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Wiel ka Kwa le. . Oł_WRa.
2-go czerwca. - Urzędowo.
Z widowni zacIMdniej.
Pa gwałto~tnem spotęgowaniu

.s.rnia artyle rji l po wstępnyca wy~ii1zeniKh min. snaczne siły angiels.kie ~ły wczor a.j wiecz orem do
ataku na. zacho dzie i południowym
zacho dzie od Oiven chy. W walce
na. bli2ki dyilta ns zostały one odrzucone~ o ile nie za wróciły w naszym
ogniu za.torOcwym.
. Na zacho dnim brzegu Mozy francuzi rzucil i się ponow nie do ataku .
Nie' mieli oni .najm niejsz ego. powo r ..

wihWłri włoskiej.

od·

l1'I

re

i przylega.jące doń po obu strona ch

rowy.
Wyko nany dziś rano ną pcludniow ym zacho dzie od stawu Vaux
kontr atak p~ciwnika nie powiódł
się. Dotyc hczas wzięto do niewo li
76 oficer ów i przeszło 2000 t-ołnie.
rzy, 0"3Z zdoby to 3 działa i conajmniej 23 karabi ny maszy nowe.
NapołDdniowym zacho dzie od
Lilie wpadł w nasze ręce nieuis kodIony latawi ec angiel ski wraz z lotnikami. .
,W ,waIce powie trznej strącono
nad tyłami Marro jedno csobo wy la·
tawiec francuski, następnie w naszej
strefie po jedny m dwupła.towcu nad
Vaux i na. zacho dzie od Morch ingen.
Zestrz elony dwupłatowiec angielsk i na zacho dzie od Comb rai. o
którym. donosiUśmy wczoraj, jest
czwartym z kolei strąconym przez

porucznika Mulzera.
Z widowni wschodniej.

Pomyślne niemi eckie natarc ie
wywia dowcz e. na froncie na południu

od Smorgoni, zakończyło się WZię
ciem kUku łminów jeńców.
Na południowym wscho dzie od
jezior a Dryświaty ognie m o~r~nnym
zniszczyliśmy' latawi ec ··rosYlskl.
Z widowni bałkańskiej.
Nicnowęgo.
Naczeln e DO'lVrldzhllO WoJsllorłJ(l

Urzędowy

kOR Hmik at
aust ryjac ki.
WIEDEN. 2-go czerwca.
. Z widowni rosyjskiej.
. Walki artyle rji na froncie besa·
rabsk im i wołyllskim przybrały czę
Jclowo charakter bitwy··· artyle ryj-.

Niej.

OGŁ O SZ e; I'łl

.M 152..

A.:

na 3-eJ strollłcJ wśród tekstu za wiersz lub Jega
miejsce l Mk.; reklamy za tekstem 40 fen.; zwyezajlle 30 fea.;
nekrologia 40 fen.; ogto3zettla drobne 4, fen. za wyraz.

Nadesłaną

bitwa morska. Wobec gWllłt.ownycb twwOż.ytnych bodkó w woj9bn.yeh, 0l'Ml wobec
taktu, że mieliśmy do cz.ynienia z główną

Ką1de ogłoszenIe naJmnięj

40

f&ll"

dobrze się stało, gdyż skutki em tego
zmusz eni I>yliśmy zerwać się do nadzwyczajnych czynów i działań. Armje
potęgą floty angielskiej,
przew yiiaa ona
mo.je i
roslllia rami wszystkie inne bitwy morskie!, z Bożą teraz zwycięsko przetrwają i
pomocą odniosą zwycięstwo dla
jakie stoczon o od Ci&6ÓW stosoW'a.nia walkI
zawarc ia zaszcz ytnego pokoi u, jak go
okrętowej. Nasza m~żna fł()ta wspani ala
sobie ~czymy. Panu zaś, kochan y feldwywiązała się z zadanła i wywalczyła BOmarszałku, Opatlrzność wyznaczyła w
bie zwyeię&'Wo.
tych walkac h wielkie p*: uwomiłeś
.
Pokonała ona nieprzy jaciela i flagę
Prusy Wscho dnie od wroga i ponio.sleś
swą okryła nieśmieł'teł\ltł sławą_
nasz oręż
.Berlin ar Tagebl ati" nazywa zdarze- skiego. To w głąb kraju nieprz yjaciel..
Z widowni południow'~8elłednjej.
jest tw~ja zasługa. Ojczyz na
nie to pierwszą wiełka, bitwą mOl'sK'ł, 9tf'oo
niemie
cka
zawsze
to pamiętać będzie.
N&]ewym brzeg u średniej Vo- czon, W ciągu 22 miesięcy wojny, które Ja zaś, jako twój ciwódz
naczel ny i twój
wywoł
a w Niemc zeeh wielką radość i zajusy, na wscbo dzieo d Valon y (Via ..
krój .... dziękuję panu z serca za te czydowule
ni-e
z
powod
u
Wielkie
go zwycięstwa,
ra) niespo dziew anym ognie m. rozpę- odniesi
ny. kt6re nigdy nie będą zapom niane.
onego prB~ nlOOliecką flotę' morską
dziBśmy oddział włoski. ... .
. nad siłami angiels kiemi. Po stronie an- W całym kraju niemieckim na wscho dzie
i zachod zie, na północy i południu wi..
~ad dolną Vojusą walld pomi~.
gWłskiej straty 8fl nader wysoki e, gdy natomiast NIemoy w stosun ku do o\ł.uiettione dać uwielb ienie dla pańskiej osoby. Stadzy patrola mi.
łeś się bohate rem narodo wym ludu niego zwycięstwa poniosły niebywałe małe
mieckiego. Nazwisko Hinden burg ma
Zastp a szefa sztrJ1m. genera lnego
straty.
.
już dziś dźwięk legend owy, gdzie je wy..
H o (lfs r#
.
"Vossische Zeitllng" między innymi . mienią, tam
lItOI"szatek polny poruc;n lll.
błyszczą oczy, tam jaśnieją
powiada: "W skupie niu oczekujemy dalszych wiadomości o tej pierwszej wielkiej . twarze młodych· i staryc h. Dlateg o-wzy"
wam wszystkich tu obecny ch, aby złą
bitwie morskiej, j::tka wydarzyła się .pod- czyli
się ze mną w trzech krotny m okrzYA
czas obecnej wojny. W godzinie przezy·
ku
na
cześć generał~feldmarszałkaH.
wanej przez nas radości w;nniśmy iywić
pewność, '. ~ wybiła ona nietylko na
Spra woz dani e rosy jskie go
=
chwałę flagi niemieckiej, lecz równie:t, że
szta bu gene ralne ge.
Wiel ka bitw a mor ska.
flocie angielskiej zadano ciężki cios, który
PETERSBURG, 1 czerwc a. Spra·
przysporzył jej strat materjalnych i poWedług • Merl. LokalllllZ." straty flowozda nie urzędowe z dnia 31 maja.
ważnie poderwał powag~ jej w oczach ea..
ty niemie ckiej pooc..zas, ostatniej bitwy morłe~ świata"'.
skiej, o której komun ikat urzę.aGwy umieFront zachod ni: W okolic y jezior
Wiedeńska .Neue. Freie Presse ", omaściliśmy w dniu wGzorajazym, wyuGsiły
na południu od Dźwińska artyler ja nie"
wiając bitwę na morzu Północnem, pisze,
23.056 tonu, ZAŚ angiel skiej-1 33,210 tonn.
przyja cielska podtrzymywała na wielu
Na tak potężne straty złoiyły Bi~ na~ co następuje: .Nie. wnikając w szczegóły, punkta ch ozywiony ogień.
obecnie już mOżna twierdzić stanowczo, it
pująee okręty:
Na całym froncie
nik dokofIota niemiecka, pomimo swej niewielkiej nywał rozległych wywiaprzeciw
NiemieG'ki okręt Iinjowy .Pommern«
dów.
liczebności, wykazała, iż podczas walki pomiał 18.200 tonn pojemności. Spu8.ąC.!łOny
Lataw iec nasz wszczął walkę z Altrafi rozwinąć przeważającą siłę, a bitwa batros em nieprzyjaciel
był na morze 'w 1905 r. Uzbrojenie: czteskim, który leciał
morska pomiędzy Skagerrak i przylądkiem ponad ich stanow iskami
ry działa 28 etm.. cztern aacie- 17 etm. i
. Albatr os ugod wadzieśeia mniejszego kalibru. Załoga 748 Riff w znacznej mierze poskromi zarozu~ dzony zostal z karabi nów maszy nowyc h
miałość Anglików i dumę, z jak~ dawali
ludzi.
i wśród dymu sparlł na północnym-za
oni odczuć swe panowanie na morzach.
Mały krążownik. Wiescaden& jest ochodzi e od Barano wicz.
krętem nowym. O uabrojeniu jego niema
Front kauka ski: W kierun ku Diar"
Cesa rz .. feldmarszałka
wiadQm9ści. PGjemność Die wynosiła wiE}.
bekiru w dnłu 28 maja zaatak owali turHind enbu rga.
cej nad 5,000 tono.
cy od strony Oghnu t (90 klm. na poMały krąiewaik "FrAuenłab- miał
łudni
owym zachod zie od Erzeru mu) na
Biuro Wolffa donosi :' Według wia2,70G tonu pojemności. BpuliJz.nony na mo- domości z frontu
Karga
haraz (65 klm. na pcłudniowym
wscho dniego , główna
.e w 1902 r. Miał dziesięć dziallO ,ó ctm. kwate ra otrzym
wscho dzie o.d Erzeru mu). Część wojsk
ała inform acje o przyby Zalega 281 ludzi.
nieprz yjadel skich obsadziła Ganire sz (60
ćiu Cesarz a w ostatn ief chwili. Pomi.
Al1gielski krążownik bsjowy ,..Queen
mo to przyoz dobion o miejscowość całą klm. na pofudniowymMwschodzie od ErMary" miał 80,000 ton f'Jojemności. Uzbrozerum ). Wojska naszę przeszły ze swej
we flagi,
i kwiaty. Przed dwori-oay był w 8 dział 34,8 ctm. i 16 - 10.2 cem ustawizieleii
strony
do ataku i odrzuciły niepn; yjaono olbrzy mie maszty z flactm. Bpuaz cuny był na mOf"$ w r. 1910. gami. Takież
ciela.
maszty
wznosi
ły się dalej
Za-}()ga tego liezyła na stopie pokC;jowej
aż do bramy tryumf alnej u wjazdu do
Kom unik at turec ki.
1,020 ilolnierz;v.
miasta . O zmierz chu pociąg dworsk i za.Krążownik pancerD,J "Warsz.riłe apuKONSTANTYNOPOL, 2 czerwc a.
jechał wśród grzmo tu dzial. Cesarz a
SBeBOny był na. m0T'Z6 w mencu roku 1913.
Spraw ozdan ii głównej kwate ry z dnia
przyjął generał-feldmarszałek von HinMiał 29,000 tonn, Bzybk.ś~ 25 mil mordenbu rg i jego szef sztabu generał-po 1 czerwća:
skicb; uzbroje nie: 8 dział 38,1 ctm. Załogi ruczni k von
Ludendorff. Wartę honoW odcink u Felahj i latawi ec wojsko miał przeszło 1,000 ludzi.
rową pełniła kompa nja pospol itaków .
wy
przy
po.mocy karah; nu maszy noweg o
Krążownik pancerny .Ił1defa~gableC,
Od dworc a a?: do kwate ry naczel nego zmusił do lądowania dwa samol oty niezbudow any VI' roku 1909, miał 19,050 tonD,
dowód ztwa wojsko tworzyło szpale r.
przyja cielski e.
uzbllOjenie; 8 dział BO,5 etm. i 16 - 10,2
Poza szpaIe rem tym tłoćzyła się luW dniu 30 maja w centru m frontu
ctm· załogi liczył 760 ludzi.
dność; wydająca gromk ie okrzyki na
kaukas
kiego. nieprz yjaciel wskute k ataku
, Klasa "Achilles" składa się z czte.- cześć Cesarz
a.
skiero
waneg
o na jego lewe skrzydło poc
rech jednost ek: .Achilles", .Natal , "C~
Podcz as uczty powita lnej zabrał głos rzu;dł swe stanow iska i cofnął się o 20
chTalle" i "Warri or". Wszys tkie te krąźo..
feldmarszałek von Hinde nburg i wygło
klm. na północny-zach6d. Wojska nasze
wnilii pllDCerJle spuuez on8 były razem na sił toast
na cześć Cesarz a. Na toast ścigały nieprz yjaciel a.
morae w eDku 1905; każdy miał 13,050
ten J. C. M. odpowiedział, co nastę
Jeden z samol otów naszyc h obrzl{'tonn pojemnośai. Uzbrojenie ich składało
puje:
dl
bomba
mi torped owce nieprz yjaciel si~ z 6 dział 23,4 ctm. i z 4 19 ctm.
, "Koch any feldmarszałkuł Dziękuję skie. Dwie bomby dosięgły celu.
Załoga podczab pokoju licayła po 704 zoł
panu za pańskie słowa żołnierskie, janierzy.
Idemi mnie pan powitałeś. Przybyłem tu
Z kom unik atów koal icji.
Ci~żko u8zkod1ony okręt linjo,w'y
ila
punkt
wscho
dni,
aby
panu
i
armjom
.,Marlborougha: miał 28,000 tonn pojmn o.. na
wscho dzie złożyć podziękowanie, za wym Z francuskiego (1 czerwca). Na le..
sei. Spuszczony był na morze 1912, roku.
brzegu Mozy gwałtowna działalność
wielkie czyny zeszłoroczne, za ciche' a
UZbrojenie: dziesjf;lć dZIał 34,3 ctm. i pwa- dzieln
artyler ii. Bomb ardow anie trwa w ode wytIw anie w ciągu ostatn iej zi.. cinkac h
nośeie-15,2 etm. Załoga 1,200 żołnfulsy.
lasu Avoco urt i Morte Homm e.
,my i w' ciągu gorących walk tegoro cz- Na
prawy m brzegu Mozy powiodło się
Prasa. niemiecka o bitWie tej pisze nej ,'ofenz
ywy marco wej przeciw nika.
nieprz yjaciel
z ńiBZwykłym 6uwzjazmem. I tak'w. .neu...
Walcz
ymy
przeci wko silom przeważają Iinji, pomiędowi wtargnąć do pierws zej
taebe Tag68z eit." czytam y:
zy fortem Douau mont a
cym. , Nic to dla nas noweg o. .Przykład
lasem Vaux.
..
PodtU li spotkania D$ nrotZij .Fółlltl- .świetny
enem rozegrała si~ największa n3wOłytDlll' Opatrz tego dal nam Wielki Król.
Z angielskiego (31 maja). W ciągu
ność jeszcz e raz tak chciała i
nocy nieprz yjaciel ostrzeliwał rowy pod

