrom-· niezl1niedbali więc taki~ zapewaieodpowie-
na wlękB;,EOŚĆ Ule cofa się przt'd ofiarami na dni ekwiwalent ma~eryall1y za dobrowlJlo.ą 
rzecz p.anstwa. zwłaszcza materjalnemi, lecz ału7ibęw'ojskową. Zold. płacony żołnierzom 
of~arr:o~ć ta~. sama dl) wypełniania kadr angielskim, jest kilkakrotnie wY*SIGY lli~w 
wI:{klel łlrmJ~ il1~ ~Y,Stal'CZ3. Tysiąó1e obywa.. jaki~mk~lwiek. in~em.p8~twie. a wyekwłpC;-
tell p.otr~OOUjeS11nleJgego nit fI!uno ~ie "PIame l łyW1enlez~łnle'1"Zy gtrUje DRwa,t 
ObOWIązku bodźca do wyzbycia ai~ osobistej DIlłł ootycllłoemi świadclfeniami W c llrmii nie-

mie.:kl€j. Hojnie rów:nl<li ~'tH)fntrui'3 A ~~glIa 
rodziny irch, ktÓ'rzy 'Z.epi;:~li >lh~ do W,Qj~!;9. 

NajniźHB zapomDgl! dla IJettlzie!nejio •. 
n)' żołnierza wynosi blisko sn kcmm mie
si~cznie. wna z czw.orgiem dzied pobiera 
przeszło 120 korun. Pensje. w!lewie w ra
zie smierci żołnierzu na polu bitwy Wyll~SZą 

,od 50 do 100 łl"-or1}u mi!'s··ęeznie. a nwgą 
,być jastcze podWj'ŻS:aDllp,jeślipl)zoitłda 

wdowa ,; dziećmi aif'm;t i.!'i./lych środków 
lltrzym:ania. Dla wi>Jlu jerlnostekz ludu za
eiąg!ł~ędeśię dQ wojRka w t1l1dllh warun
kach było wlĘC niejako rnatery'!lłoem zabez~ 
pieczeniem losu I"i,ulziny. Werbownicy, a %wy~ 
kle at1!!:gipod~fioo:rewiłl :armji Fnjowej, prze
śclgaIi się ~uajem~i!'l ;tV b:Hwacem przerl.sta-
wianiu zycia !ołnierskiego i wojennego. . 

Korespondent "Frank!. Ztg. Ił przytacza. 
charak:terYBt .. p~zn1ł:r:ozm{}wę felrlwebla werbo-' 
wnika ,z młO'dym r1lbotuikirm B>1otkanym na 
l
, ,r " 

n lCy: .,Jak wfdz~-()dz"ywa się w.el'bowuik-
j~.tei ohłopcemsHnym i zdrowym i nic ci. 
nl~ brakuje!" -·"Prawda-odpowilHia zaga
dn:ę~y-uZll]ę się eałki"ID z]rowym" . .."..A by
ł, s lUŻ ki~dy za granicami Angm?~ - ~Ni~; 
?a ~o ni,' miałem pIeniędzy"'. - "A więa 

. J9gh s- skoIlczonym głuI-C!'in - woła werbo
wnik. l\hi:lz obecnie Bwje~llą sposobność zwie~ 
oz.elli!'1 śwhta, II ,z niej ńie korzystasz. . Czy 
wleB~, że piękne Francuski ..sza1ejil za żoł": 
nierzami llngielakimi1 Po trzech dniach po .. 
bytu w rOWIe strzelec'kim otrzymuje zo1ni.era 
tyglldllio~y urlop. Zaraz po przybyciu do 
F!'Bncyi . b~dd€sz mógł zW!fdzić Paryź, p~ 
K,lku nuesląUłlCh dostaniesz się nad pi~lrny 
Ren, li w końcu dD Berlina. Wszystko za. 
d'R!"IDf; jeszCflE ci za ta za:pła(lą~ A tu od 
ranł\ do nocy musisz się męc?yć w brudnej. 
pełnej dymu, praoy. Więc na twojem mieJ
'Scu, wiedziałbym, no m-am uczynić". 

'PoczUCIa ObllWill,;ku narodowego ara .. 
zvrganizow.3ny system werbowniczy nie zdo. 
łały zast:wić w Anglii kontynentalnego sy .. 
stemu słuzby obowiqzkowej. zapewniaj(lceJ 
państwu 'pełny j'ynsztunek w.ojeuny. Ppilc
świadozeniach toczą,cej się ·woj.ny, takie I 
w .. ~ng;ljI tor\lje so.bie przeto drogę system 
Dl] litllryzmll; wyprólwwany na kontynencie. 
mlmo, ze tak sprzecsny z tradycy.ami ll'&ł'CII<t 
du angielskiego. . 
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.2 komiietu ~qzd~;atu 'chleba i mąld. 

(o) Członkowie i pr"cl\H;!CY komlt tu 
rozdziału chleba i m,\ki ntnyml'll przyrze
ezenłe ulg przy wydaw!.Ii'ju "'lSZpfHÓW. Oso
by t-e muszą, fgł ,'<lit: .i,} P') r"ió·trnny w !'?d
cbodz&oy poniedlillłek do orlnosnego biura po
licji. 

2: bel'1pł~tnęj ~uchn! d:!!iccięcej. 
(a) Wczoraj (lóbyło lilę ogólno 7ebl a· 

lIie członków bszj:;łatupj kuchni dl~ dzieci 
przy ulioy Wólczail<lIdei 43. Z lie;:by3B5 
tZlonków ppyt,yło 78. Po l:igajl.>nht obrad· 
przez p. Pil?prza .. lit} przewoilniozqOl;-gr po
""ołaoo p. Kn i:prmnna. na 3sef':orówinż. 
Grynberg.a, inż. Harnera, p;.Singer!1, pannę 
Karp, p. Slleuf",ld1,. p. Glasera; pióro trzy .. 
mał p.Wilkomirski. P. 1. Gorfejn cd\!zytał 
W imjeniu . 7.ar'mOu sprawozdanie, Jlrzye~, ID 

p. Ja\.ll~owi . M: KohtJowi rl)d~iękow811ie za 
eddanie l\)kal\l dla kuehnipezpłatnie. 

W ciągu sześoiu. miesięcy Qd marca do 
czerwca włl\ezuie wpłynęło człoukowskirh 
wpły\\. ów 345 rb. 45 kop., ofiar 186 rb. 
39 kor., Subs-ydjum od Komitetu Obywatel
lilki ego 86 Ib. 80 k., ofiar dzieci dla dzieci 
46 rb. 56 kop., z przedatnwienia teatralnego 
152 rb. 14 k.~rill!r.m 860 rb. ifi .k. Ponie-" 
waZ wydatkowano 670 rb. P3 k:. przeto' J!0~ 
aoetało saldo 189 rb. 83 k. \Valwtek wy
borów weszły do zarządu naatępująes osoby: 
panowie ':Marlina Pieprz. 1. GUlfein, i1l3ynier 
Grynberg, l. Ha,met i S. Kotlar OfaZ panie 
W. Kupermauowa.W', S"~l,feJd{)'<Oa, BUber .. 
bergowa, Renberowa i Teneubaumowa, lm.). 

llllstępCy Glazer, SłumińBki, Szoebet i b\~ 
Kopn. Do l;: OID !lyi r~wiz) jnej wesz!:: rp. D, 
Grynberg, J. Hirszfeld i pa,nnaT •. Rapopor
tówns. 

riowe łarłie~e .. 1l:aciarnio. 
(o) W nadchodzącą niedzielę odbę

c"łziesię otwarcie pierwszej z piOjektowa
nych 10 tanich herbaciarni przy' Stow. te-· 
chnik6w. 

Herbaciarnia mieścić się bę~zie przy 
ut. Rokicińskiej 15. ' 

Do m na opał'. 
(o) Właściciel nieruchomości Uf. 31 

przy rogu ulic Milsza i Łąkowej, .' GrBbik, 
rozbiera dom drewniany frontowy na. opał, 
ponieważ dom ten wskutek starości zagra
:ta..niebezpieq;eństwem zawalenia. 

lP'owr6t uciekinierów· ł'ółhEUQh. 

(o) Z· powoduwydanegorozporząd~e." 
nia doty<:zącego nakazu pcwrotu .. m:e
szkańcom miejscowościI\rółesiwa polskle~ 
go po lewej .stronie Wisły. będących pod 
niemieckim zarządem, na miejs.ce ich . sta~' 
łegozamiesżkanla, obecnie. wielu zbi~gów 
łódzkich powraca do rodzmnego mIast? 
Pomiędzy rrnar.no~ra\~ny~i. synami ~~o~u 
bawełnianego znaJdu:e SIę wtelu własclcle
li nieruchomości. Oęukuje. si~ .. powrotu 
ze Szwajcarji wielu przefilysłowcó:wł6dz
kicb. 

1(0"5)" .Uaanalł'abetĆ1lli'. 
I (o) Ostatnie fi grup sfu::haczy kur. 

s6w dla anaUahełów,zorganizowanych 
przez s€kcję szkolną, w !iczbi~4,~ dzie~ 
ci ukończą naukę do dnta 1 sIerpma, Wo~ 
góleku(sy dla analfabetów ukończy razem 
18 tysięcy dzieci. 

PrzecbcnI!f)'wanie masła.. 

Każde masło, dobrze przynlłdzóne,prze-
ehownje się przez kilka miesięc~ W z~pe~nie 
dobrym stanie, bez ucjekaniaslę do JSklCh
k( IW1Sk ŚHldkówchemicznyeb, antyseptycZi" 
Dych. Masło jednak mnsi być prlyrządzo~e 
J czystej podkwaszonej śmietany, następme 
należycie' wygnieoione li maślanki,1 osolone. 
(do ezt>go bierze się 3 dó4 Irg. soli DR 100 
kg. rnasł ,) i wkońcu szcl!elnieupakowauew 
baryłce B' drzewa bułowe~o. .lnnegatul1ki 
drzewa mniej się· nadają, p;włai!zcu zapelnie 
oieodpowiednie jest drzewo aosnylub świer
ła' drzewo bukowe dła tego się zaleea, ze 
ni~ ma tU5kódliwego dla masła zapaehui ieBt 
twarde zwięde, nienasiąkliwe. Baryłka pr. 
u!y{liG~ powinna być ~yparzODa j grun.townie 
wysKorowanll, następnIe po wystndzenmwy. 

, tarta 8uchą BO]1ł i wkoń~u wyłożona papie
rem pergaminowym w dobrym gatunku, ta j. 
lIez zapschn i nie pękajlloym.Szkodliwe dla 

, masła są: śwj~tll)J dostęp powietr-la i wilgoó, 
Ił zatem masło p.J B!czelilem zapakowaniu do 
baryłki' należy wynieść do miejs.ca. oiemne-
10, suchego isimnego. NaJęźy pilnie baozyć, 
aby baryłki nie pleśniały i w razie pokaz~
ma się preśni takową usunąć prze lIi z.mycIe 
słollll wl)dą. Zamiast baryłek drewnllinych 
mogl\ być u&Jłesłoje szklana lub tei glinja. 
me,gll.\zllrowane. 

Oględdny lokalch •• zkoIDJuh. 
. (eJ We wtorek uhiegłysekcja szkolna 

\IV Zgierzu z bllrmtltrsem miasta, p. Btiblem 
na czele, dokl)Hałaogj~dzin wszystkiah ··10-
kalów w których: w a-ndehodząe)'m nowym 
foku ~zkolDym mieścić B~bfjdlł Bikoły miej
skie. 

P~źa ... 
Onegdaj o g()d~. ~'j pÓł wiooz.w Zgie-

~·,r:ru na Puy bytowie spłonęł.2l d{\BZa~ł)tJli& ~t(p 
n-oźa F~lih& Sliflailv~ uapełlHODlł "bQzem d2lel'
iawcyA. Witj.;ows-kiego. Pożar powgtałZ: przy
:$IDY Die,jsdI)Bi"f~ .A V" ~ J faLunklłw3 ni~ła 

GAZETA tODZKA 

'mi"'j"I"C"'3 sfr' i I!::n., 1),,-,,\ ti~b!jtl._1jCZ ' •. Strn.t'l. 1 W zu pełności u~prawiediiwiai~c~j na'Jan.ą 
wyllłl:q ;tgón 1500 rh. sobie n.;zwę ,Łódzkiej Orkiest,y Symfonl-

J~!'ma"k cznej-. . ... 
. (!~) O!1<l~dll; \iV Z!!ierz\I odbył. się :,":jl~ I . S:"7~'r;:,'! Jm!lcel'~ów. symfDn~fz:-Y!2? ~o~ 

U! J:,r,l!J'H~-, l l Ił kt.lH'Y d~\'-ie7.;i'HHI Wl~:k~ łl;'ść I ~Y!·~!{C!ą L !ł.-nn!k,eV;lC~~.~~a 1do:y~11 s!)~ 
t"w"r,",' j'::dlnier:JI~yd\ 1 łp"t<w"'ych Ja\nu\"~ I ::.zd:~:x!y trd{:(~ '.Li:E:h! orin::~tlowe jal' •• T~,s
ni' Ź ~p,rd"r!lhv~ nbllwln, n ,r;.I)uzi TDllljczyr:h Iso" Lis Z t.fl , n \Vese!e wiejskie GoldmarKa, 
i gO(;jf.lkr':zj'ch, orali p!r.k~ów s!oiyw!'zy~h. ..Rap~w':ję Etew.-;ką" K'Jzłowicza, ,Siep" 
Z jł'J~eutaJ'za Ż"Wf\g'o !i!liwię.;>'! dO~t1Tl~IO!l() NQ~kO\\.·skiego, ,,2 N0~'I:g0 ŚW:2!:1~ ~wo-
byub'1: ft F:llteg.,. Roni dcst,H'10nO li e "dd,', fzaka om:;: sywfo:lle Beethc'\';'na, Men'1e15~ 
to '>2Ź c,;ny na r>e doaięgł: !inlnie n]!'bywll· sOhn3, Kaiinnikow~, Czajkowshiego i wiele 
l.r;;ł!:zi;sztukę średniej wartoŚai po.'iągo .. !'j innych - dostarczyły nam dużo wraż~ń 
ŻądiHW 200-500 rb. muzycznycb) odrywając. choć na dlW.ll~ 

Ct'llJ na bidło r,p'ldły o 10 - 15%. smutne myśli naszĘ od s2afzyzn~ ~ am 
Trzody chlewnej znah:zło się !llłlannllrk"q 0- przetywanych i lIDjącnerwy pasze pIęKno· 
kiJło60 sztuk rótr.ej wi~1kl)iH:i,Z!.l pro~iakl\ ścią melodii i nannon}i d7.wi~k6w. 
wagi okułO 40 fnutów żąda1t'l ~8 rb. RUch Koncert niedzielny da TI;:m przeto mo 
na jartn8.tkupanował o~ywi{\!Iy. ŻilOŚĆ o'wzania sympatji aziel;;emu dy~ek

torowi p..'bzurkiewiczowi - de wątpImy 
prZ€IO, Ż~ prawdzwi miłośnicy muzyki, li
cznem zebraniem się zadokumentują swe 
uznanie dla pracy i dqżności ,artystycznych 

Ptas:!:~k w s dłach. 

(c),W duiu13 b~ tn. l,a )nrmarku 
w Aleksandrowie, Zll l.nmor.ą. . podnucenia 
woręer.1:a, skradziono li rch1łvwi Szuln"kie
mu, włoścfaninowi wsi Rudanki. ' w gminie 
Łngiewnn·;, 114 rb. przeZl")UeŻOM na ~llpnQ 
kruwy. Zro~p!l.czony wieśniak uczynił nn
tYi'lunhst w~zy"tko co było w jego moer, 
~by zł;)dzje.i~'l. odszuk:tć, ale ll:?próżno .. Po~ 
wrócił t,~dy do dQmu hez k7fl\\:y. i hez I);~
dzieii dzyskan!(1 kiet:!y;;d,wie;' straconycb 
piE'ni~'-hy. A~iŚd rme~d·j na jarmnrJm w 
Zgierzu najnieapodzlewanif:'.l spotyb zło
dzi»j. swojej krwr.wicy, ktÓfPgo ryBy pod 

.. wrdżę-;it'ID ątraąznej krzyv.oy. zariamięl;;:lł 
dokłiidoie i oteesowo zwróci ł się do niegQ 
;: prOiH:ą o zw rot skradzionych pieniędzy. 

Złodziej z pocu!tJm udaje zdzł wienio, 
następnie zapiera się wazystkiega, gdy jed
i'ak zjawiło siędwóth milicjantów, MenO· 
dzi ź Szumsl;jm w ul.łady. . . . 

Stanęło na tem,-te odda całą skra
dzioną sun:ę "b)'laby sprawę zaŁnszow;ić". 
Że jednak ni~ miał przy sobie pien!ędz~, 
:poslał więc orędzię do żony, która wkrótce. 
pieniądze przywiozła~ . . 

Po zwróceniu S. 114 rubli (temi sa
IDt'mi b3.Jlknotami l'ossyjskiemi:, jakie zo
stały skradzione) usidłany ptas.zek dal mi~ 

· liojautom 6 rb.] aby go puścili. Lecz za
w;ódł Bi(j, gdyż miliCjanci odprowlldzili go 
na odwach, a stąd do aresztn. . 

Jest tO Piotr Pawlał, zllRIieszkały w 
Łodzi przy abiegll ulic Brzezińskiej i Chłod-
nej. Przyznał się 'on z całym cynizmem 
wJfsfinowanego o'zusta, że jeździ stale po 
jarmarkacb i wyłudza lub kradnie pienią-

· ~ze przeróanemi spowbami iz tego ma 
świetne utrzymanie. 

Teatr I mu, D. 
Be~efis djfr~ Tadeusza ftbzul'lciewicza. 

. Z oka,zji zapowiedzianego na niedzie· 
Ię. d. 25-go b. m. w parku im. Staszyca 
koncertu benefisowego dyr. L O. S. p, T. 
Mazurkiewicz.a-nie od rzeczy będLie s'cre-:
ślić kilka słów o dotychczasowej dzjałał~ 
nośd muzycznej benefisanta,kt6ry w trud;. 
nyeh warunkach stworzył.w społeczeństwie 
nasz€m, że się tak wyrażę-placówkę kul
turalno-artystyezńq; ńa której szerząc za
miłowanie dopowaznej muzyki - wy~ 
trwale wciąż pracuje. Pan T. Mazurkie· 
wicz itkcńóył w 1905r. Szkołę Muzyczną 
przy Warsz. Tow. Ml1zycznem pozostającą 
. pod kierunkiem prof. RDómaniewskiegc
jako' zdolny pianista, poczem dla dalszyÓl 
studjów wyjechał do Lipska, gdzie został 
przyjęty do Królewskiego Konserwatorjum 
Muzycznego 'tV poczet uczniów. prof. Józe
fa Pembaura. Prócz "forfepiimu" prze· 
szedł Mazurkiewicz kurs .kompozycji" u 
pro!. Maxa Degera i . kurs .. dYI)lgowania ~ 
u słynnego Artura Nikischa i Hansa i Sitta 
Po ukonczeniem tej wyźszej uczelni mu~ 
zyeznej '-'- dal się p. T; Mazurkiewicz po~ 
znać, sferom muzykalnym Lipska jako pi er 
wszorzędny pianista - a tameczna prasa 
zawodowa nie szczędziła mu pochwał. 