Na wscho dzie od wsi Mandriolle
wojsk a nasze dotarły,walc~ąct aż do
kąta gra.nicznego. W okolic y Arsiero zdobyły one Mont e Barco (lła
wscllodzie od M'onta Congi o) i prze~
szły" na południowy brzeg strumie;.:
nią Posina na południu od miejsc.owoścI Fusine · i Posin a.

g~en~
a wschoSl1'.itur
dzie
rlzeldc~ol~Stkate I .::..K=]':::i:::::iz:I=ł=====~~l::::::====
nasze
mem as
wzięły

r~"

Ręk~i6ÓW Jlu.eebm :yek r~.cjs nie ~ - RękiJpl
bez zastrAl 1enia Aol1Oł1U"jUm. wwaźa I!'il} za bHpłatn.e. ey

połudnI&.

Telegramy.

S. Admini. atr.

Redaktor przyjmuje' interesa1ltów w sprawach
'. dakcyjnych od lo-ei do 2-8j.

~ ~ dom6w 10 kop. młesłęaate.

Wyt:hodz1 cwzfe nle po

Rok V. -

0r0tleTI.

codz. od 9 do 7 wieoz., w nfedutl:ele I ŚWięta od 120~wll.J't;a
do 6.

ę
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Fricourt Neuve Cha--eJle., Laventie. Pod garaJ,rje od gIównych Hnji Obrlłnayoh spTBJ..
Neuve Chapelle, po SO minufowem bom- mieTJiOnyrb sa odległa saledw!e o dwa dni poeboGo. SJ.iri~'!llj&neni opiera'ą się e ulścia
bardowaniu, nastąpil atak pie~ho!y. A.ta:
Wardarn pt:d Tllposiu, Arali, IJ'lngua i jekujący przedarli się .d? JOWOW) wZlęh
doro
Bezok. przy lu~tece Renauu dotykają.
killm jeńców. ZostalI Jednak potem wymona.
parci.
Z belgijskiego (31 maja). Na l'ozma- ~ Odcięcie Macedonji -&Clu)itych odcinkach frontu obustwnna ~a· ~
dniej przez bułgaró••
nonada armatnia.
Z Pary za donoszą do Chrystianji
Z włoskiego. W dolinie Lagarina,
pod datą 30 maja wieczorem: Według
jak również i w odcinku Passub.i~, ostrzeliwanie obustronne. . W Form l Al- ostatnich wiadomoki z Grecji, bułgarzy
tri odparto ataki piechoty au~trj?-ckiej.
posuwają sie w dalszym cią~u ku porPo południu kolumna meprzYJ8clelska, towi Kawa1li: Cała Macedonia wschoktóra p rzek-roczyla strumień Posina, wydnia z ludnością, liczącą 1,060•.000 głów
konała atak w kierunku na Monie Spin.
i ze znajrluiącem się tam wojskiem
Atak ten powstrzymany zostal na samym greckiem, odcięta jest od reszty Grecji.
brzegu stoku północnego. Inny oddział Władze francuskie musiały pnerwac koposunął się naprzód ku San Abaldo, na
munikację samochodami z Demir. Hissapołudniowym-wschodzie ~d Arsit;ro. Z?rem, za pomocą której, po. drunemu
stał on pobity i cornął Się w nieładZle
przez francuzów most6w kolejowych :na
przez strumień Posina.
Strumie. prowiantowane było t~ woj.Na płaskowzgórzu Communl ~ko sko greckie. Ohecn!e wojsko 10 . .unal nieprzyjaciel silny nap6r na wOjska szone jest do cofania się na połudnte.
nasze, zajmujące stanowiska na Monte Informacje z Rzymu potwierdzają wiaCendio i w dolinie Ca.mpo Mulo. W dodomość, że wojsko bułgarskie wkroczyło
linie" Sugana sytuacja jest niezmieniona. na terytorjum greckie po porozumieniu
się z rządem greckim.
Strzały do łodzi podwodnej
Zatopienie okrętów
. Douoszl\ llfzędownie: Jedna s niemieokicb łodsi podwodnycl1} która powróciła niedawno z wyprAWy na <losn Allsntycki. l!Biłowała daia 2.-go maja zatrzymae 'IN pobhtn
Quesaant wystrzałem &6trsegaw.ezym par(l~
wiea towarowy, pojemności okołQ 3,000 tOIl
i nie posiadaj&6Y oznak pańs~wa neuiralaego.
Po kilku minutach. PlIlowiee ten roJlllofzl\ł
og;eń li d'!iała kalibru skoło 5 eall~.mstrów.
Niemieeke. łódź podwodna sdob,ła BlfJ urAtować, odpłyDllwBzy eaJYlB

Hdem. liutępnie

nie udało Bi~ jut łodzi }!OdpłyIUlcl do parowea oddalilj,\oego jli~ zygzakiem. Pu pcładnin
B~lłtępnego dnia ta sama łóilj podwodaaśe:...
gała wi~kłl!ly pa.rowiec i dała s wielkiej odległości strzał oitl'iiegawez'y. aby smuaić parowieo do stanięcia. Parowiec odpowiedJDał
natychmiast ogniem 11 działa {) kalibrze 12
do 15 oentymetrów i wymknął Bię leosi,
.,łyn:io g wiełk~ sZ,Joknśei!ł.

Wąlki

pod Verdun.

Korespondenci wojenni donoszą z
frontu zaChodniego, iż w walkach t to-

włoskich.

"Stampa" donosi z Viareggio.. ie na
Morzu Sr5dziemnem zatopione zostaJf przez
łódź podwodną dwa okręty Włoskie: .ValiesiaA" i "'Rta', Załogi uratowt:no~
lIaałFój
Do Sofji

bułgarskiej.
Paryza d~nosz!lr z dnia 29 b. m.:
'az Bułgarzy zerwali połączenie tale..
ne, niema dOKłsdnyth szczegółów o
:h wojsk bułgarskich. Kilka telegramów donosl, ze Bułgarzy zajęli iUi pięć

twierdz greekicb.
.
Z SalQDik donos.;:: Dwa pniW graekie
i jedna ba1er)Jł, -stojqce załogtt w Demir His'ar, Jlostały II miasta wycofa.ne. twierdaa naj..
"duje sl~ zupełnie w rękach bułgarskich. Takte wojaka greokie w lIacedonji włichoddiej
cofają Bi~ w kiernnku na Saloniki. Z A.ten
dOnOSBI\: Podług ostatnich wiadomości ehoiii tu o J\vkroczenie 'Wojak bnłgar~kich. w
8lle 300.000 IllllJ!i, przy któryeh lSnajduJe Bi~
~kiłka szwadronów niemieekioh, p6BUwają,eyeh
się szybko w kiernnka Kavalli. Senes] juś
·lIajęty.

Z Salonik donoszą dalej: Gdy twierdz~
Bułgarzy zajmowali. żołnierze greccy
płakali przy wywieszaniu białej chorągwi.
Bułgarzy wkraczali podnieeeni wśród okrzyków ,.hura". Po .IIaj~oiu Demir Hissar wy.
'jechały dwa sz",adrony ułanów niemieekieh
. JJ pośpiechem h 8patowie, która zilj~ł 6 pułk
Rupel

uł»ński.

Również w okolioy Xanthi u.uwazono
gromadzenie aię licznych wojsk bulgarakieb.
Jedna dywizja bułgarska idma w pochodach

Bzybkich do KawaBi, prowadząc %e Bobf\ pontony do przekroczenia rzeki Nestarpy. W
8000tl) rano odb} li generałowie BuraU i Bogowic2I przegląd dwuch serbskich dywizji, Bto~
jlłcych

obozem niedaleko Salonik. Poniew.ai
przerwano połączenie pomiędzy frontem gra"kim a szłabem genal'alnym, udał się generał MOBzepnlaB ze stilbem na czoło armji.
Zajęte dotyohczas pr.zez Bułgarów stanowiska
uWllśa się Sa strony Grecji B8 kluez pomi~dzy
BUłgarją a Grecją.
Armja grecka w Macedonji wschodniej
liS powodu zarwania połąozeń znajduje się 'fi
trud~em połozenin. Pod Xanthi zgromadz:..
lo .Slę. 23,000 bułgarskich powstańców maeedonsklCb. Dzie"iięoin lotników francuskich
j
angielskich opuściło w dniu 28 ub m
Eatoniki w kierunku ku Btannwlskom bułgar:
~im.

.z

Aten donoszą: W Salonikachjsst nalil'Ój oczywlseie nerwowy. POBterunki buł-

mirowskL

Sekcja lU. 7.
Pp.! P. Halpern, A. ł\regczy, A. Mi..

chałowski..

Sekcja lU. 8.
Pp.: M. Daszewski, H. Hera.;
Sekcja nr. 9.
Pp.: Karol Bajer, SZa Feinkind. K.

Fiedl!'r. O. Gros~~ Włodzimierz Horodyfiski, R. Kaiserbrecht. Br. Kron, A. Lohrer.
Wt Odechowski, Alfred Ramic:z, Leon
Tochterman, Wf. Wścieldica. M. Zarzycki.
S. kcja lU. lO.
Pp.: M. Daszew!tki. M. Gajewicz. E.
GołkonU. R. Kurbttz. St. Piątkowski, J.
Ulej ski, Ka~. Roszak, S1. Zaborski.
Sekcja. nr. 11.
Pp.: M. Bardński J M. He1'7. E. Krasuski, M. A1.anteufe~ J. Stypułkowsk,i.
Sekcja nr. 12. •
Skasowana.
St!kcja nT.IS.
Pp.: A Lipiński, D. Kaiserhrechi.
Dr. J. Mliyt-~um, .M. Barcińska. A. Eisenbraunowa. L. Eise·-bralloowa.. łL Ginsbergowa. St. G01cOW3# E. Hirszbergowa, T.
Kokelows,I. Krcsllska, Z. Lipifłska, W.
Łukomska, S. MaybaBmowa, K. Winschowa, Wyganowska. ł\. Freudenberg" Cz.
Gumkowski. K.. Ha~ 1. Hole, T. Kokeli,
M. l{ernb:anm, Z. Łubieński, Sl. Maybawn
A. Meister, A. MendeIsoD, Ma Nettfeld.
Sekcja NT. 14.
Pp.: Dr. A. Grohman, O. Gross. A.
Haertig.

Sekcja
Pp.:

L.

2. !\aufman,

ObwieSlCZ9Rie.
Zajęcia we wszystkich S%lrołach mają być przerwane w sobotę, d. 10 Clet'wca

w południe.

Nauka ma

częta VI środę.
Łódź,

być

znów rozpo-

d. 14 czerwca rano.

d. 29-go maja 1916.

Cesafsko-Niemiec\i Prezydent

PoIcjł.

v.Oppen.

OgłDszenie~
Gosoooarz wiejski, Józef Guttman %
Dużego Okupa. mianowany został wójtem
gminy Pruszków.
Łódź, d. l czerwca 1916 r.
Cesarsko Niemiecki Prezydent Policji
podp. 7.1. Oppen.

lU.

tU.

Hi.

Pp.: B. Benedek. L Komiński, K.
Perkowski, Piaskowski, E. Taler.
Sekcja nT. 17.
Pr.: Dr. A. Tomaszewski, Dr. Brzo·
zowski.

Sekcjo. nr. 18.
Pp.: Dr. f.,., EUram, R. Geyer, J6zcefowa Grabowska. Bar. J. HeinzeJ, Z. Kon.,
Fr. 'Lubienskl, W. Lurkens, Jula Mendel..
son, Mauryeowa Pvznańsk2, A. Pippelt
JózefOW:l Rlchter. R. Radwański, Oskar
Schweikert. Prof. ~hmaer) Józef. Ulbanowski, Jan Wojtieeholll'3ki.

Sekcja

BT.

19.

Pp.: Grażyna Aosorge. Janina Busiakiewicz6wna, Janina Got{ówna. Aniela
Czajkowsk~ E. Galdscllmidt. St. Jeziorski,
Marja Kędzierska, Karol Brozyński, Helena Kossakowslta, Antoni Lindner, Sf. Putto, Aniela Potarzycks, Tadensz Pludński,
Tomasl': Mirewsk i , Sto Swidwińsld. K. Walczak", H. Wojtczakówna, Jadwiga Zielińska.
WYGa_a o_razów.
Skład osobisty Komitetu; oraz Zarz.ąd6w
W
poszczeg6i.nych Sekcji Wielkiej OgolnokraObfitość dostawionych Sekcji
ysta1/;
L --le
wy do dyspozycji eksponatów pozwala Kojowej n..westy, pod I~ HL
mitetowi Artystycznemu) złożonemu z arIIRatlljcle dziecZ".
tj'st6w i rzeczoznawc6w, dokonać wyborn
Dla zorganizowania Wielkiej l\westy najeenniejszych tylko utworów. Nie zaOgólnokrajowej w Łodzi ze strony M.iej.
braknie więc na wystawie nazw·sIt najgłescowej Rady Opiekuńczej wydelegowan~
sniejszych ~uropejskich mistrzów, jak Feuerzostali pp: Maurycy Pozn?ński. adw. j6- Dl1Ch, Bo.cklin Liebermann, Thoma i t. d.,
a pośr6d nich i polskich mistrzów wsp6łze! Lachmanowlcz i iot. Edward Wagner,
którzy stanowią Komitet Kwesty.
czesnych, obok nieśmiertelnych nazwisk
Zarządy przez l\omiteł zaprojektowa~
Matejki i Siemiradzkiego. Wystawa znajnych,. a przez Mie~scową Radę Opiekuń-· dzie pomieszczenie w specjalnie przez p.
czą zatwierdzonych pos.zaeg6~nych Sekcji,
bar. Heinzla na .ten cel prze.m'lC%onej i
stanowią następujące osoby:
urządzonej sali fabrycznej w posesji jego
Sekcja nr. 1.
przy ul. Piotrkowskiej nr. 104.
pp.: Ks. Albrecht, H. Barciński, P.
- Sekcja i i 2.
Biederman, O. Geyer, R. Geyer, Pastor
Sekcja l i 2, mające za udanie zbie.Gund1ach Stanisław Gntman, L. Grohman
.ranie ofiar u firm przemysłowo-handlowych
PJlstor Hadrian, A1e~sande:r Heiman; ł i w. dom~u::h prywatnych, już rozP.ocz~1y
Edward Heiman. L. Hirszberg. Z. KaUI-I·SWOJą działalność. Ofiary te delegaCl Zblf!man~ M. Kernbaum, Zenon Kon, M. Kcrają na specjalne listy n u,.erowane, wy..
ł niński, Br. Maisner, A. Moszkowski. M.
dane dla tego celu przez Główq Radę
Poznański, A. Stamirowski~ 1(. w. ScheiOpiekuńci-ą VI Warszawie.
- Sprzedaż IIIiClrasa.
bler. L. Tochterman, Nadrabin Treistman,
Ks. PIałat Tymieniecki, A. Ramisch. Ks.
Kwestarki i kwestarze. mobilizowani
Prałat Wyrzykowski, WŁ Wścieklica.
przez Sekcję 3, rozpoczną kwestę uliczną
Sekcja nr. 2.
przez sprzedaż znaczka w niedzielę U·go
pp.: A. Furnbjelm, L. Gajewicz, Z. czerwca..
.
.
.
Kon, J. LachmanowiczJ St. V:czycki, M. Oprocz oz~ki zewnę~el,. ~oszon~l
Majorowicz; G. IOttkow, er. Wojciec:how- przez kwestarzy l ~westarkl 'IV mIeJSCU ~!~
ski
decznem, będą om wszyscy zaopatrzem w
.
Sekcja nr. 3.
legitymacje osobiste. Dla sprzedaty :znaPp.: Edw. Angernstein, H. Barciń- czka Sekcja 3 zapewniła sobie łaskawy t::.ki S B
S D
dział ~mń i panów że wszystkich sfer nas , • arciński,
t. ietrjcb, l. Hirs%ei, szej int~1igencji. które tak ch...tnie stans>a....
E. Odyniec, G. Pińkowski. O. Slephanus,
"
,,':1
J. Stein, K. WeB, Damsz. Flach Albrecht, do apelu, oddając pracę swoją na usługi
Ii. Oiełdziiiska, Bogusławski.
dobrej sprawy.

Klonika mieisroia i sa·

j

P

Sekcj1L nr. 4.
A. Mi h
J

R Y l t

p.!
• ey er Qwa
c elisowa,
Dr.. J. Sachs, L. Skalskis T. Suiowski.

Sehcja nT. 5.
Pp.! O. Dressler. A. EuJenfeld" L.
Hirszberg, B. Kuntze, A. Lindner, W. Py~
tlasiński, Z. Sienkiewiez7 W; Szymski.

- Z Komiteiu

-

Ohebodu 3-go lII.j_
08oby~ które nie zwróciły dotąd list na
otrzymane hilety do Sali Koncsrtowej pny
ut Dzielnej !la aroczJaty obohód 3 Haja, są.
upuejmie praSione o zwrot tych lisł Vea:tais fjaknajkrótszym na 1ę:!B p. StanisłaWA
Zieltń!kiego. ul. Dl!ielna 11 W god? mi~dB1
'9 -1 Pll>
.
•

pqtu.łkla

I--H"

. .01-UOW_.8

oałabliem posiedzeniu posi:.luwwu zwrócić się łio zarząd. chrz. Tow. dobrotzyn.
nośei o wyasyguQi!llnnie z sumy budżeto..

na

wej 600 rb. na potrzeby przytulbt. W
sprawie .zaprowadzenia systemałytznego
odwszawiania osoo. korzystających z przy..

lulku, Komitet ma

pGrozumieć ;i~

legacją

z De.

niesienia pomocy biednym.. Sprawdzony stan kasy pnytl1łku od ł styc~nia
do l maja wykazuje w przychodzie 932
rb. es kop., w rozchodzie zaś 816 rb. 33
kop. -K••a

za~.

D. N. P.. B. wypłaciła w tym tygodniu
1029 osobom 5336 marek. Od d. 5 czerwca zapomogi będą wypłacane dwa razy
tygodniowo a nie raz tygodttiowo, jak d0tychczas.
-

II

W.rl1oż,Jo:a:ałnia ksiłji'&k

prq T. K. O. (Kró1ka 9) otwartą jest 0011onie. w labaty (aamiset aied.del) i 'fi środy
od 5-1-&}.
KurII,. i,zyka polńie••

-

dla nauczycje.}i szkół żydowskiCH początkQ...
wych liczą obecnie 80 slachaay. Wykła.
dają profesorowie polskich kursów pedagogicznych, pp. Swidwińsld i Zawadzki.
- .... Z.z.. .....IIII. . .
zawiadamia. że· l i niedzielę o godz. a-ej. po
poło odbędzie lig m!ni~lle zebranie tnło.
ków SW~l1

'W

lokalu Now]' :litJnek 8.
Zw. zaw. praoownlk'.

Zarząd

-

fryzjerskich uprasza wszystkich pracowm..
k6w i pmoownłt:e, ałonk" i ntec:złOllkł",
o przybycie do lokalu związku w niedzie..
lę o gadz. 4 i pół po pot. w sprawaca
zawodowych.
- Z& 8_... pzeż_łkó. .
(s) W nWMtek 9dbyło lił nr,pnlme;J.

15.

Chwalbiński, M. Kembattm,
Słotkowski, Sto Zieliński.

Sekcja

ptTje Zielonych Swiątek.

sunęły się aż

hód armji

greckicłl.
z Ateny te, po

przemowie króla greckiego podczas przewojsk. łołniene urządzili krótmri
owację. krzycz~r. - .Prowadi nas·
przeciwko wrogowi ł lO.

na zach6d od Mozy, francuzi stracili już tyle terenu, że linie niemieckie na prawym brzegu rzeki pod-

°

donoszą.

glądu
wielką

czących się

pod najbardziej wysunięte
stanowiska na brzegu wscl:01nim. Ogółem linje niemieckie na lewo od Mozy
posunęły się naprzód na całej szel'oko~ci
5 kilometrów. Wśr6d wojsk, odnoszących wspaniałe sukcesy, panuje
radosny nastrój i wielka pewność siebie.

wojak

Sekcja nr. 6.
Pp.: M. Barański. M.. Hem; A. Sta~

na zebrania rzeźników !yd6w ptld pl'HWfldnicłwem p. J. Engh. 8to~etłie l M .
11ft

:ma .a tteln:

l) popra'fiO by ta ekonomicznego ~
2) 'Otwarcie kooperatyw. {rru ~w
li produktami Bpoij'wcKemi. 3) ntwenelWł
kasy choryoh oras nbezpieoleni:ową, 4) utWiP
!Zenie kaa poiycllkowo ~ os'Ze2ędno!llio~f

'łów.

5) udzielanie iliapomóg podupruilym c:łOD.lmR,

6) udzielania pomocy lebrAlcls1 1} uiwon&nie Blida polubownego i t. p.
Wpisowe wyRosi 2 ru. i mfmRę~
składk.a 1 ń. DI. utworHnm kalY petyczkOW.Q-OBllczędnościowej zebr~no pewien ka..
pitał.

-

!tinematog!"af

IJCaaiaa lł

demonstruje jeszcze tylko przez trzy
dni tragedję w -4 aktach p. t. nSensacja
w Kurierze Porannym II. Nad program
dana hędzie wesola farsa p. t .Jego
królewska Wysokość."
- kary.
lIleczarka Olga EcI.:eri z .Łoibi, ul. 'Mil..
Bza 82, JIlOSt8łll akasana na 14 dni wi~ziema.
peniewai sprz~dawab mleko, które 1,ło V.
u~śoią wody ru5cieńes(lne.

Mleczarka Geler Faehler s

Ł,Hf;ti,

al.

Konstantynowak:'l ~T. 58, skazana została na
wi~"ieaiaJ poniewał sprzedawała

8 dni

ko.. któro byki 11/ ..

ez~śeią

mle-

wody l"oaeh!A-

ozon..
il!"adzi_ż.

-

(s) W cawartek. w

hiłłgarni

prsy uno,

Piotrkowskiej 99. podczas uieobn31l<Jści wła
śCiciela, wyirndziml'ł li lady Bklepowej ~

dUjąel$, alę tam gotówkę.

Z

ĄłłłUaaAro."

W dniu wcsorsjasyJD pUM poluIlaiut
odbIlo lli~ uro~zy8ie pU8więoania dwóch pomników na cmentarzu ewangieliekim, Wini..
aiouych na grobach żołnien.f', pnległycll W
bitew liBwpadowJ'flB w 1914 f. •
urocsystoU ~ prSJbył II Łodzi gn~całltł;f

CZl1;ai0

wajeully

generał

Barth.

- T • •tt- PopvlM"l'lY ('\IV ogrodzre-l\o&<
tdantlJ10wska 16).

W dniu dii8ieji!~Jm lljuymy"
teatrze Popularnym (tV ogrod%ie-Konstan..
tynowska 16) lu_komitą 'komedię lJatyry..
esn,ą LeoDt\ BiryńBkiego p. t. 'liTaniae CJ1"
nowntkÓw".

Gł~boka satyra

na ubiegłe st~Bunki

rosyjskie, opracowana szczegółowo 1 znakomicie podpatrzona pl'nl 1Wtora. dosa ..
doie maluje dawne W!yl1ownictwo i epizodf
jak gubernator 2!robił rewolueję.
łlil clesz:yła. altl VI teatr.te Pot<
ubiegłl'm IWIlonie. nadzwyczajnem
powodJeniemt wlltpie WlflC nie nalażYt je
f obeCnie prsyefągttie lieu.1. widsów.

&tuta

skim1

w

Bilety do nabycia w .bIlie teatru.
- Teatr lemi :(Prsejazd. NI'. 1).

Po ustaleniu się pogody ogródek
Majstrów tkackich tłumnie jest odwiedzany. Umiejętnie dobierany repertui staranna gra artyst6w zjednywa uznA'"
nit: sympatycznemu teatrzykowi.

_

D~ś .premiera. .~ne. będą: łJ~ła . 'Przy HeReebtrauepr.ybył jakli'PDI'JJ'łdnie

łłJełgieRa

..

i

sprYłb.abywłakiej

chwili

-

Teav WieUr.ł.

.

10 czerwca odbędzie slębenef1Ś . . ar.
tJstvi dyrektora, p. Wachsmana, odegra..

,}l!.la Iłlę, MiĄddSył,

te

bnułs61ea H5łfłla
l.Bu8łezio.lNł iie od~~ Jif! ~. Jłltro w
!

~ drogąj

1l!8

(la~ety' wiedeńskie .opisują następuj,-

ee zdarzenie;

Popularny

(w ogtodzie-Konstantynowska .16).
do nabymaw CukierilI W-go
Gostomskfego, w dDl zas wido"'lriiJr:" od~p.p.

Bilały"We%emiej

W lI:a&e

teatru.

prawie .awaetrsy-

Takaż

mrastnfe doniesie

najb1iźszejwładzy

niemieckiej o

wiadomym lnu pobycie osoby, o której wie lub podług istniejących wMUIlków wiedzieć musj, iż lakowa jest :;b1egle.m wojennym. . .

§ 3.

.. .

' ..