W roku 1910 powraca Mazurkiewicz 
do kraju i d? 'r.191~ prowadzi żespoły 
chóralne w PlOtrkowskiem Tow. Mai. a na· 
stępnie staje na czele "Lutni" Łódzkiej i 
jako pedagog czynny Jest na kursach mu
zycznych p. Heleny I<ijeńskiej, gdzie pra
cowitością, sumiennością i uprzejmością
zyskuje sobie sympatję całego szeregu u~ 
czenie i uczniów, 

, . Smutne wypadki drugiej połowy. 1914 
r6ku,które przerwały. pr~widł~wy bieg ~
da naszego;..prze.rywa!ą 1. pracę. ped~~ogl
czną MaznrkieWIC~~ ,l skIeroWUją my~h Je: . 

· go w stronę prZyjSCla z pomocą hezne; 
rzeszy muzjków-zawodowców, którzy z po
wodu tychźe wypadków pozostali bez .. pra
cy'; Jakoż przy pomocy ludzi dobrej woli oraz 
miłośników-muzyków udaje się Mazurkie-

'wiczowi zebrać zesjrołwykwalifikowanych· 
. Specjalistów na.rótnych instrumentach
zi1rganizować ich· w jedno ciało orkiestro-

:,we i już włutym HH5r.. ~tąieMa::u~~ie 
wicz na czele .orkiestry wycwltżoneJ. zgra 
nej. p~atnej d~ wykopywania pierws:o.
rzędnytb 3n:ydzłeł . orkiestrowych a Wlec 

benensan1a. . . 
w. 

Łódzka Orkiestra Symf~p.dc2!na 
llr;~ądza w !,oniedl!lbłek, d. 26 b. m., w 
ogrtldde Grllud·HoteJu "Koncert Nad~.w}'
n:.'łiny". M:t'iH,;HlY program, któr.y mti do~ 
g.·Hkić w&zYfJtbm, jest opracowany ·nader 
Etar3rHlie. Dyrekcja p. Tadeusza Mazur-
kiewieza. . 

Bcr.efia SeweryłHI! llI!i~cb;;:"'owskiięgo 
W' '1:eatł"2'e Wielkim, 

W nadchodzącą niedzielę p. Sewe~ . 
J'vn Michałowski w teatrzeWiełkim wy
stawia na swój beriefis arcywesołą farsę 
p. t. ~!Woj a ż żonami". W sztuce tej 
p. r'1~cha~ov-lski ma wdzięczne pole do 
wykazania wszystkich dodatnich cech 
swego szczeregO' komizmu, zawdzięcza
jąc którym przed paru miesiącami zdo
lał zjednać sobie tak licznych . zwo]en~ 
nii;;ów wśród lódzkiej publiczności w te
atrzy ku >iMiniature". 

Nie wątp,imy, że ta publiczność dQ
pisze p.l'1ichalowskiemu i w niedzielę sh:. .. 
wi się w teatrze Wielkim na jego benefis. 

Początek o godz. 1 wiecz. 
Bilety w cukierni Roszkowskiego, a 

w (h,lu przedstawienia w kasie teatru 
Wielkiego. . . 

Wieczó..; opero w)' na r:zelOz koBonjii 
. le!nEcb .. 

Na rzecz kolonji letn:ichdla bied
nvch dzieci UTzadza w sobotę, dnia 24 
b~ m., o godz. f; po poł. Tow. miłośni
kówsceny w teatrze Pols! .. im przedsta
wienie, na którem dane będą "Wies
ław" opera w 1 akcie K. Brodzińs..!dego, 
muzyka K. Ostrowski~go i "Werbel do~ 
mowy" arcywesola operetką w l' akcie 
J.·Gregorowicza, muzyka Kania. 

, Pr,awdziwe perełki te, . osnute na 
tle żyda ludowego, urozmaicone mazu
rem, polonezem, oberk~em i krakowia
kiem, jak również pierwszorzędne sił'y 
amatorskie, wzmocnione chóry i nowe 
kostjumyściągną zapewne licznych przy
jaciół miłośników sceny i swojszczyzny. 

WiększaiIość biletów jut sprzeda~ 
na~pozostałe zaś są do nabycia w l~się
garni pp. Gebethnera i Wolffa ul. Piotr
lwwska 87, a w dniu przedstawienia od 
g. 10 rano w kasie teatralnej. 

Teatr Pdski (CogiehdslGuG3). 
. Zapowiedziany na nadćhodzącą niedzie

lę głoś \y dramat Józeia Maslrvffa (G:lbryeH 
Z'Ipo{skiej) p. t. "Sybir", jak było zresztą 
tlo PfZewidz8nitl, wzbudził U nas v. śród naj
szerszych mus llaszego społeczeństwa sbsz
na i w zupełnościzaiłużone :z;aintereso-' 
wanie. 

Arcybogata treść, do głębi duszy wskzą· 
Bająca gro~& sytuacyi, oparta' na bezw;'glę
dnie wiarogodnych, a Śi!lśle podpatrzonych 
źródbcb, oceniona juź wSlIechstronnie przez 
cał~ nss~ą lzamiej\lc(Jn'ą prasę, bogata 
w efektowne sceny, przykuwa uwsgę widza 
od poczl!.tku do końea. 

"Sybiru" nie mogliśmy uji'zee na lIa .. 
..azej Reer ie ze wzgir:ilów c enzll.ralny?il, Gbec: 
nie po otrzymailin pozwolellls mieJsooweJ 
Władzy, dramat powyższy uk_a~e się na soe· 
nie Teatru Polskiego w niedZIelę, 25 b. m. 

Telegralny. 
""elka Kwatera Głćwnall 

22 lipca rs.no. - Urzędowo. 

Z tererm zachodniego. 
W zachodniej częśCi Argonów 

wojska nasze poczyniły dalsze postę
py •. Między· Mozą a Mozetą, odby
wały się otywionewalki artyleryjskie . 
Na.połudn~u od Leintrey ataki fran
emskie rozbiły się też przy przeszko
dach Po!ł.ycji naszych stra~y przed

.. Dicll.. 

3. 

W Wogezach na południowym 
zachodzie od ~~khsackerkopfu, ata
kownł nieprzyjaciel sześć razy. Od
parły go wojska bawarskie, w~jód 

. l'·' k" ~~~. WIS Kł'~n rW<1,wvcn strili. W Kc:;,:r. 
?ta.lm zdobyto o' napowrót trzymany 
Jeszoze przez nlepniyja·dela skra Wek 

,rowu i wzięto do niewoli 137 str;~d
cówa}pejskicb, w ·tem trzech edka
rów. Także pod Sondarna.chem od
parto wieczorem atak nieprzyjaciel
:dti. W ogniu naszych dział obron
nych zleciał nieprzyjacielski dwupla
towiec do lasu Parroy. 

W wulce w powietrzu nad do
liną Muenster trzej lotnicy niemieccy 
odnieśli zwyeięstwo nad trzem .~ prze
ciwnikami i dwóch z nich zmusili w 

,poŚcigu do wylądowania w dolinie 
Thanner. 

Z tererlU w.schodniego. 
Na pólnocnym wschodzie od 

SzawH wojska nasze postępujące na
przód koncentrycznie, wzięły w zwy
cięzldch walkash 4150 jmlcaw. Prócz 
1ego zdobyto 6 karabinów maszyno-

. wych, wiele bagażu j par.!! pi9nierski, 
Przełamanie nad dolną Dubissą do .. 
prowadziło niemieckie wojska abku
jąco aż w okolice Grynkis2ki - Ou~ 
Gziuuy. Na drodze do t y.: h miej
scowości wzięto szt.urmem wiele nie
przyjacielskich stanowisk. Rosjanie 
cofają się fi a cafym fran~ie ód jezio
ra Ra.!dew!J 113 Niemna. 

Na pDi~dniu od drogi z Mar
jampola do Kowna powiększyliśmy 
powstałe luki i prąc dalej zdobyliśmy 
w dalszym ciągu teren ku ,"schodo
wi. Pojmano 4 ofkerów i 1210 żoł
nierzy i zdobyto 4 karabiny maszy
nowe. Nad Narwią zaniechał niea 

przyjaciel swych niemających wido
ków kontratakOw. 

Na południu od Wisły wyparto i 
Rosjan do dalszych pozycji Blonie
Nadarzyn-G6ra·K~dwarja. 

Z terciHl pOfminiowo-wscbGdnlego. 
Wojska niemieckie armji genell 

róła-rułkowni1m y,:-,n Woyrscha śmia
łym maneV;·H~m udaremIlBy. ostatnie 
usiłowania ni er rzYjacie1a. by zai:rzy-

i mać w _miejscu pobite wojska przed 
Dęblinem. . Okola południa Dasi 

, dzielni ślązacy wzięli szturmem wid
ką pozycję przyczółkową pod Łago
wem-Ługową Wolą. Łącznie przy 
współdziałaniu wo: sk austrjacko-wę
gierskich wyrzucono nieprzyjaciela na 
całym froncie do fortecy,która obec
nie jest ściśle zamkniętą. Na pół
nocnym zachodzie od Dęblina waIcz~ 

. jeszcze wojska austrjacko~węgierskie 
Da zachodnim brzegu Wisły. \Vczo
raj wzięto do niewoli przeszło 3000 
jeńców i zdobyto 11 karabinów ma .. 
szynowych. Między Wisłą a Bugi em 
walka toczy się dalej poj dowódz
twem nacz€lnem generała feldmar
szałka von Mackensena. Na p.ołu
dniowym zachodzie od LubI na, woj
ska austrjacko·węgierskie robią dalsza 
postępy. 
. Między Siennickfłt Wolą (na po .. 
łudniu od Rejowca) a Bugiem, \Jlzięt~ 
szturmem sze~okie skrawki POZYCJi 
nieprzyjacielskich. 