W przypadkach § l~gol 2-go karać sIę nie
będzIe jeżeli sprawca wczasie, w. którym:czyn jeszcze nie został ujawnion'y~ miejsce pobytu zbiegłego
jeńca wojennego naJbl'żśzej władzy niemieckiej tak
wczemie i pewnie zamelduje, 11: po tern zaraz na·
stąpi schwytanie zbiega lub jeteli sam dostawi zbieglego jeńca wojennego do najbliższej władzy niemieck.iej .albo spowoduje jego powtórne. stawienie
.

się·

n Drod.

.

§ 4.

Opr6cz w § § 1 ł 2 zarządzonych kar, na
wieś, gminę lub miasto, wkt<>rern zbieg znalazł
przytułek, za katdyprzypadek mole być nałotona
kara plenię-tna w wysokQści at do 10.000 rok.
O tem roztr.zyga gubernator wojskowy.

von Beseler.

Począ'ek

f.

(~yn

o godzinie S-ej wieczorem

'
nilik.OVJ

od 50-iu kop. funt

Szmulewltz,

>.Komedja satyryczną W 4-ch aktach, Leona Biryńskiego.

W ogrodzie bufet zaopatr~. w ~ej al'ąski •

§ 2.
sama kara spotka tego, kto natych-

Dnia '2 Czerwca l1R6 r. t.l.wpiJitełc :p-omfędzy
godz. 1 i pół - :fi pp. ja~· łl!'jr~skl\ s nI. Lewo-IDelmap.ue2óKieJma. 1!.rzedńsklb .Pla.o-Ko~ 5.
ścielny, Nowomiejakll, Piotrkowłlą iltsgows:k~
.
Kto zbieg6w wojennych swobodnie puszcza
ll:gubiono llortfel kolorn cSlIol'llego .z srebrnemi
lub takowyCh ~dprowlłdza do rosyjskich lub innych
litar.ami J. K. a.wiflr.ająeyokolo łtll. 1'S{) i 1fk.
nieprzyjaclclskich w,(Jjsk i wspiera ich VI Śpjego
700 - łlOO oraz" roUlllli'te ńotatld.pauporł; prsepUłltkfł nODm}, bltyUp. UpruD ul} hskaW1l- . stwle lub w innych, niernieckiem '\Vojskom wrogich
.czynnościach, zostanie podług praw niemieckich ska·
go illlLuu:el2 -o swrot powyjfiłl~ lWrife1n do
biura Kamery De.:<ynfelteyjnej - Lllkowa .M, 21~ . zany na śmierć.
WarSZAwa, dnia 20 listopada 1915 -r.
na ręCQ :lniyn1era-chemiJm. J. Kł:oezkowllkiego,
Jenerał~Gu bernator
.
"Urzędnik" W. Z. P.

lliedzielc' 4-!Jo Czerwca 19JG

-Taniec

oszuści

50.arek

jął podarunek, podzfękowalzań serdeem'le;"
sołyłul!:łou pożegnalny l wyszedł.
. Kiedy naillajntr's pani B. priybyła do
dyrekeji poticji i zgłosiła si~ dn biura nr~
4S po .odbiÓł' Wałłwolety duwiedziała się

ł ID

lub inne O!IQby, ~ do
rosijsJdej lub- innej nieprz.yjaclelskiej :armji, o kt6~
ry~h wie lub podhtg istniejących warunków wIt<.
dZieł powImen. it się.znajdują w niewoli nlemIe·
cltlej, do ucieczki.z niewoli spowodować zamierzlIr
takowym przy albo po ucieczce pomocnym jest.
szczególnie przez przyjmowanie. jeh u siebie, u1;ry"
wanie ich, zaopatrywanie ich w ubranie cywilne.
kto. 'Vi dalszem powodzeniu dopomaga,lllb wschwytamu ich przeszkodzi, zostanie skazany na śmierć•
Jete1i zachodzą okoliczności łagodzące, może być
zastosowany dom karny, lub więzienie aż do o-ciu
lat, albo kara pieniężna at do 10.000 mk., każda
z osobna lub obie razem.

r

me" byłgnibnminem, z godnoiei.ą ..i~ ,rą

D z i ś 3-go

. .

.
Naz.aJutr'" umieśeilą nowe ogłoszenie
w i.veh nmy,eh dziannikach. :d-onoilząe o
z,gtibiekoBztownej .HpilkibryllUltowej i lawieraj~ ·pJ)lyueClIenie nagrody lQO kor.
za. odniesiBHłe pod wskazaDym adreBaID.
Adres podała na BehottenfaldgasBe d-o mie ..
SZkania swej sioatry,lieząe, że i w tym
wypadku l'zakomy .agent Uhl- będzie próbował wyzyskać sposobność łatwego za·
~(lMm•. Obliczenia nie 2Iawiodły. Gdy llaza~
Juty:!! zrana czatowała ukryk w mieszkaniu siostry,.głQsił się rzeez,wiścia ten
sam ORD_t, przy.dzłłoy rzekomo • pole.
cenia. lrbiby. Naturalnie, że bezzwłocznie
wydano go w r~~e zawezwanego policjanta.

..
,
.
Przed nieBpełnatygml.iem, Wi-ąe~
fi przechadzki, spDatnegła. palli .łlMja B., i
jona jednego B włedeiaki.eh u.ędłlików
w ministerjum kolejowem, że zgabiłako" ku swemu njemilemu wiele e z{].ziwieniu, !e
IJtowną brattBoletę' z lIegarkiem.NaBBjutn . padła ofiarą uszustwll! bransolety nie zna..
zarall nana "Rwlad<:łmiła otak-eie'tym urzą,d lationo, -nikt jej .do pDłieil Biewzywał a
polieyjny. a rówJlocsełinie umieie9a BtolO- liIta- agentQw )lis ząwiera wtlale un~duika
~ne Qg~DBJienie W cDiennikBdł. przyrzekazłem nazwiBkiem.
JIiO 'IIQWltą nagrod" lila .Bnałemenie zgu.bioPOllornie B'prawa ~yb.hy skończomł,
nej bran.sQlety~
.....
gdfby "dany. wypadek p1'Zj'.trafil się był
W uwa Q111 p6źniej do.mleazbnla p. B. ·precifJtnej :damIe,." Leczpam S. zbyt była

Teatr

a

mająałę slIabłoau.

jeneom

'Wojskowym.
§ 1.
.

. Kto !o1nierzy

8:tlt>J.tly Da l1lajQm~ lłatUl'y ł~~j
.i takoie. Be ~ boóy sWfkle nhi-

ze

Sprytna kobieta. .

doł)'cqee ułatwienia ueieezki

ki

dyr.eteji palieji,w biarze nr. 43. Ueiesio..
~ą ~ędzie efektowna sztuka "Berek Jqse... na d.~a
s%czędsiła .łówu~nł. dla
lewicz" z p. Wajsmanem w tytułowej r-<tli. ,e!letE)' pollCji, a Das~płlie zapytała ooło..
..... Przedstawle.le dłel dziel:i.
.1;łe..noŚe~ rowaTzyuąee odnalezieniu. W od..
W dniu "11 i12 czerwca p. Ale'ks. . pOwiedzi odparI skromnie nrzłl dnilr,
on
5zarkowski Uł'ządza w Teatrze Polskim właśnie jest tym szczęśliwym, kt6remU llda. dwa przedstawienia dla dzieci. Na pierw- lo. 8j~ odnaleźć zgubę, .w ehwill, ady sta.
. h d
b
·rano Bi~ j. zastawić.
'.
8zemz nIC
tmy .ędzie ",Jaś i Małgo_ Co wi"'cbAdzie s 1'liłcD'...vi..O ~sa. " Or-Ota, na dł'ugiem - .Czel'wony
'"
'" .
~""~J
kapturek" i "Staś opiekunem" Or-Ota. pytam naiwnie Elama.
W przedstawieniach tych wezmą udział"
' - 0 niej naw.et m6wy być .ais może
'PP. Morska, Holuhówna, Wisnowska, ''Ma- " ~d.parł % nśmieellem ageflt - .8 mal~a
gnuszewsJĄ.~.]Michałow.skii Szarkowski. : po.win}en Bi~ CZUĆ Z~d6wolony. gdy! ina~
. lejb) :afery wyjdzie t,lkó li kilku miesi.• ~ .' L: O.·S~ • HelenOWia.
: cami aresztuJ
Dziś;
Koncert P-opulamy.
' ' . ...:.:. W takUn r8%ie - podjęła dama~
Jutro:
Koncert Popularny.
po'&wolipan. ze jemu wyrą!ę w częśoi
Dyrekcja: Bron'-S%ułe.·
swoi" wdzięcBność, bo gdyby nie pu, nie
od~yBkala.bym. s pewnoścIą zguby.
.
• PD 'tych .słowac? wydobyła z portmonetkI j;)al1łmot dwudzle-stflkoronnwy i z mił-!mu.smiaeh.em podała go agentowi. Agent

'.

Rozporządzeaie

~a , wesoła -f.a'rsa.~ jedRym akcie; ;ubrany wętczysna, który w,rowadsolły dD
założyć rQCe. Bu namysłu postanowiła Sa..
dziaJ kol!~fertowy l !.Os":ladczyny z prze- . l~l1ib, prSed1Jmwi~ 6itjakO .a.pJ1łpoJi-. ma DiUlmka4 ORuata i wJdać go w i9Ce
8~4am!! wode~ w )ednJmakCl~ ze : ;cJ'}Dy Ubla, OZ teClIb Da .akł.,tr.sym.anej w . wła4ly& ubranie.Wbótee miała jui go'Plewłmll l łańcmni.
.
j!,ce~ ..~ydob}'ł protokół, Da k~m ep'" . tow, Jlłan p6Błępow.aB1a~ lrPl&sł młiłrzo~·

Po raz pierwszy w
Wielki

przeszło

Łodzi.

Południowa Iłr.

w 4-ch akt.

a

Tylko jeszcze 3 dni

2 godziny trwający program

leUSBria W luriene
Tril{Jedja

burtem taniej.

,•

Porao[Jm

'IV wykon. art. Kr61ew. teatru

w Kopenhadze.

lIadprogram ::

JeEoKrólewskaWysokość
Wesola farsa 1INordisk" w 4-ch aktacb.

Specjalista

Dr" L

PRYBUlSKł

Ulica P.oludaiowa .M.l! róg Piotrkowskiej

clllroł1v

zewnetrzn! j

Leaenicelcktryczneilcią,

włosów

elcldrollzą {nSllwa~

nie szpecącyell włosów.
Przyjmuje ridB-l r. od 4-D. Puie od 5-6 p.p.

Od

dziśdemolls·trowa;ny będzie

Kr óI

Niech
Wspaniały dramałw;

5-iu

częściach,

Wiedeńskie

Poeeaach daw.IIIiejszych

Iylko do

świąt

Józefa Radwań

c

do prania

OwocO\lia • A R II E L

Ił

DA

wybornego gatunku 42 kop. funt poleca

::B:Eł..ElJ T:a4:A.~

15~ 1~ 7~

SARIlUTURY IiIIARY1l.
56, 32,

WPro~imna~jum Pol~lsim

ł

90 kop. funt.

Pasaz Szulca 25 hurtem taniej.

PALTA DAMSKIE

ł

M Yd

2G~

MYDŁO

od 60 kop. fani hurtem rabaty li. D ...u~ke..a
S ...ednią 2. Uwaga: tylko w J;klepie kolonial.

Korzystajcie a okazji

ki go

w Łodzi Zawadzka 9..
Egzaminy wstępne przedwakacyjne zaczną się dn. 14-go czerwca.
HM

Schmechełi

Rosner

Udf, Ploi.rkowaka 100.

DtO

58 bp" fuał, hUł"łemłalliei.

u BOR.ZYKOWSKIĘGO, Konsla_łYDo.ska 29

ł'JAZETA ł..

Qltodrleprzy gmachu

lIN

...

•

eatr et

:Dziś idni.:o.asi;~p-D:yob..1

l

MaJ*.ów.

Pł'zejazd NI L
~ kisn1nkiem Fr. M i ł

oD ZKA.

o s z a.

[1ll~JJJ!B BIUli~tY~!~.l~I~WJln-tWiw-[!,!J-}I~~-~k~~~U-lamł
Wejście 60 fenigów..

Pcoząie. o gomrimoii-.e

Ilejści-a 60 feaigów

a-ej _ieoz.

W Sobotę, lO-go czerwca 1916-go r. Początek o godz. S-ej Wlecz. Benefis dyrektora i znakomitego arty5ty

L

R K JO

P. Wachsman VI tytułoWej roli.

(tfdOowski pulkownik).

BUety

wcześn:ej

z
s

I

do nabycia w kasie t::3trtt

,.

o miral
Zielona 2.

Teatr

Dziś

"Miniature"

następnych

i dni

łt~od~~:!!!~~!IłL~,!~-!~!:.!~:g.1:·:=~ ~1;:or=~:l0 !!!5 !,:~~. !w~. ~

Cegielniana 34pod dyr. Wandy Radost-Modzelewskiej (art.
sceny lwowskiej).

l?iJcząłek prIedstmuifń

m medz.iel~ i ŚlUii;łlI: po połndmowgdł o godz• .::l-ej ł pół. wieczorowych o godzInie 8 ł pół w dni powszednie
o godz. 8 i pół wfeczorem. IIIDOOft dziedom do 1m 15 wolno bywał tylko na przedstawieniach popohIdnioroych.
11

ltOlOOOlm·orzonv KIno .. Variete

Dzieciom

Po raz ostatni w .Ludzi.

Tylko dwa dni!

wstęp

dozwola.ny.
na tle znakomite j pO wieści
Henryka
Sienkiewi.
cza.

a a"

"

ui. Główna H2 1, r6g Piotrkowskiej.

..------------------.
ślni z

~----~----~-----------------ł
zemi

Towarzystwa Szkolnego I,TALMUT TORA"

ul .. Śrt dnia K! 46148.

ul. Średnia .M 4& ł4L

prz:,:jmuje ~ap.isy do oddziałów tkackiego i elektromechanicznego
w cIągu mIesiąca czerwca. codziennie od iO rano do 12 w pot.

................................

=

U-ie PolskIe

ośmIoklasowe

21mnazjum

ul. Placowa

,Ng

wiadomości

Początek

dla następnej grupy w tych dniach. Cena
kursu rub. 10. Zapisy cod,jennie ul. Mikołajewska
N! 29, i piętro m. 17.

B~n8o potuehna :PIotrkowska. 81

Dl.

4.

Hurtowy i detallcxny cllrześ,jSll.Sld
D'Pzewo.
sltł&d drzewa opa.łowego. Dr2:ewo suche 1"1t'

bena po 4.5 kop. pud ul Franciszkańska. 1& 2i
W. TylińskL
wózek praktycllny na guma@i spueD siecięcy
da.m tanio Prsejasd 67-6

, ni-eligen,n& p&lli ndziela gruntownio niemiec·
kisp:o. Wiadomość w- .Adm. G.:e..
rawiec damski z powOdu ~ysn lSzy je ele..
gancko kostjumy od mk. lÓ, palta. od mI!:. 8
suknie od mir. 2. Pra.cownIa. E. Rut!- klej. Piotrkowsb. 17. parter. Nowe śtunale .. d6&sły.

K

s.ztucsny. wyborowy w wiadrach. pa.czMI·ód kach
fnntowych, tanio dosta6 u l'rhlcxe-

li S K A Hr. 46.

la, Szwarc3, Wtodawskie9;O. Łcjdż, Pól" locna IQ.
milleraLne dis. za.silania. drx6w-#
warzyw l kwiatów. Rarzędzla
i p l" x y r z 1\ d Y nie,;będne prsy uprawie roślin.
i'odki przecIw owadom i grzybkom na drZ1I-"
wach. krzewach 1 ln'lych roślinach. ila:siona
bobów, brukwi, bura.ków, oykorji, end, wf, fa-,
soH. groeb,ów, jarmuiów, kalafiorów, ka.larepy,
kapusty, kUKurydzy, roszponki, rzepy. rs:einchy.
rz.odkwi, l"z-Jdklewkf, sałaty, Ilxexaw-iu, szpin...
kaw 1 wiele innych, 8. nadto Kw'atów. POleoa.jlł
składy L. J as ińak fe go w Łęczycy i w L ..
d:zi ul. .A.ndrs: ej e. :ł 10.
racownia. gorsetów Natałji kęd:t.ierskiej. :Plołr*
kowska. 132.
Dracownia chrzelkljańska Anny, Ażurki na je-PI dWll.bin gar:!e. bieH:znie itp. ora.z plilowa~
i karbowanie. F'a.ńcisl'-ka.ńska 24.
OkQj umeblowany, frontowy, bardJ:o ładny niedrogi, zara.z do wyna.j· cia Zielona 41 Zomer.
owery w dobrym stanie do aprsedania"
sza. 24-18.
.
OW61" maro używany I8Prz&da.m IGgow&k. 2
ID. 16 front.
rowery do aprzedan.ta.. Chojny ul. f!ask~

NAWOZY

ensjon t
przy drugIm przystanku Kały Aleksandr. elektrycz~
nej Kolejki podjazdowej w willi OoUfryda M.aissner.,
Szczegóły tamźe iub tei; w szkole Isaaka (}oldberga
Cegielniana J\~ 59 do 2 1 pót po połudnIu.

Piotrkowska 39 od 14-go Lipca Piotrkowska 55.

I

Tuia wykl,ay buch,ihrji
ulica P t\

Lekarz dentysta M. CHWAT
I.

męskim zorganizował

D" SZYMANOWICZA

13.

Najnowsze wynalazki w leczeniu :ebów i w oddziale technlc
cznym podł~ ,.ref. Dl". Aryapao· i prof. Junga.
lAczenie plombowanie i us:xwanie zebów absolutnie beJ: bólu
za pomocą specjalnych metod i aparatów. Plemby :dote platynowe, porcelanowe i in. La~oratorjum sztucznych zęb6w podług
najn9wlizeg.O systemu artystycznie wykonywane. Mo.ą :date
p!atynowe l porcenalowe. Karony emaljo_e CI kolol"2:e
?atupal?ych zębów. Umacnianie ruszających się zęMw.
Regulowarue zęb6w krzywo rasn.ących l :wystawaJą?ych szczęk za pomocą najnowszych metod i apa= ratów p~dbg prof. Anglo: Le<:zeme wszelkiego !,od::,aJu litawó~ npalny:::h i ranjamyustnei. Masaż wii""'" bracJ Jny przy zapalamu dzIąseł. UZllllpet'nl~nle brakuJącyoh częaci-twap%y pnezs::tuczne

gimnazjum

Kursy V1ieczoro'lie~bu<:halteryjne

fłłołngltzne OJ todZł,

Szanownych Rodziców i Opiekunów uczniów, że egzaminy wstępne przedwakacyjne rozpocz1'tą się 13 C%erwca 1916 r.
Liczba miejsc w ldas5ch: II, m, IV. v i VI ograniczona. Podania o przyjęcia
przyjmuje się od 1 maja f. b.

Podaje do

Wieloletni samodzielny buchalter pierwszorzędnej
instytucji bankowej i nauczyciel buchalterjl w pro-

dolnych stolarzy na
dębolVe

I

roboty

~o

Ś

P

sZllkuje H. la Szubert P
st. Zarzewska 63.. R

I

R

2

W1i

4

skradZiono toreb.ltll ZpBSJ;pOr~m ~eJllieokim
w.y~a.nym prl1:y ul Piotrkows.ldej 235 na. 1:mfą Walerji 80b"uk.
kra.dziono torębJ;:~ s pa8xpor&em niemieckim
wydanym przy nI. EWllnglellcklej 10 na 1~
mię J an!ny Ya.tuaiak
przedam 2 .!Caraty na. gumaoh w dobrym sl;&n.ie. prelotk.ę na.'!gnlIl.l.lch. 2 węgierki, lekq
rolwllgę, ma.!, reaorkę i pOWóJ: używany kolejny. Ul. Kiełbaona. 24 u gospod.ar:ta.
anio sprzedam tótka. s. materacami i azll.f~. Mtkołajewska. 46 m. 1.
cseIi sltoli<lzywny 4, ki Sik.Oły Handlowej.
przyjmie korepetycję na "Wsl sa utrsymanie
Oferty w Adm. G. Ł. pod A.. A.
LgtiblOnO Iegityma.oJę na. kartę ohie&>"Wlł UIII
8 osoby wydan~ n\lo imię :Marjanny Naohmaa
Znalazca 7;"lnó~i do Adm. G. Ł.
ntonina Cls.Gewska zgubiła j1aszport nil'mieoki wyda.ny :r> gm. Gałkówek pow. Brzeziń

I

S

4

mOGtIlSZEn!A DROBHE: I

le hocin
lilii!

GORSETÓW

- "MĄRTA"
Łódź! Piotrkowska 130 (w podwórzu)

Poleca najśw{eźsze fasony gorsetów, zastosowane do dzi~ych wymagań
mody biustonosze,
bn;uame, gor-

pa.,.

.QrossesS(l~, Mili-gorsety, sprę
tynkowe ~ t c. Przy}muje reparację,

sety
-

przerobki l pranIe g;orsetów.

=

I

Pensjonat D .. wej Sawickiej
dworek JuIjanówka. Sezon od 1 Czerwca.
Wiadomoś.ćt

Warszawa. Hipcle6zaa 5

Pensjonat D-rowej

Sąwickiej.

fotnralia JIBnsl"
Konstantyna.ska 28

WYKONYWA: 12 Pocztówek 2,50 G 1.50. 3 szhtld

do paszportu 40 kop. i wszelkie Inne fotQgrafję
po baloh

ke.daktor i wydawCA JAN tiR,ODEI< (m p. Puejazd ~

o........ aćb.

"
ALA

T

eukalyptusowo-ntentolow6
pastylkl, niezasłąplotte przy
kaszlu i c:hrypoe.
Dostać mOźna w aptekach i

większych składach

S

apteczno

U
Z

LA" Piotrkowska
poleca apteka W. DalIieleckie
A
" A
127.
skiego
"
zmIany lOkaPera.nGWB.lta zgubna plUlzport nie-A• A• A•A• AaA. . -z powodu
lu. mainllo kupić tanio
Bronisłt;\wa
mieckf
dany przy ul. Ewan 14lUekiej.
meble nowe i Uywane tapicersko - atolarl'8.nCiSllek Zunek %gu
skIa lraWTot li m.
F wydany:li Wróblew pall'lport
owo 8181'8o<1;1.kle
A• A. A• Maszyny
ao nycia i kwity lomóze je O:;g& sl!:ra. dono pauport memie
bardowe, kupuje Brzezińska
7 l)

b

Wili RÓłycy.

ił

nłem1eeJd

ID..

10 Pla.oek..

łł;.ble wypr~eds..m tanio li: dwuch pokol
• .
Główna 11 In. 16 w oficynie.

A

Alpagowe•. piękne

marynarki mocne spodnie
letnie Piotrkowska 145 m. 34.

Bwro

Próśb St. lluŹd2:1ńij~ie~..

Pwtr_
kowska 47, rag ZIelonej.

J \Vydanv przv ul. Suwa.lskiej 6.

.Bednarska. :z;gubHa kart~ od pu:&cportu.
J wydaDli'
Prezydjnm PoBeji.
0f:6ia

%

OJctedi Krs.wcsyk zgubił paapoit Ilttmł..
ckl wydany pny ul. Ewant.!łeltcktej.

W
Jalliucha zgubiła. pauport niem1eca
Will:torja.
wydany pny nI. Prsejaxd 1.

Na maszyUl.e rotacYJ tleJ w tłoczni JANA O~Oj).KA Puejud 8..

Dad.ł. . . .
ROK V.

Łó.zki--el"

".azet"

SOBOTA. 3 CZł!RWCA 1916 ROKU.
•

_ .

' .

~.

>,

•

•

-

l.praW palSkleJ I oDceJ.