~ Naczelne Dowództwo Wojskowe. 

(Łagów leży \\' odległości 13 kilo .. 
metrów Da wsehodzie od Zwolenia; Ługowó .. 
Wola w odlegbści 10 kilometrów na pół ... 
D0cnym zaeLodzi~ od Zwolenia. 

Ponieważ J"ugowej Woli w oznaczo.
nym miejst!u niema, przeto Chlldzi zapewne 
o Długą Wolę położoną W odległości 10 
kilometrów na północnym zachodzie od 
Dęblina-Red.) 

Urzędowy komunikat 
ł!. A· . 

61Ul.s d:~'" ]~CLiU .. 

WIEDEŃ. 22-glJ lipca;· 
1. terenu rosyjskiego. 

Obszar na za;:JlOdzie od Wisły, 
był wnoraj ponownh widowl1h wiel
kich, sukc'~só'W sprzymierzonych. "'~Voj .. 



4. GAZETA lUDZKA. ---_ .... _-- -----
• niemieckie przełamały rde,przyjll~ I Takt e dalej na wsc:hodzie i ku I dniło tutaj' znów SW~ ~QhaterskOść. 
,dtł~~ą poz .. ycję ~nł\. po &ba stro- Bugowi woiska. niemieckie i austrj:c. -Kilka ataków przeClwmka pod p~ 
~'1h drogi & ~ do Nowo- l,o-węgierskie wdarły się y kilku miej- l zza złamano już wczoraj wśrod 
:1fl3k~~,dJji, połaiouąJU1 wscbodzie s~:ach do linji nieprlyjacielskich. N. d dnb. . . 
li j}OhidniU od. DęWna na linji Ko- g )rliym Bugiem pułki austriack e I Na wschodzIe ~~ S?ranssmy 
lSienioe. ~ na wzór iorte- wzięły szturmem przyczółek Dobr.l..>'" wojska nasze przystąphy dZIŚ r~no do 
'ty. Rosjanie cofalą • d-o ~b1ina i twór. na północy od Kamionki Stru~ ,kontrataku i opanowały wsZystkl: s~e 
'Ba p:rawy .brzeg Wisły.. ,Odwrót ich miłowej. Nad Złotą Lipą i Dad poprzednie stanowiska. J.łieprzyjaClel 
przez mosty Nowo-AI~ksandrj~ był Dniestrem położenie nie zm;eniło się. cofa się tutaj. Na połudn!o-zacho-
Ittż pod ogniem artylerji niemieckiej, dnim krańcu płaszczyzny, zaCięta wal-
Wojska austriacko .. węgierskie, wal- Z terenu włoskiego. ka trwa dalej. Na przyczółek gOT!-
cząc, zbliżają się od zachodu, nie-Także i wczoraj szalała bitwa, cyjski pchali Włosi szczególnie w k~e
mieckie od południa do fortów Dę- na obszarzo Gorycyjskim z niezmniej- runku na Podgór~ 'Wciąż now~ 81ły 
illina. Wiele mieJscowości na zocho- szoną gwałtownością. Płaszczyzna 00- do waHd. Atakowało tuŁaj daremnie 
dzie od Wisły uciekający Rosjanie berdo w ciągu całego dnia aż' do dziesięć pułków piechoty' jeden po 
podpalili. Na wschodzie od Wisły, krańca była pod szczególnie ciężkim drugim. Prawie zawsze walka docho
walki trwały dalej z niezmniejszoną ogniem artyleryjskim. Dzielni obrońcy dziła do zmaganej p!ersią o pierś. 
gwałtownością. Nieprzyjaciel stawiał wytrwali i odparli świetnie wszystkie Kontrataki rozbiły się wczoraj przed 
~Juporczywszy opór. Pod Olode.. ataki~nieprzyjaciela. W skrawku Monte naszemi przeszkodami. Udało się nie
lt>m i Borzechowem części armji ar- Cosich do Polazzo podsunęli się przyjacielowi wtargnąć do posz:ze
tyksięcia Józefa Ferdynanda po za- \łłosi do wieczora bliżej naszym"sia- gÓlny.ch rowów. W nocy wyrzucono 
dętych walkach, wyrzuciły Rosjan z nowiskom. . go napowrót. Taksamo rozbiły się a .. 
wielu stanć)~risk. Straty przeciwnika W nocy zaatakowali z początku taki pod Prona, sił mniejszych uzbro
~ą wielkie. Lkzba jeńców wzi4i}tych pod Selz, następnie na całym froncie jonych w bomby z gazami, Także 
przez armję ar(;yk!,!~la. wczoraj po- ponownie między tą miejscowością a odparto krwawo przy współdziałaniu 
~ua WU'c8ła do 0000, zdobycz do 15 Vermegliano. Dziś rano odparto flankowem artylerji naszej dwa ataki 
taf'l"aoinów nUlszynowy6h i 4 wozów kr,wawo wszystkie ataki. Dżielne wę- po jednym pułku na MvnteSebotino. 
lIDI.micyjnych. gierskie pospolite ruszenie udowo- Wojska nasze walczące z jedyną 

@M .. # 

Nr~ lB7. 

w swoim rodżaju zapałem i zacięło
ścią utrzymały zatem po czterodnio
wej bitwie swe słanowiska tak na. 
płaszczyźnie Doberdo jak i TlI przy
czółku gorycyjskim. Walka jest wszak
że jeszcze nie sa1.;:o:ńczoną. Pod Pla
Vą. Tolmein i dalej na północy, ~od. 
trzymywał nieprzyjaciel wczoraJ 0 3 

żywiony ogień artyleryjski. Walki 
na obszarze Krn trwają dalej. W 
obszarach granicznych karyntyjskim 
i tyrolskim położenie jest niezmie
nione. 
Zastępca-szefa sztabu generalnego

von Ho efer 
feldmarszałek-lejtnant. 

__ Dr. la Mierzyński 
= Nowo Cegielniana M!! 7 = 

powrócił 

Godziny przyjącia 9-11 i 4-6. 

Nie niszczcie gniazd <~tasich! ł 

au II =;; lienn.le {J)leł~le ,rzedstawlenie od ] lhdo 101
12 

ł r 
Operetka w I akcie. 

Dział kamrhwD hhretaw1 
Woiniak - Baryton 
Mirska - Spiewaczka 
LiII - Tańce i Śpiew 

Czerwiński - KomIk 

l!lII l!lII 

Z n Z na 
Komedja w 1 akcie Przyb.ylskięgo. 

~~~~~:~®s®®®®ee®®eeeeeeeeeeee~®eee~e~~eeeeee~ m . . . @ 
® H łetl0' w Niedzi~l~ ~n. 25 lipca 1915 r. odbędzie sią na korzyść H I ' 'SS! 
~ fi· e"W · khnlkI dla biednych poloźnic, Poludniowa19: e enow. (l; 

~ l ~ 
o z bardzo urozmaicoRJ'm prD!lramemll m 
I Na placu sportowym: loterja fantow~: Każde ~~~~:e~ostanie . ::~:i~~ ~o~~~:~: ~ m walki atletów, ćwiczenia &,imnastyczne • . . Początek zabawy o 2m ej popom ~ 
~ znanego atlety p. Breltbarda. wartosclOwe przedmIOty. 2" .... I .. 
~ 'Żyw, most żywcem pogll"Zebany, Koncert filharmonijny pod batutą orkIestry, dunun~CJaf W razie mepogody zabawa 
@ gię.'c~e żelaza ii t. p, prof. Tfirnera. walka kwiatowa.., odbędzie się 1 sierpnia 1915. ~ 

~eees~~~ee~ee~aeeeseeeaaeaeese~eseeaae~~esee~eeeee~eees~ 

Tunll dobry chleb 
można dostać przy ul. Przejazd 4-1 

w sklepie 
Codziennie od 6 z rana. 

Drukarnia ak<:ydensowa 

1. fiR~DKA, 
P\łZEJAZO 8. 

ł't'zy.fmnjG w!I.·"eHde roboty 
w zakres arlti.tals·tw3 weho

.t ;:*lee, jĄko to: 

Tnb~łe. 
K\iJlt::rrJuSZf!, 
Rr,;<j;\l!"i1~-1 

U·~"(.!il!lh , 

ltk':~e) 
Ktt~Dsvdrv, 
PI0~ili1}. 

lap roszenIu, 
Bilety wizytowe 

BhI!1R!ety 
i t. p. 

Dla dutych nakładów 

maszyna rotacyjna~ 

,Ceny umlllrkOlmme. 

IvnollJona nauczvclelka 
~elll; te~cji językó~ polskiego, rosyjskiego 
l nieunookiego. r6WDle1: przyjmuje wszelkiego 

rodzaju tł6maczenia w tychże językach, 
Adres: Marja Kopdman6wna. Południowa 18, 
I plętro front. Zastać motna codziennie miedzy 

godz. 2-4 pop. • 

t 
llUlany przez powagI lekarskie, ja
ko najradykalnie.iszy środek, prze~ 
clwko wypadaniu włosów. Żltdać 
w składa..,h. c>-pteozn., perfumerjach 

i zakładach.f .. yzjerskiah. 

Nasi zastępcy panowie Józef Piestrzyński na 
rzeźni miejskiej i Jan lfugel Aleksand row
ska 80, kupują dla nas bydło świnie cielę
ta i barany. W razie sprzedaly prosimy 

zwracać się do nich. 

Bracia. Frankowscy.' 

Nasiona sezonowe warzywne (rzepy, szpi
naki. roszpUnki ł in.) l kwiatów nadeszły 

do składów nasion; . 
l Łódź, Andrzeja 10 
2 Ł.ączyea, %; emia I(a~isk.&. 

L. Jasiński .. 

nlA DROmtE: 
Doświadczony rolnik w sta.rszym wieku, sa.~ 

motny, poszukuje posady na wsi, na. warun
kach jak najskromniejszych. Adres:' ul. Kon
stantynowska :hi 182 m. 5. 3". M. 

fotografie do paszportów. a Bztuki:- 50 \-opi 
6 "Sztuk 70 kop. Widzewska 86 m. 10, front.-

~l'Sety gotowe i obstalunkowe, biustonosze' 
a wszelkie pa.sy. prostotrzymac%e, gorsecild . 
poleca chrześcijańska. firma. .Renomac '01. Głów-
na ~ 17. . 

1(1i1fHllie IIn!ilfiły llirszystkioh lombardów i 
płacę najlep_e ceny. SprzedajE} zŁoto, srebro 

i rMDe zegarki z u.at~p8twem25% Pi(}trkowska 
li 33 Goldinod 9 r. - do 9. w. 

'Ol .''ID:, ot 'ąIU6.07p 
!/ti 'AlI93 9ZIIdeIflllI fł:mf<l 'e.M.o!~o '[! ~Z":l%90 1: 

OA\Oydm:1łt1l 'e.M.O!Jzood: P(.l:vuJ: IAA\O{s:ąeA\;I9Ju'IId 
afnllnx '!fze. 180 z &!o{-,_dtz_lII' ",nszo_'~ 

... 1!~~."Oll11.JiII. I-'OIUP~Z"" 'az ... idallt\) 

Z powodu. wyjazdu.' spczeda.m t&nioS akeje 
zgłet'słdej ete.ldll'Owni. Wichewska 4.G m. 10. 
. GOi 

naj taniej M Y D L {» 

Częstochowskie I gat.~6.40 
" Ii 5.40 
za Kainień. 

Sprzeda2 tylko hurtowo 
Piotrkowska Nl! 25; 

w podwórzu na lewo. 

fal , y El ł.. O. ,? 
E~"i;@_ e~8~~111 

~~ryk~~a~y M. J. sW17 
Łódź -I(onstantynowska 113 

. poleca papę. do krycia d~cbó _, masę 
klejącą i twardą smołę po - cenach ullliari-".l'

wanych. 

20 lipca 1914 f. w 'drodze z ul. Piotrkowskiej dl} 
stacji Kaliskiej zgubione zostały czterj'. Wek

sle za:tyrowane blanko p. pr. Zenon AnsiaJt--R, An~ 
stadt, wystawione na zlecenie Z. Anstadta przez S. 
Kohna na rb. 400,309 i 300 z terminem 1.7 i 10 sty
czn!a 1915 r. i na rb. 500 z terminem i stycznia 
1915 f. przez L. Wechselmana, oraz podph; Heleny 
Anstadt na firmowym papierze "Zenon Anstadt". 
O tej zgubie podano :20 lipca 1914 r. do biura ogło
szeń Metzl i Co. Ostrzega się przed nabyciem 
tych dokumentów. Uczciwy znalazca bądzlc wyoa~ 

. grodzony, 528-3 

Acolf. BiniezgubU weksel na 150 rb. na zlecenie 
. lochana Szustaka. Weksel ten jest nie ważnym. 

Dowód .M 10752 Odd:tiału 2-go Łódzkiego W"rszaw-
.•.. skięgoAkcyjnego ·Tciwarzystwa PotyczkoweJ 
Pasat Majera Ni, 11, z:aginął. Zastrzel.enie zrebione. 

Jan . DOczkał zgubił kartę od paszportu wydaną II: 
fabryki Szeiblera.- . 

Marja Frycze zgubiła· kartę od paszpQrtu wydaq 
z fabryki T.Sztełgerta. ' 

Stefami Dobronlak zgubił paszport wydany z magI
stratu m. Łodzi { kaiątecZk~ zapomogową z ko

niItetu.. Łaskawy znalazca zecbce odnieśćdó rx ddet. 
nicy. . 

Stanisław Smigel źgu.bił' paszport, wydlLD.Y. 
, gmin,-Betdówpow.Łódzki gub. Plotkowsk&-



Dodatek do Gazety !i,Ł6dzkiej'l 
PIĄTEK 23 LIPCA 1915 ROKU. N~ 181 . .. 

~' wo~owych dokonywa się bezwarunkowo wolną jest od koniecznoaci' wyjedoswania datność pracy i małalnołić tych sądów" 
, za opłatą, przyczem wynagrodzenie wy- dla siebie takich [lrzepustek. Prawo @wo- oałej guoernji. W dniu 13 b. m. w ssy" 

daje się niezwłocznie, w drodze usiano- boJdnegozamieszkiwania w tych miasta~h atencji pułkownika szła bu generalnego BAn-
'wionej przez dowódzcę armji. " mają: osoby, mieszkające w nich od dOla snera, pułkownika audytora 'Wolffa ,i rade, OpuszCzenie Warsza.,_ 

Prasa francuska oświadcza. jak dOBo. 
uą z 'Paryża,og6lnie, że cofanie się rosyj-
IIde jea~ dobrze obmyślanym, strategioznym 

,m.llnewrem, lecz nie zwyclęstwempołącllIpnyelI 
'armii_ Siła 'G'ojBkarOSj l{łkiego jest niezł.'ima.-
uą. Jest obojętnęm, żę bitwaprzeslloiętą hę-

", d3ia dalejnawsebód, Rosjanie są bowiem 
gotowi przy pierwszejspoaobnośili przejść do 
ofenzywy. Opuszczenie wielkich I.)bszarów i 
miast, jak WarsZ&.wy. nie ma wielkiego zna
esęnia. ,Cel ofemwy niemiecto-austrjacko
wwarskiej: aby pokonać Rosjan i mffió przez 
~. wolne armje dla wielkichoperaeji we Fran
eil~ nie osiągJiie s1ę; boarmję rosyj9ką można 
1JDiewQ1ić d{l DdWCiltu, ale nie można jej po
Me. 

, ' , (Gdy zdobyli Rosjanie Lwów, było to 
wił1lkim zwyciestwem j posunięciem się nll
przód, gdy go opuścić musieli, było to cof· 
ni~em się ze względ6w strategitznych. Tak 

,:83$0 i Ił. Wllrszawlł. i tutaj jest opuszczenie 
Warszawy nawet .dobrze obmyślanym mane, 
wrem 'strategioznym. NaJlepszy' to dowód, ze 

" ~oslanie Warszawy utrzymać" nie są, w sta
JlltJ, i że pnygotowujl} samiopinję publiczną 
Ba bliskie jej Opllszczellie) •• 
·%mIamielll.e .. bwiieszćzenie ...... lIIIało ... 

," warszawskiego. 

. Gubernator warszawski ogłasza, że 
. 2',r.ozporządzenia gtó_wnodowodzącego do . 
robót, mających n:a celu ufortyfikowanie 
~,pozycji, tworzy się drużyny robotnicze 

,~iW pawiatach gubernji warszawskiej, po
"łożonych na lewym brzegu Wisły. ,Ten, 
Id:owstąpi do oddziału będzie korzystał 
z przywilejów: szeregowców pospolitego 
ruszenia 1 i 2kategorji i uwalnia się na 
aasnalezenia do tych oddziałów od 
mającego nastąpić powołania do służby 
wojskowej; kto wstąpi 'dofych oddzia':' 
łów',mrzyma, dziepną za~tę' w wyso
kości 1,80 rb. po potrąceniu kosztu żyw-

. ROŚci, wydawanej przez władze wojsko-
, we,; Ludność tych powiatów, która pi"ag- '\ 