§ciJa~$kiej, cokolwiek by ten lub 6w łludnienta: wynosi ono tam 195 mieszkalt..
wysoko . postawio~ d:tentelmen naopo- ~w na kwadratowym kilometrze, gdy w
~Hnglji przypada. 145, a w Austro~Wę"
O umiejętnMci i sJW,awiedli- , Władał kOt'espondentom z antypodów.
Jeieli sprawa polska. jak z dużem !grzech 76. Cała wyspa liczy 50 miljowośoi i"zltdzenła .. ,
pr!,wdop.od?bieństwem można przypu"
nów tubylców i-około 80.000 holendrów- W, doskonale redagowanym przez §CIĆ, ~Jdzle ~ zawIkłan terazniej$zych Stosunek ten "najazdu· do "ujarzmiopp. Kr%yWoszews1dego, i •Stra8zewicza, z zyslnem, ktorego wymiaru iksztaltu nych- nasuwa przedewszystkiem myśl,
warsz. .Kurjerze Polskim" znajdujemy ~nikt z ~as .nie zdoła dziś przewidzieć,
że owe dziesiątki miIjonów mogłyby
arlykul jednego z najwybitnlejsźyćh pu- to stame SIę to automatycznie -pomi.. wszak 2.etrzeć na mial znikomą garść
mo gwałtownej żądzy sprawiadliwoścl.
błicyatów, polskióh, Antoniego' ChOloprzybyszów. Jednakże maty lud holenjakli, objawiają rozmowni mężowie stanu. derski rządzi Jawą spokojnie z dalekiej
nłewskiego, p.' ,tyŁ .. ReHełesfe O spraŁatwiej, niż kiedykolwiek. może wyniwiedliwo§ći. złodziejstwie i umiejętno
Hagi. anieliczni przedstawiciele jego
knąć niezamącona żadnym sentymentem
~cirZlldzenia". Artykuł ten, po&iadajllcy
przebywają bezpiecznie wśród morza
bardzo wiele ,cennych i rozumny<::h U'" a kłopotliwa, polska reszta z międzyna~
oboego żywiołu.
wag~ brzmi. jak następuje:
'" rodowego poplątania się pozycji "ma" i
Jako europejscy kulturtregerzy ho·
.winien", nad których uporządkowaniem ,lendrzy przynieśli malajczykom różne
,
"Sędziwa Europa zadyszała się
wP,rost od niepohamowanej żądzy spra- hicdzislęeuropejczykglodny w' rowie
błogoslawiefistwa naszego kontynentu,
wiedliwoki.Na prawo i lewo. gdzie 'strzeleckim i europejczyk syty-w krze':'
jak: elektryczne tramwaje. koleje żela
tylko spojrzeć: sprawiedliwość. Minister śle ministerjalnem. Pewnem jest jednak zne, telefony i telegrafy. Wychodząc
Orey np. złożył pewnemu sprawozdawcy jużdzis; ,żu rachunki narodów ujarzmio- atoli z przezornego zal~żenia, że same
z antypodów następuillCy bukiet wy- nych, którym krokodylą ł'zę poświęcił dary te nie zdołałyhy wzbudzić w maznań: "
szlachetny syn Albionu, załatwione ani
lajskich wyspiarzach dość silnych uczuć
.Nikt nie pl'a~nie pokołubardziej, gruntownie. ani w przyblizeniunie będą. hołendrofiłskich, holenderscy mężowie
niZ my. lecz pragniemy pokoju, któryby Za pewien czas tedy ludzkość sprawi stanu uznali za wskazane zabezpieczyć
stworzył sprawiedliwość i przywrócił
znowu we krwi swoje "najświętsze do~
panowanie swe na Jawie jeszcze i-mi~
poszanowanie prawa młędz'fnarodowe bra". Nie wiemy, czy wojna jeśt lub
sternie obmyślaną administracją.
go·. (Rzecz dziwna, !e wszyscy takiego nic jest zjawiskiem nieuniknionem, nie
H!erarchja tej adminisfraeji, idąc od
pokoju: pragną, a wojna wciąż trwa).
wiemy, czy w dalekiej przyszłości jakieś szczytów ku dołowi, dz:eli się na .rezy.Sądzimy, że wllŚnie 'narodów można
inne problemy nie wykażą wobec rodza~ dencje". "rejencje", ,.dystrykty" i "deusunąc innemi metodami, niż wojna,
ju ludzkiego również własności czerwo· zy", czyli gminy. Szczyty, nieliczne stometodami. które sę zawsze skuteci.ne, nej chusty z, cyrku, ale to wiemy z pe- , sunkowo, zajęli europejscy "zdobywcy·.
jełeli się tylko ma dobrą wolę i nie
wnością,że każdy dalszy pokój okaże
Na czele rejencji już wszakże stoją
szuka zaczepki. W"Jerzymy w
kon- się. kruchym, jak szkło i jak cnotady' 'członkowie arystokratycznych rodów fuferencje międzynarodowe".
(Zdaniem plomaty.dopóki prawa narodów do sm" bylczych i dzierżą te stanowiska na pod~
Greya,wielkin). glosem wola o taką kon- " . nowienia o sobie, będą okolicZłllQścio" stawie wyboru ludności. Z pośród kra~
jowców równie:2: pochodzą kierownicy
ferencyjną metodę kwest ja cZArnogórska,
wym przedmiotem - deklamacji lordów.
.
dystryktów i gmin, mianowani na wnioatoli wohec ~O-mUjonowej polski skuteczność metody ustaje).
Muzyk rosyjski ginął w tej okrop'" sek regentów. To jednak dopiero po~
low.1 systemu ~ drugą stanowi sposób
.My i sojuszniCy nasi walczymy o
nej rzezi krociami tysi~cy i miljonami.
rozwiązania kwestji językowej, sposób
a rosyjski minister wojny kradl$krzęt
wolną EiIropę, o Europę, "1rt6raby była
prostotą swą zupełnie rozbrajający. Oto
welna od panowania' je-dnego narodu nie krocie i miljony. Minister wojny i
nad drugim", (O ten wlaśnie ideał Eu- zlodziejl... ,dziwią się prostaczkowie. Mi- statyści z Hagi przyjęli jako zasadę, że
'
administracja publiczna powinna stosoropy walczy-:Rosja, która przez sto lat nister wojny i zbrodniarif
wać się absolutnie do języka ludności,
naFóZno usiłówała uszczęśliwić! Pola..
Wyspa Jawa. o której los niedawno nie zaś odwrotnie. I zasada ta została
Irow). "Mówimy Niemcom: Uznajdcie
obawiano się w Hadze z powodu groprzeprowadzona w calejrozciągłości.
zasadę, którą wyznają wszyscy, miłujący
Każdy holender, urzędujący na Jawie
pokój, dajcie narodowościom rzeczywi"; żącychzawikłań wojennych, jest najjest obowiązany znać biegle język miejcenniejszą posiadłością kolonjalną ho'"
stą wo-Iność, a nie tak zwaną wolność,
lenderskąi należy do najpiękniejszych
scowy "w słowie i w piśmie". W języ~
którą tvranja pruska wydziela ujarzmiokrajów na" zi 3mi. Posićł'da przy pod..
ku tym władze spełniają swe urzędowa"
nym nal'odom jdkojałmużnę·.
'
zwrotnikowym klimacie a częstychopa~
nie. Miestkaniec podbitej wyspy rodzi
Jednym tchem m6wił Lord Grey o
się, żyje i umiera. mogąC nie usłyszeć
dach nieporównanie bogatą i bujną rosprawiedliwości i o-przywróceniu .. po"
nigdy dźw'ęku mowy ohcej. Swoboda:
sHnowania prawa międzynarodowego", ślimłość(slynny na cały świat ogród
oto co w dodatku do telefonów i kolei
tego poszanowania zatem, którego wy- botaniczny w, Butenzorg, w którympra"
razem hyły' Rl'zedwojenne stosunki 'nad cowal między innymi, i nasz prof. Raci- !elaznych przynieśli ze sobą holender"
scy kulturtregerzy.
'
borski),· niemniej urozmaiconą faunę,
Wisłą. Wiele prawił (, anomalji panoStosowaniu takiego to systemu za~
pełno zabytków prastarej wspaniałej i
wania jednego narodu nad drugim' i
wielkiej kultury buddyjsltiej w postaci
wdzięczamy w rezultacie niezwykle zjabardzo wiele oCzarnogórzu.
wisko, iż garść ludzi obcego pochodzeświątyfi i pałaców, wreszcie inteligentną
, Obłuda'?! Coś w tym rodzaju.
ludność, która w oj czystym swym języku
nia, nie odwołując się wcale do arguMusimy sobie uprzytomnić, że z
mentu siły, rządzi spokojnie-trzydziedjalogów o sprawiedliwości, towarzyszą wytworzyła przed wiekami już bogate
stu miljonami. Niejednemu z mieszkafiCów
cych ofenzywom; def:'nzywom obecnym, , piśmiennictwo.
Aby dać wyobrażenie o kulturze
Europy wyda się taka władza basnią
nie wyniknie żaiilna zgoła sprawiedJi..
polityczną" _
Jawy, wystarc~y wskazać na szczegół
wość. Dla podobnych ':romansów nie
Tyle pan Chołoniewski.
prowadzi się, wojen w XX w. ery chrze~ ,tak charakterystyczny, jak gęstość za"

--------,

zaopatrzyć

Echa tygodniowe.
WIelka k.westa krajowa. - W
sprawie weter3nów. - Steó! - czło

wiek. - ' UczciwI piekarze. - Nagrody, za zasługi. - • Postępowy·
oponent, a równouprawnienie k~
bIet.
Zbliża si~ dzień wielkiej Kwesty Krajowej. Komitet urządzający krząta się we..
dle sił i możności, by kwesta wypadła motli wie najkorzystniej pod względem małe
rjalnym, jak również by miała wszelkie
cechy uroczystości narodowo·społecznej.
Rzeczywiście, sądząc z dotychczasowych przygotowań w całym kraju, z wpły

wających

ofiar,

&łusznie

r.nniemać ~alety,

te w okresie kwesty, pomimo katakhzmów

wojennych, jakie nawiedziły naszą ziemi~
ogół złoży chlubne ~wiadect'!o trady~yj.
nych swych cnót l poczucia obOWiąz
ku obywatel~kieg?, z~o~umienia ~~ei h1;1"
manitarnych l stWIerdZI. Jak głęboki, łączmk
w poważnych momentacb wi~ wszystkie
warstwy narodu w jedno silne ogniwo.
Nie jestem .optymistą - to tet jestem przekonany, te żadne miasto, a więc
.i Łódź, nie dorówna Warszawi~ w swej ofiarności, wszakże każdy w miarę możno"
ści niewątpliwe pospieszy z~ s!~m dat~
kiem, który. bodaj by był ~aJmU1elszy nawet, równorzędne znaczeme moralne po~
siadać będzie z tysiącami, składanymi przez
c
potentatów" :pieitiądza.
Do współudziału w kweście korzystnem ~yłoby,zdaje mi się," zaproszenie we"
teranow z 1868 roku.
Całe społeczeństwo, bez różnicy na
podział klasowy, otacza Ć%ciąi szacunkiem
tych nielicznych jut bojownik6w wolności
ostatniego powstania, toteż niewątpliwie
,katdy pospieszy ze swym wdowim groszem
'by go wrzucić do puszki spotkanego uczestnika bojów z Moskwą. Mogą oni li·czyć na niezawodne powodzenie wśr6d naj~zerszego 'ogólu, Weteranów należaloby
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'

w, oznaki (dajmy na to~opas~
mieście.
Stróż ten pozostawał na swem
ki) z odpowiednim napisem, lecz ze wzglę.. stanowisku przez lat 17, kochany WpiOst
du na ich wkk i nadwątlone siły, trzeba
przez uczniów, których drobne młodzieńwyznaczyć dla nicb p0sterunki, lub czyn'"
cze swawole starał się zawsze, przed przeności najmniej utrudzające, lecz jaknajłożonymi tłumaczyć i osłaniać, ceniony
bardziej podpadające pod oko.
przez swą wzierzchność, za uczciwość i
A' propos weteranów. Wielu z nich sumienne spełnianie obowiazków.
.lnajduje się w smutnych warunkach ma..
W razie jakiegoś wybryku, swawoli
terjalnych. Doraźna pomoc, wywołana od.. ze strony w~chowańców, indagowany przez
ruchem' patrjotycznym w formie cząstko- zwierzchność, pragnącą odszukać winnego
wych ofiar, nie zapobiegnie ich nędzYl nie w celu ukarania, zwykł był pogodnie, z
stworzy beztroskiej starości. Naletałoby
pobłażliwym uśmiechem na twarzy mazatem podjąć akcję pomocy o trwalszych wiać;
charakterach. Jałmu~na w jakiby Jposób'
- Co tam, panie dyrektorze, nic się
aiebyła 'podana, zawsze pozostanie jałmunie stało. Jeden sędzia-ojciec tam u gó·
:lną.Z ofiar motna by utworzyć fundusz
ry i jedna matka - ziemia. Oni nas roz~
dla zupełnie pozbawionych sił do pracy, sądzą.
dla reszty jednak naletałoby wyszukać ta..
To sterotypowe jego określenie, pokiego rodzaju pracę zar.obkową, która, nie
wszech nie było znanem.
zutywając zbytnio sił starcom, dałaby im
Wychowawcy i wychowaiicy, witając
to poczucie, iż nie są ciężarem społeczeń- go, pytali żartobliwie:
stwa. Zajęcie takie mogliby znaleźć we...
- Jak tam ojciec i matka?
terani w naszych instytucjach społecznych,
A stary się tylko uśmiechał...
lub bogatych finansowycb, bądź to w chaI przyszła śmierć. nieoszczędza;ąca
,rakterze odźwiernych, czy tet woźnych,
nikogo-stary umarł.
lub garderobianych.
A' za skromnym jego pogrzebem szła
Żadna praca nie hańbi a więc i tego
delegacja nauczycieli i uczniów, składając
rodzaju zajęcie staruszkom ujmy na hono- hołd jego pracowitemu i uczciwemu ży..
rze nie przyniesie, tern bardziej jeśli będzie- wotowi.
my odnosić się do nich ż należnem ich
Wzruszeni tem byli do łez rodzina i
. zasługom poszanowaniem.
przyjaciele zmarłego i głośno wyrażali swą
Spodziewam j)ię, że. rzucona przeze- wdzięczność za uznanie dla nieboszczyka.
mnie myśl nie pr:t:ebrzmi bez echa i te'
. Tak-był to tylko ubogi, lecz uczci..
znajdą się wśród mieszkańców naszego
wy slróż•••
miasta obywatele, którzy pospieszą z za..,
A uczciwości tak mało na świecie!
ofiarowaniem nienużącej pracy dla tych,
Przykładem nam mogą ś\viecić chyktórzy tycie swoje i wolność nieśli na o.. ba... piekarzę, którzy pragnąc swym konfiarę dla wspólnej ojczyzny. Prasa jaknaj-' sumentom dać chleb czysty i lepszy: skuchętniej w tym względzie pośredniczyć b~..
pują obierzyny z kartofli, które,jak mnie
dzie między pracodawcami. a weteranami informowano, zużytkowują jedynie. jako
1863 roku.
domieszkę do chleba, przeznaczonego na
. Czekamy - będąc pewni, te zawód własny i swej rodziny utytek.
nas nie spotka~
.
KaMa cnota wiana być nagrodzoną,
ąą wśród nas cisi pracownicy, o któto fet słusznem jest, aby komitet rozdziarych ogół nic nie wie, o których jednak łu chleba i mąki polecił licznym swym
wspomnieć należy. Mam tu na myśli, ni 'kontrolerom wyszukiwanie••• uczciwych 'pie ..
mniej ni więcej,tyIkozwyczajnego :sbóta karzy,dblłych o żołądki swych klijentów,
przy pewnej więkśzej uczelni wnaszem i przedstawianie ich do specjalnej nagrody.