ni~ Wyprowadzić się. spotka, ze strony 
władzy i organizacji społecznych wszeI· 
łdeV\t"SpPłdzla.łani~ i 'pomoc. W ten spo
''SÓl> . hr®óści daje, się wolny wybór: 
wstępowae do, oddziałówrohofniczych 
na: skarbowe utrzymanie i zarobek; uda
'wac się do. miejsc bezpiecznych. korzy
stając' ze, współudziału władz i organi
zacji społecznych albo wre~zcie .pozo
stawać na· miejscu, -narażając ,SIę na 
~szelkie następstwa działań wojennych,: 
Niezależnie od wyżej wyłuszczonego, z 
rozkazu głównodowodzącego wydano 
rozporządzenia, mające na celu ułatwie
nie ludności otrzymywanie wj1nagrodze
nia za zniszczone zasiewy. Rekwizycja 
produkt6w i· koni, bydła i śrQdków prze-

ltłOpotv reda "kle--
~ na prowIncJI. 
~ 

Na uliey pan Kacper spotkał redak~ora! 
Nuż go łajać i fukae: "to wasze pIamidło 
poczęła wyobrainia chyba jakaśchoral 
łriedawno wydawane wszystkim jrli obrzy-

. dłoł 
Stanowisko wszak: wasze jest nil'narodowe ••• 
Ale po eo ściągac.ie gromy na swą głowę2 
Wy patrzyeiena zachód? •• Co wam w glo-

. . wie 'wim? 
Uzdrowienie nie zwykło przycbodzićz za.:. 

chodu, 
Ni.ech si~ oto historji każdy ZWaB zapyta; 
tinnęj strony nadzieja wzejdzie dIana .. 
. rodu. 

Co nam kiedy dał zachód?' Wszak on na-
'.' ,'. wskroś ,zgoiły, 

łUeciały seń tw6rcze już oddawDs siłj'. 
Jam, połakom wskazaną jeBt droga jedyna" 
,Kto liniej schodzi. w tym łęiyupadku: 

, przyczyna, 

, Znamienne to obwieszczenie,sfresz- H lipca 1914; osoby, które wyjechały t~m ,są~u krajowego dora Jaroszewicza, przedsi~ .. 
czone powyżej, a obrazujące dosadnio dobrowolnie lub przymUlwwo z okręgO\v wZIl\ł wizytację sądu gminnego w Piotr ... 
powagę polożenia wokolicach Warsza- ,wojennych pod naciskiem oKoliczności w~ kowie. .j' • ' 

wy, kończy się następującym charakte- . jennyeh; osoby, będące na .służbie pań- . Generał-~ubernatol byl obecny prz;r 
rystycznym apelem: ' stwowej oraz ich rodziny, o ile nie oŁrzy- kilku rezprawach, poczem dokonał prze-

IłJęstem pewny, że ludność gubernji mały zapomóg na wyjazd. Rodziny os6b, glądu rejestrów spraw, będących w tokuj 
warszawskiej będzie ze spokojem trakto.- 'należących do sldadn armjl, mogą' otrzy- wypytywał o sprawy opiekuńoze i spad-
wała przeżywane wypadki, pomagając <') ,mać zezwolenie na pobyt we ,wskazanych kGwe, 
pracą swą armji iw ten sposób spełni miastach i Okręgach wojskowych nie dłu... Z Nowego Miasła. 
uczciwie (!) powinność swtJ względem żej, jak Da przeciąg dni pięciu. Dostawcy (a) Do Łodzi z Nowego Miasta prs~ 
monarchy i ojczyzny". , i OSoby, będące w bezpośrednich stoBun- było kUku furmanów-chrzeŚtjan, kt6rzy w 

Ewakllacja mis3ł w Królestwie i Da ka~h z wojskiem, mające prawo pobyŁu, drodze od Warszawy przed kilku miesią-
Litwie. I10winny . otrzymać specjalne pozwolenia. cami zaskoczeni zostali przez wypadki wOa 

Pisma warszawskie podają w apra- Wszystkie inne osoby obowiązane są wy- jenne i odcięci od rodzinnych miast. 
wie ewakuaCji następujące Bzezegó1y: jeohać z miastobjętyeb ewakuacją w ter- Obecnie z ehwillł wkroczenia wojsk 

~Kancelarja. {)berpolicmajslra m. War- minie lO-dniowym od dnia wprowadz~nia niemieckich do Nowego Miasta furmani ci 
agawy je.st oblegana prr,ez petentów o ze- w życie tych przepisów, 'jeśli Vi ciągu te- uzyskali możność powrotu. lecz w staDia 
zwolenie na pobyt. Osoby z nazwiskami I go terminu nie uzyskają odpowiednich ze- opłakanym, bez wozów i koni, obdarci i bez 
o brzmieniu niemieckiem zwracają się do, zwoleń na pobyt.pieniędzy, gdyż wszystko zarekwirowali im 
magistratu o wydllnie im kopji ze spisów' PomnE!d st~ .. ażytlllle .. "osJjskie" żołnierza rosyjscy. 
ludności z r. ]897, gdzie już wtedy zazna- l III1aI Lit .. ie. Zbiegowie ci donoszą. iż Nowe Mi:..-
ozSły, że są Polakami. Kopje te, jako do-, Rosjanie odkryli znowu bardzo s1aro~ sto lezy w gruzach; miejscowy piękny za-
wód polskości, runją bronić te osoby przed r ~nepomniki, świadczące o tern, że Litwa kład leczniczy hydroptltyczny zostałspa-
wysiedleniem. Kliniki uniwersytetu war- to odwieczna ojczyzna. ~rosyjska". Oto, lony przez rosjan. 
szawskiego zamknięto na czas wakacyjny. co o tern donosi Agencja Petersbtr· Miejscową ludność żydowską wydaG 

D3konanoteż ostatecznej eW}lkm\~ii szpi- ska: "Powstał komitet w celach ochrony 10M poza obręb działań wojennych jeszcze 
tab, dla umj'illowo choryehw Tworkaeb. i restauracji zabytków przeszłości pow. zimlłv zaś 1 lipca ewakuowano w głąb kraji 
Chorych wywieziono na wchód, po części Nowogrodzkiego. Postanowiono przede- większość ludności miejscowej wraz z ino 
na Syberię (do Tomska). wszystkiem przystąpić do rekonstrukcji na- wentarzem j majątkiem ruchomym. Oku-

Wyi.lzd z Lublina dopuszczalny tylko der starożytnego - pomnika prawosławno. liczne wsie pod Nowem Miastem są prze-
za przepu~tt.'lmi. Pobyt w mieście miesz- rosyjskiej przeszłości W kraju północno- ważnie spalone. 
ka.ńców niestałych ma być utrudnjony. In- zachodnim, świątyni na cześć Borysa-Ole- Łowicz, 
stytut rolniczy z Puław przeniesil).n:;) na ba w Now9gródku, oraz zbadać i wskazać (l} Od ubiegłej niedzieli zaczęli p(j. 
czas wojny do 'Charkowa. Ministerjum r<ll-' inne, pamiętniki rzeczowe w powiecie; by- wracać z Żyrardowa, Mszczonowa, WisId-
nietwa odmówiło teras podaniu o pozol:!ta~ lej ojcowiznie książąt Włodzimierza Swię~ tek i t. d. większe ilości tutejszych mie-
wienie tego instytutu na stałe w, Charko- tego i Jarosława Mądrego. szkańców. 
wie. Niema to. jak nauka, która wszystko POl}'liędzy osobami, które, wróciły ck 

Zarządzenia ewaKuacyjne. wydane na zawołanie i według potrzeby może u- domtt. część z nich bawiła w zeszłym ly-
,prżez naczelną komendę armji rosyjskiej, dowodnić. godniu w Warszawie. zką1 przywiozŁa dla 
dotyezą miast Warszawy, Aiedlec i Dęblina Rabunki Rosjan .. Galic~ii.. rótnych mieszkańców m:a"ta ukłony ipb-
w Królestwie, Wilna, Kownl'l, Gr-:>dna i Bia~ Powoli przedostilją ~ię wieści o plą- zdrowienia. Sanitarne komisje miejscowe 
hgOBłoku na Litwie i Podłasiu oraz Rygi drowaniu i, rabunkach, popełnianyc1,l przez przeprowadzają we wszystkich domach sta-
w InflalJtach. Rozporządzenie, wydane już rosyjskich of,cerów w G:llicfi. nu miasta w celu zbadania hygienlcznego 
9 czerwcar!' b. zabrania W&tępu do tych T,lkie rosyjscy generałowie i oficero- ściśle rewizje . 
miast wszystkim osobom, nie posiadającym wis Eiztabu otwierali lub kazali otwierać Kontrolowane są wszelkie mieszkania 
osobnej "przepustki. ZBzwolenię na wjazd z:lmknięte mles~kania tych mieszkańców, Te osoby, które nie są zbyt czyste, zesta-
do tych miast moźe być wystawione tylko którzy uciekli, i zrabowali je doszczętnie. ją odstawione do specjalnie na ten cel u-
na czas_krótki, terminowo ściśle określony II Rosjanie "ypró'inili zupełnie wszystkie la- rządzonego zakładu kąpielowego, gdzie icb 
i tylko vi Dffstwującychwypadkach: to- zurety JJWOWił, że nie nie pozostało, żadna kąpią, równiei strzygą im włosy i brodę.. 
warzyszenia zwlokom zmarłych, koniecz- pościel, nie zostawili krzesełka ani sien- Nieczyste peruki kobiet podlegają spa ... 
ności widzenia SilJ z' cBobami , pełniącemi ł nika a takie z aptek zabrali wszelkie le- leniu. 
obowiązki służbowe w obrębie frontu; w karstwa. Sprzedaż piwa w butelkach wzbro-
interesie przedsiębiorstw h!'llldlowych osób Z Pioł .. ko~a. niono. 
i firm,zli~nych zdziała!ności handlowej, (a) Władze austrjackie postanowiły ,Piątek. 
oraz w wypadkaoh wywołanych nagłą po-- utrzymać nadal we wsiacb i małych mia- Do miasta przybył nowy komendant. 
trzebą. Przepustkauprawnja tylko do steczkacb w okupowanych terytorjacb sądy który wydał obecnie I!z.~reg nowych rozpo-
jednorazowego vjazdu i prJbytuw- m:eście gminna w dotychczasowym zakresie ,. ich rządzeń, Ił mianowicie: sklepy w niedziele 
na niej wymlęnionem, a nie dl) zatrzymy- działania, jako instytucję swojską, przysto- mogą być otwarte tylko od faDa do 10 przed 
wania się W innych ,miastach, objętych I ł SOWRną do potrzeb ludności. Sąd taki u- południem i od 12-ej do 2·ej po pOło W [lo" 
ewakuaejlł. , tworzono wyjątkowo także w mieście Piotr- wssednie dmiiJ sklepy moga, b)ó tylko do g. 

stała il1doość miejsrowości, oddało- kowie. Generał-major ,Lustig von Prean· 8 wieózorem otwarte. . 
nyćh od tvch mya"tnip. wip('p.} niż o 50 klm. fdd) ostanowił mmbiśeie stwierdzić wy- Sle-py maki muszą dla sprzedaży mąli1 f HI 1tW, , d'!! 1iII ______ upa ______ llI!IlIIlIIiimR __ lliII:!!:I!IIiEalam. 

* * 
Po dniach kilku napada ktoś na redaktora 
Nd ulicy i krzyezy: "cóż tli? O temporaj 
O moresłRada~torze,w tej wielkiej epoce. 
Ody id,· ku nam świ"te i.raartwych~stania 

moce, 
Twoje pismo barbar}!}. dzikim wschodem 

trąci?!, 
I to tobie spokoju na chwił~ nie zmąci1 
Bizantyjskiej kulturze wy jeszcze wietycie? 
Od niej spłynąć na polski, kraj ma. nowe 

'Ży.cie? 
8zalenił wiedzcie o tym, że jest lu~i war-

. " ", stwa, . 
Kt6rej na lap nie- wezmą te wasze kuglar ... 

. - - 8twa, , 

My wierzymy, te tylko zachÓd nas ocali, 
A wy gińcie przewrotni .i ślepi i mlU"! 
Odsz"dł ','~błY8ki(Jm W źrenlcacb .• ~ Był to 

, psu Jacentl, 
Czlek'kultufY zachodniej, wschodu ",róg 

lawliiQty .. 

A redaktor podciosem znowu się u
gina 

, I poworlll w pokorze; 9łmoja wielka 
wina"ł 

Nie ma siły żywotnej, mdłe jest j jałowp, 
Nikogo ne przekona; ani nie zapali, 
Nie wie ono, eo to są ciosy piorunowe, 
Od których las przesądów doszczętnie się 

wali; , 
Mamuty wy jesteście. nie rrzed wami życie, 
Horyzontów szerokich bow!em nie widzic:e. 
Morituril mmieńca życia wam potrzeba, 
Przekonań, siły słowa jorlego lotul 
Trzeba, ludzi porywae, dawać pokarm 

chleba, 
Któryby ich oderwał od trudów i potu; 
Moriturii, ni zimUi, ani też gorący! 
~ycie fal~ nad wami przepłynie ogromn~ 
Oto widzę jut jego potok groźnie rwący, 
Zginieciej ludzie o was nazawsze zapomną
Moritnri" f 

To rzekłszy. Qdebodził wyniosły. 

. A redaktor pod ciosem niby w ziemię 
wrosly 

'StaJ, jak pos!lg MIeści, i dumał: "tak, 
we mie przyczyn!!, 

Ze pismo nie ma. tycIa: moja wielka 
wina" I 

Naty~bmiast zaprowadził w phmie wielką 
zmianę: 

Na IJieszczęściem dotkniętą red lktora growęD 
Skaczą z listów do oczu słowa pioruno'''' e, 
Grożą sądem, a syczlł jadem, jako żmije. 

Redaktor jęc~y z bólu, nie je i nie pije, 
Sao go odbiegł, z dniem kaAd,rm corall 

bardziej więdnie, 
A. wzrok jeio posępny. patrzy wkoło błęd .. 

nie. 
Przyj!\ciele zamknięcie wydawnictwa radZił
A lekarze trzymają go pOd swoją władz1ł. 
Do wód każą wyjechać, leczye serce, nerwy .. 
Bo nie można wszak ciężko pracować bez 

przerwy. 
Ate wówczas w tei zgryzot srogich z&wie-

- rusze 
Okazało się, jaką ma redaktor dU!lzę~ 
Powziął z~ńliar stanowozy nie liczyć sf, 

z nikim, 
A sumienie jedynym obrać przewrdnikiem.; 
~wołał sztn'b redakcyjny i rzecze: .. Pa

nowiał 
Widzicie. i'e nam pismo nie id,;ie na .zdro

wie, 
Bośmy nazbyt słuchali sprzecznych sądów 

ludzi ..• ,: ' 
W tern był błąd; taka praca da.remnie u .. 

, trudzi, 
fr.zeba saWłZIł pamiętJić, że nam Pismo 

'" c , -. święte . ' Widząc, je sifJdo żądań ludzkich jut 
. nie Dagnie, 

Zaczął rąbać, ,kłóć· cio3Y rozda:,wać <loko~a; 
To nic; że się riiejedn~ 2Iada lud:dom raDę, 
Przedew6zyatkiem zllsadyl bez zmarszczenia 

/!. 'owocu nie wyda.. Odtl}d tÓwll1'zysze .. 
Niecbaj każdy 2l naS hasło jenyne" wypią.r. 
Na sztandlł.fZe ńaszego pism9/: to je dl-Drog.ęóną wśkaguje: lUK e:f orhmteltt 

P~dniódorękę ku górze pan Kacper ina 
. tam 

bkończywazy przeStro~)odBzedł z maje-
statem. 

·A redaktor pod ciosem zarzutów si~ 
""zgina 
I w pokorze powtarza: .• moja więJ.-

" ka wina"'[ 
()dtąd pragnie pracować lepiej dla 1Ia-
,', ' . .' radlI:, - , 
NieŚć mu' światło zbawienne jedynie 

ZBWBChod«. 

Neutralnv kieruńek pismu nadać pra-
gnie. . 

Po ,łygodniuredaktot przechodził alicą. 
O~y lśniłl mu blaskiem,. a rad~aei~ lico, 
Bo nikogo nie dotknlłŁ nIe zrazlłmkogo. 
Odkąd, iŚĆ postanowił neutralności drogą. ~ 
A tym.cusemźnienacka Cezary radykał. 
Wpada nań .i nBż krzyezeć~ ',1Choobya m~: 
" , ' . ' unikał, 

Znalazłbymeię i prawdfł wypaii~ BUro~ , 
,Wasze pjamO bOli.bIłł'W1l6.,Uare; JQgo Jio.w ' 

czob 
Trzeba dl}zyć dO' celu wytrwala. przebo

jem, 
PismO' mą.si żyć walk" nie gnuśnym po

kOjem. 

.. 
Dnie ·mlj&j .... Redaktor rąbie słowem, kole, 
WoIalilnl wyr1ta. jed na jego czole. 

Po ty.godniu. nadchodzą: dD r&dakcji listy, 
.l • mch 'obelg i kl~tew apada deszcz rz~c 

siat, 

, nie 
Będ&ie prllwdlł, co z głębi Bumie

nia wypłynie" 
Odtąd pokój do duszy wstl\pił rooaktorl\, 
A choć oatrych krytyków nie amiIkła 

sfora, 
Pismo idzie w świa.t pełne ufu.oścll 

wiary. 
Choć si~' sroży pan Kacper. .I&cent~ 

Cezary. 
At!ma. 

(Kurjer Płocki), 
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Cegielniana 63. ł 
Opera Im'ow .. YI I akcie K. Brodzińskiego. Muzy

ka K. Ostrow::kiego. 

er~eł ~O Ol 
WesOla operetka w I· akcie . J .. ' Gregorowicza. 

muzyka E. «ania. 

c • 
Mazur, . Polonez, Krako-

wiak, Oberek. Tow .. Miłośników' Scen!, 
Na kolonje lethie. -iIIi!iIiII--________ !!!lIGIl~_l!liiIII!i!ili!lI!iI_Iiii!IIillm:l"Ii:li""""ill:i,cs;,.<e;.::,.'!:ll;:;«:!!1l!~fflI!_i!i!IM_'l!Ii\!lii~;5'&B.;:;_!&l:Ii_l!i'liII!_i§IlI!l!!!!IlIl!! _____ i!I!Iln __ !I!IIiiII.I!iI_!'!I!iII!lI----IIIIiEI------fl!!!!!iII-__ Ii\!II!II!l _____ ~ 

mied Iilpeejalue B~rzynie, sprzedawcy takowej 
mnssą .i)łlSió białe cZIBte fartaohl' również 
wzbronuJno pakować ml\k9 VI papl.er gnz'!:to
wy. Prón tego trzeba.· obowiqzkowo codaien
nie l!ifaUa myć podłogi sklepów. Z rozporzą· 
dzenia władz muszą wS~y9tkie rosyjskie ;.zyl~, 
dy być I1suni~te. Wyuawanie przepuskk na 
WyWÓ;l chleba i mąki przerwano. 

Goethe a Pols~ka. 
(k) Dr. Eugenjusz MeBer omawi~ 

na podstawie nowyc;h studjów archiwal
nych stosunki największego poety. nle
mied,iego Goethego do Polaków i, Pol~ 
ski. 

W roku 1185 był Goethe pierwszy 
l'~Z u wód w Kal'lsbadzie i tam zbliżył 
Się do arystokracji polskiej. Bywał on 
~zęsto \Dl jej d0!llach i jak sam przyzna
J~, było mu w gościnnych salonach bar
dzo dobrzej bywał więc tam często i chęt~ 
nie. Arystokracja polska składała (fen
juszowi niemieckiemu hoMy, Goeth; za~ 
wad szczególnie przyjaźń z piękną, wy
kształconą i elegancką księżną Lubomir
~ką; z mężczyzn zbliżył się do niego 