A oto, jakby dla lepszej ilustracji
owego sposobu rządzenia Rosji nasZłI
'ojczyzną, tej Rosji, która dziś walczy
wraz zImalicją .0 wolną ,Europę, kt6ra"
,by była wolna od panowania jednego
narodu nad drugim", streścimy tu arfY'"
kuł rosyjskiego publicysty, d-ra N.Rubakina, ogłoszony w szwajcarskiej "Gazette de Lausanne", w którym autor za~
,stanawia się nad stosunkiem obu narO'"
d6w: rosyjskiego i polskiego. Oto bieg
jego myśli:
"
Przedewszystkiem, czy motIiwa jest
ta, zapowiedziana w chwili ucieczlri moskali od nas. autonomja Królestwa w
ramach dzisiejszej Rosji. Któż rządzi
w Rosji? 'Biuroltracja. Ta biurokracja
zaś, pomijając 58-u członków rodziny
cesarslriej, składa się mniej więcej 2
6,500 osób. Pomiędzy nimi posiada 00
funkcjonar:uszów pierwszą i drugą rangę, 594-trzecią, a 3840-czwartą rang~
Do tego dodać trzeba 1,673 generałów
w randze komendantów armji. 75 admi..
rałów i kilka tuzinów biskupów. Trzy~
dzieści procent urzędników cywilnych
cieszy się mniej lub więcej zasłużoną
opinją sympatji dla ideji liberalnych:
profesorowie uniwersytetów, lekarze itd.
W biurokracji wojskowej jest liberalnych
elementów najwyżej pięć procent. Wysoki kler jest-z wyjątkiem dwóch lub
trzech biśkupów-zupelnie reakcy}nym.
Ten klan 6,500 ludzi wspiera się na"
wzajem, rządzi calem państwem i do~
zna;e poparcia ze strony dworu i szlachty. Prawie wszyscy właściciele wiel~
kich obszarów, z wyjątkiem polaków,
piastują równocześnie najwyższe godności biurokratyczne.
Dzięki bylemu ministrowi sprawiedliwości, Szczeglowitowowi, prezydento'
wi ostatniego kongresu czarnej sotnit
sądy rosyjskie zostały wydane na pa..
stwę władz administracyjnych.
Rosja
rządzcna jest, jak kraj zdobyty. Naj liberalniejsl rosyjscy funkcjonarjusze sq
ponadto liberałami szczególnego gatunku, nieznanego na Zachodzie.
Biurokracja rosyjska podlega prawu
doboru naturalnego. Trudno przypuścić,
by po wiekach tego doboru mogla biurokracja rosyjska wydać z siebie ludzi
, zdolnych do przeprowadzenia skutecznych reform. Mężowie stanu" którzy
odmawiają własnemu narodowi wolności, nie mogą się zapalać dla obcych
narodów. Umiarkowani konserwatyści,
jak Krywoszein, [Szczerbat.ow. Poliwanow, Russkij, musieli podać się do dy..
misji, natomiast zaciekli reakcjoniści pozostali przy władzy i im to zawdzięcza
Kuropatkin motliwość powrotu do do~
wództwa. Od dziesięciu lat cesarz i następca tronu są członkami honoro~J7lll
Oaznakl zasługi naletałoby równiej
i dla pewnej kategorji osobników, którzy podążają z duchem czasu j
postępu, postępują howiem naprzód wtedy, gdy idą... po chodniku ulicy PIotrkowskiej.
Oto próbka.
W tych dniach w pewnem Stowarzyszeniu odbył się wieczór dyskusyjny, na
którym jedna z członkiń odczytała referat
o konieczności równouprawnienia kob'ef.
Referentka, uważając, że dziś jeszcze
za trudno jest zdobyć u nas prawa ogólne
dla kobiety, domagała się równouprawnienia dla członkiń bodaj w samem Stowa..
rzyszeniu, do którego należy i zmiany w
tym duchu odnośXlego paragrafu us'tawy.
A w ustawie tej tkwi dotychczas jesz...
cze paragraf (jako pamiątka konstytucyjnego-postępu rządów rosyjSkiCh), 2ł? nie..
pełnoletni i kobiety prawa głosu są po,.
zbawieni.
Wśród obecnych znalazł się postępo...
wy oponent, który twierdził, że spełnienie
propozycji prelegentki jest niemoiliwem.
raz dlatego, iż ustawa tego zabrania, a
ustawy teraz zmieniat: nie można (wiE:c
kiedyż. jeśli nie teraz?), powt6re; iż kobiety nie" dorównały jeszcze mężczyznom, co
stwierdził nawet uczony, rosyjski Miecznikow, mówiąc, ~e kobiety wiele rzeczy robią dobrze, ale gdy trzeba coś zrobić do-skonale, ,na to potrzebny jest mężczyzna.
Przykładem: kobiety gotują dobrze, ale
gdy trzeba ugotować wykwintnie, powołujt'
się kucharza ...
Na to inny z obecnyCh odpowiedziah
- W zupełności zgadzam się z przedmówcą. Najwidoczniejszym dowodem jego
twierdzenia jest (należy przypuszczać z tego co mówił) to za pewne, iż sam wychowany był tylko przez kobietę.
Powiedzcie-czy postępowy oponent
nie zasługuje na medal?
ustanowić
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LubltD-ZałIM4C..
iark ,:wa!li
związku czarnosecińc6w.
polityc y jak Kokowcew, stWIerdzaJą,
ze
Ogrou oao unędowo, co nsatępuie:
w Rosj'i dzię~J Bogu niema parlam en- Z dniem 10 kwietn ia H116
f. otwar ty 350·
Minist er spraw wewnętrznych ł l"!a- stał regulanty Juch
brow znalazł progra m reform w ksłę- .ego na liBii Lublinomnwu8u aulomo~ao;..
- Ząmoie.. OdJud
he k~nodziei: .Wszy stko co było, hę- 's Lublina we W!ijBt kie
dzieł< Rada minist rów i większość RaN jeia we w5Iystkię niepauparzys te. z Zamody p~stwa składa się z takich eleme n- ·ClI. W miesiąeach, które Jsoo .dlli ~esi1ł'
tów. Już w ro!:u 1901 była Rada pań- kunuje omnib us l i tiniu mają ~l. dR', ule
31. LIn)a omul..
stwa zaklad em pogrze bowym , kt6rego bUlm automebilowsgo
jaBt przeznaczona
zadani em bylo grzebać ltadzie je narodu . puedawsZYł!tliem dla
osób WOjskowych, O
Czy można mniemać, ~e tacy iudz~e ile jednak Blł wolna miejs
ca-mogą .. odbędą w stanie zaprowadzić auionomlę
d.iałe II i1&81 jschae takie 080by eywi1Be,
Polski ?
o Ua tlił zaopatrEone w prZepi UJl6 dokuWszyscy minist rowie rosyjs cy zło- manty podrót y.
tyli w Dumie oświadczeni8~ skiero wane
Brae udział
nietylk o przeci w aufono mji polskiej, ale osoby pnyzw oioie i'W 1łoor6iy mo~ tylko
nawet przeci w zniesi eniu ograniczeń an- od chorób sakain yehezyaPJ abrane , wDlne
i robaet'wa. Podróźu
tipoIsk ich.
jąeego, który uie DstOfluje się do tych uIntelig encja biuroI rratów rosyjs kich
, może podofi cer w1kłnellI~ ..od dalJest xreszfą :równa zeru. Tylko w śro- nądzeń
Bzsj jasdy. co dotyeząeam~ podrón:ąeemu
60wis ku hiurok rac:i rosyjs kiej mogły 'W"J- nie daje prawa do
jądama zW'~ ~e
darzyć się tak skanda liczne hisfor je. i.ak
jnoaei 1:8 ja~dę. !J-YSty zysk s bIlefłw Jaafera ChW08tow~ albo afera OslaWlO- zdy, po potrącemu
koutów , prsezl lauouy
nego erotom ana Raspu tina, nieoświe'CO- jeut nil eele d,broo
zynne.
BegO chlopa , odgrywająceg<! ,wielką !'C?lę
L.ów .
mtdw orze carski m. Pnypu scmY2 że hlU- j
. , •
:rokrac ja rosyjs ka da polako m autoRekto rat wszec hmcy łw:0wskieJ 'koIlomję. Od czegóż jest § 8TI Cóż się munik~.ł.e
do ~ia 12 maja 1916 ro~
stało z konstytucją finlandzką, z mam- zapisało się. na
bIeżące p6troc ze letnie
Jestem :październikowym z roku 1905,
na WszeclmH:ę ogółem 1121 s!ucha czy.
z przyw ilejam i ukraińców i z konstytucją. Z liczby tej pnyP!1
da na wydZIał ~Io
polską, zaprowadzoną przez cesarz a Ale- giczny 263, prawmc:zy
349, lekars ki 211,
. ksand ra. Wszys tko to są ustawy , któfilo~oficzny 298.. Liczba słuchaczy swyrych właściwie nigdy nie zniesio no.
cZdlnyG.h wynOS l 1~ ~adzwyczaJnych
I w konklu zji dr. Rubak in docho dzi 69. Wśr6d ZWY'CZ
B:Jnycb Jest kobiet 256!
do wniosk u: Polacy nie mogą ufać ną- wśród nadzwy~Jny
ch 46. Z ogólne }
dowi rosyjs kiemu .
tedy liczby zap18dnych dotąd sludta czy
Pewn e zdziwi enie wywołuje fakt, że przypa da na mężczyzn
13 proCo, na kopodob ny artykuł mógł ukazać się na biety 27 proc.
szpalt ach »Gaze tte de Lauza nne" ~ dden_ We Lwow
zmarł w 60 roku
nik ten bowie m stoi ~ na gron- tycia znany poetaie -rusińs
ki dr. Iwan
de sympa tji dla koalicji.
Prank o.
.
. Urodz ony wr. 1856 w Nahuj owicach, w Galici i, byl synem kowal a. Po
ł ukoiic zeniu gimna zjum w Droho byczu
złem
wstąpił na wydzi el filozoficzny uniwe rsytetu lwows kiego. Pierw sze prace zamieszczał w czasop i§mie "Druh -, wydawanem przez młodzież, duche m !więtoZ b •• literac kiej.
jurski m przejętą, stopni owo jednak stał
Bwieźo oirrany łmmitst 'KdJ literaclciaj
się narodowcem-socjalistą i za propa Ba pt)sird uniu, oobyle m " arodę, GTgan, isogandę w tym duchu został uwięziony.
wnł s!ę Vi akłBd:zie Dut~plljąeym: pnsefł
Po uwoln ieniu rozpoczął działalność
p. Władysłsw 8t R~}mont, wieeprllle«l - p.
dziennikarską} pisząc po polsku i po f uZdsisław Dtbic1i:i, akarbR ik p. Edwar d

U:n

tu":

1

I

Z

ł

lł&liazew:8ki.

sekret aB -

p. Henryk 1ldeib. Stanj;:·ł'Sw
pp.: BoI, law
Llltoma ki, Rogar hr. Łubień.1:i i :Erazm Ma.zastępca sekreta rza Wesołowski, oras czł{)nkowi8~

eki,

jewł!ki.

Na p081edzcalliu tem z&1aiwlol1o jednocidaie asereg &fU w bieillcy eh. PrzysDano
10 8łObOlłl 316 ró. zapomó g, udio saś dwje
upomo gi zwrotne w8:runl:tlWe.
Sdezył:

WiRce llliego RZ~Dlo1/lIIulkje . . .
W poniedziałek, dn. ~ CBerwea o godfl.
ft wiseł!. p.. Wiut'. RzymtnJł!ld wygłoai od-

sińsku.

W TOlru: 1898 podcz as pnygotowań
do obcho du wieko wej roczni cy narodz in
Mickiewicza, Frank o wystąpił w czas o"
piśmie wiedeńskiem ltZeit" z pamfie tem
p. t. "Poet a zdrady ", w kt6rym odmal o"
wal w najcza miejsz ych barwa ch stan
moral ny społeczeństwa naszeg o w epo-ce narodz in Mickiewicza i usilował wykazać, ze najulubieńszym temate m poety
stala się zdrada , że uwielbiał ją jako
cnotę

Obrazki wojenne.