owcze sny minister oświaty, hr. Stanis
ław Potocki. 
. Goethe tak był zachwycony. i· upo
jony towarzystwem polskim i pobytem 
tym w KarIsbadzie, że przybył tam w 
roku następnym z wielkim księciem sas
ko-wejmarskim Karolem Augustem. Te
raz zajęta go ks. Ogińska, w domu jej 
urządzał odczyty, na które się zbiel'ała 
"e1eganc'ra publiczność". 

W listach do Eckermanna, iinebla 
i innych wyraża się z entuzjazmem o 
tov:arzystwie polskiem, że chciałby .. 1=0 
znakomitych Polaka<eh i Polskę poznać". 
Sr:osobność ku temu' nadarzyła się w 
ron:u 1790, gdzie towarzyszył w podróży 
na Śląsk księciu Karolowi Augustowi. 
Był w Wieliczce, Krakowie, Częstocho-

itoDsłantyll1owska Ui. 

Vl7iej pobyt ten tworzy! punkt kulmina
cyjny wycie<::3~j do ziem polskich, która 
trwała ośw tłni i miał nawet zamiar coś 
o niej n?rhać gdy będzie odpowiednio 
usposobil):1Y. l'łiestety nie napisał nic, 
znamy tylko urywki z notatek jego o 
tej wyciec'7,ce. . 

Przy nJ",~tępnym pobycie w Karls
badzie zarwznaI się Goethe z ks. Hen~ 
ryltiemRadziw1Uem i zawarł z nim przy';' 
jaźń, która trwala przeszło 20 lat. Ks. 
Radziwił odwiedził Goethego w roku 
1814 w We;mal'ze, przyjął go Goethe z 
wielką radośdą i wspólnie kierowali 

. próbami piel wszego przedstawienia uFau
sta". 

Naji.lJięcej wzruszającą jednak jest 
znajomość Goethego z pianistką polską 
Kazimierą Wołowską. Kiedy w r. 1818 
sędziwy poeta zakochał się w szesna
stoletniej Uiryce Levetzow, Kazimiera 
potrafiła potęgą boskiej muzyki zwal~ 
czyc jegC' namiętn.ość. W pięć łat póź
niej odwienzi.łfi poetę ku wielkiej Jego 
radości 'IN Weimal'ze, na jej cześć urZią
dził poeta koncert i wydal wspaniałą u~ 
cztę, w której brało udział najświetniej
sze towarzvstwo. 

Znan~i jest z "Listów podróży Odyń~ 
ca" opis pobytu Mickiewicza i Odyńca 
u Goethe1:to w roku 1829. 

Obydwóch przyjął Goethe z wyszu
kaną grzecznością, wyraził swój żal, że 
nie zna języka polskiego, że nie może 
w oryginale czytać utworów króla poe
tów polskich i zachwycał się "Konradem 
Walenrodefft /1. 

Żona Goethego twierdziła, że z ta
ką serdecznością i uprzejmością nie 
przyjął dQtąd żadnego z obcych. 

Na UĆls}e w~'danej na ich cześć, 
obok Mich;,ewicza siedział słynny rzeź
biarz francuski Dawid Angers, Mickie
wicz na~.!!Jet pozował do portretu. Na
stępnie słynny rzeźbiarz zaprosił Nickie
wicza i przyjaciela jego na uroczysty 

Arf9ści Zjednoczeni dyr. A. Slurk~wski. 

obchód swych urodzin i wręczył Mickie
wiczowi na pamiątkę pióro, które, jak 

. pisze Odyniec, mialo być zlote. Ale te 
złote sny o złotym piórze G.oethego roz
wialy się. Przy odjezdnem ucałował 
Mickiewicza i wręczyl mu kartkę ze 810# 

wami: 
"Diese Richtung ist gewiss, 
Immer schreite,schl'eite, schreite, 
finsferniss und Hinderniss 
Błeiben Gil" bei Seite". 
W pamiętniku Goethego znajduje

my pod datą odjazclupoetów naszych 
lakoniczny zapisek: Die Połen nahmen 
Abschied". • 

Władysław Mickiewicz IN życiorysie 
ojca swego twierdzi, że kartkę tę chó
wał Mickiewicz w papierach swych aż 
do końca żyda. Myli się jednak, bo ba~ 
dania Władysława Bełzy wykazały, że 
Adam Mi~kiewicz ofiarował je przy od~· 
jezdnem z Łukowa, wsi w Wielkiem Ks. 
Poznańskiem, hr. GraBowskiej. Odwie
dzał on tam starszego brata swego fran
ciszka, który w Łukowie przez· dlugie 
lata miał gościnę. Kartkę tę ofiarowal 
syn hrabiny Grabowskiej mieszkająćy 
we Lwowie do muzeum Ossolińskich i 
jest tam-jeżeli jej r.h. Rosjanie nie za-
brali. . . \ 

HU~ORlI 

Szewc !;:!7n:~~~~;j~· uregulowanie ł 
rachunku. 

- Dostaniesz pan swoje pieniądze 
ale w tym miesiącu nie mogę jeszcze za
płacićl 

- Ol to samo m0wił m.i pan miesiąc 
temu. 

- ~) i czy nit' dotizymalem słowa? 
1i!f.. ap';,)i:e~ 

Uczeń aptekan,k': Proszę pana, co 

ł jest w tej flaszce, bez etykiety? 
Prowizor: CudDwne lekarstwo, ldóre 

wielu ludziom ocaliło życie. Daje się je 
zawsze wtedy. gdy, nie mozna odczytać 
recepty. 

....-=uu="" 

Koleje życia. 
Nie-bajka 

Była raż muszka mała, 
Co brzęczała 
l rado1nie 
W życia wiośnie 
Pędziła swoje dni bez trosk. 

Był raz pajączek młody, 
Co swobody 

. Zażywał w· bród 
Nie znał, co głód 
A serce miał jak wosk. 

Kt6żby zgadł? 
Pająk muszkę zjadł. 

Było raz f)tasz~ tkliwe, 
Co szczęśliwe 
Tam kędy gaj, 
Gdy nadszedł maj, 
Pieśniami brzmiało w nocy zmrok. 

'By z zyci7m nie zaszła rozłąka 
Ptaszę zjadło pająka. 

Był raz lmi co po ptaki . 
Chodził w krzaki, 
Kiedy ich śpiew 
Lub wiatru wiew 
Zagłuszył dlytry Jegn krok. 
Źe lubi ptasiy chór-3zła wieŚĆ. 
On poszedł w gąszcz,. by ptasz~ jeść. 

Był raz kundys złośliwy, 
Tak krwi chciwy, 
Ze z łańcuchem 
Ponad uchem, 
Trzymano go wciąż: żył w. budzie. 

Gdy raz zwolniono mu pęta 
Pódusił kotce kocięta. 

I wśród was "tak bywa ludzie. 

-. 
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Pożyczka Pańsh\1o\\1a Wewnętrzna 5 pr. z r. 1905. '.Poszuk~jesię" fil 

2 pomocników i 2 robotników ogrb .. 

d) 

1) na Rb. 5000 . Nr. 4",ru:!e;2. ;:;'~ dniczych. A.Stik::r. Zaklad ogro-
2) .Ił " 1000 Nl'.419935. d . B l" . 

3) 1000 N mczy, rzezińslm 57a vis a vis 102. 
" " r. 419936. ·3178 

Listy zasta~ne ToVJ. KredytOWego m. Warszawy. 
1) 41/ 2% 
2) 5% 
3) 5% 
4} 5% 
5) 5% 

Serji 8~ej Nr. 57389 na 
" 7-ej Nr. 24113 
IP, 7-ej Nr. 24714 
11 7~ej Nr. 101424 
" 2-ej Nr. 150988 " 

Rh. 1000. 
l' 1000. 
" 1000. 

500. 
100. 

list zastawny Tow. Kredytowego Ziemskiego 
4 i p;ł proc. serji beztermiD, lit. B. :ił 36063! na Rb. 1000. 

.,v.~. 

dentystyczny, l!mający dobrze roboty k(). 
I'Qno,,:~ i mostkow2 znajdzie zajęcIe. Wcia- . 
domosc: D-ra Gelbard, Cz1stochowa, II A. 

leja ~~ 18. 3179 

Drm La PRYSU LSKI 

Pasta dó włosów, ." "IVWlBcnia je i 
chroni od powtórzenia sią łupieżu, 

Zaleca. si~do codziennego ntytkn. 

. Ż~ać w składach aptecznych, per

fumerjach i zakładach fryzjerskich. 

u.w..Af!:.A.: Ostatni list li: zastrzeżeniem. poniew3.ż trudno byI:o spra~d 'ć . 
~aca. się. nm16J.\lsym. ~wagę przed nabyciem wymienionych papierów gdyż odpoW'Zd: 

. medz~Btrz;,z~rue poczynIono. Chcących takowe spieniężyć uDl"zeSmie P;OSZ!il skierowa6
e
do 

sę go _eduzego przy sądzie Obywatelskim we \VI:ocławku. 
UGi~a PIJll.ł ... di1lliicwa lli! 2. 

róg Piot.d:ows!dej.. Telefon. ]i 13,.59 
&!phHis, . dWl."oby s!:órne 
(kosmetyka łekarsk;), w'e nm'Vf':~7:n~,,1 

-.~ 

moczopłcioWĘ i llIe:mofcy n~";,,u'''; 
LeczenioByphilisu <>""·,,~~an~ 
lich-Rab ~600" 

Zarzą.d Stowarzyszenia Spożywczego WYZWOlenie" ·P·ot k k 2"2 . , 
~ Cz! k6 6' B , l r OWE I.l. ", ZaWI<1aamia miehn źew OG lNE ZEBRRNIE ROCZNE odbędzie !lię w dniu 25 lip

It ~l~ Tow. Akc .• Ludwik Geyer", Piotrkowska 295, o go~~eb·8.:' nied,zii1tu w Sa.. 
.,. ~e to, 'bez względu na. liczbę czI:onków w l-ym terminie ol}d ,J po po u . u. 
. , O jaimajllezniejsze przybycie pp. cz}'onków uprasza' 316 prawom.ocnym. 

L5czenie ~!:;~rr~;~!~'tc~~T"''''~:' :::'f>"7.n.~ Biuro "UNION" 
= w Łod:a:i Pic'i;pl!:owska N! 92 ~ 

konSult. - praw. A BalIe . 

Żarząc Stow. Spoi. 11 WyZWOlenie'''" ~ 
Prośby i ~podania. <!~ Komendantury, 
. PrezydjumpohCjlsąd6w i t. p. 
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