,;Wczes nym rankie m %ajeeh aly na
dworz ec kolejowy z dwu ł'ótnych stron
Bataljon-umarłY cb.
dwa poc'ęgi z chorym i. jeńcami wojen~
'Specj alny koresp onden t a?s~a1skiego . nymił którzy w Szwaj carji mają pnehyć
pisma ,.Melb~urne Argus · OpISUje nastę leczen ie.
pującą inspekcję jedneg o z generałów auNajpie rw przybył pociąg z chorym i
francu
zami. PasMj jego miał trwać dłu
stralsk kb.
' .
Małe pagórk i ciągnęł,ł' się o~mu)t?a
żeJ. Czerw ony K:tzyt ~rzygotowa~ feź
szeregami. Niektórzy z nIch brah udzIał wszelk i potrze bny poslle k, śtodltl od-w kilkun astu zaciekłych walkach: dwóch
~wieżające i t. d., aby choryc h) zmęczo"
o1rzymato krzyż ~iktorji. a ~ielt1 zgłoszo a nych nadto daleką drogą. naleiy cie po-no do raportu . Wszyscy byl1 Australczy- krzepi e. Ruch, gwar, skrzętne spełnia
nie dzieła milości bUinie go.
kaIlli.
Sierżant) stojący przy', genera le, trzyZ uderze niem godz. 2 min. 30 wtomał książkę, w której zapisa ne były naczył się od strony .przec?~ej inny pozwiska każdego % walczących. Książka ta
ciąg sanita rny, a mIanOWICIe z niem~eC..
aazywała się ,.apelem honorowym-o
kimi jeńcami i stan,r . tuż obo~ pierDz!ała tureck ie grzmiały bez przerWY1
wszeg o gotującego SIę lUZ do odjazd u.
a odpowiadały im ze wzgórz działa anNieprzyJaciele, ujrzaw szy się tak
gielskie. Z hukiem dział mieszało się po.- blisko siebie , poczęli się witać z serśpieszne grzech otanie karabinów maszy nodecznością rouado.wanyćh d:teci. Nawoływaniom uprzej mym uśnuechom, u..
wych.
kła nom nie ·bylo końca. W jednej chwili
Generał kroc~yl wzdłuź całego froniu,
a sierżant głośno wywoływał nazwis ka i
nawiązały się tet :rozmowy od okna do
bohaterskie czyny pogne banyc h żołnierzy. okna.
Gdy uroaystość skończyła się. geZkąd jed~iede? Jak długo? Jak wam
nerał powrócił do swego namiotul Twarz
bylo u nas,. w . Niemc zech - czy
jego obleczon~ była głębokim smutkie~. Francj i? DzlękuJemy, .mais
pain. ••
Przez kilka mmnt stał pogrątony VI mll~ O wasz niewie le lepszy# ale leteraz
doczen:u, wreszc ie rzekł:
s~jemy już szwajc arski: ,,~~·estbien-.
- Jakie mogło mieć znaczenie to Czyni się pogwa r przYJaClelskl, tu i
tam
wszystko dla dzielnych młodzieńców?l
pada nawet iartob liwe sło:wo, wywołu~
Trębacz stanął przed namio tem w
jąc groma dny śmiech. "Oni tam lesZC%e
wyczekującej postawie•
wadzą się p:<>d Verd~:I. J~kiś ttancu z
Sierta nt zamknął książkę i wydał powia da: uWaS'JA hnIa dziś. przeł~
a-
rozkaz:
nau-n a to wniel' Z niemie ck! uprzel mie
- Trąbić pozdrowienie generaJskieł zapne cza: uAlet wła§nie jest. przedZabrzmiały . czyste dtwięki trą.bld a
wniełł• "Wszy stko dobne
kIedy bę..
wszyscy obecni stanęli w wojskowej po- dzie pokój'Jif - słychAĆ tu, ale
i tam z wo"
stawie salutując.
zów niemie ckich - odpow iedr. "choćby
- Trąbcie teru .Ostatn h} strat- i
dzisiaj. jeżeli chcecieH.
"Pozdrowienie zmarłym-!
Dano znak do odjazd u niemieckie-.
Przez kilka minut panowała zupełna go pociągu. Okrzy ki po~na~,
..
cisza. Nikt nie odwały! się przemówić ki fruwają w podnie sione) dłoni; ~~
jakiś
ani słowa.
młody jednor oczny wola do franeuz6w:
Jeszcze raz ipojrzał generał na sze· "La guel'l'e est Dnieł.. P'!W'
nous...ił
regi pa~6rkówl które we wzorowym porzą łłSoyons ami~tł--odpo
ą mu .liczne
dku wznosiły si~ jeden obok drugiego. glosy. Nienulknące, wd\dal
obustr0l1l!e~ t,Au
Na <każdym stal prcsty~ drewniany krzyt z l'evoirH , niewia domo
zką~ w~ęly się
białym numerem, kilku z nich okryty \:h
kwią.ty pod ręką: cale pęki kWIeC ia pajuż było zitlenią, tu i owtUie kwitły dzidają z okna do okna oddziałówoficer..
kie maki.
skich.
_'ł-:
W ostatnim rzędzie był jeszcze jeden
Tak układają się stosuJUU pny ze..
otwarty grób. .
. tknięciu się przygo dnem byłych przeGrób ten dopier o nazajutrz miał przy- ciwnik ów. Opusz czamy dworz ec
kolę
jąć trupa. Jeszcz e jeden krzyż z białym
jowy, gdzie widzieliśmy tak wiele_ .u
numerem przyłączy się do śmiertelnego
szeregu.
- Który to będzie llllmer?-iapytał

w:

I

generał.

-

Numer 992,. generale.
Dla tych wszystkich wojna już
skończyła si~ Ból i cierpie nia jut są
ptlZ3. nimi. Anstra lja mote być dumną
z iycb bohate rów: Wielu, powiad a pan,
leźy tutaj?
- Blisko bataljo n, generale!

i bohafeł"Stwo.

Dorob ek literac ki pozos tawia Franko duży-poezje i powieści jego znarym pomel iai-o Bposłrł"eiemaml i vl'aiu lami z swego dłuiSlege pobytu Msgranieą. Wy- . mionu je realizm silny i jędrny; pisał też
Hczne artykuły krytyc zne () łiteratune
kład ten łłndti powsnch116 i iywe uinter e:rusińskiej.
BOTinie z nwngi na olenę prelegenta i na

pnie

esy t Da tema' ..Nieme,. a baliej a.. w któ-

Genetał chwilę zamyślił się.
odwrócił się i szepnął:

-

Bataljon

l\tl a rji

Wi lko sze wsk iej
uf. Widzaw ska 36.

Nastę~

Lekcje śpiewu solowego .biorowe go. dykcji
deklamacJi. oraz gry na forteplanie z; ll1'"

umarłych .••

kładem teol'ji.
Zapili}' od god.tlny 4 - 6 po połttdni«

PojedD aDi.
Wiedeńska liDie Zeit"
stępujący obraze k z dworc a

wysoce aktoBllly temat.

w Bernie Szwaj carski m:

Na żądanie lekcje w mieście.

podaje nakolejo wego
~
~.

HIstoria talej m
(Bajka

cblńska).

i.

BogńyclulU Cing~Li-OJ

nazwany Haoco omacz a sama SpraWiedliwośt~ obu~ziwszy. się. poczuł, te me
jest wkom cie wowy m.
Cesarz cbory!
Cały dw6r p~l o ~m rozmawiać.
Wielu przestało się klaniać pierwszemu
ministrowi. Nadworny poeta napis:tł odę
powitalną na cześć jego nast~pcy.
Najlepsi doktorzy, bladzi % przerd enia, z mnóstwem ltkłonów i z ciągłem i
przeprQsz-entami :zbadali cesaJZa i, poszepławszy wysunęli z ~ród siebie najsłarsRgo kkaus , który upadł na twft%, wcTl1-U-Can~He-Hun,

łając:

-

wiedzieć

-

~ozkoszy ludzkości. pozwolisz
sobie całą pPawdę?
Mów! _. mzkazał C~.

po-

- Bezwątpienia. iesteś synem nieba,
ale w swem miłosieraziu raczysz znitać
się do 1ud:i. i niekiedy podo,ba. się tobie
dosłać takiej

rować

choroby, na

tet zwykli

którą mogą

choDzisiaj
masz za-

śmiertelnicy.

dzień tw. j wspaniałomyślności:
burzenie w żołądku.
Bogdychan ogromnie się zdziwił:
- Z czego" Na noc piłem jedyni e

mleko mej mamki. Przez 360 mies.] od czasu jak jestem cesarzem, tywię się, według
mego upodobania, jedynie mlelrlem ma..
~ek. Z.mieniłem jut 360 mamek i jeszc.te
mgd,y me 'zdarzy'o }IIi się nie. podobnego.
Kto 1 czem nakanmł moją mamkę?
Wnet 'Yszc~ęto n-ajsnrowsze śledztwo
Pokazało SIę jednak , :Ze mamka jadła
jedynie ~ajlep~ze ~okanny,. jak również, te
.wan o lej w Ilośc1ach umIarkowanych.

-

Mł.1~

ona ma j2kąś dorotę przJ- Znajdźcie mi ucrdw ego człowieka.
rodzoną?
Czemu niedostrzegli tego d,
Znaleźli go.
którzy Ją wybie rali.- Rozgniewał się bo.I rzekł mu cesarz ł
gdychan. - ściąć winowajców!
- Mandaryn I<i-Ni, któremu poleciWinowajców ścięto, ale po błitszych lem rządzić prowincją
Pe Czi"Li, czyni taposzukiwaniach okazało się, ~e mepopeł.kie rzeczy,
nawet zt'psnło się mleko
nm oni żadnego przestępstwa, gdyt mam- mej mamki. że
Jedź tam zaraz, uczyń w mem
1m. była zupełnie wową.
imieniu jaknajdokładniejsze śledztwo i
Wtedy . cesarz kazal wezwać przed przywieź spr.nvozdanie. Tylko
bacz, byś
siebie m-amk~.
nic nie ukrył. nic nie dodał - teby pra- Od czego popsuło się twe mleko? wda przeglądała w twych
słowach taJe., lak
- surowo spy!al bogdyclmn.
księtyc przegląda się wspok ojnem , śpią~
- Synu nieba, dobroczyńco wszech- cem jeziorze. Wiesz, w
taką cichą noc,
świata. Sama Sprawiedliwości, - odpowie'k edy patrzysz i niemo!esz rozrób ie, gdzie
działa dr~ca z przerd enia mamb .-Szu ·
prawdziwy
, a gdzie jego odbicie;
kasz prawdy nie tam, gdzie się ona ukry. w jeziorz e, księżyc
czy na niebie ? Id!!
ła. Mnie nikt nie dał ani za dn20 .;trawy,
Uczciw człowiek zaraz wyruszył w
ani ja sama się nie objadłam. Również drogę z całąy setką
nie mam :tadnej choroby. Moje mleko ze- dników śledczych. najzręczniejszycb urzę...
psuło się dlatego. te dągle rozmyślałam
Smiertelnie przestraszony manda ryn,
o tern, co się dzieje u mnie w d<Jmn.
widząc ~e sprawa źle stoi, zaproponował
- C6t się dzieje u ciebie w domu? wysłannikowi piękną łapówk
ę.
spytał cesarz ?
Ale uczciw człollriek, przysłany pnez
- Jestem rodem z prow,lncji Pe Czi- samego cesarza, ynie
ośmielił się jej przy_
U s kt6rej rządy podobało ci się powierzyć jąć.
mandarynowi Ki,Ni. A on wyprawia o~ro• Trzykro~nie
się kSię!Jc, a upne rzeczy. O l Rozkoszy Wszechśwlaia. czawy CZłOWIek zeobrócił
setką swych pomocniSprzedał nasz dom i pieniądze wziął dla
ków ciągle jeszcze poszukiwał.
siebie, ponieważ niemogliłmy mu dać la.
Nareszcie, kiedy się już kończył -4-ty
pówki. której ~ądał. Siostrę moją wziął miesiąc, uczciw
y człowiek stanął przed tedo siebie jako nałoinicę, a jej mętowi o- sarzew, padł mn
do nóg i spytał:
drąhał głowę, teby nie mógł skartyć. ()..
- Mam mówić całą prawdę Sama
próćz tego zabił mego ojca, a matkę wsaSprawiedliwości?
t
dził do wl~zienia. Wog61e postąpił z na..
- Całą - rozkazał cesarz,.
mi tak, jak postępuje ze wszystJdemi.
- Jeżeli istniej
Wspominając (} tern wszystkiem 1 płaczę. :saletącym do C:ebie e na całym świecie
i do nikogo Więcej
Oto od czego psuje się moje mleko.
miejscowość godna łez, to jest nią bezwą!
Cenarz okropn ie s!ę rozgniewał"
tpienia twoja prowincja Pe-Czi-Li ".} synu
- Wezwać do mnie wszyst kich mQ- nieba! Zaprawdę mogłab
y jeszcz~ wywoich doradców ł
Jać łzy nawet 11 najgorszego smoka. - W
I kiedy się wszyscy zebrali, bardzo ca~ej .prow1ncji wszyscy żebrzą
a nikt nie
surowo !6!kaz al:
" dale jałmutny, bo wszy$.cy o nią proszą.
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Domy poburzone, pola ryżowe niezasialle.
I to wszystko nie dlatego. teby mieszkań
cy byli leniwymi, ale dlatego, iż manda ryn zabiera im wszystko, co zarabiają. W
sądach niema żadnej spJawiedliwoścl, ra..
cję ma ten, kto więcej zapłaci mandarynowi. O dobrych obyc:ujach zapomniano
fam nawet myśleć. Jak tylko Ki-Ni JOba..
czy dziewczynę, która mu się podob." uraz porywa ją od ojca i matki dla sIebie.
Zresztq nie tylko dziewc zynYl on biene ta~
kie i zamt:żne kobiet y.
- Nie może być l - wykrzyknął ee*
sarz.
- Nie tylko księżyc; ale i słoi1d~
mogłoby się przejf%eć w prawdzie słów
moich J -

odpowiedział uc~ciwy człowiek.

Wszystko, co mówię, to szczera prawda.
Ozdoba twego państwa. kwiat twych p~
wincji. prowincja Pe-Czi-Lł ginie.
Bogdychan chwycił się za głowę ..
znak wielkiej rozpaczy.
- Trzeba będzie pmny!leć, co 1lC%1~
nić t Trzeba będzie pomyśleć l
~
~
Nakazał wszyst kim dworu nom ze..
brać się w wielkiej sal'* Ił saw.,
bniwszy si~ W' sąsiednim pokoju, ch~
z kllta VI kąt i myślał.
Tak przeszedł Cltły dzień.
.~
Pod wieaó r bogdychan wyszedł d.
dworzan, uroczyście usiadł pod bal<1acbi·
mem l, kiedy wszyscy upadli na: t\liA.OJ

odoscr

oznajmił:

- Prowincja Pe-Czi-Li znajduje sił
w rozpaczliwym stanie i dlateg o rozkl1%U"
jemy nie brać z niej mamek dla cesatl lOd tego czasu nigdy nie biene się
dla bogdy thana mamek ~ prowin.ąi Pc-;
Czi-U~

-

